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 :قال اهللا تعالى

 M  @  ?    >  =  <  ;  :

BAE  D  CF  L ١٤٣: البقرة. 

  
  
  
اختالف عرفھم وعوائدھم  من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على"

  ابن القیم". وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوالھم فقد ضل وأضل
  
  
المفتي البالغ ذروة الدرجة ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما " 

". یلیق بالجمھور فال یذھب بھم مذھب الشدة، وال یمیل بھم إلى طرف االنحالل
  الشاطبي 
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 تھا باالجتھاد الفقھيالوسطیة وعالق

  دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة

  أحمد فرید إبراھیم محمد العراقي

دقھلیة ، جامعة األزھر ، -قسم الفقھ المقارن ، كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف

  .مصر 

  @azhar.edu.egAhamedaleraky.31 :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث 

إن تحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي أصبح مطلوبا لجمیع المسلمین، فقد ضاق 

المسلمون ذرعا من تشدید المتشددین ومن تساھل المتساھلین، األمر الذي جعل المسلم 

 یأمل في بیان الطرق التي تحقق الوسطیة في االجتھاد الفقھي، بعد بیان حقیقة االجتھاد

  .وشروطھ

إن االجتھاد الفقھي لیس متاحا لكل أحد، وإنما لمن توفرت فیھ شروطھ، وھذه  

الشروط لیست توقیفیة وإنما ھي اجتھادیة فقد یضاف إلیھا بعض الشروط مراعاة 

لظروف كل عصر ومصر، ویمكن جمع شروط االجتھاد في معرفة المجتھد كیفیة 

ل الفقھ، متماشیا في ذلك كلھ مع فقھ الواقع االستنباط ویحصل لھ ذلك بمعرفة قواعد أصو

  . والمقاصد 

قصر حق اإلفتاء على : من أھم الطرق لتحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي

طائفة من المجتھدین، وتتبع الفتاوى التي قد جانبھا الصواب بالتصحیح واإلنكار علیھا، 

إعالم المخالف : فاإلنكار علما بأن ھناك فرق بین اإلنكار على المخالف وبین تعنیفھ،

وغیره بأن الرأي محل اإلنكار قد جانب الصواب مع بیان أسباب اإلنكار، أما التعنیف 

  .اللوم والتعییر والتوبیخ، فاألول مطلوب والثاني مرفوض: فھو

إن مسائل الفقھ اإلسالمي منھا ما ھو متفق علیھ ومنھا ما ھو مختلف فیھ، ولكل 

 .ا لتحقیق الوسطیة في االجتھاد فیھنوع من ھذه النوعین طرق

إن القرآن الكریم قد حوى أصول الشریعة وقواعدھا العامة، دون إحصاء لجمیع النوازل 

 .إلى قیام الساعة؛ الستحالة ذلك

إن اإلسالم لیس دینًا روحیًا فقط وإنما ھو دین ودولة في آن واحد، عقیدة وعبادة، 

ان بربھ نّظم عالقتھ بنفسھ وبغیره، وكما حدد معاملة وسیاسة، فكما نّظم عالقة اإلنس

  .العالقات بین الناس في كل النواحي حدد العالقات بین الدول

  .الوسطیة،  االجتھاد،  تأصیل،  تطبیق ، الفقھ  :الكلمات االفتتاحیة للبحث
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Moderation and its relationship to jurisprudence 
An applied comparative study 

Ahmad Farid Ibrahim Mohammed Al-Iraqi 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of Sharia and 
Law , Tafahna Al-Ashraf - Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
E-mail: Ahamedaleraky.31@azhar.edu.eg 
Abstract: 

Achieving moderation in jurisprudential ijtihad has become a 
requirement for all Muslims, as Muslims are fed up with the 
tightening of the hardliners and the leniency of the lenient, which 
made the Muslim hope to clarify the ways that achieve moderation 
in jurisprudential ijtihad, after explaining the reality of ijtihad and its 
conditions. 

 The jurisprudential ijtihad is not available to everyone, but 
to those who fulfill its conditions, and these conditions are not 
tawqif, rather they are ijtihad, so some conditions may be added to 
them taking into account the circumstances of each era. In all of 
this with the jurisprudence of reality and purposes. 

One of the most important ways to achieve moderation in 
jurisprudence is: limiting the right of fatwa to a group of mujtahids, 
and following the fatwas that may be correct by correcting and 
denying them, knowing that there is a difference between denial of 
the violator and his reprimand. With an explanation of the reasons 
for denial, as for violence, it is: blame, reproach and reprimand, 
the first is required and the second is rejected. 

There are issues of Islamic jurisprudence, some of which 
are agreed upon and some of which are different, and each of 
these two types has ways to achieve moderation in ijtihad. 

The Holy Qur’an has contained the principles and general 
rules of Sharia, without enumerating all the calamities until the 
Hour of Judgment; to the impossibility of it. 

Islam is not only a spiritual religion, but it is a religion and a 
state at the same time, creed and worship, treatment and politics. 
Just as it regulates the relationship of man to his Lord, he 
regulates his relationship with himself and with others. 

Keywords: Moderation, Diligence, Rooting, Application, 
Jurisprudence. 
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 املقدمة

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان وكرمھ، وجعلھ خلیفة عنھ وفضلھ، والصالة والسالم 

الذي أنقذ البشریة من الذلة إلى العزة، ومن المھانة إلى الكرامة،  على سیدنا محمد 

  .ومن الضاللة إلى الھدى، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  وبعد

األخیرة بعض االنحرافات في الفتاوى بین مفٍت متساھل  فقد ظھرت في اآلونة  

وآخر متشدد، وظھرت بعض األلسنة التي تنادي بإعادة النظر في كثیر من أحكام الفقھ 

اإلسالمي بدعوى حاجة المجتمع إلى اإلسالم الوسطي، كأن الفقھ اإلسالمي القدیم ال 

الفتاوى ودعوى حاجة المجتمع وسطیة فیھ وال اعتدال، وظھر نتیجة تلك االنحرافات في 

إلى إسالم وسطي جدید بعض الشباب الذي یرید أن یتحلل من كثیر من أحكام الفقھ 

اإلسالمي بدعوى الوسطیة، وشباب انحرف في فكره وتشدد فیھ فأطلق لسانھ بالتفسیق 

  .والتكفیر على كل من خالفھ وعارضھ

ینا مدى مرونة الفقھ ألجل ھذا وغیره أحببت أن أكتب في ھذا الموضوع ُمب 

اإلسالمي وُبعده عن الجمود، وأنھ قادر على مسایرة جمیع األزمان على اختالفھا 

  .وتنوعھا، وأن بتحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي تجف منابع التطرف واإلرھاب

  :إشكالیة البحث

  .ما المقصود بالوسطیة، واالجتھاد الفقھي؟

  .؟ما عالقة الوسطیة باالجتھاد الفقھي

  .كیف ُتحقق الوسطیة في االجتھاد الفقھي؟

  : الدراسات السابقة

فرید محمد ھادي : الوسطیة في اإلسالم مفھومھا وضوابطھا وتطبیقاتھا، للباحث :األولى 

عبدالقادر، رسالة ماجستیر بكلیة الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود، تناول 

ة اإلسالمیة وباألخص الحدود الشرعیة وأسباب فیھ المؤلف مظاھر الوسطیة في الشریع

االنحراف عن الوسطیة في حیاة المسلمین، وھو ما یختلف مع ھدف ھذا البحث الذي 

  .اعتنى ببیان طرق تحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي

بلوغ اآلمال في تحقیق الوسطیة واالعتدال، للدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزیز  :الثانیة  

صفحة، وھو ال یختلف كثیرا في عرضھ لمباحثھ عن  ٣٨٤ھو كتاب في السدیس، و

  .الرسالة األولى
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  :منھج البحث

  .یتبع البحث المنھج االستقرائي، التحلیلي، االستنباطي

  خطة البحث
  .اقتضى البحث في ھذا الموضوع إلى تقسیمھ إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

  اد الفقھينبذة عن الوسطیة واالجتھ: المبحث األول

  طرق تحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي: المبحث الثاني

  ضوابط تحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي: المبحث الثالث

  صور تطبیقیة للوسطیة في االجتھاد الفقھي: المبحث الرابع

  .أھم النتائج والمقترحات، وثبت المراجع والفھارس: الخاتمة

فیق والسداد، وصلي اللھم وسلم وبارك على سائال المولى تبارك وتعالى التو

  .سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

  أحمد فرید العراقي: دكتور                             
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  املبحث األول

  نبذة عن الوسطية واالجتهاد الفقهي 

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

د اوا طو ودا  

  :وفیھ ثالثة فروع
  :الفرع األول

  تعریف الوسطیة في اللغة والشرع
  : الوسطیة في اللغة

: عدة معان: ، وھو یعني في اللغة)الوسط(إن مصطلح الوسطیة مأخوذ من لفظ 
وسط الشيء وھو ما كان بین طرفیھ وھو منھ، : المعتدل من كل شيء، ومنھا: منھا

ھو العدل والخیر الوسط : الشيء الوسط أي بین الجید والرديء، ومنھا: ومنھا
  .)١(واألفضل

  .االعتدال: وأرى أن المعاني كلھا ال تخرج عن أن معنى الوسط ھو
  :الوسطیة في الشرع

في عدد من آیاتھ، ) الوسط(إن المتتبع آلیات القرآن الكریم، یجد أنھ قد تناول لفظ 

:  ;  >  =  <    ?  @  M  C  B  A  :كقولھ تعالى

E  DL )٣(راعدوال وخیا: ، أي)٢(.  

                                                        

  .٢/١٠٣١) وسط(، المعجم الوسیط مادة ٢٠/١٦٧) و س ط(تاج العروس، مادة : ینظر (١)
  .١٤٣: سورة البقرة اآلیة رقم (٢)
  .  ٢/١٤، تفسیر التحریر والتنویر ١/٦١ربي أحكام القرآن البن الع :ینظر (٣)

َیِج�يُء ُن�وٌح َوُأمَُّت�ُھ، َفَیُق�وُل اللَّ�ُھ َتَع�اَلى، َھ�ْل        ( :َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ھِ   : ، َق�الَ یؤكده ما جاء َع�ْن َأِب�ي َس�ِعیدٍ   
َم�ْن َیْش�َھُد   : وَن َال َما َجاَءَنا ِمْن َنِبيٍّ، َفَیُقوُل ِلُن�وحٍ َھْل َبلََّغُكْم؟ َفَیُقوُل: َبلَّْغَت؟ َفَیُقوُل َنَعْم َأْي َربِّ، َفَیُقوُل ِلُأمَِّتِھ

َوَك�َذِلَك َجَعْلَن�اُكْم ُأمَّ�ًة َوَس�ًطا ِلَتُكوُن�وا      : َوُأمَُّتُھ، َفَنْشَھُد َأنَُّھ َقْد َبلََّغ، َوُھَو َقْوُلُھ َجلَّ ِذْكُرُه ُمَحمٌَّد : َلَك؟ َفَیُقوُل
ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِھ َأْن {: صحیح البخاري، َباُب َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى). الَوَسُط الَعْدُلُشَھَداَء َعَلى النَّاِس َو

  . ٥/١٣٤) ٣٣٣٩(} َأْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَیُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٢٩٣٠ - 

 

، )M(   '  &  %  $  #  "  !L )١ : وقولھ تعالى

  .)٢(صالة العصر: أي

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª  :وقولھ تعالى

®¯     ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °

¾¿  L )٤(من أعدل ما تطعمون أھلیكم في القلة والكثرة: ، أي)٣( .  

  . )٦(، أي أمثلھم وأعدلھم وأعقلھم)٥( M  i    h   g   f      e   d  cL : وقولھ تعالى     

  .)٨(، أي تتوسط الخیل بفرسانھا صفوف األعداء)٧( M    t     s  rL  :وقولھ تعالى     

  .)٨(األعداء
من خالل ما تقدم من نصوص القرآن الكریم نجد أن لفظ الوسط یأتي بمعنى 

معنى الوسط المعنوي وھو االعتدال الوسط الحسي، كصالة العصر وتوسط الخیل، وب
َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّھ َفَسُلوُه : (، َقاَل، َعِن النَِّبيِّ واألفضلیة، یؤكده ما جاء َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

ُر َأْنَھاُر الِفْرَدْوَس، َفِإنَُّھ َأْوَسُط الَجنَِّة، َوَأْعَلى الَجنَِّة، َوَفْوَقُھ َعْرُش الرَّْحَمِن، َوِمْنُھ َتَفجَّ
  .)٩()الَجنَِّة

  :وعلى ذلك یمكن تعریف الوسطیة في الشرع بأنھا
  ."اعتدال اإلنسان في جمیع أحوالھ"

                                                        

  .٢٣٨: سورة البقرة اآلیة رقم (١)
  . ١/٣١٥الكشاف : ینظر (٢)

َش��َغُلوَنا َع��ِن الصَّ��َلاِة اْلُوْس��َطى، َص��َلاِة  : (َی��ْوَم اْل��َأْحَزاِب َق��اَل َرُس��وُل اِهللا : ، َق��اَلَع��ْن َعِل��يٍّ  لم��ا ج��اء
 ص�حیح : ینظ�ر . ، ُثمَّ َصلَّاَھا َب�ْیَن اْلِعَش�اَءْیِن، َب�ْیَن اْلَمْغ�ِرِب َواْلِعَش�اءِ     )اْلَعْصِر، َمَلَأ اُهللا ُبُیوَتُھْم َوُقُبوَرُھْم َناًرا

  .٤٣٧) ٦٢٧(مسلم، َباُب الدَِّلیِل ِلَمْن َقاَل الصََّلاُة اْلُوْسَطى ِھَي َصَلاُة اْلَعْصِر 
  . ٨٩: سورة المائدة اآلیة رقم (٣)
  . ٧/٢٢تفسیر الطبري  :ینظر (٤)
  . ٢٨: سورة القلم اآلیة رقم (٥)
  . ١٨/٢٤٤تفسیر القرطبي  :ینظر (٦)
  .٥:سورة العادیات اآلیة رقم (٧)
  . ٣٠/٢٧٦تفسیر الطبري : نظری (٨)
  .٩/١٢٥) ٧٤٢٣(} َوَكاَن َعْرُشُھ َعَلى الَماِء{صحیح البخاري، َباُب : ینظر (٩)

الم��راد : األع��دل واألفض��ل وُعِط��ف األعل��ى علی��ھ للتأكی��د، وقی��ل  : الم��راد باألوس��ط ھن��ا: ق��ال اب��ن حج��ر
: ینظ�ر . الس�عة وب�األعلى الفوقی�ة    الم�راد باألوس�ط  : بالوسط العلو المعنوي وباألعلى العل�و الحس�ي، وقی�ل   

  . بتصرف ٦/١٣فتح الباري 
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  :الفرع الثاني
  تعریف االجتھاد في اللغة واالصطالح

  .)١(بذل ما في الوسع لتحقیق نتیجة :االجتھاد في اللغة
  :االجتھاد في االصطالح

استفراغ المجتھد : ن أفعال المجتھد، فیقال ھوقد ُیعرف على اعتباره فعل م
الوسع في طلب الظن بشيء من األحكام الشرعیة على وجھ یحس من النفس العجز عن 

  . )٢(المزید فیھ
ملكة قائمة بالمجتھد یقتدر بھا : فیقال ھو: وقد ُیعرف على اعتباره وصفا للمجتھد

  .)٣(على استنتاج األحكام من مآخذھا
بیان الحكم الفقھي للنازلة المعروضة على الفقیھ، : جتھاد ھووالمقصود من اال

ما یراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجھ : وھو ما یسمیھ العلماء بالرأي، وھو
  .)٤(الصواب مما تتعارض فیھ األمارات

وھذا االجتھاد البد لھ من شروط، سواء في االجتھاد باعتباره فعال من أفعال 
في الفرع  -بمشیئة اهللا تعالى–تباره وصفا للمجتھد، وھذا ما سأعرض لھ المجتھد، أم باع

  .التالي
  :الفرع الثالث

  تعریف الفقھ في اللغة واالصطالح
  .)٥(الفھُم والفطنة والعلم :الفقھ في اللغة

العلم باألحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا : الفقھ في االصطالح
  .)٦(التفصیلیة

من خالل ما تقدم من تعریف لمصطلح الوسطیة، واالجتھاد،  :خالصة المطلب
  : بأنھا الوسطیة في االجتھاد الفقھيوالفقھ، یمكن تعریف 

  ".اعتدال المجتھد في اجتھاده بحیث یراعي أحوال مجتمعھ ومقاصد الشرع"
  
  
  

                                                        

  . ١/١٤٢) اجتھد(، المعجم الوسیط، مادة ٣،١٣٣) جھد(لسان العرب، مادة : ینظر (١)
  . ٤١٩، إرشاد الفحول ص٤/١٦٩اإلحكام لآلمدي  :ینظر (٢)
  . ٣/٣٨٨، التقریر والتحبیر ٤/٤٨٩البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر (٣)
  . ١/٦٦إعالم الموقعین  :ینظر (٤)
، المعج��م الوس��یط، م��ادة الفق��ھ  ٦/٢٢٤٣) فق��ھ(الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، م��ادة    :ینظ��ر (٥)

٢/٦٩٨.  
  . ١/١٥، البحر المحیط في أصول الفقھ ١/٢٨اإلبھاج  :ینظر (٦)
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ب اطا  

طواو ،ووو ،د اا رو  

  :وفیھ فرعان
  :الفرع األول

  مشروعیة االجتھاد الفقھي، وموضوعھ
  :مشروعیة االجتھاد الفقھي: أوًال

إن المتصفح للسنة النبویة المشرفة، یجدھا تشیر إلى مشروعیة االجتھاد  
: َیُقوُل ، َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ بحصول الثواب علیھ؛ بما جاء َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص 

  .)١()َفاْجَتَھَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُھ َأْجَراِن، َوِإَذا َحَكَم َفاْجَتَھَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُھ َأْجٌرِإَذا َحَكَم الَحاِكُم (
دل ھذا الحدیث على مشروعیة االجتھاد في الجملة، وفي معنى : وجھ الداللة

  . )٢(الحاكم كل مسلم توفرت فیھ شروط االجتھاد، أما غیر المجتھد فلیس مرادا بالحدیث
َكْیَف : (ِإَلى اْلَیَمِن َقاَل َلمَّا َأَراَد َأْن َیْبَعَث ُمَعاًذا  روي َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  وما

َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكَتاِب اللَِّھ؟، : َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَِّھ، َقاَل: َتْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟، َقاَل
، َوَلا ِفي ِكَتاِب اللَِّھ؟، َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّھ : َقاَل، َفِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّھ : َقاَل
اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َوفََّق : َصْدَرُه، َوَقاَل ، َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّھ )٣(َأْجَتِھُد َرْأِیي، َوَلا آُلو: َقاَل

  .)٤()لَِّھَرُسوَل، َرُسوِل اللَِّھ ِلَما ُیْرِضي َرُسوَل ال
على ما قال، وجعل االجتھاد أحد طرق  معاذا  حیث أقر النبي : وجھ الداللة

  .  )٦(، فصار االجتھاد عند عدم النص أصل في أحكام الشرع)٥(معرفة األحكام الشرعیة
  :ھذا ھو األصل في حكمھ، وقد تعتریھ أحكام أخرى

فسھ، أم في غیره إذا نزلت بالمجتھد نازلة سواء في ن: فقد یكون فرض عین
  . وتعین علیھ الحكم فیھا

  .إذا عرضت نازلة على مجموعة من المجتھدین: وقد یكون فرض كفایة
كاجتھاد المجتھد في نازلة لم تقع بعد، سواء من نفسھ أم سألھ : وقد یكون مندوبا          
  .أحد عنھا

                                                        

  . ٩/١٠٨) ٧٣٥٢(َأْخَطَأ  صحیح البخاري، َباُب َأْجِر الَحاِكِم ِإَذا اْجَتَھَد َفَأَصاَب َأْو :ینظر (١)
  . ١٢/١٣شرح النووي على صحیح مسلم ، ١٠/٣٨١شرح صحیح البخاري البن بطال : ینظر (٢)
  . ٧/٢٨٣مرقاة المفاتیح : ینظر. ما أقصر : أي (٣)
  . ٣/٣٠٣) ٣٥٩٢(سنن أبي داود، َباُب اْجِتَھاِد الرَّْأِي ِفي اْلَقَضاِء : ینظر (٤)

یث كثیًرا ما یتكرر في كتب الفقھاء واألصول والمحدثین ویعتمدون علیھ، وھو ھذا الحد: قال ابن الملقن
  . ٩/٥٣٤البدر المنیر : ینظر. -فیما أعلم -حدیث ضعیف بإجماع أھل النقل 

  .٣٢اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجوز الجھل بھ ص :ینظر (٥)
  . ١٦/١١٨الحاوي الكبیر : ینظر (٦)
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  . )١(كاالجتھاد في مقابلة دلیل قطعي من نص أو إجماع: وقد یكون حراما
  :موضوع االجتھاد: ثانیًا

  .ثبوت الدلیل أو عدم ثبوتھ: قد یكون موضوع االجتھاد ھو
بیان داللة الدلیل على النازلة المعروضة، ِعْلما : قد یكون موضوع االجتھاد ھو

  .بأن أكثر األدلة الشرعیة ظنیة الداللة
د حكم لم یرد بخصوصھ دلیل شرعي، فیجتھ: قد یكون موضوع االجتھاد ھو

المجتھد في إلحاقھ بحكم آخر التفاقھما في العلة، وھو ما ُیعرف بالقیاس، أو یحكم فیھ 
  . )٢(بحكم من خالل ملكتھ الفقھیة، وھذا ھو المراد باالجتھاد عند اإلطالق

  
  :الفرع الثاني

  ضوابط االجتھاد الفقھي
د ضوابط االجتھا: غصنینیقتضي تقسیمھا إلى ضوابط االجتھاد إن الحدیث عن 

  .، وضوابط االجتھاد باعتباره وصفا للمجتھدباعتباره صفة من صفات المجتھد
  

  :األول غصنال
  ضوابط االجتھاد باعتباره وصفا للمجتھد 

 .أن یكون مسلما بالغا عاقال)١
العلم بناسخھ ومنسوخھ، وبعمومھ وخصوصھ، : العلم بالقرآن الكریم، من حیث)٢

 .ومجملھ ومفسره، ومطلقھ ومقیده
، والذي یلزم المجتھد أحادیث األحكام، ویكون علمھ بھا من لسنة النبویةالعلم با)٣

التواتر واآلحاد، والصحیح وغیره، ومدلول األقوال واألفعال، والقطعي : حیث
 .منھا والمحتمل، والترجیح بین األخبار ظاھرة التعارض

األوامر العلم باللغة العربیة، من حیث، المعاني، واإلعراب، والحقیقة والمجاز، و)٤
والنواھي، والعموم والخصوص، والذى یلزم في حق المجتھد أن یكون محیطا 

 .بأكثر اللغة ویرجع فیما ال علم لھ بھ إلى غیره من المتخصصین
معرفة مواطن اإلجماع واالختالف، وما ینعقد بھ اإلجماع وما ال ینعقد، وما یعتد )٥

  . بھ في اإلجماع ومن ال یعتد 
فقھ، من حیث معرفة األدلة المتفق علیھا والمختلف فیھا، معرفة قواعد أصول ال)٦

وشروط القیاس، وضوابط االجتھاد، واألحكام الُمعّللة وغیرھا، وترتیب األدلة 
  .بعضھا على بعض، ووجوه الترجیح 

                                                        

  . ٣/٣٨٨، التقریر والتحبیر ٢/٣٠٣األصول قواطع األدلة في  :ینظر (١)
  .٢١٧علم اصول الفقھ، للشیخ عبدالوھاب خالف ص: ینظر (٢)
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 .)١(أن یكون ثقة مأمونا غیر متساھل في أمور الدین)٧

 لم بھ مراد اهللا أن المجتھد إذا عرف من اللغة ما یع: یرى بعض العلماء
من الكتاب والسنة والخطاب الوارد فیھما، وعرف موارد الخطاب ومصادره  ورسولھ 

من الكتاب والسنة، والحقیقة والمجاز، واألمر والنھى، والعام والخاص، والمجمل 
والمفصل، والمنطوق والمفھوم، والمطلق والمقید، وعرف الناسخ والمنسوخ، وعرف 

  .  )٢(لقدر كافأحكام النسخ فھذا ا
إن : وھو رأي لھ وجاھتھ وتقدیره؛ حیث یقول صاحب تھذیب الفروق: قلُت

  !.، فما بالنا في ھذا العصر؟)٣(شروط االجتھاد ال تكاد توجد
: إن ھذه الضوابط لیست توقیفیة وإنما ھي اجتھادیة، ولذا قال صاحب المدخل

كم الشرعي سواء انحصر المشترط في االجتھاد معرفة ما یتوقف علیھ حصول ظن الح
، وعلى ذلك فیمكن )٤(ذلك في جمیع ما ذكر أو خرج عنھ شيء لم یذكر فمعرفتھ معتبرة

  :إضافة بعض الضوابط األخرى؛ مراعاة لحال العصر، منھا

 .الوقوف على قرارات المجامع الفقھیة)١
 .الوقوف على الفتاوى الصادرة عن دور اإلفتاء المعتمدة)٢
، من اإلنترنت، والھواتف، والحواسب )٥(ائل في التكنولوجیاالوقوف على التقدم الھ)٣

 .اآللیة، ووسائل االتصاالت الحدیثة
، فمن لم یعرف ذلك أفسد أكثر مما )فقھ الواقع(معرفة أحوال الناس وعاداتھم )٤

 . )٦(یصلح
 .)٧(فیما شرع) علم المقاصد(فھم مقاصد الشارع )٥

    

                                                        

، ٣/٤٥٧، التلخ��یص ف��ي أص��ول الفق��ھ   ٣٦: ٦/٣٠، المحص��ول ٥١٠الرس��الة للش��افعي ص : ینظ��ر (١)
، البح���ر المح���یط ف���ي أص���ول الفق���ھ ٣٤٢، المستص���فى ص٣٠٦: ٢/٣٠٣قواط���ع األدل���ة ف���ي األص���ول 

  .٤٢٢: ٤١٩، إرشاد الفحول ص٣/٣٨٩،  التقریر والتحبیر ٤٩٦: ٤/٤٨٩
  . ٢/٣٠٦قواطع األدلة في األصول  :ینظر (٢)
تھ��ذیب الف��روق والقواع��د الس��نیة ف��ي األس��رار الفقھی��ة وھ��و حاش��یة عل��ى الف��روق للقراف��ي        :ینظ��ر (٣)

١/٢٢٠.  
  . ٣٧٣المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد ص :ینظر (٤)
علم الحرفة، وھي تطلق على أنواع، منھا تكنولوجیا التعل�یم،  : نانیة األصل تعنيالتكنولوجیا كلمة یو (٥)

اإللكترونی��ات الالزم��ة لتجمی��ع واخت��زان وتجھی��ز وتوص��یل  : والم��راد ب��األخیرة: وتكنولوجی��ا المعلوم��ات
  . ١٤٩حسن شحاتة وآخرون ص: معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، د: رینظ. المعلومات

  .٤/١٩٩م الموقعین إعال: ینظر (٦)
  . ٤/١٠٦، الموافقات ١/٨اإلبھاج : ینظر (٧)
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صعوبة  - من أول وھلة-ون قد تبدو إن الضوابط التي ذكرھا الفقھاء المتقدم
بفضل اهللا –توفرھا في أحد، وھذا صحیح في العصور الماضیة، أما اآلن فقد أصبحت 

میسورة، یصل إلیھا المجتھد في أقل من دقیقة من خالل البرامج والموسوعات؛  -تعالى
 معرفتھ كیفیة االستنباط ویحصل لھ ذلك: ولذا فأرى أن ضابط المجتھد اآلن ھو فقط

، من حیث معرفة القواعد الخاصة باألدلة المتفق علیھا )١(بمعرفة قواعد أصول الفقھ
والمختلف فیھا، ومعرفة القواعد الخاصة بالحكم الشرعي والوضعي، ومعرفة دالالت 

  . األلفاظ، وكیفیة الترجیح، متماشیا في ذلك كلھ مع فقھ الواقع والمقاصد 
  

  :الغصن الثاني
  باره صفة من صفات المجتھداد باعتضوابط االجتھ

أن ال یتصادم االجتھاد مع نص شرعي قطعي الداللة، كوجوب الصلوات الخمس، )١
 .وما ُعلم من الدین بالضرورة

 .أن ال یتصادم االجتھاد مع ما اتفقت علیھ األمة)٢
  . )٢( أن یكون الحكم المجتھد فیھ حكما شرعیا عملیا ال عقلیا وال اعتقادیا)٣

المجتھد في مسألة بلوغ رتبة االجتھاد في جمیع المسائل بل لیس من شرط : تنبیھ
متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فیھا فھو مجتھد فیھا وإن جھل حكم غیرھا، 

ممن بعدھم قد كانوا یتوقفون في  -رحمھم اهللا تعالى–واألئمة  أال ترى أن الصحابة 
ال أدري، : مسألة فقال في ست وثالثین إن اإلمام مالك سئل عن أربعین: مسائل، وقد قیل

  .)٣(ولم یكن توقفھ في تلك المسائل مخرجا لھ عن درجة االجتھاد
إنھ ال یتصور على اإلطالق فقیھ غیر : ظاھر كالم علماء األصول: فائدة 

  .)٤(مجتھد، وال مجتھد غیر فقیھ
راسخة في ملكة : أن یكون عدال، والعدالة) فتواه(یشترط لقبول اجتھاد المجتھد  

  . )٥(النفس تمنع من اقتراف كبیرة أو صغیرة دالة على الخسة أو مباح یخل بالمروءة

                                                        

  . ٦/٣٦المحصول : ینظر. إن أھم العلوم للمجتھد علم أصول الفقھ: یقول الرازي (١)
، ٤/٥١٥، البح�ر المح��یط ف�ي أص��ول الفق��ھ   ٣/٣٩٠التقری�ر والتحبی��ر   ،٣٤٥المستص��فى ص: ینظ�ر  (٢)

  .٤٢٢إرشاد الفحول ص
، رف��ع الحاج��ب ع��ن مختص��ر اب��ن الحاج��ب  ٣٥٣، روض��ة الن��اظر ص٣٤٥صالمستص��فى : ینظ��ر (٣)

  . ٤/٢٤كشف األسرار ، ١/٢٤٥
  . ٣/٣٨٨التقریر والتحبیر   :ینظر (٤)
  . ٣٨٤األشباه والنظائر ص :ینظر (٥)
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  املبحث الثاني

  طرق حتقيق الوسطية يف االجتهاد الفقهي

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  ر ق اء  ط ن ادن

د لغیره في حكم نزل المجتھد إما أن یجتھد لنفسھ في حكم نزل بھ، وإما أن یجتھ
  .بالغیر

فال أرى أن ُیمنع من ذلك، أو أن ُیجبر على  إذا كان اجتھاد المجتھد لنفسھ: أوًال
متابعة غیره من المجتھدین، فإذا اجتھد المجتھد وفرغ من االجتھاد وغلب على ظنھ حكم 

  .)١(فال یجوز لھ أن یقلد مخالفھ ویترك ما توصل إلیھ باجتھاده
َیا َرُسوَل اللَِّھ، : ُقْلُت: َقاَل ما جاء َعْن َأِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنيِّ  :الدلیل على ذلك

اْلِبرُّ : (َوَصوََّب ِفيَّ النََّظَر، َفَقاَل َفَصعََّد النَِّبيُّ : َأْخِبْرِني ِبَما َیِحلُّ ِلي، َوُیَحرَُّم َعَليَّ، َقاَل
ِإَلْیِھ اْلَقْلُب، َواْلِإْثُم َما َلْم َتْسُكْن ِإَلْیِھ النَّْفُس، َوَلْم َیْطَمِئنَّ ِإَلْیِھ َما َسَكَنْت ِإَلْیِھ النَّْفُس، َواْطَمَأنَّ 

  . )٢()اْلَقْلُب، َوِإْن َأْفَتاَك اْلُمْفُتوَن
دل ھذا الحدیث على أن المكلف وباألخص المجتھد إذا غلب على : وجھ الداللة

  .فھ في ذلكظنھ حكم ما عنَّ لھ، فال یجوز تقلید من یخال
  : ، وھذا ال یخلو من حالتینإذا كان اجتھاد المجتھد لغیره: ثانیًا

لما جاء إذا كان االجتھاد فرضا عینیا، فال یصح منعھ من ذلك؛ : الحالة األولى
ِجَم َیْوَم َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َعِلَمُھ ُثمَّ َكَتَمُھ ُأْل: (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : ، َقاَلَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

  .)٣()الِقَیاَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر
حیث دل ھذا الحدیث على حرمة كتمان المجتھد الجتھاده في حالة : وجھ الداللة

كونھ فرضا عینیا، فمن جاء طالبا للفتوى، فالواجب على المجتھد في ھذه الحالة أن 
ن قول الحق، وإظھار العلم یجیبھ، فإن امتنع كان آثما مستحقا للوعید، فكما ألجم لسانھ ع

  .)٤(یعاقب في اآلخرة بلجام من نار
فإما أن یكون منعھ  -والحالة ھذه–ھذا في حق المجتھد نفسھ، أما إذا منعھ الغیر 

لسبب معقول شرعا؛ كفقد ھذا الشخص لبعض ضوابط االجتھاد، فلیس لھذا الشخص أن 

                                                        

، الموافق����ات ٤/٢١٠، اإلحك����ام لآلم����دي ٣٧٧، روض����ة الن����اظر ص٣٦٨المستص����فى ص :ینظ���ر  (١)
  . ٤/٥٦٧لبحر المحیط في أصول الفقھ ، ا٥٢٤، التمھید لإلسنوي ص٤/٣٢٨

  .٢٩/٢٧٨) ١٧٧٤٢(مسند أحمد ط الرسالة : ینظر (٢)
  . بتصرف ١/١٧٦مجمع الزوائد . رواه أحمد ورجالھ ثقات: قال ابن الملقن

  .حدیث حسن: قال الترمذي.  ٥/٢٩) ٢٦٤٩(سنن الترمذي، َباُب َما َجاَء ِفي ِكْتَماِن الِعْلِم : ینظر (٣)
  . ١/٣٠٢رح السنة ش: ینظر (٤)
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أن ُیوِجد في البلد  -نوب عنھوھو السلطان أو من ی–یفتي غیره، والواجب على من منعھ 
  .مجتھدا؛ لیقوم بھذه المھمة

بدون سبب كتعنت ونحوه، فال یمتنع المجتھد  -والحالة ھذه–أما إذا ُمنع المجتھد 
إن صبر على إیذاء من منعھ؛ ألن ھذا من باب األمر  -والحالة ھذه–من اإلفتاء 

M : ألمة؛ لقولھ تعالىبالمعروف والنھي عن المنكر الذي ھو من أسباب خیریة ھذه ا

9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /  .:  L 

)١( .  
 أما إذا خاف على نفسھ اإلیذاء فلھ منع نفسھ من ذلك؛ لما جاء َعْن ُحَذْیَفَة 

: َنْفَسُھ؟ َقاَلَوَكْیَف ُیِذلُّ : َلا َیْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن َأْن ُیِذلَّ َنْفَسُھ، َقاُلوا: (َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َقاَل
  .)٢()َیَتَعرَُّض ِمَن الَبَلاِء ِلَما َلا ُیِطیُق

  : إذا كان االجتھاد فرضا كفائیا، وھذا ال یخلو من صورتین: الحالة الثانیة
امتناع المجتھد عن الفتوى بنفسھ، فھذا ال لوم علیھ؛ لوجود  :الصورة األولى

  . غیره من المجتھدین ممن یقوم مقامھ في ذلك
وھذا أمر جائز أیضًا؛ حیث : منع أولو األمر إیاه من الفتوى :ة الثانیةالصور

ینبغي إلمام المسلمین أن یتصفح : ُوجد غیره من المجتھدین، قال الخطیب البغدادي
أحوال المفتین، فمن كان یصلح للفتوى أقره علیھا ومن لم یكن من أھلھا منعھ منھا، 

  . )٣(وأوعده بالعقوبة إن لم ینتھ عنھا
وُیسأنس لذلك ما رواه البخاري في التاریخ أنھ كان ینادى في الناس زمن خالفة 

  .)٤(أال ال یفتي الناس إال عطاء بن أبي رباح فإن لم یكن عطاء فابن أبي نجیح: بني أمیة
ال یفتي : حججت سنة ثمان وأربعین ومائة، فسمعت منادیا ینادي: وقال ابن وھب

  .)٥(عزیز بن أبي سلمةالناس إال مالك بن أنس وعبد ال

                                                        

  . ١١٠: سورة آل عمران اآلیة رقم (١)
ح��دیث : ق��ال الترم��ذي.  ٤/٥٢٣) ٢٢٥٤( َأْب��َواُب اْلِف��َتِن َع��ْن َرُس��وِل اللَّ��ِھ  س��نن الترم��ذي،: ینظ��ر (٢)

  .  حسن غریب
  . ٢/٣٢٤الفقیھ والمتفقھ  :ینظر (٣)
  . ٦/٤٦٣التاریخ الكبیر  :ینظر (٤)
  . ٢/٦٩٩ التعدیل والتجریح :ینظر (٥)
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  ب ااط

  ا د  اواب ) اوى( ادات 

إن ھذا الطریق من طرق تحقیق الوسطیة في االجتھاد یتطلب من الباحث، بیان 
ھل كل مجتھد في األحكام الشرعیة العملیة التي لیس علیھا : مسألة في غایة األھمیة وھي

  .ب؟دلیل قاطع مصی
إلى أن المسألة محل خالف بین  )٢(وحدیثا )١(ذھب جمھور العلماء قدیما :الجواب

العلماء، یرى البعض أن كل مجتھد مصیب، ویرى البعض اآلخر أن المصیب واحد من 
كما –المجتھدین، ولكني أرى أن الخالف لیس في ھذه الزاویة؛ ألن الجمیع متفق ضمنا 

ھو واحد من المجتھدین، وإنما الخالف في المخطئ على أن المصیب  - سیتضح فیما بعد
ھل معفو عنھ أو مؤاخذ بخطئھ في االجتھاد، ومتى یعفى عن خطئھ في االجتھاد ومتى ال 

ھذا  -أیھا القارئ الكریم–یعفى؟، وھذه الزاویة لیس محل حدیثي، ولعلك تستغرب 
أعرضھا في  الكالم، ولكن أرجو منك أن تعطیني الفرصة لبیان وجھة نظري، وسوف

  .ثالثة محاور
  : المحور األول

  إن جمیع الفقھاء یطلقون على مخالفیھم الخطأ
وھو یستعرض رأي بعض الفقھاء في اشتراط البلوغ  :یقول ابن الھمام الحنفي

وھو خطأ؛ إذ یقتضي أن ال یصح توكیل الصبي المأذون؛ لعدم : والعقل في الموكل
  .)٣(البلوغ، ولیس بصحیح
كثیرا ما یقع السؤال في تصرفات النساء بعد  :لدردیر المالكيیقول الشیخ ا

الدخول وكثیرا ما یقول المفتي إن كانت حسنة التصرف فأفعالھا ماضیة، وإال فال، وھو 
  .)٤(خطأ

                                                        

  . ٦/٤٧، المحصول ٣/٣٣٨، التلخیص في أصول الفقھ ١٣٠اللمع في أصول الفقھ ص: ینظر (١)
زھی��ر  ، أص��ول الفق��ھ، لل��دكتور أب��ي الن��ور   ٣٧٦أص��ول الفق��ھ للش��یخ محم��د الخض��ري ص   : ینظ��ر (٢)

لفیص��ل ب��ن ع��وض العن��زي   التوفی��ق والس��داد ف��ي مس��ألة التص��ویب والتخطئ��ة ف��ي االجتھ��اد،      ،٤/١٩٨
  .٣١ص
، أص�ول الب�زدوي   ١٣١، ٢/١٢٩، ٢/١٠٧أص�ول السرخس�ي    :وینظ�ر . ٧/٥١١ف�تح الق�دیر   : ینظر (٣)
  . ٢٧٨ص

ِعْلُمَنا ھذا َرْأٌي وھو َأْحَسُن ما َق�َدْرَنا علی�ھ َوَم�ْن َجاَءَن�ا ِبَأْحَس�َن من�ھ َقِبْلَن�اُه        : (روي عن أبي َحِنیَفَة َأنَُّھ قال
  . ٧٨ع البن أبي العز الحنفي ص، االتبا١/٧٥إعالم الموقعین : ینظر). منھ
، ش�رح ص�حیح البخ�اري الب�ن     ٤٣٩شرح تنقیح الفصول ص: وینظر. ٣/٢٩٨الشرح الكبیر  :ینظر (٤)

  . ١٠/٣٨١بطال 
أن�ا بش�ر أخط�ىء وأص�یب ف�انظروا ف�ي رأی�ي فك�ل م�ا واف�ق           : روى ابن حزم بسنده أن اإلمام مال�ك ق�ال  

، ت�اریخ  ٦/٢٢٤اإلحكام البن ح�زم  : ینظر. لسنة فاتركوهالكتاب والسنة فخذوا بھ وما لم یوافق الكتاب وا
  . ٣/٤٠، مواھب الجلیل ٤/٢٨٩، الموافقات ١١/٣٢٧اإلسالم 
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- ٢٩٤٠ - 

 

فأما اإلستمناء بالید وھو استدعاء المني بالید فھو : یقول الماوردي الشافعي
احتھ، وأباحھ قوم في السفر دون محظور، وقد حكى الشافعي عن بعض الفقھاء إب

  .)١(الحضر، وھو خطأ
وھو یتحدث عن استحباب صیام العشر من ذي الحجة،  :یقول المرداوي الحنبلي

  .)٢(وآكد العشر الثامن ثم التاسع، وھو خطأ: وقال بعض العلماء
وأما إمامة المسافر في الجمعة، فإن أبا حنیفة، : یقول ابن حزم الظاھري

  .)٣(یجوز ذلك، ومنع مالك من ذلك، وھو خطأ: ا سلیمان، وأصحابھم قالواوالشافعي، وأب
إن تخصیص : عند الحدیث عن طھارة الثیاب للمصلي وجاء في السیل الجرار

  . )٤(الملبوس باشتراط الحل واإلباحة دون المحمول خطأ
إذا تیمم : وقال بعض العلماء: عند الحدیث عن التیمم وجاء في شرح النیل

  .)٥(وأحدث حدثا صغیرا أنھ یعید لھا، والحق أن ال إعادة علیھ للجنابة
إّن هللا تعالى حكما معینا أوجب طلبھ  :یقول اإلمام البھاري: خالصة القول

ونصب علیھ دلیال، فمن أصابھ فلھ أجران، ومن أخطأه فلھ أجر؛ المتثالھ أمر االجتھاد 
ابتداء، وھذا ھو الصحیح عند  إن المخطئ مصیب: ببذل الوسع، وھذا معنى قول الحنفیة

  .)٦(األئمة األربعة
كیف ذلك، وقد ُنسب إلى بعض العلماء القول بأن كل مجتھد  :یعترض على ذلك

  .)٧(مصیب
   :یجاب على ذلك من وجھین

  :بیان حقیقة ما ُنسب إلى بعض العلماء بأن كل مجتھد مصیب: الوجھ األول
   ،فقد قال في كتابھ التقریب ما ُنسب إلى القاضي الباقالني محل نظر

وال یجوز تقلید الصحابي في : واإلرشاد عند حدیثھ عن حكم تقیید العام بقول الصحابي

                                                        

  .١/٢٧٥الوسیط  وما بعدھا، ٤٩٦الرسالة للشافعي ص:وینظر.  ٩/٣٢٠الحاوي الكبیر  :ینظر (١)
وا ب�ھ ف�ي مس�ألة    وظ�ن ظ�انون أن�ھ للعط�ف، وتمس�ك     : وھو یتحدث عن معنى ح�رف ال�واو  : یقول الغزالي

  .٨٤المنخول ص: ینظر. المحدود في القذف، وھو خطأ 
أن الح�ق ف��ي واح��د وم��ا س��واه باط��ل، وأن اإلث��م  : والص��حیح م��ن م��ذھب أص��حابنا ھ��و: یق�ول الش��یرازي 

  .بتصرف ١٣١اللمع في أصول الفقھ ص: ینظر. مرفوع عن المخطيء
، ٤٤٢، المسودة ص٣٥٩ناظر صروضة ال: وینظر. بتصرف ٣/٣٤٥اإلنصاف للمرداوي  :ینظر (٢)

  . ٣٧٨المدخل ص
  ،٥/٦٨اإلحكام البن حزم : ینظر. بتصرف ٥/٥١المحلى  :ینظر (٣)
  . بتصرف ١/١٦٣السیل الجرار  :ینظر (٤)
  .بتصرف ١/٣٤٥شرح النیل وشفاء العلیل : ینظر (٥)
  .٢/٣٣٠مسلم الثبوت : ینظر (٦)
، وأبي الحسن األشعري، وبعض المعتزلة كأبي علي ُنسب ھذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقالني (٧)

  . ٦/٤٨، المحصول ٢٧٨، أصول البزدوي ص٢/٣٢٩مسلم الثبوت : ینظر. الجبائي وأبي ھاشم
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یقتضي  إن الصحابي ال یخصص العام إال بقول سمعھ من الرسول : ذلك، فإن قیل
وقد یخصصھ بخبر یسمعھ، ویخصصھ باجتھاده وقیاسھ، ویخصصھ : التخصیص، قلنا

ھ، وقد یصح قیاسھ وقد ال یصح، وإن كان الظاھر من حالھ أنھ أقرب إلى بروایِة راٍو ل
ووجوه التأویل  الصواب منا، وأعلم بوجوه االستخراج للعلل وأعرف بمقاصد الرسول 

یر أنھ مع ذلك أجمع، غیر معصوم من الخطأ ووضع ومعرفة التنزیل وأسبابھ، غ
قد دلت على أن كل مجتھد في حكم  إن الداللة: ثم قال .... االجتھاد في غیر موضعھ،

الشرع مصیب في اجتھاده إذا وضع في موضعھ، حق وصواب ال یجوز أن یكون خطأ، 
  . )١(والخطأ في االجتھاد ال یوجب الھالك

  وما ُنسب إلى أبي الحسن األشعري، محل نظر، فقد جاء في مسلم الثبوت :
كما : األشعري، وجاء في حاشیتھكل مجتھد في المسألة االجتھادیة مصیب عند القاضي و

  .)٢(لم یصح ھذا المذھب عن األشعري: قال أھل العراق خالفا ألھل خراسان فإنھم قالوا
   ،یقول أبو الحسین البصري وما ُنسب إلى بعض المعتزلة، فأیضا محل نظر
إن كل واحد من المجتھدین یجوز أن یكون : وھو یجیب على منكري اإلجماع :المعتزلي

خطأ إذا انفرد، أما إذا اجتمع مع جماعة األمة لم یكن قولھ خطأ، ولیس یمتنع أن قولھ 
  .  )٣(یفارق الواحد الجماعة

إذا لم یذاع بینھم، لم  اعلم أن قول بعض الصحابة : ویقول في موضع آخر
  .)٤(یكن إجماعا وال حجة وال نقطع بأنھ صواب

  .ثبت العرش ثم انقش: ولذا یقال للمعترض
كل مجتھد مصیب إلى بعض : على فرض صحة نسبة مقولة: الثانيالوجھ  

إن النازلة المطلوب االجتھاد في حكمھا، دلیلھ مستور عن  :العلماء، فإنما یكون معناھا
المجتھدین، قد یتوصل إلیھ المجتھد، وقد ال یتوصل بعد بحثھ عنھ، ولیس بواجب علیھ 

ھد للوصول إلیھ، فإذا قام بذلك فقد أدى ما العثور على الدلیل، وإنما الواجب علیھ بذل الج
إن كل مجتھد مصیب في : علیھ من واجب االجتھاد، وھذا حقیقة مذھب من یقول

  . )٥(اجتھاده، فقد خرج باجتھاده عن عھدة التكلیف، وُرفع عنھ اإلثم
والذي نذھب إلیھ أن هللا تعالى في كل واقعة حكما معینا وأن علیھ  :یقول الرازي

  .  )٦(را ال قاطعا وأن المخطىء فیھ معذور وقضاء القاضي فیھ ال ینقضدلیال ظاھ

                                                        

  .بتصرف ٢١٢: ٣/٢١٠التقریب واإلرشاد للقاضي الباقالني : ینظر (١)
  . ٢/٤١٦، وأكده صاحب فواتح الرحموت ٢/٣٢٩مسلم الثبوت : ینظر (٢)

أن ألبي الحسن األشعري قوالن، فقد نقل الشیرازي أن آخر قولی�ھ ھ�و أن المص�یب واح�د     وعلى فرض 
  .١٣٠اللمع في أصول الفقھ ص: ینظر. من المجتھدین

  . بتصرف ٢/٢٢المعتمد  :ینظر (٣)
  . بتصرف ٢/٧١المعتمد  :ینظر (٤)
  . ٦/٤١، المحصول ٣/١٣١التلخیص في أصول الفقھ  :ینظر (٥)
  . ٦/٥١ المحصول :ینظر (٦)
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الشریعة كلھا ترجع إلى قول واحد في فروعھا وإن كثر الخالف  :یقول الشاطبي
كما أنھا في أصولھا كذلك وال یصلح فیھا غیر ذلك، فالحق واحد وذلك عام في جملة 

  .)١(الشریعة وتفاصیلھا
  :المحور الثاني

ة على أن المصیب واحد من المجتھدین، من السنة، واآلثار، بعض األدل
  والمعقول

 َأنَُّھ َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ  ما جاء َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاِص  :الدلیل من السنة
َأْخَطَأ َفَلُھ  ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَھَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُھ َأْجَراِن، َوِإَذا َحَكَم َفاْجَتَھَد ُثمَّ:(َیُقوُل
  .)٢()َأْجٌر

دل ھذا الحدیث على أن الواجب على المجتھد ھو االجتھاد بشروطھ : وجھ الداللة
في النوازل، ثم بّین الحدیث أن المجتھد قد یصیب وقد یخطئ في حكمھ، ولذا لم ُیكلَّف 

ین ، ولو كان جمیع المجتھد)٣(المجتھد إصابة الصواب وإنما ُكلِّف باالجتھاد بشروطھ
مصیبین لم یكن لھذا التقسیم معنى، ثم إن األجر الذى یستحقھ إذا أخطأ الصواب فھو 

  .)٤(بقصده طلب الصواب باجتھاده فیؤجر بذلك وإن كان قد فاتھ المقصود
  :الدلیل من األثر

  ُسِئَل َأُبو َبْكٍر : ما جاء َعْن الشَّْعِبيِّ، َقاَل َأُقوُل ِإنِّي َس: (َعِن اْلَكَلاَلِة َفَقاَل
ُأَراُه َما َخَلا : ِفیَھا ِبَرْأِیي، َفِإْن َكاَن َصَواًبا َفِمَن اللَِّھ، َوِإْن َكاَن َخَطًأ َفِمنِّي َوِمَن الشَّْیَطاِن

  . )٥()اْلَواِلَد َواْلَوَلَد
   وما جاء َعْن َمْسُروٍق، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ُھَكَتَب ِبَقِضیٍَّة ِإَلى َعاِمٍل َل ،

َلا، َبِل : َوَقاَل، َفاْنَتَھَرُه ُعَمُر ، َھَذا َما َأَرى اُهللا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ُعَمَر: (َفَكَتَب اْلَكاِتُب َقاَل
  .)٦()َوِإْن َكاَن َخَطًأ َفِمْن ُعَمَر، َفِإْن َكاَن َصَواًبا َفِمَن اِهللا، َھَذا َما َرَأى ُعَمُر: اْكُتْب

  عود حینما ُسئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنھا ولم قول عبداهللا بن مس
ِإنَّ َلَھا َصَداًقا َكَصَداِق ِنَساِئَھا، َلا َوْكَس، َوَلا : (یدخل بھا ولم یفرض لھا مھرا، فقال

                                                        

  . ١٢٠، ٤/١١٨الموافقات  :ینظر (١)
، ص�حیح  ٩/١٠٨) ٧٣٥٢(ص�حیح البخ�اري، َب�اُب َأْج�ِر الَح�اِكِم ِإَذا اْجَتَھ�َد َفَأَص�اَب َأْو َأْخَط�َأ         : ینظر (٢)

  . ٣/١٣٤٢) ١٧١٦(مسلم، َباُب َبَیاِن َأْجِر اْلَحاِكِم ِإَذا اْجَتَھَد َفَأَصاَب، َأْو َأْخَطَأ
  . ٢/٢٢٤شكل االثار شرح م :ینظر (٣)
، ش��رح ١٠/٣٨١، ش��رح ص��حیح البخ��اري الب��ن بط��ال ٢/٣١٣قواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول  :ینظ��ر (٤)

  . ١٠/١١٧السنة 
  .٤/١٩٤٤) ٣٠١٥(سنن الدارمي، َباُب اْلَكَلاَلِة : ینظر (٥)
َوُیْفِت�ي ِب�ِھ    ، س�ننن البیھق�ي الكب�رى، َب�اُب َم�ا َیْقِض�ي ِب�ِھ اْلَقاِض�ي        ٩/٢١٤ش�رح مش�كل االث�ار     :ینظر (٦)

) ٢٠١٣٥(َوَل�ا َأْن َیْحُك�َم َأْو ُیْفِت�َي ِباِلاْسِتْحَس�اِن     ، َفِإنَّ�ُھ َغْی�ُر َج�اِئٍز َل�ُھ َأْن ُیَقلِّ�َد َأَح�ًدا ِم�ْن َأْھ�ِل َدْھ�ِرهِ         ، اْلُمْفِتي
١٠/١١٦  .  
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َطًأ َفِمنِّي َشَطَط، َوِإنَّ َلَھا اْلِمیَراَث َوَعَلْیَھا اْلِعدَُّة، َفِإْن َیُك َصَواًبا، َفِمَن اللَِّھ، َوِإْن َیُكْن َخ
  .)١()َوِمَن الشَّْیَطاِن، َواللَُّھ َوَرُسوُلُھ َبِریَئاِن

دلت ھذه اآلثار على أن جمیع المجتھدین لیسوا بمصیبین وأن : وجھ الداللة
  . )٢(بعضھم مخطئ وبعضھم مصیب

إن المصیب واحد من : وھو یستعرض أدلة من قال: یقول أبوالحسین البصري
ولیس یعرف لھم : ع السلف، ثم استعرض ھذه اآلثار ثم قالومنھا إجما: المجتھدین

  . )٣(مخالف في السلف
وھذا إجماع ظاھر على تخطئة : یقول الشیرازي بعض استعراضھ لھذه اآلثار

  . )٤(بعضھم بعضا في مسائل االجتھاد فدل على أن الحق في واحد وما سواه باطل
میع المجتھدین لیسوا على أن ج ھذا إجماع من الصحابة : یقول السمعاني

  .)٥(بمصیبین وأن بعضھم مخطئ وبعضھم مصیب
  :األدلة من المعقول

إنھ لو صح القول بأن كل مجتھد مصیب، وأن جمیع المجتھدین  :الدلیل األول
  . )٦(قولھم حقا وصوابا، لم یكن للنظر واالجتھاد معنى

المتعارضة عند إن األصولیین اتفقوا على إثبات الترجیح بین األدلة : بیان ذلك
عدم إمكان الجمع بینھا، وال یصح إعمال أحد الدلیلین المتعارضین جزافا من غیر نظر 
في ترجیحھ على اآلخر، والقول بأن كل مجتھد مصیب یرفع باب الترجیح جملة؛ إذ ال 

  .)٧(فائدة فیھ وال حاجة إلیھ على فرض صحة القول بأن كل مجتھد مصیب
شرع الشرائع لتحصیل المصالح الخالصة أو الراجحة  إن اهللا  :الدلیل الثاني

أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة ویستحیل وجودھا في النقیضین، فوجب القول بأن 
  .)٨(المصیب واحد من المجتھدین

فال تعتقد أن مذھبك أفضل : وأختم ھذه الفقرة بقول شیخ المحققین اإلمام الذھبي
فإنك ال دلیل لك على ذلك، وال لمخالفك أیضا، بل األئمة  المذاھب وأحبھا إلى اهللا تعالى،

                                                        

  . ٢/٢٣٧) ٢١١٦( َباٌب ِفیَمْن َتَزوََّج َوَلْم ُیَسمِّ َصَداًقا َحتَّى َماَت سنن أبي داود،: ینظر (١)
المس�تدرك عل�ى   : ینظ�ر . ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم، ول�م یخرج�اه، ووافق�ھ ال�ذھبي    : قال الحاكم

  .٢/١٩٦) ٢٧٣٧(الصحیحین للحاكم 
  . ٦/٧٠، المحصول ٢/٣١٥قواطع األدلة في األصول  :ینظر (٢)
  . ٢/٣٨١المعتمد  :ینظر (٣)
  .بتصرف ٥٠١التبصرة ص :ینظر (٤)
  . بتصرف ٢/٣١٥اطع األدلة في األصول قو :ینظر (٥)
  . ٥٠١التبصرة ص :ینظر (٦)
  . ٤/١٢٢الموافقات  :ینظر (٧)
  . ٤٣٩شرح تنقیح الفصول ص :ینظر (٨)
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  على خیر كثیر، ولھم في صوابھم أجران على كل مسألة، وفي خطئھم أجر على كل
  . )١(مسألة

  :المحور الثالث
إذا تبین أن المصیب واحد من المجتھدین، فما حكم اإلنكار علیھ، وبیان 

  .خطئھ؟
  :من خالل عدة أمورأستعرض وجھة نظري في ھذا المحور 

  :القرآن الكریم: األمر األول

M  S  R  Q  P  O  N  M  L  K : قولھ تعالى :الدلیل األول

   W  V  U   TL )٢(.  

في  عاتب بھ نبیھ  وھذا عتاب من اهللا : یقول اإلمام الطبري :وجھ الداللة
: منافقین، والمعنىإذنھ لمن أذن لھ في التخلف عنھ حین خرج إلى تبوك لغزو الروم من ال

لو : ما كان ینبغي لك أیھا الرسول الكریم أن تأذن لھم في التخلف عنك إذ قالوا لك
استطعنا لخرجنا معك حتى تعرف من لھ العذر منھم في تخلفھ ومن ال عذر لھ منھم، 
فیكون إذنك لمن أذنت لھ منھم على علم منك بعذره وتعلم من الكاذب منھم المتخلف نفاقا 

  . )٣(ي دین اهللا وشكا ف
وقد جانب الصواب في ھذا االجتھاد،  كان اإلذن باجتھاد من النبي : قلت
بأعلى قدر  إلى ذلك، وإذا كان ذلك كذلك، فلیس المجتھدین غیر النبي  فأرشده اهللا 

  . حتى ُیترك اإلنكار علیھ أو بیان خطئھ في اجتھاده من النبي 
  .العالم بالحقیقة  المبین للخطأ ھنا ھو اهللا: فإن قیل

  .نعم، وسأجیبك الحقا: قلُت

®   ¯  °   ±  M ¬  «    µ  ´  ³  ² : قولھ تعالى: الدلیل الثاني

¶¸  ¾  ½  ¼   »  º  ¹¿    Ç    Æ             Å  Ä  Ã  Â  Á  À

    Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈL )٤(.  

شركین الذین أن قتل الم جاءت اآلیات الكریمات إلخبار النبي  :وجھ الداللة
  .)١(أسرھم المسلمون یوم بدر كان أولى بالصواب من أخذ الفدیة منھم وإطالق صراحھم

                                                        

  . ٣٥زغل العلم ص: ینظر (١)
  . ٤٣سورة التوبة اآلیة رقم  (٢)
  .٨/١٥٤، تفسیر القرطبي٢/٢٦١الكشاف : ، وینظر١٠/١٤٢تفسیر الطبري  :ینظر (٣)
  . ٦٨، ٦٧: ور األنفال اآلیتان رقمس (٤)
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لوال حكم منھ : ، قال الزمخشري M  È  Ç    Æ             Å  ÄL : وقولھ تعالى

سبق إثباتھ في اللوح وھو أنھ ال یعاقب أحد بخطأ، وكان ھذا خطأ في االجتھاد؛ ألنھم 
تبقاءھم ربما كان سببًا في إسالمھم وتوبتھم، وأن فداءھم یتقوى بھ على نظروا في أن اس

الجھاد في سبیل اهللا، وخفى علیھم أن قتلھم أعز لإلسالم وأھیب لمن وراءھم وأقل 
  .)٢(لشوكتھم

َفَلمَّا : (وكالم الزمخشري یشیر إلى سبب نزول اآلیة وھو حدیث طویل وفیھ
َما َتَرْوَن ِفي َھُؤَلاِء اْلُأَساَرى؟، َفَقاَل : ِلَأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر ُل اِهللا َأَسُروا اْلُأَساَرى، َقاَل َرُسو

َیا َنِبيَّ اِهللا، ُھْم َبُنو اْلَعمِّ َواْلَعِشیَرِة، َأَرى َأْن َتْأُخَذ ِمْنُھْم ِفْدَیًة َفَتُكوُن َلَنا ُقوًَّة َعَلى : َأُبو َبْكٍر
: َما َتَرى َیا اْبَن اْلَخطَّاِب؟، ُقْلُت: ْھِدَیُھْم ِلْلِإْسَلاِم، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا اْلُكفَّاِر، َفَعَسى اُهللا َأْن َی

ْم، َلا َواِهللا َیا َرُسوَل اِهللا، َما َأَرى الَِّذي َرَأى َأُبو َبْكٍر، َوَلِكنِّي َأَرى َأْن ُتَمكِّنَّا َفَنْضِرَب َأْعَناَقُھ
  .)٣()َقاَل َأُبو َبْكٍر َما ، َفَھِوَي َرُسوُل اِهللا ...

لرأي  عن اجتھاد، واختیار النبي  - رضي اهللا عنھما-فكان رأي أبابكر وعمر 
أبي بكر عن اجتھاد أیضا، وقد نزل القرآن الكریم لبیان أن ھذا االجتھاد قد جانب 

  .الصواب
  :السنة النبویة: األمر الثاني

السابق، وظننَت أني نسیتھ، تنتظر الرد على السؤال  -أیھا القارئ الكریم–لعلك 
  .- إن شاء اهللا تعالى–لم أنسھ، ولكن سأجیب علیھ في موضعھ 

َرُجًلا  اْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَِّھ : (ما جاء َعْن َأِبي ُحَمْیٍد السَّاِعِديِّ، َقاَل :الدلیل األول
َھَذا َماُلُكْم َوَھَذا َھِدیٌَّة، : َجاَء َحاَسَبُھ، َقاَل ، َفَلمَّا)٤(َعَلى َصَدَقاِت َبِني ُسَلْیٍم، ُیْدَعى اْبَن اللُّْتِبیَِّة

َفَھلَّا َجَلْسَت ِفي َبْیِت َأِبیَك َوُأمَِّك، َحتَّى َتْأِتَیَك َھِدیَُّتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا، : َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
مَّا َبْعُد، َفِإنِّي َأْسَتْعِمُل الرَُّجَل ِمْنُكْم َعَلى الَعَمِل َأ: ُثمَّ َخَطَبَنا، َفَحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْیِھ، ُثمَّ َقاَل

َھَذا َماُلُكْم َوَھَذا َھِدیٌَّة ُأْھِدَیْت ِلي، َأَفَال َجَلَس ِفي َبْیِت َأِبیِھ : ِممَّا َولَّاِني اللَُّھ، َفَیْأِتي َفَیُقوُل
ْأُخُذ َأَحٌد ِمْنُكْم َشْیًئا ِبَغْیِر َحقِِّھ ِإلَّا َلِقَي اللََّھ َیْحِمُلُھ َیْوَم َوُأمِِّھ َحتَّى َتْأِتَیُھ َھِدیَُّتُھ، َواللَِّھ َال َی

  .)٥()الِقَیاَمِة
اختار ابن اللتبیة، والشك أنھ كان من المجتھدین في ھذا  إن النبي : كلمة  

في  ، واجتھد في قبول الھدایا؛ لعموم ما سمعھ من رسول اهللا -جمع الصدقات –األمر 

                                                                                                                                                   

  .١٠/٤٢تفسیر الطبري  :ینظر (١)
  . ٢/٢٢٥الكشاف  :ینظر (٢)
  . ٣/١٣٨٥) ١٧٦٣(صحیح مسلم، َباُب اْلِإْمَداِد ِباْلَمَلاِئَكِة ِفي َغْزَوِة َبْدٍر، َوِإَباَحِة اْلَغَناِئِم : ینظر (٣)
إن اللتیب��ة كان�ت أم��ھ  : لت�ب ح��ي م�ن األزد، وقی�ل   إن�ھ م�ن بن��ي   : ھ�و عب�د اهللا ب��ن ثعلب�ة األزدي، قی��ل    (٤)

  .٣/٥٥٧، شرح صحیح البخاري البن بطال ٤/٢٢٠اإلصابة في تمییز الصحابة : ینظر. فعرف بھا
، ص��حیح مس��لم، َب��اُب ٦/٢٥٥٩) ٦٥٧٨(ص��حیح البخ��اري، َب��اُب اْحِتَی��اِل الَعاِم��ِل ِلُیْھ��َدى َل��ُھ  : ینظ��ر (٥)

  . ٣/١٤٦٣) ١٨٣٢(َتْحِریِم َھَداَیا اْلُعمَّاِل 



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٢٩٤٦ - 

 

على ھذا الخطأ  استحباب قبول الھدیة، ولكنھ أخطأ في ھذا االجتھاد، ولذا نبھھ النبي 
  . وعّلم األمة ھذا الحكم
دل ھذا الحدیث على أن الفقیھ إذا رأى مجتھدا قد أخطأ في اجتھاده، : وجھ الداللة

لحجة خطأ یعم الناس ضرره، فإن الواجب علیھ أن ُیْعِلم الناس بھذا الخطأ، ویعرفھم با
مع ابن اللتبیة في خطبتھ للناس، ودل الحدیث  القاطعة خطأه في اجتھاده كما فعل النبي 

  . )١(أیضا على جواز توبیخ المخطئ
َخَرَج َرُجَلاِن ِفي َسَفٍر، : (َقاَل ما جاء َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ : الدلیل الثاني

ٌء، َفَتَیمََّما َصِعیًدا َطیًِّبا َفَصلََّیا، ُثمَّ َوَجَدا اْلَماَء ِفي اْلَوْقِت، َفَحَضَرِت الصََّلاُة َوَلْیَس َمَعُھَما َما
َفَذَكَرا َذِلَك َلُھ َفَقاَل  َفَأَعاَد َأَحُدُھَما الصََّلاَة َواْلُوُضوَء َوَلْم ُیِعِد اْلآَخُر، ُثمَّ َأَتَیا َرُسوَل اللَِّھ 

َلَك اْلَأْجُر : َة، َوَأْجَزَأْتَك َصَلاُتَك، َوَقاَل ِللَِّذي َتَوضََّأ َوَأَعاَدَأَصْبَت السُّنَّ: ِللَِّذي َلْم ُیِعْد
  .)٢()َمرََّتْیِن

إن الصحابیین الكریمین اجتھادا في ھذه النازلة التي نزلت بھما، : وجھ الداللة
بأن الذي لم ُیعد قد  وعمل كل واحد منھما بما أداه إلیھ اجتھاده، وقد أخبرنا النبي 

صاب السنة، والخیر كل الخیر في إصابة السنة ولیس وراء ذلك إال البدعة، وأما قولھ أ
ال یضیع عمل عامل وقد تیمم وتوضأ  لك األجر مرتین، فذلك لكون اهللا : للذي أعاد

قد أثبت لمن أخطأ في  وصلى مرتین، وال یستلزم ثبوت األجر لھ إصابتھ؛ فإن النبي 
عاد الوضوء والصالة قد أخطأ في اجتھاده وثبت لھ األجر كما اجتھاده أجرا، وھذا الذي أ

  . )٣(ثبت للحاكم المخطئ في اجتھاده األجر
َخَرْجَنا ِفي َسَفٍر َفَأَصاَب َرُجًلا ِمنَّا : (َقاَل ما جاء َعْن َجاِبٍر  :الدلیل الثالث

َھْل َتِجُدوَن ِلي ُرْخَصًة ِفي التََّیمُِّم؟، : َفَقاَلَحَجٌر َفَشجَُّھ ِفي َرْأِسِھ، ُثمَّ اْحَتَلَم َفَسَأَل َأْصَحاَبُھ، 
 َما َنِجُد َلَك ُرْخَصًة َوَأْنَت َتْقِدُر َعَلى اْلَماِء َفاْغَتَسَل َفَماَت، َفَلمَّا َقِدْمَنا َعَلى النَِّبيِّ : َفَقاُلوا

ِإْذ َلْم َیْعَلُموا َفِإنََّما ِشَفاُء اْلِعيِّ السَُّؤاُل، ِإنََّما َكاَن  َقَتُلوُه َقَتَلُھُم اللَُّھ، َأَلا َسَأُلوا: (ُأْخِبَر ِبَذِلَك َفَقاَل
َیْكِفیِھ َأْن َیَتَیمََّم َوَیْعِصَر َأْو َیْعِصب عَلى ُجْرِحِھ ِخْرَقًة، ُثمَّ َیْمَسَح َعَلْیَھا َوَیْغِسَل َساِئَر 

  .)٤()َجَسِدِه
مجتھدین مشروعا بل حیث دل الحدیث على أن تخطئة بعض ال :وجھ الداللة

  .اإلنكار علیھم وتوبیخھم

                                                        

  . ٩/١٠٥، عمدة القاري ٣/٥٥٧شرح صحیح البخاري البن بطال  :ینظر (١)
  . ١/٩٣) ٣٣٨(سنن أبي داود، َباٌب ِفي اْلُمَتَیمِِّم َیِجُد اْلَماَء َبْعَد َما ُیَصلِّ ِفي اْلَوْقِت : ینظر (٢)

وق�د تف�رد بوص�لھ، ووافق�ھ      ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، فإن عبد اهللا بن نافع ثقة: قال الحاكم
: ، وینظ��ر١/٢٨٦) ٦٣٣(ِف��ي َت��ْوِقیِر اْلَع��اِلِم: المس��تدرك عل��ى الص��حیحین للح��اكم، َفْص��ٌل: ینظ��ر. ال��ذھبي

  . ٢/٦٥٩البدر المنیر  ،١/١٦٠نصب الرایة 
  . ٩/٣٧١، عون المعبود ١/٢١٠، الروضة الندیة ١/١٤٠السیل الجرار   :ینظر (٣)
  . ١/٩٣) ٣٣٦(اٌب ِفي اْلَمْجُروِح َیَتَیمَُّم سنن أبي داود، َب: ینظر (٤)

  . ٢/٦١٥البدر المنیر : ینظر. ھذا الحدیث رواه أبو داود، وإسناد كل رجالھ ثقات: قال ابن الملقن



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " الرابع الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

   
 

- ٢٩٤٧ - 
 

  .اآلثار عن الصحابة : األمر الثالث
رضي اهللا –جمع القرآن الكریم؛ حیث عارض أبوبكر عمر  :النازلة األولى

 ؟، َقاَلَكْیَف َتْفَعُل َشْیًئا َلْم َیْفَعْلُھ َرُسوُل اللَِّھ : (في ذلك، حتى َقاَل َأُبو َبْكٍر ِلُعَمَر - عنھما
َھَذا َواللَِّھ َخْیٌر، َفَلْم َیَزْل ُعَمُر ُیَراِجُعِني َحتَّى َشَرَح اللَُّھ َصْدِري ِلَذِلَك، َوَرَأْیُت ِفي : ُعَمُر

  .  )١()َذِلَك الَِّذي َرَأى ُعَمُر
  

في  - رضي اهللا عنھما–قتال المرتدین، حیث عارض عمر أبابكر  :النازلة الثانیة
ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس : ْیَف ُتَقاِتُل النَّاَس؟ َوَقْد َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َك: (ذلك، َفَقاَل ُعَمُر 

َال ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ، َفَمْن َقاَلَھا َفَقْد َعَصَم ِمنِّي َماَلُھ َوَنْفَسُھ ِإلَّا ِبَحقِِّھ، َوِحَساُبُھ َعَلى : َحتَّى َیُقوُلوا
َلُأَقاِتَلنَّ َمْن َفرََّق َبْیَن الصََّالِة َوالزََّكاِة، َفِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ الَماِل، َواللَِّھ َلْو َواللَِّھ : اللَِّھ، َفَقاَل

َفَواللَِّھ : َلَقاَتْلُتُھْم َعَلى َمْنِعَھا، َقاَل ُعَمُر  َمَنُعوِني َعَناًقا َكاُنوا ُیَؤدُّوَنَھا ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ 
  . )٢()، َفَعَرْفُت َأنَُّھ الَحقَُّقْد َشَرَح اللَُّھ َصْدَر َأِبي َبْكٍر  َما ُھَو ِإلَّا َأْن

  

َأْرَسَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِإَلى اْمَرَأٍة : (ما جاء َعِن اْلَحَسِن َقاَل: النازلة الثالثة
َیا : َأِجیِبي ُعَمَر، َفَقاَلْت: َفِقیَل َلَھاَكاَن ُیْدَخُل َعَلْیِھا، َفَأْنَكَر َذِلَك، َفَأْرَسَل ِإَلْیَھا،  )٣(ُمَغیََّبٍة

َفَبْیَنا ِھَي ِفي الطَِّریِق َفِزَعْت َفَضَرَبَھا الطَّْلُق َفَدَخَلْت َداًرا، : َوْیَلَھا، َما َلَھا َوِلُعَمَر، َقاَل
َفَأَشاَر  ْصَحاَب النَِّبيِّ َفَأْلَقْت َوَلَدَھا، َفَصاَح الصَِّبيُّ َصْیَحَتْیِن، ُثمَّ َماَت، َفاْسَتَشاَر ُعَمُر َأ
َوَصَمَت َعِليٌّ، َفَأْقَبَل : َعَلْیِھ َبْعُضُھْم، َأْن َلْیَس َعَلْیَك َشْيٌء، ِإنََّما َأْنَت َواٍل َوُمَؤدٌِّب، َقاَل

ِإْن َكاُنوا َقاُلوا ِفي ، َوِبَرْأِیِھْم َفَقْد َأْخَطَأ َرْأُیُھْمِإْن َكاُنوا َقاُلوا : َما َتُقوُل؟، َقاَل: َعَلْیِھ، َفَقاَل
َك، َھَواَك، َفَلْم َیْنَصُحوا َلَك، َأَرى َأنَّ ِدَیَتُھ َعَلْیَك َفِإنََّك َأْنَت َأْفَزْعَتَھا، َوَأْلَقْت َوَلَدَھا ِفي َسَبِب

  .)٤()ٍش ِلَأنَُّھ َخَطٌأَفَأَمَر َعِلیا َأْن َیْقِسَم َعْقَلُھ َعَلى ُقَرْیٍش، َیْعِني َیْأُخُذ َعْقَلُھ ِمْن ُقَرْی: َقاَل
  

على  -رضي اهللا عنھما–مسألة العول، حیث أنكر ابن عباس  :النازلة الرابعة
، وقد ورد في ذلك ما روي )٥(في العمل بالعول في المیراث من خالفھ من الصحابة 

ي َوَلا ِبَقْوِلَك َوَلْو ُمتُّ َأَنا َوَأْنَت ِإنَّ النَّاَس َلا َیْأُخُذوَن ِبَقْوِل: ُقْلُت ِلاْبِن َعبَّاٍس: َعْن َعَطاٍء، َقاَل
َفْلَیْجَتِمُعوا َفْلَنَضْع َأْیِدَیَنا َعَلى الرُّْكِن ُثمَّ َنْبَتِھْل : (َما اْقَتَسُموا ِمیَراًثا َعَلى َما َنُقوُل، َقاَل

  .)٦()َفَنْجَعَل َلْعَنَة اللَِّھ َعَلى اْلَكاِذِبیَن، َما َحَكَم اللَُّھ ِبَما َقاُلوا

                                                        

  . ٦/١٨٣) ٤٩٨٦(صحیح البخاري، باب جمع القرآن : ینظر (١)
  . ٢/١٠٥) ١٣٩٩(صحیح البخاري، باب وجوب الزكاة : ینظر (٢)
  . ١/٦٥٥) غیب(لسان العرب، مادة : ینظر. الَِّتي َغاَب َعْنَھا زوُجھاِھَي  (٣)
  . ٩/٤٥٨) ١٨٠١٠(مصنف عبد الرزاق، باب من أفزعھ السلطان : ینظر (٤)

  . بتصرف ٨/٤٩٤البدر المنیر : ینظر. ھذا األثر منقطع؛ ألن الحسن لم یدرك عمر : قال ابن الملقن
  . ٦/٢٥٣) ١٢٢٣٧(لعول في الفرائض سنن البیھقي الكبرى، باب ا: ینظر (٥)
  .١/٦١) ٣٧(سنن سعید بن منصور، َباٌب ِفي اْلَعْوِل : ینظر (٦)
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  .دلت ھذه اآلثار على مشروعیة اإلنكار على المخالف في االجتھاد :وجھ الداللة
قد اتفقوا على االجتھاد في المسائل، وأنكر  إن الصحابة : یقول السمعاني

بعضھم على البعض، وخطأ بعضھم بعضا، ونصوا على الخطأ في اجتھادھم فلو كان كل 
یصح تخطئة بعضھم على بعض وال إنكار لم  -وكانوا یعتقدون ذلك-مجتھد مصیبا 

بعضھم بعضا ولكان ال یجوز لبعضھم إذا بلغ إلیھم قول البعض أن یخالفھ ألنھ حینئذ 
  . )١(یكون مخالفا للحق والصواب

أن  -أیھا القارئ الكریم–أجاب عن استفسارك  لعل ما ذكرتھ عن الصحابة 
ین مشروعیة اإلنكار على ، ومن خالل ما سبق تبأو رسولھ  المنِكر ھو اهللا 

  :المخالف في االجتھاد، یؤكد ذلك ما یلي

  Mp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq : قولھ تعالى

    t  s  rL )٢(.  

: ِلَمْن؟ َقاَل: الدِّیُن النَِّصیَحُة، ُقْلَنا: (، َقاَلَأنَّ النَِّبيَّ  وما جاء َعْن َتِمیٍم الدَّاِريِّ 
  . )٣()َتاِبِھ َوِلَرُسوِلِھ َوِلَأِئمَِّة اْلُمْسِلِمیَن َوَعامَِّتِھْمِللَِّھ َوِلِك

فاإلنكار على المخالف من باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھو من 
  .باب النصیحة

قد ترك اإلنكار على بعض المجتھدین من  قد ثبت أن النبي  :االعتراض األول
َیْوَم  َقاَل النَِّبيُّ : ، َقاَل- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما-َمَر ، فیما جاء َعِن اْبِن ُعالصحابة 
َال ُیَصلَِّینَّ َأَحٌد الَعْصَر ِإلَّا ِفي َبِني ُقَرْیَظَة، َفَأْدَرَك َبْعُضُھُم الَعْصَر ِفي الطَِّریِق، : (اَألْحَزاِب

َبْل ُنَصلِّي، َلْم ُیِرْد ِمنَّا َذِلَك، َفُذِكَر َذِلَك : ُھْمَال ُنَصلِّي َحتَّى َنْأِتَیَھا، َوَقاَل َبْعُض: َفَقاَل َبْعُضُھْم
  .)٤()َفَلْم ُیَعنِّْف َواِحًدا ِمْنُھْم ِللنَِّبيِّ 

  
في ھذا الحدیث من الفقھ أنھ ال یعاب على من أخذ بظاھر : جاء في فتح الباري

تلفین في حدیث أو آیة وال على من استنبط من النص معنى یخصصھ، وفیھ أن كل المخ
  .)٥(الفروع من المجتھدین مصیب

                                                        

  .بتصرف ٣١٤، ٢/٣١٣قواطع األدلة في األصول  :ینظر (١)
  . ١٠٤: سورة آل عمران اآلیة رقم (٢)
  . ١/٧٤) ٥٥(صحیح مسلم، باب بیان أن الدین النصیحة : ینظر (٣)
ِمَن اَألْحَزاِب، َوَمْخَرِجِھ ِإَل�ى َبِن�ي ُقَرْیَظ�َة َوُمَحاَص�َرِتِھ      اري، َباُب َمْرِجِع النَِّبيِّ صحیح البخ: ینظر (٤)

  .  ٥/١١٢) ٤١١٩(ِإیَّاُھْم 
  . ٧/٤٠٩فتح الباري  :ینظر (٥)
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  :یجاب على ھذا االعتراض من أربعة وجوه
ال یصح االستدالل بھذا الحدیث على ترك اإلنكار على المخالف  :الوجھ األول

  .بعد ما سبق ذكره من األدلة
  

قد أخذ بظاھر اللفظ ولم  رأى أن بعض أصحابھ  إن النبي  :الوجھ الثاني
إنما أراد االستعجال، فصّلوا ولحقوا فلم : ك، وتعلق آخرون بالمعنى فقالوایصّلوا إال ھنا

  . )١(یعنف واحدا من الفریقین؛ ألن كل فریق قد أخذ بدلیل
في ذلك ھو تعارض أدلة الشرع  إن سبب اختالف الصحابة : یقول النووي

یصلین أحد ال : (عندھم، فالصالة مأمور بھا في الوقت مع أن المفھوم من قول النبي 
، المبادرة بالذھاب إلیھم وأن ال یشتغل عن ذلك بشيء ال أن )العصر إال في بني قریظة

بھذا المفھوم  تأخیر الصالة مقصود في نفسھ من حیث إنھ تأخیر فأخذ بعض الصحابة 
نظرا إلى المعنى ال إلى اللفظ، فصلوا حین خافوا فوات الوقت، وأخذ آخرون بظاھر 

واحدا من الفریقین؛ ألنھم مجتھدون، وفي  خروھا، ولم یعنف النبي اللفظ وحقیقتھ فأ
الحدیث دلیل على أن المجتھد ال ُیعّنف فیما فعلھ باجتھاده إذا بذل وسعھ في االجتھاد ، إال 

لم یصرح بإصابة الطائفتین، بل ترك تعنیفھم وال خالف في ترك تعنیف  أن النبي 
  .  )٢(االجتھادالمجتھد وإن أخطأ إذا بذل وسعھ في 

  
وال داللة في ذلك على أن كل مجتھد مصیب، بل فیھ داللة على : یقول ابن رجب

أن المجتھد سواء أصاب أو أخطأ فإنھ غیر ملوم على اجتھاده، بل إن أصاب كان لھ 
  .  )٣(أجران، وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنھ، ولھ أجر على اجتھاده

  
فالعبارة غیر مكتملة، فابن حجر ینقل عن ما ُنقل عن فتح الباري : الوجھ الثالث

وال : ھذه المقولة، وقد رجعت إلى كتاب اإلمام السھیلي فوجدتھ یقول )٤(اإلمام السھیلي
یستحیل أن یكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غیره، فیكون من اجتھد في 

داه اجتھاده ونظره مسألة فأداه اجتھاده إلى التحلیل مصیبا في استحاللھ وآخر اجتھد فأ

                                                        

  . ٢/٥٥٩كشف المشكل : ینظر (١)
  . بتصرف ١٢/٩٨شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر (٢)
  . ٦/٦٢ي في شرح صحیح البخاري فتح البار :ینظر (٣)
ھ�ـ، وت�وفي   ٥٠٨ھو العّالمة أبو القاسم عبد ال�رحمن ب�ن عب�د اهللا ب�ن أحم�د الس�ھیلي األندلس�ي، ول�د          (٤)

ھـ، لھ كتاب الروض األن�ف ف�ي ش�رح الس�یرة النبوی�ة الب�ن ھش�ام، ك�ان نحوی�ا مح�دثا فقیھ�ا مفس�را             ٥٨١
  . ٤٨١طبقات الحفاظ ص: ینظر. أصولیا
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إلى تحریمھا مصیبا في تحریمھا، وإنما المحال أن یحكم في النازلة بحكمین متضادین في 
  . )١(حق شخص واحد

أن كل مجتھد مصیب من ناحیة : وھو بذلك یؤكد ما ذھب إلیھ الجمھور وھو
ر األجر وعدم التعنیف، وأن أحدھما مخطئ من ناحیة العمل واإلنكار، ولذا قال ابن حج

والمشھور أن الجمھور ذھبوا إلى أن : بعد نقلھ لكالم السھیلي؛ لئال ُیفھم على غیر وجھھ
المجتھد مصیب باجتھاده وإن لم یصب ما في نفس : المصیب واحد، وقال بعض العلماء

  .)٢(األمر فھو مخطئ ولھ أجر واحد
اجتھاده، ثم إن الموقف موقف حرب وقتال، وكلٌّ فعل ما أداه إلیھ  :الوجھ الرابع

  :وإن ھذا الحدیث یدفعنا إلى وضع ضوابط لإلنكار على المخالف

 .إذا أدى االجتھاد إلى مشكلة اجتماعیة، وھذا واضح من حدیث ابن اللتبیة)١
إذا أدى االجتھاد إلى ضرر باألفراد أو المجتمعات، وھذا واضح في حدیث جابر )٢

 )قتلوه قتلھم اهللا.( 

                                                        

ال یصلین أحدكم العصر إال في : (فقھ: رة بعض كالمھ، وأحب أن أنقل عبارتھ كاملة، فیقولھذه الفق (١)
فغرب��ت عل��یھم " ال یص��لین أح��دكم العص��ر إال ف��ي بن��ي قریظ��ة "، وذك��ر قول��ھ علی��ھ الس��الم  )بن��ي قریظ��ة

ب��ھ ب��ذلك ف��ي كتاب��ھ وال ع��نفھم  الش��مس قبلھ��ا، فص��لوا العص��ر بھ��ا بع��د العش��اء اآلخ��رة فم��ا ع��ابھم اهللا 
وفي ھذا من الفقھ أنھ ال یعاب على من أخذ بظاھر ح�دیث أو آی�ة فق�د ص�لت م�نھم طائف�ة قب�ل         رسولھ 

إخ�راج الص�الة ع�ن وقتھ�ا، وإنم�ا أراد الح�ث واإلعج�ال فم�ا          ل�م ی�رد النب�ي    : أن تغرب الشمس وق�الوا 
ن مص�یب، وف�ي   عنف أحد من الفریقین، وفي ھذا دلیل على أن ك�ل المختلف�ین ف�ي الف�روع م�ن المجتھ�دی      

ففھمناھ�ا س�لیمان وك�ال آتین�ا     {: حكم داود وسلیمان في الحرث أصل لھذا األصل أیضا، فإن�ھ ق�ال س�بحانھ   
، وال یستحیل أن یك�ون الش�يء ص�وابا ف�ي ح�ق إنس�ان وخط�أ ف�ي ح�ق غی�ره           ]٧٩:األنبیاء[} حكما وعلما

ھ وآخ�ر اجتھ�د ف�أداه اجتھ�اده     فیكون من اجتھد في مس�ألة ف�أداه اجتھ�اده إل�ى التحلی�ل مص�یبا ف�ي اس�تحالل        
ونظره إلى تحریمھا مصیبا في تحریمھا، وإنما المحال أن یحك�م ف�ي النازل�ة بحكم�ین متض�ادین ف�ي ح�ق        
شخص واحد، وإنما عسر فھم ھذا األصل على طائفتین الظاھریة والمعتزلة، أم�ا الظاھری�ة ف�إنھم علق�وا     

حظ�ر وإباح�ة مع�ا إال عل�ى وج�ھ النس�خ، وأم�ا        األحكام بالنصوص فاستحال عندھم أن یكون النص یأتي ب
المعتزل��ة، ف��إنھم علق��وا األحك��ام بتقب��یح العق��ل وتحس��ینھ فص��ار حس��ن الفع��ل عن��دھم أو قبح��ھ ص��فة ع��ین    
فاستحال عندھم أن یتصف فعل بالحسن في حق زید والقبح في حق عمرو، كما یستحیل ذلك في األلوان 

م�ن أرب�اب الحق�ائق فل�یس     ت وأما ما ع�دا ھ�اتین الط�ائفتین    واألكوان وغیرھما من الصفات القائمة بالذوا
یحك�م ب�الحظر ف�ي     الحظر واإلباحة عندھم بصفات أعیان وإنما ھي صفات أحكام، والحكم من اهللا تع�الى 

النازلة على من أداه اجتھاده إلى الحظر وكذلك اإلباحة والندب واإلیج�اب والكراھ�ة كلھ�ا ص�فات أحك�ام      
ه وجھا من التأویل وك�ان عن�ده م�ن أدوات االجتھ�اد م�ا یترف�ع ب�ھ ع�ن حض�یض          فكل مجتھد وافق اجتھاد

التقلید إلى ھضبة النظر فھو مص�یب ف�ي اجتھ�اده مص�یب للحك�م ال�ذي تعب�د ب�ھ وإن تعب�د غی�ره ف�ي تل�ك             
النازلة بعینھا بخالف ما تعبد ھو بھ فال یعد ف�ي ذل�ك إال عل�ى م�ن ال یع�رف الحق�ائق أو ع�دل ب�ھ الھ�وى          

  . بتصرف ٦/٢٢٤الروض األنف ت السالمي : ینظر. لطرائقعن أوضح ا
  . بتصرف ٧/٤٠٩فتح الباري : ینظر (٢)
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، )أصبت السنة( مكررة كما في حدیث أبي سعید  إذا كانت الحادثة المجتھد فیھا)٣
–أما إذا كانت الحادثة ال تتكرر فال یلزم اإلنكار فیھا، كما في حدیث ابن عمر 

  ). فلم یعنف واحدا منھم( -رضي اهللا عنھما

ال ینكر المختلف فیھ وإنما ینكر المجمع : من القواعد الفقھیة :االعتراض الثاني
  .القول باإلنكار على المخالف، بل تفید أن كل مجتھد مصیب علیھ، وھذه القاعدة تبطل

  :یجاب على ھذا االعتراض من ثالثة وجوه
ثبت العرش ثم انقش، إن القواعد الفقھیة لیست أدلة بعینھا وإنما  :الوجھ األول

ِإنََّما اَألْعَماُل : (األمور بمقاصدھا، دلیلھا حدیث: ھي استنباطات من األدلة، كما في قاعدة
بل إن أدلة الكتاب والسنة وأقوال  )٢(، أما ھذه القاعدة فلیس علیھا دلیل)١()ِبالنِّیَّاِت

ولم : أجرى الحق على لسان الدكتور عزام حیث قال تخالفھا، ولعل الحق  الصحابة 
یفھم الناس في ماضیھم وحاضرھم أن أقوال الفقھاء دین یتبع من غیر نظر، وما دعا 

تباعھم بل دعوھم إلى اتباع الدلیل الذي یوصل إلى الحق، ولو خالف الفقھاء الناس إلى ا
ھذا أحسن ما وصلنا إلیھ فمن رأى خیرا منھ : أقوالھم، فكبیرھم اإلمام أبو حنیفة یقول

: أھذا الذي انتھیت إلیھ ھو الحق الذي ال شك فیھ؟، فقال: فلیتبعھ، وقد سألھ بعض الفقھاء
ال ینكر المختلف : ، فھل بعد ھذا الكالم یقال)٣(فیھ ال أدري لعلھ الباطل الذي ال شك

  !!.فیھ؟؟
ال ینكر المختلف فیھ، وقد روي الكثیر من المناظرات : كیف یقال :الوجھ الثاني

العلمیة بین الفقھاء، ألیست المناظرات العلمیة طریقا من طرق اإلنكار على 
ا یناظر علیھ ویدعو إلیھ كما ثم العادة أن من ینتحل مذھب: ، یقول المقدسي!؟)٤(المخالف

  . )٥(نشاھد في زمننا
بل إن ما نقوم بھ في قسم الفقھ المقارن في الرسائل العلمیة واألبحاث من عرض 

  .المسائل الخالفیة والترجیح فیھا ما ھو إال صورة من صور اإلنكار على المخالف
م العارف إن العال: یقول اإلمام الشوكاني معترضا على بعض األحكام الفقھیة

بقواعد الشرع إذا مرت بھ بعض األحكام الفقھیة لم یسعھ إال تكریر االسترجاع، وربما 
ومتى : ال إنكار في مسائل االجتھاد، فیقال لھ: یعارضھ من یرید تقویم الباطل فیقول لھ

وجعلھ حاكما  من یدعي االجتھاد على الشریعة التي أنزلھا على رسولھ  فوض اهللا 

                                                        

  .١/٦) ١(؟ صحیح البخاري، َكْیَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ : ینظر (١)
  .٤٠٤عبدالعزیز عزام ص: ، الوجیز في القواعد الفقھیة، د١٥٨األشباه والنظائر ص: ینظر (٢)
  .٤٠٥عبدالعزیز عزام ص: الوجیز في القواعد الفقھیة، د: ینظر (٣)
  . ٤/٣٣٥الموافقات : ینظر. ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب: یقول الشاطبي (٤)
  . ١٥٢روضة الناظر ص :ینظر (٥)
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من أن كل مجتھد مصیب، : ء وعلى ما شاء، فإن ھذه نبوة ال اجتھاد، وما یقالفیھا بما شا
  . )١(وأنھ ال إنكار في مختلف فیھ، فتلك مقالة تستلزم طي بساط غالب الشریعة

إن الحق والصواب في قول واحد من المجتھدین ومن عداه  :خالصة القول 
في فروع الدین مما لیس فیھ مخطىء سواء كان في فروع الدین أو أصولھ لكنھ إن كان 

  . )٢(دلیل قاطع من نص أو إجماع فھو معذور غیر آثم ولھ أجر على اجتھاده
  :ھناك فرق بین اإلنكار والتعنیف: الوجھ الثالث

إعالم المخالف وغیره بأن الرأي محل اإلنكار قد جانب : اإلنكار الذي أقصده ھو
  . الصواب مع بیان أسباب اإلنكار

  .)٣(اللوم والتعییر والتوبیخ: ھو من الُعْنُف، وھو ضد الرفق، ومعناهأما التعنیف ف
وال یقصد من ذلك زرع البغضاء والكراھیة بین العلماء، فاالختالف ال یزیل 
األلفة، وال یوجب الوحشة، وال یوجب البراءة، وال یخرج من اإلسالم، وھو االختالف 

لفروع، فیرجع في معرفة أحكامھا إلى الواقع في النوازل التي عدمت فیھا النصوص في ا
  . )٤(االجتھاد

ما رأیت أعقل من الشافعي، ناظرتھ یوما في مسألة، ثم : )٥(قال یونس الصدفي
یا أبا موسى، أال یستقیم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق : افترقنا، ولقیني، فأخذ بیدي، ثم قال

  .)٦(في مسألة
كانوا  إن أئمة الصحابة : حرمینوأختم كالمي في ھذه الفقرة بقول إمام ال

یختلفون في المسائل ثم یعظم بعضھم بعضا، وال یستجیز إطالق اللسان في أصحابھ 
بسبب ھذا الخالف، بل یبرئھ عن كل شین على أنھم كانوا ال یغضون عما ال یجوز 

  .)٧(اإلغضاء علیھ

                                                        

  . بتصرف ٣/٢١٨السیل الجرار   :ینظر (١)
  . ٣٥٩روضة الناظر ص :ینظر (٢)
  . ٢/٦٣١) عنف(، المعجم الوسیط، مادة ٢٤/١٨٦) ع ن ف(، مادة تاج العروس: ینظر (٣)
  . ٢/٣٠٨قواطع األدلة في األصول  :ینظر (٤)
ه، ١٧٠أبو موسى یونس بن عبداألعلى بن موسى الصدفي المصري الفقیھ الش�افعي، ول�د س�نة    : ھو (٥)

، وصحب الشافعي ما رأیت بمصر أعقل من یونس بن عبداألعلى: ه، قال عنھ الشافعي٢٦٤وتوفي سنة 
  . ٢٥٣: ٧/٢٤٩وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان : ینظر. وأخذ عنھ الحدیث والفقھ وحدث بھما عنھ

  . ١٠/١٦سیر أعالم النبالء  :ینظر (٦)
الفت�اوى الكب�رى   : ، لالس�تزادة ف�ي نف�س ھ�ذا المعن�ى ینظ�ر      ٣/٣٦٧التلخیص في أصول الفقھ  :ینظر (٧)

١٨٠: ٣/١٧٧ .  
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  املبحث الثالث

  ضوابط حتقيق الوسطية يف االجتهاد الفقهي

  :د ومطلبانوفیھ تمھی
  تمھید في بیان أنواع األحكام الفقھیة من حیث االتفاق واالختالف

لیجد أن أحكامھ ومسائلھ  -قدیما وحدیثا-إن الباحث في أحكام الفقھ اإلسالمي 
  :تتنوع إلى نوعین

  .مسائل متفق على أحكامھا: النوع األول
  .مسائل مختلف في أحكامھا: النوع الثاني

أ بالنوع األول، وھو المسائل المتفق على أحكامھا، قد وحتى ال یحصل لبس أبد
  . ما عالقة ھذا النوع باالجتھاد الفقھي؟: یقول قائل

إن غایة االجتھاد الفقھي ھو استنباط حكم المسائل من األدلة الشرعیة،  :الجواب

وأقیموا فعل أمر، : ، ینظر فیھا المجتھد فیقول)١( M  l  kL  :فمثال قولھ تعالى

ر في مباحث أصول الفقھ فیجد أن األمر یفید الوجوب شرعا مع تجرده عن ثم ینظ
الصالة واجبة، وھذا الحكم وإن كان محل : ، فیخرج المجتھد بھذا الحكم وھو)٢(القرائن

  .اتفاق بین الفقھاء إال أن استنباطھ من الدلیل یسمى اجتھادا
  : إذا تبین ذلك أقول

   اطب اول

 طوق ا طأ  قل اا  دا   

بعدم : إن تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل المتفق على أحكامھا یكون
التصادم مع أحكامھا المستنبطة من أدلتھا والمتفق علیھا، فال یتصادم المجتھد مع نص 

بدعوى تحقیق من النصوص الشرعیة أو حكم من األحكام الفقھیة المتفق علیھا ویخالفھا 
ال مساغ لالجتھاد فیما فیھ نص صریح : الوسطیة، وھذا ما دفع العلماء إلى تقعید قاعدة

  .، فال یقبل االجتھاد المخالف لألحكام المتفق علیھا)٣(قطعي
إن المسائل التي اتفق الفقھاء جمیعا على حكمھا، كوجوب الصلوات الخمس،  

علیھا نص من الكتاب أو السنة قطعي وحرمة السرقة، وغیر ذلك من المسائل التي 
الثبوت قطعي الداللة، ویدخل ضمنھا ما ُیعرف بالمعلوم من الدین بالضرورة، ال محل 

                                                        

  . ٤٣: رة بعض اآلیة رقمسورة البق (١)
  . ١٧١إرشاد الفحول ص :ینظر (٢)
  .٢١٦أصول الفقھ ص: ینظر. ھذا تعبیر الشیخ خالف (٣)

ش�رح القواع�د الفقھی�ة    : ینظ�ر . ال مس�اغ لالجتھ�اد ف�ي م�ورد ال�نص     : وقد عبر عنھا الش�یخ الزرق�ا بلف�ظ    
  .١٤٧ص
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لمخالفة االجتھاد الفقھي لھا مطلقا، فكل من ادعى الوسطیة في اجتھاده وقد خالف نصا 
وذلك تیسیرا  من الكتاب أو السنة، فقد جانب الصواب في اجتھاده، كمن یرى إباحة الربا

M    :  9  8  7  : على الناس في حیاتھم فقد أخطأ في ذلك؛ لمعارضتھ قولھ تعالى

;<  L )ومن یرى إباحة األكل بالید الیسرى مع عدم العذر في الید الیمنى مجاراة )١ ،

 ُكْنُت: (لبعض الناس فقد أخطأ في ذلك؛ لمعارضتھ ما جاء عن ُعَمر ْبن َأِبي َسَلَمَة، َیُقوُل
: ، َوَكاَنْت َیِدي َتِطیُش ِفي الصَّْحَفِة، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّھ ُغَالًما ِفي َحْجِر َرُسوِل اللَِّھ 

  .)٢()، َفَما َزاَلْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعُد"َیا ُغَالُم، َسمِّ اللََّھ، َوُكْل ِبَیِمیِنَك، َوُكْل ِممَّا َیِلیَك"
بوت والداللة ھو الخیر والیسر؛ ألنھ الشرع، وقد فكل ما دل علیھ دلیل قطعي الث

وطریقتك ھي أیسر  إن شریعتك یا محمد : أي ،)٣( M    ¶   µL  :قال اهللا تعالى

  . )٤(الشرائع وأسھلھا مأخذًا
على العباد في شھواتھم وأحوالھم على وجھ ال  وقد وسع اهللا : یقول الشاطبي

ى مشقة وال ینقطع بھا عنھ التمتع إذا أخذه یفضي إلى مفسدة وال یحصل بھا المكلف عل
على الوجھ المحدد لھ، فمن خالف ذلك وتبع ھوى نفسھ وابتدع رخصا ابتغاء التیسیر 

  .)٥(والتسھیل لیس علیھا من الشرع دلیل فھذه الرخصة ھي عین مخالفة الشرع
 إن الترخیص أو التیسیر المؤدي إلى تحلیل المحرمات أو إسقاط الواجبات لیس  

ھو المقصود من وضع الشریعة على الیسر والوسطیة، فمصدر التیسیر ھو األدلة 
الشرعیة المعتبرة وسبیل الوصول إلیھ ھو طرائق االجتھاد الصحیحة الموصلة إلى العلم 
باألحكام الشرعیة أما سلوك طریق الھوى والتشھي ولّي أعناق النصوص بحجة التیسیر 

  .)٦(ترفضھ الشریعة وتأباه قواعدھا-اداإن صح تسمیتھ اجتھ–فإنھ اجتھاد 
  .ال مساغ لالجتھاد فیما فیھ نص صریح قطعي: وقفة مع قاعدة

: إن الحكم الشرعي حاصل بالنص، والمراد بالنص ھا ھنا: یقول الشیخ الزرقا
الكتاب والسنة المشھورة واإلجماع، فال حاجة لبذل الوسع في تحصیل الحكم الشرعي من 

االجتھاد ظني والحكم الحاصل بھ حاصل بظني، بخالف الحاصل ھذه النصوص، وألن 
المراد بالنص الذي ال مساغ : بالنص فإنھ یقیني، وال یترك الیقیني للظني، ثم یقول

                                                        

  . ٢٧٥: سورة البقرة بعض اآلیة رقم (١)
  . ٧/٦٨) ٥٣٧٦(ي، َباُب التَّْسِمَیِة َعَلى الطََّعاِم َواَألْكِل ِبالَیِمیِن صحیح البخار: ینظر (٢)
  . ٨: سور األعلى اآلیة رقم (٣)
  . ٤/٧٤١الكشاف : ینظر (٤)
  . بتصرف ١/٣٣٧الموافقات : ینظر (٥)
  .٢٠٦أحكام التیسیر في الشریعة اإلسالمیة للباحث حاوة طاھر ص: ینظر (٦)
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لالجتھاد معھ ھو المفّسر المُحكم، وإال فغیره ال یخلو عن احتمال التأویل، فاأللفاظ من 
  : ربعة أنواعأ -مدلوالت النصوص–حیث داللتھا على األحكام 

  . وھو ما ظھر المراد منھ بصیغتھ مع احتمال التأویل : ظاھر: األول
وھو ما ازداد وضوحًا على الظاھر بمعنى سیق لھ الكالم ألجلھ ال من نفس : نص: الثاني

  .الصیغة، مع احتمال التأویل أیضًا 
  .مال التأویل وھو ما ازداد وضوحًا على النص على وجھ ال یبقى معھ احت: مفّسر: الثالث

  .وھو ما أحكم المراد منھ من غیر احتمال تأویل وال نسخ : محكم: الرابع
فال فإذا كان األوالن یحتمالن التأویل فیسّوغ االجتھاد معھما، وأما اآلخران  

فبطل القول بحل  احتمال للتأویل فیھما فال یجوز االجتھاد في مقابلة المفّسر والمُحكم،
ل بمجرد عقد الثاني علیھا بال وطء؛ لعدم استنادھا إلى دلیل معتبر، المطلقة ثالثًا لألو

رضي اهللا –، وھو ما جاء َعْن َعاِئَشَة )١(ولمخالفتھا للنص الشرعي التي ال یحتمل التأویل
َقِني، َفَبتَّ ُكْنُت ِعْنَد ِرَفاَعَة، َفَطلَّ: ، َفَقاَلْتَجاَءِت اْمَرَأُة ِرَفاَعَة ِإَلى النَِّبيِّ : (، َقاَلْت- عنھا

اِهللا  َطَلاِقي، َفَتَزوَّْجُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن الزَِّبیِر، َوِإنَّ َما َمَعُھ ِمْثُل ُھْدَبِة الثَّْوِب، َفَتَبسََّم َرُسوُل
٢()َلَتِكَأُتِریِدیَن َأْن َتْرِجِعي ِإَلى ِرَفاَعَة؟، َلا، َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْیَلَتُھ، َوَیُذوَق ُعَسْی: ، َفَقاَل(.  

ویحتمل أن یكون المقصود من وضع ھذه القاعدة اإلیماء : ثم یقول الشیخ الزرقا
للمفتین والقضاة بأن یقفوا عند حدھم، ویقصروا أنظارھم أن تتطلع وأعناقھم أن تمتد إلى 
مجاوزة ما فوض إلیھم من االجتھاد في ترجیح إحدى روایتین متساویتین أو أحد قولین 

  .  )٣(لف الترجیح فیھما بحسب الحوادث واألشخاص إلى ما لم یفوض إلیھممتعادلین یخت
ال مساغ لالجتھاد المخالف لما : من خالل من سبق یمكن القول بأن معنى القاعدة

ال یجوز ألحد المجتھدین بعد : فیھ نص صریح قطعي، یؤكد ھذا ما جاء في درر الحكام
  .)٤(كم یناقضھوجود النص الصریح أن یجتھد بخالفھ ویقول بح

أن تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل المتفق على  :فنخلص من ھذا
أحكامھا یكون بتطبیقھا وعدم االعتراض علیھا أو مخالفتھا؛ إذ ھي من أحكم الحاكمین، 

  .)١( M  I    H  G  FL : قال تعالى

                                                        

  . وما بعدھا بتصرف ١٤٧الفقھیة صشرح القواعد : ینظر (١)
اِرَقَھ�ا  صحیح مسلم، َباُب َلا َتِحلُّ اْلُمَطلََّقُة َثَلاًثا ِلُمَطلِِّقَھا َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْی�َرُه، َوَیَطَأَھ�ا، ُث�مَّ ُیفَ    :ینظر (٢)

  .٢/١٠٥٥) ١٤٣٣(َوَتْنَقِضَي ِعدَُّتَھا 
أن عضوه ال�ذكري ِرْخ�ٌو ِمْث�ُل َط�َرِف الثَّ�وِب، َل�ا ُیْغن�ي َعْنَھ�ا         : والمرادَطَرُف الثوِب، : ُھْدَبِة الثَّْوِب: فائدة
  . ١/٧٨٠) ھدب(لسان العرب، فصل الھاء، مادة : ینظر. َشْیًئا
كنایة عن : النطفة، أو ماء الرجل ، والمراد بھا ھنا: الُعَسْیَلُة) َحتَّى َتُذوِقي ُعَسْیَلَتُھ وَیُذوُق ُعَسْیَلَتِك: (قولھ
ت�اج الع�روس،   : ینظ�ر . وة الجماع الحاصل بتغییب الحشفة في فرج المرأة، وفیھ تشبیھ بالعسل، للذتھحال

  . ٢٩/٤٨٠) ع س ل(مادة 
  . ١٤٨شرح القواعد الفقھیة ص: ینظر (٣)
  . بتصرف ١/٢٩درر الحكام شرح مجلة األحكام : ینظر (٤)
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- ٢٩٥٦ - 

 

ب اطا  

   أ واط ق اوط  اد  ال اف

  :وفیھ ثالثة فروع
  :الفرع األول

  بیان حقیقة المسائل المختلف في أحكامھا 
إن مما ال شك فیھ أن مرجع المجتھد في بیان الحكم الفقھي للمسائل المعروضة 
لدیھ ھو القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ثم اإلجماع، وعند النظر في المصدرین 

  :بین ثالث حاالت ال رابع لھا األولین یجد المجتھد نفسھ
قد یجد المجتھد نفسھ أمام نص قطعي الثبوت والداللة األمر الذي  :الحالة األولى

وھذا ما سبق بیانھ في  - الكتاب والسنة–یوجب علیھ أن یقول بمضمون ما ثبت في النص 
  .النوع األول ویدخل معھ أیضا األحكام الثابتة باإلجماع

M  :المجتھد نفسھ أمام نص ظني الداللة كقولھ تعالى قد یجد :الحالة الثانیة

L  K  J     I  HM    L )فلفظ القرء محتمل الطھر ومحتمل )٢ ،

أن یسعى إلى  -وھو یعلم قواعد أصول الفقھ–الحیض، فعلى المجتھد في ھذه الحالة 
ا وجد الترجیح بین المعنیین بطرق الترجیح المعلومة في علم أصول الفقھ، وكذا الحال إذ

َقاَل َرُسوُل : َقاَل -رضي اهللا عنھما–نفسھ أمام نص ظني الثبوت كما جاء َعِن اْبِن ُعمَر 
، فالواجب على المجتھد في ھذه )٣()َلا َیْقَرُأ اْلُجُنُب َواْلَحاِئُض شْیًئا ِمَن اْلُقْرآِن: (اللَِّھ 

لھ إلینا عن الحالة أن یبحث في الدلیل الظني الثبوت من حیث سنده، وطریق وصو
، ودرجة رواتھ من العدالة والضبط والثقة والصدق، وفي ھذا یختلف تقدیر الرسول 

المجتھدین للدلیل، فمنھم من یطمئن إلى روایتھ ویأخذ بھ، ومنھم من ال یطمئن إلى 
روایتھ وال یأخذ بھ، وھذا باب من األبواب التي اختلف من أجلھا المجتھدون في كثیر من 

  .)٤(لیةاألحكام العم
قد ُتعرض على المجتھد نازلة أو ُیسأل في مسألة وبعد بحثھ في  :الحالة الثالثة

  .الكتاب والسنة لم یجد لھا فیھما ِذْكر أو بیان لحكمھا

                                                                                                                                                   

  . ٨: سورة التین اآلیة رقم (١)
  . ٢٢٨: رقمسورة البقرة بعض اآلیة  (٢)
  .١/١٩٥) ٥٩٦(سنن ابن ماجھ، َباُب َما َجاَء ِفي ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َعَلى َغْیِر َطَھاَرٍة : ینظر (٣)

سنن الترمذي، َباب ما جاء ف�ي اْلُجُن�ِب   : ینظر. الحدیث مختلف بین تحسینھ وتضعیفھ، وبین رفعھ ووقفھ
  . ٥٥١: ٢/٥٤٣، البدر المنیر ١/١٩٥، نصب الرایة ١/٢٣٦ )١٣١(َواْلَحاِئِض َأنَُّھَما َلا یقرآن اْلُقْرآَن 

  .٢١٧أصول الفقھ للشیخ خالف ص: ینظر (٤)
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وسوف أستعرض ضوابط تحقیق الوسطیة في ھاتین الحالتین في الفرعیین 
  .التالیین، بمشیئة اهللا تعالى
د لھا في الكتاب والسنة ِذْكر، وقد قال اهللا كیف تقول لم یج :االعتراض األول

MN  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   CO     T  S  R  Q  P : تعالى

UV       Z  Y   X  WL )وقال تعالى)١ ، : M  5  4  3             2  1  0  /

7  68  =   <  ;  :  9>  D  C  B  A  @  ?     E

  H  G  FL )فلیست تنزل في أحد من أھل دین اهللا : لشافعي، وقد قال ا)٢

  .)٣(الدلیل على سبیل الھدى فیھا نازلة إال وفي كتاب اهللا 
  :یجاب على ھذا االعتراض من ثالثة وجوه

المراد بالكتاب في آیة سورة األنعام اللوح المحفوظ وھو المكتوب  :الوجھ األول
ِإنَّ َأوََّل َشْيٍء : (بَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما، َقاَل، فَعِن اْبِن َع)٤(فیھ ما سیكون إلى یوم القیامة

اْلَقَدُر، َفَجَرى ِمْن َذِلَك اْلَیْوِم ِبَما ُھَو : َوَما َأْكُتُب؟ َفَقاَل: اْكُتْب، َفَقاَل: َخْلَقُھ اللَُّھ اْلَقَلُم، َفَقاَل َلُھ
  .)٥()َكاِئٌن ِإَلى َأْن َتُقوَم السَّاَعُة

على فرض أن المراد بالكتاب ھو القرآن الكریم؛ لما جاء في آیة  :الوجھ الثاني
إن : نعم، قال بعض العلماء: سورة النحل، فالذي نزل ھو القرآن الكریم، فیكون الجواب

ما تركنا شیئا من أمر : المراد بالكتاب في آیة سورة األنعام ھو القرآن الكریم، والمعنى
الكریم إما داللة مبینة مشروحة وإما مجملة یتلقى  الدین إال وقد دللنا علیھ في القرآن

!  "  M  :قال اهللا تعالى أو من اإلجماع أو من القیاس،  بیانھا من الرسول الكریم 

(  '  &    %  $  #)    .  -   ,   +  *  3  2  1  0  /4  

     >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5L )وقال تعالى، )٦ : M

                                                        

  . ٣٨: سورة األنعام اآلیة رقم (١)
  . ٨٩: سورة النحل اآلیة رقم (٢)
  .٢٠الرسالة ص: ینظر (٣)
  .٢/٢١، الكشاف ٧/١٨٧تفسیر الطبري : ینظر (٤)
ھذا حدیث : ، قال الحاكم٢/٥٤٠) ٣٨٤٠(ِسیُر ُسوَرِة ن َواْلَقَلِم المستدرك على الصحیحین، َتْف: ینظر (٥)

  .صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي
  . ٤٤، ٤٣: سورة النحل اآلیتان رقم (٦)
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 t  s  r  q  p  w  v    ux  z  y{       �  ~  }     |L )١( ،

بأنھ ما فرط في الكتاب من شيء إال ذكره، إما تفصیال وإما  وبھذا صدق خبر اهللا 
  . )٢(تأصیال

M 3  24    7     6   5: إن المتأمل في قولھ تعالى :الوجھ الثالث

   >  =   <  ;  :  9  8L )وقولھ تعالى)٣ ، : M  Ô  Ó  Ò

  Ö  ÕÛ  Ú  Ù   Ø  ×Ü  à  ß  Þ  ÝL )وقولھ )٤ ،

  <M7  6  5  4  3             2  1  0  /8  =   <  ;  :  9 : تعالى

  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?L )لیتبین لھ )٥ ،

أن القرآن الكریم قد حوى أصول الشریعة وقواعدھا العامة، دون إحصاء لجمیع النوازل 
  .ذلك إلى قیام الساعة؛ الستحالة

  :أن القرآن الكریم من حیث بیانھ لكل شيء على أنواع :من خالل من تقدم یتبین
أبانھ للعباد نصا ال یحتمل التأویل كوجوب الصالة والصوم، : النوع األول

  .وحرمة الخمر وأكل الخنزیر، وأحكام المواریث ونحو ذلك مما بیَّنھ القرآن الكریم نصا
كعدد الصالة، والزكاة،  ترك كیفیة أدائھ للنبي  أبانھ للعباد مع: النوع الثاني

  .ووقتھما ونحو ذلك وغیره 
، وقد جاء القرآن لم ینص على حكمھ وإنما ترك بیانھ للنبي : النوع الثالث

<  ?  @             M   B  A : مطلًقا في مثل قولھ تعالى الكریم  بوجوب اتباع النبي 

H    G  F  E   D  CI  L  K  JL )وقولھ تعالى)٦ ، : M  e

    l   k  j  i  h  g  fL )٧(.  

                                                        

  . ٧: سورة الحشر اآلیة رقم (١)
  . ٦/٤٢٠تفسیر القرطبي : ینظر (٢)
  . ٤٤: سورة النحل اآلیة رقم (٣)
  . ٦٤: اآلیة رقم سورة النحل (٤)
  . ٨٩: سورة النحل اآلیة رقم (٥)
  . ٣١: سورة آل عمران اآلیة رقم (٦)
  . ٥٦: سورة النور اآلیة رقم (٧)
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بیانھ للناس إلى المجتھدین من عباده، واالجتھاد  ترك اهللا  :النوع الرابع
إذا تبین ذلك تبین أن القرآن الكریم قد حوى كل شيء نصا  -كما عرفت سابقا-مشروع 
  .)١(أو إیماء

ِذكر للنازلة في الكتاب أو  إن دعوى احتمالیة عدم وجود :االعتراض الثاني
السنة أو بیان حكمھا دعوى خطیرة جًدا، ُیفھم منھا أنھ قد توجد مسألة لیس علیھا حكم اهللا 

MÜ         Û    Ú  Ù  ØÝ    â  á   à  ß  Þ : تعالى، حاشا هللا أن یكون ذلك، قال تعالى

æ  å  ä  ãç       ë  ê      é  èL )وقال تعالى)٢ ، : M.  -   ,    1   0  /

       2L )٣(.   

  :)٤(یجاب على ھذا االعتراض من أربعة وجوه
إن أدلة األحكام محصورة؛ ألن مرجعھا إلى كتاب اهللا تعالى وسنة : الوجھ األول

، واآلیات المشتملة على األحكام وبیان الحالل والحرام معلومة، واألحادیث رسول اهللا 
إلى عقولنا التحلیل أو التحریم، ثم  ، ولم یفوض اهللا المتعلقة بالتكالیف الشرعیة متناھیة

أنھ ال یخلو نازلة أو مسألة لیس هللا تعالى فیھا حكم، وكل من : الذي ندین هللا تعالى بھ ھو
یدعي جواز وجود نازلة لیس هللا تعالى فیھا حكم فقد جانب الصواب، وقد زلفت قدماه مع 

  .حسن الظن بھ
عندما ُتعرض علیھم مسألة فإنھم یبحثون عن  كان الصحابة  :الوجھ الثاني

، فإن لم حكمھا في كتاب اهللا تعالى، فإن لم یجدوا فیھا راجعوا سنة رسولھ الكریم 
َلمَّا َأَراَد َأْن َیْبَعَث  یجدوا فیھا اجتھدوا رأیھم، وھذا واضح بما ورد َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ 

: َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَِّھ، َقاَل: َتْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟، َقاَلَكْیَف : (ُمَعاًذا ِإَلى اْلَیَمِن َقاَل
َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل : ، َقاَلَفِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّھ : َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكَتاِب اللَِّھ؟، َقاَل

َصْدَرُه،  ُد َرْأِیي، َوَلا آُلو، َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّھ َأْجَتِھ: ، َوَلا ِفي ِكَتاِب اللَِّھ؟، َقاَلاللَِّھ 
  .)٥()اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل، َرُسوِل اللَِّھ ِلَما ُیْرِضي َرُسوَل اللَِّھ: َوَقاَل

على اجتھاده بعد النظر في كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ  أقّر معاذا  فالنبي 
نصا على ) الكتاب والسنة(ذلك؛ وإال فكیف تشمل األدلة المتناھیة  ، والبد منالكریم 

الوقائع والنوازل غیر المتناھیة، ولذا كان االعتماد على االجتھاد بشروطھ في المسائل 
  .التي لم یرد لھا ذكر في الكتاب والسنة أمر البد منھ

                                                        

  . وما بعدھا ٢١الرسالة ص: ینظر (١)
  . ٦٤: سورة مریم اآلیة رقم (٢)
  . ١٤: سورة الملك اآلیة رقم (٣)
  . ٣٠٩غیاث األمم ص: ینظر (٤)
  .سبق تخریجھ  (٥)
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َأْھَیَب ِبَما َلا َیْعَلُم ِمْن َأِبي َبْكٍر َلْم َیُكْن َأَحد : (یؤكد ذلك ما جاء َعْن اْبِن ِسیِریَن َقاَل
 َوَلْم َیُكْن َأَحٌد َبْعَد َأِبي َبْكٍر َأْھَیَب ِبَما َلا َیْعَلُم ِمْن ُعَمَر ، َوإنَّ َأَبا َبْكٍر َنَزَلْت ِبِھ َقِضیٌَّة ،

َھَذا َرْأِیي، : ، َفاْجَتَھَد ِبَرْأِیِھ، ُثمَّ َقاَلَفَلْم َیِجْد ِفي ِكَتاِب اللَِّھ ِمْنَھا َأْصًلا، َوَلا ِفي السُّنَِّة َأَثًرا
  .)١()َفِإْن َیُكْن َصَواًبا َفِمْن اللَِّھ، َوِإْن َیُكْن َخَطًأ َفِمنِّي َوَأْسَتْغِفُر اللََّھ

ما من مسألة ُتفرض إال وفي الشرع دلیل علیھا إما بالقبول أو  :الوجھ الثالث

M  K  :تعالى فیھا، فإن الدین قد كمل، قال اهللا تعالىبالرد، فال تخلو واقعة عن حكم هللا 

U  T  S  R  Q  P   O  N  M  LV  L )وقد استأثر اهللا )٢ ،

  برسولھ ٣(وانقطع الوحي( .  
وھذا صحیح، فالمجتھد عندما یقول برأي لیس في كتاب اهللا تعالى وال في السنة  

اعد العامة واألدلة الشرعیة المستمدة النبویة بنصھ إنما كان ھذا الرأي ھو بناء على القو
  .)٤(منھما، فقولھ لم یخرج عنھما

قد حكم الشرع الحكیم : لقد ضرب إمام الحرمین مثاال لذلك فقال :الوجھ الرابع
بنجاسة بعض األشیاء، وما حكم الشرع بنجاستھ محصور نصا واستنباطا، وما لم یحكم 

ھد أن یطلب ما ُیسأل عن نجاستھ الشرع بنجاستھ ال حصر لھ، فالواجب على المجت
وطھارتھ من القسم المنحصر، فإن لم یجده منصوصا فیھ وال ملتحقا بھ ألحقھ بمقابل 
القسم ومناقضھ وَحَكَم بطھارتھ، وعلى ذلك ال یتصور خلو واقعة في النجاسة والطھارة 

  .)٥(عن حكم اهللا تعالى
رضت على المجتھد مسألة وھذا ھو المراد من عمل المجتھد، فإنھ إذا ع: قلُت  

ولم یقف فیھما على نص ُیبین  وبعد النظر في كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ الكریم 
حكمھا، فإنھ ینظر إلى ما أجمع علیھ المسلمون فإن وجد فیھ بغیتھ قال بھ، والدلیل على 

َرَد َعَلْیِھ اْلَخْصُم َنَظَر ِفي ، ِإَذا َوَكاَن َأُبو َبْكٍر : ما جاء عن َمْیُمون ْبن ِمْھَراَن، َقاَل: ذلك
ِكَتاِب اللَِّھ، َفِإْن َوَجَد ِفیِھ َما َیْقِضي َبْیَنُھْم، َقَضى ِبِھ، َوِإْن َلْم َیُكْن ِفي اْلِكَتاِب، َوَعِلَم ِمْن 

َأَتاِني : ْسِلِمیَن َوَقاَلِفي َذِلَك اْلَأْمِر ُسنًَّة، َقَضى ِبِھ، َفِإْن َأْعَیاُه، َخَرَج َفَسَأَل اْلُم َرُسوِل اللَِّھ 
َقَضى ِفي َذِلَك ِبَقَضاٍء؟، َفُربََّما اْجَتَمَع ِإَلْیِھ النََّفُر  َكَذا َوَكَذا، َفَھْل َعِلْمُتْم َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ 

ِذي َجَعَل ِفیَنا َمْن اْلَحْمُد ِللَِّھ الَّ: ِفیِھ َقَضاًء، َفَیُقوُل َأُبو َبْكٍر ُكلُُّھْم َیْذُكُر ِمْن َرُسوِل اللَِّھ 
، َجَمَع ُرُءوَس النَّاِس ، َفِإْن َأْعَیاُه َأْن َیِجَد ِفیِھ ُسنًَّة ِمْن َرُسوِل اللَِّھ َیْحَفُظ َعَلى َنِبیَِّنا 

                                                        

  ، ٢/٥١جامع بیان العلم وفضلھ : ینظر (١)
  . ٣: سورة المائدة بعض اآلیة رقم (٢)
  .١/١٢٩، البحر المحیط في أصول الفقھ ٣٥٩المنخول ص: ینظر (٣)
  .٤٣: ٣/٤١الموافقات : ینظر (٤)
  . بتصرف ٣١٣غیاث األمم ص: ینظر (٥)
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طَّاِب ، وَكاَن ُعَمر ْبن اْلَخ)١()َوِخَیاَرُھْم َفاْسَتَشاَرُھْم، َفِإَذا اْجَتَمَع َرْأُیُھْم َعَلى َأْمٍر، َقَضى ِبِھ
 َنَظَر َھْل َكاَن ِلَأِبي َبْكٍر ، َفِإْن َأْعَیا َأْن َیِجَد ِفي اْلُقْرآِن َوالسُّنَِّة، َیْفَعُل َذِلَك  ِفیِھ

َوِإلَّا َدَعا ُرُءوَس اْلُمْسِلِمیَن ، َقْد َقَضى ِفیِھ ِبَقَضاٍء َقَضى ِبِھ َقَضاٌء؟، َفِإْن َوَجَد َأَبا َبْكٍر 
، وقولھ باإلجماع قول )٢()َفِإَذا اْجَتَمُعوا َعَلى اْلَأْمِر َقَضى َبْیَنُھْم، َفاْسَتَشاَرُھْم ،َوُعَلَماَءُھْم

  .)٣(بالكتاب والسنة
ما : فإن لم یجد في اإلجماع بغیتھ اجتھد رأیھ، فأعمل القیاس، والدلیل على ذلك 

: ِإَلى َأِبي ُموَسى اْلَأْشَعِريِّ  اْلَخطَّاِب َكَتَب ُعَمُر ْبُن : َقاَل، جاء َعْن َأِبي اْلَمِلیِح اْلُھَذِليِّ
َلا َیْمَنُعُك َقَضاٌء َقَضْیَتُھ ِباْلَأْمِس ... ، َأمَّا َبْعُد َفِإنَّ اْلَقَضاَء َفِریَضٌة ُمْحَكَمٌة َوُسنٌَّة ُمتََّبَعٌة(

ِإنَّ اْلَحقَّ َقِدیٌم َوُمَراَجَعَة اْلَحقِّ َراَجْعَت ِفیِھ َنْفَسَك َوُھِدیَت ِفیِھ ِلُرْشِدَك َأْن ُتَراِجَع اْلَحقَّ َف
اْلَفْھَم اْلَفْھَم ِفیَما ُیْخَتَلُج ِفي َصْدِرَك ِممَّا َلْم َیْبُلْغَك ِفي اْلِكَتاِب ، َخْیٌر ِمَن التََّماِدي ِفي اْلَباِطِل

َذِلَك َفاْعَمْد ِإَلى َأَحبَِّھا ِعْنَد اللَِّھ  اْعِرِف اْلَأْمَثاَل َواْلَأْشَباَه ُثمَّ ِقِس اْلُأُموَر ِعْنَد، َأِو السُّنَِّة
ھذا أحد األدلة التي اعُتمد علیھا في : یقول ابن القیم. )٤()َوَأْشَبِھَھا ِباْلَحقِّ ِفیَما َتَرى

، بل كانوا متفقین على القول بالقیاس، مشروعیة القیاس، ولم ینكره أحد من الصحابة 
، وقول المجتھد بالقیاس قول بالكتاب )٥(ي عنھ فقیھوھو أحد أصول الشریعة، وال یستغن

  .)٦(والسنة
فھنا قد تعددت االتجاھات بین  -على فرض ذلك–فإن لم یجد في القیاس بغیتھ 

، أو ناظر إلى )١(، فقدم قول الصحابي على القیاس)٧(ناظر في أقوال الصحابة 

                                                        

  . ١/٢٦٢) ١٦٣(دَِّة سنن الدارمي سنن الدارمي، َباُب اْلُفْتَیا َوَما ِفیِھ ِمَن الشِّ: ینظر (١)
  .رجالھ ثقات غیر أن میمون بن مھران لم یدرك أبا بكر فاإلسناد منقطع: قال حسین أسد

َفِإنَّ�ُھ َغْی�ُر َج�اِئٍز َل�ُھ َأْن     ، السنن الكبرى للبیھقي، َباُب َما َیْقِضي ِبِھ اْلَقاِض�ي َوُیْفِت�ي ِب�ِھ اْلُمْفِت�ي     : ینظر (٢)
  . ١٠/١٩٦) ٢٠٣٤١(َوَلا َأْن َیْحُكَم َأْو ُیْفِتَي ِباِلاْسِتْحَساِن ، ِمْن َأْھِل َدْھِرِه ُیَقلَِّد َأَحًدا

، ٣/٤٩٠البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ       :ینظ�ر . حیث قد دل عل�ى حجی�ة اإلجم�اع الكت�اب والس�نة      (٣)
ن�ور  محمد أب�و ال : ، أصول الفقھ د٢٨٥، أصول الفقھ للشیخ محمد الخضري ص١٣١روضة الناظر ص

  .٤٧، أصول الفقھ للشیخ عبدالوھاب خالف ص٣/١٤٧زھیر 
الس��نن  ،٥/٣٦٧) ٤٤٧١( ِإَل��ى َأِب��ي ُموَس��ى اْلَأْش��َعِريِّ   س��نن ال��دارقطني، ِكَت��اُب ُعَم��َر  : ینظ��ر (٤)

َأْن ُیَقلِّ�َد َأَح�ًدا ِم�ْن َأْھ�ِل      َفِإنَّ�ُھ َغْی�ُر َج�اِئٍز َل�ھُ    ، الكبرى للبیھقي، َباُب َما َیْقِضي ِبِھ اْلَقاِضي َوُیْفِتي ِبِھ اْلُمْفِت�ي  
  .١٠/١٩٧) ٢٠٣٤٧(َوَلا َأْن َیْحُكَم َأْو ُیْفِتَي ِباِلاْسِتْحَساِن ، َدْھِرِه

  . ٤٢٦التبصرة ص: ینظر. وھذا الكتاب تلقتھ األمة بالقبول : قال الشیرازي
ك��م والش��ھادة، والح��اكم وھ��ذا كت��اب جلی��ل تلق��اه العلم��اء ب��القبول، وبن��وا علی��ھ أص��ول الح  : ق��ال اب��ن الق��یم

  . ١/٨٦إعالم الموقعین : ینظر. والمفتي أحوج شيء إلیھ وإلى تأملھ والتفقھ فیھ
  . بتصرف ١/١٣٠إعالم الموقعین : ینظر (٥)
، روضة ٤/١٤البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر. حیث قد دل على حجیة القیاس الكتاب والسنة (٦)

: ، أصول الفقھ د٤/١٣محمد أبو النور زھیر : صول الفقھ د، أ٣٣٨، إرشاد الفحول ص٢٧٩الناظر ص
  . ٦٠٧وھبة الزحیلي ص

، سواء أكان ما ُنقل عن الصحابي من قول أو فعل، ولم یرفعھ إلى النبي : والمراد بقول الصحابي (٧)
أص�ول  : ینظ�ر . أكان ھذا القول مما ال یدرك بالرأي والعقل أم ال، وسواء وافقھ غیره م�ن الص�حابة أم ال  



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
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، أو ناظر إلى )٤(لى العرف، أو ناظر إ)٣(أو ناظر إلى سد الذرائع ،)٢(المصلحة المرسلة
، وغیر ذلك مما یعرف في علم أصول الفقھ باألدلة الشرعیة، وكل )٥(شرع من قبلنا

  .مجتھد استدل بأحدھا إنما یستدل بما ثبتت عنده من أدلة في الكتاب أو السنة
األدلة إما نقلیة أو عقلیة، وكل من الدلیل النقلي : یقول الدكتور وھبة الزحیلي

تقر إلى اآلخر، فإن االجتھاد ال ُیقبل بدون االعتماد على الدلیل النقلي؛ ألن والعقلي مف
العقل المحض ال دخل لھ في تشریع األحكام، واالستدالل باألدلة النقلیة یحتاج إلى نظر 
وتأمل وتعمق أي إلى اجتھاد، وھذه األدلة قد تكون أصًلا مستقًلا بنفسھ في التشریع ال 

                                                                                                                                                   

، روض�ة الن�اظر   ٤/٣٥٨البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ      : لالس�تزادة ینظ�ر  . ٩٥لفقھ للش�یخ خ�الف ص  ا
أب�و  : ، أص�ول الفق�ھ د  ٣٥٧، أصول الفق�ھ للش�یخ محم�د الخض�ري ص    ٤٠٥، إرشاد الفحول ص١٦٥ص

  .٨٥٠وھبة الزحیلي ص: ، أصول الفقھ د٤/١٦٠النور زھیر 
بعد طلب حك�م المس�ألة م�ن الق�رآن، ف�إن ل�م یج�دھا ف�ي          یكون الرأي واالجتھاد: كابن القیم حیث قال (١)

القرآن ففي السنة، فإن لم یجدھا في السنة فبما قضى بھ الخلفاء الراشدون أو اثنان منھم أو واحد، فإن لم 
فإن لم یجده اجتھد رأیھ ونظر إل�ى أق�رب ذل�ك م�ن كت�اب اهللا وس�نة        یجده فبما قالھ واحد من الصحابة 

  . بتصرف ١/٨٥إعالم الموقعین : ینظر. حابھ وأقضیة أص رسولھ 
كل منفعة لم تشھد لھا نصوص الش�رع باالعتب�ار أو باإللغ�اء، وكان�ت مندرج�ة تح�ت مراع�اة        : وھي (٢)

، المص�لحة  ٣٣٠محم�د س�عید الب�وطي ص   : ض�وابط المص�لحة، د  : ینظر. مقاصد الشارع وقواعده العامة
  .٣١المرسلة ضوابطھا وتطبیقاتھا، لسمیة قرین ص

ویقصد بمراعاة مقاصد الشرع، ھو حفظ مقصود الشرع م�ن الخل�ق، ویتحق�ق ھ�ذا بحف�ظ ال�دین وال�نفس        
المستص��فى : ینظ�ر . والعق�ل والنس��ل والم�ال، فك��ل م�ا یتض��من حف�ظ ھ��ذه األص�ول الخمس��ة فھ�و مص��لحة      

  .١٧٤ص
  .حرمة الظلم واالعتداء، عدم إلحاق الضرر باآلخرین، ونحو ذلك: والمراد بقواعده العامة

، روض��ة الن��اظر  ٣٨١: ٤/٣٧٧، البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ   ١/٣٩الموافق��ات : لالس��تزادة ینظ��ر 
، أصول الفق�ھ  ٤/١٥٤محمد أبو النور زھیر : ، أصول الفقھ، د٤٠٥: ٤٠٣، إرشاد الفحول ص١٧٠ص

  .٧٥٧وھبة الزحیلي ص: د
، ٣/١٣٥ع�الم الم�وقعین   إ: ینظ�ر . الت�ي ت�ؤدي إل�ى الح�رام     -وإن كان�ت مباح�ة  –وھو غل�ق الوس�ائل    (٣)

وھب��ة الزحیل��ي   : ، أص��ول الفق��ھ د ٤١١، إرش��اد الفح��ول ص ٤/٣٨٢البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ     
  .٨٨٨ص

: ینظ��ر. وس��د ال��ذرائع مطل��وب مش��روع وھ��و أص��ل م��ن األص��ول القطعی��ة ف��ي الش��رع  : یق��ول الش��اطبي
  . ٣/٦١الموافقات 

أصول الفقھ للشیخ خالف : ینظر. ل أو تركوھو ما تعارف علیھ الناس وساروا علیھ من قول أو فع (٤)
  .٨٩ص

: ، أص�ول الفق�ھ د  ٤/٣٥٦، البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ      ١/٣٥٠التقری�ر والتحبی�ر   : لالستزادة ینظ�ر 
  .٨٣٠وھبة الزحیلي ص

وھي األحكام التي شرعھا اهللا تعالى على األمم السابقة وورد ذكرھا ف�ي الق�رآن أو الس�نة، ول�م ی�رد       (٥)
البح�ر المح�یط ف�ي    : ینظ�ر لالس�تزادة  . ٩٣أص�ول الفق�ھ للش�یخ خ�الف ص    : ینظ�ر . ینس�خھا  في شرعنا ما
، أص��ول الفق��ھ  ٤٠١: ٣٩٨، إرش��اد الفح��ول ص١٦٥: ١٦٠، روض��ة الن��اظر ص ٤/٣٤٦أص��ول الفق��ھ 

  .٨٣٨وھبة الزحیلي ص: ، أصول الفقھ د٣٥٦للشیخ محمد الخضري ص
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م بھ إلى شيء آخر كالكتاب والسنة، وإما أنھا لیست أصًلا مستقًلا یحتاج عند إثبات الحك
  .)١(بنفسھ كالقیاس فإنھ یحتاج في إثبات الحكم بھ إلى أصل وارد في الكتاب أو السنة

وبعد، فقد تبین بكل وضوح أن جمیع األحكام مستمدة من الكتاب أو السنة سواء 
  .أكان نصا أم أیماء

المسائل : ني من نوعي أحكام الفقھ اإلسالمي، وھيإن النوع الثا: وبعد، أقول
  :المختلف في أحكامھا، لھا صورتان

أحكام ومسائل علیھا أدلة من الكتاب ظنیة الداللة أو السنة ظنیة : الصورة األولى
  .الثبوت أو الداللة

  .أحكام ومسائل لیس علیھا نص من الكتاب أو السنة: الصورة الثانیة
: المسائل المختلف فیھا، والصورة الثانیة: رة األولىولعدم اللبس أسمي الصو

المسائل المجتھد فیھا، وقد قلُت بھذا التقسیم حیث أعرض لكل صورة منھما ضوابط 
  :تحقیق الوسطیة فیھا، فأقول

  :الفرع الثاني
  ضوابط تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل المختلف فیھا 

تلف فیھا إنما یكون بتوفر ضوابط االجتھاد إن تحقیق الوسطیة في المسائل المخ  
باعتباره وصفا للمجتھد، وقد سبق بیانھا، ویأتي من الضوابط الرئیسیة في ھذا األمر 

  .معرفة المجتھد بكیفیة االستنباط واالستدالل والتوفیق والترجیح بین األدلة
، ولكن الذي )٢(وطرق الترجیح بین األدلة باب معروف في كتب أصول الفقھ

  :أحب أن أشیر إلیھ ھنا أمران
إن المجتھد إذا حصل عنده تعارض في الظاھر بین األدلة المجتھد  :األمر األول

فیھا فإنھ یجب علیھ أن یتبع التوفیق بین ھذه األدلة بحمل أحدھا على العام واآلخر على 
وال  الخاص، أو أحدھما مطلقا واآلخر مقیدا، فإن لم یستطع فإنھ یتبع خطوات الترجیح،

یمكن اإلحاطة بجمیع حاالت الترجیح؛ ألنھا تابعة لبحث المجتھد، إال أن األصل في ذلك 
تقدیم الكتاب على السنة، وتقدیم السنة على الرأي، كل ذلك بضوابطھ في علم أصول 

  .)٣(الفقھ

                                                        

الموافق�ات  : وینظ�ر . وم�ا بع�دھا بتص�رف    ٢٢وھب�ة الزحیل�ي ص  : الوجیز ف�ي أص�ول الفق�ھ د   : ینظر (١)
  .٢٠٩: ٢٠٧، أصول الفقھ للشیخ محمد الخضري ص٣/٤١، ١/٣٥

، إرش��اد الفح��ول  ٣٨٦، روض��ة الن��اظر ص ٤/٢٩٤، الموافق��ات ٥٠٣التمھی��د لإلس��نوي ص : ینظ��ر (٢)
، أص�ول  ١١٨٥وھب�ة الزحیل�ي ص  : ، أص�ول الفق�ھ د  ٤/١٦٧أبو النور زھی�ر  : ، أصول الفقھ د٤٥٥ص

  . ٢٢٩لشیخ خالف صالفقھ ل
، إرش�اد  ٢/٢١٥، ش�رح التل�ویح عل�ى التوض�یح     ٢/٢١٤التوضیح ف�ي ح�ل غ�وامض التنق�یح     : ینظر (٣)

محمد أبو النور زھیر : ، أصول الفقھ، د٣٥٨، أصول الفقھ، للشیخ محمد الخضري ص٤٥٥الفحول ص
  .١١٨٨وھبة الزحیلي ص: ، أصول الفقھ اإلسالمي، د٤/١٦٣



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٢٩٦٤ - 

 

لم ُینصِّب على جمیع األحكام الشرعیة أدلة قاطعة،  إن اهللا : یقول الزركشي  
ة قصدا للتوسیع على المكلفین، لئال ینحصروا في مذھب واحد لقیام الدلیل بل جعلھا ظنی

علیھ، وإذا ثبت أن المعتبر في األحكام الشرعیة ھو األدلة الظنیة فقد تتعارض ھذه األدلة 
  .)١(في الظاھر بحسب جالئھا وخفائھا، فوجب الترجیح بینھما، والعمل باألقوى

راجح واجب؛ وذلك لما ثبت من إجماع الصحابة إن العمل بالدلیل ال: األمر الثاني
  في الوقائع المختلفة على وجوب تقدیم الراجح من األدلة الظنیة، وأنھم كانوا ال

یعدلون إلى اآلراء واألقیسة إال بعد البحث عن النصوص والیأس منھا، ومن تتبع 
یوجبون العمل  أحوالھم ونظر في وقائع اجتھاداتھم علم علما ال یشوبھ ریب أنھم كانوا

  . )٢(بالراجح من األدلة الظنیة دون أضعفھا
فال یجوز للمجتھد أن یكتفي بأن یكون في فتواه أو عملھ موافًقا لقول أو مذھب   

في المسألة، وال یجوز لھ أن یعمل بما یشاء من األقوال أو المذاھب من غیر نظر في 
  .)٣(الترجیح

  : الفرع الثالث
  االجتھاد في المسائل المجتھد فیھا ضوابط تحقیق الوسطیة في

  :الضابط األول
  مراعاة تغیرات العصر مع قواعد الشرع

إن تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل االجتھادیة یحتاج من المجتھد أن 
یجعل نفسھ فردا من أفراد المجتمع الذي یعیش فیھ أو على أقل تقدیر أن یعرف حقیقة 

اویھ لھ من حیث أعرافھ وتقالیده وألفاظھ وكذلك الحال ھذا المجتمع الذي سیصدر فت
ال : بالنسبة للمستفتي، األمر الذي دفع العلماء األجالء رحمھم اهللا تعالى إلى تقعید قاعدة

ینكر تغییر الفتوى بتغییر الزمان والمكان واألحوال، ولما كان لھذه القاعدة من أھمیة في 
فقھي أحب أن ألقي بعض الضوء علیھا، في موضوع الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد ال

  :محاور
إن الفتوى تتغیر : عبر عنھا أحد العلماء بلفظ: منطوق القاعدة: المحور األول

ال ینكر تغیر األحكام : ، وعبر عنھا آخر)٤(بتغیر الزمان والمكان والعوائد واألحوال
و تغیر الفتوى بتغیر تغیر األحكام بتغیر األزمان أ: ، وعبر عنھا آخر)٥(بتغیر األزمان

  .)٦(الزمان

                                                        

  . بتصرف ٤/٤٠٦في أصول الفقھ  البحر المحیط :ینظر (١)
  . ٤/٣٢٨، الموافقات ٤/٢٤٦اإلحكام لآلمدي  :ینظر (٢)
  . ٤/٢١١، إعالم الموقعین ١٢٥أدب المفتي والمستفتي، البن الصالح ص :ینظر (٣)
  . ٤/٢٠٥إعالم الموقعین : ینظر (٤)
  . ٢٢٧شرح القواعد الفقھیة ص :ینظر (٥)
  .١١١٦وھبة الزحیلي ص: أصول الفقھ اإلسالمي، د: ینظر (٦)
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  ).األحكام(و ) الفتوى(و ) تغیر(وقفة مع لفظ : المحور الثاني
: َتَحوََّل، وَغیََّره: أي: تغیَّر الشيء عن حالھ: یعني التحول، یقال: التغیر: أوًال

!  "  #  $  %  &  '  M  :، ومنھ قولھ تعالى)١(َحوَّلھ َوَبدََّلُھ كأنھ جعلھ غیر ما كان

.  -   ,  +  *  )  (/      3  2  1  0L )إن اهللا : ، أي)٢  ال یغیر ما

بقوم من عافیة ونعمة فیزیل ذلك عنھم ویھلكھم حتى یغیروا ما بأنفسھم من ذلك بظلم 
  . )٣(بعضھم بعضا واعتداء بعضھم على بعض فتحل بھم حینئذ عقوبتھ وتغییره

  .ھل ھناك فرق بین التغّیر والتغییر؟
  :التغییر یأتي على معنیین: یقول األصفھاني :الجواب

تغییر صورة الشيء دون ذاتھ، یقال غیرت داري إذا بنیتھا بناء غیر : األول
  .الذي كان 

  .)٤(تبدیلھ بغیره نحو غیرت دابتي وداري إذا أبدلتھما بغیرھما: الثاني
عنى تدل على زیادة الم) حروفھا(ولما كان من المعلوم أن زیادة مبنى الكلمة 

، فإذا كان التغیر )التغییر(من معنى أقل ما تفیده كلمة ) التغیر(، فما تفیده كلمة )٥(فیھا
یعني التحول فالتغییر أیضا یعني ذلك، غیر أن التغیر یعني السرعة في التحویل 

  .والتبدیل، أما التغییر فیعني أن التحویل مر بعدة مراحل وأخذ وقتا حتى تم التبدیل
أبانھ لھ، والفتیا تبیین : أي: أفتاه في األمر: اإلبانة، یقال: لغة الفتوى: ثانیًا

، )٦( M&  %  $  #  "  !'  L : المشكل من األحكام، ومنھ قولھ تعالى
ما أفتى بھ الفقیھ : ، فالفتوى أو الفتیا ھي)٧(یسألونك یا محمد أن تفتیھم في الكاللة: ، أي)٦(

  .)٨(الفقیھ في مسألة
–من یسأل المفتي : جواب المفتي، والُمْسَتْفِتي: الفتوى: جاء في أنیس الفقھاء

  . )٩(من عنھا یجیب: ، والُمْفتي-الفقیھ
اْلَجواب َعمَّا یشكل من اْلمَساِئل الشَّْرِعیَّة َأو ) اْلَفْتَوى: (جاء في المعجم الوسیط

  .)١(القانونیة

                                                        

  . ٥/٤٠) غیر(لسان العرب، مادة : ینظر (١)
  . ٥٣: سورة األنفال اآلیة رقم (٢)
  . ٩/٢٩٤، تفسیر القرطبي ١٣/١٢١تفسیر الطبري : ینظر (٣)
  . بتصرف  ٣٦٨المفردات في غریب القرآن ص: ینظر (٤)
  . ٥/٤٢٦، تاج العروس ٣/٢٧١الخصائص البن جني : ینظر (٥)
  . ١٧٦: النساء بعض اآلیة رقمسورة  (٦)
  والكاللة ھو من مات وال والد لھ وال ولد . ٦/٤٠تفسیر الطبري : ینظر (٧)
  . ٣٩/٢١١) فتي(، تاج العروس، مادة ١٥/١٤٧) فتا(لسان العرب، مادة : ینظر (٨)
  . بتصرف ١١٧أنیس الفقھاء ص: ینظر (٩)
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اإلخبار بالحكم الشرعي وبیانھ من مجتھد لسائل عنھ من غیر : ھي :اصطالحا
  .)٢(امإلز

األقرب منھا للمراد ھنا : جمع ُحْكم وھو في اللغة یأتي بمعان كثیرة األحكام: ثالثًا

 M$  #  "  !%  (  '  &L : ، ومنھ قولھ تعالى)٣(العلم والفقھ: ھو

  . )٥(أعطیناه الفھم والفقھ في كتاب اهللا تعالى ودینھ: أي ،)٤(
  :الحكم في االصطالح

خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفین ھو : الحكم عند علماء األصول 
  .وھذا یسمى بالحكم الشرعي. )٦(باالقتضاء أو التخییر أو الوضع

ھو األثر الذي یقتضیھ خطاب الشارع من الفعل كالوجوب أو : الحكم عند الفقھاء
  .وھذا یسمى بالحكم الفقھي. )٧(الحرمة

غیر؛ إذ الفقیھ یحتاج وقتا تبین أن لفظ التغییر أولى من لفظ الت: خالصة المحور
للبحث في الحكم ومالبساتھ من حیث كونھ حكما شرعیا أم فقھیا، ومن حیث ظھور 
المصلحة من عدمھا في التغییر الحاصل من الحكم الجدید، وغیر ذلك من األمور التي 

  .یحتاجھا المجتھد في ھذا الشأن
یر أني أمیل إلى تبین أن منطوق القاعدة بلفظ الفتوى أو األحكام صحیح، غ 

التعبیر بلفظ الفتوى؛ إذ التعبیر بلفظ األحكام محتمل للحكم الشرعي والحكم الفقھي، األمر 
الذي قد یوقع البعض في لبس أو خطأ بظنھم أن األحكام الشرعیة والفقھیة قابلة للتغییر 

  .والتبدیل
ییر الزمان ال ینكر تغییر الفتوى بتغ": ولذا یمكن التعبیر عن ھذه القاعدة بلفظ

  ".والمكان واألحوال
  .قواعد مھمة لفھم القاعدة: المحور الثالث

                                                                                                                                                   

  . ٢/٦٧٣المعجم الوسیط، باب الفاء : ینظر (١)
، رس��الة ف��ي أص��ول الفق��ھ للعكب��ري الحنبل��ي      ١/٣٦إع��الم الم��وقعین   ،١/١٤ش��رح می��ارة  : رینظ�� (٢)
  .٦/٤٣٧، مطالب أولي النھى ١٢٥ص

التقری�ر والتحبی�ر   : ینظر. وقد استقر رأي األصولیین على أن المفتي ھو المجتھد: یقول ابن أمیر الحاج 
٣/٤٦٤.  

  .١٢/١٤٠) حكم(لسان العرب، مادة : ینظر (٣)
  .١٢: ة مریم اآلیة رقمسور (٤)
  .٣/٩، الكشاف ١٦/٥٥تفسیر الطبري : ینظر (٥)
، الموافق��ات ٤٨، التمھی��د لإلس��نوي ص ١/٤٨٢رف��ع الحاج��ب ع��ن مختص��ر اب��ن الحاج��ب      :ینظ��ر (٦)

  .٢٣، إرشاد الفحول ص١/١٠٩
  . ١٠٠، أصول الفقھ للشیخ خالف ص١١٩وھبة الزحیلي ص: الوجیز أصول الفقھ د: ینظر (٧)
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ال خالف بین علماء المسلمین، في أن مصدر األحكام الشرعیة : القاعدة األولى
، سواء َأْظھر حكمھ في فعل المكلف مباشرة من لجمیع أفعال المكلفین ھو اهللا 

المجتھدون إلى حكمھ في فعل المكلف  ، أم اھتدىالنصوص التي أوحى بھا إلى رسولھ 

~  M : ، ولذا قال اهللا تعالى)١(بواسطة الدالئل واألمارات التي شرعھا الستنباط أحكامھ

¢  ¡  �£  ¥  ¤¦      ©     ¨  §L )٢(.  

الحكم الشرعي خاص بنصوص الكتاب والسنة؛ ألنھا ھي  :القاعدة الثانیة
ة من األدلة الشرعیة األخرى كاإلجماع خطاب الشارع، أما غیر نصوص الكتاب والسن

  .)٣(والقیاس والعرف فال تسمى حكما شرعیا عند التحقیق
–من األدلة الشرعیة  -الفقیھ أو المفتي–كل ما یستنبطھ المجتھد  :القاعدة الثالثة

الفقیھ –قطعیة الداللة یسمى حكًما شرعًیا، بینما كل ما یستنبطھ المجتھد  -الكتاب والسنة
ظنیة الداللة، أو ما یستدل بھ المجتھد  - الكتاب والسنة–من األدلة الشرعیة  -يأو المفت

  .یسمى حكًما فقیًھا -الكتاب والسنة–على المسألة المعروضة علیھ من غیرھما 
الحكم الشرعي ال یتغیر وال یتبدل، بینما الحكم الفقھي قابل  :القاعدة الرابعة

  . للتغییر والتبدیل
  :تعددت آراء العلماء في تفسیر القاعدةن معنى القاعدة، بیا: المحور الرابع
ال ینكر تغییر الفتاوى بتغییر الزمان، أي بتغییر عرف أھلھا  :المعنى األول

وعادتھم، فإذا كان عرفھم وعادتھم یستدعیان حكمًا فقھًیا ثم تغیرا إلى عرف وعادة 
عرفھم وعادتھم، وھذا لم یكن أخرى فإن الحكم الفقھي یتغیر إلى ما یوافق ما انتقل إلیھ 

حین  في تشریعھ لعباده، فإنھ  بدعا في الدین بل ھو مقرر وثابت فیھ، وھو سنة اهللا 
بدأ خلق اإلنسان وكان الحال ضیقًا لقلة عدد الذریة أباح نكاح األخت ألخیھا وبقي ذلك 

  . )٤(إلى أن حصل االتساع وكثرت الذریة فحرم ذلك
ل الزمنیة لھ تأثیر كبیر في كثیر من األحكام االجتھادیة فتغییر األوضاع واألحوا

حیث تتغیر بتغیرھا، ھذا في األحكام الثابتة باالجتھاد أما األحكام الشرعیة  -الفقھیة–
  .)٥(الثابتة بالنص فال تتغیر وال تتبدل

                                                        

، أص�ول  ٢/١٣٥، قواع�د األحك�ام ف�ي مص�الح األن�ام      ١/١٠٣البحر المحیط في أصول الفق�ھ   :ینظر (١)
  .٩٦الفقھ للشیخ خالف ص

  . ٥٧: سور األنعام اآلیة رقم (٢)
  .١٠١أصول الفقھ للشیخ خالف ص: ینظر (٣)
  . ٢٢٧شرح القواعد الفقھیة ص :ینظر (٤)
  .٢٥٤عزام صعبدالعزیز : الوجیز في القواعد الفقھیة، د: ینظر (٥)
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معنى تغییر األحكام الفقھیة بتغیر الزمان إحداثھا وابتداء سنھا  :المعنى الثاني
ستحدث : ، ولیس إبطال السابق منھا ومحوه، كما قال عمر بن عبدالعزیز)١(لم تكن بعد أن

  . )٢(للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور
أي أحكام مستنبطة بحسب االجتھاد مما لیس فیھ ) ستحدث للناس أقضیة: (ومعنى

  .)٣(نص
ا یباح في ویوضح اإلمام القرافي ھذا المعنى عند الحدیث عن الفرق بین قاعدة م

اعلم أن الذي یباح من إكرام : ِعْشَرِة النَّاِس من المكارمة وقاعدة ما ُیْنَھى عنھ من ذلك
الناس منھ ما لم یرد في النصوص وال كان في السلف؛ ألنھ لم تكن أسباب اعتباره 
موجودة حینئذ وتجددت في عصرنا فتعین فعلھ؛ لتجدد أسبابھ، وقد ُعِلم من القواعد 

لكانت ھذه المسببات من فعلھم  ن ھذه األسباب لو وجدت في زمن الصحابة الشرعیة أ
وصنعھم، وتأخر الحكم لتأخر سببھ ووقوعھ عند وقوع سببھ ال یقتضي ذلك تجدید شرع 

                                                        

إن الحیاة في تطور مستمر، وأسالیب الناس للوصول إلى مص�الحھم تتغی�ر ف�ي    : یقول الدكتور وھبة الزحیلي (١)
كل زمن وبیئة، وفي أثناء التطور تتجدد مصالح الناس، وحینئذ البد م�ن إص�دار أحك�ام جدی�دة ت�تالءم م�ع مقاص�د        

أص�ول الفق�ھ اإلس��المي   : ینظ�ر . ش�ریعة وص�الحیتھا الدائم�ة   الش�ریعة العام�ة وأھ�دافھا الكلی�ة حت�ى یتحق�ق خل��ود ال      
  . بتصرف ٧٦٣ص
  . ٢٢٨شرح القواعد الفقھیة ص :ینظر (٢)

بحثت عن ھذا األثر المنسوب إلى سیدنا عمر بن عب�دالعزیز فیم�ا وقف�ت علی�ھ م�ن كت�ب الس�نة واآلث�ار فل�م أعث�ر           
، )١٣١رس�الة القیروان�ي ص  : ینظ�ر (ن س�ند،  علیھ، غیر أني عثرت علیھ في بعض كت�ب الفقھ�اء منس�وبا إلی�ھ دو    

ش�رح ص�حیح البخ�اري الب�ن بط�ال      : ینظ�ر (وقد نسبھ ابن بطال وابن حجر العسقالني إلى اإلمام مالك م�ن قول�ھ،   
یحدث للناس فتاوى بقدر م�ا  "إن أول من قال : ، وأكد ذلك ابن حجر الھیتمي فقال)١٣/١٤٤، فتح الباري ٨/٢٣٢

  .بتصرف ١/٢٠٠الفتاوى الفقھیة الكبرى : ینظر. ام مالكھو اإلم" أحدثوا من الفجور
إن عم�ر ب�ن عب�د    : وأتى بعض�ھم بعظیم�ة فق�ال   : وقد أنكر ابن حزم نسبة ھذا األثر إلى عمر بن عبدالعزیز فقال  

، وھذا من تولید من ال دین لھ ول�و ق�ال عم�ر ذل�ك     "یحدث للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا من الفجور: "العزیز قال
مرتدا عن اإلسالم وقد أعاذه اهللا تعالى من ذلك وبرأه منھ فإن�ھ ال یجی�ز تب�دیل أحك�ام ال�دین إال ك�افر، وال�ذي         لكان

إما إن یكون كافرا أو زندیقا ینصب لإلسالم : اخترع ھذه الكذبة على عمر بن عبد العزیز ال یخلو من أحد وجھین
إما : ھ؛ ألن إحداث األحكام ال یخلو من أحد أربعة أوجھالحبائل، أو یكون جاھال لم یدرك مقدار ما یخرج من رأس

إسقاط فرض الزم، وإما زیادة علیھ، أو إحداث فرض جدید وإما إحالل محرم كتحلیل لحم الخنزیر، وإم�ا تح�ریم   
اإلحك�ام الب�ن ح�زم    : ینظ�ر . وأي ھ�ذه الوج�وه ك�ان فالقائ�ل ب�ھ مش�رك        محلل كتحریم لحم الك�بش وم�ا أش�بھ ذل�ك،    

  . بعدھا بتصرفوما  ٦/٢٦٤
وم�ن  : یقول اب�ن حج�ر الھیتم�ي    ومعى تسلیمي بعدم صحة نسبة األثر إلى سیدنا عمر، إال أن معناه صحیح؛: قلت

أن من أح�دث أم�را یقتض�ي أص�ول الش�ریعة فی�ھ غی�ر م�ا         : تخیل أن ھذا القول مباین للشریعة فقد وھم؛ ألنھ معناه
الفت�اوى الفقھی�ة   : ینظر. أحدثھ ال بحسب ما كان قبل إحداثھاقتضتھ قبل حدوث ذلك األمر یجدد لھ حكم بحسب ما 

  .بتصرف ١/٢٠٠الكبرى 
بق�در م�ا    وال ف�ي زم�ن الص�حابة     إن المجتھد یجوز لھ أن یجدد أحكاما ل�م تك�ن معھ�ودة ف�ي زم�ن النب�ي       : یقول النفراوي

لحكم�وا فیھ�ا    أو في زمن الص�حابة   یحدثھ الناس من األمور الخارجة عن الشرع، ولو وقعت ھذا األمور في زمن النبي 
لیست خارجة ع�ن الش�رع ب�ل ھ�ي من�ھ؛ ألن قواع�د الش�رع دل�ت عل�ى           -بتجدد أسبابھا-بمثل حكمنا؛ ألن ھذه األحكام المتجددة 

أن تأخیر الحكم لتأخیر س�ببھ ال یقتض�ي خروج�ھ ع�ن الش�رع، ویج�ب تقیی�د ھ�ذا كل�ھ ب�أن ال یل�زم علی�ھ إباح�ة مح�رم وال ت�رك                
  . بتصرف ٢/٢٢١الفواكھ الدواني : ظرین. واجب
  . ٦٠٥الثمر الداني شرح رسالة القیرواني ص :ینظر (٣)
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وال عدمھ، كما في زماننا من القیام للداخل من أعیان الناس ووجائھم، وأنواع المخاطبات 
لرفعة من الوالة والعظماء فھذا كلھ ونحوه من األمور للملوك واألمراء والوزراء وأولي ا

وھو جائز مأمور بھ العادیة لم تكن في السلف، ونحن الیوم نفعلھ في اإلكرام والموالة، 
ما تقول في القیام الذي أحدثھ : ، وقد ُسئل الشیخ عز الدین بن عبد السالممع كونھ بدعة

قال رسول : م ال یجوز؟،  فأجاب بقولھأھل زماننا مع أنھ لم یكن في السلف ھل یجوز أ
ال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا : (اهللا 

بوجوبھ ما : ، وترك القیام في ھذا الوقت یفضي للمقاطعة والمدابرة، فلو قیل)١()إخوانا
قدر ما أحدثوا تحدث للناس أقضیة على : كان بعیدا، وھو معنى قول عمر بن عبد العزیز

من الفجور، أي یحدثوا أسبابا یقتضي الشرع فیھا أمورا لم تكن قبل ذلك ألجل عدم سببھا 
  .)٢(قبل ذلك، ال ألنھا شرع متجدد، بشرط أن ال یبیح محرما، وال یترك واجبا

  :ومسألة القیام التي عرضھا اإلمام القرافي تجاذبتھا روایتان: قلت
َمْن : (َیُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا : قال عاویة ما جاء عن م: الروایة األولى

  . )٣()َسرَُّه َأْن َیَتَمثََّل َلُھ الرَِّجاُل ِقَیاًما َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر
َنَزَل َأْھُل ُقَرْیَظَة َعَلى ُحْكِم : (ما جاء عن أبي َسِعیٍد اْلُخْدِريَّ، َقاَل: الروایة الثانیة

ِإَلى َسْعٍد، َفَأَتاُه َعَلى ِحَماٍر، َفَلمَّا َدَنا َقِریًبا ِمَن  ْبِن ُمَعاٍذ، َفَأْرَسَل َرُسوُل اِهللا َسْعِد 
  .)٤()ُقوُموا ِإَلى َسیِِّدُكْم، َأْو َخْیِرُكْم: ِلْلَأْنَصاِر اْلَمْسِجِد، َقاَل َرُسوُل اِهللا 

                                                        

، من حدیث أبي ھری�رة  ٨/١٩) ٦٠٦٤(صحیح البخاري، َباُب َما ُیْنَھى َعِن التََّحاُسِد َوالتََّداُبِر : ینظر (١)
 .  

  . وما بعدھا بتصرف ٤/٢٥٠الفروق للقرافي : ینظر (٢)
  . ٢/٢٢١ھ الدواني الفواك: وینظر

  .٤/٣٨٧) ٢٧٥٥(سنن الترمذي، َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِھَیِة ِقَیاِم الرَُّجِل ِللرَُّجِل : ینظر (٣)
  .حدیث حسن: قاتل الترمذي

َح�اِكٍم  صحیح مسلم، َباُب َجَواِز ِقَتاِل َمْن َنَقَض اْلَعْھَد، َوَجَواِز ِإْن�َزاِل َأْھ�ِل اْلِحْص�ِن َعَل�ى ُحْك�ِم      : ینظر (٤)
  .٣/١٣٨٨) ١٧٦٨(َعْدٍل َأْھٍل ِلْلُحْكِم 
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 جد ورسول اهللا دخلت المس: قال وما جاء في قصة توبة كعب بن مالك 
جالس حولھ الناس، فقام إلّي طلحة بن عبید اهللا، فحیاني وھنأني، وواهللا ما قام إلّي رجل 

  . )١(من المھاجرین غیره، فكان كعب بن مالك ال ینساھا لطلحة
ولذا لم تكن فتوى الشیخ ابن عبدالسالم مخالفة لقواعد الشریعة وأصولھا، وإن 

حكم المحدث أن ال یبیح محرما وال یترك واجبا، یدعونا إلى اشتراط اإلمام القرافي في ال
في المحور  -بمشیئة اهللا تعالى–أن نبین ضوابط تحقیق ھذه القاعدة وھو ما أعرض لھ 

  . التالي
ال ینكر تغییر الفتوى بتغییر الزمان : "ضوابط تحقیق قاعدة: المحور الخامس

  ".والمكان واألحوال
واألزمان تغییر في بعض األحكام الفقھیة أو ابتداء  إذا ترتب على تغیر األحوال 

تشھد لھا قواعد الشرع باالعتبار،  - الجدیدة–تشریعھا فإنھ البد من أن تكون ھذه األحكام 
أو على أقل تقدیر ال تشھد علیھا قواعد الشرع باإلبطال واإللغاء، فالبد وأن تندرج تحت 

  .)٢(المصالح المرسلة
یقصد مصالح العباد في تشریعاتھ، واألحكام العادیة   إن اهللا: یقول الشاطبي 

تدور مع مصالح العباد حیثما كانت، فترى الشيء الواحد ُیمنع في حال ال تكون فیھ 
مصلحة فإذا كان فیھ مصلحة جاز، كالدرھم بالدرھم إلى أجل یمتنع في البیع ویجوز في 

  .)٣(القرض، بل ویثاب علیھ
إن األحكام قد تتغیر بسبب تغیر العرف أو تغیر  :یقول الدكتور وھبة الزحیلي

مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد األخالق وضعف الوازع الدیني أو لتطور 
الزمن وتنظیماتھ المستحدثة، فیجب تغییر الحكم الفقھي؛ لتحقیق المصلحة ودفع المفسدة 

ریة المصالح المرسلة، وإحقاق الحق والخیر، وھذا یجعل تغییر األحكام أقرب إلى نظ
المتعلقة بالمعامالت أو  -القیاسیة أو المصلحیة–وھذا األمر خاص باألحكام االجتھادیة 

األحوال المدنیة من كل ما لھ صلة بشؤون الدنیا وحاجات التجارة واالقتصاد، وتغییر 
 األحكام فیھا في حدود المبدأ الشرعي وھو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد،
أما األحكام التعبدیة والمقدرات الشرعیة وأصول الشریعة الدائمة فال تقبل التبدیل مطلقا، 

  .)٤(مھما تبدل المكان وتغیر الزمان
وھو یدخل أیضا في بعض األحكام التعبدیة المتعلقة بأفعال المكلفین، : قلت 

  :والدلیل على ذلك

                                                        

) ٢٧٦٩(، صحیح مسلم، َباُب َح�ِدیِث َتْوَب�ِة َكْع�ِب ْب�ِن َماِل�ٍك َوَص�اِحَبْیِھ       ٥/٢١٩السیرة النبویة  :ینظر (١)
٤/٢١٢٠ .  

  . ٢٢٨شرح القواعد الفقھیة ص :ینظر (٢)
  . بتصرف ٢/٣٠٥الموافقات  :ینظر (٣)
  .بتصرف ١١١٦وھبة الزحیلي ص: اإلسالمي، دأصول الفقھ : ینظر (٤)
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َلا َتْمَنُعوا ِإَماَء : (َقاَل َرُسوَل اِهللا  ، َأنَّ-رضي اهللا عنھما–ما جاء َعِن اْبِن ُعَمَر  
  .)١()اِهللا َمَساِجَد اِهللا

َقاَل َلَنا َرُسوُل اِهللا : وما جاء َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َعْن َزْیَنَب اْمَرَأِة َعْبِد اِهللا، َقاَلْت
) :٢()ِإَذا َشِھَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد َفَلا َتَمسَّ ِطیًبا(.  

دل الحدیث األول على النھي من منع النساء إتیان المساجد، ودل  :الداللةوجھ 
الحدیث الثاني على النھي من تطّیب المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد، وبالتحقیق 
یلحق بالطیب ما في معناه؛ ألن سبب المنع منھ ما فیھ من تحریك داعیة الشھوة، كحسن 

الفاخرة، وأن ال یكون في الطریق ما یخاف منھ  الملبس، وحلي یظھر أثره، والزینة
  .)٣(مفسدة ونحوھا، وكذا االختالط بالرجال

وھذا الحكم الثابت في الحدیث حكما فقھیا؛ إذ النھي فیھ محتمل التحریم ومحتمل 
وھذا : الكراھة، وأیضا الحتمال أن ھذا الحكم خاص بغیر ذات الزوج، یقول النووي

محمول على كراھة التنزیھ إذا كانت المرأة ذات زوج  النھي عن منعھن من الخروج
  . )٥(فإن لم یكن لھا زوج حرم المنع إذا وجدت الشروط، )٤(ووجدت الشروط

إذا تبین ذلك فقد جاء َعْن َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الرَّْحَمِن، َأنََّھا َسِمَعْت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ 
 ِهللا َلْو َأنَّ َرُسوَل ا: (َتُقوُل َلَمَنَعُھنَّ اْلَمْسِجَد َكَما ُمِنَعْت ِنَساُء  )٦(َرَأى َما َأْحَدَث النَِّساُء

  .)٧()َبِني ِإْسَراِئیَل
فقد تغیر الحكم الفقھي المستنبط من الحدیث األول، وصار المعمول بھ عند  

 ، وھذا لیس نسخا أو إبطاال لحكم-رضي اهللا عنھا–العلماء ھو فتوى السیدة عائشة 
إن عائشة : الحدیث األول وإنما تغیر الحكم لتغیر الحال وأوضاع النساء، یقول الطحاوي

مأمونة على ما قالت مع علمھا وفقھھا ویقظتھا، وقد أشارت إلى أن  -رضي اهللا عنھا–
كن على حال ُأذن لھن أن یخرجن إلى المساجد، فلما تغیر  النساء في حیاة رسول اهللا 

انتفى بذلك ما كان مأذون لھن فیھ  علیھ في حیاة رسول اهللا  حالھن، وخرجن عما كّن

                                                        

َب�ًة  صحیح مسلم، َباُب ُخروِج النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد ِإَذا َلْم َیَتَرتَّْب َعَلْیِھ ِفْتنٌة، َوَأنََّھا َلا َتْخُرْج ُمَطیَّ: ینظر (١)
)١/٣٢٧) ٤٤٢ .  

ِإَذا َلْم َیَتَرتَّْب َعَلْیِھ ِفْتنٌة، َوَأنََّھا َلا َتْخُرْج ُمَطیََّب�ًة   صحیح مسلم، َباُب ُخروِج النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد: ینظر (٢)
)١/٣٢٨) ٤٤٣ .  

  .٣/١٣١، تحفة األحوذي ٢/١٩٢، عون المعبود ٢/٨، شرح الزرقاني ٢/٣٤٩فتح الباري : ینظر (٣)
خ��ل یس��مع أن ال تك��ون متطیب��ة وال متزین��ة وال ذات خال : وھ��ذه الش��روط ق��د ذكرھ��ا الن��ووي بقول��ھ   (٤)

صوتھا وال ثیاب فاخرة وال مختلطة بالرجال وال شابة ونحوھا ممن یفتتن بھا وأن ال یك�ون ف�ي الطری�ق    
  . ١٦٢: ٤/١٦١شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر. ما یخاف بھ مفسدة ونحوھا

  . بتصرف ٤/١٦٢شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر (٥)
  . ٢/٣٥٥إكمال المعلم بفوائد مسلم : ینظر. والزینة والطیبحسن المالبس : معنى ما أحدث النساء (٦)
َب�ًة  صحیح مسلم، َباُب ُخروِج النَِّساِء ِإَلى اْلَمَساِجِد ِإَذا َلْم َیَتَرتَّْب َعَلْیِھ ِفْتنٌة، َوَأنََّھا َلا َتْخُرْج ُمَطیَّ: ینظر (٧)

)١/٣٢٩) ٤٤٥ .  
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فكیف یكون حالھن  -رضي اهللا عنھا–من إتیانھن المساجد، وإذا كان ھذا في حیاة عائشة 
  .)١(!بعد موتھا؟

  . )٢(المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخالف الیوم: یقول النووي
بعذر من یسیر جدًا بعد  -هللا عنھارضي ا–ھذا الكالم من عائشة : یقول العیني

  .)٣(، وأما الیوم فنعوذ باهللا من ذلك، فال یرخص في خروجھن مطلقًا للعید وغیرهالنبي 
  .)٣(وغیره

  : خالصة المحور
إن وضع ضوابط لتحقیق ھذه القاعدة یحتاج من الباحث بیان شروط اعتبار 

ضوابط ھذه  المصلحة المرسلة، وبیان شروط العرف المعتبر شرعا، وببیانھما تتضح
القاعدة، وببیان ضوابط ھذه القاعدة تتضح ضوابط تحقیق الوسطیة في االجتھاد في 

  .المسائل المجتھد فیھا
  :أوًال

  شروط اعتبار المصلحة المرسلة 
كل منفعة لم تشھد لھا نصوص الشرع : سبق تعریف المصالح المرسلة وھي

  .صد الشارع وقواعده العامةباالعتبار أو باإللغاء، وكانت مندرجة تحت مراعاة مقا
وبدون الدخول في تفاصیل االحتجاج بالمصلحة المرسلة، فقد اشترط المحتجون 

  :بھا عدة شروط العتبارھا

أن تكون مصلحة حقیقیة ولیست وھمیة، حیث یتحقق من إقرارھا جلب منفعة أو  )١
 .دفع مضرة

 .أن تكون مصلحة عامة ولیست مصلحة شخصیة )٢
 .لحة مع حكم أو مبدأ ثبت بالنص أو اإلجماعأن ال تتعارض ھذه المص )٣
 .)٤(أن ال تتعارض ھذه المصلحة مع قواعد الفقھ اإلسالمي ومقاصده )٤

  :ثانیا
   شروط العرف المعتبر شرعا 

  .ما تعارف علیھ الناس وساروا علیھ من قول أو فعل أو ترك: سبق تعریف العرف وھو
  :شروط اعتباره شرعا

 .سأن یكون مما تعارف علیھ النا)١

                                                        

  .  بتصرف ١٢/١٤٢شرح مشكل االثار  :ینظر (١)
  . ٦/١٧٨شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر (٢)
  .٣/٢٧٢عمدة القاري : ینظر (٣)
ض�وابط المص�لحة لمحم�د س�عید الب�وطي      : وینظ�ر .  ٨٦أص�ول الفق�ھ لعب�دالوھاب خ�الف ص    : ینظر (٤)
  .١١٥ص
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  .أن ال یخالف دلیال شرعیا)٢

  :الضابط الثاني
قصد المجتھد باجتھاده التیسیر ورفع الحرج عن الناس ال مجرد الھوى 

  والتشھي
إن الواجب على المجتھد وھو یراعي الوسطیة في اجتھاده أن یكون مذھبھ  

مذھب التیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم، ولیس معنى ذلك أن یتتبع زالت العلماء 
وھفواتھم، فال یجوز للمجتھد أن یفتى إال بما یعتقد أنھ الحق رضى بذلك من رضیھ 
وسخطھ من سخطھ، وال یجوز لھ أن یتخیر بعض األقوال بمجرد التشھي من غیر 
اجتھاد، وال ینبغي للمفتي إذا كان في المسألة قوالن أحدھما فیھ تشدید واآلخر فیھ 

ویفتي أقاربھ ووالة األمور بالتخفیف، فھذا خیانة  تخفیف، أن یفتي عامة الناس بالتشدید،
  .)١(في الدین، وتالعب بالمسلمین

إن الحكم الفقھي إذا صح استنباطھ من أدلة الشرع وقواعده كان ھو الخیر كلھ،  

  .)٢( M     ¡  �   ~  }   |   {  zL: والیسر كلھ، قال اهللا تعالى

!  "  #   $      M : قال تعالىوقد حذرنا القرآن الكریم من اتباع الھوى، ف

6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %7     8

    9L )انظر یا محمد إلى من طاوع ھوى نفسھ فتبع ما تدعوه إلیھ، مع : ، والمعنى)٣

 .)٤(علمھ بوجوه الھدایة وھو متمكن من العلم لو خلع عن نفسھ المكابرة والمیل إلى الھوى
  .)٥(ھوى المتبع ھو أصل زالت العلماء، وھو أصل األحكام الجائرةإن ال

ومن لھ علم بالشرع والواقع یعلم قطعا أن الرجل الجلیل الذي لھ : یقول ابن القیم
في اإلسالم قدم صالح وآثار حسنة وھو من اإلسالم وأھلھ بمكان قد تكون منھ الھفوة 

  .)٦( یجوز أن یتبع فیھاوالزلة ھو فیھا معذور بل ومأجور الجتھاده؛ فال
لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فیك : (ولذا قال بعض العلماء

  . )٨(ھذا إجماع ال أعلم فیھ خالفا: ، وقال ابن عبدالبر)٧()الشر كلھ

                                                        

  . ٢٥٠، اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام للقرافي ص٤/١٤٠الموافقات  :ینظر (١)
  . ٧٨: ة رقمسورة الحج بعض اآلی (٢)
  . ٢٣: سورة الجاثیة اآلیة رقم (٣)
  . ٢٥/٣٥٨، تفسیر التحریر والتنویر ٤/٢٩٤الكشاف : ینظر (٤)
  .٣/٣١٨الموافقات  :ینظر (٥)
  . بتصرف ٣/٢٨٣إعالم الموقعین  :ینظر (٦)
  . ٢٠٠ص) ١٣١٩(مسند ابن الجعد : ینظر (٧)
  . ٢/٩٢جامع بیان العلم وفضلھ : ینظر (٨)
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فلیس األمر كما یدعي البعض بجواز األخذ بأي رأي قال بھ أي عالم؛ لما سبق  
سمعت مالكا : من أقوالھم، وقد جاء عن ابن القاسم قال بیانھ بأن الحق في قول واحد

لیس كما قال ناس فیھ توسعة لیس : (واللیث یقوالن في اختالف أصحاب رسول اهللا 
  . )١()كذلك، إنما ھو خطأ وصواب

ال یجوز تتبع رخص المذاھب من غیر استناد إلى دلیل شرعي؛ ألن ذلك یؤدي  
لف فیھا؛ ألن نتیجة تتبع الرخص ھو القول بالتخییر إلى إسقاط التكلیف في كل مسألة مخت

  .)٢(الذي یدفع المكلف إلى أن یفعل ما یشاء ویترك ما یشاء، وھذا ھو عین إسقاط التكلیف
  .)٢(التكلیف

إن المفتي الحق ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما : یقول الشاطبي
طرف االنحالل؛ وذلك ألن یلیق بالجمھور فال یذھب بھم مذھب الشدة وال یمیل بھم إلى 

مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غیر إفراط وال تفریط، فإذا خرج 
المفتي عن ذلك خرج عن قصد الشارع، وصار مذموما عند العلماء، فعلى ھذا یكون 
المیل إلى الرخص في الفتیا بإطالق مضادا للمشي على التوسط كما أن المیل إلى التشدید 

أیضا، وربما فھم بعض الناس أن ترك الترخص تشدید فال یجعل بینھما وسطا مضاد لھ 
وھذا غلط والوسط ھو الشریعة، ومن تأمل موارد األحكام عرف ذلك، فالشریعة حمل 
على التوسط ال على مطلق التخفیف وإال لزم ارتفاع مطلق التكلیف من حیث ھو حرج 

لموفق في ھذا الموضع حذره فإنھ مزلة ومخالف للھوى وال على مطلق التشدید فلیأخذ ا
  . )٣(قدم على وضوح األمر فیھ

  :الضابط الثالث
  مراعاة حال المستفتي

إن حال المستفتي لھ أثر كبیر في الفتوى، وذلك في المسائل االجتھادیة، فقد  
تكون الفتوى بالمنع لشخص وبالجواز لشخص آخر، ولیس ھذا تعارضا أو تناقضا أو 

ن لحال الشخص أثر في ذلك، فمراعاة حال الشخص یحقق الوسطیة في تشھیا وإنما كا
  .االجتھاد الفقھي في المسائل االجتھادیة

  :األدلة على ذلك
ُكنَّا ِعْنَد النَِّبيِّ : (ما جاء َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصي، َقاَل :الدلیل األول

ُأَقبُِّل َوَأَنا : َلا، َفَجاَء َشْیٌخ َفَقاَل: ، ُأَقبُِّل َوَأَنا َصاِئٌم؟ َقاَلَیا َرُسوَل اِهللا: ، َفَجاَء َشابٌّ َفَقاَل
َقْد َعِلْمُت ِلَم َنَظَر : َفَنَظَر َبْعُضَنا ِإَلى َبْعٍض، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا : َنَعْم، َقاَل: َصاِئٌم؟ َقاَل

  .)٤()ُھَبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض، ِإنَّ الشَّْیَخ َیْمِلُك َنْفَس

                                                        

  . ٢/٨١، جامع بیان العلم وفضلھ ٦/٣١٧إلحكام البن حزم ا: ینظر (١)
  . ٤/١٣٤، الموافقات ٥١مراتب اإلجماع ص :ینظر (٢)
  . بتصرف ٢٦٠: ٤/٢٥٨الموافقات : ینظر (٣)
  . ٦/٢٨٣) ٦٧٣٩(مسند أحمد ت شاكر، أول مسند عبداهللا بن عمرو بن العاص : ینظر (٤)
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ُرخَِّص ِللشَّْیِخ َوُھَو َصاِئٌم، َوُنِھي : (َقاَل َعِن اْبِن َعبَّاٍس : وفي روایة
  .)١()الشَّابُّ

دلت ھذه األدلة أن على الفقیھ مراعاة حال المستفتي، حیث ُمنع : وجھ الداللة
د الشاب من القبلة حال صیامھ؛ ألنھ قوي الشھوة فال یؤمن أن تحدث لھ القبلة ما یفس

  .)٢(فھذا األمر مأمون في جانبھ؛ لضعف شھوتھ -كبیر السن–صومھ، أما الشیخ 
: َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن َعبَّاٍس َفَقاَل: ما جاء َعْن َسْعِد ْبِن ُعَبْیَدَة، َقاَل :الدلیل الثاني

َما َھَكَذا ُكْنَت ُتْفِتیَنا، : اَل َلُھ ُجَلَساُؤُهَلا ِإلَّا النَّاُر، َفَلمَّا َذَھَب، َق: ِلَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َتْوَبٌة؟، َقاَل(
ِإنِّي َأْحِسُبُھ َرُجٌل ُمْغَضٌب : ُكْنَت ُتْفِتیَنا َأنَّ ِلَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َتْوَبٌة َمْقُبوَلٌة، َفَما َباُل اْلَیْوِم؟، َقاَل

  . )٣()َجُدوُه َكَذِلَكَفَبَعُثوا ِفي َأَثِرِه َفَو: ُیِریُد َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا، َقاَل
دل ھذا األثر على أن المجتھد یراعي في فتواه حال المستفتي : وجھ الداللة

  . مراعیا قواعد الشرع الحنیف ومقاصده العامة
  

                                                                                                                                                   

  .إسناده صحیح: قال الشیخ أحمد شاكر
  . ١١/٥٩) ١١٠٤٠(المعجم الكبیر للطبراني : رینظ (١)

  . ٣/١٦٦مجمع الزوائد : ینظر. رواه الطبراني في الكبیر ورجالھ رجال الصحیح: قال الھیثمي
  . ٢/٤٠٨الفقیھ والمتفقھ  :ینظر (٢)
  .٥/٤٣٥) ٢٧٧٥٣(مصنف ابن أبي شیبة، من قال للقاتل توبة : ینظر (٣)

  . ٤/١٨٧خیص الحبیر تل :ینظر. رجالھ ثقات: قال ابن حجر
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  املبحث الرابع

  .صور تطبيقية للوسطية يف االجتهاد الفقهي

  :وفیھ أربعة مطالب

  اطب اول

ا  ربم ودار ادار ا ا   

  
إن المتتبع لعبارتي دار اإلسالم ودار الحرب في كتب الفقھاء لیجدھا كثیرة 

  :مبثوثة فیھا، ولكني أبحث عن حقیقتھا من خالل ھذه المحاور
  

الدنیا : على كل موضع حل بھ قوم، یقال: تطلق الدار في اللغة :المحور األول
  . )١(ودوردار الفناء واآلخرة دار القرار، وجمعھا دیار، 

وھي تطلق اآلن على ما ُیعرف بالدولة، وھي السلطة التي تنظم العالقات 
االجتماعیة وتصوغ القوانین وتنفذھا، وتقوم الدولة على نوع من االتفاق أو العالقات 

الشعب، واألرض، والسیادة، : المحددة بین الحاكم والمحكوم، ولھا أركان، ھي
  .)٢(واالعتراف الدولي

  
تمثلة في مجموعة من األفراد یعیشون باستمرار على إقلیم معین، فالدولة م

یدینون لھ بالوالء وللسلطة العامة المنظمة المتمثلة في الحاكم، ولھا شخصیتھا المعنویة، 
  .)٣(واستقاللھا السیاسي

  
  :اختالف الدار عند الفقھاء: المحور الثاني

جد أنھا متعددة، والظاھر منھا بتتبع تعریفات الفقھاء لدار اإلسالم ودار الحرب ن 
االختالف إال أن حقیقة التعریفات ال تخرج عن أن دار اإلسالم ھي الدولة التي یطبق فیھا 

، ودار ، وُتحكم بسلطان المسلمین، وتكون المنعة والقوة فیھا للمسلمینأحكام اإلسالم

                                                        

، لس��ان الع��رب، فص��ل ال��دار   ١٤/١٠٩ب��اب ال��دال وال��راء م��ع ح��رف العل��ة     تھ��ذیب اللغ��ة، : ینظ��ر (١)
  . ٤/٢٩٨) دور(المھملة، مادة 

عب��د : ، معج��م مص��طلحات الش��ریعة والق��انون، د ٢٠٤إس��ماعیل ص: الموس��وعة المیس��رة، د: ینظ��ر - ٢
  .٢٥ید إسماعیل علي، صسع: ، المواطنة في اإلسالم، د٢٠٠الواحد كرم ص

، أحك��ام غی��ر المس��لمین ف��ي دار  ١٧محم��د یوس��ف موس��ى ص : نظ��ام الحك��م ف��ي اإلس��الم، د : ینظ��ر - ٣
    . ١٠محمد عبد اللطیف مصباح، ص: اإلسالم، للباحث
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لطان والمنعة بید وال یكون فیھا السالحرب ھي الدولة التي ال یطبق فیھا أحكام اإلسالم 
   . )١(مع عدائھا لدولة اإلسالم المسلمین

  :حقیقة اختالف مفھوم الدار عن الفقھاء: المحور الثالث
إن المتتبع لكتب الفقھاء عند حدیثھم عن دار اإلسالم ودار الحرب یجد أن  

م التفرقة بین الدارین عند الفقھاء ترجع إلى ظروف العصر الذي كانوا یعیشون فیھ، فكلھ
متفقون على وجود دار اإلسالم، أما ما یقابلھا فقد یسمیھا البعض بدار الكفر، أو بدار 
الشرك، أو بدار الحرب على حسب ما یراه في الدول غیر المسلمة، وبعضھم جعل الدار 

  . )٢(التي تقابل دار اإلسالم ھي دار الكفر فقط، ثم قسمھا إلى دار حرب ودار عھد
ة إلى تقسیم الدول عند الفقھاء نظرة تخضع للعصر ومما یدل على أن النظر

ومثل أرض الحرب أرض : والزمن الذي یعیشھ الفقیھ، ما جاء في منح الجلیل
: ، وما جاء في الحاوي!، وھل یشك مسلم اآلن أن السودان من بالد اإلسالم؟)٣(السودان

  ،)٤(إن بالد اإلسالم إذا غلب علیھا المشركون صارت دار شرك
  .)٥(ومتى ارتد أھل بلد وجرت فیھ أحكامھم صاروا دار حرب: ما جاء في المغنيو       

یتبین من ھذا أن إطالق مصطلح دار اإلسالم أو دار الحرب على دولة بعینھا ال  
دیار  -دار الحرب أو دار العھد–یعني ذلك دوامھ على اإلطالق، فقد تصیر دیار الكفار 

قوا أحكامھ فیما بینھم، وفي المقابل قد تصیر إحدى إسالم إذا اعتنق أھلھا اإلسالم وطب

                                                        

، حاش���یة اب���ن عاب���دین ٧/١٣٠، ب���دائع الص���نائع ١٠/١١٤المبس���وط للسرخس���ي : لالس���تزادة ینظ���ر (١)
، ٢/١٥١، المق���دمات الممھ���دات  ٣/٢٢، المدون���ة الكب���رى  ٢/٢٣٢لھندی���ة ، الفت���اوى ا٤/١٧٣، ٤/١٦٦
، ٣/٣١٣، المب��دع  ٩/٢٥، ٦/٣٥، المغن��ي  ٤/٢٠٤أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب       ٢/١٥٣

، البحر ٤/٥٧٥، السیل الجرار ١٧/٥٠٢، شرح كتاب النیل ١١/٢٠٠، المحلى ٢/٧٢٨أحكام أھل الذمة 
، السیاس���ة الش���رعیة، ٥٦العالق���ات الدولی��ة، ألب���ي زھ���رة ص  ،٤/٤٥٧، الت���اج الم���ذھب ١/٩٧الزخ��ار  
، اخ�تالف  ١٧٠، ١٦٩وھب�ة الزحیل�ي ص  : ، آث�ار الح�رب، د  ٨٣، ٧٩عبد الوھ�اب خ�الف، ص  : لألستاذ

، اخ��تالف ١٠٩، ٥٣، فق��ھ األقلی��ات المس��لمة، لخال��د عب��دالقادر ص  ٣٠إس��ماعیل لطف��ي ص: ال��دارین، د
، دار اإلس��الم ٨٣أحم��د كریم��ھ، ص: ي معاص��ر، د، خط��اب إس��الم٨، ٥محم��ود زك��ي ص: ال��دارین، د

  . ١٨عابد السفیاني ص: ودار الحرب، للباحث
  . ٢/٨٧٣أحكام أھل الذمة : ینظر (٢)

َكاُنوا ُمْش�ِرِكي  : َوالُمْؤِمِنیَن َكاَن الُمْشِرُكوَن َعَلى َمْنِزَلَتْیِن ِمَن النَِّبيِّ "یؤكد ھذا ما روي َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
ص�حیح البخ��اري،  : ینظ��ر". ٍب، ُیَق�اِتُلُھْم َوُیَقاِتُلوَن��ُھ، َوُمْش�ِرِكي َأْھ��ِل َعْھ�ٍد، َال ُیَق��اِتُلُھْم َوَال ُیَقاِتُلوَن�ھُ    َأْھ�ِل َح��رْ 

  . ٥/٢٠٢٤) ٤٩٨٢(ِكَتاُب الطََّالِق، َباُب ِنَكاِح َمْن َأْسَلَم ِمَن الُمْشِرَكاِت َوِعدَِّتِھنَّ 
. یث نص صریح في تقسیم دار الكف�ر إل�ى دار ح�رب، ودار عھ�د    وھذا الحد: یقول الدكتور محمود زكي

  .بتصرف ٨اختالف الدارین ص: ینظر
  .في ذلك الوقت: قلُت
  . ٨/٤٣٥منح الجلیل  :ینظر (٣)
  . بتصرف ٨/٤٣الحاوي الكبیر : ینظر (٤)
  . ٩/٢٥المغني  :ینظر (٥)
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الدیار اإلسالمیة دار حرب إذا جرت أحكام أھل الكفر فیھا ولم یبق المسلم فیھا آمنا على 
  . )١(نفسھ ودینھ

  : أن الفقھاء قد قسموا الدنیا إلى دار إسالم ودار حرب ألمرین :نخلص من ھذا
سالم إلى توحید جھودھم نحو جھاد حاجة المسلمین في أول اإل :األمر األول

  .عدوھم الخارجي من أجل المحافظة على دعائم اإلسالم وأركانھ ودفع العدوان عنھم
تأصیل وتصور فقھي بحت لواقع العالقات التي كانت بین  :األمر الثاني

المسلمین وغیرھم في ذلك الوقت، والتي كانت الحرب في الغالب ھي الوضع القائم، ولذا 
لھذا التقسیم مستند تشریعي ال من القرآن الكریم وال من السنة النبویة، وكما ھو لم یكن 

  .)٢(معلوم فإن الواقع شيء والتشریع شيء آخر
أیھا  -وھذا شيء ال یعیب الفقھاء قدیما أو ینتقص من قدرھم، فكما عرفت 

ره فیما سبق بیانھ في أحكام الوسطیة أن الفقیھ یراعي أحوال عص -القارئ الكریم
وظروف زمانھ، وأن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان واألحوال، وإذا كان ھذا ال یعیب الفقھاء 
قدیما فإنھ وال شك أن استخدام مصطلح دار الحرب عند فقھاء الیوم یعیبھم؛ إذ تغیرت 
األحوال والظروف وأصبحت أكثر دول العالم بعد انضمامھا لمنظمة ھیئة األمم المتحدة 

م، یسود بینھا صالت ود وصداقة، وتقوم بینھم معاھدات سیاسیة ١٩٤٥التي نشأت في 
وتجاریة ومالیة وثقافیة، وتغیر األحكام بسبب ھذه المعاھدات مبني على امتزاج مصالح 

، ولعل ھذا صار واضحة )٣(الدول بعضھا في بعض، وتوافق روابطھما المالیة والسیاسیة
لذي أظھر مدى توافق وارتباط العالقات ا) ١٩-كوفید(في أزمة فیروس كورونا المستجد 

  .الدولیة بین كثیر من الدول اإلسالمیة وغیرھا
  :رؤیة الباحث في تقسیم الدول اآلن: المحور الرابع

  : من الناحیة السیاسیة: أوًال 
یرى الباحث أن دول العالم اآلن من الناحیة السیاسیة تربطھم معاھدات واتفاقیات 

لة على أخرى، وھذا واضح جدا إذ تجمعھم مظلة ھیئة األمم دولیة تمنع اعتداء أي دو
المتحدة التي أفصحت عن مقاصدھا في الفصل األول من میثاق األمم المتحدة، وأھم ھذه 

  :المقاصد
حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقیقًا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة : أوًال

سلم وإلزالتھا، وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الفعالة لمنع األسباب التي تھدد ال

                                                        

  .٩٣ضو مفتاح غمق ص: نظریة الحرب في اإلسالم، د: ینظر (١)
، نظری�ة الح�رب ف�ي اإلس�الم، للش�یخ محم�د       ٦إحس�ان الھن�دي ص  : أحكام الحرب والسالم، د: رینظ (٢)

  .١٩٢وھبة الزحیلي ص: ، آثار الحرب، د٤٣أبوزھرة ص
، اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان ف�ي می�زان الفق�ھ        ١٧٤وھبة الزحیلي ص: آثار الحرب، د: ینظر (٣)

  .٣٠ه في الفقھ المقارن جامعة األزھر صاإلسالمي، ألحمد فرید العراقي رسالة دكتورا
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اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 
  .المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسویتھا

الذي یقضي  إنماء العالقات الودیة بین األمم على أساس احترام المبدأ: ثانیًا
بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وكذلك اتخاذ 

  .التدابیر األخرى المالئمة لتعزیز السلم العام
تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة االقتصادیة : ثالثًا

حقوق اإلنسان والحریات األساسیة واالجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة وعلى تعزیز احترام 
  .)١(للناس جمیعًا
  .من الناحیة الدینیة: ثانیًا

دول إسالمیة، ودول غیر إسالمیة، وال : یرى الباحث أن دول العالم على قسمین
یعني ذلك التقسیم التعصب أو زیادة الفوارق بین الدول، وإنما ھو لبیان ما على الدول 

اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولبیان أن جمیع اإلسالمیة من واجب الدعوة إلى 
  .  الدول غیر اإلسالمیة مجال لنشر الدعوة اإلسالمیة

إن اإلسالم لیس دینًا روحیًا فقط وإنما ھو دین ودولة في آن واحد، عقیدة   
وعبادة، معاملة وسیاسة، فكما نّظم عالقة اإلنسان بربھ نّظم عالقتھ بنفسھ وبغیره، وكما 

  .)٢(العالقات بین الناس في كل النواحي حدد العالقات بین دولة اإلسالم ودولة الكفرحدد 
إن اإلسالم الذي جاء رحمة للعالمین، وإلسعاد البشریة جمیعھا ال یمكن أبدًا أن  

یرغب في إذالل الناس، وإنما یتمیز في كل جوانب الحیاة حتى مع عالقاتھ مع غیر 
راد والشعوب في أن تحیا حیاة ُیحافظ فیھا على كرامتھا المسلمین بأنھ خیر معین لألف

  .  )٣(وإنسانیتھا
 وإذاللھم، قھر الناس إلى متشوفًا وال الدماء، سفك إلى متعطشًا لیس إن اإلسالم  

 اهللا عبادة إلى العباد من عبادة وإخراجھم ھدایتھم إلى متشوف الحنیف اإلسالم ھذا إن بل
 بل ویتمنون بعده یحبون من  الصحابة وكذا ي النب كان وقد القھار، الواحد

 فقد واإلقناع، الدعوة المتمثلة في السلمیة الوسائل خالل من ذلك یتم أن على ویحرصون
 واضحًا یظھر ما وھذا ،اهللا  إلى بالدعوة بأن یبدءوا وبعوثھ سرایاه قادة یأمر كان 

أنھ  اء عن َسْھِل بن َسْعٍد ، یدل على ذلك ما ج)٤(ألمراء جنده وصایاه  وجلیًا في
، َفَقاُموا َیْرُجوَن !"َلُأْعِطَینَّ الرَّاَیَة َرُجًلا َیْفَتُح اهللا على َیَدْیِھ: (یقول یوم َخْیَبَر سمع النبي 

َعْیَنْیِھ،  َیْشَتِكي: َأْیَن َعِليٌّ؟ َفِقیَل: ِلَذِلَك َأیُُّھْم ُیْعَطى، َفَغَدْوا َوُكلُُّھْم َیْرُجو َأْن ُیْعَطى، فقال
ُنَقاِتُلُھْم حتى : َفَأَمَر َفُدِعَي لھ، َفَبَصَق في َعْیَنْیِھ َفَبَرَأ َمَكاَنُھ حتى َكَأنَّھ لم َیُكْن ِبِھ َشْيٌء، فقال

                                                        

اإلع��الن الع��المي لحق��وق اإلنس��ان ف��ي می��زان الفق��ھ اإلس��المي، ألحم��د فری��د العراق��ي رس��الة  : ینظ��ر (١)
  .٢٥دكتوراه في الفقھ المقارن جامعة األزھر ص

    .٣محمود زكي ص: اآلثار الفقھیة المترتبة على اختالف الدارین، د: ینظر - ٢
  .٣١وھبة الزحیلي ص: القات الدولیة في اإلسالم، دالع: ینظر - ٣
  .١٦٠عبدالمجید الصالحین ص: أسلحة الدمار الشامل، د: ینظر - ٤
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ا على ِرْسِلَك حتى َتْنِزَل ِبَساَحِتِھْم ُثمَّ اْدُعُھْم إلى اْلِإْسَلاِم َوَأْخِبْرُھْم ِبَم: "َیُكوُنوا ِمْثَلَنا، فقال
  .)١()َیِجُب علیھم َفَواللَِّھ َلَأْن ُیْھَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْیٌر لك من ُحْمِر النََّعِم

حیث دل ھذا الحدیث على أن اإلسالم ما جاء لیریق الدماء وال  :وجھ الداللة
  .لیبیح األعراض، وإنما جاء إلسعاد الناس في الدارین
  :یة، من الكتاب والسنةاألدلة على وجود دول إسالمیة وغیر إسالم

  :األدلة من الكتاب

&  '  )  (  *    %!  "  #  $M : قال اهللا تعالى :الدلیل األول

  9  8    7  6             5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +

:;       >  =  <L )٢(.  

 -معلیھ السال- دلت ھاتان اآلیتان على أن الدنیا كلھا بعد نزول آدم : وجھ الداللة
قسم اتبع ھدى اهللا، وقسم كفر وكّذب بآیات اهللا، ومن ھنا : إلیھا، ستكون على قسمین

  .ظھرت أول فكرة االختالف 

M  x  w  v  u  t  s   r : قال اهللا تعالى: الدلیل الثاني

~  }  |    {    z  y�  ¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡§     ª  ©  ¨
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M  }  |  {  z    y  x  w  v  u : قال تعالىو

   ¡  �       ~L )٤(.  

إلى  رسوًال إلى جمیع البشر، فرسالتھ  أرسل محمدًا  إن اهللا  :وجھ الداللة
كل الخلق، وفي كل األرض، وإلى یوم القیامة، فمن آمن برسالتھ فھو المسلم، ومن لم 

ینقسم البشر في نظر الشریعة اإلسالمیة إلى یستجب لھا، ولم یؤمن بھا فھو غیر المسلم، ف
فریقین فریق مسلم، وفریق غیر مسلم، بغض النظر عن االختالف في الجنس أو اللون 

                                                        
إل�ى اْلِإْس�َلاِم َوالنُُّب�وَِّة َوَأْن َل�ا َیتَِّخ�َذ       صحیح البخاري، ِكَتاب اْلِجَھاِد َوالسَِّیِر، َباب ُدَعاِء النب�ي  : ینظر - ١

، َب�اب  ، ص�حیح مس�لم، ِكَت�اب َفَض�اِئِل الصَّ�َحاَبِة      ٣/١٠٧٧) ٢٧٨٣(ْرَباًبا من ُدوِن اللَِّھ َبْعُضُھْم َبْعًضا َأ
  .٤/١٨٧٢) ٢٤٠٦( من َفَضاِئِل َعِليِّ بن أبي َطاِلٍب 

  . ٣٩، ٣٨: سورة البقرة اآلیتان رقم - (٢
  . ١٥٨: سورة األعراف اآلیة رقم - ٣
  . ٢٨: سورة سبأ اآلیة رقم - ٤
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  MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY : قال اهللا تعالى: الدلیل الثالث
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تحدثت ھذه اآلیة عن استضعاف المؤمنین المقیمین في بالد الكفر،  :جھ الداللةو 
على الھجرة والخروج من تلك األرض إلى بالد اإلسالم، حیث األمن  وقد حثھم اهللا 

  .)٤(والعدل، وفي ھذا دلیل على أن األرض مقسمة إلى دیار إسالم، ودیار كفر

  Mm  l   r  q  p  o  ns : قال اهللا تعالى: الدلیل الرابع 

    y   x   w  v  u  tL )٥( .     

حیث ذكرت اآلیة أن دار الكفر تتحول إلى دار إسالم إذا سكنھا  :وجھ الداللة
المسلمون، وَحكَُّموا فیھا اإلسالم، وفي ھذا داللة على تقسیم البالد على دار إسالم، ودار 

  .)٦(كفر
  : الدلیل من السنة

ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا َعَلى  َكاَن َرُسوُل اِهللا : (َن ْبِن ُبَرْیَدَة َعْن َأِبیِھ َقاَلَعْن ُسَلْیَما ما جاء
: َجْیٍش، َأْو َسِریٍَّة، َأْوَصاُه ِفي َخاصَِّتِھ ِبَتْقَوى اِهللا، َوَمْن َمَعُھ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َخْیًرا، ُثمَّ َقاَل

اِتُلوا َمْن َكَفَر ِباِهللا، اْغُزوا َوَلا َتُغلُّوا، َوَلا َتْغِدُروا، َوَلا اْغُزوا ِباْسِم اِهللا ِفي َسِبیِل اِهللا، َق
َأْو  -َتْمُثُلوا، َوَلا َتْقُتُلوا َوِلیًدا، َوِإَذا َلِقیَت َعُدوََّك ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، َفاْدُعُھْم ِإَلى َثَلاِث ِخَصاٍل 

                                                        
  . ٢)١: (مد اآلیتان رقمسورة مح - ١
: وم�ا بع�دھا، اخ�تالف ال�دارین، د     ١٠عب�د الك�ریم زی�دان ص   : أحكام ال�ذمیین والمس�تأمنین، د  : ینظر - ٢

    .١٠٩إسماعیل لطفي ص
  . ٩٩: ٩٧: سورة النساء اآلیات رقم - ٣
  .٢٠: ١٨عبداهللا أبو علیان ص: الھجرة إلى غیر بالد المسلمین، للباحث: ینظر - ٤
  . ٢٧: األحزاب اآلیة رقمسورة  - ٥
  .٢١عبداهللا أبو علیان ص: الھجرة إلى غیر بالد المسلمین، للباحث: ینظر - ٦
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ْنُھْم، َوُكفَّ َعْنُھْم، ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى اْلِإْسَلاِم، َفِإْن َأَجاُبوَك، َفَأیَُّتُھنَّ َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِم -ِخَلاٍل 
  . )١()، ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َداِرِھْم ِإَلى َداِر اْلُمَھاِجِریَنَفاْقَبْل ِمْنُھْم، َوُكفَّ َعْنُھْم

دار إسالم، وقد : ینحیث دل ھذا الحدیث على أن الدیار على قسم :وجھ الداللة
دار المھاجرین، وقد أمر المسلمین أن یھاجروا إلیھا، ودار كفر وھي التي لم  سماھا 

  .یخضع أھلھا لحكم اإلسالم
ھي دار اإلسالم فلما  وكانت دار الھجرة في زمن رسول اهللا : "یقول ابن القیم

 یلزمھم االنتقال أسلم أھل األمصار صارت البالد التي أسلم أھلھا بالد اإلسالم فال
 . )٢("منھا

إن ھذه األدلة سیقت في معرض الحرب، وفي الحرب تظھر  :یعترض على ذلك
اختالف الدور، وھذه األدلة أیضًا لم تكن نصًا في الموضوع، فھي تتحدث عن تقسیم 

  .العالم في ذلك الوقت، ولیس فیھا ما یدل على أن التقسیم ال یمكن تغییره بتغیر الحال
نعم، بعض ھذه األدلة سیقت في معرض الحرب، إال أن  :ذلك یجاب عن

أن البشر على فریقین مسلم، وغیر مسلم، فالفریق : مجموعھا یفید ما بّینتھ سابقا وھو
األول ینفذ سلطانھ على بعض الدول، فبم تسم ھذه الدول؟، والثاني یبسط أحكامھ على 

القیامة، فمن أجل ذلك أرى أن  بعض الدول، فبم تسم ھذه الدول؟، وھذا باق إلى یوم
دولة مسلمة، : العالم اآلن مقسم من الناحیة الدینیة إلى دولتین اثنتین ال ثالث لھما، ھما

  .)٣(ودولة غیر مسلمة
وعلى ذلك یمكن تعریف الدولة المسلمة على أنھا الدولة التي ینص دستورھا 

غیر المسلمة ھي التي ینص على أن الدین اإلسالمي ھو الدین الرسمي للدولة، والدولة 
ھو الدین  -النصرانیة، الیھودیة، الالدینیة-دستورھا على أن غیر الدین اإلسالمي 

  .الرسمي للدولة

                                                        
صحیح مسلم، ِكَتاب اْلِجَھاِد َوالسِّ�َیِر، َب�اب َت�ْأِمیِر اْلِإَم�اِم اْل�ُأَمَراَء عل�ى اْلُبُع�وِث َوَوِص�یَِّتِھ ِإیَّ�اُھْم          : ینظر - ١

  .٣/١٣٥٧) ١٧٣١( ِبآَداِب اْلَغْزِو َوَغْیِرَھا
  . ١/٨٩أحكام أھل الذمة : ینظر - ٢
العالق�ات الدولی�ة، للش�یخ محم�د     : لالستزادة ینظر. نعم ھناك من العلماء من قّسم العالم إلى غیر ذلك - ٣

: آث��ار الح�رب ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، د  ،٥٦م، ص١٩٩٥/ه١٤١٥دار الفك�ر العرب��ي،  : أب�و زھ��رة، طبع��ة 
، دار ٣٧عب��داهللا أب��و علی��ان ص  : إل��ى غی��ر ب��الد المس��لمین، للباح��ث    ، الھج��رة١٦٧وھب��ة الزحیل��ي ص 

، فق�ھ األقلی�ات المس�لمة، لخال�د عب�دالقادر      ١٦عابد بن محمد الس�فیاني ص : اإلسالم ودار الحرب، للباحث
  . ٥٩ص



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " الرابع الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

   
 

- ٢٩٨٣ - 
 

ب اطا  

  .وف ا ا ن إراج اود  زة اطر

إن ھذه المسألة مفّرعة على مسألة أخرى وھي حكم إخراج القیمة عن : تنبیھ
  .)١(المنصوص علیھا في الزكاة كالحیوان والحبوب األشیاء

  : بتتبع أقوال الفقھاء في ھذه المسألة، تبین أنھم اختلفوا فیھا على قولین
  :أقوال الفقھاء في المسألة

ال یجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، وإلى ھذا ذھب المالكیة،  :القول األول
  .)٢(والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، والزیدیة

یجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، إلى ھذا ذھب الحنفیة، واإلباضیة،  :القول الثاني
واإلمامیة، وھي روایة عند الحنابلة، وھو مروي عن الثوري، وعمر بن عبدالعزیز، 

  .)٣(والحسن
  :یرجع سبب الخالف في ھذه المسألة إلى أمرین: سبب الخالف

: إنھا عبادة، قال: اجب للمساكین؟، فمن قالھل الزكاة عبادة أو حق و :األمر األول     
إن أخرج من غیر تلك األعیان المنصوص علیھا لم یجز؛ ألنھ یكون قد أتى بالعبادة على 

  .ھي حق للمساكین، أجاز إخراج القیمة: غیر الوجھ المأمور بھ فال تصح، ومن قال
یھا، فمن رأى أن الحكمة من وجوب الزكاة في األعیان المنصوص عل :األمر الثاني     

الحكمة ھي قصد تشریك الفقراء مع األغنیاء في أعیان تلك األموال المنصوص علیھا، 
منع إخراج القیمة، ومن رأى أن الحكمة ھي التسھیل على أصحاب األموال؛ ألن كل ذي 

  .)٤(مال إنما یسھل علیھ اإلخراج من نوع المال الذي بین یدیھ، قال بجواز إخراج القیمة
  

                                                        

  . ٣/١٠٧المبسوط للسرخسي : ینظر (١)
، ٢/٣٠٣روض��ة الط��البین  ، ٢/٦٨، األم ١/١٩٦، بدای��ة المجتھ��د  ٢/٣٥٨المدون��ة الكب��رى   :ینظ��ر (٢)

، الت���اج ١/٥١٨، الروض���ة الندی���ة ٦/١١٨، المحل���ى ٢/٢٥٤، ٢/١٩٥، كش���اف القن���اع ٢/٣٥٧المغن���ي 
  . ١/٢٢٥المذھب 

  . ٣/١٣١نھایة المطلب : ینظر. یجوز إخراج القیمة عند التعذر والعسر: وقد قال بعض الشافعیة
المب�دع  : ینظ�ر . أو لمص�لحة أو لحاج�ة  وروي عن أحمد جواز إخراج القیم�ة إذا تع�ذر المنص�وص علی�ھ     

  .  ٣/٦٥، اإلنصاف للمرداوي ٢/٣٢٥
، ١/٢٢٥الت�اج الم��ذھب  : ینظ��ر. یج��زئ إخراجھ�ا قیم��ة عن�د الع��ذر، كع�دم وج��ود الطع�ام    : وعن�د الزیدی�ة  
  . ٢/٨٦السیل الجرار 

 ،٣/١٢٦٧، األم�وال الب�ن زنجوی�ھ    ٣/١٠٧، المبسوط للسرخس�ي  ٢/٣١٥المبسوط للشیباني  :ینظر (٣)
، تبص��رة ١/١٣٦، ش��رائع اإلس��الم  ٣/٢٩٥، ش��رح النی��ل  ٣/٦٥، اإلنص��اف للم��رداوي  ٢/٣٥٧المغن��ي 

  .  ٦٣المتعلمین في أحكام الدین ص
  . ١/١٩٦بدایة المجتھد  :ینظر (٤)



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٢٩٨٤ - 

 

  :لة والمناقشات واالختیاراألد
  :استدل أصحاب القول األول، القائل بعدم الجواز، بالسنة، والمعقول

  
  :الدلیل من السنة

  

َزَكاَة  َفَرَض َرُسوُل اللَِّھ : (، َقاَل-َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما- ما جاء َعِن اْبِن ُعَمَر 
َعَلى الَعْبِد َوالُحرِّ، َوالذََّكِر َواُألْنَثى،  ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر )١(الِفْطِر َصاًعا

  .)٢()َوالصَِّغیِر َوالَكِبیِر ِمَن الُمْسِلِمیَن، َوَأَمَر ِبَھا َأْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَلى الصََّالِة
دل ھذا الحدیث الصحیح على أن الواجب إخراجھ في زكاة الفطر  :وجھ الداللة
أو صاع من شعیر، وعلى ذلك فإن إخراج النقود بدال عن ھذه ھو صاع من تمر 

  . )٣(األصناف یكون عدوال عنھا وتركا للمفروض فال یصح
أخاف أن ال : وقد ُسئل اإلمام أحمد عن إخراج الدراھم في صدقة الفطر؟، فقال

  .)٤(یجزىء، خالف سنة النبي 
  

  :یعترض على ذلك من وجھین
المفروض إخراجھ في زكاة الفطر ھو عین التمر  ال یسلم لكم أن :الوجھ األول
ما جاء َعْن ِعَیاِض ْبِن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبي َسْرٍح الَعاِمِريِّ، َأنَُّھ : والشعیر، ودلیل ذلك

، َأْو َصاًعا )٥(ُكنَّا ُنْخِرُج َزَكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َطَعاٍم: (، َیُقوُلَسِمَع َأَبا َسِعیٍد الُخْدِريَّ 
  .)٧()، َأْو َصاًعا ِمْن َزِبیٍب)٦(ِمْن َشِعیٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َأِقٍط

                                                        

الفق�ھ اإلس�المي وأدلت�ھ    : ینظ�ر . الصاع یساوي أربع أمداد، والُمد یساوي الحفنة الكبیرة براحتي الی�د  (١)
  . ١/١٤٢للزحیلي 

  . ٢/١٣٠) ١٥٠٣(َأْبَواُب َصَدَقِة الِفْطِر، َباُب َفْرِض َصَدَقِة الِفْطِر  صحیح البخاري،: ینظر (٢)
َفَرَض َزَك�اَة اْلِفْط�ِر ِم�ْن َرَمَض�اَن َعَل�ى النَّ�اِس، َص�اًعا ِم�ْن          َأنَّ َرُسوَل اِهللا : (َعِن اْبِن ُعَمَر: ولفظ مسلم

ص�حیح مس�لم،   : ینظ�ر ). َعَل�ى ُك�لِّ ُح�رٍّ َأْو َعْب�ٍد، َذَك�ٍر َأْو ُأْنَث�ى، ِم�َن اْلُمْس�ِلِمینَ         َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِم�ْن َش�ِعیٍر،  
  . ٢/٦٧٧) ٩٨٤(ِكَتاب الزََّكاِة، َباُب َزَكاِة اْلِفْطِر َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ِمَن التَّْمِر َوالشَِّعیِر 

  . ٢/٣٥٧المغني  :ینظر (٣)
  . ٢/١٩٥كشاف القناع  :ینظر (٤)
  .المراد بالطعام الُبرُّ (٥)

) ح�نط (تھ�ذیب اللغ�ة، م�ادة    : ینظر. الطعام، الِحْنطُة، الُبرُّ، السمراء: ھناك أسماء كثیرة للَقْمح منھا: فائدة
) قم�ح (، م�ادة  ٢/٦٨٨) س�مر (، الص�حاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة، م�ادة       ٤/٥٠) قمح(، مادة ٤/٢٢٦
  .٣/١١٢٠) حنط(، مادة ١/٣٩٧

، ١٩/١٣٤) أ ق ط(ت�اج الع�روس، م�ادة    : ینظر. لبن مجفف یابس مستحجر یطبخ بھ: قطالمراد باأل (٦)
  . ١/٢٢) األقط(المعجم الوسیط، مادة 

، ص�حیح  ٢/١٣١) ١٥٠٦(صحیح البخاري، َأْبَواُب َصَدَقِة الِفْطِر، َباُب َفْرِض َص�َدَقِة الِفْط�ِر   : ینظر (٧)
  . ٢/٦٧٨) ٩٨٥(ِر َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ِمَن التَّْمِر َوالشَِّعیِر مسلم، ِكَتاب الزََّكاِة، َباُب َزَكاِة اْلِفْط
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 ُكنَّا ُنْخِرُج ِإْذ َكاَن ِفیَنا َرُسوُل اِهللا : (، َقاَلوفي روایة َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ 
َكِبیٍر، ُحرٍّ َأْو َمْمُلوٍك، َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َأِقٍط، َزَكاَة اْلِفْطِر، َعْن ُكلِّ َصِغیٍر َو

َأْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َزِبیٍب، َفَلْم َنَزْل ُنْخِرُجُھ َحتَّى َقِدَم 
ِمًرا َفَكلََّم النَّاَس َعَلى اْلِمْنَبِر، َفَكاَن ِفیَما َكلََّم ِبِھ َعَلْیَنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن َحاجا، َأْو ُمْعَت

، َتْعِدُل َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َفَأَخَذ النَّاُس )١(ِإنِّي َأَرى َأنَّ ُمدَّْیِن ِمْن َسْمَراِء الشَّاِم: النَّاَس َأْن َقاَل
  .)٢()ُأْخِرُجُھ َكَما ُكْنُت ُأْخِرُجُھ، َأَبًدا َما ِعْشُت َفَأمَّا َأَنا َفَلا َأَزاُل: ِبَذِلَك، َقاَل َأُبو َسِعیٍد

كل ھذه الروایات تؤكد أنھ لیس ھناك صنف معین منصوص على إخراجھ في 
  . زكاة الفطر

  :إن ھؤالء الفقھاء متناقضون جدا في مذھبھم: الوجھ الثاني
 یصح إخراج زكاة الفطر من الذرة واألرز :قال القرافي: فعند المالكیة

إن األصناف المذكورة في األحادیث الخاصة بزكاة الفطر : ، ویعلل ھذا بقولھ)٣(والعلس
: ال یمنع ذكرھا من قیاس غیرھا علیھا؛ ألن ھذه األصناف لیست مقصودة بعینھا؛ لحدیث

فأشار إلى أن المقصود إنما ھو غناھم عن الطلب، ) أغنوھم عن الطلب في ھذا الیوم(
ویجزئ إخراج : فوجب أن یكون ھو المعتبر، وقال ابن القاسموھم إنما یطلبون القوت 

التین، وقال بعض المالكیة یجزئ إخراج أھل كل بلد من غالب عیشھم ذلك الوقت سواء 
أكان لبنا أم لحما أم غیرھما؛ ألن األصل تسویة الفقراء واألغنیاء فیما في أیدي 

  .)٤(األغنیاء
من الحنطة في صدقة الفطر إال صاع، وال یخرج : قال الشافعي: وعند الشافعیة

 التمر والشعیر، وال أرى أبا سعید الخدري عزا أن النبي  والثابت عن رسول اهللا 
أن زكاة الفطر مما یقتات  فرضھ، إنما عزا أنھم كانوا یخرجونھ، وفي سنة رسول اهللا 

  .)٥(ومما فیھ زكاة، وأي قوت كان األغلب على َرُجل أدى منھ زكاة الفطر

                                                        

َف�َرَأى َأنَّ ُم�دَّْیِن ِم�ْن ُب�رٍّ َتْع�ِدُل َص�اًعا       : َحتَّى َكاَن ُمَعاِوَیُة(المراد بھا البر؛ لما جاء في روایة للحدیث  (١)
) ٩٨٥(ِفْطِر َعَلى اْلُمْسِلِمیَن ِمَن التَّْمِر َوالشَّ�ِعیِر  صحیح مسلم، ِكَتاب الزََّكاِة، َباُب َزَكاِة اْل: ینظر). ِمْن َتْمٍر

٢/٦٧٩.  
) ٩٨٥(ص��حیح مس��لم، ِكَت��اب الزََّك��اِة، َب��اُب َزَك��اِة اْلِفْط��ِر َعَل��ى اْلُمْس��ِلِمیَن ِم��َن التَّْم��ِر َوالشَّ��ِعیِر  : ینظ��ر (٢)

٢/٦٧٨.  
الص�حاح ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة       :ینظ�ر . نوع من الحنطة تكون حبَّت�ان ف�ي قش�ٍر واح�د    : الَعَلُس(٣) 
  .٣/٩٥٢) علس(مادة 
  . بتصرف ١٦٩: ٣/١٦٧الذخیرة : ینظر (٤)
  . بتصرف ٢/٦٧األم : ینظر (٥)
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وأحب ألھل البادیة أن ال یؤدوا أِقطا، ولو كان قوتا لھم، والذي ال : وقال أیضا
شك فیھ أن یتكلفوا أداء قوت أقرب أھل البلدان بھم، ولو أدوا أقطا لم َیِبْن لي أن أرى 
علیھم إعادة، وما أدوا، أو غیرھم من قوت لیس في أصلھ زكاة غیر األقط فعلیھم 

  .)١(اإلعادة
  

زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل  :قال ابن حزم: یةوعند الظاھر
مسلم، كبیر أو صغیر، ذكر أو أنثى، عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعیر، 
وال یجزئ شيء غیر ما ذكرنا، ال قمح، وال دقیق قمح أو شعیر، وال خبز وال قیمة، وال 

  .)٢(شيء غیر ما ذكرنا
  

صوص قالوا وال مع الحكمة من شرعیة صدقة فھؤالء الفقھاء ال مع المن: قلُت
  .الفطر مالوا، ولذا تناقضوا تناقضا كبیرا كما ترى

  
  :األدلة من المعقول

فرض صدقة الفطر على ھذا الوجھ وأمر بھا أن تؤدى  إن النبي  :الدلیل األول
  . )٣(من ھذه األصناف، وھذا یدل على أنھ أراد عینھا لتسمیتھ إیاھا

  
  :ن وجھینیعترض على ذلك م

  
لم تتفقوا على ما ھو الواجب إخراجھ في زكاة الفطر، فمنكم من  :الوجھ األول

قصره على الشعیر والتمر، ومنكم من قصره علیھما مع القمح واألقط والزبیب، ومنكم 
  !.من عمم فقال كل ما كان من غالب عیش الناس ولو كان لحما، فأي األصناف أردتم؟

                                                        

  . بتصرف ٢/٦٧األم : ینظر (١)
  . بتصرف ٦/١١٨المحلى : ینظر (٢)
  .  ٢/٣٥٧المغني  :ینظر (٣)
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رضي اهللا –تموه من حدیثي ابن عمر وأبي سعید إن ما فھم :الوجھ الثاني
وقصر الواجب إخراجھ في زكاة الفطر على المنصوص فیھما علیھ أو قصره  - عنھما

  .)١(على المقتات منھ مبني على مفھوم اللقب، وھو لیس بحجة
للتمر والشعیر بالذكر في حدیث  ما المقصود من تخصیص النبي : والسؤال

  .ابن عمر؟

                                                        

م�ا ُفھ�م م�ن دالل�ة اللف�ظ      : لمنط�وق ھ�و  إن النص الشرعي لھ منطوق ولھ مفھ�وم، وا : وبیان ذلك أقول(١)
ف�دل الح�دیث بمنطوق�ھ عل�ى     ) َزَك�اَة الِفْط�رِ   َفَرَض َرُسوُل اللَِّھ : (قطعا في محل النطق، كقول ابن عمر
َص�اًعا  : (ما ُفھم من اللفظ في غیر محل النطق، كق�ول اب�ن عم�ر   : فرضیة زكاة الفطر، وأما المفھوم فھو

، فق�د ُیفھ�م م�ن ھ�ذه العب�ارة حص�ر الواج�ب ف�ي الص�نفین الم�ذكورین ف�ال            )َش�ِعیرٍ  ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِم�نْ 
یجوز إخراج غیرھما، وقد ُیفھم م�ن ذكرھم�ا بی�ان ق�در الواج�ب وھ�و الص�اع دون تحدی�د ص�نف مع�ین،           

حی��ث ذك�ر أص�نافا أخ�رى غی�ر التم�ر والش�عیر ك��انوا        ویؤك�د ھ�ذا المعن�ى ح�دیث أب�ي س�عید الخ�دري        
  .   نبي یخرجونھا زمن ال

  : وھذا المفھوم على قسمین
وھو ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلولھ في محل النط�ق أو  : مفھوم الموافقة: األول

أولى منھ، كالقمح والزبیب واألرز، فلیس ھناك فرق بین ھذه األصناف وبین التمر والش�عیر، ف�إن دالل�ة    
فیھ، وھذا یظھر إذا ُعرف المقصود م�ن الحك�م ف�ي مح�ل النط�ق      اللفظ على الشعیر ال یمنع دخول األرز 

وعلة إیراده، وإذا ُعرف ذلك فقد یكون المسكوت عنھ أش�د مناس�بة واقتض�اء للحك�م م�ن المنط�وق، دلی�ل        
قال َرُسوُل : من الغلول من الغنیمة فیما ورد َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َقاَل ذلك ما جاء من تحذیر النبي 

صحیح ابن حبان، ِذْكُر اْلِإْخَباِر ِب�َأنَّ اْلَغ�الَّ َیُك�وُن    : ینظر) (َأدُّوا اْلَخْیَط َواْلَمِخیَط، َوِإیَّاُكْم َواْلُغُلوَل: (ِھ اللَّ
، فق��د دل ھ��ذا )إس��ناده حس��ن: ، ق��ال ش��عیب األرن��ؤوط١١/١٩٣) ٤٨٥٥(ُغُلوُل��ُھ ِف��ي اْلِقَیاَم��ِة َع��اًرا َعَلْی��ِھ  

. الرحال والنقود وغیرھا ال یحل ألحد أخ�ذه م�ن الغنیم�ة قب�ل تقس�یمھا      ل والكثیر منالحدیث على أن القلی
  . ٣/٧٦اإلحكام لآلمدي ، ٣٠٥المستصفى ص، ٢/١٨التمھید البن عبد البر : ینظر

لھ�ذین الن�وعین بال�ذكر، وھ�ذا م�ا       وإذا كان األمر كذلك فالبد من بیان المقصود م�ن تخص�یص النب�ي    
  :تعالى بعد بیان القسم الثاني من قسمي المفھوم وھو سأعرض لھ بمشیئة اهللا

ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلول�ھ ف�ي مح�ل النط�ق،     : وھو مفھوم المخالفة: الثاني
: وھو على أنواع كثیرة، ال�ذي یعنین�ا ھن�ا م�ن أنواع�ھ ھ�و م�ا یس�مى بمفھ�وم اللق�ب أو مفھ�وم االس�م وھ�و             

النص اسما وعلما یعبر بھ عن الذات المسند إلیھا الحكم المذكور فیھ، ومفھوم  اللفظ الجامد الذي ورد في
. اللقب لیس بحجة عند جمھور األصولیین؛ ألن ذكره ال یفید تقییدا وال تخصیصا وال احترازا عم�ا ع�داه  

، ال�وجیز ف�ي   ٢/٨٣، أصول الفقھ للدكتور أبو النور زھیر ٣/١٠٧البحر المحیط في أصول الفقھ  :ینظر
   .١٧٣أصول الفقھ للدكتور وھبة الزحیلي ص

الوق�وف عل�ى معرف�ة الفائ�دة م�ن تخص�یص اللف�ظ المنط�وق ب�ھ بال�ذكر دون           : وال�ذي یج�ب التنب�ھ ل�ھ ھ�و     
غیره، فقد یكون التخصیص بالذكر للتأكید أو للمثال أو لغلبة الوجود وھ�ذا یظھ�ر عن�د النظ�ر إل�ى حكم�ة       

  . ١٠٦: ٣/٧٤ اإلحكام لآلمدي :ینظر. الحكم المنطوق بھ
فالتخص��یص یتض��من غرض��ا مبھم��ا وال یتع��ین انتف��اء غی��ر الم��ذكور، وال یج��وز أن یك��ون م��ن غ��رض   

، البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول     ١/٣٦٩اإلبھ�اج   :ینظ�ر . المتكلم في التخصیص نفي م�ا ع�دى المس�مى بلقب�ھ    
  . ٣/١٠٨الفقھ 
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ظ حدیث ابن عمر ال یفید تخصیص التمر والشعیر بالذكر ومنع إن لف: أوًال
  .غیرھما إال من طریق مفھوم اللقب، وھو كما سبق لیس بحجة

ما سبق في : لیس ذكر التمر الشعیر في الحدیث یمنع غیرھما، دلیل ذلك: ثانیًا
حدیث أبي سعید، وما سبق من أقوال بعض الفقھاء حیث رأى البعض جواز إخراج 

  .واللحماألرز 
المعضلة عند الفقھاء ھو إخراج النقود في زكاة الفطر بدال عن الطعام، : ثالثًا

وھذا من العجب العجاب فھم یقولون بالقیاس بل ویفضلون بعض الطعام على بعض 
  .المنصوص علیھ ثم یقفون أمام النقود یمنعون دفعھا في زكاة الفطر

َھّم الناس وشغلھم الشاغل، وبینما نلتمس لھم العذر، فلعل زمنھم كان الطعام ھو 
نحن في ھذا العصر أصبحت النقود َھّم الناس وشغلھم الشاغل، بل عند أكثرھم یكون 

  . الملبس والمسكن أھم عنده من طعامھ وشرابھ، فقد تغیر الزمن وتغیرت األحوال
إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقیر وشكرا لنعمة المال والحاجات  :الدلیل الثاني

تنوعة فینبغي أن یتنوع الواجب لیصل إلى الفقیر من كل نوع ما تندفع بھ حاجتھ م
  . )١(ویحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم اهللا علیھ بھ

سلمنا لكم أن الحاجات متنوعة، ولكن نحن في ھذا العصر : یعترض على ذلك
  .أو أرز تحصل جمیع الحاجات صغیرھا وكبیرھا بالنقود ال بحفنات من قمح

إن مخرج القیمة قد عدل عن المنصوص فلم یجزئھ كما لو أخرج   :الدلیل الثالث
  . )٢(الرديء مكان الجید

  :یعترض على ذلك من وجھین
، ھل التمر والشعیر فقط، أم !أین ھو المنصوص الواجب اتباعھ؟ :الوجھ األول

  !.ھما مع القمح واألقط والزبیب، أو اللبن واللحم؟
، لیس بصحیح، )كما لو أخرج الرديء مكان الجید: (قولكم :يالوجھ الثان

ھذا كما لو أخرج عن الجید ما ھو أجود منھ، فالنقود اآلن یستطیع : فالصحیح أن یقال
  . مالكھا أن یلبي حاجاتھ كلھا على اختالفھا

  :استدل أصحاب القول الثاني، القائل بالجواز، بالسنة والمعقول
  :األدلة من السنة

َفَرَض َرُسوُل : ما جاء َعْن َأِبي َمْعَشٍر َعْن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: األول الدلیل
  . )٣()َأْغُنوُھْم ِفي َھَذا اْلَیْوِم: (َوَقاَل، َزَكاَة اْلِفْطِر اللَِّھ 

دل ھذا الحدیث على أن العلة من زكاة الفطر ھو حصول اإلغناء  :وجھ الداللة
  .وھذا حاصل بإخراجھا نقودا عن إخراجھا حبوبًاعن السؤال یوم العید، 

                                                        

  .٢/٣٥٧المغني  :ینظر (١)
  . ٢/٣٥٨المغني  :ینظر (٢)
  .  ٩/٨٩) ٢١٣٣(الدارقطني، كتاب زكاة الفطر  سنن: ینظر (٣)
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صدقة الفطر ال تتعین في أنواع، وما ورد في األحادیث : وفي ذلك یقول ابن القیم
من أصناف كانت غالب أقواتھم بالمدینة، وعلى ذلك فإذا كان قوت أھل بلد غیر 

غیر األصناف المذكورة فإن علیھم صاع من قوتھم، سواء أكان من الحبوب أو من 
الحبوب أخرجوا فطرتھم من قوتھم كائنا ما كان، ھذا قول جمھور العلماء، وھو الصواب 
الذي ال یقال بغیره؛ إذ المقصود سد خلة المساكین یوم العید ومواساتھم من جنس ما 

، وأما إخراج فیجزئ إخراج الدقیق وإن لم یصح فیھ الحدیثیقتاتھ أھل بلدھم، وعلى ھذا 
ھ وإن كان أنفع للمساكین لقلة المؤنة والكلفة فیھ فقد یكون الحب أنفع الخبز والطعام فإن

، وال سیما إذا كثر الخبز لھم لطول بقائھ وأنھ یتأتى منھ ما ال یتأتى من الخبز والطعام
، والمقصود إغناؤھم في ذلك الیوم والطعام عند المسكین فإنھ یفسد وال یمكنھ حفظھ

  .)١(العظیم عن التعرض للسؤال
أروع ھذا الكالم من ابن القیم، وھو یؤكد أیضا على الطعام على حسب زمنھ  ما

  .وبلده، وأظن أنھ لو عاش ابن القیم في مثل زمننا لقال بجواز إخراج النقود
ھذا الحدیث ضعیف؛ لضعف أبي معشر، فال یصح االستدالل  :یعترض على ذلك

  .)٢(بھ
معشر عن ابن عمر فقد  ھذا الحدیث إن ضُعف من روایة أبي :یجاب عن ذلك

رضي –، ومنھا عن ابن عمر -رضى اهللا عنھا–عن عائشة : روي من طرق أخرى منھا
: وفیھ  من طریق لیس فیھ أبي معشر، ومنھا من طریق أبي سعید الخدري  -اهللا عنھما

  . )٣()عن طواف ھذا الیوم -یعني المساكین- أغنوھم (
الفطر ھي إغناء الفقراء في  فقد دل الحدیث على أن المقصود من فرض زكاة

، وال شك أن إخراج زكاة الفطر نقودا یحصل بھ اإلغناء اآلن عن إخراجھا )٤(ذلك الیوم
  . حبوبا أو طعاما

َزَكاَة اْلِفْطِر  َفَرَض َرُسوُل اللَِّھ : (ما جاء َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: الدلیل الثاني
  .)٥()لرََّفِث، َوُطْعَمًة ِلْلَمَساِكیِنُطْھَرًة ِللصَّاِئِم ِمَن اللَّْغِو َوا

أشار ھذا الحدیث إلى العلة من فرضیة زكاة الفطر وھي الطھارة  :وجھ الداللة
من اللغو والرفث، وطعمة للمساكین، والسؤال ھل إخراج زكاة الفطر نقودا یسمى 

  .طعاما؟

                                                        

  . بتصرف ٣/١٨إعالم الموقعین عن رب العالمین : ینظر (١)
  . ٥/٦٢٠، البدر المنیر ٢/٤٣٢نصب الرایة : ینظر (٢)
  . ١/٢٤٨الطبقات الكبرى : ینظر (٣)
  . ٤/٢٥٨نیل األوطار  :ینظر (٤)
  .٢/١١١) ١٦٠٩(سنن أبي داود، َباُب َزَكاِة اْلِفْطِر : ینظر (٥)

المس�تدرك  :  ینظ�ر . ھذا حدیث صحیح عل�ى ش�رط البخ�اري، ول�و یخرج�اه، ووافق�ھ ال�ذھبي       : قال الحاكم
  . ١/٥٦٨) ١٤٨٨(على الصحیحین للحاكم 
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ى وال یمتنع إطالق اسم اإلطعام على من أعط: نعم، یقول الجصاص :الجواب
  . )١(قد أطعمھ وكساه: غیره دراھم یشتري بھا ما یأكلھ ویلبسھ، فإنھ یقال لھ

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T : قولھ تعالى: ودلیل ذلك

^  ]_   a  `L )فلیس المراد باألكل ھنا الطعام فقط بل سائر )٢ ،

ھو أنواع األموال، وقد سمي أخذ المال على كل وجوھھ أكال؛ لما كان المقصود 

M  e  d   c  b  a  `  _   ^  ]  \    [  Z : وقولھ تعالى، )٣(األكل

q  p   o  n  m  l  k  j  i   h  g  fL )إذا قیل للمشركین : ، والمعنى)٤

أنطعم أموالنا وطعامنا من : أنفقوا من رزق اهللا الذي رزقكم ألھل الحاجة والمسكنة، قالوا
  .)٥(لو یشاء اهللا أطعمھ

أخرج في زكاة الفطر نقودا فقد حقق العلة من الزكاة وھي وعلى ذلك من 
  .اإلطعام

  :األدلة من المعقول
إن المعتبر حصول الغنى وذلك یحصل بالقیمة كما یحصل  :الدلیل األول

  . )٦(بالحنطة
إن أداء القیمة أفضل ألنھ أقرب إلى منفعة الفقیر فإنھ یشتري بھ  :الدلیل الثاني

تنصیص على الحنطة والشعیر كان ألن البیاعات في ذلك الوقت للحال ما یحتاج إلیھ وال
بالمدینة یكون بھا فأما في دیارنا البیاعات تجرى بالنقود وھي أعز األموال فاألداء منھا 

  . )٧(أفضل
ھذا وبعد ذكر األقوال واألدلة ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، یتبین  :القول المختار

اة الفطر نقودا؛ وذلك لقوة أدلتھم وضعف أدلة رجحان القول القائل بجوز إخراج زك
المخالف، وإني أرى أن الخالف في المسألة خالف زمن یؤكد ذلك أن اإلمام الماوردي 

، وال شك أن ھذا بیان لحال زمانھ، واهللا )٨(وإغناؤھم بالقوت أعم، ونفعھم بھ أكثر: قال
  .أعلم

                                                        

  . ٤/١١٩أحكام القرآن للجصاص  :ینظر (١)
  . ١٠: سور النساء اآلیة رقم (٢)
  . ٥/٥٣تفسیر القرطبي  :ینظر (٣)
  . ٤٧ :سور یس اآلیة رقم (٤)
  . ٢٣/١٢تفسیر الطبري  :ینظر (٥)
  . ٣/١٠٧المبسوط للسرخسي : ینظر (٦)
  . ٣/١٠٧المبسوط للسرخسي : ینظر (٧)
  . ٣/٣٧٧الحاوي الكبیر : ینظر (٨)
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  اطب اث

  .و ، ل د أم ن؟وف ا ا ن اق از

  : بتتبع أقوال الفقھاء في ھذه المسألة، تبین أنھم اختلفوا فیھا على قولین
  :أقوال الفقھاء في المسألة

إن النفقة تجب بمجرد العقد ولو لم تنتقل الزوجة إلى بیت زوجھا،  :القول األول
شرعي؛ ألن الزوجة بالعقد تصبح  إال إذا طالبھا باالنتقال إلى منزلھ فرفضت بغیر عذر

محبوسة لحق زوجھا، والمفروض أنھا متفرغة لھ، فإذا طالبھا باالنتقال فرفضت فإنھا 
تكون بذلك ناشزة ال تستحق النفقة، وإلى ھذا ذھب الحنفیة، وبعض المالكیة، وھو قول 

  . )١(زیدیةالشافعي في القدیم، وابن حزم، وروایة عند اإلمامیة، وھو قول اإلباضیة، وال
النفقة تجب بالتمكین وتسلیم الزوجة نفسھا لزوجھا؛ ألن العقد قد  :القول الثاني

أوجب المھر فتكون النفقة عوضًا عن التمكین واالحتباس في بیت الزوجیة، وإلى ھذا 
ذھب بعض الحنفیة، وھو مذھب المالكیة، وھو قول الشافعي في الجدید وھو األظھر، 

  .   )٢(األظھر عند اإلمامیةوھو مذھب الحنابلة، و

                                                        
، روض��ة الط��البین ٦/٢١٤، الوس��یط ٤/١٨٢مواھ��ب الجلی��ل  ،٥/١٨٦المبس��وط للسرخس��ي  :ینظ��ر - ١
: ، أحك�ام ال��زواج د ٢/٢٧٦، الت��اج الم�ذھب  ٦/٤٨١نی�ل  ، ش��رح كت�اب ال ١/٥٨٦، ش�رائع اإلس�الم   ٩/٥٧

  .٧/١٥٦عبد الكریم زیدان : ، المفصل، د٢٨١األشقر ص
وافق ابن حزم ھذا القول في أن النفقة تجب بمج�رد العق�د، ولكن�ھ خالف�ھ فیم�ا ل�و امتنع�ت الزوج�ة          :فائدة

  .٩/٥١٠المحلى : ینظر. من تمكین نفسھا
  . ١٠/٨٨المحلى : ینظر. لى امرأتھ من حین یعقد نكاحھاوینفق الرجل ع: وقال في موضع آخر

ش�رح زروق عل�ى م�تن الرس�الة     : ینظ�ر . ما ذھب إلیھ المالكیة واإلباضیة فھو خاص بالیتیمة فقط :فائدة
  . ١٤/١٥٥، ٦/٤٨١شرح كتاب النیل  ،٢/٦٥٣البن أبي زید القیرواني 

، المدون��ة ٤/١٩٤البح��ر الرائ��ق  ،١٨، ٤/١٦، ب��دائع الص��نائع ٢/٣٩الھدای��ة ش��رح البدای��ة  :ینظ��ر - ٢
، ٨/١٨٢، المغن�ي  ٩/٥٧، روض�ة الط�البین   ٦/٢١٤الوس�یط  ، ٤/١٨٢، مواھ�ب الجلی�ل   ٤/٢٥٥الكبرى 

  .٦/١١، المبسوط في فقھ اإلمامیة ٢١٩، المختصر النافع في فقھ اإلمامیة ص١/٥٨٦شرائع اإلسالم 
اح حتى ینضم إلیھ وجوب الوطء لمن ابتغاه؛ ألن�ھ  ال تجب النفقة على الزوج بعقد النك :قال ابن عبد البر

الكافي البن عبدالبر : ینظر. المقصود بالعقد فإذا أسلمت نفسھا إلیھ وجبت لھا النفقة علیھ أراد البناء أو ال
  .بتصرف  ٢٥٥ص

إذا سلمت المرأة نفسھا إلى زوجھا وتمكن من االستمتاع بھا ونقلھا إلى حیث یرید وھم�ا   :قال الشیرازي
ن أھل اإلستمتاع في نكاح صحیح وجبت نفقتھا، أما إذا امتنعت من تسلیم نفسھا أو مكن�ت م�ن اس�تمتاع    م

دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد لم تجب النفق�ة؛ ألن�ھ ل�م یوج�د التمك�ین الت�ام فل�م        
. س�لم ف�ي موض�ع دون موض�ع     تجب النفقة كما ال یجب ثمن المبیع إذا امتن�ع الب�ائع م�ن تس�لیم المبی�ع أو      

  .بتصرف ٢/١٥٩المھذب : ینظر
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  :األدلة والمناقشات واالختیار

استدل أصحاب القول األول، القائل بأن النفقة تجب بمجرد العقد، بالسنة، 
  : والمعقول

  :الدلیل من السنة: أوًال
: في حجة الوداع یقول أنھ سمع النبي  ما روي عن َجاِبِر بن عبداللَِّھ 

نَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُھنَّ ِبَأَماِن اللَِّھ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُھنَّ ِبَكِلَمِة اللَِّھ، َوَلُكْم َفاتَُّقوا اللََّھ في ال"
َعَلْیِھنَّ َأْن َلا ُیوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُھوَنُھ، َفِإْن َفَعْلَن ذلك َفاْضِرُبوُھنَّ َضْرًبا غیر ُمَبرٍِّح، 

  . )١("ْیُكْم ِرْزُقُھنَّ، َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروِفَوَلُھنَّ َعَل
حیث أوجب ھذا الحدیث نفقة الزوجة على زوجھا مطلقًا من حین  :وجھ الداللة

  . )٢(العقد؛ ألنھا زوجة من حین العقد علیھا، والحدیث قد أوجب النفقة للزوجات
 أن الحدیث قید ُسلم لكم أنھا زوجة من حین العقد علیھا، إال: یعترض على ذلك

والمعروف اآلن ھو أن ابتداء ) بالمعروف: (بدایة النفقة ومقدارھا بالُعرف؛ حیث قال
  .النفقة یكون باالنتقال إلى بیت الزوجیة بعد العقد، وتمكین الزوج من المعاشرة الزوجیة

  :األدلة من المعقول: ثانیًا
ر عوض عن البضع، إن النفقة لیست بعوض عن البضع؛ ألن المھ: الدلیل األول

وال تستوجب المرأة عوضین عن شيء واحد بعقد واحد، وألن ما یكون عوضًا عن 
البضع یجب جملة؛ ألن ملك البضع یحصل للزوج جملة، وال یجوز أن یكون عوضًا عن 
االستمتاع والقیام علیھا؛ ألن ذلك تصرف منھ في ملكھ فال یوجب علیھ عوضًا، فظھر 

، فھي من اآلثار المترتبة على العقد )٣(تضیات عقد النكاحمن ذلك أن النفقة من مق
  .   كالمیراث ولذا ُتستحق بالعقد
ُسلم لكم أن النفقة لیست بعوض عن البضع، ولیست النفقة : یعترض على ذلك

، ولكن النفقة ھي مقابل )٤(أیضًا عوضًا عن االستمتاع؛ أال ترى وجوبھا على المجبوب
الزوجیة، فلما ُمنعت المرأة من الخروج من البیت لحق التسلیم واالحتباس في بیت 

  . زوجھا وجبت لھا النفقة، فلما لم تمنع من الخروج فال نفقة لھا
القیاس على حقھا في المھر بمجرد العقد، وكذلك قیاس الزوجة  :الدلیل الثاني

  .      )٥(قبل التمكین على التي مرضت بعد التمكین

                                                        
  . ٢/٨٨٦) ١٢١٨(ِكَتاُب اْلَحجِّ، َباُب َحجَِّة النَِّبيِّ  صحیح مسلم،: ینظر - ١
  .١٧٦ولید الربیع ص: ، اإللزام في مسائل األحوال الشخصیة، د١٠/٨٨المحلى  :ینظر - ٢
  . ٥/١٨٤المبسوط للسرخسي  :ینظر - ٣
  . ٢/١٤٩م القرآن للجصاص أحكا :ینظر - ٤
  . ٩/٥٧روضة الطالبین  :ینظر - ٥
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  :یعترض على ذلك من وجھین
ال ُیسلم لكم القیاس على المھر؛ ألن المھر یجب بالعقد وإن لم یتم  :لوجھ األولا

، فالنفقة تجب في مقابلة التمكین )٢(، أما النفقة فتجب بالعقد مع االحتباس)١(الدخول
  .)٣(المستحق بعقد النكاح فإذا وجد استحقت وإذا فقد لم تستحق شیئًا

 یصح؛ ألن التمكین ال یعني الجماع، إن القیاس على المریضة ال :الوجھ الثاني
فالمریضة یمكن التلذذ بھا واالستمتاع بما دون الوطء لذا وجبت نفقتھا، بخالف غیر 

  .)٤(الممكنة
استدل أصحاب القول الثاني، القائل بأن النفقة تجب بالعقد واالنتقال إلى بیت 

  : الزوجیة، بالسنة
َوَأَنا ِبْنُت ِستِّ ِسِنیَن،  َتَزوََّجِني النَِّبيُّ : "ْتما روي َعْن َعاِئَشَة َقاَل: الدلیل األول

  .     )٥("َوَبَنى ِبي َوَأَنا ِبْنُت ِتْسِع ِسِنیَن
ودخل بھا  -رضي اهللا عنھا-تزوج السیدة عائشة  إن رسول اهللا : وجھ الداللة

ولو كان حقًا  بعد سنتین، فما أنفق علیھا حتى دخلت علیھ، ولو أنفق علیھا لُنقل إلینا ذلك،
لھا لساقھ إلیھا، ولَما استحل أن یقیم على االمتناع من حق وجب لھا، وإن أعوزه في 
الحال لكان ساقھ إلیھا فیما بعد، أو یعلمھا بحقھا ثم یستحلھا لتبرأ ذمتھ من مطالبتھ 
بفرض، فدل ھذا على أن النفقة ال تجب بمجرد العقد، بل وال تجب النفقة بمجرد 

ألن الموطوءة بشبھة ال نفقة لھا، وإن كان االستمتاع بھا موجودًا، وكذلك ال االستمتاع؛ 
تجب بالعقد واالستماع؛ ألنھا لو مكنت من نفسھا بعد العقد وجب لھا النفقة وإن لم یستمتع 

العقد فقط، االستمتاع -بھا، فدل ذلك على أن النفقة لم تجب بواحد من ھذه األقسام الثالثة 
  . )٦(فلم یبق إال أنھا تجب باجتماع العقد والتمكین -الستمتاعفقط، العقد مع ا

   : یعترض على ذلك من وجھین
قد تنازل عن  - ولّي عائشة رضي اهللا عنھا- یحتمل أن أبابكر  :الوجھ األول

  .حق ابنتھ في ذلك إكرامًا لرسول اهللا 

                                                        

¯  °  ±  M  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³  ² : ق��ال تع��الى  - ١
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  .٢٣٧: البقرة
، تفس�یر  ٢/٥٣٩تفسیر الطبري : ینظر. المسمىفالواجب في حالة الطالق قبل الدخول ھو نصف المھر 

  .٣/٢٠٤القرطبي 
  . ١١/٤٣٧الحاوي الكبیر  :ینظر - ٢
  .٨/١٨٢المغني  :ینظر - ٣
  .٤٠حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبدالدایم ص: ینظر - ٤
  . سبق تخریجھ - ٥
  . ٣١/٣٠٥، جواھر الكالم ١١/٤٣٧الحاوي الكبیر  :ینظر - ٦
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منذ  -نھارضي اهللا ع–على عائشة  إن عدم النقل إلنفاق النبي  :الوجھ الثاني
أن عقد علیھا ال ُیعد دلیًال على عدم الوقوع؛ ألن عدم النقل لیس دلیًال على عدم الوقوع؛ 
إذ قد یكتفي الرواة بنقل الواقعة دون نقل تفاصیلھا العتبارات عدیدة معتبرة كعدم الحاجة 

  .)١(إلى ذكرھا خشیة التطویل
الزواج ھي المھر  إن من اآلثار المالیة المترتبة على عقد :یجاب على ذلك

والنفقة، والمھر یجب بالعقد، والنفقة تجب بالتسلیم والتمكین، أال ترى أن الزوج إذا َسّلم 
لزوجتھ المھر ثم ماتت لم یسترده منھا، أما إذا َسّلم لھا النفقة وماتت استََّرد ما بقي منھ؛ 

لزوجیة یومًا بعد وذلك ألن النفقة مقابل االحتباس، واالحتباس معنى یتجدد في الحیاة ا
، وعلى ذلك فاالستدالل )٢(یوم، وشھرًا بعد شھر، وكذلك النفقة تتجدد في مقابلھ بالمثل

في محلھ، واالحتمال المذكور مردود، والرواة لم ینقلوا  - رضي اهللا عنھا–بحدیث عائشة 
  .       النفقة؛ ألنھ كان مستقرًا عندھم أن النفقة تجب بالتسلیم والتمكین

في حجة  أنھ سمع النبي  ما روي عن َجاِبِر بن عبد اللَِّھ  :الثانيالدلیل 
َفاتَُّقوا اللََّھ في النَِّساِء، َفِإنَُّكْم َأَخْذُتُموُھنَّ ِبَأَماِن اللَِّھ، َواْسَتْحَلْلُتْم ُفُروَجُھنَّ : "الوداع یقول

َشُكْم َأَحًدا َتْكَرُھوَنُھ، َفِإْن َفَعْلَن ذلك َفاْضِرُبوُھنَّ ِبَكِلَمِة اللَِّھ، َوَلُكْم َعَلْیِھنَّ َأْن َلا ُیوِطْئَن ُفُر
  .)٣("َوَلُھنَّ َعَلْیُكْم ِرْزُقُھنَّ، َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروفَضْرًبا غیر ُمَبرٍِّح، 

 ھو إنما والمعروف بالمعروف، قید والكسوة وجوب الرزق إن :وجھ الداللة
 بعده، أو اإلسالم قبل العرب عادات من لنقل قبلھ نفاقاإل عرف ولو التمكین، بعد اإلنفاق

، یؤكده أیضًا ما )٤(والعرف العادة على دلیل السابق -رضي اهللا عنھا–عائشة حدیث ثم
أال َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْیًرا َفِإنََّما ُھنَّ : "روي في بعض روایات خطبة الوداع قولھ 

  .     )٦(تجب للممكنات ألزواجھن بتسلیم أنفسھن ، فالنفقة)٥("َعَواٌن ِعْنَدُكْم
ھذا وبعد ذكر األقوال واألدلة ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، أمیل  :القول المختار

  :وذلك لثالثة أسبابإلى اختیار القول القائل إن النفقة تجب بالتسلیم والتمكین بعد العقد؛ 
رض، وضعف أدلة قوة أدلة ھذا القول، وسالمتھا عن المعا :السبب األول

  . المخالف

                                                        
  .١٧٥، ١٧٤ولید الربیع ص: اإللزام في مسائل األحوال الشخصیة، د :ینظر - ١
  .١٥٧محمد بلتاجي ص: دراسات في األحوال الشخصیة، د: ینظر - ٢
  . سبق تخریجھ - ٣
  .٣٨حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبدالدایم ص: ینظر - ٤
  .٣/٤٦٧) ١١٦٣(َما َجاَء ِفي َحقِّ اْلَمْرَأِة َعَلى َزْوِجَھا  سنن الترمذي، ِكَتاب الرََّضاِع، َباُب :ینظر - ٥

  .أسرى في أیدیكم: ، یعني)عوان عندكم: (ھذا حدیث حسن صحیح، ومعنى قولھ: قال الترمذي
  . ٨/٣٨٣تحفة األحوذي : ینظر. وقد شبھن بذلك وھن عند الرجال؛ لتحكمھن فیھن: فائدة

  .٤٢النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبدالدایم، ص ، حكم٣١/٣٠٥جواھر الكالم : ینظر - ٦
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ف، فاقتضى األزواج بمعاشرة الزوجات بالمعرو حیث أمر اهللا  :وجھ الداللة
أن یكون اإلنفاق بما تقتضیھ العادة والعرف، والمشاھد والمعروف عند الناس جمیعًا أنھم 
ینكحون ویتزوجون من غیر إنفاق إلى الزفاف مع عدم ظھور نزاع من الزوجات 

  . )٢(وأھلھن في ذلك، فدل ذلك على أن وجوب النفقة یكون بعد العقد والتمكین
وجة أن تطالب بالنفقة؛ ألن المھر یجب بالعقد، والعقد إنھ لیس للز: السبب الثالث

ال یوجب عوضین مختلفین، وألن النفقة مجھولة الجملة، والعقد ال یوجب ماًال مجھوًال، 
، وھذا في )٣(وإذا لم تجب بالعقد فتجب بالتمكین واإلقامة في بیت الزوجیة یومًا فیومًا

عدم وجود عائل لھا ومنعھا زوجھا من  حالة ما لو كان لھا عائل یرعاھا، أما في حالة
  .الخروج من بیتھا فعلیھ النفقة عندئذ وال تنتقل نفقتھا إلى أحد من أولیائھا

 رجًال أنفق أن ُینقل أو ُعرف لم فإنھ الواقعي؛ العملي ومما یؤكد ذلك العرف
 يف كما خالفھ نقل بل إسالم، في وال جاھلیة في ال الدخول قبل علیھا عقد امرأة على

 اإلسالمیة البالد في العمل علیھ الذي وھو السابق، -رضي اهللا عنھا–عائشة  حدیث
  .)٤(كلھا

                                                        
  . ١٩: سورة النساء اآلیة رقم - ١
  .٣١/٣٠٤جواھر الكالم : ینظر - ٢
  .٣١/٣٠٥، جواھر الكالم ١٠/٢٧، الشرح الكبیر للرافعي ٤/١٦بدائع الصنائع  :ینظر - ٣
  .٤٣الدایم صحكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبد: ینظر - ٤

إن الن��اس یس��تقبحون أن تطال��ب الزوج��ة زوجھ��ا بالنفق��ة م��ن ی��وم العق��د علیھ��ا،     : یق��ول ال��دكتور األش��قر 
ویرون أن ذل�ك واج�ب عل�ى ال�زوج م�ن ح�ین انتقالھ�ا إل�ى بی�ت ال�زوج، ف�إن طلب�ت من�ھ النقل�ة إل�ى بیت�ھ                 

  .٢٨٢عمر األشقر ص: أحكام الزوج، د: ینظر. فرفض وجبت علیھ النفقة
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راب اطا  

  ح أد ا  أو و زوراط ان ا ا ف او

  .زو ن ال

 عقد یقتضیھ ال الذي إن الفقھاء بحثوا مثل ھذه المسألة تحت ما یسمى بمسألة الشرط     
  .)٢(، بل قد نص بعضھم علیھا)١(ومنفعة مصلحة فیھ یتنافى معھ وللمشترط النكاح وال
  : وبتتبع أقوال الفقھاء في ھذه المسألة تبین أنھم اختلفوا فیھا على قولین 

  :أقوال الفقھاء في المسألة
وإلى ھذا یجب الوفاء بھذا الشرط، فإن لم یف بھ، فلھا فسخ النكاح،  :القول األول

  .)٣( ذھب الحنابلة، وروایة عند اإلمامیة، وھو قول اإلباضیة، وبعض الزیدیة
ال یلزم الوفاء بھذا الشرط، وإلى ھذا ذھب الحنفیة، والمالكیة،  :القول الثاني

  . )٤( والشافعیة، وابن حزم، واإلمامیة، وبعض الزیدیة

                                                        
، الش�روط ف�ي العق�ود عن�د     ٨٠حكم النفقة الشرعیة للزوج�ة العامل�ة، لعزال�دین عبدال�دایم، ص    : نظری - ١

  . ١٨٣الحنابلة، لمحمد بن أحمد بن حاسر السھلي ص
ودرج الفقھاء فیھا ما إذا اشترطت المرأة على الرجل في عقد الزواج أال یخرجھا من دارھا، أو بل�دھا  

الح�اوي   ،١/١٧٦، اختالف العلم�اء  ٢/٤٤، بدایة المجتھد ٣/٣٥٠قدیر فتح ال: ینظر .أو ال یتزوج علیھا
: ، فق��ھ األس��رة، د ٧/٢٧٠، ش��رح ص��حیح البخ��اري الب��ن بط��ال     ٥/٩١، كش��اف القن��اع  ٩/٥٠٦الكبی��ر 

  .٤٩القصبي زلط ص
وال یل��زم ال��زوج الش��رط أي التوفی��ة ب��ھ   : "وم��ن ذل��ك م��ا ج��اء ف��ي م��نح الجلی��ل، فق��د ج��اء م��ا نص��ھ     - ٢

؛ لصنعتھا فال یلزمھ الوف�اء ب�ھ وین�دب، وُك�ِره     من تزوج ماشطة أو قابلة بشرط خروجھا وتستحب، ومنھ
". القدوم على الشرط المذكور الذي ال یقتضیھ العقد وال ینافیھ؛ ألنھ تحجیر وع�دم الوف�اء ب�ھ بع�د وقوع�ھ     

  . ٣/٤٤٦منح الجلیل : ینظر
، ج���واھر الك���الم  ١/٥٦٧س���الم ، ش���رائع اإل٨/١٥٤، اإلنص���اف للم���رداوي  ٧/٧١المغن���ي  :ینظ���ر - ٣

  .٢/٣٠، التاج المذھب ٢/٢٦٩السیل الجرار  ،٧/٢٨٧، ٢٨٧، ٦/٢٨٥، شرح كتاب النیل ٣١/١٠١
: ینظ��ر. ویج��ّوز أحم��د ف��ي النك��اح عام��ة الش��روط الت��ي للمش��ترط فیھ��ا غ��رض ص��حیح   : ق��ال اب��ن تیمی��ة

  .بتصرف  ٢٩/١٣٥مجموع الفتاوى 
المختص�ر الن�افع ف�ي فق�ھ اإلمامی�ة      : ینظ�ر ". جھ�ا م�ن بل�دھا ل�زم    لو شرط أال یخر: "قال نجم الدین الِحلّي

  .٢١٤ص
إن الش�روط الت��ي ال تحل�ل حرام��ًا وال تح�رم ح��الًال ك�أن یش��ترط لھ�ا أن یك��ون لھ�ا م��ن       : یق�ول الش��وكاني 

الطعام كذا، أو من الكسوة كذا، أو شرط لھا أن ال یكلفھا شیئًا من األعمال ونحو ذلك، فإنھ یصح الش�رط  
  . بتصرف ٢/٢٦٩السیل الجرار : ینظر. وفاء بھویلزم ال

یجوز الوفاء بھذا الش�رط، وال یل�زم الوف�اء ب�ھ، ف�إن وف�ى لھ�ا فل�یس لھ�ا إال المس�مى،            : عند الحنفیة - ٤
  .وإن لم یوف فلھا مھر مثلھا

ق��ال أص��حابنا إذا تزوجھ��ا عل��ى أن ال یخرجھ��ا م��ن بل��دھا أو م��ن دارھ��ا فالنك��اح ج��ائز   : "ق��ال الطح��اوي
: ینظ��ر". رط غی�ر ثاب�ت ف��إن ك�ان س�مى لھ�ا أق��ل م�ن مھ�ر المث�ل ث��م ل�م ی�ف، لھ�ا كم��ال مھ�ر المث�ل             والش� 

  . ٢/٣١٠مختصر اختالف العلماء 
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إن تزوجھ�ا عل�ى أل�ف عل�ى أن ال یت�زوج علیھ�ا، ف�إن وف�ى بالش�رط فلھ�ا المس�مى؛ ألن�ھ             : قال الموصلي
األلف إال م�ع م�ا ذك�ر لھ�ا م�ن المنفع�ة       یصلح مھرًا وقد تراضیا بھ، وإال فمھر مثلھا؛ ألنھ�ا م�ا رض�یت ب�    

. بتصرف ٣/١١٩االختیار تعلیل المختار : ینظر. فیكمل لھا مھر المثل؛ ألنھا لم ترض بھ فكأنھ ما سمي
  . ٢/١٤٨تبیین الحقائق  ،٣/٣٥٠فتح القدیر : ینظر

: ظ�ر ین. ال یج�وز الوف�اء ب�ھ، والعق�د ص�حیح ویج�ب المس�مى م�ن المھ�ر         إلى أنھ  وذھب محمد بن الحسن
  .٣/٢١٠الحجة 

أرأیت إن تزوج امرأة عل�ى أن ال یت�زوج علیھ�ا وال یتس�رى أیفس�خ ھ�ذا       : جاء في المدونة :عند المالكیة
. النكاح جائز والش�رط باط�ل  : قال مالك: النكاح وفیھ ھذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك؟، قال

  . ٤/١٩٧المدونة الكبرى : ینظر
: ینظ�ر . ع�ل ش�یئًا م�ن ذل�ك فلھ�ا أن ترج�ع علی�ھ بم�ا وض�عت عن�ھ م�ن ذل�ك            فإن ف: وجاء في موضع آخر

  . ٤/٢١٩المدونة الكبرى 
إن كان علق الشرط بیم�ین لزم�ھ، وإن كان�ت وض�عت ل�ھ ش�یئًا م�ن ص�داقھا ألجل�ھ ف�إن           : وجاء في التاج

كانت عینت مھرًا ثم أسقطت بعضھ للشرط رجع�ت ب�ھ، وإن كان�ت إنم�ا خفف�ت ف�ي المھ�ر ألج�ل الش�رط          
، ١/٢٧٩، شرح میارة ٢/٤٤بدایة المجتھد : ینظر.  ٣/٥١٢التاج واإلكلیل : ینظر. بل التعیین ال ترجعق

  . ٣/٢٣٧، الفقھ المالكي وأدلتھ، للحبیب بن طاھر ٣/١٧٨، شرح الزرقاني ٢/١٤الفواكھ الدواني 
  . ٢/٣٠٦، الشرح الكبیر ١/٢٨٠شرح میارة : ینظر. وذھب بعض المالكیة إلى استحباب الوفاء بھ

ف�ي الش��روط الت��ي تبط��ل الص�داق دون النك��اح ك��أن تش��ترط علی��ھ أن ال   : ق��ال الم��اوردي :عن�د الش��افعیة 
  .بتصرف ٩/٥٠٦الحاوي الكبیر : ینظر. یتزوج علیھا أو أن ال یتسرى باإلماء وأن ال یسافر بھا 

م�ا ال یخ�ل   : أح�دھما : إن شرط ما یخ�الف مقتض�ى العق�د فھ�و ض�ربان     : وصرح بذلك النووي؛ حیث قال
كأن شرط أن ال یتزوج علیھا أو ال یتس�رى أو ال یطلقھ�ا أو    فیفسد الشرطبالمقصود األصلي من النكاح، 

روض��ة : ینظ�ر . ، فیفس��د الش�رط وال یفس��د النك�اح عل�ى المش��ھور   أو أن تخ��رج مت�ى ش�اءت  ال یس�افر بھ�ا   
  .بتصرف ٧/٢٦٥الطالبین 

  . ٦/٣٤٤، نھایة المحتاج ٣/٢٢٦مغني المحتاج : وینظر
ال یجوز الوفاء بھذا الشرط، ویبطل العقد إذا اشترط ذلك في نفس العق�د، ف�إن ُش�رط بع�د      :عند ابن حزم

  .العقد فالعقد صحیح والشرط باطل
، ف�تح  ٩/٥١٦، المحل�ى  ٧/٢٦٥روضة الط�البین  : ینظر. ببطالن العقد مطلقًاوھناك وجھ عند الشافعیة 

  .٩/٢١٨الباري 
وإنم�ا   وأما الشروط التي تصاحب عقد النك�اح، فإنھ�ا ال تفس�ده باتف�اق،    : (ن رشدوبھذا یتبین أن ما قالھ اب

، مح�ل  )بتص�رف  ٢/٤٤بدای�ة المجتھ�د   : ینظ�ر . اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بھذه الص�فة أو ال  
  .نظر

راط أال إذا اشترط في العقد ما یخالف الشرع إال أنھ لم یكن فیھ خلل بمقصود النكاح كاشت :عند اإلمامیة
یتزوج علیھا أو أال یتسرى أو أال یمنعھا من الخروج من المن�زل مت�ى ش�اءت أو نح�و ذل�ك بط�ل الش�رط        

، المختصر النافع في فق�ھ  ٤/٣٠٣، المبسوط في فقھ اإلمامیة ١/٥٦٧شرائع اإلسالم : ینظر. وصح العقد
  . ٣١/٩٥، جواھر الكالم ٢١٤اإلمامیة ص

جة على الزوج أال یخرجھا من دارھا، أو أال ینقلھا من بل�دھا، أو أال ی�نكح   إذا اشترطت الزو :عند بعض الزیدیة
علیھا أو نحو ذلك، فإنھ ال یلزمھ الوفاء بھذه الشروط، ولھ إخراجھا ونقلھا والزواج علیھا، والعقد ص�حیح، ولك�ن   

مقاب�ل  ) ١٥٠٠( فقِب�ل ولیھ�ا أو ھ�ي عل�ى    ) ٢٠٠٠(ننظر إذا تأثر المھر بوج�ود ھ�ذا الش�رط ك�أن ك�ان مھ�ر مثلھ�ا        
الوفاء بھذا الشرط، فإن وّفى الزوج بالشرط فال كالم، وإن لم یوف رجعت علیھ بما نقص من مھرھا، فإن تنازعا 

  . ٢/٤١، الروضة الندیة ٢/٣٠،٣١التاج المذھب : ینظر. أخذت مھر مثلھا
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  :نیرجع سبب الخالف في ھذه المسألة إلى سببی :سبب الخالف
    ،)١(معارضة العموم للخصوص :السبب األول

َأنَّ : َأْخَبَرْتُھ -َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا-فذلك فیما روي َعْن ُعْرَوَة َأنَّ َعاِئَشَة  فأما العموم 
: َعاِئَشُة َبِریَرَة َجاَءْت َتْسَتِعیُنَھا ِفي ِكَتاَبِتَھا، َوَلْم َتُكْن َقَضْت ِمْن ِكَتاَبِتَھا َشْیًئا، َقاَلْت َلَھا

اْرِجِعي ِإَلى َأْھِلِك، َفِإْن َأَحبُّوا َأْن َأْقِضَي َعْنِك ِكَتاَبَتِك َوَیُكوَن َوَالُؤِك ِلي َفَعْلُت، َفَذَكَرْت 
َنا، ِإْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َعَلْیِك َفْلَتْفَعْل َوَیُكوَن َوَالُؤِك َل: َذِلَك َبِریَرُة ِلَأْھِلَھا، َفَأَبْوا، َوَقاُلوا

اْبَتاِعي، َفَأْعِتِقي َفِإنََّما الَوَالُء ِلَمْن : "، َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اللَِّھ َفَذَكَرْت َذِلَك ِلَرُسوِل اللَِّھ 
َما َباُل ُأَناٍس َیْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْیَسْت ِفي ِكَتاِب : ، َفَقاَلُثمَّ َقاَم َرُسوُل اللَِّھ : َأْعَتَق، َقاَل

، َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َفَلْیَس َلُھ، َوِإْن َشَرَط ِماَئَة َمرٍَّة َشْرُط اللَِّھ َأَحقُّ اللَِّھ
  .)٢("َوَأْوَثُق

: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َقاَل فذلك فیما روي َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  وأما الخصوص
  . )٣("ِبِھ َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِھ الُفُروَجَأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا "

اختالفھم في الشروط الواردة في العقود ھل األصل فیھا الحظر  :السبب الثاني
  .)٤(أو اإلباحة؟

  :األدلة والمناقشات واالختیار
استدل أصحاب القول األول، القائل بوجوب الوفاء بمثل ھذا الشرط، بالكتاب، 

  : والسنة، والمعقول
  :األدلة من الكتاب: أوًال

`  M^  ]  \  [  Z_    e  d  c    b  a  :قولھ تعالى

l  k  j  i  h  g   fm    r  q  p   o  nL )٥(.  

M¨  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }©    ª : وقولھ تعالى

«¬  ±               °  ¯  ®L )٦(.  

                                                        
  . ٤٥، ٢/٤٤بدایة المجتھد  :ینظر - ١
ِب، َب�اُب َم�ا َیُج�وُز ِم�ْن ُش�ُروِط الُمَكاَت�ِب، َوَم�ِن اْش�َتَرَط َش�ْرًطا          صحیح البخاري، ِكَت�اُب الُمَكاِت�  : ینظر - ٢

) ١٥٠٤(، صحیح مسلم، ِكَتاُب اْلِعْت�ِق، َب�اُب ِإنََّم�ا اْلَوَل�اُء ِلَم�ْن َأْعَت�َق       ٢/٩٠٣) ٢٤٢٢(َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ 
٢/١١٤١ .  
) ٢٥٧٢(ُروِط ف��ي اْلَمْھ��ِر ِعْن��َد ُعْق��َدِة النَِّك��اِح     ِكَت��اُب الشُّ��ُروِط، َب��اب الشُّ��    ص��حیح البخ��اري،  :ینظ��ر - ٣
  . ٢/١٠٣٥) ١٤١٨(ِكَتاُب النَِّكاِح، َباُب اْلَوَفاِء ِبالشُُّروِط ِفي النَِّكاِح  ، صحیح مسلم،٢/٩٧٠
  .١٨٦عمر األشقر ص: أحكام الزواج، د: ینظر - ٤
  . ١: سورة المائدة اآلیة رقم - ٥
  . ٣٤: سورة اإلسراء اآلیة رقم - ٦
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، قال )١(عقود والعھودحیث دلت ھذه اآلیات على وجوب الوفاء بال :وجھ الداللة
أي الذي تعاھدون علیھ الناس والعقود التي تعاملونھم بھا فإن ) وأوفوا بالعھد: (ابن كثیر

  . )٣(، ومثل ھذا الشرط ال یخرج أبدًا عن ذلك)٢(العھد والعقد كل منھما یسأل صاحبھ عنھ
ك أن اذا كان جنس الوفاء ورعایة العھد مأمورًا بھ ُعلم من ذل: یقول ابن تیمیة

األصل صحة العقود والشروط؛ إذ ال معني للتصحیح إال ما ترتب علیھ أثره وحصل بھ 
مقصوده، ومقصود العقد أو الشرط ھو الوفاء بھ، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 

 . )٤(العھود دل على أن األصل فیھا الصحة واالباحة
  :الدلیل من السنة: ثانیًا

َأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا : "َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : َقاَل ِمٍر ما روي َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعا
  .)٥("ِبِھ َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِھ الُفُروَج

حیث دل ھذا الحدیث على أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛  :وجھ الداللة
النكاح ، ودل أیضًا على أن الشروط المذكورة في عقد )٦(ألن أمره أحوط وبابھ أضیق

یتعین الوفاء بھا، حیث كان الشرط للمرأة؛ ألن استحالل البضع إنما یكون فیما یتعلق بھا 
  .   )٧(أو ترضاه لغیرھا

   :یعترض على ذلك من وجھین
المراد بالشرط ھو المھر من حیث تعیینھ وبیان كمیتھ وكونھ حاًال  :الوجھ األول

  .)٨(العلم على أن على الزوج الوفاء بھأو مؤجًال كلھ أو بعضھ وغیر ذلك، وقد قال أھل 
المراد بالشرط ھو ما وافق مقتضى العقد فال ینافي مقتضاه مما : الوجھ الثاني

بھ من النفقة، واإلمساك بمعروف أو تسریح بإحسان، وال یقّصر في شيء من  أمر اهللا 
حقوقھا، وال تخرج من بیتھ إال بإذنھ، وال تأذن في بیتھ إال بإذنھ، وال تتصرف في متاعھ 
إال برضاه ونحو ذلك، وإذا كان الحدیث محتمل ما ذكرناه وما ذكرتموه، فحملھ على ما 

قد  أولى، وھو ما ذكرناه، یؤكده أنھ  رسول اهللا وسنة  وافق ظاھر كتاب اهللا 
  . )٩(أبطل كل شرط لیس فى كتاب اهللا 

ُسلم لكم أن الشرط في الحدیث یحتمل ما ذكرتموه وما ذكرناه،  :یجاب على ذلك
فقط قد  -التي ذكرتموھا-ولكن حمل الحدیث على الشروط التي ھي من مقتضیات النكاح 

                                                        
  .  ٦/٣١، تفسیر البحر المحیط ١٥/٨٤تفسیر الطبري  :ینظر - ١
  . ٣/٤٠تفسیر ابن كثیر  :ینظر - ٢
  . ٢/٣٦٥شرح الزركشي  :ینظر - ٣
  . بتصرف ٢٩/١٤٦مجموع الفتاوى  :ینظر - ٤
  .سبق تخریجھ - ٥
  . ٩/٢١٧فتح الباري : ینظر - ٦
  . ٣/١٢٥سبل السالم ، ٧/٧١المغني  :ینظر - ٧
  . ١٣/٢٩٩، عمدة القاري ٢/٤١الروضة الندیة : ظرین - ٨
  . ٩/٢٠٢، شرح النووي على صحیح مسلم ٧/٢٧١شرح صحیح البخاري البن بطال  :ینظر - ٩
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ور ال تؤثر الشروط في إیجابھا، فال تشتد الحاجة إلى تعلیق جانب الصواب؛ ألن تلك األم
َأَحقُّ : (الحكم باشتراطھا، وسیاق الحدیث ومقتضاه یقتضي خالف ذلك؛ ألن قولھ 

الوفاء بھا، وبعضھا أشد  -اشتراطھا–یقتضي أن یكون بعض الشروط یقتضي ) الشُُّروِط
التي ھي من مقتضى العقد مستویة ، والشروط -أي یلزم الوفاء بھا دون اشتراط-اقتضاء 

، فیتأكد لزوم الوفاء بالشروط؛ لتعلقھا بحرمة - دون اشتراط-في وجوب الوفاء بھا 
، وعلیھ )١(األبضاع، والمراد بالشروط في الحدیث الشروط الجائزة ال المنھي عنھا

م یكن فالمراد بالشروط في الحدیث كل ما ُشرط على الزوج ترغیبًا للمرأة في النكاح ما ل
  .، وعمل المرأة لیس منھیًا عنھ أقل شيء فیھ أن یكون مباحًا)٢(محظورًا

  :الدلیل من المعقول: ثالثًا
إنھ شرٌط لھا فیھ منفعة ومقصود ال یمنع المقصود من النكاح فكان الزمًا كما لو 

  .)٣(شرطت علیھ زیادة في المھر أو كونھ بغیر نقد البلد
ائل بعدم لزوم الوفاء بالشرط، بالسنة، واألثر، ستدل أصحاب القول الثاني، القا
  :والمعقول

  :  الدلیل من السنة: أوًال
َأنَّ َبِریَرَة َجاَءْت : َأْخَبَرْتُھ - َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا-بما روي َعْن ُعْرَوَة َأنَّ َعاِئَشَة 

اْرِجِعي ِإَلى َأْھِلِك، : ْیًئا، َقاَلْت َلَھا َعاِئَشُةَتْسَتِعیُنَھا ِفي ِكَتاَبِتَھا، َوَلْم َتُكْن َقَضْت ِمْن ِكَتاَبِتَھا َش
َفِإْن َأَحبُّوا َأْن َأْقِضَي َعْنِك ِكَتاَبَتِك َوَیُكوَن َوَالُؤِك ِلي َفَعْلُت، َفَذَكَرْت َذِلَك َبِریَرُة ِلَأْھِلَھا، 

َیُكوَن َوَالُؤِك َلَنا، َفَذَكَرْت َذِلَك ِلَرُسوِل ِإْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َعَلْیِك َفْلَتْفَعْل َو: َفَأَبْوا، َوَقاُلوا
ُثمَّ َقاَم : اْبَتاِعي، َفَأْعِتِقي َفِإنََّما الَوَالُء ِلَمْن َأْعَتَق، َقاَل: "، َفَقاَل َلَھا َرُسوُل اللَِّھ اللَِّھ 

ِفي ِكَتاِب اللَِّھ، َمِن اْشَتَرَط  َما َباُل ُأَناٍس َیْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْیَسْت: ، َفَقاَلَرُسوُل اللَِّھ 
  .)٤("َشْرًطا َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ َفَلْیَس َلُھ، َوِإْن َشَرَط ِماَئَة َمرٍَّة َشْرُط اللَِّھ َأَحقُّ َوَأْوَثُق

، حیث دل ھذا الحدیث على بطالن كل شرط لیس في كتاب اهللا  :وجھ الداللة
  .)٥(ن باطًال، فال یجوز الوفاء بھ؛ لمخالفتھ للشرعوھذا الشرط لیس في كتاب اهللا فیكو

أي لیس في حكم اهللا وحكم ) َلْیَس ِفي ِكَتاِب اللَِّھ: (ومعنى قولھ :یقول ابن عبدالبر
رسولھ أو في ما دل علیھ الكتاب والسنة فھو باطل، واهللا قد أباح نكاح أربع نسوة من 

وینتقل بھا من حیث انتقل، فكل شرط الحرائر، وأباح للزوج أن یخرج بامرأتھ حیث شاء 
  .)٦(یمنع المباح یكون باطًال

                                                        
  . ٤/٢٣٢تحفة األحوذي  ،٩/٢١٨، فتح الباري ٤/٣٣إحكام األحكام  :ینظر - ١
  . ٤/٢٣١، تحفة األحوذي ٦/١٢٤عون المعبود  ،٦/٢٧٧مرقاة المفاتیح  :ینظر - ٢
  . ٧/٧١المغني  :ینظر - ٣
  .سبق تخریجھ - ٤
  . ٦/٣٤٤، نھایة المحتاج ٣/٢٢٧مغني المحتاج : ینظر - ٥
  . بتصرف ٥/٤٤٤االستذكار : ینظر - ٦
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- ٣٠٠١ - 
 

ھنا القرآن الكریم، بل  ال ُیسلم لكم أن المراد بكتاب اهللا  :یعترض على ذلك
، وكذا إجماع األمة؛ ألن الوالء لمن وقضائھ، وكذا سنة رسولھ  المراد حكم اهللا 

یحظر المباح ویحرمھ فھو باطل ال ، وعلى ذلك فكل شرط )١(أعتق لیس في القرآن نصًا
، وشرط الزوجة العمل لیس فیھ حظرًا لمباح أو تحریم لحالل حتى )٢(یجوز الوفاء بھ

  .)٣(یمنع
إن الشرط إذا تضمن تحریم الحالل أو تحلیل الحرام ال : وفي ذلك یقول الشوكاني

أال ینظر حكم لھ وال عمل بما یقتضیھ بل ھو مدفوع ممنوع، كاشتراط عدم وطؤھا، أو 
َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا َلْیَس ِفي ِكَتاِب ( :قال إلیھا أو نحو ذلك فالشرط باطل؛ لما صح أنھ 

الوفاء بھا فیما صح عن  ، وھذه الشروط لیست ھي التي أمر اهللا )٤()اللَِّھ َفُھَو َباِطٌل
، فإن ھذا الحدیث )٥()ُتْم ِبِھ الُفُروَجَأَحقُّ الشُُّروِط َأْن ُتوُفوا ِبِھ َما اْسَتْحَلْل( :أنھ قال النبي 

في الشروط التي ال تحل حرامًا وال تحرم حالًال كأن یشترط لھا أن یكون لھا من الطعام 
  . )٦(كذا أو من الكسوة كذا أو شرط لھا أن ال یكلفھا شیئًا من األعمال ونحو ذلك

                                                        
  . ٦/٨٧، مرقاة المفاتیح ٤/٢٢٣، عمدة القاري ٧/٧٩شرح صحیح البخاري البن بطال  :ینظر - ١
  .، ٧/٢٧٢شرح صحیح البخاري البن بطال  :ینظر - ٢
أي كت�اب اهللا أح�ق م�ن ھ�ذا الش�رط،      ) كت�اب اهللا أح�ق وش�رط اهللا أوث�ق    : (وفي ذل�ك یق�ول اب�ن تیمی�ة     - ٣

وشرط اهللا أوثق منھ، وھذا إنما یكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب اهللا وشرطھ ب�أن یك�ون المش�روط مم�ا     
ب اهللا وش�رطھ، وعلی�ھ فالب�د أن    حرمھ اهللا تعالى، أما إذا كان المشروط مما لم یحرمھ اهللا فلم یخالف كتا

مجموع الفت�اوى  : ینظر. یكون المشروط مما یباح فعلھ بدون الشرط حتى یصح اشتراطھ ویلزم بالشرط 
  .بتصرف ٢٩/١٦٠

م�ا ی�دل عل�ى أن م�ا س�كت الش�ارع ع�ن تحریم�ھ م�ن          ) عائش�ة (ل�یس ف�ي ح�دیث    : ویضیف ابن القیم قائًال
لیس بإباحة ما سكت عن�ھ وعف�ا عن�ھ، وإنم�ا یك�ون       د اهللا الشروط یكون باطًال محرمًا؛ ألن تعدي حدو

بتحریم ما أحل اهللا، أو إباحة ما حرمھ، أو إسقاط ما أوجبھ، بل إن تحریم ما س�كت عن�ھ ھ�و نف�س تع�دي      
  .٢٢٥عبد الفتاح إدریس ص: بتصرف، نظریة العقد، د ١/٣٤٨إعالم الموقعین : ینظر. حدود اهللا 

َما َأَحلَّ اللَُّھ ِفي ِكَتاِبِھ َفُھ�َو َحَل�اٌل، َوَم�ا    : "قال رسول اهللا : قال ي الدَّْرَداِء ویؤكد ھذا ما روي َعْن َأِب
شیئًا، ُثمَّ َتَلا َھ�ِذِه   َحرََّم َفُھَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنُھ َفُھَو عفو، َفاْقَبُلوا ِمَن اللَِّھ َعاِفَیتھ، َفِإنَّ اللََّھ َلْم َیُكْن لینسى

  . ١٠/٢٦) ٤٠٨٧(مسند البزار، َحِدیُث َأِبي الدَّْرَداِء َعِن النَِّبّي : ینظر. M     ë  ê      é  èL : اْلآَیَة

 المستدرك عل�ى الص�حیحین،  : ینظر. ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي: قال الحاكم
  .٢/٤٠٦) ٣٤١٩(َتْفِسیُر ُسوَرِة َمْرَیَم  ِكَتاُب التَّْفِسیِر،

  . ٧/٥٥مجمع الزوائد : ینظر. رواه البزار ورجالھ ثقات: قال الھیثمي
  . ٢/٧٥٦) ٢٠٤٧(صحیح البخاري، ِكَتاُب الُبُیوِع، َباُب الَبْیِع َوالشَِّراِء َمَع النَِّساِء : ینظر - ٤
  .سبق تخریجھ - ٥
  . بتصرف ٢٦٩، ٢/٢٦٨السیل الجرار  :ینظر - ٦

أولیاءھا على الزوج عدم السفر بھ�ا، أو أن تعم�ل فیم�ا یج�وز عملھ�ا       إن اشتراط المرأة أو: یقول األشقر
فی��ھ ھ��ي ش��روط ص��حیحة؛ ألن كت��اب اهللا یب��یح الس��فر بالزوج��ة وعدم��ھ، ویب��یح لھ��ا العم��ل إذا تحقق��ت         

  .بتصرف ١٩١عمر األشقر ص: أحكام الزواج، د: ینظر. شروطھ



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٣٠٠٢ - 

 

  : الدلیل من األثر: ثانیًا
َعْن َسِعیِد ْبِن ُعَبْیِد ْبِن السَّبَّاِق َأنَّ َرُجًلا َتَزوََّج اْمَرَأًة  ما روي َعْن َكِثیِر ْبِن َفْرَقٍد

َوَشَرَط َلَھا َأْن َلا ُیْخِرَجَھا َفَوَضَع َعْنُھ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  َعَلى َعْھِد ُعَمَر اْبِن اْلَخطَّاِب 
  . )١("اْلَمْرَأُة َمَع َزْوِجَھا: "الشَّْرَط، َوَقاَل

أنھ ال یلزم الزوج الوفاء بمثل ھذه  حیث دل ھذا األثر عن عمر  :داللةوجھ ال
  .الشروط

أنھ أوجب الوفاء  ال یسلم لكم ھذا فإن الثابت عن عمر  :یعترض على ذلك
ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد ُعَمَر َحْیُث َتَمسُّ : "بالشرط، یؤكده ما روي َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َغْنٍم َقاَل

َتَزوَّْجُت َھِذِه َوَشَرْطُت َلَھا َداَرَھا، َوِإنِّي َأْجَمُع : َبِتي ُرْكَبَتُھ َفَقاَل َرُجٌل ِلَأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَنُرْك
َھَلَكِت : َلَھا َشْرُطَھا، َفَقاَل َرُجٌل: ِلَأْمِري َأْو َلَشْأِني َأنِّي َأْنَتِقُل ِإَلى َأْرِض َكَذا َوَكَذا َفَقاَل

اْلُمْسِلُموَن َعَلى َشْرِطِھْم : ًذا، َلا َتَشاُء اْمَرَأٌة َأْن ُتَطلَِّق َزْوَجَھا ِإلَّا َطلََّقْت، َفَقاَل ُعَمُرالرَِّجاُل ِإ
  .)٢("ِعْنَد َمَقاِطِع ُحُقوِقِھْم

َقاَل ِفي  وما روي َعْن ُعَبْیِداللَِّھ ْبِن ُعَبْیٍد َعْن َمْكُحوٍل َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 
  .)٣("َلا ُیْخِرُجَھا ِإلَّا َأْن َتَشاَء ِلَأنَّ َمَقاِطَع اْلُحُقوِق الشُُّروُط: "ٍل َشَرَط ِلاْمَرَأٍة َداَرَھا، َفَقاَلَرُج

فقد  ، وعلى فرض ثبوت ما رویتم عن عمر فھذا ھو الثابت عن عمر  
   .)٤(في ھذا، وأنتم أعلم بمصیر الروایات المتعارضة تضادت الروایات عن عمر 

إنھ على فرض تعارض الروایتان فإنھ یترجح الروایة األولى؛  :یجاب على ذلك
ما روي َعْن َعِليٍّ ، ومن ذلك )٥(ألنھا موافقة للكتاب والسنة وقول غیره من الصحابة 

 ٦("اَشْرُط اللَِّھ َقْبَل َشْرِطَھ: "ِفي الرَُّجِل َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَشَرَط َلَھا َداَرَھا، َقاَل(.  

                                                        
، س�نن  ١/٢١٣) ٦٧٠(َم�ا َج�اَء ِف�ي الشَّ�ْرِط ِف�ي النَِّك�اِح       سنن س�عید ب�ن منص�ور، ِكَت�اُب اْلَوَص�اَیا، َب�اُب       : ینظر - ١

  . ٤/١٩٧المدونة الكبرى ، ٧/٢٤٩) ١٤٢١٥(البیھقي الكبرى، ِكَتاُب الصََّداِق، َباُب الشُُّروِط ِفي النَِّكاِح 
 صنف ابن أبي شیبة،، م٦/٢٢٧) ١٠٦٠٨(ِكَتاُب النَِّكاِح، َباُب الشَّْرِط ِفي النَِّكاِح  مصنف عبد الرزاق، :ینظر - ٢

، س�نن س�عید ب�ن منص�ور، ِكَت�اُب      ٣/٤٩٩) ١٦٤٤٩(ِكَتاُب النَِّكاِح، ِفي الرَُّج�ِل َیَت�َزوَُّج اْلَم�ْرَأَة َوَیْش�َتِرُط َلَھ�ا َداَرَھ�ا       
  .، واللفظ لھ١/٢١١) ٦٦٣(اْلَوَصاَیا، َباُب َما َجاَء ِفي الشَّْرِط ِفي النَِّكاِح 

  . ٢/٩٧٠صحیح البخاري : ینظر. ِإنَّ َمَقاِطَع اْلُحُقوِق ِعْنَد الشُُّروِط: وقال ُعَمُر :ورواه البخاري تعلیقًا بلفظ 
  . ١/٢١٦) ٦٨٠(سنن سعید بن منصور، ِكَتاُب اْلَوَصاَیا، َباُب َما َجاَء ِفي الشَّْرِط ِفي النَِّكاِح  :ینظر - ٣
  . ٤/٢٣٢تحفة األحوذي  ،٩/٢١٨فتح الباري  :ینظر - ٤
  . ٧/٢٤٩نن البیھقي الكبرى س: ینظر - ٥
، ٣/٥٠٠) ١٦٤٥٦(ِكَتاُب النَِّكاِح، ِفي الرَُّجِل َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَیْشَتِرُط َلَھا َداَرَھا  مصنف ابن أبي شیبة،: ینظر - ٦

للف�ظ ل�ھ، س�نن    ، وا١/٢١٣) ٦٦٧(سنن سعید ب�ن منص�ور، ِكَت�اُب اْلَوَص�اَیا، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي الشَّ�ْرِط ِف�ي النَِّك�اِح            
  . ٧/٢٤٩) ١٤٢١٧(البیھقي الكبرى، ِكَتاُب الصََّداِق، َباُب الشُُّروِط ِفي النَِّكاِح 

سنن سعید بن منصور، ِكَتاُب اْلَوَص�اَیا، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي الشَّ�ْرِط       : ینظر. وروي مثل ذلك عن إبراھیم، والحسن 
) ١٤٢١٩(ب�رى، ِكَت�اُب الصَّ�َداِق، َب�اُب الشُّ�ُروِط ِف�ي النَِّك�اِح        س�نن البیھق�ي الك   ،٢١٣/ ١) ٦٦٩، ٦٦٨(ِفي النَِّك�اِح  

٧/٢٥٠ .  
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إنھا مواِفقة : ال یسلم لكم ترجیح الروایة األولى؛ ألن قولكم :یرد على ذلك

{  ~  �  M  :للكتاب، غیر مستقیم بل المواِفق للكتاب الروایة الثانیة؛ لقولھ تعالى

¨  §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡©  «  ª¬  ± °  ¯  ®L )وقولكم)١ ، :

، وإذا قصدتم حدیث ة مواِفقة لحدیث عقبة إنھا مواِفقة للسنة غیر مستقیم، بل الثانی
إنھا مواِفقة لغیره : فقد سبق الجواب على االستدالل بھ، وقولكم -رضي اهللا عنھا–عائشة 

وقد سبق بیان – )٢(خالفھا ، فغیر مستقیم؛ ألنھ قد روي عن عمر من الصحابة 
ِتَي ِفي َذِلَك َفاْسَتَشاَر َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ، وأیضًا قد روي َعْن َأِبي ُعَبْیَدَة َأنَّ ُمَعاِوَیَة ُأ-ذلك
  .)٣("َلَھا َشْرُطَھا: "َفَقاَل

ِإنِّي : َشِھْدُت ُشَرْیًحا َوَأَتاُه َرُجٌل َوَقاَل: "وروي َعْن ُعَمَر ْبِن َقْیٍس اْلَماِصِر َقاَل
ِبالرَِّفاِء َواْلَبِنیِن، : ي َتَزوَّْجُت اْمَرَأًة، َفَقاَلِإنِّ: َمْرَحًبا ِباْلَبِقیَِّة، َقاَل: َرُجٌل ِمْن َأْھِل الشَّاِم، َفَقاَل

َقْد : اْقِض َبْیَنَنا، َقاَل: اْلُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِھْم، َقاَل: َشَرْطُت َلَھا َداَرَھا، َقاَل: َقاَل
  .)٤("َفَعْلُت

َتَزوََّج اْمَرَأًة َوَشَرَط َلَھا َداًرا  وروي َعْن ُعْثَمان ْبن َعْبِداللَِّھ ْبِن َأِبي َعِتیٍق َأنَّ َرُجًلا
َفَأْعَطاَھا اْلُعُھوَد َواْلَمَواِثیَق، َفاْخَتَصُموا ِإَلى َسْعِد ْبِن ِإْبَراِھیَم، َفَسَأَل اْلَقاِسَم َوَساِلَم ْبَن 

  .)٥("َأْن ُتَتَخطَّى َلا َیْنَبِغي ِلُعُھوِد اللَِّھ : "َعْبِداللَِّھ َفَقاَلا
حدثَنا َأُبو الزَِّناِد َأنَّ اْمَرَأًة َخاَصَمْت َزْوَجَھا ِإَلى : َأِبي َحیَّاَن َقاَل وما روي َعْن

 ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز َقْد َشَرَط َلَھا َداَرَھا ِحیَن َتَزوََّجَھا، َفَأَراَد َأْن ُیْخِرَجَھا ِمْنَھا َفَقَضى ُعَمُر
  .)٦("َھاَأنَّ َلَھا َداًرا َلا ُیْخِرُجَھا ِمْن

  !.فھل بعد ذلك كلھ یقال بترجیح الروایة األولى على الثانیة؟

                                                        
  . ٣٤: سورة اإلسراء اآلیة رقم - ١
  . ٧/٢٤٩سنن البیھقي الكبرى : ینظر - ٢
) ١٦٤٥٢(ا ِكَتاُب النَِّكاِح، ِفي الرَُّجِل َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَیْشَتِرُط َلَھا َداَرَھ�  مصنف ابن أبي شیبة،: ینظر - ٣
، ١/٢١٢) ٦٦٤(، سنن سعید بن منصور، ِكَتاُب اْلَوَص�اَیا، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي الشَّ�ْرِط ِف�ي النَِّك�اِح         ٣/٤٩٩

  .واللفظ لھ
  .١/٢١٢) ٦٦٥(سنن سعید بن منصور، ِكَتاُب اْلَوَصاَیا، َباُب َما َجاَء ِفي الشَّْرِط ِفي النَِّكاِح : ینظر - ٤
  .١/٢١٥) ٦٧٨(منصور، ِكَتاُب اْلَوَصاَیا، َباُب َما َجاَء ِفي الشَّْرِط ِفي النَِّكاِح سنن سعید بن : ینظر - ٥
) ١٦٤٥٤(ِكَتاُب النَِّكاِح، ِفي الرَُّجِل َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة َوَیْشَتِرُط َلَھا َداَرَھ�ا   مصنف ابن أبي شیبة، :ینظر - ٦
٣/٥٠٠.  
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  :الدلیل من المعقول: ثالثًا
إن اشتراط الزوجة على زوجھا أال یمنعھا من العمل، شرط فاسد؛ ألنھا منعتھ 
من حقھ وھو احتباسھا في بیتھ، وأثَّر ھذا الشرط في المھر دون العقد؛ ألن مقصود 

ھ، فوجب أن یبطل المھر بوجود مثل ھذا الشرط؛ ألن اشتراط مثل ھذا النكاح موجود مع
الشرط لھ تأثیر في قدر المھر، فإذا بطل الشرط فقد نقص المھر عن مھر المثل، ولذا 

  .)١(وجب مھر المثل، وبقي العقد على الصحة
إنھ شْرط لھا فیھ منفعة مقصودة فال یمنع صحة النكاح، كما  :یعترض على ذلك

علیھ زیادة على مھر المثل، ثم إن الرضا بالزواج قد تم على ھذا الشرط، فإذا  لو شرطت
فات الشرط فات الرضا بھ، فیثبت الخیار، ثم إن األصل في الشروط اإلباحة والصحة 
حتى یقوم الدلیل على المنع؛ ألنھا من العادات التي یراعى فیھا مصالح الناس، فإذا 

  . )٢(ما لم یحرمھ اهللا  حرمنا مثل ھذه الشروط فقد حرمنا
ھذا وبعد ذكر األقوال واألدلة، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، أمیل  :القول المختار

  :وذلك لسبعة أسباب؛ )٣(إلى اختیار القول القائل بلزوم الوفاء بھذا الشرط
قوة أدلة ھذا القول، وسالمتھا عن المعارض القوي، وضعف أدلة  :السبب األول

   .المخالف
ِإنَّ َعِلیا َخَطَب ِبْنَت أبي : "ما روي َأنَّ اْلِمْسَوَر بن َمْخَرَمَة قال: الثانيالسبب 

َیْزُعُم َقْوُمَك َأنََّك َلا َتْغَضُب ِلَبَناِتَك، : فقالت َجْھٍل َفَسِمَعْت ِبَذِلَك َفاِطَمُة َفَأَتْت َرُسوَل اللَِّھ 
َأمَّا َبْعُد، : َفَسِمْعُتُھ حین َتَشھََّد یقول اَم رسول اللَِّھ َفَق! َوَھَذا َعِليٌّ َناِكٌح ِبْنَت أبي َجْھٍل

َفَحدََّثِني َوَصَدَقِني، َوِإنَّ َفاِطَمَة َبْضَعٌة ِمنِّي َوِإنِّي َأْكَرُه َأْن  )٤(َأْنَكْحُت َأَبا اْلَعاِص بن الرَِّبیِع

                                                        
  . ٩/٥٠٦الحاوي الكبیر  :ینظر - ١
  .٥٦علي محمد علي قاسم، ص: التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، د: ینظر - ٢
لو تزوجھا واشترطت علی�ھ أال یمنعھ�ا م�ن االش�تغال خ�ارج البی�ت       : عبدالكریم زیدان: یقول الدكتور - ٣

مل�زم لل�زوج ف�إذا أراد منعھ�ا فل�م       -كم�ا یب�دو ل�ي   –أو ال یمنعھا من االستمرار في وظیفتھا، فھ�ذا الش�رط   
. متنع، فال تكون ناش�زة بخروجھ�ا ألعمالھ�ا خ�ارج البی�ت بن�اء عل�ى م�ا اش�ترطتھ علی�ھ ف�ي عق�د النك�اح             ت

  .بتصرف ٧/١٦٦المفصل : ینظر
من الشروط الجائزة الشروط التي ال تنافي مقص�ود النك�اح، وال تخ�الف م�ا ق�رره      : یقول الدكتور األشقر

أو بل�دھا أو ال یس�افر بھ�ا أو ال یت�زوج علیھ�ا       الشرع، مثل أن تشترط على الزوج أال یخرجھا من دارھ�ا 
: ینظ�ر . أو تستمر ف�ي عملھ�ا ال�ذي تبیح�ھ الش�ریعة ونح�و ذل�ك، وھ�ذه الش�روط ص�حیح یج�ب الوف�اء بھ�ا             

  .بتصرف١٩١، ص ١٨٤عمر األشقر ص: أحكام الزواج، د
  .١٦٥: ١٦٣محمد بلتاجي ص: األحوال الشخصیة، د: لالستزادة ینظر

ش�رح الن�ووي   : ینظ�ر . بن�ت رس�ول اهللا    -رض�ي اهللا عنھ�ا  -زوج زین�ب   لربیعھو أبو العاص بن ا - ٤
  . ١٦/٥على صحیح مسلم 
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َعُدوِّ اللَِّھ ِعْنَد َرُجٍل َواِحٍد َفَتَرَك َعِليٌّ  َوِبْنُت َیُسوَءَھا، واهللا َلا َتْجَتِمُع ِبْنُت رسول اللَِّھ 
  . )١("اْلِخْطَبَة

رضي –وھو ولّي فاطمة  حیث دل ھذا الحدیث على أن النبي  :وجھ الداللة
 من الزواج بأخرى علیھا، والتزم علي  قد منع زوجھا وھو علي  -اهللا عنھا

ووجوب وفاء الزوج بھ، وعلى بالشرط، فدل ذلك على جواز اشتراط مثل ھذا الشرط 
ذلك فإذا اشترطت الزوجة على زواجھا أال یمنعھا من العمل بعد الزواج فعلى الزوج 

  . الوفاء بھذا الشرط
دل ھذا الحدیث على أن الرجل إذا شرط لزوجتھ : وفي بیان ذلك یقول ابن القیم

خ، ووجھ تضمن أن ال یتزوج علیھا لزمھ الوفاء بالشرط، ومتى تزوج علیھا فلھا الفس
بابنة أبي جھل یؤذي فاطمة ویریبھا وأنھ  أخبر أن زواج علي  أنھ : الحدیث لذلك

على أن ال  -رضي اهللا عنھا-إنما زوجھ فاطمة  ویریبھ، ومعلوم قطعًا أنھ  یؤذیھ 
وال یریبھ وإن لم یكن ھذا مشترطًا في صلب العقد،  یؤذیھا وال یریبھا وال یؤذي أباھا 

وأن  )٢(المعلوم بالضرورة، فیؤخذ من ھذا أن المشروط عرفًا كالمشروط لفظًافإنھ من 
عدمھ یملك الفسخ لمشترطھ، فلو فرض من عادة قوم أنھم ال یخرجون نساءھم من 
دیارھم وال یمكنون أزواجھم من ذلك مطلقًا واستمرت عادتھم بذلك كان كالمشروط لفظًا، 

یتزوج الرجل على نسائھم ضرة وال یمكنونھ  وعلى ھذا فلو فرض أن المرأة من بیت ال
من ذلك وعادتھم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظًا، وكذلك لو كانت ممن یعلم أنھا ال 
تمكن إدخال الضرة علیھا عادة لشرفھا وحسبھا وجاللتھا كان ترك التزوج علیھا 

                                                        
، ِم�ْنُھْم َأُب�و الَع�اِص ْب�ُن     صحیح البخاري، ِكَتاُب َفَضاِئِل الصَحابة، َباُب ِذْك�ِر َأْص�َھاِر النَِّب�يِّ     :ینظر - ١

، َب�اُب َفَض�اِئِل َفاِطَم�َة ِبْن�ِت النَِّب�يِّ      الصَّ�َحاَبِة   ِكَت�اُب َفَض�اِئلِ   ، ص�حیح مس�لم،  ٣/١٣٦٤) ٣٥٢٣(الرَِّبیِع 
)٤/١٩٠٣) ٢٤٤٩ .  

؛ لع�داوة أبیھ�ا هللا ولرس�ولھ، واس�مھا     كانت بنت أب�ى جھ�ل مس�لمة، ولك�ن ك�ره ذل�ك رس�ول اهللا         :فائدة
ش��رح :  ینظ��ر.  جمیل��ة، وتزوجھ��ا عت��اب ب��ن أس��ید لم��ا تركھ��ا عل��ي  : جویری��ة وقی��ل: الع��وراء، وقی��ل

  . ٧/٨٦، فتح الباري ٥/٣٤٠، غوامض األسماء المبھمة ٧/٣٥٥ح البخاري البن بطال صحی
إن م�ا تع�ارف علی�ھ الن�اس     : المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، ومعناھا: وھذا معنى القاعدة الفقھیة - ٢

ف��ي مع��امالتھم وإن ل��م ی��ذكر ص��ریحًا ھ��و ق��ائم مق��ام الش��رط ف��ي االلتزام��ات ویعتب��ر بمنزل��ة االش��تراط        
  . ٢٤٨عبدالعزیز عزام ص: الوجیز في القواعد الفقھیة، د: ینظر. لصحیحا

األشباه : ینظر. العادة المطردة في ناحیة ھل تنزل عادتھم منزلة الشرط؟: وقد عبر عنھا السیوطي بقولھ
  . ٩٦والنظائر ص

مش�روعًا ف�ي   إال أنھ یجب التنبھ إلى أن ھذا الشرط العرفي الذي أصبح كالشرط اللفظي الب�د وأن یك�ون   
ذات��ھ ب��أال یك��ون مص��ادمًا للش��رع، ف��إن ك��ان ھ��ذا الش��رط المتع��ارف غی��ر معتب��ر ش��رعًا، وذل��ك ب��أن ك��ان   
مص��ادمًا لل��نص بخصوص��ھ، ف��ال یك��ون معتب��رًا إذا تع��ارف الن��اس العم��ل علی��ھ فل��و تع��ارف الن��اس م��ثًال    

منھ وال تقصیر، ال یعتبر تضمین المستعیر والمستأجر ما تلف من العین المعارة أو المستأجرة بدون تعد 
  .٢٣٧شرح القواعد الفقھیة للزرقا ص: ینظر. ذلك التعارف وال یراعى؛ ألنھ مضاد للشرع
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ا، فلو ُشِرط أحق النساء بھذ - رضي اهللا عنھا–كالمشروط لفظا سواء، وعلى ھذا ففاطمة 
  .)١(ھذا في صلب العقد كان تأكیدًا ال تأسیسًا

وحدثني من : "یؤكد كالم ابن القیم على وجود مثل ھذا الشرط ما قالھ ابن إسحاق: قلُت   
، )٢("كان یغار لبناتھ غیرة شدیدة، فكان ال ُینكح بناتھ على ضرة ال أتھم أن رسول اهللا 

  . )٣(ي كان معروفًا ولو لم یذكر في صلب العقدیعني ال یزوجھم إال بھذا الشرط الذ
َیُقوُل  َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ : َعِن الِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة َقاَل ویؤكده أیضًا ما روي

َن َأِبي اْسَتْأَذُنوا ِفي َأْن ُیْنِكُحوا اْبَنَتُھْم َعِليَّ ْبِإنَّ َبِني ِھَشاِم ْبِن الُمِغیَرِة : "َوُھَو َعَلى الِمْنَبِر
، ُثمَّ َال آَذُن، ُثمَّ َال آَذُن، ِإلَّا َأْن ُیِریَد اْبُن َأِبي َطاِلٍب َأْن ُیَطلَِّق اْبَنِتي َوَیْنِكَح َطاِلٍب، َفَال آَذُن

، فلو لم )٤(َھَكَذا َقاَل" اْبَنَتُھْم، َفِإنََّما ِھَي َبْضَعٌة ِمنِّي، ُیِریُبِني َما َأَراَبَھا، َوُیْؤِذیِني َما آَذاَھا
في  یكن ھناك مثل ھذا الشرط العرفي لما استأذنھ بنو المغیرة، وھل یستأذن أحد النبي 

فعل أمر حالل لھ فعلھ؟، إذن فقد كان في ذھنھم ھذا الشرط العرفي وھم یستأذنونھ لعلھ 
لم یأذن ولم یحل علیًا منھ، بل طلب منھ أن  من ھذا الشرط، لكن النبي  یحل علیًا 

  . )٥(ابنتھ  -رضي اهللا عنھا–وإال فعلیھ أن ُیطلِّق فاطمة  یفي لھ،
حرما مال الغیر إال عن تراض منھ، وال ریب  ورسولھ  إن اهللا : السبب الثالث      

إال بھذا الشرط، وشأن الفرج  -وإباحة فرجھا لزوجھا –أن المرأة لم ترض بھذا الزواج 
  .)٦(بالتراضي، فما یتعلق بالفروج من باب أولىأعظم من شأن المال، فإذا َحُرم المال إال 

إن ھذا الشرط لیس من مصلحة العقد وال من مقتضاه فكان فاسدًا كما  :فإن قیل
  .لو شرطت أن ال تسلم نفسھا

ال ُیسلم ذلك فإنھ من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من  :قلُت
یبطل قولكم ذلك باشتراط الزیادة  مصلحة عقده كاشتراط الرھن والضمین في البیع ثم

 . )٧(على مھر المثل، واشتراط غیر نقد البلد
قد استدل أصحاب كل قول بحدیث إال أن الجمھور قد استدلوا : السبب الرابع      

 وھو عام، واستدل الحنابلة ومن وافقھم بحدیث عقبة  - رضي اهللا عنھا–بحدیث عائشة 
ن تقدیم الخاص على العام، مما یؤكد لزوم ھذا وھو خاص ومن المقرر عند األصولیی

  .)٨(الشرط ووجوب الوفاء بھ

                                                        
  . ٧/٨٢المبدع . ، بتصرف١١٨، ٥/١١٧زاد المعاد  :ینظر - ١
  . ٧/٢٤٠أسد الغابة  ،٥/٢٣٧) ٣٥٦) (المبتدأ والمبعث والمغازي(سیرة ابن إسحاق : ینظر - ٢
  .٧١محمد بلتاجي ص: ال الشخصیة، داألحو: ینظر - ٣
) ٤٩٣٢(َواْلِإْنَص�اِف   ِكَت�اُب النَِّك�اِح، َب�اب َذبِّ الرَُّج�ِل ع�ن اْبَنِت�ِھ ف�ي اْلَغْی�َرةِ         صحیح البخاري،: ینظر - ٤
  . ٤/١٩٠٢) ٢٤٤٩(، َباُب َفَضاِئِل َفاِطَمَة ِبْنِت النَِّبيِّ ِكَتاُب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة  صحیح مسلم،،٥/٢٠٠٤
  .٧١محمد بلتاجي ص: األحوال الشخصیة، د: ینظر - ٥
  . ٧/٨٠المبدع  ،٢/٣٦٥شرح الزركشي  :ینظر - ٦
  . ٧/٧١المغني  :ینظر - ٧
  . ٤٥، ٢/٤٤بدایة المجتھد  :ینظر - ٨
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 النكاح عقد في الشرط اشترطا ھذا عندما إن الزوجة أو ولیھا: السبب الخامس
 اعتبار ِحكمة فمن من مصلحة موكلتھ، ھو الذي الشرط ھذا عن الناتج األثر راعى إنما

 العقد عند یرید ما فیشترط تحقیقھ، یدصحیح یر غرض لھ یكون قد المكلف أن الشروط
 العقود آثار مصالح وألضعنا واسعًا الشروط لضیقنا احترام بعدم قلنا غرضھ، ولو لتحقیق

 المسلمین على المفاسد والتوسیع ودرء المصالح لجلب جاءت والشریعة الناس، على
  .  )١(الشرع في آخر ألصل معارضة غیر من حقوقھم وحفظ

إن كثیرًا من الفقھاء یلغون شروطًا لم یلغھا : ول ابن القیمیق: سادسالسبب ال
الشارع، بل ویفسدون بھا العقد من غیر مفسدة تقتضي فساده، وھم متناقضون فیما یقبل 
التعلیق بالشروط من العقود وما ال یقبلھ، فلیس لھم ضابط مّطرد یقوم علیھ دلیل، 

ل شرط خالف حكم اهللا وكتابھ، أن ك: فالصواب الضابط الشرعي الذي دل علیھ النص
  .فھو باطل، وما لم یخالفھ حكمھ فھو الزم

إن التزام : ثم قاس ابن القیم وجوب الوفاء بالشرط على وجوب الوفاء بالنذر فقال
بالشرط كااللتزام بالنذر، والنذر ال یبطل منھ إال ما خالف حكم اهللا وكتابھ، بل الشروط 

حق اهللا، وااللتزام بھ أوفى من االلتزام بالنذر؛ ألن  في حقوق العباد أوسع من النذر في
بالشرط یدفع حیل أكثر المتحیلین، ویجعل للرجل مخرجًا مما یخاف منھ ومما یضیق 
علیھ؛ فالشرط الجائز بمنزلة العقد، بل ھو عقد وعھد، ومما سبق تبین أن كل شرط 

شرط ال یخالف حكمھ وال خالف حكم اهللا وناقض كتابھ فھو باطل كائنا ما كان، وأن كل 
یناقض كتابھ وھو ما یجوز تركھ وفعلھ بدون الشرط فھو الزم بالشرط، وال یستثنى من 

، فالشروط واتفاق الصحابة  وسنة رسولھ  ذلك شيء، وقد دل علیھما كتاب اهللا 
في حق المكلفین كالنذر في حق رب العالمین، فكل طاعة جاز فعلھا قبل النذر لزمت 

وكذلك كل شرط جاز الوفاء بھ بدون االشتراط لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند بالنذر، 
وإذا كان من عالمات النفاق إخالف الوعد ولیس بمشروط فكیف الوعد المؤكد . الشروط

  .)٢(بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط یدخل في الكذب والخلف والخیانة والغدر
للعاقدین مطلق الحریة في تحدید إن األخذ بھذا الرأي یجعل : السبب السابع

موقفھما مما یوجبھ العقد، فیدخالن في ھذه العالقة الزوجیة على بّینة وبصیرة، وعن 
اطمئنان لما یرغبان فیھ أو یرغبھ كل واحد من اآلخر، وبھذا تكون الشریعة اإلسالمیة قد 

علھا شریعة ال أعطت لإلرادة اإلنسانیة حریتھا في تكییف العقد من حیث مقتضاه، مما یج
  . )٣(ُتسابق في ھذا االتجاه

                                                        
  .٨٤حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبدالدایم، ص: ینظر - ١
  . بعدھا بتصرف وما ٣/٣٨٩إعالم الموقعین  :ینظر - ٢
  . ٧٩الشروط في النكاح، لشاكر جمعة بكري، ص: ینظر - ٣
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  الخاتمة
  أھم النتائج والمقترحات

اعتدال اإلنسان في جمیع أحوالھ، وعلیھ فالوسطیة في االجتھاد : الوسطیة تعني )١
 .اعتدال المجتھد في اجتھاده بحیث یراعي أحوال مجتمعھ ومقاصد الشرع: الفقھي تعني

ما لمن توفرت فیھ شروطھ، وھذه الشروط التي إن االجتھاد لیس متاحا لكل أحد، وإن )٢
ذكرھا الفقھاء لیست توقیفیة وإنما ھي اجتھادیة فقد یضاف إلیھا بعض الشروط مراعاة 

 .لظروف كل عصر
معرفتھ كیفیة االستنباط ویحصل لھ ذلك : أرى أن ضابط المجتھد اآلن ھو فقط )٣

األدلة المتفق علیھا بمعرفة قواعد أصول الفقھ، من حیث معرفة القواعد الخاصة ب
والمختلف فیھا، ومعرفة القواعد الخاصة بالحكم الشرعي والوضعي، ومعرفة دالالت 

 . األلفاظ، وكیفیة الترجیح، متماشیا في ذلك كلھ مع فقھ الواقع والمقاصد 
قصر حق اإلفتاء على طائفة : من أھم الطرق لتحقیق الوسطیة في االجتھاد الفقھي )٤

 .الفتاوى التي قد جانبھا الصواب بالتصحیح من المجتھدین، وتتبع
إن الحق والصواب في قول واحد من المجتھدین ومن عداه مخطىء سواء كان في  )٥

فروع الدین أو أصولھ لكنھ إن كان في فروع الدین مما لیس فیھ دلیل قاطع من نص أو 
 .إجماع فھو معذور غیر آثم ولھ أجر على اجتھاده

إعالم المخالف وغیره : المخالف وبین تعنیفھ، فاإلنكارھناك فرق بین اإلنكار على  )٦
: بأن الرأي محل اإلنكار قد جانب الصواب مع بیان أسباب اإلنكار، أما التعنیف فھو

  .اللوم والتعییر والتوبیخ، فاألول مطلوب والثاني مرفوض
 .مسائل الفقھ اإلسالمي منھا ما ھو متفق علیھ ومنھا ما ھو مختلف فیھ )٧
بعدم : لوسطیة في االجتھاد في المسائل المتفق على أحكامھا یكونإن تحقیق ا )٨

التصادم مع أحكامھا المستنبطة من أدلتھا والمتفق علیھا، فال یتصادم المجتھد مع نص 
من النصوص الشرعیة أو حكم من األحكام الفقھیة المتفق علیھا ویخالفھا بدعوى تحقیق 

  .الوسطیة
لشریعة وقواعدھا العامة، دون إحصاء لجمیع إن القرآن الكریم قد حوى أصول ا )٩

 .النوازل إلى قیام الساعة؛ الستحالة ذلك
المسائل التي : إن تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل المختلف فیھا، وھي )١٠

علیھا أدلة من الكتاب ظنیة الداللة أو السنة ظنیة الثبوت أو الداللة، یكون بتوفر ضوابط 
ا للمجتھد، ویأتي من الضوابط الرئیسیة في ھذا األمر معرفة االجتھاد باعتباره وصف

 .المجتھد بكیفیة االستنباط واالستدالل والتوفیق والترجیح بین األدلة
المسائل التي لیس : إن تحقیق الوسطیة في االجتھاد في المسائل المجتھد فیھا، وھي )١١

قواعد الشرع، وأن علیھا نص من الكتاب أو السنة، یكون بمراعاة تغیرات العصر مع 
یقصد المجتھد باجتھاده التیسیر ورفع الحرج عن الناس ال مجرد الھوى والتشھي، 

 .مراعیا في كل ذلك حال المستفتي
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إن مفھوم دار اإلسالم ودار الحرب عند الفقھاء یرجع إلى العصر الذي كانوا  )١٢
ي أحوال وھذا شيء ال یعیبھم أو ینتقص من قدرھم؛ ألن الفقیھ یراع یعیشون فیھ،

عصره وظروف زمانھ، وإذا كان ھذا ال یعیب الفقھاء قدیما فإنھ وال شك أن استخدام 
مصطلح دار الحرب عند فقھاء الیوم یعیبھم؛ إذ تغیرت األحوال والظروف وأصبحت 

 .أكثر دول العالم اآلن تربطھم معاھدات دولیة
واحد، عقیدة وعبادة، إن اإلسالم لیس دینًا روحیًا فقط وإنما ھو دین ودولة في آن  )١٣

معاملة وسیاسة، فكما نّظم عالقة اإلنسان بربھ نّظم عالقتھ بنفسھ وبغیره، وكما حدد 
 .العالقات بین الناس في كل النواحي حدد العالقات بین دولة اإلسالم ودولة الكفر

إن دفع النقود في زكاة الفطر أفضل ألنھ أقرب إلى منفعة الفقیر فإنھ یشتري بھ  )١٤
ا یحتاج إلیھ والتنصیص على الحنطة والشعیر كان ألن البیاعات في ذلك الوقت للحال م

بالمدینة یكون بھا فأما في دیارنا البیاعات تجرى بالنقود وھي أعز األموال فاألداء منھا 
 .أفضل

إن ُعرف الناس لھ أثره في تحدید بدایة النفقة على الزوجة، فإذا تعارف الناس على  )١٥
جة بمجرد العقد علیھا لزم الزوج ذلك، وإذا تعارف الناس على أن أن النفقة تجب للزو

النفقة تجب للزوجة بانتقالھا إلى بیت الزوجیة فال یطالب الزوج بشيء من نفقتھا إال بعد 
 .  انتقالھا إلیھ

إن الزوجة أو ولیھا إذا اشترطا على الزوج أال یمنعھا من العمل، فإنھ یجب الوفاء  )١٦
 العقود آثار مصالح وألضعنا واسعًا الشروط لضیقنا احترام بعدم اقلن بھذا الشرط، ولو

 المسلمین على المفاسد والتوسیع ودرء المصالح لجلب جاءت والشریعة الناس، على
 .الشرع في آخر ألصل معارضة غیر من حقوقھم وحفظ

  :المقترحات
ھادي؛ توجیھ أنظار الباحثین إلى إعادة النظر في أحكام الفقھ اإلسالمي االجت)١

 .لیوافق تغیرات العصر مع قواعد الشرع
  .تشكیل لجان لرصد الفتاوى المنحرفة؛ لبیان خطئھا وتحذیر الناس منھا)٢
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 ثبت المراجع 
  القرآن الكریم وتفسیره

 -دار إحیاء التراث العربي : أحكام القرآن، ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، طبعة )١
 .لصادق قمحاويمحمد ا: ھــ، تحقیق١٤٠٥ –بیروت 

لبنان،  -دار الفكر للطباعة والنشر : أحكام القرآن، ألبي بكر محمد بن عبداهللا بن العربي، طبعة )٢
 .محمد عبدالقادر عطا: تحقیق

دار : التحریر والتنویر المعروف بتفسیر التحریر والتنویر، لمحمد الطاھـر بن عاشور، طبعة )٣
 .م١٩٩٧ -تونس  -سحنون للنشر والتوزیع 

دار الكتب العلمیة : تفسیر البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الشھـیر بأبي حیان األندلسي، طبعة )٤
الشیخ عادل أحمد عبد : األولى، تحقیق : م، الطبعة٢٠٠١-ھــ ١٤٢٢ -بیروت / لبنان -

) ٢زكریا عبد المجید النوقي .د) ١الشیخ علي محمد معوض، شارك في التحقیق  -الموجود 
 .لي الجملأحمد النجو.د

تفسیر القرآن العظیم، المعروف بتفسیر ابن كثیر، ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  )٥
 .ھـ١٤٠١دار الفكر بیروت، : الدمشقي، طبعة

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، المعروف بتفسیر الطبري، ألبي جعفر محمد بن جریر بن  )٦
 .١٤٠٥-یروت ب -دار الفكر : یزید بن خالد الطبري، طبعة

الجامع ألحكام القرآن المعروف بتفسر القرطبي، ألبي عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري  )٧
 .دار الشعب القاھـرة: القرطبي، طبعة

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، ألبي القاسم محمود بن عمر  )٨
عبد الرزاق : بیروت، تحقیق - عربي دار إحیاء التراث ال: الزمخشري الخوارزمي، طبعة

 .المھـدي
  كتب السنة وعلومھـا وشروحھـا

: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، لتقي الدین أبي الفتح، المعروف بابن دقیق العید، طبعة )١
 .دار الكتب العلمیة بیروت

لبزار، البحر الزخار، المعروف بمسند البزار، ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ا )٢
األولى، : ، الطبعة١٤٠٩مكتبة العلوم والحكم المدینة، مؤسسة علوم القرآن بیروت: طبعة

 .محفوظ الرحمن زین اهللا، وآخرون. د: تحقیق
البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر، ألبي حفص سراج الدین  )٣

دار الھـجرة للنشر : ف بابن الملقن، طبعةعمر بن علي بن أحمد األنصاري الشافعي المعرو
مصطفى أبو : األولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٤-ھــ١٤٢٥ -السعودیة - الریاض -والتوزیع 

 .الغیط، وعبداهللا بن سلیمان، ویاسر بن كمال
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ألبي العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  )٤

 .بیروت –الكتب العلمیة دار : المباركفوري، طبعة
تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  )٥

 .السید عبداهللا ھـاشم الیماني المدني: ، تحقیق١٩٦٤ -  ١٣٨٤المدینة المنورة : طبعة
بن عبد البر التمھـید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا  )٦

: ، تحقیق١٣٨٧ -المغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة : النمري، طبعة
 .محمد عبد الكبیر البكري  ،مصطفى بن أحمد العلوي

الجامع الصحیح المعروف بسنن الترمذي، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي السلمي،  )٧
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 . أحمد محمد شاكر وآخرون :بیروت، تحقیق -دار إحیاء التراث العربي : طبعة
وسننھ وأیامھ، المعروف بصحیح  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا  )٨

دار ابن كثیر الیمامة : البخاري، ألبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، طبعة
 .مصطفى دیب البغا. د: الثالثة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٧/ھـ١٤٠٧بیروت، 

بیان العلم وفضلھ، ألبي عمر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم  جامع )٩
 .ھـ١٣٩٨دار الكتب العلمیة بیروت : النمري القرطبي، طبعة

سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني األمیر،   )١٠
محمد عبد : الرابعة، تحقیق : بعة، الط١٣٧٩ - بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : طبعة

 .العزیز الخولي
مكتبة : سنن البیھـقي الكبرى، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھـقي، طبعة )١١

 .محمد عبد القادر عطا: ، تحقیق١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكة المكرمة  -دار الباز 
 -دار المعرفة : طبعةسنن الدارقطني، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي،  )١٢

 .السید عبد اهللا ھـاشم یماني المدني: ، تحقیق ١٩٦٦ - ١٣٨٦ - بیروت 
 - دار الكتاب العربي : سنن الدارمي، ألبي محمد عبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي، طبعة )١٣

 .فواز أحمد زمرلي: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٧ - بیروت 
 -الھـند  -الدار السلفیة : لخراساني، طبعةسنن سعید بن منصور، لسعید بن منصور ا )١٤

 .حبیب الرحمن األعظمي: األولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٢-ھــ ١٤٠٣
السنن، المعروف بسنن ابن ماجھـ، ألبي عبداهللا محمد بن یزید القزویني المعروف بابن  )١٥

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق-بیروت  -دار الفكر : ماجھـ، طبعة
معروف بسنن أبي داود، ألبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني األزدي،  السنن، ال )١٦

 .محمد محیي الدین عبد الحمید: دار الفكر، تحقیق: طبعة
: شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، طبعة )١٧

 .األولى: ، الطبعة١٤١١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة 
دمشق  -المكتب اإلسالمي : السنة، ألبي محمد الحسین بن مسعود البغوي، طبعةشرح  )١٨

محمد زھـیر  -شعیب األرناؤوط : الثانیة ، تحقیق: م ، الطبعة١٩٨٣ -ھــ ١٤٠٣ - بیروت 
 .الشاویش

دار : شرح النووي على صحیح مسلم، ألبي زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، طبعة )١٩
 .ھـ١٣٩٢الثانیة، : روت، الطبعةإحیاء التراث العربي بی

شرح صحیح البخاري، ألبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي،  )٢٠
: الثانیة، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٣ - ھــ ١٤٢٣ - الریاض /السعودیة -مكتبة الرشد : طبعة

 .أبو تمیم یاسر بن إبراھـیم
اُل الُمعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، للقاضي أبي شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض، المعروف ِإكَم )٢١

دار الوفاء للطباعة والنشر : الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون، طبعة
 .یحیى إسماعیل: د: م، تحقیق١٩٩٨/ھــ١٤١٩األولى، : والتوزیع، مصر، الطبعة

الرسالة  مؤسسة: شرح مشكل اآلثار، ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، طبعة )٢٢
 .شعیب األرنؤوط: األولى، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٧ - ھــ ١٤٠٨ - بیروت / لبنان -

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البستي،  )٢٣
شعیب : الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٣ -  ١٤١٤ -بیروت  - مؤسسة الرسالة : طبعة

 .األرنؤوط
دار إحیاء : ي شرح صحیح البخاري، لبدرالدین محمود بن أحمد العیني، طبعةعمدة القار )٢٤
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 .بیروت –التراث العربي 
دار الكتب : عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظیم آبادي، طبعة )٢٥

 .الثانیة: م، الطبعة١٩٩٥ -بیروت  -العلمیة 
بن علي بن حجر العسقالني الشافعي،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل أحمد )٢٦

 .محب الدین الخطیب: بیروت، تحقیق -دار المعرفة : طبعة
فتح الباري في شرح صحیح البخاري، ألبي الفرج زین الدین عبد الرحمن ابن شھـاب الدین  )٢٧

: الدمام، الطبعة/ دار ابن الجوزي السعودیة : البغدادي الدمشقي الشھـیر بابن رجب، طبعة
 .أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد: ھــ، تحقیق١٤٢٢یة، الثان

دار الوطن : كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ألبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي، طبعة )٢٨
 .علي حسین البواب: م، تحقیق١٩٩٧ -ھــ ١٤١٨الریاض، 

دار  /للتراثدار الریان : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الھـیثمي، طبعة )٢٩
 .١٤٠٧ –بیروت ، القاھـرة  -الكتاب العربي

دار الكتب : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لعلي بن سلطان محمد القاري، طبعة )٣٠
 . جمال عیتاني: األولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠١ - ھــ ١٤٢٢ -بیروت / لبنان -العلمیة 

دار : عبداهللا الحاكم النیسابوري، طبعة المستدرك على الصحیحین، ألبي عبداهللا محمد بن )٣١
 .مصطفى عبد القادر عطا: م، تحقیق١٩٩٠/ھـ١٤١١الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى، 

مؤسسة : مسند ابن الجعد، ألبي الحسن علي بن الجعد بن عبید الجوھـري البغدادي، طبعة )٣٢
 .حیدرعامر أحمد : األولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٠ - ١٤١٠نادر بیروت، 

، المعروف بصحیح مسلم، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  )٣٣
دار إحیاء التراث العربي : ألبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، طبعة 

 .محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق
مؤسسة قرطبة : الشیباني، طبعة المسند، المعروف بمسند أحمد، ألبي عبداهللا أحمد بن حنبل )٣٤

 .مصر –
المصنف في األحادیث واآلثار، المعروف بمصنف ابن أبي شیبة، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد  )٣٥

: األولى، تحقیق : ، الطبعة١٤٠٩ -الریاض  - مكتبة الرشد : بن أبي شیبة الكوفي، طبعة
 .كمال یوسف الحوت

: بكر عبد الرزاق بن ھـمام الصنعاني، طبعةالمصنف، المعروف بمصنف عبدالرزاق، ألبي  )٣٦
 .حبیب الرحمن األعظمي: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٣ - بیروت  -المكتب اإلسالمي 

 -مكتبة الزھـراء : المعجم الكبیر، ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، طبعة )٣٧
 .عبدالمجید السلفيحمدي بن : الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٩٨٣ -  ١٤٠٤ -الموصل 

دار : نصب الرایة ألحادیث الھـدایة، ألبي محمد عبداهللا بن یوسف الحنفي الزیلعي، طبعة )٣٨
 .محمد یوسف البنوري: ، تحقیق١٣٥٧ - مصر  -الحدیث 

نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار، لمحمد بن علي بن محمد  )٣٩
 .١٩٧٣ –ت بیرو -دار الجیل : الشوكاني، طبعة

  كتب أصول الفقھ وقواعده
اإلبھـاج في شرح المنھـاج على منھـاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي، لعلي بن عبد  )١

: ھـ، تحقیق١٤٠٤األولى، : دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة : الكافي السبكي، طبعة
 .جماعة من العلماء

دار الكتاب العربي : محمد اآلمدي، طبعةاإلحكام في أصول األحكام، ألبي الحسن علي بن  )٢
 .سید الجمیلي. د: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٤ - بیروت 
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دار الحدیث : اإلحكام في أصول األحكام، ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي، طبعة )٣
 .األولى: ، الطبعة١٤٠٤القاھـرة 

واإلمام، ألبي العباس شھاب الدین  اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي )٤
دار البشائر اإلسالمیة، : أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي، طبعة

  عبدالفتاح أبوغدة: م، اعتنى بھ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٦الثانیة، : لبنان، الطبعة –بیروت 
المعروف بابن  أدب المفتي والمستفتي، ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن،  تقي الدین )٥

-ھـ١٤٢٣ -الثانیة : المدینة المنورة، الطبعة -مكتبة العلوم والحكم : الصالح، طبعة
  موفق عبد اهللا عبد القادر. د: م، تحقیق٢٠٠٢

دار : إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة )٦
أبو مصعب محمد سعید البدري : تحقیق األولى،: ، الطبعة١٩٩٢ -  ١٤١٢ -بیروت  -الفكر 

. 
دار الكتب العلمیة بیروت  : األشباه والنظائر، لعبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، طبعة )٧

 .األولى : ، الطبعة١٤٠٣
كنز الوصول الى معرفة األصول، لعلي بن محمد البزدوي الحنفي ، دار  -أصول البزدوي  )٨

 كراتشي -مطبعة جاوید بریس : النشر 
 –دار المعرفة : أصول السرخسي، ألبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھـل السرخسي، طبعة )٩

 .بیروت
 .المكتبة الزھـریة للتراث: محمد أبوالنور زھـیر، طبعة: أصول الفقھ، د )١٠
: المكتبة التجاریة الكبرى مصر، الطبعة: أصول الفقھ، للشیخ محمد الخضري، طبعة )١١

 .م١٩٦٩/ھـ١٣٨٩السادسة، 
 .دار الفكر العربي، بدون تاریخ: محمد أبوزھـرة، طبعة: صول الفقھ، للشیخأ )١٢
 .مصر –المكتبة التجاریة الكبرى : االعتصام، ألبي إسحاق الشاطبي، طبعة )١٣
إعالم الموقعین عن رب العالمین، ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن  )١٤

: ، تحقیق ١٩٧٣ -بیروت  -دار الجیل : لقیم، طبعةسعد الزرعي الدمشقي، المعروف بابن ا
 .طھ عبد الرؤوف سعد

أنوار البروق في أنواء الفروق، المعروف بالفروق للقرافي، ألبي العباس شھـاب الدین  )١٥
عالم الكتب، ودار النوادر الكویتیة، وھـي : أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالكي، طبعة

المیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودیة، طبعة خاصة لوزارة الشؤون اإلس
 .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١

دار : البحر المحیط في أصول الفقھ، لبدرالدین محمد بن بھـادر بن عبداهللا الزركشي، طبعة )١٦
محمد . د: األولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٠ -ھــ ١٤٢١ -بیروت / لبنان -الكتب العلمیة 

 .محمد تامر
: ، ألبي المعالي عبدالملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني، طبعةالبرھـان في أصول الفقھ )١٧

عبد العظیم محمود . د: الرابعة، تحقیق: ، الطبعة١٤١٨ -مصر  -المنصورة  - الوفاء 
 .الدیب

التبصرة في أصول الفقھ، ألبي إسحاق إبراھـیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي،  )١٨
 .محمد حسن ھـیتو. د: ھـ، تحقیق١٤٠٣ألولى، ا: دار الفكر دمشق، الطبعة: طبعة

التقریب واإلرشاد للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقالني  )١٩
الثانیة، : عبد الحمید بن علي أبو زنید، الطبعة. مؤسسة الرسالة ، تحقیق، د:  المالكي طبعة

 م ١٩٩٨ -ھــ  ١٤١٨
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ألصول، ألبي عبداهللا شمس الدین محمد بن محمد المعروف بابن التقریر والتحبیر في علم ا )٢٠
 .م١٩٩٦ -ھــ ١٤١٧ -بیروت  - دار الفكر : أمیر حاج، طبعة

: التلخیص في أصول الفقھ، ألبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني، طبعة )٢١
جولم النبالي، عبد اهللا : م، تحقیق١٩٩٦ -ھــ١٤١٧ -بیروت  -دار البشائر اإلسالمیة 

 .وبشیر أحمد العمري
: التمھـید في تخریج الفروع على األصول، ألبي محمد عبدالرحیم بن الحسن اإلسنوي، طبعة )٢٢

 .محمد حسن ھـیتو. د: ھـ، تحقیق١٤٠٠األولى،: مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة
بن حسین المكي تھـذیب الفروق والقواعد السنیة في األسرار الفقھیة، للشیخ محمد بن علي  )٢٣

المالكي، وھـو مطبوع ھـامش على حاشیة إدرار الشروق على أنواء الفروق، للشیخ قاسم 
بن عبد اهللا بن محمد بن محمد المعروف بابن الشاط، واإلدرار حاشیة على أنوار البروق 
في أنواء الفروق، المعروف بالفروق للقرافي، ألبي العباس شھـاب الدین أحمد بن إدریس 

عالم الكتب، ودار النوادر الكویتیة، وھـي طبعة خاصة : بد الرحمن المالكي، طبعةبن ع
 .م٢٠١٠/ھـ١٤٣١لوزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالسعودیة، 

: التوضیح في حل غوامض التنقیح لعبید اهللا بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، طبعة )٢٤
 .زكریا عمیرات: م، تحقیق ١٩٩٦ -ھــ ١٤١٦ - بیروت -دار الكتب العلمیة 

: رسالة في أصول الفقھ ، ألبي علي الحسن بن شھـاب الحسن العكبري الحنبلي ، طبعة  )٢٥
موفق .د: األولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٢-ھــ١٤١٣ -مكة المكرمة  - المكتبة المكیة 

 بن عبد اهللا بن عبد القادر
: مكتبة الحلبي مصر، الطبعة: بن إدریس الشافعي، طبعةالرسالة، ألبي عبداهللا محمد  )٢٦

 .أحمد محمد شاكر: م، تحقیق١٩٤٠/ھــ١٣٥٨األولى، 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدین أبي النصر عبد الوھـاب بن علي بن عبد  )٢٧

: ھــ ، الطبعة ١٤١٩ -م ١٩٩٩ -بیروت / لبنان  -عالم الكتب : الكافي السبكي ، طبعة
 علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: ألولى ، تحقیق ا

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھـب اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي محمد  )٢٨
موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشھـیر بابن قدامة المقدسي، 

 .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣زیع، الطبعة الثانیة مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتو: طبعة
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، لسعد الدین مسعود بن عمر  )٢٩

: م، تحقیق ١٩٩٦ -ھــ ١٤١٦ -دار الكتب العلمیة  بیروت : التفتازاني الشافعي ، طبعة 
 زكریا عمیرات

 - سوریا / دمشق  -دار القلم : طبعة شرح القواعد الفقھیة، ألحمد ابن الشیخ محمد الزرقا، )٣٠
 .مصطفى أحمد الزرقا: الثانیة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٩ -ھــ ١٤٠٩

شرح تنقیح الفصول، أبي العباس شھـاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  )٣١
طھ عبد الرؤوف سعد، : شركة الطباعة الفنیة المتحدة، تحقیق: الشھـیر بالقرافي طبعة

 م ١٩٧٣ -ھــ  ١٣٩٣األولى، : ةالطبع
مكتبة الدعوة اإلسالمیة، شباب : عبد الوھـاب خالف، طبعة :علم أصول الفقھ، للشیخ )٣٢

 .دار القلم: األزھـر، الطبعة الثامنة، نشر
، ألبي - لزین العابدین ابن نجیم المصري-غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباھـ والنظائر  )٣٣

دار الكتب : بن محمد مكي الحسیني الحموي الحنفي، طبعةالعباس شھـاب الدین أحمد 
 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥األولى، : بیروت، الطبعة/العلمیة لبنان

دار ابن الجوزي : الفقیھ والمتفقھ، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، طبعة )٣٤
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 .سف الغرازيأبو عبد الرحمن عادل بن یو: ھــ، تحقیق١٤٢١الثانیة، : السعودیة، الطبعة
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبدالعلي محمد بن نظام الدین محمد السھـالوي  )٣٥

 م٢٠٠٢دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى : األنصاري اللكنوي، طبعة
: قواطع األدلة في األصول، ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، طبعة )٣٦

محمد حسن محمد حسن : م، تحقیق ١٩٩٧ -ھــ١٤١٨ - بیروت  - یة دار الكتب العلم
 .إسماعیل الشافعي

قواعد األحكام في مصالح األنام، ألبي محمد عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسالم السلمي  )٣٧
 .بیروت –دار الكتب العلمیة : الدمشقي المعروف بسلطان العلماء، طبعة

دوي، لعالء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البز )٣٨
عبد اهللا محمود محمد : م، تحقیق١٩٩٧ -ھــ ١٤١٨ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : طبعة
 .عمر

دار الكتب العلمیة : اللمع في أصول الفقھ ، ألبي إسحاق إبراھـیم بن علي الشیرازي ، طبعة )٣٩
 األولى: م ، الطبعة١٩٨٥-ھــ ١٤٠٥ -بیروت  -

جامعة اإلمام محمد : المحصول في علم األصول، لمحمد بن عمر بن الحسین الرازي، طبعة )٤٠
طھـ جابر فیاض : األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤٠٠ - الریاض  - بن سعود اإلسالمیة 

 .العلواني
مؤسسة : المدخل إلى مذھـب اإلمام أحمد بن حنبل، لعبدالقادر بن بدران الدمشقي، طبعة )٤١

 عبداهللا بن عبدالمحسن التركي. د: ھـ، تحقیق١٤٠١الثانیة،: ، الطبعةالرسالة بیروت
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، ألبي محمد علي بن احمد بن سعید بن  )٤٢

  .دار الكتب العلمیة بیروت: حزم الظاھري، طبعة
 -دار الكتب العلمیة  :المستصفى في علم األصول، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، طبعة )٤٣

 .محمد عبد السالم عبد الشافي: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١٣ - بیروت 
المطبعة الحسنیة : مسلم الثبوت، لمحب اهللا بن عبدالشكور الھـندي البھـاري، طبعة )٤٤

 المصریة
ھـا مجدالدین عبدالسالم بن تیمیة، وأضاف إلی: المسودة في أصول الفقھ، بدأ بتصنیفھـا الجّد )٤٥

المدني القاھـرة، : أحمد بن تیمیة، طبعة: عبدالحلیم بن تیمیة، ثم أكملھـا حفیدھـ: ابنھـ
 محمد محیى الدین عبدالحمید: تحقیق

دار الكتب : المعتمد في أصول الفقھ، ألبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري، طبعة )٤٦
 .س خلیل المی: ، تحقیق١٤٠٣األولى، : العلمیة بیروت، الطبعة

دار : المنخول في تعلیقات األصول ، ألبي حامد  محمد بن محمد بن محمد الغزالي، طبعة )٤٧
 محمد حسن ھـیتو. د: الثانیة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٤٠٠ - دمشق  -الفكر 

دار : الموافقات في أصول الفقھ، إلبراھـیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، طبعة )٤٨
 .عبد اهللا دراز: بیروت، تحقیق -المعرفة 

دار الخیر دمشق بیروت، : محمد مصطفى الزحیلي، طبعة: الوجیز في أصول الفقھ، د )٤٩
 .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧: الثانیة: الطبعة

دار الفكر المعاصر بیروت لبنان، دار : وھـبة الزحیلي، طبعة: الوجیز في أصول الفقھ، د )٥٠
 .م١٩٩٩/ھـ١٤١٩الفكر دمشق سوریة، الطبعة الثانیة، 

المكتبة اإلسالمیة القاھـرة، : عبد العزیز محمد عزام، طبعة: وجیز في القواعد الفقھیة، دال )٥١
 . ٢٠٠٥الطبعة األولى، 

  كتب الفقھ الحنفي
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ھــ ، ١٤٠٥ -لبنان  -عالم الكتب : االتباع، لصدر الدین ابن أبي العز الحنفي ، دار النشر  )١
 عاصم بن عبد اهللا القریوتي -محمد عطا اهللا حنیف : الثانیة ، تحقیق : الطبعة 

دار الكتب : االختیار لتعلیل المختار، لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، طبعة )٢
عبد اللطیف : الثالثة، تحقیق: م، الطبعة ٢٠٠٥ -ھــ  ١٤٢٦ - لبنان / بیروت  -العلمیة 

 .محمد عبد الرحمن
هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، األصل المعروف بالمبسوط للشیباني، ألبي عبدا )٣

 .أبو الوفا األفغاني: كراتشي، تحقیق -إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : طبعة
 -دار الكتاب العربي : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین الكاساني، طبعة )٤

 .الثانیة: ، الطبعة١٩٨٢ - بیروت 
دار : لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، طبعةتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق،  )٥

 .ھــ١٣١٣ -القاھـرة -الكتب اإلسالمي
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار، المعروف بحاشیة ابن عابدین،  )٦

 -ھــ ١٤٢١ - بیروت  -دار الفكر للطباعة والنشر: لمحمد أمین بن عمر عابدین، طبعة
 .م٢٠٠٠

عالم : ة على أھـل المدینة، ألبي عبداهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، طبعةالحج )٧
 .مھـدي حسن الكیالني القادري: ، تحقیق١٤٠٣الثالثة، : بیروت، الطبعة –الكتب 

بیروت، / لبنان  - دار الكتب العلمیة : درر الحكام شرح مجلة األحكام، لعلي حیدر، طبعة )٨
 .ـمي الحسینيالمحامي فھ: تحقیق وتعریب

الفتاوى الھـندیة في مذھـب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، للشیخ نظام وجماعة من  )٩
 .م١٩٩١ -ھــ ١٤١١ -دار الفكر : علماء الھـند، طبعة

بیروت،  -دار الفكر : فتح القدیر، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، طبعة )١٠
 .الثانیة: الطبعة

 –دار المعرفة : الدین محمد بن أحمد بن أبي سھـل السرخسي، طبعة المبسوط، لشمس )١١
 .بیروت

دار : مختصر اختالف العلماء، ألحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي الجصاص، طبعة )١٢
 .عبد اهللا نذیر أحمد. د: الثانیة، تحقیق: ، الطبعة١٤١٧ - بیروت  -البشائر اإلسالمیة 

الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني  الھـدایة شرح بدایة المبتدي، ألبي )١٣
 المكتبة اإلسالمیة: المرغیاني ، طبعة

  كتب الفقھ المالكي
االستذكار الجامع لمذاھـب فقھاء األمصار، ألبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن عبد  )١

األولى، : م، الطبعة٢٠٠٠ - بیروت  -دار الكتب العلمیة : البر النمري القرطبي، طبعة
  .محمد علي معوض- سالم محمد عطا: قتحقی

بدایة المجتھـد ونھـایة المقتصد، ألبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  )٢
 .بیروت –دار الفكر : القرطبي، طبعة

 -بیروت / لبنان -دار الكتب العلمیة : بلغة السالك ألقرب المسالك، ألحمد الصاوي، طبعة )٣
 .محمد عبدالسالم شاھـین: تحقیق األولى،: م، الطبعة١٩٩٥ -ھــ ١٤١٥

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ألبي عبد اهللا محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري،  )٤
 .الثانیة: ، الطبعة١٣٩٨ - بیروت  -دار الفكر : طبعة

الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، لصالح عبد السمیع  )٥
 .المكتبة الثقافیة بیروت: ، طبعةاآلبي األزھـري
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م، ١٩٩٤ -بیروت  -دار الغرب : الذخیرة، لشھـاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، طبعة  )٦
 .محمد حجي: تحقیق

 بیروت -دار الفكر : الرسالة، ألبي محمد عبد اهللا بن أبي زید القیرواني، طبعة )٧
محمد : بیروت، تعلیق - دار الفكر : عةالشرح الكبیر، ألبي البركات سیدي أحمد الدردیر، طب )٨

 .علیش
شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني، ألبي العباس شھـاب الدین أحمد  )٩

دار الكتب : ، طبعة)زروق( بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ
 .أحمد فرید المزیدي :م، تحقیق٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧األولى، : لبنان، الطبعة –العلمیة، بیروت 

دار الكتب : شرح میارة الفاسي، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد المالكي، طبعة )١٠
عبد اللطیف : األولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٠ -ھــ ١٤٢٠ -بیروت / لبنان -العلمیة 

 .حسن عبد الرحمن
الثالثة، : نان، الطبعةالفقھ المالكي وأدلتھ، للحبیب بن طاھـر، مؤسسة المعارف، بیروت لب )١١

 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦
الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ألحمد بن غنیم بن سالم النفراوي  )١٢

 . ١٤١٥ –بیروت  -دار الفكر : المالكي، طبعة
دار : الكافي في فقھ أھـل المدینة، ألبي عمر یوسف بن عبداهللا بن عبدالبر القرطبي، طبعة  )١٣

 .األولى: ، الطبعة١٤٠٧ -بیروت  -میة الكتب العل
 .بیروت –دار صادر : المدونة الكبرى، لمالك بن أنس، طبعة )١٤
دار الغرب : المقدمات الممھـدات، ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، طبعة )١٥

 .محمد حجي: د: م، تحقیق١٩٨٨/ھـ١٤٠٨األولى، : لبنان، الطبعة –اإلسالمي، بیروت 
 -بیروت  - دار الفكر : یل شرح على مختصر سید خلیل، لمحمد علیش، طبعةمنح الجل )١٦

 .م١٩٨٩ -ھــ ١٤٠٩
: مواھـب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ألبي عبداهللا  محمد بن عبد الرحمن المغربي، طبعة )١٧

 الثانیة: ، الطبعة١٣٩٨ -بیروت  -دار الفكر 
  كتب الفقھ الشافعي

دار : للشیخ  زكریا األنصاري، طبعة أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )١
محمد محمد : د: األولى، تحقیق: ، الطبعة ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٢ -بیروت  -الكتب العلمیة 

  .تامر 
 - بیروت  - دار المعرفة : األم، ألبي عبداهللا محمد بن إدریس الشافعي، طبعة )٢

 .الثانیة: ، الطبعة١٣٩٣
وھـو شرح مختصر المزني، لعلي  الحاوي الكبیر في فقھ مذھـب اإلمام الشافعي )٣

لبنان  -بیروت  -دار الكتب العلمیة : بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي، طبعة
الشیخ عادل  -الشیخ علي محمد معوض : األولى، تحقیق: م، الطبعة ١٩٩٩- ھــ  ١٤١٩ -

 .أحمد عبد الموجود
ف بن مري النووي، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ألبي زكریا یحیى بن شر )٤

 الثانیة: ، الطبعة١٤٠٥ -بیروت  -المكتب اإلسالمي : طبعة
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، ألبي القاسم عبدالكریم بن محمد  )٥

: لبنان، الطبعة/دار الكتب العلمیة، بیروت: عبدالكریم الرافعي القزویني الشافعي، طبعة
الشیخ عادل أحمد / شیخ علي محمد معوضال: م، تحقیق١٩٩٧/ھـ١٤١٧األولى 

 .عبدالموجود



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
  

- ٣٠١٨ - 

 

غیاث األمم والتیاث الظلم، ألبي المعالي عبدالملك بن عبداهللا بن یوسف الجویني،  )٦
م، ١٩٧٩األولى، : دار الدعوة اإلسكندریة، الطبعة: المعروف بإمام الحرمین،  طبعة

 .مصطفى حلمي. فؤاد عبد المنعم، د. د: تحقیق
: ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھـاج، لمحمد الخطیب الشربیني  طبعةمغني المحتا )٧

 .بیروت –دار الفكر 
المھـذب في فقھ اإلمام الشافعي، ألبي إسحاق إبراھـیم بن علي بن یوسف  )٨

 بیروت –دار الفكر : الشیرازي، طبعة
 نھـایة المحتاج إلى شرح المنھـاج، لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن )٩

 -دار الفكر للطباعة : حمزة ابن شھـاب الدین الرملي الشھـیر بالشافعي الصغیر، طبعة
 .م١٩٨٤ - ھــ ١٤٠٤ - بیروت 

نھـایة المطلب في درایة المذھـب، ألبي المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف  )١٠
- ھــ١٤٢٨األولى، : دار المنھـاج، الطبعة: بن محمد الجویني الملقب بإمام الحرمین طبعة

 .عبد العظیم محمود الّدیب: د: م، تحقیق٢٠٠٧
دار : الوسیط في المذھـب، ألبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، طبعة )١١

محمد محمد ، أحمد محمود إبراھـیم: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١٧ -القاھـرة  - السالم 
 .تامر

  كتب الفقھ الحنبلي
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي  أحكام أھـل الذمة، ألبي عبداهللا )١

 - ١٤١٨رمادى للنشر الدمام، دار ابن حزم بیروت : الدمشقي، المعروف بابن القیم، طبعة
 .شاكر توفیق العاروري - یوسف أحمد البكري : األولى، تحقیق: ، الطبعة١٩٩٧

بن حنبل، ألبي الحسن اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھـب اإلمام أحمد  )٢
محمد حامد : بیروت، تحقیق  -دار إحیاء التراث العربي : علي بن سلیمان المرداوي، طبعة

 .الفقي
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ألبي عبداهللا  شمس الدین محمد بن عبد اهللا  )٣

 -ھــ ١٤٢٣ -بیروت / لبنان - دار الكتب العلمیة : الزركشي المصري الحنبلي، طبعة
 عبد المنعم خلیل إبراھـیم: األولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٢

شرح منتھـى اإلرادات المسمى دقائق أولي النھـى لشرح المنتھـى، لمنصور بن یونس بن  )٤
 .الثانیة: ، الطبعة١٩٩٦ - بیروت  -عالم الكتب : إدریس البھـوتي، طبعة

د بن عبد الحلیم بن تیمیة الفتاوى الكبرى، لشیخ اإلسالم أبي العباس تقي الدین أحم )٥
 .دار المعرفة بیروت: الحراني، طبعة

دار الكتب العلمیة : الفروع وتصحیح الفروع، ألبي عبداهللا محمد بن مفلح المقدسي، طبعة )٦
 .أبو الزھـراء حازم القاضي: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١٨ -بیروت  -

ف بمجموع الفتاوى، ألبي العباس كتب ورسائل وفتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، المعرو )٧
عبد : الثانیة، تحقیق: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: أحمد عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني، طبعة

 .الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
 -دار الفكر : كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھـوتي، طبعة )٨

 .ھـالل مصیلحي مصطفى ھـالل: ، تحقیق١٤٠٢ - بیروت 
المبدع في شرح المقنع، ألبي إسحاق إبراھـیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح الحنبلي ،  )٩

 .١٤٠٠ –بیروت  -المكتب اإلسالمي : طبعة
المحرر في الفقھ على مذھـب اإلمام أحمد بن حنبل، لعبدالسالم بن عبداهللا بن أبي القاسم  )١٠
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 .الثانیة: ، الطبعة١٤٠٤ -الریاض  -مكتبة المعارف  :بن تیمیة الحراني، طبعة
، ١٤٠٥دار الفكر بیروت : المغني، ألبي محمد عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، طبعة )١١

 .األولى: الطبعة 
  كتب الفقھ العام والمذاھـب الفقھیة األخرى

: ب بیروت، الطبعةعالم الكت: اختالف العلماء، ألبي عبداهللا محمد بن نصر المروزي، طبعة )١
 .صبحي السامرائي: ھـ، تحقیق١٤٠٦الثانیة، 

األموال البن زنجویھ، ألبي أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد اهللا الخرساني المعروف  )٢
: مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، الطبعة: بابن زنجویھ، طبعة

 .كر ذیب فیاضشا: د: م، تحقیق١٩٨٦/ھـ١٤٠٦األولى، 
اإلنصاف فیما یجب اعتقاده وال یجوز الجھـل بھ، ألبي بكر محمد بن الطیب الباقالني،  )٣

عمادالدین أحمد : م، تحقیق١٩٨٦/ھـ١٤٠٧األولى، : عالم الكتب لبنان، الطبعة: طبعة
 .حیدر

 دار: البحر الزخار الجامع لمذاھـب علماء األمصار، ألحمد بن یحیى بن المرتضى، طبعة )٤
 .الكتاب اإلسالمي

التاج المذھـب ألحكام المذھـب شرح متن األزھـار في فقھ األئمة األطھـار، للقاضي العالمة  )٥
: دار الحكمة الیمانیة بصنعاء، طبعة: أحمد بن قاسم العنیسي الیماني الصنعاني، طبعة

 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤
محمد : الحلي، تحقیق تبصرة المتعلمین في أحكام الدین، للحسن بن یوسف بن المطھـر )٦

مؤسسة الطباعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي : ھـادي الیوسفي الغروي، طبعة
 .م٢٠٠٤: الرابعة: بطھـران، الطبعة

دار إحیاء التراث : جواھـر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، لمحمد حسن النجیفي، طبعة )٧
 .ود القوجانيمحم: م، تحقیق١٩٨١السابعة، : العربي بیروت، الطبعة

: الروضة الندیة شرح الدرر البھـیة، لمحمد صّدیق حسن خان الِقنَّوجي البخاري، طبعة )٨
الثانیة، : مكتبة الكوثر بالریاض، دار األرقم برمنجھـام بریطانیا، الطبعة

 .محمد صبحي حسن حالق: م، تعلیق١٩٩٣/ھـ١٤١٣
ن عثمان بن َقاْیماز الذھـبي، زغل العلم، لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد ب )٩

 محمد بن ناصر العجمي، طبعة مكتبة الصحوة اإلسالمیة: تحقیق
: السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھـار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة )١٠

 .محمود إبراھـیم زاید: ھـ، تحقیق١٤٠٥األولى، : دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة
م في مسائل الحالل والحرام، ألبي القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلي، شرائع اإلسال )١١

 .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥الحادیة عشرة، : دار القارئ بیروت لبنان، الطبعة: طبعة
مكتبة اإلرشاد جدة، دار : شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، لمحمد بن یوسف أطََّفیَّش، طبعة )١٢

 .م١٩٧٢/ھـ١٣٩٢الثانیة، : الفتح بیروت، الطبعة
 .دار الفكر: الفتاوى الفقھیة الكبرى، البن حجر الھـیتمي  طبعة )١٣
المكتبة : المبسوط في فقھ اإلمامیة، ألبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، طبعة )١٤

 .محمد الباقر البھـبودي: المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، تعلیق
 - دار اآلفاق الجدیدة : بن حزم الظاھـري، طبعةالمحلى، ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید  )١٥

 .لجنة إحیاء التراث العربي: بیروت، تحقیق
المختصر النافع في فقھ اإلمامیة، للشیخ أبي القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الِحلي،  )١٦

 .ھـ١٣٨٧مكتبة األسدي بطھـران : دار التقریب بالقاھـرة، نشر: طبعة
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- ٣٠٢٠ - 

 

  كتب اللغة
ي تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء، لقاسم بن عبد اهللا بن أمیر علي أنیس الفقھاء ف )١

: ھــ تحقیق١٤٢٤-م٢٠٠٤: دار الكتب العلمیة، الطبعة: القونوي الرومي الحنفي، طبعة
 یحیى حسن مراد

دار الھـدایة، : تاج العروس من جواھـر القاموس، لمحمد مرتضى الحسیني الزبیدي، طبعة )٢
 .من المحققین مجموعة: تحقیق

تاج اللغة وصحاح العربیة، المعروف بالصحاح للجوھـري، ألبي نصر إسماعیل بن حماد  )٣
الرابعة، : دار العلم للمالیین بیروت، الطبعة: الجوھـري الفارابي، طبعة

 .أحمد عبد الغفور عطار: م، تحقیق١٩٨٧/ ھــ١٤٠٧
 -دار إحیاء التراث العربي  : بعةتھـذیب اللغة، ألبي منصور محمد بن أحمد األزھـري، ط )٤

 .محمد عوض مرعب: األولى   تحقیق: م، الطبعة٢٠٠١ - بیروت  
محمد : بیروت ، تحقیق  -عالم الكتب : الخصائص، ألبي الفتح عثمان ابن جني ، طبعة )٥

 علي النجار
بیروت،  -دار صادر : لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، طبعة )٦

 .األولى: طبعةال
الدار المصریة : حسن شحاتة وآخرون، طبعة: معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، د )٧

 ٢٠٠٣اللبانیة، الطبعة األولى 
إبراھـیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد : المعجم الوسیط، للمؤلفین )٨

 .مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة، تحقیق: النجار، طبعة 
مفردات في غریب القرآن، ألبي القاسم الحسین بن محمد، المعروف بالراغب ال )٩

 .محمد سید كیالني: لبنان، تحقیق -دار المعرفة : األصفھـاني، طبعة
  كتب التاریخ والتراجم

أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسن  عز الدین بن األثیر علي بن محمد الجزري،  )١
: م، الطبعة١٩٩٦ -ھــ  ١٤١٧ - لبنان / بیروت  -العربي  دار إحیاء التراث: طبعة 

 .عادل أحمد الرفاعي: األولى، تحقیق
اإلصابة في تمییز الصحابة، ألبي الفضل  أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي،  )٢

 .علي محمد البجاوي: م، تحقیق١٩٩٢/ھـ١٤١٢األولى، : دار الجیل بیروت الطبعة: طبعة
ووفیات المشاھـیر واألعالم، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان  تاریخ اإلسالم )٣

األولى، : م، الطبعة١٩٨٧ - ھــ ١٤٠٧بیروت / لبنان -دار الكتاب العربي : الذھـبي، طبعة
 .عمر عبد السالم التدمري. د: تحقیق

دار  :التاریخ الكبیر، ألبي عبداهللا محمد بن إسماعیل بن إبراھـیم البخاري الجعفي، طبعة )٤
 .السید ھـاشم الندوي: الفكر، تحقیق

التعدیل والتجریح لمن خرج لھـ البخاري في الجامع الصحیح، لسلیمان بن خلف بن سعد  )٥
، ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ -الریاض  -دار اللواء للنشر والتوزیع : أبو الولید الباجي ، طبعة

 أبو لبابة حسین. د: األولى ، تحقیق: الطبعة 
ح السیرة النبویة البن ھـشام، ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا الروض األنف في شر )٦

عمر عبد السالم : دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق: بن أحمد السھـیلي، طبعة
 .م٢٠٠٠/ ھــ١٤٢١السالمي ، الطبعة األولى، 

رعي المعروف زاد المعاد في ھـدي خیر العباد، ألبي عبداهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب الز )٧
، ١٩٨٦الكویت  -بیروت  -مكتبة المنار اإلسالمیة  -مؤسسة الرسالة : بابن القیم، طبعة
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 .عبدالقادر األرناؤوط - شعیب األرناؤوط : الرابعة عشر، تحقیق: الطبعة
: سیر أعالم النبالء، ألبي عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھـبي، طبعة )٨

محمد ، شعیب األرناؤوط: التاسعة، تحقیق: ، الطبعة١٤١٣ -یروت ب -مؤسسة الرسالة 
 .نعیم العرقسوسي

معھـد : ، لمحمد بن إسحاق بن یسار، طبعة)المبتدأ والمبعث والمغازي(سیرة ابن إسحاق  )٩
 .محمد حمیداهللا: الدراسات واألبحاث للتعریف، تحقیق

دار : وب الحمیري المعافري، طبعةالسیرة النبویة، ألبي محمد عبد الملك بن ھـشام بن أی )١٠
 .طھ عبد الرءوف سعد: األولى، تحقیق: ، الطبعة١٤١١ -بیروت  -الجیل 

 - دار الكتب العلمیة :: طبقات الحفاظ ألبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، طبعة )١١
 األولى: ، الطبعة  ١٤٠٣ - بیروت 

دار صادر : منیع البصري الزھـري، طبعةالطبقات الكبرى، ألبي عبداهللا محمد بن سعد بن  )١٢
 .بیروت

غوامض األسماء المبھـمة الواقعة في متون األحادیث المسندة، ألبي القاسم  خلف بن  )١٣
. د: ھـ، تحقیق١٤٠٧األولى، : عالم الكتب بیروت، الطبعة: عبدالملك بن بشكوال، طبعة

 .محمد كمال الدین عز الدین، عز الدین علي السید
عیان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر وفیات األ )١٤

 .إحسان عباس: دار الثقافة لبنان، تحقیق: بن خلكان، طبعة
  كتب معاصرة ومتنوعة

 .١٩٨٦دار الفكر، الطبعة األولى، : وھـبة الزحیلي، طبعة: أصول الفقھ اإلسالمي، د )١
دار الفكر بدمشق، الطبعة : وھـبة الزحیلي، طبعة: د آثار الحرب في الفقھ اإلسالمي، )٢

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩الثالثة، 
محمود زكي : اآلثار الفقھیة المترتبة على اختالف الدارین، دراسة فقھیة مقارنة، د )٣

األولى، : عبدالعزیز، جامعة األزھـر، كلیة الدراسات اإلسالمیة بنین أسوان، الطبعة
 م٢٠١٢/ھـ١٤٣٣

ر في الشریعة اإلسالمیة للباحث حاوة طاھـر، رسالة ماجستیر بكلیة أصول أحكام التیسی )٤
 الدین بالجزائر

دار النمیر دمشق، : إحسان الھـندي، طبعة: أحكام الحرب والسالم في دولة اإلسالم، د )٥
 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٣األولى، : الطبعة

مكتبة القدس : طبعة عبد الكریم زیدان،: أحكام الذمیین والمستأمنین في دار اإلسالم، د )٦
 .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢بغداد بالعراق، مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثانیة، 

دار النفائس للنشر : عمر سلیمان األشقر، طبعة: أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د )٧
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨األولى، : األردن، الطبعة-والتوزیع

محمد عبد اللطیف مصباح، رسالة ماجستیر : حثأحكام غیر المسلمین في دار اإلسالم، للبا )٨
 .٢٠١١في القضاء الشرعي بكلیة الدراسات العلیا بجامعة الخلیل 

: إسماعیل لطفي فطاني، طبعة: اختالف الدارین وأثرھـ في أحكام المناكحات والمعامالت، د )٩
 .م١٩٩٨/ ھـ١٤١٨دار السالم، الطبعة الثانیة، 



  أحمد فرید العراقي: د      )   دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة(الوسطیة وعالقتھا باالجتھاد الفقھي 
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عبدالمجید محمود الصالحین، بحث : مھـا في الفقھ اإلسالمي، دأسلحة الدمار الشامل وأحكا )١٠
منشور بمجلة الشریعة والقانون، جامعة اإلمارات، العدد الثالث والعشرون، ربیع األول 

 .م٢٠٠٥ھـ، مایو ١٤٢٦
أحمد فرید العراقي رسالة : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في میزان الفقھ اإلسالمي، د )١١

 .ھ المقارن جامعة األزھـردكتوراه في الفق
: ولید خالد الربیع، طبعة: اإللزام في مسائل األحوال الشخصیة، دراسة فقھیة مقارنة، د )١٢

 .م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٧األولى، : دار النفائس األردن، الطبعة
علي محمد علي قاسم، : التفریق بین الزوجین لعدم الوفاء بالشرط، دراسة مقارنة، د )١٣

 .م٢٠٠٥: جدیدة باإلسكندریة، طبعةدار الجامعة ال: طبعة
التوفیق والسداد في مسألة التصویب والتخطئة في االجتھـاد، لفیصل بن عوض العنزي،  )١٤

 .م٢٠١١طبعة وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، اإلصدار الثاني والعشرون 
ر، بقسم الشریعة، حكم النفقة الشرعیة للزوجة العاملة، لعزالدین عبدالدایم، رسالة ماجستی )١٥

 .م٢٠٠٧تخصص أصول الفقھ، بكلیة العلوم اإلسالمیة جامعة الجزائر،
مطبعة المدني المؤسسة السعودیة : أحمد محمود كریمھ، طبعة: خطاب إسالمي معاصر، د )١٦

 م٢٠١١/ھـ١٤٣٢بمصر، الطبعة األولى، 
د السفیاني، رسالة عابد بن محم: دار اإلسالم ودار الحرب وأصل العالقة بینھـما، للباحث )١٧

 .ماجستیر في قسم الفقھ بكلیة الشریعة بجامعة الملك عبد العزیز
دار السالم : محمد بلتاجي، طبعة: دراسات في األحوال الشخصیة، بحوث فقھیة مؤصلة، د )١٨

 .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧األولى، : القاھـرة، الطبعة
عبد الوھـاب : لألستاذالسیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة،  )١٩

 .م١٩٨٨/ھــ١٤٠٨دار القلم، : خالف، طبعة
الشروط في العقود عند الحنابلة، لمحمد بن أحمد بن حاسر السھـلي، رسالة ماجستیر في  )٢٠

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢الفقھ بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة أم القرى، 
ستیر، بقسم األصول والفقھ، فرع الشروط في النكاح، لشاكر جمعة بكري، رسالة ماج )٢١

 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١الفقھ، بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة الملك عبد العزیز،
مؤسسة : محمد سعید رمضان البوطي، طبعة: ضوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة، د )٢٢

 .الرسالة
كتبي دمشق، دار الم: وھـبة الزحیلي، طبعة: العالقات الدولیة في اإلسالم، د )٢٣

 األولى،: م، الطبعة٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠
دار الفكر العربي، : العالقات الدولیة في اإلسالم، للشیخ محمد أبو زھـرة، طبعة )٢٤

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥
األولى، : دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة: القصبي زلط، طبعة: فقھ األسرة، د )٢٥

 .م٢٠١١/ھـ١٤٣١
ألدلة الشرعیة واآلراء المذھـبیة وأھـم النظریات الفقھیة، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، الشامل ل )٢٦

- دار الفكر: وھـبة بن مصطفى الزحیلي، طبعة: تحقیق األحادیث النبویة وتخریجھـا، د
 .  دمشق، الطبعة الرابعة



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " الرابع الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
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: دار اإلیمان طرابلس لبنان، الطبعة: خالد عبدالقادر، طبعة: فقھ األقلیات المسلمة، الشیخ )٢٧
 م١٩٩٨/ھـ١٤١٩األولى، 

 .م، بدون دار نشر١٩٩٥عبدالواحد كرم، : مصطلحات الشریعة والقانون، د )٢٨
المصلحة المرسلة ضوابطھـا وتطبیقاتھـا في الفقھ اإلسالمي، لسمیة قرین، رسالة  )٢٩

ماجستیر، بقسم الشریعة، الفقھ وأصولھـ، كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم اإلسالمیة، 
 .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢بالجزائر، باتنة- جامعة الحاج لخضر

عبدالكریم زیدان، : المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة اإلسالمیة، د )٣٠
 .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، : طبعة

دار السالم القاھـرة، الطبعة األولى، : سعید إسماعیل علي، طبعة: المواطنة في اإلسالم، د )٣١
 .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢

إسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي، نشر موقع : الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، د )٣٢
 .كتب عربیة

حسین : دار الفكر العربي، تحقیق: محمد یوسف موسى، طبعة: نظام الحكم في اإلسالم، د )٣٣
 .یوسف موسى

: طبعة ضو مفتاح غمق،: نظریة الحرب في اإلسالم وأثرھـا في القانون الدولي العام، د )٣٤
 جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة

عبد الفتاح محمود إدریس، الطبعة األولى، : نظریة العقد في الفقھ اإلسالمي، د )٣٥
 .م، بدون دار نشر٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨

الھـجرة إلى غیر بالد المسلمین، حكمھـا وآثارھـا المعاصرة في الشریعة اإلسالمیة،  )٣٦
لة ماجستیر، قسم الفقھ المقارن، كلیة الشریعة عبداهللا یوسف أبوعلیان، رسا: للباحث

 .م٢٠١١/ھـ١٤٣٢غزة، –والقانون، عمادة الدراسات العلیا، الجامعة اإلسالمیة 

  




