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ملخص
تناكؿ البحث دليبلن مف ا ألدلة المقبكلة عند الشافعية كغيرىـ مف العمماء كىك األخذ بأقؿ ما قيؿ كالذم يعد دليبلن مثبتان

لؤلحكاـ عندىـ بشركط ،كقد تمسؾ بعض الفقياء بأقؿ ما قيؿ كدليؿ مرجح بيف األقكاؿ الفقيية ،كخالؼ بعض األصكلييف في

ذلؾ كقالكا :إف األخذ بأقؿ ما قيؿ ال يعد دليبلن مثبتان كال مرجحان ألنو يسقط التكميؼ جممةن في الشريعة.

Abstract
This work deals with the rule “al-akhed be aqal ma qîl” which has been accepted by Shafi’ scholars and
others as a conditioned evidence for judgments. But some scholars accepted it as an evidence which can
give preference to the statements of Figh scholars. Some use scholars have diffed with this view and said
the rule “al-akhed be aqal ma qIi” is not evidence or can give preference because it left the
commandment in the Islamic Sharia.

مقدمة:
اؿحـ د هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى

المبعكث رح مة ؿلعالميف سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو
أجمعيف كبعد:
ال ممكف التكصؿ لؤلحكاـ الشرعية إال عف طريؽ
ؼ
األدلة الشرعية ،كىذه األدلة منيا ما ىك متفؽ عميو بيف

العمماء ،كمنيا ما ىك مختمؼ فيو.

ق ما ىك مقبكؿ عند
كاألدلة المختمؼ فييا ـ ف ا
البعض غير مقبكؿ عند اآلخريف.
كالمذاه ب في أخذىا ليذه األدلة بيف مقؿ كمكثر.

ييا
يتكؿ ىذا البحث دليبل مف األدلة المختمؼ ؼ
ك نا
عند األصكلييف ؛ أال كىك األخذ بأؽؿ ما قيؿ ،فيك دليؿ
معتبر مقبك ؿ مثبت لؤلحكاـ عند الشا فعية ،كقد كافقيـ
بعض العؿماء في ذلؾ.

* أستاذ مساعد  ،قسـ الفقو كأصكلو ،كؿ ية الدراسات الفقيية كالقانكنية،
جامعة آؿ البيت.

 .3إكاذا كاف كذلؾ ىؿ ىك دليؿ مثبت أـ دليؿ مرجح؟
 .4ما مجاؿ العمؿ بيذا الدليؿ؟

 .5ىؿ يعـ ؿ بيذا الدليؿ عمى اإل طبلؽ أـ أف ىناؾ
شركطا ؿؿعـ ؿ بو؟
منهج البحث:

كقد اتبعت في ىذا البحث المنيج العممي التحميمي

المقارف القائـ عمى االستقراء كفؽ النقاط التالية:

 .1ؽـ ت باستقراء ىذه المسألة مف كتب األصكلييف
جـ عت اآلراء فييا كحممتيا.
كالفقياء ،ؼ
ش ا ألدةؿ .
 .2رجحت بيف ىذه اآلراء بعد مناؽ ة
 .3بينت المجاؿ التطبيقي ليذه المسألة في الفركعالفؽىية.

 .4لـ أفرد التطبيقات الفقيية ليذ ا المكضكع في مبحث
مستقؿ؛ ألف ذكر األمثمة الفقيية في ثنايا البحث

التالي:
ة
كتحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئلة

يغني عف ذلؾ.

 .1ما حقيقة األخذ بأقؿ ما قيؿ؟

 .2ىؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ حجة في إثبات األحكاـ؟

خطة البحث:

ؽمت بتقسيـ البحث إلى سبعة مباحث ىي:

الم بحث األول
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الم بحث الثاني

 :حجية األخذ بأؽؿ ما قيؿ كشركط

الم بحث الثالث

 :الفرؽ بيف األخذ بأقؿ ما قيؿ كغيره

المبحث الرابع

 :مجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ.

األخذ بو.

الصمة
.
مف المصطمحات ذات

المطلب الثاني :األخذ بأقل ما قيل اصطالحا.
عرؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ عند األصكلييف بتعريفات
ـ تقاربة ىي:
 .1عرفو ابف القطاف (ت 359ى970/ـ) بقكلو " :أف
يختمؼ الصحابة في تقدير فيذىب بعضيـ إلى مائة

الم بحث الخامس  :قؿ األخذ بأ ؽؿ ما قيؿ دليؿ مثبت

مثبل ،كبعضيـ إلى خمسيف ،فإف كاف ثمة داللة تعضد

الخاتمة :كضمنتيا أىـ الفاتئج كالتكصيات.

أحد القكليف صير إلييا إكاف لـ يكف فقد اختمؼ فيو
أصحابنا"( )8أم يصار إ ؿل األخذ بأقؿ األقكاؿ عند مف

أـ مرجح؟

يقكلكف بحجيتو عندـ ا ال يكجد دليؿ سكاه.

المبحث األول :تعريف األخذ بأقل ما قيل
قب بياف تعريؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ عند األصكلييف،
ؿ

كبياف
ال بد مف شرح معاني مفرداتو المغكية ىا.

يترؾب األخذ بأقؿ ما قيؿ مف مفردات عدة كىي :
األخذ ،أقؿ ،قيؿ أك أقكاؿ.

ؾما عبر بعضيـ أيضا بالحكـ

()3

()2

كعبر آخركف

ىنا التمسؾ أك الحكـ أك القكؿ بأقؿ ما قيؿ في المسألة.
ؽَّلؿ :القاؼ كالبلـ أصالف
كاألؽؿ في المغة ،مف َق

صحيحاف ،يدؿ أحده ما عمى ن ازرة الشيء  ،كاآلخر عمى

خبلؼ االستقرار كىك االنزعاج ( ،)5فاألكؿ قكليـ  :قؿ
الشيء ،يقؿ قمة  :فيك قميؿ كقؿ الشيء قمة  :ندر كالقميؿ

ضد الكثير(.)6

كأما األصؿ اآلخر فيقاؿ تقمقؿ الرجؿ كغيره إذا لـ
يثبت في مكاف ،كالمعنى األكؿ ىك المراد ىنا.

كقيؿ في المغة  :مف قاؿ قكال كمقاال كمقالة  :أم

تكمـ ،كالقيؿ مف القكؿ ،كالقكؿ  :الكبلـ( ،)7كالـ راد بالقيؿ
ىنا األقكاؿ الفقيية في الـ سألة المختمؼ فييا في مجاؿ
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الصحاب  ،كىذا مما مؤخذ عمى التعريؼ
ة
المسائؿ بيف
يذىب بعضيـ إلى مائة مثبل كبعضيـ إلى
ؽكؿق" :ؼ

يككف معنى األخذ
بالقكؿ( ،)4كالـ عنى في ذلؾ كاحد ،ؼ

التقديرات.

في التقديرات  ،كؽد حصر ىذا االختبلؼ في ىذه
ألف األمر أعـ مف ذلؾ.

كاألخذ في المغة  :خبلؼ العطاء كىك أيضا
كقد عبر بعض األصكلييف بدؿ األخذ بالتمسؾ

قكلو "أف يختمؼ الصحابة في تقدير " فيو بياف

لمجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ كىك المسائؿ المختمؼ فييا

المطلب األول :األخذ بأقل ما قيل لغة.

التناكؿ ،يقاؿ أخذت الشيء آخذه أخذا :تناكؿتو(.)1

شرح التعريف:

خمسيف" فيو إشا رة إلى شرط مف شركط األخذ بأقؿ ما
قيؿ كىك أف يككف األقؿ جزءا مف األكثر ،بحيث تككف
قة عمى قدر
المسألة بتداخؿ بعضق في بعض  ،كـ تؼ

معيف فيما بيفىا كىك األقؿ كىك ـ ا يسـ ل باإلجماع
الضمني عمى األقؿ.
ؽكؿق " :فإف ؾاف ثمة دالؿ ة تع ضد أحد القكليف
صير إلييا " فيو إشارة إلى شرط مف شركط األخذ بأقؿ

ما قيؿ كىك عدـ كجكد دليؿ في المسألة يدؿ عمى أح د

األقكاؿ أك يرجح أحد األقكاؿ المختمؼ فييا ،فإذا كجد
دؿمؿ كجب اؿمصير إليو كال يجكز حينئذ األخذ بأقؿ ما
قيؿ ،كىذا ما يسمى ببراءة الذمة عما يكجب شغموا ،فو نا
ال يدؿ عمى الزيادة دليؿ.

كمتؿخص مف ىذا التعريؼ أف األخذ بأقؿ ما قيؿ

مركب مف دليميف  :األكؿ :اإلجماع اؿضمني عمى أقؿ
األقكاؿ ،كالثاني :براءة الذمة عما زاد عف قذا األؽؿ(.)9
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ق القفاؿ الشاشي (ت 365ى976/ـ) بقكلو " :ىك
 .2عرؼ
أف يرد الفعؿ مف النبي

 .5عرؼ ابف السمعاني الحكـ بأقؿ ما قيؿ بقكلو  " :أف

 ـ بينا لمجمؿ كيحتاج إلى

يختمؼ المختمفكف في مقدر باال جتواد عمى أقاكيؿ فيؤخذ

كضرب مثاال عمى ذلؾ  :كىك قكؿ الشافعي في

"عند إعكاز الدليؿ "

ق عند إعكاز الدؿيؿ"(.)14
بأقؿ ا

تحديده فيصار إلى أقؿ ما يؤخذ"(.)10

سر الزركشي عبارة
كؽد ؼ

أقؿ الجزية بأنو دينار ،ألف الدليؿ قاـ عؿل أنو ال بد مف

مؿ عمى الزيادة دليؿ(.)15
بقكلو :أم إذا ؿـ د

مف الجزية(.)11

السابقة لككنو قد جمع ما جمعتو اؿ تعريفات السابقة كؿـ

تكقيت ،فصار إلى أقؿ ما حكي عف النبي  أنو أخذ

كمتبمف لنا مف خبلؿ ىذا التعريؼ أنو حصر األخذ
بأقؿ ما قيؿ في فعؿ النبي  الـبيف لممجمؿ ،حيث إف
البياف لممجمؿ قد يككف شافيا ككافيا ،كىذا مما ال مجاؿ

لبلجتياد كاالختبلؼ فيو ،كلكف قد يبيف المجمؿ بيانا غير
كاؼ كال شاؼ فيحتاج فيو إلى ا الجتقاد كالنظر كالتأمؿ؛
ؾالختبلؼ في تقدير ـ ا كجب ،فالجزية كجبت في كتاب
ا

اهلل عمى أىؿ الكتاب  ،كؿـ مبيف المقدار الكاجب تحصيمو
منيـ ،كقد اختمؼ في التقدير فيصار إلى أقؿ ما فعؿ

العمماء في مسألة عمى قكليف أك ثبلثة ،فيكجب بعضيـ

قد ار كيكج ب بعضقـ أقؿ مف ذلؾ(.)12

 ،أك
،

م اؿمسألة المختمؼ فييا.
كبخاصة أنو ال مكجد دليؿ ؼ
 .4عرؼ الباجي الحكـ بأقؿ ما قيؿ عند الحديث عف
االستصحاب ،كاؽؿ" :كذؿؾ إذا اختمؼ العمماء في إيجاب

أكجب بعضيـ قد ار ما ،كأكجب سائرىـ أكثر منو
شيء ،ؼ
كاف ما أكجبو أقميـ مجمعا عميو ،كما زاد عميو مختمفا
فيو ،كاألصؿ براءة الذمة فيجب االستصح

اب ح اؿ

األصؿ فيما زاد عمى المجـع عميو حتى يدؿ الدليؿ عمى

استصحب الحاؿ"(.)13
ا
زيادة عميو كىذا باب مف
كـ ـ ا مؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو طكيؿ.

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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كىك في التقديرات االجتيادية المختمؼ فييا ،كلـ يحصر

ىذا االختبلؼ بيف الصحابة أك في بياف فعؿ النبي 
لؿمجمؿ.
ؽكؿق " :فيؤخذ بأقميا" فيو إشارة إال أف األقؿ ىنا

مجمع عميو ضمنا.

كقكلو " :عند إعكاز الدليؿ" يدؿ عمى براءة الذمة مف

أستطيع بعد استعراض تعريؼات األصكلييف لؤلخذ

ق بما يمي :قك اؿتمسؾ بأقؿ األقكاؿ
بأقؿ ما قيؿ أف أعرؼ
في المسألة المختؿؼ فييا ،لككنو مجمعا عميو مع البراءة

كمختؿؼ ىذا التعريؼ عف التعريفيف السابقيف بأنو

القيكد كالشركط التي تضبط األخذ بأقؿ ما قيؿ

في مقدر باالجتياد" فيق بياف ؿمجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ

التعريف المختار:

 .3عرؼ الشيرازم اؿؽكؿ بأقؿ ما قيؿ بأف يختمؼ

بيف النبي  ؿلـ جـ ؿ ،كؿؾف يؤخذ عميو أنو لـ يبيف
ا

يؤخذ عميو ما أخذ عمييا ،ؼقكلو " :أف يختمؼ المختمفكف

الدليؿ
الزيادة؛ ألفق ال يعمؿ باألخذ بأقؿ ما قيؿ مع كجكد .

النبي  ـ عوـ كىك دينار كاحد.

لـ يحصر األخذ بأقؿ ما قيؿ باختبلؼ الصحابة

كؿعؿ تعريؼ ابف السمعاني أفضؿ مف التعاريؼ

األصمية في عدـ الزيادة كذلؾ عند عدـ كج كد د ليؿ في
المسألة.
كأرل أف ىذا التعريؼ قد جمع ما جمعتو
اؿتعرمفات اؿسابقة ،كقك مشير بكضكح إؿل أف األخذ
صحب القكؿ األقؿ ؛ كإفـ ا
بأقؿ ما قيؿ ليس ىك تقميد ا ؿ ا
ىك أخذ باألقؿ لككنو مجمعا عميو ضمنا

 ،حمث إف

األقؿ ىنا ىك جزء مف ا ألكثر ،مع ـ ال حظة استصحاب
البراءة األصلية في نفي الزائد عنو لككف الذمة لـ تفشغؿ
بق لعدـ كجكد دليؿ في المسألة ،فإذا كجد الدليؿ فبل
يؤخذ بأقؿ ما قيؿ مع كجكده.

الم بحث الثاني :حجية األخذ بأقل ما قيل وشروط
األخذ به
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المطلب األول :حجية األخذ بأقل ما قيل .

بقؿ ـ ا
اثناي :ـ ـ ا استدؿ بو القائمكف بعد ـ حجية ا ألخذ أ

المسألة ا ألولى :أقوال األصوليين في حجية األخذ بأقل
ما قيل.

مجرد االختبلؼ ليس بدليؿ ،فيسقط الزائد عمى األقؿ

عمى قكليف:

لعدـ الدليؿ عمى ثبكتو كىذا بحد ذاتو دليؿ عمى إثبات

القول األول :إف األخذ بأقؿ ما قيؿ حجة.

أقؿ ـ ا ؽمؿ(.)24

(
الجميكر.)16
كؽد نسب ابف السبكي ىذا القكؿ إلى

كقد نكؽش ىذا  :بأنو استدالؿ بمجرد النفي  ،كاالستدالؿ

كاؽؿ ابف بدراف  " :لـ يخالؼ في ىذا األصؿ إال

بمجرد النفي ال يصح(.)25

بعض الفؽىاء"(.)17

 " :حكى بع ض

األصكلييف :إجماع أىؿ النظر عميو"(.)18

كؽد فسب معظـ الشافعية القكؿ بحجية األخذ بأقؿ
ما قيؿ لئلماـ الشافعي  ،كاعتبركه مف األدلة المقبكلة
أب بكر الباقبلني ،كىك ؽكؿ الؽفاؿ
كقك ؽكؿ القاضي ك

السمعانياؿغزالي كاآلمدم
ك
الشاشي كالشيرازم كالجكيني كابف
كالرازم كالبيضاكم كاألسنكم كابف السبكي كالزركشي كغيرىـ

(
الشافعية .)20كـ ـف ؽاؿ بو مف الحنفية ابف اليماـ كأمير
مف
(
الحاج.)21
بادشاه كابف أمير

كيقكؿ ا بف تيمية الجد  " :يجكز األخذ بأقؿ ما قيؿ

كنفي ما زاد؛ ألنو يرجع حاصؿق إلى استصحاب دليؿ
العقؿ عمى براءة الذمة فيما لـ يثبت شغميا بو ،إكاما أف

العمماء قد أنكركا أف يككف ىذا دليبلؿقـ عؿل إثبات أقؿ ما

قيؿ؛ ألف األقؿ ثابت إجماعا كنفي ما عداه مكقكؼ عمى
الدليؿ فإف قامت د اللة عمى نفي ما سكاه انتفى ،فالذم

اإلجماع عمى ثمث الدية -ـ ثال -متضمف نفي الزائد عميو،
فبل كجو لو كال سبيؿ إليو ،إؼف اإلجماع عمى الشيء ال

يدؿ عؿل نفي ما سكاه ،فاإلجماع كحده ال يصمح دليبل
عمى اإلثبات كعؿل اؿنفي(.)26

اثلاث :إف اؿزيادة عمى ما اتفقكا عميو مشككؾ فييا،

كال يحؿ رفع اليقيف بالشؾ ،كحيث كاف األمر كذلؾ

فينتفي الزائد عمى األقؿ ،ألنو مشككؾ فيو كيثبت أقؿ
األقكاؿ؛ ألنو متيقف كال يحؿ طرح متيقف ألجؿ مشككؾ

فيو(.)27

يككف األخذ بأقؿ ما قيؿ أخذا كتمسكا باإلجماع فبل؛

كيرد على قذا بأف القائميف بحجية األخذ بأؽؿ ما

ألف النزاع في االقتصار عميو كال إجماع فيو"(.)22

 .2كيرد ع لى قكليـ بأف العمماء قد اختمؼكا كلعؿ أحد ىـ
ترط

ؿألخذ بأقؿ ما قيؿ حصر جميع األقكاؿ في المسألة

؛

بحيث مككف األقؿ جزءا مف األ ؾثر ،كال يصح األخذ بو
إذا عممنا أف أحد العمماء لـ يقؿ بإيجاب شيء في

المسألة أصبل ؛ ألف األقؿ ىنا ىك قكؿ بعض األمة،

كذلؾ ليس بحجة(.)23

كمرد على ىذا بأف الشافعية أنفسيـ كمف كافقيـ مف

ينفي ىنا البراءة األصمية كليساإلجماع ،كأما أف يقاؿ :إف

التي يجكز االعتماد عمييا في إثبات األحكاـ(.)19

ؿـ يقؿ بإيجاب شيء في المسألة أصبل بأنو يش

المناقشة بأف  :عدـ اؿدليؿ عمى صحة الزيادة عمى أقؿ
ما قيؿ ،ىك دليؿ عمى صحة القكؿ بأقؿ ما قيؿ ،فإف

اختؿؼ األصكليكف في حجية األخذ بأقؿ ما قيؿ

كقاؿ القاضي عبد الكىاب

قيؿ عمى لساف القائميف بحجيتو  ،كقد جا ء ذؿؾ في سياؽ

قيؿ يبطمكف ىذا االستدالؿ كيعتبركنو استدالال فاسدا
غير صحيح ،يقكؿ الشيرازم  " :كأـ ا اؿضرب الذم ليس

بصحيح فمثؿ أف يقكؿ :ثمث الدية متيقف كما زاد عميو
فمشككؾ فيو ،فبل يجكز إيجابو بالشؾ

 ،فيذا غير

صحيح ألنو لـ يستدؿ باستص حاب حاؿ العقؿ ،إكانما

جعؿ مش ؾكؾا فيو طر مقا إلسقاطو؛ فكما ال يجكز

اإليجاب بالشؾ فاإلسقاط أيضا ال مجكز بالشؾ ،فميس

لو أف يتعمؽ بالشؾ في اإليجاب كيمنع مفق إال كلصاحبو

أف يتعمؽ في اإلسقاط فمنع منو"(.)28
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عمى دليؿ لـ يطمع عميو اآلخر كف أك زاد دؿمال كأثبتو

أدلة القول الثاني ومناقشتها:

تؿ القائمكف بعدـ حجية األخذ بأقؿ ما قيؿ
اسد

بأدلة مف أىميا:

أوال :مفبغي األخذ باألكثر ليتيقف المكمؼ الخبلص

عما كجب عميو احتياطا لمديف ( ،)29كقك أكلى مف األخذ
باألقؿ.
باألكثر
ػ
كػمرد على ذلؾ :بأنو إنما يجب األخذ
حيث تيقنا شغؿ الذمة ،ال حي ث الشؾ ،كالزائد عمى

األقؿ لـ يتيقف فيو ذلؾ لعدـ ثبكت الدليؿ عميو  ،كحينئذ

يحصؿ القطع بأنو ال مجب إ ال ذلؾ القدر الذم ىك أقؿ
المقادير(.)30

ي :األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك األخذ باألخؼ  ،كىذا
اثناً
شقة
ق ا
مؤدم إلى إسقاط التكميؼ جممة ،فإف التكاليؼ ؾؿ ا

ثقيمة(.)31

كمرد على ذلؾ :بأف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما

قيؿ يفرقكف بينو كبيف األخذ باألخؼ

 ،كمعظمو ـ ال

يأخذكف باألخؼ كسيأتي بياف ذلؾ.
ث إف األخذ بأقؿ ما قيؿ ال يؤدم إلى إسقاط
ـ

صير إلى قكلو  ،كأما إ ف لـ يكف ـ بفيا ع لى دليؿ فبل
فضؿ لقكؿ عمى قكؿ  ،كـ ف ىنا يأتي دكر األخذ بأقؿ ـ ا
قيؿ ليرجح بيف األقكاؿ ،فأقؿ األقكاؿ ىنا أكلى مف غيرق
ألنو مستند إلى دليميف ىما اإلجماع الطمني كالبراءة
كليس في ىذا اطراح لبلجتياد(.)33

مؽدـ عمى
المثبت ػ
ػ
عا  :ـ ف اؿمتفؽ عليو أف
اربً
النافي ،كالذم زاد عمى أقؿ ما قيؿ اطمع عمى ما لـ
يطمع عميو القائؿ باألقؿ ،كبذلؾ تككف الذمة قد اشتغؿ ت
بالزائد ،كفحف فشؾ في براءتيا باألقؿ ،فقكؿ مف أثبت
اؿزامدة مقدـ عؿل مف نفاىا(.)34

كيرد عؿل ذلؾ  :بأنو يقدـ المثبت عمى النافي في

ائد كال يؾكف ذلؾ إال إذا كاف ىناؾ
حاؿ اشتغاؿ الذمة بالز ،
ة
الشافعية أنفسيـ كمف يقكلكف
دليؿ يدؿ عمى الزيادة؛ لذلؾ ؼ
بحجية األخذ أبؽؿ ـ ا قيؿ يرجحكف الخ بر المشتمؿ عمى
(
يادة.)35
زيادة عمى الخبر الذم لـ يتعرض لتمؾ الز

كاألخذ بأقؿ ما قيؿ ال يعمؿ بو إال إذا لـ يكف
م المسألة يدؿ عمى اشتغاؿ الذمة.
ىناؾ دؿيؿ ؼ

التكميؼ جممة ،ألف الذمة لـ تنشغؿ بالزائد حتى يككف

س :أفق ؾـ ا لـ نجد دليبل عمى شغؿ الذمة بالزائد
خام ً ا
عمى أؽؿ ـ ا قيؿ ،فكذؿؾ لـ نجد دليال عمى المبرئ لمذمة

اثل اًث :إف األخذ أبؽؿ ما قيؿ يؤدم إلى إطراح

ؼمس األخذ باألقؿ أكلى مف األخذ باألكثر كالبد
عف الزائد ،ؿ

عدـ األخذ باألكثر مسقطا لمتكميؼ.
ؼمؽ اآلخر في القيمة إكالغائو  ،كاألصؿ أال
قد اؿ ر
اجتا
يطرح االجتياد كال مؿغى ،فنحف مأمكركف بو في األدلة
قد دؿيؿ ظاىر في
الظاىرة غير القطعية؛ ألف االج تا
اب كخ صكصا في قيمة المتمفات كقيمة السمع
اإلص ة
فاجتياد البعض ؿيس أكلى ـ ف اجتياد البعض اآلخر كال
سيما أف الذم زاد اطمع عمى ما

باألقؿ(.)32

لـ يطمع عميو القائؿ

كيرد عؿل ذلؾ :بأنو يشترط ؿألخذ بأقؿ ما قيؿ أال
يدؿ على الزيادة دليؿ ،فيعمؿ بو مع عدـ كجكد الدليؿ،

()36

مف كركد دليؿ ليدؿ عمى إبراءالذمة

.

كيرد عؿل ذلؾ :بأنو لـ ا كاف األصؿ براءة الذمة

امتنع الحكـ بككنيا مشغكلة إال ب دؿمؿ سمعي  ،فإذا ؿـ
يكجد دليؿ سمعي سكل اإلجماع ،كاإلجماع لـ يثبت إال
في أقؿ المقادير ،لـ يثبت شغؿ الذمة إال بذلؾ القميؿ،

ككاف الزائد عمى األقؿ لك ثبت لثبت مف غير دليؿ،

كذلؾ غير جائز ،ألنو يصير تكميؼا بـ ا ال يطاؽ ،إكاذا

لـ نجد دليبل سمعيا يدؿ عؿل اؿزيادة عممنا أف اهلل تعا لى

دنا بالبراءة األصمية
تعب

()37

.

أما إذا كاف اجتياد كؿ كاحد مف المجتيديف مبني ا عمى

س :أفق ؿمس ألحد أف يقكؿ بغير حجة إال
سد ً ا
ا
كلآلخر أف يقكؿ بما ىك أقؿ منو أك أكثر بغير حجة،

كالمرجحات بمف األدلة معمكمة كمعركفة ،فمف اطمع

كذلؾ أف القائميف أجمعكا عمى ىذا المقدار ،كاختمفكا فيما

دؿيؿ صار

الترجيح بيف اجتياداتيـ بناء عميو،
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ـ ا اختمفكا فيو ،

سكاه ،فأخذ ب ـ ا أ جمعكا عميو كترؾ

كملزمو أف يقؼ في الزيادة كال يقطع عمى أنو ال شيء
فيو لجكاز أف يككف فيو داللة(.)38

س :مفبغم األخذ باألكثر ليتيقف المكمؼ
سد ا
ا

اؿخال ص عما كجب عميو احتياطا لؿديف( ،)46كقك أ كؿل

مف األخذ باألقؿ.

كيرد عؿل ذلؾ :بأف الكبلـ في ىذه المسألة ليس
ؾف اؿؾالـ ىنا
ا

في الحادثة التي قاـ الدليؿ فييا ،إكانما

الحادث إذا كقعت بيف أصكؿ مجتيد فيو ا بحادثة ،
ة
في
فيصير إلى أقؿ ما قيؿ عند عدـ الدليؿ فييا(.)39

كلك كاف احتماؿ ثبكت الزيادة قائـ ا لـ يثبت

الخركج مف العيدة إال بأكثر ما قيؿ(.)40

سبعاً :إف األصؿ الذم بنى عميو القائمكف بحجية
ا

األخذ بأقؿ ما قيؿ ينتقض

كمرد على ذلؾ :بأنو إنما يجب األخذ باألكثر حيث
تيقنا شغؿ الذمة ،ال حيث الشؾ ،كالزائد عمى األقؿ لـ يتيقف
فيو ذلؾ لعدـ ثبكت الدليؿ عميو ،كحينئذ يحصؿ القطع بأنو

(
المقادير.)47
ال يجب إال ذلؾ القدر الذم ىك أقؿ

سبعا :األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك األ خذ باألخؼ،
ا

كىذا مؤدم إلى إسقاط التكميؼ جممة  ،فإف التكاليؼ كميا
شاقة ثقيمة(.)48

ابؿعدد الكاجب تكافره في

صبلة اؿجـ عة  ،فإف العمماء قد اخ

تلفكا :ىؿ تنعقد

ث أك ابثفمف ،فكجب أف يؤخذ بأقؿ ما
بأربعيف أك بثال ة

كمرد على ذلؾ :بأف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما
قيؿ يفرقكف بينو كبيف األخذ باألخؼ

 ،كمعظمو ـ ال

يأخذكف باألخؼ كسيأتي بياف ذلؾ.

قيؿ ،ككذلؾ منتقض أصميـ بالعدد الذم يجب بو الغسؿ

ث إف األخذ بأقؿ ما قيؿ ال مؤدم إلى إسقاط
ـ

ؼ فيو ،فقاؿ البعض  :مغسؿ
مف كلكغ الكمب ،فقد اختؿكا

التكميؼ جمؿة  ،أل ف الذمة لـ تنشغؿ بالزائد حت ل يككف

سبعا ،كقاؿ اآلخر  :يغسؿ ثبلثا فكجب أف يؤخ ذ بأقؿ ما

م ىاتيف
قيؿ ،كالقائمكف بأقؿ ما قيؿ لـ يأخذكا باأل ؽؿ ؼ
المسألتيف فدؿ ذلؾ عمى انتقاض أصميـ(.)41

كيرد عؿل ذلؾ :بأف الشاؼعي لـ يأخذ بأقؿ ما قيؿ
المسؿتمف؛ ألنو يكجد في األكثر دليؿ سمعي ،
أ
في ىاتيف

ؾف األخذ بو أكلى مف األخذ بالبراءة األصمية(.)42
ؼا

فالمدار في ىاتيف المسألتيف عمى الدليؿ  ،كىك في
مسألة الجمعة حديث جابر حيث قاؿ  " :مضت السنة أف
م ـ سألة الغسؿ
م كؿ أربعيف فصاعدا جمعة "( .)43كؼ
ؼ

مف كلكغ الكمب قكؿ النبي  " :إذا شرب الؾلب في إفاء
أحدكـ فميغسمو سبع مرات"(.)44

كإف ؽمؿ :حديث الجمعة ضعيؼ ال يحتج بو ،فمـ
لـ تأخذكا باألقؿ ىنا ؟ فيقاؿ ىنا تيقنا شغؿ الذمة ،فقد
ثبت انشغا ؿ الذمة بفرضية ص ال ة اؿجـ عة ،كفي ىذ ق
الحالة يؤ خذ باؿمتيقف الرتياف الذمة بو فبل تب أر

اؿذمة

بالشؾ كتب أر باألكثر إجماعا كباألقؿ خبلفا فمذلؾ جعموا

الشافعي تنعقد بأربعيف(.)45
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عدـ األخذ باألكثر مسقطا لمتكميؼ.
اثم ان :استدؿ ا بف حزـ عمى عدـ

م األخذ
حج ة

ب مف
بأقؿ ما قيؿ بأنو حتل مصح االستدالؿ بق ،فبل د
ضبط أقكاؿ جميع أىؿ اإلسبلـ في كؿ عصر كال سبيؿ

إلى ذلؾ ،فتكمفة عناء ال معنى لو(.)49

كيرد عؿل ذلؾ  :بأفق يشترط لؤلخذ بأ قؿ ما قيؿ

حصر جميع األقكاؿ في المسألة بحيث يككف األقؿ جزءا
مف األكثر  ،كال يصح األخذ بو مع انعداـ ىذا الشرط،
كليس في حصر جميع األقكاؿ تعب كال عناء ،فيكفي

مف المجتيد أف يككف عارفا باختبلفات العمماء
()50

كاجتياداتيـ

.

ض ع ؿل عدـ حجية
تؿ ابف حزـ أم ا
اتسعا :كاسد

ب مف كركد نص في كؿ حكـ
األخذ بأقؿ ما ؽمؿ أبنو ال د
مف أحكاـ الشريعة ،كليس اختبلؼ المكجبيف لممقادير
المختمفة في األحكاـ نقبل لشيء مف ذلؾ ،إكانما ىك أف ما

عدـ أف يقكـ عميو دليؿ نص ،فإما رأم مف قائمو أك قياس

أك تقميد ،ككؿ ذلؾ باطؿ كدعكل ببل دليؿ،
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يأخذكف باألكثر كما يأخذكف باألقؿ كبينيما ضابط

م أك بتحميؿ أك إيجاب حكـ ؿـ يأت
ترؾق ،ككؿ قكؿ بتحر ـ
لصحتو نص أك إجماع فيك ساقط(.)51

كيرد عؿ ل ذلؾ  :بأف معظـ التقديرات أصميا

سيأتي بيانو إف شاء اهلل.
 .4إذا ما رجعنا إلى كتب الفقياء نجد أف الفقياء قد

السماع ،كلكف ال تثبت الحجية ألم منيا  ،فيأتي األصؿ

سامركا المثبتيف لؤلخذ بأقؿ ـ ا قيؿ في مصطمحيـ،

بأقؿ ما قيؿ ليككف ىك الحجة في المسألة باعتباره مكك نا

فتراىـ يرجحكف األقؿ مف األقكاؿ في المسألة كما

سنرل ذؿؾ في المبحث الخامس.

ال محؽ
مف دليليف ىما  :اإلجماع كاؿبراءة األصمية ،ؼ
لمف ال ينكر حجية ىذيف الدليميف أف ينكر حجية األخذ

الم طلب الثاني :شروط األخذ بأقل ما قيل

بأقؿ ما قيؿ.
المسألة الثالثة :القول الراجح.

بعد قذا العرض ألدلة القائميف بحجية األخذ بأقؿ

ما قيؿ كالقائميف بعدـ حجيتو كمناقشتيا تبيف لنا بجبلء

رجحاف قكؿ القائميف بحجية األخ ذ أبقؿ ما قيؿ كذلؾ لما
يمي:
 .1إف الؽائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ قد ضبطكا ىذا
معتبة ،كمف أه ميا أنيـ ال
ر
المكضكع كقيدكه بشركط

يعممكف بو مع كجكد دليؿ في المسألة ،كاألخذ بأقؿ
ما قيؿ عند عدـ كجكد الدليؿ أكلى مف التكقؼ في

مة لقكؿ مف يقكؿ إفاف ال فعـؿ
المسألة ،لذلؾ ال ؽ ـ
م المسألة إكانما نع مؿ بما دؿ
باألقؿ مف األ قكاؿ ؼ
المسألة
.
عميو الدليؿ؛ ألنو ال يكجد دليؿ في

 .2األخذ بأقؿ ما قيؿ مككف مف دليميف صحيحيف معتبريف
يستقبلف في إثبات األحكاـ ،فكيؼ لمف يقكؿ بحجية
بأقؿ ـؽيؿ.
ىذيف الدليميف أف ينكر حجية األخذ ا
يف لحجية األخذ بأؽؿ ما قيؿ
ضت اؿناؼ
عتر ا
 .3معظـ ا ا
ىي اعتراضات ؿيست في محميا ،كقد رأينا أف

القائميف بحجية األخذ بأؽ ؿ ما قيؿ قد نفكا ىذه
قـ
االعتراضات كال يقكلكف بيا  ،مما يد ؿ عمى أف اؿؼ
الصحيح كالدقيؽ ليذا المكضكع يجعؿ ىذه
االعتراضات ال قيمة ليا  .فمثبل اؿؽائؿكف بعدـ حجية

األخذ بأؽؿ ما قيؿ يقكلكف إف األخذ باألكثر ىك أخذ

باألحكط ،لذلؾ فيك أكلى مف األخذ بأقؿ ما قيؿ ،
كمعمكـ أف ا لقائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ
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أرماف عند تعريؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ أنو مشتمؿ عمى

بعض القيكد التي تعتبر شركطا ؿأل خذ بأقؿ ما قيؿ  ،كقد
يض عند الحديث عف أدلة
الحظنا بعض ىذه الشركط أ ا

القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ  .كقد ذكر العمماء ىذ ق
اؿشركط بصكرة متفرقة في ثنايا البحث عف ىذا المكضكع،

ككاف أكؿ مف أفرد شركط األخذ بأقؿ ما قيؿ بعنكاف مستقؿ

مؾف
ىك اإلماـ الزركشي كقد ذكر أربع ة شركط لذلؾ ،ك ـ
تؿخيص ىذقالشركط بشرطيف قما:
األول :يشترط ؿألخ ذ بأقؿ ما قيؿ أف تنحصر

م اؿـ سألة بحمث مؾكف األقؿ جزءا مف األكثر
األقكاؿ ؼ
ؽ عميو كمجمعا عميو ضمف ىذه األقكاؿ  ،فإف لـ
ؼ
كـ ت ا
يكف األقؿ جزءا متفقا عميو فبل يعتبر حجة لعدـ تيقنو؛

كألنو يصبح قكؿ أ حد المجتيديف ،كقكؿ أحد الـ جتقديف
ليس بحجة(.)52

يقكؿ اؿرازم " :أما اإلجماع فؤلنا لك قدرنا أف األمة
انقسمت إلى أربعة أقساـ  :أحدىا :يكجب في الييكدم

ـ ثؿ دية المسمـ ،كثانييا :يكجب النصؼ ،كثالثيا :مكجب
الثمث كرابعيا  :ال يكجب شيئا لـ يكف األخذ بأقؿ ما قيؿ
كاجبا؛ ألف ذلؾ األقؿ

قكؿ بعض األـ ة ؛ كذلؾ ؿمس

بحجة ،أما إذا لـ يكجد ىذا القسـ ا

لرابع كاف القكؿ

بكجكب اؿثمث قكال لكؿ األمة؛ ألف ـ ف أكجب كؿ دية
المسمـ فقد أ كجب الثمث ،كمف أكجب نصفيا فقد أكجب
الثمث أيضا كمف أكجب الثمث فقد قاؿ بذلؾ

 :فيككف

إيجاب الثمث قكال قاؿ بو كؿ األمة :فيككف حجة "(.)53
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ق ليست بحجة مع
أكلى مف البراءة األصمية؛ أل ف ا

كىذا اؿشرط مف أىـ شرك ط األخذ بأقؿ ما قيؿ

كجكد الدليؿ السمعي(.)59

ألنو يبيف معنى اإلجماع فيو.
كبيذا ا لشرط يفرؽ القائمك ف بح جية األخذ بأقؿ ما
قيؿ بينو كبيف األخذ باألخؼ ؛ فاألخؼ ال يشترط فيو أف

يككف األقؿ جزءا مف األكثر(.)54

كؿقذا ؿـ يعمؿ الشافعي بالغسؿ مف كلكغ الكمب
ثبلثا إكاف كاف أقؿ ما قيؿ ؛ ألنو ك جد في األكثر دليبل
سمعيا(.)60

كقد ذكر الزركشي شرطيف لؤلخذ ب أؽؿ ـ ا قيؿ

فق بين األخذ بأقل ما قيل
الم بحث الاثلث :الر
وغيره من المصطلحات ذات الصلة .

يندرجاف تحت قذا الشرط كىما:
 .1أف ال يككف أحد مف المجتيديف قاؿ بعدـ كجكب

الشيء أصبل ( ،)55ألف األقؿ ىك قكؿ بعض األمة

كقكؿ بعض األمة ليس بحجة.

 .2أف ال يككف أحد المجتيديف قاؿ بكجكب شيء مف
ذلؾ النكع ،كما لك قيؿ في دية الذمي

إف الكاج ب

ؼس ،فإف ىذا اؿ قائؿ ال يككف مكافقا ألقؿ
ق ر
ما
ؼ

األقكاؿ في ىذقاؿـ سألة كىك كجكب الثمث ،حتى إكاف
كاف الثمث أنقص مف قيمة الفرس ككذلؾ القائؿ

بكجكب الثمث ال يقكؿ بكجكب الفرس إكاف نقصت

قيمتيا عف ثمث الدية ،كعميو فبل يكك ف قناؾ شيء

سلة؛ ألنو ال بد لؤلخذ بأقؿ ما
ؼ اؿـ أ
ىك أقؿ األقكاؿ م

قيؿ أف يككف األقؿ جزءا مف األكثر(.)56

اؿاثفم :يشترط لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ أف ال يكجد
دؿمؿ غمره يدؿ عمى اعتبار األقؿ أك األكثر ،فإف كجد
دليؿ عمؿ بو  ،إكاف دؿ دليؿ عمى األقؿ كاف الحكـ ثابتا

رق بين األخذ بأقل ما قيل واألخذ
الم طلب األول :الف
باألحوط.

أرماف عند حجية األخذ بأقؿ ما قيؿ أف القائميف

بعدـ حجيتو قد اعترضكا عمى القائميف بحجيتو بأف
األخذ باألحكط متمثبل باألكثر أك األثقؿ أ ك األشؽ أكلى
ـ ف األخذ باألقؿ ألف المكمؼ حينئذ يتيقف اؿخال ص عما

كجب عميو احتياطا باؿديف.

كقد أكرد بعض األصكلييف األخذ باألكثر كاألخذ
باألثؽؿ عمى أنيما شيء كاحد  ،بينما يشعر كبلـ بعض
فرؽ ،كيمكف أف يحصر ىذا الفرؽ
األصكلييف بأف بينيما ا
في أمريف:

 .1أفق ال يمزـ مف األخذ باألؾثر أف يككف شاقا دائما،
فميس كؿ كثير يككف شاقا.
 .2أفق ممكف أف مطمؽ األخذ باألكثر عمى ما يدخمو
التقدير ،بخبلؼ األخذ باألشؽ ،فإنو يطمؽ عمى ما

بو ال باألخذ باألقؿ(.)57

كقد ذكر الزركشي شرطيف لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ
يندرجاف تحت ىذا الشرط كىما:
 -1أف ال مكجد دليؿ آخر غير األخذ بأؽؿ ما قيؿ ليدؿ
عمى األقؿ ،فإذا كجد دليؿ آخر يدؿ عمى ىذا

األقؿ كاف ثبكتق بقذا الدليؿ ال بطريؽ األخذ بأقؿ

ما قيؿ(.)58

 -2أف ال يكجد دليؿ يدؿ عمى ما ىك زائد ،فالزائد منفي
ىنا بناء عمى البراءة األصمية عند عدـ الدليؿ ،فإذا
كجد الدليؿ كجب المصير إليو ،ألف األخذ باؿ دليؿ
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ال يدخمو التقدير(.)61

ييـنا ىنا ىك بياف الفرؽ بيف األخذ باألقؿ
كعؿمق فما ّم
ؽمرات.
كاألخذ باألكثر؛ ألنيما يشتركاف في مجاؿاؿتد
كقد بيف

القائلكف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ

كخصكصا الشافعية منيـ

أف األخذ باألؽؿ ال ينافي

األخذ باألكثر ،فيـ كما يأخذكف باألقؿ يأخذكف باألكثر ،
كلكف؛ بينيما ضابط يفصؿ ىذا عف ذاؾ.
كؽد بمف لنا ابف السمعاني الفرؽ بمف األخذ باألقؿ

كاألخذ باألكثر عندما ؽسـ اؿـ سألة إلى قسميف:
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األول :أف يككف فيما أصمو براءة الذمة ،فإف كاف

االختبلؼ في كجكب الحؽ كسقكطو كاف سقكطو أكلى

لمكافقة براءة الذمة ما لـ يقـ دليؿ الكجكب ،إكاف كاف
االختبلؼ في قدره بعد االتفاؽ عمى كجكبو ،كدية الذمي

إذا كجبت عمى قاتمو فينا نأخذ باألقؿ.
والثاني :أف يككف فيما ىك ثابت ابؿذمة ،كالجمعة

الثابت فرضيا ،اختمؼ العمماء في

انعؽدىا ؼال
ا
عدد

يككف األخذ باألقؿ دليبل ،الرتياف الذمة بيا فبل تب أر

األخذ بأقؿ ما قيؿ عند األخذ باألؽؿ تحت عنكاف األخذ
باألخؼ ،مما يد ؿ عمى أف معناىما عندىـ كاحد كىك أف
أقؿ األقكاؿ ىك أخفيا  ،كمف ىؤالء اإلماـ القراؼم كاإلماـ

الشاطبي(.)67

ؼؽ القائمكف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ بيف
كؽد ر

األخذ باألقؿ كاألخذ باألخؼ  ،ألنو ال يمزـ أف يككف أقؿ
األقكاؿ ىك األخؼ كاأليسر عمى المكمؼ.
بك الفرؽ كاضحا جميا حيث إنو يشترط لؤلخذ
كمد

الذمة بالشؾ(.)62

بأقؿ ما قيؿ أف تنحصر األقكاؿ في المسألة بحيث يككف

كعؿمق فيشترط لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ أف ال تككف

فؽ ىذا الشرط
مق الخبلؼ ،فإذا د
الذـ ة مشغكلة بما كرد ؼ
بأف كانت الذمة مشغكلة بالمختمؼ فيو أخذ باألكثر ألنو

األحكط(.)63

األقؿ جزءا ـ ف األكثر كمتفقا عميو كمجمعا عميو ضمف
قذقاألقكاؿ.
كه ذا اإلجماع عؿل األقؿ غير مكجكد في األخؼ،

فاألخؼ غير مجمع عميو.

كؽد بمف الزركشي ق ذا ا ؿفرؽ أيضا عندما نقؿ

مؽكؿ ال ارزم " :كربما قالكا  :األخذ باألخؼ ،أخذ

كبلـ بعض الفضبلء فيقكؿ  " :كقاؿ بعض الفضبلء
األخذ بأقؿ ما قيؿ عبارة ع

تؾؿـ بعض األصكلييف ممف ال يقكلكف بحجية

باألقؿ ،قمنا :ىذا ضعيؼ؛ ألنا إنما نكجب األخذ بأقؿ ما

ف األخذ بالمحقؽ كطرح

المشككؾ فيق فيما أصمو البراءة ،كاألخذ بما يخرج عف
العيدة بيقيف فيما أصمو اشتغاؿ الذمة ،كلذلؾ جعؿ

األخذ باألكثر في الضرب الثاني كىك ما أصمو اشتغا ؿ

اؿذمة بمنزلة األخذ باألقؿ في األكؿ"(.)64

عية يأخذكف باألكثر كما
شؼ
كاؿسؤاؿ ىنا  :ما داـ اؿ ا
كجياف
:
يأخذكف باألقؿ ،فيؿ يأخذكفبو كدليؿ؟ فيو

أحدقـ ا :يككف دليبل كال ينتقؿ عنو إال بدليؿ ،ألف

الذمة ال تب أر باألكثر إجماعا ،كباألقؿ خبلفا  .كاؿاثفم :ال
يككف دليبل ،ألفق ال ينعقد مف الخبلؼ دليؿ في حؾـ.

 ،...أما إ ذا ؾاف

قيؿ إذا كاف ذلؾ جزءا مف األصؿ

األخؼ ليس جزءا مف ماىية األصؿ ،لـ يصر
()68

مجمعا عؿيو ،فبل مجب األخذ بو"

.

...

امع"كلما
كمؽكؿ الشربيني في تقريراتو عمى جمع الجك :
كاف األخؼ غير داخؿ في األثقؿ لـ يرجح ىذا بناء عمى
االحتماؿ الثاني لؤلخذ باألقؿ ،إذ األخذ بو لئلجماع عميو،
()69

تدب"
كاألخؼ ىنا غير مجمععليو ،ر

.

كاؿذم يؤكد أف بينيما فر قا عند القائميف بحجية
األخذ بأقؿ ما قيؿ ،أف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما
قيؿ ال يقكلكف بكجكب األخذ باألخؼ مثؿ الرازم

كالثاني ىك رأم جميكرىـ ( ،)65ألف األكثر ال يؤخذ بو

إال عند اشتغاؿ الذمة كاشتغ اؿ الذمة ال يككف إال بدليؿ،

كالزركشي كا بف السبكي كالمحمي كالعطار كابف قدامة
()70

كال يمكف أف يعمؿ باألكثر ليككف دليبل كنترؾ الدؿ مؿ،

ؾفم كغيرىـ
كالشك ا

ؿذؿؾ قاؿ ابف السمعاف م بعد ذكر ىذه األقكاؿ  " :كىذا

الم طلب الثالث :الفرق بين األخذ باأل قل واألخذ

كبلـ بعض أصحابنا ،كؿيس فيق كبير معنى"(.)66

الم طلب الثاني :الفرق بين األخذ باألقل واألخ
باألخف.
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.

بالوسط.

ذقب بعض الـ الكية ممف ال يقكلكف بحجية األخذ

ذ

بأقؿ ما قيؿ إلى أنو إذا اختمفت األقكاؿ في مسألة ما كال
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ق .كمف ىؤالء
دؿمؿ يرجح أحدىما أنو يؤخذ ب أكسط ا
القاضي عبد الكىاب كالشاطبي(.)71

يوا الحظر كالمنع كاتباع
تثبت إال بدليؿ ؛ ألف األصؿ ؼ
الدؿمؿ.
كبناء ع ليو فمجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك

ؼك جفل رجؿ عمى سمعة فاختمؼ المقكمكف في
ؿ
تقكيميا أ ك جرح رجؿ جراحة ؿمس ؼمىا تقدير فيختمؼ

التقديرات االجتيادية كىي في نظرم نكعاف:

أصحاب الخبرة في تقديرىا فيـ ال يأخذكف باألقؿ في

 .1ـ ؽدارت اجتيادية أصميا السماع.

ىذه األمكر إكانما يأخذكف بالكسط ( ،)72كؿعؿ ىذا ما
يفسر قكؿ المالكية في دية الكتابي بأنيا نصؼ دية
اؿـ سمـ فيذا القكؿ ىك الكسط بيف األقكاؿ.
كثرة ،كمع ذلؾ فإف األخذ
استلكا لذلؾ بأدلة ي
كقد د

بأقؿ ما قيؿ أكلى مف األخذ بالكسط ألف األخذ بأقؿ ما

قيؿ يستند إلى دليميف معتبريف ىما  :اإلجماع كالبراءة
األصمية ،كىذا مما ال يكجد باألخذ بالكسط ،كعميو
فاألخذ بأقؿ ما قيؿ أؽكل مف األخذ بالكسط ألنو مجمع

عميو بيف ق ذق األؽكاؿ كالكسط ليس كذ لؾ ،كه ذا ىك

الفرؽ بيف األمريف.

 .2ـ ؽدارت اجتيادية ال يدخميا السماع.
سبحث ىذمف النكعيف في مطمبيف:
ك أ

تادية أصلها السماع
المطلب األول :مقدرات اج ه

ييا أقكاؿ العمماء
قافؾ تؽدمرات اجتيادية اختمفت ؼ

كالمجتيديف ،مثؿ دية الكتابي ،كمقدار الجزية كاألركش
المقدرة كغيرىا.
كقذا االختبلؼ في التقدير ال يمكف أف يككف مف

المجتيد نفسو ،فبل بد أف المجتيد قد استند في ىذا

ؾف ىناؾ دليؿ صحيح
التقدير إلى دليؿ سماعي ،إؼذا ا
ثابت مدؿ عمى أحد ىذه األقكاؿ ؼال مجكز األخذ بأقؿ ما

المبحث الرابع :مجال األخذ بأقل ما قيل
ـ ـ ا تؽدـ تبيف لنا أف مجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك

ؽ عمى
التقدمارت اؿتي تككف متداخمة في بعضيا  ،كـ تؼة
قدر معيف فيما بينيا ،كالذم ىك أقميا ،كىذا األمر ال يتـ
إال إذا كانت المسألة اجتيادية.
م أم يدخميا
كمعنى ذلؾ :أف المقدرات ىنا اجتياد ة

االجتياد ،فجاز ؼييا االختبلؼ ،فأصبح عندنا أكثر مف

قيؿ ىنا ،إكانما نأخذ بما أرشدنا إليو الدليؿ.
كأـ ا إذا كاف المستند الذم اعتمد عميو في التقدير

لـ يرؽ لدرجة الحجية ،فحينئذ نأخذ بأقؿ ما قيؿ  ،كمؾكف

ىك الدليؿ في المسألة ،كنرجح بو أحد قذقاألؽكاؿ.
م:
كقد يككف مستند التقدير في أحد األمكر التاؿة
 .1أقكاؿ أك أفعاؿ النبي  اؿتم تبيف المجمؿ مف القرآف
مثؿ مقدار الجزية ،كىذه األقكاؿ قد تعارضت فيما

قكؿ في المسألة ،كعمى ىذا يفيـ قكؿ ابف السمعاني في

بينيا كلـ تكف الحجة ؼ م أحدىا ،كيفيـ ىذا مف

الحكـ بأقؿ ما قيؿ  :كذلؾ أف يختمؼ المختمفكف في
مؽدر باالجتياد عمى أقاكيؿ ،فيؤخذ بأقميا عند

تعريؼ القفاؿ الشاشي ؿأل خذ بأقؿ ما قيؿ عندما

إعكاز

الدليؿ.

ال ـ جاؿ لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ
كعمى ق ذا :ؼ

عرفو بأف يرد الفعؿ مف النبي

 ـ بماف لمجمؿ

كيحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقؿ ما يؤخذ كما قالو

في

(
دينار.)73
الشافعي في أقؿ الجزية بأنو

التقديرات الشرعية التي ال مج اؿ ؿالجتياد كالرأم فييا ؛

م
 .2أؽكاؿ الصحابة في المسألة كأقكاؿ الص حابة ؼ

معينا ،كالتي ال تثبت إال سماعا ؛ مثؿ أع داد الركعات ،

أف أقكاؿ الصحابة إذا اختمفت فميس الحجة في

مثؿ اؿكاجبات المحددة التي عيف ليا الشارع مقدا ار

التقديرات تحمؿ عمى السماع ( ،)74كؾـ ا ىك معمكـ

كنصب ا لزؾكات ،كغيرىا مف األمكر التعبدية التي ال

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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متم أقؿ ما قيؿ
ؼ
أحدىا عند جميكر العمماء ( ،)75أ
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ليرجح أحد ىذه األقكاؿ  ،كىك األؽؿ ـ ثؿ دية الكتابي
كما سيأتي بياف ذلؾ في المبحث السابع.

كمف قاؿ بأف األمر ال يتناكؿ تمؾ الزيادة كالشافعية أخذ

بأقؿ ما ينطمؽ عميو االسـ(.)79

 .3كقد يؾكف مستند التقدير القياس عند مف يرل جكاز

إثبات التقديرات بالرأم كالقياس كىـ الجميكر (،)76

كقذا القياس ال بد مف أصؿ يقاس عميو ،ؼمرجع فيو
أيضا إلى السماع.

خل ا السماع.
ي ه
المطلب الثاني :مقدرات اجتهادية ال د
ؽرات االجتيادية التي ال يدخميا السماع تنقسـ
كاؿـ د

في نظرم إلى قسميف  :األكؿ :الكاجبات غير المحددة
البحتة
.
(غير المقدرة) كالثاني :المقدرات االجتيادية
أوال :الواجبات غير المحددة (غير المقدرة).

اؿكاجب غير المحدد :ىك الكاجب الذم لـ يعيف لو

الشارع مقد ا ار ـ عينا ،كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ،إكاطعاـ

الجائعيف ،كمسح ا لرأس في الكضكء  ،كالنفؽ ة عمى
الزكجة كاألقارب عند بعض العمماء(.)77

الخطاب
ػ
فيق
كقذا النكع مف الكاجبات ينصب ػ

عمى طمب الفعؿ دكف بياف كتحد يد المقدار  ،فالمقصكد
في إطعاـ الجائعيف مثبل طمب رفع الحاجة في كؿ كاقعة
يف
ق مف غير تعييف  ،مقدار فإذا تبينت حاجتق تب
بحسبا
مقدار ما يحتاج إليو فييا بالنظر ال بالنص.

كعمى ىذ ا فالكاجب ثابت بالنص ،كمقدارق ثابت
بالنظر كاالجتياد ،لذلؾ فبأم مقدار جاء بو المكؿؼ فقد
سقط عنو ىذا الكاجب.

بؿؾ يأخذ الشافعية باألقؿ في ىذه الكاجبات
كذ

ليسقط اؿـ كمؼ عف نفسو ىذا الكاجب ؛ فقد ذه بكا إلى أف
اؿزمادة عمى أقؿ ما ينطمؽ عميو االسـ فيما

ال متؽدر

بمعيف ،كمسح ال أر س كتطكيؿ أركاف الصبلة ال يكصؼ
بالكجكب ألف الزيادة يجكز تركو ا كـ ا يجكز تركو ال

يككف كاجبا(.)78

ش الخبلؼ في ىذا ىك ىؿ أف األمر يتناكؿ
كـ ف أ
ق قاؿ بكجكب
مف قاؿ إنو يت افكؿ ا
تمؾ الزيادة أـ ال؟ ؼ
الجميع ؼم ىذا الكاجب كالكرخي كغيره مف الحنفية،
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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كأكضح ـ اثؿ عؿل ىذه المسألة ىك مقد ار مسح
الرأس حيث ذىب الشافعية إلى كجكب ـ

عميو اسـ اؿمسح(.)80

سح ـ ا مقع

كال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف ابف حزـ مع أنو خالؼ

القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ إال أنو كافقيـ في ىذا
م كؿ حكـ مف
األمر حيث يقكؿ" :كال بد مف كركد النص ؼ
أحكاـ الشريعة ،لكفإذا كرد نص بإيجاب عمؿ ما فبأقؿ ما
الؼض ،ؾمف
يقع عميو اسـ فاعؿ لما أمر بو ،يسقط عنو ر
أمر بصدقة ،فبأم شيء تصدؽ ،فقد أدل ما أمر بو كال

نص(.)81
مؿزمو زيادة ألنيا دعكل ببل "

كيتجمى التطبيؽ العممي المعاصر ليذه المسألة

فيما لك تعارضت عند القاضي الشرعي أكثر مف خبرة
أك شيادة في تحديد نفقة الزكجة أك غيرىا مف النفقات ،
فممقاضي أف يأخذ بأقميا كيح ؾـ بق لككف الذمة لـ تشغؿ
م حا ةؿ ما
إال بأقؿ ما يطمؽ عميو ىذا الكاجب  ،كىذا ؼ
لـ يتفؽ الخبراء على نفقة محددة.
اثناي :المقدرات االجتهادية البحتة:

كأؽصد بىا تمؾ المقدرات التي يقكـ بيا الخبراء

بناء عمى خبرتيـ كاجتياداتيـ كليس العمماء

ات كالجركح التي
كالمجتيدكف؛ مثؿ ضـ اف قيمة ا ؿمتؿؼ
فييا أركش غير مقدرة ،فيأخذ بأقؿ ـ ا يتفؽ عميو.
يقكؿ اؿزركشي " :كأكضح ـ ثاؿ لوذه المسألة ؽيمة

المتمؼ ،بأف يجني ع لى سمعة يختمؼ أىؿ ا لخبرة في

تقكيميا ،فيقكميا بعضيـ بمائة كبعضيـ بمائتيف "(.)82

كمؽكؿ أيضا " :ككذلؾ إذا جرحو جراحة ليس فييا

أرش مقدر"(.)83

كـ ف اؿشافعية مف احتج عمى القكؿ بأقؿ ما قيؿ

مف كبلـ الشافعي فيما لك سرؽ رجؿ متاعا لرجؿ فشيد
شاىد بألؼ دينار كآخ ر بألؼ كخمسمائة أنو ال يحكـ إال
بما اتفقا عميو.
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كؽد اعترض عمى ىذا بأف الشيادة إنما حكـ فييا
باألقؿ ،ألف ق ثبت ذلؾ بشاىديف ،كما اتفؽ عميو

الشاىداف معـ ؿ بو كـ ا اففرد بو اآل خر ليس بحجة (.)84

كؿمس قذا مف باب األخذ بأقؿ ما قيؿ.
كعمى ىذ ا فيظير جميا التط بيؽ العممي المعاصر

ليذه المسألة فيما إذا تعارضت عند القاضي خبرتاف أك

ؼلقاضي أف يأخذ بأقؿ ما قيؿ مف
أكثر في تقدير أمر ما ،ؿ

كقد نسب الشافعية ىذا لئلماـ الشافعي  ،كقد أخذكا
ذلؾ عنو مف فركعو الفقيية كليس مف استدالالتو
األصكلية ،كىذا يدؿ عمى أ ف الشافعية إكاف كتبكا عمى
طريقة المتكمميف التي كانت تيتـ بتحرير المسائؿ
األصكلية منط ؽام كعقميا بعيدا ع ف الفركع الفقيية ،إال
أفىـ ؽد استعممكا طريقة الفقياء في بعض األحياف ،كىذه

منوا.

ىذه الخبرات كمؾكف بذلؾ قد رجح إحد ل قذق الخبرات
كعمؿ بيا لدليؿ دؿ عمييا ىك األخذ بأقؿ ماقيؿ.

كال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف قانكف البينات األردني

يقكؿ اؿارزم " :مذىب الشافعي أنو يجكز االعتماد
في إثبات األحكاـ عمى األ خذ بأقؿ ما قيؿ ،فإنو حكى
اختبلؼ الناس في دية الييكدم.)86( "...

كتعديبلتو رقـ  30لسنة  1952قد اعتبر المعاينة كالخبرة
جزءا مف البينات كفقا ألؿ حكاـ المنصكص عمييا في قانكف

أصكؿ المحاؾـ ات اؿمدنية(.)85

كاؿبمفات ؽد تتعارض فحينئذ البد مف الترجيح ،فإذا

تعارضت عند القاضي خبرتاف أك أكثر فقد أعطاه
القانكف سؿطة تقديرية في ترجيح إحدل ىذه الخبرات
كالعمؿ بيا حسب قناعتو فيك الخبير األكؿ.
فؽد
كؿك عـ ؿ القاضي كحكـ بأقؿ ىذه الخبرات ػ

استند في ذلؾ عمى دليؿ كمسكغ أال كىك األخذ بأ ؽؿ ـ ا
ؽيؿ ،كىذا أفضؿ مف العمؿ بإحدل الخبرات بدكف
مسكغ .كلعؿ ىذا مما ال يمزـ بو القاضي

دائما ،إكانما

يستأنس بو  ،كبخاصة في حالة ما غدا كانت

اؿذمة

مشغكلة بالحؽ أك ؿـ تكف كذلؾ مراعا ة ؿشركط األخذ
بأقؿ ما قيؿ.

الخطاب كعثما ف بف عفاف رضي اهلل عنهما في دية

م
الييكدم كالنصراني بثمث دية المسمـ ،كقضى ع مر ؼ
دية المجكسي بثمانمائة درىـ كذلؾ ثمثا عشر دية

المسمـ ،ألنو ؾ اف يقكؿ  :تقكـ الدية اثني عشر ألؼ

م دياتيـ أقؿ مف ىذا ،كقد
أحدا قاؿ ؼ
درىـ ،كلـ يعؿـ أف ن
أؿزمنا قاتؿ كؿ كاحد مف
قيؿ إف دياتيـ أكثر ـ ف قذا ؼ
ىؤالء األقؿ مما اجتمع عميو.)87("...

كنبلحظ ىنا أف اإلما ـ اؿشافعم قد استدؿ أكال فيما
ذىب إليو بقضاء الخ ليفتيف عـ ر كعثماف رضي الهت

عنهما ،كىذا القضاء قد عكرض مف الصحابة بأقكاؿ

مختمفة ىي أكثر مف ىذا القكؿ ،ككما ىك معمكـ أنو إذا
اختمؼ الصحابة في مسألة ما ،فقكؿ أحدىـ ليس بحجة،

كفي ىذه الحالة ير جح بيف ىذه األقكاؿ بدليؿ ـ عتبر،

المبحث ا لخامس :هل األخذ بأقل ما قيل دليل مثبت
أم م رجح؟
عممنا فيما سبؽ أف األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك دليؿ
مثبت لؤلحكاـ عند الشافعية كالسبب في ذلؾ أنو مككف
مف دليميف ىما  :اإلجماع الضمني كالبراءة
كىذاف الدليبلف يستقؿ

يقكؿ اؿشافعي في األـ  ..." :قضى عمر بف

األصلية،

كؿ منيـ ا ـ نفردا في إثبات

ؾمؼ إف اجتـ عا؟
األحكاـ ،ؼ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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شفعي ىنا رجح
فنرجح مثال ما كا فؽ الكتاب كالسنة ،اؼؿ ا
قكؿ عمر كعثماف ،ال ألنو قكؿ عمر كعثماف بؿ
األقؿ المجمع عميو ،فقكؿ عمر كعثماف

ألفق

رضي اهلل

عنهما في ذاتو ليس بحجة طالما كجد لو مخالؼ مف
الصحابة.

كمف ىنا جاءت صفة اإلثبات أل قؿ ما قيؿ ،فيك
دؿمؿ ـ ثبت عند الشافعية أل نو يعتـ د عمى دليميف مثبتمف
ؿأل حكاـ ىما اإلجماع كالبراءة.
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كصفة اإل ثبات ألقؿ ما قيؿ ال

م عنو صفة
تفؼ

 .3إذا أردنا أف فطمؽ صفة الترجيح عمى األخذ أبؽؿ ـ ا

ككنو مرجح ا بيف األ قكاؿ ،كليس بيف األدلة  ،كعمى قذا

قيؿ فيذا ال يككف إال بيف األقكاؿ الفقيية التي لـ ترؽ

األساس قد استخدمو الفقياء ،فإذا ما نظرنا إلى كتب

لدرجة الحجية في ذاتيا  ،كىذا ـ ف باب التساىؿ ،كىنا

مرجح بيف

الفقياء كجدناىـ يستعممكف األقؿ كدليؿ

األقكاؿ الفقيية المجتيد فييا في المسأةؿ االجتيادية.
فالحنفي رجحكا قكؿ ابف مسعكد
ة

م تؾبيرات
 ؼ

الزكائد في صبلة العيديف كىك التكبير ثبلثا عمى قكؿ
ابف عمر كأبي ىريرة كقكؿ ابف عباس  كىك التكبير
خمسا ،كدعـ كا ترجيحيـ ىذا  :أف اؿتكبير كرفع األيدم
م الصبلة خبلؼ المعيكد ،فكاف األخ ذ باألقؿ أكلى،
ؼ

كقكؿ ابف مسعكد  ىك األؽؿ(.)88

يأتي دكر األخذ بأقؿ ما قيؿ ليككف دليبل مثبتا لحجية أقؿ
األقكاؿ في المسألة المختمؼ فييا  ،كعمى قذا فاعتبارق

دؿيبل مثبتا أكلى مف اعتباره دليبل مرجحا.
الخاتمة:

تكصمت في نياية ىذا البحث إلى نتائجكتكصيات:
أما النتائج فمن أهمها:

 .1األخذ بأقؿ ما قيؿ حجة عند جميكر العمماء
كاألصكلييف كاعتبره الشافعية دليبل

الحنابؿ لما ذىب إليو اإلماـ أحمد –
ة
استؿ
كقد د
رحمو اهلل  -في أسناف دية الخطأ بأنيا أخ ـ اس أبف ذلؾ
ىك األقؿ ،كالزيادة عميو ال تثبت إال بتكقيؼ يجب عمى

مف ادعاه الدليؿ(.)89

بت أكلى ـ ف
كاعتبار األخذ بأقؿ ما قيؿ دليبل مثا

المقبكلة عندىـ كالتي تستقؿ في إثبات األحكاـ.
 .2األخذ بأقؿ ما قيؿ مككف مف دليميف معتبريف

صحيحيف ىما :اإلجماع الضمني كالبراءة األصمية.

افعي كغ مرىـ ممف يقكلكف بحجية األخذ
 .3ضبط اؿش ة
بأقؿ ما قيؿ ىذا المكضكع  ،كقيدكه بشركط معتبرة

اعتبارق دليبلـ رجحا ؿألسبا ب التالية:

مما جعؿ اعتراضات القائميف بعدـ حجيتو في غير

 .1الترجيح االصطبلحي األصكلي ال يككف إال بيف

األدلة المعتبرة كالطرؽ الصحيح ة  ،كنحف ال نأخذ باألقؿ

مع كجكد دليؿ ،إكانما نعمؿ بو مع عدـ كجكد دليؿ
صحيح.
 .2كعمى قذا فإذا كانت ىناؾ أدلة صحيحة معتبرة

محميا.

م األخذ باألكثر كبينيما
 .4األخذ بأقؿ ما ؽمؿ ال يفاؼ
الذمة
ضابط ،كىك أف يعمؿ ابألؾثر فيما اشتغمت بو .
 .5يختمؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ عف األخذ باألخؼ في أف
األخذ باألقؿ مجمع عميو بيف األقكاؿ كاألخؼ ليس

ق باألخذ
متعارضة فيما بينيا ،ال يمكف الترجيح فيـ ا بيف ا
باألقؿ ،فالمرجحات مثبل بيف حديثيف صحيحيف كث مرة؛

منيا ـ ا يعكد إلى السند  ،كمنيا ـ ا يعكد إلى المتف ،

كذلؾ.

 .6مف أىـ مجاالت األخذ بأقؿ ما قيؿ الكاجبات غير
المحددة اؿتي ط لبيا الشارع كلـ يع يف ؿىا مقدا ار

كمنيا ـ ا يعكد إلى المدلكؿ  ،كمنيا ـ ا يعكد إلى أمر
خارج.

افعي األخذ بأ ؽؿ ما قيؿ
كليذا ا لسبب ؿـ يذكر الش ة

محددا كنفقة الزكجة ،كالمقدرات االجتقادية البحتة.

قياء باألقؿ كدليؿ ترجيحي بيف
 .7أخذ اؿؼ

كمع كجك د أدلة ـ تعارضة فالشافعية يرجحكف ما

األؽكاؿ

مثبت أكلى ـ ف
ا
الفقيية ،كاعتبار األخذ باألقؿ دليبل

ضمف قكاعد الترجيح ،كذكركه عف د األدلة المقبكؿ ة أك
عند الحديث عمى اإلجماع أك االستصحاب.

مف األ دلة

اعتباره دليبل ترجيحيا.
 .8مع أف الشافعية اىتمكا بتحرير المسائؿ األصكلية
تحري ار عقميا منطقيا بعيد ا عف الفركع إال أفىـ قد

يشتمؿ عمى زيادة  ،أك يرج حكف المثبت عمى النافي  ،كال

يأخذكف باألقؿ مطمقا ألف الذمة قد اشتغمت بو(.)90
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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استعممكا طريقة الفؽ ىاء ،كقذا المكضكع ىك خير
دليؿ عمى ذلؾ.

الفقه ،اؿككمت ،ك ازرة األكقاؼ كا

لشؤكف الككيتية،

1413ى 1992-ـ ،ط ،2ج ،6ص.27

خر الديف محمد بف
( )9ؼ

أما التوصيات فهي:

606ى1209/ـ) ،المحصول في عمم أصول الفقه

 -1يكصي الباحث بأف يؤخذ بأؽؿ ما قيؿ عند تعارض

بألخذ بأقؿ ما قيؿ عند تعارض
ض ا
 -2كيكصم أم ا

الخبرات في تؽدمر أمر ما  ،كىذا األخذ يعد ترجيحا

برت عند تعارضيا.
ؿؿخ ا

،

سس الرسالة،
ة
تحقيؽ :طو جابر العمكاني ،بيركت ،مؤ

الخبرات في تقدير النفقات ؛ ألف اؿ ذمة لـ تشغؿ
بأكثر مف األقؿ.

عمر بف الحسيف الرازم

(ت

1418ى1997-ـ ،ط ،3ج ،6ص.154

( )10الزرؾشي ،البحر المحيط ،ج ،6ص.27
( )11اؿـ رجع نفسق ،ج ،6ص.27

( )12الشيرازم ،شرح اللمع ،ج ،3ص.993
( )13أبك الكليد سميماف بف خ

لؼ الباجي(ت 474ى/

الهوامش:

1018ـ) ،إحكام الفصول في أحكام األصول  ،تحقيؽ:

ضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر،
ب اؿؼ
( )1أ ك

1415ى1995-ـ ،ط ،2ج ،2ص.705

أب اؿربمع سميماف بف عبد القكم بف عبدالكريـ
( )2فجـ الديف ،ك

السمعاني (ت489ى1096/ـ) ،قواطع األدلة في

الروضة ،تحؽمؽ :عبد اهلل التركي ،بيركت ،مؤسسة

الكتب العممية1418 ،ى1997-ـ ،ط ،1ج ،2ص.44

عبد المجيد التركي ،بيركت ،دار

لسان العرب ،بيركت ،دار صادر ،ج ،3ص.473

ر ،ـ نصكر بف محمد بف عبد الجبار
( )14أبك المظؼ

بف سعيد الطكفي (ت716ى1316/ـ) ،شرح مختصر
الرسالة1409 ،ى1989-ـ ،ط ،1ج ،3ص.135

ب محـ د عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ
( )3أ ك

(ت

456ى1064/ـ) ،اإلحكام في أصول األحكام  ،بيركت،
دار اآلفاؽ الجديدة،
ج ،5ص.50

األصول ،تحقيؽ :محمد حسف الشافعي ،بيركت ،دار

( )15الزرؾشي ،البحر المحيط ،ج ،6ص.27

( )16تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي
(ت771ى) ،اإلبهاج في ش رح الم نهاج ،بيركت ،دار

1403ى 1983 -ـ ،ط  ،2ـ ،2

( )4أبك إسحؽ إبراىيـ عمي الفيركزأب ادم الشيرازم( ،ت

الكتب العممية1984 ،ـ ،ط ،1ج ،3ص.175

( )17عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بدراف (ت1346ى)،
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر  ،بيركت ،دار

476ى1083/ـ) ،شرح اللمع ،تحقيؽ :عبد المجيد
التركي ،بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي،

1988ـ ،ط ،1ج ،2ص.993

1408ى -

( )5أحـ د بف فارس بف زكريا (ت 395ى) ،معجم م قاييس
المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،بيركت ،دار الجيؿ

ابف حزـ1995 ،ـ ،ط ،2ج ،1ص.318

( )18الزرؾشي ،البحر المحيط ،ج ،6ص.28
( )19الرازم ،المحصول ،ج ،6ص.154

( )20الشيرازم ،شرح اللمع ،ج ،2ص ،993أبك المعالي

عبد الممؾ بف عبد اهلل بف مكسؼ الجكيني ،ت 478ى،

1991ـ ،ط ،1ج ،5ص.3

التلخيص في أصول الفقه  ،تحقيؽ :عبد اهلل جكلـ

( )6إبراه يـ أنيس  ،عبد الحميـ مف تصر ،عطية الصكالحي،

النيبالي ،ك شبير أحمد العمرم ،بيركت ،دار البشائر

محمد خمؼ اهلل أ حمد ،المعجم الوسيط ،بيركت ،دار

اإلسبلمية1996 ،ـ ،ط  ،1ج  ،3ص  ،135ابف

كر ،ج ،2ص.756
الؼ

السمعاني ،قواطع األدلة  ،ج ،2ص ،44أبك حامد محمد

( )7إبراه يـ أنيس كرفاقو ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.767
( )8بدر الديف محمد بف بيادر بف ع

اؿغرب اإلسبلمي،

بف ـ حـ د الغزالي ت 505ى ،المستصفى في عمم

ب اليا الزركشي
د

األصول ،بيركت ،دار الكتب العممية1993 ،ـ ،ط،1

الشافعي (ت794ى1392/ـ) ،البحر المحيط في أصول

ص ،159سيؼ الديف عمي بف أبي عمي اآلمدم ت

631ى ،اإلحكام في أصول األحكام  ،بيركت ،دار الكتب
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العممية ،ج ،1ص ،238 237الرازم ،المحصول ،ج،6

ص ،158جماؿ الديف عبد الرحيـ اإلسنكم ،ت 772ى،

( )33اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص .156أشرؼ الكفافم،
ي عند األصوليين ،عـ اف ،دار
األدلة االستئانسة

نه اية السول شرح منهاج الوصول في عمم األصول
للبيضاوي مع منهاج العقول ل لبدخشي ،بيركت ،دار

الكتب العممية1984 ،ـ ،ط  ،1ج  ،4ص ،380ا بف
السبكي ،اإلبهاج ،،ج ،3ص  ،175الزركشي ،البحر
المحيط ،ج ،6ص.27

( )21ـ حـ د أميف أمير بادشاه ،تيسير التحرير عمى كتاب
التحرير في أصول الفقه البن

الهمام ،بيركت ،دار

الفكر ،دكف طبعة كتاريخ ،كابف أمير الحاج،

التقرير

والتحبير عمى التحرير في أصول الفقه البن الهمام ،

بيركت ،دار الكتب العممية1999 ،ـ ،ج ،3ص.144
مية ،الم سودة ،ج ،2ص.890
( )22آؿ تـ

النفائس2005 ،ـ ،ط ،1ص.53

فئس األصول ،ج ،9ص.4071،407
م ،ن ا
( )34اؿؽارؼ
( )35اآلـ دم ،اإلحكام ،ج ،4ص.476

فئس األصول ،ج ،9ص.4072-4071
م ،ن ا
( )36اؿؽارؼ
( )37اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.158-157

( )38اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص .28المطيعي،
سلم الوصول ،ج ،4ص.383

( )39اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.28
( )40اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.158

( )41اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص .157-156الزركشي،

هج،
البحر المحيط ،ج ،6ص .28ابف السبكي ،اإلب ا

( )23اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.155

فئس
( )24ابف حزـ ،اإلحكام ،ج ،5ص .52القرافي ،ن ا
األصول ،ج ،9ص.4071

ج ،3ص.176

( )42اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.157

( )43أخرجق اؿدارؽطني ،عؿم بف عـ ر اؿدارؽطني ،سنن

ي في أصول الفقه  ،ج،4
ته د
ب اؿخطاب ،ال م
( )25أ ك

الدارقطني ،صححق عبد اهلل المدني ،القاىرة ،دار

( )26اؿجكمفم ،التلخيص ،ج ،3ص .136الباجي ،إحكام

مر آباد –
أحمد بف الحسيف البييقي ،السنن الكبرى ،ح د

فئس
( )27ابف حزـ ،اإلحكام ،ج ،5ص .60القرافي ،ن ا

ج ،3ص .177رقـ الحديث ( )5397كقاؿ (ىذا حديث

المحاسف1996 ،ـ ،ط ،1ج ،2ص .3كالبييقي ،أبك بكر

ص.269

اؿقفد  -مجمس دائرة اؿـ عارؼ العثمانية1354 ،ى ،ط 1

الفصول ،ج ،2ص.705

ال يحتج بو كتفرد بو عبد العزيز بف عبد الرحمف

األصول ،ج ،9ص .4071ابف أمير الحاج ،التقرير

ضعيؼ) ،كضعفو ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر

والتحبير ،ج ،3ص .113اؿزرؾشم ،البحر المحيط،

العسقبلني ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي

ج،6ص .27

الكبير ،اؿابؾستاف ،المكتبة األثرية1964 ،ـ ،ط ،1ج،2

( )28اؿشمارزم ،شرح اللمع ،ج ،2ص.994 -993

ص .55حديث رقـ ( .)622كافظر جماؿ الديف عبد اهلل

( )29ابف اؿسمعاني ،قواطع األدلة ،ج ،3ص .396الرازم،

بف مكسؼ الزملعي ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،

هج ،ج،3
الم حصول ،ج ،6ص .157ابف السبكي ،اإلب ا

بمركت ،عالـ الكتب1988 ،ـ ،ط ،1ج  ،2ص ،198

ي السول ،ج ،4ص.385
هة
ص .177اإلسنكم ،ن ا

هج ،ج ،3ص .177أحـ د بف قاسـ
( )30ابف السبؾم ،اإلب ا
اؿعابدم (ت994ى) ،اآلايت البينات عمى شرح جمع

حديث رقـ .1434

( )44أخرجق البخارم ،أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ
البخارم ،صحيح البخاري بشرح فتح الباري البن حجر

الجوامع لإلمام جالل الدين المحمي ،بمركت ،دار الكتب

العسقالني ،اؿاؽقرة ،دار أبي حياف،

العممية1996 ،ـ ،ط ،1ج ،4ص.261

ج ،1ص  ،507حديث رقـ

( )31اؿشاطبي ،الم وافقات ،ج ،4ص .108 107المشاط،

1996ـ ،ط ،1

 ،172باب الماء الذم

يغسؿ بو شعر اإلنساف كأخرجو اإلماـ مسمـ ،مسمـ بف

الجواهر الثمينة ،ص.274

اؿحجاج النيسابكرم ،صحيح م سلم بشرح النووي ،

فئس األصول ،ج ،9ص.4072-4071
م ،ن ا
( )32اؿؽارؼ
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بمركت ،دار الكتب العممية ،دكف طبعة كتاريخ ،ج

ص ،182حديث رقـ  ،271باب حكـ كلكغ الكمب.

،3

( )65اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص .160ابف السبكي،

هج ،ج ،3ص .177العطار ،حاشيته عمى جمع
اإلب ا

( )45اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص .28كابف السبكي،
هج ،ج ،3ص.176
اإلب ا

( )46ابف اؿسمعاني ،قواطع األدلة ،ج ،3ص .396الرازم،

هج ،ج،3
الم حصول ،ج ،6ص .157ابف السبكي ،اإلب ا

ي السول ،ج ،4ص.385
هة
ص .177اإلسنكم ،ن ا

هج ،ج ،3ص .177أحمد بف قاسـ
( )47ابف اؿسبكي ،اإلب ا
اؿعابدم (ت 994ى) ،اآلايت البينات عمى شرح جمع

الجوامع لإلمام جال ل الدين المحلي ،بمركت ،دار الكتب

العلـ ية1996 ،ـ ،ط ،1ج ،4ص.261

الجوامع ،ج ،2ص.393

( )66ابف اؿسمعاني ،قواطع األدلة ،ج ،2ص.45
فئس األصول ،ج ،9ص .4070الشاطبي،
م ،ن ا
( )67اؿؽارؼ

شط ،الجواهر الثمينة،
الم وافقات ،ج ،4ص .107اؿـ ا

ص.273

( )68اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.160
( )69اؿشربمني ،تقريارت الشربيني عمى جم ع الجوامع ،ج،2
ص.393

( )70اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص .31العطار،

شطبم ،الم وافقات ،ج ،4ص .108 107المشاط،
( )48اؿ ا

ي العطار عمى شرح جمع ا
حاشة

( )49ابف حزـ ،اإلحكام ،ج ،5ص.50

شد الفحول ،ص.408
الشككاني ،إر ا

الجواهر الثمينة ،ص.274

لجوامع ،ج،3

ص .394ابف ؽدامة ،روضة الناظر ،ج ،1ص.346

ي ،ص.55
( )50أشرؼ الكناني ،األدلة االستئانسة

فئس األصول ،ج ،9ص .4071الشاطبي،
م ،ن ا
( )71اؿؽارؼ

( )52ابف اؿسبكي ،اإلبهاج ،ج ،3ص ،175مصطفى ديب

( )72اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.31

( )51ابف حزـ ،اإلحكام ،ج ،5ص.51-50

البغا ،أثر األدلة المختمف فيها ف ي الفقه اإلسالمي ،

دـ شؽ ،دار القمـ كدار العمكـ اإلسبلمية1993 ،ـ ،ط،2

ص .636محمد السعيد عمي عبد ربو ،بحوث في األدلة
المختمف فيها عند األصوليين ،1990 ،ص.122

( )53اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.155
( )54اؿـ رجع ففسق ،ج ،6ص.160

الم وافقات ،ج ،4ص.188

البحث
( )73افظر المطمب الثاني مف المبحث األكؿ مف ىذا .
( )74اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.62 ،59
( )75المرجع نفسو ،ج ،6ص.67
( )76المرجع نفسو ،ج ،6ص.51
( )77ـ حـ د الخضرم ،أصول الفقه ،حؽؽق خيرم سعيد،

القاىرة ،مصر ،المكتبة التكفيقية ،ص  .51كمحـ د أبك

( )55اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.29
( )56اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.29

( )57ـ صطفى اؿبغا ،أثر األدلة المختمف فيها في الفقه
اإلسالمي ،ص.634

( )58اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.30
( )59اؿـ رجع نفسو ،ج ،6ص.30

زىرة ،أصول الفقه ،اؿاؽقرة ،دار الفكر العربي،

1997ـ ،ص.33

لمحيط ،ج ،1ص .236الرازم،
( )78اؿزرؾشم ،البحر ا ـ
المحصول ،ج ،2ص.196

( )79اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،1ص.237
ب زؾريا ،يحيى بف شرؼ النككم
( )80أ ك

روضة الطالبين ،تحؽمؽ :عادؿ أحمد عبد الج كاد ،عمي

( )60اؿارزم ،الم حصول ،ج ،6ص.156

محمد معكض ،بيركت،

( )61أشرؼ اؿكناني ،األدلة االستئناسية ،ص.76
( )62ابف اؿسمعاني ،قواطع األدلة ،ج ،2ص.45

( )63ـ حـ د السعيد عبد ربو ،بحوث في األدلة المختمف فيها
عند األصوليين ،ص.122

( )64اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.30
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(ت 676ى)،

ص.164

دار الكتب العممية ،ج

( )81ابف حزـ ،اإلحكام ،ج ،5ص.52

( )82اؿزرؾشم ،البحر المحيط ،ج ،6ص.31
سق ،ج ،6ص.31
( )83اؿـ رجع فؼ
سق ،ج ،6ص.28
( )84اؿـ رجع فؼ
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( )85افظر اؿمادتيف رقـ ( )71 ،2مف قانكف البينات.
( )86الرازم ،المحصول ،ج ،6ص.154

( )87محمد بف إدريس الشافعي (ت 204ى) ،األم ،خرج

أحاديثو كعمؽ عميو محمكد مطرجي ،بيركت ،دار الكتب
العممية1993 ،ـ ،ط ،1ج ،6ص.136

( )88عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الرشداني ،المرغناني،
المكتب اإلسبلمية ،ج ،1
ة
الهداية شرح بداية المبتدي ،

ص.86

( )89عبد اهلل بف أحـ د بف محمد بف قدامة المقدسي ،المغني
على مختصر الخرقي  ،بيركت ،دار الكتب العممية،

1994ـ ،ط ،1ص.516

( )90اآلمدم ،اإلحكام ،ج ،4ص.476
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