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 ٢١٥

 :
ا الحمـــد هللا رب العـــالمین والـــصالة والـــسالم علـــى ســـیدن

:وعلى آله األطهار الطیبین وبعد، النبي الكریم
فــي أحكــام المــسائل الفرعیــة نتیجــة طبیعیــة فــاالختالف
كمــا أنــه دلیــل ، دلیــل حیویــة الفقــه ومرونتــهلالجتهــاد، وهــو 
عقـــولهم، ویظهـــر منـــه شـــدة حرصـــهم علـــى إعمـــال الفقهـــاء 

بالرأيكان الخالف في االجتهادولهذاالصواب،معرفة 

.قسم الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، الجامعة األردنیة، مشاركاذأست*

وهـو ثـروة عظیمـة خلفهـا الـسلف للخلـف، وبـاب ، أمرًا مقبـوالً 
واســــع یلـــــج المـــــسلم مـــــن خاللــــه إلـــــى معرفـــــة أحكـــــام الـــــشرع 

ولهـــــــــذا الخـــــــــالف أو االخـــــــــتالف أســـــــــبابه . )١(وقواعـــــــــده
ــــیس ، وضــــوابطه كــــل خــــالف یمكــــن اعتبــــاره واســــتفادة إذ ل

هنــاك ضــوابط وقواعــد إنّ الفــروع والمــسائل منــه، بــل أحكــام
یرجــع إلیهــا فــي تقریــر االخــتالف المعتبــر، وتــرك االخــتالف

. غیر المعتبر
اختالف ال في أصـولوجودكما أن األصل عدم

 

*

م١٧/٨/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

األخــذ : تنــاول البحــث دراســة المــسالك العلمیــة التــي یمكــن بوســاطتها الخــروج مــن الخــالف الفقهــي، وأشــهر هــذه المــسالك
أو تقلیــد اجتهــاد إمــام واحــد، تقنــین األحكــام علــى هیئــة مــواد قانونیــة، حكــم الحــاكمباالحتیــاط، انعقــاد اإلجمــاع، اتبــاع مــذهب أو

القاضــي بتقــدیم رأي مــع تــرك اآلراء األخـــرى، واتبــاع المــنهج العلمــي التجریبــي فـــي التــرجیح بــین اآلراء االجتهادیــة القــائم علـــى 
. الخبرة اإلنسانیة والتجربة العلمیة

یــة والمقاصــد وقــد ركــز البحــث علــى أهمیــة إتبــاع المــنهج العلمــي التجریبــي، وتحكــیم قــول أهــل الخبــرة الموافــق للقواعــد الكل
العامة للـشریعة، كمـسلك مـن مـسالك الخـروج مـن الخـالف الفقهـي یقـوم علـى إخـضاع أقـوال الفقهـاء واجتهـاداتهم إلـى مـا توصـل 
إلیــه العلــم ومــا اســتقر علیــه قــول أهــل الخبــرة بحیــث تــتم الموازنــة بــین أقــوال الفقهــاء ومــن ثــم التــرجیح بینهــا وفــق الــرأي العلمــي 

. بالصحیح الثابت بالتجری

Abstract
Difference of opinions about secondary issues of Fiqh comes as one of the natural results of al-ijtihad.

This is one of the examples on the flexibility and vitality of Islamic Law. It indicates scholar's use of Reason
and their concerns about reaching a sound view. Thus, difference of opinions is acceptable in Islamic Law.
It is a heritage transmitted from ancestors to predecessors and a way for finding legal rulings. This
difference, therefore, has reasons and controls which classify at into valid or invalid difference.

To escape from the differences in Fiqh issues and decide which view is meant by the Legislator there
is a variety of methods. These methods are categorized into:
First: making reference to the rules and principles of the discipline of conflict and harmonization. This
discipline was established by scholars of usul al-fiqh who presented its principles, conditions and controls
which are to be followed for preferring one piece of evidence over the others. This is in order to make
sound ijtihad and harmonize contradictory pieces of evidence.
Second: following the experimental method where scholars consult the experts in the issue in question
and Science in the light of the rules of legislation and objectives of Islamic Law. Of the examples on this
is when we refer to the Muslim ruler's selection to judge between parties.
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 ٢١٦

الـشریعة كلهـا ترجـع إلـى قـول واحـد الشریعة وال فروعها؛ ألن 
الواجـــب فــالحقفــي فروعهــا، كمــا أنهــا فــي أصــولها كــذلك، 

ــــــي مــــــسائل  ــــــد اهللا واحــــــد ال یتعــــــدد ف ــــــق عن ــــــاع والتطبی االتب
نمــا یختلـــف أهـــل العلــم فـــي  ٕ فـــروع األصــول وقواعـــد الـــدین، وا

الفـروع االجتهادیـة األحكام المتعلقة بالحالل والحـرام، وهـذه مـن
وتكــون ممــا یحتمــل التــي قــد تخفــى أدلتهــا مــن حیــث داللتهــا 

ــــل ــــین عل، التأوی ــــع ب ، مــــاء األمــــةفهــــذه الخــــالف فیهــــا واق
أو، أو تعارضــــها، وُیعــــذر المخــــالف فیهــــا لخفــــاء األدلــــة

الفقهـاء االختالف في ثبوتها، وهذا النوع هو المراد في كـالم 
. في المسألة خالف: إذا قالوا

واألصـــل عنـــد االخـــتالف فـــي حكـــم مـــسألة شـــرعیة 
ــــاب ــــى الكت ــــرد إل ــــسنة، ال ــــیس ، أو إجمــــاع األمــــة، أو ال ول

ألن االخــتالف ؛ین األقــوال بــال دلیــلللمــسلم أن یتخیــر بــ
والواجــــب عنــــد اخــــتالف ، إذا تــــدافع فهــــو خطــــأ وصــــواب
، أو اإلجمـاع، أو الـسنة، العلماء طلب الـدلیل مـن الكتـاب

أو القیــاس علــى األصــول، فــإن اســتوت األدلــة وجــب المیــل 
. )٢(مع األشبه إلى هذه األصول

ـــد تعـــارض ـــه عن ـــد شـــاع القـــول بأن أقـــوال األئمـــةوق
والمجتهــدین فــي حكــم مــسألة معینــة أنــه ال بــأس علــى المــسلم

ألن الـــدین یـــسر ؛ أن یأخـــذ بـــالقول األیـــسر ویتـــرك مقابلـــه
بـل ، واألحكام لم تأت إلیقاع المكلفین فـي الحـرج والمـشقة

وقــد ورد فــي ذلــك أقــوال عــن ، جــاءت لرفــع الحــرج عــنهم
حیـث ، بعض المتقدمین من أهل العلـم كالقاسـم بـن محمـد

فـــــي ختالف أصـــــحاب النبـــــيالقـــــد نفـــــع اهللا بـــــ": قـــــال
أنـــه ىأعمـــالهم ال یعمـــل العامـــل بعمـــل رجـــل مـــنهم إال رأ

أي ": وعنـه أیـضاً ، "منه قد عملـهورأى أن خیراً ، في سعة
لـــم یكـــن فـــي نفـــسك منـــه عنـــد االخـــتالفذلـــك أخـــذت بـــه

مــا یــسرني أن ": وعــن عمــر بــن عبــد العزیــز قــال، "شــيء
لقـد أعجبنـي قـول : ل القاسـمقـا، "ختالفهم حمر النعمالي ب

ــم : عمــر بــن عبــد العزیــز مــا أحــب أن أصــحاب رســول اهللا ل
كـــان النـــاس فـــي ضـــیق، واحـــداً ألنـــه لـــو كـــان قـــوالً ؛یختلفـــوا

نهــم أئمــة یقتــدى بهــم ٕ فلــو أخــذ بقــول رجــل مــنهم كــان فــي ، وا
بـالرأياألخـذ حیث تدل هذه العبـارات علـى صـحة . )٣("سعة

النصوصا إلى د آخذه استنادـعنالفقهي األخف

قــول ف ییــالتخفیمیــل إلــى الدالــة علــى أن شــرع اهللا تعــالى 
یـدُ : تعالى ـمُ الّلـهُ ُیرِ رَ ِبُك یـدُ وَالَ اْلُیـْس ـمُ ُیرِ رَ ِبُك : البقـرة[اْلُعـْس
ــا:تعــالىولـقــیو ،]١٨٥ َم ـــلَ وَ َع مْ َج ُك َلــْی ـــيَع ـــنْ نِ ـالدِّیــِف ِم
رَجٍ  . ]٧٨: الحج[َح

ى الضبط فـي فهـم مثـل هـذه وهذه المسألة تحتاج إل
وحمایـة للمكلـف ، النصوص صیانة لألحكـام مـن الـضیاع

ــــرخص وتــــرك العــــزائم ــــي ال ــــیس، مــــن التوســــع ف األخــــذ فل
ولــــیس ، بــــاألخف مكرمــــة دائمــــا ومطلبــــا للــــشارع الحكــــیم

وینبنــي علــى ، األخــذ بالــشاق مــن األعمــال محمــودا دائمــا
البحـــث وقـــد جـــاء. مفاســـد كثیـــرةاألخـــذ بهـــا دون ضـــوابط

ــم سهم حاولــة للحــدیث عــن بعــض الــضوابط التــي یمكــن أن ُت
فــــــي الخــــــروج مــــــن الخــــــالف الفقهــــــي خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق 

اآلراء باســـتخدام المـــنهج العلمـــي التجریبـــي فـــي التـــرجیح بـــین 
االجتهادیة القائمة علـى ظـن غالـب والتـي یمكـن إرجاعهـا 

ــــــة ــــــسانیة والتجربــــــة العلمی ــــــرة اإلن مــــــن خــــــالل . إلــــــى الخب
:تیةالمحاور اآل

.مفهوم الخالف الفقهي: أوالً 
.شروط الخالف الفقهي المعتبر: ثانیاً 
.أسباب الخالف الفقهي:ثالثاً 
.وضوابطهالفقهيحكم الخروج من الخالف: رابعاً 

.الفقهيمسالك الخروج من الخالف: خامساً 

::
وهـو فـي اللغـة التـضاد ، مصدر فعلـه خلـف: الخالف لغة

الخـــالف المـــضاّدة،: دم االتفـــاق، جـــاء فـــي لـــسان العـــربوعـــ
لـم : وتخالف األمران واختلفا، )٤(وقد خالفه مخالفة وخالفاً 

ــا : یقــال. )٥(وكــل مــا لــم یتــساو فقــد تخــالف واختلــف، یتفق
ألن ؛ والنــاس خلفــة أي مختلفــون، اختلــف النــاس فــي كــذا

ـــي قـــول صـــاحبه ویقـــیم نفـــسه مكـــان كـــل واحـــد مـــنهم یُ  نّح
. )٦(اهالذي نحّ 

وجــود أكثــر مــن رأي فــي حكــم : والخــالف فــي علــم الفقــه
المــسألة الواحــدة بحیــث ال یكــون هنــاك اتفــاق بــین الفقهــاء 

. على حكم واحد فیها
ذاتان ـبمعنى واحد، ویؤدیواالختالفوالخالف
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 ٢١٧

في مسألة كـذا أو وقـع االخـتالففیقال هناك خالفالمدلول، 
أي تعــددت األقــوال فــي ؛ ...بــین العلمــاء فــي مــسألة كــذا

. المسألة ولم یقع اتفاق بین العلماء على حكم محدد
ومــــن أهــــل العلــــم مــــن یــــرى التفریــــق بــــین الخــــالف 
واالخــتالف ویجعــل لكــل واحــد منهمــا مــدلوًال بــأن االخــتالف 

فیمــا ال دلیــل یــستعمل فــي قــولٍ ُبنــي علــى دلیــل، والخــالف 
قـول المرجـوح فـي ومـن أهـل العلـم مـن یـرى أن ال، )٧(علیه

والحاصـل منـه ، یقال له خـالف ال اخـتالفمقابلة الراجح
، ثبــــــوت الــــــضعف فــــــي جانــــــب المخــــــالف فــــــي الخــــــالف

.)٨(كمخالفة اإلجماع وعدم ضعف جانبه في االختالف
ــــة علــــى تعــــدد  إال أن اســــتخدام المــــصطلحین للدالل

فیقـال فـي المـسألة ، الـرأي فـي حكـم المـسألة الواحـدة سـائغ
ــــر مــــن خــــالف  ــــي المــــسالة اخــــتالف الصــــطالح الكثی وف

العلمــــــاء علــــــى عــــــدم الفــــــرق بــــــین المــــــصطلحین وشــــــیوع 
استخدامهما فـي التعبیـر عـن عـدم االتفـاق بـین أهـل العلـم 

. على حكم مسألة ما

::
للخــالف المعتبــر شــروط یعــرف بهــا، وهــذه الــشروط

: يـه
ال كــان ، ئمــًا علــى دلیــل یؤیــدهأن یكـون الخــالف قا)١ ٕ وا

ــــــة  ــــــد أهــــــل المل ــــــشهي، والمعلــــــوم عن ــــــالهوى والت قــــــوًال ب
والــشریعة أن أحكــام الــدین ال تؤخــذ مــن عقــول العلمــاء

بـــــل مــــــن الـــــنص الــــــشرعي ، وال مـــــن أفـــــواه الرجــــــال
ــاً  فــإذا كــان ؛ أو قیاســاً ، أو مفهومــاً ، الــصحیح منطوق

ـــل كـــان تـــشریعًا بـــالهوى مـــردوداً  القـــول فیهـــا بـــال دلی
علـــــى قائلـــــه، وعمـــــل الفقیــــــه یكـــــون فـــــي فهـــــم الــــــنص 
للوصول إلـى مقـصد الـشارع ومعرفـة مـراده بـین عبـاده، 
ــــشریع، فهــــو بمــــا منحــــه اهللا  ــــي الت ــــه دور ف ــــیس للفقی ول
تعـــالى مـــن فهـــم وبـــصیرة یحـــاول الوقـــوف علـــى مـــدلول 
النص واستنطاقه واسـتثمار مـا جـاء فیـه مـن أحكـام بمـا 

كمـــه الـــذي أراده یغلـــب علـــى ظنـــه أنـــه مـــراد الـــشارع وح
مـــن خـــالل الـــنص، وهــــو بهـــذا الوصـــف كاشـــف عــــن 

.الحكم الشرعي ولیس شارعًا له

أو ، أن ال ینـــاقض الخـــالف نـــصًا ثابتـــًا فـــي الكتـــاب)٢
فــــإن ، أو حكمـــا علیــــه إجمـــاع علمــــاء األمـــة، الـــسنة

خــالف شــیئًا مــن هــذه األصــول كــان مــردودًا ال یعتــد 
ده وال یعـــد مـــن الخـــالف الـــذي یثبـــت فیـــه لمعتقـــ، بـــه

فلـــیس كـــل مـــا ، إباحـــة مباشـــرة الفعـــل المختلـــف فیـــه
اعتقــده فقیــه أو مجتهــد أنــه حــرام كــان حرامــًا ضــرورة؛ 

أو ، أو الـسنةألن الحـرام مـا ثبـت تحریمـه فـي الكتـاب، 
ــــاس ــــه قی ــــه إجمــــاع علمــــاء األمــــة، أو دل علی قــــام علی

بـل ؛ وما تنـازع فیـه العلمـاء لـم یجـزم بحرمتـه، مرجح
.)٩(د هذه األصولأحالواجب فیه الرد إلى

::
وقـــد ، للخـــالف بـــین الفقهـــاء أســـباب كثیـــرة ومتعـــددة

جمعت في أسفار مستقلة یـضیق البحـث عـن ذكرهـا كلهـا 
: وال بأس بذكر بعض هذه األسباب

قـــد یكـــون ســـبب وقـــوع الخـــالف بـــین أهـــل العلـــم فـــي ) ١
الـــشارع الحكـــیم المـــسألة مـــرده إلـــى عـــدم ورود نـــص مـــن 

، أو یكون النص قـد ورد، یبین حكم الواقعة المختلف فیها
بـل هـي ، ولكن داللته غیر قاطعة في التحلیـل أو التحـریم

ــــــول  ــــــالحالل وكــــــذلك تحتمــــــل الق ظنیــــــة تحتمــــــل القــــــول ب
ولــم یقــع اتفــاق أو إجمــاع علــى أحــدهما یــسعف ، بــالتحریم

فیهــا فتي فــي رفــع الخــالف، كمــا فــي حكــم المــسألة التــي اســتُ 
األختـین ثمان بـن عفـان عنـدما سـئل عـن حكـم الجمـع بـین ع

یعنــي . أحلتهمــا آیــة وحرمتهمــا آیــة: فــي ملــك الیمــین فقــال
ُعـواْ وََأن:بذلك قول اهللا تعـالى َم نَ َتجْ ـْی نِ َب تَـْی ـاَإالَّ اُألخْ َم

ــَلفَ َقــدْ  فهــذه اآلیـة تحــرم الجمــع بــین األختــین]٢٣: النــساء[َس
ل علــــى التحــــریم مطلقــــًا ســــواء وظاهرهــــا یــــد، فــــي النكــــاح

ـــــین ـــــان حـــــرتین أم أمت وهـــــي فـــــي ظاهرهـــــا ، أكانـــــت األخت
یتعــارض حكمهــا مــع الحكــم الــوارد فــي اآلیــات التــي تحــدثت 

الجمـــع بــــین عـــن إباحــــة ملـــك الیمــــین دون أن تـــذكر حرمــــة 
كمـــا فـــي قـــول اهللا تعـــالى فـــي ، األختـــین فـــي ملـــك الیمـــین

ینَ : ســورة المؤمنــون ــِذ ــمْ وَالَّ وجِ ُه ــرُ مْ ِلُف ــاِفُظونَ ِه ِإالَّ * َح
َلـى ـمْ َع ِه وَاِج ْ َأزْ ـاأو ــتْ َم َلَك ـاُنُهمْ َم نَُّهمْ َأْیَم ـرُ َفـِإ ْی ینَ َغ ُلــوِم َم

فالنــــصوص قــــد وردت مــــن الــــشارع الحكــــیم، . ]٦- ٥: المؤمنــــون[
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 ٢١٨

فمـن ، داللتهـالكن األفهام اختلفت في تفـسیر معانیهـا ومعرفـة 
الجمــع مــة وقــال بحر ، الفقهــاء مــن رجــح حكــم اآلیــة األولــى

بـــین األختـــین مطلقـــًا تحكیمـــًا للعمـــوم الـــوارد فـــي الـــنص، وهـــو 
ُعـواْ وََأن: قوله تعـالى َم ـْینَ َتجْ تَـْینِ َب ـاَإالَّ األُخْ ـَلفَ َقـدْ َم ، َس

األختــــین رأى عــــدم حرمـــة الجمـــع بـــین ومـــن الفقهـــاء مـــن
بـــین األمتـــین؛ لعـــدم داللـــة الـــنص علـــى حكـــم تحـــریم الجمـــع

أى االحتیـــــاط بتغلیـــــب الحـــــرام ومـــــن ر ، األختـــــین األمتـــــین
بــالجمع بــین حكــم اآلیتــین قــال بعــدم الجمــع بــین األختــین 
األمتــین قیاســـًا علــى حرمـــة الجمـــع بــین األختـــین الحـــرتین 

حیـث ، وهـو مـا نـزع إلیـه سـیدنا عثمـان، "األختیة "بجامع 
أحلتهمـــا آیــة وحرمتهمــا آیــة والتحـــریم ": ورد عنــه أنــه قــال

. "أحب إلینا
د الخــالف بــین الفقهــاء فــي أحكــام الحــالل كمــا یمكــن ر )  ٢

ـــى  ـــي تقـــوم عل ـــم الفقـــه الت ـــى طبیعـــة عل ، االجتهـــادوالحـــرام إل
عمــال الفكــر فــي اســتنباط األحكــام الــشرعیة مــن أدلتهـــا  ٕ وا

؛ فاالجتهـــاد یقـــع فیـــه اخـــتالف األفهـــام واآلراء. التفـــصیلیة
ألن اهللا تعــالى لــم یجعــل عقــول البــشر علــى درجــة واحــدة 

والقــــدرة علــــى ، ومحاكــــاة النــــصوص، اكفــــي الفهــــم واإلدر 
استنباط األحكام منها، فمـن العلمـاء مـن یغـوص إلـى أعمـاق

ومـنهم مـن یبقـى ، النصوص یستكشف الحكـم الـدفین فیهـا
علـى الــسطح یلــتقط مــا یتبــادر إلــى ذهنــه دون أن یغــوص 

. ومن الفقهاء من هو بین ذلك، إلى األعماق
ي وقــع بــین االخــتالف الــذ: وخیــر مثــال علــى ذلــك

فــي حكــم أداء صــالة العــصر بعــض الــصحابة زمــن النبــي 
في الطریق أثناء السیر إلى بني قریظة، فقد روى اإلمام

: األحــزابیــوم قــال النبــي : البخــاري عــن ابــن عمــر قــال
فــــأدرك " ال یـــصلین أحـــدكم العـــصر إال فــــي بنـــي قریظـــة"

ال نـــصلي : فقـــال بعـــضهم، بعـــضهم العـــصر فـــي الطریـــق
، بــل نــصلي لــم یــرد منــا ذلــك: وقــال بعــضهم، احتــى نأتیهــ

. )١٠(فلم یعنف أحدًا منهمفذكر ذلك للنبي 
كمـــــا أن الخــــــتالف الفقهــــــاء فــــــي مــــــشاربهم العلمیــــــة ) ٣

وقواعــــدهم الفقهیــــة ومــــسالكهم األصــــولیة ومنــــاهجهم فــــي 
ـــاء األحكـــام  ـــرا واضـــحا فـــي بن ـــةاالســـتنباط أث علـــىالفرعی

فــي ظهــور المــذاهب وقــد كــان هــذا ســبباً ، القواعــد الكلیــة

فقــد اختلــف الفقهــاء فــي حجیــة بعــض ، الفقهیــة المعروفــة
كاعتمــــاد اإلمــــام مالــــك ، المـــصادر واألصــــول االجتهادیــــة

علــى حجیــة عمــل أهــل المدینــة دون غیــره مــن األئمــة، وعــدم 
اعتبــار الحنفیـــة العمــل بمفهـــوم المخالفــة فـــي نــصوص الـــشارع 

كـــــذلك و حجــــة فـــــي اســـــتنباط األحكـــــام وعمــــل الجمهـــــور بـــــه، 
وحمـل مخالفة الحنفیة في إمكان حمل العام على الخاص، 

المطلـــــــق علـــــــى المقیـــــــد، وعـــــــدم احتجـــــــاج الـــــــشافعي بقـــــــول
... إال وفــــق شــــروط وتركــــه العمــــل باالستحــــسان الــــصحابي

، )١١(إلى غیـر ذلـك مـن أصـول تعـرف فـي كتـب األصـول
وهذا الخـالف فـي األصـول نـشأ عنـه خـالف فـي األحكـام 

.ومسائل الفروع
االخــتالف فــي حكــم الثمــر إذا : ومــن األمثلــة علیــه
فقـــد ورد فـــي ذلـــك –أي تلقیحـــه–بیـــع النخـــل قبـــل تـــأبیره 

مـن ابتـاع نخـًال ": أنـه قـالحدیث ابن عمر عن النبـي 
، )١٢("بعـــد أن تـــؤبر فثمرتهـــا للبـــائع إال أن یـــشترط المبتـــاع

والقــول عنــد الجمهــور أن الثمــرة بعــد التــأبیر للبــائع إال إذا 
رطها المـــشتري لنفـــسه أخـــذًا مـــن منطـــوق الحـــدیث، وأمـــا اشـــت

المخــالف لــنص قبـل التــأبیر فــالثمرة للمــشتري عمـًال بــالمفهوم 
التــأبیر وذهــب الحنفیــة إلــى أن الثمــرة للبــائع قبــل ، الحــدیث

بعــــدم وبعــــده إال أن یــــشترطها المــــشتري بنــــاًء علــــى أصــــلهم
.)١٣(العمل بالمفهوم المخالف للنص

:   

:
ــــنص  ــــة ت ــــه واألصــــول قاعــــدة فقهی أورد علمــــاء الفق

.)١٤("الخروج من الخالف مستحب"على أن 
ألن غایتهـــا؛وهـــي قاعـــدة عظیمـــة النفـــع جلیلـــة الفائـــدة

.االحتیاط في األحكام وتـضییق الخـالف فـي مـسائل االجتهـاد
بنــاء تــرك النبــي فقــد ، ولهــذه القاعــدة أصــل فــي النقــل

علیــه –إبــراهیمالكعبــة علــى القواعــد التــي بناهــا علیهــا ســیدنا
فعـــــن خـــــشیة الخـــــالف بـــــین المـــــسلمین، - الـــــصالة والـــــسالم

بفـــتح الجـــیم - عـــن الجـــدرســـألت النبـــي : عائـــشة قالـــت
لهـم فمـا : نعم، قلـت: قال: "أمن البیت هو؟- وسكون الدال

، هـم النفقـةإن قومـك قـصرت ب: قـال؟لم یدخلوه في البیـت
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فعل ذلك قومك لیـدخلوا : قال؟فما شأن بابه مرتفعاً : قلت
فأخاف ، بالجاهلیةولوال أن قومك حدیث عهد، من شاؤوا

أن تنكـــر قلـــوبهم أن أدخـــل الجـــدر فـــي البیـــت وأن ألـــصق 
. )١٥("بابه باألرض

ــم ینكــر عبــد اهللا بــن مــسعود علــى عثمــان  وكــذلك ل
مـع أنـه صـلى خلفـه ؛ فربن عفان إتمامه الصالة في الـسا

إنـــي ألكـــره ": وفـــي روایـــة،"الخـــالف شـــر":وقـــال، متممـــاً 
وقـــد جـــرى علـــى ذلـــك المـــسلمون الـــسابقون ، )١٦("الخـــالف

مــن عــصر الــصحابة إلــى عــصر األئمــة المجتهــدین ومــن 
روایــات كثیــرة تحفــل بهــا كتــب التــاریخ وفــي ذلــك، بعــدهم
أن اإلمـــام أحمـــد كـــان یـــرى الوضـــوء مـــن الرعـــاف : منهـــا

لحجامــة، فــسئل عــن اإلمــام إذا خــرج منــه الــدم ولــم یتوضــأ وا
، اإلمام مالـككیف ال أصلي خلف : هل نصلي خلفه؟ فقال

. )١٧(وسعید بن المسیب
والخالف في االجتهاد إمـا أن یكـون صـحیحًا قائمـًا 

ــة تــسنده مــا أن یكــون فاســدًا قائمــًا علــى غیــر ، علــى أدل ٕ وا
فـــــإن كـــــان ، يدلیـــــل بـــــأن یكـــــون مـــــستنده الهـــــوى والتـــــشه
وعــدم جــواز ، الخــالف فاســدًا فــالخروج منــه واجــب بتركــه

ــــه مطلقــــاً  ن كــــان مقبــــوًال فحكــــم الخــــروج مــــن ، األخــــذ ب ٕ وا
الخالف كما هو واضح من لفظ القاعدة أنـه مـستحب أي 

وقـــد وضـــع العلمـــاء اآللیـــة والكیفیـــة التـــي )١٨(منــدوب إلیـــه
وعنــدهم فــي المــسألة تفــصیل یــتم فیهــا الخــروج مــن الخــالف

كان الخالف في حكم مـسألة اجتهادیـة مقبـوًال، نفإبیـان، و 
فــالخروج منــه مــستحب، واألخــذ بــه یكــون مقــرراً إذا تــوافرت

: اآلتیةفیه الضوابط 
ــــي -١ ــــم یكــــن فــــي الخــــروج مــــن الخــــالف وقــــوع ف إذا ل

. إذ ال فائـــدة عندئـــذ مـــن مثـــل هـــذا الخـــروج، خـــالف آخـــر
الوقــوع ولهــذا كــان مــن الفقــه مراعــاة الخــالف ضــمانة مــن

أن من كان "حیث یراد بمراعاة الخالف ؛ في خالف آخر
یعتقــد جــواز الفعــل المختلــف فیــه جــاز لــه فعلــه حتــى لــو 

كـــــذلك فـــــي جانـــــب الوجـــــوب ، كـــــان غیـــــره یعتقـــــده حرامـــــاً 
إن كـــان مـــن ، یـــستحب لمـــن رأى إباحـــة الـــشيء أن یفعلـــه

كمـــن یعتقـــد عـــدم وجـــوب الـــوتر ؛ األئمــة مـــن یـــرى وجوبـــه

ة علــى عــدم تركــه خروجــًا مــن خــالفیــستحب لــه المحافظــ
. )١٩("من أوجبه

:)٢٠(ومــن األمثلــة علــى الخــروج مــن الخــالف ومراعاتــه
خروجـًا مـن خـالف فـي الطهـارةأعـضاء البـدندلـكاسـتحباب

ـــرأس بالمـــسحو ,مـــن یـــرى وجوبـــه الوضـــوء فـــي اســـتیعاب ال
المنـي غـسلو ,خروجًا من خالف مالك الذي یـرى وجوبـه

خروجــًا مــن خــالف أبــي حنیفــة إذا أصــاب الثــوب بالمــاء
الترتیــــــب فــــــي قــــــضاء و ، ومالــــــك اللــــــذین یریــــــان نجاســــــته

خــالف خروجــًا مــن ،عــددها أو كثــرالفوائــت قــلَّ الــصلوات
صـالة تـركو ,الـشافعي الـذي یـرى وجـوب الترتیـب مطلقـا

خروجــــًا مــــن عكــــسهو مــــن یــــصلي القــــضاءاألداء خلــــف
ع بــین الــصالتین خروجــًا تــرك الجمــو ,خــالف أبــي حنیفــة

مـع واسـتدبارهالـة اجتنـاب اسـتقبال القبن خالف أبي حنیفة، و م
. عند قضاء الحاجةالساتر

أن ال یكــون فــي الخــالف مخالفــة لــنص شــرعي صــحیح- ٢
ألن االجتهـاد إذا كــان مخالفــًا ؛ أو سـنة ثابتــة، كآیـة قرآنیــة

ولهـــذه لحكـــم آیـــة أو ســـنة ثابتـــة فیـــه تفویـــت لحكـــم اآلیـــة 
وال مؤمنــــــة إذا قــــــضى اهللا الــــــسنة الثابتــــــة؛ ولــــــیس لمــــــؤمن

ورســوله أمــرًا أن یكــون لهــم الخیــرة مــن أمــرهم، فرفــع الیــدین 
مــن روایــة نحــو مــن فــي الــصالة ســنة ثابتــة عــن النبــي 

خمسین صحابیًا، والخالف فیها منتشر بـین أهـل العلـم فـي 
حدوثـــه داخـــل الـــصالة، فمـــن قـــال إن الـــصالة تبطـــل بكثـــرة 

لفــًا لهــذه الــسنة الثابتــة الحركــة لتكــرر الرفــع؛ كــان قولــه مخا
.)٢١(فال یعتد بهذا القول وال یؤخذ به

بحیــث ، أن یكـون الخـالف فــي المـسألة قــوي المـدرك-٣
المــدرك، وال یكــون الخــالف قــوي)٢٢(ال یعــد هفــوة مــن قائلــه

فــإن خــال مــن دلیــل یؤیــده أو ، إال إذا كــان یعــضده الــدلیل
ابط والــض. ؛ كــان هفــوة مــن صــاحبه، كــان مخالفــًا للــدلیل

باحتــه ال مــدخل  ٕ فــي ذلــك أن مــا اختلــف الفقهــاء فــي حظــره وا
وكـان ، فیـهللجزم بحرمته إال أن یكون ممـا ضـعف الخـالف

ویكــون الحكــم علــى . )٢٣(ذریعــة إلــى محظــور متفــق علیــه
فیــه خـــروج علــى الـــسنة االجتهــاد بالـــضعف عنــدما یكـــون

أو كــان ، أو فیــه مخالفــة لحكــم شــرعي متفــق علیــه، الثابتــة
فـلى تأویل ضعیف أو بعید؛ كما لو خالقائمًا ع
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المجتهد فـي اجتهـاده حكمـًا شـرعیًا متفقـًا علیـه بحجـة اسـتناده 
، الواحـــدعلــى خبــر آحــاد، وهــو یـــرى عــدم االحتجــاج بخبــر 

وأمـــا ": یقـــول النـــووي. فهـــذا عـــذر ال یـــسوغ معـــه الخـــالف
المختلــف فیــه الــذي یكــون فــي إباحتــه حــدیث صــحیح بــال 

فـــال أثـــر لخـــالف مـــن ، و بعیـــدمعـــارض وتأویلـــه ممتنـــع أ
فـــإن الخـــالف فـــي ، فـــال یكـــون تركـــه ورعـــًا محبوبـــاً ، منعـــه

وكــذلك إذا كــان الحكــم متفقــًا ، هــذه الحالــة ال یــورث شــبهة
ولكــن دلیلــه خبــر آحــاد فتركــه إنــسان لكــون بعــض ، علیــه

فهذا الترك لیس بـورع ، الناس منع االحتجاج بخبر الواحد
، الواحــد ال یعتــد بــهألن المــانع للعمــل بخبــر؛ بــل وســواس

ـــــر  ـــــى العمـــــل بخب ـــــت الـــــصحابة فمـــــن بعـــــدهم عل ومـــــا زال
وكـــل خـــالف ضـــعیف ممـــا ال یقـــوى مدركـــه . )٢٤("الواحـــد

، یكــون هفــوة ال تعــد فــي میــزان العلــم رأي فقیــه یحتــذى بــه
نمــا یحكــم علیــه بالــضعف إذا كــان الحكــم  ٕ الــذي قــال بــه وا

المخـــالف مناقــــضًا لنــــصوص الــــشریعة وأصــــولها الــــصحیحة 
علـــى الخـــالف والحكـــم تكـــون المناقـــضة فیـــه ظـــاهرة،بحیــث

بالضعف ال ینظـر فیـه إلـى شـخص المخـالف، كهفـوة عطـاء 
فهــو ، الجــواري لالســتمتاعبــن أبــي ربــاح فــي إباحتــه عاریــة 

كـــذلك فـــإن ، مخـــالف لعمـــوم األدلـــة القاطعـــة بتحـــریم الزنـــا
ینهض به دلیل ولـم تقـم حكم عاریة الجواري لالستمتاع لم 

ا یجعل هذا القول هفوة من صاحبه لما فیـه علیه حجة، مم
من مناقـضة لنـصوص الـشریعة وأصـولها التـي تحـرم الزنـا، 

ـــة األعیـــان  ـــى عاری ـــة الجـــواري عل ـــاس عاری –وال حجـــة بقی
للفــارق بینهمــا؛ ألن العاریــة حكــم - بجــامع تحــصیل المنفعــة

األمـــــوال والفـــــروج، فـــــإن وقعـــــت فـــــي باألعیـــــان دون خـــــص
ناألمــوال أصــبحت قرضــًا، ٕ وقعــت فــي الفــروج أصــبحت وا

فكـــان القـــول بإباحـــة ، والزنـــا حـــرام فـــي الــشرع باتفـــاق، زنــا
الجـــــواري لالســـــتمتاع مخالفـــــًا لقواعـــــد الـــــشریعة وأصـــــولها 

؛ ولـو كـان القائـل بـه إمامـًا مـشهوراً ، الثابتة فال یلتفت إلیـه
. كعطاء بن أبي رباح الذي هو أحد أئمة التابعین

ـــة دا ود الظـــاهري فـــي اجتهـــاده ومـــن هـــذا البـــاب مخالف
ــــذي اختــــار  ــــسفر للمــــسافر ال ــــصیام فــــي ال األخــــذ بــــبطالن ال

فال یكون الخروج ، بالعزیمة بالبقاء صائمًا وترك الرخصة

وعـــدم مـــن الخـــالف هنـــا بتـــرك الـــصیام فـــي الـــسفر مطلقـــًا 
ــــك مــــن المخالفــــة الواضــــحة  ــــصحیحه بــــإطالق؛ لمــــا فــــي ذل ت

الـصیام وتبـیح ح للنصوص الثابتة في الكتـاب والـسنة التـي تبـی
ـن: تعـالىمـن مثـل قولـه ، اإلفطار وال تفرض أحدهما َفَم

انَ  نُكمَك ْ مَّرِیضاً ِم َلىَأو ـَفرٍ َع ـدَّةٌ َس ـنْ َفِع ـرَ َأیَّـامٍ مِّ َلـىُأَخ وََع
ینَ  ــهُ الَّــِذ یُقوَن ــةٌ ُیطِ َی ــامُ ِفْد ینٍ َطَع ِك ــْس ــِم ــراً َتَطــوَّعَ نـَفَم ْی ــوَ َخ َفُه
ــرٌ  ْی ــهُ َخ ــصُوُمو وََأنلَّ ــرٌ اْ َت ْی ــمْ َخ ــُتمْ ِإنلَُّك ن ــونَ ُك َلُم : البقــرة[َتْع
قــال ابـــن كثیـــر بعـــد أن ذكــر الـــرأي القائـــل بوجـــوب .]١٨٤

ـرَ :اإلفطار في السفر لقوله تعـالى ـنْ َأیَّـامٍ ُأَخ ـدٌَّة مِّ : َفِع
والــــــصحیح قــــــول الجمهــــــور أن األمــــــر فــــــي ذلــــــك علــــــى "

كـــــــانوا -أي الــــــصحابة-ألنهــــــم، ولــــــیس بحــــــتم، التخییــــــر
: قــال. فــي شــهر رمــضانمــع رســول الّلــه یخرجــون

ـــــصائم ومنـــــا المفطـــــر ـــــى ، فمنـــــا ال فلـــــم یعـــــب الـــــصائم عل
فلـو كـان اإلفطـار هـو ، وال المفطر على الـصائم، المفطر
بــل الــذي ثبــت مــن فعــل ، ألنكــر علــیهم الــصیامالواجــب

لمـا ، مثـل هـذه الحالـة صـائماً أنـه كـان فـيرسـول اللّـه 
خرجنــا مــع : رداء قــالثبــت فــي الــصحیحین عــن أبــي الــد

حتـــى یـــضعبعـــض أســـفاره فـــي یـــوم حـــار فـــي النبـــي
ما رأسه من شدة الحر وما فینا صائم إال یده علىالرجل

. )٢٥("رواحةبناو كان منه

أن ال یـــؤدي الخـــروج مـــن الخـــالف إلـــى الوقـــوع فـــي -٤
جــاء فــي الــدر المختــار . حكــم مكــروه فــي مــذهب المجتهــد

ـــدب الخـــ"وشـــرحه  روج مـــن الخـــالف ال ســـیما لإلمـــام لكـــن ین
وقـد مثـل . )٢٦("مذهبـهلكن بـشرط عـدم لـزوم ارتكـاب مكـروه 

: ابن عابدین لهذا الشرط ببعض المسائل مثل
فــي صـالة الفجــر؛ فإنـه ســنة عنـد الــشافعي، )٢٧(التغلـیس. أ

. )٢٨(وعند الحنفیة المستحب اإلسفار ال التغلیس
فإنــــه غیــــر مكــــروه عنــــد ؛ صــــوم یــــوم الــــشك تطوعــــاً .ب

مـا لـم یوافـق عـادة عنـد ویكره عند الشافعي، نفیةالح
)٢٩(الصائم أو أن یكون قد صام الیـوم الـسابق علیـه

. والخروج من الخالف بترك الصیام
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::
تتعـــدد المـــسالك التـــي یمكـــن أن یراعیهـــا الفقیـــه والمكلـــف

للخـــروج مـــن الخـــالف حیـــث یمكـــن الخـــروج مـــن الخـــالف 
: اآلتیةتباع أحد المسالك با

:الخروج من الخالف باألخذ باالحتیاط: المسلك األول
یقـــال احتـــاط ، والمــراد باالحتیـــاط الـــتحفظ واالحتـــراز

واألخـــذ باالحتیــاط فیـــه حفـــظ . )٣٠(للــشيء إذا احتـــرز منــه
وهـو سـبیل الجتنـاب الوقـوع فـي . النفس من الوقوع في المأثم
، منها وخفـاء معناهـاوالتباس المراد الحرام عند اشتباه األدلة 

لـذا . وهو نوع مـن الـورع المطلـوب وفیـه فـضیلة واطمئنـان
–ن أفـضلیته إ": یقول التاج السبكي في األشباه والنظـائر

,لیست لثبـوت سـنة خاصـة فیـه-أي الخروج من الخالف
وهــو مطلــوب شــرعاً ,بــل لعمــوم االحتیــاط واالســتبراء للــدین

ن الخــروج مــن الخــالف أفــضل ثابــت فكــان القــول بــأ, مطلقــاً 
، فمـن من حیث العمـوم، واعتمـاده مـن الـورع المطلـوب شـرعاً 

ترك لعب الشطرنج معتقدًا حّله خشیًة مـن غائلـة التحـریم فقـد 
. )٣١("أحسن وتورع

وقـــد دل علـــى الخـــروج مـــن الخـــالف باألخـــذ بمبـــدأ 
االحتیــاط فــي األحكــام نــصوص كثیــرة مــن الــسنة النبویــة 

ســمعت : لحــدیث الــذي یرویــه النعمــان بــن بــشیر قــالا: منهــا
ــــولرســــول اهللا  ن: "یق ٕ ــــین، وا ، الحــــرام بــــینإن الحــــالل ب

فمـن ، وبینهما أمور مشتبهات ال یعلمهن كثیـر مـن النـاس
ومــن وقــع فــي ، اتقــى الــشبهات فقــد اســتبرأ لدینــه وعرضــه

فــاالختالف فــي الـــرأي )٣٢("...الــشبهات وقــع فــي الحــرام
حكام المسائل الشرعیة یكـون عنـد كثیـر في االجتهاد في أ

وقـد یعـسر معرفـة الـرأي ، من المسلمین كاألمور المشتبهة
المتعـددة فـي الراجح في المحل المختلف فیها بسبب اآلراء 
فیقـــع الـــشك المـــسألة الواحـــدة، فیـــشكل علـــیهم معرفـــة األحكـــام،

نهاء الحیـرة األخـذ باالحتیـاط،  ٕ والحیرة، والسبیل إلزالة الشك وا
والواجــــب علــــى المــــسلم أن بتعـــاد عــــن التخیــــر بــــالهوى؛ واال

یستبرئ لدینه وعرضه وأن یحتاط لنفـسه باألخـذ بـاألحوط 
والفـرق بینهمـا أن األخـذ بـاألحوط یقـوم علـى ، ال باألسهل

علــم ودرایــة ومعرفــة الــدلیل مــع القــدرة علــى التــرجیح بــین 

ـــد االخـــتالف لكـــن یعـــسر التـــرجیح وقـــوع أقـــوال الفقهـــاء عن
األحوط، أمـا األخـذ باألیـسر، فیقـوم علـى التخیـر بـین فیأخذ ب

المتعــددة واختیــار الــرأي عــن غیــر دلیــل اآلراء االجتهادیــة 
فیقـع االختیـار موافقـا للهـوى أو المـصلحة ممـا ، وال معرفة

إلــى تتبــع ویــؤدي، یــؤدي إلــى التلفیــق بــین اآلراء واألقــوال
ولعـــل الفهـــم الخـــاطيء ، الـــرخص فـــي مـــذاهب أهـــل العلـــم

أخطـــاء فـــي التطبیـــق حیـــث النـــصوص یقـــود إلـــىلـــبعض
الحــــدیث الــــذي ترویــــه الــــسیدة یــــستند مــــن یفعــــل ذلــــك إلــــى 

ّیـــر بــین أمـــرین إال اختـــار مــا أن رســـول اهللا : "عائــشة ُخ
. )٣٣("أیسرهما ما لم یكن إثماً 

والفهــم الـــدقیق لمعنــى هـــذا الحــدیث ومـــضمونه ال یمكـــن
مــدلول هــذا الحــدیث؛ تطبیقــه علــى المــسائل الخالفیــة أخــذًا مــن

للحــدیث علــى حیــث یــدل المعنــى الظــاهر والمنطــوق الــصریح 
كـــان مــن عادتـــه إذا وقــف عنـــد أمــرین أحـــدهماأن النبــي 

شــاق واآلخــر یــسیر، ولــه خیــار فــي أحــدهما أنــه كــان یتــرك 
والتحلیــل یعنــي الــشاق ویختــار الیــسیر، واألخــذ بهــذا النظــر 

عیة تعـددت مـسألة شـر أن یكون معروضًا على الرسـول 
فیها اآلراء واالجتهادات، وهو بـین هـذه اآلراء یختـار، وهـذا 

؛ ألن التخیـــــــر بـــــــین األحكـــــــام بعیـــــــد فـــــــي حـــــــق النبـــــــي 
ـــد،  االجتهادیـــة واآلراء المتعـــددة ال یكـــون إال فـــي حـــق المقل

أو العالم المجتهد، فلیس عنـده فـي أما في حق الرسول 
ــــة مجــــال ل الختیــــار المـــسألة إال حكــــم واحــــد، فــــال یكــــون ثّم

ـــنص أن الرســـول . ابتـــداءً  ـــشة فـــي هـــذا ال مـــا ومـــراد عائ
والتــدبیر وهمــا خیــر بــین أمــرین دنیــویین قــائمین علــى العــادة 

إال اختـار مـا رآه من أمور الناس ال من أمـور الـشرع والـوحي
الــوحي تثبــت أن اهللا أیــدینا أحكــام مــن یــسیرًا، إذ لــیس بــین 

 أوحى بها إلى النبيفـي ا حكمـانـیهـوفمـافي واقعـة
ثمر یسر ـأحدهما مشقة وفي اآلخ
والمعهــود ، فاختـار األیــسر منهمــاخیـر بینهمــا الرســول 

مـــن الـــشرع أن أحكـــام التكلیـــف تـــأتي ابتـــداء مـــن الــــشارع 
یبلــغ هــذه األحكــام إمـــا والرســول ، الحكــیم دون تخییــر

مـاوحیـًا متلـوًا  ٕ فیبقـى القـول أن اختیــار ، وحیـًا غیـر متلـووا
فيا الـكون في العوائد وشؤون الناس والدنییالنبي 
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ـــه الـــشرعیة هـــو الـــسائغ الموافـــق لمـــا نـــصوص الـــوحي وتكالیف
. علیه التشریع

فإقحـــــام هـــــذا الحـــــدیث واالحتجـــــاج بـــــه فـــــي مـــــواطن 
رًا ألن یتخیــــر المكلــــف مــــا شــــاء مــــن  الخــــالف وجعلــــه مبــــرّ

سٍ األقـــوال الفقهیـــة واآلراء االجتهادیـــة اعتقـــادًا منـــه أنـــه متـــأ
علـى المـسلم ، فهذا ممـا ال یـصح، وممـا یجـب بالرسول 

أن ینتبــه إلیــه، وال یعطــي لنفــسه رخــصة األخــذ مــن األقــوال 
بـل إن هـذا الفقهیة المختلـف فیهـا تحقیقـًا لرغباتـه وشـهواته، 

الحــدیث یوجــب علـــى المــسلم أن یحتـــاط ال أن یختــار مـــا 
فمــا جــاء فــي الــنص أن . یناســب مــصالحه ویحقــق غایتــه

بأخـذ وذلـك ، كان مبناه علـى االحتیـاطر الرسول اختیا
ممـا ما لـیس فیـه إثـم، فـإن كـان فیـه إثـم تركـه وأخـذ مـا یقابلـه

. لیس فیه إثم

: ولألخذ باالحتیاط في محل الخالف صور منها
:األخذ بالیقین: الصورة األولى

وهــو مــا كــان موضــع تحقــق ال ینفیــه نقیــضه مــن شــك 
بـــالیقین عنــــد المكلــــف إذا اشــــتبهت أو وهـــم، ویتحقــــق األخــــذ

علیـــه األحكــــام وتعـــددت عنــــده اآلراء بـــأن یحفــــظ نفـــسه مــــن 
. الذمـةالوقوع في اإلثم باألخـذ بالعزیمـة التـي یتـیقن بهـا بـراءة 
أخــذ فمــن شــك فــي الــصالة فــي عــدد الركعــات التــي صــالها

بالعزیمــة وبنــى علــى مــا هــو مــستیقن وهــو العــدد األقــل وأتــى 
ذاو . )٣٤(دائهبما وقع الشك في أ ٕ أتى المرأة خبر وفـاة زوجهـاا

بـــالیقین احتیاطـــًا فاألخـــذ ت فـــي وقـــت وفاتـــه، و شـــكّ الغائـــب 
فیــه موتــه؛ ألن مــن الوقــت الــذي تــستیقنعتــدّ یقــضي بــأن ت

أن تعتـــد مـــن االحتیـــاطمـــن و ، العـــدة یؤخـــذ فیهـــا باالحتیـــاط
الوقــت األبعــد الوقــت األقــرب لتــیقن الوفــاة ال مــن األبعــد، إذ

. )٣٥(یهمشكوك ف
حقوقأن االحتیاط في: "هذا البابیندرج فيومما

. )٣٦("اهللا تعالى جائز وفي حقوق العباد ال یجوز
والمــراد بهـــذا أن األخـــذ باالحتیـــاط فـــي حقـــوق اهللا تعـــالى

وأما في ، بل هو األولى عند الشك في براءة الذمة، جائز
لعبـــاد ال ألن حقـــوق ا؛ حقـــوق العبـــاد فاالحتیـــاط ال یجـــوز

فـإذا دارت الـصالة بـین ، تبنى على الشك بل علـى الیقـین

فاالحتیــــاط أن یعیــــد األداء لیتــــیقن مــــن ، الــــصحة والفــــساد
، فیمـــــا علیـــــه مـــــن صـــــیامكـــــذلك لـــــو شـــــك، بـــــراءة الذمـــــة

أمـا ، ألنـه الـذي تبـرأ بـه الذمـة؛ فاألحوط أن یصوم األكثر
فــــي حقــــوق العبــــاد فــــال یجــــب االحتیــــاط ألنــــه ال یــــضمن 

. )٣٧(ألن األصل براءة الذمة من حقوق العباد،بالشك
ومنهــــا -والقاعــــدة المــــستقرة فــــي حقــــوق اهللا تعــــالى 

وجــوب أدائهــا بكمالهــا، وهــذا یــستلزم مــن المكلــف–العبــادات
األخــذ والعمــل بمــا هــو أوثــق وأحــوط لألمــر فــي دینــه وبــراءة 

، المطلوبـة یقینـاً ذمته؛ حیث إن ذمة المكلـف تـشغل بالعبـادة 
ب أن تــؤدى العبــادة علــى وجــه یتــیقن المكلــف أو یغلــب فیجــ

ــه أنــه قــد أبــرأ ذمتــه ــغلت بیقــین ؛علــى ظّن ألن الذمــة إذا ُش
ولــذلك كـــان االحتیـــاط فـــي بـــاب ، فــال تبـــرأ إال بیقـــین مثلـــه

ولـم یـدرِ أي ، فمن تـذكر صـالًة فائتـة، )٣٨(العبادات واجباً 
فعلیه أن یؤدي خمس ، صالة هي من صالة الیوم واللیلة

. )٣٩(وات حتى یتیقن من براءة ذمتهصل

:تغلیب الواجب: الصورة الثانیة
وهــو فــي الواقـــع والتطبیــق تغلیــب لجانـــب الحــرام علـــى 

أي ، ظــاهراجانــب الحــالل عنــد اجتماعهمــا فــي محــل واحــد 
الحـرام وجـود األخذ باالحتیـاط فیمـا یقـعیجب على المسلم

فـي بـاب باالحتیـاط ألخـذفـافیه، كالبیوع التي قـد یـدخلها الربـا، 
الربـــا واجـــب، فـــإذا قامـــت الـــشبهة علـــى وجـــود التفاضـــل بیـــع 

، فـــال یجـــوز )٤٠(النقـــد أو الـــذهب بجنـــسه فـــسد العقـــد احتیاطـــاً 
بیع مال ربوي كالذهب أو الفضة بجنسه مجازفـة، ولـو غلـب 

ألن اشـــــتراط ، بـــــین الـــــثمن والمـــــثمنعلـــــى الظـــــن التـــــساوي 
یهــا الربــا شــرط التماثــل فــي األمــوال والــسلع التــي یجــري ف

محقــق فــال بــد مــن تحققــه وتیقنــه بــإجراء الكیــل فیمــا یكــال 
: قـال ابـن مـسعود. نقـصانأووالوزن فیما یوزن دون زیادة 

الحاللكنا ندع تسعة أعشار
. )٤١("مخافة الحرام

الخـروج مـن الخـالف المتقـدم باإلجمـاع : المسلك الثاني
:المتأخر

ختلــف فیهــا فــإن إذا وقــع إجمــاع علــى حكــم مــسألة م
هـــذا اإلجمـــاع یرفـــع الخـــالف المتقـــدم ویكـــون حجـــة یجـــب 
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،العمـــل بـــه، وال تجـــوز مخالفتـــه؛ ألن الخـــالف زال باإلجمـــاع
تبنــى علــى أن هــذه المــسألة : "قــال شــمس األئمــة السرخــسي

. )٤٢("اإلجماع المتأخر یرفع الخالف المتقدم
فــي قتــال الــصحابةالــذي وقــع بــینخالفالوذلــك كــ

جمــاعهم بعـــد ذلــك علــى قتــالهممــانع ٕ خالفالوكـــ, ي الزكــاة وا
لــصحابة بعـد ذلــكاعاثــم أجمـالرسـولدفــنمكـانفـي

. )٤٣(على دفنه في بیت عائشة رضي اهللا عنها
، واإلجمــاع المعتــد بــه هــو إجمــاع أهــل الــسنة والجماعــة

وخالف الفرق من غیـر أهـل الـسنة ال یقـدح فـي اإلجمـاع 
فـــي ذلـــك حكـــم مـــن فـــسق أو كفـــر وال یختلـــف، وال یبطلـــه

إذ الجمیــع شــملهم صــفة الــذم وال ؛ بالتأویــل أو بــرد الــنص
وال یجــــــوز اإلفتــــــاء أو )٤٤(یلحقهـــــم صــــــفة العدالــــــة بحـــــال

ـــه قبـــل اإلجمـــاع ـــالحكم المختلـــف ب ـــالمراد إذا ، القـــضاء ب ف
اتفـــق أهـــل اإلجمـــاع علـــى حكـــم فخـــالفهم واحـــد ال یـــصیر 

قضاء بقول ذلـك المحل بذلك محل اجتهاد حتى ال ینفذ ال
. )٤٥(...الواحد في مقابلة قول الباقین

الخـروج مـن الخـالف الفقهـي باتبـاع مـذهب: المسلك الثالـث
:إمام معین أو تقلید اجتهاد إمام واحد

وال یكــون فــي ، وهــذا یكــون فــي حــق العــامي المقلــد
حــق العــالم المجتهــد؛ ألن العــالم المجتهــد یحــرم علیــه أن یقلــد 

القــرن ، وقــد نــشأ التقلیــد بــین النــاس فــي حــدود مجتهــدًا آخــر
الرابــع الهجــري، وظهــرت الــدعوة إلــى إغــالق بــاب االجتهــاد 

القـول فـي دیـن منعا لمن لم تتوافر فیـه شـروط االجتهـاد مـن 
ومـــن وأصـــبح الطـــابع العـــام للفقـــه ، اهللا بغیـــر علـــم وال فقـــه

یبحثـــون فـــي أحكـــام الحـــالل والحـــرام هـــو التقلیـــد، وشـــاع فـــي 
مــذهب إقلــیم لعــالم اإلســالمي التــزام أهــل كــل بلــد أو أوطــان ا

إمــام معـــین؛ بـــالعكوف علـــى معرفـــة مـــسائله ودراســـة أحكامـــه 
وصــــارت ، وتــــدقیقهاوأصــــوله، واألخــــذ بهــــا بعــــد تمحیــــصها 

علـــــى األحكــــام الــــشرعیة تعــــرف مــــن خــــالل مــــذهب معــــین،
وجه مـن وجـوه تفـسیر –أّي إمام–اعتبار أن مذهب اإلمام 

استنباط األحكـام ذ أحكامها، وكیفیة نصوص الشریعة، وأخ
فــشاع تقلیــد مــذهب اإلمــام أبــي حنیفــة ، )٤٦(مــن مــصادرها

النعمان في بالد العراق والهند وباكستان وتركیـا وبـالد مـا 

فـــي مـــصر والـــشام، ومـــذهب اإلمـــام الـــشافعي ، وراء النهــر
ومــذهب اإلمــام مالــك فــي بــالد المغــرب والــسودان وأفریقیــا، 

حنبــل فــي بــالد الحجــاز والــیمنن ومــذهب اإلمــام أحمــد بــ
.وهكذا... 

وقــد ترتــب علـــى تقلیــد إمــام بعینـــه وااللتــزام بأحكـــام 
مــذهب محــدد أن ظهــر مــا یــسمى مجتهــد المــذهب أو المجتهــد
في المذهب، وهو الـشخص الـذي درس مـذهب إمامـه دراسـة 
متعمقة، وأصبح عنده قدرة على تخـریج أحكـام المـسائل وفـق 

مذهب إمامه؛ بحیث لـو عرضـت علیـه ما تقضي به أصول
مــسألة لــم یــرد لهــا حكــم فــي المــذهب كــان عنــده المقــدرة علــى 

علـــــى أصـــــول بإســـــقاطها البحـــــث عـــــن حكـــــم هـــــذه المـــــسألة 
ـــى  المـــذهب وقواعـــده والخـــروج بـــرأي محـــدد دون التعـــرض إل
ــــول للخــــروج مــــن  خــــالف بقیــــة المــــذاهب، وهــــذا مــــسلك مقب

ـــى التعـــصب المـــذهبي  ـــم یـــؤد إل ـــإن الخـــالف إذا ل المـــذموم، ف
نـــشأ عـــن التمـــذهب بأحـــد المـــذاهب تعـــصب أعمـــى للمـــذهب 

ومهاجمتهــــــا أو نقــــــضها بقــــــصد ونبــــــذ المــــــذاهب األخــــــرى 
فـــال شـــك والحالـــة هـــذه أن الخیـــر یكـــون ، اإلســـاءة والقـــدح

بترك التقلید والرجوع إلى األخـذ بـالراجح مـن األقـوال وفـق 
. ما یعتقده راجحًا بناًء على غلبة ظنه وقوة دلیله

ولعــل التعــصب للمــذاهب فــي فتــرة مــن الفتــرات هــو 
الــذي دفــع مــن لــم یــرض مــن أهــل العلــم بالتقلیــد إلــى المنــاداة 

إمــام بمــذهببأخــذ األحكــام مــن الكتــاب والــسنة دون التقیــد 
ومــن هــؤالء شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن ، معــین
ممــا )٤٧(صــاحب نیــل األوطــار وغیــرهموالــشوكاني، القــیم

لفقـــه نوعـــًا مـــن الحیویـــة والتجدیـــد والخـــروج مـــن التقلیـــد أعطـــى ا
وأصـــوله كمـــا والعـــودة إلـــى االجتهـــاد المنـــضبط علـــى قواعـــده 

. كان في عصر األئمة المجتهدین

:الخروج من الخالف بتقنین األحكام: المسلك الرابع
وضـــع األحكـــام الفقهیـــة االجتهادیـــة : والمـــراد بـــالتقنین

هـذا وتبّنـي ، أي على هیئة قـانون،على هیئة مواد قانونیة
القــــانون فــــي إنــــزال الوقــــائع علــــى مــــواده وأحكامــــه، واإللــــزام أو 

. االسترشاد به في القضاء واإلفتاء
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ومبــدأ تقنــین األحكــام الــشرعیة واالجتهــادات الفقهیــة 
ربمــا ال یكــون جدیــدًا؛ ألن بعــض علمــاء الفقــه مــن المتقــدمین

علـى سـبیل –ته وكتابته؛ مـنهم قد نهج هذا المنهج في تألیفا
اإلمـــام محمـــد بـــن الحـــسن الـــشیباني، - المثـــال ال الحـــصر

ــــف كتابــــه  ــــذه، حیــــث أل ــــي حنیفــــة وتلمی صــــاحب اإلمــــام أب
مبینــــا األحكــــام الــــشرعیة المنظمــــة ألحكــــام " الــــسیر الكبیــــر"

الجهـــــاد فـــــي ســـــبیل اهللا مـــــن حیـــــث األســـــلحة التـــــي یجـــــوز 
مــــن حیــــث اســــتخدامها وتلــــك التــــي ال یجــــوز اســــتخدامه، و 

كیفیة إعالن القتال وكیفیـة إنهائـه، والحقـوق التـي لألسـرى، 
ــــــــال والنــــــــساء،  ــــــــوق للمــــــــدنیین مــــــــن الــــــــشیوخ واألطف والحق

وجعــل أحكامــه مرتبــة كمــا لــو كانــت مــوادًا ... والمعاهــدات 
ـــــاب أول تقنـــــین ألحكـــــام القـــــانون  قانونیـــــة، ویعـــــد هـــــذا الكت

الـصلة ذات ألنه تضمن األحكام الفقهیـة ؛الدولي اإلسالمي
اتباعــه مــن بحــالتي الحــرب والــسلم ومــا یجــب علــى المــسلمین

. أحكام في هاتین الحالتین
كمـا كــان هنـاك محاولــة لتقنـین الفقــه اإلسـالمي فــي 

وتحدیــدا فــي الجانــب المتعلــق بمالیــة ، بعــض موضــوعاته
كمــا فعــل اإلمــام أبــو یوســف القاضــي بنــاًء علــى ، الدولــة

دات ونفقــات الدولــة مــن خــاللطلــب الرشــید، مــن تنظــیم إلیــرا
وضـــعه لكتـــاب الخـــراج، وهـــو بحـــق دســـتور اقتـــصادي یعكـــس

. أهمیة وجود دستور للدولة ینظم جانب االقتصاد فیها
فقد ذكر اإلمام أبو یوسف سبب تألیفه لكتاب 

ِإَلى أمیر هذا ما كتب به أبو یوسف": الخراج ما نصه
ؤمنین أیده اهللا إن أمیر الم... المؤمنین هارون الرشید
كتابا جامعا یعمل به ِفي جبایة لهتعالى سألني أن أضع

ب ـوغیر ذلك مما یج، والصدقات، والعشور، الخراج
نما أراد بذلك رفع الظلم ، علیه النظر فیه والعمل به ٕ وا

ما لهوطلب أن أبین.. .والصالح ألمرهم، عن رعیته
دـوق،وأفسره وأشرحه، سألني عنه مما یرید العمل به

. )٤٨("فسرت ذلك وشرحته
وقــد ظهــرت محــاوالت التقنــین فــي الفقــه كــذلك عنــد 
المتـــأخرین مـــن الفقهـــاء الـــذین صـــاغوا أحكـــام الفقـــه علـــى 

حیث كـان یغلـب علـى هـذه المتـون اإلیجـاز ؛ هیئة المتون
واالختــصار تمامـــًا كالمــادة القانونیـــة التــي تـــؤدي الغـــرض 

روح التـــي توضــــح وكانـــت الـــش، المطلـــوب بأقـــصر عبـــارة
وتبــین مــا تــضمنته المتــون حیــث تتناولهــا بالــشرح والبیــان 
علـــــى غـــــرار المـــــذكرة اإلیـــــضاحیة للقـــــانون التـــــي توضـــــح 

. وتشرح المادة القانونیة
ومع أن محاولـة تقنـین الفقـه بالكتابـة قدیمـة ولیـست 

كانــت فردیــة لــم تتبناهــا حدیثــة كمــا تبــین إال أن المحاولــة
ــــة اإلســــالمی ــــول بــــأن الدول ــــدفع للق ــــت ممــــا ی ــــك الوق ة فــــي ذل

محاولــة تقنــین الفقــه اإلســالمي علــى المــستوى الفــردي لیــست 
ولسلوك هذا المـنهج فـي الفقـه فوائـد . بالحدیثة، بل هي قدیمة

كثیـــرة حیـــث یـــسهل كثیـــرًا علـــى القاضـــي والمفتـــي فـــي اتخـــاذ 
الخالفـــــات الفقهیـــــة حكـــــم شـــــرعي واحـــــد دون التطـــــرق إلـــــى 

ن هذا المسلك طریقًا إلى البعد عـن مما یجعل م؛ األخرى
وهــذا األثــر اإلیجــابي مالحــظ فــي ، الخــالف وقطــع النــزاع

فیهــــا مــــذهبًا بعــــض الــــبالد اإلســــالمیة التــــي تتبنــــى الدولــــة 
وفــــــي معینــــــًا تتبعــــــه فــــــي مــــــسائل اإلفتــــــاء وأحكــــــام القــــــضاء

المعــامالت المدنیــة، ممــا جعــل الطــابع الغالــب انتــشار أحكــام 
والمفتــــین وطلبــــة العلــــم، والعمــــل ذلــــك المــــذهب بــــین القــــضاة

وااللتـــزام بأحكامـــه بمقتـــضى اجتهـــادات أئمـــة ذلـــك المـــذهب 
. كما لو كانت قانونًا مقنناً 

تقنـــین الفقـــه فـــأن، وعلــى مـــستوى الدولـــة اإلســـالمیة
اإلســالمي للخــروج مــن الخــالف وااللتــزام بحكــم واحــد قــد 

ت عنــدما تبنــ، فــي أواخــر القــرن الثالــث عــشر الهجــريبــدأ
الدولــة العثمانیــة فكــرة تقنــین الفقــه لمــا رأت الحاجــة ماســًة 
إلــى تقنــین أحكــام المعــامالت فــي مــسائل األســرة مــن خــالل 
قـــانون حقـــوق العائلـــة، وكـــذلك فـــي مـــسائل البیـــوع والمعـــامالت 

والتقنـــین لألحكـــام المدنیـــة مـــن خـــالل مجلـــة األحكـــام العدلیـــة، 
ــًا، فالدولــة إذا اتخــذت مــذهبًا لــیس بالــضرورة أن یكــون مكتوب

هو المـذهب المتبـع فـي اإلفتـاء معینًا أو التزمت به وجعلته
وقـــضى ؛ والقـــضاء فـــي محاكمهـــا وفـــي معـــامالت أفرادهـــا

الحكــام وفــق أحكــام ذلــك المــذهب دون غیــره، فهــذا نــوع مــن 
ـــت ، المـــذهبالتقنـــین غیـــر المكتـــوب ألحكـــام ذلـــك كمـــا فعل

جعلـــت الدولـــة العثمانیـــة بالنـــسبة للمـــذهب الحنفـــي عنـــدما
القــضاء منــه المــذهب المتبــع الــذي یلــزم القــضاة والمفتــین 

واإلفتــــــاء وفــــــق اجتهــــــادات علمائــــــه دون ســــــائر المــــــذاهب 
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بدایــة األمــر األخــرى، حیــث لــم تقــنن األحكــام الفقهیــة فــي 
ولـــم تجعلهـــا علـــى شـــكل قـــانون مكتـــوب ذي مـــواد مختـــارة 
مـــن فقـــه المـــذهب المتبـــع بحیـــث یلتـــزم القاضـــي بالقـــضاء 

بعـــد ذلـــك ثـــم قامـــت )٤٩(نعـــه مـــن الحكـــم بغیـــرهبموجبـــه وم
ـــى  ـــین المكتـــوب، أي بوضـــع أحكـــام المـــذهب عل بعملیـــة التقن

ذلــك بقــانون حقــوق هیئــة مبــادئ قانونیــة مكتوبــة، وقــد تمثــل 
العائلـــة الـــذي یحكـــم القـــضاة والمفتـــون بمـــا جـــاء فیـــه مـــن 

ووصـــیة ومیـــراث أحكـــام تخـــص األســـرة مـــن زواج وطـــالق 
مالت والحقـــوق المدنیـــة تـــم تقنـــین وفـــي جانـــب المعـــا... ونفقـــة 

ألفـــت لجنـــة مـــن ف... وشـــركةأحكـــام العقـــود مـــن بیـــع وهبـــة
كبــار علمــاء الدولــة وفقهائهــا لوضــع أحكــام المعــامالت فــي 
قــانون تحكــم بــه المحــاكم وتلتــزم بــه فــي فــض الخــصومات 
والمنازعــات المدنیــة، وقــد قــصرت اللجنــة عملهــا علــى الفقــه 

ـــــي فقـــــط؛ حیـــــث تخیـــــرت األحكـــــ ام مـــــن آراء علمـــــاء الحنف
المـــذهب الحنفـــي، ولـــم تأخـــذ مـــن المـــذاهب األخـــرى، كمـــا 

فـــــي المـــــذهب لموافقتهـــــا أخـــــذت بعـــــض األقـــــوال المرجوحـــــة 
للعــــصر ولــــسهولتها ویــــسرها علــــى النــــاس، ثــــم وضــــعت تلــــك 
ـــى شـــكل مـــواد قانونیـــة بلـــغ  ـــي اختارتهـــا عل ـــة األحكـــام الت اللجن

ـــك المـــواد ) ١٨٥١(عـــددها  ـــة األح"مـــادة، وســـمیت تل كـــام مجل
، وصــــــارت هــــــي القــــــانون المــــــدني للدولــــــة العثمانیــــــة "العدلیــــــة

.)٥٠(وطبقت في أنحاء الدولة
ة ومع أن التقنین یرفع الخالف عند النزاع وبخاصّ

إال أن االقتصار على مذهب واحد ؛ في أحكام التقاضي
وت على القضاة والمفتین الكثیر من الثروة الفقهیة ـیف

ألن ؛یها من الزوال واالندراسق المحافظة علـالتي تستح
الفقه اإلسالمي ثروة ضخمة لم تتوافر ألیة أمة من 

روة ـواالقتصار على جانب واحد من هذه الث، مـاألم
ا أنـكم، األمة االنتفاع بباقي هذه الثروةوت علىـیف

المــــذاهب الفقهیــــة لــــیس أحــــدها مقــــدمًا علــــى اآلخــــر، فكلهــــا 
عــــز وجـــــودهم فـــــي اجتهــــادات ألئمـــــة عظــــام وفقهـــــاء كبـــــار 

عــصور المــسلمین المتــأخرة، لــذلك كــان األولــى عنــد التقنــین 
أن تــدرس المــذاهب جمیعهــا ویؤخــذ الحكــم األنــسب للعــصر، 
واألوفق ألهل الزمان بصرف النظر عـن المـذهب الـذي أخـذ 

منــه، وأن یعــاد النظــر فــي هــذه األحكــام كلمــا دعــت الحاجــة 
فــي مــواده عــُا فــي أحكامــه متنو إلــى ذلــك لیــأتي القــانون ثریــا

وتقنـین االجتهـادات الفقهیـة ال یكـون إال . )٥١(مرنًا في تطبیقه
الشخــــصیة دون مــــسائل فــــي مــــسائل المعــــامالت واألحــــوال 

ـــة ، العبـــادات ـــدخل فـــي حری ـــیس للقـــانون أن یت ـــادة إذ ل العب
الحنفیـة ألي شخص، فالمسلم له أن یقلد فـي صـالته مـذهب 

وآلخــر المــذاهب،مــثًال إذا كــان یعتقــد رجحانــه علــى غیــره مــن 
أو الحنابلــة مــادام ، أو الــشافعیة، أن یقلــد مــذهب المالكیــة

أمـا فـي أحكـام البیـوع والـزواج ، یرى أنه الراجح على غیـره
فــــال بــــأس أن تتخــــذ ؛ والطــــالق واألحكــــام المدنیــــة عمومــــاً 

الدولــة قانونــًا محــددًا یجمــع بــین أقــوال األئمــة جمیعــًا دون 
مراعـاة األخـذ بـالقول االقتصار على قـول واحـد مـنهم مـع 
. األنسب للظرف الذي یعیشه المجتمع

:الخروج من الخالف بحكم الحاكم: المسلك الخامس
ن الحــاكم المـــسلم إذا تخیـــر أحـــد اجتهـــادین مرجحـــًا إأي 

لــه علــى مقابلــه فــي مــسألة محــل نــزاع بــین أهــل العلــم، وكــان 
تخیــره مبنیــا علــى مــصلحة تتحقــق للعامــة، فحكمــه فــي هــذه 

لمـــسألة یكـــون رافعـــا للخـــالف وعلـــى المخـــالف عـــدم اإلنكـــار ا
ـــاس  ـــى اإلمـــام؛ ألن الحـــاكم منـــصب لرفـــع األذى عـــن الن عل
ودفـع الــضرر عــنهم بمــا یــصلح فــي أمــور الــدین والــدنیا، فــإذا 
حكــم القاضــي فــي واقعــة مــن الوقــائع بحكــم مختلــف فیــه ممــا 
یــــسوغ فیــــه الخــــالف لعــــدم مخالفتــــه لــــنص أو إجمــــاع، فــــإن 

رتفـع بـالحكم فیمـا یخـتص بتلـك الواقعـة، ویعـود الحكـم النزاع ی
في تلك الواقعـة كـالمجمع علیـه، فلـیس ألحـد نقـضه حتـى وال 
القاضي الذي قضى به نفسه، أما فـي غیـر تلـك الواقعـة فـإن 

. )٥٢("الخالف ال یرتفع
ومثلــه القاضــي الــذي ینــوب عــن الحــاكم فــي الفــصل 
فــي الخــصومات وفــض النزاعــات بــین الخــصوم، فــإن قــضاءه 

ومثلــه الحــاكم إذا ، فــي المــسألة یرفــع النــزاع بــین الخــصوم
فلیس لمن بعـده مـن ، قضى في مسالة مجتهد فیها بشيء

ألن األمــور االجتهادیــة إذا ؛ الحكــام أن یبطــل ذلــك الحكــم
صاحبها الحكم فال یجوز نقـضها باجتهـاد آخـر مـن نفـس 

. مراعاة الستقرار األحكام؛ ن حاكم آخرالحاكم أو م
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ألحكـــام االجتهادیـــةاوهـــذا المـــسلك یـــشمل نـــوعین مـــن
ظنیــة الداللــة فــي النــصوص :األولالتــي یقــع فیهــا الخــالف، 

أقــــوال الفقهــــاء التــــي قــــام علــــى أساســــها االجتهــــاد، فاختلفــــت 
وتعددت ثم وقع اختیار الحاكم المسلم على أحد هـذه األقـوال 

إلى رؤیة مصلحیة یغلـب علـى ظنـه تحققهـا باختیـار احتكاما 
. رافعـا للخـالفحكمـه هذا الرأي وترك مقابلـه، وعندئـذ یكـون 

ولعل هذا بعینه ما وقع في زمن الفاروق عمر فـي كثیـر مـن 
، فیهــا مجلــس أهــل الحــل والعقــدالوقــائع التــي كــان یستــشیر 

داخـــل المجلـــس ثـــم حیـــث كـــان یقـــف علـــى اآلراء المختلفـــة 
ـــــق یختـــــار مـــــا ـــــى تحقی ـــــسب لحـــــال األمـــــة وأقـــــرب إل یـــــراه أن

مـــسألة إیقـــاع الطـــالق فـــي قـــضاؤه : مـــصالحها، مثـــال ذلـــك
لمناسـبة هـذا الحكـم للنـاس بلفظ الثالث بائنًا بینونـة كبـرى

قــد بینــت أن إیقــاع مــع أن الــسنة النبویــة، فــي ذلــك الوقــت
ـــاً  ـــًا رجعی ـــثالث یكـــون طالق وال یعـــد مـــن ، الطـــالق بلفـــظ ال

لـــیس إال أن اجتهــاد عمـــر بــن الخطــاب الطــالق البــائن؛ 
ابتـداعًا منـه أو مخالفــة للقـول أو الفعــل الـذي دلــت علیـه ســنة 

نمــــــا كــــــان ذلــــــك موكــــــوًال إلــــــى رأي اإلمــــــام رســــــول اهللا  ٕ وا
عمــاًال منــه  ٕ واجتهــاده الــذي یقــوم علــى إقامــة الحــق والعــدل، وا

تـــصرف "القاضـــیة بـــأن لقاعـــدة مـــن قواعـــد الـــسیاسة الـــشرعیة 
ــه فــي رســول اهللا " لرعیــة منــوط بالمــصلحةاإلمــام علــى ا ول

- قـد رأى تهاونــًا مـن النــاس عمـر أسـوة حـسنة؛ حیــث إن 
ــم یعهــد قبــل ذلــك فــي هــذه الواقعــة وتمادیــا ُأحــدث مفاســد- ل

ـــــــدأ االســـــــتقرار األســـــــري  ـــــــة وأســـــــریة تخـــــــالف مب اجتماعی
ـــــات الزوجیـــــة التـــــي هـــــي  والمحافظـــــة علـــــى كیـــــان العالق

أن فــأراد عمــر ، المیةمقاصــد أولیــة فــي الــشریعة اإلســ
مـن نبـذ إلـى مـا أمـر اهللا تعـالى بـه ورسـوله یرد النـاس

العجلــــــة واالنــــــدفاع غیــــــر المــــــدروس فــــــي اتخــــــاذ قــــــرارات 
ولـذلك كـان عمـر بـن ، مصیریة ال تحمد عواقبها إذا حدثت
الخطاب یعّلل ما ذهب إلیه من اجتهاد

إن الناس قد اسـتعجلوا فـي أمـر قـد كانـت لهـم فیـه ": بقوله
الخـالف االجتهـادي القـائم :الثـاني". ناة فلو أمـضیناه علـیهمأ

مــسألة واقعــة علــى االســتنباط العقلــي لعــدم ورود الــدلیل فــي 
، أو مـــستجدة ولـــیس فـــي حكمهـــا دلیـــل نـــصي یرجـــع إلیـــه

فللحــاكم فــي مثــل هــذه الحالــة أن یــرجح بــین أقــوال األئمــة 

أو مجلــس ، مــن أهــل العلــم ممــن یــشكلون مجلــس الــشورى
ل والعقـــد اعتمـــادا علـــى قیـــاس مـــرجح أو استحـــسان أهـــل الحـــ

الــشرعیة فهــي وللحــاكم أن یهتــدي بأحكــام الــسیاسة ... مؤیــد 
ووقــائع خطــة تــشریعیة ترســم أحكامــا اجتهادیــة فــي مــسائل 
فعـــل لـــم یـــرد فـــي حكمهـــا نـــص، حیـــث یتـــرك للحـــاكم المـــسلم

. األصلح لألمة
ــ ذي وال بــد مــن تــوافر الــضوابط التالیــة فــي الحــاكم ال

یرتفع الخالف بحكمه اجتهادا او تبنیه لرأي فقیه أو عـالم 
: من أهل الصالح والخیر

ــــم ودرایــــة ال عــــن -١ أن یكــــون حكمــــه صــــادرًا عــــن عل
. جهل وغوایة

أن یكـون عنـده زیـادة علـم لـم تكـن عنـد غیـره یفــصح -٢
عنها ویذكرها للعامة إذا رجـح قـول عـالم أو فقیـه أو 

لــم یتفقــوا علــى كــان قــد استــشار أهــل الحــل والعقــد و 
رأي واحــد فــرجح قــول طائفــة مــن أهــل الحــل والعقــد 

مــن أمــر مثالــه مــا كــان ، علــى قــول الطائفــة األخــرى
فــي عــدم توزیــع أراضــي العــراق عمــر بــن الخطــاب 

الملكیـــة العامـــة التابعـــة علـــى الفـــاتحین واعتبارهـــا مـــن 
. للدولة

أن یكـــون حكمـــه مبـــررًا بالمـــصلحة العامـــة ال بالمـــصلحة -٣
. أو الفردیةالخاصة 

؛ أن ال یكــون الحكــم فــي مــسائل العبــادات أو العقائــد- ٤
ألن مـــــسائل العبـــــادات ال یـــــدخلها الحكـــــم القـــــضائي 

وهـــي لیـــست مـــن المنازعـــات ، بـــل الفتیـــا فقـــط، البتـــة
وحكـــم الحـــاكم أو القاضـــي یقـــع فیمـــا ، والخـــصومات

ــــصمون ــــاس فیــــه ویخت ــــازع الن ــــیس لحــــاكم أن ، یتن فل
وال أن ، و باطلـــةیحكـــم أن هـــذه الـــصالة صـــحیحة أ

هــذا المــاء دون القلتــین یكــون نجــسًا فیحــرم علــى المــالكي
بعد ذلك استعماله، بل ما یقال في ذلك إنما هو فتیا

ال فلــــه تركهــــا  ٕ إن كانــــت مــــذهب الــــسامع عمــــل بهــــا، وا
والعمـــل بمذهبـــه، ویلحـــق بالعبـــادات أســـبابها وشـــروطها 
وموانعهــا المختلــف فیهــا، فــال یلــزم شــيء مــن األحكــام 

ال یعتقـــده، بـــل یتبـــع مذهبـــه فـــي نفـــسه أو مـــذهب مـــن
. )٥٣(إمامه، وال یلزمه قول ذلك القائل بحكم الحاكم
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وعلــى هــذا األصــل ینفــذ حكــم الحــاكم فــي األمــور التــي 
قامتهـــا، والحقـــوق المالیـــة  ٕ یخـــتص بهـــا مـــن إثبـــات الحـــدود، وا
التــــي یختــــصم فیهــــا النــــاس دون مــــسائل العلــــم التــــي تحتمــــل 

قـــه علـــى أكثـــر مـــن وجـــه مثـــل التفـــسیر والحـــدیث التأویـــل والف
وغیــر ذلــك، ففــي هــذا مــا اتفقــت علیــه األمــة وفیــه مــا تنازعــت 
فیــــه، واألمــــة إذا تنازعــــت فــــي معنــــى آیــــة أو حــــدیث أو حكــــم 

القــولین وفــساد اآلخــر خبــري أو طلبــي لــم یكــن صــحة أحــد 
ثابتــًا بمجــرد حكــم الحــاكم، فإنــه إنمــا ینفــذ حكمــه فــي األمــور

. )٥٤(العامةالمعینة دون
فـي بعـض مـسائل العقیـدة وكذلك إذا اختلف العلمـاء

فــي غیــر مــا هــو بدعــة ظــاهرة تعــرف العامــة أنهــا مخالفــة 
نُ : كـــاختالفهم فـــي تفـــسیر قولـــه تعـــالى، للـــشریعة َم الـــرَّحْ

َلى ـَتوَىاْلَعرْشِ َع وكـاختالفهم فـي صـفة االسـتواء ]٥: طـه[اْس
ــــیس للحــــاكم الحكــــم بــــصحة  ــــاه، فل ــــساد القــــولین أحــــد ومعن وف

، سـواءوبعـدهاالوالیـةقبـل فكـالم الحـاكم، فائـدةاآلخر مما فیه 
. )٥٥(وهو بمنزلة الكتب التي یصنفها في العلم

الخروج مـن الخـالف باألخـذ بـالمنهج : المسلك السادس
:العلمي التجریبي

هــذا المــنهج فــي التــرجیح الفقهــي یفــتح البــاب واســعًا 
فقـــه والعلـــوم الـــشرعیة عمومـــًا لدراســـة أمـــام البـــاحثین فـــي ال

وتــسخیر ، العلــوم الكونیــة واإلفــادة مــن قوانینهــا ونظریاتهــا
علــى وبنــاء مــا یلــزم مــن فــروع المعرفــة الــشرعیة ، مــا فیهــا

أســاس المــنهج العلمــي التجریبــي وفــق ضــوابط وأصــول تتفــق 
حیــــث ، أحكامهــــامــــع الــــشریعة وال تتنــــافر معهــــا أو تخــــالف 

التجریبـــي أداة تــرجیح فــي المـــسائل یمكــن أن یكــون العلــم 
ـــائق  ـــات وحق ـــف فیهـــا مـــن حیـــث هـــو نظری الفقهیـــة المختل

وهــذه النظریــات والحقــائق ، علمیـة هــدى اهللا اإلنــسان إلیهـا
فلــیس اإلنــسان ، لیــست مــن وضــع البــشر وال مــن صــنعهم

اهللا تعـالى بل هي مـن إیجـاد ، هو من أوجدها أو اخترعها
نینـــه أخفاهـــا اهللا وخلقـــه، وهـــي مـــن نـــوامیس الكـــون وقوا

عــن خلقــه فــي علمــه مــا شــاء أن تكــون خفیــة ثــم جــاء أوان 
لإلنـسان أسـباب الكـشف عـن كشفها لإلنـسان، فهیـأ اهللا 

ـــــــــــــــــشفون  ـــــــــــــــــون ویكت ـــــــــــــــــذین یجرب ـــــــــــــــــق العلمـــــــــــــــــاء ال طری

أي یأخذون باألسباب العلمیـة لمعرفـة النظریـات والحقـائق - 
بـًا فهـي قبـل معرفتهـا كانـت غی- التي أودعها اهللا في الكون

وبعـــد الكـــشف عنهـــا وعلمهـــا صـــارت حاضـــرًا، وهـــي بهـــذا 
ــــــشاء اهللا  ــــــذي ی ــــــسبي ال ــــــب الن ــــــاده الفهــــــم مــــــن الغی لعب

االطـــالع علیـــه والعلـــم بـــه عنـــدما یحـــین أوان الكـــشف عنـــه 
ــــق الــــذي ال یكــــشفه اهللا تعــــالى  علــــى خــــالف الغیــــب المطل
ألحـــد مـــن خلقـــه كعلـــم الـــساعة، وعلـــم الـــروح، ونـــزول المطـــر، 

كــان یعلــم بعــد األخــذ باألســباب یكــون مــن فمــا... والــرزق 
الغیـــب النـــسبي، ومـــا كـــان ال یخـــضع لألســـباب فـــي معرفـــة 

.یكون من الغیب المطلق... زمانه ومقداره 
والكـــشف العلمـــي التجریبـــي الـــذي یفـــضي إلـــى إطـــالع
اإلنـسان علـى مـا لـم یكـن یعلــم بـه یعـد قبـل كـشفه مـن الغیــب

الــذي توصــل بــه اإلنــسان النــسبي، ویكــون القــانون التجریبــي
تعــالى فــي إلــى الكــشف العلمــي هــو الــسبب الــذي أودعــه اهللا 

ویمكــن للفقیــه توظیــف . الكــون الموصــل إلــى هــذا الكــشف
نتــائج العلــم التجریبــي فــي فهــم حقــائق اإلســالم ونــصوصه 

الكـریم ن القـرآن إإذ ، الشرعیة التي أوحى اهللا بها إلى نبیـه
ــــ ــــوم مختلفــــةاشــــتمل الكثیــــر مــــن الحقــــائق العلمی : ة فــــي عل

... كالفلـك، والطـب، والتـاریخ، والفـضاء، والـنفس اإلنـسانیة 
وكذلك السنة النبویة بما تضمنته من الحدیث عـن نظریـات 
وحقــائق كونیــة اختلــف شــراح األحادیــث فــي تحدیــد معناهــا 
ثــم جـــاء تحدیــد معناهـــا بدقــة مـــن خــالل النظریـــات العلمیـــة 

العلمـي فـي القـرآن یـسمى باإلعجـاز المعاصرة فیما أصبح 
. )٥٦(والسنة

وفــــي جانــــب فهــــم وتفــــسیر القــــرآن الكــــریم ظهـــــرت 
النظریــات العلمیــة المتعــددة التــي تحــاول الكــشف عــن الكثیــر
مــن المعــاني القرآنیــة، فمــثًال ظهــر مــا یــسمى الترتیــب العــددي 

جدیـــد فـــي لـــسور القـــرآن الكـــریم وآیاتـــه ممـــا كـــشف عـــن نمـــط 
ى لطائف علمیة لم تذكر عندالفهم والمعرفة والوقوف عل

. )٥٧(المفسرین السابقین
واتبـــاع المـــنهج التجریبـــي والـــدلیل العلمـــي فـــي التـــرجیح
ــــــي كنهــــــه ومــــــضمونه إال وزن لألقــــــوال  الفقهــــــي مــــــا هــــــو ف
واالجتهـــادات الفقهیـــة الناشـــئة عـــن تعـــدد األفهـــام والتـــأویالت 

التأویــــل ال وزن المحتملــــة أللفــــاظ النــــصوص التــــي تحتمــــل 
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إذ الـنص الـشرعي صـحیح مـا دام أنـه ثابـت ، ص نفسهللن
ویبقى الترجیح العلمي میزانا للقول ، نقًال ال یحتمل الخطأ

وفـــرق بـــین الحكـــم ، االجتهـــادي المبنـــي علـــى فهـــم الـــنص
وبین الحكم على الرأي االجتهادي الذي هـو ، على النص

. نتاج فهم النص
أي العلمـــيوالغایــة مـــن اســـتخدام المـــنهج التجریبـــي والـــر 

في مسائل الخالف الفقهي هـي اسـتخدام العلـم الكـوني الموافـق 
فــي مــضمونه ونتائجــه ألحكــام الــدین وتعالیمــه كأمــارة مرجحــة 
بـــــین األقـــــوال المجتهـــــد فیهـــــا؛ لیكـــــون العلـــــم التجریبـــــي مـــــسلكا 

علمیــا وطریقــًا ، واألصــولیــضاف إلــى مــا عنــد علمــاء الفقــه 
فیهـا جانـب علمـي یمكن استخدامه في المسائل التـي یكـون

ـــدلیل العلمـــي، فكتـــب  للخـــروج مـــن الخـــالف الفقهـــي بقـــوة ال
الفقــــه ومؤلفاتــــه تحــــوي مــــسائل اجتهادیــــة كثیــــرة وقــــع فیهــــا 
ــــــم  ــــــى العل الخــــــالف وتعــــــددت فیهــــــا اآلراء یمكــــــن ردهــــــا إل

حیـث إن . التجریبي ثم الترجیح بنـاء علیـه بـین هـذه األقـوال
الیـوم أن من المسلمات في العـصر الـذي یعیـشه المـسلمون 

علـــم الفقــــه تمتــــد مــــسائله إلــــى الكثیــــر مــــن العلــــوم الكونیــــة، 
ـــاك الكثیـــر مـــن المـــسائل الفقهیـــة ال یفتـــى بهـــا إال بعـــد  وهن

فعلـى سـبیل ، المـسألةاالستماع إلى أهـل االختـصاص فـي 
ـــة  ـــساخ إال بعـــد معرف المثـــال ال یفتـــي المجتهـــد فـــي االستن

ائــدة ومثلــه الوقــوف علــى حقیقــة الف، حقیقتــه مــن األطبــاء
ـــشائعة فـــي أعمـــال المـــصارف ال یعـــرف  ـــل ال ـــى التموی عل
الفقیـــه حقیقتهـــا إال بعـــد االســـتماع إلـــى أهـــل االختـــصاص 
ـــم  مـــن االقتـــصادیین والمـــصرفیین، وكـــذلك النظریـــات فـــي عل
ـــة تفـــسیر  ـــر منهـــا فـــي معرف ـــي یمكـــن توظیـــف الكثی الفلـــك الت
النصوص القرآنیة واألحادیـث النبویـة التـي تحـدثت عـن اللیـل 

ثبات مطـالع الهـاللار وحسبان الشمس والقمروالنه ٕ ، ...وا
المـــستجدات ومعرفـــة مـــا یفـــسد الـــصیام ومـــا ال یفـــسده فـــي 

الطبیة ال یستطیع الفقیه تحدیده إال بسماع الرأي
الطبـــي أوًال لیبنــــي علیـــه الحكــــم الـــشرعي، فاســــتخدام البخــــاخ

لمرضـــــى الربـــــو واألنـــــسولین لمرضـــــى الـــــسكري والحقنـــــة 
لكثیـــر مــــن المــــسائل الحادثـــة فــــي هــــذا الـــشرجیة وغیرهــــا ا

الموضــوع ال تعــرف الفتــوى فیهــا إال بــالوقوف علــى كنههــا 
وقاعـدة االجتهـاد تــنص . وماهیتهـا وسـؤال أهـل العلـم فیهـا

فـال یمكـن "الحكم علـى الـشيء فـرع عـن تـصوره"على أن 
، للعالم الشرعي أن یجـرد نفـسه مـن هـذه العلـوم والمعـارف

علــى هــذه المعــارف یفــتح وفــي ذات الوقــت فــإن اطالعــه 
اآلفــاق واســعة لفهــم مكتمــل عــن الحقــائق الــشرعیة ویقــدم

فهمــــا دقیقــــا عمیقــــا عــــن أحكــــام المــــسائل الفقهیــــة وییــــسر 
، االجتهاد الفقهي بناء على أصـول شـرعیة وقواعـد علمیـة

الخالفیــة وفــق أدلــة فیحــصل لــه تــرجیح فقهــي فــي المــسائل 
سألة المختلـف المـمنطقیة قائمـة علـى فهـم علمـي دقیـق لحكـم 

. فیها
ولعل في اتباع هذا المنهج تطبیقًا ألصل اجتهـادي 
أرســـى قواعـــده علمـــاء أصـــول الفقـــه عنـــدما ســـلكوا مـــسلك 
الــسبر والتقـــسیم فـــي معرفـــة علــة الحكـــم المنـــصوص إللحـــاق

كـل الواقعة التي لم یرد بحكمها نص عند اتفاق العلة مـن 
واآلراء وربمــا وجــه، فحیــث ال یكــون نــص تتعــدد االجتهــادات

الحـــق الموافـــق إلرادة یحتـــار المفتـــي والمـــستفتي فـــي معرفـــة 
، واألمثلـة علـى ذلـك كثیـرة فـي كتـب الفقـه، الـشارع الحكـیم

ساق اإلمام ابن رشد فـي مـسألة فعلى سبیل المثال للبیان
خمـسة أقـوال للفقهـاء فـذكر ، تحدید مدة النفاس بعد الـوالدة

أقـوال فـي تحدیـد أقلهـا، في تحدید أكثر المـدة، وذكـر أربعـة
وسـبب الخـالف ":بقولـهالمـسألة وقد علـل تعـدد األقـوال فـي 

عــسر الوقــوف علــى ذلــك بالتجربــة الخــتالف أحــوال النــساء 
هنــاك ســنة یعمــل علیهــا كالحــال فــي فــي ذلــك؛ وألنــه لــیس 

ومثـل هـذه المـسألة )٥٨("والنفـاساختالفهم فـي أیـام الحـیض 
مــــامین أبــــي حنیفــــة مــــسالة حــــیض المــــرأة الحامــــل، فعنــــد اإل

الحامـــل الــــدم ال یكـــون هــــذا الــــدم دم المــــرأة وأحمـــد إذا رأت 
حـــیض بـــل دم استحاضـــة فـــال تتـــرك الـــصالة وال الـــصیام، 

اإلمامان مالك والـشافعي أن الحامـل تحـیض فتتـرك ویرى 
أحــد مــن هــذه األقــوال دلیــل ولــیس علــى، الــصالة والــصیام

ؤديـمنقول مما ی
أو یــؤدي إلــى التخیــر ، تــوىإلــى االخــتالف الكبیــر فــي الف

أو الترجیح بینهـا ، بین هذه األقوال أو طرحها لعدم الدلیل
بأمـارة مرجحــة تخــرج العــالم والمــستفتي مــن الحیــرة والتــردد 

ـــم التجریبـــي أن الحمـــل ، وتقطـــع الظنـــون بینمـــا یجـــزم العل
، ونـزول الـدم أثنـاء الحمـل ال یكـون حیـضاً ، یمنع الحیض
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والتــرجیح فــي هــذه المــسالة ، فــي البــدنبــل ینــشأ عــن علــة
بنــاء علـــى الـــرأي الطبـــي یكـــون ترجیحـــًا لقـــول أبـــي حنیفـــة 

فال یجوز للمرأة الحامل إذا رأت شیئًا من الدم أن ، وأحمد
ویحرم علیها ترك الـصالة والـصیام ، تعده من دم الحیض

. لهذا العذر
وال بـــد مـــن مراعـــاة الـــضوابط التالیـــة عنـــد االحتكـــام 

لمـــي التجریبـــي فـــي التـــرجیح بـــین أقـــوال الفقهـــاءإلــى المـــنهج الع
: للخروج من الخالف

أن یكون الرأي العلمي المرجح مبنیًا على قـول ثابـت ) ١
وهو الرأي العلمي القـائم علـى ، ال یقبل النقض أو التغییر

الـــــدلیل الیقینـــــي ویـــــسمى فـــــي العلـــــوم التجریبیـــــة بالقـــــانون 
، ض أو التغییــرأمــا إذا كــان الــرأي ممــا یقبــل الــنق، العلمــي

: فهنا یفرق بین نوعین من العلم من حیث القوة والضعف
إذا كانـــــت نتیجـــــة العلـــــم التجریبـــــي مبنیـــــة علـــــى ظـــــن . أ

ــــى أنــــه نظریــــة،  غالــــب، وهــــو مــــا یــــصنف علمیــــًا عل
فتلتحق في الترجیح بالقـانون العلمـي إذا كانـت نظریـة 

ویكـــــون )٥٩(مـــــشتهرة وعلیهـــــا شـــــواهد عنـــــد أصـــــحابها
فقهــًا مــن بــاب غلبــة الظــن أخــذًا بمــا األخــذ بهــا مقبــوًال 

علیـــه علمـــاء أصـــول الفقـــه مـــن أن غلبـــة الظـــن تقـــوم 
. مقام الیقین عند عدم الیقین

إذا كانت نتیجة العلم التجریبي مبنیـة علـى ظـن ومـا .ب
فــال تكــون دلــیًال ، زالــت فــي طــور الدراســة واإلثبــات

نما یستأنس بها كأمارة دالة على قوة ، في الترجیح ٕ وا
. ال المختلف فیها بین الفقهاءأحد األقو 

أن یكـــون الـــرأي الفقهـــي اجتهادیـــا قائمـــًا علـــى نـــص ) ٢
أو كــــان ، صـــحیح مـــن الكتـــاب أو الـــسنة یحتمـــل التأویـــل

نصًا ضعیفًا مـن الـسنة أو األثـر أو قـال عنـه بعـض أهـل 
العلم أنه منسوخ، فإن وافق الرأي العلمي اجتهادًا قائمًا على

قـد الـنص الموافـق للـرأي العلمـينص یحتمل التأویل أو كان 
حكم علیه بالضعف عند بعض أهل الحدیث أو قیل عنه 
منـسوخ ثـم أیـد الـرأي العلمــي صـحته مـن جهـة المـتن كــان 
الــــرأي العلمــــي مرجحــــًا للقــــول الــــذي یــــرى صــــحته وعــــدم 

وفــــي حــــال أن كــــان االجتهــــاد قائمــــًا علــــى نــــص ، نــــسخه
حًا ضعیف أو یعتقد أنه منـسوخ كـان الـرأي العلمـي مـصح

فـال مـانع ، لهذا النص متنًا ومؤیدًا لـه باإلحكـام ال بالنـسخ
أن یكـــــون الـــــنص ضـــــعیفًا ســـــندًا صـــــحیحًا متنـــــًا بمـــــرجح 

یـــرجح صـــحة مـــا جـــاء فـــي المـــتن مـــن حكـــم أو خـــارجي
ــم الحــدیث فیــه مــا یؤیــد مثــل هــذا القــول ، إخبــار إذ إن عل

الــسند حیــث یحكــم المحــدثون علــى األحادیــث التــي یكــون 
الــسند حـدیث ضـعیف: "المـتن صـحیحًا بقـولهمفیهـا ضـعیفًا و 
. "صحیح المتن

وقــــد بــــدا أثــــر العلـــــم التجریبــــي واضــــحًا فــــي تفـــــسیر 
نــصوص فــي القــرآن الكــریم وفــي الــسنة النبویــة فیهــا إخبــار 
عن مـسائل كانـت وقـت نـزول اآلیـات ممـا یعـده النـاس مـن 
ـــــم التجریبـــــي مـــــن  ـــــم أصـــــبحت بعـــــد تقـــــدم العل الغیبیـــــات، ث

واضــحات ومـــن البــدیهیات التـــي ال یختلــف فیهـــا المــسائل ال
أصـحاب االختـصاص، وخیــر مثـال علــى هـذا مــا جـاء فــي 
القــــرآن والــــسنة مــــن وصــــف دقیــــق لمراحــــل خلــــق اإلنــــسان 
واكتمــال تخلقــه وهــو جنــین إال أن هنــاك تفــصیالت زمانیــة 
وقــع فیهــا اخــتالف بــین الفقهــاء بــسبب احتمــال النـــصوص 

فــــي محاولــــة مــــن الفقهــــاء للتأویــــل وورود األفهــــام المتعــــددة
للوصول إلى الحق في هـذا الموضـوع لمـا یترتـب علیـه مـن 
أحكـــــام شـــــرعیة كثیـــــرة، حیـــــث حـــــاول الفقهـــــاء مـــــن خـــــالل 
النصوص تحدید زمان ابتداء خلق اإلنسان، أي زمـان نفـخ 
الــروح فــي الجنــین لــضبط األحكــام التــي تتعلــق ببــدء حیـــاة 

یـــرة یمكـــن اإلنـــسان، وقـــد ورد فـــي هـــذه المـــسألة أحادیـــث كث
: ردها إلى مجموعتین

مـن تحدد بدایة حیـاة اإلنـسان بعـد مائـة وعـشرین یومـاً : األولى
تــذهب :والثانیــة، التــزاوج بــین الحیــوان المنــوي والبویــضة

ـــــي  ـــــروح تكـــــون ف ـــــسان ونفـــــخ ال ـــــاة اإلن ـــــة حی ـــــى أن بدای إل
األربعــین الثانیــة وتحــدده بدقــة فــي الیــوم الثــاني واألربعــین 

الحیوان المنوي والبویضة، وسببمن عمر التزاوج بین
االخـــــــتالف فـــــــي التحدیـــــــد بـــــــین الفـــــــریقین ورود أحادیـــــــث 
متعارضــة فــي ظاهرهــا مـــن حیــث فهمهــا ومــدلولها الزمنـــي 
الــذي هــو موضــوع هــذه األحادیــث، وأشــهر هــذه األحادیــث 
: مــا أخرجــه البخــاري ومــسلم عــن عبــد اهللا بــن مــسعود قــال

إن : "قــــالوهــــو الــــصادق المــــصدوق حــــدثنا رســــول اهللا 
ثــم ، أربعــین یومــا نطفــةأحــدكم یجمــع خلقــه فــي بطــن أمــه
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ثـــم ، ثـــم یكـــون مـــضغة مثـــل ذلـــك، یكـــون علقـــة مثـــل ذلـــك
: یرســل إلیــه الملـــك، فیــنفخ فیـــه الــروح، ویـــؤمر بــأربع كلمـــات

. )٦٠(..."بكتــــــب رزقــــــه، وأجلــــــه، وعملــــــه، وشــــــقي أم ســــــعید 
وتفــسیر الحــدیث أن جمــع الخلــق یكــون فــي األربعــین األولــى 

مـــــر النطفـــــة، ثـــــم بعـــــد اكتمـــــال خلقهـــــا تـــــصبح علقـــــة مـــــن ع
وتستغرق كـذلك أربعـین یومـًا، ثـم تكـون مـضغة فـي األربعـین 
الثالثة، ثـم یرسـل اهللا تعـالى إلیهـا الملـك بعـد األربعـین الثالثـة، 

مــن تطورهــا فــي الخلــق لیــنفخ أي بعــد مائــة وعــشرین یومــاً 
فیكـــون تمــام خلقهـــا قــد وقــع بعـــد نفــخ الـــروح ، فیهــا الــروح

وقبــــل هــــذا ، أي بعــــد مــــرور مائــــة وعــــشرین یومــــاً ، یهــــاف
، التقدیر ال یكون هناك اكتمال في الخلق لعدم نفخ الروح

ویكون الجنین في هذه الحالـة یعـیش حیـاة بیولوجیـة أشـبه 
فهو حي مـن ، بحیاة النبات ولیس فیه حیاة الروح البشریة

حــي مــن جهــة وجــود مظــاهر الحیــاة فیــه ، وجــه دون وجــه
حــال إلــى حــال، ولــیس بحــي فس وتطــور مــن مــن نمــو وتــن

. من جهة ثانیةحیاة اإلنسان لعدم نفخ الروح
وهذا الحدیث یتعارض في الظاهر مع الحدیث الذي 

سمعت رسول اهللا : یرویه مسلم عن حذیفة بن أسید قال
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة بعث اهللا ": یقول

ا وبصرها وجلدها ولحمها إلیها ملكًا، فصورها وخلق سمعه
ربك ما فیقضي أذكر أم أنثى؟ : یا رب: وعظامها، ثم قال

یا رب أجله؟ فیقول ربك ما : شاء ویكتب الملك، ثم یقول
ي ربك ما ـفیقض؟هـرزقیا رب : شاء ویكتب الملك، ثم یقول

بالصحیفة في یده، ثم یخرج الملك ، ویكتب الملك، شاء
الحدیث یبین أن فهذا)٦١("فال یزید على ما أمر وال ینقص
لـنفخ الروح في الجنین یكون قب

فهو یحدد موعد نفخ الـروح فـي الیـوم ، مائة وعشرین یوماً 
أي أن نفـخ الـروح بقـع ، الثاني واألربعین من عمر النطفة

وهـذا ، في أول األربعین الثانیة ولیس بعد األربعـین الثالثـة
علـــى ممـــا یحتـــاج إلـــى البیـــان ورفـــع الخـــالف لمـــا یترتـــب

تحدیـد زمـان نفـخ الـروح مــن أحكـام شـرعیة بعـضها یتعلــق 
: ومن هذه األحكام، بالجنین نفسه وبعضها یتعلق بولیه

إســــقاط النطفــــة فــــي أي مرحلــــة مــــن مراحــــل الخلــــق. أ
المذكورة فـي حـدیث ابـن مـسعود قبـل نفـخ الـروح أي 

كما لـو ، قبل مرور مائة وعشرین یومًا أو إجهاضها
أو ، مـل فاتفقـا علـى إسـقاطهكان األبوان كارهین للح

كــــــان الحمــــــل فیــــــه تــــــشوه أو نقــــــص فقــــــام الطبیــــــب 
یتبعـــه بإجهاضـــه بطلـــب مـــن األبـــوین أو أحـــدهما ال 

ـــى مـــن أســـقطها؛ ألن  ـــة أو جزائیـــة عل أي مـــسؤولیة مدنی
الجنـــین غیــــر مكتمـــل الخلــــق؛ وألن الـــروح لــــم تـــنفخ فیــــه 

أما االستدالل بحـدیث حذیفـة بـن أسـید، ففیـه حرمـة . بعد
ـــــان االعتـــــدا ـــــه اثن ـــــذي مـــــر علی ـــــین ال ـــــى حیـــــاة الجن ء عل

وأربعون یومًا الكتمال حیاته بـنفخ الـروح فیـه، ومـن تعمـد 
متـسبب فـي اإلسقاط یكون قد أزهق روحًا إنسانیة، وهو 

قتــل هــذه الــروح وانعــدامها بعــد وجودهــا وعلیــه الغــرة 
ـــى مـــن  ـــشرع عل ـــة المقـــررة فـــي ال ـــشرعیة وهـــي الدی ال

. یقتل الجنین في بطن أمه
الة علــى الجنــین إذا ســقط مــن بطــن أمــه وتغــسیله الــص.ب

علــى عــدم وتكفینــه، فاألخــذ بحــدیث ابــن مــسعود یــدل 
وال یــدل كـــذلك علـــى وجـــوب ، وجــوب الـــصالة علیـــه

تغـــسیل الجنـــین إذا ســـقط قبـــل مـــرور مائـــة وعـــشرین 
ألن الـصالة تكـون علـى اإلنـسان الـذي یمـوت ؛ یوماً 

بعــــد خــــروج الــــروح مــــن الجــــسد والجنــــین قبــــل مائــــة 
ال روح فیـــه فـــال یلـــزم ولیـــه بالـــصالة شرین یومـــاً وعـــ

بیمنــــا االســــتدالل بحــــدیث حذیفــــة یلــــزم ولیــــه ، علیــــه
الغسل والتكفـین والـصالة علیـه الكتمـال الخلـق بـنفخ 

. الروح إذا مر علیه اثنان وأربعون یوماً 
حیـــث یلـــزم مـــن األخـــذ بحـــدیث ابـــن ، صـــدقة الفطـــر.ج

طـر مسعود عند طائفة من الفقهـاء إخـراج صـدقة الف
عــن الجنــین الحــي فــي بطــن أمــه إذا كــان قــد مــضى 

وال تلـــــزم هـــــذه ، علیـــــه مائـــــة وعـــــشرون یومـــــا فـــــأكثر
الحیـاة، الصدقة قبـل بلـوغ المائـة وعـشرین یومـًا لعـدم 

بعـــد واألخـــذ بحـــدیث حذیفـــة یلـــزم بـــدفع صـــدقة الفطـــر
. مرور اثنین وأربعین یوماً 

ن والتــرجیح بــین هــذین الحــدیثین علــى أســس علمیــة یبــی
، یومــــــاً أن الــــــروح تــــــنفخ فــــــي الجنــــــین قبــــــل مائــــــة وعــــــشرین 
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تثبــــت واآلالت الحدیثــــة تكــــشف كــــل فالمعطیــــات العلمیــــة
شــيء عــن الجنــین مــن طریــق مــصور منــذ دخــول النطفــة 

ــم الطبــي یقــر بــأن هنــاك ، الــرحم وحتــى والدة الطفــل والعل
ثـــالث مراحـــل أساســـیة تحـــدث فـــي األربعـــین األولـــى مـــن 

ون نطفــة مؤلفــة مــن خالیــا فــي فــالجنین یكــ: عمــر الجنــین
ثــم تجمــع خالیــا الجنــین ، بــاديء األمــر إلــى الیــوم الــسابع

ضــمن قــرص جنینــي داخــل النطفــة مــا بــین الیــوم الــسابع 
ومـن ثـم یتحـول القـرص الجنینـي ، إلـى الیـوم الثالـث عـشر

وتخـــرج النطفـــة عــــن مظهرهـــا مـــا بـــین الیــــوم ، إلـــى علقـــة
ومــن ثــم تتحــول الخــامس عــشر إلــى الیــوم الرابــع والعــشرین، 
ـــوم الخـــامس  ـــین الی ـــى مـــضغة مـــا ب ـــى العلقـــة إل والعـــشرین إل

فمــا جــاء فــي حــدیث ابــن مــسعود )٦٢(الیــوم الثــاني واألربعــین
مراحـل مـن یتعارض مع هذه الحقائق العلمیـة أن كـل مرحلـة 

الخلق الثالث تحصل خالل أربعین یومـًا، فـالجنین فـي الیـوم 
ین ال یمكـــن وصـــفه والثالثـــالعـــشرین أو الثالثـــین أو التاســـع 

عنهـا فـي شـكله ألنـه یختلـف ؛ علمیًا أنه نطفـة كقطـرة مـاء
وحجمـــــه، وال یمكـــــن وصـــــفه علمیـــــًا فـــــي الیـــــوم الـــــستین أو 
الــسبعین أو التاســع والــسبعین بالعلقــة التــي هــي علــى شــكل 
دودة العلـــق التـــي تعـــیش فـــي بـــرك المـــاء وتمـــتص الـــدماء، 

ق حیـــث یكـــون فـــي هـــذه الفتـــرة قـــد تـــشكل وتطـــور وتـــم خلـــ
جمیـــع أعـــضائه، والجنـــین بعـــد الیـــوم الثمـــانین وحتـــى الیـــوم 
المائة والعشرین ال یمكن وصفه بحال أنـه مـضغة ال شـكل 
فیهــا وال تخطــیط أو أنــه مخلــق، حیــث تكــون جمیــع أجهــزة 

والجنـــــین نفـــــسه فـــــي منتهـــــى النـــــشاط الجنـــــین قـــــد تخلقـــــت
ویمكــن للفقیـــه أن . )٦٣(ویمــارس جمیـــع حركاتــه وانفعاالتـــه

ه الحقـــائق العلمیــة مـــسلكًا للجمـــع والتوفیـــق یجعــل مـــن هـــذ
نـالتعارض كهذین الحدیثیما كان ظاهرهبین

باعتبار حدیث ابن مسعود مـن المجمـل الـذي یحتـاج إلـى 
بینمــــا حــــدیث حذیفــــة مفــــسر لمــــا جــــاء ، البیــــان والتفــــسیر

وتكـــون الـــدالئل العلمیـــة ، مجمـــًال فـــي حـــدیث ابـــن مـــسعود
.هي القرینة المبینة لهذا التفسیر

مبدءومثل ذلك االجتهاد القائم على استدالل عقلي أو
وكمــسالة تحدیــد أقــصى ، عرفــي وفیــه خــالف بــین الفقهــاء

حیــث یقــضي العلــم التجریبــي فــي الطــب أن ، مــدة للحمــل

فــإن زادت ، أقـصى مــدة للحمــل ال تزیــد علــى تــسعة أشــهر
علـــى تـــسعة أشـــهر كـــان هنـــاك خطـــر علـــى الجنـــین ربمـــا 

بینمــا یختلــف الفقهــاء فــي تحدیــد هــذه ،یــؤدي إلــى المــوت
فیــذهب الــشافعیة ، المــدة وعنــدهم آراء متعــددة فــي المــسألة

وقـــد تمتـــد فـــي ، إلـــى أن غالـــب مـــدة الحمـــل تـــسعة أشـــهر
بعـض الحــاالت إلــى أربــع سـنوات بنــاء علــى األقــوال التــي 
قامــت علــى اإلســتقراء وســؤال بعــض النــساء الالتــي طــال 

.)٦٤(عندهن الحمل إلى هذه المدة
ولعــل اتبــاع المــنهج العلمــي التجریبــي فــي التــرجیح 
للخـــروج مـــن الخـــالف الفقهـــي یحـــل إشـــكاالت فقهیـــة ونفـــسیة 

والمـستفتي مـن عند المفتي والقاضي مـن جهـة وعنـد الـسائل 
فمــن الناحیــة الفقهیـة یتحــصل عنــد المفتــي أو ، جهـة ثانیــة

الفتـوى أو القاضي قناعة علمیة واطمئنان نفسي عند بناء 
الحكــم القــضائي علــى أصــل علمــي معتبــر مــسنود بتجــارب 
ومبـــاديء علمیـــة تؤیـــده وترجحـــه علـــى مقابلـــه مـــن األقـــوال 
المخالفـــة، وكـــذلك یحـــصل عنـــد المـــستفتي راحـــة واطمئنـــان 
نفــــسي وینقطــــع عنــــده التــــردد والــــشك ویخــــرج مــــن حیرتـــــه 
ثباتـــات علمیـــة مـــن  ٕ وترتـــاح نفـــسه إلـــى حكـــم مؤیـــد بقـــرائن وا

وال یعیـد الـسؤال علـى أكثـر مـن . صاصأهل الدرایة واالختـ
. األقوال بناء على الهوى والمصلحةعالم وال یتخیر من

ـــائم ) ٣ أال یتعـــارض التـــرجیح العلمـــي مـــع حكـــم فقهـــي ق
.على دلیل قطعي ال یحتمل التأویل

وهـــذا یقـــضي بـــرفض نتیجـــة المـــنهج العلمـــي التجریبـــي
ي إذا كانــت تتعــارض مــع حكــم شــرعي ثابــت بــدلیل قطعــ

فهذافي داللته،نبوي قطعيقرآنیة أو حدیثآیةكنص
التــي ال یجــري فــي النــصوص القطعیــة المــنهج فــي الحكــم

ال تحتمـــل التأویـــل، إذ مـــن المحـــال أن یتعـــارض الـــوحي مـــع 
وعلـة ، والبرهـانالعلم التجریبي الصحیح القـائم علـى التجربـة

الـــرد هنـــا أن نـــص الـــوحي مقـــدم علـــى قـــول البـــشر وفعلـــه 
تعــارض لیقــین صــحة مــا أثبتــه الــوحي وعــدم الیقــین عنــد ال

ومع أن وجود التعـارض بـین نـص ، في فعل البشر وقوله
ــــم  ــــه ل ــــي إال أن ــــه فــــرض عقل ــــشر أو قول ــــوحي وفعــــل الب ال
یــسجل أن تخــالف نـــص الــوحي الــصحیح مـــع شــيء مـــن 
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ـــــة ـــــة ومبادئهـــــا التجریبی ـــــوانین الكـــــشوفات العلمی وعلـــــى ، ق
خالفـــه مطـــروح فـــالوحي هـــو المـــرجح ومـــا ، فـــرض وقوعـــه

متــروك، والمــألوف فــي علــم أصــول الفقــه أن الــنص القطعــي 
؛فــي الحكــمفــي ثبوتــه وداللتــه ال یخــضع للعقــل أو التجریــب 

ألن الــشارع بــین حكمــه دون حاجــة إلــى البحــث قــي حجیتــه، 
ـــــب ـــــم والتجری ـــــنص للعل ـــــل هـــــذا ال ألن ؛وكـــــذا ال یخـــــضع مث

إخضاعه للتجریب یعنـي التـشكیك فـي صـحة مـا اشـتمله مـن 
أحكـام حتــى یثبــت العكــس، وهـذا علــى خــالف الــنص الظنــي 
الذي یحتمل التأویل، حیث یجتهد أهـل العلـم فـي تحدیـد مـراد 
ـــة  ـــه ومقـــصده، وفـــي هـــذه الحال ـــة الحكـــم وغایت الـــشارع ومعرف
ــــى نتاجــــات  ــــرأي االجتهــــادي وعرضــــه عل یمكــــن إخــــضاع ال

وهــذا ، المبنیــة علــى قواعــد علمیــة صــحیحةالعلــوم األخــرى 
بــل محاكمــة لالجتهــاد ، لــى الــنص الــشرعيلــیس حكمــًا ع

المختلـــف فیـــه بأمـــارة خارجیـــة وتحكـــیم للقـــرائن الخارجیــــة 
ــــول فقهــــاً  ألن اجتهــــادات الفقهــــاء لیــــست ؛ وهــــو أمــــر مقب

تشریعًا بل محاولة لفهم غایات التشریع ومقاصده ومعرفة 
ولمــــا كــــان الــــنص الظنــــي فــــي . أحكامــــه مــــن النــــصوص

فــإن ؛ه الفهــوم واآلراءداللتــه هــو الــذي یمكــن أن تتعــدد فیــ
النتیجــة العلمیــة التــي تكــون موافقــة ألحــد هــذه اآلراء تعــد 
قرینــة مرجحــة لهــذا الفهــم علــى غیــره حالهــا كحــال القرینــة 

أن تكــون أمــارة مرجحــة بــین اللغویــة أو العرفیــة التــي یمكــن 
إذ التأویــل فــي أحــد أســباب وجــوده ناشــيء . األقــوال المختلفــة

للفـــظ الواحـــد فیحـــاول الفقیـــه بمـــا عـــن تعـــدد المعـــاني اللغویـــة
عنده من علـم فـي الفقـه ومعرفـة فـي اللغـة أن یتبـین باجتهـاده 

الــنص فیحملــه علــى مــا یغلــب علــى المقــصود مــن المعنــى
ظنه أنـه مـراد الـشارع، وربمـا یحملـه غیـره مـن العلمـاء علـى 

آخــر بقرینــة أخــرى فتتعــدد األفهــام ویقــع االخــتالف معنــى 
لــرأي العلمــي وغیــره مــن مــسالك وعندئــذ یمكــن أن یكــون ا

الترجیح طریقًا إلـى رفـع الخـالف وتـرجیح مـا وافقـه الـدلیل 
. على غیره

مجمعفعلى فرض أن تعارض حكمومثله اإلجماع
علیــه مــن األمــة مــع نتــائج كــشف علمــي أو برهــان عقلــي 
أو تجربة علمیـة، فحكـم مـا أجمعـت علیـه األمـة مقـدم علـى 

خــــالف فـــي نتائجـــه لمـــا أجمعــــت نتیجـــة البحـــث العلمـــي الم

األمة علیه؛ ألن داللة اإلجماع قاطعة ولهـا فـي االسـتدالل 
علـى حكم النص القطعي، إذ مـن المحـال أن یقـدر اهللا 

األمة وعلمائها أن تجمـع علـى أمـر مخـالف للعقـل أو العلـم 
الـــذي أودعـــه فـــي الكـــون، لـــذا كـــان اإلجمـــاع أحـــد مـــصادر 

ة االحتجــاج بــه وتقدیمــه التـشریع األربعــة المتفــق علــى صــح
عند التعارض علـى غیـره مـن المـصادر التبعیـة، فـإذا أثبـت 
العلــم التجریبــي أمــرًا مخالفــًا فــي حكمــه لمــا اجتمعــت علیــه 

أتـى بــه علیـه األمــة مقـدم علـى مـا األمـة فحكـم مـا أجمعـت
ــــى واهللا أعلــــم بالــــصواب وهــــو الهــــادي. )٦٥(العلــــم التجریبــــي إل
. طریق الرشاد

:
: اآلتیةوقد خلص البحث إلى النتائج 

الخــالف أو االخــتالف فــي الــرأي فــي المــسائل الفرعیــة :أوالً 
نتیجــة طبیعیــة لالجتهــاد، والخــروج مــن الخــالف أمــر مــستحب

. عند أهل العلم
هنـــاك مـــسالك علمیـــة كثیـــرة یمكـــن بوســـاطتها الخـــروج :ثانیـــاً 

منهـا مـا و ، زمـانهممن الخالف منها ما اتبعه أهل العلـم فـي 
. هو حادث جدید

المـــسالك التقلیدیـــة التـــي اتبعهـــا الـــسابقون فـــي الخـــروج:ثالثـــاً 
: متعددة منها، من الخالف الفقهي

لـه تحكیم قواعد علم التعارض والترجیح الـذي أسـس - 
واألصـول علماء أصـول الفقـه ووضـعوا لـه الـضوابط 

الفقهــاء للخــروج مــن الالزمــة لمعرفــة الــراجح مــن أقــوال
.الخالف

ـــالرأي-  ـــاألحـــوطاألخـــذ ب ـــذي یغل بـأي تـــرجیح القـــول ال
. على الظن بناء على أصل االحتیاط

تقلیــد اجتهـــاد إمــام واحـــد والتــزام مذهبـــه كــالتزام المقلـــد -
مــذهب اإلمــام أبــي حنیفــة أو مالــك أو الــشافعي أو أحمــد 

. بن حنبلا
قانونیةة مواد ـهیئن األحكام االجتهادیة علىـتقنی- 

. تي والقاضيیلتزم بها المف
ترجیح الحاكم أو القاضي قول إمام أو اجتهـاد عـالم - 

. على غیره من األقوال وعمله بهذا القول
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 ٢٣٣

ـــى حكـــم مـــسألة -  حـــصول اإلجمـــاع بعـــد الخـــالف عل
. مجتهد فیها

ــاً  مــن المــسالك المعاصــرة إتبــاع المــنهج العلمــي التجریبــي :رابع
أهــل الخبــرةفــي الخــروج مــن الخــالف الفقهــي، وتحكــیم قــول 

وهـــذا ، الموافـــق للقواعـــد الكلیـــة والمقاصـــد العامـــة للـــشریعة
إلـى المسلك یقوم على إخضاع أقوال الفقهـاء واجتهـاداتهم 

ما توصل إلیه العلم وما استقر علیـه قـول أهـل الخبـرة بحیـث 
تــتم الموازنــة بــین أقــوال الفقهــاء ومــن ثــم التــرجیح بینهــا وفــق 

. بالتجریبالرأي العلمي الصحیح الثابت 

ال تعــارض بــین اتبــاع المــنهج العلمــي التجریبــي: مــساً خا
الموافـــق للقواعـــد الكلیـــة والمقاصـــد العامـــة للـــشریعة إلخـــضاع 

علمـي إلـى مـا أقوال الفقهـاء واجتهـاداتهم القائمـة علـى أصـل 
ومـن ، توصل إلیه العلم وما اسـتقر علیـه قـول أهـل الخبـرة

ـــــصحیح الثابـــــت  ـــــرأي العلمـــــي ال ـــــق ال ـــــرجیح بینهـــــا وف ـــــم الت ث
العلمیــة یكــون التجریــب وبــین النــصوص ألن تحكــیم الخبــرةب

. للرأي االجتهادي ولیس للنص

:

المــدخل لدراســة الــشریعة اإلســالمیة،: عبــد الكــریم زیــدان)١(
.١٠٧ص

.٨١ص،٢، ججامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر)٢(
.٤٩٣، ص٤، جالموافقاتالشاطبي، )٣(
ـــسان العـــرب: ابـــن منظـــور)٤( ، بـــاب خلـــف، ٩٠، ص٩، جل

. ١٩٦٥ت بیرو -دار صادر
. ، باب خلف٩١، ص٩، جلسان العرب: ابن منظور)٥(
دار معجـــم مقـــاییس اللغـــة،: أحمــد بـــن فـــارس بـــن زكریــا)٦(

.١٩٩١بیروت، ط–الجیل 
. ٣٦٤، ص٦، جشـــرح فـــتح القـــدیر: الكمـــال بـــن الهمـــام)٧(

ــارابــن عابــدین  ــدر المخت ــى ال ــار عل شــرححاشــیة رد المحت
. ٣٣١، ص٤، جتنویر األبصار

ـــــــة: ارة األوقـــــــاف الكویتیـــــــةوز )٨( ، ٢ج: الموســـــــوعة الفقهی
. ٢٩١ص

.٢٨٠، ص١٢، جتكملة المجموع شرح المهذب: السبكي)٩(

.رواه الشیخان)١٠(
.٧٠، صالفقهیةدراسات في االختالفات: البیانوني)١١(
. متفق علیه)١٢(
،المبتــديالهدایــة فــي شــرح بدایــة: أبـو الحــسن المرغینـاني) ١٣(

٣/٢٦.
األشــباهص ، ابــن نجــیم، األشــباه والنظــائرلــسیوطي، ا) ١٤(

.والنظائر
ــاري) ١٥( ــتح الب ــشرح ف ، بــاب فــضل مكــة صــحیح البخــاري ب

.١٥٨٤حدیث رقم ١/٩٣٤وبنایانها، 
.٢/٥٦٤،البخاريصحیح)١٦(
.٣٣٨، صالقواعد الفقهیة: الندوي)١٧(
ــار: ابــن عابــدین) ١٨( ،حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المخت

. مصطفى البابي،١٨٤٣ط،١/١٥٣
.٢٩٨ص،٢، جالموسوعة الفقهیة)١٩(
.١٧٣ص،األشباه والنظائرالسیوطي، ) ٢٠(
.١٧٣، صاألشباه والنظائر: السیوطي) ٢١(
.١٧٣، صاألشباه والنظائرالسیوطي، )٢٢(
النــــــووي، .٢٥٣، صاألحكــــــام الــــــسلطانیةالمـــــاوردي، )٢٣(

.٤١٩، ص٩المجموع، ج
.٩/٣٤٤،ع شرح المهذبالمجمو : النووي)٢٤(
أیامـا إذا صـام : بـابصحیح البخاري بشرح فتح البـاري)٢٥(

.١٩٤٥حدیث ، ١/١٠٨٢،من رمضان ثم سافر
ــار: ابــن عابــدین)٢٦( ــار علــى الــدر المخت ، حاشــیة رد المحت

. ١٥٣، ص١ج
أي أداء صـــالة الفجـــر وقـــت الغلـــس وهـــو الظلمـــة التـــي ) ٢٧(

.تسبق اإلسفار أي ظهور بیاض النهار
،الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي: أبــو الحــسن المرغینــاني) ٢٨(

١/٤١.
دار ،كفایة األخیار في حل غایـة االختـصار: الحصني) ٢٩(

.٢٩١ص، الكتب العلمیة
المــصباح، حــرف الطــاء، فــصل الحــاء، المحــیطالقــاموس)٣٠(

.١٥٧، كتاب الحاء مع الواو وما یثلثهما، صالمنیر
. ١/٢٤٧، لنظائراألشباه وا: السبكي)٣١(
، كتـاب اإلیمـان، بـاب فـضل مـن اسـتبرأ صحیح البخاري) ٣٢(

والحـرام بـین، لدینه، وفي كتاب البیوع، باب الحالل بـین 
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 ٢٣٤

كتــاب المــساقاة بــاب أخــذ الحــالل صــحیح مــسلم:وانظــر
.وترك الحرام

ـاريالبخــاري، محمــد بـــن إســماعیل، ) ٣٣( ، منـــشوراتصـــحیح البخــ
یـــسروا وال ": قـــول النبــي بیــت األفكــار الدولیـــة، بــاب 

.٦١٢٦، حدیث رقم "تعسروا
تقي الدین أبـو بكـر بـن محمـد الحـسیني الحـصني الـشافعي، ) ٣٤(

الفكـــر ، دار كفایـــة األخیـــار فـــي حـــل غایـــة االختـــصار
، ٢٠٠١للطباعـــــــة والنـــــــشر، عمـــــــان، الطبعـــــــة األولـــــــى 

.١٨٦ص
.٦/٣٩،المبسوط: السرخسي)٣٥(
المنثـــور: الزركـــشي.١١٣ص،أصـــول الكرخـــي: الكرخـــي)٣٦(

. ٢/٢٧٥،في القواعد
. ١/٤١٨،موسوعة القواعد الفقهیة: البورنو)٣٧(
. ١/٤١٩،موسوعة القواعد الفقهیة: البورنو)٣٨(
.١/٢٤٦،المبسوط: السرخسي)٣٩(
. ١/٢٠١،موسوعة القواعد الفقهیة: البورنو)٤٠(
. ١٤/٤٥،المبسوط: السرخسي)٤١(
، ٣٩٤، ص٦، جشــرح فــتح القــدیرام، الكمــال بــن الهمــ)٤٢(

. ٣١٢، ص٣، جالفتاوى الهندیة
-٢٧٣، ص٢، جشـــرح الكوكـــب المنیـــرابـــن النجـــار، )٤٣(

اآلیــات البینــات علــى شــرحابــن قاســم العبــادي، .٢٧٤
، المستــصفىالغزالــي، .٤٠٣، ص٣، ججمــع الجوامــع

. ٣٥٥، ص١ج
.١٠٩، ص١، جأحكـــام القـــرآنأبـــو بكـــر الجـــصاص، )٤٤(

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول، ابــن قدامــة
. ١٣٣ص،الفقه

هنـــاك روایـــات أن ابـــن عبـــاس رجـــع عـــن قولـــه هـــذا قبـــل ) ٤٥(
.موته

،اإلسالمیةالمدخل لدراسة الشریعة:الكریم زیدانعبد)٤٦(
. ١٢٦ص

،اإلســـالمیةالمـــدخل لدراســـة الـــشریعةالكـــریم زیـــدان، عبــد)٤٧(
.١٢٦ص

.٦، صالخراجاهیم، یعقوب بن إبر ، أبو یوسف)٤٨(
،اإلسالمیةالشریعةلدراسةالمدخلعبد الكریم زیدان،)٤٩(

. ١٢٨ص

،اإلســـالمیةالمـــدخل لدراســـة الـــشریعةعبــد الكـــریم زیـــدان، )٥٠(
. ١٢٨ص

وهـــذا مـــا قـــد یالحـــظ علـــى بعـــض التقنینـــات المتـــأخرة فـــي ) ٥١(
بعــــض بلــــدان العــــالم اإلســــالمي التــــي تحــــرص أن تكــــون 

مرجعیــة إســالمیة أنهــا لــم تتقیــد عنــد بعــض قوانینهــا ذات
نمــا أخــذت أحكــام  ٕ صــیاغة مــواد القــانون بمــذهب معــین، وا
القــــانون مــــن مختلــــف المــــذاهب اإلســــالمیة؛ ففــــي األردن 

، ١٩٧٦مـــــــثًال صـــــــدر القـــــــانون المـــــــدني األردنـــــــي عـــــــام 
وجــــاءت مــــواده مختــــارة مــــن أحكــــام المــــذاهب اإلســــالمیة 

ك الحــال المختلفــة ولــم تقتــصر علــى مــذهب معــین، وكــذل
فـــي قـــانون األحـــوال الشخـــصیة جـــاء متنوعـــًا فـــي أحكامـــه 
دون أن یلتــزم واضــعوه أحكــام مــذهب واحــد، إال أنــه ألــزم 
القاضــــي بــــالرجوع إلــــى الــــراجح مــــن مــــذهب اإلمــــام أبــــي 
حنیفــــة حــــصرًا فــــي حــــال إذا مــــا عــــرض علــــى القاضــــي 
مــسألة لــم یتــضمن القــانون حكمــًا لهــا، فالقاضــي فــي هــذه 

كم بما هو راجح في مـذهب الحنفیـة منعـًا الحالة یلتزم الح
للخالف فـي القـضاء؛ كمـا نـص القـانون نفـسه فـي إحـدى 

ما ال ذكر له في هـذا القـانون یرجـع فیـه : "مواده على أنه
."إلى الراجح من مذهب أبي حنیفة

ــة)٥٢( ــدینحاشــیة ابــن.٣٠١، ص٢، جالموســوعة الفقهی ،عاب
.٣٧٣، ٣٦١، ص٣ج

. ٤٨ص، ٤ج: الفروقالقرافي، )٥٣(
. ٢٤٠–٢٣٨، ص٣، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، )٥٤(
. المرجع السابق)٥٥(
اســتخدام المــنهج التجریبــي فــي دراســة األحادیــث النبویــة )٥٦(

یفــتح البــاب واســعًا أمــام البــاحثین فــي علــم الحــدیث فــي 
دراسة األحادیث التي حكم العلماء األقدمون علیه بأنهـا 

التــي یمكــن أن تخــضع ضــعیفة خاصــة تلــك األحادیــث 
للعلم التجریبي في موضوعها

تعالىهذه اللطائف على سبیل التمثیل وصف اهللامن) ٥٧(
األمة اإلسالمیة باألمة الوسط في سـورة البقـرة فـي قولـه 

طاً :تعالى َس ْم ُأمًَّة وَ َناُك ْل َع ِلَك َج َذ َك وهي اآلیة الثالثـة وَ
الترتیــــب واألربعــــون بعــــد المائــــة وهــــذه اآلیــــة مــــن حیــــث 

العددي تقع فى وسط سـورة البقـرة التـي یبلـغ عـدد آیاتهـا 
وقـــد كـــان لهـــذا اللـــون مـــن . مـــائتین وســـتة وثمـــانین آیـــة

ــــة  ــــى اهللا ومخاطب ــــدعوة إل غیــــر الفهــــم أثــــر كبیــــر فــــي ال
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 ٢٣٥

المــسلمین وتأســست المنظمــات والجمعیــات اإلســالمیة التــي 
وعقــــــــدت النــــــــدوات عنیــــــــت بمــــــــسائل اإلعجــــــــاز العلمــــــــي 

علمیة التي شارك فیهـا علمـاء مـن مختلـف والمؤتمرات ال
التخصـــــصات العلمیـــــة ونـــــشأ عـــــن المدارســـــة فـــــي هـــــذا 
الموضــوع المؤلفــات الكثیــرة ممــا احتــیج معــه إلــى وضــع 
ضوابط شرعیة حمایة للنصوص من الغلو في الفهـم أو 

.الشطط في توجیه المعاني
.١/٣٨،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ابن رشد) ٥٨(
ـــم تـــرق إلـــى القـــانون كالنظریـــ) ٥٩( ة النـــسبیة ألنـــشتاین فهـــي ل

.العلمي مع أن نتائجها مما یسلم به علماء الفیزیاء
متفق علیـه أخرجـه البخـاري فـي كتـاب بـدء الخلـق، بـاب ) ٦٠(

وَإِْذ : ذكر المالئكة، وفـي األنبیـاء بـاب قـول اهللا تعـالى
ٌل ِفي اَألرْضِ  اعِ ِة ِإنِّي َج َك َالِئ ِلیَفـةً َقاَل رَبَُّك ِلْلَم وفـي َخ

القــدر بــاب فــي القــدر، ومــسلم فــي القــدر بــاب كیفیــة خلــق 
.اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله

.مسلمصحیح) ٦١(
،األرحـامإعجـاز القـرآن فـي مـا تخفیـه: كریم نجیب األغر) ٦٢(

.٤٢٨ص،دار المعرفة، بیروت
.٤٢٨ص،المرجع السابق) ٦٣(
وأمــــا كــــون أكثــــر مــــدة ":یــــاریقــــول صــــاحب كفایــــة األخ) ٦٤(

هـــذه : الحمـــل أربـــع ســـنین فدلیلـــه االســـتقراء، قـــال مالـــك
جارتنــا امــرأة محمــد بـــن عجــالن غمــرأة صــدق وزوجهـــا 
رجــل صــدق وحملــت ثالثــة أبطــن فــي اثنتــي عــشرة ســنة 

كفایــــة: الحـــصني:انظـــر...."كـــل بطـــن أربـــع ســــنین
ومثـل هـذا ،١/١١٨،األخیار في حـل غایـة االختـصار

.یه العلم الطبي جملة وتفصیالً الرأي ینف
ومـــع أن هـــذا لـــم یقـــع حتـــى اللحظـــة والقـــول فیـــه فـــرض )٦٥(

عقلــي فــإن التنبیــه علیــه واإلشــارة إلیــه فیــه قطــع الجــدل 
.وتذكیر بما هو من المسلمات الثابتات
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