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ملخص: 

إن مــن أعظــم قواعــد الشــريعة الــي راعــت املكلــف هــو رفــع احلــرج والضيــق، وحتقيــق مصــاحل النــاس 
يف العاجــل واآلجــل، فــكان دليــل العــرف، واالستحســان، واملصلحــة املرســلة مــن األدلــة املعتــربة يف الشــريعة 
مــع  الداللــة،  وفهــم  الدليــل،  علــى ورود  اعتمــاًدا  فقهيــة  العلمــاء ضــرورة  بــني  اخلــاف  اإلســامية، وكان 
عــدم نســيان مراعــاة أحــوال النــاس عنــد إصــدار احلكــم أو الفتيــا؛ مــا جعــل للعمــل ابلقــول الضعيــف أثــره 
يف األحــكام الراعيــة للمصلحــة، أو املبنيــة علــى رفــع املشــقة، حــى ُعــدَّ العمــل ابلقــول الضعيــف حاجــة 
العمــل ابلقــول الضعيــف وأثــره يف األحــكام، بذكــر  يعــزم علــى دراســة  الباحــث  ملحــة، وهــذا مــا جعــل 
 أهــم مــا يتعلــق بــه لُيعَلــم املعــى، مث التطبيــق لــه بعــدد مــن املســائل؛ ليتضــح املــراد، ويكــون للقاصــد مــا أراد.

الكلمات املفاتيح: القول، الضعيف، املرجوح، الشاذ.
الكلمات املفاتيح: القول، الضعيف، املرجوح، الشاذ. 

Abstract:
One of the greatest rules of sharia that took into account the costly is to raise embarrass-
ment and distress, and to achieve the interests of the people in the urgent and future, it 
was the evidence of custom, approval, and interest sent from the evidence considered 
in Islamic law, The dispute between scholars was a jurisprudential necessity, depending 
on the evidence and understanding the significance, while not forgetting to take into 
account people’s conditions when issuing a ruling or fatwa; What made working with 
a weak saying has its effect on rulings that take care of the interest, or that are based 
on removing hardship, so that working with the weak saying is considered an urgent 
need, This is what made the researcher resolve to study the work of the weak saying 
and its impact on rulings, by mentioning the most important things related to it in order 
to know the meaning, and then applying it to a number of issues; To be clear what is 
intended, and to have what he wanted.
Keywords: saying, weak, likely, abnormal.
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مقدمة
احلمــُد هلل الــذي عّمــْت آالؤه مجيــَع خملوقاتــه، أمحــده ســبحانه محــد عبــٍد عرفــه 
حق معرفته، وأشكره شكرًا كثرًا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له يف 
ربوبيتــه وال يف إهليتــه تعــاىل عــن ذلــك علــًوا كبــرًا، وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله 

أرســله ابحلــق بشــرًا ونذيــرًا وداعيًــا إىل هللا إبذنــه وســراًجا منــرًا.
أمــا بعــد فإنــه ملــا كان رواد الفقــه وأعــام اهلــدى يتمســكون ويفتــون ويعملــون 
ابلقــول الراجــح حينهــا يظــن الكثــر مــن النــاس أن القــول الضعيــف أو املرجــوح 
بــه، وذلــك؛ لعــدم إدراك ماهيــة الضعــف  ليــس مــن الديــن، أو مــرتوك العمــل 
يف الفقــه ومفرداتــه ومصطلحاتــه، وأنــه خيتلــف عــن غــره مــن الفنــون األخــرى، 
فالضعــف يف الفقــه لــه أســبابه وشــروطه حــى حيكــم علــى الــرأي ابلضعــف، وهــل 
مــع ضعفــه يعمــل بــه أو يــرتك؟ لــذا مت مجــع هــذه الدراســة يف موضــوع أمسيتــه 
)العمــل ابلقــول الضعيــف وأثــره يف األحــكام( مجعــت فيــه عــدداً مــن املســائل الــي 
تبــني معــى القــول الضعيــف وطريقــة التعامــل معــه ممثــًا هلــا مــن كتــب الفــروع، مث 
التطبيــق بعــدد مــن املســائل الــي يـُْعمــُل هبــا يف فتيــا املذاهــب مــع ضعــف فيــه ال 

ســيما عنــد أئمــة الشــافعية، وهللا أســأل العــون والســداد.
أمهية البحث:

تتجلى أمهيته من خال األمور اآلتية:
إذ إن  الضعيــف،  اهلامــة كالعمــل ابلقــول  بعــض األحــكام  لتجليــة  1. احلاجــة 
مســائله كثــرة قياًســا علــى غــره مــن مســائل الفــروع، فهــو ضــرورة تامــس حاجــة 

كل فــرد؛ الرتبــاط أاثر األحــكام بــه.
مــن  املســتثناة  األحــكام  أو  العامــة  لألحــكام  املخالفــة  األحــكام  توضيــح   .2
األحــكام األصليــة الــي كانــت تعــد أحــكام تبعيــة، فتــم إســقاطها، أو إدراجهــا 
حتــت أحــكام عامــة، وهــي هلــا مــن اخلصوصيــة مــا جيعــل هلــا أحكاًمــا مســتقلًة 

الضعــف، وحكمــه، ودرجتــه. ماهيــة  بتوضيــح  وذلــك  هبــا،  خاصــًة 
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مشكلة البحث:
القول الضعيف وأثره يف األحكام حيتاج لدراسة معناه، وضوابطه، وتطبيقاته، 

لذا فإن البحث جييب عن اآليت:
1. ما معى الضعف يف األقوال الفقهية؟ 

2. مَب يُعرَّف القول الضعيف يف كام الفقهاء؟ 
3. ما املقتضى للعمل ابلقول الضعيف دون غره؟

أهداف البحث: 
دالالت  بتوضيــح  الضعيــف  ابلقــول  للعمــل  التأصيــل  إىل  الدراســة  هتــدف 
الضعــف، مث التأصيــل لــه حــى يتســى للناظــر فيهــا معرفــة األحــكام املبنيــة علــى 
القــول الضعيــف القائــم مقــام الراجــح، وهــل جيــزئ، وتــربأ ذمــة املكلــف، وذلــك 
بتأصيــل واضــح مث تنزيــل وتطبيــق ألحــكام مبنيــة علــى القــول الضعيــف تقــوم مقــام 

الراجــح، لقيــاس نظائرهــا عليهــا. 
الدراسات السابقة: 

مل أجد حسب ما اطلعت عليه من الكتب وكذلك ما حبثت فيه من البحوث 
أو الرسائل أو الشبكة العنكبوتية من دراسة ملوضوع )العمل ابلقول الضعيف وأثرة 
يف األحــكام(، ومــا وجدتــه مــن مواضيــع وأحبــاث علميــة ورســائل جامعيــة تناولــت 

جوانــب مــن الدراســة، أوردهتــا مرتبــة حســب اتريــخ النشــر، وهــي كمــا أييت:
1- الــرد علــى القــول الضعيــف أبخــذ األحــكام مــن الضعيــف، د: حممــد حســن 

عبــد الغفــار، دار الذكــر احلكيــم للنشــر والتوزيــع، عــام 2010م. 
2- الفتــوى ابلقــول الضعيــف يف املذهــب املالكــي موجباهتــا وضوابطهــا، عبــد 
الكــرمي عبــد الكــرمي، 2014/2013م هــذا الكتــاب رســالة ماجســتر- جامعــة 

أدرار- كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والعلــوم اإلســامية .
3- القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ، د. مصطفــى عمــران، 

جملــة اجلامعــة األمسريــة، العــدد )16( الســنة )9(.
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4- العــدول عــن القــول الراجــح إىل القــول املرجــوح، دراســة تطبيقيــة، حفيظــة 
لقســم  الفقــه، مقدمــة  أصــول  املاجســتر يف  لنيــل درجــة  تكميلــي  ربيــع، حبــث 
الفقــه وأصولــه، كليــة العلــوم اإلســامية، جبامعــة املدينــة العامليــة، للعــام اجلامعــي 

2015م.
إعــداد:  تطبيقيــة،  اإلســامي، دراســة أتصيليــة  الفقــه  الضعيــف يف  القــول   -5
حممــد عطــا هللا، رســالة ماجســتر مقدمــة لقســم الفقــه اإلســامي وأصولــه يف كليــة 

الشــريعة، جبامعــة دمشــق، للعــام اجلامعــي: 2016م، .
6- الفلســفة األصوليــة الــي انبــى عليهــا العمــل ابلقــول الضعيــف يف املذاهــب 
الفقهيــة، دراســة حتليليــة تطبيقيــة، حســن املهــدي حممــد الطاهــر، نبيــل حممــد كــرمي، 
حبــث حمكــم منشــور يف جملــة اجلمعيــة الفلســفية املصريــة، اجمللــد )26(، العــدد 

)26(، للعــام 2017م.
منهج البحث: 

التحليلــي، مــن خــال  املنهــج االســتقرائي  الدراســة،  املتبــع يف هــذه  املنهــج 
الرجــوع إىل الكتــب، واســتخراج املســائل، وحتليلهــا والنظــر فيهــا مبــا خيــدم هــذا 

البحــث.
خطة البحث:

انتظمت املادة العلمية بعد املقدمة يف مخسة مباحث، وهي كاآليت:
املبحث األول: التعريف مبصطلحات البحث. 
املبحث الثاين: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه. 
املبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف. 

املبحث الرابع: أحكام األخذ ابلقول الضعيف. 
املبحث اخلامس: تطبيقات على العمل ابلقول الضعيف. 
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املبحث األول: التعريف مبصطلحات البحث
املطلب األول: تعريف القول يف اللُّغة ويف االصطالح 

تعريــف القــول يف اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »القــاف والــواو والــام أصــل واحــد 
صحيــح مــن النطــق«)1( فالقــول: حكايــة الــكام)2(، والقالــة مــا ينشــر مــن القــول)3(. 

فيكــون معنــاه: كل لفــظ مــذل بــه اللســان اتًمــا كان أو انقًصــا)4(.
تعريــف القــول يف االصطــالح: هــو اللفــظ املركــب يف القضيــة امللفوظــة، أو 

املفهــوم املركــب العقلــي يف القضيــة املعقولــة)5(.
املطلب الثاين: تعريف الضعف يف اللُّغة ويف االصطالح

تعريــف الضعــف يف اللُّغــة: قــال ابــن فــارس: »الضــاد والعــني والفــاء أصــان 
متباينان، يدل أوهلما على خاف القوة، ويدل اآلخر على أن يزاد الشيء مثله«)6(. 
فمــن األول: الَضْعــُف والُضْعــُف: خــاف القــوَّة. وقــد َضُعــَف فهــو ضعيــٌف)7( قــال 
ًة ثـُـّمَ َجَعَل  ــن َضْعــٍف ثـُـّمَ َجَعــَل ِمــن بَْعــِد َضْعــٍف قـُـّوَ ُ اّلـَـِذي َخلََقُكــم ّمِ هللا تعــاىل: Mالّلَ
ٍة َضْعًفــا َوَشــْيَبًة Lۚ]ســورة الــروم:54[. ومــن الثــاين: الــزايدة علــى أصــل  ِمــن بَْعــِد قُــّوَ

الشــيء)8( فيجعــل مثلــني أو أكثــر)9(، فيكــون معنــاه يف اللُّغــة هــو خــاف القــوة.
القزويــين، أمحــد بــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة« حقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، )دار   )1(

الفكــر، 1399ه- 1979م( )42/5(.
الَعْوتــي، َســَلمة بــن ُمْســِلم، »اإلابنــة يف اللغــة العربيــة« حتقيــق: )وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة   )2(

- مســقط، ط1، 1420ه- 1999م( )706/3(.
الراغــب، احلســني بــن حممــد »املفــردات يف غريــب القــرآن« حتقيــق: صفــوان عــدانن الــداودي،   )3(

)دار القلــم، بــروت، ط1، 1412ه( )ص: 689(.
الزبيــدي، حممــد بــن حممــد »اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس« حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــني،   )4(

)دار اهلدايــة( )292/30(.
األوىل  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة  الكتــب  )دار  »التعريفــات«  حممــد  بــن  علــي  اجلرجــاين،   )5(

.)180 )ص:  1403ه-1983م( 
القزويين، أمحد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )6(

الفــارايب، أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد، »الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة«، حتقيــق: أمحــد   )7(
عبــد الغفــور، )دار العلــم للمايــني – بــروت، ط1، 1987م(. )1390/4(.

الفكــر  دار  الكلــوم«  مــن  العــرب  ودواء كام  العلــوم  ســعيد »مشــس  بــن  نشــوان  احلمــري،   )8(
.)3971/6( دمشــق(  الفكــر،  دار  لبنــان،  املعاصــر، 

القزويين، أمحد بن فارس »معجم مقاييس اللغة« )362/3(.  )9(
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تعريف الضعف يف االصطالح: الضعيف ما يكون يف ثبوته كام)1(.
املطلب الثالث: تعريف القول الضعيف ابعتباره علماً مركبًا

فممــا ســبق مــن التعريفــات للقــول وللضعيــف يتبــني أن معــى القــول الضعيــف 
مركبًــا: هــو اجلانــب األضعــف يف االســتداللني، وهــو مــا يقابــل الراجــح. فمــا كان 
مســتنده أضعــف مــن مقابلــه مســي ابلضعيــف، وهــو خيالــف الشــاذ ويقابــل الراجــح 

أو املشــهور.
املبحث الثاين: أنواع الضعيف وأسبابه ومراتبه

املطلب األول: أنواع الضعيف 
درج يف كام األصوليــني والفقهــاء عبــارات »ضعيــف«، فمــا املــراد مــن لفــظ 
الضعيــف يف كام الفقهــاء؟ وفيمــا أييت أنــواع الضعيــف الــذي أطلــق الفقهــاء عليــه 

لفــظ »الضعيــف«.
النــوع األول: ضعيــف النســبة: املــراد هبــذه العبــارة مــا كان الدليــل املســتدل 
بــه أو القــول املعمــول بــه معــارض أبقــوى منــه ســواًء كان األول قــواًي يف نفســه 
ــار َأَحــقُّ ِبَصَقبــه«)3( ظاهــره يف ثبــوت  أو ضعيًفــا)2(، كالداللــة يف قولــه : »اجلَْ
الشــفعة للجــار املاصــق واملقابــل أيًضــا، مــع احتمــال أن يكــون املــراد »ابجلــار« 
الشــريك املخالــط، لكــن هــذا االحتمــال ضعيــف ابلنســبة إىل الظاهــر)4(، وقــد 
 ، تطلــق علــى ضعــف النســبة إىل مصــدره، كقولــك ضعيــف نســبته إىل النــي

أو إىل اإلمــام)5(.

الكليــات،  البقــاء،  أبــو  الكفــوي،  بــن حممــد »التعريفــات« )ص: 138(،  اجلرجــاين، علــي   )1(
 .)529 )ص:  بــروت(.   – الرســالة  )مؤسســة 

عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ« )جملــة اجلامعــة   )2(
األمسريــة، العــدد 16 الســنة 9(.«)127/16(

أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الشــفعة، ابب عــرض الشــفعة علــى صاحبهــا قبــل   )3(
.)2258( برقــم:   )87/3( البيــع، 

املنــاوي، أبــو املنــذر حممــود، »شــرح خمتصــر األصــول مــن علــم األصــول« )املكتبــة الشــاملة،   )4(
األوىل، 1432ه(. )ص: 66( الطبعــة:  مصــر، 

ينظر: أبو زهوة، حممد بن أمحد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العريب(، )383/7(.  )5(
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مــدارك وهــو مواضــع طلــب  املــدرك مجعــه  املــدرك:  الثــاين: ضعيــف  النــوع 
األحــكام، تقــول: االجتهــاد مــدرك مــن مــدارك األحــكام)1(، فمعــى ضعيــف املــدرك 
هــو مــا كان يســتند إىل دليــل خمالــف ألدلــة الشــرع فيضعــف؛ ألنــه خالــف أصــًا 

معتــرًبا)2(. 
املطلب الثاين: أسباب ورود القول الضعيف.

عنــد ذكــر اخلــاف يف املذاهــب الفقهيــة فــإن هنــاك أســبااًب جتعــل الفقهــاء 
يــوردون القــول الضعيــف علــى الرغــم مــن تقريرهــم ضعفــه والتنبيــه عليــه، ومــن هــذه 

األســباب:
األول: يكــون القــول املرجــوح قــوايًّ ومعارًضــا مبــا هــو أقــوى منــه مــن نــص أو 

إمجــاع فُيْحكــى للتنبيــه علــى قــوة القــول املعــارض.
الثــاين: أن يســتدل للقــول اســتدالاًل ضعيًفــا أبن يكــون مســتند القــول ظــين 
الــورود أو ظــين الداللــة فيحكــى لبيــان مرتبتــه، وأن املرجحــات تكــون مــع غــره، 
بَــيِن قَرْيظَــَة«)3( االســتدالل  اْلَعْصــَر إال يف  َأَحــٌد  كمــا يف حديــث: »اَل ُيَصلِّــنَيَّ 
األول: وهــو الصــاة يف وقــت الصــاة مســتنده أدلــة فضــل الصــاة ووجوهبــا يف 
وقتهــا، والثــاين: الصــاة يف بــين قريظــة، مســتنده احلــث علــى املســر واإلقبــال علــى 

اجلهــاد.
الثالث: بيان ســبب ضعفه كاالشــرتاك يف اللفظ بني معنني وأكثر كحديث: 
»فَرَض رسول اللَّ ِ زََكاَة اْلِفْطِر َصاًعا من مَتٍْر أو َصاًعا من َشِعٍر«)4(. )فرض( 
ســبب  لبيــان  فيــورد  قــدر،  مبعــى  والثــاين  أوجــب،  مبعــى  فــرض  مشــرتك حيتمــل 

الضعــف.

بــن علــي، »املصبــاح املنــر« )املكتبــة العلميــة، بــروت(،  بــن حممــد  ينظــر: الفيومــي، أمحــد   )1(
.)192/1(

عمران، د/مصطفى، »القول الضعيف يف خمتصر خليل ابب البيع منوذجاُ«)127/16(  )2(
أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« أبــواب صــاة اخلــوف، ابب حدثنــا عبــد هللا بــن حممــد بــن   )3(

أمســاء )15/2( برقــم: )946( .
أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، ابب فــرض زكاة الفطــر )130/2( برقــم:   )4(

.)1503(



العمل ابلقول الضعيف وأثره يف األحكام 18

املطلب الثالث: مرتبة القول الضعيف
األصل يف العمل مبســائل الفروع أو اخلاف يف املذاهب أن يبدأ من األعلى 
إىل األدىن، وكذلــك عنــد الفتــوى أن أيخــذ الفقيــه والعــامل ابلتــدرج مــن األقــوى إىل 

األضعــف كمــا أييت)1(:
األول: املتفــق عليــه؛ أي: جيتهــد املكلــف يف البحــث عــن املتفــق عليــه يف 

املذاهــب عامــة أو حــى يف مذهــب معــني فيعمــل بــه، فهــو مظنــة احلــق.
الثــاين: القــوي مــن اخلــاف: فــإن مل جيــد املتفــق عليــه فيبحــث عــن القــوي مــن 

اخلــاف فيمســك بــه ويعمــل بــه، فهــو ضالتــه.
الثالــث: خــاف األوىل: وهــو مــا يعمــل بــه وكان األوىل العمــل بغــره، وهــو 
درجــة أعلــى مــن الضعيــف إذ قــد يكــون خــاف األول قطعــي الــورود أو الداللــة 

لكــن غــره أوىل منــه.
الرابــع: الضعيــف مــن اخلــاف: وهــو أدىن مراتــب األقــوال يف املســألة، وهــو 

أهــون مــن اخلــروج عــن أقاويــل العلمــاء، فالتزامهــا أوىل مــن تتبــع اهلــوى.
املبحث الثالث: طرق معرفة القول الضعيف

املطلب األول: إطالقات الضعيف
اســتعمل الفقهــاء بعــض األلفــاظ يف معــرض احلكايــة عــن القــول الضعيــف منهــا 

على ســبيل املثال:
األول: القــول املرجــوح: القــول املرجــوح عنــد احلنفيــة)2( واملالكيــة)3( والشــافعية)4( 

واحلنابلــة)5(، وهــو التنبــه علــى أن القــول ضعيــف مقابــل وجــه آخــر أرجــح منــه.
الرعيــين، أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل« )دار الفكــر،   )1(

الطبعــة: الثالثــة، 1412ه- 1992م(. )33/1(.
ينظــر: ابــن جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــاب   )2(

الثانيــة(، )85/2( الطبعــة:  اإلســامي، 
الرعيين، أبو عبد هللا حممد بن حممد، »مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل« )353/2(.  )3(

ينظــر: الدمياطــي، أبــو بكــر ابــن الســيد حممــد شــطا »إعانــة الطالبــني علــى حــل ألفــاظ فتــح   )4(
بــروت( )27/1( املعــني«، )دار الفكــر للطباعــة، 

البهــويت، حممــد بــن أمحــد بــن علــي، »حاشــية اخللــويت علــى منتهــى اإلرادات« حتقيــق: الدكتــور   )5(
ســامي بــن حممــد بــن عبــد هللا الصقــر، والدكتــور حممــد بــن عبــد هللا بــن صــاحل اللحيــدان، )دار 

النــوادر، ســوراي، الطبعــة: األوىل، 1432ه( )مقدمــة/47(.
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الثاين: خاف األصح: فقد جعل املالكية)1( والشافعية)2( خاف األصح لفظًا 
يدل على وجود أوجه، وهذا خاف األوفق للنظر واألوفق ألصول املذهب)3(.

الثالــث: خــاف األوجــه: دل خــاف األوجــه عنــد الشــافعية)4( علــى وجــود 
روايتــني أو أكثــر أحدمهــا موافقــة ألصــول الرتجيــح وقواعــده وهــذا خافــه.

الرابــع: خــاف األظهــر: هــو عنــد املالكيــة)5( والشــافعية)6( واحلنابلــة)7( مقابــل 
األكثــر ظهــورًا، إذ قــد يكــون الظهــور ابلشــهرة أو ابلنقــل أو ابلداللــة.

اخلامــس: خــاف املشــهور: عنــد فقهــاء املذاهــب مــن احلنفيــة )8(، واملالكيــة)9(، 
والشــافعية)10(، واحلنابلــة)11(، املــراد ابملشــهور مــا اشــتهرت نســبته إىل اإلمــام أو إىل 
بعــض أصحابــه، ســواء كانــت هــذه الشــهرة بكثــرة القائلــني بنســبته إىل اإلمــام، أو 

تعددت طرق نقلهم عنه، أو اشــتهر دليله)12(.
التتائــي، أبــو عبــد اللَّ مشــس الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن خليــل، »جواهــر الــدرر يف حــل ألفــاظ   )1(
املختصــر« حققــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور أبــو احلســن، نــوري حســن حامــد املســايت، )دار 

ابــن حــزم، بــروت – لبنــان، الطبعــة: األوىل، 2014م( )97/4(.
ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبني« )27/1(  )2(

النــووي، حيــى بــن شــرف، »شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم« )دار إحيــاء الــرتاث العــريب،   )3(
الثانيــة، 1392(. )72/15( الطبعــة  بــروت، 

ينظر: الدمياطي، »إعانة الطالبني« )27/1(  )4(
ينظر: اخلرشي، »شرح خمتصر خليل« )284/2(.  )5(

ينظــر: الغمــراوي، حممــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن املنهــاج« )دار املعرفــة للطباعــة   )6(
والنشــر – بــروت( )ص: 222(.

الطيــار، عبــد هللا بــن حممــد، »وبــل الغمامــة يف شــرح عمــدة الفقــه البــن قدامــة« دار الوطــن،   )7(
الــرايض، ط1، 1429ه، )60/6(.

الفكر-بــروت،  )دار  املختــار«  الــدر  علــى  احملتــار  أمــني، »رد  عابديــن، حممــد  ابــن  ينظــر:   )8(
.)514/4( 1992م(  1412ه-  الثانيــة،  الطبعــة: 

الصقلــي، حممــد بــن عبــد هللا، »اجلامــع ملســائل املدونــة«، )معهــد البحــوث العلميــة- جامعــة أم   )9(
القــرى، دار الفكــر، ط1، 1434ه(، )973/10(.

ينظــر: الرافعــي، عبــد الكــرمي بــن حممــد »العزيــز شــرح الوجيــز املعــروف ابلشــرح الكبــر«   )10(
.)5/3( 1417ه(  ط1،   ، بــروت  العلميــة،  الكتــب  )دار 

ينظــر: املــرداوي، عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان، »اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح   )11(
مــن اخلــاف«، حتقيــق: الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي - الدكتــور عبــد الفتــاح حممــد 
احللــو، )هجــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة - مصــر، الطبعــة: األوىل، 1415ه(، )359/21(.

ينظــر: الظفــري، مــرمي بنــت حممــد »مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه املرمــوز«   )12(
)دار ابــن حــزم، ط1، 2002م( )ص: 367(
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الســادس: )قيــل( وهــذا مــن االصطاحــات الــي حتكــي املرجــوح عنــد فقهــاء 
احلنفيــة)1(، واملالكيــة)2(، والشــافعية)3(، أمــا احلنابلــة فهــو حكايــة أقــوال املذهــب وال 

يلــزم مــن حكايــة املذهــب أن يكــون القــول ضعيًفــا)4(.
السابع: )يف قول(: وهذا من املصطلحات الي حتكي اخلاف يف املذاهب، 

قال اإلمام النووي: »وحيث أقول ويف قول كذا فالراجح خافه«)5(.
الثامــن: )مــع ضعــف فيــه(: فهــذا التعبــر )مــع ضعــف فيــه( قــد يقــال ملــا فيــه 
ضعــف شــديد أو تــدل علــى ضعــف مدخولــه، وهــو مــن األلفــاظ الــي ذكرهــا 

فقهــاء الشــافعية)6(.
التاســع: )يف وجــه(: هــذا اللفــظ ممــا اشــتهر عنــد الفقهــاء، وهــو غالبًــا مــا يعــرب 
عنــه مقابــل الراجــح، قــال اإلمــام الشــربيين وهــو حيكــي اخلــاف يف التيمــم: »ويف 

وجــه اثلــث ال يســتبيح التيمــم أصــًا«)7(.
العاشــر: )ال وجــه لــه(: كذلــك غلــب اســتعمال قــول )ال وجــه لــه(، أو قــول 
خطــأ )ال وجــه لــه( يف كام الفقهــاء واألصوليــني، كقوهلــم: »األرش مــن العــوض، 
ليــس جبيــد، مــع أن هــذا القــول ال وجــه لــه، ألن األرش يف املعيــب عــوض عــن 

جــزء مــن مقابلــه، وهــو الصحيــح«)8(.

ينظر: ابن عابدين، حممد أمني، »رد احملتار على الدر املختار« )258/1(.  )1(
ابــن جــزي، أبــو القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا »القوانــني الفقهيــة« )الناشــر:   )2(

بــدون، الطبعــة بــدون( )ص: 8(.
النــووي، حميــي الديــن حيــي، »منهــاج الطالبــني وعمــدة املفتــني« حتقيــق: عــوض قاســم أمحــد،   )3(

)دار الفكــر، الطبعــة: األوىل، 2005م( )ص: 8(.
ينظــر: ابــن مفلــح، حممــد »الفــروع وتصحيــح الفــروع« احملقــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي،   )4(

)مؤسســة الرســالة، ط1 1424ه( )11/1(.
النووي، حميي الدين حيي، »منهاج الطالبني وعمدة املفتني« )ص: 8(.  )5(

البغــوي، احلســني بــن مســعود، » التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي«، )دار الكتــب العلميــة،   )6(
ط1، 1997م(، )62/1(.

الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج« )دار   )7(
.)275/1( 1994م(،  ط1،  العلميــة،  الكتــب 

الزركشــي، بدر الدين حممد بن عبد هللا »شــرح الزركشــي على خمتصر اخلرقي« )دار العبيكان،   )8(
الطبعة: األوىل، 1413ه(، )454/3(.
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احلــادي عشــر: )خــاف مــا جــرى بــه العمــل( ومعلــوم ضــرورة تقــدمي مــا جــرى 
بــه العمــل علــى كل مــا خالفــه، كقولــه: »وهــذا خــاف مــا جــرى بــه العمــل مــن أن 

القاضــي ال حيكــم للمرهتــن ببيــع الرهــن حــى يثبــت عنــده الرهــن«)1(.
الثــاين عشــر: صــرح ابلرجــوع عنــه: إذا صــرح اإلمــام ابلرجــوع مــن حكــم إىل 
آخــر، أبن كان يف القــدمي القــول ابحلــل ويف اجلديــد القــول ابحلرمــة مل يبــق القــول 

القــدمي مذهًبــا)2( ومــا مل يعــد مذهًبــا يعتــرب قــواًل ضعيًفــا.
َوفَــارِْق  أَْربًعــا  »أَْمِســْك  حديــث:  نظــر( كداللــة  )فيــه  عشــر:  الثالــث 
َســائَِرُهنَّ«)3(ومل يســأل غيــان عــن كيفيــة عقــده عليهــن يف اجلمــع والرتتيــب 
فــكان إطاقــه القــول دااًل علــى أن ال فــرق بــني أن تتفــق العقــود عليهــن مًعــا، أو 
جتــري عقــود مرتبــة، وهــذا فيــه نظــر مــن حيــث إنــه ال ميتنــع أن الرســول  كان 

جوابــه)4(.  فنــزل  ذلــك  عــرف  قــد 
املطلب الثاين: قواعد التعامل مع القول الضعيف وضوابطه

قّعــَد الفقهــاء واألصوليــون قواعــد وضوابــط ختتصــر كثــرًا مــن األلفــاظ واألحكام 
الــي تبــني كيفيــة التعامــل مــع القــول الضعيــف منهــا اآليت:

أواًل: ما ضعف مدركه ال يراعى خالفه.
ُمدركــه مصــدر إدراك، واملعــى مــا يــدرك منــه احلكــم كدليــل وحنــوه، فيكــون 
ضعــف مدركــه املخالــف لنــٍص أو إمجــاٍع أو قيــاٍس جلــي)5(. قــال اإلمــام القــرايف: 

الرعيين، أبو عبد هللا حممد بن حممد، »مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل« )24/5(.  )1(
الشــرازي، أبو إســحاق إبراهيم، »التبصرة يف أصول الفقه« حتقيق: د. حممد حســن هيتو، )دار   )2(
الفكــر – دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403(، )ص: 514(؛ ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، 
»إعــام املوقعــني عــن رب العاملــني« خــرج أحاديثــه وآاثره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 
ســلمان، )دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1423ه( )168/6(.

أخرجــه ابــن حبــان يف »صحيحــه« كتــاب النــكاح، ابب نــكاح الكفــار، )463/9( برقــم:   )3(
)4156(، واحلاكــم يف »مســتدركه« كتــاب النــكاح، قصــة إســام غيــان بــن ســلمة الثقفــي 

وختيــره ألربعــة مــن النســاء، )192/2( برقــم: )2795(.
ينظــر: اجلويــين، عبــد امللــك، »الربهــان يف أصــول الفقــه« حتقيــق: صــاح عويضــة، )دار الكتــب   )4(

العلميــة بــروت، ط1، 1997م( )122/1(.
)املكتــب  املنتهــى«  غايــة  شــرح  يف  النهــى  أويل  »مطالــب  ســعد  بــن  مصطفــى  الســيوطي،   )5(

.)617/6( 1961م(.   - دمشــق   - اإلســامي 
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»وال نريــد ابلرخــص مــا فيــه ســهولة علــى املكلــف بــل مــا ضعــف مدركــه حبيــث 
ينقــض فيــه احلكــم، وهــو مــا خالــف اإلمجــاع، أو النــص، أو القيــاس اجللــي، أو 
خالــف القواعــد«)1( فــا بـُـدَّ حينئــٍذ مــن تقــاُرِب املــدارِك يف اعتبــار احُلكــم)2(، مثالــه 
مــا نقلــه اإلمــام الســبكي بقولــه: »مــا يظهــر ضعفــه إعــارة اجلــواري للــوطء، وكذلــك 
مــا ذهــب إليــه داوود مــن قولــه يف التغــوط يف املــاء الراكــد، وكثــر مــن أقــوال شــاذة 
منقولــة عــن كثــر مــن اجملتهديــن، ومثــال مــا تــردد النظــر يف قوتــه وضعفــه: الصــوم 

يف الســفر؛ فــإن داوود قــال: إنــه ال يصــح)3(.
اثنًيا: ال يوجب السبب الضعيف حكًما قوًي

قــال حممــد صدقــي آل بورنــو: »إن الســبب إمــا أن يكــون قــواًي، وإمــا أن يكــون 
ضعيًفــا، وإذا كان احلكــم مبنيًــا علــى الســبب فبقــوة الســبب تكــون قــوة احلكــم، 
فــإذا كان الســبب قــواًي يف ثبوتــه وداللتــه كان احلكــم املبــين عليــه قــواًي كذلــك، وأمــا 
ــا  ــا يف ثبوتــه وداللتــه فــإن احلكــم املبــين عليــه يكــون ضعيًف إذا كان الســبب ضعيًف
كذلك، فاحلكم القوي ال يبى وال ينتج عن ســبب ضعيف؛ ألن احلكم حبســب 
الســبب«)4( فــا يقــوى هــذا الســبب الضعيــف علــى رفــع هــذا األصــل القــوي)5(، 
مثالــه: مــن وطــئ حــرة بشــبهة فماتــت ابلــوالدة مل جتــب عليــه ديتهــا؛ ألن الــوطء 

ســبب ضعيــف، ولــزوم الديــة حكــم قــوي فــا يوجبــه)6(. 

القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »الذخــرة« حتقيــق: حممــد حجــي، ســعيد أعــراب، حممــد بــو   )1(
األوىل، 1994م(. 1«/141. الطبعــة:  بــروت،  اإلســامي-  الغــرب  )دار  خبــزة، 

القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي   )2(
واإلمــام« حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )دار البشــائر اإلســامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1416ه- 1995 م(، )ص: 35(.
الســبكي، اتج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن »األشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة،   )3(

الطبعة: األوىل 1411ه( )113/1(.
آل بورنــو، حممــد صدقــي »َمْوســوَعة الَقواِعــد الِفْقِهيَّــة« )مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان،   )4(

م(، )15/5(. األوىل، 1424ه- 2003  الطبعــة: 
الطــويف، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح خمتصــر الروضــة« حتقيــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن   )5(

الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1407ه/1987م(. )432/2(.
اجلمــل، ســليمان بــن عمــر، »فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب« )دار الفكــر،   )6(

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ( )283/3(.
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اثلثًا: ال يراعى من اخلالف إال ما اشتهر.
مراعــاة اخلــاف أصــل مــن أصــول املالكيــة، ومعــى ال يراعــى مــن اخلــاف إال 
مــا اشــتهر؛ أي: إن اخلــاف إذا كان شــاًذا ال يراعــى، إمنــا يراعــى إذا كان قــواًي، 
واملــراد ابلقاعــدة أن يكــون تصــرف املكلــف ســائًغا ال يــام عليــه شــرًعا أو يتعــرض 
للعقــاب عليــه؛ ألنــه اســتند إىل أدلــة مقبولــة، إذ يكــون اخلــاف قــواًي عندمــا يكــون 
الدليــل املخالــف قــواًي، ويكــون اخلــاف ضعيًفــا عندمــا يكــون دليــل املخالــف 
ضعيًفــا)1(، كمثــل اخلــاف يف التوريــث بــني الزوجــني يف نــكاح الشــغار، فمــن قــال 
إن التفريــق فيــه يكــون فســًخا وال يكــون طاقًــا مل جيعــل للتــوارث بــني الزوجــني 
ســبيًا، ومــن قــال بعــدم فســخ النــكاح جعــل التــوارث بــني الزوجــني مــن لــوازم 

النــكاح، وهــو مبــين علــى أصــل اخلــاف يف نــكاح الشــغار)2(.
رابًعا: حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد ال يرد.

قــد نــص العلمــاء علــى أن حكــم احلاكــم ال يســتقر يف أربعــة مواضــع وينقــض: 
إذا وقــع علــى خــاف اإلمجــاع، أو القواعــد، أو النــص، أو القيــاس اجللــي)3(، وإمنــا 
يكــون عــدم نقــض حكــم احلاكــم يف مســائل اخلــاف راجًعــا إىل قاعــدة أصوليــة، 
وهــي تقــدمي اخلــاص علــى العــام مــن األدلــة الشــرعية)4(، مثالــه: وافــق اإلمــام مالــك 
مذهــب الشــافعية أبن الســاعي إذا أخــذ مــن األربعــني شــاة لرجلــني خليطــني يف 
الغنــم شــاة أبهنمــا يقتســماهنا بينهمــا، وال خيتــص هبــا مــن أخــذت منــه، وأبطــل مــا 
كان يفــي بــه ويعتقــده مــن أن الشــاة تكــون مظلمــة ممــن أخــذت منــه معلــًا أبنــه 

قــد حكــم احلاكــم خبافــه فــا يتعــرض حلكمــه بــرد وال نقــض)5(.

ينظر: جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 276/9.  )1(
ينظر: آل بورنو، حممد صدقي »َمْوسوعة الَقواِعد الِفْقِهيَّة« )92/12(.  )2(

القرايف، »اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام« )ص: 88(.  )3(
املرجع السابق )ص: 81(.  )4(

ينظــر: القــرايف، أمحــد بــن إدريــس »الفــروق مــع هوامشــه« حتقيــق: خليــل املنصــور، )دار الكتــب   )5(
العلميــة - بــروت - الطبعــة: األوىل، 1418ه- 1998م(. )114/2(.
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خامًسا: حكم احلاكم يرفع اخلالف.
املــراد ابحلكــم هنــا احلكــم القضائــي، فيكــون معنــاه: هــو قطــع احلاكم املخاصمة 
وحســمه إايهــا)1(، فــكل حكــم يقــرره ويل األمــر يف شــؤون الرعيــة يف مصاحلهــم 

ومنازعاهتــم، وال يــراد بــه احلكــم عنــد األصوليــني)2(.
مثالــه: لفــظ »علــيَّ احلــرام« اختلــف فيــه، هــل هــو طــاق رجعــي أم ابئــن أو ظهــار 
أم ميني، أو ال شــيء؟ فإذا حكم حاكم ابلطاق البائن المرأة قال هلا زوجها »عليَّ 

احلــرام«، نفِّــذ حكمــه، وابنــت املــرأة مــن زوجهــا؛ ألن حكــم احلاكــم يرفــع اخلــاف)3(.
سادًسا: اإلمجاع بعد اخلالف يرفعه.

أي إذا حصــل خــاف بــني العلمــاء، ومل ينقــرض العصــر، مث حصــل بعــد هــذا 
اخلــاف اتفــاق فإنــه يكــون حجــة، ويعمــل بــه وال ينظــر إىل اخلــاف الســابق 
عليــه)4( ، مثالــه: إمجــاع الّصحابــة علــى إمامــة أيب بكــر بعــد خافهــم)5(، وإمجاعهــم 
علــى مجــع القــرآن الكــرمي بعــد اختافهــم يف ذلــك)6(، وإمجــاع الّتابعــني علــى منــع 

بيــع أم الولــد بعــد خــاف)7(.
املبحث الرابع: أحكام األخذ ابلقول الضعيف
املطلب األول: حكم العمل ابلقول الضعيف 

صورة املسألة:
ممــا ســبق يف دراســة القــول الضعيــف فــإن املقصــود بــه مــا اُجُتِهــَد فيــه فوافــق 

أحــد الدليلــني ابجلملــة إال أن مســتنده يقــل يف الرتجيــح علــى غــره.
حيــدر، علــي »درر احلــكام شــرح جملــة األحــكام« حتقيــق: تعريــب: احملامــي فهمــي احلســيين،   )1(

لبنان/بــروت(.«573/4. العلميــة -  )الكتــب 
جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 305/26.  )2(

ينظر: آل بورنو، حممد صدقي »َمْوُسوَعة الَقواِعد الِفْقِهيَّة« )451/9(.  )3(
الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع يف أصــول الفقــه« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة:   )4(

الثانيــة 2003م(ـ )ص: 92(. الطبعــة 
األْرَموي، سراج الدين حممود، »التحصيل من احملصول« دراسة وحتقيق: الدكتور عبد احلميد علي   )5(

أبو زنيد، )مؤسسة الرسالة، بروت – لبنان، الطبعة: األوىل، 1408ه- 1988م( )61/2(.
جمموعة من الباحثني، »معلمة زايد للقواعد الفقهية« 60/29.  )6(

األْرَموي، سراج الدين حممود، »التحصيل من احملصول« )61/2(.  )7(
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أقوال العلماء يف املسألة:
حصــل خــاف بــني العلمــاء يف حكــم العمــل ابلقــول الضعيــف، وتقدميــه علــى 

الراجــح واملشــهور علــى ثاثــة أقــوال:
القــول األول: ال جيــوز العمــل ابلقــول الضعيــف، وتــرك املشــهور أو الراجــح 
ســواًء كان الرجحــان قطعيًّــا أو ظنيًّــا، وهــو قــول اإلمــام احمللــي)1( وهــو أحــد قــويل 

اإلمــام الشــاطي)2(، ونقلــه القــرايف عــن الدســوقي)3(.
القــول الثــاين: جيــوز العمــل ابلقــول الضعيــف عنــد الضــرورة واحلاجــة، وهــو قــول 

مجهــور العلماء)4(.
القول الثالث: منع العمل ابلقول الضعيف يف القضاء واإلفتاء إال يف خاصة نفسه)5(.

أدلة األقوال يف املسألة:
أدلة القول األول: استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أمهها:

األول: ســد الذريعــة: وذلــك حــى ال تكــون عــادة لألخــذ أبيســر املذهبــني، 
وتتبــع الرخــص يف كل مذهــب يســمى ابلتلفيــق: وهــو أخــذ صحــة الفعــل مــن 

مذهبــني مًعــا)6( بعــد احلكــم ببطانــه علــى كل واحــد منهمــا مبفــرده)7(.
العطار، حســن بن حممد، »حاشــية العطار على شــرح اجلال احمللي على مجع اجلوامع« )دار   )1(

الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ( )404/2(.
الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »املوافقــات يف أصــول الفقــه« حتقيــق: عبــد هللا دراز، )دار   )2(

بــروت(. ج5، ص99.  – املعرفــة 
القرايف، أمحد بن إدريس »الفروق مع هوامشه« )33/2(.  )3(

ينظــر: اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« مراجعة/جلنــة مــن العلمــاء )املكتبــة   )4(
بــدون طبعــة(، )122/10(،  التجاريــة الكــربى مبصــر لصاحبهــا مصطفــى حممــد، الطبعــة: 
القــرايف، »اإلحــكام يف متييــز الفتــاوى عــن األحــكام وتصرفــات القاضــي واإلمــام« )93/1(.

ينظــر: ابــن عابديــن، »رد احملتــار علــى الــدر املختــار« )74/1( الدمياطــي، »إعانــة الطالبــني«   )5(
)27/1(، اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« )47/1(.

مثالــه: متوضــئ ملــس امــرأة أجنبيــة بــا حائــل وخــرج منــه جناســة كــدم مــن غــر الســبيلني، فــإن   )6(
هــذا الوضــوء ابطــل ابللمــس عنــد الشــافعية، وابطــل خبــروج الــدم مــن غــر الســبيلني عنــد احلنفيــة، 
وال ينتقــض خبــروج تلــك النجاســة مــن غــر الســبيلني عنــد الشــافعية، وال ينتقــض أيضــا ابللمــس 
عنــد احلنفيــة، فــإذا صلــى هبــذا الوضــوء، فــإن صحــة صاتــه ملفقــة مــن املذهبــني معــا. ينظــر: 
جمموعــة مــن املؤلفــني، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة« )دار 

الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة،1427ه(.429/13.
الكويتيــة«  الفقهيــة  »املوســوعة  اإلســامية  والشــئون  األوقــاف  وزارة  املؤلفــني،  مــن  جمموعــة   )7(

293/13
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تــرك للعمــل ابلدليــل، وتــرك العمــل  الثــاين: دليــل العقــل: العمــل ابملرجــوح 
اتبــاع اهلــوى يف األحــكام)1(. يلــزم منــه  ابلدليــل 

أدلة القول الثاين: استدل أصحاب هذا القول أبدلة من أمهها:
األول: عــدم املخالفــة للقاعــدة، فــا جيــوز احلكــم خبــاف الراجــح، وذلــك 

يعــد إمجاًعــا)2(.
الثــاين: العقــل: الضــرورة جــاءت يف الشــريعة أحــكام راعــت الضــرورة مراعــاة 
شــديدة؛ ألن الضــرورة إذا مل تــراَع اشــتد علــى املكلــف وأصابــه احلــرج، فالعمــل 

ابلقــول الضعيــف مــن األحــكام الــي جــاءت مراعيــة للضــرورة)3(.
أدلــة القــول الثالــث: القيــاس: وهــو إحلــاق عمــل اإلنســان يف نفســه علــى 

للغــر)4(. الفتــوى 
املناقشة والرتجيح:

مناقشة أدلة القول األول: 
األول: ســد الذريعة من األدلة املعتربة يف الشــريعة، وهو يقدم على غره، أما 
ســد الذريعــة بــرتك احلكــم امللفــق فــإن العمــل ابحلكــم امللفــق ابطــل لإلمجــاع املنقــول 

ببطانه)5(. فليس االســتدالل يف حمله، وهللا أعلم.
الثــاين: وتــرك الراجــح غــر ُمّســلم بــه؛ ألن العمــل ابألدىن ال يلــزم منــه تــرك 
األعلــى وهــو الراجــح، بــل يلــزم منــه العمــل ابملخصــص، والعمــل مبــا بقــي بعــد 
التخصيــص، وهــذا فيــه مجــع بــني دليلــني قــد ثبتــا، وهــو أوىل مــن العمــل بدليــل 

وتــرك دليــل وإن كان ضعيًفــا فهــو ُيَســمى دليــٌل)6(.

ينظر: النووي، حميي الدين حييي، »آداب الفتوى واملفي واملستفي« )ص: 42(.  )1(
ينظــر: الشــايب، د فــراس عبــد احلميــد، »أثــر املصلحــة يف اختيــار اجملتهــد القــول املرجــوح وتــرك   )2(
الراجــح« )اجمللــة األردنيــة للدراســات اإلســامية مــج )14( ع )1( 1439ه/2018م( ص 31.

ينظر: املرجع السابق ص 31.  )3(

ينظر: املرجع السابق ص 31.  )4(
ابن عابدين، »رد احملتار على الدر املختار« )508/3(.  )5(

ينظــر: النملــة، عبــد الكــرمي بــن علــي، »املهــذب يف علــم أصــول الفقــه املقــارن« )مكتبــة الرشــد،   )6(
الــرايض، الطبعــة األوىل: 1420ه(، 261/3.
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مناقشة أدلة القول الثاين:
األول: أواًل إذا كان اإلمجاع معتربًا حمفوظًا ما نقل اخلاف يف املسألة، لكن 

لعلــه خبــاف الراجــح يف املذهــب فيكــون حكايــة لإلمجــاع يف املذهــب.
الثــاين: ختتلــف الضــرورة مــن مكلــف إىل آخــر، فســد الذريعــة أوىل مــن تتبــع 

كــون الضــرورة حمققــة أم ال.
مناقشة أدلة القول الثالث:

القيــاس مــع الفــارق هــو الضــرورة املتحققــة يف النفــس غــر الضــرورة العامــة الــي 
قــد ال تتحقــق يف النفــس.

الرتجيــح: إن الناظــر إىل أدلــة كل قــول جيــد ضعــف االســتدالل للقــول فرجــح 
القــول الثــاين؛ لقــوة دليــل الضــرورة علــى غــره مــن األدلــة، إذ العمــل ابلضعيــف إمنــا 

كان للضــرورة، وهللا أعلــم.
املطلب الثاين: شروط العمل ابلقول الضعيف.

األصــل يف العمــل أن يكــون ابلراجــح أو املشــهور، وأمــا العمــل ابلضعيــف 
فاســتثناء مــن األصــل، وهلــذا االســتثناء شــروط يلــزم مراعاهتــا عنــد العمــل ابلقــول 

الضعيــف حــني االلتجــاء إليــه، ومــن أهــم هــذه الشــروط اآليت:
األول: أن يكون له ضرورة داعية للعمل به؛ فاحلاجة داعية للعمل ابلضعيف 
لــرتك  أقــرب إىل حتقيــق مقاصــد الشــرع؛ ألهنــا ال تكــون موجبــة  عندمــا يكــون 
الراجــح واألخــذ ابملرجــوح، قــال الدســوقي: »وقالــوا مبنــع الفتــوى بغــر املشــهور 

خــوف أن ال تكــون الضــرورة متحققــة ال ألجــل أنــه ال يعمــل ابلضعيــف«)1(.
الثــاين: أن يكــون مصــدره اثبًتــا، فثبــوت املصــدر معنــاه ثبوتــه بطريــق صحيــح 
إىل قائله خوفًا من صدوره عمن ال يقتدى به؛ لضعفه يف الدين والعلم والورع)2(. 

الدســوقي، حممــد عرفــة »حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر«، حتقيــق: حممــد عليــش، )دار   )1(
الفكــر– بــروت(، )130/4(.

ينظــر: الشــنقيطي، عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« تقــدمي:   )2(
الــداي ولــد ســيدي اباب – )أمحــد رمــزي، مطبعــة فضالــة ابملغــرب( )276/2(.
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الثالــث: أن ال خيالــف دليــًا مــن أدلــة الشــرع، فمخالفــة القــول الضعيــف 
لصريــح الكتــاب والســنة يبطلــه، لكــن ملــا كان دليــل القــول الضعيــف ظــين الداللــة 

اقــرتن بــه مــن القرائــن املرجحــة مــا رجــح العمــل بــه)1(.
الرابــع: أن ال يكــون الضعــف شــديًدا؛ أي: »أن يكــون ذلــك الضعيــف غــر 

شــديد اخلــور- أي الضعــف- وإال فــا جيــوز العمــل بــه«)2(.
املطلب الثالث: شروط األخذ ابلقول الضعيف 

جعــل الفقهــاء شــروطًا لآلخــذ ابلقــول الضعيــف لئــا أيخــذ مــن شــاء مبــا شــاء؛ 
ألن هــذا العلــم ديــن فــا بــد مــن النظــر عمــن يؤخــذ هــذا الديــن، ومــن أهــم هــذه 

الشــروط اآليت:
األول: معرفــة املوجبــات؛ أي: يـُـْدَرك الــذي يتطلبــه العمــل ابلقــول الضعيــف، 
وال يُــْدرِك ذلــك إال املتمكــن مــن إدراك أحــكام الوقائــع)3(؛ فتغــر الزمــان واملــكان 

والعــرف واحلــال موجــب ألخــذ القــول الضعيــف أو موجــب لرتكــه. 
الضعيــف معرفــة عواقــب  فيلــزم اآلخــذ ابلقــول  املــآالت؛  النظــر يف  الثــاين: 
األحــكام ونتائــج التصــرف عنــد العمــل بــه هــل حيقــق مصلحــة أو يدفــع مفســدة؟ 
أو هــو العمــل أبخــف الضرريــن أو أرجــح املصلحتــني. قــال اإلمــام الشــاطي: 
»النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرًعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة، 
ذلــك أن اجملتهــد ال حيكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة مــن املكلفــني اباللتــزام 

أو االنســجام إال بعــد نظــره مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل«)4(.
املطلب الرابع: مىت يقدم العمل ابلقول الضعيف؟

يؤخــذ ابلقــول الضعيــف إذا كان االجتهــاد فيــه ســائًغا، ويرجــح يف عــدد مــن 
املواطــن، مــن أمههــا: 

آل خنــني، عبــد هللا بــن حممــد، »توصيــف األقضيــة يف الشــريعة اإلســامية« )الطبعــة: األوىل،   )1(
1423ه- 2003م(. )377/1(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )276/2(.  )2(
اجلويــين، عبــد امللــك، »غيــاث األمــم يف التيــاث الظلــم« حتقيــق: عبــد العظيــم الديــب، )مكتبــة   )3(

إمــام احلرمــني، ط2: 1401ه(، )ص: 403(.
الشاطي، إبراهيم بن موسى، »املوافقات يف أصول الفقه« )177/5(  )4(
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 : األول: إذا نــص الســلطان علــى العمــل ابلضعيــف: قــال ابــن عابديــن
»إال إن نــص الســلطان علــى العمــل بغــر املشــهور فيســوغ«)1(.

الثــاين: يف النــوازل والرخــص: قــال عليــش : »إن خــروج املقلــد مــن العمــل 
ابملشــهور إىل العمــل ابلشــاذ الــذي فيــه رخصــة مــن غــر تتبــع للرخــص صحيــح 
عنــد كل مــن قــال بعــدم لــزوم تقليــد األرجــح، ويبــاح للمقلــد أن يقلــد مــن شــاء 
مــن أقــوال اجملتهديــن، وإّن نـَْقــل اإلمجــاع علــى منــع ذلــك غــر صحيــح؛ ألنــه قيــل: 
إن للمجتهــد الــذي مل جيتهــد أن يقلــد مــن شــاء، وإن مل يكــن أعلــم منــه، وقيــل 
أيًضــا يف املقلــد بعــد التــزام مذهــب إمــام معــني وعمــل بقولــه: إنَّ لــه أن خيــرج عــن 

تقليــده إىل تقليــد غــره«)2(.
املطلب اخلامس: املقتضي للعمل ابلقول الضعيف

قــد يقتضــي احلــال العمــل ابلقــول الضعيــف مــع أن أصــل أدلتــه ظنيــة، وذلــك 
بعــدة مقتضيــات أمههــا: 

األول: املصلحــة: قــال الشــاطي: »فــإن املــراد ابملصلحــة عنــدان مــا فهــم رعايتــه 
يف حق اخللق من جلب املصاحل ودرء املفاسد على وجه ال يستقل العقل بدركه 
علــى حــال«)3(، قــال الشــنقيطي: »يشــرتط يف جــراين العمــل ابلضعيــف أن يكــون 
لســبب اتصــل بنــا؛ أي: وجــد عنــدان مــن حصــول مصلحــة أو درء مفســدة«)4(، 
وقــال ابــن فرحــون: »اقتضتــه املصلحــة يف حــق العامــة وتغــر العوائــد وذلــك أمــر 
عــام، فإنــه ممــا يرجــح بــه ذلــك القــول املعمــول بــه، وال ينبغــي أن خيتلــف يف هــذا، 

وظاهــر النصــوص تشــهد بذلــك«)5(.
ابن عابدين، »رد احملتار على الدر املختار« )526/3(.  )1(

عليــش، حممــد أمحــد، »فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك« )دار املعرفــة،   )2(
الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(. )61/1(

الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »االعتصــام« حتقيــق: ســليم بــن عيــد اهلــايل، )دار ابــن عفــان،   )3(
الســعودية، ط1، 1412ه- 1992م(، )609/2(.

الشنقيطي، »نشر البنود على مراقي السعود« )333/2(.  )4(
ومناهــج  األقضيــة  أصــول  يف  احلــكام  »تبصــرة  فرحــون  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  فرحــون،  ابــن   )5(
األحــكام« حتقيــق: خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه وكتــب حواشــيه: الشــيخ مجــال مرعشــلي، )دار 

.)69/1( – 1422ه(.  لبنان/بــروت   - العلميــة  الكتــب 
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الثــاين: الرخصــة: األخــذ ابلرخــص أي اتبــاع مــا هــو أخــف مــن أقــوال الفقهــاء 
جائــز، وذلــك أن الرخصــة: مــا ثبــت علــى خــاف دليــل شــرعي ملعــارض راجــح)1(، 
فــإذا كانــت ترفــع احلاضــر فمــن ابب أوىل أن تكــون يف القــول غــر املشــهور أو 
األضعــف داللــة، فهــي يف القضــااي العامــة تعامــل معاملــة املســائل الفقهيــة األصليــة 
إذا كانــت حمققــة ملصلحــة معتــربة شــرًعا، وصــادرة عــن اجتهــاد مجاعــي ممــن تتوافــر 

فيهــم أهليــة االختيــار)2(.
الثالــث: العــرف: قــال اإلمــام الكاســاين : »العــرف إمنــا يعتــرب يف معامــات 
النــاس فيكــون داللــة علــى غرضهــم، وأمــا يف أمــر بــني العبــد وبــني ربــه فيعتــرب فيــه 

حقيقــة اللفــظ لغــة«)3(.
املبحث اخلامس: تطبيقات على العمل ابلقول الضعيف

قــد جيتهــد اإلمــام يف مســألة مــا، مث يرتاجــع عنهــا ملــا يظهــر لــه مــن دالالت 
وأمــارات تقتضــي الرتاجــع عــن اجتهــاده، فــإذا تراجــع عــن اجتهــاده كان القــول 
الــذي تراجــع عنــه قــواًل ضعيًفــا، قــال اإلمــام أبــو املعــايل ابــن اجلويــين: »كل قولــني 
أحدمهــا جديــد فهــو األصــح مــن القــدمي«)4( مث إذا مت العمــل ابلقــدمي فإنــه حينئــٍذ 
عمــل ابلضعيــف، وفيمــا أييت تطبيقــات فيهــا توضيــح للعمــل ابلقــول الضعيــف.

املطلب األول: طهارة املاء اجلاري
صــورة املســألة: املــاء اجلــاري املقابــل للمــاء الراكــد أو الدائــم هــو إمــا أهنــار معتدلــة 
أو عظيمــة، فــإن األهنــار العظيمــة ال تنجــس، وأمــا املعتدلــة إن وقعــت فيهــا جناســة 
اجلراعــي، تقــي الديــن أبــو بكــر، »شــرح خمتصــر أصــول الفقــه« دراســة وحتقيــق: عبــد العزيــز حممــد   )1(
عيســى حممــد مزاحــم القايــدي، عبــد الرمحــن بــن علــي احلطــاب، د. حممــد بــن عــوض بــن خالــد 
رواس، )لطائــف لنشــر الكتــب والرســائل العلميــة– الكويــت، ط1، 1433ه- 2012م(. 

.)444/1(
الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه اإلســامي وأدلتــه« )دار الفكــر - ســوريّة –   )2(

.214/7 دمشــق(. 
الكاســاين عــاء الديــن »بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الشــرائع« )دار الكتــاب العــريب - بــروت –   )3(

الطبعــة: الثانيــة، 1982ه(. )263/1(.
اجلويــين، عبــد امللــك أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« حققــه: أ. د/عبــد العظيــم   )4(

حممــود الّديــب، )دار املنهــاج، الطبعــة: األوىل، 1428ه-2007م( )59/2(.
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ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، واملائعــة ســواًء مغــرة وغــر مغــرة، فــإن مذهــب 
الشــافعية)1( يف القــدمي)2( طهــارة املــاء اجلــاري الــذي وقعــت فيــه النجاســة وهــو أقــل 
مــن قلتــني ســواء كانــت مائعــة أو جامــدة، واملائعــة ســواًء مغــرة وغــر مغــرة)3(، قــال 
اإلمــام العمــراين : »وإن كانــت اجلريــة أقــل مــن قلتــني.. ففيــه قــوالن، حكامهــا 
ابــن القــاص، والقاضــي أبــو الطيــب: أحدمهــا: قــال يف القــدمي: هــو طاهــر؛ ألنــه مــاء 
وارد علــى النجاســة، فلــم ينجــس مــن غــر تغيــر، كاملــاء املــزال بــه النجاســة، والثــاين: 
قــال يف اجلديــد: هــو جنــس، وهــو األصــح؛ ألنــه مــاء قليــل القــى جناســة ال حاجــة 
إىل ماقاتــه هلــا، فحكــم بنجاســته كالراكــد« ومســتندهم يف ذلــك الســنة القوليــة)4( 
ومفهــوم املخالفــة)5(، والعمــل عنــد الشــافعية ابلقــدمي؛ ألنــه مل خيالطــه جناســة)6(، مــع 

تنبيــه اإلمــام العمــراين أن القــول اجلديــد هــو األصــح؛ وهــو مذهــب اجلمهــور)7(.

ينظــر: املــاوردي، علــي بــن حممــد »احلــاوي الكبــر« حتقيــق: الشــيخ علــي حممــد معــوض - الشــيخ   )1(
عــادل أمحــد عبــد املوجــود، )دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان - الطبعــة: األوىل، 1419ه 

-1999م(. )340/1(، البغــوي، »التهذيــب يف فقــه اإلمــام الشــافعي« )160/1(.
مذهــب الشــافعي اجلديــد أن مــا جــاور تلــك النجاســة جنــس، قــال اإلمــام املــاوردي: »فــإن تغــر   )2(
هبــا شــيء منــه كانــت اجلريــة الــي تغــرت هبــا جنســة، وكان مــا فوقهــا مــن املــاء األعلــى ومــا حتتهــا 
من املاء األســفل طاهرين، وإن مل يتغر هبا فاجلرية الي وقعت فيها النجاســة جنســة، وما حتتها 

وفوقهــا طاهــر« ينظــر: املــاوردي، »احلــاوي الكبــر« )340/1(.
ينظــر: اجلويــين، أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« )269/1(، النــووي، حميــي   )3(
الديــن »روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني« )املكتــب اإلســامي - بــروت – الطبعــة: الثانيــة، 

.)26/1( 1405ه(، 
ُســُه َشــْيٌء ِإالَّ َمــا َغَلــَب َعَلْيــِه  حديــث أيب ســعيد ، عــن النــي  أنــه قــال: »اْلَمــاُء اَل يـَُنجِّ  )4(
َطْعُمــُه أَْو رحيُــُه«. أخرجــه أبــو داود يف »ســننه« كتــاب الطهــارة، ابب مــا جــاء يف بئــر بضاعــة 

)24/1( برقــم: )66(.
رِي،  ائِِم الَِّذي اَل جَيْ حديث أيب هريرة --، قال: قال : » اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يِف اْلَماِء الدَّ  )5(
مُثَّ يـَْغَتِســُل ِفيــِه« )7(. أخرجــه البخــاري يف »صحيحــه« كتــاب الوضــوء، ابب البــول يف املــاء 
الدائــم، )57/1( برقــم: )239(، ومســلم يف »صحيحــه« كتــاب الطهــارة، ابب النهــي َعــْن 

البــول يف املــاء الراكــد، )162/1( برقــم: )282(.
الشافعي، » األم« )17/1(.  )6(

ذهــب إىل طهــارة املــاء اجلــاري احلنفيــة، واملالكيــة، احلنابلــة يف قــول. ينظــر: البغــوي، »التهذيــب يف   )7(
فقــه اإلمــام الشــافعي« )160/1(، ابــن تيميــة، أمحــد عبــد احلليــم »جممــوع الفتــاوى« حتقيــق: عبــد 
الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم العاصمــي النجــدي، )مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الثانيــة(، 326/21، 
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مثــرة اخلــاف: أن الطهــارة للحــدث األصغــر أو األكــرب ابملــاء اجلــاري جائــزة؛ 
ألنــه طاهــر، أمــا علــى القــول اآلخــر إن املوضــع الــذي المــس النجاســة غــر طاهــر 

فــا جيــوز التطهــر بــه.
املطلب الثاين: حرمة أكل جلد امليتة املدبوغ

اجللــد املدبــوغ هــو اجللــد الــذي عولِــَج مبــادة حتفظــه وهتيئــه لاســتعمال، أو مــا مت 
تليينــه وإزالــة مــا بــه مــن رطوبــة ونــن)1(، فالدابغــة: إزالــة النــن والرطــوابت النجســة مــن 
اجللــد)2(. وال خــاف بــني الفقهــاء يف عــدم جــواز أكل جلــد امليتــة قبــل الدبــغ ســواًء 
مأكــول اللحــم أو غــره، فاجللــد قبــل الــدابغ حمــرم، إمنــا اخلــاف يف جــواز أكل جلــد 
امليتــة املأكولــة اللحــم بعــد دبغــه، فقــد ذهــب الشــافعية يف القــول املْفــَى بــه)3( إىل عــدم 
جــواز أكلــه)4( ومســتندهم يف ذلــك الكتــاب)5( والســنة)6(. وهــذا القــول عليــه العمــل 
عند الشافعية قال اإلمام العمراين: »وقال يف القدمي: )ال جيوز(. قال ابن الصباغ: 
ـَـا َحــرَُم ِمــَن اْلَميتَــِة َأْكُلَهــا()7(  وهــو الصحيــح؛ ألن النــي  قــال يف شــاة ميمونــة: )ِإمنَّ
عمر، أمحد خمتار »معجم اللُّغة العربية املعاصرة« )عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1429ه( )722/1(.  )1(

عبد املنعم، »معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية« )75/2(.  )2(
قــال هبــذا القــول مجهــور العلمــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة وهــو مذهــب الزهــري وأبــو ثــور   )3(
واألوزاعــي. ينظــر: اجلويــين، عبــد امللــك أبــو املعــايل، »هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب« )23/1(؛ 
الطحــاوي، أبــو جعفــر أمحــد، »خمتصــر اختــاف العلمــاء« حتقيــق: د. عبــد هللا نذيــر أمحــد، )دار 
البشــائر اإلســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(، )160/1(، ابــن امللقــن، ســراج الديــن 
أبــو حفــص، »اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام« حتقيــق: عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممد املشــيقح، 
)دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: األوىل، 1417ه- 1997م(، )192/7(.

 ،)38/9( الفكــر(.  )دار  املهــذب«  شــرح  »اجملمــوع  حييــي،  الديــن  حميــي  النــووي،  ينظــر:   )4(
البجرمــي، ســليمان بــن حممــد، »حتفــة احلبيــب علــى شــرح اخلطيــب« )دار الفكــر، الطبعــة: 

.)100/1( 1995م(.  1415ه-  طبعــة،  بــدون 
قوله تعاىل: Mُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـَْتُةL سورة املائدة آية رقم )3(. واجللد جزء منها.   )5(

عــن ســلمة بــن احملبــق رضــى هللا عنــه، أن رســول هللا  أتــى يف غــزوة تبــوك علــى بيــت يف فنائــه   )6(
قربــة معلقــة فاستســقى، فقيــل لــه: إهنــا ميتــة، فقــال: )ذََكاُة اأْلَِدمِي ِداَبُغــُه( أخرجــه ابــن حبــان 
يف »صحيحــه« كتــاب الســر، ذكــر اإلابحــة لإلمــام إذ مــر يف طريقــه وعطــش أن يستســقي، 
)381/10( برقــم: )4522(، وأبــو داود يف »ســننه« كتــاب اللبــاس، ابب يف أهــب امليتــة، 

)113/4( برقــم: )4125(.
أخرجــه البيهقــي يف »ســننه الكبــر« كتــاب الطهــارة، ابب املنــع مــن االنتفــاع بشــعر امليتــة،   )7(

.)80( برقــم:   )23/1(
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مع أمره هلم ابلدابغ واالنتفاع، وألن الدابغ لو أفاد اإلابحة مل يصح فيما ال يؤكل 
حلمــه، كمــا ال تصــح الــذكاة فيــه، ومل يطهــر هبــا جلــده«)1(، وهــذه إحــدى املســائل 
 : الــي عمــل هبــا الشــافعية وهــي مــن املذهــب القــدمي املرجــوح، قــال اإلمــام النــووي
»فصــل كل مســألة فيهــا قــوالن للشــافعي  قــدمي وجديــد فاجلديــد هــو الصحيــح 
وعليــه العمــل؛ ألن القــدمي مرجــوع عنــه«)2( ، فعليهــا العمــل وهــي مــن القــدمي املرجــوع 

عنــه، وتعتــرب عمــاً ابلقــول الضعيــف.
املطلب الثالث: التثويب يف أذان الصبح

التثويــب يف اللُّغــة: الرجــوع)3(، وإمنــا مســي مــن هــذا القــول تثويبًــا؛ ألنــه دعــاء 
اثن إىل الصــاة، وهــو يف األذان قــول املــؤذن »الصــاة خــر مــن النــوم« بعــد قولــه 
»حــي علــى الفــاح« مســي تثويبًــا، ألن املــؤذن قــد رجــع إىل دعــاء النــاس بعــد 
قولــه حــي علــى الفــاح)4( بــزايدة عبــارة: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــني يف أذان 
الصبــح)5(، وأمجــع أهــل العلــم علــى أن مــن الســنة أن يــؤذن للصــاة بعــد دخــول 
أوقاهتا)6(، إمنا اخلاف يف ســنية التثويب فقد ذهب الشــافعية)7( إىل ســنية التثويب 
العمــراين، أبــو احلســني حيــى بــن أيب اخلــر، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« حتقيــق: قاســم   )1(

حممــد النــوري، )دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: األوىل، 1421ه(. )74/1(.
النووي، »اجملموع شرح املهذب« )1/ 66(.  )2(

ابن منظور، »لسان العرب«243/1.  )3(
املاوردي، »احلاوي الكبر« )55/2(.  )4(

اخلطيــب الشــربيين، »مغــين احملتــاج » )322/1(، األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة   )5(
.)357/2( الكويتيــة«  الفقهيــة 

ابــن القطــان، علــى بــن حممــد، »اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع« حتقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي،   )6(
)الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة: األوىل، 1424ه - 2004م(، )115/1(.

اختلــف األئمــة يف التثويــب، فقــال أبــو حنيفــة ومالــك وأمحــد: أنــه ســنة. وعــن الشــافعي قــوالن   )7(
يقــع؟ فقــال  التثويــب نفســه، وأيــن  يثــوب. مث اختلفــوا يف  كمذهــب اجلماعــة، واجلديــد ال 
مالــك والشــافعي يف القــدمي وأمحــد: هــو أن يقــول: الصــاة خــر مــن النــوم مرتــني بعــد قولــه يف 
األذان: حــي علــى الفــاح. واختلــف أصحــاب أيب حنيفــة: فحكــى الطحــاوي فيــه اختــاف 
العلمــاء وهــو يف أذان الفجــر وعــن أيب حنيفــة وأبــو يوســف مجيًعــا كمذهــب اجلماعــة، ووافقــه 
ابــن شــجاع فــروي مثلــه، وقــال بقيــة أصحابــه: املعــروف غــر هــذا وهــو أن يقــول: الصــاة خــر 
مــن النــوم، مرتــني، بــني األذان واإلقامــة، أو يقــول: حــي علــى الصــاة حــي علــى الفــاح مرتــني 
بــني األذان واإلقامــة، وهــو مذهــب حممــد بــن احلســن. ينظــر: ابــن هبــرة، حييــي بــن حممــد، 
»اختــاف األئمــة العلمــاء« حتقيــق: الســيد يوســف أمحــد، )دار الكتــب العلميــة - لبنــان/

بــروت، الطبعــة: األوىل، 1423ه- 2002م(. )93/1(.
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يف أذان الصبــح)1(، ومســتندهم يف ذلــك الســنة)2( وفعــل الصحــايب)3(، وهــذا القــول 
هــو الضعيــف الــذي عليــه العمــل إذ قــد رجــع عنــه اإلمــام الشــافعي فقــال رمحــة هللا 
تعــاىل: »وال أحــب التثويــب يف الصبــح وال غرهــا؛ ألن أاب حمــذورة مل حيــك عــن 

النــي  أنــه أمــر ابلتثويــب فأكــره الــزايدة يف األذان وأكــره التثويــب بعــده«)4(.
املطلب الرابع: امتداد وقت املغرب إىل غروب الشفق

صــورة املســألة: االمتــداد هــو أن يكــون للمغــرب وقتــان، بدايــة الوقــت وهنايتــه، 
فيكــون بدايــة وقتــه حــني تغــرب الشــمس وهنايتــه حــني يغيــب األفــق وهــو أول 
وقــت العشــاء، وعــدم االمتــداد هــو أن يكــون هلــا وقــت واحــد ينقضــي ابنقضائــه، 
وهــو بقــدر وضــوء وســرت عــورة وأذان وإقامــة ومخــس ركعــات، وهــي ثــاث ركعــات 
املغــرب وركعتــان ســنة بعدهــا)5(، فدخــول الوقــت شــرط صحــة الصــاة، ووقــت 
املغــرب الــذي هــو وقــت االختيــار مــا تـُـودى فيــه الفرضيــة مــن غــر كراهــة، فيبتــدئ 
مــن حــني تغيــب الشــمس بــا خــاف، قــال ابــن املنــذر: »قــد أمجعــت األمــة علــى 
أن دخــول وقــت املغــرب إذا غربــت الشــمس«)6( إمنــا اخلــاف يف وقــت خروجــه؛ 
ينظــر: العمــراين، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« )158/2(، النــووي، »اجملمــوع شــرح   )1(

املهــذب« )90/3(.
يِف  أُثـَــوَِّب  َأْن  َونـََهــايِن  اْلَفْجــِر،  يِف  أُثـَــوَِّب  َأْن    َرُســوُل هللا  ))أََمــَريِن  قــال:  أنــه  بــال  عــن   )2(
اْلِعَشــاِء((، أخرجــه ابــن ماجــه يف »ســننه« أبــواب األذان والســنة فيهــا، ابب الســنة يف األذان، 
)459/1( برقــم )715(، والرتمــذي يف »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول هللا ، ابب 

بنحــوه. برقــم: )198(  الفجــر، )238/1(  التثويــب يف  مــا جــاء يف 
فعــل الصحــايب دخــل ابــن عمــر مســجًدا يصلــي فيــه، فســمع رجــًا يثــوب يف أذان الظهــر   )3(
فخــرج، فقيــل لــه: أيــن؟ فقــال: أخرجتــين البدعــة، وجــه الداللــة: أن التثويــب للصــاة الفجــر، 
نــوم فاختصــت  النــاس ويقومــون إىل الصــاة عــن  فيــه عامــة  ينــام  ألن صــاة الفجــر وقــت 
ابلتثويــب الختصاصهــا ابحلاجــة إليــه. ينظــر: املقدســي، ابــن قدامــة »املغــين« )دار الفكــر - 

األوىل، 1405ه(.296/1.  الطبعــة:   – بــروت 
الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، »األم« )دار املعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة،1990م(،   )4(

.)104/1(
 ،)134 )ص:  املســائل«  »رؤوس  الزخمشــري،   ،)202  /2( »احمللــى«  حــزم،  ابــن  ينظــر:   )5(

.)174  /7( الكويتيــة«  الفقهيــة  »املوســوعة  اإلســامية  والشــئون  األوقــاف 
يف خــروج وقــت املغــرب ثاثــة أقــوال: القــول األول: إنــه خيــرج بعــد غــروب الشــمس مبقــدار مــا   )6(
يتوضــأ ويســرت العــورة ويقصــد املســجد ويــؤذن ويقيــم ويدخــل فيهــا، فــإن فاتــه االبتــداء يف هــذا 
الوقــت أمث، وكان قاضًيــا، وهــو مذهــب الشــافعي يف اجلديــد وبــه قــال األوزاعــي وابــن املبــارك، 
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أي: وقتــه الثــاين هــل لــه امتــداد، وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء أم ليــس لــه إال وقــت 
واحــد؟)1( ذهــب فقهــاء الشــافعية إىل أّن للمغــرب وقتــني فيمتــد وقــت املغــرب إىل 
غيبوبــة الشــفق وهــو القــول القــدمي)2( مــع أن املشــهور هــو القــول اجلديــد قــال اإلمــام 
الشــافعي : »ال وقــت للمغــرب إال واحــد، وذلــك حــني جتــب الشــمس، وذلــك 
بــني يف حديــث إمامــة جربيــل النــي  ويف غــره«)3( مســتندهم للقــول القــدمي 
الســنة القوليــة)4( والفعليــة)5(. فاإلمــام النــووي عــد امتــداد وقــت املغــرب إىل غــروب 
الشــفق مــن القــدمي املرجــوع وعليــه العمــل فقــال : »ومســألة وقــت املغــرب 
والقــدمي امتــداده إىل غــروب الشــفق«)6( مــع أن قــول الشــافعي يف اجلديــد أن وقتــه 
واحــد كمــا تقــدم، واألصــل يف القــول اجلديــد للشــافعي أنــه هــو الراجــح وهــو 

املعمــول بــه، والقــول ابالمتــداد عمــل ابلقــول القــدمي.
مثــرة اخلــاف: أن مــن قــال هلــا امتــداد يكــون فعلهــا طــوال الوقــت أداًء، ومــن 

قــال ليــس هلــا امتــداد يكــون فعلهــا بعــد الوقــت املقــدر هلــا قضــاًء. 
املطلب اخلامس: نقل الزكاة عن بلد املال

النقــل: حتويــل الشــيء مــن مــكان إىل مــكان)7(. املــراد نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال إىل 
آخــر، ومــن موضــع إىل آخــر، فــا خــاف بــني الفقهــاء يف أن الــزكاة تؤخــذ مــن األغنيــاء 
والقــول الثــاين: إنــه ميتــد وقتهــا إىل غيبوبــة الشــفق األمحــر، وهــو قــول الشــافعي يف القــدمي واختــاره 
مــن أصحابــه ابــن املنــذر والزبــري، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصحابــه والثــوري وأمحــد وإســحاق 
وداود وحيــى بــن آدم وأبــو ثــور، القــول الثالــث: ميتــد وقــت املغــرب إىل طلــوع الفجــر وهــو عنــد 

مالــك. ينظــر: الصــرديف، »املعــاين البديعــة يف معرفــة اختــاف أهــل الشــريعة« )102/1(.
ينظر: ابن املنذر، »األوسط يف السنن واإلمجاع واالختاف« )337/2(.  )1(

ينظر: املاوردي، »احلاوي الكبر« )20/2(، العمراين، »البيان يف مذهب اإلمام الشافعي« )28/2(  )2(
الشافعي، »األم« )92/1(.  )3(

عــن أيب هريــرة أن النــي  قــال: »إن للصــاة أواًل وآخــرًا... وإن أول وقــت املغــرب إذا غربــت   )4(
الشــمس وآخــره حــني يغيــب األفــق« أخرجــه الرتمــذي يف »جامعــه« أبــواب الصــاة عــن رســول 

هللا ، ابب مــا جــاء يف مواقيــت الصــاة عــن النــي ، )197/1( برقــم: )151(.
عــن ســليمان بــن بريــدة أن رســول هللا  صلــى املغــرب يف اليــوم األول حــني غربــت الشــمس،   )5(
ويف اليــوم الثــاين حــني غــاب الشــفق » أخرجــه مســلم يف »صحيحــه« كتــاب املســاجد ومواضــع 

الصــاة، ابب أوقــات الصلــوات اخلمــس، )105/2( برقــم: )613(. 
النووي، »اجملموع شرح املهذب« )1/ 66(.  )6(

احلمري، »مشس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم« )10/ 6729(  )7(
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وترد على الفقراء، إمنا اخلاف يف نقل الزكاة من بلد املال إىل بلد آخر إذا فاضت عن 
حاجة فقرائها لتعطى لفقراء بلد آخر، فقد ذهب الشافعية)1( يف القول الضعيف أنه 
جيــوز نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال)2( إذ املعتــرب يف مــال الــزكاة هــو بلــد املــال خبــاف 
صدقة الفطر املعترب فيها املتصدق ســواء كانت الزكاة للمحتاجني من األقرب أو 
غــره، وكانــت املســافة مســافة قصــر أم ال، إذا كانــت هنــاك مصلحــة شــرعية كأن 
يكــون أقــارب فقــراء ملــن عليــه الــزكاة، أو هــم أشــد حاجــة، أو حلــت هبــم نكبــة، 
أو جماعــة، ومســتندهم بذلــك الســنة)3(. وممــن أشــار بضعــف هــذا القــول اإلمــام 
العمــراين عندمــا نقــل عــن الشــافعي أنــه قــال: »وال ختــرج الصدقــات مــن بلــد، وفيــه 
أهلــه«)4(؛ ألن القــول اجلديــد عنــد الشــافعية عــدم النقــل، قــال الشــربيين: »وحيــرم 
علــى املالــك وال جيزئــه نقــل الــزكاة مــن بلــد وجوهبــا مــع وجــود املســتحقني إىل بلــد 
آخــر«)5(، وقــال أيًضــا: »والثــاين: اجلــواز إلطــاق اآليــة، وليــس يف احلديــث داللــة 
علــى عــدم النقــل، وإمنــا يــدل علــى أهنــا ال تعطــى لكافــر كمــا مــر«)6( فقــد ذكــر أنــه 
جيــوز لآليــة وعــدم داللــة احلديــث علــى عــدم النقــل وبــه العمــل مــع أن األظهــر يف 

املذهــب منــع نقــل الــزكاة مــن بلــد الوجــوب إىل بلــد آخــر.
كــره احلنفيــة نقــل الــزكاة مــن بلــد املــال إىل بلــد آخــر كــراه تنزيــه، وحــدد املالكيــة جــواز نقلهــا   )1(
مبســافة القصــر بينمــا الشــافعية يف القــول اآلخــر عــدم جــواز نقلهــا وكذلــك احلنابلــة. ينظــر: 
اجلليــل يف  الرعيــين، »مواهــب  املبتــدي« )1/ 112(،  بدايــة  املرغينــاين، »اهلدايــة يف شــرح 
شــرح خمتصــر خليــل«)2/ 359(، اخلطيــب الشــربيين، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ 

املنهــاج« )2/ 124(، ابــن قدامــة، »املغــين« )2/ 501(.
اإلمــام  مذهــب  يف  »البيــان  العمــراين،   ،)125  /3( الكبــر«  »احلــاوي  املــاوردي،  ينظــر:   )2(

.)431  /3( الشــافعي« 
حديــث ابــن عبــاس قــال: قــال رســول هللا  ملعــاذ حــني بعثــه إىل اليمــن... وفيــه ))فأخربهــم   )3(
أن هللا قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فــرتد علــى فقرائهــم(( أخرجــه البخــاري 
يف »صحيحــه« كتــاب الــزكاة، ابب وجــوب الــزكاة )104/2( برقــم: )1395(. قــال اإلمــام 
النــووي: »ســائر أصحابنــا علــى أن الــزكاة ال جيــوز نقلهــا عــن بلــد املــال لقولــه  فــرتد يف 
فقرائهــم، وهــذا االســتدالل ليــس بظاهــر؛ ألن الضمــر يف فقرائهــم حمتمــل لفقــراء املســلمني 
ولفقــراء أهــل تلــك البلــدة والناحيــة، وهــذا االحتمــال أظهــر«. ينظــر: النــووي، »شــرح النــووي 

علــى مســلم« )1/ 197(.
العمراين، »البيان يف مذهب اإلمام الشافعي« )3/ 431(  )4(

الشربيين، »اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع« )1/ 231(.  )5(
الشربيين، »مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )4/ 191(«  )6(
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مثــرة اخلــاف: إن مــن يقــول بعــدم نقلهــا يقــول بعــدم اإلجــزاء ملــن أخرجهــا 
بغــر بلــد املــال. 

املطلب السادس: عدم اعتبار النصاب يف الركاز 
والــركاز يف اللُّغــة: مــا كان يف األرض مــن ذهــب أو فضــة وســائر اجلواهــر وهــو 
دفــني اجلاهليــة)1(، ويف االصطــاح قــال اجلرجــاين: »الــركاز هــو املــال املركــوز يف 
األرض خملوقًا كان أو موضوًعا«)2( أي: املدفون فيها، ال خاف بني العلماء يف 
وجــوب اخلمــس يف الــركاز إمنــا اخلــاف يف اعتبــار النصــاب شــرطًا إلخــراج اخلمــس 
فذهبــت الشــافعية يف القــدمي، واحلنفيــة)3(، واملالكيــة)4( وروايــة عــن احلنابلــة)5( إىل 
عــدم اعتبــار النصــاب بــل خيــرج اخلمــس مــن الــركاز مبجــرد العثــور عليــه مــن قليلــه 
وكثــره)6(؛ ألن النصــاب يعتــرب يف الــزكاة دون اخلمــس، ومســتندهم يف ذلــك ظاهــر 
الســنة)7(، والقــول القــدمي هــو املعمــول بــه يف املذهــب ملــا نقــل عــن اإلمــام الشــافعي 

أنــه قــال: لــو كنــت أان الواجــد خلمســت قليلــه وكثــره)8(.
مثــرة اخلــاف: إذا مل جيــد النصــاب ففيــه اخلمــس، فــإذا وجــد مثــًا مائــة درهــم مث 
وجــد مائــة أخــرى ولــو أهنمــا دون النصــاب فيجــب اخلمــس، فــإذا كان عنــده مــال 
مــن جنــس الــركاز فبلــغ النصــاب هبمــا وجــب بتمــام احلــول ربــع العشــر، وابلــركاز 

اخلمــس)9( فيخــرج جمموعهمــا.
ينظر: ابن منظور، »لسان العرب »356/15، الرازي، »خمتار الصحاح« 107/1.  )1(

اجلرجاين، »التعريفات« 149/1.  )2(
ينظــر: الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــني احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب اإلســامي.   )3(

- القاهــرة. – 1313ه(، )288/1(.
الثعلــي، عبــد الوهــاب بــن علــي، »املعونــة علــى مذهــب عــامل املدينــة« حتقيــق: محيــش عبــد احلــّق،   )4(

)املكتبــة التجاريــة، مكــة املكرمــة(. )ص: 380(.
ينظر: ابن قدامة، »املغين« )51/3(.  )5(

»البيــان يف  العمــراين،  الشــافعي« )299/1(،  اإلمــام  فقــه  الشــرازي، »املهــذب يف  ينظــر:   )6(
.)346/3( الشــافعي«  اإلمــام  مذهــب 

عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول هللا : )اْلَمْعــِدُن ُجبَــاٌر، َواْلِبئــْـُر ُجبَــاٌر، َواْلَعْجَمــاءُ ُجبَــاٌر، َويِف   )7(
الرَِّكاِز اخْلُُمُس( أخرجه البخاري يف »صحيحه« كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس، )129/2( 

برقــم: )1499( وجــه الداللــة مل يفــرق ببــني قليلــه وكثــره ألنــه مــال خممــوس فهــو كالغنيمــة.
الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد، »حبــر املذهــب« حتقيــق: طــارق فتحــي الســيد )دار الكتــب   )8(

العلميــة، الطبعــة: األوىل، 2009م(. )190/3(.
ينظر: الشرازي، »املهذب يف فقه اإلمام الشافعي« )300/1(.  )9(
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املطلب السابع: عدم وقوع طالق السكران 
الســكران: هــو الــذي وصــل إىل درجــة اهلــذاين، وخلــط الــكام، وال يعــي مــا 
يقــول أثنــاء ســكره)1(، وقــد اختلــف العلمــاء يف وقــوع طــاق الســكران حــال ســكره 
فذهبــت احلنابلــة)2( إىل عــدم وقــوع طــاق الســكران يف إحــدى الروايتــني)3(، مــع أن 
كثــرًا مــن احلنابلــة يفتــون بوقــوع طاقــه)4(، وأيــد قــول عــدم الوقــوع شــيخ اإلســام 
ابــن تيميــة بقولــه: »هــذه املســألة فيهــا قــوالن للعلمــاء أصحهمــا أنــه ال يقــع طاقــه 
فــا تنعقــد ميــني الســكران، وال يقــع بــه طــاق إذا طلــق«)5( ومســتندهم يف ذلــك 
اإلمجــاع إذ اثبــت عــن أمــر املؤمنــني عثمــان بــن عفــان عــدم وقوعــه، ومل يثبــت عــن 

الصحابــة خافــه)6(. 
املطلب الثامن: العقوبة ابملال 

العقوبــة ابملــال هــي املصــادرة للمــال أبخــذه أو إتافــه، أو املنــع مــن التصــرف 
فيــه، أو إخراجــه عــن ملكــه ابلبيــع تعزيــرًا وأتديًبــا لــه، والعقوبــة ابملــال ممــا اختلــف 
فيهــا العلمــاء؛ فذهــب إىل جــواز العقوبــة ابملــال أتديبًــا وتعزيــرًا بعــض احلنفيــة)7(، 
التوجيــري، حممــد بــن إبراهيــم، »موســوعة الفقــه اإلســامي« )بيــت األفــكار الدوليــة، الطبعــة:   )1(

.)186/4( 2009م(.  1430ه-  األوىل، 
ابــن قدامــة، »املغــين« 379/7، البهــويت، منصــور بــن يونــس »كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع«   )2(

حتقيــق: هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، )دار الفكــر - بــروت – 1402م(. 234/5.
اختلــف األئمــة يف طــاق الســكران فــكان عثمــان بــن عفــان ال جييــز طاقــه، وبــه قــال عمــر   )3(
بــن عبــد العزيــز، والقاســم بــن حممــد، وعطــاء، وطــاووس، وربيعــة، وحيــى األنصــاري، والليــث 
بــن ســعد، وعبيــد هللا احلســن، وإســحاق، وأبــو ثــور، واملــزين. وقالــت طائفــة: طاقــه جائــز، وبــه 
قــال عطــاء، واحلســن البصــري، وســعيد بــن املســيب، والشــعي، وحممــد بــن ســرين، وميمــون 
ابــن مهــران، وجماهــد، واحلكــم، والنخعــي، وهــو قــول اإلمــام مالــك، والشــافعي، والنعمــان، 
وصاحبــاه. ينظــر: ابــن املنــذر، أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« 
حتقيــق: صغــر أمحــد األنصــاري أبــو محــاد، )مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس اخليمــة - اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، الطبعــة: األوىل، 1425ه(. )226/5(، ابــن قدامــة، »املغــين« 379/7.

ابن القيم، »إعام املوقعني عن رب العاملني« )168/6(.  )4(
ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى« ج33/ص102.  )5(

ابــن املنــذر، »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« )226/5(، ابــن تيميــة، »جمموعــة الفتــاوى«   )6(
ج33/ص102.

ينظر: الزيلعي، »تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي« )3/ 208(.  )7(
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وبعــض املالكيــة)1(، وهــو قــول عنــد احلنابلــة)2( اختــاره شــيخ اإلســام ابــن تيميــة)3(، 
وتلميــذه ابــن القيــم إذ بينــه بقولــه: »مــن قــال: إن العقــوابت املاليــة منســوخة، 
وأطلــق ذلــك، فقــد غلــط علــى مذاهــب األئمــة نقــًا واســتدالاًل، فأكثــر هــذه 
املســائل ســائغ يف مذهــب أمحــد وغــره، وكثــر منهــا ســائغ عنــد مالــك، وفعــل 
اخللفــاء الراشــدين وأكابــر الصحابــة  هلــا بعــد موتــه  مبطــل أيًضــا لدعــوى 
نســخها، واملدَّعــون للنســخ ليــس معهــم كتــاب، وال ســنة، وال إمجــاع يصحــح 

دعواهــم«)4( ومســتندهم يف ذلــك الســنة)5(، وفعــل الصحــايب)6(.
املطلب التاسع: تضمني الصناع

القطــان:  ابــن  قــال  فــرط،  أو  تعــدى  إذا  إال  األجــر  عــدم تضمــني  األصــل 
»وأمجــع الفقهــاء أن مــن دفــع شــيًئا إىل صانــع ليصنعــه لــه ابطــًا ومعروفًــا، فضــاع 
عنــده أو أصابــه عيــب مل يضمنــه الصانــع إال مالــًكا فإنــه ضمنــه إايه«)7(. فمذهــب 
املالكيــة)8( إىل تضمــني الصنــاع وهــو خــاف ملذهــب اجلمهــور يف املســألة، وعليــه 

ينظر: اخلرشي، »شرح خمتصر خليل« )8/ 110(.  )1(
السيوطي، مصطفى، »مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى« )6/ 224(.  )2(

ينظر: ابن تيمية، »الفتاوى الكربى« )211/4(.  )3(
ابن القيم »الطرق احلكمية« )ص: 226(.  )4(

حديــث عــن عبــد هللا بــن عمــرو قــال: ))رأى النــي  علــي ثوبــني معصفريــن، فقــال: أأمــك   )5(
أمرتــك هبــذا؟ قلــت: أغســلهما؟ قــال: بــل أحرقهمــا((. أخرجــه مســلم يف »صحيحــه« كتــاب 
اللبــاس والزينــة، ابب النهــي َعــْن لبــس الرجــل الثــوب املعصفــر )6 / 143( برقــم: )2077(.

فعــل الصحــايب هــو فعــل عمــر بــن اخلطــاب عندمــا ســرق رقيــق حلاطــب انقــة لرجــل مــن مزينــة   )6(
فانتحروهــا، فرفــع ذلــك إىل عمــر بــن اخلطــاب، فأمــر عمــر كثــر بــن الصلــت أن يقطــع أيديهــم، 
مث قــال عمــر: أراك جتيعهــم، مث قــال عمــر: وهللا ألغرمنــك غرًمــا يشــق عليــك، مث قــال للمــزين: 
كــم مثــن انقتــك؟ فقــال املــزين: كنــت وهللا أمنعهــا مــن أربــع مائــة درهــم، فقــال عمــر: أعطــه مثــاين 
مائــة درهــم. أخرجــه مالــك يف »املوطــأ« كتــاب األقضيــة، القضــاء يف الضــواري واحلريســة، )1 
/ 1083( برقــم: )2767( والبيهقــي يف »ســننه الكبــر« كتــاب الســرقة، ابب مــا جــاء يف 

تضعيــف الغرامــة )8 / 278( برقــم: )17381(.
ابن القطان، »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع« )164/2(.  )7(

ينظــر: ابــن عبــد الــرب »الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة« )757/2(، ابــن رشــد، »بدايــة اجملتهــد   )8(
املقتصــد« )17/4(. وهنايــة 
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العمــل، ومســتندهم يف ذلــك فعــل الصحــايب)1( واملصلحــة املرســلة)2(.
املطلب العاشر: تضمني الرعاة 

املــراد ابلرعــاة يف املســألة هــم الرعــاة املشــرتكون، وتضمينهــم خــاف األصــل، 
يــد أمانــة،  يــده كذلــك أن تكــون  إذ األصــل يف األجــر األمانــة، واألصــل يف 
فيكــون تضمينهــم ملــا أُْتلِــَف أو ضــاَع عندهــم، وعليــه العمــل يف مذهــب احلنفيــة)3( 

واملالكيــة)4( وروايــة عنــد الشــافعية)5(، ومســتندهم يف ذلــك االستحســان)6(.
اخلامتة

بعد أن مت هذا البحث أردف أبهم النتائج على النحو اآليت:
األول: العمــل ابلقــول الضعيــف بشــروطه ومقتضياتــه دليــل علــى مراعــاة الشــرعية 
فرفــع  التشــريع،  مــن أســس  املقاصــد أســاس  املكلــف، وأن  اإلســامية ألحــوال 
الضيــق واحلــرج عــن املكلــف مقصــد مــن مقاصــد التشــريع، وهــو أعلــى معــاين 

احلفــاظ واملراعــاة للمكلــف.
التشــريعات مــع رخصــة  بــني مــآالت األفعــال ومقاصــد  املتينــة  العاقــة  الثــاين: 
إذا حصــل  املرجــوة، الســيما  املصلحــة  إنــه حيقــق  إذ  الضعيــف  ابلقــول  األخــذ 

الشــريعة.  ومقاصــد  الضعيــف  ابلقــول  العمــل  بــني  انســجام 
الثالث: ال يلزم من ضعف القول ضعف داللته أو مستنده فقد تكون داللته أو 
مســتنده قطعيًّــا، لكــن إمنــا كان ضعــف القــول لقــوة معارضــه، أو كان داعــي العمــل 
عــن علــي رضــى هللا عنــه: »أنــه كان يضمــن الصبــاغ والصائــغ وقــال ال يصلــح النــاس إال ذاك«.   )1(

ينظــر: ابــن حجــر، »التلخيــص احلبــر ط العلميــة« )147/3(. 
وتســليم  اســتعماهلم  إىل  النــاس  حلاجــة  بتضمينهــم  الســلف  »قضــى  الــرب:  عبــد  ابــن  قــال   )2(

.)757/2( املدينــة«  أهــل  فقــه  يف  »الــكايف  الــرب  عبــد  ابــن  ينظــر:  إليهــم«.  املتــاع 
السغدي، »النتف يف الفتاوى« )561/2(، السرخسي، »املبسوط« )19/11(، العيين،   )3(

ابــن عرفــة »املختصــر الفقهــي« )228/8(، الرعيــين، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل«   )4(
.)428/5(

النــووي، »اجملمــوع شــرح املهــذب« )30/19(، الرملــي، »هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج«   )5(
.)311/5(

االستحســان: لصيانــة أمــوال النــاس، فــكان مــن املصلحــة هــو تضيمنهــم استحســاانً. ينظــر:   )6(
العيــين، »البنايــة شــرح اهلدايــة« )320/10(.
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ابلقول اآلخر ضرورة، العتبار املقاصد التشريعية كالضرورايت واحلاجيات. 
الرابع: من أسباب الضعف يف مسائل الفروع اآليت:

1. رجــوع اإلمــام عــن القــول وتغيــر اجتهــاده اعتبــارًا أبصــل يُغــر االجتهــاد بتغيــر 
املــكان والزمــان؛ لــذا يكــون رجوعــه عــن االجتهــاد إقــرارًا لــه أبن القــول مل يعــد 

ــا لــه، فيعتــرب قــواًل ضعيًفــا. مذهًب
2. معارضة الدليل املســتدل به أو القول املعمول به أبقوى منه ســواء كان األول 

قواًي يف نفســه أو ضعيًفا.
3. االستناد لدليل خمالف ألدلة الشرع فيضعف؛ ألنه خالف أصًا معتربًا.

اخلامس: من مقتضيات نقل الضعيف احلكاية للتنبيه على قوة القول املعارض.
عليهــا،  املتفــق  األقــوال  عــن  البحــث  بعــد  الضعيــف  يؤخــذ ابلقــول  الســادس: 
وكذلك الراجح من األقوال، فا جيوز العمل ابلضعيف إال إذا كان هناك ســبب 

موجــب للعمــل بــه.
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حممــد، )املكتبــة العصريــة- الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، الطبعــة: اخلامســة، 

1420ه/1999م(.
30. الراغــب األصفهــاين، احلســني بــن حممــد »املفــردات يف غريــب القــرآن« حتقيــق: 
صفــوان عــدانن الــداودي، )دار القلــم، الــدار الشــامية- دمشــق بــروت، الطبعــة: األوىل 

– 1412ه(.
31. الرافعــي، عبــد الكــرمي بــن حممــد »العزيــز شــرح الوجيــز املعــروف ابلشــرح الكبــر« 
احملقــق: علــي حممــد عــوض- عــادل أمحــد عبــد املوجــود، )دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1417ه(.
32. الرُّعيــين، أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد، »مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل« 

)دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه- 1992م(.
33. الــروايين، أبــو احملاســن عبــد الواحــد بــن إمساعيــل، »حبــر املذهــب« حتقيــق: طــارق 

فتحــي الســيد )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، 2009م(.
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34. الزبيــدي، حممــد بــن حممــد »اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس« حتقيــق: جمموعــة 
مــن احملققــني، )دار اهلدايــة(.

35. الزحيلــي، أ. د. وهبــة بــن مصطفــى، »الفقــه اإلســامي وأدلتــه« )دار الفكــر- 
ســوريّة – دمشــق(.

36. الزركشــي، بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا »شــرح الزركشــي علــى خمتصــر اخلرقــي« 
)دار العبيــكان، الطبعــة: األوىل، 1413ه - 1993م(.

37. الزركشــي، بــدر الديــن حممــد، »البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه« )دار الكتــي، 
1994م(. األوىل،  الطبعــة: 

38. أبو زهرة، حممد بن أمحد، »زهرة التفاسر« )دار الفكر العريب(.
39. الزيلعــي، عثمــان بــن علــي »تبيــني احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار الكتــب 

1313ه(. القاهــرة  اإلســامي، 
40. الســبكي، اتج الديــن عبــد الوهــاب »األشــباه والنظائــر«، )دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: األوىل 1411ه(.
41. السجســتاين، ســليمان بن األشــعث »ســنن أيب داود« حتقيق: حممد حميي الدين 

عبــد احلميــد، )دار الفكــر(.
42. السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل » املبسوط« )دار املعرفة – بروت(.

43. الســيوطي، مصطفــى بــن ســعد »مطالــب أويل النهــى« )املكتــب اإلســامي- 
1961م(. دمشــق- 

44. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »االعتصــام« حتقيــق: ســليم بــن عيــد اهلــايل، )دار 
ابن عفان، السعودية، الطبعة: األوىل، 1412ه- 1992م(.

45. الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، »املوافقــات يف أصــول الفقــه« حتقيــق: عبــد هللا 
دراز، )دار املعرفــة – بــروت(.

46. الشــافعي، حممــد بــن إدريــس، »األم« )دار املعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون 
طبعــة،1990م(.

القــول  اجملتهــد  اختيــار  يف  املصلحــة  »أثــر  احلميــد،  عبــد  فــراس  د  الشــايب،   .47
الراجــح« )اجمللــة األردنيــة للدراســات اإلســامية مــج )14( ع )1(  املرجــوح وتــرك 

1439ه/2018م(.
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48. الشــربيين، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب، »اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع«، 
احملقــق: مكتــب البحــوث والدراســات - دار الفكــر، الناشــر: دار الفكــر – بــروت.

بــن أمحــد اخلطيــب، »مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ  49. الشــربيين، حممــد 
1994م(. 1415ه-  األوىل،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  )دار  املنهــاج« 

50. الشــنقيطي، عبــد هللا بــن إبراهيــم العلــوي، »نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود« 
تقــدمي: الــداي ولــد ســيدي اباب – )أمحــد رمــزي، مطبعــة فضالــة ابملغــرب(.

51. الشــرازي، أبــو إســحاق »املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي« )دار الفكــر – 
بــروت(.

52. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »التبصــرة يف أصــول الفقــه« حتقيــق: د. حممــد 
حســن هيتــو، )دار الفكــر – دمشــق، الطبعــة: األوىل، 1403(.

53. الشــرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم، »اللمــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الطبعــة 
الثانية 2003م(.

54. الصــاوي، أمحــد بــن حممــد، »بلغــة الســالك ألقــرب املســالك« )دار املعــارف، 
بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(.

55. الصقلــي، أبــو بكــر حممــد بــن عبــد هللا بــن يونــس، »اجلامــع ملســائل املدونــة«، 
)معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســامي- جامعــة أم القــرى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: األوىل، 1434ه.
56. الطحــاوي، أبــو جعفــر أمحــد، »خمتصــر اختــاف العلمــاء« حتقيــق: د. عبــد هللا 

نذيــر أمحــد، )دار البشــائر اإلســامية – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1417(.
57. الطــويف، ســليمان بــن عبــد القــوي، »شــرح خمتصــر الروضــة« حتقيــق: عبــد هللا بــن 

عبــد احملســن الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل، 1407ه/1987م(.
البــن  الفقــه  عمــدة  شــرح  يف  الغمامــة  »وبــل  حممــد،  بــن  هللا  عبــد  الطيــار،   .58
قدامــة« )دار الوطــن للنشــر والتوزيــع، الــرايض- اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

األوىل:1429ه(.
59. الظفــري، مــرمي حممــد، »مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأســرار الفقــه املرمــوز يف 
األعــام والكتــب واآلراء والرتجيحــات«، )دار ابــن حــزم، الطبعــة: األوىل، 1422ه- 

2002م(.
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60. ابــن عابديــن، حممــد أمــني، »رد احملتــار علــى الــدر املختــار« )دار الفكر-بــروت، 
الطبعــة: الثانيــة، 1412ه(.

موجباهتــا  املالكــي  املذهــب  يف  الضعيــف  ابلقــول  الفتــوى  الكــرمي،  عبــد   .61
وضوابطهــا« )جامعــة أدرار- كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة والعلــوم اإلســامية 

2014م(. /2013
62. عبــد املنعــم، حممــود عبــد الرمحــن »معجــم املصطلحــات واأللفــاظ الفقهيــة« )دار 

الفضيلــة(.
63. العطــار، حســن بــن حممــد، »حاشــية العطــار علــى شــرح اجلــال احمللــي علــى مجــع 

اجلوامــع« )دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(
64. عليــش، حممــد أمحــد، »فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك« 

)دار املعرفــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريخ(.
العربيــة  اللغــة  فريــق عمــل »معجــم  احلميــد مبســاعدة  عبــد  أمحــد خمتــار  65. عمــر، 

2008م(. 1429ه-  األوىل،  الطبعــة:  الكتــب،  )عــامل  املعاصــرة« 
66. عمــران، د/مصطفــى، »القــول الضعيــف يف خمتصــر خليــل ابب البيــع منوذجــاُ« 

)جملــة اجلامعــة األمسريــة، العــدد 16 الســنة 9(.
67. العمــراين، أبــو احلســني حيــى بــن أيب اخلــر، »البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي« 

حتقيــق: قاســم حممــد النــوري، )دار املنهــاج – جــدة، الطبعــة: األوىل، 1421ه(.
68. الَعْوتــي، َســَلمة بــن ُمْســِلم، »اإلابنــة يف اللغــة العربيــة« حتقيــق: د. عبــد الكــرمي 
خليفــة- د. نصــرت عبــد الرمحــن- د. صــاح جــرار- د. حممــد حســن عــواد- د. 
جاســر أبــو صفيــة، )وزارة الــرتاث القومــي والثقافــة- مســقط- ســلطنة عمــان، الطبعــة: 

1999م(. 1420ه-  األوىل، 
69. الغمــراوي، حممــد الزهــري، »الســراج الوهــاج علــى مــن املنهــاج« )دار املعرفــة 

بــروت(.  للطباعــة والنشــر – 
70. الفــارايب، أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد، »الصحــاح اتج اللغــة وصحــاح العربيــة«، 
حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، )دار العلــم للمايــني – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 

1987م(. 1407ه- 
71. الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، »املصباح املنر«، )املكتبة العلمية، بروت(.



العمل ابلقول الضعيف وأثره يف األحكام 48

72. القــرايف، أمحــد بــن إدريــس »الفــروق مــع هوامشــه« حتقيــق: خليــل املنصــور، )دار 
الكتــب العلميــة- بــروت- الطبعــة: األوىل، 1418ه- 1998م(.

األحــكام  عــن  الفتــاوى  متييــز  يف  »اإلحــكام  أمحــد،  الديــن  شــهاب  القــرايف،   .73
وتصرفــات القاضــي واإلمــام« حتقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )دار البشــائر اإلســامية، 

الثانيــة، 1416ه(. لبنــان، الطبعــة:  بــروت، 
74. القــرايف، شــهاب الديــن أمحــد، »الذخــرة« حتقيــق: حممــد حجــي، ســعيد أعــراب، 

حممــد بــو خبــزة، )دار الغــرب اإلســامي- بــروت، الطبعــة: األوىل، 1994م(.
75. القزويــين، أمحــد بــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة«، حتقيــق: عبــد الســام حممــد 

هــارون، )دار الفكــر، 1399ه(.
76. القزويــين، حممــد ابــن ماجــه، »ســنن ابــن ماجــه« )دار الرســالة العامليــة، الطبعــة: 

األوىل 2009م(.
77. القشــري، مســلم بــن احلجــاج » املســند الصحيــح املختصــر بنقــل العــدل عــن 
العــدل إىل رســول هللا  حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، )دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

– بــروت(.
78. ابــن القطــان، علــى بــن حممــد، »اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع« حتقيــق: حســن 
فــوزي الصعيــدي، )الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، الطبعــة: األوىل، 1424ه- 

2004م(.
79. ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، »إعــام املوقعــني عــن رب العاملــني« خــرج أحاديثــه 
وآاثره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، )دار ابــن اجلــوزي للنشــر والتوزيــع، 

الســعودية، الطبعة: األوىل، 1423ه(.
80. ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر، »الطــرق احلكميــة«، )مكتبــة دار البيــان، الطبعــة: 

بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ(.
81. الكاساين، عاء الدين »بدائع الصنائع« )دار الكتاب العريب، بروت، الطبعة: 

الثانية، 1982ه(.
82. الكفــوي، أبــو البقــاء، الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، حتقيــق: 

عــدانن درويــش- حممــد املصــري، )مؤسســة الرســالة – بــروت(.
83. املــاوردي، علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب »احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب 
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اإلمام الشافعي« حتقيق: الشيخ علي حممد معوض- الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
)دار الكتب العلمية- بروت- لبنان- الطبعة: األوىل، 1419ه -1999م(.

بــن  84. جمموعــة مــن الباحثــني »معلمــة زايــد الفقهيــة واألصوليــة« )مؤسســة زايــد 
واإلنســانية(. اخلريــة  لألعمــال  هنيــان  آل  ســلطان 

85. جمموعــة مــن الباحثــني، »موســوعة اإلمجــاع يف الفقــه اإلســامي« )دار الفضيلــة 
الطبعــة: األوىل، 1433ه-  العربيــة الســعودية،  الــرايض- اململكــة  للنشــر والتوزيــع، 

2012م(.
86. جمموعــة مــن املؤلفــني، وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية »املوســوعة الفقهيــة 

الكويتيــة« )دار الساســل، الكويــت، الطبعــة الثانيــة،1427ه(.
87. ابــن مفلــح، حممــد بــن مفلــح »الفــروع وتصحيــح الفــروع« احملقــق: عبــد هللا بــن 

عبــد احملســن الرتكــي، )مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األوىل 1424ه(
األوىل،  الطبعــة:   – بــروت  الفكــر-  )دار  »املغــين«  قدامــة  ابــن  املقدســي،   .88

1405ه(.
89. ابــن امللقــن ســراج الديــن أبــو حفــص، »اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام« حتقيــق: 
عبــد العزيــز بــن أمحــد بــن حممــد املشــيقح، )دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، الســعودية، 

الطبعــة: األوىل، 1417ه- 1997م(.
90. املنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن زيــن العابديــن، »التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف« 

)عــامل الكتــب 38 عبــد اخلالــق ثروت-القاهــرة، الطبعــة: األوىل، 1410ه(.
91. ابــن املنــذر، أبــو بكــر حممــد بــن إبراهيــم »اإلشــراف علــى مذاهــب العلمــاء« 
اخليمــة-  رأس  الثقافيــة،  مكــة  )مكتبــة  محــاد،  أبــو  األنصــاري  أمحــد  صغــر  حتقيــق: 

1425ه(. األوىل،  الطبعــة:  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
92. ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، »لســان العــرب« )دار صــادر – بــروت، الطبعــة: 

الثالثــة – 1414ه.(ـ
93. املنيــاوي، أبــو املنــذر حممــود، »شــرح خمتصــر األصــول مــن علــم األصــول« )املكتبــة 

الشاملة، مصر، الطبعة: األوىل، 1432ه- 2011م(.
94. جنيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، »البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق« )دار 

الكتــاب اإلســامي، الطبعــة: الثانيــة- بــدون اتريــخ(.
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95. النملــة، عبــد الكــرمي بــن علــي، »املهــذب يف علــم أصــول الفقــه املقــارن« )مكتبــة 
الرشــد – الــرايض، الطبعــة األوىل: 1420ه- 1999م(.

96. النــووي، حميــي الديــن »روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني« )املكتــب اإلســامي، 
بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1405ه(.

97. النــووي، حميــي الديــن حييــي، »آداب الفتــوى واملفــي واملســتفي« حتقيــق: بســام 
عبــد الوهــاب اجلــايب، )دار الفكــر، دمشــق الطبعــة: األوىل(.

98. النووي، حميي الدين حييي، »اجملموع شرح املهذب« )دار الفكر(.
99. النــووي، حيــى بــن شــرف، »شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم« )دار إحيــاء 

الثانيــة، 1392(. الطبعــة  بــروت،  العــريب،  الــرتاث 
100. ابــن هبــرة، حييــي بــن حممــد، »اختــاف األئمــة العلمــاء« حتقيــق: الســيد يوســف 
أمحد، )دار الكتب العلمية- لبنان، بروت، الطبعة: األوىل، 1423ه- 2002م(.

101. ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد »فتح القدير« )دار الفكر(.
102. اهليتمــي، ابــن حجــر، »حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج« مراجعة/جلنــة مــن العلمــاء 

)املكتبــة التجاريــة الكــربى مبصــر لصاحبهــا مصطفــى حممــد، الطبعــة: بــدون طبعــة(.
103. اليعمــري، إبراهيــم بــن علــي بــن فرحــون »تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة 

لبنان/بــروت – 1422ه(. العلميــة-  الكتــب  ومناهــج األحــكام« حتقيــق: )دار 


