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 ملخص البحث

َالتلفيق مصطلح ظهر يف القرون املتأخرة, وكثر احلديث عنه يف القـرن العـارش 
التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف : ا بعده, وهو فرع من فروع التقليد, واملراد بهوم

 .مسألة عملية واحدة
ّوقد فرسه بعض الباحثني بمراعاة اخلـالف, وجعلـه بعـضهم بمعنـى تتبـع  ّ

ٍعىل مسألة إحداث قول ثالث, وقد بينت وجه الشبه بينه ّالرخص, وخرجه بعضهم 
 .ّالفروق الدقيقة التي متيزه عنها وبني هذه الثالثة, وذكرت

ّثم عرضت أقوال الفقهاء يف حكمـه وأدلـتهم واملناقـشات الـواردة عليهـا, 
ٍوخلصت بعد ذلك إىل رأي خمتار, وهو ٍ: 

 بل جيب عليه ,ٍالتلفيق ال جيوز للمجتهد قصده من غري نظر يف األدلة املعتربةّأن 
ٍى به, وإذا توصل إىل رأي فيه تلفيق بـني ّ, فام أداه اجتهاده إليه عمل وأفت فيهاأن ينظر

ً فال تثريب عليه; ألن التلفيق حصل تبعا ال بالقصد األولقولني أو أكثر ّ. 
وإذا عجز عن معرفة حكم املسألة إما لعدم وقوفه عىل األدلة, وإما لتعارضها يف 

 . فإنه يلجأ إىل التقليد الذي ال تلفيق فيهنظره;
ّ الذكر, وال جيوز له التلفيـق; ألنـه ال يـرجح ّوالعامي جيب عليه سؤال أهل

ًقوال عىل آخر, أو يلفق بني قولني إال تبعا هلواه وشهوته, ولو قيل بجواز التلفيـق  ً
 .ًله لكان ذلك فتحا لإلباحية من أوسع أبواهبا

َوملا كان من أبرز ما يعتمد عليه بعض من أجاز التلفيـق أنـه سـبب للتيـسري 
د الرشعية, وذلك من خالل مراعـاة رضورة املـستفتي الذي هو من أعظم املقاص

املـستفتي أو سـعي املفتـي يف تـصحيح عبـادة وحاجته, أو ضعف دينه وحاله, أو 
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ّمعاملته; فقد ناقشت ذلك, وبينت أن التيسري مقصود رشعي جيب عىل املفتـي أن  ّ
ّية, وأن ّيراعيه يف حدود الضوابط التي دلت عليها الرشيعة بأدلتها اجلزئية أو الكل

ّاملكلف ال يقع يف أمر يقتيض التيسري إال ويف الرشيعة الرحبة ما يدل عىل التوسـعة  ٍ
ٍحاجة إىل تلفيق أو غريه, وهلذا مل حيتج الفقهاء خالل قـرون متطاولـة  فيه من غري ٍ

 .إىل التلفيق مع كثرة النوازل والوقائع التي حدثت يف زماهنم, وباهللا التوفيق
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ًعل رشيعته نورا وهد احلمد هللا الذي ج ٍللناس, ومنجاة من كل زيغ وضالل ً ٍ ّ ً
ً, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه, شـهادة ال ريـب فيهـا وال والتباس

ًاختالس, وأشهد أن حممدا عبده  أهد من سبيله مهام سعى يف  ال سبيل ,ورسولهّ
ٌاألرض عبد وجاس ًلم تـسليام بعـدد , صىل اهللا عليه وعـىل آلـه وصـحابته وسـ)١(ِ

 :األرواح واألنفاس, أما بعد
ّفإن الوقائع احلادثة من بعد عرص النبـوة ال تـزال يف جتـدد وازديـاد, وبقـدر 

ًالفقـه قـوة ونمـوا ّكثرهتا واتـساعها يـستمر  ّ الـدهور وتقلـب األحـوال ّعـىل مـرً
ً اجتهادا يف اسـتنباط أحكامهـا والتعـرف − كذلك −ّ, ويستمر الفقهاء والعصور

ّ وجه احلق فيها ; ألن الوقائع ال يمكن أن ختلو عن حكم الشارععىل ّ)٢(. 
 ونزل باملسلمني حوادث ال عهـد ,ويف زماننا املعارص كثرت النوازل اجلديدة

ُلألمة هبا من قبل يف املجاالت العبادية واملالية والطبية وغريها, وأمام هذا الـسيل  ّ
ارصين يف تقديم احللـول هلـا, وكـان ّمن هذه املسائل تعددت مسالك الفقهاء املع

; واعتربوه )التلفيق بني املذاهب الفقهية(ن من املناهج التي دعا هلا بعض املعارصي
ّاحلل األمثل للمشكالت الفقهية املعارصة يف حياة املسلمني, ومأخـذهم يف ذلـك 

 :ّعدة أمور; منها
 يغنـي عـن سـواه مـن  وال,بحاجـة األمـة بمفـردهال يفي  أن املذهب الفقهي الواحد −١

 .ال تضيق عن حاجات األمة املستجدةّ, بخالف جمموع املذاهب, فإهنا املذاهب
 أن التلفيق يعني عىل اختيار ما هو أرفق باملكلفني وأيرس عليهم; لرتغيبهم يف الدين −٢

 .وحتبيبه إليهم, السيام مع فساد أحوال بعض الناس وضعف دينهم
ّجتاه فقهي واحد ملفق من مجيعهـاة بتكوين ا التقريب بني املذاهب الفقهي−٣ , وذلـك ٍ

 .)٣(مفيد يف إزالة التعصب املذهبي أو التقليل من آثاره
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 وقـد ذكـر الـشيخ مجـال الـدين ,والتلفيق مصطلح حادث يف القرون املتأخرة
ّأنه ال يبعد حدوثه يف القرن اخلامس; ألنـه اشـتد التعـصب والتحـزب,  )١(القاسمي ّ ّ

 مـن خـالل اسـتقراء املؤلفـات يف −, ويبـدو يل )٢(التمـذهب ودخلت السياسة يف
ّ أنه حدث بعد القرن السادس; ألنه ال ذكر له يف املصادر التي وقفـت −املوضوع 

التـأليف فيـه يف القـرن العـارش عليها قبل هذا التاريخ, ثـم كثـر احلـديث عنـه و
 .بعدهوما

فهي مسألة أخـر غـري آحاد املسائل; ٍمذهب آلخر يف وأما مسألة االنتقال من 
 .التلفيق

ّوهاهنا أسئلة حرية باجلواب, والنظر فيها للوصول إىل احلـق والـصواب, 
هل التلفيق بني املذاهب الفقهية منهج صحيح يف التعرف عىل األحكـام : وهي

ٍالرشعية? وإذا كان كذلك فلامذا تأخر حدوثه بعد نشوء املذاهب الفقهية بزمان 
 والوقائع?ٍطويل مع كثرة احلوادث 

ّوهل استطاع التلفيق حل املشكالت الفقهية التي واجهت األمـة? أو إزالـة 
ُالتعصب املذهبي الذي اشتد أواره يف القرون املتأخرة التـي بـرزت فيهـا الـدعوة  ّ

 ّللتلفيق? أو ختفيفه عىل أقل األحوال?
هــذه األســئلة هنزتنــي إىل بحــث التلفيــق ودراســته, وبــذل الوســع يف 

 .)٣(الصواب فيه وجه التعرف عىل
 .ًوقد جعلته منتظام يف مقدمة, وثالثة مباحث, وخامتة

 . وخطة البحث, ودواعي بحثه, يف بيان أمهية املوضوع فاملقدمة
وفيه . ذاهب الفقهية ومتييزه عام يشبهه حقيقة التلفيق بني امل: واملبحث األول يف

 :أربعة مطالب
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 .ته حقيقة التلفيق وأمثل:   املطلب األول
 . متييز التلفيق عن مراعاة اخلالف:   املطلب الثاين
 .ٍ متييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:   املطلب الثالث
 . متييز التلفيق عن تتبع الرخص:   املطلب الرابع
 :وفيه أربعة مطالب.  حكم التلفيق بني املذاهب الفقهية: واملبحث الثاين يف
 . والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب آراء األصوليني:   املطلب األول
 . مبنى اخلالف يف التلفيق بني املذاهب:   املطلب الثاين
 . أدلة األصوليني والفقهاء عىل آرائهم يف حكم التلفيق:   املطلب الثالث
 .ُ مناقشة األدلة والرأي املختار:   املطلب الرابع
 : وفيه مطلبان.ه تيسري الفتو وعالقة التلفيق ب: واملبحث الثالث يف
 .ً معنى تيسري الفتو وضوابطه إمجاال:   املطلب األول
 . عالقة التلفيق بتيسري الفتو:   املطلب الثاين

 . نتائج البحث: واخلامتة يف
وقد سلكت فيه املنهج العلمي من ترتيب املباحـث, وعـزو اآليـات, وختـريج 

 . وتوثيق النقول, والرتمجة لألعالماألحاديث,
 .التلفيق بني املذاهب الفقهية وعالقته بتيسري الفتو: هوسميت

 − بحمـد اهللا −وقبل الرشوع يف املقصود أذكر الدراسات السابقة التي متكنـت 
 : عليها يف موضوع التلفيق, وهيمن الوقوف

 .)هـ١٠٣٣ت (رمي احلنبيل مرعي بن يوسف الك:  رسالة يف التلفيق, للشيخ− ١
مسائل االجتهاد والتقليد, ملحمد بن عبد العظيم املكـي القول السديد يف بعض  − ٢

 . وقد حتدث عن التلفيق يف مبحث مطول,)هـ١٠٥٢ت  (احلنفي
خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق, لعبد الغنـي النابلـيس  − ٣

 .)هـ١١٤٣ت (احلنبيل 
ّملحمــد بــن أمحــد الــسفاريني احلنــبيل التحقيــق يف بطــالن التلفيــق,  − ٤ ت (ّ
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 .ّ وهو رد عىل رسالة الشيخ مرعي,)هـ١١٨٩
 ّوالتـلفيق, حلسـن بن معـروف بـن شـطي البغــدادي احلنـبيلرسـالة يف التقـليد  − ٥

 .ّ, وهي رد عىل رسالة السفاريني)هـ١٢٧٤ت (
, وهـو أوىف )هــ١٣٥١ت (حمد سعيد الباين عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق, مل − ٦

 .َقد استفاد منه وتأثر به غالب من كتب يف املوضوع بعدهما كتب يف املوضوع, و
ّ التلفيق بني أحكام املذاهب, ملحمد بن أمحد السنهوري, وهـو بحـث مقـدم − ٧

 .)هـ١٣٨٣(ملجمع البحوث اإلسالمية 
ّ التلفيق بني أقوال املذاهب, لعبد الرمحن القلهود, وهو بحـث مقـدم ملجمـع − ٨

 .)هـ١٣٨٣(البحوث اإلسالمية 
 تبصري النجباء بحقيقـة االجتهـاد والتقليـد والتلفيـق واإلفتـاء, ملحمـد بـن − ٩

 .إبراهيم احلفناوي
, وهـو بحـث يف جملـة جممـع الفقـه حميي الدين املـيسخليل :  التلفيق, للشيخ−١٠

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, العدد الثامن, اإلسالمي
حتدث يف نصفه عن وهبة الزحييل, وقد : األخذ بالرخص الرشعية وحكمه, للدكتور −١١

ـ ١٤١٥إلسالمي, العدد الثامن, التلفيق, وهو يف جملة جممع الفقه ا  .م١٩٩٤−ه
سعد العنـزي, وهو بحث منشور يف جملة الـرشيعة : التلفيق يف الفتو, للدكتور −١٢

 .هـ١٤٢٠, عام )٣٨(سالمية بجامعة الكويت, عدد والدراسات اإل
 نارص بن عبد اهللا امليامن, وهو بحث: كتور التلفيق يف االجتهاد والتقليد, للد−١٣

 .هـ١٤٢٢, عام )١١(منشور يف جملة العدل, عدد 
ّوإين ألرجو أن يكون يف هذا البحث إضافة جديـدة, وإمتـام ملـا شـيده البـاحثون  ٌ ٌ ّ

, لثـواب والـصواب, وأن يلهمنـي رشـديًقبيل, سائال اهللاَ أن جيمع يل بـني ا
ّويقيني رش نفيس, ورش الشيطان ورش كه, وصىل اهللا وسلم عـىل نبينـا حممـد ّ

 .وعىل آله وصحبه أمجعني
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 املبحث األول
 حقيقة التلفيق بني املذاهب الفقهية ومتييزه عام يشبهه

 :وفيه أربعة مطالب
 :حقيقة التلفيق وأمثلته: املطلب األول
ّمصدر لفق يلفـق: ًالتلفيق لغة ْ ولفـق ,ّ, ومادتـه تـدور عـىل الـضم واجلمـعّ َ

ّ ضم أحد شقيه إىل اآلخر بخياطة ونحوها:لثوبا ٌ واسم الـشق الواحـد لفـق ,ّ ّْ ِ ِّ− 
ْعىل وزن محل  ِّ واللفاق أو التلفاق,−ِ َ ثوبان يلفق أحدمها باآلخر:ِّ ْ ُ وتالفق القوم,ُ َ: 

 .)١(اجتامعهم وتالؤم أمورهم
ّ وأطلقوه عىل ضـم ,وقد استعمل الفقهاء التلفيق يف باب احليض هبذا املعنى

ًالدماء بعضها إىل بعض وجعلها حيضة واحدة ْ َ)٢(. 
ّ فال نجد لـه تعريفـا عنـد متقـدمي األصـوليني ,وأما التلفيق بني املذاهب ً
ًوالفقهاء ; ألنه حدث متأخرا َ مـن )٣( وقد ذكـر لـه الـشيخ حممـد سـعيد البـاين,ّ

إلتيـان بكيفيـة ال يقـول هبـا  هـو ا:قـالوا يف رسـمه (:ًاملتأخرين تعريفـا فقـال
 .)٥(, وتناقله أكثر الباحثني املعارصين من بعده )٤()هدجمت

ِوهذا التعريف فيه تسامح ; فإنه يصدق عىل اخـرتاع قـول مل يـأت بـه أحـد  ٍ
 .املجتهدين وإن مل يكن فيه تلفيق بني مذهبني أو أكثر

ِوعرفه بعض الفقهاء بـ ّ:وهذا تعريف لـه بـبعض . )٦(ّ تتبع الرخص عن هو
                                                           

F١EאWF٤אL١٥٥٠אא؛W٢١٢אא؛W٨٤٩؛FEאEK 
F٢EאWF١אL٤٤٠א؛١L٣٨٠אא؛١L٢١٤EK  
F٣EWאאא،א،

אא،،Wאאאא،
אאא،F١٣٥١EK 

אWF٦אL١٤٣EK 
F٤EאאאFW٩١EK 
F٥EאWFאא٢L١١٧٠אאאאא؛

W٢٦٢אא؛،אאאאא
W٢٧٥EK 

F٦EאWFאאאW٤٦١EK  



 − ١٠ −

ّلرخص عن هو نوع من التلفيق ; إذ املقلـد يف تتبـع الـرخص ّأفراده ; ألن تتبع ا
ّ وال يلـزم أن يكـون كـل تلفيـق بقـصد تتبـع ,خيتار األسهل عليـه مـن املـذاهب ّ

 .)١(الرخص
ٍويمكن أن يعرف بتعريف جامع مانع  ٍ ٍ َّ  : بأن يقال− فيام يبدو يل −ُ

 .ٍلة واحدةٍ التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف عبادة أو معام:التلفيق هو
ّ أن املقصود بالتلفيق أن خيتلف املجتهدون يف عبادة أو معاملة هلـا :وإيضاحه

ٍ فيـأيت شـخص فيقلـد بعـضهم يف حكـم مـن ,أركان أو رشوط عىل قولني فأكثر
ال صورة جديدة مركبـة ّ ويتولد من هذا التقليد ,ٍ وبعضهم يف حكم آخر,أحكامها

 مل − هبـذه اهليئـة −ٍ واحـد مـنهم  عرضـت عـىل بل لـو,يقول هبا أحد املجتهدين
 .)٢(يقبلها

 :ومن خالل هذا التصوير والتقرير يتبني لنا األمور التالية
 . لكنه تقليد مركب من أكثر من مذهب,ّ أن التلفيق فرع عن التقليد−١
 أو , أن التلفيق إنام يكـون يف دائـرة مـسائل االجتهـاد دون مـسائل االعتقـاد−٢

 .ع هبا عند احلارض والباداملسائل العملية املقطو
 , إذا عمل املقلد بقولني عىل وجه التعاقب دون أن يكون لألول أثـر يف الثـاين−٣

 .ً وإنام يكون رجوعا عام عمل به,ًفإنه ال يكون تلفيقا
ّ وكذا إذا عمل بقولني يف حادثني فال يكون تلفيقا ; لتعدد النازلة−٤ ً)٣(. 

 أن : وهـي,لمعنـى اللغـوي واضـحةومناسبة املعنى االصطالحي للتلفيق ل
ّالتلفيق فيه ضم آلراء الفقهاء ومجع بينهـا يف حقيقـة واحـدة كجمـع أحـد شـقي 

 .الثوب إىل اآلخر
ّوزان ما تقدم يف املعنى اللغـويوعىل  َ ً فقـول أحـد املجتهـدين يـسمى لفقـا:ِ ْ ِ, 

ً إىل بعض يسميان لفاقاوالقوالن املضمومان ً أو تلفاقا,ِ ْ  وهـو − وعمـل املجتهـد ,ِ
ً يسمى لفقا وتلفيقا−ّالضم بني القولني  ً ْ َ. 
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 :ومن أمثلة التلفيق
ً من توضأ فمسح بعض رأسه مقلدا لإلمام الشافعي−١ ّ ومس أجنبيـة مـن غـري ,َ

ًحائل مقلدا لإلمام أيب حنيفة  فإن صحة وضوئه عىل هذه الـصفة مل يقـل هبـا ,ٍ
 .نهَ بل لو عرض عىل واحد منهام حلكم ببطال,ِكال اإلمامني

ً من مكث بمزدلفة بمقدار حط رحلـه تقليـدا لإلمـام مالـك−٢ ّ َ ّ وأخـر طـواف ,َ
ّ فإن حجه عىل هذه اهليئة تلفيـق ,ًاهللا املحرم تقليدا لإلمام أمحداإلفاضة إىل شهر  ّ

 .بني مذهبي هذين اإلمامني
ّ من طلق زوجته ثالثا ثم تزوجت بابن تسع سـنني وأصـاهبا ثـم طلقهـا فـإن −٣ ًّ ّّ ّ َّ

 وطالقـه صـحيح مـن غـري ,ّ حيللها لزوجها األول عند اإلمام الشافعيوطأه
 فإذا نكحهـا زوجهـا األول كـان ذلـك ,ّوجوب العدة عليها عند اإلمام أمحد

 .ًتلفيقا بني هذين املذهبني
ً أن يستأجر شخص مكانا موقوفا تسعني سنة فأكثر من غري أن يراه−٤ ً مقلـدا يف ,ً

 . ويف عدم الرؤية أبا حنيفة,املدة الطويلة الشافعي وأمحد
 .)١(إىل غري ذلك من الصور الكثرية

 : متييز التلفيق عن مراعاة اخلالف:املطلب الثاين
ٌمما يشبه التلفيق أصل مشهور عند املالكية ّ حتـى إن , وهو مراعـاة اخلـالف,ٌ

ّ, ومراعاة اخلالف عرف بتعريفات متعـددة)٢(ّبعض الباحثني فرس التلفيق به  مـن ,ٍ
ُإعامل دليـل يف الزم مدلولـه الـذي أعمـل يف  ( :ّله بأنه)٣(ا تعريف ابن عرفةأمجعه ٍ ُ

 .)٤()ٌنقيضه دليل آخر 
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ّ أن الدليل الذي حيتج به املستدل من الكتاب أو السنة له مـدلول:وإيضاحه ّ ّ ّ, 
ّ أن يعمل املستدل بمـدلول دليلـه دون : ومراعاة اخلالف معناها,ٌوالزم للمدلول

ّزم دليل خمالفه دون مدلوله ; ألنـه يـر أن الزم دليـل خمالفـه  ويعمل بال,الزمه
 .)١(أقو من الزم دليله هو

يـصدق عـىل مراعـاة  )٢(جـنس) إعـامل دليـل (:وعىل هذا فقوله يف التعريف
 . واملراد بالدليل هنا دليل املخالف,اخلالف وغريه

 .حيرتز به عن إعامل الدليل يف مدلوله) يف الزم مدلوله (:وقوله
 فالـضمري , يف نقـيض دليـل املخـالف:أي) ُالذي أعمل يف نقيـضه (:وقوله
 .ٌراجع له

 .ّ وهو دليل املستدل, مدلول دليل آخر:أي) ٌدليل آخر (:وقوله
ً أن اإلمام مالكا أوجب فسخ نكاح الشغار:ومثاله , وأثبت اإلرث إذا مات )٣(ّ

 .ّأحد املتزوجني بالشغار
, وهـو إبطـال هـذا )٤(عن نكـاح الـشغار فهو قد عمل بمدلول هني النبي 

َ وترك الزمه وهو عـدم اإلرث بـسببه,النوع من النكاح وإلغاؤه  وعمـل بـالزم ,َ
 وهو عموم قوله ,الشغار ووجوب مهر املثل فيهّدليل أيب حنيفة القائل بصحة نكاح 

ِ فانكحوا ما طاب لكـم مـن النـساء﴿ :تعاىل ِ َِ ْ َِّ َ َ ُُ َْ َ ثبـوت , فـإن الزمـه )٣: النـساء (﴾َ
 .)٥( فأثبته هلام مع أنه يقول بفساد النكاح,ّاملرياث للمتزوجني بالشغار
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ٍوكذا كثري من األنكحة الفاسدة يفـسخها اإلمـام مالـك بطـالق وصـداق ٍ, 
ّويلحق بالزوجني الولد املتكون منها ; مراعاة خلالف من صححها َّ ً)١(. 
 وهو اإلتيان ,فوقد أطلق بعض الفقهاء مراعاة اخلالف عىل اخلروج من اخلال

ٍبالعبادة أو املعاملة املختلف فيها عىل وجـه معتـرب عنـد مجيـع العلـامء , وهـذا فيـه )٢(ٍ
ً; ألن بينهام فرقامساحمة ّ: 

 ولكنه يقول ,ّفاخلروج من اخلالف ال يرتتب عليه خمالفة اخلارج منه لالزم دليله
 بخالف مراعاة ,زمهٍبمقتىض دليل املخالف عىل وجه ال خيالف دليله يف مدلوله أو ال

 .)٣(اخلالف
ً أن كال منهام فيـه اعتبـار ملـذهبني :ووجه الشبه بني التلفيق ومراعاة اخلالف ّ

 وهلذا اشرتط القائلون بمراعـاة اخلـالف ,ّ كام أهنام يلتقيان يف بعض الصور,فأكثر
ً كمن تزوج بغري ويل تقليـدا لإلمـا,فيه أن ال يؤدي إىل التلفيق املخالف لإلمجاع ّ م ّ

 .)٤(ً وال شهود تقليدا لإلمام مالك,أيب حنيفة
 : من حيث الوجوه التالية− فيام يبدو يل −ويفرتقان 

 أمـا جمـال مراعـاة اخلـالف فهـو ,ّ أن جمال التلفيق اآلراء االجتهادية للفقهـاء−١
 .ّ وهذا بني من خالل النظر يف تعريفهام,الدليل من جهة مدلوله والزم مدلوله

ٍخلالف عبارة عن ترجيح دليل عـىل دليـل مـن وجـه دون وجـهّ أن مراعاة ا−٢ ٍ ٍ)٥( ,
ّ أن املجتهد راعى دليل :, ووجهه)٦(العلامء من أنواع االستحسانّوهلذا عده بعض 
 ومل يرتجح عنده يف بعضها فلـم ,ّ األحوال ; ألنه ترجح عندهاملخالف يف بعض
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 . عىل آخرٍ, بخالف التلفيق فإنه ال يكون نتيجة ترجيح دليل)١(ِيراعه
ُمراعاة اخلالف تكون من املجتهد ; ألنه هو الذي يعمل األدلة وينظـر فيهـاّ أن −٣ ّ, 

ّبخالف التلفيق فهو يكون من املقلد ; ألنه ال قدرة له عىل معرفة داللـة الـدليل 
 .وما يلزم منها
 :ٍ متييز التلفيق عن إحداث قول ثالث:املطلب الثالث

 أن يذهب : وصورهتا,ئل اإلمجاع املشهورةٍمسألة إحداث قول ثالث من مسا
 فيـأيت مـن ,ٍاملجتهدون يف عرص من األعصار إىل قولني خمتلفني يف مـسألة واحـدة

ًبعدهم بعد انقراض عرصهم وخيرتع فيها قوال جديدا غري القولني السابقني ً)٢(. 
ّ أن املجتهـدين اختلفـوا يف إرث اجلـد واإلخـوة عـىل قـولني:ومثال ذلـك ّ, 

ًنفية واحلنابلـة يف روايـة إىل أن اجلـد حيجـب اإلخـوة مطلقـافذهب احل  وذهـب ,ّّ
ّعن طائفـة مـن الفقهـاء أن  )٣( فيكون ما حكاه ابن حزم,اجلمهور إىل أنه يقاسمهم

ًاإلخوة يسقطون اجلد قوال ثالثا جديدا ً ً ّ)٤(. 
 :وقد اختلف األصوليون يف ذلك عىل ثالثة أقوال

. )٦(ملعظـم املحققـني )٥( ونـسبه اجلـويني, األكثـر وبه قـال,ّ أن ذلك ال جيوز:األول
ً أن املجتهدين ملا اختلفوا عىل قولني كان ذلـك إمجاعـا :ومعتمدهم يف ذلك ّ

ّمنهم عىل أن احلق ال خيرج عن أحد هذين القولني  وإحداث قول ثالث فيه ,ّ
 .ُ وهذا حمال,ّنسبة األمة إىل اإلمجاع عىل اخلطأ والضاللة

 . وبه قالت الظاهرية وبعض احلنفية,ٍحداث قول ثالث أنه جيوز إ:الثاين
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ً عىل قولني كان ذلك إمجاعـا ّ أن املجتهدين ملا اختلفوا:ّومتمسكهم عىل ذلك         
 .)١(عىل تسويغ اخلالف وفتح بابه منهم

 التفصيل بني أن يرفع هذا القول الثالث مـا اتفـق القـوالن الـسابقان فـال :الثالث
 .فيجوز أو ال يرفعه ,جيوز

 .)٤(وغريمها من كبار األصوليني)٣(واآلمدي )٢(وإىل هذا ذهب الرازي
 ومثـال مـا ال ,ّومثال ما يرفع القولني الـسابقني مـا تقـدم يف صـدر املـسألة

 : وهـي, جيـوز فـسخ النكـاح بـالعيوب اخلمـسة: لو قال بعض الفقهـاء:يرفعهام
ّ واجلب, والربص,ُ واجلذام,اجلنون  فالقول , ال يفسخ هبا:ضهم وقال بع,َّ والرتق,َ

ِبأنه يفسخ ببعضها غري رافع ملا اتفقا عليه ً بل وافق يف كل صورة مذهبا,ٍ ٍ ّ)٥(. 
ً ; ألن فيه عمـال بأدلـة − فيام يظهر −وهذا القول أقو من القولني السابقني  ّ

ــريقني ــث.الف ــول ثال ــداث ق ــشبه بإح ــديد ال ــق ش ــشيخ ,ٍ والتلفي ــى إن ال  حت
ّواحلـق يف مـسألة  ( : إذا كان التلفيق بني قـولني فقـط فقـالّسو بينهام)٦(املطيعي

ٍالتلفيق أهنا كمسألة إحداث قول ثالث فيام إذا اختلفوا عىل قولني فقط ٍ.( ..)٧(. 
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ٍ أن كال منهام فيه إحداث لقول جديد مل يقل به املجتهدون :ووجه الشبه بينهام ٌ ًّ
 : لكنهام يفرتقان فيام ييل.السابقون

 بينام , وإجياد صورة جديدة منهام,ق فيه تركيب بني قولني من مذهبنيّ أن التلفي−١
ٍإحداث قول ثالث قد يكون تركا للقولني املختلفني واإلتيان بقول جديد ًٍ ٍ. 

ّ أن التلفيق فيه أخذ لكـل القـول األول وكـل الثـاين مـامل يتناقـضا−٢ ّ  بخـالف ,ّ
َإحداث قول ثالث فقد يكون أخذا ً لبعض القول األول  ٍ  .وبعض الثاينٍ

ٍ وإحداث قول ثالث ال يكون ,ّ أن التلفيق قد يكون بني قولني أو ثالثة أو أكثر−٣ ٍ
 .)١(إال إذا كانت املسألة السابقة ذات قولني فقط

 : متييز التلفيق عن تتبع الرخص:املطلب الرابع
ً رخص الشارع لنا يف كذا ترخيصا : يقال, السهولة واللني:الرخصة يف اللغة ّ

ّرسه وسهلهإذا ي ٌ وبنان رخص,ّ  .)٢(ّ لني: أي,ٌ
ّوعرفت عنـد األصوليني بتعريفـات كثرية  )٣( منها تعريف ابن السبكي,ُ

ٍاحلكم الرشعي إن تغري إىل سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم األصيل(ِهلا بـ ّ()٤(. 
) إىل سـهولة (: وبقوله,ًما كان باقيا عىل حكمه األصيل) تغري (:فخرج بقوله

ٌبيـان لـسبب ) لعـذر (:وقولـه ,ونحوها مما يتغري إىل صـعوبةود والتعازير احلد
مـا نـسخ يف رشيعتنـا ) مع قيام السبب للحكم األصيل (: وخرج بقوله,الرتخيص
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 الغنائم واإلبل والشحوم فـال يـسمى  كإباحة,من اآلصار التي كانت عىل من قبلنا
 .)١(نسخه لنا رخصة

 :كلف ثالثة أنواعوالرخصة باعتبار تعلقها بفعل امل
ّ كأكل امليتة للمضطر ; ألن النفوس أمانة عنـد املكلفـني جيـب , رخصة واجبة−١ ّ

 .حفظها ليستويف اهللا حقه منها يف العبادات والتكاليف
 . كقرص املسافر للصالة الرباعية, رخصة مندوبة−٢
 .)٢( كاجلمع بني الصالتني يف غري عرفة ومزدلفة, رخصة مباحة−٣

 : بقولـه كـام أوضـحه ,لرخص الرشعية حمبوب عند اهللا تعـاىلواإلتيان با
ّإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته(( ّ(()٣(. 

ّ أن يأخذ املكلف من كـل مـذهب مـا هـو :وأما تتبع رخص املذاهب فمعناه
 وهـو الـسهولة , فاملراد بالرخصة هنـا املعنـى اللغـوي,َأهون فيام يقع من املسائل

ً سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطالحا أم ال,واللني ّ)٤(. 
 وحكـى ابـن ,بتحريم هذا النوع من الرخصّوقد رصح أكثر األصوليني 

ّ, اإلمجاع عليه ; ألن التتبع هلا حيل رباط التكليف ; إذ املتتبع )٥(ّعبد الرب وابن ,حزم ّ
 .)٦(طبه به ومل يتبع ما رشعه اهللا وخا,هلا إنام يتبع هواه وما تشتهيه نفسه

                                                           
F١EאWFאאא١אL٤٧אאאא؛١L٦٤ J٦٥EK  
F٢EאWFא١אL٣٣٠אא؛٢L٩א؛אא١L١٢١؛

א٣אL١١١٨EK 
F٣EאאאF٥٨٧٣E،אאאF٣L١٦٢EWFאE،

אאF١٨٨٦EK 
F٤EאWFאאאא١L٤٠٠אא؛٣L٢٦٢EK 
F٥EWאא،א،Wאאא

א،א،א،F٤٦٣EK 
אWFאאW٤٤٠אא؛W١١٩EK 

F٦EאWFאאW١٧٥א؛٢L١١٢א؛W١٣٧אא؛٥L؛١٣٤
א٦אL٣٢٥אא؛٤L٥١٣אא؛٤L٥٧٧؛١L٧٧EK 

אאא،אא،אאא،
אאאא،אאא

אאאאאKאWFא٤L٦٢٢א؛٨L٤٠٩٠א؛
٤L٢٥٤EKZ 
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َ حتى إن من الباحثني من ,ّوتتبع الرخص يلتقي مع التلفيق يف بعض الوجوه
ًجعلهام شيئا واحدا ّأن من مفاسد تتبع الرخص أهنا قد تفيض  )٢(, وذكر الشاطبي)١(ً ّ

 .)٣(ٍإىل التلفيق بني املذاهب عىل وجه خيرق إمجاعهم
ّ التلفيـق إنـام شـدد فيهـا ّأن قـضية )٤(وذكر الشيخ عبد الرمحن املعلمي اليامين
ّالعلامء إذا كانت ملجرد التشهي وتتبع الرخص ّ)٥(. 
 :وعىل هذا يمكن التمييز بينهام بأن يقال

١− قد ينفرد التلفيق بني املذاهب عن تتبع الرخص إذا مل يكن بقصد اتبـاع اهلـو 
 .والتسهيل املخالف لألدلة املعتربة

 . تركيب بني قولني فأكثر يف مسألة واحدة قد ينفرد تتبع الرخص إذا مل يكن فيه−٢
 قد جيتمعان إذا كان فيهام تركيب بني قولني فأكثر يف مسألة واحدة بقصد اتبـاع −٣

 .اهلو والتسهيل املخالف لألدلة املعتربة
 .فالعالقة بينهام عالقة عموم وخصوص من وجه

ه فلننتقـل  وحصل متييزه عام يلتبس بـ,ّوبعد أن تصورنا التلفيق بني املذاهب
 .لبيان حكمه يف املبحث التايل

                                                                                                                                                    
ZאWא Jא Jאא،

KאWFאאאאאW٢٠ J٣٢אא؛
אW٤٤ J٥٥EK 

אאאא،אאאא
אKאWFאאW١٤٦ J١٤٧אא؛٥L١٦٧א؛

٤L٢٥٤ J٢٥٥؛אא٦L٣١٢ J٣١٥EK 
אאאאאאWFאאאא

אW٩١ J٩٣EK 
F١EאWFאאW١٣EK  
F٢EWאאא،א،אא،א،

א،F٧٩٠KE 
אFWאW٤٨אא؛W٢٣١KE  

F٣EאWFא٤אL٥١٣ J٥١٤EK  
F٤EWאא،א،א

F١٣٨٦EK 
אWF٣אL٣٤٢EK  

F٥EאWFאא٢אL٣٨٤EK 
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 املبحث الثاين
 حكم التلفيق بني املذاهب الفقهية

 :وفيه أربعة مطالب
 : آراء األصوليني والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب:املطلب األول

 :اختلف األصوليون والفقهاء يف التلفيق بني املذاهب عىل ثالثة أقوال
, واختاره عبد الغنـي )١( وهو رأي كثري من العلامء,ًطلقاجيوز م أنه ال :القول األول

ّ, والسفاريني)٢(النابليس , والشيخ )٥(, واملطيعي)٤(, والعلوي الشنقيطي)٣(ّ
ّاحلنفي اإلمجاع عـىل أن  )٧(, وحكى احلصكفي)٦(حممد األمني الشنقيطي

 .)٩(ّ, وهو األصح عند متأخري الشافعية)٨(ّاحلكم امللفق باطل
                                                           

F١EאWFאא١L٣٩٠אאאא؛
١L٧٩EK 

F٢EאWFאאאW٥٥EK 
F٣EאWFאאW١٧١EK 

אWא،אא،Wא
א،אאאא،،F١١٨٩EK 

אWFאאאא٢אL٨٣٩א؛٦L١٤EK 
F٤EאWFאאא٢L٣٤٣EK  

אWאאאאא،Wאאא
א،א،F١٢٣٠EK 

אWF٤אL٦٥א؛٦L١٨EK  
F٥EאWFאא٤L٦٢٩EK  
F٦EאWFאאאא٢L٦٨١EK 

אאWאאאאא،Wאא،
א،אא،F١٣٩٣EK 

אWFאאאאאEK 
F٧EWאא،Wאאא،אא،

א،F١٠٨٨EK 
אWFא١١L٥٧EK  

F٨EאWFאא١אL٧٥אEK 
F٩EאWFאאא٤אL٣٢٥،٣٢٩אא؛

١L١٧EK 
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عـن املغاربـة مـن املالكيـة   )١( ونقلـه الدسـوقي,ًأنه جيـوز التلفيـق مطلقـا :ينالقول الثا
 .)٢(ّورجحه

 : واختلفوا يف هذه الرشوط كام ييل, أنه جيوز برشوط: الثالثالقول
 واختــاره الــشيخ مرعــي ,ً أنــه يــشرتط عــدم تتبــع الــرخص قــصدا)أ              ( 

ّلـشطي, وا)٤(ّ, وتبعه عىل ذلك الرحيباين)٣(الكرمي , )٦(, وابـن بـدران)٥(ّ
 .واملعلمي

 .)٧(والشاطبي, ّ ورصح به القرايف,عدم خرق اإلمجاعفيه  أنه يشرتط )ب   (
, )٨( واختـاره ابـن اهلـامم,ًا عمل به تقليـداـمالتلفيق يف غري ون ـ أن يك)جـ         (

                                                           
F١EWא،א،

،F١٢٣٠EK 
F٢EאWFאאא١L٢٠EK  
F٣EאWFאאאW١٦٠EK 

אWאא،،W
אא،אאאא،F١٠٣٣EK 

אWFאא٣אL١١١٨א؛٧L٢٠٣EK 
F٤EאWFאא١L٣٩١EK  

אWאא،Wא
א،F١٢٤٠EK 

אWFאא٣אL١١٢٦א؛٧L٢٣٤EK 
F٥EאWFאW١١١EK  

אWאאא،א،Wאא،
א،F١٢٧٤EK 

אWFאא١אL٣٥٩א؛٢L٢٠٩EK  
F٦EאWFאאאאW١٠٧ J١٠٨EK 

אאWאאאא،Wאא،
אאא،F١٣٤٦EK 

אWF٤אL٣٧EK  
F٧EאWFאא٤L٦٢٢EK 

אאWאאא،אא،
،Wא،א،،אא،א،אKK،

F٦٨٤EK 
F٨EאWFאאW٥٥١EK 

אאWאאאא،Wא،א
א،F٨٦١KE 
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أن ال  )٣(َوزاد اهلاشـمي النابلـيس. )٢(, وأمري بادشـاه)١(وابن أمري احلاج
 لو قلد رجل : ومثاله,التلفيق خروج عن الزمه املجمع عليهرتتب عىل ي

 يف النكاح بال ويل دخل فيـه صـحة إيقـاع الطـالق ; اإلمام أبا حنيفة
ًألهنا الزمة لصحة النكاح إمجاعا ّ ًفلو طلقها ثالثا ثم أراد تقليد اإلمام  ,ّ

 ; وقوع الطالق لكون النكاح بال ويل فليس له ذلـكالشافعي يف عدم 
 .)٤(ًلكونه رجوعا عن التقليد يف الالزم اإلمجاعي له

 .)٥( واختاره الشفشاوي, أنه جيوز برشط وجود داعي الرضورة)د        ( 
ّيعتـرب البـاين مـن أوىف مـن تكلـم :الباينالشيخ حممد سعيد  رأي )هـ       ( َ عـن  ِ

 : وخالصة رأيه, وهو ممن ير جواز التلفيق بالتقييد,التلفيق
 :ّ ومنه ما هو حمل تفصيل,ًأن التلفيق منه ما هو ممنوع مطلقا    

 :    فاألول نوعان
 :)٦( كقول أيب نواس, التلفيق الباطل لذاته:أحدمها

                                                           
F١EאWFא٣אL٣٥١EK 

אאWא،Wאא،א
א،F٨٧٩EK 

אWFא٧L٢٧٨אא؛٣L٤٧EK 
F٢EאWFא٤L٢٥٣ J٢٥٥EK 

Wאא،Wאא،
FE،F٩٨٧EK 

אWFאW٥٠٦EK 
F٣EWאאא،אאאא،

אK 
אWFאW١٠٧F١EEK 

F٤EאWFאW١١١ J١١٢EK  
F٥EאWFאאW١١٢EK 
אWאאאא،Wאא

אא،F١٣١٣EK 
אWF٤אL٣٩EK 

F٦EWאאא،אא،אא،
FאE،F١٩٨EK 

אWFאא٢אL٧٨٤א؛٢L٢٢٥EK  



 − ٢٢ −

 أحل العـراقـي النبـيذ وشـربه        وقال حرامان املدامة والسكـــر
  ٌوقال احلجازي الرشابان واحـد        فحلت لنا بني اختـالفهام اخلمـر

 وإنام ,ٍ بل هو ليس من أنواع التلفيق بوجه من الوجوه,وهذا مردود باالتفاق
 .هو ناشئ عن املجون والفسق

  وهـو ثالثـة, بل ملا يعرض له مـن العـوارض, التلفيق املحظور لذاته:واآلخر
 :أنواع

ّ بأن يأخذ اإلنسان من كل مذهب ما هو األخـف عليـه ,ً تتبع الرخص عمدا)أ (  ّ
 واألخذ ,رخص للتلهيـع الـه تتبـدرج ضمنـ وين.ذرـوال عرر ـدون ضـب

ًباألقوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للهو ّ. 
ًحكم احلاكم ; ألن حكمه يرفـع اخلـالف ; درءا الذي يستلزم نقض  التلفيق )ب( ّ

 .للفوىض واالضطراب
 .ً التلفيق الذي يستلزم ترك ما عمل به تقليدا)جـ(

ٍ ال يصح فيه أن حيكم عليه بحكم مطلق− تفصيل ّ وهو ما هو حمل−والثاين  ٍ ّ, 
 :بل خيتلف باختالف طبقات املكلفني واختالف أنواع العبادة

 : وهي,واملكلفون عىل طبقات
ّ وهؤالء ال جيوز هلم التلفيق ; ألهنم أربـاب اسـتدالل , أهل االجتهاد املطلق )أ( 

 .واستنباط وليسوا أهل تقليد واستسالم
 وهؤالء ال جيوز هلم التلفيق فـيام ,ام علموا مقلدون فيام مل يعلموا جمتهدون في)ب(

 . ويلحق هبم أهل الرتجيح والتخريج,علموا دليله وجيوز فيام قلدوا فيه
 وهؤالء هلم مـدخل يف قـضية ,ّ من دوهنم من متفقهة املذاهب وعوام الناس)جـ(

 .التلفيق
لـوب ال جمـال للتلفيـق والعبادات املعلومة من الدين بالرضورة وأعـامل الق

 : وهي أنواع, وإنام جمال التلفيق هو ما اختلف فيه الفقهاء من الفروع الفقهية,فيها
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 واألوىل فيهـا أن جيـنح إىل , وهـو العبـادات, ما بني عـىل اليـرس والتـسامح )أ( 
اخلروج من اخلالف من غري أن يوقع نفسه يف احلـرج واملـشقة إن كـان مـن 

لم من نفسه عدم القدرة عىل حتمل العزائم أو نزل بـه  وإذا ع,أرباب العزائم
 , والسـيام يف إفتـاء املـصابني بالعلـل,إىل التلفيق فال مـانع منـهنازلة تضطره 

 ومرىض القلوب ; ليجـذهبم ذلـك إىل االرتيـاح ,وأصحاب األعامل الشاقة
ًللتكاليف شيئا فشيئا ً. 

 فينبغي ,مبنية عىل التشديد واالحتياطويستثنى من ذلك العبادات املالية ; فإهنا          
ُ وال يعـني بـالتلفيق املـستفتي ,للمفتي أن يفتي باألنـسب ملـصلحة الفقـراء
ًاحلريص عىل إضاعة حق الفقري بخال بامله ّ. 

 فال يسوغ التلفيق فيهـا إال , وهو املحظورات, ما بني عىل الورع واالحتياط)ب(
وق العبـاد فـال جمـال للتلفيـق قـ والسيام العائدة إىل ح,يف مواطن الرضورة

ّ; ألنه رضب من االحتيال لالعتداء عىل احلقفيها ّ. 
واملفارقـات واملعـامالت  وهـو املناكحـات ,العبـادُ ما بني عـىل مـصلحة )جـ(

ّ فاملناكحات واملفارقات ينبغي اإلفتاء بكل مـا يـؤدي إىل ,وإنزال العقوبات
 ,تلفيـق يف بعـض الوقـائعولو أد ذلك إىل ال ,الزوجني وسعادهتاممصلحة 

 بـل ,لكن ال يتخذ التلفيق ذريعة لتالعب الناس بأقضية النكـاح والطـالق
 .توزن بميزان الرشع

وأما املعامالت وأداء األموال وإنزال العقوبـات وإراقـة الـدماء واألحكـام          
السلطانية وغري ذلك من التكاليف التـي ناطتهـا الـرشيعة برعايـة املـصالح 

 بـل ينبغـي ,ٍإىل مفت واحـدفال يسوغ الرجوع فيها  واملرافق احليوية البرشية
 أو ,الرجوع إىل أصول الرشيعة وقواعدها العامة بالنسبة لـذوي االسـتنباط

ّ فيؤخذ من كـل ,إىل أقوال املجتهدين بالنسبة إىل أرباب الرتجيح والتخريج
 .التلفيقما هو أقرب إىل مصلحة العباد وسعادهتم ولو لزم من ذلك مذهب 
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ٍ وختم هـذا التقـسيم بـضابط يف جـواز التلفيـق ,)هذا ما فتح اهللا به (:ثم قال
ّ أن كل ما : وهو,وعدم جوازه أفـىض إىل تقـويض دعـائم الـرشيعة والقـضاء عـىل ّ

 أما إذا كان التلفيق يؤيد دعائم الرشيعة وما ترمـي ,سياستها وحكمتها فهو حمظور
 .)١(إليه حكمتها وسياستها فهو مطلوب

ّ بعد أن خلص كالمـه − فقـد قـال ,الدكتـور الزحيـيلَوتابع الباين عىل رأيه  َ−: 
 , وليس من أجل العبث,والتلفيق اجلائز يف تقديري هو عند احلاجة أو الرضورة(

 وهو مقصور عىل بعـض ,ًأو تتبع األيرس واألسهل عمدا من دون مصلحة رشعية
 .)٢() القطعيةأحكام العبادات واملعامالت االجتهادية ال

 : مبنى اخلالف يف التلفيق بني املذاهب:املطلب الثاين
و ـ ه–ة ـ يف اجلمل−ب ـذاهـلفيق بني املـابق يف التـالف السـأ اخلـان منشـك

, فمـن منـع )٣(ٍاالختالف يف جواز االنتقال من مـذهب إىل آخـر يف مـسألة معينـة
ًاخلروج من مذهب آلخر منع التلفيق ; ألن فيه خروجا ً وانتقاال من املذهب الذي ّ

ً ومن أجازوا اخلروج من مذهب آلخر منهم من أجاز التلفيق إما مطلقـا ,التزم به َ
 . ومنهم اشرتط فيه عدم التلفيق,وإما برشط
لغ رتبـة االجتهـاد املطلـق ـن مل يبـروج مـوليني يف خـالف بني األصـواخل

ٍ التـزام مـذهب :و وهـ,ٍعن مذهب التزمه ناتج عن اخلالف يف حكم التمـذهب
ٍ فمن أوجب التمذهب منع االنتقال من مـذهب ,معني يف مجيع رخصه وعزائمه

َ ومن أجازوه اختلفوا فيام بينهم هل جيوز ملن التزم به االنتقال إىل مـذهب ,آلخر
 )٤(آخر أو ال?

                                                           
F١EWFאW١٢١ J١٤٠EK 
F٢EאאאFW٧٥EK   
F٣EאWF٢אL٥א؛אאW١٥٩ J١٦٠؛א

אW٥٦א؛W٩٨א؛W٢٧٥EK 
WFאEאאאא؛K 

F٤EאWFא٢אL٢٣٨؛א٦אL٣٢٠אאאא؛
٢L؛٤٠٠١L٦٠EK 
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وغريمهـا إىل وجـوب  )٢(والشيخ زكريـا األنـصاري )١(وقد ذهب ابن السبكي
ً إن احلنفي إذا صـار شـافعيا :ض متأخري احلنفية وقالواّ حتى شدد بع,التمذهب ّ

ًألن من قلد مذهبا فإنه يغلب عىل ظنه أنه أصوب املذاهب فال جيـوز لـه  )٣( !!ّيعزر ّّ َ
 .)٤(تركه

, وابـن )٧(وابـن تيميـة, )٦(, والنووي)٥( منهم ابن احلاجب−وذهب كثري من العلامء 
 ومل , ال واجب إال ما أوجبه اهللا ورسـوله ّ إىل أنه ال جيب التمذهب ; ألنه−)٨(القيم

يوجب اهللا وال رسوله عىل أحد من الناس أن يتمـذهب بمـذهب رجـل مـن األمـة 
 .)٩(فيقلده يف دينه دون غريه

ً وعليه فمـن التـزم مـذهبا معينـا هـل جيـوز لـه ,ّوهو الصواب ; لقوة دليله ً
 ٍاالنتقال عنه واخلروج إىل مذهب آخر يف مسألة معينة ?

ًفق األصوليون عىل أن من عمل بقول جمتهد يف مسألة ثـم وقعـت لـه مـرة ات َ ّ
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 .)١(ٍأخر ال جيوز له اخلروج عنه والعمل بقول آخر
ًواختلفوا فيمن التزم مذهبا معينا هل جيـوز لـه االنتقـال عنـه واخلـروج إىل  ً

ٍمذهب آخر يف مسألة معينة ? وذلك عىل أقوال أبرزها اثنان  :, ومها)٢(ٍ
ّلألكثـر ; ألن الـصحابة مل يوجبـوا عـىل  )٣( ونسبه الفتـوحي,أنه جيوز :األول

ٍ ووجـوب االقتـصار عـىل مفـت واحـد خـالف سـرية ,ّالعوام تعيني املجتهدين ٍ
ٍقـول إمـا باألدلـة ٍمن تبني له رجحـان قـول عـىل ّ, بل ذكر ابن تيمية أن )٤(األولني

 , بتلك املسألة من اآلخـر وإما بأن ير أحد رجلني أعلم,ِّاملفصلة إن كان يعرفها
ّفهذا جيب عليه االنتقال للقول الـذي يـر أنـه أقـرب إىل اهللا ورسـوله ; ألن اهللا 

 .)٥(ّفرض طاعته وطاعة رسوله عىل كل حال
ّ; ألنه قد التزم هذا املـذهب )٧(, واملازري)٦( واختاره الغزايل, أنه ال جيوز:الثاين

 .)٨(ًزامه ابتداءفال جتوز له خمالفته وإن مل جيب عليه الت
والعلم عند اهللا تعاىل,ّوالقول األول أرجح ; ألن دليله أقو . 
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 : أدلة األصوليني والفقهاء عىل آرائهم يف حكم التلفيق:املطلب الثالث
ًاستدل املانعون للتلفيق مطلقا باألدلة التالية ّ)١(: 

ّ وأي ,حرمـاتّ وألباح جـل امل, أنه لو فتح باب التلفيق ألفسد الرشيعة الغراء−١
 !ٍباب أفسد من باب يبيح الزنا ورشب اخلمر وغري ذلك من املحرمات?

ٍ أن من أراد أن يزين ببنت بالغة عاقلة يمكنه أن يقلـد أبـا حنيفـة يف :وأيضاحه       ٍ ٍ َ ّ
ً ثم يقلد مالكا يف عدم اشرتاط , فإنه ال يشرتط الويل,ّصحة عقدها عىل نفسها

 !! فهذا أمكنه أن يزين وال جرم عليه,د فإنه ال يشرتط الشهو,الشهود
 توقـف يف −ّ أعـزهم اهللا تعـاىل −ولقد كان بعـض أشـياخنا  (:قال السفاريني      

فرجـع   )٢(ُ ثم إين أتيته بعد هبـذه الـصورة,ببطالن التلفيق فنازعته يف ذلكالقول 
ّ أن كـل مـا أد إىل حمظـور فهـو : والقاعـدة, التلفيق باطـل: وقال,عن قوله ّ

ّ وكل قول يلزم منه إباحة حمرم فهو مردود,ظورحم ٍ ّ()٣(. 
ّ حيث زعم أن أبا حنيفة أباح ,وممن نحا هذا السبيل الشاعر الفاسق أبو نواس      

 وهي ,ً فلفق من القولني نتيجة, اخلمر والنبيذ يشء واحد:والشافعي قال ,النبيذ
 .إباحة اخلمر

ّ أن احلق عند اهللا واحد:ّ أن القاعدة−٢ ًفإذا قلـد شـخص إمامـا يف مذهبـه فقـد  ,ّ
ّاعتقد أن قوله حق وصواب  والتلفيق فيه اعتقـاد ,ّ وأن ما خالفه رأي حمتمل,ّ

ّأن كل جمتهد مصيب  . وهذا تناقض,ّ
ّ أن التلفيق ال يوجد يف الـرشيعة اإلسـالمية مـا يـدل عـىل جـوازه−٣  ومل يكـن ,ّ

ا يأخـذون بقـول  وما نقل عن بعض السلف أهنم كـانو,ًمعهودا عند السلف
ٍأحد علامء الصحابة يف مسألة ثم يأخذ بقول غريه يف مـسألة أخـر ; فلـيس 
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ً وإنام هو من باب تـداخل أقـوال املفتـني تـداخال غـري ,هذا من باب التلفيق
 .مقصود وال ملحوظ كتداخل اللغات بعضها ببعض يف لسان العرب

ٍ التخريج عىل منع إحـداث قـول ثالـث إذا ذهـب املجتهـد−٤ ٍون يف عـرص مـن ٍ
 .ٍاألعصار إىل قولني خمتلفني يف مسألة واحدة

 :أدلة املجيزين للتلفيق
ًاستدل القائلون بجواز التلفيق مطلقا أو برشط باألدلة التالية ّ)١(: 

ّ أن منع التلفيق فيه حرج شديد ومشقة عىل املسلمني−١ ً خصوصا العوام الـذين ,ّ
 ولـو , وال يسع النـاس إال هـذا,ّنص العلامء عىل أهنم ليس هلم مذهب معني

ذلـك بطـالن عبـادات العـوام ووجـوب القـضاء علـيهم قلنا بمنعه للزم من 
ّ فإنه ال يوجد عامي يفعل عبادة مـن , حمسوس وهذا أمر,واستحقاقهم الوعيد

 وكـذا ,ّ بل هـي ملفقـة مـن عـدة مـذاهب,ٍصالة وغريها وفق مذهب معني
 . وهذا حرج شديد وتضييق أكيد,معامالهتم

 بـل كـان ,ّ أنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو قول صحايب يمنع التلفيق−٢
ّ يفتي كل مـن سـئل − مع كثرة مذاهبهم وتباين آرائهم −الصحابة والتابعون 

 الواجب عليك أن تراعي مـذهب :منهم بام يراه من غري أن يقول ملن استفتاه
ّمن قلدته حتى ال تلفق بني مذهبني فأكثر َ. 

 . فمن أجاز التلفيق يلزمه أن جييز التقليد,لتلفيق فرع عن التقليد أن ا−٣
ّ أن منع التلفيق ينـاقض كـون األئمـة املجتهـدين عـىل هـد مـن رهبـم وأن −٤ ً ّ

 .اختالفهم رمحة واسعة
ً فمن توضأ ومسح جـزءا مـن رأسـه , أن التلفيق يكون يف قضيتني منفصلتني−٥

ًئـل تقليـدا أليب حنيفـة ; فوضـوؤه َّ ومس ذكره من غـري حا,ًتقليدا للشافعي
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ًصحيح ; ألنه قد وقع الوضوء صحيحا بتقليد الـشافعي ً واسـتمر صـحيحا ,ّ ّ
ٍ فالتقليد للشافعي يف يشء وهو ابتـداء الوضـوء عـىل وجـه ,بتقليد أيب حنيفة

 ومها شيئان ,ٍ والتقليد أليب حنيفة يف يشء آخر وهو استمرار الصحة,الصحة
 .منفصالن

 : مناقشة األدلة والرأي املختار:املطلب الرابع
ّأجاب املبيحون للتلفيق عام ذكره السفاريني من إطـالق وصـف الزنـا  ّ

ّعىل النكاح بال ويل تقليدا أليب حنيفة وال شهود تقليدا ملالك ; ال يصح ً ً  بل ,ّ
 ,احلنابلة الذين هو مـنهمفقهاء ّكام ينص عىل ذلك , )١(هو نكاح فاسد ال باطل

ُلبهويتويف ذلك يقول ا ًفإن تزوجهـا بغـري ويل وال شـهود واعتقـده نكاحـا : ( )٢(ُ ٍّ ّ
ّ فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيـه ; − أو مل يعتقده كذلك : قلت−ًجائزا 

 عىل مثل هذا العقد ; لتعاطيهام − التعزير : أي−ّ ويستحقان العقوبة ,لشبهة العقد
ًعقدا فاسدا   .ة تتبع الرخص ال من جهة التلفيق, وحيرم هذا العقد من جه )٣()ً

التلفيـق  وليست من ,وأما مقالة أيب نواس فهي جنون وإحلاد يف دين اهللا
ّيف يشء ; ألن حتريم اخلمر مما علم من الدين بالضـرورة وليس من املـسائل 
اخلالفيـة الظنية التي هي جمـال االختــالف يف جـواز التلفيـق فيهـا وعـدم 

 .)٤(ّ النـزاعّ فهي خارجة عن حمل,جوازه
ّوناقشوا التخريج عىل مسألة منع إحداث قول ثالث بأنه ال يـصح ; لوجـود 

 .)٥(ٍ فالتلفيق ال يؤدي إىل خرق اإلمجاع بخالف إحداث قول ثالث,الفرق بينهام
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 واإلمجاع ,ّواإلمجاع املدعى عىل بطالن التلفيق ال يصح ; لوجود اخلالف فيه
 .)١(ال ينعقد مع وجود اخلالف

) دـد اهللا واحـّق عنـاحل (:دةـاعـدالل بقـتــن االســواب عـم اجلـكنهويم
 :من وجهني

ّ التسليم بأن احلق عند اهللا واحد)أ (   −ٍ وإن كان يف مسألة واحدة − لكن التلفيق ,ّ
 .ً وبناء عليه فال يكون يف التلفيق تناقض,إال أنه يف شيئني خمتلفني يتعلقان هبا

ّ منع أن احلق عند )ب( ّ بل كل جمتهد يف الفروع مصيب ; ألن الصحابة ,اهللا واحدّ ّ
ًرضوان اهللا عليهم اختلفوا وصوب بعضهم بعضا ّ  بـدليل أنـه بقـي تعظـيم ,ِ

 ولو اعتقد أنه خمطئ ألنكر ,اإلنكار عىل بعض وترك بعضهم ,بعضهم لبعض
 .)٢( يف التلفيق تناقضً وبناء عىل ذلك فال يكون,عليه

ّ إن التلفيق ال يوجد يف الرشيعة ما يدل :قول املخالفنيكام يمكنهم اجلواب عن 
 بل قامت األدلة التي سـقناها ,يوجد يف الرشيعة ما يمنعهّعىل جوازه; باملعارضة بأنه ال 

 .عىل صحته
 :مناقشة أدلة املجيزين للتلفيق

 ,ّإن التلفيق فرع عـن التقليـد ( :أجاب املانعون للتلفيق عن قول املجيزين له
 إال أنـه مل − وإن كـان نـوع تقليـد −ّ; بأن التلفيـق )  التقليد فليجز فرعه فإذا جاز

 وهو مراعاة رشوط وواجبات العبـادة أو املعاملـة التـي ,يتحقق فيه رشط التقليد
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 ويف ذلـك يقـول ,موانعه واليشء إنام يوجد إذا وجدت رشوطه وانتفت ,ُقلد فيها
 مـع , التقليد فجائز وأما,لفيق غري جائزّواحلق الذي ال حميد عنه أن الت ( :السفاريني

 .)١()ّمراعاة ما قلد فيه يف مجيع رشوطه وواجباته 
 وأن منعه فيـه ,التلفيق فيه تيسري عىل الناس ( :اجلواب عن قوهلمويمكن 
 : من وجهني)حرج شديد 

ّلـت  لكن اليرس املعترب يف الرشع هو مـا د,ٌالتسليم بأنه قد يرتتب عليه يرس للمكلفني  )أ( 
ّ وليس فيه ما يدل عىل أن التلفيق طريق مـن طـرق ,ّ دالئله اخلاصة أو العامةعليه ّ

 .ّالتيسري املعتد هبا
 , إال أنه قد حيصل بـه التـشديد,ّالتلفيق وإن كان الغالب أن املقصود منه التيسري أن )ب(

 وإجيـاب دم عـىل مـن قـدم ,ً منع الرمي يف الليل تقليدا لإلمام أمحـد:ومثال ذلك
 .)٢(ًاحللق عىل الرمي تقليدا لإلمام مالك

; ) ّأن اختالف الفقهـاء رمحـة واسـعة (:ِكام يمكن اجلواب عن استدالهلم بـ
 ولـو مل يـأذن هلـم ,بأنه رمحة من جهة أن اهللا أذن هلم يف االجتهاد والنظر يف األدلة

 ,ّلوقعوا يف احلرج والضيق ; ألن جماالت االجتهـاد والظنـون قـد ال تتفـق عـادة
 .)٣( فكان ذلك من أعظم الرمحة,ّفوسع اهللا هلم بوجود اخلالف الفروعي فيهم

 إنام التوسعة يف اخـتالف أصـحاب رسـول اهللا : ( )٤(قال القايض إسامعيل
ً فأما أن تكون توسعة ألن يقـول اإلنـسان بقـول واحـد ,توسعة يف اجتهاد الرأي

ّالفهم يـدل عـىل أهنـم  ولكـن اخـت,ّمنهم من غري أن يكون احلـق عنـده فيـه فـال
 بعد أن نقل كـالم القـايض إسـامعيل −ّ, وقال ابن عبد الرب  )٥()اجتهدوا فاختلفوا 
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ًكالم إسامعيل هذا حسن جدا  ( :−السابق  ٌ()١(. 
ّوليس املراد بأن اختالف الفقهاء رمحة واسعة أن ملن بعدهم أن يأخذ ما شـاء 

 .من أقواهلم ويدع ما شاء
ّيمكن اجلواب عنه بأن التلفيـق وإن ) قضيتني منفصلتنيالتلفيق يف  (:وقوهلم

ٍيف عبادة أو معاملة واحدةكان يف ركنني أو رشطني خمتلفني إال أنه   فمسح جزء من ,ٍ
ٍ مـن غـري حائـل متعلقـان بعبـادة واحـدة وهـي ّالرأس يف الوضوء ومـس الـذكر ٍ ّ

 .الوضوء
 :الرأي املختار يف التلفيق بني املذاهب الفقهية

 وتكـرار النظـر يف أدلـتهم ,ل أقوال األصوليني والفقهاء يف التلفيـقبعد تأم
 :واألسئلة الواردة عليها ; تبني يل النتائج التالية

ّ أن من وفقه اهللا لبلوغ رتبة االجتهاد واستنباط األحكام الرشعية العملية مـن −١ ّ
ّأدلتها التفصيلية سواء يف مجيع املـسائل أو بعـضها ال جيـوز لـه أن يلفـق  بـني ّ

 وإنـام , والقدرة عىل االجتهاد متنـع التقليـد,ّاملذاهب ; ألن التلفيق نوع تقليد
 مع االستضاءة بـآراء األئمـة ,ّجيب عليه أن يرفع مهته إىل النصوص الرشعية

 ثـم إذا أداه اجتهـاده إىل ,السابقني واالستفادة منها يف التوصل إىل الـصواب
ٌرأي فيه تلفيق بني قولني إلمامني من ٍ أئمة هذا الدين يف مسألة من املسائل فال ٍ

ًضري عليه ; ألن التلفيق حصل هنا تبعا ال بالقصد األول ّ. 
 وإمـا لـضيق ,ّوإذا عجز عن معرفة احلق بنفسه إمـا لتكـافؤ األدلـة يف نظـره

 وإما لعـدم ظهـور الـدليل لـه ; فإنـه يـسقط عنـه وجـوب ,الوقت عن االجتهاد
 . وهو التقليد من غري تلفيق,له وينتقل إىل بد,االجتهاد عليه

 وهي االنتزاع من النصوص −وإذا سار الفقهاء املعارصون عىل هذه الطريقة 
ــامء ــا العل ــي قرره ــد األصــولية الت ــال اآلراء ,ّباســتعامل القواع ــدم إغف ــع ع  م
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ّاملــستجدات والنــوازل املتــشابكة  اســتطاعوا مواجهــة −واالجتهــادات الــسابقة  ّ
 , ومل تـدر يف خلـدهم,ي مل ترد يف عقـول أئمتنـا الـسابقنيواحلوادث املتشاهبة الت

 كام أجاب األئمة األولون عن الوقائع التي ,واجلواب عنها عىل هد من اهللا ونور
 .حدثت يف زماهنم
ً النتيجة واحدة سواء أحصل التلفيق قصدا أم تبعا ; فاجلواب:فإن قال قائل ً: 

ًأن املجتهد إذا نظر يف األدلة قصدا قد يص  وقـد يـصل إىل ,ٍل إىل رأي فيه تلفيـقّ
ً وقد ال يصل إىل رأي أصال ; لتعارض األدلة يف نظـره,ٍرأي ال تلفيق فيه  − فيعمـد ,ٍ

 وعليه فال تكون النتيجـة واحـدة عـىل , إىل التقليد ألحد أئمة هذا الدين−ٍحينئذ 
 .اإلطالق

ّ من كان من العوام يف علم الرشيعة −٢  −ريها من العلـوم ً وإن كان جمتهدا يف غ−َِ
ّ ويتأكد ذلك إذا كان بقصد تتبـع الـرخص,فهذا ال جيوز له التلفيق  ولكنـه ,ّ

 يقـول ,ّ وهذا حمل اتفاق بـني العلـامء,جيب عليه سؤال أهل العلم وتقليدهم
عليهـا تقليـد ّالعلـامء أن العامـة َمل ختتلـف  ( :− رمحـه اهللا −ّابن عبد الـرب 

َ﴿فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال  :هللا ا وأهنم املرادون بقـول ,علامئها ْ ُْ ْ ُ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ
َتعلمون﴾ ُ َ ْ ّ, وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له مـن تقليـد غـريه )٤٣: النحل (َ ّ

َممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ; فكـذلك مـن ال علـم لـه وال بـرص 
ّلامء أن العامة  وكذلك مل خيتلف الع,ّبمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد عامله

 جلهلها باملعاين التي منها جيوز التحليل − واهللا أعلم − وذلك ,ال جيوز هلا الفتيا
 .)١(. ).والتحريم

 جيوز هلم − وهم الذين مل حيصلوا آلة النظر الصحيح −ّ إن العامة :ولو قيل     
َالتلفيق بني املذاهب لكان ذلك فتحا لباب اإلباحية عىل مرصاعيه ; ألن م ّ ن كـان ً

ّكذلك ال يقدم قوال عىل آخر أو يلفق بني قولني إال هلو يف نفسه ; ألنه فاقد آللة  ً
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ّ وختتـل مقاصـد , فيحـصل بـذلك الفـساد يف األرض,الرتجيح املعترب يف الـرشع
ُّولو اتبع احلـق ﴿ : كام قال اهللا سبحانه وتعاىل, وينخرم نظام العامل,الشارع احلكيم َْ َ َ ََّ ِ َ

ْأهواءهم ُ َ َْ ْ لفسدت السموات واألرض ومن فيهن بل أتينـاهم بـذكرهم فهـم عـن َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ُ ََ ْ َِ ُ َ ْ َ
َذكرهم معرضون ُ ِ ِْ ُ ْ ِ  .)٧١: املؤمنون (﴾ِْ

ً     وإذا سأل العامي عاملا عن مسح الرأس يف الوضـوء   فأفتـاه بـام −ً مـثال −ّ
ّسأل غريه عن مس الذكر  ثم ,الشافعي من وجوب مسح جزء من الرأس فقطعليه 

ّمن غري حائل فأفتاه بام عليه أبو حنيفة من أنه ال ينقض الوضوء ; فإن عبادته ال تبطل  ّ
ً; ألن التلفيق بني رأيي اإلمامني مل حيصل قصدا ّ والعامي أتى بام , وإنام حصل بالتبع,ّ

 .حلمد هللا وا, واملفتي أتى بام جيب عليه من البيان,ِّجيب عليه من سؤال أهل الذكر
ِتقدم ذكره يف الفقرتني الـسابقتني  ما −٣ ـاداتاملـسائل يـشمل مجيـع ّ  ,العمليـة مـن العب

 , واألقـارير, وأحكام اجلنايـات, والفسوخ, واألنكحة,واإلجارات ,والبياعات
 .وغريها
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 املبحث الثالث
 تيسري الفتو وعالقة التلفيق به

 :وفيه مطلبان
 :ًري الفتو وضوابطه إمجاال معنى تيس:املطلب األول

 وهلـذا قابـل اهللا تعـاىل ,ّ واليرس ضد العـرس, التسهيل:التيسري يف اللغة معناه
ً﴿فإن مع العرس يرسا﴾ :بينهام يف قوله الكريم ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ َ )١(. 
 وهـي ترجـع إىل معنـى ,ً اسم مصدر من أفتـى يفتـي إفتـاء:والفتو يف اللغة

 .)٢( وجتمع عىل فتاوي وفتاو, أبانه له: أي, أفتاه يف األمر: يقال,اإلبانة
ّوقد عرفت الفتو يف االصطالح بعدة تعريفات ّ ُ من أحسنها تعريف البهـويت ,ُ

 .)٣( تبيني احلكم الرشعي للسائل عنه:هلا بأهنا
ٍعن حكم فيه ختيري يف الرشع بام َ أن يفتي املفتي من سأله :وتيسري الفتو معناه

 وإذا ,ّ يشق عليه من املشقة اخلارجـة عـن قدرتـه وطاقتـه وينهاه عام,يناسب حاله
ّ وال يسد عليه الطـرق التـي جعـل ,كان يف املسألة خمرج رشعي جائز فإنه خيربه به

ًاهللا له فيها فرجا وخمرجا ً. 
 أو ,روراتـّل الـضـر حمــرم يف غيــة املحـاحـإبـه بـاه أن يفتيـس معنـولي

الل من الرشيعة ـؤدي إىل االنحـّن ذلك ياد الصحيح ; ألـ أو فس,واجبـرك الـت
ّ فإذا استقر عند املفتـي بعـد النظـر يف الـدالئل الـرشعية أن ,واخلروج من ربقتها

ٌ وإن كان فيه شدة وعرس ومشقة ,ٍاحلكم كذا ; فعندئذ ال جيوز له أن يفتي بخالفه ٌ ٌ
طلقـة ّ أن من طلـق امرأتـه ال: ومثال ذلك,ال خترج عن العادة يف مثل هذا العمل
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 وال جيـوز لـه أن يفتيـه ,ًالثالثة يفتيه بتحريم زوجته عليه حتى تنكح زوجا غـريه
وهكـذا يف .. .ّبعدم وقوع الطالق بدعو مشقة تشتت األرسة وتـرشيد األوالد

 .)١(سائر املسائل
 ,ًوأذا أفتى املفتي بالتخفيف عىل خالف ما يقتضيه الدليل فإنه ال يعترب تيسريا

 ,ط ينايف االعتدال الذي جاءت بـه هـذه الـرشيعة املعـصومةبل هو تساهل وتفري
ّ فإذا عطـل حـد الـرسقة ,وهذا يؤدي ال حمالة إىل نقيض مقصوده وهو التشديد ّ ُ− 

 واستبدل بالسجن أو غريه من العقوبات األخر ; وقع النـاس يف احلـرج −ًمثال 
 كـام أن ,ّوالضيق برسقة أمواهلم وضـياعها ; السـتهانة الـرساق هبـذه العقوبـات

ًالتيسري الذي ليس منضبطا بـضوابط الـرشع يوقـع املكلفـني يف احلـرج والـضيق 
 !ً وكفى بذلك تشديدا,النفيس

ًوحتى يبقى التيسري متسقا مع مقاصد الرشيعة وهدفها العـام وهـو إصـالح 
املكلف يف دينه ومعاشه ومعاده ; فقد استخلص األصـوليون والفقهـاء ضـوابط 

ِتأخذ بحجز املكلفني َ ُوتقـودهم إىل مـسالك , عن الوقوع يف مراتع الزيغ واهلـو 
النجاة واهلد. 

 :−)٢( بإجياز−وأبرز هذه الضوابط 
ْ أن يكون التيسري يف الفتو عىل وفق أصول الرشيعة−١ َ: 

احلنيفيـة  ( : ويف ذلك يقول,ّوقد نص عىل هذا الضابط أبو إسحاق الشاطبي
 وليس تتبـع الـرخص ,ٍام هو جار عىل أصوهلاًالسمحة إنام أتى فيها السامح مقيدا ب

 .)٣()ٍوال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلا 
ً فأي ترخيص يعارض دليال رشعيا معتربا ; فإنه حيكم ببطالنه مامل :وعىل هذا ً ً ٍ ّ
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ّيقم دليل معترب عىل ترجيحه وتقديمه عىل ذلك الدليل ; ألن من القواعد املقـررة 
 .)١()ترك الدليل إىل غري دليل باطل مستحيل (:ّ أنعند علامء الرشيعة

 : أن ال يفيض التيسري يف الفتو إىل التحلل من التكاليف−٢
 وإنام هو وسيلة تعني عـىل حتقيـق ,ًودة لذاهتاـًة مقصـايـري ليس غـّألن التيس

 والـذي ,هـة شؤونــتقامــام العـامل واسـة اهللا وحفظ نظــاد بطاعـالح للعبـالص
 فقـد نـاقض − وإن أد إىل البعد عن طاعـة اهللا −أو عمله تيسري يف فتواه يلتمس ال

 وربام بلغ به ذلك إىل االنسالخ من أحكام الـرشع يف مـسائل ,املقصود من التيسري
 وخرج عن حدود مـا رسـم الـرشع ,املطاعم واملالبس واملعامالت املالية وغريها

 .)٢(للمكلفني
 :يام شدد فيه الرشع حتقق املقتيض للتيسري وبقاؤه ف−٣

 : أربعة أنواع− باعتبار اليرس والشدة −األحكام الرشعية 
 أحكـام الطهـارة ورشوط : مثـل,ً ما رشع عىل وجـه التيـسري والتخفيـف ابتـداء )أ  (  

 وكثري من , واملآكل واملشارب, وأحكام البياعات واإلجارات,العبادات وأركاهنا
 .األحكام

 . حتريم الربا والزنا وأكل امليتات: مثل,ًد والتثقيل ابتداء ما رشع عىل وجه التشدي)ب( 
 نـسخ التخيـري بـني الفديـة : مثـل,ّ ما رشع عىل وجه التيسري ثم نسخ إىل التشديد)جـ( 

 ونسخ جواز تـأخري الـصالة حالـة اخلـوف إىل وجـوب ,والصيام بتعيني الصيام
 .اإلتيان هبا

 نسخ وجوب مصابرة املسلم : مثل,التيسري ما رشع عىل وجه التشديد ثم نسخ إىل  )د(  
 ونـسخ وجـوب اعتـداد املتـوىف ,لعرشة من املرشكني بوجوب مصابرة اثنني فقط

 .)٣(ٍعنها زوجها سنة كاملة بأربعة أشهر وعرش ليال فقط
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ّومن رمحة اهللا بعباده أنه ملا شدد عليهم  ; يف بعض التكاليف ملصالح ترجع هلمّ
ّيرس عليهم وخفف عنهم إذا   , والـسفر, املـرض: مثـل,وجد سبب يقتيض ذلـكّ

, أمـا إذا مل يوجـد سـبب التخفيـف والتيـسري )١( واإلكراه, واالضطرار,والنسيان
 تكون مصادمة ملقـصود الـشارع −ٍ حينئذ −ّاملقتيض له فال جتوز الفتو به ; ألهنا 

 .احلكيم من انقياد املكلفني وخضوعهم له يف مجيع األوامر والنواهي
 : يكون املفتي بالتيسري ممن عرف بالتساهل يف الفتو أن ال−٤

 يف الفتيـا واسـتفتاء مـن عـرف حيـرم التـساهل: ()٢(يقول إبراهيم بن مفلـح
 :, والتساهل يف الفتيا حيصل بأحد ثالثة أمور )٣()بذلك
 . التساهل يف طلب األدلة والبحث عنها)أ (  
 .ر والفكرّ أن يرسع بالفتو قبل استيفاء حقها من النظ)ب( 
 . التساهل يف تتبع رخص الفقهاء)جـ( 

ّفال تقبل فتو من هذا شأنه ; ألنه يف احلال األوىل والثانية مفرط  ويف الثالثة ,َ
 .)٤( كاملفتي املتتبع لتشديدات الفقهاء,ٍّمتعد

 : عالقة التلفيق بتيسري الفتو:املطلب الثاين
فيق للـرضورة ; مـن أجـل ذهب بعض األصوليني والفقهاء إىل أنه جيوز التل

 ونقلـه عـن ,, ونرصه الشيخ حممد سعيد البـاين)٥(الرفق باملكلفني والتيسري عليهم
 .)٦(الشفشاوي
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 وهبـة : واختـاره الـدكتور,−ً أيـضا −وتوسع بعضهم فأجاز التلفيق للحاجـة 
 .)١(الزحييل

أو  ,ّكام قرر الباين أنه جيوز التلفيق يف حال ضعف دين املستفتي وعقله وبدنه
 : ويف ذلك يقـول, وكثرة جهله ; من باب التخفيف عليهم والتأليف هلم,قسوة قلبه

 ويلحـق هبـم أربـاب ,ً الضعفاء بدنا كاملصابني بالعلـل: بالتسامحوأجدر الناس(
وصـغار العقـول مـن هـوام التـائهني يف مهامـه  )٢(َاألعامل الشاقة واجلند واألكرة

 وأرضاهبم من اجلهلة واألميني البعيـدين اجلهالة كأهل البوادي والزراع والصناع
بالـشبهات واملنغمـسني  )٣( ومـرىض القلـوب كـاملتهوكني,عن خمالطة أهل العلـم

والـرشطة والـساسة  )٤(ِّ وأرباب القلـوب القاسـية كـالقواد والـشحنة,بالشهوات
 .َوالوالة ومن كان عىل شاكلتهم

 −ّفيفتيهم بـاألخف  ,فينبغي عىل املفتي أن يأخذهم بيرس الرشيعة وسياستها
ًشـيئا فـشيئا ; خـشية للتكـاليف  ; ليجذهبم إىل االرتيـاح −ّولو أد إىل التلفيق  ً

 .)٥(. ).هتاوهنم هبا إذا ثقلت عليهم
 والسـيام − أنـه ال يـسع النـاس − كالشيخ مرعـي الكرمـي −ّوقرر بعضهم 

ــق−العــوام  ــاداهتم ومعــامالهت, إال التلفي  ,مّ وإال ترتــب عــىل تركــه بطــالن عب
ن ـة مـعـريــه الشــت عليــا وضعـِان ملـافيـة املنـقـرج واملشـم يف احلـوعهـووق

 .)٦(اليرس والتخفيف
عىل الفقيه أن يعمل عىل  ( :ً يوسف القرضاوي قائال:ويوضح ذلك الدكتور

 مـا , ومـصادر الـرشيعة وقواعـدها,تصحيح معامالت املسلمني من داخل الفقه
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 .ًوجد إىل ذلك سبيال
 , ما يلمسه الدارس لد كثـري مـن علـامء الفقـه يف املـذاهب املختلفـةوهذا

ً فهم حياولون أن يلتمسوا خمرجا لتـصحيح التعامـل ,والسيام يف األعرص األخرية
ًإما بتكييفه تكييفا جيعل له مستندا من الرشع ٍ أو باللجوء إىل قول , أو بحيلة فقهية,ً

ٍمهجور أو ضعيف يف املذهب  .يد مذهب آخر أو بإجازة تقل,ٍ
ّوكثريا ما يكون الضيق واحلرج ناشئا عن التقيد بمذهب معني ٍ ً ً.( ..)١(. 

ًومن خالل ما تقدم قريبا يتبـني لنـا أن مـن أكـرب بواعـث بعـض الفقهـاء  ّ− 
 : وهي, عىل التلفيق ثالثة أمور−والسيام فقهاء عرصنا 

 . الرضورة واحلاجة−١
 . ضعف دين املستفتي وحاله−٢
 .ادات املستفتني ومعامالهتم تصحيح عب−٣

ّويف هذا املطلب مناقشة هلذه األمور الثالثـة عـىل ضـوء مـا تقـدم يف الـرأي 
 : وذلك كام ييل,املختار

 : الرضورة واحلاجة−١
 ,ّ اضـطره إليـه: يقال, وهو االحتياج, اسم من االضطرار:الرضورة يف اللغة

 .)٢( احلاجة: والرضورة,َ أحوجه وأجلأه إليه:أي
ٍصطالح األصوليني والفقهاء عرفت بتعريفات متقاربةويف ا  ويمكن أن يقـال ,ّ
التي تطرأ عىل اإلنسان بحيث لو مل تراع لتـيقن املكلـف أو غلـب  احلال :يف تعريفها

 .)٣( الرضورية أو بعضهاّعىل ظنه ضياع مصاحله
 , حفـظ الـدين: وهـي,وأعظمهـاواملصالح الرضورية هي أعىل املصالح 

 .)٤( واملال,ِ والعرض, والعقل,والنفس
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 وهي . احلال التي يوقع عدم مراعاهتا املكلف يف احلرج واملشقة:واحلاجة هي
ِ وإذا كانـت عامـة أو متعلقـة بطائفـة فإهنـا تنـزل منزلـة ,دون الرضورة يف الرتبة ْ َّ ٍ ّ

 .)١(الرضورة
 فإن من رمحـة الـشارع الكـريم ,ومها من أسباب التيسري يف الرشيعة اإلسالمية

 أو حـال الـسهولة , وعدم تـسوية حـال االضـطرار بحـال االختيـار,اته هلاممراع
 , وهبـذه املراعـاة تتناسـق العـزائم والـرخص,والسعة بحال املشقة وعدم الدعـة
املكلفـني إىل عبـادة اهللا تعـاىل يف ً وتقود مجيعـا ,وتتناسب التشديدات والتيسريات

 .ّ أو تسيب وانفراطف من غري إعنات للمكل,ٍمرونة وتعاون بينها وانضباط
ّوليس غريبا أن تستغل الـرضورة (  ٍبـصورة رخيـصة مـن ذوي ] واحلاجـة[ً ٍ

 أو املـوجهني أصـحاب األغـراض ,األهواء من املفتـني املتـساهلني املـسرتسلني
ٍ أو املجاملني ; ابتغـاء زهيـد , أو من يسري يف ركب احلكام والسالطني,الشخصية َ

ٍمن الدنيا أو طمعا يف منصب ً تطلعا إىل السمعة والوجاهة أو,ً ّ. 
ٍ بل علة كل عرص وزمان,ًليس هذا خاصا بالعرص احلديث ّ ّ.( ..)٢(. 

والرضورة هل هي سبب يأذن للمجتهد أن يلفق بني أقوال الفقهاء ويركـب 
 منها فتو تكون أيرس للمكلف وأرفق به ?

ّتأسيسا عىل ما تقدم يف الرأي املختار فإن  ّيلفـق مـن أجـل املفتي ال جيوز له أن ً
ً ولن يعدم دليال يقتـيض رفـع الـضيق , بل جيب عليه أن ينظر يف األدلة,الرضورة

ّفال تـشتد : ( )٣( يقول ابن القيم,ّعن املكلف إذا حقت به الرضورة ونزلت بساحته
 , مـا يقتـيض إباحتـه وتوسـعتهحاجة األمة إىل يشء إال وفيام جاء بـه الرسـول 

 فال هذا مـن , وال يلزمهم اآلصار واألغالل,حتيالٍبحيث ال حيوجهم إىل مكر وا
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 .)١()دينه وال هذا 
 بل هي نـرباس يـستعني بـه ,وال يعني هذا إلغاء اجتهادات الفقهاء السابقني

ثـم إذا توصـل إىل رأي حـصل بـه ,الفقيه عىل فهم األدلة والوصـول إىل اهلـد ٍ
ًالتلفيق بني قولني فال تثريب عليه ; ألنه حصل تبعـا للن ظـر يف األدلـة ومل حيـصل ّ

 .بالقصد األول
ّوأما من مل يبلغ رتبة االجتهاد يف مجيع املسائل أو بعضها فليس له أن يلفق من  َ

 وإن كـان قـد −ّ وإنام جيب عليه سؤال أهل الذكر ; ألنه −ً أيضا −أجل الرضورة 
ّيدرك حقيقة الرضورة ; ألهنا مما يعلم باحلس  ناسـب  أنه ال يـدرك احلكـم امل إال−ّ

 .ّ; ألنه ال يمكن إدراكه إال بالرشعهلا
 ,ّوقد تعرض الشاطبي النتقال املقلد من مذهب آلخر مـن أجـل الـرضورة

ِ بعد أن قرر منع تتبع رخص الفقهاء ; ملا يرتتب عليه من التلفيق املخـالف −فقال  ّ
وربام استجاز هذا بعضهم يف مواطن يدعي فيهـا الـرضورة وإجلـاء  ( :−لإلمجاع 

 فيأخـذ عنـد ذلـك بـام يوافـق ,ًجة ; بناء عىل أن الرضورات تبيح املحظوراتاحلا
 فيهـا وال حاجـة إىل األخـذ الغرض حتى إذا نزلت املـسألة عـىل حالـة ال رضورة

بالقول املرجوح أو اخلارج عن املذهب أخذ فيها بـالقول املـذهبي أو الـراجح يف 
إن حاصـله األخـذ بـام يوافـق  ف,ّ من ذلك الطراز املتقدم−ً أيضا − فهذا ,املذهب

 .اهلو احلارض
 فإن كانت هذه املسألة منها فصاحب ,ُّوحمال الرضورات معلومة من الرشيعة

ًاملذهب قد تكفل ببياهنا أخذا عن صاحب الرشع  , فال حاجـة إىل االنتقـال عنهـا,ّ
 .)٢(. ). ودعو غري مقبولة,ّوإن مل تكن منها فزعم الزاعم أهنا منها خطأ فاحش

ٍد منع االنتقال من مذهب آلخر يف مسألة مـن أجـل الـرضورةفق ّ واسـتدل ,ٍ
 :بدليلني
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ٌ أنه راجع إىل اتباع اهلو املنهي عنه)أ (  ّ. 
ّ ومـا ادعـاه املنتقـل إىل مـذهب ,ّ أن مواطن الرضورة معلومة يف الرشع)ب(

ًآخر أو قول مرجوح رضورة ال خيلو من حالني ٍ: 
ة إىل االنتقـال عـن مـذهب اإلمـام الـذي  فال حاج, أن يكون كذلك:األوىل

ّيقلده; ألن اإلمام قد اطلع عىل حمال الرضورة وما يعتـرب منهـا ومـا ال يعتـرب مـن  ّ
 . وكفى املقلد النظر فيها,خالل نظره يف أدلة الرشيعة

 عن مـذهب اإلمـام; −ً أيضا − فال جيوز االنتقال ,يكون رضورة أن ال :الثانية
 .ُغري صحيحةً دعو كوهنا رضورة ّألن

 مبني عـىل أنـه جيـب عـىل املقلـد التـزام − يف التقرير السابق −وما ذكره الشاطبي 
ّمذهب معني ٍ وأن الرضورة ال تبيح له االنتقال من مذهب إىل غريه من املـذاهب يف ,ٍ ّ

 .)١(ٍمسألة من املسائل
قـال ّويلزم منه أنه ال جيوز له التلفيق من أجل الرضورة ; ألن التلفيق فيـه انت

ٍمن مذهب آلخر يف مسألة ما ٍ. 
ّوما ذهب له أبو إسحاق الشاطبي من أن املقلد ليس له أن يتنقل بـني أقـوال  ّ

ً واستدل عليه بأنه ال يفعل ذلـك إال تبعـا ملوافقـة ,الفقهاء ال لرضورة وال لغريها ّ
ٌّ وأن مواضع الرضورة حمددة معلومـة ; مـذهب وجيـه مبنـي عـىل مراعـاة ,هواه ٌ ٌ ّ

 وقطـع ,ّمن امليض وراء أهوائهم املخالفـةالشارع الكريم من منع املكلفني مقصود 
ٍ املسألة من وجوب التزام مذهب معـني  لكن ما بنى عليه,الوسائل املؤدية إىل ذلك

ّعىل املستفتي ذهب كثري مـن العلـامء إىل خالفـه ; ألنـه ال واجـب إال مـا أوجبـه 
 وهـو الـذي عليـه ,َذهب مـن يفتيـه وإنام مذهبه م,ّ والعامي ال مذهب له,الرشع

 .)٢(الناس يف القرون املفضلة
ّوإذا تقرر أن الرضورة ال تبيح التلفيق فاحلاجة من باب أوىل ; ألهنا دوهنـا يف  ٍّ

 .الرتبة
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 :ضعف دين املستفتي أو بدنه/ ٢
ّ أن جييـب كـل سـائل بـام : ومن ذلك,من آداب املفتي مراعاة حال املستفتي

 أو اجلاهل , أو النايس بام يفتي به الذاكر,به القادرلعاجز بام يفتي  فال يفتي ا,يليق به
َي كل من ورد عليه ـذي ال يعطـيق الـرفـبيب الـالطـه كـّ; ألنريه ـه غـي بـام يفتـب َ ّ

ًلالستطباب دواء واحدا ٍ بل يصف لكل عليل دواءه املناسب له,ً ّ)١(. 
 ومتييزهـا ,ال املكلفـنيوهذا نابع عن مراعاة الرشيعة نفسها الختالف أحـو

 والتيسري من املقاصد الرشعية , وهو من مظاهر التيسري فيها,بني طبقاهتم وقدراهتم
 لكـن ذلـك جيـب أن يـسري يف حـدود , مراعاهتا يف فتـواهالقطعية التي يلزم املفتي

 .)٢(الضوابط التي رسمها الشارع ونصبها للمفتني
 بل هناك مقصد آخر جيب ,املفتياملقصد الوحيد الذي يراعيه كام أنه ليس 
 يقـول , وهـو إخـراج املكلـف مـن اتبـاع هـواه إىل عبـادة مـواله,عليه مراعاتـه

ّ إخراج املكلف عن داعية هـواه ; :املقصد الرشعي من وضع الرشيعة ( :الشاطبي
ًحتى يكون عبدا هللا اختيارا كام هو عبد اهللا اضطرارا  ً , ثم أقام األدلة عـىل هـذا  )٣()ً

 : ومنها,املقصد
 , والدخول حتـت أمـره وهنيـه,ّ النص الرصيح عىل أن العباد خلقوا للتعبد هللا−١

ِ﴿وما خلقت اجلن واإلنـس إال ليعبـدون﴾ :كقوله تعاىل ُ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِْ ْ ِ ِ ْ ْ , )٥٦: الـذاريات (َ
َ﴿يا أهيا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـ :وقوله َْ َ َ َّ ُ ْ ُِ ِ َِّ َ َّْ ُ َ َُ َُ ُ َّ َ ُّ ْبلكم لعلكـم َ ُْ َُّ ََ ِْ

َتتقون﴾  ُ َّ  .)٢١: البقرةَ
 فقد جعـل اهللا اتبـاع اهلـو , اتباع اهلو: وأصل ذلك,ّ ذم خمالفة هذا القصد−٢

ًمضادا للحق وقسيام له ّ َوما ينطق عن اهلو ﴿ : فقال سبحانه,ً َ ََْ ِ ُ ِ ْ َ َّإن هـو إال ) ٣(َ ِ َِ ُ ْ
َوحي يوحى  ْ َُ  ).النجم(﴾ )٤(ٌ
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الدينية والدنيوية ال حتصل مع االسرتسال يف ّأن املصالح ما علم بالتجارب  −٣
ّاتباع اهلو ; ملا يرتتب عىل ذلك من التقاتل واهلالك الـذي هـو مـضاد هلـذه  ِ

 .)١(املصالح
 أخرجنـي عـن هـواي :ٌ; فهو قائل لـهّوالعامي إذا عرض نازلته عىل املفتي 

ّودلني عىل احلق ّ فدل ذلك عىل أن خمالفة اهلو ليست ,ّ ّمن املشاق التي يـرتخص ّ
 .)٢(بسببها

َ أو العتـاة وقـساة القلـوب ومـن عـىل ,وعىل هـذا ; فـدواء ضـعفاء اإليـامن
ٍشاكلتهم من اجلند والساسة ونحوهم ليس الفتو بالتخفيف عىل كل حال ولـو  ّ

ّ ولكن دواءهم هدايتهم للحق وداللتهم عليه,أد إىل التلفيق  ( : يقـول القـرايف,ّ
 , وآخر فيه ختفيف, أحدمها فيه تشديد:ي إذا كان يف املسألة قوالنوال ينبغي للمفت

 وذلك قريب مـن ,والة األمور بالتخفيفّ واخلواص من ,ّأن يفتي العامة بالتشديد
لب ـراغ القـل فـ ودلي,نيـلمـب باملسـالعـن والتـديـ الـية فــانــوق واخليــالفس

 .)٣()..تعظيم اهللا
ّ إذا أخذ بالتخفيف والتيسري عىل كـل ,ري التساهل كث,َثم من كان قليل الدين ُ

ّحال ; ربام أد بـه ذلـك إىل اإلباحيـة والتحلـل مـن التكـاليف ; ألن التـسهيل  ّ
ّ وربام جرأه ذلك عىل ترك العزائم والتفريط فيها,ّكالتساهل ال يقف عند حد ّ)٤(. 

 املعهـود املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس عىل( واملقصود أن 
 وال يميـل هبـم إىل طـرق ,ّ فال يذهب مذهب الشدة,والوسط فيام يليق باجلمهور

 , أنه الرصاط املستقيم الذي جاءت به الـرشيعة:ّصحة هذا والدليل عىل .االنحالل
ّفإنه قد مر أن مقصد الشارع  مـن املكلـف احلمـل عـىل التوسـط مـن غـري إفـراط ّ
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 ولذلك كـان ,تني خرج عن قصد الشارع فإذا خرج عن ذلك يف املستف,والتفريط
 فـإن :ًوأيـضا.. .ًما خرج عن املذهب الوسـط مـذموما عنـد العلـامء الراسـخني

 أما يف طـرف , وال تقوم به مصلحة اخللق,اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل
 املـستفتي إذا ّ ; ألن−ً أيضا − وأما يف طرف االنحالل فكذلك ,التشديد فإنه مهلكة

ِّذهب العنت واحلرج بغض إليه الدينُذهب به م  وأد إىل االنقطاع عـن سـلوك ,ُ
 . وهو مشاهد,طريق اآلخرة

 ,ًوأما إذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للمـيش مـع اهلـو والـشهوة
مهلك,والرشع إنام جاء بالنهي عن اهلو ١(. ).ُ واتباع اهلو(. 

ًوبناء عىل ما تقـدم فلـيس ضـعف الـدين سـببا جييـز  ّ للمفتـي التلفيـق بـني ً
ّ وكذا ضعف البدن والعقل والعلم ال يبـيح التلفيـق ; ألنـه قـد جـاء يف .املذاهب

َ﴿لـيس عـىل  : كقوله تعـاىل,الرشع من التيسريات للعاجزين ما يغني عن التلفيق َ َ ْ َ
َالضعفاء وال عىل املرىض وال عىل الذين ال جيدون ما ينفقون حـ َ َ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِْ ُُ َ ِْ َ َُّ َ ََّ َ ََ َْ ُرج إذا نـصحوا هللاَِِّ َ َ ٌَ َ ِ َ

ٌورسوله ما عىل املحسنني مـن سـبيل واهللاَُّ غفـور رحـيم﴾ َ ٌ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ٍَ ِ َ ُْ  :وقولـه, )٩١:  التوبـةَ
ٌ﴿ليس عىل األعمى حرج وال عىل األعرج حرج وال عىل املريض حرج﴾ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َْ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ َ 

 ).١٧: الفتح(
 :عامالهتم تصحيح عبادات الناس وم−٣

 وهذه العالمات مستفادة ,الشارع الكريم وضع أمارات لالعتداد أو اإللغاء
ّ واملفتي عليه أن يطبقها عىل أفعال املستفتني وترصفاهتم عىل مقتـضيات ,من أدلته

ٍ وأما إذا جعل مهه تـصحيح عبـادات النـاس ومعـامالهتم بتلفيـق أو ,هذه األدلة ّ
ٍحيلة غري مرشوعة أو تقليد قول  مهجور فقد أمهل اعتبار مقصود آخر من مقاصد ٍ

 والـشارع جيـب مراعـاة , وهو احلكم عليها بالبطالن عنـد وجـود سـببه,الشارع
ُ وهو الـذي خلـق اخللـق ويعلـم مـا يـصلحهم ,مقاصده يف التصحيح واإلبطال
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ُف  ﴿ : كــام قــال ســبحانه وتعــاىل,َويــصلح هلــم َو اللَِّطي َق َوُه ْن َخَل ُم َم ا َيْعَل َأَل
رُ اْل , وعىل هذا فال يـسوغ التلفيـق بقـصد تـصحيح عبـادات )١٤: امللك (﴾َخِبي

 وإنام الواجب عدم احلكم ببطالهنا إال إذا قامت أدلة البطالن ,الناس ومعامالهتم
ّ والحــت شــواهده ; ألن األصــل يف تــرصفات املــسلمني الــصحة ,عــىل ذلــك ّ
 . والعلم عند اهللا تعاىل,والسالمة

 
           



 − ٤٨ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 نتائج البحث
بعد الفراغ من هذا البحث أسجل أبرز النتائج التي توصلت إليها بحمـد اهللا 

ّيف نقاط مركزة  : وهي,ٍ
 . التقليد املركب من مذهبني فأكثر يف مسألة عملية واحدة: التلفيق هو−١
التلفيـق ّ أن جمـال : أمههـا,ٍ خيتلف التلفيق عن مراعاة اخلالف من عدة وجـوه−٢

 وجمال مراعاة اخلـالف الـدليل مـن جهـة ,اآلراء االجتهادية ألئمة املذاهب
 .مدلوله والزم مدلوله

ّ يتميز التلفيق عن مسألة إحـداث قـول ثالـث مـن عـدة وجـوه−٣  أن : أبرزهـا,ٍ
ٌالتلفيق فيه تركيب بني قولني وعمل هبام  بينام إحداث قول ثالث قـد يكـون ,ٌ

 .ٍ واإلتيان بقول جديدًتركا للقولني املختلفني
 أن التلفيق وتتبع الرخص قد جيتمعـان إذا كـان فـيهام تركيـب بـني قـولني يف −٤

 وقد ينفرد التلفيق إذا مل يكن هبذا ,بقصد اتباع ترخيصات الفقهاءمسألة واحدة 
 . وقد ينفرد تتبع الرخص إذا مل يكن فيه تركيب بني قولني أو أكثر,القصد

 هو االختالف يف جـواز انتقـال − يف اجلملة −التلفيق  منشأ اخلالف يف حكم −٥
ٍاملقلد امللتزم ملذهب ما يف مسألة معينة إىل مذهب آخـر  فمـن منـع االنتقـال ,ٍ

ًمنع التلفيق ; ألن فيه انتقاال َ فمنهم من أجاز ,االنتقال اختلفوا ومن أجازوا ,ّ
 .َ ومنهم من منع التلفيق, وإما برشط,ًالتلفيق إما مطلقا

عد التأمل يف األدلة واملناقشات الواردة عليها تبني يل أن التلفيق ال جيوز قـصده ب −٦
 فـام , بل جيب عىل املجتهد أن ينظر يف أدلة الرشع املعتربة,ٍمن غري نظر يف األدلة

ٍ وإذا توصل إىل رأي فيه تلفيـق بـني قـولني أو ,أداه اجتهاده إليه عمل به وأفتى
 وإذا عجز عـن ,ًتلفيق حصل تبعا ال بالقصد األولّأكثر فال حرج عليه ; ألن ال

معرفة حكم املسألة إما لعدم وقوفه عىل األدلة وإما لتعارضها يف نظره فإنه يلجأ 
 .إىل التقليد الذي ال تلفيق فيه
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ًوالعامي ال جيوز له التلفيق ; ألنه ال يرجح قوال عىل آخر أو يلفق بـني قـولني        ّ
 .ًإال تبعا هلواه وشهوته

ّمن حماسن املفتي التيسري عىل املستفتي يف حدود ضوابط التيسري التي دل عليهـا  −٧
 وال يميـل بـه إىل االنحـالل ,ّ فال يـذهب باملـستفتي مـذهب الـشدة,الرشع

 .والتفريط
ّ ليست الرضورة أو احلاجة مبيحـة للتلفيـق ; ألنـه ال تـشتد حاجـة األمـة أو −٨ ّ

 , ما يقتيض إباحته وتوسعتهرسول الكريم إال وفيام جاء به البعضها إىل يشء 
 .ٍ إىل تلفيق أو غريهمن غري حاجة

 وداللته عىل مـا يـصلح ,ّ دواء ضعف دين املستفتي وقسوة قلبه كفه عن هواه−٩
ّ وليس التلفيق من أجل التيسري عليه ; ألن ذلك ربام أود بـه إىل ,قلبه ودينه

 . الثابتة يف الرشعّ وجرأه عىل ترك العزائم,التحلل من التكاليف
ّ الذي حيل املشكالت الفقهية التي تواجه األمة هو املنهج الـذي كـان عليـه −١٠ ّ

َالسلف الصالح ومن سار عىل هنجهم يف التعرف عىل أحكام الشارع ّ. 
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 مصادر البحث
 .الكريم القرآن −١

 )أ ( 
 
دار : ط, سـيد حممـد موسـى توانـا: للدكتور, االجتهاد ومد حاجتنا إليه يف هذا العرص −٢

 .تاريخ الطبع بدون, الكتب احلديثة
: ط, عبـد املجيـد تركـي: حتقيق, أليب الوليد الباجي, إحكام الفصول يف أحكام األصول −٣

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧, األوىل, دار الغرب اإلسالمي
إبـراهيم : ضـبطه, بـن أيب عـيل اآلمـديأليب احلـسن عـيل , اإلحكام يف أصول األحكـام −٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية:  ط,العجوز
تاريخ الطبع , دار الكتب العلمية: ط, لعيل بن أمحد بن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام −٥

 .بدون
أليب العبـاس أمحـد بـن , يف متييز الفتاو عن األحكام وترصفات القايض واإلماماإلحكام  −٦

, نرش مكتب املطبوعـات اإلسـالمية بحلـب, عبد الفتاح أبو غدة: هاعتنى ب, إدريس القرايف
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦ ,٢: ط

, عمـرو عـثامن بـن الـصالحأليب , املفتي وصفة املستفتي وأحكامـهالفتو ورشوط أدب  −٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, األوىل, مطبعة املدين: ط, رفعت فوزي: الدكتورحتقيق 

 ,األوىل, دار الكتب العلمية: ط, البن نجيم, النعامن حنيفة األشباه والنظائر عىل مذهب أيب −٨
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

حتقيـق , لعبد الـرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي, األشباه والنظائر يف قواعد فروع فقه الشافعية −٩
 −هـــ ١٤٠٧, األوىل, دار الكتــاب العــريب: ط, حممــد املعتــصم بــاهللا البغــدادي: وتعليــق
 .م١٩٨٧

, لعيل بن حممد بن حممد البـزدوي, كنـز الوصول إىل معرفة األصول= وي أصول البزد −١٠
 .تاريخ الطبع بدون, الصدف ببلرشز: النارش, لعبد العزيز البخاري, مع كشف األرسار

: ط, أيب الوفـاء األفغـاين: حتقيـق, أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس, أصول الرسخيس −١١
 .تاريخ الطبع بدون, دار املعرفة
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, الثانيـة, دار الفكـر املعـارص: ط, وهبـة الـزحييل: للـدكتور, أصول الفقه اإلسـالمي −١٢
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨

نـرش دار النهـضة , م١٩٧٦, األوىل: ط, ملحمـد سـالم مـدكور, أصول الفقه اإلسـالمي −١٣
 .العربية

ة دار الـسالم للطباعـ: ط, شـعبان حممـد إسـامعيل: للدكتور,  الفقه تارخيه ورجالهأصول −١٤
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, الثانية,  والتوزيعوالنرش

للعالمة أيب بكر املشهور بالسيد البكـري بـن , ّإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني −١٥
 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, حممد شطا الدمياطي

د أمح/ األستاذ : ضبطه وصححه, أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, االعتصام −١٦
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١, الثانية, ) لبنان−بريوت (دار الكتب العلمية : ط, عبد الشايف

, قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستـرشقني, األعالم −١٧
 .م١٩٩٠, التاسعة, دار العلم للماليني: ط, خلري الدين الزركيل

ـ ١٤٠٣ ,املكتبة القيمة: ط,  القيمالبن, من مصايد الشيطانإغاثة اللهفان  −١٨  .م١٩٨٣ −ه
: حتقيـق, قاسم القونوي: للشيخ, أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء −١٩

 .هـ١٤٢٧, األوىل, دار ابن اجلوزي: ط, أمحد بن عبد الرزاق الكبييس/ الدكتور 
 )ب ( 

: ضـبطه, إبـراهيم بـن نجـيم احلنفـيلزين الدين بـن , البحر الرائق رشح كنـز الدقائق −٢٠
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, زكريا عمريات

, وزارة األوقاف الكويتيـة: ط, ملحمد بن هبادر الزركيش, البحر املحيط يف أصول الفقه −٢١
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية

تـاريخ الطبـع ,  دار املعرفـة:ط, ملحمد بن رشد القرطبي, بداية املجتهد وهناية املقتصد −٢٢
 .بدون

عبـد / د: حتقيـق, أليب املعايل عبد امللك بـن عبـد اهللا اجلـويني, الربهان يف أصول الفقه −٢٣
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الثالثة, دار الوفاء: ط, العظيم الديب

 )ت ( 
 دار: ط, حممد حسن هيتو/ د: حتقيق, إلبراهيم بن عيل الشريازي, التبرصة يف أصول الفقه −٢٤
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 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مصور عن الطبعة األوىل, الفكر
, ملحمد بن إبـراهيم احلفنـاوي, النجباء بحقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاءتبصري  −٢٥

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, األوىل, )القاهرة( احلديث دار: ط
, ليامن املـرداويأليب احلـسن عـيل بـن سـ, يف أصول الفقه احلنـبيلالتحبري رشح التحرير  −٢٦

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, األوىل, مكتبة الرشد: ط, عبد الرمحن اجلربين وزميليه.  د:حتقيق
عبـد العزيـز بـن إبـراهيم : اعتنى به, ّملحمد بن أمحد السفاريني, التحقيق يف بطالن التلفيق −٢٧

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, األوىل, دار الصميعي:  ط,الدخيل
دار : ط, لعبد الـرمحن بـن عبـد العزيـز الـسديس,  الشنقيطيترمجة الشيخ حممد األمني −٢٨

 .هـ١٤١١, الثانية: ط, اهلجرة للنرش والتوزيع
, رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب وأوالده: ط, لعيل بن حممد اجلرجاين, التعريفات −٢٩

 .م١٩٣٨ −هـ ١٣٥٧
, الثانيـة,  العلميـةدار الكتـب: ط, البـن أمـري احلـاج, التقرير والتحبري عـىل التحريـر −٣٠

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣
بحث منشور يف جملـة الـرشيعة والدراسـات , سعد الغنوي/ للدكتور ,  الفتوالتلفيق يف −٣١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, )٣٨(عدد ,  بجامعة الكويتاإلسالمية
, عبد الـرمحن بـن حييـى املعلمـي: للعالمة, التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل −٣٢

 .هـ١٤٠٦, الثانية, )الرياض(مكتبة املعارف : ط,  حممد نارص الدين األلباين:حتقيق
ّمن بداية أقل اجلمع إىل هناية , )حلولو(ألمحد بن عبد الرمحن اليزليتي , التوضيح يف رشح التنقيح −٣٣

 .املكتبة املركزية بجامعة أم القر, )رسالة دكتوراه(, غازي بن مرشد العتيـبي: حتقيق, الكتاب
, دار الفكـر: ط, ملحمد أمني املعروف بـأمري بادشـاه, تيسري التحرير عىل كتاب التحرير −٣٤

 .تاريخ الطبع بدون
, األوىل, مكتبة وهبـة: ط, يوسف القرضاوي/ للدكتور , تيسري الفقه للمسلم املعارص −٣٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠
 )ج ( 

ْجامع بيان العـلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحل −٣٦ , أليب عمر يوسف ابـن عبـد الـرب, هِ
 .دار الفكر: ط



 − ٥٤ −

إبراهيم بـاجس عبـد : حتقيق, جلالل الدين السيوطي, جزيل املواهب يف اختالف املذاهب −٣٧
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, األوىل, )بريوت(املكتب اإلسالمي :  ط,املجيد

عبـد . د: قيـقحت, حلـسن بـن حممـد املـشاط, أدلة عـامل املدينـةاجلواهر الثمينة يف بيان  −٣٨
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦, األوىل, دار الغرب اإلسالمي: ط, الوهاب أبو سليامن

 )ح ( 
هــ ١٣٥٦, الثانيـة, مطبعة مصطفى البايب وأوالده: ط, املحيلحاشية البناين عىل رشح  −٣٩

 .م١٩٣٧ −
ملحمد بن عرفة الدسوقي عىل الـرشح الكبـري ألمحـد , حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري −٤٠

عيسى البايب احللبي , دار إحياء الكتب العربية: ط,  تقريرات حممد عليش: وهبامشه,لدرديرا
 .ورشكاه

هـ ١٤١٣, اخلامسة: ط, قاسم العاصميلعبد الرمحن بن حممد بن , حاشية الروض املربع −٤١
 .م١٩٩٢ −
ّحاشية رد املحتار عىل الدر املختار −٤٢ , ار الفكـرد: ط, ملحمد أمـني الـشهري بـابن عابـدين, ّ

 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ ,الثانية
 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتاب العريب: ط, جلالل الدين السيوطي, احلاوي للفتاوي −٤٣

 )خ ( 
حممـد حممـد : حتقيق, لعبد الغني النابليس, التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيقخالصة  −٤٤

 .تاريخ الطبع بدون, دار البريويت: ط,  وهبةبدوي
 )د ( 

, إلبراهيم بن نور املعروف بابن فرحون, الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب −٤٥
, األوىل,  لبنـان−بـريوت , دار الكتـب العلميـة: ط, مأمون حميي الـدين اجلنـان: حتقيق
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧

 )ذ ( 
 دار الغـرب :ط, حممد حجي/د: حتقيق, أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف, الذخرية −٤٦

 .م١٩٩٤, األوىل, اإلسالمي
 ). لبنان−بريوت (, دار املعرفة: ط, البن رجب, ذيل طبقات احلنابلة −٤٧



 − ٥٥ −

 )ر ( 
, األوىل, دار اخلـري: ط, وهبة الـزحييل/ للدكتور , الرخص الرشعية أحكامها وضوابطها٤٨

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣
 .هـ١٣٠٩, دار الفكر: ط, كرأمحد شا: حتقيق, ملحمد بن إدريس الشافعي, الرسالة −٤٩
 .مع التحقيق للسفاريني, رسالة للشيخ مرعي الكرمي يف جواز التلفيق −٥٠
عـيل : حتقيـق, لعبد الوهـاب بـن عـيل الـسبكي, رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب −٥١

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, عامل الكتب: ط, معوض وعادل عبد املوجود
دار : ط, صــالح بــن عبــد اهللا بــن محيــد: للــدكتور, إلســالميةارفــع احلــرج يف الــرشيعة  −٥٢

 .هـ١٤١٢,  الثانية,االستقامة
يعقـوب عبـد / للـدكتور , رفع احلرج يف الرشيعة اإلسـالمية دراسـة تأصـيلة تطبيقيـة −٥٣

 .هـ١٤١٦, الثانية, دار النرش الدويل: ط, الوهاب الباحسني
 )ز ( 

دار البـشائر : ط, اسـم الفهيـد الـدورسي جل,عـن تتبـع رخـص الفقهـاءزجر السفهاء  −٥٤
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, اإلسالمية

 )س ( 
: ط, إبراهيم عرص: حتقيق, ملحمد بن إسامعيل الصنعاين, سبل السالم رشح بلوغ املرام −٥٥

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, الثامنة,  القاهرة−دار احلديث 
بكر أبو : حتقيق, د اهللا بن محيدملحمد بن عب, السحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة −٥٦

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, األوىل, مؤسسة الرسالة: ط, عبد الرمحن العثيمني/ و دزيد 
مـع هنايـة (عـامل الكتـب : ط, ملحمد بخيت املطيعي, سلم الوصول لرشح هناية السول −٥٧

 ).السول
 )ش ( 

تـاريخ الطبـع , لفكـردار ا: ط, ملحمـد خملـوف, شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية −٥٨
 .بدون

دار إحيـاء الــرتاث : ط, البـن العـامد احلنــبيل, َشـذرات الـذهب يف أخبــار مـن ذهــب −٥٩
 .تاريخ الطبع بدون, اإلسالمي

دار : ط, إبـراهيم رمـضان: بعنايـة, املوافقـات للـشاطبيرشح الشيخ عبد اهللا دراز عـىل  −٦٠



 − ٥٦ −

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥,  األوىل,املعرفة
, حوايش التفتازاين واجلرجـاين واهلـروي: ومعه, عىل خمترص ابن احلاجبرشح اإلجيي  −٦١

 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, مكتبة الكليات األزهرية: ط, شعبان إسامعيل/ د: مراجعة
 −هــ ١٤١٧, الرابعة, دار القلم: ط, أمحد بن حممد الزرقا/ للشيخ , القواعد الفقهيةرشح  −٦٢

 .م١٩٩٦
حممد / د: حتقيق, ملحمد بن أمحد الفتوحي, ترص التحريررشح الكوكب املنري املسمى خم −٦٣

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, مكتبة العبيكان: ط, نزيه محاد/ الزحييل و د
مـصطفى : ط, حاشية البناين وتقريرات الرشبيني: ومعه, رشح املحيل عىل مجع اجلوامع −٦٤

 .م١٩٣٧ −هـ ١٣٥٦, الثانية, البايب وأوالده
عـادل عبـد : حتقيـق, لعبد اهللا بـن حممـد الفهـري التلمـساين, الفقهاملعامل يف أصول رشح  −٦٥

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, عامل الكتب: ط,  وعيل معوضاملوجود
دار : ط, طـه عبـد الـرؤوف سـعد: حتقيـق, أليب العباس القرايف, رشح تنقيح الفصول −٦٦

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤, عطوة للطباعة
داية الكافية الشافية لبيان حقـائق اإلمـام ابـن عرفـة اهل: رشح حدود ابن عرفة املوسوم −٦٧

دار : ط, حممد أبـو األجفـان والطـاهر املعمـوري: حتقيق, أليب عبد اهللا الرصاع, الوافية
 .م١٩٩٣, األوىل, الغرب اإلسالمي

عبـد اهللا / د: حتقيـق, سليامن بـن عبـد القـوي الطـويفأليب الربيع , رشح خمترص الروضة −٦٨
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, األوىل, سة الرسالةمؤس:  ط,الرتكي

عـيل : حتقيـق, ملحمـد األمـني الـشنقيطي, الـوروداملسمى نثـر رشح مراقي السعود  −٦٩
 .هـ١٤٢٦, األوىل, دار عامل الفوائد:  ط,العمران

 .تاريخ الطبع بدون, دار الفكر: ط, ملنصور بن أمحد البهويت, رشح منتهى اإلرادات −٧٠
, )القـاهرة(دار احلـديث : ط, أمحـد شـاكر: حتقيق ورشح, البن قتيبة, الشعر والشعراء −٧١

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣
 )ص ( 

أمحـد عبـد : حتقيـق, إلسامعيل بن محاد اجلوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية −٧٢
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢, الثالثة, الغفور عطار

 وسـننه ول اهللا اجلامع الصحيح املسند املختـرص مـن أمـور رسـ= صحيح البخاري  −٧٣



 − ٥٧ −

 −هــ ١٤٠٩, الثانيـة, )مع الفـتح(دار الريان : ط, ملحمد بن إسامعيل البخاري, وأيامه
 .م١٩٨٨

, الثالثـة, املكتـب اإلسـالمي: ط, للعالمـة األلبـاين, صحيح اجلامع الـصغري وزيادتـه −٧٤
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨

 −هـ ١٤١٢, وىلاأل, مؤسسة قرطبة: ط, صحيح مسلم بن احلجاج مع رشح النووي له −٧٥
 .م١٩٩١

عبـد الـرمحن بـن حممـد : للعالمـة, صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القـرآن العظـيم −٧٦
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, األوىل, دار املغني للنرش والتوزيع: ط, الدورسي

 )ض ( 
, دار اهلجـرة: ط, وهبـة الـزحييل/ للـدكتور , بأيـرس املـذاهبالضوابط الرشعية لألخذ  −٧٧

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩ ,الثانية
ابـن : ط, حممد سعد اليويب/ للدكتور , ّضوابط تيسري الفتو والرد عىل املتساهلني فيها −٧٨

 .هـ١٤٢٦, األوىل, اجلوزي
, نرش البنـود: هبامش, ألمحد بن عبد الرمحن اليزليتني, الضياء الالمع رشح مجع اجلوامع −٧٩

 ).هـ١٣٢٦(طبعة حجرية بفاس سنة 
 )ط ( 

حممـود الطنـاحي وعبـد : حتقيق, لعبد الوهاب بن عيل السبكي, الشافعية الكربت طبقا −٨٠
 .تاريخ الطبع بدون, دار إحياء الكتب العربية: ط,  احللوالفتاح

ّوعلق عليه حممد , أليب حفص عمر بن حممد النسفي, طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية −٨١
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, األوىل, ) لبنان− بريوت(دار الكتب العلمية : ط, حسن الشافعي

 )ع ( 
عبـد / د: حتقيـق, لعبد القادر بن بدران الدومي, الياقوتية يف جيد األسئلة الكويتيةالعقود  −٨٢

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, مكتبة السداوي: ط,  أبو غدةالستار
هــ ١٤٠١, اإلسالمياملكتب : ط, ملحمد سعيد الباين, والتلفيقعمدة التحقيق يف التقليد  −٨٣

 .م١٩٨١ −
دار : ط, يوسـف القرضـاوي/ للـدكتور , اإلسـالميةعوامل السعة واملرونة يف الرشيعة  −٨٤

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٣, الثانية, الصحوة للنرش



 − ٥٨ −

 )غ ( 
رشكــة مكتبــة ومطبعــة : ط, لزكريــا األنــصاري, ّغايــة الوصــول رشح لــب األصــول −٨٥

 .م١٩٤١ −ـ ه١٣٦٠, األخرية, مصطفى البايب وأوالده
الـسيد أمحـد بـن : رشح, غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر البـن نجـيم −٨٦

 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, حممد احلموي احلنفي
: بعنايـة, ُأليب زرعة أمحـد بـن عبـد الـرحيم العراقـي, الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع −٨٧

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, األوىل, روق احلديثةالفا: ط, حسن عباس قطب
 )ف ( 

حممـود : حتقيـق, عـيل بـن إبـراهيم بـن العطـار الدمـشقي: رتبهـا, فتاو اإلمام النـووي −٨٨
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩, األوىل, دار الفكر:  ط,األرناؤوط

أليب , جامع مسائل األحكـام ملـا نـزل مـن القـضايا بـاملفتني واحلكـام= فتاو الربزيل  −٨٩
دار : ط, حممـد احلبيـب اهليلـة/ األستاذ الـدكتور : حتقيق, سم أمحد البلوي التونيسالقا

 .م٢٠٠٢, األوىل, الغرب اإلسالمي
٩٠− الفقهية الكرب الـرميل: وهبامشه, البن حجر اهليتمي, الفتاو دار الكتـب : ط, فتاو

 .تاريخ الطبع بدون, العلمية
٩١− الكرب تاريخ الطبع بدون, ملعرفةدار ا: ط, البن تيمية, الفتاو. 
٩٢− عىل مذهب اإلمام مالك=  عليش فتاو أليب عبـد اهللا حممـد , فتح العيل املالك يف الفتو

رشكة مكتبة ومطبعـة مـصطفى : ط, تبرصة احلكام البن فرحون: وهبامشه,  عليشأمحد
 .م١٩٥٨ −هـ ١٣٧٨, البايب احللبي وأوالده بمرص

 −هــ ١٤٢٠, األوىل, دار القلـم: ط, جمد أمحد مكي:  هبااعتنى, فتاو مصطفى الزرقا −٩٣
 .م١٩٩٩

, الثالثـة, دار النفـائس: ط, حممد بن سـليامن األشـقر/ للدكتور , الفتيا ومناهج اإلفتاء −٩٤
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

دار الكتـب العلميـة : ط, لعبد اهللا مصطفى املراغـي, الفتح املبني يف طبقات األصوليني −٩٥
 .م١٩٧٤ −هـ ١٣٩٤: ط, ) لبنان−بريوت (
ــسيب −٩٦ ــضباط والت ــني االن ــو ب ــالمي: ط, الفت ــب اإلس ــدكتور , املكت ــف / لل يوس

 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, الثانية, القرضاوي



 − ٥٩ −

 .هـ١٣٨٩, األوىل, دار الكتب العلمية: ط, جلامل الدين القاسمي, الفتو يف اإلسالم −٩٧
 .عامل الكتب: ط, )وإدرار الرشوق, الفروقهتذيب : وهبامشه(, أليب العباس القرايف, الفروق −٩٨
عبد العظـيم / للدكتور , الفقه االجتهادي اإلسالمي بني عبقرية السلف ومآخذ ناقديه −٩٩

 .تاريخ الطبع بدون, مكتبة وهبة: ط, بن إبراهيم املطعني
وهاب بـن ـد الــعبـ/ للـدكتور , رة آفـاق وأبعـادـاصــه املعـاتـرورة وتطبيقـالضه ـفق −١٠٠

ــ ــو ســليامنإب ــة :  ط,راهيم أب  املعهــد اإلســالمي للبحــوث −البنــك اإلســالمي للتنمي
 .هـ١٤٢٣, والتدريب

عبـد . د: حتقيـق, ملحمد بن احلسن احلجوي, الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي −١٠١
 .هـ١٣٩٦, األوىل, مكتبة دار الرتاث: ط, الفتاح قاري

, ة رشح الفوائد البهيـة يف نظـم القواعـد الفقهيـةالفوائد اجلنية حاشية املواهب السني −١٠٢
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, الثانية, دار البشائر اإلسالمية: ط, ملحمد ياسني الفاداين

هبـامش (, لعبد العـيل حممـد نظـام الـدين األنـصاري, فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت −١٠٣
 .هـ١٣٢٢, املطبعة األمريية ببوالق:  ط,)املستصفى

 )ق ( 
دار : ط, بكـر أبـو زيـد: إرشاف, ضمن جامع املسائل, يف االستحسان البن تيميةقاعدة  −١٠٤

 .هـ١٤٢٢, األوىل,  الفوائدعامل
, حممد عبد الرمحن املرعـشيل: إعداد, ملحمد بن يعقوب الفريوز آبادي, املحيطالقاموس  −١٠٥

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, الثانية,  إحياء الرتاث العريبدار: ط
عبـد اهللا بـن حـافظ / د: حتقيـق, أليب املظفر الـسمعاين, ألدلة يف أصول الفقهاقواطع  −١٠٦

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, األوىل: ط, عيل بن عباس احلكمي/ و د, احلكمي
أمحـد ابـن / شـيخي د: حتقيـق ودراسـة, ّأليب عبد اهللا حممد بن حممد املقري, القواعد −١٠٧

 .أم القرمركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة : نرش, محيد
: ط, ّأليب حممد عز الدين بن عبد الـسالم الـسلمي, قواعد األحكام يف مصالح األنام −١٠٨

 ). لبنان−بريوت (, دار املعرفة
دار : ط, الـسدالنصالح بن غانم / للدكتور , القواعد الفقهية الكرب وما تفرع عنها −١٠٩

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠,  الثانية,بلنسية
املكـي ملحمـد بـن عبـد العظـيم ,  بعض مسائل االجتهـاد والتقليـدالقول السديد يف −١١٠



 − ٦٠ −

دار الـدعوة : ط, عـدنان سـامل الرومـي, جاسم مهلهل الياسـني:  حتقيق,الرومي احلنفي
 .م١٩٨٨, األوىل, )الكويت(

 )ك ( 
تاريخ , عامل الكتب: ط, بن يونس البهويتملنصور , القناع عن متن اإلقناعكشاف  −١١١

 .الطبع بدون
 )م ( 

 ,األوىل, دار ابن حزم: ط, عامر بن سعيد الزيباري/ للدكتور , يف أحكام الفتومباحث  −١١٢
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦

 .املكتب اإلسالمي: ط, إلبراهيم بن حممد بن مفلح, املبدع يف رشح املقنع −١١٣
 −بـريوت  (دار الكتـب العلميـة: نـرش, لعيل بن أيب بكر اهليثمي, جممع الزوائد ومنبع الفوائد −١١٤

 .م١٩٦٧,  الثانية,)لبنان
عبـد الـرمحن بـن قاسـم : مجـع وترتيـب, جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيميـة −١١٥

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢, دار عامل الكتب: ط, النجدي وابنه حممد
: ط, طـه جـابر العلـواين: حتقيـق, ملحمد بن عمر الرازي, املحصول يف علم األصول −١١٦

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, لثالثةا, مؤسسة الرسالة
: ط, عبد الغفار البنـداري/ د: حتقيق, أليب حممد عيل بن أمحد ابن حزم, املحىل باآلثار −١١٧

 .تاريخ الطبع بدون, دار الكتب العلمية
: حتقيق, أليب عمرو بن احلاجب, األصول واجلدلواألمل يف علمي خمترص منتهى السؤل  −١١٨
 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧, األوىل, دار ابن حزم: ط,  محادنذير/ د
 −مطـابع ألـف بـاء : ط, مـصطفى أمحـد الزرقـا/ للـدكتور , املدخل الفقهـي العـام −١١٩

 .م١٩٦٨ −م ١٩٦٧, التاسعة, األديب
 .هـ١٤٠٦, الثالثة, دار الكتاب العريب: ط, مراتب اإلمجاع البن حزم −١٢٠
, مكتبـة الرشـد: ط, لعبد الرمحن بـن معمـر الـسنويس, مراعاة اخلالف بحث أصويل −١٢١

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, األوىل
هــ ١٤٢٤, األوىل, مكتبة الرشد: ط, ليحيى سعيدي, مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي −١٢٢
 .م٢٠٠٤ −
  ,مراعــاة اخلــالف يف املــذهب املــالكي وعالقتهــا بــبعض أصــول املــذهب وقواعــده −١٢٣



 − ٦١ −

دار البحــوث للدراســات : ط, حممــد األمــني ولــد حممــد ســامل بــن الــشيخ/ للــدكتور 
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣, األوىل, اإلسالمية وإحياء الرتاث

: ط, محزة بـن زهـري حـافظ/ د: حتقيق, أليب حامد الغزايل, املستصفى من علم األصول −١٢٤
 .تاريخ الطبع بدون,  املدينة املنورة للطباعة والنرشرشكة

 ,األوىل, مؤسسة الرسالة: ط, شدشعيب األرنؤوط وعادل مر: حتقيق, مسند اإلمام أمحد −١٢٥
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧

 .م١٩٨٧, مكتبة لبنان: ط, ألمحد بن حممد الفيومي, املصباح املنري −١٢٦
دار إحيـاء : ط, ملحمد كامل الـدين الراشـدي, املصباح يف رسم املفتي ومناهج اإلفتاء −١٢٧

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٥, األوىل, الرتاث العريب
: ط, ملـصطفى الـسيوطي الرحيبـاين احلنـبيل, يف رشح غاية املنتهىمطالب أويل النهى  −١٢٨

 .م١٩٦١, املكتب اإلسالمي
مكتب املثنى : ط, لعمر رضا كحالة, )تراجم مصنفي الكتب العربية(, ّمعجم املؤلفني −١٢٩

 ). لبنان−بريوت (, ودار إحياء الرتاث العريب
عبـد / و د, عبـد اهللا الرتكـي/ د: حتقيق, أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن قدامة, املغني −١٣٠

 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الثانية, هجر للطباعة والنرش والتوزيع: ط, الفتاح احللو
١٣١− وقواعد اإلفتاء باألقو حتقيـق , ّللفقيه املالكي إبـراهيم اللقـاين, منار أصول الفتو

 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣, وزارة األوقاف املغربية: ط, عبد اهللا اهلاليل/ الدكتور 
دار اهلـدي : ط, لعبـد اهللا بـن إبـراهيم الطويـل, منهج التيسري املعارص دراسة حتليلية −١٣٢

 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦, األوىل, النبوي
, ّعبـد اهللا دراز: رشح الـشيخ, املوافقات أليب إسحاق إبراهيم بـن موسـى الـشاطبي −١٣٣

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, األوىل, دار املعرفـة: ط, إبراهيم رمضان: بعناية
التـاج : ومعـه, ملحمد بن حممـد احلطـاب الرعينـي, اجلليل لرشح خمترص خليلمواهب  −١٣٤

 −هــ ١٤١٦, األوىل, دار الكتـب العلميـة: ط, زكريا عمـريات: ضبطه, واإلكليل للمواق
 .م١٩٩٥

 .تاريخ الطبع بدون, إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية الكويتية, املوسوعة الفقهية −١٣٥



 − ٦٢ −

 )ن ( 
دار : ط,  لعبد اهللا بن إبـراهيم العلـوي الـشنقيطي,عىل مراقي السعودينرش البنود  −١٣٦

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩, األوىل, الكتب العلمية
, حممد عبد القادر عطـا: حتقيق, أليب العباس القرايف, األصول يف رشح املحصولنفائس  −١٣٧

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١, األوىل,  الكتب العلميةدار: ط
عـامل : ط, لعبد الـرحيم بـن احلـسن اإلسـنوي,  السول يف رشح منهاج األصولهناية −١٣٨

 .الكتب
: بعنايـة, أليب السعادات املبارك بن حممد ابن األثـري, النهاية يف غريب احلديث واألثر −١٣٩

 .تاريخ الطبع بدون, بيت األفكار الدولية: ط, رائد صربي أيب علفة
هــ ١٤١٤, دار الكتب العلمية: ط,  ألمحد بن محزة الرميل,املحتاج إىل رشح املنهاجهناية  −١٤٠
 .م١٩٩٣ −
, عبد احلميد عبد اهللا اهلرامـة: تقديم, ألمحد بابا التنبكتي, نيل االبتهاج بتطريز املنهاج −١٤١

 .م١٩٨٩, األوىل,  طرابلس−نرش كلية الدعوة اإلسالمية 
 

 


