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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

 صــامللخ

   -جل جالله  -إن أرشف العلوم مطلقا هو علم التوحيد؛ إذ يتصل معلومه بالرب 

ورشف العلم برشف املعلوم، ويليه يف الرتبة علم الفقه يف الدين وهو معرفة األحكام  

 الرشعية العملية وقد وسمه الفقهاء األوائل بعلم احلالل واحلرام، 

من حيث عرُض النتاج الفقهي للمجتهدين   وعلم الفقه املقارن إنام هو علم الفقه وزيادة؛ 

وحتقيقه وتبيني قويه من ضعيفه، وترجيح ما هو أقرب زلفي إىل دالالت النصوص  

 ومقاصد الرشيعة وغاياهتا. 

يف هذا املؤمتر القيم هبذا    -حسب ختصص  – للمشاركة ببحث  وقد وقع اختياري  

 املوضوع لعدة أسباب ُأمجُِلها فيام ييل: 

رضورة تسليط الضوء عىل األمهية القصوى لعلم الفقه املقارن يف إصالح املجتمعات   •

، وبيان رحابة االجتهاد الفقهي لعلامء  اإلسالمية برتسيخ القيم الراقية واملُثل الفاضلة

 يعة. الرش

َخِل عن مقاصد هذا العلم اجلليل وغاياته التي وضعه العلامء ألجلها؛   • نفي الزيف والدَّ

حتى ال يتخذه أهل األهواء وسيلة ُيتحلل هبا من رشف التكاليف الرشعية، وذريعة إىل  

اتباع شهوات النفوس اخلفية. 

فهو يمثل جانبا تنظرييا يصحبه تطبيق عميل يف خدمة هذا العلم   حداثة هذا املوضوع؛

أقف عىل بحث يتناول هذه اآلثار اجلليلة لعلم الفقه املقارن يف جمال فلم  من جهٍة قَِيميَّة، 

 ترسيخ القيم املجتمعية. 

  اخلطوات  خالل  من  املقارن الفقه  علم  يرسخها  التي  املجتمعية  القيم  أهم  استقصيت وقد

 . البحثي منهجه   يف املتبعة  العملية 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ةـــاملقدم

أمحدك ريب عىل نعمك التي ال حيصيها عّد، وأثني عليك بام أنت أهله ثناء ال حييطه حّد،  

خاتم أنبيائك ورسلك، عبدك املجتبى ونبيك املرتىض سيدنا حممد،  وُأصيل وُأسلم عىل 

 وآله وصحبه وذريته أمجعني وبعد، 

بنني بالقاهرة إىل إقامة مؤمتر دويل لدراسات اإلسالمية والعربية للا يف كليةفقد ُوفِّق العلامء 

ن العلمي  هبدف التعاو باحثون يف العلوم اإلسالمية من أنحاء العامل اإلسالمي؛ إليه  دعي

ما حازته العلوم اإلسالمية من النصيب الوافر واحلظ الكبري يف إقامة   عىل إظهار

، بحيث  الراقية املبادئ ركائز ثابتة من عالية، و الاملجتمعات عىل أسس متينة من القيم 

يف إطار ختصصه   يف ترسيخ هذه القيم  ببعض ما يسهم به العلم الرشعي يديل كل باحث 

 . العلمي

مثل جزءا من الواجب الذي يضطلع به العلامء من أمانة الدين  تل ات املؤمتر هوإن إقامة هذ

ذ بأيدهيا إىل سبل السالم القويمة  خوبالغ الرسالة املحمدية وتوعية املجتمعات واأل

َثاَق الَِّذيَن ُأوُتوا   ِميَوإِْذ َأَخَذ اّللَُّ  }  -جل ذكره  -املمهدة بنور الوحي؛ امتثاال لقوله 

الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن  }[ وقوله تعاىل: 187]آل عمران:  {اْلكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه 

  [؛ إذ 39]األحزاب:  {بِاّللَِّ َحِسيًبا في َوََيَْشْوَنُه َواَل ََيَْشْوَن َأَحًدا إاِلَّ اّللََّ َوكَ ّللَِّ ِرَسااَلِت ا

يف رحاهبا يتباحث العلامء وتتالقح األفكار وتتضح الرؤى وخُتِصُب أرض العلم  

ا.   ويزدهي ثمُرها يانعا بإذن رهبِّ

ة اإلمام األكرب شيخ األزهر، ورئيس  ليفجزى اّلل خريا أساتذتنا الكرام ابتداء من فض 

ر، وجعله اّلل  املوقر وعميد الكلية ووكيليها، وكل من له يد يف إنجاح هذا املؤمت  اجلامعة

. عمال خالصا لوجهه الكريم
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

 أسباب اختيار املوضوع

   -جل جالله  -ن أرشف العلوم مطلقا هو علم التوحيد؛ إذ يتصل معلومه بالرب إ

م، ويليه يف الرتبة علم الفقه يف الدين وهو معرفة األحكام  لوع ف املورشف العلم برش

 األوائل بعلم احلالل واحلرام، مه الفقهاء الرشعية العملية وقد وس

من حيث عرُض النتاج الفقهي للمجتهدين   وعلم الفقه املقارن إنام هو علم الفقه وزيادة؛ 

دالالت النصوص   إىل فيزل وحتقيقه وتبيني قويه من ضعيفه، وترجيح ما هو أقرب 

 ومقاصد الرشيعة وغاياهتا. 

ذا املؤمتر القيم هبذا  يف ه  -حسب ختصص  – وقد وقع اختياري للمشاركة ببحث  

 املوضوع لعدة أسباب ُأمجُِلها فيام ييل: 

رضورة تسليط الضوء عىل األمهية القصوى لعلم الفقه املقارن يف إصالح املجتمعات   •

بيان رحابة االجتهاد الفقهي لعلامء  ، و واملُثل الفاضلةة ي قالرااإلسالمية برتسيخ القيم 

 الرشيعة. 

َخِل عن مقاصد هذا العلم اجلليل وغاياته التي وضعه العلامء ألجلها؛  نفي الزيف  • والدَّ

حتى ال يتخذه أهل األهواء وسيلة ُيتحلل هبا من رشف التكاليف الرشعية، وذريعة إىل  

اتباع شهوات النفوس اخلفية. 

  يف خدمة هذا العلم  يصحبه تطبيق عميل جانبا تنظرييافهو يمثل  ا املوضوع؛هذ اثةدح •

فلم أقف عىل بحث يتناول هذه اآلثار اجلليلة لعلم الفقه املقارن يف   ،ةميَّ يَ قِ  جهةٍ من 

. جمال ترسيخ القيم املجتمعية
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 مشكلة البحث

خالل بضعة أسئلة  لبحث وغايته التي حياول الرتكيز عليها من ص مشكلة ايمكن تلخي

 متام البحث..إجابتها بعد  نفرتض 

ما هو علم الفقه املقارن وأيُّ منزلة حيتلها يف قائمة العلوم اإلسالمية؟  -1

؟   ذلك هل ُيسِهم علُم الفقه املقارن يف ترسيخ القيم املجتمعية، وكيف -2

لعلِم الفقه املقارن عىل الواقع احليايت   األخالقيةاملبادِئ هل يمكن تطبيُق  -3

للمجتمعات اإلسالمية ؟ 

ما املحاذير األخالقية يف ممارسات منتسبي علم الفقه املقارن ؟  -4

 . ات املطالب التي متحور هبا البحثوقد أجبت عىل هذه األسئلة يف طي

 

 مثرة البحث

 تتجلى مثرة هذا البحث يف حمورين:

 . )جمتمع خاص(  اخلاصة العائدة عىل أهل هذا العلم وهم الفوائدعىل  إلقاء الضوء  األول:

يؤدي    -نخبة املجتمعرشحية مهمة من وهم  -رسوخ هذه القيم يف وجدان العلامء  الثاني:

   إىل شيوعها يف املجتمع العام فهم املتحدثون واملتصدرون للعامة وموضع القدوة منهم. 

 

 

 

ىل هيئة سؤال يتضّمن  عّرف موريس أنجرس اإلشكاليّة بأّّنا: عبارة عن عرض اهلدف من البحث ع (1)

 https://mawdoo3.com ابة حمددة. ينظر: إمكانية التقّّص والبحث هبدف الوصول إلج

 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

 منهج البحث

 رائياالستق املنهج أوال:

اخلطوات  الفقه املقارن من خالل علم خها أهم القيم املجتمعية التي يرس  وبه استقصيت 

 العملية املتبعة يف منهجه البحثي.

 املنهج التحليلي ثانيا:

 تبيني الرابط بني الفقه القارن وهذه القيم التي أوردهتا يف البحث. وبه توصلت ل 

 نهج التطبيقيامل :ثالثا

هبذه القيم املثىل   ةتوعييف الىل كيفية االستفادة من علم الفقه املقارن ه توصلت إومن خالل 

 يف املجتمع العلمي اخلاص واملجتمع العام. 
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 مطلب متهيدي

 أهمية القيم اجملتمعية وآثارها الفردية والعامة

سلوك الفرد  تنعكس عىل  فهي قررها علامء األخالق واالجتامع للقيم اخللقية وظائف عديدة، 

  -بإجياز  -ذلك  ونشري إىل بعضأيضا،  تمع جامل وعمال، كام ينعكس أثر االلتزام هبا عىل  قوال

فيام ييل: 

 :الفرديعلى املستوى  -أ
دد  حي  مماالتكليفية،  تواإللزاماهتيء لألفراد اختيارات معينة عن طريق األوامر والنواهي  -1

  يف  القويمةتشكيل الشخصية الفردية  يف  هم امل تلعب الدور  فهي أشكال السلوك، وبالتايل 

إطار معياري صحيح. يف ن طريق حتديد أهدافها احلياة اآلخرة ع يفو احلياة الدنيا. 

إطار الرسالة اإلسالمية، ومتنحه القدرة   يف تعطي الفرد إمكانية حتقيق ما هو مطلوب منه  -2

رضاء اّلل تعاىل عن طريق  اإلجيابيني، وحتقيق الرضا عن النفس بإعىل التكيف والتوافق 

الصحيحة.ئدها وأخالقها قاوعجلامعة يف مبادئها التجاوب مع ا

تعطي الفرد فرصة ودفعة نحو حتسني وعيه، ومعتقداته، وسلوكياته، لتتضح الرؤية أمامه،   -3

ر الفكري لفهم حياته تساعده عىل فهم العامل حوله، وتوسع مدلوالت اإلطا وبالتايل

وعالقاته.

نه، ألهنا تربط  داوجىل ضبط الفرد لشهواته، ومطامعه، فال تتغلب عىل فكره و ل عتعم -4

  يف ها إرضاء اّلل سبحانه وتعاىل، وبالتايل يترصف سلوكه وترصفاته بمعايري وأحكام أمه 

ضوئها وعىل هدهيا. 

ياة جحيام ال يطاق، وذلك من جراء  أهنا تبعد اإلنسان عن النقص البرشي الذي جيعل احل  -5

أن   لك من صفات جيب ذ ري والالمباالة إىل غ ت من أبرزها اجلبن واخلوف، واالستهتار صفا

 يتجنبها اإلنسان. 

تسمو باإلنسان وترفعه فوق املاديات املحسوسة إىل سامء اإلنسانية الرفيعة بكل ما فيها   -6

م  بالتمسك باألخالق اإلسالمية ومنهج اإلسال سامية ال تتحقق إال  ومبادئ من مجال وقيم 

احلياة.  يف
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 :العاماالجتماعي على املستوى   -ب
ملامرسة حياة  ةالالزم املجتمع متاسكه، فتحدد له أهداف حياته، ومثله العليا  فظ عىل حت -1

اجتامعية سليمة ومتواصلة. 

بتحديدها االختيارات الصحيحة  تساعد املجتمع عىل مواجهة التغريات التي حتدث فيه،  -2

  إطار  يف وكيانه عىل الناس حياهتم، وحتفظ عىل املجتمع استقراره  والسليمة التي تسهل 

وحد. م

تربط أجزاء ثقافة املجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة، كام تعمل عىل إعطاء النظم   -3

مع املنتمني واملتفاعلني  ذهن أعضاء املجت  يفاالجتامعية أساسا إيامنيا وعقليا يصبح عقيدة 

هبذه الثقافة.

تى ترض به  ئشة الت الطان األنانية املفرطة، والنزعات، واألهواء والشهواملجتمع متقي ا -4

أعامهلم عىل أهنا حماوالت للوصول إىل  يف األفراد عىل التفكري  وبأفراده ونظمه، فهي حتمل

،  ل إلشباع الرغبات والشهواتد أعام حد ذاهتا، وليس عىل أهنا جمر يف غايات  هيأهداف 

ول  ا للوصمجاعة هي اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائهأي  يفملثل العليا ولذلك فإن القيم وا

تمع اإلسالمي هو حممد صىّل اّلل عليه وسّلم، واملنهج الذي بّلغ به  ه، واملثل األعىل يف املجإلي

من قبل اّلل تعاىل باعتباره املثل األعىل.

ي والبرش، وحتدد له أهداف  تزود املجتمع بالصيغة التي يتعامل هبا مع العامل الطبيع أهنا  -5

 . سلوكياهتم. يف همها األفراد ويستلهام، ئوض يف ومربرات وجوده، حتى يسلك 

 

(، عدد من 1/86النعيم يف أخالق الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم )وعة نرضة ينظر: موس  (1)

املختصني بإرشاف الشيخ/ صالح بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي، النارش : دار الوسيلة  

 ابعة.للنرش والتوزيع، جدة،الطبعة : الر



 

 

 

 والثالثون العدد اخلامس

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

4610 

 املبحث األول

 ارنمدخل إىل الفقه املق

 

 قه املقارنعلم الفتعريف ب: املطلب األول

فيحسن التعريُف بكل منهام عىل ِحَدٍة ثم يأيت   كلمتني،مصطلح )الفقه املقارن( مركب من 

 التعريف اللقبي هلذا الفن باعتباره علام من العلوم اإلسالمية.بعد ذلك 

ء والعلم به. تقول:  ، ومادة: )ف ق ه( أصل لغوي، يدل عىل إدراك اليش: الفهملغة الفقه 

بيشء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الرشيعة، فقيل   ديث أفقهه، وكل علم فقهت احل 

 .يشء، إذا بينته لك لكل عامل باحلالل واحلرام: فقيه، وأفقهتك ال 

عريف  ومن أسلمها وأمجعها ت تعاريف، عرفه علامء الفقه واألصول عدة  الفقه اصطالحا:

 .  (كتسُب من أدلتها التفصيليةملباألحكام الرشعية العملية ا  القايض البيضاوي:) العلم

ومعنى   اسم مفعول من قارن اليشء باليشء أي وصله أو صاحبه ومجعه معه،  املقارن لغة: 

 موضع واحد لقصد  املقارنة عىل هذا األصل اللغوي: األشياء املتناظرة املجموعة يف 

 .معني

 

هـ(، املحقق:  395: يفأبو احلسني )املتو بن زكرياءينظر مادة  )فقه( يف مقاييس اللغة، أمحد بن فارس   (1)

 م.1979 -هـ 1399مد هارون، النارش: دار الفكر،عام النرش: عبد السالم حم

عّي، أبو (، عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشاف11ّناية السول رشح منهاج الوصول )ص:   (2)

  -هـ 1420لبنان، الطبعة: األوىل -تبريو-مية هـ(، دار الكتب العل772: يفحممد، مجال الدين )املتو

 م.1999

: يفدة )قرن( يف: خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوينظر ما   (3)

هـ /  1420الطبعة: اخلامسة، هـ(،املحقق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية ، بريوت،666

:  يفأبو الفضل، مجال الدين ابن منظور )املتو  م بن عىل،م، ولسان العرب، حممد ابن مكر1999

 .  اللغة ومقاييس هـ،  1414 - الثالثة: بريوت،الطبعة –لنارش: دار صادر هـ(،ا711
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 عند األقدمني ...   عريفاله ت  نرَ االصطالح مل  داثة هذاحل   نظرا :اصطالحاالفقه املقارن 

تقرير آراء املذاهب الفقهية اإلسالمية يف مسألة معيَّنة، بعد   : ) لهومن تعريفات املعاصرين 

ا، وما َينهض عليه  حترير حملِّ النزاع فيها، مقرونة بأدلتها، ووجوه االستدالل هب

ناقشة  ، وبيان منشأ اخلالف فيها، ثم ماالستدالل من مناهج أصولية، وخطط ترشيعية

رجيح ما هو أقوى دلياًل، أو أسلم َمنهًجا، أو  نة بينها، وتواملوازَ هذه األدلة أصوليًّا، 

م بالدليل األرَجح يف نظر الباحث املجتهد(  .اإلتيان برأي َجديد، ُمدعَّ

ا بالتامس أدلتها  ع اآلراء الفقهية املختلفة وتقييمها واملوازنة بينهضهم: )مجوقال بع

.عىل بعض(وترجيح بعضها 

األقوال الفقهية املختلفة ملجتهدي   )عرض  وميكننا تعريف علم الفقه املقارن باآلتي:     

مال،  األمة اإلسالمية، وبيان أدلتها ومناقشتها بغرض الكشِف عن أرجحها؛ بحثا أو ع

 أو إفتاًء(.   

ثار ما  م الشرعية أوجبت األمانة أن نذكروملا كان هذا اللقب احلديث لفن من العلو

 .فكر.بشأنه من 

هيئة كبار العلامء بالسعودية أن مصطلح   عضو -اّلل  رمحه  –يرى د/ بكر بن عبداّلل أبوزيد 

لفكري لبالد اإلسالم  من االصطالحات الوضعية الناجتة عن الغزو ا "الفقه املقارن "

 فيقول:

قه الوضعي  فلسامء بالرنة فقه رشيعة رب األرض واحقوقي وافد ُيراد به: مقا إصالح) 

املصنوع املختلق املوضوع من آراء البرش وأفكارهم، وهو مع هذا ال يساعد عليه الوضع  

 

ط: مؤسسة الرسالة، (، د/ حممد فتحي الدريني، 23بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله )ص  (1)

 م.2008

(، حممد تقي احلكيم، مؤسسة آل البيت عليهم السالم للطباعة 13)صاألصول العامة للفقه املقارن   (2)

 والنرش. 
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قوقيون من  املقارنة هي املصاحبة، فليست عىل ما يريده منها احل  قارن؛ إذْ اللغوي للفظ: 

األمرين: الرتجيح بينهام، أو بمعنى   أهنا بمعنى: فاضل التي تكون وازن، إْذ املوازنة بني 

فهذا   ..ملقايسة بني األمرين: التقدير بينهام.ا وازن لفظًا ومعنى. أو بمعنى قايس إذ

 . االصطالح )الفقه املقارن( تنبغي منابذته وضعًا ورشعًا؛ دفعًا للتوليد واملتابعة( 

ودة عىل مصطلحات علوم  طيبة حمم غرية -رمحه اّلل  -أقول: ظهر من كالم الشيخ العامِل 

 كائد ضد علوم اإلسالم وثقافته الراسخة. ملا حياك من م اإلسالم، وفطنة

االصطالح: الفقه املقارن تنبغي   )فهذا يف كالمه بقوله:  شدته ولكن يتوجه النظر إىل  

 من عدة وجوه:وذلك لتوليد واملتابعة( منابذته وضعًا ورشعًا؛ دفعًا ل 

 املوازنة  ارن بل اقترص عىلاالت الفقه املقع جممل يكن شامال جلميما ذكره من تعريف   أوال:

بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي فحسب، والواقع أن الفقه املقارن بحسب األصل  

إنام جتددت العبارة  معنِي بمذاهب الفقهاء املسلمني من األئمة األربعة وغريهم، و 

احة  ملقرر أنه ال مشالفقه املقارن، ومن ا فحسب من لفظ )علم اخلالف أو اخلالفيات( إىل

 

حيث َأطلَق عىل هذه األلفاظ )مواضعات( ويعني هبا تغيري املصطلحات اإلسالمية؛ بقصد أغراض   (1)

دة ومتكني االستيحاش من القديمة وغري ذلك ..  الواضعني كاستئناس العبارات اجلديخبيثة من 

م عن سلطة  تغيري املصطلحات يف الديار اإلسالمية نتيجة لغياب احلكم باإلسالأمثلة ليقول: ) 

احلاكمية يف جل دياره، ولقاء إقصاء القضاء الرشعي عن كرايس القضاء يف جل أحكامه، وأثرًا من آثار  

ل  ، ولغري ذلك من دواعي الفرقة والتفكك، وعوامل االنحال نفوذ الغزو الفكري إىل ديار اإلسالم

جتسدت أمام  -مم الكافرة سخ، النافذة إىل أفئدة األُمة عىل مسارب التبعيات املاسخة للُ والتف

املصلحني نازلة املواضعات األثيمة عىل خالف اللغة والرشيعة(. ينظر: معجم املناهي اللفظية  

 . م 1996- هـ 1417 الثالثة،: الطبعة الرياض –لتوزيع (، دار العاصمة للنرش وا405)ص
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، وال أرى مستنَكرا يف هذه التسمية؛ نظرا للواقع العلمي الذي يغلب فيه  يف االصطالح

ا،   غلبة كبرية اختصاص الفقه املقارن باملوازنة بني املذاهب اإلسالمية األربعة وغريه

يان  أو باحثوا الرشيعة  لبوإنام يتعرض للموازنة مع القوانني أهل االختصاص القانوين، 

 وجها لتوافق الرشيعة. وانني وتعديل معمدى صحة الق

قد مىض هذا االصطالح ودرج يف العامل اإلسالمي ومقصوده اآلن معترب ومهم جدا،   ثانيا:

ني الوضعية بإزاء األحكام الرشعية من  وال نرى يف الواقع أثرا يرض حني التعرض للقوان

واخللل املحيط   كامهلا وإحاطتهادا عىل تفوق الرشيعة و خالل الفقه املقارن؛ تأكي

    بالقوانني.

يفيد اجلمع والضم    "قارن ": من جهة االشتقاق اللغوي فإن األصل اللغوي ملادة ثالثا

مل يكن كذلك فال نكري؛ إذ  وهذا متحقق يف املوازنة بني األقوال املختلفة، حتى وإن 

 يف هذا مدخٌل.  للتسامح 

 الفقه املقارن(فيات وعلم )علم اخلال

يان الصلة بني هذين اللفظني )اخلالفيات، املقارن( فأقول: يقرتب  نعرج عىل ب  من املهم أن

علم اخلالف، أو اخلالفيات  الفقه املقارن جدا مما ُعِرف لدى األقدمني بمدلول علم 

 . "األئمة أو اختالف

 تعريف علم اخلالفيات :

فية، بإيراد  دلة اخلالوادح األحلجج الرشعية، ودفع الشبه، وق)علم يعرف به كيفية إيراد ا   

بأنه علم يقتدر به عىل حفظ أي وضع وهدم أي وضع   وقد يعرف: الرباهني القطعية، 

 

ََملاس  : التسامح(: ] 294: ص) الكليات يف -اهلل رمحه  –يقول الكفوي   (1) ع 
ظ تِ ِضعه  غري يِف  اللَّف   َمو 

يِلّ  َص  بُوَلة، عالَقة قصد بِاَل  كاملجاز، األ  تََِمًدا َعَلي ِه؛ َدالَّة قرينَة نصب َواَل  َمق    َذلِك  من ال َفهم ُهورظُ  عىل اع 

 [ .امل َقام
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يب حيفظ وضعا  اجلديل إما جم اجلدل:بقدر اإلمكان، وقيل يف اجلديل الذي يتعاطى علم 

 وضعا(. ) وإما سائل هيدم 

   :-اّلل   رمحه  -يقول ابن خلدون 

ف بني املتمسكني هبا،  عىل أصول امللة، وأجري اخلالأقيمت هذه املذاهب األربعة )

واآلخذين بأحكامها جمرى اخلالف يف النصوص الرشعية واألصول الفقهية وجرت  

مه، جتري عىل أصول صحيحة وطرائق  بينهم املناظرات يف تصحيح كل منهم مذهب إما

ل  ه ومتسك به. وأجريت يف مسائهبه الذي قلدقويمة، حيتج هبا كل عىل صحة مذ

من أبواب الفقه... وكان يف هذه املناظرات بيان مآخذ هؤالء  الرشيعة كلها ويف كل باب 

األئمة، ومثارات اختالفهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف من العلم يسمى  

كام  باط األحكام فيات، وال بد لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل هبا إىل استنباخلال

لالستنباط، وصاحب اخلالفيات حيتاج ال أن املجتهد حيتاج إليها حيتاج إليها املجتهد، إ

إليها حلفظ تلك املسائل املستنبطة من أن هيدمها املخالف بأدلته وهو لعمري علم جليل  

ومون  خذ األئمة وأدلتهم، وِمران املطالعني له عىل االستدالل فيام يرالفائدة يف معرفة مآ

 .ل عليه(االستدال

 :أقول 

بني أن علم الفقه املقارن هيدف أساسا إىل مجع وعرض اآلراء الفقهية وأدلتها  نا يتومن ه 

  واملوازنة بينها؛ للوصول إىل أقواها وأرجحها وأوفقها ملقاصد الرشيعة اإلسالمية، بينام 

 

 بن عبد اهلل كاتب جلبي  فيمصط(، 721/ 1عن أسامي الكتب والفنون )ينظر:  كشف الظنون   (1)

  –هـ(، النارش: مكتبة املثنى 1067: يفالقسطنطيني املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتو

 . بغداد

 م.  2004بة اهلداية ، دمشق، حتقيق: عبداهلل حممد الدرويش، (،  ط: مكت202مقدمة ابن خلدون )ص:   (2)
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الذي يعتنقه  للمذهب علم اخلالفيات قد حيتوي هذا اهلدف أو هدفا آخر وهو االنتصار 

 الفيه، دلة؛ لئال يتعرض هلدمه من قبل خمالفقيه، وتقويته باأل

  ويتبني أيضا : أن كليهام متفق عىل عرض األقوال الفقهية، مشفوعة بأدلتها ومناقشاهتا،  

وصا ، فعلم اخلالفيات أعم من علم الفقه  ويمكن القول بأن بني اللفظني عموما وخص 

 عبة من شعب اخلالفيات. ن يعد ش املقارن، والفقه املقار

 توصيف اختالف الفقهاء: ثانياملطلب ال

  جمال ذلك أظهر  ومن  املجاالت كل  يف التنوع  عىل صنعته وهم البرش  فطر  -تعاىل –إن اّلل 

  التفكري  من واحد  نسق  عىل كلهم  سالنا جلعل  سبحانه شاء ولو  واإلدراك،  الفهم 

ن  ة قدرية؛ امتحانا واختبارا ملم من جهة كونياالختالف بينه وقوع شاء  ولكنه واملعقول 

 ل، يتبع احلق ومن يتبع الباط

يَن َوُمنِْذِريَن َوَأْنَزَل  } قال اّلل تعاىل:  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اّللَُّ النَّبِيِّنَي ُمبرَشِّ  َمَعُهُم  َكاَن النَّاُس ُأمَّ

قِّ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّ  ْن َبْعِد  الَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه مِ يِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إِ ْخَتَلُفوا فِ اِس فِياَم ااْلكَِتاَب بِاحْلَ

ُم اْلَبيِّنَاُت َبْغًيا َبْينَُهْم َفَهَدى اّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ملَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمنَ  قِّ بِإِْذنِِه َواّللَُّ   َما َجاَءهْتُ احْلَ

اٍط مُ هَيِْدي َمْن َيَشاُء إىَِل   [. 213البقرة:  ]  {ْسَتِقيٍم  ِِصَ

ًة َواِحَدًة َوَلكِْن لَِيْبُلَوُكْم يِف َما آَتاُكْم  َوَلْو َشاءَ  }وقال تعاىل:  َعَلُكْم ُأمَّ  [ 48]املائدة:  {اّللَُّ جَلَ

ًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا َوَما َكاَن النَّاُس  }ويقول جل ذكره:  ْن َربَِّك  ٌة َسَبَقْت مِ َوَلْواَل َكلِمَ  إاِلَّ ُأمَّ

َتلُِفوَن ُقِِضَ َبْينَُهْم فِياَم فِ لَ   [. 19  ]يونس:  {يِه ََيْ

ًة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن خُمَْتلِِفنَي  } ويقول سبحانه:  َعَل النَّاَس ُأمَّ ]هود:   { َوَلْو َشاَء َربَُّك جَلَ

118 ] 

َعَلُكْم ُأمَّ  } وجل:  ويقول عز ي َمْن َيَشاُء  لُّ َمْن َيَشاُء َوهَيْدِ َوَلكِْن ُيِض  ًة َواِحَدةً َوَلْو َشاَء اّللَُّ جَلَ

 [. 93]النحل:   { نَّ َعامَّ ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن َوَلُتْسَألُ 
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َدى َفاَل تَ }  -جل شأنه -ويقول  َمَعُهْم َعىَل اهْلُ اِهلنِيَ َوَلْو َشاَء اّللَُّ جَلَ ]األنعام:   { ُكوَننَّ ِمَن اجْلَ

35 .] 

ْيد  هذه اجلملة املباركةوهنا حيسن يب أن ُأوِرد  من  ويس )بكرس السني( البطلي لإلمام ابن السِّ

علامء القرن السادس اهلجري؛ حيث استنبط داللة رائقة من آية كريمة تبني أن  

   اآلخرة واملعاد بني يدي رب العباد عىل  إنسانية دليل االختالف يف ذاته باعتباره ظاهرة 

 :   -رمحه اهلل  -فقال 

وز يف  الف املوجود يف البرش املركألطف تنبيه عىل ما يف هذا اخل  " اّلل تعاىل أي  " ) نبهنا 

الفطر من احلكمة البالغة وأنه جعله إحدى الدالئل عىل صحة البعث الذي أنكره من  

ْقَسُموا بِاّللَِّ  َوأَ } -وقوله احلق ووعده الصدق  -ل أحلد يف أسامئه وكفر بسوابغ نعامئه فقا

ا َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن    َبىَل ْم اَل َيْبَعُث اّللَُّ َمْن َيُموُت َجْهَد َأْياَمهِنِ  َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ

َتلُِفوَن فِيِه َولَِيْعَلَم الَِّذيَن َكفَ  ُم الَِّذي ََيْ َ هَلُ ُْم َكاُنوا َكاِذبنِيَ لُِيَبنيِّ  [  39، 38]النحل:  { ُروا َأهنَّ

 عىل صحة البعث.   زيز من األدلة الربهانيةتضمنه القرآن الع وهذه اآلية أحد ما

التي ال يقدرها حق قدرها إال العاملِون وال ينتبه   -ووجه الربهان املنفك من هذه اآلية  

يف احلق ال يوجب اختالف احلق يف  أن اختالف الناس   -لغامض رسها إال املستبرصون 

 ياسات املركبة عليه واحلق يف نفسه واحد ه وإنام ختتلف الطرق املوصلة إليه والقنفس

ثبت أن ههنا حقيقة موجودة ال حمالة وكان ال سبيل لنا يف حياتنا هذه إىل الوقوف   امفل

ركوزا يف  عليها وقوفا يوجب لنا االئتالف ويرفع عنا االختالف إذ كان االختالف م 

هذه اخللقة ونقلنا إىل  ن ال يمكن ارتفاعه وزواله إال بارتفاع فطرنا مطبوعا يف خلقنا وكا

ح رضورًة أن لنا حياة أخرى غري هذه احلياة فيها يرتفع اخلالف  ة صبلجبلة غري هذه اجل 

والعناد وتزول من صدورنا الضغائن الكامنة واألحقاد وهذه هي احلال التي وعدنا اّلل  

ٍر  ْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َوَنزَ } باملصري إليها فقال تعاىل تعاىل إِْخَواًنا َعىَل رُسُ
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 .[ ( 47جر: ]احل  { ُمَتَقابِلنِيَ 

 : -اهلل رمحه –اإلمام ابن جرير الطربي يقول 

) وال يزال الناس خمتلفني عىل أديان شتى من بني هيودي ونرصاين وجمويس، ونحو ذلك.   

وله:  اإليامن؛ ألن اّلل جل ثناؤه أتبع ذلك قثنى اّلل من ذلك من رمحهم، وهم أهل واست

ففي ذلك دليل واضح أن   { لناس أمجعنيوا نةومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجل }

الذي قبله من ذكر خربه عن اختالف الناس، إنام هو خرب عن اختالف مذموم يوجب  

هبم  يف الرزق مل يعقب ذلك باخلرب عن عقا هلم النار، ولو كان خربا عن اختالفهم 

 وعذاهبم(.

  ويقول أيضا:      

السعادة خلقهم؛ ألن اّلل جل ذكره ذكر  معناه لالختالف بالشقاء و  {ولذلك خلقهم  }) 

 من خلقه: أحدمها أهل اختالف وباطل، واآلخر أهل حق ثم عقب ذلك بقوله:  صنفني

[ صفة  119]هود:  { ولذلك خلقهم} [ فعمَّ بقوله: 119]هود:  { ولذلك خلقهم}

 .ملا خلق له ( فني، فأخرب عن كل فريق منهام أنه ميرس الصن

  اإلهلية  لإلرادة تابع الناس اختالف أن  -عزوجل –امت يبني ربنا ففي أولئك اآليات الكري

  ملا  اتبع َيتلفوا وال يتفقوا أن الدينية الرشعية اإلرادة يف اإلهلي املطلوب  كان وإن القدرية،

 النور واهلدى ..  من عليهم   اّلل أنزله

ات من  أهل الديان  نصوص الوحي الرشيف أن اختالفوقد قرر أهل العلم؛ استنادا إىل

 

( ، أبو حممد عبد اهلل بن حممد 27ف )صاإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت االختال (1)

 بريوت،  –الداية، النارش: دار الفكر هـ(، املحقق: د. حممد رضوان 521: يفبن السيد البطليويس )املتو 

 . ه1403 الثانية،: الطبعة

 يزالون خمتلفني يف الرزق، فهذا فقري وهذا غني. (. وذكر منها: وال636/ 12تفسري الطربي)  (2)

 (. 12/641ربي )تفسري الط  (3)
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ملسلمني وعدم اتباعهم ملة اّلل اخلامتة املحمدية وكذلك اختالف أهل األهواء  غري ا

وتنكب لسبيل احلق هو اختالف عذاب وفرقة  اإلسالم إناموالضالالت من املنتسبني إىل 

اَل   َ}:  -ؤمنني عن مشاهبتهم ناهيا امل -ف تنوع وتناظر ومن ذلك قوله تعاىل وليس اختال

ْم َعَذاٌب َعظِيٌم الَّ َتُكوُنوا كَ  ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َوُأوَلئَِك هَلُ   { ِذيَن َتَفرَّ

 [. 105]آل عمران: 

 [. 14]الشورى:   { ْينَُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا بَ ُقوا إاِلَّ َوَما َتَفرَّ  }وقوله تعاىل: 

َق  } وقوله تعاىل:   ُم اْلَبيِّنَُة َوَما َتَفرَّ  [. 4]البينة:   { الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُ

وحي املعصوم، الذي كان  علم املستنري املؤسس عىل الفقرر أهنم ما ضلوا إال بعد تركهم ال  

 . ينبغي هلم أن يعتصموا به

ع االجتهادات الفقهية وعدم التطابق بني  وأما يف نتاج الرشيعة فنجد االختالف وتنو

لفهوم إال يف املسائل القطعيات التي ال يقع الظن يف طريقها، مع العلم بأن مقصود  ا

وحيه وهذا االختالف إذا نشأ  اّلل تعاىل واتباع رشعته و  اجلميع واحد وهو ابتغاء مرضاة

 فهو مقبول سائغ يقال له اختالف التنوع .  بسبب احتامل األدلة

مل أن نلخص ما سبق بكالم فائق لإلمام األصولي املقاصدي الكبري أبي إسحاق جيو

 : يقول حيث -اهلل رمحه –الشاطيب 

 إن اخلالف يقع عىل ثالثة أوجه:)

 الف يف أصل النحلة. وهو خالف أهل الديانات.ختاال  أحدها:

الثاين ال   ض هلم االختالف بحسب القصداإلسالم وقد يعر  االختالف بني أهل الثاني:   

إن اّلل تعاىل حكم بحكمته أن تكون فروع هذه امللة قابلة لألنظار وجماال  القصد األول، ف

ق فيها عادة، فالظنيات عريقة  تفااالللظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال يمكن 

صول ويف اجلزئيات دون الكليات، فلذلك  يف إمكان االختالف، لكن يف الفروع دون األ

  هذا االختالف. ال يرض 
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وقد نقل املفرسون عن احلسن يف هذه اآلية أنه قال: أما أهل رمحة اّلل فإهنم ال َيتلفون       

التي ال نص فيها بقطع العذر، بل هلم فيه  اد جتهاختالفا يرضهم. يعني ألنه يف مسائل اال

 أعظم العذر... 

  يها فقال:لشاطيب سؤاال وجثم طرح اإلمام ا

 [ أم ال؟118]هود:   {وال يزالون خمتلفني}ت قوله تعاىل: هل هم داخلون حتلقائل أن يقول: 

تالف  أنه ال يصح أن يدخل حتت مقتضاها أهل هذا االختالف من أوجه )يعني اخ واجلواب: 

 الفروع الفقهية(. 

وال  }ين مباينون ألهل الرمحة لقوله: أن اآلية اقتضت أن أهل االختالف املذكور أحدها:      

[ فإهنا اقتضت قسمني: أهل االختالف،  118]هود:  { تلفني إال من رحم ربكخم ونيزال

م اليشء  ني، فظاهر التقسيم أن أهل الرمحة ليسوا من أهل االختالف وإال كان قسواملرحوم

 قسيام له، ومل يستقم معنى االستثناء.

أن وصف االختالف  [ فظاهر هذا 118]هود:  { نيوال يزالون خمتلف}أنه قال فيها:  والثاين:     

الرمحة مربءون من  حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل املشعر بالثبوت، وأهل  الزم هلم، 

ل إن خالف أحدهم يف مسألة فإنام  ذلك؛ ألن وصف الرمحة ينايف الثبوت عىل املخالفة، ب

،  أمره يفاخلطأ فيها راجع نفسه وتال  تبني له حتى إذا  َيالف فيها حتريا لقصد الشارع فيها،

ثابتا،   فه يف املسألة بالَعَرِض ال بالقصد األول، فلم يكن وصف االختالف الزما والفخال

 يف املوضع. فكان التعبري عنه بالفعل الذي يقتِض العالج واالنقطاع أليق  

حصل له حمض الرمحة، وهم  أنا نقطع بأن اخلالف يف مسائل االجتهاد واقع ممن  والثالث:      

بحيث ال يصح إدخاهلم يف قسم    -ريض اّلل عنهم - بإحسان الصحابة ومن اتبعهم 

املخالف منهم يف بعض املسائل معدودا من أهل االختالف ـ ولو  املختلفني بوجه، فلو كان 

 .ةمحة. وذلك باطل بإمجاع أهل السنـ مل يصح إطالق القول يف حقه: أنه من أهل الر بوجه ما  
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ا من رضوب وا اختالف األمة يف الفروع رضبأن مجاعة من السلف الصالح جعل والرابع: 

 مكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرمحة...  الرمحة، وإذا كان من مجلة الرمحة، فال ي

تحوا للناس باب االجتهاد وجواز االختالف فيه؛ ألهنم لو مل يفتحوه ا أهنم فومعنى هذ        

 تقدم ـ  ت الظنون ال تتفق عادة ـ كام املجتهدون يف ضيق؛ ألن جمال االجتهاد وجمااللكان 

باتباع ما غلب عىل ظنوهنم مكلفني باتباع خالفه، وهو  فيصري أهل االجتهاد مع تكليفهم 

، وذلك من أعظم الضيق. فوسع اّلل عىل األمة بوجود اخلالف  نوع من تكليف ما ال يطاق

يدخلون يف قسم   اب لألمة للدخول يف هذه الرمحة، فكيف الح بفت الفروعي فيهم، فكان

         احلمد ّلل(هم يف الفروع كاتفاقهم فيها و )من رحم ربك( ؟! فاختالف 

ثالث  الختالف ذهب إىل بيان صنفمن تقرير صنفني من أهل ا اإلمام الشاطبيوبعد أن فرغ  

 يقع بني منتسبي أهل القبلة فقال:  

 من الرتبة الثانية، أدنى من الرتبة األوىل وأعىل طريقني واسطة  )وبني هذين ال

يف بعض قواعده الكلية، وهو املؤدي   وهي أن يقع االتفاق يف أصل الدين، ويقع االختالف  

 إىل التفرق شيعا، 

، ولذلك صح عنه صىل اّلل عليه ختالفنتظم هذا القسم من االفيمكن أن تكون اآلية ت 

  األمة تتبع سنن من، وأخرب: »أن هذه عىل بضع وسبعني فرقة «وسلم: »أن أمته تفرتق 

 

 بالشاطبي ( بترصف يسري، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري676/ 2االعتصام )   (1)

ىل،  عيد اهلاليل، النارش: دار ابن عفان، السعودية، الطبعة: األو هـ(، حتقيق: سليم بن790: يف)املتو

 م. 1992 -هـ 1412

نَّة، واإلمام الرتمذي يف سننه )(، 7/5رواه اإلمام أبوداود يف سننه )  (2) ( من 322/ 4باب رشح السُّ

 مذي: حديث أيب هريرة حديث حسن صحيح.الرت وقال  -عنه اهلل رض  –حديث أيب هريرة 
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الختالف الواقع يف األمم قبلنا،  ، وشمل ذلك اكان قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع«

 .لنار(ويرشحه وصف أهل البدع بالضاللة وإيعاُدهم با

 ول: ـــقأ

 االختالف نوعان:  فملة باجل و 

هاد بني أهل  اختالف االجتاده يف التوسعة واليرس وهو نوع يمثل رمحة من اّلل بعب األول:

 العلم يف فروع املسائل الفقهية. 

نوع يمثل عذابا وسخطا من اّلل عىل أهله وهو اختالف أهل امللل عن طريق الدين   الثاين:

ن أهل البدع  ك اختالف الفرق النارية املنسوبة للقبلة اإلسالمية ماحلق اإلسالم، وكذل

نية .. والعقال واخلوارجء غري املرضية، كالشيعة الردية واألهوا

 

 علم الفقه املقارنأهمية : املطلب الثالث

حيتل هذا العلم الرشيف مكانة كبرية يف خريطة العلوم اإلسالمية، ذلك أنه موازنة  

عقله من عقول  الفقهية املتنوعة فضال عام يضيفه الباحث فيه إىل وحماكمة بني اآلراء 

ا العلم إىل أسالفنا  يف تقييم هذ وألدع الكالمهم يف االستدالل واملناقشة، الفقهاء وبراعت 

 األوائل الذين كانوا يقدرون األمور مقاديرها ويضعون احلقائق يف نصاهبا... 

  العلم  بيان جامع النفيس كتابه يف  -اّلل رمحه – ذكره اإلمام أبو عمر بن عبد الربمن ذلك ما 

 بقوله:حتت باب مهم ترمجه   وفضله

 

جلعفي، املحقق: حممد زهري بن (، حممد بن إسَمعيل أبو عبد اهلل البخاري ا169/ 4ح البخاري )صحي  (1)

جاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد  نارص النارص، النارش: دار طوق الن

 ديث أيب سعيد رض اهلل عنه. هـ.  من ح1422الباقي(، الطبعة: األوىل، 

 ( بترصف يسري.677/ 2شاطبي )االعتصام لل  (2)

 (. 2/814جامع بيان العلم وفضله ) (3)



 

 

 

 والثالثون العدد اخلامس

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

4622 

ه الفتيا عند العلامء(  عاملا حقيقة ال جمازا، ومن جيوز ل)باب من يستحق أن يسمى فقيها أو  

 وساق بسنده: 

،  «ةكثري وجوها للقرآن  ترى حتى  الفقه كل تفقه »لن -عنه اّلل ريض  – أيب الدرداء قول  

ت: أهو  قيل أليوب، أرأيت قوله: حتى ترى للقرآن وجوها كثرية؟ فسكت يتفكر، قل

 . "قال: هذا هو، هذا هو  أن يرى له وجوها؟ فيهاب اإلقدام عليه
 

 ول:ــأق

اّلل عليه وسلم يبني فيه أن لباب الفقه فهذا ترصيح من صاحب جليل للنبي الكريم صىل  

له النص اإلهلي من وجوه تثمر أحكاما قد َيتلف املجتهدون  وحقيقته أن يعلم املرء ما حيتم 

 كله أمام عقله فينتفع به غاية  ني عباده فهام وإدراكا، فيجمع اخلرياّلل ب يقسمها  يف استنباطها،

 يار ما سيفتي به. نفع ويورثه ذلك تريثا يف احلكم وأناة يف اختال

 :  -رمحه اّلل -عطاءويقول 

ن كذلك رد من ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عاملا باختالف الناس، فإنه إن مل يك »ال

 يديه «. العلم ما هو أوثق من الذي يف 

إذ ربام يفوته من الفقه ما هو   املجتهدين؛إنه حيذر املفتي أن هيجم عىل الفتوى بدون نظر يف فقه 

 فتواه عليه.  أقوى دليال وأقوم مقصدا مما ذهب إليه وأسند

يقول سعيد بن  أنفه الفقه«، ونحوه عرف االختالف، مل يَشمَّ : »من مل ي-رمحه اّلل   -قتادةويقول 

 : »من مل يسمع االختالف، فال تعّدوه عاملًا«،-رمحه اّلل   -  روبةأيب ع

 : -اّلل  محهر  -الرازي هشام ويقول 

 قهاء فليس بفقيه«. من مل يعرف اختالف القراء فليس بقارئ، ومن مل يعرف اختالف الف  » 

للماميزة بينها وإدراك ألصقها بالصواب؛ ذلك  ء عرفة أقاويل الفقها: أن حقيقة الفقه ميريدون
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عي  أن حقيقة الفقه هي الفهم الواعي املستنري لنصوص الرشع ومراميه، وال يستتم هذا الو

كار الفقهاء  إال بجمع آراء املجتهدين واملوازنة بينها، وأما إغامض النظر عام أنتجته أف

 الفتوى يف دواِء ما صيغت ألجله. وحينها ال تنجع  َورفيجعل النظر الفقهي معلوال بالعَ 

 : -رمحه اّلل   -أيوب السختياينويقول 

اختالف العلامء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم  لفتيا أقلهم علام ب»أجرس الناس عىل ا 

لامء«. باختالف الع 

بام أنتجته أفكار املجتهدين حوهلا   واقتحامها دليل عىل اجلهل يبني أن اجلرأة عىل الفتوى          

ر الفقهي  امء عىل ترديد النظمن أفهام ، وأن العامل حقا هو من حيمله علمه باختالف العل

 رجحان يفتي به ويدل عليه.   لينطلق من

ع  ، دلني عىل باب من أبواب الفقه قال: » اسمالبتيثامن قال: قلت لعأيوب السختياين وعن 

 . االختالف « 

 الفتوى؟  جتوز ملن : -  اّلل  رمحه  – اإلمام مالكوسئل 

 .قال: »ال جتوز الفتوى إال ملن علم ما اختلف الناس فيه« 

 

حدث عن:  قيه البرصة، أبو عمرو، قال ابن سعد: له أحاديث، كان صاحب رأي وفقه،عثَمن البَتِّي ف (1)

وسفيان، وهشيم،   والشعبي، وعبد احلميد بن سلمة، واحلسن،وحدث عنه: شعبة،أنس بن مالك، 

( شمس الدين  148/ 6. ينظر: سري أعالم النبالء )وثقه: أمحد، والدارقطني، وابن سعد، وابن معني

هـ(،النارش : مؤسسة  748:  يف مد بن أمحد بن عثَمن بن َقاي َمز الذهبي )املتوأبو عبد اهلل حم

(، أبو  784/ 1لم وفضله )م، وينظر: جامع بيان الع 1985هـ /  1405ة : الثالثة ، الرسالة،الطبع

هـ(، حتقيق:  463: يفالرب بن عاصم النمري القرطبي )املتو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد

  -ـ ه 1414شبال الزهريي، النارش: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية،الطبعة: األوىل، أيب األ

 م. 1994
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ل الرأي؟ قال: »ال، اختالف أصحاب حممد صىل اّلل عليه وسلم وعلم  اختالف أهقيل له:  

ك يفتي«ليه وسلم، وكذلسخ واملنسوخ من القرآن ومن حديث رسول اّلل صىل اّلل ع النا

 . قال: »ال ُيفلِح من ال يعرف اختالف الناس« قبيصة بن عقبة وعن 

 

هدد عددد  مددة وب سددلف األ سددتنرية ل صددوا امل هدداءمددن الذه الن يددا إىل أي  فق تددبي جل جددالء ي األ

بددوأمدددى  قددارن يت قدده امل لددم الف مددة ال  ع نددة مه يددن اهلل  مددةمكا تدداء يف د عدداطى اإلف ملددن يت

 احلالل واحلرام.وإرشاد اخللق إىل 

 
 الفقه املقارن. منهجعلى عيون املصادر املؤلفة : ملطلب الرابعا

فقهاء املذاهب األربعة وغريهم ، بل  يف اخلالفيات الفقهية مجع غري قليل من للتصنيف َب َد انتَ 

لك  إيراد خالفيات اآلخرين ومناقشتها ومن ذالكتب األصلية يف املذاهب ال ختلو من  إن

واملدونة يف فقه اإلمام مالك ، واألم لإلمام  صاحب أيب حنيفة، حممد بن احلسن  األصل لإلمام

 املثال ما ييل: املذاهب وغريهم عىل سبيل  فقهاءالشافعي وأذكر أيضا من كتب  

هـ294سنة    يفاختالف العلامء، ملحمد بن نرص املروزي، املتو  -1

هـ310سنة    يفف الفقهاء، البن جرير الطربي، املتو تالاخ -2

 هـ318سنة    يفواالختالف؛ البن املنذر، املتو وسط يف السنن واإلمجاع ألا -3

هـ321سنة    يف اختالف الفقهاء، أليب جعفر الطحاوي، املتو -4

هـ.  422سنة   يفائل اخلالف، القايض عبد الوهاب املالكي املتو ىل نكت مساإلرشاف ع -5

هـ428سنة   يفي احلنَفي، املتو للقدور  التجريد -6

هـ450سنة    يفي، املتو احلاوي، للامورد -7
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  هـ456سنة   يفاملحىل، البن حزم الظاهري، املتو -8

هـ458سنة   يفاخلالفيات للبيهقي الشافعي، املتو -9

هـ. 463سنة  يف املتوا البن عبدالرب، لتمهيد، كالمه االستذكار، وا -10

. هـ507سنة    يف قهاء، للشايش، املتوحلية العلامء يف اختالف الف  -11

هـ587سنة    يف املتواحلنفي،  بدائع الصنائع، للكاساين -12

هـ.  588البيان، للعمراين   -13

هـ595سنة    يف بداية املجتهد، البن رشد املالكي، املتو -14

هـ.   676 يف واملجموع، للنووي، املت -15

 هـ620سنة    يفاملغني، البن قدامة املقديس احلنبيل، املتو  -16

تفسري القرطبي وابن ل ام سطره أئمة التفسري وخاصة املعنية بآيات األحكام، مثضال عهذا ف

العريب، والكيا اهلرايس، واجلصاص وكذا رشاح كتب احلديث الرشيف من خالفيات مثل ابن 

 مها كثري.حجر العسقالين والباجي وغري 
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 أسباب اختالف الفقهاء: املطلب اخلامس

 :دـــمتهي

االختالف رأسا، وال  ما قصدوا إىل اصطناع  املجتهدينُذْكر أن أئمة اإلسالم  نا عىلليكن م 

بوا إىل النزاع عمدا، وإنام حصل اخلالف بينهم يف فهم مقاصد الشارع من نصوصه  ذه

منهم تفرعت اآلراء واالجتهادات وكل منهم يبتغي  املرشعة وتبعا ملا توصل إليه كل 

ك هو وثيق الظن هبم وقد أدار اّلل ذكرهم احلسن  اىل ذلّلل تعاحلق والصواب ومرضاة ا

 .. حارضهاو  ماضيهااألمة يف  عىل لسان

من  رصده العلامء  حاول  وبعد ما ذكرنا من توصيف اخلالف يف ميزان الرشيعة نذكر ما  

 ء عىل سبيل اإلمجال: تالف بني الفقهالوقوع هذا االخ أسباب 

من أسباب  عددا  "بداية املجتهد وهناية املقتصد " ذكر اإلمام ابن رشد يف صدر كتابه الفذ 

 فقهاء فقال:  اخلالف بني ال

 وأما أسباب االختالف باجلنس فستة:

العام،   أو خاصا يراد به تردد األلفاظ... بني أن يكون اللفظ عاما يراد به اخلاص،  :أحدها  

 ، أو ال يكون له. يراد به العام، أو خاصا يراد به اخلاص، أو يكون له دليل خطاب  أو عاما

نطلق  ا يف اللفظ املفرد كلفظ القرء الذي ي: االشرتاك الذي يف األلفاظ، وذلك إموالثاني

الندب، ولفظ  عىل األطهار وعىل احليض، وكذلك لفظ األمر هل حيمل عىل الوجوب أو 

 ىل الكراهية؟ حيمل عىل التحريم أو عالنهي هل 

أن يعود  [ فإنه حيتمل 160]البقرة:   { الذين تابواإال}وأما يف اللفظ املركب مثل قوله تعاىل  

عىل الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق   فقط، وحيتمل أن يعود عىل الفاسق 

 وجميزة شهادة القاذف. 

 اإلعراب. : اختالف والثالث

ا  للفظ بني محله عىل احلقيقة أو محله عىل نوع من أنواع املجاز، التي هي: إمدد اتر :والرابع  
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 يقة أو االستعارة. ده عىل احلقاحلذف، وإما الزيادة، وإما التقديم، وإما التأخري، وإما ترد

ارة،  : إطالق اللفظ تارة، وتقييده تارة أخرى، مثل إطالق الرقبة يف العتق تاخلامسو 

 ن تارة. وتقييدها باإليام

الرشع األحكام  التعارض يف الشيئني يف مجيع أصناف األلفاظ التي يتلقى منها  :والسادس

ال أو يف اإلقرارات، أو تعارض  عفبعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأيت يف األ

ضة  القياسات أنفسها، أو التعارض الذي يرتكب من هذه األصناف الثالثة: أعني معار

ضة الفعل لإلقرار أو للقياس، ومعارضة  قرار أو للقياس، ومعارالقول للفعل أو لإل

 .  اإلقرار للقياس(

اجتهادهم يف فهم  فهذه كلها عوارض تعرض يف أذهان الفقهاء صوب بحثهم و  أقول:

تنتج بطبيعة احلال تنوعا وتعددا يف الفقه،   وهي النصوص الرشعية من كتاب وسنة، 

اىل يف حتري احلق وتقص املقاصد الرشعية، وتلك  وهم يف كل ذلك مأجورين من اّلل تع

 عليه وسلم إذ عدد هلم وسائل احلق وأجرهم عىل   اّلل آية رمحة من اّلل بأمة نبيه صىل

علها قطعية  لو شاء سبحانه حلسم االحتامالت التي ترد يف فهم النصوص بج سلوكها، و 

وتناسبها مع   الغراء  يعتهالداللة، ولكن هذا من آثار رمحته سبحانه، داللة عىل مرونة رش

 كل زمان ومكان. 

 

 

 

بن رشد  (، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد1/12اية املقتصد )ينظر: بداية املجتهد وّن  (1)

القاهرة، تاريخ النرش:  –هـ(، النارش: دار احلديث 595: يفالقرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتو

وما بعدها(، وذكر فيه ثَمنية أسباب 35ليويس )صم، ونحوه يف اإلنصاف للبط 2004 -هـ 1425

 ملتنا اإلسالمية.  للخالف بني أهل
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 هج العلمي للفقه املقارننامل: السادساملطلب 

،  نعني به الطريقة  علمي املتبع يف الفقه املقارنبعد هذا التَّطواف املوجز نأيت إىل بيان املنهج ال

ف الفقهي أو يف جمال الفتوى  املسلوكة يف تناول املسائل اخلالفية سواء كانت يف جمال التصني

 الفقهية، ويكون ذلك باآليت: 

ببيان املراد هبا ومتييزها بأوصاف واضحة حمددة ال تلتبس صويرا دقيقا، ت لةتصوير املسأ أوال:

دم النزاع عىل  ع غريها؛ ذلك أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، وكثريا ما حيتهبا م

نشأ اخللل بذلك، وتستهلك طاقات وهتدر  قضية مل حُيسن تصورها من يتعاطاها، في

 ض. بع الجهود بسبب عدم وضوح مسألة البحث لدى 

 ويشمل خطوتني:  حترير حمل النزاع،   ثانيا:

ه بني الفقهاء أوال؛ ليتم استبعاده أثناء  وفاق وذكر دليلبيان موضع ال /اخلطوة األوىل   

فادة منه؛ انطالقا من املتفق  املطارحة الفقهية؛ لئال يؤدي إىل حتصيل احلاصل، ولتتم اإل

 عليه إىل املختلف فيه . 

 الف عىل وجه واضح غري ملتبس.موضع اخل / بيان  الثانيةاخلطوة 

أو قيده اآلخر؛  ع حتري الدقة بني ما أطلقه البعض رسد املذاهب الفقهية وتفصيلها، م :ثالثا

 لئال يقع الغلط يف حكاية األقوال عن األئمة. 

 املذاهب املختلفة يف املسألة حمل البحث. مشاهري أئمة  تسمية وتعيني  رابعا:

 

 املنهج( 19ص العلمي  البحث مناهج) الفريد  كتابه يف  -اهلل رمحه –ذكر الدكتور عبد الرمحن بدوي   (1)

شات العلمية  حيدد منهج التناظر والتحاور بني اجلَمعات العلمية أو يف املناق الذي: ) بأنه وعرفه اجلديل

وهي: الرياض، والتجريبي، والتارخيي، واستطرد   عىل اختالفها ( إضافة إىل أنواع املناهج الثالثة

 هذا املنهج أن يأيت بثَمر حقيقية إال إذا أسعدته املناهج الثالثة السابقة.  قائال: وال يمكن
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من الوقوف اإلمجايل عىل مآخذ الفقهاء فيام  ليتمكن الباحث  ذكر سبب اخلالف  خامسا:

تلف  من حرر مجلة كبرية من  أسباب اخلالف اجلزئية يف املسائل املخ اختلفوا فيه، وأبرز

، فال ينبغي السهو عنه يف   "بداية املجتهد  "فيها هو اإلمام ابن رشد احلفيد يف كتابه الفذ 

 بحث مسائل اخلالف. 

ووجه الداللة فيها، وما ورد عليها من مناقشة وما أجيب به كل مذهب  ذكر أدلة سادسا:

 عليها. 

بعد الفراغ مما سبق َيلص الباحث إىل اختيار القول الراجح يف نظره  متحليا بالتجرد   عا:ساب

ملخالفني، وعدم خلط البحث العلمي بنزغات النفوس  واإلنصاف مع توقري وتقدير ا 

لرأي املختار باألدلة واألسباب  ألديب، مع دعم اجلور والعدوان اوحظوظها من ا

مقابل ضعف آخر، وإحكام  دليل يف مقابل نسخ آخر،   املوضوعية، ومنها ثبوت دليل يف

كله، وموائمتها  مقابل تعميم، مع إعامل مقاصد الرشيعة الكلية يف ذلك أو ختصيص يف 

 مع املقاصد اجلزئية أيضا زمانا ومكانا. 

يف اخلطوات اإلجرائية  جتب رعاية عزو األقوال الفقهية إىل مصادرها  ةُ من حيث اجلمل : ثامنا

) كتب املذاهب املختصة ( وعدم االعتامد عىل وساطة النقل بام حكاه فقيه عن   األصيلة

تمد املذهب ؛ حيث يقع اخلالف كثريا داخل  مذهب غري مذهبه، والتنبه لضبط حكاية مع 

ذهب ، ويمكن ذكر هذا اخلالف  ه العمدة يف املأي األقوال علي املذهب نفسه، فرياعى

 وتفصيلها.  الداخيل للمذهب أثناء رسد املذاهب
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 املبحث الثاني

 أثر املنهج العلمي للفقه املقارن يف ترسيخ القيم اجملتمعية.

 الفقه املقارن وقيمة )التواصل الفكري(: طلب األولملا

ونتاجهم املبني عىل   اآلخرين ىل أفكار أن يطلع ع إتاحة الفرصة للفكر الشخص  : بذلكأعني 

، بناء  كانت مفيدة متىمنها  اجز مانعة من اإلفادةعدم رهبتها وإقامة حومع  فهم ذي أصول، 

حيتكر الصواب    إنسانألرزاق بني الناس، فليس من عىل أن اّلل تعاىل قد قسم الفهوم كام قسم ا

  وثمرات فهومهم ال  اآلخرين  حبس الفكر عن جهودأما أو حييط بكل يشء علام، و املطلق 

 . عالمة ضيق أفق ووسيلة خذالن فهو منهم ومن هلم يف األمة قدم صدق،   سيام أهل الفضل

 التواصل الفكري قيمةتأصيل 

احلضارة وآيات الرقي  احث واحلوار وتعد ذلك من دعائم إذا كانت األمم تتداعى إىل التب

  ة إليه يف كثري من نصوصه املقدس ا عود أمتن تأسيس اإلنساين فإن اإلسالم قد أسس ذلك 

 أِصح دعوة.. 

َد إاِلَّ اّللََّ َواَل  إىَِل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعبُ  َتَعاَلْوا َأْهَل اْلكَِتاِب ُقْل َيا}تعاىل: قوله  ومنها 

َك بِِه َشْيًئا   [64]آل عمران:  {ُنرْشِ

بغية الوصول إىل احلق ومتكني كل طرف أن يبذل   لسامويةبني أهل األديان ا ففتح باب احلوار

   احلق املبتغى.اهتم وصلوا إىل خلصت ني؛ فمتى لديه من فكرما 

َا النَّاُس إِنَّا َخلَ }: اّلل تعاىل يقولو  َجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا ْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى وَ َياَأهيُّ

 [ 13:  ]احلجرات{ُكْم ِعنَْد اّللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اّللََّ َعلِيٌم َخبرٌِي إِنَّ َأْكَرمَ 

أصوهلم وأشكاهلم، وال  لتعارف بني عباده مقصد عظيم لتنوعهم واختالف فبني سبحانه أن ا

، وبه يتكامل الناس وجيرب  كان متصال بالفكر والنتاج العقيل ف ماأن من أهم أنواع التعار   شك
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 ض. بعضهم نقص بع

  [ 61]التوبة:  { َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننِيَ ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِاّللَِّ} واصفا نبيه الكريم  قوله تعاىل ويف 

ن كان املتحدث حمل صدق ومعدن  متحدثه وقبوله إح استامع الرجل إىلدِ اَم إشارة إىل أن من املَ 

 .ثقة

ها وردها وبني وجه وناقش وأهل الكتاب والقرآن الكريم قد أكثر من ذكر مقاالت املرشكني

َوِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن إِْن َتْأَمنُْه }: سبحانهفقال ايا زاحلق والفطرة، بل وأقر لبعضهم ببعض امل 

ِه إِ  ِه إَِلْي بِِقنَْطاٍر ُيَؤدِّ  [ 75]آل عمران:   { َك َلْيَك َوِمنُْهْم َمْن إِْن َتْأَمنُْه بِِدينَاٍر اَل ُيَؤدِّ

ٌة َقائَِمٌة َيْتلُ  }  حانه: بسوقال  ْيِل َوُهْم  َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ وَن آَياِت اّللَِّ آَناَء اللَّ

 [  113ن:  ]آل عمرا  {َيْسُجُدوَن 

يستمع مصغيا إىل عتبة بن ربيعة حيث قال:  يا ابن أخي    يه وسلم صىل اّلل عل وهذا رسول اّلل

يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر  السطة إنك منا حيث قد علمت من 

اعتهم وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم، وكفرت من مىض من عظيم فرقت به مج

 ك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها، ئهم فاسمع مني أعرض علي آبا

بن أخي إن كنت إنام  اأسمع، فقال يا  فقال رسول اّلل صىل اّلل عليه وسلم: قل يا أبا الوليد 

من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت إنام تريد   تريد بام جئت من هذا القول ماالً مجعنا 

ذا  دونك، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك، وإن كان هًا رشفناك علينا حتى ال نقطع أمراً رشف

طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى  الذي يأتيك رئيًا تراه وال تستطيع أن ترده عن نفسك 

، ولعل هذا الذي تأيت به شعر  الرجل حتى يداوى منه ربام غلب التابع عىل نربئك منه فإنه

 لب تقدرون منه عىل ما ال يقدر عليه أحد، جاش به صدرك، فإنكم لعمري يا بني عبد املط

قال رسول اّلل صىل اّلل عليه  إذا فرغ عتبة ورسول اّلل صىل اّلل عليه وسلم يستمع منهحتى  

فقال رسول اّلل صىل    ، استمع مني، قال: أفعليد؟ قال: نعم، قال: فوسلم: أفرغت يا أبا الول
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يل من الرمحن الرحيم. كتاب فصلت آياته اّلل عليه وسلم: بسم اّلل الرمحن الرحيم حم. تنز

، فلام سمعها عتبة أنصت له، عربيًا فمىض رسول اّلل صىل اّلل عليه وسلم يقرأها عليهقرآنًا 

ىل اّلل عليه وسلم  تى انتهى رسول اّلل صًا عليها يستمع منه حوألقى بيده خلف ظهره معتمد

  د ما سمعت فأنت وذاك..إىل السجدة فسجد فيها، ثم قال: قد سمعت يا أبا الولي

 أقول:

نه كالما باطال  أصغى رسول اّلل صىل اّلل عليه وسلم لكالم عتبة بن ربيعة مع كو هكذا 

يعجل عليه   ن تصورات، ومليش يف صدره مساقطا، ولكنه أعطاه حقه يف التحدث وإبداء ما جي

احلق ليبدد ظلامت  بل تثبت من أخذه حق احلديث فقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ثم جاء دور 

 ات الكريامت من سورة فصلت. اجلهل فرد عليه باآلي

 أقول:

راعى  وجب أن ياألمع غري املسلمني ف الكريم والسنة املطهرة وإذا كان هذا هو منهج القرآن 

 عون. احد ينزِ سلمني فإهنم إىل أصل واحد يرجعون وعن مورد و فني من املمع املختل  تطبيقه

 الفقه املقارنيف كري حتقيق قيمة التواصل الف

حمل  سألةيف امل الفقهية مجيع األقوال عن اجلاد واملؤمتن البحث والتنقيب ب عمليا  يتموذلك 

عن مذاهب أهل راجع طون املب التفتيش يف يف  وال يدخر طاقة جهدا  الباحث يألوال البحث و 

 

هـ(، املحقق: حسني سليم  307: يفملتو ( أبو يعىل أمحد بن عيل املوصيل )ا349/ 3ينظر: مسند أيب يعىل ) (1)

 ادوالرش اهلدى سبل ،1984 – 1404 األوىل،: الطبعة دمشق، –للرتاث  أسد، النارش: دار املأمون

يد، حتقيق  ج بسند يعىل أبو رواه: وقال ،(هـ942: يفاملتو) الصاحلي يوسف بن حممد ،(2/335)

معوض، النارش: دار الكتب العلمية بريوت   وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد 

 م.  1993 -هـ   1414وىل، األ: الطبعة لبنان، –
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األمهية بمكان  العلم من األئمة األربعة املتبوعني أو كبار أصحاهبم املحققني وكذلك من

 ابن أيب شيبة ي نفاالطالع عىل أقضية الصحابة وفتاواهم املدونة يف دواوين السنة مثل مص 

عىل طاولة ا عرضهيتم ثم  ،ةثري ة فكري كنوزا التي متثل واألوسط البن املنذر.. و  ق وعبد الرزا

كل هم أعينيضعوا نصب أن  الباحثنينفع كبري. وعىل فيحصل من جراء ذلك ، البحث والنقد

يناقش فل وإن أخطأ وزل السبيل حتى  الطاعة ّلل ورسوله قائلهقاصدا اإلسالم دين قول نشأ يف 

حث يتأثر الباينبغي أن  الرحيب يف استقصاء األفكار  مع تكرار البحث هبذا املنهج ، و وحيرر

ه عىل سبيل العلم وترتسخ لدي املكون من رفقاء دربه نفسه ويؤثر يف جمتمعه العلمي بذلك يف

مؤثرا يف   ثم ينطلق بعد ذلك  وتقدير آرائهم الفقهية، واإلفادة منها، ملكة اإلصغاء إىل أقرانه 

أو طبقة املثقفني غري  الذين ينتصب لتوجيههم وفتواهم املكون من خمالطيه  العام جمتمعه

إلسالمية فيستمع آراءهم ويناقش ما حيتاج إىل مناقشة كائنة ما كانت املتخصصني يف العلوم ا

بكل من خالفه، وبذلك تتحقق قيمة التواصل الفكري  املطروحة وال يضيق ذرعا اهم ياقض 

 ارسة منهج الفقه املقارن. الل مماملفيد للمجتمع من خ

 

 الِفكري(.الفقه املقارن وقيمة )التثبت : املطلب الثاني

 جمال لألخذ  والفكر ملعتنقه، فال نسبة القول لقائله يف ةعجلال وعدم تحقق ال أعني بذلك:

أو ، فرب قائل مل يقصد من كالمه ما فهمه مستمعه عزو اآلراء جزافا إىل اآلخرينم أو بالتوه

ون يف  تقع بسبب التهاوالعملية املظامل الفكرية قارئه فيحمل كالمه عىل غري وجهه وكثري من 

و منها وكم من مقالة طارت كل مطار عن علم من األعالم وه ذه القيمة القويمةالتحيل هب

ور، فيقع الشقاق ويتأصل نكس معناها َمْوتُ  وإنام فهمها متعجل أو  دٍ خلَ دارت له بِ بريء وما 

ضياع هذه القيمة، ولو أن الناس متهلوا يف فهم مقاصد بعضهم  نزاع وتنتج املنافرة بسبب ال

 وارتقوا مراقي احلضارة.وة النزاع بينهم عضا لضاقت هُ ب
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 التثبت الفكري قيمةتأصيل  

َا الَِّذيَن } قال اّلل تعاىل:   ْبُتْم يِف َسبِيِل اّللَِّ َفَتَبيَّنُ َياَأهيُّ  ، [94]النساء:   {واآَمنُوا إَِذا رَضَ

َا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق }وقال سبحانه:   [ 6]احلجرات:   {بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا  َياَأهيُّ

القيل والقال  م يتتبع احلاك وأالتثبت يف القضاء األمر بالتبني أصل عظيم يف وجوب ال)إن و 

  . ( وهاموال ينصاع إىل اجلوالن يف اخلواطر من الظنون واأل

تشار يف  االنعند واآلية الكريمة تأمر بالتبني  والعربة بعموم اللفظ كام هو مقرر يف األصول،

احلكم  خرين قبل فوجب التثبت من فكر اآل سبيل اّلل دعوة إىل دينه ونضاال عن رشعته، 

من  البدين، وإن جمال األفهام والنتاج العقيل، كام وجب يف جمال القتال والعراك يف  ، عليهم

 أسباب الوقوع يف اخلطأ رسعة احلكم دون روية وتريث.  أظهر 

 

 يف الفقه املقارنحتقيق قيمة التثبت الفكري 

دون  اهل الواعي  فهمهمع عرضها يفتش عن أقوال املجتهدين وي يف الفقه املقارن  اجلاد الباحث

يقترص   فال ، أحد لسبيوال حيطب يف  أو مغالطة ودون حتميل كالم الغري ماال حيتمله؛ ريفحت

فال حيق له ذلك أنه يقوم مقام الشاهد  هوى؛من كالم العلامء عىل ما َيدم غرضا أو يؤكد 

ن املقرر أن )من بركة العلم  ة وال النقصان منها وال سوء فهمها، وإذا كان مقيقالزيادة عىل احل 

 

هـ(، الدار التونسية  1393:  يفد الطاهر بن عاشور التونيس )املتو(، حمم26/231التحرير والتنوير ) (1)

 هـ.   1984ة النرش: سن تونس، –للنرش 
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م لغري قائله غلطا  ، فإن من خلل العلم وإفساده أن ينسب الكال قائله( أن تضيف اليشء إىل 

 أو مغالطة. 

 عىل ما يأيت: يتبعها الباحث يف خطوات إجرائية  يتم ذلك و 

دون واسطة أخرى.  املعتمدة من مصادر املذهب  بنفسه  الفقهي القول  يستخرج  

  .املعتمد يف كل مذهبل قو ال نقل يراعى 

. العلامء عن بعض أقواهلمبعض يراعي رجوع   

 بسبب العجلة.   يف الغلط  لئال يقع  ؛نقلهيتأنى يف فهم ما ي 

 فائدة مهمة:

رتبه  ( عىل الشافعيخطأ من أخطأ  انبيكتاب مهم بعنوان : ) هـ( 458: يف)املتو لإلمام البيهقي 

 التي غلط فيها البعض بنسبتها إىل الشافعي، وكان عىل أبواب الفقه وساق فيه مجلة من املسائل

 :  نعيه عىل أقوام ال يتحققون هبذه القيمة قولهمن 

)وكنت قد نظرت يف كتب أهل العلم باحلديث والفقه، وجالست أهلها وذاكرهتم وعرفت 

ما نقل من كتبه وحول منها إىل غريه خلال يف النقل،  م فوجدت يف بعض شيئا من علومه

لصحة بالتحويل، فرددت مبسوط كتبه القديمة واجلديدة إىل ترتيب املخترص.  ا عنوعدوال 

من أهل الفقه ما وقع فيه من التحريف والتبديل، ويظهر ملن نظر يف   ليتبني ملن تفكر يف مسائله 

 .خللل بالتقصري يف النقل( وقع فيه ا يث ماأخباره من أهل العلم باحلد

المهم أحيانا على غري وجهه، أو الغلط على األئمة وفهم ك ويف هذا إشارة إىل ظاهرة :أقول

فالواجب على الباحث أن يتحرى التثبت  ،أو نقصان ما وجب تكميله حتميله ماال حيتمل،

 حكم.ويتخذه شعارا له أينما وىل وجهه لبحث مسألة أو حترير 

 

 (.922/ 2جامع بيان العلم وفضله ) (1)

هـ(، املحقق: د.  458: يفهقي )املتوبيان خطأ من أخطأ عىل الشافعي، أمحد بن احلسني، أبو بكر البي (2)

 .ه1402 األوىل،: الطبعة بريوت، –مؤسسة الرسالة  الرشيف نايف الدعيس، النارش:
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 الفقه املقارن وقيمة )النقد البنَّاء(: املطلب الثالث

  الفكري بني الناس قية قيمة النقد البناء أي التكاملمن القيم املجتمعية الرا أن  لك بذوأعين 

رأيا منهم، فهذا يطلق كالم حيتاج إىل تقييد، وذاك حيكي  لعلمية والثقافيةوبخاصة النخبة ا

الراقية أال يضيق أفرادها بكالم جيانبه الصواب، وعىل األمة يفتقر إىل تدليل، وآخر يرصح 

نقد البناء املتحيل بالتقدير واالحرتام وما غرضه إال التكامل وليس هدم الشخصية ذرعا بال

 ا. هري هبوالتش و جمهودهاوحم

ويظهر الغرض من النقد يف ثنايا  " املؤمن مرآة أخيه "ولقد تواترت هذه العبارة الصاحلة  

ملتصيد مبتغ رية أن هذا كالم لنصيح مشفق أو م ويلوح يف حلن القول، وال ختطئ البص الكال

  دناقال يف نقده إذا جار الطريق باملنصوح ورأى  -أحيانا – املحبالناقد قد يشتد ل، و العثرات

 غفلته قبل أن يقع يف الردى.. أنه ال يصلحه إال صيحة نذير ليفيق من  

يف هذا السياق: –رمحه اهلل  –يقول ابن تيمية 

 للمؤمن املؤمن  فإن ببعض بعضهم هبا اّلل  يصلح  التي  املؤمنني مصالح  من هي  األمور )وهذه

خلشونة؛ لكن ذلك  ينقلع الوسخ إال بنوع من ا ال  وقد. األخرى إحدامها  تغسل  كاليدين

   .(لنظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشنييوجب من ا

 اءقيمة النقد البنَّتأصيل 

َوى إِْن ُهَو إاِلَّ } قال اّلل تعاىل: •  [ 4، 3]النجم:   { َوْحٌي ُيوَحى َوَما َينْطُِق َعِن اهْلَ

 

: يفاحلراين )املتو(، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 53/ 28جمموع الفتاوى ) (1)

مع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،  هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جم728

 م.1995هـ/1416العربية السعودية، عام النرش: املدينة النبوية، اململكة 
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

الوحي الرشيف بنصه  بمعصومية املصدر وهوفأثبت اّلل تعاىل لنبيه الكريم معصومية املنطق 

لوحي  فقد انقطع ا  -وسلم عليه  اّلل  صىل – اإلهلي أو معناه اإلهلامي، وليس ذلك لغري النبي 

 . فانقطعت املعصومية رضورةً  من بعده 

صىل   تهد يف اجتهاده فيقول اخلطأ واردان عىل املجلصواب أو يقرر أن ا احلديث الرشيف و  •

َصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ   َفاْجَتَهَد ُثمَّ أَ »إَِذا َحَكَم احَلاكِمُ  :  اّلل عليه وسلم 

. ٌر«َأْخَطَأ َفَلُه َأْج 

  عىل  وسلم  عليه  اّلل صىل اّلل رسول  بايعت : »قال   -ريض اّلل عنه – اهلل عبد بن جرير عن •

  .«مسلم لكل والنصح  الزكاة، وإيتاء الصالة،  إقام

أن يشرتط عىل أصحابه النصح لكل مسلم أي بيان اخلري   يعة للنبي األكرمفكان من بنود الب

له أو كفه عام يرضه يف عامة أمره.

  « النصيحة  الدين : »لاق وسلم، عليه اّلل  صىل النبي أن  -ريض اّلل عنه – الداري متيم وعن •

.«وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه ّلل : » قال  ملن؟ : قلنا

إن رسول اّلل صىل اّلل عليه وسلم هو   ، أنه كان يقول: »  -رمحه اّلل  – سفيان بن عيينة ورد عن

وما  فهو احلق،  عليه تعرض األشياء، عىل خلقه وسريته وهديه، فام وافقهاامليزان األكرب، ف

 

ح البخاري ، ينظر صحي -رض اهلل عنه  -رواه الشيخان يف صحيحيهَم من حديث عمرو بن العاص  (1)

:  يف النيسابوري )املتو( مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 1342/ 3صحيح مسلم ) (108/ 9)

 . بريوت –لنارش: دار إحياء الرتاث العريب هـ(، املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، ا261

 (.21/  1) رواه البخاري يف صحيحه (2)

 (.74/ 1) رواه مسلم يف صحيحه (3)
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    الباطل«خالفها فهو 

عىل انتفاء   عةمن أهل السنة واجلام مل َيتلف أحد من صدر هذه األمة وخلفهاولذا  :ولــأق

، بداية من خلفائه الراشدين وبقية يه وسلمالعصمة عن كل أحد بعد الرسول صىل اّلل عل

بعض العلم  لكل منهم مواقف فاته فيها كان و  رشة املبرشين وسائر الصحابة أمجعني، الع

وهذا من عظمة هذا الدين وحفظ اّلل له، فال يقر أحد عىل خطأ  أصحابه  استدركها عليهو 

 أحد، وهو قِبلُة الباحثني.  فإن احلق مقدم عىل كلما كان قدره يف األمة  كائنا

التي تواترت عىل ألسنة السابقني األوائل من األئمة املهديني نرية ودليل ذلك تلك املقالة املست 

، رفعه قال: » ليس أحد إال يؤخذ من قوله ويدع  - ريض اّلل عنهام -عن ابن عباس  ي :وه

وهي مأثورة عن احلكم بن عتيبة، وجماهد، ومالك وابن عيينة،  ّلل عليه وسلم« غري النبي صىل ا

 . والشعبي وغريهم

ر مع ابن عباس  م عفسأله  " اتقوا زلة العامل  " أنه قال :   -عنهريض اّلل  - الداري يممتوعن 

اس  العامل يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب والن " فقال له : ما زلة العامل ؟ فقال : 

 يأخذون به

 

ي ( أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهد 79/ 1السامع ) ألخالق الراوي وآداباجلامع  (1)

 .الرياض –النارش: مكتبة املعارف  هـ(، املحقق: د. حممود الطحان،463: يفاخلطيب البغدادي )املتو

 (،  926/ 2(، جامع بيان العلم وفضله )339/ 11املعجم الكبري للطرباين ) (2)

عبد الرمحن ( خمترص املؤمل يف الرد إىل األمر األول، أبو شامة 66ول )ص: املؤمل يف الرد إىل األمر األخمترص 

ملحقق: صالح الدين مقبول أمحد، النارش: مكتبة هـ(، ا665: يفبن إسَمعيل بن إبراهيم املقديس )املتو

 . هـ 1403: النرش  الكويت،سنة –الصحوة اإلسالمية 

ِجردي (، أمح445الكربى للبيهقي )ص:  املدخل إىل السنن (3) و  َ د بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُْس 

ألعظمي، النارش: دار  هـ(، املحقق: د. حممد ضياء الرمحن ا458: يفبكر البيهقي )املتو اخلراساين، أبو

 .الكويت –اخللفاء للكتاب اإلسالمي 
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

يتكلم   وإياكم وزيغة احلكيم، فإن الشيطان قد "كان معاذ بن جبل يقول يف خطبته كثريا: ) و 

ا عمن جاء به، فإن عىل احلق وقعىل لسان احلكيم بكلمة الضاللة، وقد يقول املنافق احلق، فتل

تقولون ما هذه؟  هي كلمة تروعكم وتنكروهنا، و ". قالوا: وكيف زيغة  احلكيم؟ قال: "نورا

 . "فاحذروا زيغته، وال تصدنكم عنه؛ فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع احلق

 . "إن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الرش كله":  ميوقال سليمان التي

 . "هذا إمجاع ال أعلم فيه خالفا" : قال ابن عبد الرب

 . (مل وهذا كله وما أشبهه دليل عىل طلب احلذر من زلة العا: قال الشاطيب

هان صدر هذه األمة كان بعضهم يستدرك عىل بعض وينسبه ذهذا املعنى يف أ ترسخ وملا  أقول:

حابة ومن  عرص الص  وذلك يف  وال حطا وال تنقيصا ابتغاء وجه اّلل ال رياء وال تشغيبا طأ إىل اخل 

 . بعدهم إىل يوم الناس هذا

  :  -رمحه اهلل  – يقول ابن عبدالرب

عليه وسلم والتابعني ومن بعدهم من املخالفني وما رد  ل اّلل صىل اّلل اختالف أصحاب رسو)

 .  (يط به كتاب فضال أن جيمع يف بابفيه بعضهم عىل بعض ال يكاد أن حي

الكبار؛ صيانة للدين  هماملقامات وتوقري هم مع حفظ  جرى عىل ذلك صنيع العلامء قد و 

 واعرتافا بحق ذوي الفضل  ، ورعاية لقداسة احلق

عند انتقاد  -يوضح املوقف جليا   -رمحه اّلل  – اخلطيب البغدادي الكبري اإلمامهو  وها

: والتفريقموضح أوهام اجلمع كتابه  فيقول يف    -العلامء 

يْلحق يسء الظَّن بِنَا  اه ا ضمنّ رناه َويقف عىل َما لكتابنا َهَذ َوَلَعلَّ بعض من ينظر فِياَم سط ) 

وأنى   سلفنا من تقدمنا َوإِْظَهار اْلَعْيب لكرباء ُشُيوخنَا وعلامء َويرى َأنا عمدنا لِلطَّْعِن عىل

 

 (. 133/ 5املوافقات ) (1)

 (.919/ 2جامع بيان العلم وفضله ) (2)
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ا َواضح رسومهم متيزنا وبسلوك  ضيائهم تبرصنا وباقتفائنيكون َذلِك وهبم ذكرَنا وبشعاع 

.. َوملا جعل اّلل َتَعاىَل يِف اخْللق أعالًما َونصب لكل قوم إَِماًما لزم  مج حتيزناسبيلهم َعن اهل

قِّ يِف اقتفاء آَثارهم مِمَّن رزق اْلَبْحث والفهم وإنعام  املهتدين بمب ني أنوارهم والقائمني بِاحْلَ

ني من الزلل َواَل آِمنني من ا وتسديد َما أغفلوا إِْذ مل َيُكوُنوا معصومان َما أمهلواْلعلم َبيَ النّظر يِف 

َطأ  . ( التَّايِل للمتقدمَوَذلَِك حق اْلَعامل عىل املتعلم وواجب عىل واخلطل  مقارفة اخْلَ

قاويل الفقهاء من استدراكاته أو مناقشاته أل مفرسا باعثه عىل   – اّلل  رمحه  – ابن القيم ويقول 

 يف بعض املسائل: السابقني 

رسوله، فمأخوذ من قوله ومرتوك، وهو  له، وأن كل ما عدا اّلل و )ولوال أن احلق ّلل ورسو 

ن ال نلحق غبارهم، وال نجري معهم يف مضامرهم،  عرضة الوهم واخلطإ، ملا اعرتضنا عىل م

علم   نجوم الدراري. ومن كان عندهيامن، ومنازل السائرين، كالونراهم فوقنا يف مقامات اإل

غا، أو نقصا وخطأ، فليهد إلينا الصواب. نشكر له فلريشدنا إليه. ومن رأى يف كالمنا زي 

 .  ( ملي سعيه. ونقابله بالقبول واإلذعان واالنقياد والتس

:  - اهلل رمحه – ابن تيميةاإلمام ويقول 

العلم واإليامن إال بام هم له  يتكلم يف أهل كام ليس له أن) وليس ألحد أن يتبع زالت العلامء، 

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو }، كام قال تعاىل: للمؤمنني عام أخطئوا ، فإن اّلل تعاىل عفاأهل

وال نتبع من  قد فعلت، وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا [ قال اّلل286]البقرة:  { أخطأنا

ا  قا يف معصية اخلالق ونستغفر إلخواننا الذين سبقوندونه أولياء، وأمرنا أن ال نطيع خملو

وهذا   -[ اآلية 10]احلرش:  {ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن}باإليامن، فنقول: 

 

: يف )املتو (، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي 13/ 1تفريق )موضح أوهام اجلمع وال (1)

 . 1407 األوىل،: بريوت،الطبعة  –دار املعرفة  هـ(، املحقق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، النارش: 463

 (.137/ 2مدارج السالكني البن للقيم) (2)
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

تعاىل بالطاعة ّلل األمور، وتعظم أمر اّلل يف كل ما كان يشبه هذا من  أمر واجب عىل املسلمني 

ومن عدل عن   سيام أهل العلم منهم كام أمر اّلل ورسوله.ورسوله، وترعى حقوق املسلمني ال

ىل اتباع اهلوى يف التقليد، وأذى املؤمنني واملؤمنات  فقد عدل عن اتباع احلجة إهذه الطريق، 

اّلل كان من أولياء من الظاملني، ومن عظم حرمات اّلل، وأحسن إىل عباد  بغري ما اكتسبوا فهو 

  اّلل املتقني(

األخذ هبا   أن زلة العامل ال يصح اعتامدها من جهة وال)  – اّلل رمحه – اطيبم الشاإلماوقرر 

  عىل املخالفة للرشع، ولذلك عدت زلة، وإال فلو كانت معتدا تقليدا له وذلك؛ ألهنا موضوعة 

كام أنه ال ينبغي أن ينسب فيها،  هبا؛ مل جيعل هلا هذه الرتبة، وال نسب إىل صاحبها الزلل

إلقدام عىل  هبا، وال ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه ا التقصري، وال أن يشنع عليه صاحبها إىل

 .(  ف ما تقتِض رتبته يف الديناملخالفة بحتا، فإن هذا كله خال

 رنبناء يف الفقه املقاحتقيق قيمة النقد ال

الفكري  اج نتالالفقهي ألي فقيه من فقهاء األمة أو  ن الرتاث الباحث يف الفقه املقارن يعتقد أ

من  معايري قويمة ومنهج راسخ َيضع للنقد والتمحيص عىل ينبغي أن ألي علم من أعالمها 

ما جانبه ، وليس هنا من  األدلة الرشعية واملقاصد املرعية، فيقبل ما وافق احلق، ويناقش أو يرد 

احلق متى  وال يصلح أن  تصد األلقاب عن اتباع  ع إرهاب فكري باسم عامل كبري أو إمام متبو

ه واعتضاده بالدليل وليس ملدار كله عىل قيمة القول وصوابالح دليله ووضح مدلوله، فا 

 

عباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن (، تقي الدين أبو ال474/ 4الفتاوى الكربى البن تيمية ) (1)

طبعة: األوىل،  هـ(،النارش: دار الكتب العلمية، ال728: يفنبيل الدمشقي )املتوتيمية احلراين احل

 م. 1987 -هـ 1408

 (.5/137املوافقات ) (2)
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 .لقبه  التامعالتعويل عىل اسم القائل أو مكانته أو 

م وال مغمز  هلم وافر احلرمة وعظيم التقدير فال تطاول عليهأن أئمة اإلسالم  عىل أنه من املقرر 

: ه154 سنة يفاملتو – اّلل رمحه –تحرض قول أيب عمرو بن العالء يف منزلتهم، والباحث هنا يس

 ( طوال  نخل أصول  يف  كبقل  إال  مىض من  يف  نحن ما)

ىل اّلل عليه وسلم وهو  ولكن ملا كانت العصمة مقررة لشخص واحد فقط وهو الرسول ص 

ته وعدم  كل عامل بعض اهلنات واألخطاء بحكم برشين يكون ل املتبوع بإطالق شاء اّلل تعاىل أ 

ل يف خطأه وصوابه فقد  ره ؛ إذ أنه مأجور عىل كل حامعصوميته، وليس ذلك غاضا من قد

 كل عامل بذل وسعه وأدى ما عليه، ولكن يبقى النتاج موضع البحث والنقاش، ولو جاز اتباع

وة معنى؛ إذ سيوجد هبذا من يقدس  عىل وجه اإلطالق وعدم التسليم بخطئه ملا كان خلتم النب

 امتة. وهذا خرق لناموس النبوة اخل  ، معصوم يتبع فكره عىل كل حال وكأنه نبيقوله و 

:  -رمحه اّلل   –يقول اإلمام الزركيش 

[   والرتاجيح  التعادل كتاب  ]) 

 الباطل.  وإبطال ،حيح الص  تصحيح : منه والقصد 

 ؛ظنية الهجع  بل قاطعة، أدلة الرشعية األحكام مجيع  عىل ينصب مل تعاىل اّلل أن  اعلم   قال:ثم 

 .  عليه( الدليل يامقل  واحد  مذهب  يف  ينحرصوا لئال ؛ املكلفني عىل للتوسيع قصدا

عن باب معروف يف أصول الفقه حتدث فيه األصوليون   "التعادل والرتجيح  " أقول: 

 

 فرب  الرجال؛ تسمية االحتجاج عند دعوا: )  له مناظرة يف   - اهلل رمحه –رك قال اإلمام عبد اهلل بن املبا  (1)

/  5كون منه زلة، أفلحد أن حيتج هبا؟( املوافقات )ي أن وعسى وكذا  كذا مناقبه اإلسالم يف رجل

138.) 

 (.119/ 8بحر املحيط يف أصول الفقه )ال (2)
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

ثم أشار اإلمام إىل  وجوب الرتجيح بني األدلة واألقوال املتعارضة ومعايري هذا الرتجيح، 

التيسري  م الرشيعة؛ ليبقى جمال االجتهاد و ة اإلهلية يف عدم قطعية مجيع أحكاطرف من احلكم

رحومة؛ فلو كانت كلها قطعية ما كان هلم إال طريق واحد قد حيصل به مفتوحا هلذه األمة امل

 رج، وهو مرفوع يف هذه الرشيعة الغراء فلله احلمد كله. احل 

جتاه النتاج الفقهي   اء طة من النقد البنَّ ملكة حممودة منضب يورثلن علم الفقه املقارن إو  

منه ما رشحه الدليل الرشعي وانسجم مع مقاصد   في بحيث يصط املوروث عن أئمة اإلسالم

ن له قدم صدق من علامء هذه ام لكل من كا رافعا شعار التقدير واالحرتالترشيع وغاياته 

النتاج الفكري بني  تىش التعامل مع يف ويشيع هذا املسلك األمة، ثم يطرد هذا الوجدان 

    ني عموم الناس يف املجتمع العام أيضا.بو املعاِصين من طائفة العلامء ونخبة املثقفني 

 

 كري(.الفقه املقارن وقيمة )العدل الف: املطلب الرابع

يف تقييم الرأي اآلخر واالعرتاف بصوابه إن كان صوابا أو بام فيه من اإلنصاف : بذلكأعين 

كل   يف تناول للحق وباحلق ، مع التحيل بالتجرد واملوضوعيةن كذلكبعض الصواب إن كا

 من موافق أو خمالف. هام كان قائلهرأي م 

 -اهلل رمحه – ابن تيميةيقول 

م أعظم من احلكم بينهم يف َمَبايِِعهم  لناس يف عقائدهم وأقواهل)ومعلوم أن احلكم بني ا

   وأمواهلم(.

تعرف   وأفكارهم وأقواهلمنفاسة وقدرا؛ فبعقائدهم  وهذه كلمة تكتب بامء الذهب: أقول

 

(، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية 464/ 7درء تعارض العقل والنقل ) (1)

حممد بن سعود اإلسالمية،   هـ(، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل، النارش: جامعة اإلمام728: يف)املتو

 م.   1991 -هـ  1411لثانية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: ا 
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 وأي سبيل سيسلك يف معاملتهم.  تصاهلم باحلق وبعدهم عنهدى ام ومأقداره

 مالك بن أنس ها هو إمام دار اهلجرة و لة الظهور، عىل أن اإلنصاف بضاعة عزيزة الوجود قلي

خ شباهبا  قوة أمتهم و  عافيتهم  يف  بعدُ  واملسلمون  –ينعى وجودها يف زمانه  فيقول : )ما   -ورَشْ

يف زماننا يشء أقل من اإلنصاف(. 

 علق اإلمام القرطبي عىل هذا فيقول: وي

اد وكثر فيه الطغام! وطلب فيه هذا يف زمن مالك فكيف يف زماننا اليوم الذي عم فينا الفس ) 

الذي يقيس   ، بل للظهور يف الدنيا وغلبة األقران باملراء واجلدال العلم للرياسة ال للدراية 

  .( ى وترك اخلوف من اّلل تعاىلالقلب ويورث الضغن ، وذلك مما حيمل عىل عدم التقو 

 وأقول: فكيف لو عاشوا زماننا؟!  

 

 تأصيل قيمة العدل الفكري

 ومن ذلك قوله تعاىل صوص كثرية يف الرشع الرشيف تأمر بالعدل وحتذر من الظلم ت نجاء

ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلُقْربَ ْأُمُر بِاْلَعْدِل إِنَّ اّللََّ يَ } : مؤكدا وآمرا  ى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواملُْنَْكِر  َواإْلِ

ُرونَ ْم َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَّكُ   . [90]النحل:   {َتَذكَّ

َا الَِّذيَن آَمنُوا كُ }وينادي عباده الذين ءامنوا به وارتضوا دينه فيقول عز من قائل:  وُنوا َياَأهيُّ

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ّللَِِّ َوَلْو عَ  ّللَُّ َفِقرًيا َفا  ىَل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأوْ َقوَّ

َوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ َأْوىَل    {اّللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا  هِباَِم َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلَ

 [ 135]النساء: 

 

(، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين 286/ 1اجلامع ألحكام القرآن ) (1)

، الرياض، اململكة هـ(، املحقق: هشام سمري البخاري، النارش: دار عامل الكتب 671: يفالقرطبي )املتو

 م.  2003هـ/  1423العربية السعودية، الطبعة: 
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    -وهو العدل  -ليكن القيام بالقسط   ، وعرب بصيغة املبالغةفعل كينونة  " كونوا " ول:قأ

ولو كان  اللحم بالدم حتى املختلط بوجدانكم اختالط املتكرر منكم لكم  شأنكم الالزم

 املقِض عليه أنفسكم أو أقرب الناس إليكم. 

 عاىل.تعوز الباحث عن مكانة العدل يف دين اّلل ت يف آيات كثرية ال 

عن رب العزة قوله :   النبي الكريم صىل اّلل عليه وسلم  وحيكي

«  تظاملوانفيس، وجعلته بينكم حمرما، فال » يا عبادي إين حرمت الظلم عىل

  .. «ُمُه َوالَ ُيْسلُِمهُ املُْسلُِم َأُخو املُْسلِِم الَ َيْظلِ  » ويقول يف حديثه الرشيف 

 إىل أصحاهبا يف شتى شئون احلياة . تعلق بإيصال احلقوق  يف العدل العام امل  كله وهذا

ذات البني توافق كلمة املسلمني وينزع رش فساد الفكري من أهم أنواع العدل؛ إذ به توالعدل 

ر املتبادل حتى مع بعضهم من بعض اإلنصاف وتفهم وجهة النظر والتقدي رمنهم، عندما يشع 

    االختالف ،

 ل الفكري مبا يلي:االستدالل لوجوب العدوميكن 

ُكُموا بِاْلَعْدلِ }قوله تعاىل:   [ 58]النساء:  {َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ

  ، واالعرتاف للمصيب بصوابه من متام [152]األنعام:  {َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا}وقوله تعاىل: 

 العدل كام سبق تقريره. 

ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ }له : وجه نبيه الكريم بقو واّلل تعاىل قد  [، وأمته 125]النحل:  {َوَجاِدهْلُ

اِدُلوا َأْهَل }ويوجه أمته يف شأن أهل الكتاب قائال: مأمورة أن تأتيس به يف كل شأهنا،  َواَل جُتَ

جمادلة اليهود والنصارى  عن  [ فإذا كنا منهيني46]العنكبوت:  { اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ 

 

 (. 1994/ 4صحيح مسلم ) (1)

 (. 128/ 3حيح البخاري )ص (2)
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أمجل سبيل فال شك أن ذلك منسحب عىل طوائف املسلمني وأفكارهم   بأحسن طريقة و إال

 من باب أوىل.

[  15]الشورى:    {َوُقْل آَمنُْت باَِم َأْنَزَل اّللَُّ ِمْن كَِتاٍب َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْينَُكُم }له تعاىل: قويف و 

 : - اهلل رمحه –يقول ابن تيمية 

ؤمن بجميع الكتب املنزلة وأن يعدل بني الناس كلهم فيعطي كل ذي حق  فأمر اّلل نبيه أن ي ] 

العدل يف مجيع أمور الدين والدنيا فيام جاء به إن القسط و حقه ويمنع كل مبطل عن باطله؛ ف

   وهو املقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب 

 ويقول: 

أمرنا رسول اّلل "  يف السنن عن عائشة قالت: ومن حكم الرشيعة إعطاء كل ذي حق حقه كام

عرفت لسنة وأن من كان منهم أقرب إىل احلق وا " صىل اّلل عليه وسلم أن ننزل الناس منازهلم

 مرتبته ووجب تقديمه يف ذلك األمر عىل ما كان أبعد عن احلق والسنة منه  ... 

اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم  فَ }وقال:  { ْم بِاْلِقْسطِ َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْينَهُ } وقال يف حق أهل الكتاب: 

   {قِّ احلَْ َأْنَزَل اّللَُّ َوال َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعامَّ َجاَءَك ِمَن 

فكيف احلال بني طوائف أهل القبلة بل احلكم بني من فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل  

  موافقة للرشيعة واحلق أمر ووضعهم مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم

عراض عن اجلميع بالكلية فهو جاهل ظامل وقد  اإلواجب ومن عدل عن ذلك ظانا أنه ينبغي 

 . [جورا من بعضهم عة وفيكون أعظم بد 

 

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف  }قوله تعاىل:  يف تفسري  -رمحه اهلل – اإلمام الرا يولقد ذكر  ا َأْو إِيَّ َوإِنَّ

 ارة نفيسة جدا فقال:  [. إش24]سبأ:   {  ُمبنٍِي َضاَللٍ 

 

 (.356/ 4قرطبة ) -(، بيان تلبيس اجلهمية 342/ 12جمموع الفتاوى ) (1)
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ن أحد املتناظرين )هذا إرشاد من اّلل لرسوله إىل املناظرات اجلارية يف العلوم وغريها وذلك أل

وعند الغضب ال يبقى سداد   إذا قال لآلخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه خمطىء يغضبه

أحدنا ال يشك يف  لغرض وأما إذا قال له بأن الفكر وعند اختالله ال مطمع يف الفهم فيفوت ا

أينا  أنه خمطىء والتامدي يف الباطل قبيح والرجوع إىل احلق أحسن األخالق فنجتهد ونبرص

ال يوجب نقصًا يف  عىل اخلطأ ليحرتز فإنه جيتهد ذلك اخلصم يف النظر ويرتك التعصب وذلك 

ا أَ املنزلة ألنه أوهم بأنه يف قوله شاك ويدل عليه قول اّلل اُكْم مع أنه ال يشك   تعاىل لنبيه َوإِنَّ ْو إِيَّ

.   يف أنه هو اهلادي وهو املهتدي وهم الضالون واملضلون(

  يث أيب هريرة يف فضل آية الكريس حني أخرب أبا هريرة الشيطانُ ويف حد •

َراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة : إَِذا َأَوْيَت إىَِل فِ َدْعنِي ُأَعلِّْمَك َكلاَِمٍت َينَْفُعَك اّللَُّ هِبَا، ُقْلُت: َما ُهَو؟ َقاَل 

 : تَِم اآلَيَة، َفإِنََّك َلْن َيَزاَل 255لبقرة: ]ا { اّللَُّ الَ إَِلَه إاِلَّ ُهَو احَليُّ الَقيُّومُ }الُكْريِسِّ   [، َحتَّى خَتْ

 اّللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأَما . َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ .َعَلْيَك ِمَن اّللَِّ َحافٌِظ، َوالَ َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح 

ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب «   إِنَّ

ألنه ملا  ؛ البليغهو من التتميم   "وهو كذوب  " ذا عدل وإنصاف ثم قال: ) فقرر صدقه وه 

ملعنى  أوهم مدحه بوصفه الصدق يف قوله صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة وا

    .( قد يصدق الكذوب :ع أن عادته الكذب املستمر وهو كقوهلمصدقك يف هذا القول م

قيمة العدل واإلنصاف ،    - ضوان اّلل عليهم ر -م  الصحابة  ومن هنا تعلَّ 

رٌ يقول  • َثالٌَث َمْن مَجََعُهنَّ َفَقْد مَجََع اإِلياَمَن: اإِلْنَصاُف ِمْن   ":  -عنه اّلل  ريض – َعامَّ

 

: يف رازي )املتو(، حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين ال205/ 25مفاتيح الغيب ) (1)

 . هـ 1420 - الثالثة: وت،الطبعةبري –هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 606

 (. 101/ 3صحيح البخاري ) (2)

 (.56/ 9فتح الباري البن حجر ) (3)
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اَل نَ   . " ِم لِْلَعامَلِ، َواإِلْنَفاُق ِمَن اإِلْقَتارِ ْفِسَك، َوَبْذُل السَّ

م كان يبعث عبد اّلل بن  ّلل عليه وسلعن سليامن بن يسار؛ أن رسول اّلل صىل او  •

فجمعوا له حليا من حيل نسائهم )يعني   قال:رواحة إىل خيرب. فيخرص بينه وبني هيود خيرب. 

يا معرش   " قسم. فقال عبد اّلل بن رواحة: ك  وخفف عنا. وجتاوز يف الرشوة( . فقالوا: هذا ل 

 عىل أن أحيف عليكم. فأما ما  هيود، واّلل إنكم ملن أبغض خلق اّلل إيل وما ذاك  بحاميل

      ذا قامت الساموات واألرض. فقالوا: هب    "عرضتم من الرشوة فإهنا سحت. وإنا ال نأكلها

 

املعنى وهي تطبيق عملي ملا  هذاض مقوالت مضيئة لألئمة يف أن نذكر هنا بع وحسٌن

 شرعية:ذكرنا من نصوا 

  مل  ينصف مل ومن فيه اإلنصاف وآدابه علم ال بركة من)   - اّلل  رمحه –يقول ابن عبدالرب  

.  ( يتفهم ومل يفهم 

ه خمالفه فإن اّلل أقول: ألنه لو مل ينصف مل ير حقا مع خمالفه أبدا، والبد أن يفوته خري مما رزق ب

 هوم كام قسم بقية األرزاق.  قسم الف 

ليهم، وأهل  أهل العلم يكتبون ما هلم، وما ع):  -عنه  اّلل عفا  – يقول ابن القيرساين  

.   (األهواء ال يكتبون إال ما هلم

 

 (. 15/ 1صحيح البخاري ) (1)

 (.1016/ 4ي )موطأ مالك ت األعظم (2)

 (.530/ 1جامع بيان العلم وفضله ) (3)

املعروف بابن القيْساين   ( حممد بن طاهر بن عيل بن أمحد املقديس الشيباين،75السَمع )ص: كتاب  (4)

هـ(، املحقق: أبو الوفا املراغي، النارش: وزارة األوقاف، املجلس األعىل للشئون  507: يف)املتو

وواقع  . وليكن قارئه عىل حذر فقد أصاب يف بعٍض وجانب الصواب القاهرة / مرص -اإلسالمية 

 الغلط يف كثري. 
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بذلك أن من متام إنصاف أهل احلق أهنم يذكرون أدلتهم وأدلة غريهم يف آن واحد؛  ويعني 

األهواء فيكتمون أدلة خمالفيهم من أهل احلق ليتمكنوا  ق ونفيا للعصبية، وأما أهل جتردا للح

 من مترير باطلهم بال مدافعة. 

:    -اّلل رمحه – ن اجلوزياب اإلمام  يقولو 

مذهبنا يف مسائل اخلالف ومذهب اخلالف ونكشف عن دليل املذهبني فهذا كتاب نذكر فيه ) 

 .   ( جازفوال علينا فيام نقول وال ن نميل لنا  من النقل كشف مناصف ال

 وهذا من برهان إنصافه وحتريه طلب احلق لذات احلق. 

ل: ، قا -رمحه اّلل   – األعمش اإلمام عن

فمنهم: من عثامن أحب إليه من عيل، ومنهم: من عيل  ا، وأبا وائل، رًّ زِ  ، أدركت أشياخنا)

 .  (أحب إليه من عثامن، وكانوا أشد يشء حتابا وتوادا

ال يسمحون للعداوة أن تتجذر بينهم فكل حيفظ لآلخر قدره فكانوا مع اختالف رأهيم 

 ويستبقي واليته اإليامنية. 

 : قال  -رمحه اّلل  – يونس الصديف وعن 

أعقل من الشافعي، ناظرته يوما يف مسألة، ثم افرتقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثم  ما رأيت )  

ثم عقب الذهبي بقوله:  (  مسألةنكون إخوانا وإن مل نتفق يف قال: يا أبا موسى، أال يستقيم أن 

 .   ون.هذا يدل عىل كامل عقل هذا اإلمام، وفقه نفسه، فام زال النظراء َيتلف

 

ين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي (، مجال الد22/ 1التحقيق يف مسائل اخلالف ) (1)

  بريوت،  –هـ(، املحقق : مسعد عبد احلميد حممد السعدين،النارش : دار الكتب العلمية 597:  يف)املتو

 . ه1415 ، األوىل:   الطبعة

 (.169/ 4)رسالة سري أعالم النبالء ط ال (2)

 .(16/ 10سري أعالم النبالء ط الرسالة ) (3)
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اهر العدل أال تتأثر األخوة اإليامنية باخلالف يف الرأي خصوصا وهذا أيضا من مظ : أقول

ة بسبب غض القطيعة والتهاجر والبِ  : ، ومن مظاهر الظلمالرأي السائغ بوجه من الوجوه

اختالف الرأي وهو دليل ضيق الصدر وقلة العقل وخفة الدين يف قلب صاحبه أيضا إذ لو 

 هني عنه مع أن املخالف يسعى ملرضاة ربه أيضا. ما كان للتهاجر موضع وقد صح القصد ّلل

 :  -اّلل  رمحه – ابن القيمويقول 

خصوصا من نصب نفسه فضل حلية حتىل هبا الرجل، اّلل تعاىل حيب اإلنصاف، بل هو أ)  

شورى:  ]ال {وأمرت ألعدل بينكم}حكام بني األقوال واملذاهب، وقد قال اّلل تعاىل لرسوله: 

هم العدل بني الطوائف وأال يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه [ فورثة الرسول منصب15

  زل بنزوله، يدين دين العدل وطائفته ومتبوعه، بل يكون احلق مطلوبه، يسري بسريه وين

فهو العلم الذي   -صىل اّلل عليه وسلم  -واإلنصاف وحيكم احلجة، وما كان عليه رسول اّلل 

ليه، ال يثني عنانه عنه عذل عاذل، وال تأخذه فيه ، ومطلوبه الذي حيوم بطلبه عقد شمر إليه

 . (لومة الئم، وال يصده عنه قول قائل

 كري يف الفقه املقارنحتقيق قيمة العدل الف

علم الفقه املقارن يرسخ قيمة العدل الفكري لدى الباحث فيجعله متوازن النظر غري  ن إ 

قبل أن يمحص ويفتش عن وجه الصواب متبعا املعايري الثابتة  وال لهمتعصب ضد أي قول 

م  الصواب لقائله ولو يف جزئية صغرية من الكالاإلقرار بلتحقيق احلق، وال يستنكف من 

يقرر أن بعض   بناء عىل أدلة قوية ثملربام يرجح قوال من األقوال  نه بحسب ما يظهر له، بل إ

، فينتفع بذلك يف نفسه تعودا  عىل املطلوب غري ناهضة اوداللته  ت قويةليس لذات القول األدلة

 

(، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  3/78م املوقعني عن رب العاملني )إعال (1)

  يريوت،  –م،النارش: دار الكتب العلمية هـ(، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهي 751: يفاجلوزية )املتو

 م.1991 -ـ ه1411 األوىل،: الطبعة
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،  عىل العدل واإلنصاف مع جمتمعه العلمي اخلاص ويعود ذلك بالنفع عىل املجتمع العام أيضا

الكلمة احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو    "  عنى اجلليل:امل  ذا اخلرب مستحرضا دوما 

.   "أحق هبا

 

 ارن وقيمة ) التعاذر عند االختالف(الفقه املق: املطلب اخلامس

سائدا بني أهل الفقه  والتامس العذر لآلخرين يف تبني رأهيم  أن يكون حسن الظن بذلكأعين 

حني ختتلف آراؤهم   وسنة نبيه املعظمني لرشعه ومنهاجه، الداعني إىل كتاب اّلل لفكر وا

رب العقول وليس يف الرأي تضط  "وأن يكون حاهلم قول القائل : وتتنازع أفكارهم 

   " تضطرب الصدور

  ده املعنوي، فليس من الدين هدم الرحى يف املجتمع وعام أهل الفقه والفكر هم قطب ذلك أن

من كالمهم   ، بل يناصحون ويؤخذهم حني َيطئونوتشوهيهم والزراية علي  ضابعضهم بع

 الصواب ويرد ما خالفه، 

َا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا ِمَن الظَّنِّ } واّلل تعاىل ينهى عن كثري من الظن اليسء فيقول:   َياَأهيُّ

 . [ 12]احلجرات:   {إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ 

رحيبا، ويسد عىل   يبقي للود جماال ولألخوة أفقا باملخالف وعذره يف رأيه  حسن الظن و  

 يش بني املسلمني. الشيطان منافذ التحر

، احلقيقة بإطالق ةصابق دون غريه وليس معه ضامنة بإر احل ال حيتكأن أحدا معرفة وعامد ذلك 

 

 ( 348/ 4السنن ت بشار )احلديث ضعيف سندا صحيح معنى، رواه  الرتمذي يف  (1)

وقال: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل املخزومي يضعف يف احلديث من 

 (. 269/ 5يف السنن ت األرنؤوط ) قبل حفظه، ورواه ابن ماجه
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زلل عذر الناس  وأن من أصاب اليوم وارد أن َيطئ يف غده، فمن علم أنه غري معصوم من ال 

ومن هنا يأيت العذر  العافية،يف الزلل وعلم أنه قدر اّلل جيريه عىل عباده وسأل ربه إذا وقعوا 

وأن املنتقد ليس أوىل هبا   للحقيقة وحرصهم عليها م يف طلبهم لآلخرين وحتسني الظن هب 

   .من يشاء منهم، بل هو فضل اّلل يؤتيه

 تأصيل قيمة " التعاذر عنداخلالف"

ل رمحة وبرهان إخالص وهو الذي جيعل اخلالف ثريا نافعا،  س العذر عند االختالف دليالتام

وا إِنَّ اّللََّ َمَع َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشلُ }جدبا مرضا واّلل تعاىل يقول: ال  وا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُ

ابِِرينَ   [ 46]األنفال:  {الصَّ

   ،املسلمني بقاء األلفة واملودة بني د عىل واصطحاب حسن الظن باملخالف يساع

يَن  َوالَ َأَحَد َأَحبُّ إَِلْيِه الُعْذُر ِمَن اّللَِّ، َوِمْن َأْجِل َذلَِك َبَعَث  "  احلديث الصحيح ويف ِ املَُبرشِّ

 . " َواملُنِْذِرينَ 

ْذَع يِف  َذاَة يِف َعنْيِ َأِخيهِ اْلقَ  َأَحُدُكم ُيْبرِصُ ": َوَسلَّمَ  َعَليْهِ  اّللَُّ  َصىلَّ  اّللَِّ ويقول َرُسول  ، َوَينَْسى اجْلِ

.   "عينه

 –رمحه اهلل  – املناوي يقول اإلمام

(  اجلذع وينسى) ووسخ  وتبن تراب نحو من لرشابوا واملاء العني يف يقع  ما وهي قذاة مجع) 

  يف  النظر تدقيق عىل يتوفر نفسه وحب لنقصه اإلنسان كأن( عينه  يف)  النخل  جذوع واحد

 ملن  رضب مثل به خفاء ال ظاهر نفسه يف عيب عن به فيعمى هخفائ مع  فيدركه أخيه عيب

  إىل اجلذع  كنسبة إليه نسبته ما العيوب من وفيه به ويعريهم الناس عيوب من الصغري يرى

 

 (. 1136/ 2صحيح مسلم ) (123/ 9صحيح البخاري ) (1)

هـ(، ترتيب:  354: يفن بن أمحد أبو حاتم، البُستي )املتو(، حممد بن حبا 73/ 13صحيح ابن حبان ) (2)

: شعيب  هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 739: يفاألمري عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس )املتو

 م.  1988 -هـ  1408وىل، الة، بريوت، الطبعة: األاألرنؤوط، النارش: مؤسسة الرس
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 شأنه ولزم ولسانه قلبه حفظ من اّلل فرحم الفضائح  وأفضح  القبائح  أقبح  من وذلك القذاة

 وقلت سالمته دامت الوصية هذه فظ ح فمن  يعنيه ال  عام  وأعرض أخيه  عرض عن  وكف

 .(وأعلم أعىل   واّلل أسلم  ألهلها األحوال فتسليم ندامته

برح املستفتون يستفتون فيحل هذا وحيرم هذا فال يرى املحرم أن  قال: »ما  حييى بن سعيدعن و 

 املحلل هلك لتحليله وال يرى املحلل أن املحرم هلك لتحريمه«

فهذا مذهب القاسم بن حممد ومن تابعه وقال به  ] : - اّلل  رمحه – ابن عبدالرب  أبو عمر ل قا 

من أصحاهبام وهو قول الليث ك سبيلهام قوم، وأما مالك والشافعي ريض اّلل عنهام ومن سل 

بن سعد، واألوزاعي، وأيب ثور ومجاعة أهل النظر أن االختالف إذا تدافع فهو خطأ  

 .[وصواب

بن سعيد أن الفقهاء كان يعذر بعضهم بعضا عند  من كالم حييى جليا ويظهر  أقول:

، السيام  الرأي  فه َيالملجرد أن االختالف وال يقول أحدهم: هلك فالن أو وقع يف املأثم بفتواه 

عند تكافؤ األدلة أو خفاء بعضها، وهذا كله فيمن هم أهل للعلم حقا ليسوا بأدعياء أو 

  .راكبي متن اهلوى 

 ، يقول: - اهلل رمحه – الثوريسفيان ا وهذ

 . [ إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غريه فال تنهه]  

وال يمنع ذلك من بيان خلالف فيه سائغا حتتمله األدلة، أقول: يعني بذلك ما يكون ا

 

:  يفالرؤوف بن تاج العارفني بن عيل املناوي القاهري )املتو  فيض القدير رشح اجلامع الصغري، عبد (1)

 هـ. 1356 األوىل،: الطبعة مرص،  –هـ(، النارش: املكتبة التجارية الكربى 1031

 (.903/ 2بيان العلم وفضله )جامع  (2)

سى أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن مو(،368/ 6اء )حلية األولياء وطبقات األصفي (3)

 .بريوت  –دار الكتاب العريب  ،ط: هـ(430: يفبن مهران األصبهاين )املتو
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عنون ف فيه. يمرجوحيته بحسب ما وصل إليه بحثك، وهذا معنى قوهلم ال إنكار يف املختل 

ال يعنون السكوت عنه وإال ما رأينا للخالفيات  و  ،إىل الذنب واإلثم املخالف نسبةالتثريب أو 

عىل بعض ويناقش بعضهم بعضا ولكن بال إنكار  جماال فال يزال فضالء األئمة يرد بعضهم 

    عن املنكر بطبيعة احلال. مبني عىل تأثيم ؛ ألن اإلنكار يكون 

 :  -اهلل رمحه – ابن تيميةيقول 

مواالة املؤمنني كام   -ورسوله صىل اّلل عليه وسلمبعد مواالة اّلل تعاىل  -ملسلمني )جيب عىل ا

هم ورثة األنبياء الذين جعلهم اّلل بمنزلة النجوم,   نطق به القرآن. خصوصا العلامء, الذين

هم. هيتدى هبم يف ظلامت الرب والبحر. وقد أمجع املسلمون عىل هدايتهم ودرايت

فعلامؤها رشارها, إال املسلمني فإن  -نبينا حممد صىل اّلل عليه وسلم قبل مبعث -إذ كل أمة 

وسلم يف أمته, واملحيون ملا مات من  علامءهم خيارهم؛ فإهنم خلفاء الرسول صىل اّلل عليه

سنته. هبم قام الكتاب, وبه قاموا, وهبم نطق الكتاب وبه نطقوا. 

ل اّلل  يتعمد خمالفة رسو  -مة قبوال عامااملقبولني عند األ -ألئمة وليعلم أنه ليس أحد من ا

 .صىل اّلل عليه وسلم يف يشء من سنته؛ دقيق وال جليل( 

 : - اهلل هرمح – ابن القيمويقول 

الرشع واحلكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له يف اإلسالم تأثري   )من قواعد

فإن املعصية خبث  ، عفي عن غريهل لغريه ويعفي عنه ماال يظاهر فإنه حيتمل له ماال حيتم 

 . واملاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث بخالف املاء القليل فإنه ال حيمل أدنى خبث(

 

ع هـ(،طب 728: يفم ابن تيمية )املتو(، أبو الَعباس أمحد بن عبد احللي8رفع املالم عن األئمة األعالم )ص (1)

كة  اململ  -رات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض ونرش: الرئاسة العامة إلدا

 م.  1983 -هـ  1403العربية السعودية، عام النرش: 

 (.176/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم ) (2)
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ول: وهذا ميزان عادل يف اعتبار حسنات ذوي الفكر ورجحاهنا عىل أخطائهم، فليشفع  أق

َسنَاِت ا إِنَّ }ك بقوله عز وعال ، ولعله يمكن االستدالل عىل ذلاحلسن يف اخلطأ  ُيْذِهْبنَ  حْلَ

يَِّئاِت     [114:  هود]  { السَّ

واقف العلمية التي انتقدت  بعض امليف سري النبالء يسوق  - اهلل رمحه – اإلمام الذهيبوهذا هو 

ولو أنا كلام أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل عىل بعض العلامء ويعتذر عنهم بقوله: ) 

ناه، وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نرص، وال ابن مندة، وال  عليه، وبدعفورا له، قمنا خطأ مغ

الرامحني، فنعوذ باّلل من اهلوى  من هو أكرب منهام، واّلل هو هادي اخللق إىل احلق، وهو أرحم 

 والفظاظة.

  -مع صحة إيامنه، وتوخيه التباع احلق  -ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده   وقال أيضا:

 .( من يسلم من األئمة معنا، رحم اّلل اجلميع بمنه وكرمهعناه، لقل أهدرناه، وبد

 التعاذر" يف الفقه املقارنحتقيق قيمة " 

له من مسائل  ون احلسنة لدى الباحثني فيه لكثرة ما يتعرض القيمةيورث هذه علم الفقه املقارن 

بل   الف فيهاالذهن ورود اخل  ال يتصور اخلالف بني كبار أئمة اإلسالم ويف قضايا كثرية قد 

  برأي  قد اجتهد فيها  الربانيني  ام أو أعالما من الفقهاءلَ يعتقدها من املسلامت ثم يتفاجأ بأن عَ 

ه إال أن حيفظ  صف بكونه رأيا شاذا فقهيا ملخالفته األدلة، ومع ذلك ال يسعجديد، وقد يو

ومع    ،زيغ در عن هوى وال رمى عن قوسللقائل قدره وحيسن الظن به يف اجتهاده وأنه ما ص

يرتسخ يف وجدانه هذا املعنى الكبري وال يضيق ذرعا بخالف   توايل اطالعه عىل هذه املسائل 

فقه ال نظري له ثراء وكنز  نبع ذلك  يعد بل  حمسنا للظن حافظا للقدر، ى ويبق  العلامء واملفكرين

اده وتعاذرا بينهم  ترامحا بني أفرتمع العام ، ثم يرسي اتباع تلك القيمة يف املجيف أمة من األمم

يف أفكارهم واجتاهاهتم مع املحافظة عىل ثوابت احلق وركائز العدل ومقومات احلضارة 

 اإلسالمية. 

 

 (. 376/ 14(،)40/ 14بالء ط الرسالة )سري أعالم الن (1)
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 الرجوع للحقالفقه املقارن وقيمة : لسادساملطلب ا

لقوا  عليهم أن يتعأن املسلم عموما وأصحاب الفكر والقلم واللسان خصوصا  أعني بذلك

ق بأنفس ِعْلٍق، وأن يتزينوا منها بأهبى زينة، وال يتوهم أحدهم أن  من قيمة الرجوع للح

، بل ذلك برهان قوة رجوعه عن قوله إن ظهر له خطؤه يغض من مكانته أو يقدح يف شخصه

   .  أخلصهم نيةوأصفاهم قلوبا، و  ، عقوال كبار الناس اها إال لقَّ جاعة محيدة ال يُ ودليل ش

 ة الرجوع للحق تأصيل قيم

وا َعىَل َما َفَعُلوا َوُهْم  }اّلل تعاىل يف صفة املتقني من عباده :  ستدل بقوليمكن أن ن ْ ُيرِصُّ َومَل

، والرأي اخلطأ من مجلة والعربة بعموم اللفظ كام هو معلوم[، 135]آل عمران:  {َيْعَلُموَن 

 .  خطأ عمدا، وباألوىلعت منهم ، األفعال، فمدح اّلل عباده بعدم اإلِصار عىل املخالفة إن وق

كل ابن آدم خطاء وخري   " النبي صىل اّلل عليه وسلم قال: وبقوله صىل اّلل عليه وسلم: 

ىل اّلل عليه وسلم كل راجع عن املخالفة للصواب  فشمل مدحه ص  "اخلطائني التوابون

 عمدا كانت أو خطأ. 

باألمس عد ال يمنعك قضاء قضيته أما ب)   -رىض اّلل عنهام  -وكتب عمر إىل أبى موسى 

اجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق فإن احلق قديم وإن احلق ال يبطله  ر

 .(اطلالب يفشىء ومراجعة احلق خري من التامدى  

كبار أئمة اإلسالم تربهن واقعيا عىل التزامهم بقيمة لبعض نامذج مضيئة حيسن أن نورد عدة و 

 ظهر هلم الرجوع للحق متى 

  .. وقد قال : ال تزيدوا يف مهور النساء عىل أربعني أوقية   - اّلل عنه ريض -روي عن عمر  •

النساء طويلة فيها فطس فقالت  فمن زاد ألقيت زيادته يف بيت املال ، فقامت امرأة من صوب 

 

 .( وحسنه حمققه1793/ 3(، والدارمي يف سننه سنن الدارمي )240/ 4)سنن الرتمذي ت بشار  (1)

 (. 119/ 10السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي ) (2)
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 جملتمعيِةوَدْوُرُه يف ترسيِخ القيِم ا لُم الفقِه املقارِنِع

 

ا نَْطارًا َفال َتْأُخُذو إِْحَداُهنَّ قِ َوآَتْيُتْم } ألن اّلل عز وجل يقول :  :: ما ذلك لك! قال : ومل ؟ قالت

  . [ فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ!20]النساء :   { ِمنُْه َشْيئاً 

القول باعتبار رضاع الكبري    -امه ريض اّلل عن  - وأنكر ابن مسعود عىل أيب موسى األشعري •

 . وقال له: إنام الرضاعة ما أنبت اللحم والدم فرجع أبو موسى إىل قوله

: -اّلل رمحه  –ّلل بن وهب وقال عبدا •

ْجَلنْيِ  لِيِل َأَصابِِع الرِّ َقاَل   النَّاسِ اْلُوُضوِء َفَقاَل : َلْيَس َذلَِك َعىَل  يف َسِمْعُت َمالًِكا ُيْسَأُل َعْن خَتْ

ْكُتُه َحتَّى َخفَّ النَّاُس َفُقْلُت َلُه : َيا َأَبا َعْبِد اّللَِّ َسِمْعُتَك ُتْفتِى  لِيِل أَ  يفَأَلٍة َمْس  يفَفرَتَ َصابِِع  خَتْ

ْجَلنْيِ َزَعْمَت َأنَّ َلْيَس َذلَِك َعىَل النَّاِس َوِعنَْدَنا   َثنَا َى؟ َفُقلْ َذلَِك ُسنٌَّة. َفَقاَل : َوَما هِ   يفالرِّ ُت : َحدَّ

اِرِث َعْن َيِزيَد ْبِن َعْمٍرو  يَعَة َوَعْمُرو ْبُن احْلَ ْيُث ْبُن َسْعٍد َواْبُن هَلِ مْحَِن املََْعافِِرىِّ َعْن أَ  اللَّ بِى َعْبِد الرَّ

اٍد اْلُقَرِشىِّ َقاَل : َرَأْيُت َرُسوَل اّللَِّ ُبىِلِّ َعِن املُْْسَتْوِرِد ْبِن َشدَّ َيْدُلُك   - عليه وسلم صىل اّلل- احْلُ

ِه َما َبنْيَ َأَصابِِع ِرْجَلْيِه. َفَقاَل : إِنَّ َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ،  اَعَة. َوَما َسِمْعُت بِِه َقطُّ بِِخنْرَصِ  إاِلَّ السَّ

ى : مَ  ُأ إاِلَّ َوَُيْطُِئُه  ا َأَقلَّ مَ ُثمَّ َسِمْعُتُه ُيْسَأُل َبْعَد َذلَِك ، َفَأَمَر بَِتْخلِيِل األََصابِِع. َقاَل َعمِّ ْن َيَتَوضَّ

اِم  َت اإِلهْبَ طُّ الَِّذى حَتْ ْجِل ، َفإِنَّ النَّاَس يَ  يف اخْلَ اَمُهْم عِ الرِّ َد َذلَِك  ْثنُوَن إهِْبَ نَْد اْلُوُضوِء ، َفَمْن َتَفقَّ

 . َسلَِم.

 . الفضل وربا املتعةإباحة   يفرجع عن قوله   -ريض اّلل عنهام   – عباس ابنو  •

 

 (.244/ 2تفسري ابن كثري ت سالمة ) (1)

 (. 7/463مصنف عبد الرزاق ) (2)

دونة لسحنون رجوعات عن  (، وقد ورد يف امل 76/ 1ذيله اجلوهر النقي )كربى للبيهقي ويف السنن ال (3)

بواب الفقه، مما حيسن دراستها وحتقيق مذاهب أهل العلم فيها  مالك تربو عىل ثالثني مسألة متفرقة يف أ

 وبيان فائدهتا يف زماننا الراهن.

 (. 214/ 5املوافقات ) (4)
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فقد روى مسلم يف  ، اخلتانني التقاء من  الغسل  مسألة يف  املهاجرين قول  إىل األنصارورجع   •

:  لقا موسى،  أيب  عن صحيحه

  من  إال  الغسل جيب ال: األنصاريون فقال واألنصار املهاجرين، من رهط ذلك يف  اختلف

  فأنا : موسى  أبو  قال : قال الغسل،  وجب فقد  خالط  إذا  بل : املهاجرون وقال . املاء من  أو  الدفق

  - املؤمنني أم يا أو  - أماه يا: هلا فقلت يل، فأذن عائشة عىل فاستأذنت فقمت  ذلك من أشفيكم 

  سائال  كنت  عام  تسألني  أن  تستحيي  ال : فقالت أستحييك،  وإين يشء  عن  أسألك  أن  أريد  إين

  قال  قطت، س اخلبري  عىل  قالت الغسل؟ يوجب  فام : قلت أمك،  أنا  فإنام ولدتك،  التي  أمك  عنه

 وجب  فقد  اخلتان اخلتان ومس األربع شعبها  بني جلس  إذا: » وسلم عليه  اّلل صىل  اّلل  رسول

 .«الغسل

ُه َأْخَطَأ مَلْ  َوإِْن َأْفَتى بَِمْسَأَلٍة ) يف أخالق العلامء  -اّلل رمحه  – اإلمام اآلجري ل يقو َفَعلَِم َأنَّ

ُه َيْسَتنْكِْف َأْن َيْرِجَع َعنَْها. َوإِْن قَ  ُه َعَلْيِه َغرْيُ َّْن ُهَو َأْعَلُم ِمنُْه َأْو ِمْثُلُه َأْو ُدوَنُه  -اَل َقْواًل َفَردَّ   -مِم

ا.لَِك , َرَجَع َعْن َقْولِِه , َومَحَِدُه َعىَل َذلِ َم َأنَّ اْلَقْوَل َكَذ َفَعلِ   ( َك َوَجَزاُه َخرْيً

 حتقيق قيمة الرجوع للحق يف الفقه املقارن

عديدة  أبحاثه املقارن يتحرى الباحث حتقيق نسبة األقوال لقائليها ويطلع يف رحلة يف الفقه 

كان من دأب  ويرتسخ لديه أنه  علامء لرجوع الفقهي والفكري للا قضاياعىل كثري من املسائل 

 

يف فرجها تان اخلتان( قال العلَمء: معناه غيبت ذكرك ل حمققه: )ومس اخل( قا 271/ 1صحيح مسلم ) (1)

رج وال يمسه الذكر يف اجلَمع واملراد املَمسة  وليس املراد حقيقة املس وذلك أن ختان املرأة أعىل الف

 املحاذاة.

يُّ الب(، 54أخالق العلَمء لآلجري )ص:  (2) : يفغدادي )املتو أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلُجرِّ

رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء  النارش: ،إسَمعيل بن حممد األنصاري ، مراجعة :هـ(360

   .السعودية –اد والدعوة واإلرش
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أن الصواب يف غريه رجع عن قوله وأعلن  بعدُ  املهديني إذا قال أحدهم قوال ثم ظهر له األئمة 

وقبلتهم التي إليها يتوجهون، فمتى   الذي إليه يرمون ذلك أن احلق كان مبتغاهم ذلك للناس ؛

واملصري إليه، وليس ذلك وضعا من  وال يرتددون يف األخذ به الح هلم ضوءه ال يستنكفون عنه 

يوطن ومن ثم    غضا من القيمة بل إنه لريفع قدر اإلنسان عند ربه ثم عند الناس.. القدر وال

تعداد لقبول هذه القيمة النفيسة بال استعالء وال تكرب؛ فيعلو شأن احلق ويكون نفسه عىل االس

مدار حياته ه القيمة عىل ، ويامرس بنفسه عمليا هذكل باحث ورغبة كل آمل  هو مناط

الرجوع للحق دون تعسف وال اقتهار، ثم يشيع التواضع وسامحة النفس بالعلمية عىل وجه 

جتمع ليأخذ اجلميع بأسباب الرقي ويصعدوا مدارج احلضارة  هذه القيمة فيمن حوله من امل 

 نصاف من النفس وردها إىل جادة الصواب. عتيادهم اإلبا

   -ريض اّلل عنه – قول عامرب ولنختم املطلب 

  من واإلنفاق للعامل، السالم وبذل نفسك، من اإلنصاف: اإليامن مجع فقد مجعهن من ثالث"

 ."اإلقتار

   –رمحه اّلل  – العز بن عبدالسالم قول سلطان العلامء و 

  اجلزم  بعد  وقبحه  طؤه خ له تبني  ثم  خمالفه عىل  اإلنكار  يف  وبالغ به  املرء  جزم  اعتقاد  من  )كم  

 .  وحسنه ( ابهبصو

 

 (. 15/ 1صحيح البخاري ) (1)

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب  (، 19/ 1قواعد األحكام يف مصالح األنام ) (2)

مكتبة الكليات   ، النارش:ف سعدطه عبد الرؤو راجعه وعلق عليه: هـ(، 660: يف)املتواسم الق

   .م 1991 -هـ   1414، القاهرة –األزهرية 
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 الفقه املقارن وقيمة الرقابة الذاتية على النفس: املطلب السابع

ية به منوطا برعابه ورهَ يكون رغَ وال أن يدير املرء أمر نفسه عىل هدى من ربه  بذلك أعني 

يا دثاره، ال  يكون احلق حاديه والفضيلة شعاره واملثل العل  ،الناس بل رعاية نظر ربه تعاىل

وهوى   نزوة وجماملة، وال ينطلق من أرض نفسه األمارة بالسوء  ميال أرض غريه ينطلق من 

 من الناس. خالفه كثري اشتد عليه اخلطب أو بغرز االستقامة وإن   يتشبثوإنام 

   

 تأصيل قيمة الرقابة الذاتية

م  لداود عليه السال: تعاىل قوله يف كام  له،  قسيام وعده للحق،  مضادا اهلوى  اتباع  اّلل  جعل لقد

َوى  َتتَّبِعِ  َواَل } مْ  اّللَِّ  َسبِيلِ  َعنْ  َيِضلُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  اّللَِّ  َسبِيلِ  َعنْ  َفُيِضلََّك  اهْلَ   باَِم  َشِديدٌ  َعَذاٌب  هَلُ

َساِب  َيْومَ  َنُسوا  [26: ص]  {احْلِ

َبعَ  اأْلَْرضِ  إىَِل  َأْخَلدَ  َوَلكِنَّهُ }: ذاما لبعض السابقني  سبحانهوقال    [176: األعراف] {َواهُ هَ  َواتَّ

َذ  َمنِ  َأَرَأْيَت } حتى يصري معبودا له هواهيبالغ يف موافقة وقال منكرا عىل من  َ هُ  اختَّ  َهَواهُ  إهَِلَ

َذ  َمنِ  َأَفَرَأْيَت }قال سبحانه و ، [43: الفرقان] {َوكِياًل  َعَلْيهِ  َتُكونُ  َت َأَفَأنْ  َ هُ  اختَّ  َوَأَضلَّهُ  َهَواهُ  إهَِلَ

هِ  َعىَل  َوَجَعَل  َوَقْلبِهِ  َسْمِعهِ  َعىَل  َوَخَتمَ  ِعْلمٍ  ىَل عَ  اّللَُّ   َأَفاَل  اّللَِّ َبْعدِ  ِمنْ  هَيِْديهِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبرَصِ

َبعَ  مِمَّنِ  َأَضلُّ  َوَمنْ }وقال سبحانه  [24 ،23: اجلاثية] {( 23) ُرونَ َتَذكَّ    { ُهًدى  بَِغرْيِ  َهَواهُ  اتَّ

ديدة يبني اّلل تعاىل فيها أن اإلنسان بني أمرين ال ثالث هلام إما أن ، يف آيات ع [ 50: القصص]

وى فيشقى يف  يتبع وحي ربه ويلتزم رشيعته فيسعد يف الدارين وإما أن يسلك سبيل اهل

 .الدارين

َعًة،  وا َتُكونُ  الَ : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصىلَّ  اّللِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُحَذْيَفةَ  َعنْ ويف احلديث   إِنْ : َتُقوُلونَ  إِمَّ

نُوا َوَلكِنْ  َظَلْمنَا، َظَلُموا َوإِنْ  َأْحَسنَّا، النَّاُس  َأْحَسنَ  ِسنُوا،  َأنْ  النَّاُس  نَ َأْحَس  إِنْ  َأْنُفَسُكْم، َوطِّ   حُتْ

 

 (. 2/290للمزيد ينظر املوافقات للشاطبي ) (1)
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.َتْظلُِموا َفالَ  َأَساُءوا َوإِنْ 

طل، بل نصب اّلل عىل احلق  والقلة ليست دليل البا أن الكثرة ليست معيار احلق ،علم وليُ 

 دالئل واضحة وبني سبل الضالل ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة. 

  اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلكِنَّ }، وقال: [100: البقرة] {ْؤِمنُونَ يُ  اَل  َأْكَثُرُهمْ  َبْل }قال سبحانه: 

،  [110: عمران آل ]  { اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكَثُرُهمُ  املُْْؤِمنُونَ  نُْهمُ مِ }، وقال: [243: البقرة] {َيْشُكُرونَ 

  يِف  َمنْ  ْكَثرَ أَ  ُتطِعْ  َوإِنْ }وقال يف آية فاذة جامعة كاشفة عن إلغاء اعتبار الكثرة دليال عىل احلق 

 [ 116: األنعام] {ََيُْرُصونَ   إاِلَّ  مْ هُ  َوإِنْ  الظَّنَّ  إاِلَّ  َيتَّبُِعونَ  إِنْ  اّللَِّ  َسبِيلِ   َعنْ  ُيِضلُّوكَ  اأْلَْرضِ 

  السالكني  قلة يرضك وال اهلدى طرق الزم: معناه ما - عنه اّلل ريض - عياض بن الفضيل قال

 .اهلالكني بكثرة  تغرت   وال الضاللة وطرق وإياك
 

 حتقيق قيمة الرقابة الذاتية يف الفقه املقارن

 هنا يف طرفني:نتكلم  

 ذاته. الفقيه يف :الطرف األول

عىل جادة   رشيعة الغراء يف التكليف فطام املكلف عن اتباع اهلوى ومحله من مقاصد ال    

 . العبودية ّلل رب العاملني وتعبيد النفس ملراد ربه 

 

 (. 432/ 3سنن الرتمذي ) (1)

 (. 337/ 8املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود ) (2)

 (:  123/ 3الشاطبي يف املوافقات ) يقول اإلمام (3)

مسألة عىل يعة تشتمل عىل مصلحة كلية يف اجلملة، وعىل مصلحة جزئية يف كل ) إن أحكام الرش

اخلصوص، أما اجلزئية؛ فَم يعرب عنها كل دليل حلكم يف خاصته، وأما الكلية؛ فهي أن يكون كل مكلف  

قواله واعتقاداته؛ فال يكون كالبهيمة املسيبة  ع حركاته وأحتت قانون معني من تكاليف الرشع يف مجي

عنت  له يتبع رخص املذاهب،   ل هبواها، حتى يرتاض بلجام الرشع، فإذا صار املكلف يف كل مسألةتعم
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أغلب ما يتعرض له من يرى الباحث يف الفقه املقارن اخلالف الئحا يف  ثامموعىل طرف ال

أتراه حيطب يف   ورغباهتامكامن النفس الزيف عن  مسائل وهنا يأيت املحك الواضح لكشف 

 هوى ذاته أم يلزم غرز الدينونة لسيده ومواله؟ 

ِه َوهَنَى ال}واّلل تعاىل يقول:  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ َوى )َوَأمَّ نََّة ِهَي املَْْأَوى40نَّْفَس َعِن اهْلَ   { ( َفإِنَّ اجْلَ

بل إن  عىل العوام؛  د هو وار م كام أهل العلورود اهلوى جائز عىل[، و 41، 40]النازعات: 

الشيطان عىل إغوائهم أحرص، ويف سبيل إضالهلم أنشط، فبنجاهتم ينجو من وراءهم  

 وهبالكهم هيلك خلق كثري، 

 إِنَّا َياَداُوودُ }: تعاىل بقوله اهلوى  اتباع  عن – عصمته  مع –ّلل تعاىل نبيه داود وألمر ما هنى ا 

َوى َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اّللَِّ إِنَّ ْرِض َفاْحكُ اأْلَ  يِف  َخلِيَفةً  َجَعْلنَاكَ  قِّ َواَل َتتَّبِِع اهْلَ ْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَ

َساِب الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اّللَِّ ْم َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ  [ 26]ص:   { هَلُ

ال الفقهية بالرتجيح بينها عىل  أن يتعرض لألقو نملقارِ ااألصل يف مهمة الفقيه اخلاليف أو و 

، وهذا أمر قد حكى اإلمجاع فيه غري  األصول مباحثيف مظاهنا من  ةاألسس العلمية املقرر

   . واحد من أهل العلم

 : - رمحه اهلل – اإلمام ابن الصالحقول ي

  يف املسألة، ويعمل بام  )اعلم أن من يكتفي بأن يكون يف فتياه أو عمله موافًقا لقول أو وجه 

يشاء من األقوال أو الوجوه من غري نظر يف الرتجيح، وال تقيد به فقد جِهل وَخَرَق 

.اإلمجاع(

 

 

وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى، ومتادى يف متابعة اهلوى، ونقض ما أبرمه الشارع   

 وأخر ما قدمه(.

 (.125املستفتي )ص: أدب املفتي و (1)
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 :  - رمحه اهلل –ابن تيميةويقول 

يف الرتجيح وجيب  وبقول أو وجه من غري نظر  العلامء عىل حتريم احلكم والفتيا باهلوى)أمجع  

  ام له وعليه إمجاعا( العمل بموجب اعتقاده في

 : - رمحه اهلل – ابن القيمويقول 

وال يعتد   . )ال جيوز للمفتي أن يعمل بام يشاء من األقوال والوجوه من غري نظر من الرتجيح 

 العمل بمجرد كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل بام  به، بل يكتفي يف 

عمل به، فإرادته وغرضه هو   القول وفق إرادته وغرضهيشاء من الوجوه واألقوال حيث رأى 

  املعيار وهبا الرتجيح، وهذا حرام باتفاق األمة(

  أقول:

هو بصدده جيد خالفا للعلامء فيام  وجوب بذل الفقيه جهده عندما واضح يف كالمهم   ومجلة

ن مستند علمي،  وال يكون جمرد االختالف مسوغا لألخذ بام يشاء تبعا لغرضه أو ميل نفسه دو 

من مادة اخلالف ذريعة لنفسه أن تركب متن  ر الرقابة الذاتية يف نفس الفقيه وال جيعل وهذا يقر

، ومتى ترسخت الف ورد فيهاالرشعية بزعم أن اخل ن أعباء التكاليف اهلوى وأن تتحلل م

اخللل يف ذلك  إذا وقع الرقابة الذاتية يف نفس الفقيه أتى منه اخلري ونبع منه احلق، وبالعكس 

 بدل أن يكون هاديا والقوة إال باّلل.  ضال صار مُ 

 املستفيت.  : الطرف الثاني

 و أ الستدالل يتمكن الفقيه من ترجيح قول عىل قول بسبب خفاء يف ايف بعض األحيان قد ال 

نحو ذلك من العوارض التي  ضيق يف الوقت بحيث مل يتفرغ الستقصاء املسألة من جوانبها، و 

تفتي،  عىل املسعرض األقوال الواردة يف املسألة  يف الفتوى تكون مهمتهيه، وحينئذ حتدث للفق

ري ما هو  ه يتخري فيام بينها عىل حسب ما يطمئن إليه قلبه مراعيا خمالفة اهلوى وحتوهو بدور

 

 (.555/ 5) الفتاوى الكربى البن تيمية(1)

 (.162/ 4إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (2)
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 أقرب إىل مرضاة ربه عزوجل، 

 :  -رمحه اّلل  – اإلمام اآلمدييقول 

زلة ورود التخيري من الشارع بلفظ  ض مع التساوي، نازال منوال ُبعد يف التخيري عند التعار ]

 [التخيري، كام يف خصال الكفارة 

 :  -رمحه اّلل    –ابن القيمويقول 

ه قد يتوقف يف الصواب يف املسألة املتنازع فيها فال يقدم  )املفتي املتمكن من العلم  املضطلع ب

 ف فيها للسائل.بغري علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر اخلالعىل اجلزم 

ما يسأل اإلمام أمحد ريض اّلل عليه وغريه من األئمة عن مسألة فيقول: فيها قوالن، أو   وكثريا

عة علمه وورعه، وهو كثري يف كالم اإلمام  قد اختلفوا فيها، وهذا كثري يف أجوبة اإلمام أمحد لس

 يذكر املسألة ثم يقول: فيها قوالن...، -ريض اّلل عنه  -الشافعي  

ريض    -ود وابن عمر وابن عباس وزيد وأيب وغريهم من الصحابة إذا اختلف عيل وابن مسعو 

يها فالن  ومل يتبني للمفتي القول الراجح من أقواهلم فقال: هذه مسألة اختلف ف -اّلل عنهم 

  وفالن من الصحابة، فقد انتهى إىل ما يقدر عليه من العلم( 

 أقول: 

 املستفتي بني أقوال الفقهاء إذا عجز  بن القيم عىل جواز ختيريفدل كالم اإلمامني اآلمدي وا 

استفت  " حديث  الذاتية عىل نفسه وتطبيقه  يف الرقابة  املفتي عن الرتجيح بينها ويأيت هنا دوره

القلب، وتردد يف  الرب ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، واإلثم ما حاك يف نفسك، 

 ."وأفتوك الصدر، وإن أفتاك الناس 

 

 (.199/ 4إلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )ا (1)

 (.  137/ 4إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (2)

 اآليت،  النقل يف  الرشاح، من  وغريه القيم  ابن  -صحته تقدير عىل –قد بني املقصود باحلديث  (3)
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 ود هبذا احلديث؟ وما املقص 

هل يعني أن يتخذ املرء من نفسه مفتيا يفتي نفسه دون أن يدرك مراد اّلل تعاىل يف أفعال  

ْكرِ  َأْهَل  َفاْسَأُلوا}يتعطل بذلك أمر اّلل تعاىل يف قوله ؛  فدائرا مع هواه فيكون املكلفني   إِنْ  الذِّ

 كال.. ؟ اللهم   {َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ 

:   -  اّلل رمحه – ابن القيم يقول 

ال جيوز العمل بمجرد فتوى املفتي إذا مل تطمئن نفسه، وحاك يف صدره من قبوله، وتردد   )

: »استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك« فيجب عليه  -عليه وسلم صىل اّلل  -فيها؛ لقوله 

الباطن بخالف  كان يعلم أن األمر يف  أن يستفتي نفسه أوال، وال ختلصه فتوى املفتي من اّلل إذا 

: »من -صىل اّلل عليه وسلم  -ما أفتاه، كام ال ينفعه قضاء القايض له بذلك، كام قال النبي 

؛ فإنام أقطع له قطعة من نار« واملفتي والقايض يف هذا  ه فال يأخذهقضيت له بيشء من حق أخي

 سواء، 

علم أن األمر بخالفه يف  ه ما سأل عنه إذا كان يوال يظن املستفتي أن جمرد فتوى الفقيه تبيح ل 

الباطن، سواء تردد أو حاك يف صدره، لعلمه باحلال يف الباطن، أو لشكه فيه، أو جلهله به، أو  

اباته يف فتواه أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو ألنه معروف بالفتوى  ملفتي أو حملعلمه جهل ا

 

ف جدا، إسناده ضعي(، وقال حمققه: 528/ 29رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) واحلديث ضعيف اإلسناد، 

/  3املوصيل يف مسنده )يعىل  ، وأبو (، وقال حمققه:إسناده ضعيف النقطاعه 1649/ 3والدارمي يف  سننه )

 ه أمحد وأبو يعىل وفيه أيوب بن عبد اهلل بن مكرز. (، وقال حمققه: إسناده ضعيف، وقال اهليثمي : روا161

وضع آخر : رواه الطرباين وأمحد باختصار  قال ابن عدي : ال يتابع عىل حديثه. ووثقه ابن حبان، وقال يف م

 حسنه اإلمام ابن دقيق العيد.  عنه، ورجال أحد إسنادي الطرباين ثقات. وممن

العيد  (. ، ينظر:  رشح األربعني النووية البن دقيق527 /10( ، )423/ 1الفكر ) -ينظر: جممع الزوائد 

 (.94)ص: 
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ن الثقة بفتواه وسكون ك من األسباب املانعة مباحليل والرخص املخالفة للسنة وغري ذل 

النفس إليها؛ فإن كان عدم الثقة والطمأنينة ألجل املفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى حتصل له 

كلف اّلل نفسا إال وسعها، والواجب تقوى اّلل بحسب  جيد فال ي الطمأنينة؛ فإن مل 

 . االستطاعة(

بتحقيق قيمة الرقابة  اخال كبريرأينا للفقه املقارن د وبام تقدم ذكره يف طرف املفتي واملستفتي

عىل متام  يف احلق وإن مل يكن  الذاتية يف كل من املفتي واملستفتي أو هكذا ينبغي أن يكون األمر

 واحلقيقة. يف الواقع   ذلك

مد وإىل هنا هدي  مداأنت عدض  صددت ن ب قدارن  ق قده امل يدان دور الف مدن ب يده  ئدد إل بدل الرا هدم  امل

مدن خيف ترسي لدة  فدة جلي قديم طائ يدة ال قديم،اجملتمع مدن ال يدد  سدع مل  حدث يت لدى أن الب  ، ع

لدددديين،  سدددام  ا مدددة الت ثدددل قي كدددن  م سدددعفل جملدددال ال ي شدددر يف  ؛ا ضدددوابط الن ظدددرا ل ن

يدق، آمال ال املؤمترات العلمية، سدط وحتق يدد ب يده مب  كدره أن عدودة إل جدل ذ ملدوىل  سدائال ا

عده  ملدن يطال لدي و عدا  نده جيعله عمال مقبوال ناف مدأموإ جدى  كدرسدبحانه أر سدؤول ل وأ م م

صددط بددده امل بددى وع يدده اجملت لددى نب بددارن ع سددلم و صددلى اهلل و لدده  فيو مددد وآ سدديدنا حم

   .وصحبه أمجعي وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي

 

 

 

 

 

 (.195/ 4إعالم املوقعني عن رب العاملني ) (1)
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 راجعثبت امل

 أوال: القرآن الكريم. 

 بقية املراجع مرتبة عىل حروف اهلجاء ثانيا: 

أيب عيل بن حممد بن سامل   الدين عيل بناحلسن سيد أبو ، اإلحكام يف أصول األحكام  .1

النارش: املكتب  ،املحقق: عبد الرزاق عفيفي،هـ(631: يفالثعلبي اآلمدي )املتو 

 .لبنان -دمشق  -اإلسالمي، بريوت

يُّ البغدادي   ، لامء لآلجريأخالق الع  .2 أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اّلل اآلُجرِّ

ي، النارش: رئاسة إدارات  سامعيل بن حممد األنصارإهـ(، مراجعة : 360: يف)املتو

.السعودية –البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

دين املعروف بابن  عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي ال، أدب املفتي واملستفتي .3

النارش: مكتبة  ، املحقق: د. موفق عبد اّلل عبد القادر، هـ(643: يفالصالح )املتو

 . م 2002-هـ1423  -الطبعة: الثانية  ،نورةاملدينة امل -م واحلكم و العل

األصول العامة للفقه املقارن، حممد تقي احلكيم، مؤسسة آل البيت عليهم السالم   .4

للطباعة والنرش. 

:  يف ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )املتو االعتصام  .5

عفان، السعودية، الطبعة:  اليل، النارش: دار ابن اهل هـ(، حتقيق: سليم بن عيد 790

 م. 1992  -هـ  1412األوىل، 

إعالم املوقعني عن رب العاملني ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين   .6

هـ(، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم،النارش: دار  751: يف)املتو  ابن قيم اجلوزية

 م. 1991  -هـ  1411،  الطبعة: األوىل يريوت،  –الكتب العلمية 

نصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي أوجبت االختالف، أبو حممد عبد اّلل  اإل .7
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رضوان الداية،   هـ(، املحقق: د. حممد521: يفبن حممد بن السيد البطليويس )املتو

 . ه1403  الثانية،: الطبعة بريوت،  –النارش: دار الفكر 

يني، ط: مؤسسة  صوله د/ حممد فتحي الدر ه اإلسالمي وأبحوث مقارنة يف الفق .8

 م. 2008الرسالة،  

بداية املجتهد وهناية املقتصد ، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد   .9

  القاهرة، –هـ(، النارش: دار احلديث 595:  يفيد )املتوالقرطبي الشهري بابن رشد احلف 

. م 2004  -  هـ1425:  النرش تاريخ 

 . النارش : مؤسسة قرطبة ،بن تيمية احلراينأمحد بن عبد احلليم  ، ةبيان تلبيس اجلهمي .10

هـ(،  458: يفبيان خطأ من أخطأ عىل الشافعي، أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي )املتو .11

  األوىل، : الطبعة بريوت، –ف نايف الدعيس، النارش: مؤسسة الرسالة املحقق: د. الرشي 

. ه1402

بيدي )املتو  عبد الرّزاق ، امللّقب حمّمد بن حمّمد بن، تاج العروس .12 :  يف بمرتىض، الزَّ

.النارش: دار اهلداية ، ملحقق: جمموعة من املحققني ،هـ(1205

هـ(، الدار التونسية  1393:  يفتو التحرير والتنوير حممد الطاهر بن عاشور التونيس )امل .13

 . هـ 1984:  النرش سنة تونس،  –للنرش 

بن عيل بن حممد اجلوزي   ن أبو الفرج عبد الرمحناخلالف مجال الدي التحقيق يف مسائل .14

هـ(، املحقق : مسعد عبد احلميد حممد السعدين،النارش : دار الكتب  597:  يف)املتو

. ه1415 ، األوىل:   الطبعة بريوت، –العلمية 

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي  ، تفسري الطربي .15

بالتعاون مع مركز البحوث  ، املحسن الرتكي حتقيق: عبد اّلل بن عبد ، هـ(310: يفاملتو)

  -هـ  1422الطبعة: األوىل، ، النارش: دار هجر ، والدراسات اإلسالمية بدار هجر 
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 . م  2001

لم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد اّلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  جامع بيان الع .16

ي، النارش: دار ابن  قيق: أيب األشبال الزهريهـ(، حت463: يفالقرطبي )املتو النمري 

م.   1994  -هـ   1414اجلوزي، اململكة العربية السعودية،الطبعة: األوىل، 

فرح األنصاري اخلزرجي شمس  اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  .17

امل  سمري البخاري، النارش: دار ع هـ(، املحقق: هشام  671: يفالدين القرطبي )املتو 

 م.  2003هـ/  1423ملكة العربية السعودية، الطبعة:  الكتب، الرياض، امل

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي   ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع .18

ف  هـ(، املحقق: د. حممود الطحان، النارش: مكتبة املعار463: يف بغدادي )املتواخلطيب ال

 . الرياض –

أمحد بن عبد اّلل بن أمحد بن إسحاق بن   أبو نعيم بقات األصفياء حلية األولياء وط .19

 . بريوت –دار الكتاب العريب  ،ط:  هـ(430: يفموسى بن مهران األصبهاين )املتو

و العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية  درء تعارض العقل والنقل، أب  .20

م حممد بن  ، النارش: جامعة اإلماهـ(، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل728: يف)املتو

 م.    1991  -هـ  1411سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  

:  يفبن عبد احلليم ابن تيمية )املتوألعالم ، أبو الَعباس أمحد رفع املالم عن األئمة ا .21

والدعوة  هـ(،طبع ونرش: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء 728

م.   1983  -هـ  1403اململكة العربية السعودية، عام النرش:   -اض  واإلرشاد، الري

ار  املحقق: بش، هـ(279: يفحممد بن عيسى بن َسْورة ، أبو عيسى )املتو  ، الرتمذي  سنن  .22

. م  1998سنة النرش:  ،  بريوت –لنارش: دار الغرب اإلسالمي ،اعواد معروف

املحقق: شعيب   هـ( 273: يفاملتو مد بن يزيد القزويني )أبو عبد اّلل حم، ابن ماجه سنن  .23
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. م  2009  -هـ   1430الطبعة: األوىل، ، ةالنارش: دار الرسالة العامليوآخرون،  األرنؤوط

ِجْستاين )املتو أبو داود سل، داود  سنن أيب  .24 ،  هـ( 275: يفيامن بن األشعث بن إسحاق السِّ

د كاِمل قره  -املحقق: شَعيب األرنؤوط  الطبعة:  ، سالة العامليةالنارش: دار الر، بليل حَممَّ

 . م 2009 -هـ   1430األوىل، 

،  هـ(255: يفاّلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن الدارمي، )املتوعبد ، سنن الدارمي  .25

،  النارش: دار املغني للنرش والتوزيع، اململكة العربية السعودية، سليم أسد  حتقيق: حسني

. م 2000  -هـ   1412الطبعة: األوىل، 

هـ( حققه وخرج  303: يفأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي )املتو السنن الكربى  .26

،  الطبعة: األوىل،بريوت –النارش: مؤسسة الرسالة ،ديثه: حسن عبد املنعم شلبيأحا

. م 2001 -هـ   1421

،  يهقيأبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل الب، السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي .27

الطبعة :  الطبعة : ، ئرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آبادالنارش : جملس دا

 . هـ 1344األوىل ـ  

اّلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز  ( شمس الدين أبو عبد 148/ 6سري أعالم النبالء )  .28

هـ /   1405ثالثة ، هـ(،النارش : مؤسسة الرسالة،الطبعة : ال748:  يفالذهبي )املتو

. م  1985

الفتح حممد بن عيل بن وهب  تقي الدين أبو ، رشح األربعني النووية البن دقيق العيد .29

الطبعة: السادسة  ، الريان النارش: مؤسسة، هـ(702: يفاملعروف بابن دقيق العيد )املتو

 . م 2003 -هـ  1424

  عفي، املحقق: حممد زهري صحيح البخاري ، حممد بن إسامعيل أبو عبد اّلل البخاري اجل  .30

نية بإضافة ترقيم ترقيم  بن ناِص الناِص، النارش: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطا
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 هـ.  1422حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 

هـ(، املحقق:  261: يفبن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتو صحيح مسلم .31

 .بريوت  –ر إحياء الرتاث العريب حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دا

د احلليم بن عبد السالم ابن تيمية  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عب ،الفتاوى الكربى  .32

: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  هـ(،النارش728: يفاحلراين احلنبيل الدمشقي )املتو 

م. 1987  -هـ  1408

بريوت،   -عرفة لنارش: دار امل،اقالين أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العس ، فتح الباري .33

قام بإخراجه وصححه  ، فؤاد عبد الباقيرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد ، 1379

: عبد العزيز بن عبد اّلل  شيخ العليه تعليقات ، وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب

. بن باز

بن عبد السالم بن أيب  أبو حممد عز الدين عبد العزيز قواعد األحكام يف مصالح األنام ،  .34

مكتبة   ، النارش: وف سعدطه عبد الرؤ  راجعه وعلق عليه: هـ(،660: يفلقاسم )املتو ا

 . م 1991 -هـ  1414،  القاهرة –الكليات األزهرية 

مد بن طاهر بن عيل بن أمحد املقديس الشيباين، املعروف بابن القيرساين  حم  ،كتاب السامع .35

وزارة األوقاف، املجلس األعىل  لوفا املراغي، النارش: هـ(، املحقق: أبو ا507: يف)املتو

القاهرة / مرص.   -للشئون اإلسالمية 

بن عبد اّلل كاتب جلبي   في مصطكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،  .36

هـ(، النارش:  1067: يفني املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوطنطيالقس

. بغداد  –مكتبة املثنى 

:  يف عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور )املتوعرب، حممد ابن مكرم بن لسان ال .37

. هـ 1414  -  الثالثة: بريوت،الطبعة  –هـ(،النارش: دار صادر 711
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  -النارش : دار الفكر، بريوت ، أيب بكر اهليثمي  بنور الدين عيل، نجممع الزوائد .38

ـ 1412 . ه

در احلنفي الرازي  بن أيب بكر بن عبد القاخمتار الصحاح،  زين الدين أبو عبد اّلل حممد  .39

:  بريوت الطبعةهـ(،املحقق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية ، 666: يف)املتو

.م 1999هـ / 1420اخلامسة، 

إىل األمر األول، أبو شامة عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم  املؤمل يف الرد خمترص  .40

ارش: مكتبة الصحوة  الدين مقبول أمحد، الن هـ(، املحقق: صالح665: يفاملقديس )املتو

هـ.  1403،سنة النرش:  الكويت –اإلسالمية 

م اجلوزية  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي، مدارج السالكني  .41

  –النارش: دار الكتاب العريب ، املحقق: حممد املعتصم باّلل البغدادي ، هـ(751: يفو)املت

. م1996 -هـ   1416لثة، الطبعة: الثا ،بريوت

ْوِجردي   .42 املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ

مد ضياء الرمحن األعظمي،  هـ(، املحقق: د. حم458: يف)املتواخلراساين، أبو بكر البيهقي  

 . الكويت –النارش: دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 

املحقق: محدي بن  ، هـ 360: يفاملتو، سليامن بن أمحد الطرباينأبو القاسم  ، املعجم الكبري .43

 . م  1983الثانية،  الطبعة: ، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، عبد املجيد السلفي

النارش: دار العاصمة  ، هـ(1429: يفبن عبد اّلل أبو زيد )املتو معجم املناهي اللفظية بكر  .44

. م 1996-هـ   1417لثة، الطبعة: الثا، الرياض –للنرش والتوزيع 

:  يف مفاتيح الغيب ، حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين الرازي )املتو .45

. هـ 1420 - لثةالثا: بريوت،الطبعة  –النارش: دار إحياء الرتاث العريب هـ(، 606

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ، ادة ومنشور والية العلم واإلرادةمفتاح دار السع .46
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. بريوت –النارش: دار الكتب العلمية ، هـ(751:  يف)املتو الدين ابن قيم اجلوزية شمس

:  يفزكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )املتو أمحد بن فارس بن ، مقاييس اللغة .47

  -هـ 1399عام النرش: ، النارش: دار الفكر، ملحقق: عبد السالم حممد هارونا، هـ(395

م. 1979

حتقيق: عبداّلل حممد الدرويش،   مكتبة اهلداية ، دمشق، ط:   ،مقدمة ابن خلدون .48

م. 2004

  ، د: عبدالرمحن بدوي. مناهج البحث العلمي .49

، عدد من  نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم صىل اّلل عليه وسلم موسوعة  .50

املختصني بإرشاف الشيخ/ صالح بن عبد اّلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي، النارش  

جدة،الطبعة : الرابعة. وسيلة للنرش والتوزيع،  : دار ال

اخلطيب البغدادي  موضح أوهام اجلمع والتفريق ، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت  .51

  –قلعجي، النارش: دار املعرفة  هـ(، املحقق: د. عبد املعطي أمني 463: يف)املتو

.1407  األوىل،: بريوت،الطبعة

سنوي الشافعّي،  حيم بن احلسن بن عيل اإل عبد الر ، هناية السول رشح منهاج الوصول .52

لبنان، الطبعة:   -وتبري -هـ(، دار الكتب العلمية 772: يفأبو حممد، مجال الدين )املتو 

ـ 1420األوىل   م. 1999  -ه
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع

 4604 قدمةامل

 4605 أسباب اختيار املوضوع 

 4606 مشكلة البحث

 4606 ثمرة البحث 

 4607 منهج البحث 

 4608 دية والعامةلقيم املجتمعية وآثارها الفرأمهية ا:  مطلب متهيدي

 4610 مطالب: ، وفيه ستة مدخل إىل الفقه املقارن : املبحث األول

 4610 تعريف بعلم الفقه املقارن :املطلب األول

 4615 الفقهاء توصيف اختالف: املطلب الثاين

 4621 علم الفقه املقارن أمهية : املطلب الثالث

 4624 الفقه املقارن  عىل طريقةلفة عيون املصادر املؤ:  املطلب الرابع

 4626 أسباب اختالف الفقهاء: لب اخلامساملط

 4628 املنهج العلمي للفقه املقارن : السادساملطلب 

يم  ملقارن يف ترسيخ القأثر املنهج العلمي للفقه ا: املبحث الثاين

 ، وفيه سبعة مطالب: املجتمعية
4630 

 4630 لفكري الفقه املقارن وقيمة التواصل ا: املطلب األول

 4633 التثبت الِفكري  الفقه املقارن وقيمة: املطلب الثاين

 4636 الفقه املقارن وقيمة النقد البنَّاء : الثالثاملطلب 
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 4643 الفقه املقارن وقيمة العدل الفكري : املطلب الرابع

 4651 قه املقارن وقيمة التعاذر عند االختالف الف: املطلب اخلامس

 4656 رن وقيمة الرجوع للحق الفقه املقا: املطلب السادس

 4660 الرقابة الذاتية عىل النفس وقيمة الفقه املقارن : املطلب السابع

 4667 ثبت املراجع 

 4674 فهرس املوضوعات 
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