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Abstract

This article aims to shed some light on the issue of “jurisprudence differences” and ways
of employing them in contemporary issues, which is an important issue in the present
day. Because there are people such as Orientalists and Prejudiced who view the reality of
jurisprudence differences as a gap that defects the structure of Islamic jurisprudence, it is
merely comprising a group of human thoughts and not a living revelation from Almighty
God as it is believed. However, the reality that should not be forgotten by experts who are
free from intellectual biased precedents is that the jurisprudential differences arising from
the derivation of the scholars who had profound knowledge with the sincerity of religious
commitment. The devotion to God is also the outcome of approach intended by Allah
and used to derive Islamic judgments from the Quran and the Sunnah. Jurisprudential
differences are a function established by the god for the scholars in order to take care of
the interests of the people and fulfill their innate needs. Nevertheless, the question arises is
that what are the best approaches to take advantage of this rich scientific heritage in our
contemporary issues? Thus, this research provides an empirical discussion about this issue
leading to the results that can be utilized as references in the development of jurisprudential
work in the present day.
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ملخص بحث

يتناول هذا البحث قضية “ االختالفات الفقهية “ وطرق توظيفها يف قضايا معارصة  ،وهي قضية مهمة يف
وقتنا احلارض حيث يف الناس اليوم من ينظر اىل واقع اخلالفات الفقهية عىل أنه ثغرة تعيب بنيان الفقه اإلسالمي
ومن ثم تشري اىل أنه ليس إال جمموعة أفكار برشية تكون منها نسيج متالئم وليس وحيا منزال من عند اهلل
عز وجل كام ادعاه مسترشقون ومغرضون،غري أن احلقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عن بال املتأمل املتحرر
عن األسبقيات الفكرية والعصبية هي أن االختالفات الفقهية التي أفرزهتا اجتهادات العلامء الذين شهد هلم
تاريخ الترشيع اإلسالمي بعمق الدراية مع صدق االلتزام الديني واإلخالص هلل يف القصد إنام هي ثمرة هنج
شاء اهلل أن ينضبط بكل من املصدرين األساسيني للرشيعة اإلسالمية القرآن والسنة .فاالختالفات الفقهية
وظيفة أقام اهلل عليها أهل العلم رعاية ملصالح العباد وسريا مع احتياجاهتم الفطرية املتطورة وليست مفرزة
من أفكار املجتهدين الداخلية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي أفضل طرق لالستفادة من هذا الرتاث
العلمي الزاخر يف قضايانا املعارصة ،فالبحث يقدم معاجلة تفصيلية هلذه القضية وينتهي اىل نتائج مهمة يمكن
االستفادة هبا يف تطوير العمل الفقهي يف وقتنا احلارض.
الكلامت املفتاحية:االختالفات الفقهية،توظيف ،قضايا معارصة،املنهج ،الفقهاء.

املقدمة

فإن قضية االختالف الفقهي قضية مهمة وحساسة عظم هبا اخلطب وثار حوهلا اجلدل،

فمن الناس من ينظر اىل واقع االختالفات الفقهية عىل أنه ثغرة تعيب بنيان الفقه اإلسالمي

وأهنا أداة تفرقة وتشتيت عن الوحدة واألخوة التي دعا اليهام اإلسالم وعمل عىل تثبيتها يف
مجيع األحكام والقواعد مما دفع املشككني بامهية الدين احلنيف من املسترشقني والعلامنيني اىل

تشويه صورته يف أذهان الناس البسطاء هادفني بتلك االختالفات إثارة الشبهات حول هذا
الدين عىل أنه دين التناقضات وعدم صالحيته لقيادة اإلنسانية اىل بر األمان واخلالص من

تكون منها
القلق والترشذم واالكتئاب ،وأن الفقه اإلسالمي ليس إال جمموعة أفكار برشية ّ
نسيج متالئم وليس وحيا منزال من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،أال ترون املذاهب حي ّلل بعضها ما
حيرمه اآلخر ويكره هذا ما يبيحه ذاك ،ودار بينهام نقاش عريض وقد حفلت الكتب املصنفة يف
ّ
الفروع باالعرتاضات والردود التي أوردها ّ
كل لردع قول اآلخر.
وإزاء هذه السهام املوجهة اىل الفقه اإلسالمي وما حيتويه من اختالفات وأقوال

لألئمة والفقهاء ومحل أوزار ما حدث يف األمة اإلسالمية من التفرقة والتنافر والضعف عىل
رؤوسها ظلام وعدوانا وجدنا السلف الصالح والعلامء انربوا للرد عىل هذه التهمة ودحضها

ببيان أسباب وقوع االختالف يف الفقه اإلسالمي وهي أسباب موضوعية ومنهجية ال متت اىل
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األهواء أو الرغبات الشخصية بصلة كام يدعيها املغرضون واملسترشقون وأفردوا مؤلفات
جليلة هلذا الغرض النبيل كام فعل ابن عبد الرب القرطبي(ت463ه) يف كتابه اإلنصاف فيام بني

العلامء من اخلالف ،و ابن تيمية (ت728ه) يف رفع املالم عن األئمة األعالم ،والسيوطي (ت
9111ه) يف جزيل املواهب يف اختالف املذاهب ،وشاه ويل اهلل الدهلوي اهلندي (ت1176ه)
يف اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف وغريها من الكتب قديام وحديثا.

ونظر السلف الصالح والعلامء اىل هذه االختالفات املنضبطة عىل أهنا نعمة وسعة

ورمحة من اهلل عز وجل اختص هبا األمة اإلسالمية دون غريها من األمم ،فقد جاء يف خرب

يرسين
صحيح عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل قيل له لو مجعت الناس عىل يشء؟ فأجاب ما ّ

اهنم مل خيتلفوا ،ثم كتب اىل اآلفاق واىل األمصار ليقض كل قوم بام اجتمع اليه فقهاؤهم(.)1

ها هو احلافظ السيوطي أشار اىل معنى حديث ورد فيه أن اختالف هذه األمة رمحة

من اهلل تعاىل هلا ،وكان اختالف األمم السابقة عذابا وهالكا ،فاستنبط منه أن اختالف املذاهب
يف هذه األمة خصيصة فاضلة هلذه األمة وتوسيع يف هذه الرشيعة السمحة ،فقد بعث األنبياء

قبل النبي صىل اهلل عليه وسلم برشع واحد وحكم واحد حتى أنه من ضيق رشيعتهم مل يكن
فيها ختيري يف كثري من الفروع التي رشع فيها التخيري يف رشيعتنا كإجياب القصاص جلريمة القتل

يف رشيعة اليهود وحتتم الدية هلذه اجلريمة يف رشيعة النصارى(.)2

واالختالف الفقهي املنضبط يساير السنة الفطرية والطبيعة البرشية التي خلق الناس

عليها ،قال اهلل تعاىل” ولن جتد لسنة اهلل تبديال”(سورة األحزاب ،اآلية ،)62وهبذا النوع
من االختالف املنهجي تتقدم العلوم وتنشأ احلضارات وتنمو املدارس الفكرية واملذاهب
الترشيعية ،وهبذا التعدد خمتلف املشارب متنوع املسالك تتسع الثروة الفقهية والترشيعية،

ويصبح من وراء تعدد املدارس واملشارب واألقوال كنوز ال يقدر قدرها وثروة ال يعرف

قيمتها إال أهل العلم والبحث.

فإذا أقررنا واعرتفنا بناء عىل الشواهد واألدلة املتواترة بفضل الثروة الفقهية وأمهية

كنوزها الواسعة والضاربة بجذورها يف مئات السنني واملبذولة فيها جهود أجيال من العلامء

والنوابغ العقلية والفكرية املتعاقبة فالسؤال الذي يفرض نفسه -تباعا -كيف نستفيد من هذه
 - 1رواه الدارمي يف السنن ( 1/489رقم احلديث )652
- 2السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،جزيل املواهب يف اختالف املذاهب ص27-
 ،28ط ،دار االعتصام.
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الثروة الفقهية التي خلفها لنا السلف الصالح وكيف نوظفها يف حتقيق مصالح العباد ومقاصد

الشارع يف حياتنا املعارصة رسيعة الوترية املتشعبة املجاالت.

وهذا البحث جييب عىل هذا التساؤل ويقدم حال هلذا اإلشكال من خالل وضع منهج

علمي رصني يمكن من خالله التعامل مع االختالفات الفقهية خلري العباد والبالد مقرونا

بنامذج من التطبيقات يف القضايا املعارصة مستخدما طرق البحث العلمي املناسبة (الوصفي،
التحلييل ،املقارن) ملا تقتضيه طبيعة كل مبحث .أسل اهلل تعاىل أن يوفقني ويسدد خطاي عىل

طريق احلق والصواب ،إنه نعم املوىل ونعم النصري.

قسمت البحث اىل مقدمة وأربعة مباحث وخامتة :املقدمة تشتمل عىل أمهية
ّ

١.١االختالف الفقهي ومدى مرشوعيته يف اإلسالم.

يبدي بعض الدعاة واملثقفني بل بعض العلامء واملتخصصني انزعاجهم أو اعرتاضهم

عىل ظاهرة تعدد األقوال الفقهية يف املسألة الواحدة وكذلك تعدد املذاهب الفقهية وينظرون
اىل واقع االختالفات الفقهية عىل أنه ثغرة تعيب بنيان الرشيعة اإلسالمية وتقوض أساسها ظنا

منهم أن هذه اخلالفات ليست إال جمموعة أفكار برشية مصطنعة ألسباب شخصية أو سياسية
أو غريها ويمكن ردها -إذا خلصت النية واستقامت األفكار -اىل قول واحد او مدرسة واحدة
أو مذهب واحد لدرجة أن بعضهم كتب كتابا سامه “إسالم بال مذاهب”( )3وأيدوا قوهلم هذا

بام جرى يف بعض العصور بني أفراد هذه املدارس الفقهية من تعصب وحتزب وتقاتل ورمي

كل فريق لآلخر باجلهل أو الفسق أو البدعة بل يف بعض األحيان باحلكم عليه بالرشك أو الكفر
وما أعقب ذلك من تقاتل وتضارب بني أتباع هذه املذاهب الفقهية مستشهدين عىل نظرهتم
هذه بمجموعة من النصوص من القرآن والسنة تنهى عن االختالف والتفرق وتأمر بالوحدة
واالعتصام مثل قوله تعاىل” إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف يشء(سورة

األنعام ،اآلية )159وقوله عز وجل “واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا (سورة األنعام،
اآلية )103وقوله صىل اهلل عليه وسلم”وإن اهلل يرىض لكم ثالثا يكره لكم ثالثا يرىض لكم
أن تعبدوه وال ترشكوا له شيأ وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله

اهلل أمركم(.)4
3
4

 الكتاب للدكتور مصطفى الشكعة رمحه اهلل. -أخرجه مسلم يف صحيحه
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نص عىل أن االختالف شقاق وأنه بغي وهني عن التنازع والتفرق يف
فإن اهلل تعاىل ّ

الدين واوعد عىل االختالف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح واخرب أن االختالف تفرق عن

سبيل اهلل ،ومن عاج عن سبيل اهلل تعاىل فقد وقع يف سبيل الشيطان(.)5

هذا االنزعاج أو االعرتاض من وجود كثرة أقوال للفقهاء يف املسألة الواحدة وتعدد

مذاهب العلامء ال يمكن أن يصدر إال من مل يتوفر عىل دراسة أصول الفقه والتعمق عىل مناهج
استنباط العلامء واالطالع عىل أسباب اختالفهم أو درس وجتاهل كل ذلك لغرض يف نفس

يعقوب ،فإن الدارس يف لعلم أصول الفقه وتارخيه ومناهج استنباط العلامء من النصوص
الرشعية يعلم يقينا أن االختالفات الفقهية التي أفرزهتا اجتهادات العلامء الذين شهد هلم

تاريخ الترشيع اإلسالمي بعمق الدراسة مع صدق االلتزام الديني واإلخالص هلل تعاىل يف
القصد إنام هي ثمرة هنج شاء اهلل أن ينضبط بكل من املصدرين األساسيني للرشيعة اإلسالمية:

القرآن والسنة ومن ثم فإن انتهاء املجتهدين اىل االختالف يف بعض أحكامها قرار قىض به

املرشع جل جالله ال اختيار للفقهاء يف انتهائهم اليه أو ابتعادهم عنه(.)6

قال اإلمام الزركيش” اعلم أن اهلل تعاىل مل ينصب عىل مجيع األحكام الرشعية أدلة

قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع عىل املكلفني لئال ينحرصوا يف مذهب واحد لقيام الدليل

عليه”( ،)7وقال اإلمام الشاطبي “ إن اهلل تعاىل حكم بحكمته أن تكون فروع هذه امللة قابلة
لألنظار وجماال للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال يمكن االتفاق فيها عادة فالظنيات

عريقة يف إمكان االختالف لكن يف الفروع دون األوىل ويف اجلزئيات دون الكليات ،فلذلك ال
يرض هذا االختالف”(.)8

كالم هذين اإلمامني يبني لنا بجالء أن هذا االختالف مقصود للشارع ،ولوال ذلك

ملا كان هذا االختالف يف الفروع الفقهية ،وبيان ذلك أن الشارع خاطب عباده يف أحكامه
الرشعية بصياغة حمتملة لكثري من النصوص بدال من أن خياطبهم بصياغة قاطعة حمكمة،

وهو األمر الذي يعطي السمة الرشعية الستنباط األوجه املحتملة من النص ومن ثم ترسي
 - 5ابن حزم  ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم .5/67
بتحقيق الشيخ أمحد حممد شاكر،ط ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،سنة .2010
 - 6البوطي،حممد سعيد رمضان قضايا فقهية معارصة ص،339ط ،دار الفارايب للمعارف ،دمشق
ط ،أوىل سنة .2009
 - 7الزركيش ،بدر الدين البحر املحيط يف أصول الفقه  ،4/406ط،دار الكتب العلمية.
 - 8الشاطبي ،أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي ،االعتصام  ،2/168ط،
املكتبة التجارية الكربى ،مرص.
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الرشعية اىل تلك الوجوه املتعددة مهام اختلف بعضها عن بعض ،ال يشرتط لرشعيتها إال صحة
االحتامل يف ميزان اللغة العربية وقواعد تفسري النصوص وتوافر القدرة العلمية عىل معرفة

االحتامل األقرب واألكثر انسجاما مع تلك القواعد ،ولنرضب لذلك مثاال ،قال اهلل تعاىل يف

كتابه العزيز “ واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء (سورة البقرة ،اآلية ،)228وهذا النص

القرآين ساقه اهلل تعاىل لبيان حكم عدة املطلقة احلائض ،وهو -ال شك – نص قطعي الثبوت
ضمنه اهلل تعاىل لفظا قاطعا حمكام غري حمتمل ،وهو لفظ الثالثة ولفظا حمتمال ألكثر من معنى،

وهو لفظ “القروء” ألن القروء من األلفاظ املشرتكة يف اللغة العربية -واملشرتك هو اللفظ

املوضوع ملعنيني فأكثر -وضع ملعنى الطهر ومعنى احليض كام يف لسان العرب “قال أبو عبيد
القرء يصلح للحيض والطهر”(.)9

انعكس األسلوب القرآين يف صياغة هذا النص بلفظ حمكم ولفظ حمتمل للمعاين عىل

اجتهاد العلامء عند سعيهم الستنباط احلكم الرشعي يف مسألة عدة املطلقة احلائض ،فاتفق

العلامء قاطبة عىل أنه جيب عىل املرأة املطلقة من ذوات األقراء أن تعتدّ بثالثة قروء بال خالف
بني أهل العلم( )10ثم اختلفوا يف حتديد معنى القرء ،أهو الطهر أم احليض؟ عىل قولني:
ذهب احلنفية واحلنابلة يف الراجح عندهم اىل أن املراد بالقرء احليض وقالوا إن من

طلق امرأته يف حالة الطهر ال حيتسب ذلك الطهر من العدة وال تنقيض عدهتا ما مل حتض ثالث

حيض كوامل بعده (.)11

وقال املالكية والشافعية إن معنى القرء هو الطهر وأن املراد يف اآلية الكريمة األطهار

فإهنا لو طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها يشء ولو حلظة حسبت قرء(.)12

ذهب كل فريق من العلامء الفضالء يؤيد موقفه بادلة من القرآن والسنة وآثار عن

الصحابة وأقوال التابعني رضوان اهلل عليهم وشواهد من اللغة العربية ذكرت يف مظاهنا من
الكتب الفقهية ورشوح احلديث والتفاسري.

- 9ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عيل مجال الدين لسان العرب  ،1/130ط ثالثة 1414ه.
 - 10ابن قدامة املقدس،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املغني  ،7/449ط مكتبة
القاهرة،سنة 1388ه=1968م.
 - 11الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،3/194ط ،دار الكتب العلمية ،ط ثانية
1406ه=1986م.واملغني البن قدامة 7/45
 - 12ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد بن امحد بن رشد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد  ،3/108ط،
دار احلديث ،القاهرة ،سنة 1425ه=2004م.واخلطيب الرشبيني ،شمس الدين ممد بن أمحد اخلطيب ،مغني
املحتاج اىل معرفة ألفاظ املنهاج،3/385ط ،دار الكتب العلمية ،سنة 1415ه=1994م.
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ولكن املهم يف هذا املثال أن نعلم أن الشارع أراد أن يتوازع هذان االحتامالن اجتهادات

املجتهدين يف فهم املعنى املراد من كلمة القرء حلكمة عالية ومصلحة تعود عىل الناس باليرس

والسعة  ،ولوال أن هذا اخلالف مقصود هلل تعاىل يف لفظ القرء لكان التعبري القرآين بلفظ قاطع

حمكم ال جمال فيه ألي احتامل بأن يقول ثالثة أطهار أو ثالث حيضات ،ثم إن الدالئل توافرت
عىل أن االحتامل الذي هدى اليه املجتهد يف فهم النص ذي االحتاملني أو االحتامالت املتعددة

هو احلكم الذي خوطب به ذلك املجتهد من قبل الشارع جل جالله وال يعود بالنقض عىل
ذلك تعارض االحتامالت الراجحة عند املجتهدين سواء قلنا بمذهب املصوبني أو املخطئني

ألن الكل مثاب عىل اجتهاده ومن أبرز ما يدل عليه حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم “
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد”()13

وتؤيده الوقائع العديدة التي حدثت يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم واختلف فيها

الصحابة رضوان اهلل عليهم بناء عىل اجتهادهم يف فهم النص وقواعد الرشيعة وأقرهم فيها

صىل اهلل عليه وسلم دون أن يبدئ أي اعرتاض او انزعاج من هذا اخلالف ،فمنها ما اخرجه
الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال قال النبي صىل اهلل عليه وسلم لنا ملا رجع من
األحزاب “ ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة فأدرك بعضهم العرص يف الطريق فقال
بعضهم ال نصيل حتى نأتيها ،وقال بعضهم بل نصيل ،مل يرد منا ذلك ،فذكر للنبي صىل اهلل

عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم( )14وعند مسلم “فام عنف واحدا من الفريقني”( ،)15فعدم

تعنيفه صىل اهلل عليه وسلم يدل عىل إقراره لكال الفريقني مع ان كل فريق فعل غري اآلخر،
وكان ذلك بسبب احتاملية النص لالجتهادين ،فهل جيب الوقوف عند ظاهر النص الذي هو
الصالة يف بني قريظة ولو فات وقتها أم املراد اإلرساع يف السري ،فإذا وجبت الصالة يف الطريق

وجب أدائها يف وقتها متسكا بروح النص ومقصوده عىل ضوء النصوص األخرى

فإن قلنا برأي املصوبة فاالجتهادات املتخالفة كلها هي احلق الثابت يف علم اهلل تعاىل

والواجب اتباعه عىل من هداه اجتهاده اليه ،وإن قلنا برأي املخطئة -واحلديث السابق حجة
 - 13أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد
فأصاب أو أخطأ  )7352(9/108وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب األقضية ،باب بيان أجر احلاكم إذا
اجتهد فأصاب أو أخطأ .)1716(3/1342
- 14أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب صالة الطالب واملطلوب راكعا
وإيامء.2/15
 - 15أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،باب املبادرة بالغزو وتقديم اهم
األمرين.3/1391
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هلم -فاحلق املقرر يف علم اهلل تعاىل من بني تلك االجتهادات واحد ولكن يغني عنه اتباع ما

ظنه املجتهد هو احلق يف علم اهلل تعاىل.

أما ما استشهد به املعرتضون من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تنهى عن

التفرق واالختالف فقد مجع العلامء املحققون بينها وبني النصوص األخرى التي فيها جواز
االجتهاد وسعة تعدد األقوال بأن حتمل هذه اآليات واألحاديث عىل التفرق املذموم وهو

التفرق يف أصول الدين وما هو معلوم من الدين بالرضورة وحتمل النصوص األخرى عىل
االختالف املمدوح أو املباح وهو االختالف يف الفروع املنضبطة بضابط الرشع وهدي السلف
الصالح ،ألنه مع االلتزام بضوابط االختالف وآدابه فلن يكون خدش لألخوة وال حيدث تنابذ
أو تقاتل أو تناحر ومن ثم يكون هذا النوع من االختالف ثراء وتنوعا ورمحة للمسلمني ،يقول

اإلمام القرطبي يف تفسري قوله تعاىل”واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا”(سورة آل عمران
اآلية  )103وليس يف هذه اآلية دليل عىل حتريم االختالف يف الفروع ،فإن ذلك ليس اختالفا،
إذ االختالف ما يتعذر معه االئتالف واجلمع ،وأما حكم مسائل االجتهاد

فإن االختالف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاين الرشع ،وما زالت

الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث ،وهم مع ذلك متآلفون(.)16

ور ّد أيضا عىل هذا االعرتاض اإلمام الشاطبي يف حتقيقه حلديث “تفرقت اليهود عىل

إحدى وسبعني أو ثنتني وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني

فرقة قائال “ املسألة األوىل يف حقيقة هذا االفرتاق ،وهو حيتمل أن يكون افرتاقا عىل ما يعطيه
مقتىض اللفظ ،وحيتمل أن يكون مع زيادة قيد ال يقتضيه اللفظ بإطالقه ولكن حيتمله كام

كان لفظ الرقبة بمطلقها ال يشعر بكوهنا مؤمنة أو غري مؤمنة لكن اللفظ يقبله فال يصح أن

يراد مطلق االفرتاق بحي يطلق صور لفظ االختالف عىل معنى واحد ،ألنه يلزم أن يكون
املختلفون يف مسائل الفروع داخلني حتت إطالق اللفظ ،وذلك باطل باإلمجاع ،فإن اخلالف

يف زمن الصحابة اىل اآلن واقع يف املسائل االجتهادية ،وأول ما وقع اخلالف يف زمن اخللفاء
الراشدين املهديني ثم سائر الصحابة ثم يف التابعني ،ومل يعب أحد ذلك منهم وبالصحابة اقتدى
من بعدهم يف توسيع اخلالف ،فكيف يمكن أن يكون االفرتاق يف املذاهب مما يقتضيه احلديث،
 - 16القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن  ،4/159ط ،دار الكتب املرصية ،القاهرة،
بتحقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط ،ثانية سنة 1964=1384م.
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وإنام يراد افرتاق مقيد وإن مل يكن يف احلديث نص عليه ففي اآليات ما يدل عليه)17(......
واستدل الشاطبي هبذا االستدالل عىل خروج االختالف الفقهي يف الفروع من مجلة االفرتاق

املذموم.

اختذ ابن حزم موقفا مغايرا متاما لقول األئمة وعلامء األمة بأن االختالف يف الفروع

الفقهية رمحة وتوسعة فاعترب االختالف كله عذابا وسخطا وخصص له بابا سامه الباب اخلامس

والعرشون يف ذم االختالف ،فقال فيه “ وقد غلط قوم فقالوا االختالف رمحة واحتجوا بام
روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحايب كالنجوم بأهيم اقتتديم اهتديتم ،قال أبو حممد

هذا من أفسد قول يكون ،ألنه لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق سخطا ،هذا ما ال يقوله

مسلم ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف وليس إال رمحة أو سخط( )18كام استدل عىل موقفه
هذا باآليات واألحاديث ثم أكد قائال” ففي بعض ما ذكرنا كفاية ألن اهلل تعاىل نص عىل أن
االختالف شقاق وأنه بغي وهني عن التنازع والتفرق يف الدين وأوعد عىل االختالف بالعذاب

العظيم وبذهاب الريح وأخرب أن االختالف تفريق عن سبيل اهلل ،ومن عاج عن سبيل اهلل

تعاىل فقد وقع يف سبيل الشيطان(.)19

وقبل ابن حزم اعرتض عىل أن يصري اخلالف الفقهي رمحة لألمة رجالن وصفهام

اخلطايب بأن أحدمها ماجن واآلخر ملحد ،وقاال” لو كان االتفاق رمحة لكان االتفاق عذابا”

مها إسحاق املوصيل وعمرو بن اجلاحظ(.)20

وهذا االعرتاض الفاسد -املستند عىل أن كون االختالف رمحة يستلزم كون االتفاق

عذابا -قد أتى اجلواب عنه من اإلمام النووي الذي ذهب اىل القول بكينونة اليشء رمحة ال

يلزم أن يكون خالفه عذاب فال يلتزم وال يذكره إال جاهل أو متجاهل ،قال اهلل تعاىل” ومن
رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه (سورة القصص ،اآلية  )73فسمى الليل رمحة ومل

يلزم من ذلك أن يكون النهار املقابل لليل عذابا ،وهو ظاهر ال شك فيه أحد”(.)21

 - 17الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،االعتصام  ،2/700-701بتحقيق سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن عفان ،السعودية ،ط ،أوىل 1412ه=1992م.
 - 18ابن حزم ،أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام .5/64
 - 19املرجع نفسه.
- 20العجلوين  ،إسامعيل ،كشف اخلفا ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة
الناس،1/76
 - 21النووي،أبو زكريا حييى بن رشف احلزامي النووي 11/92
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مل يقف العلامء عند عد االختالف يف الفروع مرشوعا بل وجدنا من كتاهبم من جيعل

اختالف العلامء يف مسائل األحكام رمحة هبذه األمة وحتقيقا ليرس دينها الذي ثبت بنصوص

الكتاب والسنة ،وهو يثري احلياة يف وجوهها املختلفة ويشكل ثروة فكرية تدفع نحو مزيد من
التثبت وتصحيح اخلطأ ومتنح لألفراد مساحة لالختيار األفضل يف جمال تطبيق الرشيعة.

وكان بعض السلف كسفيان الثوري وغريه يسمون اختالف العلامء يف الفروع توسعا

فيقولون “توسع العلامء” ملا فيه من التوسعة عىل الناس ،ونقل عن الشيخ مرعي قوله” اعلم

أن اختالف املذاهب يف هذه امللة رمحة كبرية وفضيلة عظيمة ،وله رس أدركه العاملونوعمي

عنه اجلاهلون ،فاختالفها خصيصة هلذه األمةوتوسيع يف هذه الرشيعة السمحة السهلة.....
فكانت املذاهب عىل اختالفها كرشائع متعددة  ،فصارت هذه الرشيعة كأهنا عدة رشائع بعث
النبي صىل اهلل عليه وسلم بجميعها ،ويف ذلك توسعة زائدة وفخامة عظيمة لقدر النبي صىل

اهلل عليه وسلم وخصوصية له عىل سائر األنبياء عليهم السالم حيث بعث كل منهم بحكم
واحد وبعث نبينا صىل اهلل عليه وسلم يف األمر الواحد بأحكام متعددة حيكم بكل منها وينفذ

ويصوب قائله ويؤجر عليه واهلل تعاىل أعلم”(.)22

٢.٢منهج توظيف االختالف الفقهي يف قضايا معارصة

بعد ما انتهينا من بيان حقيقة االختالف الفقهي ودفع الشبهات املثارة حوهلا فقد حان

اآلن وقت بيان منهج توظيف االختالف الفقهي واستثامره يف قضايا معارصة ،وقبل ذلك ال
بد من حترير حمل النزاع لكي نكون عىل بينة عن أي االختالف نتحدث؟.

ال خيفى عىل القارئ الفطن أن املقصود باالختالف يف هذا املقام -توظيف االختالف

الفقهي يف قضايا معارصة -هو االختالف يف املسائل التي يعتد باخلالف فيها ،وهي ما كان
مدرك االجتهادات فيها خاضعا لقواعد االجتهاد منسجام مع قواعد التفسري ،أما اآلراء الشاردة

عن منهج االجتهاد واخلارجة عن وجوه االحتامالت املقبولة يف معاين النصوص وسبل تعليلها

حتول بطالهنا اىل صحة
والقياس عليها فال جيوز األخذ هبا ،وال متلك االجتهادات احلديثة أن ّ
أو ضعفها اىل قوة ،قال اإلمام الشاطبي رمحه اهلل “وإنام يعتد يف اخلالف األقوال الصادرة عن

أدلة معتربة يف الرشيعة كانت مما يقوى أو يضعف ،أما إذا صدرت عن جمرد خفاء الدليل أو
- 22الباين ،حممد سعيد بن عبد الرمحن عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق ص،368ط،دار القادري
للطباعة والنرش والتوزيع ،ط أوىل سنة 1418هـ 1997م.
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عدم مصادقته فال ،فلذلك قيل إنه ال يصح أن يعتد هبا يف اخلالف كام مل يعتد السلف الصالح

باخلالف يف مسألة ربا الفضل واملتعة وحمايش النساء( )23وأشباهها من املسائل التي خفيت
فيها األدلة عىل من خالف فيها ( ،)24ويقول اإلمام تاج الدين السبكي رمحه اهلل يف حديثه

عن رشط اخلالف املعترب “ أن يقوى مدرك اخلالف ،فإن ضعف ونأى عن مأخذ الرشع كان
معدودا من اهلفوات والسقطات ال من اخلالفيات املجتهدات (.)25

إن االختالفات الفقهية مل تنشأ -كام أوضحت فيام سبق -يف فراغ ومل تنبعث من دواع

مزاجية او أهواء شخصية وإنام نشأت من االختالف يف مناط األحكام او صيغ النصوص،
وهي يف جمملها تأخذ رشعيتها من مصدري القرآن والسنة ،ووظيفة املجتهد اليوم أمام ذخر
هذه االختالفات أن ينتقي األنسب منها لتحقيق حاجة العرص فيسقطه عليها ولكن املجتهد
يف هذا العمل ال حيق له أن يلتقط من ذخر االختالفات الفقهية ما يشاء اعتباطا أو لغبة مزاجية

أو مصانعة جلهة ما بل يتبع يف ذلك املنهج الذي حيقق احلكمة من وجود هذه املسائل اخلالفية
ومرشوعية اخلالف فيها  ،وهي مراعاة مصالح األمة املطوية يف مقاصد الرشيعة اإلسالمية.

ومن املعلوم أن االجتهاد عند الصوليني ينقسم اىل ثالثة أنواع :ختريج املناط ،تنقيح

املناط ،حتقيق املناط .فتخريج املناط هو بذل اجلهد الستخراج علة احلكم الرشعي يف الواقعة
املنصوص عليها متهيدا للقياس عليها بموجبها كاستنباط علة جريان الربا يف األصناف األربعة

املنصوص عليها من املطعومات ،وتنقيح املناط هو تشذيب ما علق بالعلة الرشعية من صفات
اتفاقية ال مدخل هلا يف علة احلكم كلون اخلمرة وما قد يعلوها من فقاقيع وزبد ،وحتقيق املناط

هو تطبيق األحكام الرشعية عىل وقائعها ومتعلقاهتا عىل صعيد العمل التنفيذي مثل حتقيق
مناط االفقراء من مستحقي الزكاة وتطبيق احلكم عىل واقع أشخاص معينني بعد التحقق من

هويتهم ،وهي صفة الفقراء(.)26

وهذا النوع الثالث من االجتهاد هو املجال الذي تدخل فيه وظائف االختالفات

الفقهية فيام ينبغي أن ينهض به العلامء ذوو االجتهادات احلديثة ،فاالختالفات الفقهية إما أن
 - 23مجع حمشاة ،وهي يف األصل مبعر الدواب ،أراد هبا هنا أدبار النساء ،املوافقات،
اهلامش5/139
 - 24الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات  ،5/139ط ،دار عفان،
ط ،أوىل 1417ه=1997م.
 - 25ابن السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف األشباه والنظائر ،1/112ط ،دار
الكتب العلمية ،ط ،أوىل 1411ه.
 - 26الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى من علم األصول2؟.238
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تكون ناجتة من تبدل األعراف واملصالح أو ناجتة عن االحتامالت الواردة للمعنى املراد بالنص
بسبب كون الصيغة حمتملة وليست قاطعة الداللة ،أما النوع األول فينبغي عىل املجتهد أن يعتمد
ما يتفق منها مع العرف الدارج يف ذلك املجتمع أو ذاك العرص يف كل ما كان سبب اخلالف
فيه تبدل العرف والعادة ،ألنه من األمور التي تتغري بسببها األحكام تغري األعراف والعوائد

التي تبنى عليها تلك األحكام ،فإذا تغريت لسبب من األسباب فال شك أن احلكم املبني عليها
ال بد أن يتغري ،سئل اإلمام القرايف رمحه اهلل تعاىل عن األحكام املدونة يف الكتب املرتبة عىل

العوائد التي كانت موجودة يف عرص العلامء السابقني هل إذا تغريت العوائد وصارت ال تدل
عىل ما كانت تدل عليه أوال هل يفتى بامبام تدل عليه العوائد واألعراف اجلديدة أو يفتى بام
هو مدون يف الكتب؟ فأجاب رمحه اهلل تعاىل بقوله “إجراء األحكام التي مدركها العوائد مع

تغري تلك العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري
احلكم فيه عند تغري العادة اىل ما تقتضيه العادة املتجددة”(.)27

وكذلك االختالف الناتج عن تغري املصلحة ومقاصد الرشيعة فال شك أن املجتهد

يراعي حتقيق املصلحة ودرء املفسدة يف كل ما سبب االختالف فيه االستصالح ،وذلك أن
األحكام املبنية عىل رعاية املصالح ومقاصد الرشيعة تتغري تبعا لتغري مناطها وزوال مصلحتها

 ،ألهنا منوطة بتحقيق املصلحة وحتصيل املنفعة واملحافظة عىل مقصود الشارع ،فإذا تغريت
املصلحة وتبدلت املنفعة فال بد أن يتغري احلكم وحيل حمله احلكم الذي يناسب املصلحة
املتجددة ،قال ابن القيم اجلوزية “ إن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف

املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت
عن العدل اىل اجلور وعن الرمحة اىل ضدها وعن املصلحة اىل املفسدة وعن احلكمة اىل العبث
فليست من الرشيعة.28

فإذا كان أمام الفقيه قوالن يف مسألة ما أحدمها حيقق املصلحة ومقصد الشارع دون

اآلخر فينبغي عليه املصري اىل الذي حيقق املصلحة املنضبطة بسلم املقاصد الرشعية مقيدة

برتتيبها املعتمد.

 - 27القرايف،أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحان املرصي ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن
األحكام ص.111،112
 - 28ابن القيم اجلوزية،إ حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ،إعالم املوقعني عن
رب العاملني 3/6
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أما االختالفات الناجتة عن االحتامالت الواردة للمعنى املراد بالنص بسبب كون

الصيغة حمتملة وليست قاطعة الداللة فينبغي للمجتهد أن خيتار من األقوال الواردة فيها ما هو
األكثر رعاية ملقاصد الرشيعة اإلسالمية اخلمسة مع االلتزام برتتيبها الذي حمل إمجاع من علامء

املسلمني عامة ومع االنضباط بالدرجات الثالثة لكل منها ،وهي الرضوريات واحلاجيات

والتحسينيات.)29(.

٣.٣نامذج من توظيف االختالف الفقهي يف قضايا معارصة

بعد ما بينا منهج توظيف االختالف الفقهي يف قضايا معارصة نذكر هنا بعض

تطبيقات هذا املنهج لكي تكون نموذجا هيتذى به يف سائر القضايا إذ يصعب استيعاهبا يف هذا
البحث املقيد بعدد صفحات معينة.
 .أإخراج قيمة زكاة الفطر

اختلف العلامء يف جواز إخرج قيمة زكاة الفطر بدال من املواد العينية كالقمح والشعري

واألرز والتمر وغريها تبعا الختالفهم يف جواز إخراج القيمة يف زكاة املال بصورة عامة،فمن
خالل دراسة آراء الفقهاء يف زكاة الفطر وما يتصل هبا يمكن حرص مذاهب الفقهاء يف إخراج

زكاة الفطر قيمة يف ثالثة مذاهب:

املذهب األول :جواز إخراج القيمة مطلقا ،قال به اإلمام أبو حنيفة وسفيان الثوري

وعمر بن عبد العزيز واحلسن البرصي وغريهم(.)30

قال يف املبسوط” فإن أعطي قيمة احلنطة جاز عندنا ألن املعترب حصول الغنى ،وذلك

حيصل بالقيمة كام حيصل باحلنطة ،وكان الفقيه أبو جعفر رمحه اهلل يقول أداء القيمة أفضل ألنه

أقرب اىل منفعة الفقري ،فإنه يشرتي به ما حيتاج اليه ،والتنصيص عىل احلنطة والشعري كان ألن
البياعات يف ذلك الوقت باملدينة يكون هبا ،فأما يف ديارنا البياعات جتري بالنقود ،وهي أعز

 - 29البوطي ،حممد سعيد رمضان ،قضايا فقهية معارصة ص ،346ط،دار الفارايب للمعارف ،ط،
أوىل سنة 1430ه2009،م.
 - 30الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط  ،2/107-108ط ،دار املعرفة ،بريوت ،سنة
1398ه-1978م.واملصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر ابن ايب شيبة ،بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة
 (3/174كتاب الزكاة) ط ،دار السلفية،بومباي ،اهلند.
245

Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 4, No. 2, 2019

Mahroof Athambawa

DOI:10.22515/islimus.v4i2.2101

األموال ،فاألداء هبا أفضل”(.)31ويف رواية عن أمحد جيزئ القيمة مطلقا وعنه جتزئ يف غري

الفطر(.)32

استدل احلنفية ومن وافقهم من العلامء بام يأيت:

١ .١األصل يف الصدقة املال ،قال تعاىل “ خذ من أمواهلم صدقة”(سورة التوبة ،اآلية)103
فاملال هو األصلوبيان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املنصوص عليه إنام هو للتيسري
ورفع احلرج ال للتقييد الواجب وحرص املقصود فيه ألن أهل البادية وأرباب املوايش

تعز فيهم النقود ،وهم أكثر من جتب عليه الزكاة ،فكان اإلخراج مما عندهم أيرس

عليهم(.)33

٢ .٢عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زكاة الفطر،
وقال أغنوهم يف هذا اليوم( .)34فالواجب إغناء الفقي ،واإلغناء حيصل بالقيمة بل
أتم وأوفر وأيرس ألهنا أقرب اىل دفع احلاجة ،إذ كثرة الطعام حتوجه اىل بيعه بأقل

األثامن للحصول عىل املال،والقيمة متكنه من رشاء ما يلزمه من األطعمة واملالبس

وسائر احلاجات(.)35

املذهب الثاين:ذهب مجهور العلامء املالكية ،والشافعية،واحلنابلة اىل عدم جواز وعدم

إجزاء إخراج القيمة يف زكاة الفطر ووجوب التقيد بام ورد من االقتصار عىل األصناف التي
وردت هبا السنة من طعام وهو بر القمح والتمر أو الشعري أواألقط او الزبيب او غالب قوت

البلد مثل الرز( .)36وستندوا يف ذلك اىل أدلة من األحاديث فمنها:

١ .١ما اخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام قال” فرض رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من متر او صاعا من شعري عىل العبد واحلر والذكر

 - 31املبسوط .2/107-108
- 32املرداوي ،عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل  ،3/5ط ،دار الرتاث العريب ،سنة 1400ه-1980م.
 - 33املبسوط.2/156
- 34أخرجه الدارقطني يف سننه ،كتاب زكاة الفطر ،3/89والبيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الزكاة،
باب وقت إخراج زكاة الفطر.4/175
 - 35الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع
،2/72ط ،دار الكتب العلمية ،ط الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
- 36ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي أبو عمر الكايف يف فقه
أهل املدينة املالكي  ،1/112ط ،مكتبة الرياض احلديثة ،ط أوىل سنة1398ه-1978م ،النووي ،حييى بن
رشف احلزامي ،املجموع  ،5/384ابن قدامة،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني.2/355
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واألنثى والصغري والكبري من املسلمني وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس اىل

الصالة(.)37

وجه الداللة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم فرض الصدقة من تلك األنواع ،فمن عدل
اىل القيمة فقد ترك املفروض(.)38

٢ .٢أن الزكاة قربة اىل اهلل ،وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر اهلل تعاىل ،فام جيب هلل
بامره جيب االتباع مثال ذلك لو قال إنسان لوكيله اشرت ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه

التجارة ،ولو وجد سلعة هي أنفع ملوكله مل يكن له خمالفته وإن رآه أنفع(.)39

املذهب الثالث:جواز إخراج القيمة نقدا إذا كان املال حيقق مصلحة الفقري أو دعت

اليه احلاجة مثل من جتب عليه شاة يف اإلبل وليست عنده ومثل أن يبيع عنبه ورطبه قبل
اليبس ،وهو رأي الشيخ ابن تيمية حيث ذهباىل مرشوعية ذلك حتقيقا لللعدل واعتبارا للحاجة

واملصلحة الراجحة()40

والناظر يف هذه األقوال الثالثة يرى أن القول األول والثالث يتفقان من حيث النتيجة

وأن اخلالف فيها بني التمسك بحرفية النص وحتقيق مقصوده ،واألدلة فيها حمتملة وليست

قاطعة عىل داللة واحدة وإنام يقصد به أمر مصلحي يقصد به منفعة املسلمني ومنفعة الباذل
واآلخذ ،واألوفق ملقاصد اإلسالم ومصلحة املسلمني يف عرصنا هو األخذ بقول احلنفية

بجواز أخذ القيمة يف زكاة الفطر ألن حال كثري من الناس يف هذا الزمن االحتياج اىل املال
أكثر من حاجتهم اىل الطعام ،وذلك لتعدد التزامات املعيشة ،والقيمة تقوم بسد هذه احلاجات

وأداء االلتزامات أفضل من الطعام (.)41

- 37أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب فرض صدقة الفطر 2/547ومسلم يف
صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر عىل املسلمني من التمر والشعري.2/677
 - 38املغني البن قدامة.2/355
 - 39املجموع للنووي.5/385
 - 40ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،جمموع الفتاوى  ،25/46وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد السعودية  ،ط .2004 – 1425
- 41القرضاوي ،يوسف بن عبد اهلل ،فقه الزكاة  ،2/949ط ،دار الرسالة العاملية ،سنة1430ه-
2009م.
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٤.٤املسألة الثانية :توحيد رؤية هالل رمضان

من املعتاد عندما ّ
هيل شهر رمضان كل عام أن يكثر حديث الناس عن حكم رؤية

اهلالل يف بلد هل يلزم غريها من البالد وهي املعروفة بني األوساط الفقهية ب” توحيد

اهلالل”.

مما ال شك فيه أن اهلالل قد يرى يف أول الشهر بعد غروب الشمس يف بعض البالد

وقد ال يرى يف بعضها إال يف الليلة الثالية ،وذلك تبعا لتفاوت الوقت الذي يغرب فيه الشمس
يف تلك البالد ،فإذا رؤي اهلالل مساء يوم التاسع والعرشين من شعبان يف بلدة وصام أهلها

بناء عىل ذلك ولكن اهلالل مل ير تلك الليلة يف بلد أو بلدان أخرى ،فهل يتبع أهل البلدة الثانية
األوىل يف صومهم وتعترب رؤيتهم رؤية يف حق اجلميع أم يستقلون بالبحث والنظر حتى إذا مل

يشاهدوه مل يصوموا يوم الثالثني من شعبان ،هذه املسألة وقع فيها اخلالف بني األئمة.
قبل ذكر اخلالف فال بد من حترير جمل النزاع يف املسألة عىل النحو التايل.

أوال :اتفق الفقهاء عىل اعتبار مطالع الشمس يف مواقيت العبادات وأ ن لكل بلد

مواقيته يف الصلوات واإلفطار والسحور ،فتوحيد مواقيتها يف البلدان املختلفة غري متصور
بالنظر اىل اختالف األقطار والبلدان يف الكرة األرضية(.)42

ثانيا :خيرج من حمل النزاع ما إذا ثبتت رؤية اهلالل عند اإلمام األعظم أو حاكم البالد

وألزم الناس داخل واليته بام ثبت من رؤية يف بلده فهنا سقط أثر البلدان املتباعدة ووجب

الصوم عىل مجيعهم حتى لو كان ثبوت رؤية

اهلالل يف مطلع من مطالع تلك األقطار دون سائرها ما دام حكم اإلمام األعىل نافذا

عىل جيمع األقطار والبلدان ،فهي يف حقه كالبلد الواحد اتفاقا(.)43

كذلك ال خالف بني الفقهاء يف حتقيق احتالف مطالع القمر( ،)44وإنام النزاع يف اعتبار

اختالف مطالعه يف ثبوت األهلة وما يتعلق هبا من أحكام كثبوت بدء الصوم يف رمضان والفطر

يف شوال واحلج وغريها من األحكام الرشعية املتعلقة بالزمن ،فقد ربطها اهلل تعاىل باألشهر
42

-الزيلعي،مجال الدين حممد بن عبد اهلل ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق،1/321ط ،دار الكتب

العلمية.
 - 43القرطبي،عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي)،
ط ،دار الكتب العلمية1990،م.
- 44ابن عابدين ،حممد أمني أفندي ،جمموعة رسائل ابن عابدين  ،1/250ط ،دار الكتب العلمية.
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القمرية يف قوله تعاىل”يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج(سورة البقرة ،اآلية

.)189

اختلف الفهاء يف املسألة عىل مذهبني رئيسني:

األول :ذهب اىل القول بتوحيد الرؤية وأن رؤية اهلالل يف بلدة ما تعترب رؤية ألهل

تلك املنطقة وغريهم ،وال عربة باختالف املطالع يف ثبوت األهلة بل جيب العلمل باألسبق

رؤية ،وهبذا قال اجلمهور من الفقهاء ،وهو املعتمد عند احلنفية واحلنابلة ومالك فيام رواه عنه

ابن القاسم واملرصيون ،وبه قال ابن تيمية والشوكاين وغريهم(.)45

ويرتتب عىل هذا القول وجوب القضاء إذا بدأ أهل البلد صومهم اليوم الذي ييل رؤية

اهلالل يف يوم آخر.

الثاين :ذهب اىل اعتبار املطالع وأن رؤية اهلالل يف بلدة ال تعترب رؤية له يف حق أهل

بلدة أخرى إذا كانت بعيدة عنها بل لكل بلد رؤيتهم.

ذهب اىل هذا الرأي الشافعية يف املعتمد عندهم والزيلعي وآخرون من احلنفية ومالك

فيام روى عنه املدنيون ،وعزا ابن عبد الرب هذا القول اىل ابن عباس وابن املبارك.)46(.
أمهها:

استدل الفريق األول عىل رأهيم بتوحيد الرؤية وأنه ال أثر لتباعد البلدان ،بأدلة فمن

١ .١قوله تعاىل “فمن شهد منكم الشهر فليصمه (سورة البقرة ،اآلية .)185

وجه االستدالل من اآلية أن شهود الشهر والتامس الرؤية فيه عىل الكفاية ،وشهود

البعض ينزل منزلة الكل.

٢ .٢ما رواه البخاري ومسلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال “ صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته ،فإن غم عليكم فأقدروا له ثالثني().47

 - 45ابن رشد،حممد بن أمحدد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية
املقتصد ،1/278ط ،درا الكتب العلمية،البن قدامة  ،3/88وجمموع الفتاوى البن تيمية ،25/105
والشوكاين،حممد بن عيل بن حممد،نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار ،5/257ط،
بيت األفكار الدولية،لبنان 2004م.
- 46النووي ،املجموع رشح املهذب ،6/274الزيلعي ،تبيني احلقائق ،1/321وابن عبد الرب،يوسف
بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من
معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واإلختصار،10/29ط ،دار الوعي ،حلب -القاهرة ،ط أوىل
1414ه1993/م.
- 47أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا رأيتم
249

Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 4, No. 2, 2019

Mahroof Athambawa

DOI:10.22515/islimus.v4i2.2101

وحمل الشاهد فيه أن اخلطاب يف احلديث عام لكل املسلمني ،واملر فيه معلق عىل مطلق

الرؤية ،وهي تصدق برؤية أي مجاعة او فرد تقبل شهادته.

٣ .٣قياس البلدان البعيدة عىل الضواحي واملدن القريبة من بلد الرؤية لعدم وجود دليل
عىل اختصاص كل منها بحكم(.)48

أما الذين اعتربوا اختالف املطالع وقالوا بأن رؤية اهلالل يف بلدة ال تعترب رؤية له يف

حق بلدة أخرى فمن أهم أدلتهم:

١ .١قصة كريب وهي أن أم الفضل بنت احلارث بعثته اىل معاوية بالشام،قال فقدمت
الشام فقضيت حاجتها ،واستهل عيل هالل رمضان ،وأنا بالشام فرئينا اهلالل ليلة
اجلمعة،ثم قدمت املدينة آخر الشهر ،فسألني ابن عباس ثم ذكر اهلالل ،فقال متى
رأيتم اهلالل؟ قلت رأيناه ليلة اجلمعة ،فقال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا

وصام معاوية ،فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني أو نراه،

فقلت أوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه ،فقال ال ،هكذا أمرنا رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم(.)49

وموضع االستدالل يف احلديث قول ابن عباس ريض اهلل عنهام “ ال ،هكذا أمرنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم” إذ فيه ترصيح برفع ذلك اىل النبي صىل اهلل عليه

وسلم وأمره به ،فهو حجة يف أن البالد إذا تباعدت عن بعضها كتباعد الشام من

احلجاز فالواجب عىل أهل كل بلد أن تعمل عىل رؤيته دون رؤية غريه.

٢ .٢باحلديث املتفق عليه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
قال”ال تصوموا حتى تروا اهلالل وال تفطروا حتى تروه ،فإن غم عليكم فاقدروا

له”(.)50

٣ .٣استدلوا بالقياس ،وذلك أهنم قاسوا اهلالل عىل الشمس والفجر ،فقالوا إن مما ال ريب
فيه أن تباعد البلدان عن بعضها له أثر يف اختالف مواقيت الصالة بسبب اختالف

اهلالل  ،3/7ومسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر .2/762
 - 48النووي ،املجموع رشح املهذب ،6/274وابن قدامة ،املغني .3/88
 - 49أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب أن لكل بلد رؤيتهم ،2/765والرتمذي يف
سننه ،كتاب أبواب الصوم ،باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم.2/69
- 50أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصوم ،باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا رئيتم
اهلالل فصوموا ،3/27ومسلم يف صحييحه ،كتاب الصيام ،باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر
لؤية اهلالل .2/759
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رؤية الشمس فيها تقدما وتأخرا ورشوقا وغروبا وكذلك القول يف الفجر ،والسبب

الذي يؤثر يف ذلك هو عني السبب الذي يؤثر يف اختالف ظهور اهلالل أيضا ما بني
بلدة وأخرى ،فام يرتتب عىل اختالف الشمس والفجر من األحكام ينبغي أن يرتتب

عىل اختالف ظهور اهلالل أيضا(.)51

الناظر يف هذا االختالف بني علامء املسلمني يرى أن كل فريق استندوا يف قوله اىل

جمموع من األدلة من القرآن والسنة والقياس وناقشوا أدلة الفريق الثاين باعرتاضات ثم ردود
عليها كام هو معهود يف مثل هذه املسائل اخلالفية ،وهذا يعود اىل أن األدلة غري قاطعة بل حمتملة

تقبل االختالف طبقا لقواعد االستنباط وأصول الدالالت ولكن إذا أخرجنا من اخلالف
الصورة التي اتفق عليها العلامء ،وهي أن تثبت الرؤية عند اإلمام األعظم فيلزم الناس كلهم

بام ثبت لديه فاملسألة ال تنطوي عىل خالف عميل يف معظم األحيان ويف عرصنا هذا يمكن
ملنظمة التعاون اإلسالمي أن تلعب دور اإلمام األعظم كام أن حتقيق املصلحة يف كلمة اجتامع
املسلمني وتوحيد عبادهتم يف الصوم والفطر والنسك وقطع دابر اخلالف الذي يؤدي اىل احلرية

والشك والبلبلة لدى العامة من أصول الرشيعة ومقاصدها الرضورية التي ينبغي عىل علامء
املسلمني وحكامهم العمل يف حتقيقها يف كل زمان ومكان خصوصا يف زماننا هذا  ،وهو يؤيد-

دون شك-اختيار القول األول يف املسألة.

٥.٥املسألة الثالثة :بيع املرابحة لآلمر بالرشاء

وصورته أن يطلب شخص يسمى اآلمر من آخر يسمى املأمور بأن يشرتي له سلعة

ويعده بأنه إذا قام برشائها سيشرتهيا منه ويربحه فيها مقدارا حمددا(.)52

لقد ثار اجلدل حول هذا النوع من البيوع بني العلامء ،فبعضهم رأى أنه ال خيتلف عن

القرض الربوي ،وبعضهم رأى أنه بيع فقد بعض الرشوط،وآخرون ذهبوا اىل أنه بيع صحيح

استوىف كل الرشوط ،ولكن جدال كبريا دار حول الوعد الذي يصدر من العميل للمرصف من

حيث اإللزام أوعدمه(.)53

 - 51الرميل ،هناية املحتاج اىل رشح املنهاج ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل،3/153ط
دار لكتب العلمية،عام 1424ه – 2003م و الصنعاين ،حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين،سبل السالم رشح
بلوغ املرام  ،2/250ط ،مكتبة مصطفى الباز ،الرياض ،سنة 1415ه1995 ،م.
 - 52الدورسي ،طالل بن سليامن الدورسي ،عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت
ص ،334ط دار كنوز اشبيليا للنرش والتوزيع.ط أوىل ،سنة .2013
 - 53السالوس،عيل أمحد،موسوعة القضايا الفقهية املعارصة واالقتصاد اإلسالمي ص،600
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يعود السبب يف هذا اخلالف اىل مسألة أخرى ،وهي حكم التزام اآلمر بالرشاء يف

املرابحة هل هو ملزم له قضائيا أم غري ملزم؟

وأساس اخلالف ومصدره النظر يف الزمن الذي يتعلق به كل من الصدق والكذب،

أيتعلقان باملستقبل

كام يتعلقان بالزمن املايض واحلال أم خيصان املايض واحلال فقط؟

ذهب اجلمهور اىل أن الصدق والكذب منطهام الزمن املايض واحلال ،أما املستقبل فال

يتعلقان به ألن املستقبل مل يأت بعد فال يتأتى احلكم عىل حكم يتعلق باملستقبل أنه صدق أو
كذب ،ونظرا اىل أن الوعد إنام يتعلق فال يرسي عليه معنى الصدق وال الكذب ،وأيد اجلمهور

رأهيم هذا بقوله صىل اهلل عليه وسلم “ إذا وعد الرجل أخاه ويف نيته أن يفيفلم يف ومل جيئ
للميعاد فال إثم عليه(.)54

وجه الداللة ظاهر حيث إن النبي صىل اهلل عليه وسلم رفع اإلثم عن خملف الوعد،

ولو كان الوفاء بالوعد واجبا ملا قال ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم(.)55

وذهب املالكية اىل أن الوفاء بالوعد واجب مستندين يف ذلك اىل احلديث املشهور

عن النبي صىل اهلل عليه وسلم”آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ،وإذا أؤمتن
خان”(.)56

وجه الداللة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم نص عىل أن إخالف الوعد عالمة عىل

النفاق وهو حمرم مما يدل بال ريب عىل أن الوفاء به واجب وإخالفه حمرم)57(.

ولكن اإلمام القرايف نقل يف فروقه تفصيال يف هذه املسألة ،فقال”واعلم أن الفقهاء

اختلفوا يف الوعد هل جيب الوفاء به رشعا أم ال؟ ث نقل عن سحنون قوله” الذي يلزم من

الوعد قوله اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو أخرج اىل احلج وأنا أسلفك أو اشرت سلعة أو
ط،مكتبة دار القرآن سنة 2013م.
 - 54أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب األدب ،باب يف العدة  ،4/299والرتمذي يف سننه ،كتاب
األيامن ،باب ما جاء يف عالقة املنافق  ،5/20وقال الرتمذي “ هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي”
 - 55املغني البن قدامة ،6/266وبدائع الصنائع .6/123
- 56أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب عالمة املنافق  ،1/21ومسلم يف صحيحه،
كتاب اإليامن ،باب بيان خصال املنافق .1/78
 - 57القرايف ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف ،الفروق  ،4/42ط مؤسسة الرسالة
 ،ط،األوىل 1424 -هـ 2003 /م.
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تزوج أمرأة وأنا أسلفك ألنك ادخلته بوعدك يف ذلك ،أما جمرد الوعد فال يلزم الوفاء به بل

الوفاء به من مكاروم األخالق( ،)58ألن عدم االلتزام بالوعد يف هذه الصورة

يرتتب عليه رضر عىل املوعود له ،ما أدى اىل الرضر ممنوع لقوله صىل اهلل عليه وسلم

“ال رضر وال رضار”(.)59

الذي تقتضيه مصلحة رعاية املال وحفظه من مقاصد الرشيعة اإلسالمية يف ظل ما

يتنامى وينترش اليوم من املصارف اإلسالمية عىل ضوء هذا اخلالف يف هذه املسألة هو األخذ
بقول املالكية يف التفصيل الذي ذكروه والقايض بإلزام االمر بالرشاء بالوفاء بام التزم به
ومالحقته بذلك عند النكول قضائيا.

اخلامتة

بعد أن وفقني اهلل عز وجل إلمتام هذا البحث أريد أن أسجل يف ختامه أهم ما توصلت

اليه من نتائج ،وهي كام ييل :املراد من “ االختالف الفقهي وتوظيفه يف قضايا معارصة” هو

تغاير أو تعارض أقوال العلامء يف األحكام الرشعية العلمية املكتسبة من أدلتها التفصيلية
واستثامره الستنباط األحكام الرشعية يف وقائع تنزل بالفرد أو املجتمع ومل تكن معروفة من

قبل .تبني لنا بجالء أن االختالف الفقهي مقصود للشارع ،ولوال ذلك ملا كان هذا االختالف
يف الفروع الفقهية ،ألن الشارع خاطب عباده يف أحكامه الرشعية بصياغة حمتملة لكثري من

النصوص بدال من أن خياطبهم بصياغة قاطعة حمكمة .تم الرد عىل الشبهة التي أثارها ابن
حزم “لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق سخطا ،هذا ما ال يقوله مسلم ألنه ليس إال
اتفاق أو اختالف وليس إال رمحة أو سخط” بأن كينونة اليشء رمحة ال يلزم منها أن يكون
خالفه عذابا .أن االختالفات الفقهية التي أفرزهتا اجتهادات العلامء الذين شهد هلم تاريخ

الترشيع اإلسالمي بعمق الدراسة مع صدق االلتزام الديني واإلخالص هلل تعاىل يف القصد
إنام هي ثمرة هنج شاء اهلل أن ينضبط بكل من املصدرين األساسيني للرشيعة اإلسالمية :القرآن
والسنة ومن ثم فإن انتهاء املجتهدين اىل االختالف يف بعض أحكامها قرار قىض به املرشع جل

جالله ال اختيار للفقهاء يف انتهائهم اليه أو ابتعادهم عنه .مل يقف العلامء عند عد االختالف يف
الفروع مرشوعا بل وجدنا من كتاهبم من جيعل اختالف العلامء يف مسائل األحكام رمحة هبذه

 - 58الفروق .4/47
 - 59أخرجه اإلمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح يف املوطأ بسند صحيح
.2/467بتحقيق بشار عواد معروف  -حممود خليل،ط ،مؤسسة الرسالة ،سنة 1412ه.
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األمة وحتقيقا ليرس دينها الذي ثبت بنصوص الكتاب والسنة ،وهو يثري احلياة يف وجوهها

املختلفة ويشكل ثروة فكرية تدفع نحو مزيد من التثبت وتصحيح اخلطأ ومتنح لألفراد مساحة
لالختيار األفضل يف جمال تطبيق الرشيعة .توظيف االختالف الفقهي يف قضايا معارصة يتعلق

باالجتهاد يف تنقيح املناط ،وهو تطبيق األحكام الرشعية عىل وقائعها ومتعلقاهتا عىل صعيد
العمل التنفيذي.

االختالفات الفقهية إما أن تكون ناجتة من تبدل األعراف واملصالح أو ناجتة عن

االحتامالت الواردة للمعنى املراد بالنص بسبب كون الصيغة حمتملة وليست قاطعة الداللة،

أما النوع األول فينبغي عىل املجتهد أن يعتمد ما يتفق منها مع العرف الدارج يف ذلك املجتمع

أو ذاك العرص يف كل ما كان سبب اخلالف فيه تبدل العرف والعادة وكذلك االختالف الناتج
عن تغري املصلحة ومقاصد الرشيعة فاملجتهد يراعي حتقيق املصلحة ودرء املفسدة يف كل ما

سبب االختالف فيه االستصالح ،أما االختالفات الناجتة عن االحتامالت الواردة للمعنى
املراد بالنص بسبب كون الصيغة حمتملة وليست قاطعة الداللة فينبغي للمجتهد أن خيتار من
األقوال الواردة فيها ما هو األكثر رعاية ملقاصد الرشيعة اإلسالمية اخلمسة مع االلتزام برتتيبها

الذي حمل إمجاع من علامء املسلمني عامة ومع االنضباط بالدرجات الثالثة لكل منها ،وهي
الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات.

Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 4, No. 2, 2019

254

Al-Ihtilaf Al-Fiqhi Wa Taudzif Fi Qadhaya Ma`Ashira

DOI:10.22515/islimus.v4i2.2101

املراجع واملصادر
ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر ابن ايب شيبة ،بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب
شيبة ط ،دار السلفية ،بومباي ،اهلند.

ابن السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف ،األشباه والنظائر ،ط ،دار الكتب
العلمية ،ط ،أوىل 1411هـ.

ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد السعودية  ،ط .2004 – 1425

ابن حبان احلافظ أيب حاتم حممد بن حبان التميمي الدارمي ،ال ُبستي ،سنن ابن حبان ( اإلحسان
يف تقريب صحيح ابن حبان) بتحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ط،
أوىل1408 ،هـ.

ابن حزم  ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم.بتحقيق
الشيخ أمحد حممد شاكر،ط ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،سنة .2010

ابن رشد ،حممد بن أمحد بن حممد بن امحد بن رشد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد  ،ط ،دار
احلديث ،القاهرة ،سنة 1425هـ=2004م.

ابن عابدين ،حممد أمني أفندي ،جمموعة رسائل ابن عابدين ،ط ،دار الكتب العلمية.

ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي أبو عمر الكايف يف فقه
أهل املدينة املالكي ط ،مكتبة الرياض احلديثة ،ط أوىل سنة1398ه-1978م،

ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار
وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز

واالختصار ط ،دار الوعي ،حلب -القاهرة ،ط أوىل 1414ه1993/م.

ابن قدامة املقديس ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املغني ،ط مكتبة القاهرة،
سنة 1388هـ=1968م.

ابن ماجه ،احلافظ حممد بن يزيد  ،سنن ابن ماجه ،بتحقيق فؤاد عبد الباقي  ،دار الرتاث
العريب.
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ابن منظور ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظوراإلفريقى  ،لسان العرب
ط ،دار صادر  -بريوت  ،ط ثالثة 1414هـ.

أبو داود ،احلافظ سليامن بن أشعث السجستاين  ،سنن أيب داود ،ط ،دار احلديث  ،سوريا  ،ط
أوىل  ،عام 1978م.

الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ط ،دار
الكتب العلمية ،ط ثانية 1406هـ=1986م.

أمحد عمر خمتار وفريقه ،معجم اللغة العربية املعارصة  ،ط عامل الكتب ،القاهرة ،ط أوىل عام
2008م.

الباين ،حممد سعيد بن عبد الرمحن ،عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق ،ط،دار القادري للطباعة
والنرش والتوزيع ،ط أوىل سنة 1418هـ 1997م.

البخاري ،اإلمام حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري،ط ،دار
طوق النجاة،ط ،األوىل1422 ،هـ.

البوطي ،حممد سعيد رمضان ،قضايا فقهية معارصة  ،ط،دار الفارايب للمعارف ،ط ،أوىل سنة
1430هـ2009،م.

البيهقي ،احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل ،السنن الكربى  ،ط ،مطبعة جملة املعارف
العثامنية  ،حيدر آباد دكن اهلند ،ط1352 ،هـ (،أوفست دار صادر  ،بريوت).

الرتمذي ،احلافظ حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي  ،بتحقيق أمحد شاكر  ،دار إحياء
الرتاث العريب  ،بريوت.

اجلرجاين ،عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات،ط ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان،ط
،األوىل 1403هـ -1983م

اخلطيب الرشبيني ،شمس الدين ممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج اىل معرفة ألفاظ املنهاج
،ط ،دار الكتب العلمية ،سنة 1415هـ=1994م.

الدورسي ،طالل بن سليامن الدورسي ،عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت ،
ط دار كنوز اشبيليا للنرش والتوزيع.ط أوىل ،سنة .2013

الرازي،أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،مقاييس اللغة،بتحقيق عبد السالم
هارون،ط،دار الفكر،سنة 1399هـ 1979 -م ،
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الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ط ،دار القلم ،دمشق ،ط ،ثانية سنة
1412هـ1992/م.

الرميل ،هناية املحتاج اىل رشح املنهاج ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل ،ط ،دار لكتب
العلمية،عام 1424هـ – 2003م و

الرزاق احلسيني ،املل ّقب بمرتىض ،تاج العروس ،ط ،دار
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيدي ّ ،
اهلداية.

الزركيش ،بدر الدين البحر املحيط يف أصول الفقه  ،ط ،دار الكتب العلمية.

الزخمرشي ،حممود بن عمر بن حممد بن عمر ،أساس البالغة  ،ط ،دار الكتب ،بريوت بتحقيق
حممد باسل.

الزيلعي ،مجال الدين حممد بن عبد اهلل ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق،ط ،دار الكتب
العلمية.

السالوس ،عيل أمحد ،موسوعة القضايا الفقهية املعارصة واالقتصاد اإلسالمي ،ط ،مكتبة دار
القرآن سنة 2013م.

السبكي ،تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي وتاج الدين عبد الوهاب السبكي ،اإلهباج يف
رشح املنهاج  ،ط دار الكتب العلمية سنة 1416هـ1995/م.

الرسخيس ،حممد بن أمحد بن أيب سهل ،املبسوط  ،ط ،دار املعرفة ،بريوت ،سنة 1398هـ-
1978م.

الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املوافقات ،ط ،دار عفان ،ط ،أوىل
1417هـ=1997م.

الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن حممد ،االعتصام ،بتحقيق سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
عفان ،السعودية ،ط ،أوىل 1412هـ=1992م.

الشكعة ،الدكتور مصطفى الشكعة  ،إسالم بال مذاهب،ط الدار املرصية اللبنانية ،ط احلادية
عرشة1996،م.

الشوكاين،حممد بن عيل بن حممد،نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار
ط ،بيت األفكار الدولية،لبنان 2004م.
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الصنعاين ،حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين،سبل السالم رشح بلوغ املرام  ،ط ،مكتبة
مصطفى الباز ،الرياض ،سنة 1415هـ1995 ،م.

عوامة ،الشيخ حممد عوامة ،أدب االختالف يف مسائل العلم والدين ،ط دار البشاير،بريوت،ط
ثانية 1418هـ1998/م.

الفريوز آبادي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،ط،مؤسسة الرسالة،
ط ،ثامنة ،سنة  1426هـ  2005 -م

الفيومي ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس ،املصباح املنري يف غريب
الرشح الكبري،ط،املكتبة العلمية – بريوت.

القرايف ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف ،الفروق ،ط مؤسسة الرسالة ،
ط،األوىل 1424 -هـ 2003 /م.

القرايف،أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحان املرصي ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن
األحكام .ط ،املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان.

القرضاوي ،يوسف بن عبد اهلل ،فقه الزكاة  ،ط ،دار الرسالة العاملية ،سنة 1430هـ-
2009م.

القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،بتحقيق أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط ،ثانية سنة 1964=1384م.

الكاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،ط ،دار
الكتب العلمية ،ط الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

الكفوي،أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات،ط مؤسسة الرسالة،
بريوت،ط1419هـ1998/م.

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح ،املوطأ ،بتحقيق بشار عواد معروف  -حممود
خليل،ط ،مؤسسة الرسالة ،سنة 1412هـ.

حممد عثامن بشري ،املعامالت املالية املعارصة ،ط ،دار النفائس ،ط أوىل سنة 2009م.

املرداوي ،عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل
أمحد بن حنبل ط ،دار الرتاث العريب ،سنة 1400هـ-1980م.
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مسلم ،اإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،بتحقيق
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت

النووي ،أبو زكريا حييى بن رشف احلزامي النووي ،املجموع رشح املهذب ،بتحقيق ،حممد
نجيب املطيعي ،مكتبة اإلرشاد.
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