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احلمد لله رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني..

يواصل قطاع الشؤون الثقافية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدولة الكوي������ت إصداراته الدورية في مي������دان »املراجعات« التراثية، 
ويقدم للقراء الكرام كتابا جديدا بعنوان: »االختيار الفقهي وإشكالية 

جتديد الفقه اإلسالمي« للدكتور محمود النجيري.

ويتمثل الهدف من إصدار هذا الكتاب في:

- اإلس������هام ف������ي حتديد مفهوم علم������ي دقيق ملصطل������ح »االختيار 
الفقه������ي«، وإبراز داللته التداولية عن������د الفقهاء واألصوليني، وحصر 

وظائفه في سلمية االستدالل والتنزيل.

- إب������راز وعي الفقهاء بأهمي������ة االختيار الفقهي وممارس������تهم له 
دون ش������عور مبخالفتهم للمذاهب الفقهية التي نش������أوا عليها ودرجوا 
االحت������كام إليها، وذلك م������ن خالل تقدمي مناذج من اختيارات ش������يخ 
اإلس������الم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اجلوزية، باعتبارهما من األعالم 
الذين أثروا في التكوين الفكري والفقهي في جوانب عديدة من الفكر 

اإلسالمي.

- دعوة الفقهاء والعلماء إلى مزيد من البحث والدراسة في العالقة 
التالزمية بني »االختيار الفقهي« و»االجتهاد«.
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- تأكيد وجوب استناد مقولة جتديد الفقه اإلسالمي إلى شروطها 
العلمية وإجراءاتها املنهجية، إذ ليس������ت تل������ك املقولة رغبة فكرية أو 
طموح������ا معرفيا، وإمنا هي من آكد صفات الفقه الذي الزم املس������لم، 
ومكن������ه من أن يعي������ش حياته الفردية واالجتماعي������ة واالقتصادية في 
يس������ر ولني، وس������اعده على أن تكون مس������يرته على هدى وبيان مهما 
مالت التطورات احلياتية جهة مس������يرته على هدى وبيان مهما مالت 
التطورات احلياتية جهة التعقيد والتشابك، ومهما ادلهمت اخلطوب 
باحلياة اإلس������المية في س������ياق التحوالت املهولة في الواقع احلياتي 

املعاصر.

- الدع������وة إلى إثراء مي������دان الفقه اإلس������المي املعاصر باألبحاث 
والدراس������ات حول اختي������ارات الفقهاء في مختل������ف املذاهب الفقهية 
لتش������ك�ل »رصيدا« يدع������م تك�امل »االختيار الفقه�������ي« مع »التم�ذهب 
الفقه�ي«، ويؤكد العالقة التالزمية بني »االختيار الفقهي« و »االجتهاد« 
ويكش������ف عن أثر الوعي مبقاصد الشريعة في االختيار الفقهي؛ ألن 
االختيار ال يتأس������س على التشهي، وإمنا يقوم بناء على إدراك عميق 
ملقاصد الشرع، تن�ق�دح ش������رارتها في عق�ول الفق�هاء، وته�ديه�م سواء 
الس������ب�يل في األحكام الف�قهية الت�ي ت�أتي مس������اوقة لفطرة الش������ريعة 

وسماحتها.

فضال عن الش������روط التي فصل الباحث د. محمود النجيري القول 
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فيها، من مثل أن يكون القائم باالختيار الفقهي فقيه النفس، حس������ن 
الني������ة عال������ي الهمة، له معرفة وإحاطة بأس������باب اخت������الف الفقهاء، 
متصفا باملوضوعية واألمانة العلمية، متمكنا من أصول الفقه وقواعد 
الش������ريعة ومقاصدها، إضاف������ة إلى مؤهالت نفس������ية وعلمية أخرى 
جتع������ل إدراكه لآللي������ات املتحكمة في واقع الن������اس ال يقل عن إدراكه 

للشرع ومقاصده.

وإن قطاع الش������ؤون الثقافية يضع هذه الدراسة بني يدي املهتمني 
واملختصني وعم������وم القراء ملزيد بحث وحوار ح������ول ظاهرة االختيار 
الفقهي وأهميته في التمكني ملواكبة الرعاية الفقهية ملختلف األقضية 
والنوازل والتحوالت التي تعرفها البيئات اإلسالمية واإلنسانية عامة 

على صعيد العالقات الفردية واالجتماعية.

والله الهادي إلى سواء السبيل

�
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بسم الله، واحلمد لله، والصالة والسالم على رسول الله

الف�ق�ه  ل�����دارس  ك�ثيًرا  يع�رض  الف�قه�ي«  »االخ��ت��ي�����ار  مصطل�ح 
الك�ت�ب  ف�����ي  أو  ال�����ت�����راث،  ك��تب  ف��ي  س�����واء  وأص�����ول��ه،  اإلس��الم�����ي 
األص�ول  ك�تب  أجد  فلم  معناه،  لفهم  كثيًرا  َج�ِهْدُت  وق�د  احل�دي�ث�ة. 
كما  ما يشفي،  أجد  فلم  املتخصصني،  دد مفهومه، وسألُت عنه  حُتَ
الفقهي  املصطلح  ه��ذا  بتأصيل  اعتنى  أصوليينا  من  أح��ًدا  أَر  لم 
األصيل، وال َدَرَس أبعاده املخت�لفة، كعادتهم في دراسة املصطلحات 

وموضوعات العلوم.

وهذا اإلهم�ال، يع�ني أن املصطلح ك�ان واض�ًحا ج�ًدا ف�ي أذه�ان 
فه�م�ه�م  ي�قصر  املع�اصري�ن،  من  ك�ثيري�ن  وج�دت  ولك�نني  أسالف�ن�ا. 
علم�اؤن�ا  عليه  اصطلح  ع�ما  بع�يًدا  ويستعم�لونه  املصط�لح،  لهذا 
املت�ق�دم�ون. ومن هؤالء بعض املتخصصي�ن في الشريعة اإلسالم�ية 
الطري�ق  ه�و  ب�ل  اج�ت�هاد،  االخت�ي�ار  أن  ع�ن�ه�م  غ�اَب  ف�ق�د  أنفسه�م، 
الشريعة،  جتديد  طريق  على  العالي،  اخلالف  في  االجتهاد  إلى 
مجته�د،  من  إال  يصحُّ  ال  كامل  اجتهادي  عمل  وهو  الدين.  وإحي�اء 
غ�ير  الف�ق�ه�ي  االخت�يار  ألن  كاف�ة؛  االجت�ه�اد  لشروط  مست�وٍف 
الذوق  إال  يحكمه  وال  االنتقاء،  على  يقوم  الذي  األدب�ي،  االخت�يار 

الشخ�صي.

يًِّزا  وم������ن هنا، وجدُت عليَّ أن أدرس مفهوم االختي������ار الفقهي، مُمَ
ل������ه عن االختيار األدبي، وأن أنظ������ر في الداللة األولى للفظة املفردة، 
وأتتب������ع التطور الداللي لها، وم������ا يظللها من املفاهي������م التي تواردت 
عليها بعرف االس������تعمال، وأميِّزها ع������ن املصطلحات األخرى القريبة 
منه������ا؛ كالتخيير، والترجيح، واالجتهاد، والتخري������ج، وأن أدرَس أنواع 
االختي������ارات الفقهية، وأسس������ها، ومناهجها، ومجاالته������ا، والصفات 
وامله������ارات التي تلزم من يتصدى لالختي������ار، وأبرز أصحاب االختيار 
ومؤهالتهم، منصًبًا على اختيارات ش������يخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه 
ابن قيم اجلوزي������ة، مِلَا الختياراتهما الفقهية من تأثير كبير في حياتنا 
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الفقهية املعاصرة. ومبينا دور االختيار الفقهي في الدعوة إلى جتديد 
الفقه وإحياء العمل بالش������ريعة وتقنينه������ا، وجتديد املنهج الفقهي في 
الدراس������ات الفقهية املعاصرة. وهذه إش������كالية تثيره������ا الدعوة إلى 
جتدي������د الفقه اإلس������المي. والدراس������ات التي تناول������ت جتديد الفقه 
اإلسالمي اتسمت إجماالً بالعموم واجلزئية، لذلك نبغي حتديد آلية 

هذا التجديد دون االكتفاء بالوصف.

إن التجدي������د ال ميكن أن يتحقق بدون معاجلة األزمة الفكرية التي 
تعاني منها األمة. وال ش������ك أن األمة تعاني أزمة في الفكر، وأزمة في 

الفقه، وجتديد الفقه هو جزء من جتديد الفكر اإلسالمي. 

 ورجائي هو أن أكون قد عبَّدُت الطريق للدارس������ني في هذا املجال 
الدقيق من العلم، وأن أفتَح الباب لدراس������ات أخرى، نظرية وتطبيقية 

عن االختيارات الفقهية.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

         الدكتور 

محمود النجيري
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االختيـار الفقهي 

مفهومه.. جماالته
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مفهومه:
مصطل������ح االختيار الفقهي ليس جديًدا، ولكنه مس������تعمل في كتب 
الفقه قدمًيا، وفي الدراسات الفقهية احلديثة، ويُستخدم للتعبير عن 

معاني غير متطابقة، إال أن أصلها واحد.

االختيار في اللغة:

الفعل »اختار« على وزن افتعل؛  االختيار اسم مصدر، مشتق من 
وهو فعل خماسي، ال ثالثي له من لفظه. وكل معانيه، وما تصرف عنه 
يدور على معنيني: أحدهما االنتقاء، أي طلب خير األمرين أو األمور، 
واآلخر التمييز.. وأسماء املصدر له ثالثة: »االختي��ار«، و»اخلي���رة«، 

و»اخليار«. ومن هذا ق����ول الله ت�ع���الى: }

              { ]األعراف: �55[، أي اختار منهم���.
وميكن القول: إن لفظ االختيار في القرآن مطابق ملعناه في اللغة، 
ذلك  ترجيح  االختيار  ويقتضي هذا  غيره،  على  الشيء  اختيار  وهو 
املختار وتخصيصه، وتقدميه على غيره. وهذا أمر أخص من مطلق 
اإلرادة وامل��شي��ئة، ومن�ه قوله تعالى: }                          

                         { ]القصص: 68[.

وليس املراد باالختيار في هذه اآلية اإلرادة التي يشير إليها املتكلون 
بأنه الفاعل املختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن املراد باالختيار هاهنا: 

االجتباء واالصطفاء��2.

واألصوليون قد يس������تخدمون االختيار أيض������ا مبعنى إرادة املكلف، 
ويقابل������ه اإلكراه، فإذا كان االختيار متعلقا بالفعل ملا فيه من املصلحة 
الداعية إلى فعله وتشريعه، أو حترميه ملا فيه من املفسدة الداعية إلى 

��1  القاموس احمليط، مادة خير، ص389. مختار الصحاح، مادة خير، ص194.
���  زاد املعاد: ابن القيم 40/1. شفاء العليل: ابن القيم 98/1.
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حترميه واملنع منه، فكان احلك������م بالراجح متعلًقا باالختيار واإلرادة، 
ف������إن احلكيم إذا علم في الفعل مصلحة راجحة أوجبه، وإذا علم فيه 
مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه. فاشتمال الفعل على املصلحة 
واحلكمة ال ينافي اختياره، بل ال يتعلق االختيار بالفعل إال ملا فيه من 
مصلحة راجحة، وكذلك تركه ملا فيه من املفس������دة، فال يلزم من تعلق 

احلكم بالراجح أن ال يكون احلكم اختيارًيا.

وهناك اختيار مبني على الذوق والتش������هي كاالختيارات الشعرية، 
وهي قيام ش������اعر، أو أديب، أو ناقد، بانتقاء عدد من القصائد انتقاًء 
ش������خصًيا لغرض محدود، مث������ل: »مختارات الب������ارودي«. واملختارات 

احلديثية، كمختارات الضياء املقدسي���.

ومن هذا املعن������ى العام لالختيار قول اب������ن القيم وهو يتحدث عن 
وجوب االتباع، وترك التقليد: 

»وإن ُكلفن������ا بتقليد البعض، وكان جْعل ذلك إلى تش������هينا واختيارنا 
صار دين الله تبًعا إلرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عني احملال. فال 
بد أن يكون ذلك راجًعا إلى َمْن أمر الله باتباع قوله، وتلقي الدين من 

بني شفتيه �«��2.

مصطلح االختيار الفقهي:

تنشأ املصطلحات الفقهية وتتطور في استعماالتها، وتتحدد دالالتها 
مبعان لم تكن لها من قبل، ومن ذلك االختيار، فقد كان له معنى عام، 
حيث أطلق على اختيار الصحابي، مبعنى مذهبه الفقهي في مس������ائل 
اخلالف. كما أطلق على مذاهب التابعني، واألئمة املجتهدين بعدهم. 

��1  هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي املقدسي األصل الصاحلي احلنبلي، أبو 
عبد الله ضياء الدين، ولد بدمشق سنة 569ه�. عالم باحلديث، ومؤرخ. من كتبه: »األحاديث املختارة«. 
توفي بدمشق سنة 643ه� �البداية والنهاية في التاريخ: ابن كثير 169/13. الوافي في الوفيات: صالح 

الدين خليل بن أيبك الصفدي �473/1.
���  إعالم املوقعني عن رب العاملني: ابن القيم 58�/1.
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فالتابع������ون تخيَّروا من أق������وال الصحابة، واألئم������ة أصحاب املذاهب 
تخيَّروا من أقوال الصحابة والتابعني.

وم������ن اختيارات الصحابة: اختيار عمر [ للناس اإلفراد باحلج؛ 
ليعتمروا في غير أشهره، فيظل البيت احلرام مقصوًدا���. 

وأما مذاه������ب األئمة األربعة��2، ومن في رتبته������م من األئمة، فهي 
اختي������ارات من أقوال الصحابة الكرام في املس������ائل اخلالفية. أما ما 
أجم������ع عليه الصحابة فال يجوز فيه االخت������الف، وال فيه اختيار، وال 
يصح القول مبا لم يرد عن أحد منهم، وقد شنع العلماء على من قال 

بقول ليس له فيه إمام. 

وكذلك من أتى بعد الصحابة والتابعني وتابعيهم، ليس ألحد منهم 
أن يقول بقول لم يعرف في الدين عن أحد من السلف الكرام���. وهذا 
طبًعا يخص املسائل اخلالفية املعروفة، دون املسائل املستحدثة التي 
ال عهد للس������ابقني بها، ولم يكن لها ش������بيه في حياتهم. ومع هذا فهي 
تقاس عل������ى ما كان في عصرهم، وما أفتوا ب������ه وقضوا، فيما تندرج 

حتته هذه احلوادث.

فمذاهب األئمة األربعة، هي اختيارات من أقوال الصحابة والتابعني 

��1  بدائع الفوائد: ابن القيم، مج3، ص676.
���  املذهب هو ما ذهب إليه اإلمام في كتبه، أو في املروي عنه من أقوال - هذا بإجماع العلماء - واختلفوا 
ل في مذهب أحمد:  ج على قوله في املسائل االجتهادية: هل يعد له مذهبا؟ �املدخ�ل املفصَّ في املخرَّ

بكر أبو زيد، ص�37.
وهذا تعريف ضيق، وأوسع منه أن نقول: املذهب هو ما له أصول خاصة به تتعني طرقا لالستنباط،   
ومنهجا للكشف عن األحكام الفقهية. وصاحب املذهب يكون مجتهًدا مطلقا في األصول والفروع الفقهية 
التي تبنى عليها في مختلف فروع الفقه اإلسالمي، وقد ينسب املذهب إلى فرد واحد، مثل مذهب الليث 
بن سعد، ومذهب األوزاعي، ومذهب سفيان الثوري. أو يعبر باملذهب الفقهي عن مدرسة متصلة من 

اإلمام وتالميذه الذين يغذون املذهب من بعده، كاملذاهب األربعة املتبوعة إلى اآلن.
��3  االختيار يعني قوله بقول له فيه إمام، وأنه لم يأت بقول شاذ لم يُسبق إليه، فالشذوذ عيب، وإن كان 
ال يخلو منه مذهب على قلته، أو ندرته. يقول ابن القيم: »قال اجلمهور: ال جتب الكفارة إال بالعود بعد 
الظهار. ثم اختلفوا في معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه، أو أمر وراءه؟ على قولني، فقال 
أهل الظاهر كلهم: هو إعادة لفظ الظهار. ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة. وهو قول لم يُسبقوا 
إليه، وإن كانت هذه الشكاة ال يكاد مذهب من املذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب الله سبحانه الكفارة 

إال بالظهار املعاد ال املبتدأ« � زاد املعاد في هدي خير العباد: ابن القيم ��98/5. 
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وتابعيه������م. واختيارات أتباع األئم������ة األربعة، هي اختيار مما في هذه 
املذاهب من أقوال متعددة في املسائل اخلالفية، سواء داخل املذهب 
الواح������د، أو مقارن������ة بني املذاه������ب. وقد يختار بعض ه������ؤالء األتباع 
كما اخت������ار األئمة األربعة، فيختارون من أق������وال الصحابة والتابعني 
وتابعيهم، ومن مذاهب األئمة األربعة ومن في رتبتهم من األئمة، وقد 

يسترشدون بأقوال من سبقهم من أتباع هؤالء األئمة.

وحني ج������اءت املذاهب الفقهي������ة، وتقررت بداية م������ن القرن الثاني 
الهجري، واس������تقرت على املذاهب املتبوع������ة، صار كل مذهب له إمام، 
جون  يتبعه تالميذ، ويتلوهم أصحاب يتبعون أقوال اإلمام، ويدللون، ويخّرِّ
عليها. فكل مذهب منها هو مدرس������ة يتتاب������ع فيها أجيال من املتفقني، 
قليل منهم يبل������غ رتبة االجتهاد، ويصير صاح������ب وجوه في املذهب���، 
واختي������ارات يخال������ف فيها ويواف������ق، ويدلل على ما اخت������ار بأدلة نقلية 
وعقلية. إال أن هذا االجتهاد وهذه االختيارات ال جتعله صاحب مذهب 
مستقل غير املذاهب املتبوعة املستقرة؛ ذلك ألن الفقهاء اجتمعوا على 
عدم إحداث مذاهب فقهية جديدة، وتقرر ذلك في األمة، حتى إنه من 
كان يش������اع عنه أنه يس������عى إلحداث مذهب فقهي خامس بعد استقرار 

املذاهب الفقهية األربعة املتبوعة لآلن يثور عليه اخلاص والعام.

واملعنى اخلاص لالختيار إذن: هو ما يختاره املجتهد �التابع ملذهب� 
من املذاهب جميعها، ومن أقوال السلف. وبقول آخر، فإن االختيار هو 
اجتهاد يؤدي إلى موافقة أو مخالفة اإلمام الذي ينتس������ب املجتهد إلى 
مذهب������ه. وقد تكون هذه املخالف������ة باختيار مذهب إمام آخر، أو تكون 
باختي������ار القول املخّرج في املذهب عل������ى القول املنصوص، وقد تكون 
بترجي������ح القول الذي جعله اإلمام مرجوًحا من القولني في املس������ألة. 
وهذه حاالت ثالث لالختيار، ومع هذا، فإنه إذا وافق املجتهد مذهبه 

��1  صاحب الوجه في املذهب تعريفه في مراتب املجتهدين: هو املجتهد في مذهب من انتسب إليه، يستقل 
بتقرير الدليل على أصول اإلمام وقواعده، ويُتقن الفقه وأصوله، وأدلة املسائل الفقهية، ويعلم القياس 
بنصوص  ال  إمامه،  بنصوص  مقيد  وهو  مذهبه.  في  باألصول  الفروع  وإحلاق  والتخريج  واالستنباط 

الكتاب والسنة، ويعتوره اإلخالل ببعض علوم االجتهاد.
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�الذي ينتس������ب إلي������ه�، فإنه يطلق عليه أيًضا أن������ه اختيار؛ وذلك ألن 
املجتهد يوافق مذهبه عن بحث واستدالل، ال عن تقليد وانقياد.

ونصوغ تعريًفا جامًعا لالختيار بأنه: 

»اجته���اد الفقي���ه في معرف���ة احلكم الش���رعي الصحيح في املس���ائل املختلف 
فيها، وذهاب الفقيه إلى قول من أقوال األئمة أصحاب املذاهب«. 

وعلى ه������ذا، فاالختيار هو ن������وع اجتهاد؛ ألنه قب������ول قول، ورفض 
غيره بحجة ش������رعية. وهو ليس استخراًجا للحكم؛ ألن األحكام تكون 
حاضرة، استنبطها الفقهاء الس������ابقون، وليس انتقاًء من كثرة، ولكنه 

ترجيح من خالف. 

ومع ذلك، ميكن للفقيه أحياًنا أن يس������بق إلى قول ليس فيه إمام، وال 
يكون هذا منه اختياًرا، ولكن يعد من املفردات، أو الغرائب، أو الشواذ.

وهذا التعريف لالختيار الفقهي هو املستعمل في لسان األصوليني 
والفقه������اء، ومثاله قول ابن القيم - بعد أن اختار كون اس������تبراء األمة 

اآليسة شهًرا:

»وهذا الذي اخترناه من االكتفاء بش������هر، هو الذي مال إليه الشيخ 
في �املغني�، فإنه قال: ووجه اس������تبرائها بش������هر، أن الله جعل الشهر 

مكان احليضة...«���.   

ويستعمل الفقهاء االختيار أحياًنا مبعنى األفضل في مقابلة اجلائز 
تخييًرا، فيقولون: »القول املختار في املذهب كذا«، ملا كان عليه العمل، 
وغير املهج������ور، واملفتى به. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
بْها. قال: أخاف أن  � فق������ال: إن امرأتي ال متنع يَد المس؟ قال: غرِّ

تتبعها نفسي: قال: فاستمتع بها«��2. 

��1  زاد املعاد 660/5.
���  أخرجه أبو َداُود في النكاح، باب النهي عن التزويج ممن لم يلد من النساء، ���049.
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وعلق أبو س������ليمان اخلطابي على هذا احلدي������ث قائال: »فيه دليل 
على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان االختيار غير ذلك«���.

مجال االختيار الفقهي

يجري االختيار الفقهي في مجالني اثنني، هما:

املجال األول: اخلالفيات بني املذاهب:

االختالفات الفقهية واقع ال ميكن جتاهله، وال القضاء عليه متاًما. 
واملس������ائل اخلالفية هي غير املجمع عليه. واملسائل التي لم يرد فيها 
دليل ش������رعي قطعي، اجتهد األئمة فيها فاختلف������وا. والدارس للفقه 
املق������ارن، يرى االختالفات املذهبية في مس������ائله واألقوال املتعارضة. 
فإذا اجتهد فهو حتًما س������يختار قوال، وينصر رأًيا؛ مستندا إلى دليل، 

ومرجًحا له على معارضه.

وال يكون االختيار إال بعد دراسة، تقارن بني املذاهب الفقهية بعضها 
وبعض، للكش������ف عن اآلراء في كل مذهب، واألدلة التي يستند إليها، 
وطرائقه في االس������تنباط، ومنهجه ف������ي التفقه، وذلك بقصد الوقوف 
عل������ى الصحيح أو األصح، ومتييز اخلطأ من الصواب، ومعرفة األليق 

بالتطبيق في عصرنا.

وهناك دراسات كثيرة - قدمية وحديثة - ألسباب هذه االختالفات 
التي ميكن إجمالها فيما يلي:

االختالف في ثبوت النص، وعدم ثبوته. 	•

االخت������الف في فهم النص، من ناحية اللغة والبيان. وفي هذا  	•
تباين قدرات املجتهدين وُمْكناتهم.

��1  معالم السنن للخطابي: �/�133-13.
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االختالف في طرق اجلمع والترجيح بني النصوص املتعارضة  	•
ف������ي الظاهر. فحني ال يكون النص س������املًا من املع������ارض، يُعمل بعض 
الفقهاء النس������خ، ومنهم م������ن يُعمل اجلمع بني النص������ني املتعارضني، 

ومنهم من قال بالتساقط، أو التخيير، أو التوقف.

االختالف في القواعد األصولية، وبعض طرائق االستنباط.  	•
فلكل إمام قواعد وشروط في قبول احلديث ورده، ولكل وجهته ومنهجه 
في االستنباط. فمنهم من يعد عمل الصحابي أو فتواه حجة، وهناك 
م������ن يعتبر عمل أهل املدينة حجة ش������رعية، وهن������اك االختالف: هل 

النهي يقتضي الفساد، أم ال؟ وغير ذلك.

التباي������ن ف������ي إدراك املصالح واملفاس������د، واملناف������ع واملضار،  	•
واالختالف في تطبيق النص على الواقع، وهو ما يُعرف عند األصوليني 

بتحقيق املناط���. 

ت إلى االختالف بني األئمة،  وقد َدَرَس ابن القيم األس������باب التي أدَّ
وَذَكر شواهد لهذه األسباب التي أدت إلى االختالفات الفقهية، وهذا 
يع������د جانبا نظرًيا، تظهر تطبيقاته في اختي������ارات ابن القيم الفقهية 

نفسها. ومن ذلك قول ابن القيم:

»وق������وع االختالف ب������ني الناس أمر ض������روري ال بد من������ه؛ لتفاوت 
إراداته������م وأفهامهم وقوى إدراكهم. ولكن املذم������وم بغي بعضهم على 
بعض وعدوانه، وإال فإذا كان االختالف على وجه ال يؤدي إلى التباين 
والتح������زب، وكل م������ن املختلفني قصده طاعة الله ورس������وله، فلم يضر 
ذلك االختالف؛ فإنه أمر ال بد منه في النش������أة اإلنس������انية، ولكن إذا 

��1  من الكتب التي درست أسباب االختالف الفقهي: التنبيه على األسباب التي أوجبت االختالف بني 
أسباب  بعدها.  وما  ص�17  املناوي،  املعالي  أبو  الدين  صدر  الفوائد،  فرائد  البطليوسي.  املسلمني: 
نشأتها،  حقيقتها،  العلمية،  االختالفات  في  دراسات  ص�41-�7.  اخلفيف،  علي  الفقهاء:  اختالف 
أسبابها، املواقف املختلفة منها: د.محمد أبو الفتح البيانوني، دار السالم، القاهرة، 1418ه�/1998م، 
قضايا  صالح،  إبراهيم  د.سعاد  الفقهية:  األحكام  في  االختالف  وأسباب  اخلالف  أدب  ص39-38. 

إسالمية ��47 املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 14�0ه�/1999م، ص35.
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كان األصل واحًدا، والغاية املطلوبة واحدة، والطريق املسلوكة واحدة، 
ل������م يكد يق������ع اختالف، وإن وقع كان اختالف������ا ال يضر، كما تقدم من 
اخت������الف الصحابة؛ فإن األص������ل الذي بَنَْوا علي������ه واحد، وهو كتاب 
الله وس������نة رسوله. والقصد واحد، وهو طاعة الله ورسوله، والطريق 
واحد، وه������و النظر في أدلة القرآن والس������نة، وتقدميها على كل قول 

ورأي وقياس وذوق وسياسة«���. 

املجال الثاني: اخلالفيات في املذهب: 

وهذه اخلالفيات في املذهب، قد تكون بني روايتني لإلمام أو روايات، 
أو تك������ون بني وجهني لألصحاب أو أوجه، ورمبا تكون بني احتمالني أو 
احتماالت لهم. وتعدد الروايات في املذهب في املسألة الواحدة يؤدي 
ح قوال من ه������ذه األقوال لقوة دليله في  باملجته������د إلى االختيار، فيُرجِّ

نظره الفقهي، وهو بذلك يوافق ويخالف غيره في اختياراتهم. 

وهذا واضح جًدا في املذه������ب احلنبلي، حيث تتعدد الروايات عن 
أحم������د، وتكثر األقوال في املس������ألة الواحدة، وهو ما يحدو مبجتهدي 
املذهب إلى االختيار، فيذهب كل منهم في اختياره إلى قوٍل قد يخالف 
به شيخه، كما خالف غالم اخلالل شيخه اخلالل في بعض اختياراته، 

وكما خالف ابن القيم أستاذه ابن تيمية في بعض اختياراته أيًضا.

َهْت عنايته لدراس������ة  وقد اهتم ابن القيم بكال نوعي اخلالف، وتوجَّ
أش������هر املسائل اخلالفية، وأهمها في عصره وقبل عصره. يدفعه في 
ذل������ك منهج إصالحي، يبعد به عن أن يدرس دراس������ة نظرية مجردة، 
وإمنا هو صاحب منهج حل املش������كالت، وعالج القضايا املتنازع فيها، 
واملش������اركة في بيان ما أشكل، وبحث ما خفي، لذلك لم يُْعَن باملسائل 
الت������ي ال فائدة فيها، وال عمل وراءها، ولم يُعَن باالفتراضات الفقهية، 
ولم ينشغل بالش������روح، وال املختصرات، وال احلواشي والتعليقات، إال 

��1  الصواعق املرسلة: ابن القيم �/518 وما بعدها.
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ما كان في كتابه »تهذيب السنن«. وحتى في هذه التعليقات كان يدرس 
قضاي������ا خالفية بعينها، يراها ذات أهمية يلزم معها بذل اجلهد حلل 
معضلها، وترجيح صحيحها، ونبذ سقيمها، مستعيًنا مبنهجه النقدي، 

وعقله املمحص الفاحص.

وميك������ن أن نلمح أبرز مالم���ح عمل اب���ن القيم في ع���الج اخلالف 
الفقهي فيما يلي:

� - لم يشغل ابن القيم نفسه بوضع كتاب يسلكه في سلك املجتهدين 
في املذهب، وإمنا سلك مس������لك االجتهاد في اخلالف العالي، أي 
اخلالف بني املذاهب. والظ������ن أن ابن القيم رأى غيره كفاه خدمة 
املذهب، وأن اشتغاله بحل هذا اإلشكال بني األئمة أولى به. ولهذا 
كان اب������ن القيم مهتًما بتحقيق أقوال األئمة، وحتريرها مما اختلط 
بها من اختيارات أصحابهم، واحلذر من تصرف هؤالء األتباع في 

قول إمامهم، ونسبتهم له أحيانا ما لم يقله، وما لم يقصده���.

2 - ي������ذم ابن القيِّم الرأي الفاس������د، ويدعو إلى الكتاب والس������نة عند 
اخل������الف، وال يعتنق مذهًبا لقائل������ه، وال يقول بقول بال برهان، وال 
يقتص������ر على عرض الراجح. بل يذكر جميع األقوال في املس������ألة 
وأدلته������ا، ورمب������ا يذكر له������ا حجًجا من عنده، ث������م يناقش املخالف 
مناقش������ة علمية نزيهة بعيدة ع������ن املهاترات. فإن كان املخالف رأًيا 
ش������اًذا، أو غريًبا بعيًدا عن املصلحة والعقل والشرع فرمبا سخفه، 
ونبه على بعده وش������ذوذه. ولكنه في كل ذلك يُوقر املخالف، ويعتد 
بأقوال الفقهاء وتوجيهها وحججها، فالكل خادم للش������ريعة، وراجع 

إلى فقهاء األمة املعتبرين.
يقول ابن القيم في معرض بيان حججه على أن طالق احلائض ال يقع:

»وتََوُهُم من توهَم أنَّا خالفنا اإلجماع في هذه املسألة - غلط؛ فإن 
اخلالف فيها أشهر من أن يُجحد، وأظهر من أن يُستر. وإذا كانت 

��1  انظر إعالم املوقعني: �/501، 517.
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املس������ألة من موارد النزاع؛ فالواجب ف�ي�ه������ا امت�ث�ال ما أم�ر الل�ه ب�ه 
ورس������وله، من ردِّ ما تن�ازع ف�ي�ه الع�لماء إلى الله ورس������وله، وحتكيم 

الله  ورسول������ه، دون حتك�يم أح�د من اخلل���ق، قال الل������ه تع�الى: 
{

                                          { ]النساء: 59[

������اب إن خالف  � - اب������ن القي������م إمام حر الفك������ر، غير مقلد، وال هيَّ
جمهور العلماء باحلجة الس������اطعة. يعينه رسوخه في العلم، وطول 
باع������ه في معرفة الس������نة، والعلم مبراتب األح������كام، والوقوف على 
أس������رار الشريعة وحكمها الباهرة، وما فيها من مصالح، هو بصير 

بدقائقها، وخبير مبضايق النزاع فيها. 
وم������ن هنا، ال يقتصر ابن القيم عل������ى األئمة األربعة، وإمنا يهتم 
مبدارس الفقه املختلفة، فيدرس مذاهب فقهاء الصحابة، وفقهاء 
������ز بني أقوالهم  التابع������ني، وفقه األئمة املتبوع������ني بعدهم، وال مُييِّ
إال بحج������ة. ويق������رر أن قول اجلمهور ليس بحج������ة، ويؤكد على أن 
األمة مجمعة على تس������ويغ مخالفة اجلمهور، وأنه ال يخلو فقيه من 

االنفراد مبسائل عن سائر الفقهاء���.
4 - يق������رر ابن القي������م: أن الصواب وما هو أقرب إلي������ه، متضَمن في 
األق������وال املختلفة، وهناك مرات������ب للبعد أو الق������رب من الصواب 
حني ال يكون صواًب������ا محًضا، والطريق إلى درك هذا الصواب هو 
إعمال الرأي، وإجالة الفكر في األس������باب املوصلة إلى احلق. فإذا 
قابل املجتهد بني اآلراء املختلفة واألقاويل املتباينة، وعرضت على 
الكتاب والس������نة، وجترد الناظر عن التعصب واحلمية، واس������تفرغ 
وسعه، وقصد طاعة الله ورسوله، فقلَّ أن يخفى عليه الصواب من 

تلك األقوال املختلفة��2.

��1  زاد املعاد: �13/5 وما بعدها.
���  انظر: الصواعق املرسلة: مج�، ص517-516. 
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5 - يُب������نيِّ اب������ن القيم: أن املتعارَضنْي هما املتنافي������ان، اللذان يلزم من 
ثبوت أحدهما انتفاء اآلخر، كالضدين، والنقيضني���. ويؤكد على 
أنه ال تعارض ب������ني األحاديث الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما 
أن يك������ون أحد احلديثني ليس م������ن كالم النبي �، وقد خلط فيه 
بعض الرواة؛ مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط. أو يكون التعارض في 
فهم السامع، ال في نفس كالمه �. وأما وجود حديثني صحيحني 
صريحني متناقضني من كل وجه، وليس أحدهما ناس������ًخا لآلخر، 
فه������ذا ال يوجد أصال في كالم الصادق املص������دوق، الذي ال يخرج 
من بني ش������فتيه إال احلق. واآلفة من التقصير في معرفة املنقول، 
والتميي������ز بني صحيح������ه ومعلوله، أو من التقصي������ر في فهم مراده 
�، وحم������ل كالمه على غير معن������اه. ومن ههنا وقع من االختالف 

والفساد ما وقع��2.

ول������ذا جند اب������ن القيم حني تتع������ارض األدلة، ال يس������رع إلى القول 
ف أنواع العلل، وال تضعيف أحد األحاديث، وإمنا  بالنسخ، وال تَعسُّ
يُوفق بني النصوص، ويضع كلَّ نص في موضعه، بعيًدا عن التشهي 
والهوى، مراعًيا ما قد يكون هناك من عموم وخصوص، أو إطالق 
وتقيي������د، أو غير ذلك، وال يُعارض احلديث بظ������ن انعقاد اإلجماع 
عل������ى خالفه؛ إذ ال يصح إجماع على خالف احلديث الصحيح، وال 
خالف بني األئمة: أنه إذا صح احلديث عن رسول الله � لم يكن 
عدم العلم بالقائل به مس������وًغا ملخالفته؛ فإنه دليل موجب لالتباع. 
وعدم العلم باملعاِرض ال يصل������ح أن يكون معارًضا، فال يجوز ترك 

الدليل له���.

6 - يُبنيِّ ابن القيم: أن كثيًرا من املسائل الفقهية تتعارض فيها ظواهر 
النصوص واألقيس������ة على وجه يقف مع������ه املجتهد دون حكم، فال 

��1  الصواعق املرسلة: مج3، ص1093.
���  زاد املعاد: 137/4.

��3  ملزيد من املعلومات عن التعارض والترجيح عند ابن القيم يراجع: الصواعق املرسلة: مج�، ص577. 
بدائع الفوائد: مج4، ص835. إعالم املوقعني: �/5�9، تهذيب السنن: 499/3. 
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يُقدم على اجلزم بغير علم، وغاية ما ميكنه: أن يذكر اخلالف فيها 
ح به، وكان الصواب معه���. للسائل، فإذا وجد قوال للصحابة، رجَّ

فإن اعتدل عند املجتهد قوالن، ولم يترجح له أحدهما على اآلخر، 
فاألظه������ر عند ابن القيم أنه يتوقف حتى يتبني له الراجح منهما؛ ألن 
أحدهم������ا خطأ، كما لو تعارض عنده طريق������ان: مهلكة وموصلة، ولم 
يتب������ني له طريق الص������واب، لم يكن له اإلقدام وال التخيير. فمس������ائل 

احلالل واحلرام أولى بالتوقف��2. 

���  إعالم املوقعني: �/474، 503.
��2 إعالم املوقعني �/�55-553. وانظر املسودة في أصول الفقه: ابن تيمية، مج�، ص��8، 8�6. 
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املبحث الثاين

االختيار وبع�ض

�صا�صية امل�صطلحات االأ
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االختيار واالجتهاد:
االجتهاد هو إحلاق حكم مس������تحدث بأحد طرفي حكمني مبينني، 

بينهما مجاذبة، ومييل املجتهد إلى األخذ بأحد هذين احلكمني.
واالختي������ار هو إحلاق املجتهد- املوافق ملذهب من املذاهب الفقهية 
املستقرة- حكًما مبسألة يتجاذبها حكمان أو أكثر في هذه املذاهب.

إذن، االختيار نوع اجتهاد، وليس مجرد انتقاء بالذوق، ويتأكد هذا 
بكون االختيار وقوًفا على األقوال املتنازعة في املسألة، وإدراًكا ألوجه 
اخلالف بينها، واستيعاًبا ألدلة كل قول منها، وتقدمي ما حقه التقدمي، 
وتأخي������ر ما مكانه املؤخرة، واألخذ بالصحيح م������ن بينها؛ فهو اختيار 
ص������ادر عن عمق في اإلدراك، وقوة في النقد والتمحيص، وقدرة على 
التميي������ز والترجيح، وإحاطة باألدلة واملذاهب. وال يختار من ال يعرف 

األقوى، واألنسب، واألصلح.
ومن هنا، ُيحسن ابن القيم حني يقرن بني االجتهاد واالختيار يقول:

»أليس من املصائب، وعجائب الدنيا، جتويزكم االختيار واالجتهاد، 
والق������ول في دي������ن الله بالرأي والقياس، ملن ذك������رمت من أئمتكم، ثم ال 
جُتيزون االختيار واالجتهاد حُلفاظ اإلسالم، وأعلم األمة بكتاب الله، 

وسنة رسوله، وأقوال الصحابة وفتاواهم؟!«���. 
وإذا تقرر ه������ذا املعنى، وأن االختيار نوع اجتهاد، نعلم أن الش������يخ 

محمد أبو زهرة أبعَد حني قال:
»... لهذه األس������باب مجتمعة وغيرها اقتصر العلماء على مراجعة 
أقوال السابقني، ثم جاء بعد ذلك في العصور املتأخرة من أغلق باب 
االجتهاد مكتفًيا باجتهاد األئمة السابقني، وصار العصر عصر تقليد 

واختيار من كتب السابقني«��2. 

��1 إعالم املوقعني �1/60.
���  تاريخ املذاهب اإلسالمية: محمد أبو زهرة، ص303.
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ففي هذه العبارة، قرن التقليد باالختيار، وش������تان بينهما. وقد بنيَّ 
اب������ن القيم أن االختي������ار ال يعني األخذ بقول من ش������اء من املتنازعني 
تقليًدا. وَحَمَل على املقلدي������ن، وبنيَّ أن األخذ بقول الناس بغير حجة 
يوجب تقليد من قال بقول، ومن قال بعكسه في الوقت نفسه. وضرب 
لذل������ك أمثلة، مثل من قال: احل������رام ميني، ومن قال: هو طالق. ومثل 

َمن رأى بيع األمة طالقها، وَمن لم يره.. ثم قال خلصومه:

������وا لقوٍل على ق������ول، ومذهب على  »فإن س������وَّغتم هذا، فال حتتجُّ
مذهب، بل اجعلوا الرجل مخيًَّرا في األخذ بأي قول شاء من أقوالهم، 

وال تنكروا على من خالف مذهبكم، واتبع قول أحدهم«���.

ومن املؤك������د أن االكتفاء بتقليد األئمة، واالقتص������ار على أقوالهم، 
دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة في استنباط األحكام، وأخذ 
احلج������ج يعني قفل باب االجتهاد، وبالتالي منع االختيار. واحلنابلة لم 
يقولوا بس������د باب االجتهاد، بل هم يدعون دائًما إلى فتحه، لذلك كثر 
املجتهدون وأصحاب االختيارات ف������ي املذهب احلنبلي دون املذاهب 
األخرى، ومنهم ابن القيم، الذي دعا إلى األخذ مباشرة من كتاب الله 
وسنة رسوله �. وقرر أن لله في كل وقت قائًما باحُلجة. وجعل هذا 

من جتديد الدين��2.

 االختيار واملذهب:

املذهب في االس������تعمال العرفي، هو مجموع������ة األحكام التي تقوم 
على أصول معينة، وضعها إمام م������ن األئمة املتبوعني. وقد تواضعت 
األمة على أنه ال مذاهب فقهية بعد املذاهب الفقهية املس������تقرة على 
ي������د األئمة األوائل، وكل من أتى بعدهم كان على مذهب من مذاهبهم 
الفقهية، فهو إما حنفي، أو ش������افعي، أو مالكي، أو حنبلي. وال يخرج 

��1 إعالم املوقعني: 570/1.
��� إعالم املوقعني: 601/1 وما بعدها.
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دارس للفقه عن ذلك���.. فإذا بلغ رتبة االجتهاد املطلق، مع انتس������ابه 
إلى مذهبه، صار يجتهد فيما يتمكن من مس������ائل، فيوافق مذهبه أو 
يخالف������ه، ويوافق من املذاهب األخرى أو يخال������ف.. فكل ذلك هو له 
حه باجتهاده من أق������وال املذاهب وأصحابها، بل من  اختي������ار، فما رجَّ

أقوال األئمة املتقدمني والصحابة الكرام فهو اختياره.

ومبا أنه ال يقال مذهب ابن القيم، وال مذهب ابن تيمية، وال مذهب 
النووي... إلخ - ملا ذهب إليه واحد من هؤالء - فإنه يقال: »اختياره«، 

وذلك أن ما ذهب إليه فقيه من أتباع املذاهب ال يُعد مذهًبا له.

ة اقتصرت على املذاهب املعتم������دة لألئمة املتبوعني،  كم������ا أن األمَّ
وهذه املذاهب غير منحصرة في األئمة األربعة، ولكنها تشمل مذاهب 
غيرهم، مثل: األوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وابن عيينة، وإسحق 
بن راهويه، وابن أبي ليلى، وحماد بن أبي س������ليمان، وداود بن علي... 
وبع������ض الفقهاء املتقدمني ألحدهم مذه������ب خاص به، فلم يكونوا من 
أتباع املذاهب، ومع ذلك فلم ينتش������ر مذهبهم، ألنه لم يكن لهم أتباع، 

مثل مذهب ابن خزمية.

واألئمة أصح������اب االختيارات، منهم املكثر ف������ي اختياراته، ومنهم 
املقتص������د. ومع ذلك ال يعد واح������د منهم صاحب مذهب؛ ألنه ال يبني 
مذهًبا فقهًيا، له أص������ول وفروع، وإن كان يصح االختيار في األصول 
والفروع.. وهو نش������أ منتس������ًبا فعال ملذهب فقهي قائم، له أن يخالفه 
في ش������يء من أصوله وفروعه. وهو يوافق ويخالف مذهبه فضال عن 

املذاهب األخرى، وال يقصد أن يأتي مبذهب جديد ُجملًة.

واختي������ارات ابن قيم اجلوزي������ة، ال تخرجه عن أن يكون حنبلًيا؛ ألن 
احلنابل������ة أجازوا للمجته������د منهم أن يخالف اإلم������ام أحمد باجتهاده 
املبني على النص وداللته��2. وعودته إلى النصوص مباش������رة يس������تمد 

��1 إال في املذاهب املتبوعة، كالزيدية، واجلعفرية، واإلباضية.
���  قال ابن حمدان: »إن كان مجتهًدا فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر، تبع اجتهاده« �صفة الفتوى 

واملفتي واملستفتي، ص�39.
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منه������ا احلكم ال يعني خروجه عن مذهب������ه احلنبلي، وال أخرجه أحد 
منه. كما لم يُخرج أبا يوسف، ومحمد بن احلسن عن املذهب احلنفي 

أنهما خالفا املذهب في مسائل.
واالختيارت مراتب بحس������ب املجتهد الذي اختار، ومرتبته العلمية، 
فإذا اختار املجتهد كان اختياره وجًها في املذهب. وهذه الوجوه يُفتى 
بأيها ش������اء املفتي املنتسب للمذهب؛ ولهذا قال ابن القيم عن اختيار: 

»الطالق الثالث ال يقع إال واحدة«:
»إنه أحد القولني في مذهب أحمد، حكاه ش������يخنا واختاره، وأفتى 
ب������ه. وأقل درجات اختياراته أن يك������ون وجًها في املذهب. ومن املمتنع 
أن يكون اختيار ابن عقيل، وأبي اخلطاب، والشيخ أبي محمد وجوًها 
يُفتي بها، واختيارات ش������يخ اإلسالم ال تصل إلى هذه املرتبة؛ فالذي 
يُجزم به أن دخول الكفارة في احللف بالطالق، وكون الثالث في كلمة 
ج على  واح������دة –	واحدة أحد الوجهني في مذهب أحم������د، وهو مخرَّ

أصوله أصح تخريج«���. 
وعن مسألة من حلف بطالق زوجته، قال ابن القيم:

»طريق������ة َمن ق������ال: ال تنعقد ه������ذه اليمني بح������ال، وال يَحنُث فيها 
بش������يء... وهذا اختيار أجلِّ أصحاب الش������افعي، الذين جالسوه، أو 
َمْن هو ِم������ن أَجلهم: أبي عبد الرحمن. وهو أجلُّ من أصحاب الوجوه 

املنتسبني إلى الشافعي، وهذا مذهب أكثر أهل الظاهر«��2. 

االختيار والتخريج:

االختيار والتخريج معنيان متباعدان:

� - فاالختيار: اجته������اد الفقيه �املجتهد املطلق� في إدراك احلكم 
الشرعي، في املسائل التي اختلف فيها األئمة والسلف.

��1 كتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة: ابن القيم، �/6�4.
���  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: �/87. 
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2 - والتخريج: أن يبذل مجتهد املذهب ُوس������عه في قياس فرع غير 
منصوص عن اإلمام، عل������ى أصل أو قاعدة له. ويؤخذ غالًبا من نص 

لفظ اإلمام، ومسائله املتشابهة، وإميائه، وتعليله.

ج  وهناك تخريج هو من االختيار، وذلك إذا كان االختيار لقول مخرَّ
في املذهب، يختاره املجتهد على القول املنصوص لإلمام. وهذا يعني 
أن أهل التخريج ميك������ن أن يكون من أهل االختيار بهذا املعنى، وغير 

ذلك من التخريج ال يدخل معنا.

ج تخريًجا يخال������ف به قوال آخر  ج املخرِّ ومعن������ى هذا، أنه إذا خ������رَّ
منصوًص������ا لإلمام، ُع������دَّ عمله هذا اختياًرا؛ ألن������ه يخالف بذلك قوال 

منصوًصا لإلمام، وهذا هو ضابط االختيار.

االختيار والترجيح: 

عرفن������ا أن االختيار هو اجتهاد ملعرفة الص������واب، أو األقرب إليه، 
أم������ا الترجيح فهو أن يكون ألحد الدليلني زيادة قوة مع قيام التعارض 
ظاه������ًرا. فاجلمهور-مث������ال- يُقوِّي أحَد الدليل������ني، ويُعمل به، ويُطرح 

اآلخر���.

ف������إن كان أحدهما مرجوًحا بحيث ال يكون حجة في مقابلة اآلخر، 
فال يقال ترجح أحد الدليلني، وذلك مثل الكتاب واحلديث املتواتر، مع 
م على  خبر الواحد والقياس��2؛ فال شك أن الكتاب واحلديث املتواتر يُقدَّ
خبر الواحد والقياس، وال يج������ري التعارض هنا، وال يقال إن الكتاب 
يرجح خبر الواحد بهذا املعنى، كما ال يقال: إن احلديث املتواتر يرجح 
على القي������اس بهذا املعنى... وإن كان بعض الفقهاء يس������تعملون ذلك 

جتوًزا إذا تعارضت ظواهر النصوص.

��1  احملصول في علم األصول: فخر الدين الرازي، 397/5.
���  ميزان األصول في نتائج العقول: عالء الدين السمرقندي، ص730. روضة احملبني ونزهة املشتاقني: 

ابن القيم، ص194.
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وعلى ه������ذا، ميكن أن نق������ول: إن الترجيح مقدم������ة لالختيار؛ ألن 
الترجيح معناه االجته������اد حتى يصل إلى الراجح، وإذا كانت األدلة ال 
ح يُعتمد عليه. ويوضح  ميكن أن تستوي من كل وجه، فال بد من مرجِّ
هذا ابن القيم في مناقش������ة مس������ألة: هل يجب عل������ى الزوج مجامعة 
زوجت������ه، واختالف الفقهاء فيها، فقد اختار أنه: يجب عليه أن يطأها 

باملعروف، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها باملعروف.

ث������م قال: »وكان ش������يخنا - رحم������ه الله تعالى- يرج������ح هذا القول 
ويختاره«���.

ومن هنا، ف������إن أهل االختيار أعلى من أهل الترجيح؛ ألن الترجيح 
قد يك������ون بني أقوال اإلمام، ويختص به مجته������د املذهب، فإن اختار 
الق������ول املرجوح من القولني اللذين رجح اإلم������ام أحدهما، رفعه هذا 
ليصير من أهل االختيار. وليس ذلك في كل أنواع الترجيح، وإمنا في 

هذه احلالة فقط. 

والطريف: أن فقهاء املذاهب اعتمدوا الترجيح مبا اختاره ش������يوخ 
ح احلنابلة  املذهب، باعتباره إحدى طرق الترجيح في املذهب. فقد رجَّ

مثال مبا يلي:

� - الترجيح باختيار جمهور األصحاب.

2 - الترجيح مبا اختاره القاضي أبو يعلى، والشريفان، والسراج، وأبو 
اخلط������اب، وأبو الوفاء ابن عقيل، وكب������ار أقرانهم وتالمذتهم ممن 

اشتهروا بتنقيح املذهب وحتقيقه.

� - الترجي������ح مبا اختاره املوفق، واملجد، والش������مس اب������ن أبي عمر، 
والش������مس ابن مفلح ، وابن رجب، والدجيل������ي، وابن حمدان، وابن 

عبد القوي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن عبدوس في تذكرته.

��1  روضة احملبني، ص194.
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4 - الترجيح إن اختلف هؤالء فيما قدمه صاحب الفروع الشمس ابن 
ح فما اتفق عليه الش������يخان: املوفق، واملجد. فإن  مفلح، فإن لم يرجِّ
اختلف الشيخان فالراجح ما وافق فيه ابن رجب، أو شيخ اإلسالم 
تقي الدين ابن تيمية، أو املوفق في كتابيه »الكافي«، و«املغني«���. 

االختيار والتخيير:  

يجيز فري������ق من الفقهاء تعادل األمارات، وتس������اوي األدلة؛ فيقول 
بالتخيي������ر ب������ني القول������ني أو األق������وال ف������ي املس������ألة، أو التوقف، أو 

التساقط.

وأنك������ر بعض الفقهاء ذلك، وقال: عند التعارض يلزم الترجيح، فال 
وقف، وال تخيير، وال تساقط��2. 

والذين قالوا بالتخيير، جعلوه في حاالت، هي:

� - أن الله صرح باحلكمني على طريق التخيير، فيخير بني احلكمني 
املتعارضني.

2 - أال يك������ون ألحد الدليلني زيادة ق������وة على اآلخر مع قيام التعارض 
ظاهًرا.

� - أال يك������ون ف������ي املس������ألة دلي������ل يصار إلي������ه، فيخير ب������ني الرأيني 
املتعارضني���.

وال شك أن الشريعة تأتي أحياًنا بالتخيير بني مباحني أو أكثر، كما 
ف������ي قوله تع�الى: }                                      {    
]البقرة: �22[، يريد: كيف ش������ئتم: مقبل������ة، ومدبرة، وعلى جنب؛ 

فهذا تخيير واضح في إتيان النساء��4.

��1  املدخل املفصل: بكر أبو زيد، ص�95-�94.
���  انظر مثال: اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف: عالء الدين املرداوي، 113/1.

��3  ميزان األصول: السمرقندي، ص696، 730.
��4 املوافقات: أبو إسحق الشاطبي، 493/1.
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وقد يكون التخيير بني الفعل والترك، وأنهما على س������واء في قصد 
الشارع، فيستويان في اإلباحة، فكان األخذ بأحدهما ليس بأولى من 
األخذ باآلخر، وعندئذ يك������ون للمكلف حق االختيار بينهما، كاختياره 

بني العزمية والرخصة، وهذا من توسعة الله على عباده.

وكلمة االختيار هنا، نس������تعملها مبعناها اللغوي، ال مبعنى االختيار 
الفقهي عل������ى ما بيَّنا. وم������ن الواضح أن التخيي������ر واالختيار معنيان 
متباعدان. فاالختيار يُبنى على أس������اس التح������ري، وبذل الفقيه غاية 
وسعه للوصول إلى الصواب. أما التخيير، فهو أخذ بأي احلكمني شاء 

دون حرج. وقد ورد في أحكام كثيرة في الشريعة، منها:

التخيير في الزواج: إن أس������لَم وحتته أكثر من أربع نسوة، أو  	•
حتت������ه أختان. فإنه يختار منهنَّ أربًع������ا، ويفارق الباقي، ويختار إحدى 

األختني، ويفارق األخرى.

التخيي���ر ف���ي الط���الق: إذا جعل الزوج أم������ر زوجته بيدها،  	•
فاختارت نفسها.

التخيير في الكفارات: كالتخيير في كفارة اليمني، بني عتق رقبة،  	•
أو إطعام عشرة مساكني، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام.

التخيي���ر ف���ي ال���زكاة: منها اختيار مصرف ال������زكاة، واختيار  	•
صنف من أصناف الطعام في زكاة الفطر، واختيار دفع املس������تحق أو 

قيمته.

التخيي���ر ف���ي احلضانة: تخيير الغالم في احلضانة، وس������ن  	•
هذا التخيير.

تخيي���ر اإلمام فيما يفعل باألس���رى: فيختار ما فيه مصلحة  	•
املسلمني؛ إما ضرب الرقاب، أو املنُّ عليهم، أو الفداء، أو غيره���.

��1  موسوعة الفقه اإلسالمي: املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 1��-104/4.
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وهذا املعنى للتخيير هو الذي ورد في حديث عائش������ة- رضي الله 
عنها- أنها قالت: »َما ُخيَِّر َرُسوُل اللَِّه � بنَْيَ أَْمَريِْن ِإالَّ أََخَذ أَيَْسَرُهَما، 

َما لَْم يَُكْن ِإثًْما. َفِإْن َكاَن ِإثًْما، َكاَن أَبَْعَد النَّاِس ِمنُْه«���.

االختيار والتوقف:

التوقف هو س������كوت الفقي������ه عن إبداء حكم في املس������ألة لتعارض 
األدلة، أو لغير ذلك من األس������باب. وق������د يكون التوقف من اإلمام، أو 

من األصحاب��2.

وكثيًرا ما جند الفقيه، يذكر األقوال في املسألة من غير ترجيح بينها؛ 
ألنه لم يجد وجًها للترجيح. وفي هذا يقول ابن القيم عن أحمد:

»وق������د يتوقف ف������ي الفتوى، لتع������ارض األدلة عن������ده، أو الختالف 
الصحاب������ة فيه������ا، أو لعدم اطالعه فيه������ا على أثر أو ق������ول أحد من 

الصحابة والتابعني���. 

ومن هذا النقل، يظهر أن للتوقف حاالت، هي:

ح. � - تعارض األدلة، وعدم وجود ُمَرجِّ

2 - اخت������الف الصحابة أو العلماء، وال دليل يحس������م اخلالف، ويتعذر 
اجلمع بني اآلراء املتعارضة.

� - اختالف القولني عن إمام املذهب، وال يجد الفقيه ما يعني االختيار 
منهما.

وهذه احلاالت تظهر في ثالثة أنواع:

تصريح الفقيه بالتوقف. 	•

��1 أخرجه البخاري، باب: إقامة احلدود واالنتقام حلرمات الله ��6786. ومسلم في باب: مباعدته � 
لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ���3�7. 

��� املدخل املفصل: بكر أبو زيد، ص�60.
��3 إعالم املوقعني: 37/1.
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عرضه لالختالف دون اختيار. 	•

ح فيها. قوله بأن املسألة خالفية، وال مرجِّ 	•

ح، مثل: االختالف  والبن القيم مسائل كثيرة، توقف فيها لعدم املرجِّ
في مباشرة املظاَهر منها دون الفرج قبل التكفير، واالختالف في أنه 
إذا كان������ت كفارته اإلطعام، فهل له الوطء قبله، أم ال؟ وفي املس������ألتني 
ق������والن للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، وقوالن للش������افعي، حكاهما 
ح  اب������ن القيم، وذكر وجوه املنع ووجوه اجل������واز في كل منهما، ولم يرجِّ
ش������يئا؛ ألن وجوه القياس متعارضة تعارًضا متس������اوًيا، وال دليل آخر 

للترجيح���.

وهذا التوقف من ابن القيم دليل على اطراد منهجه، وموضوعيته، 
ورغبته في احلق منزًه������ا عن كل تعصب، وتوقفه حني ال يكون هناك 

وجه للحق يعلمه.

��1 انظر زاد املعاد: 306-305/5.
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املبحث الثالث

االختيار الفقهي

نواعه ،  �ص�صه ، اأ اأ

حكمه التكليفي
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احلكم التكليفي لالختيار:

مشروعية االختيار هي مشروعية االجتهاد، فاالختيار نوع اجتهاد 
كما أسلفنا، وهو واجب بشروطه على من كان أهال له. وكل من قامت 
به ملكة االجتهاد توجب عليه اس������تعماله وت������رك التقليد، وتعنّيَ بذل 
������ل املجتهد إلى اختيار  جهده في معرفة احلكم الش������رعي، فإذا توصَّ
يطمئ������ن إليه، لزمه اتباعه، ووج������ب عليه العمل به. فال يجوز له تركه 

تقليدا للمذهب، كما يجب عليه التنبيه على املخالف.

وإذا كان طلب العلم الشرعي، مبا في ذلك الفقه، فرض كفاية-
وكذلك االختيار- إال أنه إذا تعينت مسألة على عالم فقيه ال يقوم 
مسألة  ت��ك��ون  أو  عليه،  جت��ب  فإنها  األم���ة  وحتتاجها  ه��و،  إال  بها 
أداء  عليها  ينبني  أو  مسلم.  كل  على  جتب  ألنها  منه؛  طلبها  يتعني 
تعلَم  ف���إنَّ  وال���زك���اة.  ك��ال��ص��الة، وال��ص��ي��ام، واحل���ج،  م��ا يجب عليه، 
تعالى:  الله  قول  ذلك  على  واألدل��ة  يكون فرض عني.  األحكام   هذه 
}                                                                    { 
 ]النس�اء:�8[، وق���ال س���ب���ح���ان���ه:                                      

{

 }           
]التوبة:�22[.

مستعينني  األح��ك��ام،  َدْرك  في  االجتهاد  على  السلف  أجمع  وق��د 
املذاهب  فقهاء  أجمع  كما  والفتاوى.  واآلث��ار  واالجتهادات  باألقوال 
وأئمتها على مشروعية االختيار ملن كان أهال له. ويدل لذلك املسائل 
التي اختلف فيها الصحابة الكرام، واختار األئمة بعدهم منها، كمسألة 

ميراث اجلد مع اإلخوة.
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وإذا كان احل������ق واحًدا من أقوال املختلف������ني، واالختيار هو اجتهاد 
للكش������ف عن هذا احلق، فال شك أن العقل يدعو إلى االجتهاد وبذل 
الوس������ع  في درك احلق، والعمل به، وت������رك األخطاء، أو اتباع األولى 

واألصلح عند التعارض.

واالختيار يلزم صاحبه الذي اختاره فقط، فهو اجتهاده اخلاص به، 
وال يلزم أحًدا في املذهب وال غير املذهب. واملتبعون للمذهب يقفون 
عند قول اإلمام دون ما خالفه، إذا أرادوا املذهب نفس������ه.أما من كان 
أهال للتخريج من املتبعني للمذهب، فيمكن لهم النظر في قول اإلمام، 
ج، يخالفون به نًصا إلمام، ُعدَّ  ف������إن أدى بهم تخريجهم إلى قول مخرَّ
ه������ذا منهم اختي������اًرا ولزمهم. وهذا أحد أنواع االختيار كما أس������لفنا. 

وهذا املعنى قرره ابن الصالح قائال فيما يلتحق باالختيار:

ج على القول  »ويلتح������ق بذلك، م������ا إذا اختار أحدهم القول املخ������رَّ
ح الش������افعي أحدهما غير  املنصوص، أو اختار من القولني اللذين رجَّ
ح������ه... ثم ُحْكُم من لم يكن أه������ال للتخريج من املتبعني ملذهب  ما رجَّ
الش������افعي [ أال يتبعوا ش������يئا من اختياراتهم هذه املذكورة؛ ألنهم 

مقلدون للشافعي دون من خالفه«���. 

وقرر الش������افعية هذا املعنى، في كل مس������ألة فيه������ا قدمي وجديد، 
فالعم������ل والفت������وى يكون على ما ف������ي اجلديد، إال في نحو عش������رين 
مس������ألة أو ثالثني. وس������بب كون الفتوى فيها على القدمي، أن جماعة 
من املنتسبني ملذهب الشافعي بلغوا رتبة االجتهاد في املذهب، ورمبا 
جاوزها بعضهم، فالح لهم في بعض املس������ائل أن القدمي أظهر دليال 
من اجلديد، فأفتوا به على ظهور الدليل، غير ناسبني ذلك للشافعي؛ 
ولذلك لم يقل أحد منهم إن ذلك مذهب الش������افعي، أو أنه استثناها، 
فيكون ذلك كاختياره غير مذهب الشافعي، فإذا أفتى بنيَّ ذلك فيقول: 

��1  أدب الفتوى وشروط املفتي، وصفة املستفتي وأحكامه، وكيفية الفتوى واالستفتاء: أبو عمرو عثمان 
بن الصالح، ص96.
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مذهب الشافعي كذا، لكن أقول بكذا، فيمن له أهلية االجتهاد املطلق. 
وأما من ليس له ذلك فيتعني عليه العمل والفتوى مبا في اجلديد ... 

وكل هذا في قدمي، نُص في اجلديد على خالفه���.

أنواع االختيار الفقهي: 

قب������ل هذا البحث، ما كنت أع������رف معنى االختيار الفقهي حتديًدا، 
وكن������ت أظنه: أن يخت������ار الفقيه قوال يخالف في������ه مذهبه، يوافق فيه 
م������ن وافق، ويخالف من خالف من املذاه������ب األخرى وأقوال الفقهاء، 
أو يختار الفقيه احلنبلي ق������وال ألحمد، حني تتعدد الروايات عنه في 

املسألة.

وعلى هذا املعنى كان االختيار يعني عندي:

أن يختار الفقيه قوال يخالف فيه اجلمهور. 	•

أن يختار الفقيه قوال يخالف فيه األئمة األربعة. 	•

أن يختار الفقيه قوال هو إحدى الروايات عن إمامه، من غير  	•
املعمول به.

اختيار الفقيه قول بعض األصحاب، من غير ما عليه العمل.  	•

أم������ا التعريف الصحيح لالختي������ار الفقهي كما هو عن������د فقهائنا، 
وكما أوضحناه آنًفا، يتس������ع عن هذا ليعني: اجتهاد الفقيه في معرفة 
احلكم الش������رعي الصحيح في املسائل املختلف فيها، وأخذه بقوٍل من 
أقوال أئمة الس������لف. وهذا االجتهاد قد يؤدي به إلى موافقة إمامه أو 

مخالفته، وطبيعي أن يوافق بعض املذاهب، ويخالف بعًضا.

وعلى هذا املعنى، فإن االختيارات تشمل ما يلي:

��1  فرائد الفوائد وتعارض القولني ملجتهد واحد: صدر الدين أبو املعالي املناوي، ص�13.
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� - ما وافق فيه املجتهد مذهبه.

2 - ما خالف فيه املجتهد مذهبه، إذا أداه اجتهاده إليه، س������واء وافق 
اجلمهور أو خالفه، أو أنه وافق األئمة األربعة أو خالفهم، أو وافق 

بعضهم وخالف بعًضا.

وم������ن نوع ما يخالف فيه املجته������د مذهبه، أن يختار قوالً رجع عنه 
إمامه رجوًعا واضًحا بالنص.

ج في املذهب، وترجيحه على القول      � - اختيار املجتهد القول املخ������رَّ
املنصوص عن اإلمام.

ح اإلمام أحدهما؛  4 - أن يختار املجتهد القول املرجوح من القولني اللذين رجَّ
وذل������ك في حالة إذا ما كان في املس������ألة قوالن، رج������ح اإلمام أحدهما، 

فاختار املجتهد القول املرجوح منهما، ورجحه على راجح إمامه.

5 - اختي������ار الق������دمي في املذهب، وه������و غير املعمول ب������ه، جرًيا على 
مصطلحات الش������افعية. وقد صرح ابن الصالح أن اختيار القدمي 

كاختيار غير املذهب، قال:      
»... فيكون اختيارهم - أي األصحاب - إذن للقدمي فيها من قبيل ما 
ذكرناه، من اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه... 
وب������ل أولى، لكون القدمي ق������وال منصوًصا. ويلتحق بذل������ك ما إذا اختار 
ج على القول املنصوص، أو اختار من القولني اللذين  أحدهم القول املخرَّ

حه، وبل أولى من القدمي«���. ح الشافعي أحدهما غير ما رجَّ رجَّ

أنواع االختيار بحسب سببه:

ينقسم االختيار بحسب سببه إلى ثالثة أنواع:

الكتاب والسنة، يقطع به املجتهد  األول: اختيار بالنص لدليل من 

��1 أدب الفتوى: ابن الصالح، ص96. واحلالتان األخيرتان اللتان ذكرهما ابن الصالح، هما احلالتان الثالثة 
والرابعة فيما ذكرنا من أنواع االختيار.
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دالل��ة  ت��ع��ارض  عند  بالترجيح  اختيار  أو  اخل��الف��ي��ة،  املسألة  ف��ي 
نصني أو أكثر.

الثاني: اختيار لسبب مقاصدي، ينبع من موارد الشريعة، وهو اجتهاد 
باملصلحة، يبنى احلكم على مدى حتقيق مصالح الناس، وتيس������ير 

أمورهم، ورفع احلرج عنهم.

الثال���ث: اختي������ار بالرأي، وه������و اجتهاد بالرأي عل������ى أصل منصوص 
بقي������اس غير املنصوص عليه؛ الش������تراكهما في أوصاف معينة هي 

علة احلكم.

وق������د يق������وم ه������ذا االختي������ار عل������ى استحس������ان، أو مصلحة 
مرس������لة، أو فتوى صحابي، أو عرف، أو اس������تصحاب، أو سد 

ذريع������ة إل������ى احل������رام.

واالختيار املبني على القياس، يكون اجتهاًدا في إدراك علل األحكام، 
ويشتمل على نوعني:

� - تخريج املناط: ويعني اس������تخراج علل األحكام، وهي علل ال تكون 
مذكورة في النص في هذه احلالة.

2 - تنقي���ح املن���اط: ويقصد به حتديد علة احلكم من غيرها مما هو 
مذكور في النص.

مل���ن���اط، وه���و اج��ت��ه��اد ف��ي  ب��ت��ن��ق��ي��ح ا ي��ك��ون االخ��ت��ي��ار  وق���د 
ب��أح��د  ي��ث��ب��ت احل���ك���م وت���ث���ب���ت ع��ل��ت��ه  ت��ط��ب��ي��ق األح���ك���ام ح���ني 
بأكثر  أو  القياس�،  اإلج��م��اع-  ل��ن��ص-  �ا الشرعية  امل��درك��ات 
محل  تعيني  في  النظر  في  االجتهاد  فيكون  منها،  واحد  من 
بناء  احل��ك��م؛  ه��ذا  عليها  يطبق  ل��ت��ي  ا اجل��زئ��ي��ات  أي  احل��ك��م، 

علته. حتقيق  على 

وإذا تعارضت األقيسة، فإن االختيار يكون بالترجيح بينها، فيؤخذ 
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بالقياس األقرب إلى الكتاب والس������نة، ويقدم ما كان علته منصوصة، 
على ما كان علته غير منصوصة، ويترجح ما كان علته قطعية على ما 
كان علته مظنونة. ويفضل ما انتُزعت علته من نصوص متعددة، على 

ما انتزعت من نص واحد.

أنواع االختيار بحسب وصف الدليل:

ح ابن القيم أحياًنا، بأن املسألة- احلقُّ فيها، املوافُق للنصوص-  يصرِّ
ه������و ما اخت������اره، أو يذكر أن ما اختاره هو الصواب والس������نة، أو حكم 
الق������رآن، وأن ما عداه باطل. وأحياًنا يُب������نيِّ أن ما اختاره هو األصح؟ 

وأن املسألة مسألة اجتهاد، الطرفان فيها مأجوران.

الباطل، كاختياره  أما املسألة األولى: فيقطع مبا هو حق، ويرد 
بطالن قول من أوجب جتديد نكاح من أسلم، وقوله بأنه إذا أسلم 
أحد الزوجني قبل اآلخر، لم ينفسخ النكاح بإسالمه، وال يُعرف أن 
بإسالمه  اآلخر  زوج��ني، سبق أحدهما  نكاح  َد  َج��دَّ الله �  رسول 

قط���.  

وأم���ا املس���ألة الثانية: فيجري االختيار م������ن جائزين أو مباحني أو 
أكث������ر، فيترجح الصواب منها، وميال إلى األش������به بالكتاب والس������نة، 
ويُخت������ار األولى، أو األقوى دليال، أو األصلح، أو األقرب إلى الصواب، 
بع������د االتف������اق على جواز اجلمي������ع. مثلما قال ابن القيم في مس������ألة 
م للحاجة؛  التحرمي برضاع الكبير، بعد أن اختار أن رضاع الكبير يُحرِّ
قال: »فهي مسألة اجتهاد، وأحد احلزبني مأجور أجًرا واحًدا، واآلخر 
مأج������ور أجرين... ولهما أس������وة بالنبينْي الكرمينْي: داود، وس������ليمان 
اللذي������ن أثنى الله عليهم������ا باحلكمة واحلكم، وخ������ص بفهم احلكومة 

أحدهما«��2.

��1 زاد املعاد: 5/1�4 - 1�7.
��� زاد املعاد: 5�4/5. وانظر كالم ابن القيم على هذه املسألة في الصواعق املرسلة: �/519-518.
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أنواع االختيار بحسب وضوح نسبته إلى من اختاره:

ح ب������ه، أو أنه مييل ميال،  ق������د يكون اختي������ار املجتهد واضًحا، يُصرِّ
ورمبا يخفي اختياره، وتفصيل ذلك فيما يلي:

ح بأنه اختياره، وأنه يق������ول به، ويذهب إليه، وذلك بنص  ��� م������ا صرَّ
واض������ح ال لبس فيه. ومثاله اختيار ابن القيم أن غير املس������لمني إن 
لم يتقابضا املهر، ثم أسلما، أو ترافعا إلينا، يجب املسمى، ولو كان 
املس������مى خمًرا أو خنزيًرا، يج������ب قيمته حني العقد، وبذلك خالف 
أحمد، والش������افعي وأصحابهما، ووافق محمد بن احلسن. ثم قال: 

»وهذا القول الذي نختاره«���.

��2 م������ا كان ظاه������ره اختي������اره، مليله إليه، أو ظهور ذلك من الس������ياق 
والتنبي������ه. ومثاله االختالف في مناط اإلجب������ار بني املذاهب. وقد 

عرض ابن القيم فيها ستة أقوال، منها: 

�أ� أنه�ا جُتبَ�����ر بال���بك����ارة. 

��غ���ر. �ب� أنه�ا جُتبَر بال���صِّ

�ج� أنها جُتبَ����ر بهم��ا مًع��ا.

�د� أنها جُتبَر بأيهما ُوجد.

ثم ق������ال ابن القيم بعد عرضها: »وال يخفى عليك الراجح من هذه 
املذاهب«��2. 

والظاه������ر أن اختيار ابن القيم، هو أن مناط اإلجبار الصغر؛ وذلك 
ألنه اختار قبلها مباشرة أن البكر ال جُتبر، ال من أب، وال غيره���.   

��1 أحكام أهل الذمة: مج�، ص776-774.
��� زاد املعاد: 91-90/5. 
��3 زاد املعاد: 90-87/5.
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وفي أحيان قليلة، مييل إلى قول من األقوال فيقول: »ويُحتمل كذا«. 
ومثاله: 

»ويُحتمل أن يُقال: إن البينونة إمنا تقع من حني االختيار«���.

؛  »إن قال: كلما أس������لمت واح������دة اخترتها فقال األصحاب: ال يَصحُّ
ألن االختيار ال يصح تعليقه على الش������روط، وال يُصحُّ في غير معني. 

ويحتمل أن يصح، وال ميتنع تعليق االختيار على الشرط«��2.

��� ما ميكن قياس������ه على قوله؛ إذا نص على مسألة، وكانت املسألة 
األخرى تشبهها، وتتحد العلة فيهما.

��4 إن أجاب بآية قرآنية أو س������نة، أو إجماع، أو قول بعض الصحابة 
بال مخالف، فهو اختياره؛ ألن كل ذلك حجة في األحكام الشرعية. 
ومثاله قول ابن القيم: »وأما نكاح الزانية، فقد صرح الله س������بحانه 
وتعالى بتحرميه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها، فهو إما زان 
أو مشرك���، وذلك في قوله سبحانه: }                     

 }                                                     
]النور: �[.

������ه داللته وجهة ما، وردَّ أقوال  ��5 إذا صحح خبًرا في املس������ألة، ووجَّ
املخالف وحججه، كان ما صححه اختياره.

َد في املس������ألة، كان  ��6 إذا أورد قول������ني مختلفني في موضعني، وتَردَّ
الوصول إلى اختياره، هو محاولة اجلمع بينهما، فإن لم ميكن ذلك 
نلجأ محاولة التخريج على قول آخر قريب له في مسألة مشابهة. 
وإن لم مُيكن، فمذهبه أقرب األقوال من األدلة الش������رعية وأشبهها 

بأصوله وقواعده، وإال توقفنا.

��1 أحكام أهل الذمة: مج�، ص75�-750.
���  أحكام أهل الذمة: مج�، ص75�-750.

��3 زاد املعاد: 5/104
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ن أحدهما أو علله، وبني  ��7 إذا ذكر قولني أو أكثر في املسألة، وحسَّ
مقاصده الشرعية، فهو اختياره فاحلكم يتبع العلة، ويدور معها.

��8 إذا أجاب بقول فقيه: هل يكون اختياره؟
اجلواب: أن������ه اختياره، إن دلت القرائن عل������ى ذلك؛ ألنه لو خالفه 
لرده، ولكن ليس األمر على إطالقه، ومثاله قول ابن القيم في مسألة 

الفسخ لإلعسار بالنفقة:
»ثم الذين يُجوِّزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ، ولو كان معها 
القناطير املقنطرة من الذه������ب والفضة، إذا عجز الزوج عن نفقتها. 
وب������إزاء هذا القول، ق������وُل منجنيق الغرب، أبي محم������د ابن حزم: إنه 
يج������ب عليها أن تنفق عليه في هذه احلال، فتعطيه مالها، ومتكنه من 
نفسها... وإذا تأملت أصول الش������ريعة وقواعدها، وما اشتملت عليه 
من املصالح ودرء املفاس������د، ودفع أعلى املفسدتني باحتمال أدناهما، 
وتفويت أدنى املصلحت������ني لتحصيل أعالهما، تبنيَّ لك القول الراجح 

من هذه األقوال«���.
فَعْرض ابن القيم لرأي ابن حزم، ومْدحه واس������تثماُره في الردِّ على 
خصوم������ه  ال يعن������ي ذهابه إليه، ذلك بأنه اخت������ار أن الزوجة ليس لها 
الفس������خ بإعس������ار الزوج بالنفقة، ولم يذهب إلى حدِّ إجبارها على أن 

تنفق هي عليه إن كانت موسرة.
��9 وقد يُوِرُد قولني في املس������ألة أو أكثر، ثم ال يختار منها ش������يئا. أو 

ح بالتوقف، وعدم االختيار. يصرِّ
ح بتوقفه لعدم احلجة؛  ومث������ال ما لم يَختْر في������ه ابن القيم، وص������رَّ
ضاع، هل حتُرم كحليلة االبن من الُصلب؟ مسألة حليلة االبن من الرَّ

عرض ابن القي������م االختالفات في هذه املس������ألة، ومذاهب الناس 

��1 زاد املعاد: 5/ 466-564.
وانظر: تهذيب سنن أبي داود �344/��، حيث أورد ابن القيم مسألة رد فيها أحمد بقول بعض الفقهاء،   
فع�دَّ منه هذا اختياًرا له، وقال بعض أصحابه: ال يكون هذا اختياًرا، وال ينسب إليه القول الذي حكاه.
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فيها، ثم قال: 
ة،  »... فه������ذا منتهى النظر في هذه املس������ألة. فَمن ظَفر فيها ِبُحجَّ

ل عليها، فإنا لها منقادون، وبها معتصمون«���. فليُرشد إليها، وليدُّ

أسس االختيار الفقهي:

االختيار الفقهي يجب أن يقوم به أهلُه، من احلائزين االجتهاد في 
أي مرتب������ة من مراتب������ه. وال يجوز من مقلد، ال حجة معه. فإن لم تكن 
عنده مقدرة على االجتهاد والنظر في األدلة لالستنباط منها، ومتييز 
صحيحها من س������قيمها، فأولى به أن يقف أوال عند دراس������ة مذهبه 
ال������ذي َدَرَج عليه، حتى يبلغ درجة مجتهد مذهب، يقوم بالتخِريج على 
أقوال إمامه. فليس كلُّ من اشتغل بدراسة املذاهب الفقهية قادر على 
االجته������اد، وال مؤهل لالختيار. لذلك، نحب أن نضع أسًس������ا تضبط 

عمل االختيار الفقهي، وهي:

� - أن يق������وم دلي������ل على االختي������ار، فال يختار له������وى، وال يختار من 
املذاه������ب أضعفها وأوهاها، بل االختي������ار يجب أن يقوم على بينة، 
وعن دليل من الكتاب، أو السنة، أو اإلجماع، أو القياس، أو غيرها 

من األصول الفقهية.

2 - أال يتبع شواذ املس������ائل، وغرائب الفقه، واملسائل املفتَرضة بعيدة 
الوقوع، وال يأخذ بأش������د األقوال؛ بل يكون هاديه دائًما التوس������ط، 
وحس������ن القصد، وخشية الله. فال يختار إلرضاء حاكم، وال لشهوة 
بش������ر، وال يكون كاملفتني الذين يبحثون عن مقاصد احلكام ال عن 
مقاصد األح������كام، قبل أن يفتوا حتى يراعوه������ا. فهؤالء يختارون 
للح������كام، ال للحق. ولق������د رأى الناس من بعض املفت������ني، أنه يتتبع 
مواضع التس������امح بالنس������بة للحاكم ولنفس������ه، ومواضع التش������دد 
بالنسبة للناس. فيختار لنفسه من املذاهب أيسر اآلراء، ويختار 

��1 زاد املعاد: 5/114.
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لغيره آراء مذهبه الذي يتبعه، ولو بلغ غاية الشدة���.

� - أن يق������وم االختيار على حتقيق مقاصد الش������ريعة، وهي تش������ييد 
املصال������ح العامة لألمة، وإقامة العدل واملس������اواة، ومراعاة العرف 
الصحيح، وتيس������ير حي������اة الناس، ورفع احلرج عنه������م، واختيار ما 
يكون������ون معه أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفس������اد. فكلُّ ما كان 
الناس معه أقرب إلى الصالح، وأبعد من الفس������اد، فهو من الشرع، 

وإن لم ينص عليه بدليل خاص.  

وبالنظر في اختي������ارات ابن القيم، جند أنه كثيًرا ما ينصُّ على أن 
م������ا اختاره هو املصلحة، ويُعلل لذلك. مثال في اختياره أنه ال تُس������مع 
دع������وى املرأة مبؤخر الصداق قبل الطالق أو املوت، وأنه ال يطالَب به 
الزوج، وال يُحبَس به أصال. وقال بأنه »الصواب الذي ال تقوم مصلحة 

الناس إال به«��2.

وعدم سماع دعوى املرأة مبؤخر الصداق قبل الطالق أو املوت نراه 
من ركائز احلياة االجتماعي������ة التي يتعاون فيها الذكر واألنثى، وذلك 
بال ش������ك أدعى الس������تقرار املجتمع. فلو أتيَح هذه الدعوى للنس������اء، 
لس������ارَع كثيٌر منهن إليها في كل مغاضبة مع الزوج، وألُغرم األزواج ما 
ال داعي لغرمه مع قيام حياة زوجية متصلة، يقوم الرجل فيها بأعباء 

أسرته.

��1 تاريخ املذاهب اإلسالمية: محمد أبو زهرة، ص�341-34.
��� الطرق احلكمية في السياسة الشرعية: ابن القيم، ص89-90.
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صفات ومهارات تلزم صاحب االختيارات:

املجته������د صاحب االختيار، ال بد له من صفات وُمْكنات. أهمها ما 
يلي���:

اآللوسي  اب��ن  جعله  النفس«  و»ف��ق��ه  النفس:  فقيه  يكون  أن   )�
مكتسبة،  غير  ِجِبليَّة  صفة  ويعني  االجتهاد.  ش��روط  من  شرطا 
املفهوم  كالتفريق بني  الكالم،  الفهم ملقاصد  قوة  حتقق لصاحبها 
الشرعي.  باحلكم  القلب  في  الغالب  الظن  وحصول  واملنطوق، 
أهل  م��ن  ليس  والعجز،  بالبالدة  موصوفا  ك��ان  م��ن  أن  ري��ب  وال 

االجتهاد��2.

وقد قاس ابن القيم الغضبان على الس������كران واملجنون، من ناحية 
انغ������الق باب القصد والعلم عنه، وعدم وقوع طالق، فإنَّ الغضب غول 

العقل يغتاله اخلمر، بل أشد، وهو ُشْعبة  من اجلنون.

ثم قال ابن القيم: »وال يش������ك فقي������ه النفس، أن هذا �الغضبان� ال 
ة، الذي دعا له رسول الله � بالفقه  يقع طالقه. ولهذا قال َحبر األمَّ
ف������ي الدين: »إمنا الطالُق عن َوَطر«. ذكَره البخاري في صحيحه. أي 
ع������ن َغَرض من املَُطلق في وقوعه. وهذا من كمال فقهه [، وإجابة 
الله دعاء رس������وله له، إذ األلفاظ إمن������ا يترتب عليها موجباتها لقصد 

الالفظ بها«���.

2(  حسن النية، وخلوص القصد: وذلك بطلب مرضات الله، والتعرف 
على حقيقة مراده، وصدق التوجه في االستمداد من املعلم األول- 
 ُ معلم األنبياء والرس������ل صلوات الله وس������المه عليهم - فإنه ال يُردُّ
من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه، وإرش������اد عبيده، ونصيحتهم 

رجب  قطر،  األوقاف،  وزارة   ،�7�� األمة  كتاب  شبير،  عثمان  د.محمد  الفقهية:  امللكة  تكوين  انظر:   �1�
14�0ه�، ص70.

��� جالء العينني: ابن اآللوسي، ص191.
��3 إعالم املوقعني: 1/58.
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والتخل������ص م�ن الق�ول ع�لي�ه ب�ال علم. وق�ال مالك للش������افعي [  
ف�������ي أول م��ا لق�ي�ه: إن��ي أرى الل�ه ق��د أل��ق��ى ع�لى قل��بك نوًرا، فال 

تطفئه بال�مع�ص�ي�ة. وق���ال الل���ه تع�ال�ى: }                         

       { ]األنف������ال: 29[. وِم������ن الفرقان، النور 
ق به العبد بني احلق والباطل. وكلما كان قلبه أقرب إلى  ال������ذي يُفرِّ

.��� الله، كان فرقانه أمتَّ

�(  علو الهمة في طلب احلق: يحدوه العدل واإلنصاف، وتْرك التقليد. 
يقول ابن القيم في ترجيح أحاديث الفطر باحلجامة، وأنه ال نسخ 
لها باألحادي������ث التي تنفي الفطر عن احلاج������م واحملجوم: »وهذا 
القلب في دعوى كونه منس������وخا أظهر من ثبوت النسخ به. وعياذا 
بالله من ش������ر مقل������د عصبي، يرى العلم جه������ال، واإلنصاف ظلًما، 
وترجيح الراج������ح على املرجوح عدواًنا. وه������ذه املضايق ال يصيب 
الس������الك فيها إال من صدقت في العلم نيته، وعلْت همتُه. وأما من 
أْخلَد إلى أرض التقليد، واس������توعَر طري������ق الترجيح، فيُقال له: ما 

هذا ُعشك فادرجي«��2. 

4( معرفة أسباب اختالف الفقهاء: والوقوف على أدلتهم في املسائل 
املختل������ف فيها، والقدرة عل������ى متحيص هذه األدلة، س������نًدا ومتًنا 
ودالل������ة. فإن املرء ال يكون فقيًه������ا في احلاضر، حتى يعلم ما أفتى 
الن������اس به في املاضي. وقد نقل ابن القيم عن أحمد قوله: »ينبغي 

ملن أفتى، أن يكون عاملًا بقول َمْن تقدم، وإال فال يُفتي«���. 

وال يجوز االقتصار في ذلك على الُكتب، وإمنا ينبغي الرجوع إلى أهل 
العلم، فال يجوز التخيير إال لعالم، كما نقل عن أحمد في ذلك قوله:

��1 إعالم املوقعني: 570/� - 571.
��� تهذيب السنن: ابن القيم: 307/�.

��3 إعالم املوقعني: 1/48.
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»إذا كان عند الرجل الكتب املصنفة، فيها قوُل رس������ول الله �، 
واختالف الصحابة والتابعني. فال يجوز أن يعمل مبا شاء، ويتخيَّر، 
فيقضي به ويعمل به، حتى يس������أل أه������ل العلم ما يؤخذ به، فيكون 

يعمل على أمر صحيح«���. 

5( املوضوعي���ة: بحيث يبحث في املس������ائل الفقهي������ة دون أن يتعصب 
لرأي أو مذهب، بل يبني اجتهاده على احُلجة. وفي ذلك يقول ابن 
القي������م: »للرجل أن يختار ما يؤديه إلي������ه اجتهاُده من القول املوافق 

لكتاب الله وسنة رسوله«��2. 

وهن������اك اختيار ال دليل عليه، وهو ما يكون بالتش������هي والباطل، 
فال حجة عليه من كتاب، وال س������نة، وال إجماع، وال قياس، وال قول 

صاحب. وهو اختيار غير مقبول.

أما التعصب املذهبي، فال يتأتى لصاحب اختيار أن يتصف به، 
فالتعصب يعمي عن احلق، والنزاهة العلمية تقتضي األخذ بخالف 
املذهب إن كان هو الصواب، فال يسعنا أن نفتي بخالف ما نعتقده، 
فنحكي املذهب الراجح ونرجح������ه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو 

أولى أن يؤخذ به���.

6( األمان���ة العلمي���ة: باالعتماد على املص������ادر األصلية للمذاهب في 
نقل أقوال أصحابها وأدلتهم.

7( دراس���ة أصول الفقه وقواعد الش���ريعة ومقاصدها: دراس������ة تصل 
به إل������ى التضلع منها، واملعرف������ة بأدق أصول االس������تنباط، وابتناء 

االختيارات عليها. 

��1 إعالم املوقعني: 1/48.
��� إعالم املوقعني: 1/601.
��3 إعالم املوقعني: �5/�.
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مؤهالت أصحاب االختيار: 

ُعِرف طائفة م������ن الفقهاء باالختيارات، اجتهاًدا منهم فيما اختلف 
فيه الناس. وقد يخالفون في ذلك مذاهبهم، نزاهة منهم، أو يختارون 
قوال غير معمول به في املذهب الذي ينتس������بون إليه... مثلما قال ابن 
القي������م عن أحدهم عند كالمه ع������ن حكم تعليق الطالق بوقت يجئ ال 

محالة، وعرضه الختالف الفقهاء فيه:

»أحده������ا: أنها ال تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم، واختيار أبي 
عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجلِّ أصحاب الُوجوه«���.

وأصح������اب االختي������ار واالجتهاد- عل������ى معناه الع������ام - هم حفاظ 
اإلس������الم، وأعلم األمة بكتاب الله وس������نة رس������وله وأق������وال الصحابة 
وفتاواهم. كأحمد بن حنبل، والش������افعي، وإسحق بن راهويه، ومحمد 
بن إس������ماعيل البخ������اري، وداود بن علي، ونظرائهم على س������عة علمهم 
بالس������نن، ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم، وحتريهم في معرفة 
أقوال الصحابة والتابعني، ودقة نظرهم ولطف اس������تخراجهم للدالئل. 
ومن قال منهم بالقياس فقياسه من أقرب القياس إلى الصواب، وأبعده 
عن الفساد، وأقربه إلى النصوص، مع شدة ورعهم وما منحهم الله من 

محبة املؤمنني لهم وتعظيم املسلمني- علمائهم وعامتهم- لهم��2. 

وباملعن������ى اخل������اص لالختيار، يأتي ش������يوخ كل مذهب من املذاهب 
الفقهي������ة، وهم أصحاب إم������ام املذهب وتالمي������ذه وموافقوه ممن بلغ 
مرتب������ة االجته������اد، وهؤالء هم أصح������اب الوجوه ف������ي املذهب - كما 
قدمن������ا، وه������ْم َمن يُعتدُّ بهم ف������ي اخلالف في املي������دان الفقهي، وَمن 
يج������ري الترجيح باختياراتهم في املذه������ب، لتح�ديد املعمول به، وهم 
أهل الفت������وى والقضاء على احلقيقة. وقد ذكر اب������ن القيم طبقاتهم، 
طبقة بع������د أخرى في »إعالم املوقعني«، بحس������ب األقطار التي كانوا 

��1 اإلغاثة الكبرى: �1/17.
��� إعالم املوقعني: �1/60.
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يقطنونها، وممن ذك������ر الفقهاء أصحاب الفتوى في مصر في الطبقة 
األولى ثم ذكر بعدهم أصحاب مالك، كعبد الله بن وهب، وعثمان بن 
كنانة، وأش������هب، وابن القاسم - على غلبة تقليده ملالك إال في األقل-
ثم أصحاب الش������افعي كاملَُزني، والبُويْطي، وابن عبد احلكم، ثم غلب 
عليهم تقليد مالك، وتقليد الش������افعي، إال قوًم������ا قليال لهم اختيارات 

كمحمد بن علي بن يوسف، وأبي جعفر الطحاوي.... 

وكان بالقيروان س������حنون بن س������عيد، وله كثير من االختيار. وكان 
باألندلس ممن له ش������يء من االختيار يحيى بن يحيى، وعبد امللك بن 

حبيب، وبقي بن مخلد���.

وُعرف املذهب احلنبلي بكثرة املجتهدين فيه أصحاب االختيارات، 
كالش������يخني أبي محمد املوفق ابن قدامة صاحب املغني، وابن رجب، 
وأبي العباس بن تيمية، وابن قيم اجلوزية. وغيرهم كثير؛ ألن احلنابلة 
ل������م يُغلقوا باب االجتهاد، ولكن ش������جعوا عليه ف������ي كل وقت، وقاَوموا 
وها نس������ًخا للدين كله، ورفًعا ألحكامه بالكلية.  الدعوة لغلق بابه، وَعدُّ

كما دافعوا التقليد واملقلدين.

ومم������ا قاله املقل������دة: إنه لم يب������َق في األرض عال������م منذ األعصار 
املتقدمة.

وقالت طائفة: ليس ألحد أن يختار بعد أبي حنيفة، وأبي يوس������ف، 
وُزَفر ابن الهذيل، ومحمد بن احلسن، واحلسن بن زياد اللؤلؤي. وهذا 

قول كثير من احلنفية.

وقال بكر بن العالء القش������يري املالكي: لي������س ألحد أن يختار بعد 
املئتني من الهجرة. 

وقال آخرون: ليس ألحد أن يختار بعد األوزاعي، وسفيان الثوري، 
ووكيع بن اجلراح، وعبد الله بن املبارك.

��1 إعالم املوقعني: 1/31.
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وقالت طائفة: ليس ألحد أن يختار بعد الشافعي. واختلف املقلدون 
من أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من املنتس������بني إليه، ويكون له وجه يُفتى 

ويحكم به، ومن ليس كذلك.

واختلفوا: متى انسد باب االجتهاد؟ على أقوال كثيرة، ما أنزل الله 
بها من سلطان. وعند هؤالء: أن األرض قد خلت من قائم لله بحجة، 
ول������م يبَق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل ألحد بعُد أن ينظر في كتاب 
الله وسنة رس������وله ألخذ األحكام منهما، وال يقضي ويفتي مبا فيهما 
حتى يعرضه أوال على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به وأفتى 

به، وإال رده ولم يقبله.

ويَُردُّ ابُن القيم هذه األقوال، ويصفها بالفساد والبطالن والتناقض، 
وأنها من القول على الله بال علم، ومن إبطال ُحجج الش������رع، والزهد 
في هدي الكتاب والسنة، والبُعد عن تلقي األحكام منهما... يأبى الله 
إال أن يتم نوره، ويصدق رس������وله: أنه ال تخلو األرض من قائم بحجة، 
وال تزال طائفة من أمته على محض احلق الذي بعثه به، وأنه ال يزال 

يُبعث على رأس كل مئة سنة لهذه األمة َمن يُجدد لها دينها.

ويكفي االس������تدراك على هذه األقوال، أن يقال ألربابها: فإذا لم يكن 
ألح������د أن يختار بعد من ذكرمت، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون 
متم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من  غيره������م؟ وكيف حرَّ
القول املوافق لكتاب الله وس������نة رس������وله، وأبَحتم ألنفسكم اختيار قول 
متم تقليد من س������واه،  م������ن قلدمتوه، وأْوَجبْتم عل������ى األمة تقليده، وحرَّ
غ لكم هذا االختيار،  حتموه على تقليد َمن س������واه؟ فما الذي س������وَّ ورجَّ
الذي ال دليل عليه من كتاب، وال س������نة، وال إجماع، وال قياس، وال قول 
م اختيار ما دلَّ عليه الدليل من الكتاب والس������نة، وأقوال  صاحب؟ وحرَّ

الصحابة؟
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ويرد ابن القيم على بكر بن العالء قائال: فإذا كان ال يجوز االختيار 
بعد املئتني عندك وال عند غيرك، فِمن أين س������اَغ لك - وأنت لم تُْولَْد 
إال بعد املائتني بنحو س������تني س������نة - أن تختار قول مالك، دون َمْن هو 
أفضل منه من الصحابة والتابعني، أو َمن هْم مثله من فقهاء األمصار، 

أو ممن جاء بعده؟

وموجب هذا القول: أن أش������هب، وابن املاجشون، ومطرف بن عبد 
الله، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد، وأحمد بن املعدل، ومن في 
طبقتهم من الفقهاء، كان لهم أن يختاروا إلى انس������الخ ذي احلجة من 
س������نة مئتني. فلما استهلَّ هالل احملرم من سنة إحدى ومئتني، وغابت  
الش������مس من تلك الليلة، حرم عليهم في الوقت - بال ُمْهلة - ما كان 

مطلقا لهم من االختيار.

ويه������دم ابن القيم القاعدة التي بُني عليها التعصُب املذهبي، يقول: 
ألي������َس من املصائب، وعجائب الدنيا، جتويزك������م االختيار واالجتهاد، 
والق������ول في دي������ن الله بالرأي والقياس، ملن ذَك������ْرمت من أئمتكم، ثم ال 
جُتيزون االختيار واالجتهاد حلفاظ اإلس������الم، وأعلم األمة بكتاب الله 
وس������نة رسوله وأقوال الصحابة وفتاواهم... فإن احتج كل فريق منهم 
ِم زمان، أو زهد  بترجي������ح متبوعه - بوجه من وجوه التراجيح، من تقدُّ
أو ورع، أو لقاء شيوخ، وأئمة لم يلقهم َمن بعده، أو كثرة أتباع لم يكونوا 
لغي������ره، أمكن الفريق اآلخر أن يُب������دوا ملتبوعهم من الترجيح بذلك أو 
غيره، ما هو مثل هذا أو فوقه، وأمكن غير هؤالء كلهم أن يقولوا لهم 
جميع������ا: نفوذ قولكم هذا- إن لم تأنفوا من التناقض - يوجب عليكم 

أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم من الصحابة والتابعني
.��� وأعلم وأورع وأزهد وأكثر أتباًعا وأجلُّ

فوجب عليهم أن يبحثوا عن القول املوافق لكتاب الله، وسنة رسوله 
�، وما يحقق مقاصد الشريعة، من حتقيق املصالح، ودرء املفاسد.

��1 إعالم املوقعني: 1/600 - �60.
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اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

شيخ اإلسالم، أحمد بن تيمية، معروف قدمًيا وحديًثا، بأنه ُمْحيي 
نة، وإمام املجتهدين، بقوته العلمية، وقدراته الفذة في االستنباط  السُّ
واجل������دال، واإلحاطة بالنص������وص واملذاهب واآلراء. ول������ه اختيارات 
فقهية، اشتهر بها إلى اليوم خالَف بها السائد في عصره. وحدثت له 
بس������بب ذلك محٌن كثيرة، حيث دعا إلى االجتهاد دعوة أوقظت كثيًرا 
م������ن النائمني، ونبَّهت طائفة م������ن الغافلني. وتتلمذ له عدد من أفضل 
علماء عصره، كابن القيم، وابن ُمفلح���، والذهبي. ساروا على منهجه 

في االختيار.

ومع أن ابن تيمية نش������أ حنبلًيا، وَدَرَج في أسرة توارثت خدمة هذا 
ل تكوينها ف������ي إطار مذهب  نت ش������خصيته العلمية أوَّ املذه������ب، وتكوَّ
أحمد، وظلَّ طواَل حياته مييل إليه ويُِجله.. مع كل هذا، إال أنه كان له 
اختيارات من غير املذهب احلنبلي، َحلََّق بها في أفِق الكتاب والسنة، 
واس������تمد نوره من فتاوى الصحابة وأقضيتهم، ووصَل فيها إلى نتائج 
خالف ما عليه األئمة أصحاب املذاهب األربعة، حتى اتُهم بأنه خالف 
اإلجماع، كفتواه في احللف بالطالق، واختار أنه ال يقع، بل عليه كفارة 
ميني، وفتواه بأن الطالق الثالث بلفظ الثالث مجموًعا، أو في مجلس 
واحد، ال يقع إال طلقة واحدة، وفتواه بأن طالق احلائض ال يقع، وكذا 

الطالق في ُطْهر جامَع فيه.

ووافق ابن القيم ش������يخه ابن تيمية- في هذه االختيارات وغيرها- 
ع������ن توافٍق في النظر واالجتهاد، وخالف ش������يخه في بعض اختياراته 

��1 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الصاحلي �763-710ه��، شيخ اإلسالم، وأحد األئمة األعالم، 
كان أخبر الناس مبسائل ابن تيمية واختياراته، وكان ابن قيم اجلوزية يراجعه في هذه االختيارت. وضع 
كتاب »الفروع« في اخلالف العالي، واعتنى فيه عناية فائقة باختيارات شيخه ابن تيمية، ورفيقه ابن 
القيم. وقد ظل ابن رجب احلنبلي فترة من حياته يفتي باختيارات ابن تيمية �املدخل املفصل: بكر أبو 
زيد، مج1،  ص538، مج�، ص755-754. جالء العينني في محاكمة األحمدين: خير الدين اآللوسي، 

ص��5.
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عن نظر واجتهاد أيًض������ا، كمخالفته له في الدم تراه احلامل، فاختار 
اب������ن القيم في كتاب������ه »حتفة املودود« أن احلام������ل ال حتيض، وأنه دمُّ 
فس������اد، على ح������ني اختار ابن تيمية أن ما تراه م������ن الدم وقت عدتها 

حامال يكون حيًضا���. 

وعن قيمة اختيارات ابن تيمية، يقول ابن القيم:

»وال يختلف عاملان متحليان باإلنصاف، أن اختيارات شيخ اإلسالم، 
ال تتقاص������ر عن اختي������ارات ابن عقيل، وأبي اخلطاب، بل وش������يخهما 
أبي يَْعلى. فإذا كانت اختي������ارات هؤالء وأمثالهم وجوًها يُفتى بها في 
اإلسالم، ويحكم بها احلكام، فالختيارات شيخ اإلسالم أسوة بها، إن 

لم تْرجح عليها«��2.

وما ينس������ب إلى العالم االنفراد به، ق������د ال يكون كذلك. ومن هذا، 
ما نُسب إلى ابن تيمية االنفراد به، وليس كذلك. وقَسَم برهان الدين 
إبراهيم بن قيم اجلوزية ما نُِسَب إلى ابن تيمية االنفراد به إلى أربعة 

أقسام، قال في تصديره لها:

ا  »ال نعرف له مس������ألة َخَرق فيها اإلجماع. وَمن ادعى ذلك فهو إمَّ
جاهل، وإما كاذٌب. ولكن ما نُِس������ب إليه االنفراد به ينقسم إلى أربعة 

أقسام«���:

القس���م األول:  ما يُستغرب جًدا؛ فيُنسب إليه أنه خالف اإلجماع؛ 
لن������دور القائ������ل به، وخفائه عل������ى كثير من الن������اس، وحلكاية بعضهم 

اإلجماع على خالفه��4.

��1 حتفة املودود بأحكام املولود: ابن القيم، ص�15-151. والغريب أن ابن القيم اختار أن احلامل حتيض 
في زاد املعاد 655-5/650. وفي التبيان في أقسام القرآن، ص��4. وهذا مما اختلف فيه قوله.

��� إعالم املوقعني: 449/�.
��3 املسائل الفقهية من اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية، ص8 وما بعدها.

��4 هذا القسم ��39 مسألة، منها مسائل الطالق التي قال بها، واشتهرت عنه، وأن عدة املطلقة ثالًثا، 
واملختلعة حيضة واحدة، وأن اخللع فسخ، ال ينقص عدد الطالق. وأن ارتضاع الكبير تنتشر به احلرمة، 

وأن حترمي املصاهرة ال يثبت بالرضاع.
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القسم الثاني:  ما هو خارج عن مذاهب األئمة األربعة، لكن قد قاله 
بعض الصحابة، أو التابعني، أو السلف. واخلالف فيه محكي���.

القسم الثالث:  ما اشتهرت نسبته إليه، مما هو خارج عن مذهب 
اإلمام أحمد، لكن قد قال به غيره من األئمة وأتباعهم��2. 

القس���م الراب���ع:  ما أفتى به واختاره مما هو خالف املش������هور في 
مذهب أحمد، وإن كان محكًيا عنه وعن بعض أصحابه���.

والختي������ارات كل م������ن ابن تيمي������ة، وابن القيم تأثيره������ا الكبير في 
عصرنا احلاضر في الفقه والقانون، وخصوًصا في مس������ائل األحوال 

الشخصية��4.      

وف������ي عصرهم������ا كان جميع فقهاء املذاهب األربع������ة ُمْطِبُقون 
عل������ى أن الطالق ثالًثا يق������ع به ثالث طلق������ات، وتبنْيُ املرأة من 
زوجه������ا بذلك. وخ������الف هذا يعد ق������وال ألهل الب������دع، وعنواًنا 
عل������ى الرافضة. فأفتى ابن القيم وش������يخه بأن الث������الث جميًعا 
ال يق������ع به������ا إال طلقة واح������دة رجعية. فتس������بََّب لهم������ا ذلك في 
مح������ٍن واعتق������ال، وحبْس وض������ْرب وإهانة، ومنْع م������ن التدريس 

والفت������وى��5.

وإن النظر الفقهي التجديدي للشيخني، واتباعهما ألصلهما في 
تعلي������ل األحكام باملصلحة، وجعل الفقه حّيً������ا نامًيا بتجدد احلياة، 
ى بهما إلى الق������ول ببعض ما اعتب������ره املخالفون في  ه������و الذي أدَّ
عصرهما خارًجا على اإلجماع؛ كمس������ألة الطالق الثالث، ومسألة 

��1 هذا القسم ��57 مسألة، منها اختياراته في احليض، واالستبراء، وأحكام الوطء.
��� هذا القسم ��16 مسألة، منها أن احلامل قد حتيض، وأن االرتضاع بعد الفطام ال ينشر احلرمة.

��3 هذا القسم ���6 مسألة.
��4 وقد جمع الشيخ أبو احلسن البعلي مجموعة من اختيارات ابن تيمية من مؤلفاته، أفردها مبصنف 
عنوانه: »األخبار العلمية من االختيارات الفقهية«. وهو مطبوع عدة طبعات ومتداول. وهناك كتب أخرى 

لالختيارات في املذهب احلنبلي، وهي سبعة عشر كتاًبا �املدخل املفصل: بكر أبو زيد، ص�609.
��5 الذيل على طبقات احلنابلة: �/331.
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إيق������اع الط������الق في احليض، ومس������ألة احلكم ب������أن ميني الطالق 
ه������ي ميني مكفرة، وعدم إيقاع طالق الغضبان وال الس������كران، وال 

الطالق املعلق بالش������رط يراد به احلض أو املنع.



��
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املبحث اخلام�س

منهج االختيار الفقهي
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منهج االختيار الفقهي:

نري������د أن نعرض ملنهج االختيار الفقهي من خالل عرض منوذج له، 
وهو منهج االختيار الفقهي عند ابن القيم. وال شكَّ أن منهج ابن القيم 
العلمي: تقدمي الكتاب والس������نة. فإن كان في املسألة نصوص شرعية 
مها، ال يقدم على ذلك قوال، وال قياًسا. ويبذل  من الكتاب والس������نة قدَّ
اجلهد في االس������تنباط منها، وذكر النظائر واألشباه، وإعمال القياس 
واملصلح������ة، وحتكيم العرف... وغير ذل������ك من أصول الفقه. فهو يبدأ 
باآلي������ات واألحاديث الواردة في الباب، م������ع العناية بصحة األحاديث، 
ة إلى مصادرها غالًب������ا، ويبنيِّ ما فيها من علة  وي������ورد كثرة منها معزوَّ
ع مس������ائل الباب وأحكامه بناء على األدلة املتقدمة،  إن ُوجدت. ثم يُفرِّ
ويذك������ر القاعدة األصولي������ة التي ف������ي ضوئها َفِهَم النص الش������رعي، 

واستنبَط احُلكم، مع ذكر القواعد الفقهية املتعلقة باحُلكم أحياًنا.

فإن لم يكن في املسألة نصوص شرعية، بدأ باملذاهب، أو باختياره، ثم 
باملذاهب، وبعدها يورد ما يؤيده من قياس، أو عرف، أو استصحاب���.

وف������ي »أحكام أهل الذمة«، يُقدم ابن القيم االختيار غالًبا، ثم يُتبعه 
باملذاهب وحججها في املس������ألة، ث������م يناقش هذه املذاهب، ويرد على 
حججها، ويؤكد اختياره باألدلة من الكتاب والس������نة، وأقوال الصحابة 
واألئم������ة، والقياس، واملقاصد الش������رعية، لكن األغل������ب على منهجه 

الفقهي اتباع اخلطوات التالية:

� - يترج������م ابن القيم للمس������ألة أو الفصل مبا يوضح احلكم الذي 
يختاره مؤيًدا بالدليل، مثل قوله: »ذكر ُحْكم رس������ول الله � باعتداد 
املتوفى عنها في منزلها الذي تُوفى زوجها وهي فيه، وأنه غير مخالف 

حلكمه بخروج املبتوتة، واعتدادها حيث شاءت«��2. 

��1  انظر زاد املعاد: 381/5. عرض ابن القيم املذهب الذي اختاره أوال، وهو صحة استلحاق الزاني ولًدا 
ال فراش هناك يعارضه، ثم عرض مذهب اجلمهور املعارض، ثم ثنى باألدلة.

���  زاد املعاد: 603/5. ويقدم ابن القيم معاجلاته املوجزة في فصول قصيرة. بعضها قصير جًدا في 
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������ح فيه، والنصوُص محتملة، فإنه يعرض  فإن كان اخلالف ال مرجِّ
ترجمة املسألة في سؤال أو خبر، يوضح أنها غير مقطوع بها، كقوله: 
»حكم رس������ول الله � في العبد يُطلق زوجته تطليقتني، ثم يعتق بعد 

ذلك، هل حتل له بدون زوج وإصابة؟«���.

وقوله: »فصل في عدة املختلعة«��2.

2 - ذك������ر الدليل من الكتاب، أو الس������نة، أو القياس، أو غيره مع بيان 
درجة احلديث من الصحة والضعف، وما فيه من داللة. 

وقد بني ابن القيم أن منهجه هو أن: »يَذكَر احُلكم، ثم يستدل عليه«���. 
وأن هذا منهج الصحابة الكرام والتابعني، واألئمة من بعدهم.

� - ذكر مذاهب العلماء في املسألة، وعرض االختالف بينهم، وحجة 
كل مذهب وأدلته. وال يكتفي ابن القيم باملذاهب األربعة املعروفة، 
ولكن������ه يبدأ مبذاهب الصحاب������ة الكرام، ثم مذاه������ب التابعني، ثم 
مذاهب األئمة األربعة وغيرهم من الفقهاء، كإس������حق، واألوزاعي، 

وأبي عبيد، والليث بن سعد.

م ما اتفق عليه اخللفاء  ويق���دم ابن القي���م إجماع الصحابة، ثم يُقدِّ
م قول الصحابي الفقيه، على قول الصحابي  األربعة، أو بعضهم. ويُقدِّ

غير الفقيه��4. 

4 - مناقش������ة أدلة كل فريق في املس������ألة، والترجي������ح بينها. كقول ابن 
القيم عن إحدى هذه املسائل:

فقرة، وبعضها يشغل عدة صفحات. وهو إن أطال يطيل لسبب؛ حيث يعطي لكل مسألة وزنها النسبي، 
ملا لها من أهمية في نظره؛ وملا تفجر فيها من خالف؛ لذلك كانت مسألة الطالق الثالث أكبر املسائل 
التي اهتم بها، وأفرد لها صفحات مطولة في »إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان«. كما أفردها برسالة 

سماها »إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان«.
��1  زاد املعاد: 5/�49.
���  زاد املعاد: 5/601.

��3  إعالم املوقعني: �57/�.
��4  تهذيب السنن: 4/�31.
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»ونح������ن نذكر هذه املس������ألة، ومذاه������ب الناس فيه������ا، واالحتجاج 
ح ما وافق ُحكم رسول الله � منها«���. ألقوالهم، ونَُرجِّ

5 - تأكيد احلكم الذي أثبته أوال مبزيد من النصوص واألدلة، واحلجج 
والبراهني. وكثيًرا ما يفعل ابن القيم ذلك.

ونسوق هنا اختياًرا البن القيم، يُْظِهر منهجه الفقهي. فقد اختلف 
أبو حنيفة، واجلمهور في إجب������ار البكر البالغة على النكاح، فقال أبو 
حنيف������ة بأن البك������ر البالغة ال جُتب������ر، ال من أب وال غي������ره، ولو ُعقد 
عليها بدون اس������تئذانها ال يصح. وعلى هذا القول بعُض العلماء، مثل: 
األوزاع������ي، والثوري، وأب������ي ثور، وأبي عبيد، وأصح������اب الرأي، وابن 

املنذر، ورواية عن أحمد.

واملذه������ب اآلخر ق������ول اجلمهور: إن البكر البالغ������ة يُجبرها أبوها. 
وعليه مالك، والش������افعي، وأحمد، وإس������حق، وابن أب������ي ليلى. وذهب 
الشافعي إلى أن اجلد يُجبرها أيًضا. وعللوا لذلك بأن احلديث جعل 
الثيب أحقَّ بنفس������ها من وليها. فدلَّ هذا على أن البكر أحقُّ بها منها، 
وأنَّ اس������تئذانها على معنى استطابة النفس، ال على الوجوب. هذا ما 

قالوه.

وقد درس اإلمام ابن القيم هذه املس������ألة، فساق أوال عدة أحاديث، 
خَرج منها بحكم ش������رعي، هو أنه: »ال جُتبر البكر البالغ على النكاح، 
وال تُ������زوج إال برضاها«. ثم ذكر املوافق لذلك من الفقهاء ومذاهبهم، 
ثم أكد أن هذا احُلكم هو القول الذي يدين الله به، وال يعتقد س������واه، 
وأنه هو املوافق حلكم رس������ول الله �، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، 
ل ذلك، وأتبعه بالردِّ على من اس������تدل بحديث  ومصال������ح أمته. ثم فصَّ
النبي �: »الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها«��2. 

��1  زاد املعاد: 415/5.
��� أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ��14�1. وأبو 

َداُود، كتاب النكاح، باب في الثيب ���099.
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على أن لألب أن يُجبر البكر دون الثيب. وتفصيل ذلك فيما يلي:

أوال: أدل���ة ابن القيم من الس���نة على أن البك���ر البالغ ال ُتبر على 
النكاح:

��� في الس������نن من حديث ابن عباس أن جارية ِبْكًرا أتت النبي �، 
فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي �«���. 

��2 في الصحيح، أن رسول الله � قال: »ال تُنكح البكر حتى تُستأذن. 
قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت«��2.

��� وفي صحيح مسلم أنه � قال: »البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها 
صماتها«���.

ثانًيا: املوافق ملا ذهب إليه ابن القيم من أن البكر ال ُتَبر على النكاح: 

ذكر ابن القيم أنه قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد 
في إحدى الروايات عنه.

ثالًثا: موافقة ما ذهب إليه، من أن البكر ال ُتَبر على النكاح، حُلكم 
رس���ول الل���ه �؛ فإنه َحَكَم بتخيير البك������ر الكارهة، كما في احلديث 
الذي رواه أصحاب السنن. ويَُردُّ ابن القيم على من أسقط االستدالل 

بهذا احلديث ِبحجة أنه مرسل، فيقول: 

»ليس رواية هذا احلديث مرس������لة بَِعلة فيه؛ فإنه قد ُروي مس������نًدا 
م  ومرسال. فإن قلنا بقول الفقهاء: إن االتصال زيادة؛ وَمن وصله ُمقدَّ
على من أرس������له، فظاهر. وهذا تصرفهم ف������ي غالب األحاديث؛ فما 
بال هذا َخَرَج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا باإلرس������ال، كقول كثير من 

��1 ابن ماجه، كتاب النكاح، بَاب من زوج ابنته وهي كارهة ��1875. وأبو َداُود، كتاب النكاح، باب: في البكر 
يزوِّجها أبوها وال يستأمرها ���096.

��� أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ال ينكح األب وال غيره البكر والثيب إال برضاها ��5136.

��3 أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ��14�1.
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دته اآلثار الصحيحة الصريحة،  ثني، فهذا مرسل قوٌي، قد عضَّ احملدِّ
والقياس، وقواعد الشرع، كما سنذكره فيتعني القول به«���.

رابًع����ا: موافق����ة ما ذه����ب إليه ابن القي����م، من أن البك����ر ال ُتبر على 
الن����كاح، ألمر رس����ول الل����ه �، فإنه قال: »والِبْكُر تُس������تأذن«. وهذا أمر 
مؤكد؛ ألنه ورد بصيغة اخلبر الدال على حتقق املخبر به، وثبوته ولزومه. 

واألصل في أوامره أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خالفه.

خامًس���ا: موافق���ة م���ا ذهب إلي���ه ابن القي���م، ِمن أن البك���ر ال ُتبر 
عل���ى الن���كاح، لنه���ي رس���ول الله �. فقد ق������ال: »ال تنكح البكر حتى 

تُستأذن«.

سادًس���ا: موافق���ة ما ذهب إليه ابن القي���م، من أن البكر ال ُتبر على 
النكاح، لقواعد الشريعة اإلسالمية. فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة، 
ال يتصرف أبوها في أقلِّ شيء من ملكها إال برضاها، وال يُجبُرها على 
ها، ويُخِرُج بُْضَعها  إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُِرقَّ
منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من 
أبغض ش������يء إليها. ومع هذا فيُنكحها إياه قهًرا بغير رضاها، إلى من 
يُريُده، ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي �: »اتقوا الله في النساء؛ 
فإنهن َعواٌن عندكم«��2. أي أْس������رى. ومعل������وم أن إخراج مالها كله بغير 

رضاها أسهل عليها من تزويجها مبن ال تختاره بغير رضاها.

س���ابًعا: موافقة ما ذهب إليه ابن القيم، من أن البكر ال ُتبر على 
ة. ف������ال يخفي مصلحة املرأة ف������ي تزويجها مبن  الن���كاح ملصال���ح األمَّ
تختاره وترضاه، وحص������ول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك 
مبن تُبغض������ه، وتنفر عنه. فلو لم تأِت الس������نة الصريحة بهذا القول، 

لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة ال تقتضي غيره.

��1 زاد املعاد: 88/5.
��� الترمذي في النكاح، باب ما جاء في حق املرأة على زوجها، حديث ��1173.



��

ثامًن���ا: ردُّ ابن القيم على َمن اس���تدلَّ بق���ول النبي ]: »األيمِّ أحق 
بنفس���ها من وليها«، على أن الولي يُجبر البكر، وذلك من عدة وجوه. 
أهمه������ا أن ه������ذا احلديث ليس فيه ما يدل على ج������واز تزويجها بغير 
رضاها، مع بلوغها وعقلها ورشدها، وال أن للولي أن يزوِّجها بأبغض 
اخلل������ق إليه������ا إذا كان كفًؤا. وه������ذا إمنا يدلُّ بطري������ق املفهوم، مع أن 
املنازع ال يَُسلم بأنه ُحجة. ولو ُسلم بأنه حجة، فال يجوز تقدميه على 

املنطوق الصريح���.

ونلحظ على هذا املبحث الفقهي البن القيم ما يلي:

��� أن������ه ينطلق بدايًة من النصوص الش������رعية، ولي������س من املذاهب 
الفقهية، فيس������تنبط منها احلكم الش������رعي، ثم يُثَنِّي بذكر املذاهب 

وأدلتها، ويدرس هذه األدلة.

��2 أن������ه ال يقتصر على املذاه������ب األربعة، وإمنا يبدأ مبذاهب فقهاء 
الصحاب������ة والتابعني أوال، ثم مذاهب الفقه������اء من تابعي التابعني، 

ومعهم األئمة األربعة. 

�ج� أن������ه ال يتعصب ملذهب������ه احلنبلي، وإمنا يدرس دراس������ًة منهجية، 
ق������د يخالف فيها مذهب������ه احلنبلي، أو غيره م������ن مذاهب الفقهاء 

املتقدمني واملتأخرين.

ث. يُحيط بالنصوص، ومُييِّز صحيحها  �د� أنه عالٌم أصولي، فقيٌه ُمحدِّ
من سقيمها، ويَعلُم وجوهَ االستدالل، ويُجيُد الردَّ على املخالف.

�ه�� البن القيم نظٌر أصيل في بناء األحكام على مقاصد الش������ريعة، 
ومراعاة مصالح األمة عند النظر الفقهي.

�و� م������ن أصول منهج ابن القيم الفقهي: النص من الكتاب والس������نة- 
اإلجماع - القياس - املصالح املرسلة.

��1  زاد املعاد: 90-87/5.
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له  ون������رى أن هذا املنه������ج، لم يبتدْعه ابُن القي������م ابتداًعا، وإمنا أصَّ
األئمة من قبله، فنراه في عملهم الفقهي، بل نراه فيما نقله هو نفسه 

عن أبي حامت الرازي���، قال:

»العل������م عندنا ما كان عن الله تعالى، من كتاب ناطق، ناس������خ غير 
ت به األخبار عن رس������ول الله �، مما ال معارض  منس������وخ، وما صحَّ
ل������ه، وما جاء عن األلبَّاء من الصحابة ما اتفق������وا عليه. فإذا اختلفوا 
ل������م يخرج من اختالفهم، ف������إذا خفي ذلك ولم يُفه������م، فعن التابعني. 
ف������إذا لم يوجد عن التابعني، فعن أئمة اله������دي من أتباعهم، ثم ما لم 
يج������د عن أمثالهم، فعن مثل: عبد الرحمن بن مهدي��2، وعبد الله بن 

املبارك���...«��4. 

ومن هنا نعلم، أن د.عبد العظيم شرف الدين، أبعَد حني قال:

»منهج ابن القيم في بحثه منهج لم يُس������بَق إليه؛ فقد كان الفقهاء، 
ا ه������و، فقد اتخذ  قبْل������ه وبعده، يتخذون املس������ألة أس������اَس بحثهم؛ أمَّ

النصوص أساس بحثه، يعرضها ثم يستنبط منها«��5.

نعم، إن منهج ابن القيم تقدمي النصوص، واالستنباط منها بداية- 
كما قدمنا- ولكنه مس������بوق بهذا، ومتاِبع ألئمة هذا الشأن، ومخالف 

��1 أبو حامت الرازي: هو محمد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران احلنظلى، أبو حامت الرازى احلافظ، 
ولد سنة 195ه�، وتوفي سنة �77ه� بالري. روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه في التفسير �تهذيب 

الكمال: أبو احلجاج املزي �14/33. تهذيب التهذيب �67/�1.
��� عبد الرحمن بن مهدي: هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى، وقي�ل األزدى، 
البخاري،  له:  بالبصرة. روى  اللؤلؤى، ولد سنة 135ه� تقريبا، وتوفي سنة 198ه�  البصرى  أبو سعيد 
ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، قال عنه ابن حجر: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
واحلديث، قال ابن املدينى: ما رأيت أعلم منه. قال عنه الذهبي: احلافظ اإلمام العالم، كان أفقه من 
يحيى القطان، قال على بن املدينى: أعلم الناس باحلديث عبد الرحمن �تهذيب الكمال 430/17. تهذيب 

التهذيب ��50/6. 
��3 عبد الله بن املبارك: هو عبد الله بن املبارك بن واضح احلنظلى التميمى، أبو عبد الرحمن املروزى، 
أح�د األئمة األعالم، وحفاظ اإلسالم، ولد سنة 118ه�، وتوفي سنة 181ه�. روى له: البخاري، ومسلم، 

وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه �تهذيب الكمال 5/16. تهذيب التهذيب �433/5.
��4 إعالم املوقعني: 575/1.

��5 ابن قيم اجلوزية: عبد العظيم شرف الدين، ص488.
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في الوقت نفس������ه للفقهاء الذين بدءوا باإلجماع، أو باملذاهب وأقوال 
ع������وا منها؛ وهذا لعجزهم عن اإلحاطة  جوا عليها، وفرَّ الفقهاء، فخرَّ
بالنص������وص، وقصور باعهم عن الس������موق إلى أدلة الكتاب والس������نة، 

وقعود همتهم عن مطاولة األئمة.

واب������ن القيم باتباع ه������ذا املنهج األصيل، وبقدرات������ه العلمية الفذة، 
م لن������ا عمال علمًيا أصيال،  وعنايته بأصول الش������ريعة ونصوصها، قدَّ
يُعبِّر عن ش������خصيته العلمية في نزاهتها وموضوعيتها، وفي مرونتها 
وواقعيته������ا، وفي جرأتها وروحانيتها. وبذلك هو يتوافق مع املدرس������ة 
العلمية التي ينتمي إليها، وهي مدرسة جتديد الدين وإحيائه، بالعودة 
إلى ما كان عليه س������لُفنا الكرام، وفتَح الباب واس������ًعا لالجتهاد، وجعل 

الشريعة شاملة لكل املستحدثات، ومستغرقة جلميع أفعال العباد. 
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املبحث ال�صاد�ض

االختيار وجتديد الفقه
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لقد قذفت احلياة املعاصرة بكثير من املس������ائل واملس������تجدات التي 
حتتاج حلكم من منظور الفقه اإلس������المي، ويواجه العالم اإلس������المي 
حتدي������ات حضارية عجز الفقهاء حتى الي������وم عن عالجها جميًعا مبا 
يواكب مس������تجدات العصر. ووجد علماء األمة أنفس������هم في مواجهة 
قضايا حتتاج إلى إمعان الفكر، الستنباط أحكام مالِئَمة للمستجدات، 

توافق النص، وتقنع العقل، ويطمئن إليها القلب.

د الفقه اإلسالمي في العصر الذي تتدفق فيه املعلومات،  فهل جتمَّ
ويجتاح العالم ثورة معرفية؟

وكيف ميكن تخليص الفقه مما انتهى إليه؟

وما مدى احلاجة إلى جتديد الفقه اإلسالمي؟

وهل ميكن جتديد الفقه، ليتوافق مع متطلبات العصر؟ 

اإلجابة: نعم. لكن يجب أن منتلك اإلجابة عن الكيفية. 

ويقسم الدكتور محمد رأفت عثمان �عميد كلية الشريعة والقانون 
بجامعة األزهر سابقا، وعضو مجمع فقهاء الشريعة في أميركا� دعاة 

التجديد- في مقاصدهم- ثالثة أقسام:

أحدها: أن يُراد بالتجديد إلغاء ما تركه لنا أئمتنا العظام، من القواعد 
األصولية، والقواعد الفقهية، واختراع قواعد جديدة. 

والثان���ي: أن يكون مرادهم، إلغاء أبواب من علم الفقه، صار ال حاجة 
- ف������ي نظرهم - تدعو إلى وجوده������ا، أو إلغاء بعض األحكام التي 
تضمنها الفقه اإلسالمي. وهذا أمر يدعو إلى الغرابة، فأيُّ األبواب 
يُراد إلغ������اؤه؟! هل الطهارة، أْم الصالة، أْم الزكاة، أم احلج؟! وهذا 
مس������تحيل؛ ألن هذه األبواب ال ميكن االجتهاد فيها، فهي ثابتة، وال 

ميكن أن نتعرض لها باإللغاء.   
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والثال���ث: أن يك������ون املقصود من التجديد، هو البيان الفقهي للقضايا 
والتصرفات والعالقات اجلديدة، التي حتتاج إلى بيان حكم الشرع  

واستثمار األموال، واالستنساخ، وتأجير األرحام، وغير ذلك���.

والعجي������ب أن األص������وات التي تنادي بذلك التجدي������د املنفلت، هي 
من غير املتخصصني في الفقه اإلس������المي! بل إن بعضهم تتلمذ في 

الغرب، لذلك تتوه احلقائق، ويختل املنهج، وتضيع الضوابط.

ويطل������ق دعاوى التجديد املنفلت م������ن أي ضابط، َمن يصف الفقه 
باجلم������ود، ويَْس������َخر من تراثه العظيم، ويفه������م التجديد على أنه نفي 
للق������دمي. مع أن كل علم يجب أن ينطلق من املوجود، وليس من العدم، 
ولن يس������تطيع أن يجته������د في احلاضر من يجه������ل املاضي، وال يجوز 
أن يُع������دَّ مجتهدا َمن جهل علم اخلالف الفقه������ي، ولم يُبْصر األقوال 

الفقهية، ولم يدرس املذاهب واألصول.

وال شك أن  الفقه اإلسالمي ميتاز باملرونة، وهو قادر على التواصل 
مع األفكار املس������تحدثة دينيا واجتماعيا. فظواهر اجلمود في الفكر 
اإلس������المي، وظواه������ر االنفالت من هذا الفكر، تع������ود إلى غيبة هذه 
احلقيقة عن كل من أه������ل اجلمود وأهل االنفالت مًعا. وما أجمل أن 

نتوسط في ذلك، بني تياري اإلفراط والتفريط!.

������ة ِمن معنى الكلمة، وهو أن  وال يُقص������د بالتجديد، ما يفهمه العامَّ
يث������وروا على الدي������ن، وأن يخُرجوا على أحكامه. وإمن������ا التجديد أن 
تأتي بالقدمي على حقيقة معناه، وتُغذيه بعناصر احلياة، وتُكس������به من 
ا َجدَّ فيها - من ش������ئون الفك������ر واالقتصاد واالجتماع-  وقائعها، وممَّ
ًدا، وال  ثروًة جدي������دة لم تكن. فليس التجديد تقلي������ًدا للمْحَدثني مجرَّ
اتباًع������ا للمبتدع������ني مندفًعا، إمنا التجديد إحي������اء القدمي متغذًيا من 
وقائع احلياة، وقد خلع ربْقة اجلمود التي نسجتها التقاليد الفاسدة، 
والعادات املوروثة التي ليست من الدين، كذلك كان ابن القيم، وشيخه 

��1 موقع جريدة الوطن القطرية،  الثالثاء �007/01/09م.
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ابن تيمية، وكذلك ينبغي أن يكون املجدد في اإلسالم���.

والتجديد في الفقه يأتي من داخله، وليس بالثورة عليه. واالختيار 
الفقه������ي هو طريق املجتهدين للوصول إل������ى ذلك، فهو من أهم آليات 
التجديد ووسائله في عصرنا احلاضر. وقد أثبت فقهاؤنا أن الشريعة 
قادرة على مواجه������ة مختلف الظروف في مختلف البيئات، واجتهدوا 
ألزمانه������م. فهل لدينا الكفاية التي تؤهلنا ألن يكون منا من يس������تأنف 
هذا العمل، ويثبت باجتهاده، وما يقدم من اختيارات في املختلف فيه، 
ما يؤكد إمياننا بأن الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان، وأنها تستغرق 

جميع احلوادث؟!

وجانب أساسي من التجديد الفقهي، يكون بالنظر في املستجدات، 
وهذه تتعدد موضوعاتها، مثل: حكم تصنيع السالح النووي والكيماوي 
والبيولوجي واس������تخدامه - بنوك احلليب البشري املختلط - التحكم 
في جنس اجلنني- االستنس������اخ البش������ري - منع احلمل اجلراحي - 
أطف������ال األنابيب - تأجير الرحم - اإلجه������اض - تعريف احلياة التي 
تصير النطفة إنس������انا- تعري������ف املوت الذي يصير اإلنس������ان جثة - 
حكم إس������عاف من مات قلبه دون دماغه - بي������ع األعضاء والتبرع بها 
- جراحات التجميل - رتق غشاء البكارة - مصير البويضات الزائدة 
ف������ي التلقيح الصناعي - أقل م������دة احلمل وأكثره - أقل مدة احليض 
وأكث������ره - إجهاض اجلنني املش������وه - بداية احلي������اة - قتل الرحمة - 
زراعة خاليا املخ واجلهاز العصبي - زراعة الغدد واألعضاء التناسلية 
- استخدام األجنة املجهضة والزائدة عن احلاجة واملولود الالدماغي 
مص������دًرا لزراعة األعضاء والتجارب - حضان������ة األم املصابة باإليدز 
لوليدها الس������ليم - حق الس������ليم من الزوجني في طل������ب التفريق من 
الزوج املريض باإليدز - املواد اإلضافية احملرمة والنجسة في صناعة 

��1 انظر: التجديد في الفقه اإلسالمي: د.محمد السيد الدسوقي، قضايا إسالمية ��78 القسم الثاني، 
املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، �/50. ابن حنبل، حياته وعصره- آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة، 

ص�30.
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الغذاء والدواء في صورتي االس������تحالة وعدمها - االستنساخ البشري 
- البصم������ة الوراثية وأثرها في إثبات النس������ب - الهندس������ة الوراثية 
- التج������ارة اإللكتروني������ة التي تتم عبر اإلنترن������ت دون أن يلتقي البائع 

واملشترى- املعامالت في البورصات- العقود اآلجلة.

ولكن: ملاذا االختيار الفقهي؟ 

نحت������اج إلى االختي������ار الفقهي؛ ألن احلقيق������ة توزَّعت بني املذاهب 
اإلس������المية، ولْم يَقتصر بها أحُدها، وال مجاَل الس������تحداث مذاهب 
فقهي������ة جديدة، على الرغ������م من توارد املجتهدين ف������ي األمة، وتوالي 

ترجيحاتهم في مسائل اخلالف.

ونحت������اج إل������ى االختي������ار؛ ألن هذه املذاه������ب تنوعت ف������ي طرائق 
االس������تنباط، وتعددْت أصولُها، واتفقت في بع������ض األصول والفروع، 
واختلفت في بعض آخر، على الرغم من وحدة الهدف، وهو الكش������ف 
عن احلكم الش������رعي وإظهاره. وطريقنا إلى إدراك احلكم الشرعي، 
هو الدراسة الفقهية املقارنة، التي ال تختصُّ مبذهب دوَن مذهب، وال 
تقتص������ر على آراِء فريق من املس������لمني دون فريق. وهذه املقارنة، هي 
التي تُظهر أيَّ األقوال أقرب إلى احلقيقة، وأدعى للمصلحة، وأس������لم 

ُعقًبا، وأحقُّ اتباًعا. 

ونحتاج إلى االختيار؛ ألن الفقيه كما يختار من األقوال في املذاهب ما 
يراه موافقا لألصول، فهو محتاج ألن يختار من األقوال املعاصرة في 
املسائل املستحدثة ما يكون موافقا أيضا لألصول. فاالختيار يشمل 
املسائل املعروفة واملسائل املتجددة. وقد اجتهد الفقهاء السابقون في 
النوازل التي كانت في عصرهم، وجعلوا أحكاما من الفقه لألقضية 
مفروض   - يأتي  كل عصر  وف��ي  وف��ي عصرنا-  بالناس.  التي حتل 
على طائفة أن حتمل هذا العلم؛ حتى تفصل للناس فيما يحدث لهم 
من أقضيات منطلقني من أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها ومن 
الله  يقول  والتجديد،  االجتهاد  معنى  وهذا  وأصوله،  الفقه  مصادر 
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تع������������ال�����������ى: }       
         
        
                { )التوب��ة: ��22. وي��ق��ول سبح�ان������ه: }  
        
         
          

                        { �النساء: ��8. 

ويق������ول النبي �: »ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احلق ال 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك«���. 

رها البخاري بأنهم أهل العلم��2. وفسَّ

: »ال تخلو األرض ِمن قائٍم لله بحجة؛ لئال تبطل  وق������ال اإلمام علىٌّ
ُحَجج الله وبيِّناته«���.

ويتبادر إلى ذهن غير املتخصصني: أن االختيار الفقهي يَِرُد 
مبعنى االختيار اللغوي، أي االنتقاء دون اجتهاد. واحلقيقة غير 
ألنه  التجديد؛  إلى  طريق  واالجتهاد  اجتهاد،  فاالختيار  ذلك؛ 
بحٌث في األدلة واألصول، واملوازنة بينها في املذاهب املختلفة، 
وبحث في املقاصد واحِلَكم والغايات الشرعية، والترجيح في 
املسألة،  أدلة جديدة في  س  وتلمُّ والتعارض،  مواضع اخلالف 
وال��رّد  املخالف،  في  والضعف  املوافق،  في  القوة  وجه  وبيان 

املعاَرضات. على 

أمتي  من  طائفة  تزال  »ال  النبي �:  قول  باب  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  كتاب  البخاري،  أخرجه   �1�
ظاهرين على احلق«، 6881. ومسلم في كتاب اإلمارة، باب قوله �: »ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

على احلق ال يضرهم من خالفهم«، 19�0. 
��� صحيح البخاري: �666/6.

��3 أبو نعيم في حلية األولياء: 80/1. وابن عساكر في تاريخ دمشق: 17/14.
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ومن هنا، يَفهم املتخصصون أن االختيار من جتديد الفقه واإلصالح 
ه على  الدين������ي، كما ذكر ابن القيم في »إعالم املوقعني«���، في أثناء ردِّ
َم������ن قال مبن������ع االختيار بعد عصر األئمة، بزع������م عدم وجود َمن هو 
ة،  د بأال تخلو األرض من قائم لله ِبُحجَّ ٌل لذلك. وذَكَر أن الله تعهَّ ُمؤهَّ
ُد لها  وأن الل������ه ال يزال يَبعث على كلِّ مئة س������نٍة لهذه األم������ة. َمن يُجدِّ

دينها��2.

��1 إعالم املوقعني: 60�/1.
��� عن النبي � أنه قال: »إن الله يبعث لهذه األمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها«، أخرجه 
أبو داود في كتاب املالحم، باب ما يذكر في قرن املائة ��4�91. واحلاكم في املستدرك على الصحيحني، 

كتاب الفنت واملالحم ���859. بإسناد صحيح.
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املبحث ال�صابع

ابن القيم واملذهب احلنبلي

االتفاق واالختالف



��
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متي������َز املذهب احلنبلي بخصائص، جعلته حّيًا نامّيًا، قوّيًا متجدًدا. 
وهذه اخلصائص هي: 

أ� املذه������ب احلنبلي س������لفي أثري، َحَرَص على فقه الكتاب والس������نة، 
والرجوع دائًما للنصوص. وقد اس������تفاد املذه������ب مما َجَمَع أحمد 
من أحاديث وأخبار وآثار س������لفية وفت������اوى الصحابة. وكانت هذه 
ت املذهب  الس������لفية فتًحا وثراًء، ال جموًدا وال تضييًقا؛ إذ إنها أمدَّ
بثروة فقهية من األحكام واملسائل التي يُقاس عليها، باإلضافة إلى 

أقوال الرسول �، وأفعاله، وأقضيته.

وجدي������ر بالذكر أن منطق هذا الفقه األثري- كما يُبنيِّ الش������يخ أبو 
زهرة- يؤدي إلى التوس������عة في األحكام بَ������َدَل التضييق، وإلى اإلباحة 
دون املنع. وبذلك قام الدليل على من يزعمون أن الرجوع إلى مسالك 
السلف الصالح فيه تضييق على الناس وحَرج؛ فهم لم يعرفوا حقيقة 
ه������ذه اآلثار، وال الطرائق التي س������لكها الصحاب������ة الكرام في معاجلة 
املش������كالت التي عرضت لهم بروح الدين. هذا الدين الذي جاء رحمة 

للناس، ولم يجئ إلعناتهم والتضييق عليهم!.

ومن هنا، كان املذهب احلنبلي من أوسع املذاهب في إطالق حرية 
التعاق������د، وفي الش������روط. وأجاز اإلمام أحمد تعلي������ق عقود األنكحة 
بالشرط كسائر العقود. وخلفه ابن القيم في ذلك، وعلله بأن األساس 
في العقود هو احلاجة إليها. وقد تكون ثمة حاجة خاصة، أو مصلحة 
معينة في عقد يتعلق بشرط. ويجب الوفاء بهذه احلاجة أو املصلحة، 
وإال كان تضييًق������ا، وال دليل باملنع. وكل تضيي������ق هو من احَلَرج الذي 

جاء الشرع مبنعه���. 

ب� أثَّر اعتماد املذهب على اآلثار وفتاوى الصحابة اعتماًدا واس������ًعا، 
في اتس������اع األص������ول التي بَنى عليها أحمد فقهه، والتي اس������تنبط 
احلنابلة م������ن بعده على ضوئها، فكانت س������بًبا ف������ي خصوبة هذا 

��1 ابن حنبل: أبو زهرة، ص�66-�60، �73.
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الفق������ه، ال في جفافه، فبكثرة املروي تكثر وجوه القياس والنظائر، 
ومن اآلثار تع������رف طريقة معاجلة الصحابة للمس������ائل، ومنهجهم 
في االستنباط. ومن ذلك علم اعتماد الصحابة للقياس، واملصالح 
املرسلة، وس������د الذرائع، واالس������تصحاب، ومراعاة القصود، وسد 

احليل، واعتبار العرف.

ومييز الش������يخ محمد أبو زهرة ب������ني الفقه الذي اعتمد على الرأي 
والتفري������ع والضبط القياس������ي؛ فأعجز املتأخرين ع������ن االنطالق في 
االس������تنباط مبا يواكب النوازل، والفقه األثري الذي يَُعدُّ على العكس 

من ذلك.. يقول:

»وق������د الحظنا من االس������تقراء الفقه������ي أن الفقه ال������ذي يكثر فيه 
التفري������ع، ويضبط بضوابط قياس������ية كالفقه احلنفي بش������كل خاص، 
والفقه الش������افعي ال������ذي يقاربه -وإن لم يكن مياثل������ه- يكون الضبط 
القياس������ي مقيًدا له، فإذا جاء الفقيه، وابتلي بحوادث وجد النصوص 
املذهبية القياسية قائمة، وقد تكون غير مناسبة للزمان فتقف عاجزة 
بني الفقيه واإلفتاء بالصال������ح؛ ولذلك اضطر املجتهدون في املذهب 
احلنفي بسبب ضبط األقيس������ة، والتفريعات القياسية أن يكثروا من 
االستحسان بالعرف، حتى وجدوا املتأخرين متأثرين بالعرف يتحللون 
من بع������ض تفريع������ات األقدمني وأقيس������تهم، فيخالفونه������م ويعتبرون 
اخلالف بينهم وبني س������ابقيهم اختالف زمان ومكان، ال اختالف دليل 

وبرهان«���.

ت� اس������تمر احلنابلة على االجتهاد، فلم يغلقوا بابه، وبرز منهم فقهاء 
أعالم، اجتهدوا اجتهادات مش������كورة غير منك������ورة، أمَنت املذهب 
دته جتديًدا مستمًرا، باملتح من معني نصوص الكتاب والسنة،  وجدَّ
وفتاوى الصحابة وأقضيتهم. فالنصوص التي هي مصادر االجتهاد 
وعدت������ه، ومنبع األح������كام والفقه عند احلنابلة ف������ي أدوار املذهب 

��1  ابن حنبل: أبو زهرة، ص�76.  وانظر أيضا الصفحات: �8�-�79.
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املختلف������ة، يُقصد به������ا نصوص الكتاب والس������نة وإجماع الصحابة 
الكرام - التي يعود إليها فقهاء املذهب في االستنباط واالستدالل. 
أم������ا غيرهم م������ن املذاهب، فكان أكثر عم������ل فقهائها الوقوف عند 
كالم إمامهم، أو تأويل نصوص الكتاب والسنة إن لم تكن متطابقة 
م������ع املذهب، حتى صار النص عندهم يعني م������ا نصَّ عليه اإلمام، 
ال نصوص الكتاب والسنة؛ لذلك أغلق غير احلنابلة باب االجتهاد 
بعد عصر األئمة، على حني َجهَد احلنابلة أنفس������هم في اس������تمرار 

فتح باب االجتهاد.

ون ب������اب االجته������اد، وال يقولون  ومم������ا يؤكد أن احلنابلة ال يَُس������دُّ
بانقطاعه: أْن وجد منهم في مختلف العصور علماء أفاضل، هم أئمة 
املذهب بعد اإلمام أحمد-رحمه الله- وكل منهم يجتهد في املس������ائل 
حون  الت������ي تعرض عليه، وقد يَخُرجون عن املعتمد في مذهبهم، ويُرجِّ
بعض الروايات على بعض، ب������ل يُضعِّفون أقواال معتمدة في املذهب. 
وِمن أش������هر هؤالء: أبو الوفاء ابن عقيل، وأبو محمد ابن قدامة، وأبو 
العب������اس اب������ن تيمية، وتلميذه اب������ن القيم، وغيره������م الكثير ممن نَهَج 
منهجه������م في حرية الفكر، واخلروج عن أس������وار التقليد، واألخذ من 
الينبوع الصافي: الكتاب والس������نة، ومواجهتهم ما يجدُّ من مش������كالت 

وإن لم يتكلم فيها أحد من العلماء قبلهم���. 

ث� نشط أتباع املذهب احلنبلي في االجتهاد، والتصنيف، والتدريس، 
واإلفت������اء. وتقدموا أحياًنا ملخالفة إمامه������م، واالختيار من أقواله؛ 
فعلَََْوا باملذهب، وس������اروا به في الطريق األمثل، وأوجدوا فيه حياة 
ومرونة تتس������ع ألحكام احلوادث في كل زم������ان ومكان. فقد تابعوا 
إمامهم نقال وجمًع������ا وتخريًجا وتفريًعا وترجيًحا وتصحيًحا، فنما 

املذهب بكل ذلك منوا ُمطِرًدا��2. 

��1 انظر: أصول مذهب اإلمام أحمد- دراسة أصولية مقارنة: د.عبد الله بن عبد احملسن التركي، مؤسسة 
الرسالة، بيروت، 1419ه�/1998م، ص709.

��� انظر كتاب: ابن حنبل: محمد أبو زهرة، ص��8.
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ج� ل������م يُ������دوِّن أحمد كتًبا في الفقه، يُنصُّ فيه������ا على القول الصحيح 
ن عنه أصحابه روايات ألقواله  عنده، وال على آِخر قوٍل له، وإمنا دوَّ
منه������ا ما رجع عنه، وق������د ال يُعلم أي القولني صار إليه آخًرا؛ لذلك 
كثرت األقوال في املذهب احلنبلي، فكانت س������بًبا لتنميته وحيويته، 
مب������ا فتحت من أبواب االجتهاد لفقهاء املذهب في الفروع، وتلمس 
الراجح من اخلالف في املذه������ب، والبحث عن القول الذي يوافق 
الدلي������ل. ولم يتقي������د املجتهدون املتأخرون مبا اخت������اره املجتهدون 
املتقدم������ون، بل كانت لهم اختياراتهم التي خالفوا بها حتى املذهب 
كله، كما فعل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ فقد أجاز احلنابلة أكثر 

من غيرهم مخالفة اإلمام في املسائل االجتهادية.

ح� للقواع������د الفقهية أهميتها في املذهب احلنبلي، فقد جمعها فقهاء 
احلنابلة بعد أن اس������تخرجوها من فروع املذهب، ورصدوا ضوابط 
جامعة ال تشذ فروعها، وعيَّنوا النظائر واألشباه والفروق، فدلَّ هذا 
عل������ى أن عملهم الفروعي لم يكن خواطر س������انحة، وإمنا قام على 
منه������ج أصيل تلتقي أصوله وفروع������ه، وعلى قواعد حتكم املذهب. 
وم������ن أه������م املصنفات في هذا كت������اب: »تقري������ر القواعد، وحترير 

الفوائد« البن رجب احلنبلي.

الفقه احلنبلي ينبني على بصر بالواقع وأعراف الناس، ويبعد عن  خ� 
االفتراض والتقدير ملا لم يقع، ويراعي املصالح واملقاصد الشرعية، 
وحتى في القياس يقوم النظر على املصلحة، ال على العلة املطردة 

كما يراها سائر الفقهاء.

د�  يتميز املذهب احلنبلي بنزعة روحية أرساها إمامه أحمد، بتأكيده 
على إصالح النية، وحس������ن القصد مع الفطنة، وحسن الرأي عند 

النظر والبحث.

وال ش������ك أن ابن القيم تأثر بهذه اخلصائص التي متيَّز بها املذهب 
احلنبلي، فهو مذهبه الذي نش������أ عليه منذ صباه، وَدَرَج على شيوخه، 



��

وَدَرَس أحكام������ه، وبحث أصوله وقواع������ده، جرًيا مع ما كان متبًعا في 
عصره - وقبل عصره - في دراسة الفقه في املدارس واملساجد. وهو 
ف������ي ذلك تبع ألبيه الذي كان قيًِّما ملدرس������ة من أهم مدارس احلنبلية 
بدمشق، وهي املدرسة اجلوزية، وإليها انتسب، وبها ُعرف في التاريخ. 
وكان أبوه أول معلم له، وأخذ بيده في دراسة املذهب، وعنه أخذ علم 
الفرائ������ض... ولكن ابن القيم لم يكتف بدراس������ة املذهب احلنبلي، بل 
درج عل������ى ما كان عليه ش������يخه ابن تيمية وكبار الفقهاء من دراس������ة 

اخلالف، واالختيار من املذاهب، والترجيح بني األقوال. 

ومع كل ذلك، لم يتعصب ابن القيم ملذهبه الذي انتس������ب إليه، وال 
ح يوًما بأنه حنبلي على وجه يفهم منه تعصبه لهذه النس������بة،  هو صرَّ
وال ميدح أصحاب أحمد مبا ليس فيهم. وهو لم يعزل نفس������ه؛ فعرف 
فضل أصحاب املذاهب األخرى، وكان حريًصا على أن يكون له من كل 

املذاهب شيوخ وتالميذ. وفي كتبه يُجّل جميع األئمة، ويُثني عليهم.

وم������ن اطالعنا على ما كتب في الفق������ه، ندرك أنه ما كان يقف مع 
مذهبه دون غيره من املذاهب، وال يجعله منطلقه ومنتهاه، وال يقتصر 
علي������ه إال في أحوال نادرة، ففي كل مس������ألة يَعِرض لها كان مس������تقل 
النظ������ر، له اختيار غالًبا؛ لذلك لم يؤل������ف كتًبا مذهبية، ال في الفقه، 
وال في غيره. وال مينع أن تندَّ عنه عبارات توحي بعمق حبه للمذهب 

احلنبلي وألئمته، وعظيم انتمائه إلمامه أحمد، وألصحابه.

 عمل ابن القيم في املذهب احلنبلي مجدًدا ألصول أحمد، ومحقًقا 
ًجا عليها. وأحياًنا يخالف املذهب مخالفة  لألقوال املنسوبة إليه، وُمخرِّ

صريحة، ويَخُرج عليه. وبيان ذلك بإيجاز كالتالي:
َر ابن القيم في أصول املذهب احلنبلي الفقهية، فأس������هب في  � - حرَّ
بيان هذه األصول تفصيال في كتابه »إعالم املوقعني«، واستدل لها 
استدالال واسًعا، وبنيَّ أنها الطرق الفقهية املوصلة ملعرفة األحكام 

الشرعية.. وهي أصول خمس، جنملها فيما يلي:
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األصل األول: النصوص، فإذا وجد اإلمام أحمد النصَّ أفتى مبوجبه، 
ول������م يلتف������ت إلى ما خالفه، وال َمن خالفه كائًن������ا من كان. ولم يكن 
يق������دم على احلديث الصحيح عمال، وال رأًيا، وال قياًس������ا، وال قول 
صاح������ب، وال عدم علم������ه باملخالف الذي يس������ميه كثير من الناس 
إجماًع������ا، ويقدمونه على احلديث. وقد كّذب أحمد من ادعى هذا 

اإلجماع. ولم يُسْغ تقدميه على احلديث الثابت.

األصل الثاني: فتاوى الصحابة، فإن أحمد إذا وجد لبعضهم فتوى ال 
يعرف منهم مخالف له فيها، لم يَْعُدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك 
إجماع. بل كان من ورعه في العبارة يقول: ال أعلم شيًئا يدفعه، أو 

نحو ذلك.

األص���ل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبني له موافقة 

أحد األقوال حكى اخلالف فيها، ولم يجزم بقول.

األص���ل الرابع: األخذ باملرس������ل واحلديث الضعي������ف، إذا لم يكن في 
حه عل������ى القياس. وليس املراد  الباب ش������يء يدفعه، وهو الذي رجَّ
بالضعيف عنده الباطل وال املنكر، وال ما في روايته متهم بحيث ال 
يس������وغ الذهاب إليه، والعمل به؛ بل احلديث الضعيف عنده قسيم 

الصحيح، وقسم من أقسام احلسن.

األصل اخلامس: القياس، فإذا لم يكن عند اإلمام أحمد في املس������ألة 
، وال قول الصحابة، أو واحد منهم، وال أثر مرس������ل أو ضعيف،  نصُّ

َعَدَل إلى األصل اخلامس، وهو القياس، فاستعمله للضرورة���.

اتباع  الناس  »إمنا على  اإلمام أحمد:  قوُل  ويُجمُل هذه األصول 
بعد  ثم  الله �، ومعرفة صحيحها من سقيمها،  اآلثار عن رسول 
ذلك قول أصحاب رسول الله �، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض 

��1 إعالم املوقعني: 37-33/1.
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مخالًفا، فإن اختلف، نظر في الكتاب، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب 
ي��أِت عن النبي  أخذ به، أو بقول رس��ول الله � أخذ به، ف��إذا لم 
�، وال عن أحد من أصحاب النبي � نظر في قول التابعني، فأي 
الناس  أح��دث  ما  وت��رك  به  أخذ  والسنة  بالكتاب  أشبه  كان  قولهم 

بعدهم«���. 

وعل������ى ه������ذا البيان من اب������ن القيم ألصول مذه������ب أحمد، اعتمد 
الالحق������ون، ومنها انطلق الدارس������ون ألصول املذهب ش������رًحا وبياًنا 
وتفصي������ال وتطبيًقا، كابن بدران في مدخله عن املذهب احلنبلي، وأبو 

زهرة في كتابه عن »ابن حنبل«.  

ونلحظ على بيان ابن القيم لهذه األصول ما يلي:     

ل في بعضها،  ��� يُجِم������ُل اب������ن القيم في بعض أصول أحم������د، ويُفصِّ
فيدم������ج في كلمة »النص������وص«: األحاديث الصحيح������ة، وفي كلمة 
»القياس«: املصالح املرس������لة واالس������تصحاب، باعتبار أن ذلك من 
الرأي. ثم يقسم أقوال الصحابة قسمني، أحدها ما ال خالف فيها 

بينهم، واآلخر املختلف فيه.

��2 ل������م يذكر اب������ن القيم اإلجماع تصريًحا في أص������ول أحمد، ووْجُه 
ذلك أن اإلجماع املعتَرف به عند احلنابلة هو إجماع الصحابة، أما 
إجماع من بعدهم، ف������كان أحمد يَحتاط، ويعلّم تالميذه أن يقولوا: 
ال نعلم فيه خالًفا، فرمبا اختلف الناس وهو ال يدري، وهذا تدقيق 
علمي صارم من أحمد، وتس������مية لألشياء بأسمائها، فما كان عدم 
عل������م باملخالف، فإنه ال يعني علًما بعدم املخالف، فعدم العلم ليس 

��1 بدائع الفوائد: مج4، ص877.
ومن هذا النقل يُعلم خطأ ادعاء أبي زهرة: أن أحمد كان ال يتخير من أقوال التابعني إذا اختلفوا، وأنه   
كان يجعل قول كل تابعي قوال عنده، فيكون االختالف بينهم اختالًفا في مذهبه. انظر: تاريخ املذاهب 

اإلسالمية: محمد أبو زهرة، ص300.
أما ابن القيم فال يرى في قول التابعي حجة بنفسه وإن نسبه إلى النبي �، »فإن كان قاله برأيه فال   
حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطع ال تقوم به حجة« �انظر: أحكام أهل الذمة، مج�، ص��68.   
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علما بالعدم، لذا ال يجيز أن يس������مي ه������ذا إجماًعا. أما إن اتفقت 
األم������ة، وُعلم أنه لم يخالف أحد، فإن هذا إجماع حقيقي يأخذ به 
أحم������د، ويعتد بحجيته. وقد اتبعه احلنابلة على ذلك؛ فهم يقولون 
بحجية اإلجماع عموًما، وإمكانه مطلًقا. واملسائل التي ال يُعلم فيها 
مخال������ف ملا قاله بعض الصحاب������ة، ال ينازعون في العمل مبوجبها، 
ما لم تعارض بنصوص صحيحة قطعية تخالفها، ولكنهم يحتاطون 

ون ذلك إجماًعا، الحتمال وجود املخالف.   فال يُسمُّ

��� قدم أحمد فتوى الصحابة على احلديث املرسل والضعيف. واملتأخرون 
حون االحتجاج بقول  من احلنابلة - وخاصة ابن تيمية، وابن القيم - يُرجِّ

الصحابي، ويرون أنه هو التحقيق في مذهب أحمد رحمه الله���.

وأم���ا تنقي���ح ابن القي���م للمذهب، وتخريجه على قول أحمد، فمنه 
كثي������ر كتخريجه ألحمد اعتبار الكف������اءة في الدين وحده على قول له. 
فق������د ذكر ابن القي������م روايتني ألحمد، إحداه������ا أن الكفاءة في الدين 
والنس������ب خاص������ة، وفي رواية أخرى هي خمس������ة: الدين، والنس������ب، 
واحلري������ة، والصناعة، واملال. ثم ذكر رواية عن أحمد فيها أن الكفاءة 
ج على هذه  ح������ق الله تعالى، ف������ال يلزم رضا األولياء بإس������قاطه. وخرَّ
الرواية أن الكفاءة ال تعتبر في احلرية، وال اليسار، وال الصناعة، وال 

النسب، وإمنا تعتبر في الدين فقط. وعلل ذلك بقوله:

»فإنه لم يقل أحمد، وال أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة 
باط������ل وإن رضيت، وال يق������ول هو وال أحد: إن نكاح الهاش������مية لغير 
الهاش������مي، والقرشية لغير القرش������ي باطل، وإمنا نبهنا على هذا ألن 
كثيًرا م������ن أصحابنا يحكون اخلالف في الكفاءة، هل هي حق لله، أو 
لآلدمي؟ ويطلقون قولهم: إن الكفاءة هي اخلصال املذكورة، وفي هذا 

من التساهل وعدم التحقيق ما فيه«��2.

��1 إعالم املوقعني: 3�/1. أصول مذهب أحمد، ص437. وانظر: أسباب اختالف الفقهاء: علي اخلفيف، 
ص�69-�68.

��� زاد املعاد: 147-146/5.
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وكان لعمل ابن القيم الفقهي تأثير كبير على املنتس������بني للمذهب، 
ة في مباحث  ف������زاد اهتمامهم بالبحث عن الدليل، وظه������رت كتب عدَّ
الط������الق الثالث، مثل: »األحادي������ث واآلثار املتزاي������دة في أن الطالق 
الث������الث واحدة« البن رج������ب. وظهرت اختيارات اب������ن القيم في كتب 
املذه������ب، مثل: »اإلنصاف« للمرداوي، و»اختيارات ابن تيمية« للبعلي، 

وغيرها���.

ولهذا االهتمام من ابن القيم بتس������ديد املذه������ب وتهذيبه قال ابن 
اآللوسي: »وكْم بََرَع في هذا املذهب من إمام فاضل، وعالم تسير إليه 
َد هذا  الرواحل! وكم قلده من ولي كامل، وزاهد واصل! وآخُر َمن سدَّ
ب - آل قدامة، وآل تيمية، وابن قيم اجلوزية، ومن  املذهب، ونّقح وهذَّ

أخذ عنهم في البالد الشامية«��2. 

من  كثير  عن  الفقهي  القيم  ابن  عمل  متيَّز  أخ��رى،  ناحية  ومن 
للمذهب  التعصب  عليهم  يغلب  عصره  فقهاء  كان  فقد  معاصريه، 
املتون  له  ويصنعون  ل��ه،  ويستدلون  رونه،  يقرِّ عليه،  َدَرج���وا  ال��ذي 
بالرأي،  أو  باإلجماع  يبدءون  درسهم  وفي  واملختصرات.  والشروح 
إلى نصوص  يعودون  وال  األدلة وسقيمها،  مُييِّزون بني صحيح  وال 
هي  وأصحابه  اإلم��ام  أق��وال  يعدون  بل  قليال،  إال  والسنة  الكتاب 
ل��ه��م مبطاولتها  ال��ت��ي ال ط��اق��ة  ال��ن��ص��وص امل��ع��ت��م��دة ف��ي امل��ذه��ب، 
اجلدلية  باملناقشات  ويكتفون  معارضتها.  عن  فضال  ومناقشتها 
والبحث في األدلة املنطقية؛ لتعزيز املذهب؛ وتدعيم أركانه. ولكن 
م الدليل على املذهب، وينعي على من يفعل  ابن القيم كان دائًما يُقدِّ

كقوله: العكس، 

 . »هذا كله عمل من جعل األدلة تبًعا للمذهب، فاعتقَد، ثم اس������تدلَّ

��1 انظر: اإلنصاف 14/1-15. اختيارات ابن تيمية، ص11. املدخل املفصل، ص613، 863-861.
��� جالء العينني، ص�46.
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، ثم اعتقَد لم مُيكنه هذا  ا من جعل املذهب تبًعا للدليل، واس������تدلَّ وأمَّ
الفعل«���. 

وفي الن������كاح والفرق، وافق ابن القيم املذه������ب احلنبلي في إحدى 
وعشرين ومئة مسألة، وخالفه في ست وتسعني مسألة. 

وهذه املس������ائل التي خالف فيها ابن القي������م املذهب، منها ما وافق 
ًجا عن قول له. ومنها ما وافق  قوال ألحمد، أو رواية عنه، أو كان ُمخرَّ
م������ا اختاره بعض أئمة املذهب احلنبل������ي، أو ما وافق قوال مهجوًرا، أو 
رواية ضعيفة، ومنها ما ليس فيه قول عن أحمد، وال اختاره أحد من 

أصحابه.

وميكن تقسيم هذه املسائل قسمني رئيسني:

القسم األول: مسائل وافق فيها ابن القيم رواية عن أحمد، أو قوال في 
املذهب، أو وجًها عن األصحاب. وهي تسع وخمسون مسألة��2. 

القسم الثاني: مسائل ليس فيها رواية عن أحمد، وال قول في املذهب، وال 
وجه، وهي سائر املسائل التي خالف فيها ابن القيم مذهبه احلنبلي، 

عدا ما ذكر في القسم األول، وعددها سبع وثالثون مسألة.

وهناك املفردات، التي ال ذكَر لها في كتب املذهب، ال مبوافقة، وال 
مبخالفة، وهي أربعة مسائل.

إذن املفردات عند ابن القيم نوعان:

األول: مس������ائل متولدات ليس لها ذكر ف������ي كتب املذهب، وهي أربعة 
اختيارات.

��1 زاد املعاد: �46/5.
��� هذه املسائل أرقامها بحسب الترتيب املتسلسل- ملا سنورد من اختيارات ابن القيم في النكاح والفرق- 
هي: ��7-4، ��1�-9، ��19-14، ���3-�1، ���8-�5، ��30، ���34-3، ��40-38، ���43-4، �45-

.�94-9�� ،�88-87� ،�85� ،�80� ،�78-77� ،�73-66� ،�64-6�� ،�60-57� ،�50-48� ،�46
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والثاني: مسائل ُذكَرْت في كتب املذهب، واملذهب على خالفها، وهي 
املس������ائل الباقية من مفردات ابن القيم، وعددها أربعة وعش������رون 

اختياًرا.

وهكذا نرى املسائل التي وافق فيها ابن القيم املذهب احلنبلي أكثر 
من املس������ائل التي خالفه فيها، ولكنه مع هذا خالف املذهب في نسبة 

كبيرة. 

ا كان ابن القيم فقيًها حنبلًيا، وهو تأثر بال شك  ومن هنا نقول: حّقً
بهذا املذه������ب العظيم الذي فتح باب االجته������اد ألتباعه، وكان موئال 
ألحرار الفكر من الفقهاء، فحرك العقول لالس������تنباط من النصوص، 
أهم على التحليق في جو الفقه النبوي وفتاوى  والبحث في األدلة، وجرَّ
الصحاب������ة وأقضيتهم، فاجتهدوا على ضوئها غي������ر مجانبني طريقة 
إمامه������م، وال مخالف������ني ملنهجه، فإن خالفوه في بعض املس������ائل، فقد 
وافقوه في مس������الكه في االس������تدالل، ولذلك كثر في احلنابلة العلماء 
الفطاحل في كل العصور، وكثر عدد معتنقيه من املجتهدين وأمثالهم، 
ومن يتخيرون من املذاهب وال يتقيدون، وحسبه - كما يبني الشيخ أبو 
زه������رة - أن يكون فيه اإلمامان اب������ن تيمية، وابن القيم، ليكونا عوًضا 

عن الكثرة واألعداد، ولو كان املعدوُد أجناًسا وأقاليم���. 

��1 ابن حنبل: أبو زهرة، ص�79، �90.
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املبحث الثامن

اختيارات ابن القيم الفقهية 
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عاش اإلم������ام ابن قيم اجلوزية في مرحل������ة فقهية عرفت بازدهار 
الفق������ه املذهبي، وانتش������ار االجته������اد في إطار املذه������ب، ال في إطار 
الش������ريعة الواسع. وفيها اش������تغل الفقهاء بتنظيم مذاهبهم، والتأليف 
فيها، وتصنيف املوسوعات الفقهية، ووضع املتون والشروح واحلواشي 
وكتب األص������ول. فانحصرت جهود الفقهاء في مذاهبهم، وقليل منهم 
ج������ًدا الذي اهتم باخل������الف العال������ي. وهيَّأت لهم قدراته������م العلمية 
وملكاتهم الفقهية االختيار في املس������ائل املختل������ف فيها بني املذاهب، 
والترجيح بني األقوال املتعارضة واألدلة، ومن هذا القليل ابن القيم.

أم������ا ابن القيم، فهو ذو طبيعة محبة للجدال والتفريع، والتقس������يم 
وإي������راد احلجج، ول������ه َولٌَع خاص بهذا، وزاَده ما غ������صَّ به العصُر من 
ج������دال ومناظرة في الفقه وال������كالم واألديان، إضافة إلى عقل ثاقب، 
وخيال متدفق، فهو يجمع ب������ني أدلة العقل والنقل، وما تؤيده الفطرة 
واحلس بالواقع، ويستفيد من ثقافته الواسعة احمليطة بكثير من علوم 
عصره، يس������عفه في ذلك بديهة حاضرة، وفقه نفس، وقدرة فذة على 
االس������تنباط والترجيح؛ حتى إنه مييل كثيًرا إلى حلِّ اإلش������كاالت التي 
اختلف العلم������اء حولها. وله عمق في املقارنة بني املذاهب، واإلحاطة 
مه  بأقوال الصحابة والتابعني وأئمة هذا الشأن، يتجلى ذلك فيما قدَّ
من دراسات فقهية مقارنة في كتبه، وما ذهب إليه من اختيارات بعد 
بحث فاحص مستفيض، تظهر فيه قدراته الفقهية الفريدة، وعقليته 

اجلبَّارة.

ومتيُّ������ُز ابن القيم ف������ي هذا العلم، يظهُر من ش������هادات معاصريه أو 
الالحقني له، ومن خالل ترجمته التي تظهر أخذه هذا العلم عن فطاحل 
علماء عصره، وساعد في إجادته: ملكاته الذاتية، ومواهبه القوية التي 
َرْت له التضلع في العلوم الش������رعية وما يحف بها ويخدمها، وكذلك  وفَّ
نش������أته في بيت علم وفضل، هيَّأ له التف������رغ للتحصيل والدرس. وقد 
َر العصر مبؤسس������اته العلمية والتعليمي������ة، ومكتباته وحركته العلمية  وفَّ
النش������طة، وما فيه من جدل علمي، وص������راع مذهبي، ومدارس فكري��ة 
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ما حفزه للتحصيل والبحث، واجلدل واملناظرة، والتأليف واملساجالت. 
كم������ا أن املجتم������ع ف������ي عص������ره كان يعاني انح������داًرا نتيج������ة لهجمات 
الصليبيني والتتار؛ وهو ما َفَسَح املجال واسًعا للدعوة لإلصالح الديني 
واالجتماع������ي. وقد كان ابن القي������م رائًدا في كل ذلك؛ فبذل الُوْس������ع: 

معلًما، وإماًما، ومفتًيا، ومصنًفا، ومجادال، ومناظًرا، ومصلًحا.

ومنهج ابن القيم في هذا اجلانب - مثل شيخه ابن تيمية- محاولة 
اإلتي������ان بجديد، ليس ملج������رد أنه جديد، ولك������ن التجديد من منطلق 
منهجي علمي، وديني ش������رعي، يجعل الفقه متج������دًدا بتجدد احلياة، 
وواضًع������ا للقانون الذي تس������ير عليه، لذلك لم يش������غل نفس������ه بوضع 
احلواش������ي، أو املختصرات، أو التعليقات والشروح؛ فهو ال يرى فائدة 
من تكرار ما ذكره السابقون، بل إن العاِلم يجب أن ينظر في النصوص 
واألدلة نظًرا موضوعًيا، منطلًقا من أسر التقليد األعمى، والتقديس 
للمذاهب القائمة؛ رغبة في بيان احلق، الذي فيه العالج للمشكالت، 

والتيسير على األمة.

دين، وقد قاَد مع شيخه  وال ش������ك أن ابن القيم أحُد األعالم املجدِّ
حركة علمية لتجديد الفقه اإلس������المي واإلصالح االجتماعي، أثمرت 
دت احلياة العلمية،  تالميذ، ومصنفات فقهية، ومناهج واختيارات، َجدَّ

وأثَْرت الدراسة الفقهية.

ا من فقه ابن القيم، وخصوًصا من  وصحيح أن الناس استفادوا كثيًرَ
كتابه »زاد املعاد«، وصحيح أن كتبه واس������عة االنتشار كثيرة الطبعات، 
أتي������ح ألكثرها التحقيق العلمي، وأكيد أن القانون في بالدنا اس������تفاد 
ف������ي دور م������ن أدواره من هذا الفقه ف������ي بعض مواده، ولكن���ي أرى أن 
االستفادة الكبرى من فقه ابن القيم لم تتحقق بعد، فهو في احلقيقة 
فقيه أوال قبل كل ش������يء، وجه������ده األكبر يأتي في ميدان الفقه، ولكن 
جهده الفقهي يتوزع بني كتبه املختلفة، وهو يستطرد أحياًنا ويختصر 
أحياًنا أخرى، ويبس������ط املس������ألة في موضع، ويختصرها في موضع 
آخ������ر، ولو تهيأ لفقهه من يجمعه ويدرس������ه دراس������ة فاحصة، ويخرج 
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لنا باختياراته مجردة لتيس������ر االس������تفادة من اجتهاد هذا العلم الفذ، 
وخصوًصا في صياغة قوانني األحوال الشخصية في بالدنا.

والبن القي������م فضل كبير في ميدان جتديد الفقه، وإحياء االجتهاد 
في زم������ن اجلمود الفكري، حي������ث كان حركة دائبة، ونش������اًطا ال يني 
لإلصالح والتجديد، والعودة بالدين وحياة املسلمني إلى صفاء ما كان 
عليه الس������لف الصالح؛ لذا اصطدم باجلامدين واملقلدين، واملبتدعة 
واملنحرفني، والغالة، واملش������عوذين. حيث كان������ت له نظرات جتديدية، 
ال تزال أصداؤها تتجاوب ف������ي حياتنا االجتماعية، وقوانني األحوال 
الش������خصية في بالدنا، وخصوًصا في مس������ائل الطالق؛ فقد خالف 
فقه������اء عصره من منطلق اإلصالح والنظر احل������ر، ومراعاة املقاصد 
الشرعية، وحتقيق املصلحة االجتماعية، والتيسير على الناس؛ فذهب 
إلى أن كثيًرا مما تعده املذاهب طالًقا ال يقع، كطالق احلائض، وطالق 
احلالف، والطالق املتعدد، والطالق املعلق، والطالق يتبع الطالق في 

العدة، وطالق الغضبان والسكران، وحترمي الزوجة.

وقد بلغت اختيارات ابن القيم في النكاح وُفَرقه أربعة وعشرين ومئتي 
اختيار، تفصيلها كالتالي:

� - عدد اختيارات ابن القيم في النكاح خمسة وتسعون اختياًرا.

2 - عدد اختيارات ابن القيم في الطالق خمسة وستون اختياًرا.
� - عدد اختيارات ابن القيم في الفس������وخ، والعدد، واخللع، والرجعة 
أربعًة وستون اختياًرا، منها تسعة عشر اختياًرا في الفسخ، وثالثة 
عشر اختياًرا في اخللع، وس������تة وعشرين اختياًرا في العدد، وستة 

اختيارات في الرجعة.

4 - عدد االختيارات التي وافق ابن القيم فيها اجلمهور مئة اختيار.

وعدد االختيارات التي خالف ابن القيم فيها اجلمهور خمسة وتسعون 
اختياًرا، منها ثمانية وعشرون اختياًرا مفردات. 
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واختل������ف قول اب������ن القيم في ثالث������ة اختيارات. والباقي، وهو س������تة 
وعشرون اختياًرا، ال قول للجمهور فيها، وليست من املفردات.

وأن  خالفه،  أكثر مما  اجلمهور  واف��ق  القيم  ابن  أن  هذا  ومعنى 
وال  متناقضة،  غير  متسقة،  مؤتلفة   - ال��غ��ال��ب  ف��ي   - اخ��ت��ي��ارات��ه 
ثابت  واح��د  منهج  إل��ى  ترجع  ب��ل  امل��أخ��ذ؛  متباعدة  وال  متعارضة، 
جميع  حتكم  تتغير،  وال  تتبدل،  ال  م��ح��ددة  ومنطلقات  ال��ق��واع��د، 
إلى  يعمد  ال  فهو  وتتعاضد.  وآخ��ره��ا،  أول��ه��ا  فيتسق  اخ��ت��ي��ارات��ه؛ 
املفردات، وال الشواذ، وال املعضالت؛ بل يسير كثيًرا مع اجلمهور، 
بأدب  ذل��ك  ك��ان  خالف  أو  واف��ق  وإذا  اجلماعة،  يخالف  ما  وقليال 

العلماء، وعذر املخالف.

5 - عدد االختيارات التي وافق فيها ابن القيم األئمة األربعة مجتمعني 
سبعة وثالثون اختياًرا.

وع������دد االختي������ارات التي خالف اب������ن القيم فيه������ا األئمة األربعة 
مجتمعني ثالثة وأربعون اختياًرا.

وأربعة اختيارات مسائل متولدة، ليست في املذاهب.

واالختي������ارات الباقية هي غير ذلك، س������واء م������ا اختلف فيه قوله 
�وهو ثالثة اختي������ارات�، أو ما ليس لألئمة األربعة اجتماع عليه، 

وهو سبعة وثالثون ومئة اختيار.

ومعنى هذا أن ابن القيم خالف األئمة األربعة مجتمعني أكثر مما   
وافقهم. وتفس������ير ذلك: أنه اهتم مبس������ائل معينة له فيها اختيار 

مخالف لهم، دون املسائل املوافقة التي ال يتسع فيها اخلالف.

6 - عدد االختيارات التي وافق ابن القيم فيها املذهب احلنبلي واحد 
وعشرون ومئة اختيار.

وعدد االختي������ارات التي خالف ابن القي������م فيها املذهب احلنبلي 
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ستة وتسعون اختياًرا.

وقد قلنا: إن املسائل التي خالف فيها قوله ثالثة، واملسائل املتولدة 
التي ليست في املذاهب أربعة.

ومعنى هذا أنه وافق املذهب احلنبلي أكثر مما خالفه، وإن كانت 
النسبة التي خالف فيها املذهب احلنبلي كبيرة. 

ويجدر بنا أن نقول: إن جميع هذه النتائج، سواء ما وافق اجلمهور، 
أو خالفه، وما وافق املذاهب األربعة، أو خالفها، وما وافق املذهب 
احلنبل������ي، أو خالفه... كل ذلك ليس له داللة مطلقة، وإمنا داللته 
تقتصر على املوضوع الذي درس������ته، وهو اختيارات ابن القيم في 

مسائل الزواج وُفَرق النكاح.

وللوق������وف على نتائج عام������ة، وإحص������اءات ذات داللة مطلقة 
يجب إجراء حصر الختيارات ابن القيم في جميع فقهه، وفي كل 

الفروع، ودراستنا إمنا تناولت جانًبا من ذلك.

املذهب  فيها  موافقا  القيم  ابن  ذكرها  التي  االختيارات  عدد   -  7
طالق  في  ال��ط��الق؛  في  وجميعها  اختيارات.  أربعة  اجلعفري 
والطالق  بشرط،  املعلق  والطالق  البدعي،  والطالق  السكران، 

في العدة.

8 - وافق القانون املصري ابن القيم في عش������رين مسألة، وخالفه في 
ثمانية مسائل.

9 - واف������ق القانون الكويتي ابن القيم في خمس وخمس������ني مس������ألة،  
وخالفه في خمس عشرة مسألة.

�0 - واف������ق قانون اإلمارات ابن القيم في ثالث وخمس������ني مس������ألة، 
وخالفه في سبع عشرة مسألة.

القيم  ابن  املوحد  السوري  القانون املصري  وافق مشروع   - ��
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ف��ي إح���دى وخ��م��س��ني م��س��أل��ة، وخ��ال��ف��ه ف��ي إح���دى ع��ش��رة 
. لة مسأ

�2 - وافق القانون املوحد ل������دول مجلس التعاون اخلليجي ابن القيم 
في ثالث وأربعني مسألة، وخالفه في تسع مسائل.

�� - وافق مشروع القانون العربي املوحد ابن القيم في سبع وأربعني 
مسألة، وخالفه في اثنتي عشرة مسألة.

واملس������تفاد من هذا: أن ه������ذه القوانني وافقت اب������ن القيم كثيًرا، 
وخالفت������ه قليال. مما يدل على أن نظ������ره كان في الغالب صائًبا، 

موافقا ملصالح األمة املتجددة.

وهذه االختيارات هي:

أوال: موانع النكاح:

� - يج������وز للرجل نكاح بنت امرأته �التي دخ������ل بها�، إذا لم تربَّ في 
حجره. 

2 - ال يثبت حترمي الربيبة مبوت أمها قبل الدخول، كما يثبت بالدخول 
بها. 

� - العقد على البنات يحرم األمهات، وال يُشترط الدخول.

4 - إن امل��ص��اه��رة ب��ال��رض��اع، ال ت��وج��ب حت��رمَي��ا، كالتحرمي ال��ذي 
من  ال��رج��ل  على  ح��رم  م��ن  ف��ك��ون  بالنسب،  امل��ص��اه��رة  توجبه 
من  أن  على  يدل  ال  الرضاعة،  من  نظيره  عليه  حرم  النسب، 
حرم عليه بالصهر، حرم عليه نظيره من الرضاعة، كأم امرأته 
من الرضاعة، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، 

وامرأة أبيه من الرضاعة.

5 - يج������وز اجلم������ع بني احمل������ارم رضاًعا، بعكس اجلم������ع بني احملارم 
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نس������ًبا، فكون من حرم على الرجل من النس������ب، حرم عليه نظيره 
م������ن الرضاعة، ال يدل على أن من ح������رم عليه باجلمع بينهن من 
النس������ب، حرم عليه نظيره من الرضاعة، ف������ال يحرم اجلمع بني 
األخت������ني من الرضاعة، وال بني املرأة وعمتها، وبينها وبني خالتها 

من الرضاعة. 

6 - ال تثبت حرم������ة املصاهرة بالزنا، فال يحرم على املرء نكاح أمِّ من 
زن������ا بها، وال ابنتها، وال يح������رم عليه نكاح من زنا بها أبوه، وال من 

زنا بها ابنه.

7 - حت������رم املخلوق������ة من م������اء الزاني عليه: فه������ي بنته في حترمي 
الن������كاح عليه، وليس������ت بنته في امليراث، وال ف������ي النفقة، وال 

احملرمي������ة. 

8 - يح������رم نكاح البغ������ي إال ملثلها، ويبطل العقد عليه������ا، إال أن تتوب، 
وتنقضي عدتها. 

9 - يبطل نكاح احلامل من الزنا. 

�0 - من تزوج امرأة في عدتها من غيره، حُرمت عليه تأبيًدا.

�� - املرأة التي وطئها بشبهة، يجوز له نكاحها في عدتها منه. 

�2 - حترم زوجة املقتول على من قتله ليتزوجها.

�� - ال يج������وز نكاح احمُلِْرم بحج أو عم������رة. والنبي � تزوج ميمونة 
حالال، وليس ُمحرًما. 

�4 - نْهي النبي � عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه محكم 
النكاح  وي��ك��ون  ت��أدي��ب،  نهي  ال  حت��رمي  نهي  وه��و  منسوخ،  غير 

باطال. 

�5 - الرض������اع الذي يتعلق ب������ه التحرمي ما كان قبل احلولني، في زمن 
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االرتضاع  املعتاد. 

م رضاع الكبير، رخصًة للحاجة ملن ال يس������تغنى عن دخوله  �6 - يحرِّ
على املرأة. 

�7 - حترمي الرضاع ال يكون إال بخمس رضعات مشبعات.

�8 - مت������ى التَق������م الرضيع الث������دي، فامتص منه، ثم ترك������ه باختياره 
من غير ع������ارض، كان ذلك رضعًة. والقط������ع العارض لتنفس، أو 
اس������تراحة يسيرة، أو لش������يء يُلهيه، ثم يعود عن ُقرب، ال يُخرجه 

عن كونه رضعًة واحدة. 

م، وإنَّ التحرمي ينتشر منه، كما ينتشر من املرأة. �9 - إن لنب الفحل يُحرِّ

20 - بناء على ثبوت التحرمي بلنب الفحل؛ تثبت أبوة صاحب اللنب، وإْن 
لم تثبت أمومة املرضعة، �إن كان له أربع زوجات، فأرضعن طفال، 
كلُّ واحدة منهن رضعت������ني، وال يصرن له أًما�. ]ويحرم املرضعات 

على الطفل؛ ألنه ربيبهن، وهن موطوآت أبيه، فهو ابن بعلهن[. 

�2 - بن������اء على ثبوت التحرمي بلنب الفحل؛ إن كان لرجل خمس بنات، 
فأرضعن طفال، كل واحدة رضعة، لم يصرن أمهاٍت له، ولم يصر 
الرجُل جًدا للرضيع، ولْم يِصْر إخوة املرضعات أخواالً وخاالٍت..

22 - بن������اء على ثبوت التحرمي بل������نب الفحل؛ إن كان لرجل أم، وأخت، 
وابن������ة، وزوجة ابن، فأرضعن طفل������ًة، كل واحدة منهن رضعة، لم 

تصر واحدةٌ منهن أمها، ولم حترم على الرجل.

ثانًيا: الشروط في النكاح:

�2 - يصح الشروط في النكاح. وإذا تزوجها على شرط فيه نفع لها، 
وال يُخ������ل مبقتضى العقد، مثل: أال يتزوج عليها، وال يخرجها من 

دارها، صح النكاح، ولزم الشرط. 
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24 - يصح اشتراط املرأة زيادة في املهر؛ إن نقلها من دارها.

25 - يصح اشتراط الزوجة: أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق.

26 - يبطل اشتراط املرأة طالق غيرها، ممن في عصمة الرجل.

27 - إذا ُعقد النكاح على ش������رط فاسد يصح العقد، ويبطل الشرط 
الفاسد، �عدا الشروط التي يبطل معها العقد من أساسه كاملتعة، 

والشغار، واحمللل�. 

ثالًثا: عقد النكاح:

28 - ينعقد النكاح بكل لفظ دلَّ على التراضي، وال يُشترط التصريح 
بلفظ النكاح، وال التزويج.

29 - ينعق������د النكاح بكل لغة تعارفها أهلها، وال يُش������ترط في اإليجاب 
والقبول أن يكون عربًيا.

�0 - كالم الهازل بالنكاح، والطالق، والرجعة معتبر.

�� - عقد نكاح التلجئة باطل.

�2 - يص������ح تعلي������ق انعق������اد النكاح على ش������رط. �وكذل������ك: العتاق، 
والط������الق، والرجعة، واإلب������راء، والوالية، والفس������وخ، كلها يجوز 

تعليقها بالشرط�. 

�� - يج������وز تولي الرجل طرفي العقد، كوكي������ل من الطرفني، أو ولي 
له الولي. له الزوج، أو زوج وكَّ فيهما، أو ولي وكَّ

�4 - ال تُش������ترط العدالة في شهود النكاح، �وال في والية النكاح، وال 
اق عموًما إذا  في احلضانة، وال في الوصاية�، وجتوز شهادة الفسَّ

لم يوجد غيرهم.

�5 - يجوز نكاح اليتيمة قبل البلوغ.
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�6 - يص������ح الن������كاح املوقوف على اإلج������ازة، إن أجازه صاحب������ه، َفتُخير 
الكارهة،  واليتيمة عند البلوغ، والصغير، فإن اختار الفسخ انفسخ.

�7 - يصح تعيني الزوجة بالقرعة، إذا زوج رجل ابنته، فمات، ولم يدِر 
أيتهن هي.

�8 - إن ت������زوج رجل بفتوى مفت������ي، ثم رجع املفتي عن فتواه، لم يحرم 
عليه إمساك زوجته، وال ينقض الزواج برجوع املفتي، إال أن يكون 

املبطل قائًما، مجمًعا عليه بنص قطعي من الكتاب والسنة.

ج كما يتزوج  �9 - امرأة لها رأسان وصدران في ِحْقٍو واحد: حكمها أن تَزوَّ
النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجني والوجهني.

رابًعا: الوالية:

40 - »ال نكاح إال بولي«، فال يصح النكاح إذا لم يباشره الولي. واملرأة 
عاجزة عن إنشاء النكاح بنفسها.

�4 - يجب اس������تئذان البكر البالغة ف������ي نكاحها، وال تُكره من أب، وال 
غيره.

42 - من������اط اإلجبار في الصغيرة هو الصغر، ال البكارة. فيجبر األب 
ابنت������ه الثيب الصغيرة على النكاح، وال يجب������ر ابنته البكر البالغة 

العاقلة الرشيدة.

�4 - إن البكر إذا زالت بكارتها بالزنا، فإذنها الُصمات.

44 - إنَّ الذي بيده عقدة النكاح هو األب، وله أن يعفو عن صداق ابنته 
التي طلقت قبل الدخول. 

45 - تصح والية الفاس������ق في النكاح. �ال تُش������ترط العدالة في والية 
النكاح�.

46 - إنَّ الكتابيَّ يكون ولياً لوليته الكتابية، دون املسلمة.
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47 - إذا زوج الوليان املرأة لرجلني،  فهي لألول منهما.

48 - إذا زوج الوليان املرأة من رجلني، ولم يُعلم الس������ابق منهما، أُقرع 
بينهما.

49 - يُش������رع اإلقراع لتعيني الولي، إذا تس������اوى األولياء في الدرجة، 
وا في العقد. وتشاحَّ

50 - إن القرآن والسنة لم يعتبرا في الكفاءة إال الدين فقط.

�5 - ال تعتب������ر الكفاءة ف������ي دوام النكاح كما تعتبر ف������ي ابتدائه، فإذا 
زالت الكفاءة بعد النكاح، لم يكن للمرأة التخيير كما تَُخيَّر إذا بان 
الزوج غي������ر كفء في بدايته. �ويثبت ألح������كام الدوام ما ال يثبت 
ألح������كام االبتداء في الش������هادة، والولي، والع������دة، ومانع الزنا من 
الزوج������ة، ومانع اإلحرام، ورضا الزوجة غي������ر املجبرة. فما يكون 

شرًطا البتداء العقد، ال يصير شرًطا الستدامته�.

خامًسا: املهور:

52 - ال مه������ر للمزني بها، مطاوعًة أو مكرهًة، حرًة كانت أو أمًة، بكًرا 
أو ثيًبا.

. ويبطل العقد بنفيه. �5 - الصداق ركن في عقد النكاح بدايًة ولو لم يَُسمَّ

54 - يج������ب للمرأة مهر املث������ل بالعقد عليها، إن خ������ال من ذكر املهر، 
ويتأكد مهر املثل باملوت، وإن لم يدخل بها الزوج.

55 - املهر يجوز مبا تراضيا عليه، قليال أو كثيًرا.

56 - يصح الصداق منافع وخدماٍت يؤديها الرجل للمرأة، مثلها أعيان 
األموال.

57 - يجوز أن يكون مهر املرأة علم الزوج، وحفظه القرآن. 
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58 - إْن تزوجها على أن يحجَّ بها، صحت التسمية، ووجب الوفاء بها..

59 - املهر على من غرَّ الرجل؛ إن دخل بزوجته فوجدها معيبة. سواء 
كان من غره: املرأة، أو الولي، أو أجنبي.

60 - يجب املهر املسمى في النكاح الفاسد.

�6 - إخراج البُضع من ملك الزوج ُمتََقوِّم مبا أنفق �املسمى�، ال مبهر 
املثل.

62 - من أفس������د نكاح امرأة برضاع قبل الدخ������ول، يرجع الزوج عليه 
بنصف مهرها الذي يلزمه لها.

�6 - من أفسد نكاح امرأة برضاع بعد الدخول، وجب مهرها املسمى 
لها، ويرجع به الزوج على املفسد.

ِتها، وإرضاعها  64 - كل فرقة جاءت من قب������ل املرأة قبْل الدخول َكِردَّ
َمْن يفس������خ إرضاُعه نكاحها، وفس������خها إلعس������اره أو عيبه، فإنَّه 

يسقط مهرها. 

65 - كل ُفرق������ة جاءت م������ن ِقبَل الزوج َقبْل الدخ������ول؛ لعيب املرأة، أو 
لفوات شرط َشَرَطه، فإنَّه يسقط بها مهرها كله.

66 - إْن أفس������دت ام������رأة نكاح نفس������ها بعد الدخول، س������قط مهرها 
بإفسادها.

67 - إذا رجع ش������هود الطالق قبل الدخول عن ش������هادتهم، يلزم الزوج 
نصف املهر، ويرجع به على الشهود.

68 - إذا رجع ش������هود الطالق بعد الدخول عن ش������هادتهم، يلزم الزوج 
املهر كله، ويرجع به على الشهود. 

69 - يصح تس������مية مؤخر الصداق، وال تُس������مع دع������وى املرأة به، إال 
مبوت، أو ُفْرقة.
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70 - ال يُحب������س الزوج ف������ي املهر، �وال النفق������ة، وال حُتبس املرأة في 
عوض اخُللع�.

�7 - ميلك األب قبض ص������داق ابنته �البكر البالغة العاقلة� بالوالية، 
ويبرأ الزوج بذلك.

سادًسا: األنكحة املنهي عنها:

72 - ن������كاح املتعة: اليق������ني أن املتعة حرام، والقائلون بها معهم س������نة 
منسوخة.

�7 - نكاح التحليل حرام باطل.

74 - ال فرق في بطالن التحليل بني اش������تراطه قواًل في صلب العقد، 
أو التواطؤ عليه قصًدا في النية.

75 - ال حتل املرأة بنكاح التحليل لزوجها األول.

76 - ال حت������ل املرأة للزوج األول الذي طلقها ثالثا، حتى يطأها الزوج 
الثاني دون نية التحليل. 

77 - يبطل نكاح الشغار، إن خال من تسمية املهر.

78 - يبطل عقد النكاح بالرغم من تسمية املهر، إن اشترطوا أن يكون 
بُض������ع كل من الزوجتني مهًرا لألخ������رى، أو تواطئوا على ذلك، أو 
نََوْوهُ، كأن يقول: »زوجتك ابنتي مبئة، على أن تزوجني ابنتك مبئة، 

ويكون بُضع كل منهما صداًقا لألخرى«.

79 - إن ل������م يش������ترطوا أن يكون بُضع كل واحدة م������ن الزوجتني مهًرا 
لألخرى، وال تواطئوا على ذلك، وال نووه، وسموا لكل واحدة مهر 
مثله������ا، كأن يقول: »زوجتك ابنتي بكذا، عل������ى أن تزوجني ابنتك 

بكذا«، صحَّ النكاح.
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سابًعا: ِعْشَرة النساء:

80 - لل������زوج والية عل������ى زوجته في مالها، فال يج������وز تبرعها منه إال 
بإذنه.

�8 - تقرير الشرع  وجوب خدمة املرأة لزوجها دون معاوضة.

82 - يجب قس������م االبتداء للبكر سبعا، وللثيب ثالثا، وله أن يقيم عند 
اجلديدة الثيب سبعا، ثم يقضيها للبواقي. 

�8 - إذا أراد الزوج الس������فر، لم يجز له أن يسافر بإحدى زوجاته، إال 
بقرعة.

84 - يُشرع اإلقراع بني نسائه عند السفر. وإذا َقدم ال يقضي للبواقي 
شيًئا.

85 - للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، فال يجوز للزوج جعلها لغير املوهوب 
لها. ولها أن تهب لزوجها يجعلها فيمن يشاء من نسائه..

86 - يصح إس������قاط املرأة لبعض حقوقها، كالقسم والنفقة، والوطء، 
وليس لها املطالبة بعد الرضا. 

87 - يسقط حق املبيت �والوطء� مبضي الزمان.

88 - يج������ب عل������ى الزوج أن يط������أ زوجته باملعروف، كم������ا ينفق عليها 
ويكسوها باملعروف. 

89 - يحرم على الرجل وطء امرأته في ُدبُِرها، ولها أن تفسخ النكاح به.

90 - إن تن������ازع الزوج������ان في متكينها ل������ه من ال������وطء، فالقول قول 
الزوج.

�9 - يجوز عزل الرجل عن امرأته مطلًقا، بغير إذنها مخالفًة للمذاهب 
األربعة. 
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92 - يباح للرجل وطء زوجته املرضع �وهو ما يُعرف بالِغيْل�، والنهي 
عنه هو إرشاد ومشورة، ال حترمي.

�9 - للزوج منع امرأته املس������لمة من ش������رب النبي������ذ املختلف فيه، إن 
أرادت أن تش������رب منه ما ال يس������كرها. �والنبيذ املختلف فيه هو 
عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه، ونبيذ التمر املطبوخ، وس������وى 

ذلك من أنبذة�. 

94 - ل������و تنازع الزوجان في متاع البيت، ُحِكَم لكل منهما مبا يصلح له 
وحده، دون اعتبار باليد احلسيَّة. 

95 - احلكمان في الش������قاق بني الزوجني حاكم������ان، ال وكيالن. يلزم 
حكمُهما الزوجني دون اعتبار لرضاهما. �بعد أن قال في موضع 

آخر: إنهما وكيالن�.

ثامنـًَا: الطالق:

96 - ال يقع الطالق بالنية، من غير تلفظ اللسان به. 

97 - لفظ الطالق ال يقع به ش������يء إذا لم يقصده، فلو س������بق اللسان 
بطالق لم يُِرْده ال يقع الطالق ديانًة، ويُقبل قول املطلِّق قضاًء: إنَّه 

لم يُِرْد الطالق.

98 - ال يقع الطالق بلفظ لم يقصد به الطالق حتى ينويه، كالسراح، 
والِف������راق، وس������ائر كنايات الطالق. وتقس������يم الطالق إلى صريح 
وكناية يختلف باختالف األشخاص، واألزمنة، واألمكنة. فال يثبت 
حكم للفظ لذاته، ويَُردُّ الناُس إلى ما يتعارفونه طالقا، فأيُّ لفظ 

جرى به عرُفهم، وقع به الطالق مع النية. 

99 - إذا ق������ال لزوجت������ه: أنِت طال������ق ثالث�ًا، ال تُخاطبيني بش������يٍء إال 
خاطبتُك مبثله. فقالت له في احلال: أنت طالق ثالث�ًا بتات�ًا، فإنَّه 

ال يلزمه إعادة كالمها، تخصيًصا للفظ العام بالنية. 



11�

�00 - إذا قالت لزوجها: طلقني. فقال: »إنَّ الله طلقك«، يقع الطالق 
بالنية. �مبعنى: إن نوى الطالق وقع، وإال لم يقع�.

��0 - ق������ول الرج������ل المرأت������ه: احلقي بأهل������ك، ط������الق إْن نوى به 
الطالق.

�02 - إن قال المرأته: أنت طالق،ال كلمتُك، وأعاده. إْن قصد إفهامها 
بالثان������ي �أي باإلعادة�، لم يق������ع الطالق، وإن قصد االبتداء وقع، 
وإن قال: إن حلفُت بطالقك فأن������ِت طالق، وأعاده، وقع الطالق، 

إال أن يقصد باإلعادة إفهامها.

��0 - إن ادع������ت امل������رأة الطالق، فال يكفي أن تقيم ش������اهًدا واحًدا، 
وال مع ميينها، بل البدَّ من ميني الرجل، أو نكوله. فيثبت الطالق 

بشاهد، ونكول الزوج.

�04 - ال يُحكم على الزوج بالنكول مبجرد دعوى املرأة بالطالق، دون 
أن تُقيم شاهًدا واحًدا.

�05 - يج������وز للم������رأة االعتماد على خط الزوج: أن������ه أبانها، فلها أن 
تتزوج بناء على اخلط.

�06 - يج������وز للم������رأة االعتماد على خط الزوج: أن������ه أبانها، فلها أن 
تتزوج بناء على اخلط، وإْن لم يشهد شاهدان. 

�07 - يجوز االعتماد على خطِّ املطلِّق إلثبات الطالق، ويشهد الشاهدان 
ه باملعرفة والشهرة، من غير اعتبار ملعاينتهما الكتابة. أنه خطُّ

�08 - لو ش������كَّ الرجل: هل طلَّق واحدًة، أو ثالث�ًا؟ فهي واحدة، �بناًء 
على ما استيقن�.

�09 - م������ن َحلَف بالطالق: ال ي������أكل مترة، فوقعت في متر، فأكل منه 
واحدًة، فإنَّه ال يحنث، وال يحُرم عليه وطءُ زوجته، أخًذا باليقني، 

وطرًحا للشك.



11�

��0 - تصح القرعة لتعيني املطلقة املبهمة، إن طلق إحدى نسائه، ولم 
ينِو واحدًة بعينها.

��� - تُشرع القرعة إلخراج املطلقة املبهمة، أو املنسية إن طلَّق امرأة 
من نسائه ثمَّ أُنسيها.

��2 - إن قال الرجل: امرأتي طالق، وله امرأتان أو أكثر طلقت إحدى 
نسائه، ال جميعهن.

ر الرجل املطلَّقة املنسية، بعد أن أخرجت القرعة غيرها؛  ��� - إن تذكَّ
فإنها تعود إليه من حني وقعت القرعة، إال أن تكون قد تزوجت، أو 

َرها.  كانت القرعة بحكم حاكم، ويقع الطالق بالتي تذكَّ

��4 - إذا أقرع إلخراج املطلقة املبهمة أو املنسية من بني نسائه، فإن 
وقوع الطالق من حني اإليقاع، ال من حني اإلقراع.

��5 - إْن طلَّ������ق إحدى زوجتيه دون تعيني، ث������مَّ ماتت إحداهما أقرع 
بينهما؛ إلخراج املطلقة، ولم يتعني الطالق في الباقية.

��6 - يصح توكيل األجنبي في الطالق واخللع.

��7 - يصح أن يوكل الرجل امرأته بطالق نفسها.

��8 - يصح جعل الطالق بيد أبيه، معلًقا إيَّاه على الزواج، فيقول: إْن 
تزوجتُها فأمُرها بيدك، وليس للزوج الرجوع.

��9 - األب �الصالح� إذا أمر ابنه بطالق زوجته؛ ملا يراه من مصلحة 
الولد، فعليه أن يُطيعه. 

ل اثن������ني في الطالق، فليس ألحدهما االنفراد بإيقاعه.  �20 - إذا وكَّ
لهما في اخُللع. وكذلك إذا وكَّ

��2 - ال يكون التخيير مبج������رده طالقا، فمن خيَّر زوجته فاختارته، 
لم يكن ذلك طالق�ًا.
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�22 - تخيير الرجل امرأته يَُع������ُد توكيال لها بالطالق، وليس متليًكا. 
ويقع بهذا التخيير طلقة رجعية إْن اختارت نفسها. 

هر الذي واقعها فيه ال يقع. ��2 - الطالق في احليض، أو في الطُّ

�24 - طالق احلامل هو طالق للس������نَّة، وليس للبدعة، �فلو قال لها: 
أنِت طالق للسنَّة، وقد استبان حملُها يقع في احلال، ولو قال لها: 
أنت طالق للبدعة، طلقْت بالوضع. ولو قال لها: أنِت طالق للسنَّة 

طلقة، وللبدعة طلقة، فواحدة في احلال، واألخرى بالوضع�.

�25 - تفريق الطالق على األطهار بدعة.

�26 - إرداف الطالق الطالق في العدة باطل، وال يقع إال الطالق األول. 
�27 - ال يُشرع الطالق الثالث جملًة؛ بل يحرم.

�28 - الطالق الثالث بكلمة واحدة، ال يقع إال طلقة واحدة.
�29 - احللف بالطالق ال يلزم، وال يقع على احلانث به طالق.

��0 - احللف بالطالق ميني مكفرة.
��� - م������ن حلف: »إن لم يطأ امرأته ف������ي رمضان نهاًرا فهي طالق«، 

فسافر بها  ووطئها حلَّت ميينه. 
��2 - ميني اللغو بالطالق ال تنعقد، وال يقع بها شيء.

��� - حت������رمي الزوجة ميني يكفرها ال������زوج. وإن أوقع التحرمي كان 
ظهاًرا، ولو نوى به الطالق.

��4 - يصح االس������تثناء في الطالق، كأن يق������ول الرجل المرأته: أنِت 
طالق إْن ش������اء الله. وبذلك ال يقع الطالق، فإْن َقَصَد باالستثناء 

التحقيق والتأكيد، وقع الطالق.

��5 - ال يُش������ترط أن ينوي االس������تثناء من أول الكالم، وال قبل فراغه 
منه؛ بل يصح االستثناء بعد عقد اليمني بالطالق.
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��6 - يصح االستثناء بعد عقد اليمني في الطالق ما دام في املجلس، 
وال يُشترط اتصال االستثناء باليمني بغير تراٍخ أو فاصل.

��7 - ال يُش������ترط في االس������تثناء النطق به، بل يصح االس������تثناء في 
نفسه، وال يقع معه الطالق.

��8 - ال يُشترط في االس������تثناء أن يسمع نفسه وال غيره، ويكفي أن 
يُحرك لسانه به.

��9 - يقع الطالق املعلَّق بالشرط إن كان يقصد به الوقوع عند حتقق 
الش������رط، وال يقع الطالق املعلق بالشرط إن كان يقصد به اليمني 

، أو املنع، أو التصديق أو التكذيب. من احلضِّ

، أو املنع ال يقع. �40 - الطالق املعلَّق ِبِفْعل الزوجة، يُراد به احلضُّ

َريِْجيَّة أْن يقول: »كلما طلقتُك - أو كلما وقع عليك  ��4 - املسألة السُّ
طالقي - فأنت طالق قبله ثالًثا«. ثمَّ قال: أنِت طالق. 

�االختيار�: يبطل التعليق، ويقع الطالق املنجز فقط، دون املعلق.

�42 - الطالق املعلق بش������رط ُمضمر ال يقع؛ فل������و قال المرأته: أنِت 
طالق، وق������ال: أردُت إْن فعلِت كذا وكذا- ُديَِّن فيما بينه وبني الله 

تعالى، وُقِبل في احُلكم أيًضا.

��4 - ام������رأة طلبت الطالق من زوجها، فقال لها: إْن كنِت تريدين أْن 
أُطلقِك فأنِت طالق. 

�قال ابن القيم:�  يقع الطالق بهذا، وال يُشترط االستقبال.

�44 - في حال تعليق الطالق على أمٍر مستحيٍل عادًة، ال يقع الطالق 
بادعاء حتقق ذلك األمر. كقوله: أنت طالق إْن قلبِت احلجَر ذهًبا، 

أو شربِت  هذا النهر، أو حملِت اجلبل، أو شاء امليت. 

�45 - دخول الش������رط على الش������رط في الطالق، كقوله: إْن خرجِت، 
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إْن لبسِت، فأنِت طالق؛ يعني: طالًقا معلًقا، وحقيقتُه شرط واحد 
معلَّق على قي������د واحد، مبعنى: إْن خرجِت البس������ًة، فأنِت طالق. 

واجلواب يكون للشرط املقيد، وال حاجة إلى جوابني .

�46 - ال يق������ع الطالق إذا علقه احلالف على علة، فزالت هذه العلة. 
وكذلك إذا علقه بس������بب أو ش������رط، ثم تبني بخالفه، سواء صرح 

بهذا السبب أو الشرط، أو لم يصرح.

�47 - ال طالق إال بعد نكاح.

�48 - يقع طالق الهازل، وعتاقه، ورجعته. 

�49 - طالق املُْكره ال يقع.

�50 - إذا ظن املكره أن الطالق يقع به فنواه، فإنَّ طالقه ال يقع.

، فإنَّ طالقه يقع.  ��5 - إذا أمكن املكره التورية، فلم يورِّ

�52 - ال يقع طالق املتأول، وال املقلد. 

��5 - حلف املضطهد بالطالق ال يقع به طالق.

�54 - املغل������وب، والعاج������ز عن فعل احمللوف علي������ه ال يحنث، وال يقع 
طالقه.

�55 - طالق الناسي، والذاهل ال يقع. 

�56 - طالق املخطئ، واجلاهل ال يقع.

�57 - إن أق������رَّ الرجل كاذًبا: أنه حلف بطالق امرأته، فال حنث عليه، 
وال تطلق امرأته بهذه الكذبة.

�58 - طالق الس������كران ال يقع، وال عتاقه، وال إقراره، وال أميانه، وال 
وصيته، وكذلك املوسوس، واملعتوه. 
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�59 - الغضب������ان ال يق������ع طالقه، حت������ى وإن لم ي������زل الغضب عقله 
بالكلية.

�60 - إن ط������الق الصبي املمي������ز العاقل �غير البال������غ� ال ينفذ، وال 
يق������ع.

تاسًعا: الفسخ:    

��6 - يُش������رع الفس������خ بكل عيب ُمس������تْحِكم، مينع أصل االس������تمتاع 
، والُعنَّة.  كاجلبِّ

ر، مينع من كمال االستمتاع، وال  �62 - يُش������رع الفس������خ بكل عيب منفِّ
يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة، واملودة.

��6 - إن َش������َرَط الزوج في الزوجة الس������المة من العيوب، أو َشَرَط 
اجلمال، فبانْت ش������وهاء، أو شرطها ش������ابة حديثة السن، فبانت 
عجوًزا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكًرا، فبانت 

ثيًبا، فله الفسخ في ذلك كله.

أو  ال��ع��ي��وب،  م��ن  السالمة  زوج��ه��ا  ف��ي  ال��زوج��ة  اشترطت  وإذا 
أو طويال  أو فقيًها فبان غير فقيه،  شرطته جميال، فبان دميًما، 
في  الفسخ  فلها  حائًكا،  أو  خباًزا  فبان  طبيًبا  أو  قصيًرا،  فبان 

ذلك كله. 

�64 - ليس للزوجة الفسخ بإعسار زوجها بنفقتها.

�65 - إْن تزوج������ت املرأة الرجل عاملًة بحاله، راضيًة بعس������رته، وتََرك 
اإلنفاق عليها، فال فسخ لها في ذلك.

�66 - للزوجة الفس������خ إن كان الزوج ذا يسار، فقتَّر وبخل وامتنع عن 
ها، فتزوجته على أنه ذو مال، فباَن  اإلنفاق على زوجته، أو أنه غرَّ

ُمْعدما.
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�67 - ليس للزوجة الفسخ باإلعسار بالصداق. 

�68 - للزوجة فس������خ النكاح إذا عجز الزوج عن الوفاء مبا يجب عليه 
من النفقة والكس������وة �أو الصداق، أو الوطء�، دون أن يحتاج إلى 

حكم حاكم.

�69 - النكاح إن ارتدَّ أحد الزوجني يُوقف، وال يُفسخ، فإن استمر الزوج 
ته ُقِتل، وإْن عاد إلى اإلسالم فزوجه وماله له بحاله.    على ردَّ

�70 - إذا أس������لم الزوجان معا، ال يُعتبر تلفُظهما باإلس������الم مًعا، بل 
إذا أسلما في املجلس الواحد فقد اجتمعا على اإلسالم، وال يؤثر 

سبق أحدهما بالتلفظ به في نكاحهما.

��7 - ال ينفسخ النكاح إذا أسلَم أحُد الزوجني قبل اآلخر، بل النكاح 
باٍق إلى أن يُْس������ِلَم اآلخر، فإْن أس������لم فهو أحق بصاحبه. وال يلزم 

جتديد النكاح.

ة إذا أس������لم أح������د الزوجني قبل  �72 - ال تق������ع الفرقة بانقضاء العدَّ
اآلخر، بل متى أسلم اآلخر، فالنكاح بحاله ما لم تتزوج املرأة. �إذا 
أسلمت املرأة، وامتنع زوجها من اإلسالم، فلها أن تنكح َمْن شاءت 
إذا انقضت عدتها دون أن يُس������لم زوُجها، ولها أن تنتظر وتتربص 

إسالمه، وإن طالت املدة، فإن أسلم فالنكاح بحاله�.

��7 - إذا أس������لم الرجل، أُمرْت زوجتُه �املش������ركة� باإلسالم، فإْن لم 
تُْسلم، فرق بينهما.

�74 - إذا أس������لم الزوج قبل أن تتزوج امرأته املس������لمة فهو أولى بها، 
فإن تزوجت وهي عاملة بإس������المه، انتُزعت من الثاني، وُردْت إلى 

األول.

�75 - اخت������الف الداري������ن ال يُوق������ع الُفْرقة، وإمن������ا التأثير الختالف 
الدين.    
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�76 - يجب فسخ النكاح إْن أخبرت امرأة أنها أرضعت الزوجني مًعا، 
وإْن كانت أََمة، فإنَّ شهادة املرأة الواحدة مقبولة في الرضاع.

�77 - احلكم في امرأة املفقود تربُص أربع س������نوات، ثمَّ يُْحَكُم مبوته، 
وحتل لألزواج.

�78 - زواج امرأة املفقود موقوف؛ إن قدم األول فله إجازته، وله رده، 
وعودة امرأته إليه.

�79 - يرجع الزوج العائد مبا مهرها هو، ال مبا مهرها الزوج الثاني.

عاشًرا: اخللع:

�80 - جواز اخُللع مطلًقا، بإذن السلطان، وبغير إذنه.

��8 - للزوج أن يأخذ من مختلعته أكثر مما أعطاها.

�82 - اخللع فسخ، ال طالق.

��8 - كل م������ا دخله املال خلع، واخللع فس������خ بأي لفظ وقع، وإن نوى 
به الطالق.

�84 - املختلعة ال يلحقها الطالق في عدتها.
�85 - حتص������ل البينون������ة باخللع، فليس للرجل ارجت������اع مختلعته في 

عدتها منه. 
�86 - إذا تقاي������ال اخللع، وردَّ عليها ما أخذ منها، وارجتعها في العدة 

جاز ذلك، فالتقايل في اخللع جائز. 
�87 - ليس للزوجني أن يتراضيا بفسخ النكاح بال عوض؛ فإنَّ اخللع 

ال يجوز بغير عوض.
�88 - إذا وق������ع اخللع من غير ش������قاق بني الزوجني صح، وكان غايته 

الكراهة.
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�89 - إذا عض������ل امرأته لتفتدي نفس������ها منه، وه������و ظالم لها بذلك 
العضل، لم يحل له أخذ ما بذلته، وال ميلكه بذلك.

�90 - يجوز خلع اليمني تَخلًُّصا من وقوع الفرقة بني الزوجني، فيفعل 
الزوج احمللوف عليه بعد اخللع، ثم يعود الزوجان على ما كان من 

نكاح.
بط������الن احليلة باخللع لفعل احمللوف علي������ه في حال البينونة، ثم 
يعود إلى النكاح. فإذا قال: إْن كلمِت أباك فأنِت طالق، ثم أبانها بخلع، 

فكلمْت أباها، ثم تزوجها، ثم كلمْت أباها مرة أخرى، فإنها تطلق.
يج������وز أن يخالع امرأته احلامل على س������كناها ونفقتها حتى   - �9�

تضع حملها.
�92 - يص������ح أن يخل������ع األب ابنته الصغيرة بش������يء من مالها، ملا فيه 

احلظُّ لها.

حادي عشر: الِعدد:

��9 - عدة احلامل املتوفى عنها زوجها وضع حملها. 

�94 - إذا كانت املعتدة حامال بتوأمني، لم تنقض العدة حتى تضعهما  
جميًع������ا، وال تنقضي بوض������ع األول منهما. �فإن كانت رجعية، فله 
رجعتها قبل خروج اآلِخر، وإن كانت متوفى عنها، لم حتل لألزواج 

إال بتمام وضع اآلخر�.

�95 - تنقض������ي عدة احلامل بوضع حملها عل������ى أية صفة كان، حًيا 
أو ميًت������ا، تام اخللقة أو ناقصها، نُفخ فيه الروح أو لم تُنفخ. �فال 

تنقضي عدتُها بوضع علقة وال نطفة�.

�96 - ع������دة املبتوتة ثالثة قروء، وإن كانت آيًس������ا أو صغيرة، فثالثة 
أشهر.

�مع ميل ابن القيم إلى أن املبتوتة تعتد بحيضة لالستبراء�.



1��

�97 - من بلغت، ولم حتض، تعتد بثالثة أشهر.

هر. �98 - القرء الذي تعتد به املطلقة هو احليض، ال الطُّ

. والش������ارع ردَّ  ، كما أنه ليس ألكثره حدٌّ �99 - احليض ليس ألقله حدٌّ
أمته فيهما إلى العرف.

200 - ال حدَّ لسن إياس املرأة من احمليض.
�20 - إنَّ الدم الذي تراه املرأة بعد سن اخلمسني هو دم حيض.

202 - ال عدة على املختلعة، وإمنا تستبرئ بحيضة. 
�مع ميل ابن القيم العتداد املختلعة بثالث حيض تعليال باملصلحة 

والقياس. وهذا ينقض قوله إنه فسخ ال طالق�.
�20 - يجب اس������تبراء املوطوءة بش������بهة بحيضة قبل العقد عليها، أو 

وطئها.
204 - الزانية تُستبرأ بحيضة قبل العقد عليها، أو وطئها.

205 - إنَّ املهاجرة املزوَّجة ينفس������خ نكاحها بالهجرة واإلسالم، وتعتد 
بحيضة واحدة.

206 - عدة الفس������وخ كلُّها حيضة لالس������تبراء، كاملختلعة، واملس������بية، 
واملهاج������رة، والزانية، واملعتَّقة، واملالعنة، وكل فس������خ لرضاع، أو 

عيب، أو إعسار، وغير ذلك.
207 - يُكتف������ى في ع������دة املتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أش������هر 
وعشرا، وإْن لم حتض، إْن كانت عادتها في احليض أكثر من مدة 

العدة.
208 - يجب إحداد املتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

ة أن جتتنب الزينة في بدنها، فال تكتحل إال  209 - يجب على احل������ادَّ
تداوًيا لضرورة.
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ة لباس الزينة من أي نوع كان، املصبوغ منها  2�0 - يح������رم على احلادَّ
وغير املصبوغ، فإذا كان األبيُض، والبرود احملبَّرة الرفيعة الغالية 
األثمان مما يُراد للزين������ة الرتفاعهما وتناهي جودتهما، كان أولى 

باملنع من الثوب املصبوغ.

ة اجتناب لباس احُللي. ��2 - يجب على احلادَّ

2�2 - يج������ب اعتداد املتوفى عنها في منزلها الذي تُوفى زوجها وهي 
فيه.

��2 - إن املتوفى عنها احلامل إذا زادت مدة حملها على أربعة أشهر 
وعشر، يجب أن يستمر إحدادها إلى حني الوضع.

2�4 - تستوي في اإلحداد جميع الزوجات املسلمة والكتابية، واحلرة 
واألمة، والصغيرة والكبيرة.

2�5 - ال إح������داد عل������ى غير املتوفى عنه������ا زوجه������ا، كاملطلقة ثالًثا، 
�واملوطوءة بشبهة، واملزني بها، واملستبرأة�.

2�6 - ليس للمبتوتة �غير احلامل� سكنى.

2�7 - جتب السكنى للمتوفى عنها إذا كانت حامال من زوجها.

2�8 - يتعني على املطلقة طالًقا رجعًيا سكنى املنزل الذي طلقت فيه، 
فال تخرج منه، وال تُخرج، وال تنتقل عنه.

 ثاني عشر: الرجعة:

2�9 - يجوز للُمْحِرم بحج أو عمرة رجعة مطلقته في عدتها وهو على 
إحرامه.

220 - الوطء رجعة: وطء الرجل مطلقته في عدتها منه يَُعُد رجعة.
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�22 - لو نس������ي الرجل أنه طلق زوجته، وأقام على وطئها حتى تُوفى، 
فإنَّه جتري أحكام النكاح.

222 - م������ن طلَّق امرأته دون الثالث، ث������م راجعها بعد زوج، فهي على 
بقية الطالق.

�22 - ال ميلك الرجل إبان������ة زوجته بطلقة، بأن يقول لها: أنِت طالق 
ه في الرجعة، ويصح الطالق،  طلقًة بائنًة. فال يصح إس������قاط حقِّ

ويلغو الوصف الفاسد، ويقع بذلك طلقة رجعية. 

224 - تبقى العدة إلى أن تغتسل املطلقة من حيضتها الثالثة، ومطلقها 
أحقُّ برجعتها ما لم تغتس������ل. فاالغتس������ال من احليض، ومن متام 

العدة، شرط في عقد النكاح وفي الوطء.
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عنوان هذا البحث: »االختيار الفقهي وتديد الفقه اإلس���المي«، 
وهو ينتمي إلى ميدان الدراس������ات األصولية عموًما، وقضايا اخلالف 
الفقهي خصوًصا. وما أكثر املس������ائل التي اختلف فيها الفقهاء نتيجة 

الختالف النظر، وتنوع االجتهاد!.

ويحاول الباحث أن يضع دراس������ة أصولية ملفهوم االختيار الفقهي. 
وقبل أن أدخل في هذا البحث، كان مصطلح االختيار الفقهي غامًضا 
في ذهني، وهو قد يكون كذلك عند كثير من طالب العلم، فهو يصادفنا 
كثيًرا في كتب الفقه واألصول، فضال عن غيرها، وال نعرف له حدوًدا، 
وال ضابًطا، وال مفهوًما، وال حكًما، وال أسًسا. ولم أجد في الدراسات 
األصولي������ة قدمًيا وحديًثا من أفرده بالبحث، ومن هنا عزمت على أن 
أدرسه دراسة فاحصة متأنية؛ ألكشف عن جوانبه املختلفة، من خالل 
اس������تعمال الفقهاء واألصوليني له ف������ي القدمي واحلديث، وألميِّزه عن 

املصطلحات القريبة منه كالترجيح، والتخيير، والتخريج.

والتعريف املختار لالختيار الفقهي هو أنه: إحلاق املجتهد - املوافق 
ملذهب من املذاهب الفقهية املستقرة- حكًما مبسألة يتجاذبها حكمان 

أو أكثر في هذه املذاهب.

وه������ذا يعن������ي أن االختيار نوع اجته������اد؛ ألنه وق������وف على األقوال 
املتنازعة في املس������ألة، ودراس������ة ألدلتها وتوجيهه������ا، ومعرفة األقوى، 

واألنسب، واألصلح.

وللبحث أهمية في الدعوة إلى جتديد الفقه، وإحياء االجتهاد في 
زمن اجلمود الفك������ري، حيث إن آلية عمل هذا التجديد هي االختيار 
الفقهي من أهله. وذلك في حركة دائبة، ونشاط ال يضعف لإلصالح 
والتجديد، والعودة بالدين وحياة املس������لمني إل������ى صفاء ما كان عليه 
السلف الصالح، غير عابئ إن اصطدم املجتهد باجلامدين واملقلدين، 

واملبتدعة واملنحرفني، والغالة، واملشعوذين.
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وهذا االجتهاد يش������مل املس������ائل املستجدة واملس������ائل القدمية في 
الفقه؛ ألن االختيار الفقهي هو اجتهاد في كل مسألة تنازعتها األدلة، 
وتعددت فيها األقوال، وخرجت من االتفاق إلى اخلالف. وهذا يكون 

أيًضا في األصول، ويكون في الفروع.

وفي عصرنا يجد الفقيه بني يديه ثمانية مذاهب فقهية كبرى، وهي 
مذاهب األربعة، والشيعة اإلمامية، والزيدية، والظاهرية، واإلباضية. 
وكل مذهب منها بداخله تيارات ومدارس. فإذا اجتهد في مسألة، ال 
يعييه أن يكون لقوله نظير في فقه الش������يعة، أو الظاهرية، أو غيرهم، 

وال يعييه أن يوافق بعض هؤالء فيما يؤديه إليه اجتهاده. 

ه في بحث املس������ائل اخلالفية  واحلق أن هذه الذخيرة الفقهية، مُتدُّ
واملستجدة على السواء بأصول وقواعد حتكم اجتهاده، وأدلة تستغرق 

الفروع في عمومها.

وبالتطبي������ق على َعلَمني م������ن أعالم الفقه اإلس������المي، وهما: ابن 
تيمية، وابن القيم، جند لهما اختي������ارات خالفا فيها جمهور الفقهاء، 
واختيارات خالفا فيها املذاهب األربعة، واختيارات خالفا فيها املذهب 
احلنبل������ي الذي ينتميان إليه، واختي������ارات وافقا فيها فقه أهل البيت، 
حت������ى إنهما اتهما أحيانا مبخالف������ة اإلجماع من قبل بعض املتعصبني 
للمذاه������ب، ولم يكن ذلك صحيًحا، وإمنا هم������ا اختارا اختيارا قائما 
على األصول، مبنهج علمي صحيح، ناظرين إلى املصلحة الش������رعية، 
هادفني إلى اإلصالح، فكان عملهما جتديًدا مقبوال، بل مطلوًبا، وأثر 
تأثيرا كبيرا في اجتاهات التقنني املعاصرة لألحوال الش������خصية في 

كثير من األقطار اإلسالمية.  
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الئحة  املصادر  واملراجع

أوال: كتب ابن القيم:

� - أحكام أهل الذمة، حققه وعلق عليه: يوسف بن أحمد البكري، وشاكر 
بن توفيق العاروري، رمادي للنشر، الدمام، �4�8ه�/�997م.

2 - إغاثة اللهفان من مصايد الش������يطان، حتقيق وتصحيح: محمد حامد 
الفقي، مطبعة مصطفى البابي احللبي، القاهرة، ��58ه�/�9�9م.

� - إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان، حتقيق وتعليق: محمد جمال 
الدين القاسمي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، �976م.

4 - إعالم املوقعني عن رب العاملني، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ��42ه�/2000م.

5 - بدائ������ع الفوائد، حتقيق: مركز الدراس������ات والبحوث مبكتبة نزار 
مصطفى الباز، ط9، مكة املكرمة، �4�9ه�/�998م.

6 - حتفة املودود بأحكام املولود، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير 
محمد عيون، ط5، مكتبة دار البيان، دمشق، �4�6ه�/�996م.

7 - التبيان في أقسام القرآن، دار الفكر، القاهرة، د.ت �طبعة مصورة 
عن نسخة دار الطباعة احملمدية، ��88ه�/�968م�.

8  - تهذيب س������نن أبي داود، للحافظ ش������مس الدي������ن محمد بن قيم 
اجلوزية ��75ه��، ومختصر سنن أبي داود: احلافظ زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي املنذري �656ه��، ومعه معالم السنن 
لإلمام أبي س������ليمان حمد بن محمد اخلطابي �288ه��، ضبطه 
وصححه ووضع حواش������يه: كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ��42ه�/�200م.

9 - جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على خير األنام، حتقيق: 
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محمد بيومي، دار اخللفاء، املنصورة، �4�5ه�/�995م.

�0 - روضة احملبني ونزهة املشتاقني، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ��42ه�/2000م.

�� - زاد املعاد في هدي خير العباد، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وعبد القادر 
األرناؤوط، ط�، مؤسسة الرسالة، بيروت، �4�9ه�/�998م.

�2 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، خرج 
نصوص������ه وعلق عليه: مصطفى أبو النصر الش������لبي، ط2، مكتبة 

السوادي، جدة، �4�5ه�/�995م.

�� - كتاب الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، حتقيق وتعليق: 
د.عل������ي بن محمد الدخي������ل الله، ط�، دار العاصم������ة، الرياض، 

�4�8ه�/�998م.

�4 - الطرق احلكمية في السياس������ة الشرعية، حتقيق: محمد جميل 
غازي، مكتبة املدني، القاهرة، ��97ه�/�977م.

�5 - مفتاح دار الس������عادة ومنشور والية العلم واإلرادة، صححه وعلق 
عليه: محمود حس������ن ربي������ع، ط�، مكتبة حميدو، اإلس������كندرية، 

��99ه�/�979م.

�6 - املنار املنيف في الصحيح والضعيف، حققه وخرج أحاديثه وعلق 
علي������ه: عبد الفتاح أبو غدة، ط6، مكتبة املطبوعات اإلس������المية، 

حلب، �4�4ه�/�994م.

 ثانًيا: كتب عن ابن القيم:

�  - اب������ن قيم اجلوزية، عصره، ومنهج������ه، وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوف: د.عبد العظيم ش������رف الدين، ط�، رسالة ماجستير- 

دار العلوم، دار القلم، الكويت، �405ه�/�984م.



1��

2 - التقريب لعلوم ابن القيم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، 
الرياض، �4�6ه�.

� - جامع الفقه، موس������وعة األعمال الكاملة لإلمام ابن قيم اجلوزية، 
جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه: يس������ري الس������يد محمد، دار 

الوفاء، املنصورة، ��42ه�/2000م.

4 - م������وارد ابن القيم في كتب������ه: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط2، مكتبة 
املعارف، الرياض، �405ه�/�985م.

ثالًثا: كتب ابن تيمية:

� - القواع������د النوراني������ة، حتقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة الس������نة 
احملمدية، القاهرة، ��70ه�/��95م.

2 - مجموع������ة الفتاوى لش������يخ اإلس������الم تقي الدين أحم������د بن تيمية 
احلراني �728ه��������، اعتنى بها وخرج أحاديثه������ا: عامر اجلزار، 

وأنور الباز، ط2، دار الوفاء، املنصورة، ��42ه�/�200م.

� - رفع املالم عن األئمة األعالم: ابن تيمية، ط2، املطبعة الس������لفية، 
القاهرة، ��99ه�.

رابًعا: كتب الفقه املذهبي، وتنقسم إلى:

أ( الفقه احلنفي:

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين أبو بكر بن مسعود   .�
الكاساني �587ه��، دار املعرفة، بيروت،�420ه�/2000م.

رد احملت������ار على الدر املختار ش������رح تنوير األبصار�حاش������ية ابن   .2
عابدين�: محمد أمني- الشهير بابن عابدين، دار الكتب العلمية، 

بيروت، �4�5ه�/�994م.
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� - املبس������وط: أبو بك������ر محمد بن أحمد السرخس������ي �490ه��، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ��42ه�/�200م.

ب( الفقه املالكي:

� - حاش������ية الدس������وقي على الش������رح الكبير ألبي الب������ركات الدردير 
���20ه��: محمد عرفة الدسوقي ��2�0ه��، دار الفكر، بيروت، 

�4�9ه�/�998م.

2 - املدون������ة الكبرى: مالك بن أنس األصبح������ي ��79ه��، دار الكتب 
العلمية، بيروت.

ج( الفقه الشافعي:

� - املجموع ش������رح املهذب: يحيى بن ش������رف الدين النووي �676ه��، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ��42ه�/2002م.

2 - مغني احملتاج في معرفة معاني ألفاظ املنهاج: شمس الدين محمد 
بن اخلطيب الشربيني، على منت منهاج الطالبني، لإلمام يحيى بن 
ش������رف الدين النووي الش������افعي، اعتنى به: محمد خليل عيتاني، 

دار املعرفة، بيروت، �4�8ه�/�997م.

د( الفقه احلنبلي: 

� - اإلقن������اع لطالب االنتفاع: ش������رف الدين موس������ى ب������ن أحمد احلجاوي 
املقدس������ي، �895 - 968ه��، حتقيق: مركز البحوث والدراسات بدار 
هجر، ط2، الرياض، دار عالم الكتب، �4�9ه�/�998م، �طبعة خاصة 

مبناسبة مرور مئة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية�.

2 - اإلنص������اف في معرف������ة الراجح من اخلالف عل������ى مذهب اإلمام 
أحم������د بن حنبل: عالء الدين علي بن س������ليمان املرداوي احلنبلي 
�885ه��، حتقيق: محمد حس������ن إسماعيل الشافعي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، �4�8ه�/�997م.
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� - املغن������ي على مختصر اخلرقي: أبو محمد عبد الله بن محمد ابن 
قدامة املقدسي، دار احلديث، القاهرة، د.ت.

خامًسا: أصول الفقه:

� - أث������ر االخت������الف في القواعد األصولية في اخت������الف الفقهاء: د. 
مصطفى س������عيد اخلن، ط7، رس������الة دكتوراه، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، �4�8ه�/�998م.

2 - االجته������اد اجلماعي وم������دى احلاجة إليه ف������ي العصر احلاضر: 
د.ش������عبان محمد إس������ماعيل، مكتب������ة العلم واإلمي������ان، القاهرة، 

�4�0ه�/�990م.

� - االجته������اد املقاصدي، حجيته - ضوابط������ه - مجاالته، ج�: د.نور 
الدين بن مختار اخلادمي، تقدمي: عمر عبيد حسنة، كتاب األمة 

��65، وزارة األوقاف، قطر، جمادى األولى �4�9ه�.

4 - اإلجم������اع: محمد بن إبراهيم بن املن������ذر ���8ه��، ط�، حتقيق: 
فؤاد عبد املنعم أحمد، دار الدعوة، اإلسكندرية، �402ه�.

5 - أدب الفتوى وش������روط املفتي، وصفة املس������تفتي وأحكامه، وكيفية 
الفت������وى واالس������تفتاء: أبو عمرو عثمان بن الصالح الش������هرزوري 
��64ه��، حققه وعلق عليه: د.رفعت فوزي عبد املطلب، �مكتبة 

األسرة�، الهيئة املصرية العامة للكتاب، �998م.

6 - إرشاد الفحول إلى حتقيق احلق من علم األصول: محمد بن علي 
الشوكاني ��255ه��، دار الفكر، د.ت.

7 - أس������باب اختالف الفقهاء: علي اخلفيف، املؤلفات الكاملة للشيخ 
علي اخلفي������ف ���، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، �4�6ه�/

�996م.

8 - أصول مذهب اإلمام أحمد- دراسة أصولية مقارنة: د.عبد الله بن 
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عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، �4�9ه�/�998م.

9 - اإلنص������اف في بيان أس������باب االختالف: ولي الل������ه أحمد بن عبد 
الرحم������ن الدهلوي ���76ه��، حتقيق: محمد عبد الله الطالبي، 

مكتبة السنة، القاهرة، �4�7ه�/�996م.

�0 - جام������ع بيان العلم وفضله: أبو عمر ابن عب������د البر النمري، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ��98ه�/�982م.

�� - صفة الفتوى واملفتي واملس������تفتي: أحم������د بن حمدان �695ه��، 
راجعه: محمد محمود متولي، دار الهدي النبوي، القاهرة، د.ت.

�2 - فرائد الفوائ������د وتعارض القولني ملجتهد واحد: صدر الدين أبو 
املعالي محمد بن إبراهيم املناوي الشافعي ��80ه��، حققه وعلق 
عليه: محمد عبد احلي عوينة، مكتبة السنة، القاهرة، �420ه�/

2000م.

�� - القول املفيد في أدلة االجتهاد والتقليد: محمد بن علي الشوكاني، 
ط2، املطبعة السلفية، القاهرة، ��99ه�.

�4 - كتاب التنبيه على األسباب التي أوجبت االختالف بني املسلمني 
ف������ي آرائهم، ومذاهبه������م، واعتقاداتهم: أبو محم������د عبد الله بن 
الس������يد البطليوس������ي ��52ه��، حتقيق وتعليق: د.أحمد حس������ن 
كحي������ل، ود.حمزة عبد الله النش������رتي، دار االعتص������ام، القاهرة، 

��98ه�/�978م.

�5 - احملصول ف������ي علم األصول: فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
�544 - 606ه��������، ط�، دراس������ة وحتقيق: د.ط������ه جابر فياض 

العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، �4�8ه�/�997م.

�6 - املدخ������ل املفصل إلى فق������ه اإلمام أحمد بن حنب������ل وتخريجات 
األصح������اب: بكر بن عب������د الله أبو زي������د، دار العاصمة، الرياض، 
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�4�7ه�/�997م.

�7 - املس������ودة في أص������ول الفقه آلل تيمية: أبو البركات عبد الس������الم 
ب������ن تيمية �652ه��، وأبو احملاس������ن عبد احلليم بن عبد الس������الم 
�682ه��������، وأبو العباس أحمد بن عبد احلليم ابن عبد الس������الم، 
حتقيق: د.أحمد بن إبراهيم الذروي، سلس������لة الرس������ائل اجلامعية 
���4، دار الفضيل������ة- دار ابن ح������زم، الرياض- بيروت، �422ه�/

�200م.

�8 - مقاص������د الش������ريعة اإلس������المية: محمد الطاهر بن عاش������ور، 
حتقيق ودراسة: محمد الطاهر امليساوي، دار النفائس- األردن، 

�420ه�/�999م.

�9 - املوافقات: أبو إس������حق إبراهيم بن موس������ى ب������ن محمد اللخمي 
الشاطبي �790ه��، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

عفان، القاهرة،��42ه�.

20 - ميزان األصول في نتائج العقول �املختصر�: عالء الدين أبو بكر 
محمد بن أحمد الس������مرقندي، حققه وعلق عليه: د.محمد زكي 

عبد البر، مطابع الدوحة احلديثة، قطر، �404ه�/�984م.

ا: احلديث الشريف وشروحه ومصطلحه: سادًسً

� - حلي������ة األولياء وطبق������ات األصفياء: أبو نعيم أحم������د بن عبد الله 
األصبهاني، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، �405ه�.

2 -  س������نن أب������ي داود: أبو داود س������ليمان بن األش������عث السجس������تاني 
�275ه��������، تعليق: محمد محيي الدي������ن عبد احلميد، دار الكتب 

العلمية، بيروت، د.ت. 

� -  سنن الترمذي، وهو اجلامع الصحيح: أبو عيسى محمد بن عيسى 
بن س������ورة الترمذي �279ه��، حققه وصححه: عبد الوهاب عبد 
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اللطي������ف، وعبد الرحمن محمد عثمان، املكتبة الس������لفية، املدينة 
املنورة، ��84ه�/�964م. 

4  - س������نن ابن ماجة، احلافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
�275ه��������، حتقيق: محم������د فؤاد عبد الباق������ي، دار إحياء الكتب 

العربية، ���7ه�/�954م.

5 - صحيح مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشيري ��26ه��، 
حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط4، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، �4�2ه�/��99م. 

6  - فت������ح الباري بش������رح صحيح اإلم������ام البخ������اري: أحمد بن حجر 
العس������قالني، بعناي������ة محب الدي������ن اخلطيب، محم������د فؤاد عبد 
الباقي، قصي محب الدين اخلطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، 

�407ه�/�986م.

ا: الفقه العام: سابًعً

أ - كتب قدمية:

� - األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية: عالء 
الدين أبو احلسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي 
� �80ه��، تصحيح وتعليق: محمد بن صالح العثيمني، حتقيق: أحمد 

بن محمد اخلليل، دار العاصمة، الرياض، �4�8ه�/�998م.

2 - املس������ائل الفقهية من اختيارات ش������يخ اإلس������الم ابن تيمية، جمع 
العالم������ة: بره������ان الدي������ن إبراهيم ب������ن محمد بن قي������م اجلوزية 
�767ه��، ش������رح وحتقيق: أحمد املواف������ي، دار الصفا، القاهرة، 

���4ه�/�992م.

ب - كتب حديثة:
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� - اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر املسائل اخلالفية: د.علي 
بن سعيد الغامدي، دار طيبة، الرياض، �4�8ه�.

2 - موسوعة الفقه اإلسالمي، ج4، املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 
وزارة األوقاف، القاهرة، �4�8ه�- �997م. 

ثامًنا: كتب التراجم والطبقات والتاريخ والرجال:

� - البداية والنهاية في التاريخ: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي �774ه��، مكتبة املعارف، بيروت، د.ت.

2 - تاريخ املذاهب اإلس������المية في السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب 
الفقهية: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.

� - تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العس������قالني 
الشافعي، دار الفكر، بيروت، �404ه�/�984م.

4 - تهذيب الكمال: عبد الرحمن يوس������ف بن الزكي أبو احلجاج املزي 
�742ه��، حتقيق: د.بش������ار عواد معروف، مؤسس������ة الرس������الة، 

بيروت، �400ه�/�980م.

5 - ابن تيمي������ة، حياته وعصره- آراؤه وفقه������ه: محمد أبو زهرة، دار 
الفكر العربي، القاهرة، �420ه�/2000م.

6 - ابن حنب������ل، حياته وعصره- آراؤه وفقه������ه: محمد أبو زهرة، دار 
الفكر العربي، القاهرة، �4�8ه�/�997م.

7 - الذيل على طبقات احلنابلة: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
رجب احلنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، �4�7ه�/�997م.

8 - طبق������ات احلنابل������ة: أبو احلس������ني محمد بن أبي يعل������ى احلنبلي 
�526ه��، دار الكتب العلمية، بيروت، �4�7ه�/�997م.
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9 - الواف������ي ف������ي الوفيات: صالح الدي������ن خليل بن أيب������ك الصفدي 
�764ه��، مطبعة وزارة املعارف، إستانبول، �949م.

تاسًعا: كتب القانون وشروحه:

� - األحوال الش������خصية - قس������م الزواج: محمد أب������و زهرة، الطبعة 
الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.

2 - األحوال الش������خصية للمس������لمني متضمًنا القانون رقم ��� لسنة 
2000م، الطبعة األولى املعدلة، إعداد: س������ميرة محمود شوقي، 
حلمي عبد العظيم حسن �الشئون القانونية�، املطابع األميرية، 

القاه������رة، 2000م.

� - قانون األحوال الشخصية، قانون احتادي رقم ��28 لسنة 2005م 
اإلي��ض��اح��ي��ة، جمعية  وامل��ذك��رة  الشخصية.  األح����وال  ف��ي ش��أن 

احلقوقيني، دولة اإلمارات، 2006م.

4 - قان������ون األح������وال الش������خصية، إدارة الفتوى والتش������ريع، الكويت، 
الطبعة اخلامسة، �999م.

5 - وثيقة مسقط للنظام �القانون� املوحد لألحوال الشخصية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج   العربية، قطاع الش������ئون القانونية، 

األمانة العامة، �4�8ه�/�997م.

الشخصية:  لألحوال  املوحد  العربي  للقانون  الكويت  وثيقة   -  6
�408ه�/ مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية، 

�988م. 

عاشًرا: كتب أخرى حديثة:

� - أدب اخلالف وأس������باب االختالف في األحكام الفقهية: د.س������عاد 
إبراهيم صالح، قضايا إس������المية ��47 املجلس األعلى للش������ئون 

اإلسالمية، القاهرة، �420ه�/�999م.
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2 - التجديد في الفقه اإلسالمي: د.محمد الدسوقي، قضايا إسالمية 
��77 القس������م األول، املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، 

�422ه�/�200م.

� -  التجدي������د ف������ي الفقه اإلس������المي: د.محمد الدس������وقي، قضايا 
إسالمية ��78 القسم الثاني، املجلس األعلى للشئون اإلسالمية، 

القاهرة، �422ه�/�200م.

4 - تكوين امللكة الفقهية: د.محمد عثمان ش������بير، كتاب األمة ��72، 
وزارة األوقاف، قطر، رجب �420ه�.

5 - جالء العينني في محاكمة األحمدين: نعمان خير الدين اآللوسي، 
مطبعة املدني، القاهرة، ��40ه�/��98م.

6 - دراس������ات في االختالفات العلمية، حقيقتها، نش������أتها، أسبابها، 
املواقف املختلفة منها: د.محمد أبو الفتح البيانوني، دار السالم، 

القاهرة، �4�8ه�/�998م.

7  - ع��وام��ل السعة وامل��رون��ة ف��ي الشريعة اإلس��الم��ي��ة: د.ي��وس��ف 
القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، �4�9ه�/�999م.

8 - الفقه اإلس������المي في طريق التجديد: د.محمد سليم العوا، ط2، 
املكتب اإلسالمي، بيروت، �4�9ه�/�998م.

حادي عشر: قواميس ومعاجم:

� - القاموس احمليط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط6، مؤسسة 
الرسالة، بيروت، �4�9ه�/�998م.

2 - مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، دار احلديث، القاهرة، 
د.ت.
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� - املعج������م الوجيز: مجمع اللغة العربية، طبعة خاصة بوزارة التربية 
والتعليم، املطابع األميرية، القاهرة، ��42ه�/2000م.

ثاني عشر: مواقع اإلنترنت:

� - موقع جريدة الوطن القطرية.  






