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 أثر القواعد الفقهّية في تحقيق الّرشد الّدعويّ 

 د. رياض فرج مبروك بن عبداتأ.م.
 جامعة حضرموت-كمّية الّتربية سيئون

  ملّخص ال

ترّوض يلة بأف يُعّد البحث اغتناًما حقيقيِّا للثّراء الفقهّي، وإعمااًل تنويريِّا للقواعد الفقهّية؛ إذ يؤّسس منهجّية إحيائّية راشدة اػبطى، كف
 الّشرود التّنظّبّي، واعبفوؿ الّتدبّبّي، اّلذي يعَبي سّب مؤّسسات العمل الّدعوّي، وديّكنها من ربقيق الّشهود اغبضارّي.

و قد انتظم البحث يف مقّدمة  وطبسة مطالب: ) ال إنكار يف مسائل االجتهاد، اػبروج من اػبالؼ مستحّب، حكم اغباكم يرفع 
دبجموعة نتائج، تهاديّة، ال ينسب لساكت قوؿ، الـز القوؿ ليس بقوؿ إاّل بعد عرضو وقبولو(، و خاسبة حفلت اػبالؼ يف اؼبسائل االج

منها: إف اعتناء مؤّسسات العمل الّدعوّي بالقواعد الفقهّية إّّنا ىو احتفاظ بأسباب البقاء، واستمساؾ بآالت الّتأىل، وأخذ بأدوات 
 الّتمكْب، وإقامة للّدين وغاياتو. 

كما عّزز البحث ببعض الّتوصيات، منها: حفظ األخّوة وتعزيزىا، وقطع الظّنوف وتفنيدىا، إجياد مؤّسسات علمّية تضبط الّسّب، وتعاًف 
اؼبشكالت، إحساف الّظّن باؼبسلم، وضبل كالمو ؿبماًل حسًنا ما داـ حيتمل ذلك، التزاـ العدؿ واإلنصاؼ، صناعة اللُّحمة اجملتمعّية، 

الّدينّية، دفع كّل أسباب الّتصدع، وإسقاط أدوات الّتشظّي، صياغة مناىج العمل الّدعوّي، وإعداد احملاضن دبا حيّقق واجب األّمة والوحدة 
 .الواحدة



 أثر القواعد الفقهّية في تحقيق الّرشد الّدعويّ 

 د. رياض فرج مبروك بن عبداتأ.م.
 

     Route Educational and Social Science Journal    

167             Volume 5(6), April 2018 

 
 

The Impact of Jurisprudential Rules to Achieve the Right Course of Islamic Preaching 

Dr. Riyad Faraj Mabrook bin Abdat – Yemen - Hadhramout  

Abstract 

The study is a true exploitation of the richness of jurisprudence as well as an enlightenment of the 

jurisprudential rules. It establishes a sensible rebirth methodology, which is complete enough to 

manage the scattered speech and absent mindedness that the Islamic preaching institutions witness, 

and it enables them to achieve the civilizational witnesses.  

The study is organized into an introduction and five chapters: ( the collective diligence matters, 

Ijtihad, are undeniable, leaving the disputed matters is Mustahab, desirable, the statement produced 

by the ruler finishes the disputation of the collective diligence matters, the word is not related to the 

silent one, the one who never utters, and the word is not necessarily taken into account unless it is 

verified and accepted). The study conclusion is full of results such as taking care of the 

jurisprudential rules by the Islamic preaching institutions intends to preserve the reasons of survival, 

stand firm on the qualifying tools, take hold of the empowering tools, keep up establishing the 

religion and its objectives.   

The study is reinforced with some recommendations, including: keeping and strengthening the 

brotherhood, cutting off and refuting bad intentions, finding out scientific institutions that control the 

right course, and deal with problems, having a good intention towards a Muslim, accepting his 

speech with a good intention as long as it is possible, being committed to justice and equality, 

building community cohesion and religious unity, getting rid of all causes of cracking, as well as the 

disintegration tools, designing curricula of the Islamic preaching work and setting incubating spaces 

to achieve the duty of the one nation. 

اإلسالـ ديًنا، سبحانو وسع كّل شيء رضبًة وعلًما، وفتح لنا من خزائن علمو فتًحا مبيًنا،  اغبمد هلل اّلذي أمّت علينا نعمتو، ورضي لنا
ـز آثارىم وصّلى اهلل وسّلم على الّنيّب اجملتىب، أزكى البشريّة علًما وفهًما، وآلو وصحبو أنوار اؽبدى، وأكملهم حلًما وُحكًما، و على من الت

 . واقتفى، وسلك طريًقا يلتمس فيو علًما

 وبعد :  

، وإّف فإّف الفقو أشرؼ العلـو قدرًا، وأظباىا فخرًا، وأعظمها أجرًا، وأعّمها فائدة، وقد حوى ىذا العلم فروًعا متعّددة، وأنواًعا متجّددة
الفقو ومداركو، وأسراره من أعظمها نفًعا، وأجّلها قدرًا، وأدّقها استنباطًا، وأمكنها ضبطًا علم القواعد الفقهّية؛ إذ بو يُطّلع على حقائق 

مواضع ومآخذه، وِحكمو ومقاصده، فبّا يُثّب أفكار اغباضرين يف اؼبسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار اؼبدارؾ، وديّيز مواقع أقدار الفضالء، و 
 ؾباؿ العلماء.
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بنصوص -قواًل وعماًل، حركة و ُسكوناً - وإّف حاجة اؼبسلم إىل الفقو وقواعده تكوف بعدد أنفاسو، وتوايل نسماتو؛ إذ إّف اغبياة ؿبكومة
الّشارع وقواعده، وربقيق مقاصده وِحكمو، وإّف اعتناء مؤّسسات العمل الّدعوّي بالقواعد الفقهّية إّّنا ىو احتفاظ بأسباب البقاء، 

ين.   واستمساؾ بآالت الّتأىل، وأخذ بأدوات الّتمكْب، و إقامة واجبات الدِّ

قدرًا كبّبًا من األمور اؼبختلف فيها بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي يرجع يف اعبملة إىل اختالؼ يف ترتيب وال خيفى على العقالء أّف 
اػبربة  األولويّات، وتقدير اؼبصاٌف واؼبفاسد واؼبوازنة بينها، يف إطار من مقاصد الّشريعة، وقواعدىا العاّمة، وىذا الّنوع من اػبالؼ يعتمد

 .1ع أكثر فبّا يعتمد الّنظر الفقهّي البحت، والّدراية العلمّية اجملردة البشريّة والّدراية بالواق

ب ويُعّد ىذا الّنوع من اػبالؼ خالفًا ؿبموًدا، ما ظّل معتمًدا على القواعد الفقهّية، واؼبقاصد اؼبرعّية؛ فإنّو يكوف مستمسًكا بأىدا
 ويتجّدد الفقو، وتّتسع اؼبدارؾ.الّرشد، وأسباب اؽبدى، وفيو تتفّتق األذىاف، ويُقّلب الّنظر، 

 وإّف إعماؿ القواعد الفقهّية يف واقع مؤّسسات العمل الّدعوّي حيّقق رشًدا متجّدًدا، وديّكن ىذه اؼبؤّسسات من ربقيق غاياهتا، وأداء 
 واجباهتا.  

 وتتلّخص أمهّية حبث اؼبوضوع يف اآليت:   

 ة الفقهّية، وإعمااًل لقواعد فقهّية قادرة على ربقيق صالح الّتصورات، ورشد اجملتمعات. قيمة اؼبوضوع عمليِّا؛ إذ يُعّد اغتناًما للثّرو  -1
 قدرة البحث يف معاعبة ُمشكالت طاؼبا أقعدت مؤّسسات العمل الّدعوّي عن واجباهتا، وأطفأت جذوة اآلماؿ عن تطّلعاهتا. -2
، وسبتْب الّتدبّب ؼبنظومة الّتغيّب واإلصالح يف أدبيات مؤّسسات كوف اؼبوضوع ؿباولة ثاقبة الّنظر، بالغة األثر  يف ترويض التّنظّب -3

 العمل الّدعوّي. 
 مشكلة البحث :   

تكمن مشكلة البحث يف أّف مؤّسسات العمل الّدعوّي تسعى جاىدة يف االرتقاء باجملتمعات، وتنمية مقّدراهتا، وتبذؿ يف سبيل ذلك 
ذ إّف معاوؿ الّشقاؽ واالفَباؽ هتدـ البناء، وربوؿ دوف بلوغ الغايات. والبحث اجتهاد فاعل يف جهوًدا مضنية، لكن النّتائج دوف اؼبأموؿ؛ إ

 إعماؿ القواعد الفقهّية دبا حيّقق الّرشد الّدعوّي.

 أىداؼ البحث :   

 تتمحور  أىداؼ حبث اؼبوضوع يف اآليت:

                                                           

 ـ(.1993 -ىػ 1413(،  د صالح الّصاوي، طبعة اآلفاؽ الدولّية لإلعالـ، الطّبعة األوىل )  83 - 82ينظر مدخل لَبشيد العمل اإلسالمّي ) ص  1
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 مة القواعد الفقهّية.إظهار مقّومات األماف يف الّشريعة اإلسالمّية، وأسس الّرشد يف منظو  -1
 إبراز القواعد الفقهّية اّلٍب ربّقق رضبة مؤّسسات العمل الّدعوّي، وهتّيئ ؽبم من أمرىم رشًدا. -2
 إعماؿ ؾبموعة من القواعد الفقهّية دبا يكّوف منهجّية إصالح األفراد، ورشد اؼبؤّسسات، وإعمار اجملتمعات. -3
 أسباب اختيار اؼبوضوع :   

تُعّد مؤّسسات العمل الّدعوّي حركة بعث وإحياء، ذبتهد يف صياغة ؾبتمع مسلم يعتمد اإلسالـ معتقًدا وفكرًا ومنهًجا، وقد صاحب 
فكاف ذلك بعض العثرات احملكومة برغبة الّنفس، ونزعة اؽبوى؛ فاحتاج األمر إىل منهجّية ربفظ الدِّين، و تضبط الّسّب، وسبّكن من الغايات؛ 

 عاً يّل أف أتناوؿ ىذا اؼبوضوع بالبحث والّدراسة.     ذلك داف

 منهجي يف البحث  : 

قيق اعتمدت يف حبثي على اؼبنهج الوصفّي؛ إذ استقرأت القواعد الفقهّية اؼبتعّلقة بالبحث، ودرستها وحلّلتها، دبا يثمر معرفة أثرىا يف رب 
 الّرشد الّدعوّي.

 رغبة يف صياغة منهج يقي من الّشطط، وحيمي من الغلط؛ فكانت ىذه الّدراسة اّلٍب وقد استفرغت يف ذلك وسعي، وبذلت طاقٍب  
 أظبيتها ) أثر القواعد الفقهّية يف ربقيق الّرشد الّدعوّي (. أسأؿ اهلل اإلعانة فيما توخينا من اإلبانة.

 و قد انتظم البحث يف مقّدمة،  وطبسة مطالب، و خاسبة :

 اؼبطلب األّوؿ ال إنكار يف مسائل االجتهاد.   

 اؼبطلب الثّاين اػبروج من اػبالؼ مستحّب. 

 اؼبطلب الثّالث حكم اغباكم يرفع اػبالؼ يف اؼبسائل االجتهاديّة.

 اؼبطلب الرّابع ال ينسب لساكت قوؿ.

 اؼبطلب اػبامس الـز القوؿ ليس بقوؿ إاّل بعد عرضو وقبولو.

 اػباسبة:

 تائج والّتوصيات وفيها النّ 
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 ال إنكار في مسائل االجتهاد: اؼبطلب األّوؿ : 

 معنى القاعدة وتأصيلها:

خطئ؛  اؼبسائل اّلٍب تعتمد مستنًدا صاغبًا لالستدالؿ، وفق منهجّية الّنظر اؼبعتّد هبا؛ فإنّو ال إنكار فيها على اؼبخالف، وال إمث على اؼب
، كما أنّو باستصحاب العدـ األصلّي فإّف نسبة 1تهد مصيب، أو اؼبصيب واحد ال نعلموكوهنا اندرجت ربت أصل صحيح، وألّف كّل ؾب

. وإّّنا يكوف اإلنكار يف  األمر اجملمع عليو_ ما خالف نصِّا أو إصباًعا أو قياًسا 2اجملَتهِد فيو إىل احملرـّ ليست بأوىل من نسبتو إىل احملّلل
 . 3جليِّا_ أو ما يعتقد الفاعل ربرديو

 . 4قى اإلنكار مستحبِّا ومندوبًا على جهة الّنصيحة، واؼبناقشة العلمّية اؼبصحوبة بالرّفق خروًجا من اػبالؼويب

و والكالـ عن غّب احملتسب، أّما احملتسب فينِكر وجوبًا على من أخّل بشيء من الّشعائر الظّاىرة، ولو سّنة كصالة العيد واألذاف، ويلزم
 .5األمر هبما 

بو ؽبذه القاعدة اؼبباركة حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ : قاؿ الّنيّب صّلى اهلل عليو و سّلم لنا ؼبّا رجع من األحزاب :  وفبّا ُيستدؿ
) ال ُيصّلّْب أحد العصر إاّل يف بِب قريظة (، فأدرؾ بعضهم العصر يف الطّريق، فقاؿ بعضهم: ال نصّلي حٌّب نأتيها، وقاؿ بعضهم: بل 

 . 1منّا ذلك، فذكر للّنيّب صّلى اهلل عليو و سّلم فلم يعّنف واحًدا منهم نصّلي مل يرد

                                                           

ىػ 1392(، الّنووّي : أبو زكريا حيٓب بن شرؼ بن مّري الّنووّي، طبعة  دار إحياء الَّباث العريّب،  بّبوت، الطّبعة الثّانية )  23/  2ينظر شرح الّنووّي على صحيح مسلم  )   1
هلل ؿبّمد بن أيب بكر بن أيوب اؼبعروؼ بابن قّيم اعبوزيّة ، قّدـ لو وعّلق عليو وخرّج أحاديثو وآثاره : (، ابن قّيم اعبوزيّة: أبو عبد ا 62/ 1(، إعالـ اؼبوقعْب عن رّب العاؼبْب ) 

 1423وىل ) العربّية الّسعوديّة، الطّبعة األأبوعبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، شارؾ يف الّتخريج: أبو عمر أضبد عبد اهلل أضبد، طبعة دار ابن اعبوزّي للّنشر والّتوزيع، اؼبملكة 
 ىػ (. 

وىل ) الّلحجي: عبد الّلو بن سعيد ؿبّمد عبَّاِدي الّلحجي، عناية الّشيخ الدّكتور أضبد عبدالعزيز اغبّداد، طبعة دار الضياء، الطّبعة األ، ( 161إيضاح القواعد الفقهّية ) ص    2
 ـ (.2006 -ىػ 1427

(، الّزركشي:  أبو عبد اهلل بدر الّدين ؿبّمد بن عبد اهلل بن هبادر الّزركشي، طبعة وزارة  363/ 3اؼبنثور يف القواعد الفقهّية )  وؽبذا يعزر واطئ الرجعية إذا اعتقد التحرمي. ينظر  3
غبنبلّي، طبعة دار اؼبعرفة، (، ابن رجب: أبو الفرج عبد الّرضبن بن أضبد بن رجب ا 325ـ (، جامع العلـو واغبكم ) ص 1985 -ىػ 1405األوقاؼ الكويتّية، الطّبعة الثّانية )

(، ابن حجر اؽبيتمّي: أضبد بن ؿبّمد بن علي بن حجر اؽبيتمّي، طبعة اؼبكتبة الّتجارية الكربى دبصر لصاحبها  218/  9ىػ (،  ربفة احملتاج ) 1408بّبوت، الطّبعة األوىل ) 
(، الفاداين: أبو الفيض ؿبّمد ياسْب الفاداين، اعتُب بو رمزي سعد الّدين دمشقّية، طبعة دار البشائر اإلسالمّية، الطّبعة  332/ 2سنية شرح الفرائد البهّية )اؼبواىب ال حاشية ـ(، الفوائد اعبنية 1983 -ىػ  1357مصطفى ؿبّمد، سنة ) 

 ـ (.1996 -ىػ  1417الثّانية ) 

 (، الّنووّي: أبو زكريا ؿبيي الدين حيٓب بن شرؼ الّنووي ، طبعة  219/ 10ينظر  روضة الطالبْب وعمدة اؼبفتْب )  4
 (، زكريا األنصاري: زكريا بن ؿبمد بن أضبد بن زكريا األنصاري، ربقيق: د. ؿبمد 180/ 4ىػ (، أسُب اؼبطالب يف شرح روض الطالب ) 14.5اؼبكتب اإلسالمي ، بّبوت ) 

(، الّتطرؼ الّديِب  333/ 2ـ (، الفوائد اعبنية حاشية اؼبواىب السنية شرح الفرائد البهّية ) 2000-ىػ  1422ؿبمد تامر، طبعة دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل ) 
 ـ (.1993 -ىػ1413(، د. صالح الّصاوي، طبعة اآلفاؽ الدولّية لإلعالـ، الطّبعة األوىل )  60)ص 

 (.   218/  9ر ربفة احملتاج ) ينظ 5
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ازع وبدىّي أّف االختالؼ يف اؼبسائل االجتهاديّة أمر قدري، وواقع طََبعّي؛ وذلك لتباين األفهاـ، وتفاوت اؼبدارؾ، وإّّنا اؼبذمـو الّتن
اتّفق الّصحابة يف مسائل تنازعوا فيها على إقرار كّل فريق للفريق اآلخر على العمل والّتجاذب، قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمّية رضبو اهلل: " وقد 

، والّصحابة يف ذلك إّّنا يقّرروف منهًجا ربصل بو 2باجتهادىم، كمسائل يف العبادات واؼبناكح، واؼبواريث والعطاء والّسياسة، وغّب ذلك"
ذين ثبت بالّنصوص أهّنم ال جيتمعوف على باطل وال ضاللة، ودّؿ الكتاب والّسّنة على العصمة، وُتدفع بو الّنقمة، كيف ال " وىم األئّمة الّ 

. كما " تنازعوا يف مسائل علمّية اعتقاديّة كسماع اؼبّيت صوت اغبّي، وتعذيب اؼبّيت ببكاء أىلو، ورؤية ؿبّمد صّلى اهلل 3وجوب متابعتهم " 
. ويظّل العلم الرّاسخ، والفهم الثّاقب مقياًسا حقيقيِّا يُدرؾ بو االجتهاد اؼبسوغ، 4لفة" عليو وسّلم ربّو قبل اؼبوت مع بقاء اعبماعة واأل

 واؼبقصد الصاٌف.

 ثر قاعدة ال إنكار في مسائل االجتهاد في تحقيق الّرشد الّدعوّي:أ

الؼ، وأسلمة اغبياة، وربقيق الّشهود تُعّد اؼبؤّسسات الّدعويّة اؼبعاصرة حركة إحياء، وأداة بعث ، ذبتهد يف القياـ بواجب االستخ
ة، اغبضارّي، وىذا الواجب حيّتم عليها ربصيل أدوات القّوة، وآالت الّتمّكن من إقامة الواجبات صبيعها؛ إذ إّف وسيلة ربقيق الواجب واجب

 .5 واألمر بالواجب أمر بو ودبا يتحّقق بو ذلك الواجب

الّدعويّة القياـ هبا الّتأىل علميِّا، وإجياد مؤّسسات علمّية تضبط الّسّب، وتعاًف ومن أوجب الواجبات اّلٍب جيب على اؼبؤّسسات 
اؼبشكالت؛ إذ إّف كثّبًا من قضايا اػبالؼ ومسائل الّشقاؽ بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي مل تكن إاّل خالفًا يف إعماؿ أصوؿ التّنظّب 

ث ضعًفا يف الّتوصيف، وخلاًل يف الّتكييف، وزبّبطًا يف األولويّات، وخلطًا يف مناىج العلمّي، وإخالاًل دبوازين الّضبط والّتقدير، فبّا أور 
 الّتعامل، واضطرابًا يف الّتواصل واالّتصاؿ بْب ىذه اؼبؤّسسات ا الّدعويّة. 

                                                                                                                                                                                                   

(، البخاري: ؿبّمد بن إظباعيل  321/ 1كتاب صالة اػبوؼ، باب صالة الطّالب واؼبطلوب راكًبا وإدياء،                         )  (، 904أخرجو البخارّي يف صحيحو )  1
(، كتاب  1770ـ (، مسلم يف صحيحو ) 1987 -ىػ 1407كثّب، بّبوت، الطّبعة الثّالثة ) أبو عبداهلل البخارّي اعبعفّي، ربقيق : د. مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن  

(، مسلم: مسلم بن اغبّجاج أبو اغبسْب القشّبّي الّنيسابورّي ، ربقيق : ؿبّمد فؤاد عبد الباقي،   1391/ 3اعبهاد والّسّب ، باب اؼببادرة بالغزو وتقدمي أىّم األمرين اؼبتعارضْب ) 
 ر إحياء الَّباث العريّب، بّبوت.طبعة دا

مع اؼبلك فهد (، ابن تيمّية : تقّي الّدين أبو العّباس أضبد بن عبد اغبليم ابن تيمّية اغبرّايّن ، صبع : عبد الّرضبن بن ؿبّمد بن قاسم، طبعة ؾب 122/  19ؾبموع الفتاوى ) 2
 ـ (.1995-ىػ    1416لّسعوديّة، سنة ) لطباعة اؼبصحف الّشريف، اؼبدينة الّنبويّة، اؼبملكة العربّية ا

 (.123/  19ؾبموع الفتاوى ) 3
 (.123/  19ؾبموع الفتاوى ) 4
، الّرياض ، الطّبعة (، الرّازي : ؿبّمد بن عمر بن اغبسْب الرّازي ، ربقيق: طو جابر فّياض العلواين ، الناشر : جامعة اإلماـ ؿبّمد ابن سعود اإلسالمّية2/317ينظر  احملصوؿ ) 5

 ىػ(. 1400األوىل ) 
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ومن التّناحر  إىل وإّف إعماؿ قاعدة ) ال إنكار يف مسائل االجتهاد ( ينقل مؤّسسات العمل الّدعوّي من الّتآكل إىل الّتكامل، 
ارع، الّتحاور، ويؤّسس للحمة دعويّة ينتهض فيها اعبميع يف أداء الفرائض، واؼبرابطة على الثّغور كافّة؛ إذ إّف اعبميع يتحّرى مقاصد الشّ 

و اهلل: " ومن ىنا يظهر وجيتهد يف أداء الواجب، وىذا كّلو يف اغبقيقة وفاؽ واتّفاؽ بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي، قاؿ اإلماـ الّشاطيّب رضب
على طلب وجو اؼبواالة والّتحاب والّتعاطف فيما بْب اؼبختلفْب يف مسائل االجتهاد، حٌّب مل يصّبوا شيًعا وال تفرّقوا فرقًا؛ ألهّنم ؾبتمعوف 

ب اإلماـ الّشاطيّب رضبو اهلل أمثلة ، مّث ضر 1قصد الّشارع، فاختالؼ الطّرؽ غّب مؤثر، كما ال اختالؼ بْب اؼبتعّبدين هلل بالعبادات اؼبختلفة"
الّتوجو تبّْب ذلك، فقاؿ: " كرجل تقرّبو الّصالة، وآخر تقرّبو الّصياـ، وآخر تقرّبو الّصدقة إىل غّب ذلك من العبادات، فهم مّتفقوف يف أصل 

ارع صارت كلمتهم واحدة وقوؽبم واحًدا " هلل اؼبعبود وإف اختلفوا يف أصناؼ الّتوجو، فكذلك اجملتهدوف ؼبّا كاف قصدىم إصابة مقصد الشّ 
 . وكذلك مؤّسسات العمل الّدعوّي. 2

قّدماتو  ومل تكن الّشريعة من حيث داللتها شيًئا واحًدا، بل منها القطعّي ومنها الّظِّب، وما كاف ظنيِّا فال ينتج إاّل ظّنِّا، سواء كانت م
اهلل: " فإّف اهلل تعاىل حكم حِبكمتو أف تكوف فروع ىذه اؼبّلة قابلة لألنظار وؾبااًل للظّنوف، كّلها ظنّية أو بعضها، قاؿ اإلماـ الّشاطيّب رضبو 

ويف وقد ثبت عند الّنظار أّف الّنظريّات ال ديكن االتّفاؽ فيها عادة، فالظّنّيات عريقة يف إمكاف االختالؼ، لكن يف الفروع دوف األصوؿ، 
؛ كوف اعبزئيّات الظّنّية ؿبالِّ للّنظر، وميدانًا لالجتهاد، فال يقع بسببها الّتفّرؽ 3ىذا االختالؼ " ّ اعبزئّيات دوف الكلّيات، فلذلك ال يضر

.  شيًعا، بل يعّد اختالفهم يف الفروع كاتفاقهم فيها، أّما اؼبخالفة يف الكلّيات فإهّنا منشأ الّتفّرؽ اؼبذمـو

 المطلب الثّاني :  الخروج من الخالف مستحّب:

 اعدة وتأصيلها:معنى الق

اؼبسائل اػبالفّية اؼبتأرجحة بْب اغِبّل واغبرمة، والّصحة والبطالف، وكاف مأخذ اػبالؼ فيها قويِّا_ الّضعيف ال وزف لو_ وإف كانت 
لعمـو  مرتبتو يف االجتهاد دوف مرتبة ـبالفو؛ فإنّو يندب مراعاة  اػبالؼ، ويستحّب اػبروج من اػبالؼ؛ ال لثبوت سّنة خاّصة فيو، بل

                                                           

رناطّي الّشهّب بالّشاطيب ، ربقيق                 أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، طبعة  (، الّشاطيّب: إبراىيم بن موسى بن ؿبّمد الّلخمّي الغ 220/ 5اؼبوافقات )  1
 ـ (.1997 -ىػ 1417دار ابن عّفاف، الطّبعة األوىل ) 

 (. 220/ 5اؼبوافقات )  2
، ربقيق سليم ابن عيد اؽباليل،  طبعة دار ابن عّفاف، الّسعوديّة،  الطّبعة (، الّشاطيّب: إبراىيم بن موسى بن ؿبّمد الّلخمّي الغرناطّي الّشهّب بالّشاطيبّ  674/ 2االعتصاـ )  3

 ـ (.1992 -ىػ 1412األوىل ) 
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، واعتماده من الورع اؼبطلوب  االحتياط واالسترباء للّدين، وىو مطلوب شرًعا مطلًقا؛ فكاف القوؿ بأّف اػبروج أفضل ثابت من حيث العمـو
 .1شرًعا

ستحّب ويتحّقق اػبروج من اػبالؼ باجتناب ما اخُتلف يف ربرديو، وفعل ما اخُتلف يف وجوبو، قاؿ اإلماـ الّزركشّي رضبو اهلل : " ي
اػبروج منو باجتناب ما اختلف يف ربرديو وفعل ما اختلف يف وجوبو، إف قلنا كّل ؾبتهد مصيب عبواز أف يكوف ىو اؼبصيب، وكذا إف قلنا 

ى إّف اؼبصيب واحد؛ ألّف اجملتهد إذا كاف جيّوز خالؼ ما غلب على ظّنو، ونظر يف متمسك ـبالفو فرأى لو موقًعا، فينبغي لو أف يراعيو عل
 ؛ وذلك حذرًا من كوف الصواب مع ـبالفو.2وجو " 

وفبّا ُيستدّؿ بو ؽبذه القاعدة _ اػبروج من اػبالؼ مستحّب_ حديث الزّبّب رضي اهلل عنو، قاؿ: قالت يّل عائشة رضي اهلل عنها: قاؿ 
لنقضت الكعبة؛ فجعلت ؽبا -الزّبّب: بكفر قاؿ ابن-الّنيّب صّلى اهلل عليو و سّلم:                  ) يا عائشة لوال قومك حديث عهدىم 

 .3بابْب: باب يدخل النّاس، وباب خيرجوف ( . ففعلو ابن الزّبّب

وقد أصبع العلماء على صّحة صالة بعضهم خلف بعض، وإف اختلفوا يف نواقض الوضوء، وغّبىا من الفروع، ولو مل يكن األمر  
ؼ عنيف؛ إذ إّف وجود مثل ىذه األصوؿ اؼبرعّية دليل ظباحة الّشرع، ورضبة الّشارع كذلك ألصاب الّناَس حرٌج شديد، وـبمصة بالغة، وخال

4 . 

إّف جلب احملّبة وتأليف القلوب واجتماعها، واالجتهاد يف اػبالص من الّتنافر والُفرقة ىو من أوجب الواجبات، وآكد القُرب 
إلسالـ ابن تيمّية رضبو اهلل : " ويستحّب للّرجل أف يقصد إىل تأليف ىذه والطّاعات، وربصيلها مقّدـ على ربصيل اؼبّستحبّات ، قاؿ شيخ ا

يّب القلوب بَبؾ ىذه اؼبّستحّبات؛ ألّف مصلحة الّتأليف يف الّدين أعظم من مصلحة فعل مثل ىذا، كما ترؾ الّنيّب صّلى اهلل عليو وسّلم تغ

                                                           

علمّية، (، الّسبكي: اإلماـ العاّلمة تاج الّدين عبد الوّىاب بن علّي ابن            عبد الكايف الّسبكي، طبعة دار الكتب ال 128/ 1ينظر األشباه والّنظائر، الّسبكي )   1
(، الّسيوطي:  عبد الّرضبن بن أيب بكر، جالؿ الّدين  137-136(، األشباه والّنظائر، الّسيوطي ) ص  106/ 5ـ (، اؼبوافقات ) 1991 -ىػ  1411الطّبعة األوىل ) 

 ـ (.1990 -ىػ 1411الّسيوطي، طبعة  دار الكتب العلمّية، الطّبعة األوىل  ) 
 (. 128_  127/ 2ة ) اؼبنثور يف القواعد الفقهيّ   2
(، مسلم يف  59/ 1كتاب العلم، باب من ترؾ بعض االختيار ـبافة أف يقصر فهم بعض الّناس عنو؛ فيقعوا يف أشّد منو،  )  (، 126أخرجو البخاري يف صحيحو )  3

 (.968/ 2(، كتاب اغبّج، باب نقض الكعبة وبنائها                 )  1333صحيحو )
(، اؼبنجور : أضبد بن علّي اؼبنجور ، دراسة وربقيق: ؿبّمد الّشيخ ؿبّمد األمْب،  طبعة دار عبد اهلل الّشنقيطّي،  193/ 1ؼبنهج اؼبنتخب إىل قواعد اؼبذىب ) ينظر  شرح ا  4

ن منصور، ربقيق الّسيد سابق ، طبعة  دار اعبيل، بّبوت ، (، ويّل اهلل الّدىلوي:  أضبد بن      عبد الّرحيم بن الّشهيد وجيو الّدين بن معظم ب 270/ 1حّجة اهلل البالغة ) 
ـ 2015 -ىػ 1436(، الّندوي:  علّي أضبد الّندوي، طبعة دار القلم ، الطّبعة الثّالثة عشرة )  374ـ (، القواعد الفقهّية )ص 2005 -ىػ  1426لبناف،  الطّبعة األوىل، )  

.) 
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بن مسعود على عثماف إسباـ الّصالة يف الّسفر مث صّلى خلفو متمِّا، وقاؿ: " بناء البيت ؼبّا رأى يف إبقائو من تأليف القلوب، وكما أنكر ا
 اغِبكمة، ومن يُؤت اغِبكمة فقد أُويت خّبًا كثّبًا. ، وىو عْب2.... واالعتداؿ يف كّل شيء استعماؿ اآلثار على وجهها"  1اػبالؼ شرّ  " 

 عوّي:أثر قاعدة الخروج من الخالف مستحّب في تحقيق الّرشد الدّ  

ق إّف االستمساؾ بناتج االجتهاد العلمّي الواجب ال يقتضي أف يكوف حجرًا تَػْعثَػُر بو وحدُة األّمة، أو موانع تنكص هبا األّمة عن ربقي
سريح واجباهتا وغاياهتا، بل وجد االجتهاد ليكوف توسعة ورضبة لألّمة، وإف كاف الواجب على اؼبؤّسسات الّدعويّة إعماؿ العقل الفقهّي، وت

" ومعُب  الّنظر يف القضايا، وما أنتجو ذلكم االعتماؿ اؼببصر جيب العمل بو يف حّقهم، ودعوة اآلخرين إليو، قاؿ اإلماـ الّشاطيّب رضبو اهلل :
ؾباؿ فتحوا للّناس باب االجتهاد وجواز االختالؼ فيو؛ ألهّنم لو مل يفتحوه لكاف اجملتهدوف يف ضيق؛ ألّف -أي الّصحابة–ىذا أهّنم 

فيصّب أىل االجتهاد مع تكليفهم باتّباع ما غلب على ظنوهنم مكّلفْب باتّباع -كما تقدـ -االجتهاد وؾباالت الظّنوف ال تتفق عادة 
، ودفًعا ؽبذا الّضيق، وربصياًل للّرضبة وّسع اهلل على األّمة " بوجود 3خالفو، وىو نوع من تكليف ما ال يُطاؽ، وذلك من أعظم الّضيق "

؛ إذ إهّنم يتحّروف مقاصد الّشارع، ويبذلوف وسعهم يف 4الؼ الفروعّي فيهم .... فاختالفهم يف الفروع كاتّفاقهم فيها، واغبمد هلل "اػب
 ربصيل ذلك.

 وعليو فإّف الواجب اّلذي ذبتهد اعبماعات الّدعويّة لتحقيقو من إقامة الّشرع ، وأسلمة اجملتمعات، وعمارة األرض، ىو الواجب نفسو،
اّلذي حيمل ىذه اؼبؤّسسات على العمل مع أخواهتا من اعبماعات واؼبؤّسسات األخرى؛ ألّف خالفهم كاف عارًضا ال قصًدا، فإذا خالف 

، وىذا الواجب يوجب على 5أحدىم يف مسألة فإّّنا خيالف فيها ربريِّا لُقُصِد الّشارع، حٌّب إذا تبّْب لو اػبطأ راجع نفسو، وتالىف أمره
                                                      :ات الّدعويّة رفع اػبالؼ ما أمكن، فإف تعّذر كاف اػبروج من اػبالؼ مستحبِّا، قاؿ تعاىلاؼبؤّسس

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڑڑ  ڄ      ڄ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڦڦ 
 (.ٖٓٔ)آؿ عمراف: ڃ  چ     چ  ڦ  

إّف إعماؿ قاعدة )اػبروج من اػبالؼ مستحّب ( دُيًّب صفوؼ اعبماعة اؼبسلمة، ودُيّكن مؤّسسات العمل الّدعوّي من أسباب القّوة، 
سعدي رضبو اهلل : " أمرىم تعاىل دبا يعينهم على  وإمكانات الّتمكْب، واآلت البناء ما حيّقق عمارة الّدنيا وصالَح الّدين،  قاؿ العاّلمة ابن

                                                           

(، أبو داود: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ ابن بشّب بن شّداد بن عمرو األزدّي  328/ 3ناسك، باب الّصالة دبُب ) (، كتاب اؼب1960أخرجو أبو داود يف سننو )  1
 ـ (. 2009 -ىػ  1430السِِّجْستايّن، ربقيق: شَعيب األرنؤوط، ؿَبمَّد كاِمل قره بللي، طبعة دار الّرسالة العاؼبّية، الطّبعة األوىل ) 

ؿبّمد  (، ابن تيمّية:  تقّي الّدين أبو العّباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد الّسالـ ابن تيمّية الّدمشقي، حّققو وخرّج أحاديثو: د أضبد بن 46القواعد الّنورانّية الفقهّية )ص   2
 ىػ (.1422اػبليل، طبعة دار ابن اعبوزّي،  اؼبملكة العربّية الّسعوديّة،  الطّبعة األوىل ) 

 (. 677/ 2االعتصاـ )   3
 (. 677/ 2اؼبصدر الّسابق )   4
 (. 13(، مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمّي ) ص 675- 674/ 2ينظر االعتصاـ )   5
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الّتقوى وىو االجتماع واالعتصاـ بدين اهلل، وكوف دعوى اؼبؤمنْب واحدة مؤتلفْب غّب ـبتلفْب، فإّف يف اجتماع اؼبسلمْب على دينهم، 
ل ؽبم من اؼبصاٌف اّلٍب تتوّقف على وائتالؼ قلوهبم يصلح دينهم وتصلح دنياىم، وباالجتماع يتمّكنوف من كّل أمر من األمور، وحيص

واحد االئتالؼ ما ال ديكن عّدىا، من الّتعاوف على الرّب والّتقوى، كما أّف باالفَباؽ والّتعادي خيتّل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصّب كّل 
ـّ "   ، فيفشلوا وتذىب رحيهم.1يعمل ويسعى يف شهوة نفسو، ولو أّدى إىل الّضرر العا

الئتالؼ، بل والعمل باؼبفضوؿ رعاية ؼبصاٌف معتّد هبا شرًعا بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي واجٌب ؿبّتم؛ ؼبا فيو من ربقيق إّف مراعاة ا  
ة مصاٌف عاّمة لألّمة، قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمّية رضبو اهلل: " وىذا كّلو يرجع إىل أصل جامع: وىو أّف اؼبفضوؿ قد يصّب فاضاًل ؼبصلح

؛ 2احملرـّ كأكل اؼبيتة قد يصّب واجًبا للمصلحة الرّاجحة ودفع الّضرر. فألف يصّب اؼبفضوؿ فاضاًل ؼبصلحة راجحة أوىل " راجحة، وإذا كاف
 ألّف حفظ اؼبوجود أوىل من ربصيل اؼبفقود.

تيمّية رضبو اهلل: "  والّشأف أّف من أصوؿ الّدين األصيلة ائتالؼ اؼبسلمْب و اجتماعهم، وىو أمر واجب الوجود، قاؿ شيخ اإلسالـ ابن
؛ إذ 3فإّف االعتصاـ باعبماعة واالئتالؼ من أصوؿ الّدين، والفرع اؼبتنازع فيو من الفروع اػبفية، فكيف يقدح يف األصل حبفظ الفرع؟! "

 الواجب حفظ اؼبقطوع بدفع اؼبظنوف ال العكس. 

 لمطلب الثّالث: حكم الحاكم يرفع الخالف في المسائل االجتهاديّة:ا

 معنى القاعدة وتأصيلها:

برىاف، اؼبسائل االجتهاديّة اّلٍب يقع الّتنازع فيها بْب النّاس ؼبصاٌف الّدنيا، إذا حكم فيها اغباكم بعلم وعدؿ، وكاف لو من نّص الّشارع 
إىل مذىب اغباكم؛ و من قواعده حجج ، ومن ُقُصده مّتكأ؛ فإّف حكم اغباكم حينئذ يرفع اػبالؼ، وعلى اؼبخالف الّرجوع عن مذىبو 

ـّ،  ألّف حكم اغباكم نّص من اهلل خاص يف تلك الواقعة، بينما يكوف مذىب اؼبخالف نصِّا عامِّا؛ فيصّب اغباؿ إىل تعارض اػباّص والعا
 .1، وتصّب اؼبسألة كاجملمع عليها بسبب اّتصاؿ حكم اغباكم هبا 4 فيقّدـ اػباّص على العاـّ 

                                                           

ن معاّل الّلوحيق، طبعة مؤّسسة الّرسالة، (، ابن سعدي: عبد الّرضبن بن ناصر بن عبد اهلل الّسعدّي،  ربقيق عبد الّرضبن ب 141تيسّب الكرمي الّرضبن يف تفسّب كالـ اؼبّناف ) ص  1
 ـ (. 2000-ىػ 1420الطّبعة  األوىل ) 

 (. 345/ 22ؾبموع الفتاوى )  2
 (.254/ 22ؾبموع الفتاوى )  3
يل اؼبنصور، طبعة دار الكتب العلمّية، ) (، القرايّف: أبو العّباس أضبد بن إدريس الصنهاجّي القرايّف، ربقيق: خل 179/ 2ينظر الفروؽ أو أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ )  4

(، مكّي:  أضبد بن ؿبّمد مكّي، أبو العّباس، شهاب الّدين اغبسيِّب اغبموّي اغبنفّي، طبعة  325/ 1ـ (، غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه والّنظائر ) 1998 -ىػ 1418
 ـ(.1985 -ىػ 1405دار الكتب العلمّية، الطّبعة األوىل) 
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اغباكم، وال يكفي فيو وجود سببو الّشرعّي، وما ال يفتقر ويكفي فيو وجود سببو الّشرعّي، وىي  وشبّة ضابط يضبط ما يفتقر غبكم
 أسباب ثالثة:

 الّسبب األّوؿ: كوف ذلك اغبكم حيتاج إىل نظر وربرير، وبذؿ جهد من عامل بصّب، َحَكم عدؿ يف ربقيق سببو ومقدار مسبّبو.

م على سببو إىل حكم اغباكم، ومباشرة والة األمور: كوف تفويضو عبميع الّناس يفضي إىل الّسبب الثّاين: اؼبوجب الفتقار ترتيب اغبك
 الفًب والّشحناء، والقتل والقتاؿ، وفساد الّنفس واؼباؿ.

الّسبب الثّالث: قّوة اػبالؼ مع تعارض حقوؽ اهلل تعاىل وحقوؽ اػبلق، فوجب افتقار ذلك للحاكم؛ ألنّو نائب اهلل تعاىل يف أرضو 
 . 2فإذا أنشأ ُحكًما فبّا تقبّلو ذلك احملل تعّْب فيو، ووجب اإلذعاف إليو -صّلى اهلل عليو وسّلم -الفة عن نبيو خ

إنّو لو مل نقل إّف حكم اغباكم يرفع اػبالؼ ؼبا استقّرت للحّكاـ قاعدة، و لبقيت اػبصومات على حاؽبا بعد اغبكم؛ وذلك يوجب 
وإف كاف -ر الفساد ودواـ العناد، قاؿ اإلماـ القرايّف رضبو اهلل : " وإذا تقّرر أّف اهلل تعاىل جعل لكّل مكّلف دواـ الّتشاجر والّتنازع، وانتشا

اإلنشاء يف الّشريعة لغّب ضرورة، فأوىل أف جيعل اإلنشاء للحّكاـ مع علمهم وجاللتهم لضرورة درء العناد، ودفع الفساد، -عاميِّا جاىاًل 
، مّث بّْب رضبو اهلل الّدليل، فقاؿ: " وأّما الّدليل على ذلك فهو اإلصباع من األئّمة قاطبة أّف حكم اهلل تعاىل 3اؿ اػبصومة"وإطباد الّنائرة، وإبط

ما حكم بو اغباكم يف مسائل االجتهاد...  وأّف ذلك اغبكم جيب اتّباعو على صبيع األّمة، وحيـر على كّل أحد نقضو. وىذا شيء نشأ بعد 
؛ إذ إنو قبل حكم اغباكم مل حُيّدد 4 قبلو؛ ألّف الواقعة كانت قبل ىذا قابلة عبميع األقواؿ، وألنواع الّنقوض واؼبخالفات " حكم اغباكم ال

 حكم اهلل، لقبوؿ اغبادثة كّل األقواؿ والّنقوض، فلّما حكم اغباكم نشأ حكم اهلل. 

ا ؾبتهدً 
ً
ا، فإنّو مطالب باعتماد الّدليل اؼبعتّد بو، وإّما أف يكوف دوف ذلك؛ واغباكم وىو ينشئ حكًما لو حاالف: إّما أف يكوف عاؼب

أي اغباكم  –وليس لو فعليو اتّباع إماـ ؾبتهد يعتّد بقولو، أّما اتّباع اؽبوى يف اغبكم أو الُفتيا فحراـ إصباًعا. قاؿ اإلماـ القرايّف رضبو اهلل : "  

                                                                                                                                                                                                   

(، القرايّف: أبو العّباس شهاب الّدين أضبد بن إدريس بن عبد الّرضبن اؼبالكّي الّشهّب 124حكاـ يف سبييز الفتاوى عن األحكاـ وتصّرفات القاضي واإلماـ ) ص ينظر اإل 1
ـ (، هناية احملتاج إىل شرح  1995 -ىػ  1416اف، الطّبعة الثّانية ) بالقرايّف، اعتُب بو عبد الفتاح أبو غّدة، طبعة  دار البشائر اإلسالمّية للطّباعة والّنشر والّتوزيع، بّبوت، لبن

ـ (، شرح 1984-ىػ1404(، الّرملي: مشس الّدين ؿبّمد بن أيب العّباس أضبد بن ضبزة شهاب الّدين الّرملي، طبعة دار الفكر، بّبوت، الطّبعة األخّبة )  368/ 5اؼبنهاج ) 
، طبعة (، الّزرقاين:                   عبد الباقي بن يوسف بن أضبد الّزرقاين اؼبصرّي، ضبطو وصّححو وخرّج آياتو: عبد الّسالـ ؿبّمد أمْب 383/ 3الزُّرقاين على ـبتصر خليل ) 

 ـ (. 2002 -ىػ  1422دار الكتب العلمّية، بّبوت، لبناف، الطّبعة األوىل)
 (.157- 151اضي واإلماـ ) ص اإلحكاـ يف سبييز الفتاوى عن األحكاـ وتصّرفات الق ينظر 2
 (.42- 41اؼبصدر الّسابق ) ص  3
 (.42اؼبصدر الّسابق ) ص  4
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، وإف كاف 1بّد من أف يكوف ذلك القوؿ اّلذي حكم بو قاؿ بو إماـ معترب لدليل معترب "  أف ينشئ حكًما باؽبوى واتّباع الّشهوات، بل ال-
 ؾبتهًدا اعتمد دلياًل معتًدا بو، وىو يف ذلك فبتثل ألمر اهلل تعاىل.

فيما شاهبها من القضايا؛ واإلماـ يف ذلك كّلو من باب أوىل؛ فإنّو إذا كاف حكم اغباكم يرفع اػبالؼ يف القضّية اؼبعيّنة فقط، وال يرفعو 
 .2فإّف أمر اإلماـ يرفع اػبالؼ يف كّل القضايا اؼبتشاهبة، مهما اختلف الّزماف واؼبكاف

 :أثر قاعدة حكم الحاكم يرفع الخالف في المسائل االجتهاديّة في تحقيق الّرشد الّدعويّ 

أمراض، قد تناؿ من ُىويّتها، أو تقعد هبا عن رسالتها، لكن مل إّف مؤّسسات العمل الّدعوّي جزء من ؾبتمعاهتا اؼبسلمة، اّلٍب تعَبيها 
، وىذا الواجب حيّمل 3تكن تلك اجملتمعات كفريّة صفريّة. وإّف أوجب الواجبات إقامة الّدين وحفظو، وإصالح الّدنيا بو وسياستها

ن أف يكوف دفعة واحدة، بل إّف واجب الفعل ربصيل مؤّسسات العمل الّدعوّي تبعة ثقيلة، وعبًئا مَباكًبا؛ إذ إّف إقامة الواجب ال ديك
 واجب اؼبّمكن لتحقيق واجب الوجود.

وحقيقة الّسياسة تدبّب شؤوف الّدولة اؼبسلمة دبا يكفل ؽبا ربقيق اؼبصاٌف، ويدفع عنها اؼبضاّر معتمًدا على نصوص الّشريعة وقواعدىا 
لقّيم رضبو اهلل: " الّسياسة ما كاف فعاًل يكوف معو الّناس أقرب إىل الّصالح، وأبعد الكلّية، أو دوف مصادمة ألصل كلّي أو جزئّي، قاؿ ابن ا

وال نزؿ بو وحّي. فإف أردت بقولك: "إاّل ما وافق الّشرع" أي مل خيالف ما نطق   -صّلى اهلل عليو وسّلم-عن الفساد، وإف مل يضعو الّرسوؿ 
نطق بو الّشرع، فغلط، وتغليط للّصحابة. فقد جرى من اػبلفاء الرّاشدين من القتل بو الّشرع: فصحيح. و إف أردت: ال سياسة إاّل ما 

تمدوا فيو على والّتمثيل ما ال جيحده عامل بالّسنن،                                         ولو مل يكن إاّل ربريق اؼبصاحف، فإنّو كاف رأيًا اع
 الزّنادقة  يف األخاديد، فقاؿ:-رضي اهلل عنو -مصلحة األّمة، وربريق علّي 

 إيّن إذا شاىدت أمرًا منكرا  ... أّججت ناري ودعوت قنربا   

                                                           

 (. 92(، وينظر ) ص 45- 44ينظر اإلحكاـ يف سبييز الفتاوى عن األحكاـ وتصّرفات القاضي واإلماـ ) ص  1
صلحة، وإدارة اغبكم، ومل تكن مصادمة للّشرع، وال معارضة لقواعده ونظمو، كالقوانْب اؼبنظمة وفبا يعّد رافًعا للخالؼ قاطًعا للّنزاع ما يسّنو اغباكم من أحكاـ وقوانْب للم 2

 لالنتخابات واؼبظاىرات وغّبىا.
عبد العظيم الّديب، طبعة   (، اعبويِّب:  عبد اؼبلك بن عبد اهلل بن يوسف بن ؿبّمد اعبويِّب، أبو اؼبعايل، ركن الّدين، اؼبلّقب بإماـ اغبرمْب، ربقيق 22الغياثّي ) ص  ينظر 3

(، أبو يعلى: القاضي أبو يعلى ، ؿبّمد بن اغبسْب بن ؿبّمد بن خلف ابن الفرّاء، صّححو  19ىػ (، األحكاـ الّسلطانّية ) ص 1401مكتبة إماـ اغبرمْب،  الطّبعة الثّانية ) 
(، ابن صباعة: شيخ االسالـ ؿبّمد  48ـ (، ربرير األحكاـ يف تدبّب أىل اإلسالـ ) ص 1986 -ىػ 1406وعّلق عليو ؿبّمد حامد الفّقي، طبعة دار الفكر، بّبوت، لبناف، ) 

ؿ ؿبمود، طبعة دار الثّقافة بتفويض من بن إبراىيم بن سعد اهلل بن صباعة بن علّي بن صخر، ربقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، تقدمي: الّشيخ عبد اهلل بن زيد آ
 ـ (.1988-ىػ 1408كم الّشرعّية بقطر،  الّدوحة ) رئاسة احملا 
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 . 1لنصر بن حّجاج "-رضي اهلل عنو -ونفي عمر بن اػبطّاب 

موقًفا إّف مؤّسسات العمل الّدعوّي ىي حركات إصالحّية، ذبتهد يف إقامة اإلسالـ نظاًما حاكًما للحياة، وىذا األمر  يوجب عليها 
قّل بتنظيم موّحًدا يف اؼبسائل العظاـ، والتّنسيق فيما بينها يف  قضايا اؼبواجهة، دبا حيفظ قّوة الّصف اؼبسلم، فإذا جاز  ؽبذه اغبركات أف تست

إال ضمن إطار موّحد تقّرره مسائلها الداخلّية، من اإلعداد والّتموين واألمور اإلداريّة وكبوه؛ فال جيوز ؽبا أف تتعامل مع العدّو حربًا أو سلًما 
 . 2القيادة اؼبشَبكة، وعليو فإّف إجياد قيادة مشَبكة واجب على مؤّسسات العمل الّدعويّ 

، وإّف إعماؿ قاعدة  )حكم اغباكم يرفع اػبالؼ يف اؼبسائل االجتهاديّة ( حيّتم على  مؤّسسات العمل الّدعوّي التّناصر والّتعاضد بينها
ة اؼبعاصرة وؾباىدهتا، أمرًا باؼبعروؼ وهنًيا عن اؼبنكر، وإقامة اغبّجة على اؼببطلْب، واستجابة غبكم اغباكم يف اؼبسائل ويوجب ؾبالدة اعباىليّ 

ّتوسعة " واعلم أّف ال االجتهاديّة اؼبعتّد هبا؛ إذ إّف الّتوسعة على اغبّكاـ يف األحكاـ الّسياسّية ليس ـبالفاً للّشرع. قاؿ اإلماـ القرايّف رضبو اهلل:
 على اغبّكاـ يف األحكاـ الّسياسّية ليس ـبالًفا للّشرع، بل تشهد لو األدلّة اؼبتقّدمة، وتشهد لو أيضا القواعد الّشرعّية من وجوه:

-أحدىا: أّف الفساد قد كثر وانتشر خبالؼ العصر األّوؿ، ومقتضى ذلك اختالؼ األحكاـ حبيث ال زبرج عن الّشرع بالكلّية لقولو 
 ، وترؾ ىذه القوانْب يؤدي إىل الّضرر، ويؤّكد ذلك صبيع الّنصوص الواردة بنفّي اغبرج.3 )ال ضرر وال ضرار( – عليو وسّلم صّلى اهلل

اٌف وثانيها: أّف اؼبصلحة اؼبرسلة قاؿ هبا صبع العلماء، وىي اؼبصلحة اّلٍب مل يشهد الّشرع باعتبارىا وال بإلغائها، ويؤّكد العمل باؼبص
أصبعْب عملوا أمورًا ؼبطلق اؼبصلحة ال لتقّدـ شاىد باالعتبار، كبو كتابة اؼبصحف، ومل يتقّدـ فيو -رضواف اهلل عليهم -الّصحابة  اؼبرسلة أفّ 

 ؛  ألّف الّشريعة مبناىا على جلب اؼبصاٌف وتكميلها، ودرء اؼبفاسد وتقليلها.4أمر وال نظّب.... وغّب ذلك كثّب جًدا ُفِعَل ؼبطلق اؼبصلحة "

الواجب تعاوف قيادة العمل الّدعوّي، واؼبؤّسسات الّدعويّة، يف إقامة ما حيّقق اؼبصلحة العاّمة لألّمة، واالجتهاد يف إقامة العدؿ و 
والقسط فإنّو الّدين، ولو يف ظّن بعض دوف آخر، وإّف حكم اغباكم يف ذلك يرفع اػبالؼ، حٌّب ذبري مصاٌف اػبلق يف انتظاـ وانسجاـ. 

ـُ النّاس بالقسط، فأّي طريق قاؿ ابن ال قّيم رضبو اهلل: " قد بّْب سبحانو دبا شرعو من الطّرؽ، أّف مقصوده إقامُة العدؿ بْب عباده، وقيا

                                                           

(، ابن قّيم اعبوزيّة:  أبو عبد اهلل ؿبّمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قّيم اعبوزيّة ، ربقيق نايف بن أضبد اغبمد، طبعة  دار  30 – 29/ 1الّطرؽ اغبكمّية يف الّسياسة الّشرعّية )  1
 ىػ (. 1428األوىل) عامل الفوائد، مّكة اؼبكّرمة، الطّبعة 

 (. 246 – 245ينظر مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمّي ) ص  2
(، ابن حنبل: أبو عبد اهلل أضبد بن ؿبمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين، حّققو: شعيب األرنؤوط ،  55/ 5(، مسند ابن عباس، ) 2865أخرجو أضبد يف اؼبسند ) 3

 هلل بن عبد احملسن الَبكي،عادؿ مرشد، وآخروف، إشراؼ: د عبد ا
 (. م 2001 - هـ 1221 ) األوىل بعةالّط، الرسالة مؤسسة طبعة

 (، الطّرابلسّي:  أبو اغبسن، عالء الّدين، علّي ابن خليل الّطرابلسّي اغبنفّي ، طبعة دار الفكر. 177 – 176معْب اغبّكاـ فيما يَبّدد بْب اػبصمْب من األحكاـ ) ص  4
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. وفبّا ال شّك فيو أّف مؤّسسات العمل الّدعوّي تبذؿ جهوًدا مضاعفة 1اسُتخرج هبا العدؿ والقسط فهي من الّدين، وليست ـبالفة لو "
وإقامة القسط يف األّمة ديًنا وواقًعا، وىو األمر اؼبتأّكد يف حّقها فبارسة وسلوًكا، وإّف إعماؿ قاعدة )حكم اغباكم يرفع  لتحقيق العدؿ،

 اػبالؼ يف اؼبسائل االجتهاديّة ( جسٌر آِمٌن لتحقيق ذلك. 

 :المطلب الرابع: ال ينسب لساكت قول

 معُب القاعدة وتأصيلها:

ال جيوز أف ننسب لساكت قادر على الّتكلم أو العمل قواًل مل يقلو أو عماًل مل يعملو، أو كبمل سكوتو إّف الّسكوت ال يعتّد بو، و 
على معُب قوؿ قد ال يكوف يريده أو عمل ال يريده؛ ألّف الّسكوت خالؼ الّنطق، و األصل يف اؼبعامالت وربّمل التّبعات ىو الّلفظ أو 

جيوز بناء اغبكم على الّسكوت؛ إذ إّف الّشارع مل  جيعل للّسكوت حكًما ينبِب عليو شيء كما تبُب الفعل، فما مل يوجد الّلفظ أو الفعل ال 
؛ وألّف الّسكوت عدـ 2األحكاـ على األلفاظ، إضافة إىل أّف داللة الّسكوت مشكوؾ فيها، واؼبتيّقن عدـ القوؿ، واليقْب ال يزوؿ بالّشك

 . 3ستفاد منو األقواؿؿبض، واألحكاـ ال تَبّتب على العدـ، وال ي

 عليو، وعليو فإّف قوؿ اإلنساف ىو ما تفّوه بو، أو دّؿ عليو ما يُنّزؿ منزلة القوؿ، قاؿ اإلماـ الّشّبازي رضبو اهلل: " قوؿ اإلنساف ما نصّ 
رضبو اهلل : "وال ينسب إىل ساكت أو دّؿ عليو دبا جيري ؾبرى الّنّص، وما مل يقلو ومل يدّؿ عليو فال حيّل أف يضاؼ إليو، وؽبذا قاؿ الّشافعي 

 ؛ إذ الّسكوت ليس ؿبالِّ لَبّتب اآلثار، وبناء األحكاـ.4قوؿ " 

 :1قد يُنّزؿ الّسكوت منزلة القوؿ إذا قامت دالئل أو قرائن تدّؿ على الّرضا، واألحواؿ حبسب ذلك أربعة

                                                           

(، الدكتور صالح الّصاوي،  طبعة دار اإلعالـ  75 – 74(. ينظر  الّتعدديّة الّسياسّية يف الّدولة اإلسالمّية ) ص  32 – 31/ 1اغبكمّية يف الّسياسة الّشرعّية ) الّطرؽ  1
 ـ (.1992 -ىػ 1413الّدويّل، الطّبعة األوىل ) 

ن الّدين بن إبراىيم بن ؿبّمد، اؼبعروؼ بابن قبيم اؼبصرّي اغبنفّي، وضع حواشيو وخرّج أحاديثو: الّشيخ زكريا (، ابن قبيم:  زي 129ينظر األشباه والّنظائر البن قبيم ) ص  2
الّشيخ وما بعدىا (، الّزرقا : الّشيخ أضبد بن  337ـ  (، شرح القواعد الفقهّية ) ص  1999 -ىػ  1419عمّبات، طبعة دار الكتب العلمّية، بّبوت، لبناف، الطّبعة األوىل ) 

(، الدّكتور  21 – 20ـ (، الوجيز يف القواعد الفقهّية ) ص 1989 -ىػ 1409ؿبّمد الّزرقا، صّححو وعّلق عليو مصطفى أضبد الّزرقا، طبعة دار القلم، دمشق، الطّبعة الثّانية ) 
(، البورنو:  ؿبّمد صدقي بن أضبد بن  1094/ 8( )  43/ 5د الفقهّية ) ـ (، موسوعة القواع1997 -ىػ 1418عبدالكرمي زيداف، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة األوىل ) 

 ـ (. 2003 -ىػ  1424ؿبّمد آؿ بورنو أبو اغبارث، طبعة مؤّسسة الّرسالة، بّبوت، لبناف، الطّبعة األوىل ) 
صرّي،                       أبو الربيع، قبم الّدين ، ربقيق عبد اهلل بن عبد (، الّطويف: سليماف بن عبد القوّي بن الكرمي الطّويّف الّصر  84/ 3ينظر شرح ـبتصر الّروضة )  3

(، الّزركشّي:  بدر الّدين ؿبّمد بن هبادر بن عبد اهلل  539/ 3ـ (، البحر احمليط يف أصوؿ الفقو )  1987 -ىػ  1407احملسن الَّبكّي، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة  األوىل ) 
 ـ (.2000 -ىػ 1421و وضبط نصوصو وخرّج أحاديثو وعّلق عليو: د. ؿبّمد ؿبّمد تامر،  طبعة دار الكتب العلمّية، بّبوت ، ) الّزركشّي، حّقق

لفكر، دمشق، (، الّشّبازي: إبراىيم بن علّي بن يوسف الفّبوزآبادي الّشّبازّي أبو إسحاؽ، ربقيق: د. ؿبّمد حسن ىيتو، طبعة دار ا 517الّتبصرة يف أصوؿ الفقو ) ص  4
(،  الّشّبازي: إبراىيم بن علّي بن يوسف الفّبوزآبادي الّشّبازي أبو إسحاؽ، حّققو وقّدـ لو ووضع فهارسو عبداجمليد  1084/ 2ىػ (، شرح الّلمع ) 1403الطّبعة األوىل ) 

 ـ (.1988 -ىػ 1408تركي، طبعة دار الغرب اإلسالمّي، بّبوت، الطّبعة األوىل ) 
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 الّنكاح إذا استأذهنا األب أو اعبّد.األّوؿ: ما ينّزؿ منزلة الّنطق قطًعا كالّسكوت من البكر يف اإلذف يف 

، فلو الثّاين: ما ينّزؿ منزلتو يف األصّح، وىو الّسكوت يف البكر البالغ إذا استأذهنا العصبة أو اغباكم، ويشَبط أف ال تظهر قرينة باؼبنع
 بكت مع صياح مل يكن شيء.

 ط بو اؼبهر.الثّالث: ما ال ينّزؿ منزلتو قطًعا، كما لو سكت عن وطء أمتو، ال يسق

و يف الرّابع: ما ال ينّزؿ منزلتو يف األصّح. فمنو: إذا علم البائع أّف اؼبشَبي يطأ اعبارية يف مّدة اػبيار ال يكوف ؾبيزًا للعقد بسكوت
 األصّح.

:أثر قاعدة ال ينسب لساكت قول في تحقيق الّرشد الّدعوي ّّ 

د اغبضارّي، وال ديكن ؽبذا البناء أف يتكامل بلبنات دوف أخرى، فإّف تفّرؽ مؤّسسات العمل الّدعوّي لَِبَنات يف بناء ؾبتمع الّشهو 
ذي مؤّسسات العمل الّدعوّي يذىب رحيها، ويسّلط عليها أعداءىا، ويقعد هبا عن واجباهتا، قاؿ ابن تيمّية رضبو اهلل: " وىذا الّتفريق الّ 

ذي أوجب تسّلط األعداء عليها. وذلك بَبكهم العمل بطاعة اهلل ورسولو.... حصل من األّمة علمائها ومشاخيها، وأمرائها وُكربائها ىو الّ 
. فاألّمة مطالبة باػبّب واؼبعروؼ، قاؿ 2وإذا تفّرؽ القـو فسدوا وىلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإّف اعبماعة رضبة والفرقة عذاب "

(، ومن اػبّب واؼبعروؼ األمر  ٗٓٔ)آؿ عمراف: ڦ   ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻڻ  ں  ں      ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڦ  تعاىل: 
 باالئتالؼ واالجتماع. 

الّتناصر والّتعاوف بينهم على من قصد  ربالف شامل لكّل اؼبسلمْب يقتضي ومن أدوات إقامة الّدين، وعناصر قّوتو األخّوُة، وىي
فاإلسالـ آخى بْب اؼبسلمْب ووّحدىم، وقطع أسباب العداوة، ،  )ٓٔ )اغبجرات:ڦ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ېڦ ، قاؿ تعاىل: 3بعضهم بظلم

قوؽ واجبة ووسائل الّتشظّي والفرقة، وعليو فإّف األصل إقامة األخّوة، وربّمل واجباهتا، وأداء حقوقها، قاؿ ابن تيمّية رضبو اهلل : " فهذه اغب
 –، وىي بذلك4اغبّج، واؼبعاىدة عليها كاؼبعاىدة على ما أوجب اهلل ورسولو"بنفس اإلدياف، والتزامها دبنزلة التزاـ الّصالة والزّكاة، والّصياـ و 

 تزداد وجوبًا وتتأّكد، كما أّف الّتفريط فيها بعد اؼبعاىدة يزداد إشبًا وُيضّعف.-باؼبعاىدة عليها

                                                                                                                                                                                                   

 (.  209- 206/ 2ور يف القواعد الفقهّية ) اؼبنث ينظر 1
 (. 421/ 3ؾبموع الفتاوى )  2
 ىػ(. 1427(، صادر عن وزارة األوقاؼ والّشؤوف اإلسالمّية، الكويت، طبعة  دار الّسالسل، الكويت، الطّبعة الثّانية )   88/  18اؼبوسوعة الفقهّية الكويتّية )  3
 (.101/ 11ؾبموع الفتاوى )  4
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تعزيزىا، وقطع الظّنوف والواجب على مؤّسسات العمل الّدعوّي، وىي ذبتهد يف إعماؿ وسائل الّتغيّب واإلصالح حفظ األخّوة و 
     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ڤ  ڤ  ڤڦ وتفنيدىا، وقد جعل الّشارع التّثّبت والّتحري من أوجب الواجبات، قاؿ تعاىل : 

من األقواؿ واألفعاؿ والّرجاؿ -(، قاؿ ابن حجر رضبو اهلل: " إّف اّلذي يتصّدى لضبط الوقائع  ٦اغبجرات: ڦ )    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ
حّق أحد يلزمو الّتحري يف الّنقل، وال جيـز إاّل دبا يتحّققو، وال ُيكتفى بالّنقل الّشائع، وال سيما إف ترّتب على ذلك مفسدة من الطّعن يف -

.  وإذا وقع شيء فبّن كاف مستور اغباؿ فاألصل سَبه؛ الحتماؿ حصولو منو زلّة، وإف وجد ما يستدعي ذكره 1 من أىل العلم والّصالح "
سواء كاف قواًل أو فعاًل -قاؿ ابن حجر رضبو اهلل: "  وإف كاف يف الواقعة أمر فادح  نصيحًة وإرشاًدا؛ فاإلشارة إىل الفعل دوف الفاعل أوجب،

فينبغي أاّل يبالغ يف إفشائو، ويُكتفى باإلشارة، لئال تكوف وقعت منو فلتة، فإذا ُضبطت عليو لزمو عارىا أبًدا،  يف حّق اؼبستور،-أو موقًفا
 . وبذلك يتحّقق العدؿ.2ولذلك حيتاج اؼبؤرّخ أف يكوف عارفًا دبقادير الّناس، وبأحواؽبم ودبنازؽبم، فال يرفع الوضيع وال يضع الرّفيع " 

باؼبسلم، وضبل كالمو ؿبماًل حسًنا ما داـ حيتمل ذلك، وىذا األمر أوىل وأحرى يف مؤّسسات العمل الّدعوّي؛   كما جيب إحساف الّظنّ 
ًدا، كوهنا تصّدرت يف إقامة الّدين، فكانت ؿبّط األنظار، ومعقد اآلماؿ، قاؿ ابن تيمّية رضبو اهلل: " فإّف جهات دالالت األقواؿ مّتسعة ج

، وال يتفّطن لكوف  يتفاوت الّناس يف إدراكها، وفهم وجوه الكالـ حبسب منح اغبّق سبحانو ومواىبو، مّث قد يعرفها الّرجل من حيث العمـو
ـّ، مثّ قد يتفّطن لو تارة مثّ ينساه بعد ذلك. وىذا باب واسع جًدا ال حييط بو إاّل اهلل، وقد يغلط ا لّرجل فيفهم ىذا اؼبعُب داخاًل يف ذلك العا

 .  ىذا فيما يقبل الّتأويل والّتفسّب واؼبعاذير من األقواؿ وغّبىا، فكيف بالّسكوت اّلذي يعّد عدًما؟!3تملو الّلغة العربّية "من الكالـ ما ال رب

إّف إعماؿ قاعدة ) ال ينسب لساكت قوؿ ( يوثّق أخّوة اعبماعة اؼبسلمة، وحيفظ غبمتها، ويؤّصل ؼبنهج عفيف طاىر يف التّلقي 
قاسط يف الّتعامل واإلنكار؛ ألّف كثّبًا من مسائل الّتنازع بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي تبُب على الّسكوت، أو  واإلخبار، ومسلك عادؿ

، وىي أمور حقيقتها الّضعف؛ إذ تّتكأ يف ؾبملها على الّظّن واالحتماؿ، يف حْب أّف األخّوة  تؤّسس على الظّنوف، أو تشّط هبا الفهـو
 كّل مسألة ظنّػّية ؿبتملة إىل األخّوة، اّلٍب تعّد حقيقة قاطعة.   حقيقة يقينّية، والواجب ردّ 

ن وجيب على مؤّسسات العمل الّدعوّي قيادة وأفراًدا إدراؾ أّف أخّوة الّدين واجبة الوجود، وأنّو ال سبيل إىل ربقيق الواجبات العظمى م
وأّف ما يثبت من سكوت قيادة اؼبؤّسسات الّدعويّة يف أمر نرى خالفو، ال إقامة الّدين، وربصيل الّتمكْب إال بتوثيق األخّوة، وتقوية روابطها، 

  يُعّد قواًل ؽبا، كما ال جيوز نسبتو للمؤّسسة الّدعويّة، وال ؿباكمتها إليو، ما مل يكن حقيقة ماثلة يف األدبيّات والّنظم.

                                                           

(، الّسخاوي: ؿبّمد بن عبدالّرضبن الّسخاوي، ربقيق: أ. قبوى مصطفى كامل، د. لبيبة إبراىيم مصطفى، مراجعة: أ. د. سعيد  36/ 1 اؼبسبوؾ يف ذيل الّسلوؾ )الّترب 1
 ـ (.2002 -ىػ 1423عبدالفّتاح عاشور، طبعة مطبعة دار الكتب والوثائق القومّية، القاىرة، ) 

 .( 36/ 1اؼبصدر السابق ) 2
 (.245/ 20ؾبموع الفتاوى )  3
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صدع، ويتأّكد وجوب اجتهاد اؼبؤّسسات الّدعويّة قيادًة وأفراًدا، يف صناعة اللُّحمة اجملتمعّية، والوحدة الّدينّية، ودفع كّل أسباب التّ 
   ڤ  ڀڦ وإسقاط أدوات الّتشظّي، كما جيب صياغة مناىج العمل الّدعوّي، وإعداد احملاضن دبا حيّقق واجب األّمة الواحدة. قاؿ تعاىل: 

 (. فالواجب االجتماع على ىذا األمر، وعدـ الّتفّرؽ فيو. ٢ٕ)األنبياء:ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ

 :المطلب الخامس الزم القول ليس بقول إاّل بعد عرضه وقبوله

 :معنى القاعدة وتأصيلها

ـز قوؿ القائل فبّا يكوف حقِّا، وىذا فبّا الـز القوؿ فبّا ثبت بالعقل أو الّشرع أو العادة، وامتنع انفكاكو عن القوؿ نوعاف: أحدمها: ال
 .1جيب عليو أف يلتزمو، وأف يضاؼ إليو إذا علم من حالو أنّو ال ديتنع من التزامو بعد ظهوره؛ ألّف الـز اغبّق حقّ 

أنّو ليس كّل أحٍد يعرؼ وثانيهما: الـز قولو اّلذي ليس حبّق، فهذا ال جيب التزامو؛ ألّف اإلنساف قد يغفل عن لواـز كالمو، إضافة إىل 
، لكن من ُعرض عليو الـز قولو فالتزمو ُعّد قواًل لو ما مل يرجع عنو، وإف مل يتفّطن لو، أّما إف تفّطن لو 2ما يلـز من كّل كالـ يتفّوه بو

اهلل: " وَمن سوى األنبياء جيوز أف وعرض عليو فنفاه فال يعّد قواًل لو، بل يكوف كذبًا وؿبض افَباء، وكذا إف مل يتفّطن. قاؿ ابن تيمّية رضبو 
ا غّب لواـز يلـز قولو لواـز ال يتفّطن للزومها، ولو تفّطن لكاف إّما أف يلتزمها أو ال يلتزمها، بل يرجع عن اؼبلزـو أو ال يرجع عنو ويعتقد أهنّ 

 فكيف إًذا يكوف الـز القوؿ قواًل، والـز الفعل فعاًل ؟!  .3"

من األمور اّلٍب جيوز أف يقع فيها اػبطأ والوىم، زيادة  عن أّف بعض الّلواـز فبّا مل يّتفق على االعتداد هبا؛ إذ  كما أّف ربديد لواـز القوؿ
قاؿ ابن تيمّية رضبو اهلل: " فالّصواب: أّف الـز مذىب اإلنساف ليس دبذىب لو إذا مل يلتزمو؛ فإنّو إذا كاف  يكوف الاّلـز فبّا يعّد كفرًا أو ؿُبااًل.

قبل  أنكره ونفاه كانت إضافتو إليو كذبًا عليو، بل ذلك يدّؿ على فساد قولو وتناقضو يف اؼبقاؿ، غّب التزامو اللواـز اّلٍب يظهر أهّنا منقد 
 آثار اعتماد ، مث بّْب رضبو اهلل4"الكفر واحملاؿ فبّا ىو أكثر؛ فاّلذين قالوا بأقواؿ يلزمها أقواؿ يعلم أنّو ال يلتزمها، لكن مل يعلم أهّنا تلزمو

                                                           

(، الدّكتور  بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن ؿبّمد بن عبد اهلل  286 – 285/ 1(، اؼبدخل اؼبفّصل ؼبذىب اإلماـ أضبد وزبرجيات األصحاب ) 42/ 29ينظر ؾبموع الفتاوى )  1
ىػ  (، الّتخريج عند الفقهاء واألصولّيْب )دراسة نظريّة تطبيقّية تأصيلّية(                              1417وىل ) بن بكر بن عثماف بن حيٓب بن غيهب بن ؿبّمد، طبعة  دار العاصمة، الطّبعة األ

 ىػ (.1414(، د. يعقوب بن عبد الوّىاب بن يوسف الباحسْب، طبعة مكتبة الّرشد، الطّبعة األوىل )  290) ص  
(، العراقي:  ويّل الّدين أبو زرعة أضبد بن عبد الّرحيم العراقي،  ربقيق: ؿبّمد تامر حجازي، طبعة  دار الكتب العلمّية،   665ينظر الغيث اؽبامع شرح صبع اعبوامع ) ص  2

 ـ (.2004 -ىػ 1425الطّبعة األوىل ) 
 (.288/ 35ؾبموع الفتاوى )  3
 (.217/ 20اؼبصدر الّسابق )  4
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، فقاؿ: "  ولو كاف الـز اؼبذىب مذىًبا للـز تكفّب كّل من قاؿ عن االستواء أو غّبه من الّصفات أنّو ؾباز ليس حبقيقة؛ فإّف  الـز ىذا اللواـز
 . وىذا بعيد.1"القوؿ يقتضي أف ال يكوف شيء من أظبائو أو صفاتو حقيقة 

يصعب طرده يف األحكاـ الّشرعّية؛ نظرًا ػبصوصيّات كثّب من الوقائع اعبزئّية، وؼبا يتطّلب فيها  ومن اؼبالحظ أّف االستدالؿ بالّتالـز فبّا
طعّية، فال من الّشروط، ولوجود االستثناءات الكثّبة اّلٍب ال تّتفق مع االستدالالت اؼبنطقّية. فاؼبالزمة يف األحكاـ الّشرعّية ظنّػّية وليست ق

حّجاـ أنّو قبس، عبواز أف يكوف جديًدا مل ُيستعمل، أو أنّو اسُتعمل ولكن أُزيلت قباستو بالغسل أو  نستطيع االستنتاج من كونو كأس
 .2غّبه، كما ال نستطيع أف نّدعي أنّو ليس بكأس حّجاـ، إف مل يكن قبًسا 

 :أثر قاعدة الزم القول ليس بقول إاّل بعد عرضه وقبوله في تحقيق الّرشد الّدعويّ 

العمل الّدعوّي يف أطروحاهتا أف تكوف اجتهادات بشريّة، تتقّرر أحكامها يف دائرة اؼبوازنة بْب اؼبصاٌف واؼبفاسد،  ال تعدو مؤّسسات
واالجتهاد يف ربصيل اؼبمكن رغبة يف ربقيق الواجب، وىي يف ذلك مل تغادر أصوؿ أىل الّسّنة واعبماعة؛ إذ مل تتباين يف أصل كلّي، أو 

مر يؤّكد ُقُصَدىا اػبّّبة، ونّياهتا اغبسنة اّلٍب تشفع ؽبا يف أف رُبمل الّلواـز ؿبامل ؿبمودة، ومقاصد معتّد هبا شرًعا، جزئّيات كثّبة، وىذا األ
يف  د الّشريعة، القاؿ اإلماـ الّشاطيّب رضبو اهلل: " ىذه الِفرؽ إّّنا تصّب ِفرقًا خبالفها للفرقة الّناجية يف معُب كلّي يف الّدين، وقاعدة من قواع

فة يف األمور جزئّي من اعبزئّيات؛ إذ اعبزئّي والفرع الّشاذ ال ينشأ عنو ـبالفة يقع بسببها الّتفرؽ شيًعا، وإّّنا ينشأ الّتفرؽ عند وقوع اؼبخال
 . 3وف باب "الكلّية؛ ألّف الكلّيات تقتضي عدًدا من اعبزئّيات غّب قليل، وشاّذىا يف الغالب أف ال خيتّص دبحّل دوف ؿبّل، وال بباب د

وقد أوضح رضبو اهلل ما جيري ؾبرى الكليات حكًما، فقاؿ: " وجيري ؾبرى القاعدة الكلّية كثرة اعبزئّيات، فإّف اؼببتدع إذا أكثر من 
؛ 4ذلك " إنشاء الفروع اؼبخَبعة عاد ذلك على كثّب من الّشريعة باؼبعارضة، كما تصّب القاعدة الكلّية معارضة أيًضا، وأّما اعبزئّي فبخالؼ

 إذ اؼبخالفة يف اعبزئي أمر وارد وواقع، وال يعود على كلّيات الّشريعة بالتأثّب واؼبعارضة.   

قاؿ:  وإّف اػبطأ أصيل وطبعّي يف اآلدمّيْب، وجزء من تكوينهم الطّبعّي واػبلقّي، فعن أنس رضي اهلل عنو أّف الّنيّب صّلى اهلل عليو وسّلم
، وىذا األمر  إف صاحبو صالح وورع، وكاف فبّن عرؼ باالتّباع وحسن اؼبقصد، وربّري 5 اػبطّائْب الّتوابوف () كّل ابن آدـ خطّاء، وخّب 

                                                           

 (.217/ 20اؼبصدر الّسابق )  1
 (. 285عند الفقهاء واألصولّيْب )دراسة نظريّة تطبيقّية تأصيلّية( ) ص  ينظر الّتخريج  2
 (. 712/ 2االعتصاـ )  3
 (. 712/ 2اؼبصدر الّسابق )  4
يب األرنؤوط وآخروف، طبعة (، ابن ماجو : أبو عبد اهلل ؿبّمد ابن يزيد القزويِّب ، ربقيق  شع 321/ 5(، أبواب الّزىد، باب ذكر الّتوبة ) 4251أخرجو ابن ماجو يف سننو ) 5

(، الَّبمذّي: ؿبّمد بن عيسى                     659/ 4(، أبواب صفة القيامة والّرقائق والورع، باب )  2499ـ (، الَّبمذّي يف سننو ) 2009 -ىػ  1430دار الّرسالة العاؼبّية، الطّبعة األوىل ) 
 شاكر وآخروف، طبعة  دار إحياء الَّباث العريّب، بّبوت. أبو عيسى الَّبمذّي الّسلمّي، ربقيق : أضبد ؿبّمد
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ُعلم ربرّيو اغبّق؛ فإنّو مغفور مطمور، وصاحبو مأجور غّب مأزور، قاؿ اإلماـ الّذىيّب رضبو اهلل: " إّف الكبّب من أئّمة العلم إذا كثر صوابو، و 
، وظهر ذكاؤه، وُعرؼ صالحو وورعو واتّباعو، يغفر لو زلػلو، وال نضّللو ونطرحو وننسى ؿباسنو، نعم وال نقتدي بو يف للحّق، واّتسع علمو

 ؛ ألّف من كاف كذلك قد يعذره اهلل بسبب قصده اغبسن إذا بذؿ وسعو.1بدعتو وخطئو، ونرجو لو الّتوبة من ذلك "

والعدؿ واجب واإلنصاؼ ؿبّتم، وىو دين الـز للمؤّسسات واألفراد، فليس من العدؿ واإلنصاؼ أف يُلـز األشخاص أو اعبماعات أو 
  ہ  ہڦ الّطوائف دبا مل يلتزموا، أو يقولوا. فكيف إذا صرّح ذلك القائل، أو صّرحت اعبماعة، أو الطّائفة بعدـ التزامها بذلك؟! قاؿ تعاىل: 

 (.٨)اؼبائدة:  ڦ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ۅۅ  ۋ  ۋٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉې  ې   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ

إّف إعماؿ قاعدة ) الـز القوؿ ليس بقوؿ إاّل بعد عرضو وقبولو ( يبِب عالقات بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي، قّوية الّروابط، وثيقة 
وى اهلل العروى، ميزاهنا العدؿ، وكّفتاىا اإلنصاؼ، وىذا حيفظ الطّاقات، ويسّخرىا للغاية العظيمة: إقامة الّدين، ونشر الّرسالة، والواجب تق
قد ثبت  تعاىل، وأف ال حُيّمل كالـ الّناس ما ال حيتملو، كما ال جيوز نسبة إليهم ما ال يقبلونو، إذ أكثر ما يف ذلك أّف القائل قد تناقض. و

 أّف التّناقض واقع من كّل عامل غّب النبيْب. 

  ىئ  ېئڦ وافقو؛ إذ يقوؿ اهلل تعاىل :  وعلى افَباض وجود ذلكم الّتناقض فإّف وقوع اػبطأ من شخص ال يسري إىل غّبه إاّل إذا
، فال يلـز من أخطاء األفراد أو ( ٦ٗٔاألنعاـ: ڦ )   خب  حب  جب        يئ  ىئ  مئ     حئ  جئ  ی  ی  چچ  ىئ  ىئ

اإلسالمّية اؼبؤّسسات خطأ اعبماعات، واؼبؤّسسات اّلٍب ينتموف إليها، حٌّب ولو صدر ذلك من رئيسها، وإّف من يعيب صباعة من اعبماعات 
اعة ػبطأ بعض أفرادىا، فمثلو كمثل من يعيب اإلسالـ جهاًل وظلًما، قاؿ الدّكتور زيد عبدالكرمي الزّيد: " وألجل ىذا ال يصلح أف ننتقد صب

تتحّمل ػبطأ وقع فيو بعض من ينتمي إليها، حٌّب ولو كاف ىذا اػبطأ صدر من رئيسها؛ إذ ليست كّل أقوالو وأفعالو تنسب إىل اعبماعة و 
تبعتها، وإّف من يعيب صباعة من اعبماعات اإلسالمّية ػبطأ بعض أفرادىا، فمثلو كمثل من يعيب اإلسالـ جهاًل وظلًما؛ ألسنا نقوؿ 

اف يف . ىذا إذا ك2للنّاس: ال تنظروا إىل األفراد، ولكن انظروا إىل اإلسالـ بصفتو وحًيا يف القرآف والسُّّنة، وعندىا ستجدونو شرًعا فريًدا "
 األخطاء الواضحة، فكيف بالـز القوؿ اّلذي ال يُعّد قواًل أصاًل؟!

 خاتمة

عَبي سّب إّف إعماؿ القواعد الفقهّية يف القضايا اغبياتّية إعمااًل راشًدا حقيق بأف يرّوض الّشرود التّنظّبّي، واعبفوؿ الّتدبّبّي، اّلذي ي
 مؤّسسات العمل الّدعوّي، وكفيل برشد تتفّتح لو أبواب الّسماء، وتتفّجر لو ينابيع األرض. 

                                                           

ب األرناؤوط، (، الّذىيّب: مشس الّدين أبو عبد اهلل ؿبّمد بن أضبد بن عثماف بن قَادْياز الّذىيّب، ربقيق ؾبموعة من احملّققْب بإشراؼ الّشيخ شعي 271/ 5سّب أعالـ الّنبالء )  1
 ـ (. 1985 -ىػ  1405الثة ) طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة الثّ 

 ىػ (.1415(، العلّي: ؿبّمد بن صاٌف العلّي، طبعة دار األندلس اػبضراء للنشر والتوزيع، جّدة )  93إنصاؼ أىل السّنة واعبماعة، ومعاملتهم ؼبخالفيهم ) ص  2
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 تلك ببعض الّتوصيات:وقد أشبر البحث ؾبموعة نتائج، وعّززت 

 أواًل النّتائج:

علم القواعد الفقهّية أدّؽ علـو الفقو وأمكنها؛ إذ بو يُطّلع على حقائق الفقو ومداركو، وأسراره ومآخذه، وِحكمو ومقاصده. وإّف  -1
ىل، وأخذ بأدوات اعتناء مؤّسسات العمل الّدعوّي بالقواعد الفقهّية إّّنا ىو احتفاظ بأسباب البقاء، واستمساؾ بآالت الّتأ

 الّتمكْب، وإقامة واجبات الّدين.
إّف إعماؿ قاعدة ) ال إنكار يف مسائل االجتهاد ( ينقل مؤّسسات العمل الّدعوّي من الّتآكل إىل الّتكامل، ومن الّتناحر إىل  -2

ة؛ إذ إّف اعبميع يتحّرى مقاصد الّتحاور، ويؤّسس للحمة دعويّة ينتهض فيها اعبميع يف أداء الفرائض، واؼبرابطة على الثّغور كافّ 
 الّشارع، وجيتهد يف أداء الواجب.

الواجب على اؼبؤّسسات الّدعويّة رفع اػبالؼ ما أمكن، فإف تعّذر كاف اػبروج من اػبالؼ مستحبِّا. وإّف مراعاة االئتالؼ، بل  -3
ؿبّتم، ؼبا فيو من ربقيق مصاٌف عاّمة لألّمة،  والعمل باؼبفضوؿ رعاية ؼبصاٌف معتّد هبا شرًعا بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي واجب 
 كما أنّو حيفظ أصاًل أصياًل من أصوؿ الّدين وىو االجتماع، واالعتصاـ باغببل اؼبتْب.

تعاوف قيادة العمل الّدعوّي، واؼبؤّسسات الّدعويّة، يف إقامة ما حيّقق اؼبصلحة العاّمة لألّمة، واالجتهاد يف إقامة العدؿ والقسط  -4
 ـ ، ولو يف ظّن بعض دوف آخر، وإّف ُحكم اغباكم يف ذلك يرفع اػبالؼ، حٌّب ذبري مصاٌف اػبلق يف انتظاـ وانسجاـ.دين الز 

إّف إعماؿ قاعدة ) ال ينسب لساكت قوؿ ( يوثّق أخّوة اعبماعة اؼبسلمة، وحيفظ غبمتها، ويؤّصل ؼبنهج عفيف طاىر يف التّلقي  -5
 الّتعامل واإلنكار.واإلخبار، ومسلك عادؿ قاسط يف 

إّف إعماؿ قاعدة ) الـز القوؿ ليس بقوؿ إاّل بعد عرضو وقبولو ( يقطع الَّباشق، ويبِب عالقات بْب مؤّسسات العمل الّدعوّي،  -6
، قّوية الّروابط، وثيقة العروى، ميزاهنا العدؿ، وكّفتاىا اإلنصاؼ، وىذا حيفظ الطّاقات، ويسّخرىا للغاية العظيمة: إقامة الّدين

 ونشر الّرسالة.
 الّتوصيات:

 بناء على ما توّصل إليو البحث فهذه توصيات للمؤّسسات الّدعويّة، والقائمْب عليها، نوجزىا يف اآليت:

 حفظ اأُلخّوة وتعزيزىا، وقطع الظّنوف وتفنيدىا، فإنو من أوجب واجبات وآكدىا.   -1
 ًف اؼبشكالت.الّتأىل علميِّا، وإجياد مؤّسسات علمّية تضبط الّسّب، وتعا -2
 الّتناصر والّتعاضد، وإحساف الّظّن باؼبسلم، وضبل كالمو ؿبماًل حسًنا ما داـ حيتمل ذلك. -3
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التزاـ العدؿ واإلنصاؼ يف الّتعامل،  وليس من العدؿ واإلنصاؼ أف يلـز األشخاص، أو اعبماعات أو الطّوائف دبا مل  -4
 يلتزموا، أو يقولوا.  

 تمعّية، والوحدة الّدينّية، ودفع كّل أسباب الّتصدّع، وإسقاط أدوات الّتشظّي واجب أصيل. االجتهاد يف صناعة اللُّحمة اجمل -5
 صياغة مناىج العمل الّدعوّي، وإعداد احملاضن دبا حيّقق واجب األّمة الواحدة . -6

 ي بذؿ الوسع، ودأب الّنفع. ويف اػبتاـ إيّن وإف قّلت يب الّنفقة، فإّف يل يف كنوز رضبة اهلل سعة، ويف حسن ظّنكم عفًوا، وعذر 

 ريّب رضباؾ، وعفوؾ يّل ووالدّي وأىلي وذرّيٍب واؼبسلمْب، ريّب ارزقنا سالمة اؼبقصد، وصالح العمل، وحسن العاقبة.

 واغبمد هلل رّب العاؼبْب، والّصالة والّسالـ على رسوؿ اهلل األمْب، سّيدنا ؿبّمد، وعلى آلو وصحبو أصبعْب. 
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 المصادر والمراجع
األحكاـ الّسلطانّية، أبو يعلى: القاضي أبو يعلى، ؿبّمد بن اغبسْب بن ؿبّمد ابن خلف بن الفرّاء، صّححو وعّلق عليو ؿبّمد حامد -1

 ـ (.1986 -ىػ 1406الفّقّي، طبعة دار الفكر، بّبوت، لبناف، )

أبو العبّاس شهاب الّدين أضبد بن إدريس بن عبد الّرضبن اإلحكاـ يف سبييز الفتاوى عن األحكاـ وتصرّفات القاضي واإلماـ، القرايّف:  -2 
بناف، الطّبعة الثّانية اؼبالكّي الّشهّب بالقرايّف،  اعتُب بو عبد الفّتاح أبو غّدة، طبعة  دار البشائر اإلسالمّية للطّباعة والّنشر والّتوزيع، بّبوت، ل

 ـ (. 1995 -ىػ  1416) 

، زكريا األنصاري: زكريا بن ؿبمد بن أضبد بن زكريا األنصاري، ربقيق: د. ؿبمد ؿبمد تامر، طبعة أسُب اؼبطالب يف شرح روض الطالب -3
 ـ (. 2000-ىػ  1422دار الكتب العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل  ) 

اغبنفّي، وضع حواشيو وخرّج األشباه والّنظائر البن قبيم، ابن قبيم:  زين الّدين بن إبراىيم بن ؿبّمد، اؼبعروؼ بابن قبيم اؼبصرّي -4
 ـ  (. 1999-ىػ  1419أحاديثو: الّشيخ زكريا عمّبات، طبعة  دار الكتب العلمّية، بّبوت، لبناف، الطّبعة األوىل) 

ة، الطّبعة األشباه والّنظائر، الّسبكي: اإلماـ العاّلمة تاج الّدين عبد الوّىاب بن علّي بن  عبد الكايف الّسبكي،  طبعة دار الكتب العلميّ -5 
 ـ (. 1991 -ىػ  1411األوىل ) 

ىػ 1411األشباه والّنظائر، الّسيوطي:  عبد الّرضبن بن أيب بكر، جالؿ الّدين الّسيوطي ، طبعة  دار الكتب العلمّية، الطّبعة األوىل  ) -6
 ـ (.1990 -

ن أيب بكر ابن أيوب اؼبعروؼ بابن قّيم اعبوزيّة، قّدـ لو وعّلق عليو إعالـ اؼبوقّعْب عن رّب العاؼبْب، ابن قّيم اعبوزيّة: أبو عبد اهلل ؿبّمد ب-7
وخرّج أحاديثو وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، شارؾ يف الّتخريج: أبو عمر أضبد عبد اهلل أضبد، طبعة دار ابن اعبوزّي 

 ىػ (.  1423للّنشر والّتوزيع، اؼبملكة العربّية الّسعوديّة، الطّبعة األوىل ) 

 إنصاؼ أىل السّنة واعبماعة، ومعاملتهم ؼبخالفيهم، العلّي: ؿبّمد بن صاٌف العلّي، طبعة دار األندلس اػبضراء للنشر والتوزيع، جّدة )-8
 ىػ (.1415

لعزيز اغبّداد، طبعة دار إيضاح القواعد الفقهّية، الّلحجي: عبد الّلو بن سعيد ؿبّمد عبَّاِدي الّلحجي، عناية الّشيخ الدّكتور أضبد عبدا-9  
 ـ (.2006 -ىػ 1427الضياء، الطّبعة األوىل ) 

البحر احمليط يف أصوؿ الفقو، الّزركشّي:  بدر الّدين ؿبّمد بن هبادر بن  عبد اهلل الّزركشّي، حّققو وضبط نصوصو وخرّج أحاديثو -10 
 ـ (.2000 -ىػ 1421، )  وعّلق عليو: د. ؿبّمد ؿبّمد تامر،  طبعة دار الكتب العلمّية، بّبوت

(، الّسخاوي: ؿبّمد بن عبدالّرضبن الّسخاوي، ربقيق: أ. قبوى مصطفى كامل، د. لبيبة  36/ 1الّترب اؼبسبوؾ يف ذيل الّسلوؾ )-11
 ـ (.2002 -ىػ 1423إبراىيم مصطفى، مراجعة: أ. د. سعيد عبدالفّتاح عاشور، طبعة مطبعة دار الكتب والوثائق القومّية، القاىرة، ) 
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التّبصرة يف أصوؿ الفقو، الّشّبازي: إبراىيم بن علّي بن يوسف الفّبوزآبادي الّشّبازّي أبو إسحاؽ، ربقيق: د. ؿبّمد حسن ىيتو، -12 
 ىػ (.1403طبعة دار الفكر، دمشق، الطّبعة األوىل  ) 

اىيم ابن سعد اهلل بن صباعة بن علّي بن صخر، ربقيق ربرير األحكاـ يف تدبّب أىل اإلسالـ، ابن صباعة:  شيخ االسالـ ؿبّمد بن إبر -13
رعّية ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، تقدمي: الّشيخ عبد اهلل بن زيد آؿ ؿبمود، طبعة دار الثّقافة بتفويض من رئاسة احملاكم الشّ 

 ـ (.1988-ىػ 1408بقطر،  الّدوحة ) 

ن ؿبّمد بن علّي بن حجر اؽبيتمّي، طبعة اؼبكتبة الّتجاريّة الكربى دبصر لصاحبها مصطفى ربفة احملتاج، ابن حجر اؽبيتمّي: أضبد ب-14
 ـ(.  1983-ىػ  1357ؿبّمد، سنة ) 

الّتخريج عند الفقهاء واألصولّيْب )دراسة نظريّة تطبيقّية تأصيلّية( ، د. يعقوب بن عبد الوّىاب بن يوسف الباحسْب، طبعة مكتبة -15 
 ىػ (.1414األوىل ) الّرشد، الطّبعة 

 ـ (.1993 -ىػ1413الّتطرؼ الّديِب، د. صالح الّصاوي، طبعة اآلفاؽ الّدولّية لإلعالـ، الطّبعة األوىل  ) -16

ـ 1992 -ىػ 1413الّتعدديّة الّسياسّية يف الّدولة اإلسالمّية، الدّكتور صالح الّصاوي،  طبعة دار اإلعالـ الّدويّل، الطّبعة األوىل ) -17 
.) 

تيسّب الكرمي الّرضبن يف تفسّب كالـ اؼبّناف، ابن سعدي: عبد الّرضبن بن ناصر بن عبد اهلل الّسعدّي، ربقيق عبد الّرضبن بن معاّل -18 
 ـ (. 2000-ىػ 1420الّلوحيق، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة  األوىل ) 

د بن رجب اغبنبلّي، طبعة دار اؼبعرفة، بّبوت، الطّبعة األوىل ) جامع العلـو واغبكم، ابن رجب: أبو الفرج عبد الّرضبن بن أضب-19
 ىػ (. 1408

دار  حّجة اهلل البالغة، ويّل اهلل الّدىلوّي: أضبد بن عبد الّرحيم بن الّشهيد وجيو الّدين ابن معظم بن منصور، ربقيق الّسيد سابق، طبعة-20
 ـ (.2005 - ىػ 1426اعبيل، بّبوت، لبناف،  الطّبعة األوىل،    )  

 ىػ (14.5روضة الطالبْب وعمدة اؼبفتْب، الّنووّي: أبو زكريا ؿبيي الدين حيٓب بن شرؼ الّنووي ، طبعة اؼبكتب اإلسالمي ، بّبوت )  -21

ة، الطّبعة سنن ابن ماجو، ابن ماجو: أبو عبد اهلل ؿبّمد بن يزيد القزويِّب، ربقيق شعيب األرنؤوط وآخروف، طبعة دار الّرسالة العاؼبيّ -22
 ـ (.  2009-ىػ  1430األوىل ) 

سنن الَّبمذّي، الَّبمذّي: ؿبّمد بن عيسى أبو عيسى الَّبمذّي الّسلمّي، ربقيق: أضبد ؿبّمد شاكر وآخروف، طبعة  دار إحياء الَّباث -23
 العريّب، بّبوت.
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ن عمرو األزدّي السِِّجْستايّن، ربقيق: شَعيب سنن أيب داود، أبو داود: سليماف بن األشعث بن إسحاؽ ابن بشّب بن شّداد ب-24
 ـ (. 2009 -ىػ  1430األرنؤوط، ؿَبمَّد كاِمل قره بللي، طبعة دار الّرسالة العاؼبّية، الطّبعة األوىل ) 

موعة من احملّققْب بإشراؼ سّب أعالـ النّبالء، الّذىيّب: مشس الّدين أبو عبد اهلل ؿبّمد بن أضبد بن عثماف ابن قَادْياز الّذىيّب، ربقيق ؾب-25 
 ـ (. 1985 -ىػ  1405الّشيخ شعيب األرناؤوط، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة الثّالثة ) 

شرح الزُّرقاين على ـبتصر خليل، الّزرقاين: عبد الباقي بن يوسف بن أضبد الّزرقاين اؼبصرّي، ضبطو وصّححو وخرّج آياتو: عبد الّسالـ -26
 ـ (. 2002 -ىػ  1422ر الكتب العلمّية، بّبوت، لبناف، الطّبعة األوىل)ؿبّمد أمْب، طبعة دا

، شرح القواعد الفقهّية، الّزرقا: الّشيخ أضبد بن الّشيخ ؿبّمد الّزرقا، صّححو وعّلق عليو مصطفى أضبد الّزرقا، طبعة دار القلم، دمشق-27
 ـ (.1989 -ىػ 1409الطّبعة الثّانية ) 

زي: إبراىيم بن علّي بن يوسف الفّبوزآبادي الّشّبازي  أبو إسحاؽ، حّققو وقّدـ لو ووضع فهارسو عبداجمليد تركي، شرح الّلمع، الّشّبا-28
 ـ (.1988 -ىػ 1408طبعة دار الغرب اإلسالمّي، بّبوت، الطّبعة األوىل ) 

وربقيق: ؿبّمد الّشيخ ؿبّمد األمْب،  طبعة دار عبد شرح اؼبنهج اؼبنتخب إىل قواعد اؼبذىب، اؼبنجور: أضبد بن علّي اؼبنجور ، دراسة -29
 اهلل الّشنقيطّي.

ة شرح الّنووّي على صحيح مسلم، الّنووّي: أبو زكريا حيٓب بن شرؼ بن مّري الّنووّي، طبعة  دار إحياء الَّباث العريّب،  بّبوت، الطّبع-30
 ىػ (.1392الثّانية ) 

ن عبد القوّي بن الكرمي الّطويّف الّصرصرّي،  أبو الرّبيع، قبم الّدين، ربقيق عبد اهلل بن عبد شرح ـبتصر الّروضة، الطّويف: سليماف ب-31
 ـ (. 1987 -ىػ  1407احملسن الَّبكّي، طبعة مؤّسسة الّرسالة، الطّبعة  األوىل ) 

صحيح البخارّي، البخارّي: ؿبّمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخارّي اعبعفّي، ربقيق: د. مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثّب، -32 
 ـ(.1987-ىػ1407بّبوت، الطّبعة الثّالثة ) 

اقي،  طبعة دار إحياء الَّباث صحيح مسلم، مسلم: مسلم بن اغبّجاج أبو اغبسْب القشّبي الّنيسابوري، ربقيق: ؿبّمد فؤاد عبد الب-33
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 ىػ(. 1400اإلسالمّية، الرّياض، الطّبعة األوىل                      ) 
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