اإلجماع بين النص واالختالف الفقهي
(دراسة نظرية تطبيقية)

د .خالػد علػي أزتػػد اصتػبػرم
أستاذ الفقو اظتقارف اظتساعد بكلية الَببية كالعلوـ اإلنسانية كالتطبيقية
 -خوالف -جامعة صنعاء

الملخص:
يستهدؼ ىذا البحث دراسة أسباب االختبلؼ الفقهي اظتَبتب على اختبلؼ النص كاإلرتاع ظاىرينا,
كىي أحد أسس دفع التعارض بينهما ,كتوصلت ىذه الدراسة إىل أف اإلرتاع الذم يتم التوفيق بينو كبْب
فهما دقي نقا ,ظتا لذلك من أمهية
النصوص الشرعية ,ىو اإلرتاع اضتقيقي كليس اظتدعى ,كضركرة فهم النصوص ن
يف الوقوؼ على اظتعُب الصحيح ,كظتا يَبتب على ذلك من أحكاـ شرعية ,كوجوب كفارة أك عدمها.
كمن ىذا اظتنطلق جاء ىذا البحث ليقدـ دراسة نظرية تطبيقية موجزة ,ايستهل باظتبحث األكؿ يف مفهوـ
النص كاإلرتاع كاالختبلؼ الفقهي ,كجاء اظتبحث الثاين يف أسباب االختبلؼ الفقهي ,ك ٌأما اظتبحث الثالث
فجاء تطبي نقا باألمثلة لئلرتاع بْب النص كاالختبلؼ الفقهي.

المقدمة
إف اضتمد اهلل ,ؿتمده ,كنستعينو ,كنستغفره ,كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ,كسيئات أعمالنا ,من يهده
ػتمدا
اهلل ,فبل مضل لو ,كمن يضلل ,فبل ىادم لو ,كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ,كأشهد أف ن
كثّبا.
عبده كرسولو ,صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ن
تسليما ن

ّأما بعد:
فاإلسبلـ ىو الشريعة اطتالدة الباقية إىل أف يرث اهلل تعاىل األرض كمن عليها ,كىذا الدين تنبِب أدلتو
اظتؤسس الذم ىو القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة.
كشرائعو ,كأصولو الكربل على النص ِّ
كإ ٌف استنباط االحكاـ الشرعية مسألة عظيمة األمهية يف اإلسبلـ؛ لذلك فقد نظم علم أصوؿ الفقو آلية
ػتددة جملموعة األدلة الٍب يتوصل هبا إىل األحكاـ الشرعية يف اظتسائل الٍب هتم اظتسلم من خبلؿ اظتصادر
أك األدلة اظتستقر عليها يف الفقو اإلسبلمي.
كإ ٌف ىذا اظتوقع الذم حظي بو النص يف الفقو اإلسبلمي ,جعل علماء اإلسبلـ يندفعوف بقوة إىل زتايتو
معربا إلسقاط الذات لقصد حتريف اظتعاين الٍب حيملها النص.
كصيانتو حٌب ال يتحوؿ للمزايدة ,أك ن
كيعد االختبلؼ الفقهي من أبرز اظتشاكل اظتعرفية كاظتنهجية ,الٍب أثارىا اظتشككوف يف الشريعة اإلسبلمية,
من خبلؿ ػتاكلة إثبات كجود تعارض كادعائو بْب األدلة التشريعية من ناحية ,كتصادـ أدلة النصوص الفقهية
مع اإلرتاع كاألصوؿ الشرعية من ناحية أخرل.
كاالختبلؼ – يف العموـ -من األمور النسبية ,كىو نوع من أنواع العلم ,كما قرره غّب كاحد من العلماء,
كأنو كذلك إذا كاف مع صحة اظتسالك ,كاجملاؿ الفقهي أكثر اجملاالت عرضة لذلك ,لكثرة اختبلؼ الفقهاء يف
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ل النص الفقهي إلثبات رأيو؛ كإف ظل اضتكم الشرعي لديهم من النص يبدأ
الفركع الفقهية ,كػتاكلة بعضهم ي
دتاما عن النص خبلفنا ظتا كاف عليو أئمة اظتذاىب يف العصر األكؿ؛
كإليو يعود ,كمل يكن حاعتم حاؿ اظتيع ًرض ن
لنشوء اظتدارس الفقهية ,كالٍب كانت تعتمد على إرجاع اظتسألة اظتختلف فيها إىل باهبا ,أك أصلها الذم تدكر
عليو ىي كمثيبلهتا ,كاستحضار القواعد كاألصوؿ اظتتعلقة باظتسألة اظتشكلة أك اظتؤثرة فيها ,كذلك بتحرير ػتل
النزاع ,كاستصحاب األبواب كالقضايا الفقهية ,اظترتبطة باظتسألة ,كتتبع كبلـ الفقهاء بكثرة النظر كالتأمل.
أىمية الموضوع:
أىم األسباب الختبلؼ النص الفقهي كاإلرتاع,
تتمثل أمهية ىذا البحث يف كونو يسلِّط الضوء على ِّ
و
كمناقشتها ,كما يتناكؿ دراسةن عملية
أىم األحاديث الٍب كقع االختبلؼ يف فهمها ,كمن مثي
لطائفة من ِّ
أشكلت؛ ألف ظواىرىا تعارض اإلرتاع.
أسباب اختيار الموضوع:
كاف الختيار ىذا اظتوضوع دكافع متعددة ,أمهها:
فهما دقي نقا دينع ظهور اختبلفات متومهة بْب النصوص كأدلة األحكاـ الشرعية.
األكؿ :فهم النصوص الفقهية ن
الثاين :توضيح أىم األسباب الٍب تؤدم إىل اختبلؼ النص الفقهي كاإلرتاع.
الثالث :عدـ كجود الدراسات اظتتخصصة يف ىذا اجملاؿ.
الرابع :كجود مسائل فقهية ايُّد ًعي اإلرتاع عليها ,كاضتقيقة أف فيها خبلفنا بْب العلماء كحتتاج إىل
توضيح للناس.
و

اطتامس :التأكيد على أف ما يظهر أنو تعارض بْب النصوص الفقهية كاإلرتاع ,إمنا ىو تعارض يمتويىم
كليس حقيقيًّا.

مشـكلة البحـث:
اختبلؼ النص الفقهي على اإلرتاع كاألصوؿ الشرعية يشمل جوانػب متعػددة ,منها ما يتعلق بتوافق
اضتديث مع داللة ألفاظو كتعيْب نطاؽ أحكامو ,كمنها ما يتعلق باظتبلبسات كالظركؼ الٍب حتيط باضتديث مع
تغّب حكم العمل بالنص الفقهي ,كللعلماء كاستنباط اضتكم
اإلرتاع ,أك ؼتالفتها يف الظاىر ,كأثر ذلك يف ٌ
الشرعي منها ,كمراعاة اظتقصد الشرعي ,كحياكؿ ىذا البحث إظهار أسباب االختبلؼ يف اصتوانب اظتذكورة.
أىداف البحث :يهدؼ البحث إىل حتقيق أىداؼ متعددة ,من أمهها:

 -1إبراز اضتاجة إىل توضيح األثر الفقهيي اظتَبتب على اختبلؼ النص كاإلرتاع ,كىػو أحػد أسس دفع
التعارض الظاىرم عن النص الفقهي فيما يَباءل لنا.
 -2إبراز اختبلؼ النص يف ضوء اظتبلبسات كالظركؼ الزمانية كاظتكانية كغّبىا.
 -3دراسة األسباب الٍب توقع يف اختبلؼ النص الفقهي كاإلرتاع.
 -4دراسة عملية تطبيقية لبعض أىم النصوص الٍب كقع االختبلؼ فيها.
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الدراسات السابقة:
حسب استقرائي اظتتواضع ,كتتبعي لكثّب من اظتراجع كػتركات البحث اإللكَبكنية ,مل أجد دراسة أفردت
ىذا اظتوضوع ببحث مستقل ,أك دراسة مفصلة على الرغم من أمهيتو كتطبيقاتو ,إمنا توجد دراسات عدة يف
أسباب االختبلؼ الفقهي فقط دكف التعرض ظتا أشرنا إليو يف ىذه الدراسة منها:
 -1االختبلؼ الفقهي يف اضتكم على اضتديث كأثره يف الفقو ,لبومعزة شعباف ,رسالة ماجستّب يف العلوـ
اإلسبلمية ,جامعة كىراف ,اصتزائر1434 ,ق2013 -ـ.
 -2أسباب اختبلؼ الفقهاء ,لعلي اطتفيف ,دار الفكر العريب2006 ,ـ.
 -3أسباب االختبلؼ الفقهي كأمهيتو ,د.عبد العظيم ػتمد األجطل.
منهجية الدراسة:
اتبعت يف ىذا البحث اظتنهج التحليلي؛ إذ قمت بتقسيم الدراسة على قسمْب :قسم نظرم :شرحت فيو
ي
مفهوـ اإلرتاع كالنص الشرعي كأسباب اختبلؼ النص الفقهي على اإلرتاع ,كقسم عملي :قمت فيو
مدعما
باستعراض أمثلة من األحاديث الٍب كقع االختبلؼ يف فهمها ,كناقشت فيو االختبلؼ بطريقة علمية ,ن
ذلك بأقواؿ العلماء ,ىذا كمل أي ٍع ىن عند عرض اظتذاىب بَبجيح أحدىا على اظتذاىب األخرل كالربىنة على
صحة أك فساد ىذا القوؿ أك ذاؾ ,بل اكتفيت بسرد كجهة نظره من خبلؿ أبرز األدلة الٍب يسوقها؛ ألين أرل
خركجا عن الغاية الٍب كضع ىذا البحث من أجلها.
أف يف ذلك ن
خطة البحث:
قسمت مادة ىذا البحث إىل مقدمة كثبلثة مباحث كخادتة.
فاظتقدمة تضمنت أمهية اظتوضوع كأسباب اختياره ,كالدراسات السابقة ,كخطة البحث.
المبحث األول :مفهوم النص ومستند اإلجماع.
كفيو ثبلثة مطالب:
اظتطلب األكؿ :مفهوـ النص.
اظتطلب الثاين :مفهوـ اإلرتاع كمستنده.
اظتطلب الثالث :مفهوـ االختبلؼ الفقهي.
المبحث الثاني :اإلجماع بين النص واالختالف الفقهي.
كفيو ثبلثة مطالب:
اظتطلب األكؿ :ضركرة اتفاؽ اإلرتاع مع النص الشرعي.
اظتطلب الثاين :اإلرتاع اضتقيقي كاإلرتاع اظتدعى.
اظتطلب الثالث :أسباب االختبلؼ الفقهي.
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المبحث الثالث :تطبيقات اختالف النص الفقهي مع اإلجماع.
اطتادتة فيها أىم نتائج البحث.
فهرس اظتصادر كاظتراجع.
اظتقل ,كاهلل نسأؿ التوفيق فيما قصدنا إليو ,كما نسألو سبحانو كتعاىل أف يغفر لنا
ك ن
أخّبا ,فهذا جهد ٌ
زالتنا ,كأف ال يؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا ,كصلى اهلل كسلم على سيدنا ػتمد كعلى آلو كصحبو أرتعْب,
كاضتمد هلل رب العاظتْب.
المبحث األول :مفهوم النص ومستند اإلجماع.
كفيو ثبلثة مطالب:
المطلب األول :مفهوم النص.
أىم الدالالت اللغوية الٍب ديكن أف نرصدىا يف اظتعجم العريب لكلمة (النص) ىي الرفع كاالنتهاء,
صتو(.)1
ص
هرتو ,فقد نى ي
صو ًّ
اضتديث يني ُّ
يص :رفٍػعيك الشيء ,كنى ي
فالن ُّ
ى
صٍ
نصا :رفىػ ىعو إىل صاحبو ,ككل شيء أىظٍ ٍ

احدا ،كقيل:
كيورد اصترجاين ما يؤيد شيوع ىذا اظتفهوـ للكلمة ,فالنص ":ما ال حيتمل إالٌ معُب ك ن
ما ال حيتمل التأكيل"(.)2
صوص) ,مث شتي بو
(النص) عنهم
كقد كرد
مصدرا ن
ُّ
منقوال إىل االشتية عمعُب اظتنصوص ,فجمع على (ني ي
ن
الكتاب كالسنة ,كأصل معناه الرفع أك اإلظهار(.)3
مفسرا
ظاىرا أك ًّ
قاؿ صاحب الكليات " :ك ُّ
نصا أك ن
النص :قد يطلق على كبلـ مفهوـ اظتعُب سواء كاف ن
النص إذا مل يدرؾ مناطو لزـ االؿتصار
اعتبارا منو للغالب؛ ألف عامة ما كرد من صاحب الشريعة
نصوص ,ك ُّ
ه
ن
( )4
على اظتورد كالتنصيص مبالغة يف النص" .
النص :أصلو أف يتع يدل بنفسو؛ ألف معناه الرفع البالغ ,كمنو منصة العركس ,مث نقل يف
أيضاُّ ":
كقاؿ ن
( )5
احدا".
االصطبلح إىل الكتاب كالسنة ,كإىل ما ال حيتمل إال معُب ك ن
كقد تلقف اظت ىح ِّدثيوف كلمة (النص) ظتا فيها من داللة رفع اضتديث إىل قائلو ؽتا أعطى للكلمة بعدان دينيًّا,
ي
حاضرا يف
التأكيل
حيتمل
ال
ما
اظتفهوـ
ىذا
اؿ
ز
ي
كال
ا,
ي
ل
و
أص
ك
ا
ي
فقه
ا
مصطلح
تصبح
أف
بعد
ًّ
ًّ
أتاح عتا فيما ي
ن
ن
الدراسات الفقهية كاألصولية.
المطلب الثاني :مفهوم اإلجماع ومستنده.

الفرع األول :مفهوم اإلجماع.
كمرد ىذا
إف مفهوـ اإلرتاع عند األصوليْب مل ينأ عن مثارات اطتبلؼ شأنو شأف مفهوـ القياسٌ ,
اطتبلؼ ال يرجع إىل نوعية اإلرتاع باعتباره اتفاؽ اصتماعة على العمل بأحكاـ معينة ,كإمنا يرجع باألساس إىل
تصوره ,كبياف إمكاف االطبلع عليو ,كقد أشار الغزال إىل ىذه
كيفية اإلرتاع ,كضبط اظتعنيْب بو ,كبياف ٌ
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اإلشكاليات يف ضبط مفهوـ اإلرتاع ,كاختار أف حيصره يف اتفاؽ أمة ػتمد  -ﷺ  -خاصة على أمر من
األمور الدينية(.)6
كلئلرتاع تعاريف متعددة ,أقرهبا إىل اضتقيقة ما عرفو الشوكاين بقولو ":اتفاؽ غتتهدم أمة ػتمد -

ﷺ  -بعد كفاتو يف عصر من األعصار على أمر من األمور"(.)7
قياسا
إف ىذا االتفاؽ اصتماعي ديكن أف يشمل رأينا مستنبطنا من أحكاـ الشرع ,كما ديكن أف يشمل ن
جيريو أحد اجملتهدين أك أغلبهم ,فيقع االتفاؽ عليو جلبنا للمصلحة.
كعلى ىذا األساس تكوف غاية اإلرتاع ىي االجتهاد يف استنباط أحكاـ سكت عنها النص ,كإف خالف
بعض األصوليْب ىذا الرأم يف التأكيد على أف اإلرتاع ال ديكن أف يكوف يف مواطن مل تذكر يف النص الشرعي
إذ " ال إرتاع إالي عن نص ,كذلك النص إما كبلـ منو  -ﷺ  -فهو منقوؿ ,كالبد ػتفوظ حاضر ,كإما
أيضا حاؿ منقولة ػتفوظة,
أيضا ,كإما إقراره إذا علمو فأقره كمل ينكره فهو ن
عن فعل منو عليو السبلـ فهو منقوؿ ن
ً
ف تصحيح دعواه"(.)8
إرتاعا عل ىموي على غّب ىذه الوجوه يكلِّ ى
ككل من ا يد ىعى ن
كإمنا جيوز اإلرتاع من دليل
حتما على القطعيةٌ ,
كبناء على ذلك فإنو طلب الدليل فيو ال يفَبض أف يدؿ ن
ظِب يفضي إىل مصلحة ,كيكفي إرتاع أىل اضتل كالعقد لّبسخ من القيم اإلسبلمية معُب اليقْب كالثبوت
كالصحة لقوؿ النيب  -ﷺ « -إ ّن أمتي ال تجتمع على ضاللة»(.)9

الفرع الثاني :مستند اإلجماع.
ال بد لكل إرتاع من مستند شرعي يستند إليو اجملمعوف ,سواء من القرآف ,أك السنة ,أك قواعد الشريعة
العامة ,أك القياس ,أك اظتصلحة العامة؛ كذلك أل ٌف الفتول بدكف مستند شرعي خطأ ,كاألمة معصومة منو.
"كما قيل من أ ٌف اهلل قد يلهم األمة االتفاؽ على الصواب ,كال حاجة إىل مستند ,إمنا ىو كبلـ ال يعوؿ
عليو ,كال يلتفت إليو"(.)10
نص ,كذىب غّب اصتمهور إىل أنو قد يستند إىل
كمذىب اصتمهور أف اإلرتاع جيب أف يكوف
مستندا إىل ٍّ
ن
غّب نص فيكوف مستنده القياس.
فمثبل من القضايا الٍب استجدت :اضتكم الشرعي يف نقل األعضاء ,كاظتوت الدماغي ,كاالستنساخ
ن
للحيواف كاإلنساف ,كالشركات اظتسامهة ,كالبورصات اظتالية ,كالعوظتة ,كااللتزاـ باظتؤسسات الدكلية كأنظمتها
كقوانينها كمنظمة الثقافة كمنظمة التجارة العاظتية كغّبىا ,كلئن كاف االتصاؿ يشكل عقبة يف اجتماع اجملتهدين
يف مكاف كاحد أك االطبلع على آرائهم ,فإف تطور كسائل االتصاؿ كاالنتقاؿ يف عصرنا اضتاضر يسرت سبل
اللقاء كاالتصاؿ ,كإمنا اضتاجة اظتلحة تستدعي كجود جهة ,إما دكلة أك مؤسسة تتبُب مثل ىذه اظتهمة.
كلقد تعززت مكانة اإلرتاع لدل العلماء بالتزامن مع تنامي منزلتو األصولية ,كبناء على ىذا اضطلع
اإلرتاع بوظائف كثّبة ,كإسباغ اظتشركعية على خرب اآلحاد ,أك إبطاؿ اطترب ,أك ترجيح العمل بو مقابل خرب
متعارضا معو على
معارض لو .كدفعت سلطة اإلرتاع اطتطيب البغدادم إىل تأكيل اضتديث الذم قد يبدك
ن
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غرار قولو " :على أف اضتديث اظتقصود حديث ابن عباس ((تأخذوا العلم عمن ال تجوز شهادتو)) لو ثبت
ػتموال على أف اظتراد بو جواز األمانة يف اطترب بديل اإلرتاع على أف خرب العدؿ
كصح دفعو لكاف ن
إسناده ٌ
( )11
مقبوؿ"
إف مستند اإلرتاع من أىم اظتفاىيم اظتختلف حوعتا كاظتتنازع فيها؛ بسبب غياب االتفاؽ على من ييعتد
هبم يف اإلرتاع كمن تكوف هبم اضتجة ,كعددىم كاجملاالت الٍب يتعلق هبا كاأليسس الٍب يقوـ عليها.
كاإلرتاع إذا استوىف شركطو يكوف حجة ,كىو اظتصدر الثالث من مصادر التشريع ,عند اصتمهور ,كإف
كاف بعض من ذىب إىل حجيتو ينازع يف إمكاف نقلو إلينا ,كإمكاف العلم بو ,كإمكاف كقوعو(.)12
المطلب الثالث :مفهوم االختالف الفقهي.
الفرع األول :مفهوم االختالف في اللغة واالصطالح.
االختبلؼ يف اللغة :نقيض االتفاؽ ,كختالف القوـ كاختلفوا إذا ذىب كل كاحد إىل خبلؼ ما ذىب
( )13
أيضا ,كعرؼ اصترجاين اطتبلؼ بأنو" منازعة جترم بْب
إليو اآلخر كىو يشمل التعريف االصطبلحي ن
اظتتعارضْب لتحقيق حق أك إلبطاؿ باطل"(.)14
الفرع الثاني :مفهوم الفقو في اللغة واالصطالح.
كالفقو يف اللغة :العلم بالشيء كالفهم لو( .)15كيف اصطبلح العلماء :العلم باألحكاـ الشرعية الفرعية
اظتكتسبة من أدلتها التفصيلية(.)16
كعليو فاالختبلؼ الفقهي يقصد بو اختبلؼ العلماء يف استنباط اظتسائل الفقهية الفرعية من أدلتها
الشرعية ,كاالختبلؼ ػتمود كاطتبلؼ مذموـ ,كقد كقع عدـ اعتبار ىذ الفرؽ – بينهما  -يف كبلـ بعض
( )17
األصوليْب كالفقهاء ,بل يستعملوف أحيانا اللفظْب عمعُب كاحد.
المبحث الثاني :اإلجماع بين النص واالختالف الفقهي.
كفيو ثبلثة مطالب:
المطلب األول :ضرورة اتفاق اإلجماع مع النص الشرعي.
اإلرتاع دليل شرعي نقلي ,كىو أحد مصادر التشريع اإلسبلمي ,بل إ ٌف " اضتق يثبت باإلرتاع أكثر من
ثبوتو بالركاية؛ ألف اضتديث قد تعَبض فيو عوارض من السهو كاإلغفاؿ ,كتدخل عليو الشبهة كالتأكيبلت
كالنسخ ,كأخذه الثقة من غّب الثقة ,كاإلرتاع سليم من ىذه األسباب كلها"( ،)18كعتذا السبب اظتذكور ,فإف
األمر قد يصل إىل ترؾ العمل باضتديث إذا خالف اإلرتاع القطعي بْب األمة ,كلعل األحاديث الٍب يردت عتذا

السبب ليست بالقليلة(.)19
إف االرتاع ينطلق من النص الشرعي كىو تأكيل لو عما يف التأكيل من معاين التفسّب كالبياف كالتأمل
كالتفكر ,كغاية اإلرتاع ىي االجتهاد يف استنباط األحكاـ الٍب سكت عنها النص .إف ىذا االتفاؽ اصتماعي
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ديكن أف يشمل رأينا مستنبطنا من أحكاـ الشرع ,فيقع االتفاؽ عليو جلبنا للمصلحة ,كإف خالف بعض
األصوليْب ىذا الرأم يف التأكيد على أف اإلرتاع ال ديكن أف يكوف يف مواطن مل تذكر يف النص الفقهي إ ٍذ
"ال إرتاع إال عن نص كذلك النص إما كبلـ منو  -ﷺ  -فهو منقوؿ ,كإما عن فعل منو  -ﷺ ,-
أيضا حالة منقولة ػتفوظة"(.)20
أيضا ,كإما إقراره إذا علمو فأقره كمل ينكره فهو ن
فهو منقوؿ ن

المطلب الثاني :اإلجماع الحقيقي واإلجماع المدعى.
كجتدر اإلشارة ىنا إىل أف اإلرتاع الذم ال بد من التوفيق بينو كبْب النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة
ىو اإلرتاع اضتقيقي ,كليس اإلرتاع اظت يد ىعى؛ فليس كل ما قيل إنو إرتاع ىو إرتاع حقيقي ,فكثّب ما يدعى
اإلرتاع على بعض اظتسائل كليس بذلك ,كال ُّ
إرتاعا حقيقينا ,بل مدعى أننا
أدؿ على أف اإلرتاع قد ال يكوف ن

ؾتد أىل العلم يشكك بعضهم يف بعض ,بل كيكذب ما يقولو غّبه إنو ؽتا أرتع عليو(.)21
كثّبا من األحكاـ
بعض اظتصنفات الٍب يكتبت من منطلق إثبات حصوؿ اإلرتاع يف التاريخ ,فجمعت ن
اجملمع ع ليها يف ؼتتلف غتبلت العبادات كاظتعامبلت على غرار كتاب اإلرتاع البن اظتنذر (ت318ىػ),
كيبلحظ أف الغالب اختبلؼ العلماء يف ىذه اظتسائل ,كقد يكوف ذلك بسبب عدـ معرفة أصحاب تلك
اظتؤلفات باآلراء اظتخالفة أك بالسكوت عنها.
اإلرتاع اظتديعى يف الغالب إمنا ىو عدـ اظتعرفة باظتخالف ,كقد كجدنا من أعياف العلماء من صاركا إىل
القوؿ بأشياء متمسكْب فيها بعدـ العلم باظتخالف ,مع أف ظاىر األدلة عندىم تقتضي خبلؼ ذلك"(.)22
مثبل قوؿ ابن بطاؿ" :أرتع الفقهاء أف من قتل نفسو ال خيرج بذلك عن اإلسبلـ,
كمن اإلرتاع اظتدعى ن

كأنو يصلى عليو كإذتو عليو كما قاؿ مالك ,كيدفن يف مقابر اظتسلمْب" (.)23
كما ادعاه ابن بطاؿ من إرتاع ليس بصحيح ,كإذا كاف اإلرتاع كقع بالفعل على عدـ تكفّب اظتسلم بقتلو
نفسو ,فإنو مل يقع على جواز الصبلة عليو.
فقد ثبت يف حديث جابر بن شترة رضي اهلل عنو أف النيب  -ﷺ « :-أتي برجل قتل نفسو

بمشقص ،فلم يصل عليو» (.)24
كألىل العلم يف الصبلة على قاتل نفسو قوالف ,مها:
القوؿ األكؿ :ال يصلى عليو لعصيانو.
قاؿ النوكم يف شرحو عتذا اضتديث" :كيف ىذا اضتديث دليل ظتن يقوؿ :ال ييصليى على قاتل نفسو
لعصيانو ,كىذا مذىب عمر بن عبد العزيز كاألكزاعي كأزتد" (.)25
زجرا للناس.
القوؿ الثاين :عدـ الصبلة عليو ن
كقاؿ أبو حنيفة كمالك كالشافعي كرتاىّب العلماء يصلى عليو ,كأجابوا عن ىذا اضتديث بأ ٌف النيب -
ت عليو الصحابة(.)26
ﷺ  -مل ِّ
زجرا للناس عن مثل فعلو ,كصلي ٍ
يصل عليو بنفسو ن
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مث نقل النوكم عن القاضي عياض ق ولو" :مذىب العلماء كافة الصبلة على كل مسلم كػتدكد كمرجوـ
كقاتل نفسو ككلد الزنا ,كعن مالك كغّبه أف اإلماـ جيتنب الصبلة على مقتوؿ يف حد ,كأ ٌف أىل الفضل
زجرا عتم.)27( "...
ال يصلوف على الفساؽ ن
كؽتا سبق ؾتد أ ٌف الصبلة على قاتل نفسو ىو الصحيح ,كىو قوؿ أكثر أىل العلم ,كلكنو ال إرتاع عليو.
كال يقف ادعاء اإلرتاع على اظتسائل الفقهية ,بل يتعداىا إىل اظتسائل العقدية ,بل لعل ادعاء اإلرتاع يف
مثبل قوؿ النوكم عن حديث :إ ٌف هلل تسعة كتسعْب
اظتسائل العقدية أكثر منو يف اظتسائل الفقهية ,كمن ىذا ن
اشتنا( :اتفق العلماء على أف ىذا اضتديث ليس فيو حصر ألشتائو سبحانو كتعاىل ,فليس معناه أنو ليس لو
أشتاء غّب ىذه التسعة كالتسعْب) (.)28
صحيحا ,كاظتعُب الذم ذكره اضتديث -كإف كاف
كما ادعاه النوكم من اإلرتاع على معُب اضتديث ليس
ن
ىو اختيار أكثر أىل العلم -كىو الصحيح ,إال أنو مل يقع عليو إرتاع ,بل خالفو فيو بعض أىل العلم ,بل إف
ابن حزـ نسب خبلؼ ما ذكره النوكم إىل اصتمهور ,كذىب إىل تكفّب من قاؿ بقوؿ النوكم(.)29
كمن األحكاـ الٍب ا يد ًع ىي اإلرتاع عليها حكم غسل اصتمعة؛ فقد يحكي كجوبو عن طائفة من السلف,
حكوه عن بعض الصحابة ,كبو قاؿ أىل الظاىر ,كحكاه ابن اظتنذر عن مالك ,كحكاه اطتطايب عن اضتسن
البصرم كمالك( ,)30كىذا اإلرتاع يم يد ىعى.
قاؿ ابن عبد الرب" :قد أرتع اظتسلموف قددينا كحديثنا على أف غسل اصتمعة ليس بفرض كاجب ,كيف ذلك
ما يكفي كيغِب عن اإلكثار ...إال أ ٌف العلماء مع إرتاعهم على أ ٌف غسل اصتمعة ليس بفرض كاجب ,اختلفوا
ىل ىو سنة مسنونة لؤلمة؟ أـ ىو استحباب كفضل؟ أك كاف لعلٌة فارتفعت؟"(.)31
فيوٍ :
ابن عبد الرب من اإلرتاع على غسل اصتمعة ليس بفرض ,ليس بصحيح؛ فؤلىل العلم يف ىذه
كما ٌادعاه ي
اظتسألة ثبلثة أقواؿ:
القوؿ األكؿ :غسل اصتمعة فرض.
كىو قوؿ أىل الظا ىر ,قاؿ ابن حزـ " ذكرنا قبل كبلـ عمر مع عثماف ٕبضرة الصحابة ,رضي اهلل
عنهم ,ككبلـ عثماف معو كعمر خيطب يف أمر غسل اصتمعة كإنكار تركو ,ال ينكر الكبلـ يف كل ذلك أحد
من الصحابة ,حٌب نشأ من ال يعتد بو مع من ذكرنا" (.)32
القوؿ الثاين :غسل اصتمعة سنة.
كقاؿ ابن رشد" :ذىب اصتمهور إىل أنو سنة ,كال خبلؼ أنو ليس شرطنا يف صحة الصبلة" (.)33
كقاؿ ابن قدامة" :يستحب ظتن أتى اصتمعة أف يغتسل ,كيلبس ثوبْب نظيفْب ,كيتطيب ال خبلؼ يف
استحباب ذلك ,كفيو آثار كثّبة صحيحة"( )34كليس ذلك بواجب يف قوؿ أكثر أىل العلم(.)35
أيضا " :فإنو إرتاع ,حيث قاؿ عمر لعثماف :أية ساعة ىذه؟ فقاؿ :إين شغلت اليوـ فلم أنقلب
كقاؿ ن
أيضا كقد علمت أف رسوؿ اهلل -
إىل أىلي حٌب شتعت النداء ,فلم أزد على الوضوء ,فقاؿ لو عمر :كالوضوء ن
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ﷺ  -كاف يأمر بالغسل؟! كلو كاف كاجبنا لرده ,كمل خيف على عثماف كعلى من حضر من
الصحابة"(.)36
قاؿ النوكم" :مذاىب العلماء يف غسل اصتمعة :أنو سنة ليس بواجب يعصي بَبكو ,بل لو حكم سائر
اظتندكبات ,كهبذا قاؿ مالك ,كأبو حنيفة ,كأزتد ,كرتاىّب العلماء من الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم" (.)37
القوؿ الثالث :غسل اصتمعة مستحب.
ذىب رتهور العلماء إىل أنو مستحب ليس بواجب ,قاؿ القاضي :كىو اظتعركؼ من مذىب مالك
كأصحابو ,كاحتج من أكجبو بظواىر ىذه األحاديث ,كاحتج اصتمهور بأحاديث صحيحة ,منها :أف عثماف
بن عفاف رضي اهلل عنو حضر اصتمعة ,كمل يغتسل ,ككجو الداللة أ ٌف عثماف فعلو ,كأقره عمر كحاضرك اصتمعة,
كىم أىل اضتل كالعقد ,كلو كاف كاجبنا ظتا تركو ,كأللزموه (.)38

كمنها :قولو  -ﷺ  « :-من توضأ يوم الجمعة ،فبها ونعمت ،ومن تغسل فالغسل أفضل»
حديث حسن يف السنن اظتشهورة ,كفيو دليل على أنو ليس بواجب.

كمنها :قولو  -ﷺ « :-لو اغتسلتم يوم الجمعة» .كىذا اللفظ يقتضي أنو ليس بواجب؛ ألف
تقديره لكاف أفضل كأكمل ,كؿتو ىذا من العبارات.
الراجح:
كاضتاصل أف اظتذاىب األربعة على استحباب غسل اصتمعة ,كأنو ليس بو و
اجب ,كىو الراجح ,إال أنو
ينبغي احملافظة على فعلو قدر اإلمكاف؛ ظتا كرد من الَبغيب فيو ,كظتا يف فعلو من اطتركج من اطتبلؼ اظتعترب.
المطلب الثالث :أسباب االختالف الفقهي.

تمهيد:
إف بعض اظتسائل الفقهية اظتختلف فيها قد بات من اظتمكن القضاء على اطتبلؼ فيها ,كرتع كلمة
الناس على حكم كاحد عتا ,كذلك فيما إذا كاف اضتكم من بعض الفقهاء مبنيًّا على قياس فاسد أك تأكيل
بعيد ,أك عدـ اطبلع على اضتديث ,أك عدـ صحتو عنده ,فأمثاؿ ىذه اظتسائل اظتنبثقة عن ىذه األمور
كأشباىها جيب الرجوع فيها إىل الصواب ,كأالٌ تدفعنا مذىبيتنا إىل السّب كراء اظتذىبية كاطٌراح الدليل ,أك تأكيلو
لكن ىناؾ أسباب توقع يف
ن
تأكيبل ن
بعيدا ال يتفق مع اضتقيقة ,فهذه ىي اظتذىبية الٍب يبغضها اهلل كرسولو ,ك ٍ
إشكاؿ النص على اإلرتاع يصعب حصرىا رتي نعا يف ىذا البحث ,منها ما يأيت:
 -1ضعف الحديث.
من أسباب إشكاؿ النص الفقهي على اإلرتاع ضعف اضتديث إما ركاية ,أك سندان ,كىو متفاكت ,كما
يتفاكت الصحيح يف صحتو كاضتسن يف حسنو ,كنؤكد ىنا أف األحاديث الصحيحة ليست ػتصورة يف كتب
مذكورا يف كتب اضتديث اظتشهورة,
كبّبا ,فقد يكوف ىناؾ حديث صحيح كليس
اضتديث اظتشتهرة
ن
ن
اشتهارا ن
فإنم
كلذلك ؾتد الفقهاء إذا كجدكا حديثنا يف كتاب من كتب اضتديث ,كمل يكن ذلك الكتاب
مشتهراٌ ,
ن
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ال يقولوف :إ ٌف ذلك اضتديث ضعيف لوجوده يف كتاب ليس عمشهور ,كإمنا ينظركف يف سنده ,كمن مثىي حيكموف
على اضتديث ٕبسب سنده ,فالعربة بصحة اإلسناد ,كحكم أئمة اضتديث أك بعضهم بالقبوؿ ,كال يقتصر ذلك
على الصحيحْب ,كال على بقية الكتب الستة ,سواء يف كتب التفسّب أـ يف غّبىا ,كيكفي يف تقرير ذلك
كمسلما مل يستوعبا الصحيح يف كتابيهما ,بل قد نصوا على أف ىناؾ من الصحيح ما مل خيرجاه.
أف البخارم
ن
مثال :مسافة قصر الصالة.
اختلف العلماء يف اظتدة الٍب تقصر فيها الصبلة ,كما اختلفوا كذلك يف اظتسافة الٍب إذا قطعها اإلنساف
مسافرا ,تنطبق عليو أحكاـ اظتسافر ,كمنها قصر الصبلة.
صار
ن
كمع اختبلؼ أىل العلم يف مسافة قصر الصبلة إال ٌأنم اتفقوا على أ ٌف ىذه اظتسافة ال ب يد أ ٍف تكوف
طويلة ,كليست ثبلثة فراسخ.

اختالف النص مع اإلجماع:
جاء عن حيٓب بن يزيد اعتنائي قاؿ :سألت أنس بن مالك عن قصر الصبلة؟ فقاؿ :كاف رسوؿ اهلل -
ﷺ -إذا خرج مسّبة ثبلثة أمياؿ أك ثبلثة فراسخ( – )39شعبة ال يش ُّ
اؾ -صلى ركعتْب(.)40
الس ٍمط إىل قرية على رأس سبعة عشر أك ذتانية
كجاء عن جبّب بن نفّب ,قاؿ :خرجت مع شرحبيل بن ِّ
ميبل ,فصلى ركعتْب ,فقلت لو ,فقاؿ :رأيت عمر -رضي اهلل عنو -صلى بذم اضتليفة ركعتْب ,فقلت
عشر ن

لو ,فقاؿٌ :إمنا أفعل كما رأيت رسوؿ اهلل  -ﷺ -يفع يل(.)41
كىذا اضتديث ال حجة فيو؛ ألف عمر رضي اهلل عنو إمنا صنع ذلك ,كىو مسافر إىل مكة ,كىو فعل

رسوؿ اهلل ﷺ(.)42
أما حديث أنس بن مالك فهو ؼتالف لئلرتاع كال شك ,فالقصر ظتسافة ثبلثة فراسخ " شيء ال يقوؿ بو
أح هد من أرباب اظتذاىب الظاىرة ,كإف كاف ىذا اضتديث مذىبان صتماعة من السلف"(.)43
بل إف راكم اضتديث – أنس بن مالك – رضي اهلل عنو ,كاف ال يعمل هبذا
كليس ىذا
فحسبٍ ,
ي
اضتديث ,فكاف يقصر على ستسة فراسخ(.)44
دفع االختالف بين النص واإلجماع.
ذكر أىل العلم أكثر من قوؿ ,كمن أقواعتم يف ذلك.
القوؿ األكؿ :األخذ بظاىر اضتديث.
ذىب بعض أىل العلم إىل األخذ بظاىر اضتديث ,كأجازكا قصر اظتدة اظتذكورة فيو ,ثبلثة فراسخ ,كقاؿ
ابن اصتوزم" :ىذا اضتديث مذىب صتماعة من السلف"( ,)45كذكر النوكم( ,)46كابن حجر أف ىذا قوؿ
الظاىرية(.)47
قاصدا ثبلثة
كىذا القوؿ ال يوجد
ن
إشكاال؛ ألنو يأخذ بظاىر اضتديث ,ك" ظاىر اضتديث أنو إذا خرج ن
أمياؿ يقصر"( ,)48كاإلرتاع على عدـ جواز اصتمع عتذه اظتدة ,كمن مث فبل إشكاؿ.
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القوؿ الثاين :اضتديث منسوخ.
منسوخا ,كمنهم ابن اصتوزم(.)49
احتمل بعض أىل العلم أف يكوف اضتديث
ن
كعلى ىذا القوؿ ال إشكاؿ.
القوؿ الثالث :اظتدة ىي مدة ابتداء القصر.
كذىب أكثر أىل العلم إىل أف اظتدة اظتذكورة يف اضتديث ىي اظتدة الٍب يبدأ منها اظتسافر قصر الصبلة,
ال اظتدة الٍب ألجلها يصح القصر ,فالراكم" أراد ابتداء القصر يف السفر الطويل ,كعليو حيمل قولو يف اظتدة عن
ابن عمر :إنو صلى بذم اضتليفة ركعتْب"(.)50
اختار ىذا القاضي عياض كأبو العباس القرطيب( ,)51كالسندم( ,)52كاحتملو كذلك ابن اصتوزم ,فقاؿ:

(حيمل ىذا اضتديث على شيئْب :أحدمها أف يكوف رسوؿ  -ﷺ -خرج بنية السفر الطويل ,فلما سار
منسوخا)(.)53
ثبلثة أمياؿ قصر ,مث عاد من سفره ,فحكى أنس ما رأل ,كالثاين :أف يكوف
ن
كيقوؿ أصحاب ىذا القوؿ :إ ٌف " ىذا اضتديث اختصار للحديث الذم بعده ,كفيو " كاف خركج النيب -

ﷺ -إىل مكة ,لكنو قصر حْب كصل ذا اضتليفة "(.)54

 -2الخطأ في فهم النص وتفسيره.
منسجما مع ركح
قد خيتلف الفقهاء يف فهم النص كاظتراد منو ,فيذىب كل يف تفسّبه ؿتو ما يراه
ن
الشري عة ,أك يكوف اضتديث قد بلغ الواحد منهم ,أك أف يكوف اضتديث قد بلغو لكنو مل يثبت عنده ,أك أف
يكوف اضتديث قد بلغو كثبت عنده لكن نسيو ,أك اعتقاده أال داللة يف اآلية أك اضتديث ,أك اعتقاده أف داللة
النص صحيحة لكنو يعتقد أف تلك الداللة قد عارضها ما يدؿ على ضعف النص أك نسخو أك تأكيلو" (,)55
كثّبا,
كقد ال يكوف يف اظتسألة دليل صريح فيؤخذ اضتكم من عموـ أك مفهوـ أك قياس فهذا خيتلف العلماء فيو ن
أمرا أك نينا من عموـ أك مفهوـ أك قياس فيختلف العلماء يف زتل األمر على الوجوب
كقد يكوف اضتديث ن

أك الندب ,كعلى زتل النهي على التحرًن أك الكراىة(.)56

كىذا االختبلؼ قد يقع يف مسائل ييس يوغ فيها االختبلؼ ,كقد يقع يف مسائل ال يسوغ فيها ,فما ساغ

فيو االختبلؼ ال جيوز ألحد اظتتنازعْب فيو إلزاـ اآلخر باتباع قولو ,بل يبْب كل كاحد منهم حجتو كدليلو
لآلخر ,كيكوف القصد من ىذا اتباع ما كاف أقرب إىل الدليل كموافقة اضتق ,من غّب بغي كال تعصب ,أما
اظتسائل الٍب ال يسوغ فيها االختبلؼ فبل جيوز ظتن خالف فيها أف يبقى على قولو عند تبيُّنو للحق كظهور
الدليل لو ,بل جيب عليو ترؾ قولو كاتباع الدليل ,كما ال ينبغي اظتسارعة إىل تأثيمو أك تبديعو ,بل يلتمس لو
غتتهدا – ال يقع إال فلتة (.)57
تبْب لو اضتجة كتتضح لو؛ فاالبتداع منو – أم ؽتن صح كونو ن
العذر حٌب ٌ
كعتذا االختبلؼ أثر كاضح يف اطتطأ اضتاصل يف فهم النص الفقهي كتأكيلو.
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مثال :العرنيين وقصاصهم عطشى.
أمر اإلسبلـ باإلحساف حٌب إىل البهائم ,أما البشر فبل شك يف األمر باإلحساف إليهم ,حٌب كإف كانوا
قتلة يستحقوف القتل ,فقد" أرتع العلماء فيمن كجب عليو حد ,سواء كاف ذلك اضتد يبلغ النفس أـ ال ,أنو ال
دينع شرب اظتاء ,لئبل جيتمع عليو عذاباف ,كقد أمر النيب  -ﷺ  -القاتل بإحساف ً
القتلة" (.)58
كقد ذكر ىذا اإلرتاع رتع كثّب من أىل العلم (.)59

االختالف بين النص واإلجماع.

العىرنيْب (" )60عن أنس -رضي اهلل عنو  -قاؿ :قدـ على النيب -
جاء عن النيب  -ﷺ  -يف القوـ ي

ﷺ  -نفر من يع ٍك ول  -أك يعرينةى  -فاجتوكا اظتدينة ,فأمرىم النيب  -ﷺ  -بلقاح ,كأف يشربوا من
يعم ,فجاء اطترب يف أكؿ النهار,
فلما ُّ
أبواعتا كألبانا ,فانطلقواٌ ,
صحوا قتلوا راعي النيب  -ﷺ  -كاستقوا الن ى
ً
ت أعينهم ,كأيلقوا يف اضتىيرة
فلما ارتفع النهار جيء هبم ,فأمر فقطع أيديهم كأرجلهم ,ك يشتىر ٍ
فبعث يف آثارىمٌ ,
يستسقو ىف ,فبل يسقوف"(.)61
قاؿ أبو قبلبة :فهؤالء سرقوا كقتلوا ككفركا بعد إديانم ,كحاربوا اهلل كرسولو.
كىذا اضتديث ال إشكاؿ فيو على عدـ إحساف القتلة ,كترؾ اظتثلة ,فقد كاف فعلو  -ﷺ  -ما فعل
قصاصا عما فعلوا ,فقد فقأكا عْب الراعي ,كقتلوه( ,)62فالقصاص يكوف بنفس الطريقة الٍب يمت هبا القتل,
فيهم
ن

برض رأسها( ,)63مثبلن عمثل.
كقد ي
رض النيب  -ﷺ  -رأس اليهودم الذم قتل اصتارية ِّ
أما اإلشكاؿ اضتقيقي فهو يف عدـ سقيهم اظتاء ,كقد كانوا يستسقوف ,فبل ييس ىقوف حٌب ماتوا ,كىذا
خبلؼ اإلرتاع اظتذكور.
كقد ذكر أىل العلم ىذا اإلشكاؿ يف ىذا اضتديث على اإلرتاع (.)64
دفع االختالف بين النص واإلجماع.
ذكر أىل العلم أكثر من قوؿ يف ػتاكلة دفع اإلشكاؿ اظتذكور ,كىذه األقواؿ كلها تندرج حتت مسلك
اصتمع ,فاضتديث ثابت يف الصحيحْب ,كمن مث ال غتاؿ للتشكيك يف ثبوتو ,ككذلك ال غتاؿ لَبجيح اإلرتاع
عليو.
كأقواؿ العلماء يف كيفية اصتمع بْب اضتديثْب كاإلرتاع ىي:
حاضرا القصاص.
القوؿ األكؿ :مل يكن النيب  -ﷺ -
ن

حاضرا القصاص من العرنيْب ,كإمنا أمر بو,
ذىب بعض أىل العلم إىل أف النيب  -ﷺ -مل يكن
ن
كانشغل عنو ,فلم حيضره ,كأقاـ القصاص بعض الصحابة.
كؽتن اختار ىذا القوؿ القاضي عياض؛ إذ قاؿ " :ك ٌأما قولو" :فيستسقوف فبل يسقوف" ,فليس فيو أ ٌف

النيب  -ﷺ  -أمر بذلك" (.)65
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كقد ضعف ابن حجر قوؿ القاضي عياض ىذا ,كقاؿ عنو بعد أف ذكره " :كىو ضعيف ًّ
جدا؛ ألف النيب

 ﷺ  -اطلع على ذلك" ( ,)66كماؿ إىل ىذا القوؿ النوكم(.)67كعلى ىذا القوؿ ال إشكاؿ كال تعارض بْب ىذا اضتديث كاإلرتاع ,فهذا الفعل فعل الصحابة الذين

أقاموا اضتد ,كإمنا اضتجة يف قوؿ النيب  -ﷺ  ,-كفعل الصحابة إذا خالف اإلرتاع قدـ اإلرتاع عليو
قطعا.
ن
القوؿ الثاين :القصاص قبل نزكؿ اضتدكد.
كذىب بعض أىل العلم إىل أف القصاص من العرنيْب كاف قبل نزكؿ اضتدكد( )68كقبل حترًن اظتثلة ,كقبل
قصاصا ماء ,كمل يشرع ذلك كلو إال بعد القصاص من القوـ العرنيْب.
األمر بسقي اظتقتوؿ
ن
ذكر ىذا القوؿ البغوم ,كنسبو إىل ػتمد بن سّبين( ,)69كعلى ىذا القوؿ ال إشكاؿ بْب اضتديث
كاإلرتاع ,فاضتديث منسوخ بالنصوص األخرل كاإلرتاع.
القوؿ الثالث :السقي ظتن ال يراد قتلو.
كذىب بعض أىل العلم إىل أف اظتقتص منو الذم يسقى ىو الذم يراد استبقاؤه كعدـ قتلو ,كذلك
قصاصا فبل معُب لسقيو ,ألف يف سقيو استبقاءه ,كىو يراد قتلو كموتو.
بالعفو عنو ,أما من يراد قتلو
ن
قصاص ا ,كمن مث فبل معُب لسقيهم ,كعلى ىذا جاء ترؾ سقيهم عندما كانوا
كالقوـ العرنيوف يراد قتلهم
ن
يستسقوف.
اختار ىذا القوؿ البغوم ,فقاؿ" :كإمنا مل يسقوا؛ ألنو إمنا فعل هبم ذلك للقتل ,كيف سقيهم
استبقاؤىم"(.)70
كاختاره قبلو اطتطايب ,فقاؿ" :دليل على أف ىذا الفعل إمنا فعل هبم للقتل ,كألجل ذلك مل يستسقوا ,فبل
جيوز لول الدـ أف يصنع بالقاتل ىذا الصنيع ,مث يستسقيو ,فبل يقتلو" (.)71
كعلى ىذا القوؿ ,فإف الذم يسقى يف القصاص ىو اظتقتص منو ,إذا أريد العفو عنو ,أما إذا أريد قتلو
قصاصا فبل جيب سقيو باظتاء ,بل ال جيوز سقيو؛ ألف يف سقيو استبقاءه ,كىو يراد قتلو.
ن

فالعىرنيوف يراد قتلهم ,كمن مثي مل يسقوا,
بالعىرنيْب ,ي
كعليو ال إشكاؿ كال تعارض بْب اإلرتاع كما فعل ي
كالسقي إمنا جيب ظتن يراد العفو عنو.
القوؿ الرابع :السقي مل يقتل بالظمأ.
كذىب أكثر أىل العلم إىل أف اظتقتص منو إمنا جيب سقيو ماء عند القصاص إذا كاف مل يقتل ىو

بالعطش ,كذلك بأف يقتل اظتقتوؿ ,كيَبكو عطشا نا حٌب ديوت ,أما إذا قتل بالعطش ,فإف القصاص يكوف
عطشا ,ككذلك " ارتدكا عن اإلسبلـ ,كحينئذ ال يبقى عتم
كذلك ,كىؤالء الرعاة تركوا الراعي بعد قتلو ديوت ن
حرمة يف سقي اظتاء كال غّبه" (.)72
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اختار ىذا القوؿ النوكم( ,)73كأبو الوليد الباجي( ,)74كأبو عبد اهلل القرطيب.
بالعىرنيْب(.)75
كعلى ىذا القوؿ ال تعارض بْب اإلرتاع كما فيعل ي

القوؿ اطتامس :العقوبة مطابقة للذنب.

كذىب بعض أىل العلم إىل أف "ترؾ سقيهم  -كاهلل أعلم  -ظتا جاز كأسقى النيب  -ﷺ  -عتم
ب حٌب انتعشوا باالرتداد كاضترابة كالقتل ,فأراد أف يعاقبهم على كفر السقي باإلعطاش ,فكانت العقوبة
اللي ىى
مطابقة للذنب"(.)76
( )77
أيضا ,إ ٍذ قاؿ" :إ ٌف اضتكمة من تعطيشهم
ذكر ىذا القوؿ ابن بطاؿ عن اظتهلب  ,كذكره ابن حجر ن

لكونم كفركا نعمة سقي ألباف اإلبل الٍب حصل عتم هبا الشفاء من اصتوع كالوخم" (.)78
 -3خروج الحديث للتغليظ والتهديد ال الحقيقة.
كمن أسباب إشكاؿ النص النبوم على اإلرتاع خركج النص للتغليظ كالتهديد.

قاؿ السندم" :كفائدة ىذا التعبّب الزجر كالردع كليس اظتراد أنو تكلم هبذه اللفظة جملرد الزجر من غّب أف
يريد بو معُب ,أك أنو أراد حقيقة الزجر؛ فإ ٌف األكؿ يقتضي أ ٍف تكوف ىذه الكلمة مهملة ,كالثاين يؤدم إىل
الكذب ظتصلحة الزجر ,ككل ذلك ال جيوز ,ككذا كل ما جاء يف كبلمهم من ؿتو قوعتم :ىذا كارد على سبيل
التغليظ كالتشديد ,فمرادىم أف اللفظ حيمل على معُب غتازم يناسب اظتقاـ كفائدة التعبّب إيهاـ اضتقيقة
للتشديد كالتغليظ" (.)79
مثال :حكم الوتر ىل ىو واجب أو سنة؟

جاء يف حديث عبد اهلل بن بريدة عن أبيو ,قاؿ :شتعت رسوؿ اهلل  -ﷺ  -يقوؿ":الوتر حق فمن

لم يوتر فليس منا ،الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منّا ،الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منا" (.)80
اختلف الفقهاء يف حكم الوتر على قولْب:
القوؿ األكؿ :الوتر كاجب.
فرضا كاجبنا ,كما ىو ظاىر يف
كعدا ن
كاستدلوا باضتديث ,فقالوا :إف فيو ن
شديدا ,ال يقاؿ إال ظتن ترؾ ن
منطوؽ اضتديث ,كىو قوؿ األحناؼ (.)81
القوؿ الثاين :الوتر سنة.
لؤلدلة الكثّبة يف ذلك ,كىو قوؿ اصتمهور(.)82
قاؿ اطتطايب عن اضتديث" :معُب ىذا الكبلـ التحريض على الوتر كالَبغيب فيو"( ,)83فاضتديث ػتموؿ
على الندب .قاؿ النوكم" :كأما األحاديث الٍب احتجوا هبا فمحمولة على االستحباب كالندب اظتتأكد ,كال بد
من ىذا التأكيل للجمع بينها كبْب األحاديث الٍب استدللنا هبا" (.)84
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المبحث الثالث :تطبيقات اختالف النص الفقهي مع اإلجماع.
بعض أىل العلم أ ٌف ظواىرىا ختالف اإلرتاع ,مع
سنذكر فيما يأيت بعض النصوص الفقهية الٍب ذكر ي
ي
دراسة ؼتتصرة لئلشكاؿ اظتذكور فيها على اإلرتاع ,كىي:

 .1الزيادة والنقصان على ثالث في الوضوء.
جاءت األحاديث الصحيحة بالداللة على أف السنة يف غسل األعضاء يف الوضوء ىي التثليث ما عدا
مسح الرأس ,فمرة كاحدة.

كالتثليث يف الوضوء ليس كاجبنا ,بل ىو سنة بإرتاع رتيع علماء اظتسلمْب ,فقد توضأ النيب  -ﷺ -

مرتْب مرتْب ( ,)85بل كتوضأ مرة مرة( ،)86كمن مث أرتع العلماء على جواز الوضوء هباتْب الصورتْب (.)87
 -اختالف النص واإلجماع:

رجبل أتى النيب  -ﷺ  -فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ,كيف
جاء عن عمرك بن شعيب عن جده قاؿ :إف ن
الطهور؟ فدعا عماء يف إناء ,فغسل كفيو ثبلثنا ,مث غسل كجهو ثبلثنا ,مث غسل ذراعيو ثبلثنا ,مث مسح برأسو,
كأدخل إصبعيو السباحتْب يف أذنيو ,كمسح بإهبامو على ظهر أذنيو كبالسباحتْب باطن أذنيو ,مث غسل رجليو

ثبلثنا ,مث قاؿ" :ىكذا الوضوء ،فمن زاد على ىذا أو نقص فقد أساء وظلم" ,أك" :ظلم وأساء"(.)88
كإشكاؿ ىذا اضتديث على اإلرتاع كاضح ,فإذا كانت الزيادة على الثبلث يف الوضوء إساءة فبل
إشكاؿ على اإلرتاع ,ألنا مل ترد ,كألنا مبالغة تركها النيب  -ﷺ  -كالسلف الصاحل ,كمن مثىي فبل إشكاؿ
كظلما ,فإف النقص عن الثبلث يي ٍشكً يل على اإلرتاع ,فاإلرتاع منعقد على جواز الوضوء مرة
يف كونا إساءة ن
مرة كمرتْب مرتْب ,كقد فعل ذلك كلو  -ﷺ  ,-فكيف جيعلها تعدينا كإساءة .كقد ذكر أىل العلم ىذا
اإلشكاؿ (.)89

 دفع اختالف الحديث واإلجماع.اإلشكاؿ بْب اضتديث اظتذكور كاإلرتاع قوم ًّ
جدا ,كمن الصعوبة اصتمع بينهما إال بتعسف كاضح ,كمن
مثىي فقد زتل كثّب من الفقهاء كاحملدثْب كأىل العلم( )90قولو " :أك نقص" على الشك من الراكم ,أم :إف
الراكم شك يف الركاية ىل ىي " :فمن زاد" ,أك "فمن نقص" ,كلذلك قاؿ " :فمن زاد على ىذا أك نقص",
ال أف اظتعُب من فعل الزيادة أك النقص فقد أساء كتعدل كظلم.
كإذا مل حيمل كبلـ الراكم على الشك ,فإنو حيمل على الوىم منو ,كىذا الوىم ال يسلم منو الركاة كإف
كانوا ثقات ,ككم من الوىم كقع يف أصح الكتب ,كمها الصحيحاف.
كؽتا يؤيد أف قولو" :أك نقص" كىم من الراكم أ ٌف اإلماـ أزتد كابن ماجو كالنسائي يف السنن الكربل رككا
نظرا
ىذا اضتديث بلفظ" :فمن زاد على ىذا فقد أساء كتعدل كظلم ," ...كمن مث ترجح على ركاية أيب داكد ن
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لقوة ىذه الركاية الٍب ركاىا األكثركف على الركاية الٍب انفرد هبا أبو داكد ىذا من ناحية ,كمن ناحية أخرل كو يف
ىذه الركاية موافقة لسائر النصوص الشرعية الٍب أجازت الوضوء بأقل من ثبلث.
اضتق أ ٌف ما ذكر ىو الذم ينبغي اظتصّب إليو ,فاصتمع بْب اضتديث كاإلرتاع صعب إال مع تأكيل
ك ُّ
بتعسف ,كؽتا ذكره من حاكؿ اصتمع بينهما:
 -1تأكيلو أ ٌف اظتقصود بقولو" :أك نقص" أنو نقص العضو يف الوضوء ,كمل يستوعب غسلو ,ال أنو نقص
عدد مرات الغسل يف الوضوء(.)91
 -2من زاد أك نقص على اعتقاد النية(.)92
عضوا آخر مل يشرع غسلو.
 -3نقص األعضاء فلم يغسل بعضها ,كزاد ن
 -4معُب" :أساء كظلم" ,أم :أساء يف مراعاة آداب الشرع ,كظلم نفسو عما نقصها من الثواب عندما
مل يغسل ثبلثنا الٍب ىي األكمل كاألكثر ثوابنا(.)93
 .2جمع الصلوات بدون عذر.
أمر اهلل تعاىل بإقامة الصبلة ,كشرع عتا األحكاـ اطتاصة هبا .كمن أىم األحكاـ الصبلة الٍب شرع
اإلسبلـ إقامتها يف أكقاهتا ,ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [ النساء،]103 :

كقد جاءت األحاديث النبوية بالثواب كعظيم األجر ظتن حافظ على الصلوات يف أكقاهتا الٍب شرعها اإلسبلـ
أم
عتا ,فعن عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنو  -أنٌو سأؿ رسوؿ اهلل  -صلٌى اهلل عليو كسلٌم  -عن ٌ
أحب إىل اهلل تعاىل ,فقاؿ« :الصبلة على كقتها ,قاؿ :مثٌ أم؟ قاؿ :مث بر الوالدين ,قاؿ :مثٌ أم؟
األعماؿ ٌ
قاؿ :اصتهاد يف سبيل اهلل»

( .)94

ككذلك جاء الوعيد ظتن مل حيافظ عليها يف أكقاهتا ,فقد ذكر أىل العلم أف من رتع بْب صبلتْب بغّب
سبب شرعي فقد أتى بابنا من أبواب الكبائر ,كفعلو ىذا كبّبة من الكبائر( ,)95كقد كرد يف ىذا حديث ابن

عباس  -رضي اهلل عنو  -عن النيب  -ﷺ  -قاؿ« :من جمع بين الصالتين من غير عذر ،فقد أتى

باباً من أبواب الكبائر» (.)96
قاؿ ابن عبد الرب " :كأرتع العلماء على أنو ال جيوز اصتمع بْب الصبلتْب يف اضتضر لغّب عذر اظتطر إال
طائفة ش ٌذت"(.)97
كقد شرع اهلل تعاىل اصتمع بْب الصلوات يف السفر كاظتطر ,كىذا يدؿ عمفهوـ اظتخالفة عدـ جواز اصتمع
بْب الصلوات يف غّب اظتواضع الٍب رخص الشرع فيها ,كإال فما فائدة ختصيص ىذه اظتواضع بتجوز السفر إذا
جائزا يف غّبىا.
كاف اصتمع ن
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اختالف الحديث واإلجماع:

ص يح أف النيب  -ﷺ  -رتع بْب الظهر كالعصر كاظتغرب كالعشاء باظتدينة يف غّب خوؼ كال مطر,
رتعا ,كاظتغرب كالعشاء
فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ" :صلٌى رسوؿ اهلل  -ﷺ  -الظهر كالعصر ن
رتعا ,يف غّب خوؼ كال سفر" (.)98
ن

رتعا باظتدنية ,يف غّب خوؼ كال سفر" ,قاؿ
كعنو قاؿ" :صلٌى رسوؿ اهلل  -ﷺ  -الظهر كالعصر ن
(ً )99
أحدا
سألت ابن عباس كما سألتِب ,فقاؿ" :أراد أالٌ حيرج ن
أبو الزبّب :فسألت ن
سعيدا  :ملى فىػ ىع ىل ذلك؟ فقاؿ :ي
من أمتو"(.)100
كقد طبق ابن عباس ىذا اصتمع ,فقد جاء بعد اضتديث أف ابن عباس خطب بعد العصر حٌب غربت
الشمس كبدت النجوـ ,كجعل الناس يقولوف :الصبلة الصبلة  ...فقاؿ ابن عباس رأيت رسوؿ اهلل  -ﷺ
 رتع بْب الصلوات ,كىو غّب مساف ور بل باظتدنية؟ كمل يكن ىناؾ مطر كال خوؼ( .)101كاضتديث مشكلعلى اإلرتاع كال شك ,كإشكالو كاضح.
كقد ذكر أىل العلم ىذا اإلشكاؿ بْب اإلرتاع كىذا اضتديث( ,)102كذكر من ألف منهم يف اإلشكاؿ
يف األحاديث ىذا اضتديث يف اظتشكبلت (.)103
دفع االختالف بين النص واإلجماع:
الركايات باصتمع بْب الصلوات بدكف سفر كال خوؼ كال مرض ثابتة ,ال مطعن كال غتاؿ للتشكيك فيها,
كلذلك مل يذىب أحد من أىل العلم إىل تضعيفها لدفع اإلشكاؿ عن اإلرتاع ,كإمنا ذىبوا فيها إىل " تأكيبلت
كمذاىب "( ,)104كتأكيبلهتم كأقواعتم فيها ىي:
القوؿ األكؿ :ترؾ العمل باضتديث.
ذىب بعض أىل العلم إىل ترؾ العمل هبذا اضتديث ظتخالفتو اإلرتاع اظتسنود باألدلة الكثّبة من الكتاب
كالسنة ,الدالة على عدـ جواز اصتمع بْب الصلوات بغّب عذر ,كقد ادعى ابن قتيبة إرتاع الفقهاء على ترؾ
العمل هبذا اضتديث( , )105كليس بذاؾ فػ" حديث ابن عباس مل جيمعوا على ترؾ العمل بو ,بل عتم
( )106
أصح من قوؿ ابن قتيبة قوؿ اطتطايب:
أقواؿ"  ,بعضها على النقيض ؽتا ادعى ابن قتيبة اإلرتاع عليو ,ك ُّ
إنو "حديث ال يقوؿ بو أكثر الفقهاء"(.)107

كؽتن قاؿ ىذا القوؿ ابن قتيبة كما تقدـ ,كماؿ إليو اطتطايب(.)108
كىذا القوؿ ديثل مسلك الَبجيح ,ففيو ترجيح اإلرتاع على اضتديث.
القوؿ الثاين :ترؾ العمل باإلرتاع.
دتاما؛ فقد "ذىب رتاعة من األئمة إىل جواز اصتمع يف اضتضر للحاجة
كىذا القوؿ خبلؼ القوؿ األكؿ ن
ظتن ال يتخذه عادة"( ,)109كنسب ىذا القوؿ البغوم إىل "قليل من أىل اضتديث"( ,)110كقاؿ عنو النوكم:
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" ىو قوؿ ابن سّبين كأشهب من أصحاب مالك ,كحكاه اطتطايب عن القفاؿ كالشاشي الكبّب من أصحاب
الشافعي عن أيب إسحاؽ اظتركزم عن رتاعة من أصحاب اضتديث ,كاختاره ابن اظتنذر ,كيؤيده ظاىر قوؿ ابن
عباس "أراد أال حيرج أمتو" ,فلم يعللو عمرض كال غّبه ,كاهلل أعلم" (.)111
ابن عباس قد أخرب
كقاؿ اطتطايب" :قاؿ ابن اظتنذر :كال معُب ضتمل األمر فيو على عذر من األعذار ,أل ٌف ى
بأسا أف جيمع بْب الصبلتْب
بالعلة فيو ,كىو قولو" :أراد أال حيرج أمتو" ,كحيكى عن ابن سّبين أنو كاف ال يرل ن
إذا كانت حاجة أك شيء ,ما مل يتخذه عادة"(.)112
القوؿ الثالث :اصتمع كاف لعذر اظترض.

كذىب بعض أىل العلم إىل أ ٌف النيب  -ﷺ  -كإ ٍف كاف رتع بْب الصبلتْب يف غّب سفر كال مطر,

فبل يعِب أنو رتع بغّب عذر؛ أل ٌف العذر ال ينحصر يف السفر كاظترض ,كالعذر الذم ألجلو رتع النيب  -ﷺ
 ىو عذر اظترض( ,)113كاظترض عذر جييز اصتمع "أل ٌف اظتشقة فيو أشد من اظتطر"(.)114نسب ىذا القوؿ النوكم إىل أزتد بن حنبل كالقاضي حسْب ,كاختاره اطتطايب كاظتتول كالركياين من
الشافعية( , )115مث قاؿ عنو :كىو اظتختار يف تأكيلو لظاىر اضتديث ,كلفعل ابن عباس ,كموافقة أيب ىريرة ,كألف
اظتشقة فيو أشد من اظتطر(.)116
كعلى ىذا القوؿ ال تعارض بْب اضتديث كاإلرتاع ,فاإلرتاع منعق هد على أنٌو ال جيوز اصتمع بْب صبلتْب

من غّب عذر ,كالنيب  -ﷺ  -رتع لعذر ,كلغّب عذر ,كالعذر ىو اظترض.
لنص الركاية ,فقد جعل ابن عباس,
كقد ض يعف بعض أىل العلم كابن اظتنذر ىذا القوؿ من حيث ؼتالفتو ِّ
سبب اصتمع "أف ال حيرج أمتو" ,كلو كاف اصتمع لعذر ظتا كاف ىناؾ إحراج لؤلمة ,أل ٌف
كىو راكم اضتديث ,ى
العذر موجود( ,)117ككافقو البغوم يف ىذا التضعيف(.)118
القوؿ الرابع :اصتمع رتع صورم.

رتعا
كذىب بعض أىل العلم إىل أف رتع النيب  -ﷺ  -الصلوات اظتذكورة يف كبلـ ابن عباس ليس ن
أصبل ,ككجو ىذا
رتع صورم ,كاصتمع الصورم معركؼ يف الفقو ,كىو جائز؛ ألنو ليس ٔبمع ن
حقيقيًّا ,بل ىو ه
اصتمع أ ٌف النيب  -ﷺ  -أخر الصبلة األكىل – الظهر كاظتغرب  -إىل آخر كقتها ,فصبلىا فيو ,فلما فرغ
منها دخلت الصبلة الثانية فصبلىا يف أكؿ كقتها ,فصارت صبلتو صورهتا صورة رتع ,كاضتقيقة أنٌو صلى كل
صبلة يف كقتها.
كؽتن اختار ىذا القوؿ الشوكاين(.)119
كقد ض يع ف النوكم ىذا القوؿ ,كقاؿ عنو" :ضعيف أك باطل ,ألنو ؼتالف للظاىر ,ؼتالفة ال حتتمل,
كفعل ابن عباس الذم ذكرناه حْب خطب ,كاستداللو باضتديث لتصويب فعلو ,كتصديق أيب ىريرة لو كعدـ
إنكاره صريح يف رد ىذا التأكيل"(.)120
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كعلى ىذا القوؿ ال تعارض بْب اضتديث كاإلرتاع ,فالنيب  -ﷺ  -مل جيمع بْب صبلتْب بغّب عذر,
أصبل ,بل صلى كل صبلة يف كقتها.
بل مل جيمع ن
القوؿ اطتامس :اصتمع كاف لغيم.
كمن أىل العلم من تأكؿ اضتديث على أنو كاف يف غيم ,فصلى الظهر ,مث انكشف الغيم ,كبأف كقت
العصر دخل ,فصبلىا.
ذكر ىذا القوؿ النوكم ,مث قاؿ عنو" :كىذا القوؿ باطل ,ألنو كإف كاف فيو أم أدىن احتماؿ يف الظهر
كالعصر ,ال احتماؿ فيو يف اظتغرب كالعشاء" (.)121
 -1إدراك ركعة من الصالة.
جاء عن أيب ىريرة  -رضي اهلل عنو  -أ ٌف رسوؿ اهلل  -ﷺ  -قاؿ":من أدرك ركعة من الصالة
( )122
أيضا أ ٌف رسوؿ اهلل  -ﷺ  -قاؿ":من أدرك من الصبح ركعة قبل
فقد أدرك الصالة"  ,كجاء عنو ن

أن تطلع الشمس ،فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

العصر" (.)123
ؼتالف لئلرتاع( ,)124ككجو ىذه
نص أىل العلم على أ ٌف ظاىر ىذا اضتديث ,كما كاف يف معناه,
كقد ي
ه
اظتخالفة أ ٌف "اضتديث يقتضي عمومو ,كظاىره أ ٌف مدرؾ ركعة من صبلة اإلماـ مدرؾ للفضل كالوقت
شك أ ٌف اظتصلي" ال يكوف بالركعة الواحدة مدرنكا صتميع
كاضتكم"( ,)125كاضتكم الشرعي ليس كذلك ,فبل ي
الصبلةٕ ,بيث حتصل براءة ذمتو من الصبلة"(.)126
فبل جيوز أف يراد باإلدراؾ يف اضتديث إدراؾ حكم الصبلةٕ ,بيث حتصل براءة ذمتو ,بدليل قولو -

ﷺ " :-ما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأتموا "(.)127
ككذلك ال يصح زتل اإلدراؾ على إدراؾ األجر كالفضيلة ,فػ "ال يصح أ ٌف أجر من أدرؾ الصبلة كأجر
بعضها"(.)128
من مل يدرؾ منها إال ى
قاؿ النوكم عن اضتديث" :أرتع اظتسلموف على أ ٌف ىذا ليس على ظاىره ,فإنو ال يكوف بالركعة مدرنكا
لكل الصبلة ,كتكفيو ,كحتصل براءتو من الصبلة هبذه الركعة ,بل ىو متأكؿ"(.)129
دفع االختالف بين اإلجماع والنص.
مل يذىب أحد من أىل العلم إىل التشكيك يف اإلرتاع على أف ظاىر اضتديث ليس مر نادا ,بل ذىبوا إىل
تأكيل اضتديث عما يوافق اإلرتاع ,كؽتا قالوه يف ىذا:
القوؿ األكؿ :اإلدراؾ ىو إدراؾ الوقت.
ذىب أكثر أىل العلم إىل أف اإلدراؾ اظتذكور يف اضتديث ىو إدراؾ الوقت ,فمن أدرؾ كقت الصبلة
فصلى يف كقتها ركعة كاحدة كاف مدرنكا لوقت الصبلة ىذا.
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ىذا ىو اإلدراؾ ,كاختاره ابن عبد الرب ,فقاؿ" :كاإلدراؾ يف اضتديث إدراؾ الوقت ال أف ركعة من الصبلة
من أدركها ذلك الوقت أجزأتو من الصبلة  ...كىذا إرتاع من اظتسلمْب ,ال خيتلفوف أف معُب ىذا اضتديث ما
( )130
كصفناه".

كقد ضعف بعض أىل العلم ىذا القوؿ ٕبديث أيب ىريرة – رضي اهلل عنو  -أ ٌف رسوؿ اهلل  -ﷺ -

قاؿ" :من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ووقتها"(.)131
ً
النص على إدراؾ الصبلة كإدراؾ كقت الصبلة ,كىذا يدؿ على أف
اضح ,ففي اضتديث ُّ
ككجو التضعيف ك ه
إدراؾ الصبلة يف اضتديث غّب إدراؾ كقتها.
أيضا مل يقلو عن مالك غّبه ,كىو غتهوؿ,
كقد رد ابن عبد الرب على ىذا التضعيف بأف "ىذا ن
ال حيتج بو" (.)132
كعلى ىذا القوؿ ال تعارض بْب اضتديث كاإلرتاع.
القوؿ الثاين :الركعة الركوع ,كالصبلة الركعة.
كذىب بعض أىل العلم إىل أنٌو يف اضتديث "أريد بالركعة الركوع ,كبالصبلة الركعة ,أم :من أدرؾ الركوع
مع اإلماـ فقد أدرؾ تلك الركعة"(.)133
نقل ىذا القوؿ الطييب عن اظتظهر (. )134
كعلى ىذا القوؿ ال إشكاؿ كال تعارض بْب اضتديث كاإلرتاع.
القوؿ الثالث :اإلدراؾ ىو إدراؾ فضل اصتماعة.
كذىب بعض أىل العلم إىل أف اإلدراؾ اظتذكور يف اضتديث ىو إدراؾ فضيلة اصتماعة ,أم :فقد صلى
ىذه الصبلة يف رتاعة(.)135
معددا أقواؿ العلماء يف معُب اإلدراؾ يف اضتديث ..." :كقيل :من أدرؾ ركعة فقد أدرؾ
قاؿ الطييب ن
الصبلة مع اإلماـ ,يعِب :حيصل لو ثواب صبلة اصتامعة"(.)136
جالسا قبل أ ٍف يسلم فقد أدرؾ الصبلة
كقد استدؿ من قاؿ ىذا القوؿ ٕبديث الزىرم" :من أدرؾ اإلماـ ن
كفضلها"(.)137
أجر من أدرؾ الصبلة ,كأجر من مل يدرؾ
كقد ضعف القاضي عياض ىذا القوؿ؛ ألنو "ال ُّ
يصح أ ٌف ى
منها إال بعضها"(.)138
كأما االستدالؿ باضتديث فإنو ال يصح؛ ألنو حديث كاهو
كضعيف ,ال جيوز االحتجاج بو( ,)139كعلى ىذا
ه
القوؿ ال تعارض.
القوؿ الرابع :اإلدراؾ ىو إدراؾ حكم اصتماعة ,ال فضلها.
كذىب بعض أ ىل العلم إىل أف اإلدراؾ اظتذكور يف اضتديث ىو إدراؾ حكم اصتماعة ,ال إدراؾ فضلها,
منفردا من حيث حكم السهو كاإلدتاـ
كاظتقصود أف أحكاـ اظتصلي يف رتاعة ختتلف عن أحكاـ اظتصلي ن

64
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)1يونيو 2021م .الرقن التسلسلي ()6

اإلرتاع بْب النص كاالختبلؼ الفقهي

د .خالد علي اصتربم

مسافر خلف مقي وم ,كؿتو ذلك من األحكاـ الشرعية الٍب تَبتب على صبلة الرجل يف
أك القصر فيما إذا صليى
ه
رتاعة.
كمعُب ىذا اضتديث أ ٌف من صلى مع اإلماـ ركعة ,فأدرؾ ركعة مع اإلماـ كاف حكمو حكم اظتصلي يف
رتاعة ,ال حكم اظتنفرد ,كذلك يف الصبلة كلها حٌب الركعات الٍب مل يدركها مع اإلماـ(.)140
كىذا القوؿ ىو مذىب مالك يف إدراؾ ركعة يف الصبلة(.)141
كعلى ىذا القوؿ ال تعارض.
القوؿ اطتامس :اإلدراؾ عاـ يف كل ما سبق.
ذىبت طائفة إىل أف اإلدراؾ يف اضتديث عاـ يدخل يف عمومو إدراؾ الوقت بالنسبة إىل أداء الصبلة,
كإدراؾ اصتماعة ,كإدراؾ قدر ركعة من كقت الوجوب إذا زاؿ عذر اظتعذكر يف آخر كقت الصبلة ,فلو طهرت
اضتائض يف آخر الوقت كقد بقي منو قدر ركعة لزمها القضاء(.)142
الخاتمة:
علي من إدتاـ البحث يف ىذا اظتوضوع ,فإين أخلص إىل إبراز
بعد زتد اهلل كشكره على ما تفضل بو ٌ
و
توصيات.
كن اطتركج بو من
ما توصلت إليو من أحكاـ يف اظتوضوعات األساسية الٍب تضمنها البحث ,كما يدي ي

أوالً :نتائج البحث:
عموما من أكثر اجملاالت عرضة لبلختبلؼ؛ فينبغي قبل اإلفتاء يف مسألة ما
 -1إ ٌف اجملاؿ الفقهي ن
اإلحاطة بالنصوص الٍب تتعلق هبا من القرآف كالسنة ,كأقواؿ العلماء فيها.
قياسا جيريو أحد
 -2إف اإلرتاع قد يشمل رأينا مستنبطنا من األحكاـ الشرعية ,كما ديكن أف يشمل ن
اجملتهدين ,فيقع االتفاؽ عليو جلبنا للمصلحة.
 -3ال بد لكل إرتاع من مستند شرعي يستند إليو اجملمعوف.
 -4ضركرة اتفاؽ اإلرتاع مع النص الفقهي.
 -5إف اإلرتاع الذم يتم التوفيق بينو كبْب النصوص الشرعية ىو اإلرتاع اضتقيقي كليس اظت يد ىعى.
ي
 -6من أسباب اختبلؼ اإلرتاع كالنص الفقهي ضعف اضتديث أك اطتطأ يف فهم النص كتفسّبه؛ لذلك
ينبغي النظر يف مبلبسات النص قبل استنباط فقهو؛ ظتا لذلك من أمهية يف الوقوؼ على اظتعُب
الصحيح ,كظتا يَبتب على ذلك من أحكاـ شرعية ,كوجوب كفارة أك عدمها.
 -7البعد عن العلماء كعدـ الرجوع إليهم يف فهم النصوص الشرعية ,من أىم األسباب الٍب تؤدم إىل
و
فالعامي ال ديتلك األدكات الٍب تعينو على الفهم.
خلل كاؿتراؼ يف الفهم,
ُّ
 -8إف التوقف يف العمل بالنص الشرعي بسبب اطتبلؼ بْب الفقهاء الختبلفهم يف تأكيل النص ,فيو
كقف لكبلـ اهلل كشرعو على االتفاؽ بْب العلماء.
 -9اصتمود على ظواىر النصوص قد يكوف سببنا يف كقوع االؿتراؼ يف الفهم.
65
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 -10ال بػد مػن رتػع النػصوص الػشرعية ,كبيػاف مذاىب العلماء فيها كالراجح منها ,كتأكيلها بشركطها
تأكيبل يتفػق مػع مقاصػد الشريعة اإلسبلمية.
اظتعركفة ,ن
 -11اطتبلؼ يف الفركع ما ىو إال اختبلؼ يف الطريق اظتوصل إىل اضتقيقة ,كقد يكوف يف ىذا اطتبلؼ
رفق كرزتة كتوسعة على الناس.
ثانياً :التوصيات:
 -1ضركرة التوسع يف البحوث العلمية لتتبع اإلشكاالت الفقهية مع اإلرتاع ,ليكوف لدل الناس
اطمئنا هف ظتا تصدر من فتول شرعية.
 -2استخراج اظتسائل اجملمع عليها حقيقة كف نقا لضوابط اإلرتاع ,كتوضيح مسائل اإلرتاع اظتدعى.
 -3توضيح اظتسائل الفقهية الٍب توجد هبا إشكاالت ,كالعمل على تقريب اضتكم للناس حٌب ال يظل
اختبلؼ الفتول سببا الختبلؼ الناس.
كاهلل اظتوفق كاظتعْب,,,
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الهوامش:

) (1ينظر :ابن منظور :لساف العرب ( )162/14مادة (نصص) ,الزبيدم :تاج العركس ( )178 /18مادة (نصص).
) (2التعريفات ص (.)309
) (3ينظر :الزعببلكم :دراسات يف النحو (.)144 /1
) (4الكفومي :الكليات ص ( )1468مادة ( نصص).
)( (5اظتصدر السابق).
) (6ابن حزـ :اإلحكاـ (.)544 /1
) (7الشوكاين :ارشاد الفحوؿ (.)71
) (8الغزال :اظتستصفى ص (.)137
) (9أخرجو أبو داكد يف (سننو) كتاب :الفًب ,باب ذكر الفًب كدالئلها (  )452 /4ح ( )4255بلفظ « :كأف ال جتتمعوا على ضبللة »,
كأخرجو الَبمذم يف (سننو) كتاب :الفًب عن رسوؿ اهلل ﷺ ،باب ما جاء يف لزكـ اصتماعة ( )315 /3ح ( )2167بلفظ « :إف اهلل
ال جيمع أمٍب أك قاؿ أمة ػتمد  -ﷺ  -على ضبللة » كقاؿ :ىذا حديث غريب من ىذا الوجو ,كأخرجو ابن ماجة يف (سننو) كتاب:
بالفًب ,باب السواد األعظم بلفظ ( )96 /5ح ( )3950بلفظ « إف أمٍب ال جتتمع على ضبللة» ,كىو من األحاديث اظتتواترة اظتعُب.
) (10ىيتو :الوجيز يف أصوؿ التشريع اإلسبلمي (ص .)247
) (11ينظر :ذكيب :مراجعة نقدية لئلرتاع ص (.)204
) (12ابن قتيبة :تأكيل ؼتتلف اضتديث ص (.)166
) (13ينظر :الفيومي :اظتصباح اظتنّب (.)179 /1
) (14التعريفات :ص (.)101
) (15ينظر :الفيومي :اظتصباح اظتنّب (.)487 /2
) (16ينظر :الشاطيب :اظتوافقات (.)169 /4
) (17ينظر :ابن عابدين :حاشية رد احملتار(.)169 /4
) (18ابن قتيبة :تأكيل ؼتتلف اضتديث ص (.)166
) (19ينظر :ابن بطاؿ :شرح صحيح البخارم ( ,)437 /2القرطيب :اصتامع ألحكاـ القرآف ( ,)317 /4( ,)460 /3كؽتا ذكره بعض أىل
العلم كالقاضي أيب بكر بن العريب من األحاديث اظتردكدة باإلرتاع ما جاء يف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ(( :فرض اهلل
الصبلة على لساف نبيكم يف اضتضر أر نبعا ,كيف السفر ركعتْب ,كيف اطتوؼ ركعة)).
) (20ابن حزـ :اإلحكاـ (.)544 /1
) (21ينظر :ابن حجر :فتح البارم (.)94 -93 /10
) (22ينظر :ابن تيمية :رفع اظتبلـ ص (.)32-31
) (23ابن حجر :شرح صحيح البخارم (.)349 /3
) (24النوكم :شرح صحيح مسلم كتاب اصتنائز ,باب ترؾ الصبلة على القاتل نفسو ( )53 /4ح (.)978
كاظتشاقص :نصل السهم إذا كاف طو نيبل غّب عريض ,كاحدىا ًمش ىقص بكسر اظتيم كفتح القاؼ .لساف العرب ( )164 /7مادة (شقص).
) (25ابن حجر :شرح صحيح البخارم ( ,)54 /4ابن قدامة :اظتغِب (.)317 /3
) (26ابن ؾتيم :البحر الرائق ( ,)402 /5اإلماـ مالك :اظتدكنة الكربل ( ,)254 /1حاشية ٔبّبمي (.)365 /4
) (27النوكم :شرح صحيح مسلم (.)54 /4
رجبل تويف على عهد النيب  -ﷺ  -كمل بدع كارثنا إال موىل ىو أعتقو,
كمن األحاديث الٍب كردت باإلرتاع حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أف ن
فأعطاه مّباثو ,قاؿ ابن قتيبة" :كاطتلفاء على خبلؼ ذلك" .تأكيل ؼتتلف اضتديث ص (.)167
كمنها حديث قاتل شارب اطتمر ,فهو "حديث منسوخ ,ي
دؿ اإلرتاع على نسخو" .شرح صحيح مسلم للنوكم (.)236 /3
) (28النوكم :شرح صحيح مسلم (.)7 /9
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) (29ينظر :ابن حزـ :الفصل يف اظتلل كاألىواء كالنحل (.)173 /4
) (30ينظر :النوكم :شرح صحيح مسلم (.)395 -394/3
) (31ابن رشد :بداية اجملتهد (.)164/1
) (32اظتصدر السابق.
) (33بداية اجملتهد (.)164/1
) (34ابن قدامة :اظتغِب (.(256/2
) (35اظتصدر السابق.
) (36اظتصدر نفسو.
) (37ينظر :ابن قدامة :اظتغِب (.(256/2
) (38النوكم :شرح صحيح مسلم (.)395 -394 /3
مَبا ,حوال 83كم.
) (39كالفرسخ ثبلثة أمياؿ ,أما اظتيل فقد اختلف فيو ,كأصح ما قيل فيو إنو ثبلثة آالؼ ذراع كستسمائة ,كيساكم  1760ن
) (40أخرجو مسلم بشرح النوكم يف كتاب صبلة اظتسافرين كقصرىا – باب صبلة اظتسافرين كقصرىا )212 /3( -ح (.)691
قولو شعبة الشاؾ أم :أف الشك كاف من شعبة راكم اضتديث.
) (41أخرجو مسلم بشرح النوكم يف كتاب صبلة اظتسافرين كقصرىا – باب صبلة اظتسافرين كقصرىا )212 /3( -ح (.)692
) (42ينظر :ابن عبدالرب :االستذكار (.)24 /2
) (43ابن اصتوزم :كشف اظتشكل ( ,)316 /3كينظر :ابن حجر :فتح البارم (.)661 /2
) (44اظتصدراف السابقاف.
) (45ابن اصتوزم :كشف اظتشكل ( ,)316 /3ابن قدامة :اظتغِب (.)480 /3
) (46ينظر :النوكم :شرح صحيح مسلم (.)220 -216 /3
) (47ينظر :ابن حجر :فتح البارم (.)661 /2
) (48السندم :فتح الودكد (.)6 /2
) (49ينظر :ابن اصتوزم :كشف اظتشكل (.)317 /3
) (50القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم (.)14 /3
) (51ينظر :القرطيب :اظتفهم (.)332 /2
) (52ينظر :السندم :فتح الودكد (.)6 /2
) (53ابن اصتوزم :كشف اظتشكل (.)317 -316 /3
) (54السندم :فتح الودكد (.)7 /2
) (55اصتيزاين :معامل أصوؿ الفقو ص (.)486 -485
) (56ينظر :ابن رجب :جامع العلوـ كاضتكم ص (.)87
) (57ينظر :اصتيزاين :معامل أصوؿ الفقو ص ( ,)486 -485البغدادم :الفقيو كاظتتفقو (.)486- 485 /2
) (58ابن بطاؿ :شرح صحيح البخارم (.)424 /8
) (59ينظر :اظتنتقى شرح موطأ مالك ( ,)343 /4اطتطايب :أعبلـ اضتديث ( ,)186 /1البغوم :شرح السنة ( ,)260 /10السندم :فتح
الودكد ( ,)278 /4القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم ( ,)464 /5النوكم :شرح صحيح مسلم ( ,)171 /6أبو الطيب :عوف اظتعبود
(.)2015 /2
) (60ػتمد فؤاد :اللؤلؤ كاظترجاف ص (.)415
) (61أخرجو البخارم يف (صحيحو) – بشرح ابن حجر ,كتاب :الوضوء ,باب :أبواؿ اإلبل كالدكاب كالغنم كمرابضها ( )400 /1ح ()233
ككتاب :اضتدكد ,باب :شتر النيب  -ﷺ  -أعْب احملاربْب ( )147 /12ح ( ,)6805 ,6804كمسلم يف (اصتامع الصحيح) بشرح
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النوكم ,كتاب :باب :حكم احملاربْب كاظترتدين ( )168 /6ح ( )1671كاللفظ للبخارم .اجتوكا :كرىوا اظتقاـ هبا لضرر ضتقهم .شترت:
أزتيت عتم مسامّب اضتديد ,مث كحلوا هبا.
) (62ينظر :القرطيب :اظتفهم ( ,)20 /5السندم :فتح الودكد (.)278 /4
) (63ػتمد فؤاد :اللؤلؤ كاظترجاف ص (.)415
) (64ينظر :أبوالطيب :عوف اظتعبود ( ,)2015 /2ابن بطاؿ :شرح صحيح البخارم ( ,)424 /8اطتطايب :أعبلـ اضتديث (,)216 /1
القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم ( ,)464 /5ابن حجر :فتح البارم (.)407/1
) (65القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم (.)465 /5
) (66ابن حجر :فتح البارم (.)405 -404 /1
) (67النوكم :شرح صحيح مسلم (.)132 /11
) (68ينظر :ابن ؾتيم :البحر الرائق (.)431/1
) (69ينظر :البغوم :شرح السنة ( ,)260 /10كينظر :ابن حجر :فتح البارم ( ,)402 /1كالنوكم :شرح صحيح مسلم (.)171 /6
) (70شرح السنة :اظتصدر السابق :نفس الصفحة.
) (71اطتطايب :أعبلـ اضتديث (.)286 /1
) (72النوكم :شرح صحيح مسلم (.)171 /6
) (73اظتصدر السابق.
) (74ينظر :اظتتقن شرح موطأ مالك (.)343 /4
) (75القرطيب :اصتامع ألحكاـ القرآف (.)91 /4
) (76ابن بطاؿ :شرح صحيح البخارم (.)424/8
) (77اظتصدر السابق.
) (78ابن حجر :فتح البارم (.)405/1
) (79السندم :فتح الودكد (.)7 /2
) (80أخرجو أبو داكد يف (سننو) كتاب :الوتر ,باب :فيمن مل يوتر ( )534 /1ح ( ,)1421كالنسائي يف (سننو) كتاب قياـ الليل كتطوع
النهار ,باب ذكر االختبلؼ على الزىرم يف حديث أيب أيوب يف الوتر ( )238 /3ح ( )1710ك ابن ماجة يف(سننو) باب ما جاء يف
الوتر بثبلث كستس كسبع كتسع ( )260 /2ح ( ,)1190كأزتد يف (مسنده) )357 /5( :ح ( ,)23069كاضتاكم كتاب الوتر
( )448/1ح ( )1146كصححو ,كلو شاىد عند أزتد ( ,)447 /15من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو ,كاللفظ أليب دكاد.
) (81الكاساين :بدائع الصنائع (.)271 /1
) (82ينظر :الشوكاين :نيل األكطار (.)35 /3
) (83اطتطايب :معامل السنن (.)251 /1
) (84النوكم :اجملموع (.)21 /4
) (85أخرجو البخارم يف صحيحو بشرح ابن حجر يف كتاب الوضوء ,باب الوضوء مرتْب مرتْب ( )311 /1ح (.)158
) (86أخرجو البخارم يف صحيحو بشرح ابن حجر يف كتاب الوضوء ,باب الوضوء مرة مرة ( )311 /1ح ( .)157من حديث ابن عباس
رضي اهلل عنهما قاؿ( :توضأ النيب -ﷺ  -مرة مرة).
) (87ينظر :السندم :فتح الودكد (.)96 /1
) (88أخرجو أبو داكد يف كتاب الطهارة ,باب الوضوء ثبلثنا ثبلثنا ( )51 /1ح ( ,)135كىذا لفظ أيب داكد ,كابن ماجة يف كتاب الطهارة ,باب
ما جاء يف القصر يف الوضوء ,ككراىية التعدم فيو ( )271 /1ح ( ,)422كالنسائي يف السنن الكربل ( )82 /1ح()173 ,90 ,89
بلفظ( :فمن زاد على ىذا فقد أساء كتعدل كظلم) ,كأخرجو أزتد يف اظتسند (.)180 /2
) (89ينظر :السندم :فتح الودكد (.)96 /1
) (90ينظر :اظتصدر السابق.
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) (91ينظر :حاشية ٔبّبمي (.)178 /4
) (92ينظر :ابن رجب اضتنبلي :فتح البارم ( ,)214 /2ابن اظترتضى :البحر الزخار (.)119 /2
) (93ينظر :العيِب :شرح سنن أبو داككد (.)322 /1
) (94أخرجو البخارم كتاب األدب ,باب الرب كالصلة ( )451/10ح ( ,)5970كمسلم كتاب :اإلدياف ,باب بياف كوف اإلدياف باهلل تعاىل
أفضل األعماؿ ( )351-350/1ح (.)85
) (95تفسّب ابن كثّب (.)428/1
) (96أخرجو الَبمذم يف كتاب الصبلة ,باب ما جاء يف اصتمع بْب الصبلتْب ( )238/1ح ( ,)188قاؿ أبو عيسى كحنش :ىذا ىو أبو على
الرحىب ,كىو حسْب بن قيس ,كىو ضعيف عند أىل اضتديث ضعفو أزتد كغّبه ,كضعفو ابن كثّب يف تفسّبه ( ,)428/1كلكنو صحح
ركاية( :من الكبائر اصتمع بْب الصبلتْب) عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.
) (97ابن عبد الرب :االستذكار (.)29/6
) (98أخرجو مسلم يف صحيح بشرح النوكم ,كتاب صبلة اظتسافرين كقصرىا  -باب اصتمع بْب الصبلتْب يف اضتضر ( )232 /3ح (.)705
) (99ىو سعيد بن جبّب رضي اهلل عنو.
) (100سبق خترجيو من أحاديث باب (اصتمع بْب الصبلتْب يف اضتضر).
) (101ينظر :النوكم :شرح صحيح مسلم (.)235 /3
) (102ينظر :اطتطايب :معامل السنن ( ,)229/1النوكم :شرح صحيح مسلم ( ,)194/6البغوم :شرح السنة (.)199 /4
) (103ينظر :ابن قتيبة :تأكيل ؼتتلف اضتديث ص (.)167
) (104النوكم :شرح صحيح مسلم (.)236/3
) (105ينظر :ابن قتيبة :تأكيل ؼتتلف اضتديث ص (.)167
) (106النوكم :شرح صحيح مسلم (.)236/3
) (107اطتطايب :معامل السنن (.)229/1
) (108اظتصدر السابق.
) (109النوكم :شرح صحيح مسلم (.)236/3
) (110البغوم :شرح السنة (.)199 /4
) (111النوكم :شرح صحيح مسلم (.)236/3
) (112اطتطايب :معامل السنن (.)229/1
) (113اظتصدر السابق.
) (114شرح صحيح مسلم للنوكم (.)236/3
) (115اظتصدر السابق.
) (116اظتصدر السابق.
) (117حكاه عنو اطتطايب يف معامل السنن (.)229 /1
) (118ينظر :البغوم :شرح السنة (.)199 /4
) (119ينظر :الشوكاين :نيل األكطار (.)226 / 3
) (120النوكم :شرح صحيح مسلم ( ,)236/3الشوكاين :نيل األكطار (.)227 / 3
) (121النوكم :شرح صحيح مسلم (.)236/3
) (122أخرجو البخارم يف صحيحو  -بشرح ابن حجر  -كتاب مواقيت الصبلة ,باب من أدرؾ من الصبلة ركعة ( )68/2ح (,)580
كمسلم يف صحيحو  -بشرح النوكم  -كتاب :اظتساجد كمواضع الصبلة ,باب من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ تلك الصبلة
( )112/3ح (.)607
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) (123أخرجو البخارم يف صحيحو  -بشرح ابن حجر  -كتاب مواقيت الصبلة ,باب من أدرؾ من الفجر ركعة ( )67 /2ح (,)579
كمسلم يف صحيحو  -بشرح النوكم  -كتاب :اظتساجد كمواضع الصبلة ,باب من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ تلك الصبلة
( )113/3ح (.)608
) (124ينظر :ابن حجر :فتح البارم ( ,)69 /2ابن عبدالرب :االستذكار ( ,)221 /1القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم (.)560 /2
) (125ابن عبدالرب :االستذكار (.)260/1
) (126ابن حجر :فتح البارم (.)69 /2
) (127القرطيب :اظتفهم (.)223 /2
) (128القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم (.)563 -560 /2
) (129النوكم :شرح صحيح مسلم (.)94/5
أيضا يف :ابن حجر :فتح البارم ( ,)69 /2النوكم :شرح صحيح مسلم
) (130ابن عبدالرب :االستذكار ( ,)221/1كينظر ىذا القوؿ ن
( ,)94/5القرطيب :اظتفهم ( ,)224 /2ابن رجب اضتنبلي :فتح البارم (.)22 /5
) (131أخرجو مالك يف اظتوطأ ح (.)468
) (132ابن عبدالرب :االستذكار (.)6 /2
) (133شرح الطييب (.)74 /3
) (134اظتصدر السابق.
) (135ينظر :ابن بطاؿ :شرح البخارم ( ,)203 /2القرطيب :اظتفهم ( ,)225 /2ابن رجب اضتنبلي :فتح البارم (.)22 /5
) (136شرح الطييب (.)74 /3
مرفوعا ,كىو ضعيف.
) (137ركاه الدار قطِب ( ,)12 /2من طريق الزىرم عن سعيد بن اظتسيب عن أيب ىريرة ن
) (138القاضي عياض :إكماؿ اظتعلم (.)560 /2
) (139ينظر :عبلء الدين مغلطام :شرح سنن ابن ماجة (.)8 /4
) (140ينظر :ابن بطاؿ :شرح البخارم ( ,)204 /2ابن رجب اضتنبلي :فتح البارم ( ,)21 /2القرطيب :اظتفهم (.)21 /2
) (141ينظر :ابن رجب اضتنبلي :فتح البارم (.)21 /5
) (142اظتصدر السابق ( ,)22 /5كالقرطيب :اظتفهم ( ,)225 /2النوكم :شرح مسلم (.)95-94 /5

فهرس المصادر والمراجع
القرآف الكرًن.
 -1اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ,أبو اضتسن ,علي بن ػتمد اآلمدم ,حتقيق :د .سيد اصتميلي ,دار الكتاب العريب ,بّبكت ,ط,1
1983 -1404ـ.
 -2اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ,أبو ػتمد ,علي بن أزتد بن حزـ األندلسي (ت456 :ق) ,دار اضتديث ,القاىرة ,ط,1
1983 -1404ـ.
 -3إرشاد الفحوؿ إىل حتقيق اضتق من علم األصوؿ ,الشوكاين ,ػتمد بن علي بن ػتمد (ت1250 :ىػ) ,حتقيق :الشيخ أزتد عزك
عناية ,دار الكتاب العريب ,دمشق ,ط1419 ,1ق1999 -ـ.
 -4االستذكار ,أبو عمر ,يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمرم ,حتقيق :سامل ػتمد عطا ,ػتمد علي معوض ,دار الكتب
العلمية ,بّبكت ,ط1421 ,1ق2000 -ـ.
 -5أعبلـ اضتديث يف شرح صحيح البخارم ,اطتطايب ,أزتد بن ػتمد (ت388 :ق) ,دراسة كحتيق :د /ػتمد بن سعد (رسالة
دكتوراه) ,طبعة جامعة أـ القرل ,ط1409 ,1ق – 1988ـ.
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 -6إكماؿ اظتعلم بفوائد مسلم ,القاضي عياض بن موسى اليحصيب (ت544:ق) ,حتقيق :د /حيٓب إشتاعيل ,دار الوفاء ,اظتنصورة,
ط1426 ,3ق – 2005ـ.

-7

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ,ابن ؾتيم ,زين الدين ابراىيم بن ػتمد بن بكر (ت970:ىػ) ,دار الكتاب اإلسبلمي,
القاىرة ,ط( ,2د.ت).

-8

البحر الزخار اصتامع ظتذاىب علماء األمصار ,لئلماـ أزتد بن حيىب اظترتضى بن مفضل بن منصور اضتسِب (ت840 :ىػ),
دار اضتكمة للطباعة كالنشر ,صنعاء ,ط1407 ,2ىػ 1986-ـ.

-9

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ,الكاساين ,أبو بكر بن مسعود بن أزتد (ت587 :ىػ) ,دار الكتب العليمة ,بّبكت,
ط1403 ,2ىػ 1982 -ـ.

-10

بداية اجملتهد كناية اظتقتصد ,ابن رشد اضتفيد ,ػتمد بن أزتد القرطيب(ت595 :ىػ) ,مطبعة مصطفى البايب اضتليب كأكالده,
مصر ,ط1395 ,4ىػ1975-ـ.

-11

تاج العركس من جواىر القاموس ,الزبيدم ,ػتب الدين أبو الفيض ,السيد ػتمد مرتضى اضتسْب (ت1205:ىػ) :دار
الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ,بّبكت ,ط1414 ,2ىػ1994-ـ.

-12

تأكيل ؼتتلف اضتديث ,أبو ػتمد الدينورم ,عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ,حتقيق :ػتمد زىرم النجار ,دار اصتيل ,بّبكت,
 1393ق – 1972ـ.

-13

التعريفات ,اصترجاين ,علي بن ػتمد بن علي اصترجاين (ت 816:ىػ) ,حتقيق :إبراىيم اإلبيارم ,دار الكتاب العريب,
بّبكت ,ط1405 ,1ىػ1995 -ـ.

-14

تفسّب القرآف العظيم ,ابن كثّب ,عماد الدين أيب الفداء إشتاعيل( ,ت774:ىػ) ,دار إحياء الكتب العربية( ,د .ط .د.ت).

-15

التلويح على التوضيح ,التفتازاين ,سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل (ت791:ىػ) ,ضبط :ػتمد عدناف دركيش,
شركة دار األرقم ,بّبكت -ط1319 ,1ىػ 1998 -ـ.

-16

التمهيد ظتا يف اظتوطأ من اظتعاين كاألسانيد ,ابن عبد الرب ,أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمرم القرطيب (ت463ىػ) ,اظتكتبة
التجارية ,مصطفى أزتد الباز ,مكة اظتكرمة( ,د .ط ,ت).

-17

اصتامع الصحيح اظتسمى بسنن الَبمذم ,الَبمذم ,عيسى بن ػتمد بن سورة( ,ت297ىػ) :حتقيق :أزتد شاكر ,كػتمد
فؤاد عبد الباقي ,ككماؿ يوسف اضتوث ,دار الكتب العلمية ,بّبكت ,ط1408 ,1ىػ1987-ـ.

-18

جامع العلوـ كاضتكم ,ابن رجب ,عبد الرزتن بن شهاب الدين ,حقيق كليد سبلمة ,مراجعة طو عبد الرؤكؼ سعد ,مكتبة
الصفا ,القاىرة – مصر  -ط1,1422ىػ 2002 -ـ.

-19

اصتامع ألحكاـ القرآف (تفسّب القرطيب) ,ػتمد بن أزتد بن أيب بكر ,أبوعبداهلل القرطيب (ت 671ق) ,حتقيق :عبداهلل بن
عبداحملسن الَبكي ,مؤسسة الرسالة ,بّبكت ,ط1427 ,1ق2006 -ـ.

-20

حاشية البجّبمي على اطتطيب ,اظتسماة حتفة اضتبيب على شرح اطتطيب اظتعركؼ باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ,ػتمد
بن أزتد الشربيِب القاىرم الشافعي اظتعركؼ باطتطيب الشربيِب (ت977:ىػ) ,البجّبمي ,سليماف بن ػتمد بن عمر
(ت1221:ىػ) ,دار الكتب العلمية ,بّبكت ,ط1417 ,1ىػ 1996 -ـ.
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-21

حاشية رد احملتار ,ػتمد أمْب الشهّب بابن عابدين (ت1252 :ق) ,اظتكتبة التجارية ,مكة اظتكرمة( ,د.ط.ت).

-22

حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباين ,علي الصعيدم العدكم ,حتقيق يوسف الشيخ البقاعي ,دار الفكر,
بّبكت1412 ,ىػ1991 -ـ.

-23

دراسات يف النحو لصبلح الدين الزعببلكم ,غتلة الَباث العريب ,غتلة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب ,دمشق العدد
 ,32السنة الثامنة ,دتوز "يوليو" 1988ـ  -ذم القعدة 1408ىػ.
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Abstract
This research mainly aims to study the reasons for the jurisprudential difference resulting
from the apparent difference in the text and consensus. It is one of the foundations of
pushing the conflict between them. This study concluded that the consensus that is
reconciled with the legal texts is the real consensus, not the claim. And the necessity of
accurately understanding the texts is important for identifying the correct meaning and the
consequent legal rules, such as the necessity of penance or not. From this point of view,
this research came to present a brief applied theoretical study. The first topic began with
the concept of text and consensus as well as jurisprudential difference. The second topic is
about the reasons for the jurisprudential differences. As for the third topic, it came in
application with examples of the consensus between the text and the jurisprudential
differences.
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