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 المقدمـــــــة
 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . وبعد :  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

أم ممدن أتدى  عددهن مدن ا ما تصددر آرا  عدن علمدا  مدتهدد ن ا سدوا   دا وا مدن الصدحا    فكثيرا  
وأئم  المذاهب الفقهي  المعروف  ا وإلى عصر ا الحاضرا ثن  تراجع قائلوها عمدا ا علما  التا عين 

ن يكو وا قبل ذلك قد عرفوه ولدن يصدلهن ا أو لتريدر فدرو  لا قالوه وأفتوا  ه ؛ لدليل استدد لد هن 
كاختال  حال السائل ا أو اختال  فدرو  الممداأ أو المكداأ ا تؤدي إلى وجوب تريير ما قالوه 

ُيعددر  ا  ا ثددن  ددلف الفقيدده علددى رجوعدده عمددا قددال مسددبقا  ا لكددن لسددبب مددا ا يعددر  رجوعدده أو ا
 ُيسدد لالفتددوى والقءددا  ا وعلدددما فدد  اللددا، ا ومعمددوا   دده فيبقددى قولدده امول متددداوا  م ددهورا  بددين 

ذلدددك الدددرأي تدددراه  بقدددى قدددائال  أو عدددامال   ددده ا وا  لقددد   ددداا  لروايددد  رجدددو   عدددن المفتددد  أو القاضددد 
صاحب الدرأي عدن رأيده ا  حدد  أأ ذلدك القدول ا قدول صددر مدن فقيده يددوو تقليدده ا وقدد يصد  

  ا وأ ددا أقدول   حددهما ا وربمدا يحصددل التقليدد لدهدل المقلددد ن فد  المسد ليذلدك الفقيده  د أ لديدده قدول
في ديع فد  االسدالم ا سيما إذا لن  بق أحد غير ذلدك الفقيده قدائال   ده ا برجو  َمن قلده عن رأيه ا 

رأي  ددداأ امولدددى إهمالددده وعددددم المبدددااة  ددده ا بدددل ربمدددا  ددداأ إهمالددده واجبدددا  لمصدددادمته اللصدددو  
الئق   ر  هللا تبارك وتعالى ا  ل ما ف  اممر : أأ المفت  حين الصحيح  ا والحكن الصحيح ال

أفتددى  دده ا لدددن يكلدد   فسدده علدددا  البحددا والتثبدددب ا وإ مددا  قددل عمدددن قبلدده مددن غيدددر ت كددد فيتلاقدددل 
 المفتوأ ذلك القول جيال   عد جيل ا ويثبب ف  الحكن ال رع  ما ليس مله ف   ثير من امحياأ 

المتواضدددع ملددد  ا لددديس لحصدددر  دددل تلدددك ا را  التددد  رجدددع علهدددا مدددن أجدددل ذلدددك جدددا  هدددذا الدهدددد 
يدداأ الحكددن   مثددل هددذا المددؤتمر ا ولكددن أرد  بيكفيدده  حددا م تصددر فدد أصددحابها ا فددذلك أمددر ا

المترتب شرعا  على رجو  الفقيه عن رأيه ا وحكن امخذ بدذلك الدرأي والعمدل  ده ا ومدن ثدن االشدارة 
 حريدك الهمدن فد  البحدا عدن الدرأي قبدل اختيداره للفتدوى لهللاإلى  ماذج من تلك ا را  الم تهرة لت

 الموفق للصواب .
 وقد اقتءب خط  البحا أأ يكوأ ف  مقدم  ومبحثين وخاتم   . 

ذ ر  ف  المقدم  سبب اختياري الموضو  . وخصصب المبحا امول لبياأ حكن القول المرجو  
  الفقيه وحكن الرجو  ا والمطلدب الثدا   عله ا وجا  ف  مطلبين ا امول ملهما : ف  أسباب رجو 

 : لبياأ حكن العمل  القول المرجو  عله . 
أما المبحا الثا   : فسرد  فيه  ماذج مما رجع عله الفقها  وأثر رجوعهن عن تلك امقدوال . ثدن 

 ذ ر  ف  ال اتم  أهن  تائج البحا .  
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يدعلددده  افعدددا  فددد  مدالددده ا وأأ لهللا أسددد ل أأ  تقبدددل مدددا  ددداأ مدددن صدددواب فددد  هدددذا البحدددا ا وأأ 
  تداوو عما فيه من خلل أو تقصير ا إ ه سميع مديب .

 المبحث األول : حكم القول المرجوع عنه 
 المطلب األول : أسباب رجوع الفقيه وحكم الرجوع

 
علد مراجعد  آرا  الفقهدا  فد  المسدائل الم تلفد  ا تواجهلدا حقيقد  ا لدبس فيهدا وا ارتيداب ا هد  : 

ظن علما  امم  االسالمي  قد تصدر ملهن آرا  ف  مسدائل فقهيد  أو عقديد  م تلفد  ا مبليد  أأ مع
على اجتهاد أو فهن خا  بذلك الفقيه ا لكلهن  عد فترة من المماأ قد تعرض لهن أسباب مقلع  ا 

ل وأدلد  توجدب علديهن الرجدو  عمدا قدالوه مسدبقا  ا وترييدر فتداواهن ا سدوا   داأ ذلدك الرجدو   عدد قليد
 من ومن الفتوى امولى ا أو  عد مرور ومن طويل عليها .

وقدد حفظددب للددا المصددادر ال ددرعي  أمثلدد   ثيددرة مددن ذلددك ا و دداأ جددم  ملهددا فدد  مسددائل اعتقاديدد  ا 
 تعلق بها الحكن  االيماأ والتكفير ا ولن ُتستلكر مثدل هدذه الحدواد  ا بدل ربمدا  ا دب مؤشدرا  علدى 

ه هلل تبددارك وتعددالى مدن أأ  بقددى مصددرا  علدى ال طدد  ا فهددو مبل  دد   إخدال  الفقيدده ا ودقتدده ا وخ ديت
عن هللا سدبحا ه ا  وصدل مدا يعتقدده أ ده شدر  هللا الدذي ايدامدل فيده أحددا  وا  داريده . قدال يحيدى 
بدددن م لددد  :    جدددا  رجدددل مدددن أهدددل الم دددرا ا إلدددى أبددد  حليفددد   كتددداب ملددده  مكددد  عامدددا  أول ا 

فرجع عن ذلك  له ا فوضع الرجل التدراب علدى رأسده ثدن قدال : فعرضه عليه مما  اأ يس ل عله 
يا مع ر اللا، أتيب هذا الرجل عاما  أوا  ف فتا   بهذا الكتاب ا ف هرقب  ه الددما  ا وأ كحدب  ده 
الفددروج ا ثددن رجددع علدده العددام ا ثددن إأ الرجددل قددال لدده :  يدد  هددذات  قددال :  دداأ رأيددا  رأ تدده ا فرأ ددب 

   ملل  أأ ا تدددرى مددن قابدددل شدديقا  آخدددر ت قددال : ا أدري  يددد  يكددوأ ذلدددك العددام غيددره ا قدددال : فتدد
فقدال : قدال . ولذلك قال عبد هللا بن عدوأ وذ در أ دا حليفد  :   ذاك صداحب ليدل وعبدادة  (1 ...( 

علدى الدور  ا ا ثدن  رجدع غددا  . فقدال ابدن عدوأ : فهدذا دليدل  إ ه يقول اليدوم قدوا  :  عض جلسائه 
وقءددى .  (2   رجددع مددن قددول إلددى قددول إا صدداحب د ددن ا ولددوا ذلددك للصددر خطدد ه ودافددع علدده( 

عمددر بددن ال طدداب رضدد  هللا علدده فدد  المسدد ل  التدد  سددميب  عددد ذلددك بددد   الحماريدد  ( قءددا   ثددن 
علدى مدا قءديلا ا وهدذا علدى مدا قءى فيها  رير ذلك  عدد سدل  ا فقيدل لده فد  ذلدك فقدال :   ذاك 

 . (3  قء  ( 

                                                 

 .  51ت ويل م تل  الحد ا   (1 

 . 79أخبار أب  حليف    (2 

 . 6/477الفتاوى الهلدي   (3 
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وقددد  تددب عمددر رضدد  هللا علدده إلددى أبدد  موسددى امشددعري رضدد  هللا علدده قددائال  لدده :   ا يملعددك 
قءدا  قءدديته  دداممس ا راجعددب فيده  فسددك ا وهددد ب فيدده لرشددك ا أأ تراجددع الحددق ا فدد أ الحددق 

 (1    ا ومراجع  الحق خير من التمادي ف  الباطل ( قدين ا وإأ الحق ا  بطله ش
  رأ ددب لعشددعري  لمدد  أعدبتلدد  وهدد  ثابتدد  رواهددا البيهقدد  ... : لمددا قددرب حءددور قددال الددذهب  : 

أجل أب  الحسن امشعري ف  داري ببرداد ا دعا   ف تيته ا فقال : اشهد عل   أ   ا أكف  در أحددا  
مددا هدذا  لده اخددتال  العبدارا  . قلددب : مدن أهدل القبلدد  ا مأ الكدل ي ديروأ إلددى معبدود واحدد ا وإ 

وبلحو هذا أد ن ا و ذا  اأ شي لا ابن تيمي  ف  أواخر أيامه يقول : أ دا ا أكفدر أحددا  مدن اممد  
ا ويقددددول : قددددال اللبدددد   صددددلى هللا عليدددده وسددددلن : ا يحدددداف  علددددى الوضددددو  إا مددددؤمن فمددددن اوم 

. فهمدا قدد رجعددا عدن  دل مددا صددر ملهمدا ممددا  ددل علدى تكفيددر (2 الصدلوا  بوضدو  فهدو مسددلن ( 
 الم ال  . لهللا تعالى أعلن .

وقددال السدديوط  عددن آيددا  الصددفا  :   وذهبددب طائفدد  مددن أهددل السددل  علددى أ لددا  ؤولهددا علددى مددا 
 داأ إمدام الحددرمين  دذهب إليده ثددن رجدع علده ا فقددال  ليدق  داللده تعددالى ا وهدذا مدذهب ال لدد  ا و 

فد  الرسدال  اللظاميدد  : الدذي  رتءدديه د لدا  و ددد ن هللا  ده عقددا  ا إتبددا  سدل  اممدد  ا فد  هن درجددوا 
 . (3 على ترك التعرض لمعا يها (

شدعري وابدن تيميد  مدا  وضدح أأ وف  اللصو  السا ق  ا واسيما ف   الم عمر وأبد  الحسدن ام
الدافع للرجو  عن القول امول يدب أأ يكوأ سببا صحيحا ا يحمل على ذلك الرجو  ا ف أ عمر 

 سمى المرجو  إليه   حقا  ( . والحق أحق أأ ُ ت بع .
وي ترط أأ يكوأ الدليل الذي أدى إلى الرجو  دليال  قطعيدا  ا أو أقدوى مدن دليدل القدول امول ا إذ 

ولددذلك قيددل : اليقددين ا  ددمول .  (4 وااجتهدداد ا  ددلقض  مثلدده ن ا يقددوى علددى  قددض الظددن ا الظدد
 ال ك . قال اللووي وغيره :  امشيا  ُيحكن ببقائهدا علدى أصدولها ا حتدى ُ تديقن خدال  ذلدك ا وا 

. فددال بددد مددن تددددد دليددل معتبددر لدددى المفتدد  ا حتددى يعددود عددن  (5 يءددر ال ددك الطدداري  عليهددا ( 
 قوله امول .

                                                 

 :  4/196قددال ابددن حدددر العسددقال   فدد  التل دديف الحبيددر  20159بددرقن   10/119سددلن البيهقدد  الكبددرى  (1 
  ساقه ابدن حدمم مدن طدريقين وأعلهمدا  اا قطدا  ا لكدن اخدتال  الم درج فيهمدا ممدا يقدوي أصدل الرسدال  ا اسديما 

 يه أخرج الرسال  مكتوب  ( .وف   عض طرقه أأ راو 

 .  20688برقن  10/207ويلظر : السلن الكبرى للبيهق   15/88سير أعالم اللبال   (2 

 . 2/14االتقاأ ف  علوم القرآأ  (3 

 . 3/130وحاشي  قليوب   7/10 لظر : البحر الرائق  (4 

 .  2/253وعمدة القاري  4/49ر : شرح مسلن لللووي  لظ (5 
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وقد رجع عمر رض  هللا عن قوله :   أ الدي  ا  رثها إا العصب  الذ ن يعقلوأ علده ا وا شد   
ِ    صدلى هللا عليده وسدلن  َأَأ  لموج  المقتول لما أخبره الءحاك  بدن ُسدَفَياَأ :  َ تَدبَ  إلد   رسدول 
َها َفَرَجَع ُعَمُر (  َي   َوَوج  َباب     من د  ُأَور  َ  اَمَرأََة َأَشَيَن الء  
 1)   . 

لرده و اأ أبو هريرة رض  هللا عله يقول :  من أدر ه الفدر جلبا  فال يصن ا  ثن ذ در أ ده حدين ب
قول عائ   وأم سلم   رض  هللا علهما :  إأ رسول هللا  صلى هللا عليه وسلن   اأ يصدبح جلبدا  

رجع عن قوله ا مع أ ده  داأ رواه عدن الفءدل عدن اللبد   صدلى هللا عليده وسدلن   (2 ويتن صومه( 
لسدو  ا وأ ده  داأ فد  أول اممدرا حدين  داأ الدمدا  ا فلعل سبب رجوعه أ ه علدن أأ  مدا رواه  م

محرما  ف  الليل  عد اللوم ا  ما  اأ الطعام وال راب محرما  ثن  سد  ذلدك ا ولدن يعلمده أبدو هريدرة 
: هدذا أحسدن مدا سدمعب   ا فكاأ يفتدى  مدا علمده حتدى بلرده اللاسد  فرجدع إليده.  قدال ابدن الملدذر

 (3 فيه . 
وعددن ابددن مسددعود :   أأ رجددال مددن بلدد   مدد  ا مددن فددمارة ا تددموج امددرأة ا فددرأى أمهددا ف عدبتدده ا 
ف سددتفتى ابددن مسددعود فدد مره أأ يفارقهددا ثددن  تددموج أمهددا ا فتموجهددا وولددد  لدده أوادا  ا ثددن أتددى ابددن 

قدال للرجدل : إ هدا مسعود المد ل  فس ل عن ذلك ا فُ خبر أ ها ا تحدل لده ا فلمدا رجدع إلدى الكوفد  
 . (4 عليك حرام ففارقها 

وأأ ا يحملدده علددى الرجددو  هددوى أو َميددل، فدد   فسدده ا أو عددداوة ل دد ف ا فيريددر أقوالدده مجلدده . 
َلدن  مد داف ع    :   َوَسدم َعب مدن أََهدل  اَلع  ن أللهن إا من  اب   أقيلوا ذوي الهيقا  عثدراتهن ( . قدال ال  

ا ... وقال : وذوو  ي اَلَهَيَق   عن َعَثَرت ه  ا ما لن َيُكَن َحدًّ َيَعر ُ  هذا الحد ا َوَيُقوُل ُ َتَداَفى ل لر ُجل  ذ 
ا َفَيدددم ل  َأَحدددُدُهَن الم   دددر   َن  ا ُهدددَن ال دددذ  َن َلَيُسدددوا ُيَعَرُفدددوَأ   ال   قدددال ل دددَ  . و اَلَهَيَقدددا   ال دددذ  َن ُيَقددداُلوَأ َعثَدددَرات ه 

يع     َي ، َول  فيها ُمط  ُل َمَعص  َرائ ُر ا َوالث ا    َأو  َن َوَجَهاأ  : َأَحُدُهَما الص   . (5 اَلَماَوَرد ي  ف  َعَثَرات ه 
فتيه الفقيه  حكن ا ويفتد  غيدره  ريدره ا فيف أ  اأ  ذلك ف أ له حكما   ي تل  عن الدلاة غيره ا  

 وهذا ليس من  اب الهوى وامغراض ال  صي  .
وربما  اأ ترير المماأ والظرو  أيءا  ا دافعدا  مهمدا  لترييدر ا را  ا  مدا حصدل لامدام ال دافع   

 حين غير مذهبه القدين ف  العراا ا  عد استقراره ف  مصر  مذهب جد د . 

                                                 

 . 2927برقن  129/ 3سلن أب  داود  (1 

 . 1825برقن  2/679الحد ا رواه الب اري  (2 

 .  7/220 شرح اللووي على صحيح مسلن (3 

 .  1/471تفسير ابن  ثير  (4 

 الحد ا من طرا م تلف  ضعيف  .  4/80التل يف الحبير ذ ر ابن حدر ف   (5 
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مسباب الصحيح  الداعي  لتريير الفتوى ا فهل على المفت  الرجو  عما أفتدى وهلا إذا ما توفر  ا
  ه أوا  أم ا ت وما ذا يدب على المستفت  حيلها ت 

كالم عمر رض  هللا عله ا الذي وجهه إلى أب  موسى امشعري رض  هللا علده ا واضدح الدالد  
   .على الرأي امول تماديا  ف  الباطلعلى وجوب رجو  المفت  عن قوله السابق ا فقد سمى البقا  

بددل يدددب علددى المفتدد  إذا أفتددى أحدددهن  مددا  دداأ لدده فيمددا  عددد أ دده خطدد  ا أأ يعلمدده برجوعدده قبددل 
العمل ا و ذا  عد العمل حيا يدب الدلقض . قدال ابدن الصدالح :   ولقدد أحسدن الحسدن بدن ويداد 

  مس ل  ف خط  فيهدا ولدن يعدر  الدذي اللؤلؤي صاحب أب  حليف  ا فيما بلرلا عله ا أ ه استفت  ف
أفتاه ا فاكترى ملاديا  فلادى : أأ الحسن بدن ويداد اسدتفت   دوم  دذا و دذا فد  مسد ل  ف خطد  ا فمدن 
كدداأ أفتدداه الحسددن بددن ويدداد   دد   ا فليرجددع إليدده . فلبددا أيامددا  ا يفتدد  حتددى وجددد صدداحب الفتددوى 

 .  (1 لن ف علمه أ ه أخط   ا وأأ الصواب  ذا و ذا.  لهللا أع
َل أوا      َمدا َيُسدوُ  لده ا فد ذا  قال ابن القين :   ُاَخُتل َ  ف  ذلك ا َفق يَل : َا َ َلَمُمُه إَعاَلُمُه . ف  ه َعم 

ددَع ، مددن اَسددت َمَرار ه  ا َوق يددَل : َبددَل َ لَ  ددا ا َفُهددَو فدد  س  َمُمددُه إَعاَلُمددُه ا مأ مددا لددن َيَعَلددَن ُ َطاَلَ ددُه لددن َيُكددَن آث م 
ددُب عليدده إَعاَلُمددُه ...  َرَجددَع علدده قددد اَعَتَقددَد ُ َطاَلَ ددُه ا َوَبدداَأ لدده أأ مددا أفتدداه   دده  لدديس مددن الددد   ن  ا َفَيد 

َجت َهددداد  ثُدددن  َتَري دددَر اَجت َهددداُدُه ا لدددن َ َلَمَمدددُه إَعددد ددد  أبدددو َيَعَلدددى فددد    َفاَ ت ددده  : مدددن أفتدددى   اا  اَلُم وقدددال اَلَقاض 
يُل : َف  َأ  اأ اَلُمَفت د  َفَهدَر لده  َواُب الت َفص  َل   ه  ا َوإ ا  أََعَلَمُه . َوالص  المستفتى ب َذل َك إَأ  اأ قد َعم 

خال  إَجَماَ  امم  ا  السل  الت  َا ُمَعار َض لها ا أو اَلَ َطُ  َقَطعا  ا ل َكَو  ه  َخاَلَ  َ ف  اَلك َتاب  أو
َب  َفَعَلَيه   ه  ا لن َيد  َد َمَذَهب ه  ا أو  ف إَمام  إَعاَلُم المستفتى ا َوإ َأ  اأ إ  َما َفَهَر له أ ه َخاَلَ  ُمَدر 

دددا َ ددداَفَر  ِ ُ علددده ا ف  ددده َلم  دددُ  ابدددن َمَسدددُعود، رضدددى  عليددده إَعددداَلُم المسدددتفت  ا َوَعَلدددى هدددذا َتَ دددُرُج ق ص 
دَحاَ َ  فد  ت َلدَك اَلَمَسدَ َل   ا ِ    الص   َتَعداَلى أبهمهدا ا فقددال َبي ُلدوا لده أأ َصدر يَح اَلك تَداب  ُيَحر  ُمَهدا ا ل َكدَوأ  

دددع  إَلدددى َتعددد دددن   ( َراج  ت ددد  َدَخَلدددُتَن ب ه  ِ   أأ َقَوَلدددُه  :   الال  َسدددائ ُكَن  (  َوَفدددن  عبدددد  َهددداُ     اَلى  :    َوُأم 
دد   ا َفَعددَرَ  أ دده اَلَحددق  ا وأأ (2 امول َوالث ددا     َبائ ددب  َخاص  ددُع إَلددى أمهددا  الر  ا َفَبي ُلددوا لدده َأ  ددُه إ  َمددا َ َرج 

دده   َوَجَين  ا ولددن ُيَفددر  َا َبَيَلُهَمددا   َكَو   ِ   َتَعدداَلى ا َفَفددر َا بددين الددم  دداَلُ    تَدداب   ل  َهددا خ  َتَبددي َن لدده أأ  اَلَقددَوَل   ح 
و . َلَِ ُ اعلن(  اَلُ  َقَول  َوَيد، او َعَمر،  وما قاله ابن القين له وجه قوي .  (3 ذلك خ 

د علددى ويؤيددده مددا قالدده سددعيد بددن المسدديب لمددا  دداأ يفتدد   حددل المطلقدد  ثالثددا  لموجهددا امول  العقدد
الثدددا   ا مدددن دوأ اشدددتراط الدددوط  ا فلمدددا ثبدددب لديددده حدددد ا عائ ددد  رضددد  هللا علهدددا   َأأ  ر َفاَعدددَ  

                                                 

 . 46فتاوى ابن الصالح    (1 

 الموج  وبالثا   الربيب  .  يقصد  امول : أم (2 

 .  205ويلظر : المدخل إلى السلن الكبرى    4/224إعالم الموقعين  (3 
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ا َفَدداَ َ  اللبد   صددل ب يدر  َجدَب َ َعدَدُه َعَبدَد الدرحمن بدن الم  د   َطل دَق اَمَرَأتَدُه َفَبدب  َطاَلَقَهدا ا َفَتَمو  ى اَلُقَرف 
ددَر ثَدداَل   َتَطل يَقددا ، ا هللا عليدده وسددلن  فقالددب : يددا َرُسددوَل  ِ   ا إ   َهددا  ا ددب َتَحددَب ر َفاَعددَ  َفَطل َقَهددا آخ 

َثددُل اَلُهَدَ دد   ا َوَأَخددَذَ  ب ُهَدَ دد ، مددن ب يددر  ا َوإ   ددُه لهللا مددا معدده إا م  َجددُب َ َعددَدُه َعَبددَد الددرحمن بددن الم   َفَتَمو 
    ِ َن رسول  َلَباب َها . قال : َفَتَبس  د  ج  ع  ا فقدال : َلَعل دك  ُتر يدد  َن َأَأ َتَرج  ك  صدلى هللا عليده وسدلن  َضداح 

وقدال  .  رجدع علده إلدى قدول الدمهدور (1 إلى ر َفاَعَ  ت َا ا حتى َ ُذوَا ُعَسَيَلَتك  َوَتُذوق   ُعَسدَيَلَتُه( 
د وجهده ا ويبعدد ا  (2 دها :   ا يحل محد أأ  لسبه إل (   ع وقدال أيءدا  :   فمدن عمدل  ده يسدو 

ر ا وعليدده لعلد  هللا والمالئكدد  واللدا، أجمعددين ا ف  ده م ددال  االجمدا  وا  لفددذ  ومدن أفتدى  دده يعدم 
 (3 قءا  القاض   ه ( 

لكن يعك ر عليه ما قاله ال افع  رحمه هللا عن مدمل مذهبده القددين الدذي رجدع علده :   لديس فد  
حل ، من رواه عل  ( 
و إجما  فيه  اأ قد خالفده  قولده . فليس  ل ما رجع عله تبين له  ف أ (4 

امول ا ومع ذلك ملع رواي   ل مذهبه القدين . لكن ورد عله أيءدا  إلدمام أتباعده تدرك  دل رأي رآه 
م ددال  للسددل  الصددحيح  ا ولددن يحدددد  و دده فدد  مذهبدده القدددين أو الدد ددد فقددال :   إَذا َوَجددَدُتَن فدد  

 ُ ِ ِ   صددلى  دداَلَ  ُسددل    رسددول  ِ ُ عليدده وسددلن ك تَدداب   خ  ِ   صددلى   عليدده وسددلن َفُقوُلددوا   ُسددل    رسددول 
ِ ُ عليدده وسددلن َوُقَلددُب    ددا  ددا َقددَوا  فأَوَدَعددُوا مددا ُقَلتُددُه َوَ ددَذل َك َقَوُلددُه إَذا َصددح  اَلَحددد  ُا عددن اللبدد  صددلى 

ددع  عددن قددول  ِ ُ عليدده  إذا َصددح   : َوَقَوُلددهُ . َوَقائ ددل  ب ددَذل َك الحددد ا  َراج  ِ   صددلى  اَلَحددد  ُا عددن رسددول 
َْ َوَقَوُلددهُ  ِ ُ عليدده وسددلن ولددن  : وسددلن َفاَضددر ُبوا  قددول  اَلَحددائ  ِ   صددلى  إَذا َرَوَيددُب َحددد  ث ا عددن رسددول 

ده  فد  هدذا اَلَمَعَلدى َصدر يح  فد. ذهب إَلَيه  َفاَعَلُموا أأ عقل  قد َذَهَب أ   َمَدُلول ده  َوَغَيُر ذلدك مدن َ اَلم 
َا َقددَوَل لدده َغَيددُرُه َوَا َيُدددوُو أأ ُ َلَسددَب إَلَيدده  مددا َخدداَلَ  الحددد ا ا َوَأأ  َمَذَهَبددُه مددا َدل  عليدده اَلَحددد  ُا 

ددل  االفتددا    َمددا َخدداَلَ  الحددد ا علددى : َوُيَقدداُل  دداف ع     َوَا َيح  دداف ع     َوَا أهددذا َمددَذَهُب ال    دده َمددَذَهُب ال  
َصددر َح ب ددَذل َك َجَماَعدد   مددن أئمدد  أتباعدده حتددى  دداأ مددلهن مددن يقددول ل َلَقددار    إَذا َقددَرَأ عليدده ا ُحَكددُن   دده  الَ 

اَلف َهددا اَضددر َب علددى هددذه المسددال  َفَلَيَسددَب َمَذَهَبددُه َوَهددَذا هددو  دده  قددد َصددح  اَلَحددد  ُا      َمَسددَ َل   مددن َ اَلم 
ا َوَلَو لن َ ُلف   َواُب َقَطع  َفَكَيَ  إذا َ ف  عليه وأبدى فيه َوأََعاَد َوَصدر َح فيده   لفداُ ُ ل َهدا ا عليه  الص 

 . (5 َصر يَح   ف  َمَدُلول َها ( 

                                                 

 واللف  له . 1433برقن  2/1056وصحيح مسلن 4960برقن  2014/ 5صحيح الب اري  (1 

 . 3/247حاشي  قليوب   (2 

 .  2/89مدمع ام هر و  410/ 3 لظر : حاشي  ابن عابد ن  (3 

 . 4/584والبحر المحيْ ف  أصول الفقه  4/284 لظر : حاشي  الرمل  الكبير بهامش أسلى المطالب  (4 

 .   4/233إعالم الموقعين  (5 
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ويمكن قيا، هدذه المسد ل  علدى مدا لدو سدها االمدام فد  عددد مدا صدلى مدن الر عدا  ا فسدب ح خلفده 
 داأ االمدام علدى يقدين مدن صدواب  فسده لدن يددم لده الرجدو  إلدى ثقتاأ  لبها ه علدى خطقده ا فد أ 

قولهمددا ا لكددن لددو غلددب علددى فلدده صددواب قولهمددا : فقددد ذهددب أبددو حليفدد  وأحمددد إلددى : أ دده  لممدده 
مدع  د أخبره أبو  كر وعمدر رضد  هللا علهمدا. فق (1 الرجو  إلى قولهما ا بدليل حد ا ذي اليد ن 

 صدددا ذي اليدددد ن حددين أخبددره  بوقدددو  السددهو ملددده صددلى هللا عليدده وسدددلن ا فرجددع إلدددى  الصددحا  
 قولهما وأتن الصالة . 

 (2 وقال أبو ال طاب من الحلابل  :  لمم الرجدو  ا  الحداكن يحكدن  ال داهد ن ا ويتدرك يقدين  فسده 
. 

ووجه ال به بين المس لتين : أأ الفقيه لما ثبب لديه  الدليل خط  قوله امول ا لممه الرجو  عله ا 
 عن خطقه وهذا االمام لما أخبره ثقتاأ   طقه ا ثبب لديه أ ه م ط   فيما صلى ا فلممه الرجو  

: إذا روى المحدد  مدن حفظده مدا لديس لده  ده  تداب ا ف الفده فيده مدن  ال طيب البرداديوقد قال 
 .  (3 هو أثبب أو أحف  مله ا لممه الرجو  إلى قوله

أيءا لدو و لن  لكر ا وقال المرداوي :   وأيءا أطلق الصحا    ثيرا  ال ط  ف  ااجتهاد ا وشا  و 
كداأ  ددل مدتهدد مصدديبا  ا اجتمدع اللقيءدداأ ا للقطددع  دالحكن علددد فلده ا لعلمدده   صددابته ا ودوام 

 . (4 قطع  م روط ببقا  فله ا م ه لو ترير فله لممه الرجو  إلى الثا   إجماعا  ( 
ا و اأ أبو  وسد   (5 فيدوو بيع الموقو   عد وقفه و اأ أبو حليف  يقول  : الوق  غير اوم ا 

يقول بذلك ا فلما بلره حد ا عمر رض  هللا عله ا لما أراد أأ  تصدا  د رض لده فيهدا   دل فد  
َا   َ َصددل ه  َا ُ َبدداُ  وا ُ وَهددُب وا ُ دد وَرُ  خيبددر قددال لدده رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلن :    َتَصددد 

لمدا بلرده ذلدك ا رجدع أبدو  وسد  عدن قدول أبد  حليفد  وقدال : لدو سدمعه أبدو  (6 َوَلك َن ُ َلَفدُق َثَمدُرُه( 
 . (7 حليف  لقال  ه 

                                                 

 . 573برقن  1/403ومسلن  1172برقن  1/412 لظر الحد ا ف  صحيح الب اري  (1 

وآداب الم   إلى  2/125واال صا   4/140وعمدة القاري  1/473ا التعليق  لظر : تلقيح تحقيق أحاد  (2 
 . 15الصالة   

 . 2/42الدامع مخالا الراوي وآداب السامع  (3 

 . 8/3947التحبير شرح التحرير  (4 

 . 12/27المبسوط للسرخس   (5 

 . 2613برقن  1017/ 3صحيح الب اري  (6 

وفتح المعين  5/359و هاي  المحتاج  6/339وتفسير القرطب   12/28 لظر : المبسوط للسر خس   (7 
3/158 . 
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لمددا قددال عبدالواحددد بددن ويدداد لمفددر :   إ كددن تقولددوأ : تدددرأ الحدددود  ال ددبها  ا فدقددتن إلددى أعظددن و 
ال بها  ف قدمتن عليها د المسلن يقتدل  الكافردد قدال : فاشدهد علدى أ د  رجعدب عدن هدذا ( ذ دره أبدو 

 . (1 عبيد  سلد صحيح عن وفر 
وقدد أفتدى  الكفدارة شدي لا ويقول الذهب  عن فتوى ف  أيمداأ الطدالا ا رجدع علهدا ابدن تيميد  :    

ابن تيمي  مدة أشهرا ثن حر م الفتوى بها على  فسده ا مدن أجدل تكلدن الفقهدا  فد  عرضدها ثدن ملدع 
قولدده امول محرمددا   عددد أأ رجددع علدده . وسددي ت  مميددد  ددالم  . فدعددل (2 مددن الفتددوى بهددا مطلقددا  ( 

 على هذه المس ل  . 
وقددال السددبك  :  يمتلددع علددى الحدداكن الرجددو  عددن حكمدده  علمدده أو بيلدد  . واسددتدرك صدداحب  هايدد  
المحتدداج قددائال : إأ لدده الرجددو  عددن حكمدده إأ ت لدد   عددض شددروط صددح  الحكددن ا  ثبددو  ملددك 

جدداو لدده بددل لممدده الرجددو  عددن حكمدده بهددا ا إأ ثبددب علددده مددا يقتءدد  العاقددد أو وا تدده ا فحيلقددذ 
 . (3 رجوعه عله ا  عدم ثبو  ملك العاقد 

 (4 تلفيذ الحكن ( ف قبل وقال الماوردي :  كالحاكن إذا اجتهد ثن  اأ له الل
 

الصواب للمدتهد ا وأأ علدى المدتهدد إذا اسدتطا  إخبدار  فاتءح لموم الرجو  عن ال ط  إذا  اأ
 من استفتاه ليعود عن ذلك ال ط  وجب عليه ذلك ا لكن  حسب قدرته .

 
 المطلب الثاني : حكم عمل المستفتي والمقلد بالقول المرجوع عنه 

 ه مر  بلا قول سعيد بن المسيب عن قوله الذي رجع عله أأ من يعمل  ه يسود وجهه ومن أفتى 
 يعمر وعليه لعل  هللا والمالئك  واللا، أجمعين وا  لفذ قءا  القاض   ه . 

دَد إَذا َرَجدَع عدن َقدَول، َا َيُددوُو اَمََخدُذ   ده   مدا َصدر َح   ده   َأ  اَلُمَدَته  وقال ابن  ددين مدن الحلفيد  :   م 
 ) دديح  وقددال ابددن عابددد ن :  مأ مددا رجددع علدده المدتهددد  ململدد  الملسددو (  وقددال أيءددا : (5 فدد  الت َوش 

. ومدا ذ دره الحلفيد  عدن مدذهبهن عممدوه فد   دل  (6  مأ ما رجع عله المدتهد لن يكن مذهبا  لده (
 دافع  فلديس  دل مرجدو  ما رجع عله أبو حليف  وهذا أمر ي دف مدذهبهن وي تلد  عدن مدذهب ال
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عله هذا حكمه علد ال افعي  . وس ستعرض رأ هن أوا  ثن أبين الفرا بيله وبين مدذهب الحلفيد  ثدن 
  اق  المذاهب . 

قدال اللدووي معلقددا  علدى مددا ورد فد  القددين عددن ال دافع     احدد  الطعدام وال دراب فدد  أوا د  الددذهب 
القددين ا والصدحيح علدد أصدحابلا وغيدرهن مدن  والفء     ه مردود :   مأ ال افع  رجع عدن هدذا

امصوليين ا أأ المدتهد إذا قال قوا  ثن رجع عله ا ا بقى قدوا  لده ا وا  لسدب إليده ا قدالوا وإ مدا 
 .  (1  ذ ر القدين ويلسب إلى ال افع  مداوا  ا وباسن ما  اأ عليه ا ا أ ه قول له ا أ( 

ي دح  ين  َوَجد  دد  َفاَلَدد  دُد ُهدَو الص  ُ َقدد   ِ َمدُه  داف ع     َرح  ُح َوَعَلَيده  وقال أيءا  :   ُ ل  َمَسَ َل ، ف يَهدا َقدَوَاأ  ل ل  
َ ددر يَن َمَسددَ َل    ددَن َأَصددَحاب َلا َ َحددَو ع  يَن َمَرُجددو   َعَلددُه َواَسددَتَثَلى َجَماَعدد   م  َأ  اَلَقددد  َأَو َأَكثَددَر َوَقدداُلوا  اَلَعَمددُل م 

ين  َمدَع َأأ   دَن اَلَقدد  ه  اَلَمَسدائ ل  م  ين  ...( ثدن قدال :   ثُدن  إأ  َأَصدَحاَبَلا َأَفتَدَوا ب َهدذ  داف ع    ُيَفَتى ف يَها   اَلَقدد   ال  
ي َقاَلُه اَلُمَحق    َواُب ال ذ  دَن َأَصدَحاب َلا َرَجَع َعَلُه َفَلَن َ َبَق َمَذَهب ا َلُه َهَذا ُهَو الص  ُقوَأ َوَجدَمَم   ده  اَلُمَتق ُلدوَأ م 

ل   دا َعدَن اَمَو  داَل   َقَول ده  َا َيُكدوُأ ُرُجوع  ُد َعَلدى خ  َن: َوَقاَل َ َعُض َأَصَحاب َلا إَذا َ ف  اَلُمَدَته   َبدَل َوَغَير ه 
َ  ُهَما  َ  ْ  م  : َقاَل اَلُدَمُهوُر َهَذا َغَل ار    َتَعاَرَضا َوَتَعذ َر اَلَدَمُع َبَيَلُهَمدا ُيَعَمدُل َيُكوُأ َلُه َقَوَاأ  َين  ل ل   َلص 

ددَن الل  َهاَيدد   ُمَعَتَقددد ي َأأ  اَمََقدد َيدد   م  ُل: َقدداَل إَمدداُم اَلَحددَرَمَين  ف دد  َ دداب  اَ    يَمددَ    الث ددا    َوُيَتددَرُك اَمَو  َواَل اَلَقد 
داف ع      دَن َمددَذَهب  ال   اَلف َهدا َواَلَمَرُجدوُ  َعَلددُه َلدَيَس َمددَذَهب ا  َلَيَسدَب م  َ  دُه َجددَمَم ف د  اَلَدد  ددد       َحَيددُا َ اَ دَب م 

ين  َحَملَ  ه  اَلَمَسدائ ل  َعَلدى اَلَقدد  ين  َوَوَجدَدَ ا َأَصدَحاَبَلا َأَفتَدَوا ب َهدذ  : َف  َذا َعل َمدب َحداَل اَلَقدد  ع  َلدا َذل دَك َعَلدى ل لر اج 
َسدَأ  ُه َأد   دَن َذل دَك    دُدوَأ َفدَ َفَتَوا   ده  َوَا َ َلدَمُم م  ين  ل ُظُهدور  َدل يل ده  َوُهدَن ُمَدَته  َبُتُه إَلدى اُهَن اَجت َهاُدُهَن إَلدى اَلَقدد 

داف ع     أَ  ه  اَلَمَسدائ ل  َأ  َهدا َمدَذَهُب ال   يَن ف د  َهدذ  م  دَن اَلُمَتَقدد   اف ع     َوَلَن َيُقَل َأَحدد  م  َو َأ  دُه اَسدَتَثَلاَها: َقداَل ال  
ددداف ع    إَذا َأد   دددَن َقب يدددل  اَخت َيدددار ه  َمدددَذَهَب َغَيدددر  ال   ين  ف يَهدددا م  َن ل َلَقدددد  ه  اُه َأُبدددو عمدددرو: فيكدددوأ اَخت َيددداُر َأَحدددد 

ا َمُ دوب ا ب َتَقل يدد، َ َقدَل َذل دَك   ده إأ  داأ إذا اَجت َهداد، ُات ب دَع اَجت َهداُدُه َوإ َأ َ داَأ اَجت َهداُدهُ  اَجت َهاُدُه إَلَيه  ف ُمَقي دد 
داف ع   َمام  َوإ َذا َأَفتَدى َبدي َن َذل دَك ف د  َفَتدَواُه َفَيُقدوُل َمدَذَهُب ال   َن الت َقل يد  َعَن َذل َك ااَل  َوَب م      َ دَذا َوَلك ل  د  ال  

ُق ب َذل َك َما إَذا اَخَتاَر َأَحُدُهَن اَلَقَوَل اَلُمَ در َج َأُقوُل   َمَذَهب  َأب   َحل يَفَ  َوُهَو َ َذا: َقاَل َأُبو عَ  و َوَيَلَتح  َمر،
َحدُه َبددَل َهدَذا  داف ع    َأَحددَدُهَما َغَيدَر َمددا َرج  ددَح ال   ددَن َقدَوَلَين  َرج  َأَوَلددى َعَلدى اَلَقدَول  اَلَمَلُصددو   َأَو اَختَداَر م 

ين : َقاَل ُثن  ُحَكدُن َمدَن َلد َن اَلَقد  َن َيُكدَن أََهدال  للتدرجيح اأ ا  تبعدوا شديقا مدن اختيداراتهن المدذ ورة ا ده م 
دددُل َأأ  َمدددَن َلدددَيَس أََهدددال  ل لت َ دددر يج  َ َتَعدددي ُن َعَلَيددده  اَلَعَمدددُل  مقلدددد لل دددافع  دوأ غيدددره... ثدددن قدددال : َفاَلَحاص 

ددَن َغَيددر  اَسددت َثَلا ، َوَمددَن ُهددَو  َفتَدداُ    اَلَدد  ددد  م  َجت َهدداد  ف دد  اَلَمددَذَهب  َ َلَمُمددُه ات  َبدداُ  َمددا َوااَل  أََهددل  ل لت َ ددر يج  َواا 
داف ع      ل يُل ف   اَلَعَمل  َواَلُفَتَيا ُمَبي  ل ا ف   َفَتَواُه َأأ  َهَذا َرَأُيدُه َوَأأ  َمدَذَهَب ال   َ دَذا َوُهدَو َمدا َ دف   اَقَتَءاُه الد 

يح،  َعَلَيه  ف   اَلَدد  د  َهَذا ين  َعَءَدُه َ ف  َحدد  ا، َصدح  : َأم ا َقد  يح  ين، َلَن َيَعُءَدُه َحد  ا  َصح  ُ ل ُه ف   َقد 
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َملَ  ي َقدد  دَرُط ال دذ  دَد ال   ُ َوَمَلُسدوب  إَلَيده  إَذا ُوج   ِ َمدُه  داف ع     َرح  اُه ف يَمدا إَذا َا ُمَعار َض َلُه َفُهدَو َمدَذَهُب ال  
ه  َلَِ ُ أََعَلنُ  َصح  اَلَحد  اُ  اَل   َ ص    (1  َعَلى خ 

فهن إذا   لردوأ مدا ألرداه ال دافع  وصدح الدلف أو الددليل علدى خالفده ا م ده قدال لهدن :  إذا صدح 
صدلى هللا وقال أيءدا  :    إذا وجددتن فد   تداب  خدال  سدل  رسدول هللا   (2 الحد ا فهو مذهب  (

عليه وسلن  فقولوا  سل  رسول هللا  صلى هللا عليه وسلن  ودعوا ما قلتده( . قدال ابدن الصدالح :   
وهددذا ومددا هددو فدد  معلدداه م ددهور علدده فعمددل بددذلك  ثيددر مددن أئمدد  أصددحابلا فكدداأ مددن ففددر مددلهن 

مددا  مددذهب ال ددافع  : مسدد ل  فيهددا حددد ا ومددذهب ال ددافع  خالفدده عمددل  الحددد ا وأفتددى  دده قددائال  
ويبقددوأ اعتبددار الددرأي الددذي لددن  ددلف ال ددافع  علددى إلرائدده ولددن  لدداقض دلدديال   (3 وافددق الحددد ا( 

صحيحا  ا ويعدو ه قوا  ثا يا  ف  المس ل  لل افع  وقد  ف علمداههن ومدلهن ابدن الصدالح واللدووي 
ة فد  مدذهب ال دافع  ولدن تلد  حيدا بلد  على أسما  المسائل المذ ورة ف  القددين لكدن  قيدب معتبدر 

مأ ال ددافع  ورد علدده فيهددا قددواأ ولددن  ددرجح قددوا  لدده فدديهن علددى   (4 عددددها  حددو ع ددرين مسدد ل  
آخددر . ومثلدده الرأيدداأ الم رجدداأ علددى أصددوله  ددوجهين فدد  المددذهب ا أمددا القددول الددذي رجددع علدده 

و ف على عدم اعتباره لكن وجد مدتهدو المذهب  له دليال  صحيحا   ؤيده فهن يفتوأ  ه  ال افع 
على أ ه رأي للمدتهد ن ف  المذهب وليس على اعتباره قوا  لل افع  م ه  دف علدى تر ده لكدلهن 
ا يديموأ  العمل  ه لمقلد ال افع  من غير القادرين على ااجتهادا أما علماههن القادروأ على 

 اجتهاد فلهن الحق ف  العمل  ه إذا ترجح لد هن لكن على أ ه ليس مذهبا  لل افع  . ا
 ولذلك قال اللووي : 

اف ع     أو مرجوعا َعَلُه َأَو َا َفَتَوى َعَلَيده  اَلُمدَراُد  يُن َلَيَس َمَذَهب ا ل ل   ين  َ دف   َواَعَلَن َأأ  َقَوَلُهَن اَلَقد    ده  َقدد 
ين  َلَن ُيَ ال َفُه ف   اَلَدد  دد  َأَو َلدَن َ َتَعدر َض ل ت َلدَك اَلَمَسدَ َل   ف د  اَلَدد  دد  فَ  ف   اَلَدد  د   اَلف ه  َأم ا َقد  ُهدَو َعَلى خ 

ددَع َعَلددُه َوَهددَذا ال دداف ع     َواَعت َقدداُدُه َوُيَعَمددُل   دده  َوُيَفتَددى َعَلَيدده  َف    ددُه َقاَلددُه َوَلددَن َ َرج  َلددُه َمددَذَهُب ال   ل ددَوُ  َوَقددَع م 
يَن َمَرُجو   َعَلُه َوَا َعَمَل َعَلَيه  ل َكَوأ  َغال ب ه  َ ذَ   . (5 ل َك( َمَسائ ُل َ ث يَرة  ... َوإ   َما َأَطَلُقوا َأأ  اَلَقد 

لمدرأة ثدن بيلما ذ ر الربيع بن سليماأ تلميذ ال افع  ا مسائل  أفتدى فيهدا ال دافع  ت دف صدداا ا
 .   (6 رجع علها ا قال علها الربيع :  هذا  له متروك ا مأ ال افع  رجع عله إلى قول آخر( 
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وسبب هذا البوأ بين مدذهب الحلفيد  وال دافعي  فد  هدذه القءدي  أو بدين ال دافعي  وبداق  المدذاهب 
َواَيدد   عدد ددا اَخددت اَلُ  الر   ِ ُ  وضددحه المر  دد   قولدده :   َوَأم  َمُهَمددا  ن َأَحَمددَد بددن َحَلَبددل، َوَأب دد  َحل يَفددَ  َرح 

داف ع    َذَكَرُهَمدا   دالل ف   َعَلَيه   َأ  اَلَقدَوَلَين  َ َقَطدُع َأأ  ال   داَل   َتَعداَلى َفَلدَيَس هدو مدن َ داب  اَلَقدَوَلَين  م  َمدا     
َه   الل ا َخت اَلَ  جا  من ج  َواَ َتَين  ف أ اا  ُ لدن الر    ِ َمدُه  َأ  َأَ ا َحل يَفَ  َرح  َه   اَلَمَلُقول  عله م  ق ل  َا من ج 

َأ قال أبو َ َكر، اَلَبَلَعم     ُْ فد   : ...ُ َدو   َواَيد   عدن أبد  َحل يَفدَ  مدن ُوُجدوه، ملهدا اَلَرَلد َخت اَلُ  فد  الر   اا 
يَب   َحَر   الل َف   إَذا ُسق   َما   َ َ َأ ُيد  ثَد ، يقدول َا َيُددوُو َفُيَ دَتَبُه علدى الدر او ي َفَيَلُقدُل مدا الس  َل عدن َحاد 

َب دد  َحل يَفددَ  َقددَول  قددد َرَجددَع علدده َيَعَلددُن َ َعددُض مددن َيَ َتل ددُ  إَلَيدده  ُرُجوَعددُه علدده  سددمع وملهددا َأَأ َيُكددوَأ م 
َ  َفَيددَرو ي اَلَقددَوَل الث ددا  َ  َواَ َخددُر لددن َيَعَلَمددُه َفَيددَرو ي الَ  َل وملهددا َأَأ َيُكددوَأ قددال أبددو َحل يَفددَ  الث ددا   َقددَوَل اَمَو 

دد، ملده َأَحدَد اَلَقدَوَلَين  َفَيَلُقدُل   َست َحَساأ  َفَيَسدَمُع ُ دل  َواح  مدا على َوَجه  اَلق َيا،  ُثن  قال ذلك على َوَجه  اا 
َحت َيداط  سمع وملها َأَأ َيُكوَأ اَلَدَواُب ف  اَلَمَسَ َل   من َوَجَهيَ  َهد   اَلَبدَراَ ة  ل ال  دَن ج  َهد   اَلُحَكدن  َوم  ن  مدن ج 

دع، آَخدَر َفَيَلُقدُل  مدا سدمع  َحت َيداط  فد  َمَوض  َهد   اا  دَن ج  دع، َوم  َه   اَلُحَكدن  فد  َمَوض  َفَيَذُكُر اَلَدَواَب من ج 
َواَ َتَين  َفُهددَو َأأ   ددا اَلَفددَرُا بددين اَلَقددَوَلَين  َوالددر   َهدد   الل اق ددل  ُدوَأ  قددال َوَأم  َواَيدد   َوَقددَع مددن ج  َخددت اَلَ  فدد  الر   اا 

ددا إَطدداَلُا اَلَقدَوَلَين  َوَتَعل ددُق اَلُحَكدن    َ َحددد  ا دد، َوَأم  َمََمددَرَين  اَلَمَلُقدول  علدده َفدَ ُبو َحل يَفددَ  َحَصددَل علدى َقددَول، َواح 
َما َفَعَدب   (  ه  يح  َأَحد   (1 من َغَير  َتَرج 

فهو  رى عدم وجود قولين على الحقيقد  فيمدا عددا مدذهب ال دافع  ا وسدبب وجدود قدولين أو أكثدر 
 ف  المس ل  ضمن مذهب أب  حليف  وأحمد هو واحد من أربع  أسباب: 

 الرلْ ف  السما   من جه  التالميذ واللقل  علهما في تبه الحكن على الراوي . .1
 عدم علن الراوي للقول امول علهما برجوعهما عله . .2
أأ يكددوأ دليددل القددول امول عدددن أبدد  حليفدد  القيددا، ا ودليدددل قولدده الثددا   ااستحسددداأ .  .3

ومعلددوم علددد الحلفيدد  أأ ااستحسدداأ مقدددم علددى القيددا،.  قددال السرخسدد :  وفددن  عددض 
العمل  القيا، فد  موضدع  المت خرين من أصحابلا أأ العمل  ااستحساأ أولى مع جواو

 إ ا اا مذ ور ف  الكتب ف  أكثر المسائل  ااستحساأ ... وهذا َوهن  علدي ف أ اللف  ال
 ( إا أ د  أسدتقبح ذلدك :   والمتدروك ا يددوو العمدل  دها وتدارة يقدول تر لا هدذا القيدا، (

صددحيح تددرك ومددا يدددوو العمددل  دده مددن الدددليل شددرعا  فاسددتقباحه يكددوأ  فددرا ا فعرفلددا أأ ال
 (2 القيا، أصال  ف  الموضع الذي   خذ  ااستحساأ( 

                                                 

 . 4/424بحر المحيْ ف  أصول الفقه ال (1 

 . 2/201أصول السرخس   (2 
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أأ يكوأ أبو حليف  قد أفتى ف  القءي  مدرة  دامحوط ومدرة  دالحكن الملاسدب شدرعا  فدُيظن   .4
 ن ف  القءي  .يأأ له قول

      
المس ل  الفقهيد  لدن يكدن أبدو حليفد   وما ذ ره ربما يصدا  ثيرا  على فقه الحلفي  ا فمن المعلوم أأ

يقول فيها رأيه حتى يس ل تالميذه علها ويلاق هن فيها ا فيقول  ل واحد ملهن فيها رأيه ثدن يصدرح 
فربما حصل ال ط  ف  السما  من الطدالب أو فهدن  عءدهن مدا ي دال  فهدن   (1 برأيه فيها  عدهن 

 خر فتروى الروا تاأ على أ هما قواأ عله وليس له إا قول واحد .البعض ا 
إذا ثبددب أأ لديدده ولددذلك فددالحكن الصددحيح فدد  مددذهبهن هددو وجددوب تددرك مددا رجددع علدده أبددو حليفدد    

ن ف  المس ل  ا وربما تر وا الفتوى ف  قءايا بدرأي أبد  حليفد  وأخدذوا بدرأي أصدحا ه إذا  داأ قولي
 اقض امدل  الصحيح  مأ أ ا حليف  لن يصله ذلك الدليل . رأيه ا  دعمه دليل أو  ل

وقددد مددر  بلددا رجددو  أبدد   وسدد  عددن رأي أبدد  حليفدد  فدد  الوقدد  لمددا عددر  الدددليل حتددى قددال أبددو 
بدددن الحسدددن  – وسددد  لدددو سدددمعه أبدددو حليفددد  لقدددال  ددده . وقدددال السرخسددد  :   وقدددد اسدددتبعد محمدددد 

لهددذا  -يقصددد قءددي  حكددن الوقدد   -الكتدداب  رحمدده هللا تعددالى قددول أبدد  حليفدد  فدد   -ال دديبا   
وسددماه تحكمددا  علددى اللددا، مددن غيددر حددد  فقددال : مددا أخددذ اللددا،  قددول أبدد  حليفدد  وأصددحا ه إا 
بتر هن التحكن على اللا، ف ذا  ا وا هن الذ ن  تحكموأ على اللدا،  ريدر أثدر وا قيدا، لدن يقلددوا 

  حليفدد  مثددل الحسددن البصددري وإبددراهين هددذه امشدديا  ولددو جدداو التقليددد  دداأ مددن مءددى مددن قبددل أبدد
. وتقدددم رجددو  وفددر عددن رأي أبدد  حليفدد  فدد  قتددل   (2 الل عدد  رحمهمددا هللا تعددالى أحددرى أأ يقلدددوا(

 المسلن  الذم  لما ثبب لديه الدليل . 
ع علده أبدو واح  قول ابن  دين فد  أتبدا  المدذهب الحلفد   يد   قد   عءدهن مصدححا  لقدول، رجد

حليف  : ا فائدة من تصحيح  عءدهن لدذلك القدول بدل ا فائددة مدن تصدحيح الدبعض ا خدر للقدول 
ا خددر الددذي رجددع إليدده مأ القددول امول الددذي رجددع علدده المدتهددد ا يدددوو امخددذ  دده وبالتددال  فلددن 

ن امول ا سوى القول الثا   ا فال يصح أأ يقال : إأ قوله الثا   أصدح مد يعد للمدتهد ف   ظره
 (3 مأ امول أصبح ف  حكن المعدوم  

 

                                                 

 . 156و 25 لظر : أخبار أب  حليف     (1 

 . 12/28المبسوط للسرخس   (2 

 . 1/145البحر الرائق  (3 
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أمدا مددا ذ ددره المر  دد  عددن مدذهب االمددام أحمددد ا فلدديس دقيقددا  مددن  دل وجدده ا فقددد ثبددب عددن أحمددد 
مسددائل  ددف علددى رأ ددين فيهددا ا وذ ددر ذلددك علدده أصددحا ه ومقلدددوه ا فقددد روى ابددن القددين أأ االمددام 

      عليدده الدميدد  ثددن أعتددق ا قددال : لدديس عليدده الدميدد  . قددال ابددن القددين : أحمددد قددد سددقل عددن  صددرا
  ووهددددن ال ددددالل هددددذه الروايدددد  وقددددال : هددددذا قددددول قدددددين رجددددع علدددده أحمددددد ا والعمددددل علددددى مددددا رواه 

 . (1 الدماع ( 
 (2 ا هددو أقددوى أخددذ   دده وتر ددب القددول امول( و دف االمددام أحمددد علددى ذلددك  قولدده :  إذا رأ ددب مدد

 فهاهو صاحب المذهب يقر برجوعه عن  عض أقواله وترك العمل بها . 
و اأ أحمد  رى أأ من ملك خمسين درهما أو مقدارها فهو غل  ا تحل له الم اة ا قدال الحلابلد  

 . (4 ولعله لما  اأ له ضعفه رجع عله (   (3 يه أحمد ل بر ابن مسعود:  وإ ما ذهب إل
 عدن ربمددا ورد  علده آرا  اسددتلبطها أتباعده أو خرجوهددا علدى مذهبدده لديس  الءددرورة أأ يكدوأ هددو 
قائلهددا  مددا ورد فدد  المسددودة :   الروايددا  المطلقدد   صددو  لامددام أحمددد ا و ددذا قوللددا : وعلدده ا 

قدد  و ليده ا أو دل  المده عليده ا أو توأمدا التلبيهدا  بلفظده ا فقوللدا : أومد  إليدده أحمدد ا أو أشدار إ
فيدده ا وأمددا اموجددده : فدد قوال امصدددحاب وت ددريدهن إأ  ا ددب مددد خوذة مددن قواعدددد االمددام أحمدددد أو 
إيمائدده أو دليلدده أو تعليلدده أو سددياا  المدده وقوتدده ا وإأ  ا ددب مدد خوذة مددن  صددو  االمددام ا أو 

ما ي بهها من المسدائل ا إأ  م رج  ملها ا فهى روايا  م رج  له اأو ملقول  من  صوصه إلى
  (5 قللا ما قيس على  المه مذهب له ا وإأ قللا ا ا فه  أوجه لمن خرجها وقاسها( 

لكددن الددلف السددابق ا  لردد  وجددود أقددوال  ددف عليهددا أحمددد ثددن رجددع علهددا . وقددد تبددين مددن خددالل 
 ده صدح الددليل   الفهدا . وعلدى هدذا فدال كالمه و الم أتباعده أ ده رجدع علهدا لءدع  دليلهدا أو م

يصح  سبتها إليه وا العمل بها إأ لن يقلها غيره مأ العمل بها سيكوأ عمال   قول لن يقله عالن ا 
 ا سيما للمقلد لمذهب من المذاهب ا وهن امكثر بين طلب  العلن .

جددو  قائلدده علدده ا م دده مددا وهلددا  ددرد سددؤال مهددن هددو : إذا فقددد القددول المرجددو  علدده قيمتدده العلميدد  بر 
 رجع عله إا اعتقاده أ ه خط  ا فما فائدة  قائه متداوا  ف  الكتب الفقهي  مصحاب المذاهب ت 

                                                 

 . 4/224ويلظر : اال صا   1/175أحكام أهل الذم   (1 

 . 1/10واال صا   8/3961 لظر التحبير شرح التحرير  (2 

هو حد ا جا  فيه :  ... قيل يارسول هللا : وما الرلى ت قال : خمسوأ درهما أو قيمتها من الذهب ... (  (3 
 .  3/341. والحد ا ضعي   ما قال  ابن حدر ف  فتح الباري   1626برقن  2/116رواه أبو داود 

 . 3/222واال صا   2/446  الفرو  (4 

 . 474/ 1المسودة ج (5 
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وقد حاول الطوف  االجا   عن ذلك  قوله :   إأ قيل : إذا  اأ القول القدين المرجو  علده ا يعدد 
فقهدا  لعقدوال القديمد  عدن أئمدتهن ا حتدى من ال دريع   عدد الرجدو  علده ا فمدا الفائددة فد  تددوين ال

ربما  قل عدن أحددهن فد  المسد ل  الواحددة القدواأ والثالثد   ثيدرا  ا وامربعد   مدا فد  مسد ل  الدداخل 
ا والسدت   مدا فد  مسد ل  متدروك التسدمي  علده ا و قدل علده أكثدر مدن ذلدك ت (1 وال ارج عن أحمدد 

إذ مدا ا عمدل عليده  قيل : و اأ القيا، أأ ا تدوأ تلك امقوال ا وهو أقرب إلدى ضدبْ ال در  ا
ا حاجددد  إليددده ا فتدويلددده تعدددب محدددض ا لكلهدددا دو دددب لفائددددة أخدددرى وهددد  : التلبيددده علدددى مددددارك 
امحكددام واخددتال  القددرائح وا را  ا وأأ تلددك امقددوال ا قددد أدى إليهددا اجتهدداد المدتهددد ن فدد  وقددب 

لمقيدد ا فد أ المتد خر من اموقا  ا وذلك مؤثر فد  تقريدب الترقد  إلدى رتبد  ااجتهداد المطلدق أو ا
إذا  ظر إلى م خذ المتقدمين ا  ظر فيها وقابل بيلها ا فاست رج ملهدا فوائدد ا وربمدا فهدر لده مدن 
مدموعهددا تددرجيح  عءددها ا وذلددك مددن المطالددب المهمدد  ا فهددذه فائدددة تدددوين امقددوال القديمدد  عددن 

ك أأ  عددض امئمدد  امئمدد  ا وهدد  عامدد  ا وثددن فائدددة خاصدد   مددذهب أحمددد ومددا  دداأ مثلدده ا وذلدد
كال دددافع  و حدددوه  صدددوا علدددى الصدددحيح مدددن مدددذهبهن إذ العمدددل مدددن مدددذهب ال دددافع  علدددى القدددول 
الدد د وهو الذي قاله  مصر وصل  فيه الكتب  امم و حدوه ويقدال إ ده لدن  بدق مدن مذهبده شد   
لددن  ددلف علددى الصددحيح ملدده إا سددبع ع ددرة مسدد ل  تعارضددب فيهددا امدلدد  واختددرم قبددل أأ يحقددق 

لظددر   ددال  االمددام أحمددد و حددوه ف  دده  دداأ ا  ددرى تدددوين الددرأي بددل همدده الحددد ا وجمعدده ومددا ال
 تعلق  ه وإ ما  قل الملصو  عله أصحا ه تلقيا ممدن فيده مدن أجوبتده فد  سدؤااته وفتاويده فكدل 

   ه  مسدائل أبد  داود وحدرب الكرمدا   ومسدائل حلبدل وابليده  ه وعر  من روى ملهن عله شيقا دو  
فد  أول واد المسدافر عبد هللا وإسحاا بن ملصور والمرووي وغيرهن ممدن ذ درهن أبدو  كدر صالح و 

عله أكثر ملهن ثن ا تدب لدمع ذلك أبو  كر ال الل ف  جامعه الكبيدر ثدن تلميدذه  وهن  ثير وروى 
غيدر مدن علدن االمدام أحمدد رضد  هللا علده مدن  جمدا   أبو  كر ف  واد المسافر فحوى الكتا اأ علمدا  

خبددار  صددحيح مذهبدده فدد  تلددك الفددرو  غيددر أأ ال ددالل يقددول فدد  علددن ملدده فدد  آخددر حياتدده االأأ ي
 عض المسائل هذا قول قدين محمد رجع علده لكدن ذلدك يسدير  اللسدب  إلدى مدا لدن يعلدن حالده ملهدا 
و حن ا يصح للا أأ  دمم  مذهب إمام حتى  علن أ ه آخر ما دو ده مدن تصدا يفه ومدا  علده أو 

سداع  موتده وا سدبيل للدا إلدى ذلدك فد  مدذهب أحمدد والتصدحيح الدذي فيده إ مدا هدو  أ ه  ف عليه
مدددن اجتهددداد أصدددحا ه  عدددده  دددابن حامدددد والقاضددد  وأصدددحا ه ومدددن المتددد خرين ال دددي  أبدددو محمدددد 

                                                 

قال المدد ابن تيمي  :   وإأ  اأ ف   د رجل عبد فادعى أ ه اشتراه من ويد وادعى العبد اأ ويد أعتقه وأقام  (1 
واحد بيل  ا بلى على بيل  الداخل والحارج مأ الم تري داخل مأ  ده على العبد والعبد خارج م ه ليسب له كل 

 . 169/ 10 د ( المبد   
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المقدسد  رحمدد  هللا علدديهن أجمعددين لكددن هددؤا   ددالرين مددا بلرددوا ا يحصددل الوثددوا مددن تصددحيحهن 
فمدن فرضدلاه جدا   عدد هدؤا  وبلد  مدن  حيحه هدو لمذهبده قطعدا  لمذهب أحمد  ما يحصل من تص

العلن درجتهن أو قاربهن جاو له أأ  تصدر  فد  امقدوال الملقولد  عدن صداحب المدذهب  تصدرفهن 
وفد  عصدر ا مدن هددذا  ا ويصدحح ملهدا مدا أدى اجتهداده إليدده وافقهدن أو خدالفهن وعمدل بدذلك وأفتددى

  الد ن أبو العبا، أحمد بن تيمي  الحرا   حرسه هللا تعدالى القبيل شي لا االمام العالن العالم  تق
ف  ه ا  توقد  فد  الفتيدا علدى مدا صدححه امصدحاب مدن المدذهب بدل يعمدل ويفتد   مدا قدام عليده 

 . (1 الدليل علده فتكوأ هذه فائدة خاص   مذهب أحمد وما  اأ مثله لتدوين  صوصه و قلها ( 
إذا  : فهددو  ددرى وجددود فائدددتين مددن تدددوين تلددك امقددوال المرجددو  علهددا ا إحددداهما عامدد  ا وامخددرى 

 خاص  .
أما الفائدة العام  : فلك   تلبه قارئها إلدى أأ الفقيده مدا وصدل درجد  اللءدوج الفكدري  التد  مكلتده 

تعدددة حتدى وصدل إلدى رأيده امخيدرا وربمدا من ااجتهاد دفع  واحدة ا وإ ما بل  ذلك فد  مراحدل م
 تمكن القار  من مواو   امقوال وال روج برأي يدمع بين  عءها  ترجح لديه ف  المس ل   .

وأما الفائدة ال اص  : فه  خاص   مذهب أحمد ا فمن الصعوب   حسب رأيه معرف  آخدر القدولين 
 عدض  ه أوقا  م تلف  ا ومدا اسدتطاع ن  لهن س له و تب رأيه ف  من أحمد مأ تالميذه المتعدد

تالميذه  ال الل من تحد د امخير من  المه أو الذي رجع إليه أقل  كثير مما ُجهل ا فكاأ ابدد 
من تسديل  ل تلك امقوال ليت ير المت خروأ ملها ما صح الدليل عليه ويرجحوه ا وهذا مدا فعلده 

ذا اممدددر غيدددر موجدددود فددد  مدددذاهب أخدددرى ابدددن تيميددد  فددد  امقدددوال المرويددد  عدددن أحمدددد وغيدددره . وهددد
كمددذهب ال ددافع  الددذي  ددف بلفسدده علددى ا را  التدد  تر هددا والتدد  اختارهددا إا عدددد قليددل جدددا  مددن 

 المسائل فلن يعاأ  أتباعه  ما ف  مذهب أحمد .
و   ه  ريد القول   أ القءي  محسوم  ف  المذاهب امخرى وا سيما المذهب ال افع  لكدن ا بدد 

 قا  على  هذه امقوال ف  المذهب الحلبل  .من اال 
لكن أا يمكن القول   أ االمام أحمد  ف علدى أ ده إذا مدا صدح لديده دليدل القدول الثدا   وضدع  
تداهه دليل القول امول ف  ه  رجع عن امول ويقول  الثا   ا وبهذا يكوأ رأيه المعتمد ما عءده 

ع  وأتباعده عدن أقوالده التد  ت دال  الحدد ا الصدحيح الدليل امقوى وهو بذلك ي به ما قالده ال داف
حين أمر بتر ها وامخذ  الدليل الصحيح  ما مدر  بلدا ا لكدن فد  غيدر المسدائل التد  تددل علدى أأ 
الفقيدده عددر  الدددليل ولكلدده أعددرض  علدده لسددبب اقتلددع هددو  دده ففدد  هددذه الحالدد  ا يدددوو القددول  دد أ 

داَلَة   رأيه  وافق هذا الدليل وقد قال ابدن القدين :    َصدر َح َ َعدُض أئمد  ال دافعيه  داأ َمَذَهَبدُه أأ الص 
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َيام  َصداَم  َفق  واأ من َماَ  َوَعَلَيه  ص  يب  ال   اَلُوَسَطى َصاَلُة اَلَعَصر  واأ َوَقَب اَلَمَرر ب  َيَمَتد  إَلى َمر 
َداَمدد   َوَصدداَلُة اَلَمددَ ُموم  علدده َول ي ددُه واأ َأَكددَل ُلُحددوم  االبددل َ ددَلُقُض اَلُوُضددوَ  َوَهددَذا     دداَل   اَلف َطددر    اَلح    

دداف ع    قددد َرَواُه  ا إَذا صددلى إَماُمددُه َ ددَذل َك فدد أ الحددد ا َوإ َأ َصددح  فدد  ذلددك َفَلددَيَس   َمَذَهب دده  فدد أ ال   دد  َقاع 
ه  َ َسددَ ُه َوَهددَذا شدد  َوَذاَك  َعت َقدداد  َتُه َوَلك ددَن َخاَلَفددُه ا  ددح  شدد  َفف دد  هددذا اَلق َسددن  َيَقددُع الل َظددُر فدد  َوَعددَرَ  ص 

َلد  َفاَعر َفُه(  ح    الحد ا وثقه الس   .  (1 الل َس   َوَعَدم ه  وف  امول َيَقُع الل َظُر ف  ص 
 والذي ترجح لدي ف  هذه القءي  القول  التفصيل ا ت  :

 قهي  :أوا  :  اللسب  متبا  المذاهب الف
المددددذهب الحلفدددد  : لدددديس هلالددددك م ددددكل  فدددد أ المسددددائل التدددد  ورد عددددن أبدددد  حليفدددد  رجوعدددده علهددددا 
مءددبوط  ومعدددودة وم  صدد  لدددى أتباعدده ا ومددا رجددع علدده مددن آرا  أثددره محدددود وقددد وجددد  لدده 

ل رجوعه فيهما موافق  لرأي امغلبي  العظمى من العلما  وهما :  هاي  وقب المررب مس لتين ي ك  
ه امول وهددو غيدداب ال ددفق افددق فدد  رجوعدده المددذاهب امخددرى  فددال  لبردد  البقددا  علددى رأيددحيددا و 

لن  أ أتباعه حيلما قالوا بذلك إ ما قالوها تقليدا  له ف ذا عر  رجوعه صار القول  ه قوا  امبيض وأ
 يقله أحد من أهل العلن . 

ل ا ويلبردد  عدددم القددول بددذلك وأمددا المسدد ل  الثا يدد  : فهدد  رجوعدده عددن  راهدد  أو تحددرين لحددوم ال يدد
لصح  الحد ا الوارد ف  اال اح  اوأما  قا  الحلفي  على ذلك القدول فديمكن أأ يقبدل تقليددا  لروايد  

 ورد  عن ابن عبا، وليس لكو ه رأيا  مب  حليف  فقد ترك رأيه امول فيها .
المددذهب القدددين المددذهب ال ددافع  : واممددر محسددوم لددد هن فهددن قددد رجعددوا عددن أغلددب مددا جددا  فدد  

لل افع  إا ف  ع رين مس ل  معلوم  لد هن لن يدمم ال دافع  برأيده الدذي اسدتقر عليده فيهدا فكداأ 
لهددن أأ  رووهددا علدده  قددولين فدد  المسدد ل  ا لكددن مددادام ال ددافع  قددد وضددع لهددن ملهدددا  فدد  التددرجيح 

ين وما تعارض قائن على عدم معارض  قوله للحد ا الصحيح ف رى أأ تبحا هذه المسائل الع ر 
ملهددا مددع حددد ا صددحيح فيدددب رده واعتمدداد القددول ا خددر فيهددا وا عبددرة  الدددليل المعددارض غيددر 
الحددد ا ف  دده خددف الحددد ا مددن بددين  دداق  امدلدد  فبدداق  امدلدد  ا ؤبدده لمعارضددتها رأيدده مددا عدددا 

ليده ولدو القرآأ الكرين وهو لن  لف عليده علدى اعتبدار أأ آيدا  القدرآأ معلومد  لديده غيدر خافيد  ع
كاأ فيها ما  لاقض رأيه لرجع عله فبقيب امدل  امخرى وم ه  ف على اعتبار الحد ا فال عبرة 

  م الف  غيره من امدل  .
المذهب الحلبل  : فيبدو أأ أحمد  اأ  همه موافقته للروايا  الم تلف  للحد ا ما دامب صحيح  

مدن  داب فدتح ال يدارا  الم تلفد  أمدام المكلد  ما ع لديه من تعدد القدول فد  المسد ل   ويبدو أ ه ا
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مدا دام  دددل علددى ذلدك ال يددار دليددل معتبدر . لكلدده صددرح  دالرجو  عمددا هددو ضدعي  م دده ا يدددوو 
العمددل  الحددد ا الءددعي  وهكددذا يمكددن أأ تفهددن الروايددا  علدده   ددرط أأ تكددوأ أقددواا   ددف هددو 

اعه عله ف  ما ه  آراههدن وليسدب رأيدا  لده عليها من  المه أما التلبيها  أو الوجوه الت   ذ رها أتب
 م ه لن يصرح بها ا فه  ملسوب  إليه  الظن والظن ا يرل  من الحق شيقا  .

:  اللسب  لدررا  الفقهيد  امخدرى علدد الفقهدا  مدن غيدر أتبدا  المدذاهب : فيلبرد  التعامدل مدع  ثانيا  
 ما رجع عله الفقيه  ا ت  :

  إجماعددا  :  رجددو  واحددد مددن الصددحا   عددن رأيدده  عددد أأ تددن إذا رجددع الفقيدده عددن رأي  لردد -
االجما  من الصحا   عليه فهذا ا  ؤثر ف  تقليد القول امول مأ للمقلد أأ يقلد البداقين 
فيما ذهبوا إليه ا  ل ما ف  اممر ا تقل الرأي من االلمام لكو ه إجماعا  إلى مرتب  الددواو 

 ا   ما دام له فيه قدوة وسل  .فللمقلد تقليد الرأي امول أو الث
 دده : فهددذا يدددب علددى المقلددد الرجددو   رجدو  الفقيدده عددن رأي لددن  بددق أحددد مددن العلمدا  قددائال   -

عله ما أمكله سوا  عمل  ه أم لن يعمل  عد ا ف أ تعسدر الرجدو  علده  عدد العمدل  ده فدال 
ل دددَبَعض  شددد   عليددده لكدددن ا يددددوو امخدددذ  ددده  خدددر  عدددد ذلدددك  وقدددد قدددال أحمدددد بدددن حلبدددل 

. وهذه  رأي سعيد بن المسيب (1 أصحا ه:  إياك أأ َتَتَكل َن ف  مسال  ليس لك فيها إَمام ( 
 ف  مس ل  تحليل المطلق  ثالثا   العقد فقْ . 

رجدددو  الفقيددده عدددن قدددول م دددال  لعدلددد  الصدددحيح  : فهدددذا ا يددددوو البقدددا  عليددده واالفتدددا   -
يصددح لمفددب أأ يقددول لسددائل عددن رجددل صددلى مددن الصددبح ر عدد  ثددن طلعددب   موجبدده فددال

ال ددمس ا هددل  ددتن صددالته أم ا ت فيقددول : ا  تمهددا ا ورسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلن 
َثُل أأ ُيَسَ َل َعم َن َماَ  وعليه َيام  هل َيُصوُم عله َول ي ُه ت َفَيُقوَل  يقول فليتن صالته . َوم  ص 

َيام  َصاَم َا َيُصوُم عله  ِ ُ عليه وسلن قال من َماَ  َوَعَلَيه  ص  َر   صلى  ُب ال   َول ي ُه َوَصاح 
 .   (2 عله َول ي ُه   

م لدا رجوعه عن قول ا  دل عليه دليل صحيح : فهذا أيءا   لبر  تر ه وعدم العمل  ه  -
متعبدوأ  الدليل وليس  التقليد ا وحتى لو  اأ هلاك مدن يقدول  ده مدن العلمدا  غيدر ذلدك 
العالن الذي رجع عله فعلدما جعل عمر رض  هللا عله أمر ال الف  شورى بدين سدت   فدر 
فاتفقوا  الرأي على أأ يدعلوا اممدر فد  التعيدين إلدى عبدد الدرحمن بدن عدو   عددما أخدرج 

لى عل  رض  هللا علده علدى أأ يعمدل بدرأي أبد   كدر وعمدر فقدال :  فسه ملها عرض ع
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. فلدن  درتض للفسده التقليدد حتدى لدو  داأ  (1 أعمل  كتاب هللا وسل  رسوله ثن أجتهدد رأ د  
الددذي يقلددده مددن  بددار الصددحا   مددا لددن يكددن مددع قددولهن دليددل . وقددد  قددل أبددو الحددار  مددن 

ولده :   ا تقلدد أمدرك أحددا  وعليدك  دامثر . وقدال الفءدل بدن ويداد : الحلابل   عن أحمدد ق
 . (2 ا تقلد د لك الرجال ف  هن لن يسلموا أأ يرلطوا (

رجو  الفقيه عن رأي يقول  ه غيره ودلب امدل  الصحيح  عليه : فهذا ا ما ع من البقا   -
رجع ا إذ ا ما ع من أأ يقلد المتمذهب  غيدر  على القول امول فيه وا  بطله رجو  من

. لهللا  (3 مذهبه ا  ف على ذلك مدموع  من العلما  ملهن العم بن عبدد السدالم وغيدره 
 تعالى أعلن .

 وبهددذا  تبددين أأ مددا رجددع علدده الفقيدده ا يعلدد  حرمدد  العمددل  دده مطلقددا  وإ مددا المقصددود أأ ا  لسددب
إلى ذلك الفقيه م ه لن يعد رأيا  له ا ف ذا أراد أحد القول   ه فال   ، بذلك إأ أ دته أدل  صدحيح  
ولن  لاقض أدلد  معتبدرة فد  ال در  ا أمدا أأ  دروى عدن قائلده امول ويؤخدذ  ده تقليددا  لده فدال يددوو 

دل  َأَأ يُ  َفت دَ  أو َيَعَمدَل   َمدا َشداَ  مدن اَلَقدَوَلَين  ذلك قال ابن حددر الهيتمد  :   َا َيُددوُو ل َلُمَفت د  َواَلَعام 
داَلح   َمدا ابدن الص  َجَمدا   ف يه  َكاَيد   ااَل  اَلَ  فيه َوَسَبَقُه إَلى ح  أو اَلَوَجَهَين  من َغَير  َ َظر، قال َوَهَذا َا خ 

 (4 َواَلَباج    من اَلَمال ك ي    ف  اَلُمَفت   ( 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني : نماذج مما رجع عنه أهل العلم من أقوال
 . المسألة األولى : حد الخمر 1
عددن وبددرة الكلبددد  قددال :   أرسددلل  خالدددد بددن الوليددد إلدددى عمددر رضدد  هللا علهمدددا ف تيتدده وهددو فددد   

المسدددد معدده عثمدداأ بددن عفدداأ وعلدد  وعبددد الددرحمن بددن عددو  وطلحدد  والمبيددر رضدد  هللا عددلهن 
: إأ خالدد بدن الوليدد أرسدلل  إليدك وهدو يقدرأ عليدك السدالم ويقدول : ف  المسددد فقلدب  نك  معهمت
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فقددال  . هددن هددؤا  علدددك فسددلهن :فقددال عمددر . إأ اللددا، قددد ا همكددوا فدد  ال مددر وتحدداقروا العقوبدد 
 :فقددال عمددر .  ددراه إذا سددكر هددذى وإذا هددذى افتددرى وعلددى المفتددري ثمددا وأ : علدد  رضدد  هللا علدده 

فدلددد خالددد ثمددا ين وجلددد عمددر ثمددا ين و دداأ عمددر إذا أتدد   الرجددل القددوي  . صدداحبك مددا قددال أبلدد 
الملهمك ف  ال راب جلده ثما ين وإذا أت   الرجدل الءدعي  التد   ا دب ملده الملد  جلدد أربعدين ثدن 

  .        (1 جلد عثماأ ثما ين وأربعين (
ءدربوأ علدى عهدد رسدول هللا  صدلى اب  دا وا يُ وعن ابن عبا، رض  هللا علهما قدال :  إأ ال در  

هللا عليه وسلن   ام دي واللعال والعصدا حتدى تدوف  رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلن  و دا وا فد  
فقددال أبددو   خالفدد  أبدد   كددر رضدد  هللا علدده أكثددر مددلهن فدد  عهددد رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلن

ءدربوأ فدد  عهددد رسددول هللا  ى  حددوا  ممددا  ددا وا يُ فتدوخ   . لدو فرضددلا لهددن حدددا  :  كدر رضدد  هللا علدده 
صلى هللا عليده وسدلن  فكداأ أبدو  كدر رضد  هللا علده يدلددهن أربعدين حتدى تدوف  ثدن قدام مدن  عدده 

  رضد  هللا عمر فدلدهن  ذلك أربعين ... فقال عمر رضد  هللا علده : ... فمداذا تدروأ فقدال علد
عله :  رى أ ه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هدذى افتدرى وعلدى المفتدري ثمدا وأ جلددة فد مر 

 (2 عمر رض  هللا عله فدلد ثما ين ( 
فسمى أبو  كر رض  هللا عله عقوب  ال مر حدا  . ومعلدى الحدد فد  ال در  : عقوبد  مقددرة وجبدب 

 .  (4 م ها تملع من المعاودة أو م ها مقدرة ؛ وسميب عقوب  الدا   حدا   .  (3 تعالى حقا  هلل 
ف ذا  اأ  ذلك فقد صح أأ اللب  صلى هللا عليه وسلن جعل حد ال مر أربعين جلدة . روى مسلن 

 عليده وسدلن  ُأت دَ  ب َرُجدل، قدد َشدر َب اَلَ َمدَر َفَدَلدَدُه عن أ س رض  هللا عله  :   َأأ  اللب   صدلى هللا
دديَن قددال : َوَفَعَلددُه أبددو َ َكددر، فلمددا  دداأ ُعَمددُر اَسَتَ دداَر اللددا، فقددال عبددد الددرحمن :    َدر يددَدَتَين   حددو َأَرَبع 

يَن َفَ َمَر   ه  ُعَمُر (   (5 َأَخ   اَلُحُدود  َثَما  
قددال الكمددال بددن الهمددام :   وا مددا ع مددن  ددوأ  ددل مددن علدد  وعبددد الددرحمن بددن عددو  أشددار بددذلك 

قددال القدداري :   ثددن اتفقددوا علددى .     (6 فددروي الحددد ا مقتصددرا  علددى هددذا مددرة وعلددى هددذا أخددرى( 
 .  (7 ثما ين ( 

                                                 

 وقال : صحيح االسلاد .  8131برقن  4/417المستدرك   (1 

 .   8132برقن  4/417المستدرك  (2 

 .113التعريفا     (3 

 173أ يس الفقها     (4 

 . 1706 برقن 3/1330مسلن صحيح  (5 

 .  4/598وتحف  امحوذي  7/189 لظر : مرقاة المفاتيح  (6 

 .  7/189تيح مرقاة المفا (7 
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والرريب أأ العلما   دذ روأ عدن الصدحا   ترييدر حدد ال مدر علدى الدرغن مدن  و ده ثبدب فد  حيداة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلن  ما ف  حد ا أ س . يقدول القرطبد  علدى سدبيل المثدال :    دف 

فد   ين مدن فعدل، وثبب التوقيد  فد  ال مدر علدى ثمدا  ا هللا تعالى على عدد الدلد ف  الم ا والقذ 
جميع الصحا   ... فدال يددوو أأ  تعددى الحدد فد  ذلدك  لده ( وبعدد قليدل  دراه يقدول :  ويدماد الحدد 

 .  (1 مجل ويادة الذ ب وقد أت  عمر  سكراأ ف  رمءاأ فءربه مائ  ( 
عليدده وسددلن لكددن ا يدددوو  أ دده يدددوو مددداووة الحددد الددذي حددده رسددول هللا صددلى هللا: والررا دد  هلددا 

مددداووة الحددد الددذي حدددده الصددحا   ا ثددن يدددوو  عددد ذلددك أأ  ددماد الحددد فدد  رمءدداأ ا بددل ُ ددلقف 
 للرجل الءعي   ما مر  . 

فهددل  قدد  حدددُا ت وهددل هددو تعميددر أم حددد ت فدد أ  دداأ حدددا  فلمدداذا أرسددل خالددد إلددى عمددر ي بددره أأ 
أأ ما شرعه ال ار  ا يصلح لرد  الدلاة وال ار  اللا، قد تحاقروا العقوب  فيه ت فهل يعل  ذلك 

 هو ال بير  ما يصلح الب ر . 
ولو  اأ حدا  لتساوى الدميع ف  مقداره ا لكن تقدول الروايد  :  كداأ عمدر رضد  هللا علده إذا أتد  

وإذا أت   الرجل الءدعي  التد   ا دب ملده الملد  ا  الرجل القوي الملهمك ف  ال راب جلده ثما ين 
بعين ثن جلد عثماأ ثما ين وأربعين ( . فهل هو حد أم أأ اممر اختياري مرة أربعدين ومدرة جلد أر 

ثما ين  ومرة أقل ومرة أكثر ت فقد روى عبددالرواا  سدلد صدحيح  أأ عمدر جعلده أربعدين سدوطا  ا 
 .  (2 فلما رآهن ا  تلاهوأ ا جعله ستين سوطا  ا فلما رآهن ا  تلاهوأ جعله ثما ين سوطا (  

ولددو  دداأ تعميددرا   مددا قددال الددبعض ا مأ أ ددا  كددر رضدد  هللا علدده قددال فدد  الروايدد  السددا ق  :  لددو 
فرضدلا لهدن حددا  ( ممددا ي دير إلدى  ددوأ العقوبد  لدن تكددن حددا  علدى عهددد رسدول هللا صدلى هللا عليدده 

ل إلددى مائد  جلددة وصدح عددن رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلن . أقدول لدو  دداأ تعميدرا  ا فكيد  يصد
 .  (3 وسلن أ ه قال :  ا تدلدوا فوا ع رة أسواط إا ف  حد من حدود هللا (

جلدة . قدال وعلى  ل حال ف غلب العلما   ذ روأ أأ  االجما  ا عقد على أأ حد ال مر ثما وأ 
ابن عبد البدر :   اتفدق إجمدا  الصدحا   فد  ومدن عمدر علدى الثمدا ين فد  حدد ال مدر وا م دال  
لهدددن مدددلهن وعلدددى ذلدددك جماعددد  التدددا عين وجمهدددور فقهدددا  المسدددلمين وال دددال  فددد  ذلدددك  ال دددذوذ 

                                                 

 . 12/164تفسير القرطب   (1 

 .  12/69وفتح الباري  7/377مصل  عبد الرواا  (2 

 . 1708برقن  3/1332وصحيح مسلن  6458برقن 6/2512صحيح الب اري  (3 
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 . و قددل االجمددا  أيءددا  : اللددووي وابددن دقيددق العيددد ا وقددال القدداري :  (1 المحدددوج  ددالدمهور( 
 . (2 ( وأجمع عليه الصحا   فال يدوو محد الم الف  (

لكدن تسددتوقفل  عبدارا   قلددب عددن علد  رضدد  هللا علده تدددل علددى أأ الرجدل لددن يكدن مقتلعددا  تمامددا  
ة على حد، حده رسول هللا صلى هللا عليه وسلن ا وقد بد  بدوادر ذلدك فد  قولده :  مدا  لدب  المياد

َب اَلَ َمر  ف  ه لو َماَ  َوَدَ ُتُه َوَذل َك َأأ  َرُسو  َد ف  َ َفس   إا َصاح  ا على َأَحد، َفَيُموَ  َفَ ج  ُق يَن َحدًّ َل م 
. قددال ابددن حدددر فدد  معلددى  لددن يسددله (:   يحمددل اللفدد   (3 ِ    صددلى هللا عليدده وسددلن  لددن َيُسددل ُه( 

علددى أ دده لددن يحددد الثمددا ين أي لددن يسددن شدديقا وائدددا  علددى امربعددين ويؤيددده قولدده : وإ مددا هددو شدد   
ما  لود ته أي ف  امربعين صلعلاه  حن ي ير إلى ما أشار  ه على عمر وعلى هذا فقوله : لو 

. وقدددد مدددر  فددد  روايددد  عدددن أبددد   كدددر رضددد  هللا علددده  (4 المائددددة وبدددذلك جدددمم البيهقددد  وابدددن حدددمم( 
 ءربوأ ف  عهد رسول هللا  صلى هللا عليه وسلن  ( . فتوخى  حوا  مما  ا وا يُ 

د  ملده شديقا  و  دُد فد  َ َفس  ا َفَيُمدوُ  َفَ ج   قد رواه ال دافع  قدول علد  بلفد  :   لديس َأَحدد  ُ ق ديُن عليده َحددًّ
ِ ُ عليده وسدلن َفَمدَن َمداَ  فيده َفف يد ه  ف أ اَلَحق  َقَتُلُه إا  َحد  اَلَ َمر  ف  ه َشَ    َرَأَ َلاُه َ َعَد اللب  صلى 

َي  (     . (5 د 
فكاأ عل   هاب أأ يمو  من جلد الثما ين أحد فيكوأ آثما  بذلك ا ولو  اأ حددا  لهددر دمده فد أ 

 الحق قتله و ذلك لو  اأ إجماعا  فاالجما  حد  قطعي  على صح  الحكن فلماذا تدفع د ته ت 
كن آ د   لحدواد  و  أ عليا  لن  تفق معهن أو لعلهن لن  تفقوا على ش   ا أو لعل ما اتفقوا عليه ح

جر  ف  فر  معين ا لن  ريدوا تعديد  حكمهدا إلدى غيرهدا . فقدد جد    سدكراأ شدرب ال مدر فد  
خالف  عثماأ رضد  هللا علده فدلدد وعلد  يعدد  ا فلمدا بلد  أربعدين قدال :  حسدبك جلدد اللبد  صدلى 

.  (6 حدب  إلد   (هللا عليه وسلن أربعين وجلد أبو  كدر أربعدين ا وعمدر ثمدا ين ا و دل  سدل  ا وهدذا أ
دليددل علددى أ دده امصددل فدد  الحدددود ا   -حسددبك  -قددال القدداري :   وفدد  قددول علدد  علددد امربعددين 

. وأما قدول ابدن عبددالبر :  (7 وما ورا  ذلك فهو تعمير ا ولو  اأ حدا  لما  اأ محد فيه ال يار (
  فلو أجمعوا على الثما ين  : لصحا   أجمعوا على الثما ين . فقد أجاب عليه المرقا   قائال  إأ ا

                                                 

 . 4/205وشرح المرقا   على الموط   23/266 لظر : عمدة القاري  (1 

 . 4/598وتحف  امحوذي  12/72 لظر : فتح الباري  (2 

 . 1707برقن  3/1332وصحيح مسلن  6396برقن  6/2488صحيح الب اري  (3 

 . 11/365والمحلى  6/123والسلن الكبرى للبيهق   12/72 لظر : فتح الباري  (4 

 . 6/180امم  (5 

 . 1707برقن  3/1331صحيح مسلن   (6 

 .  7/188مرقاة المفاتيح  (7 
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ف  ومن عمر لما خالفوا ف  ومن عثماأ وجلدوا أربعين إا أأ يكدوأ مدراد أبد  عمدر أ هدن أجمعدوا 
 . (1 على الثما ين  عد عثماأ فيصح  المه( 

: أ ن سيكوأ االجما  ت ا بد أأ يكوأ   عد ومن عل  رض  هللا علده ا وهدذا أمدر  عيدد ا  وأقول
دديَن ثُددن  َجَلددَد ُعَمددُر  وإأ ورد  روايدد  علددد أبدد  داود جددا  فيهددا :   ... َجَلددَد أبددو َ َكددر، فدد  اَلَ َمددر  َأَرَبع 

ددر   يَن فدد  آخ  دديَن َصددَدر ا مددن إ َماَرت دده  ثُددن  َجَلددَد َثَمددا   يَن  َأَرَبع  َمددا َثَمددا   َ ن    َلَيه  اَلَفت دده  ثُددن  َجَلددَد ُعَثَمدداُأ اَلَحددد  خ 
يَن (  َيددُ  اَلَحددد  َثَمددا   دديَن ثُددن  َأَثَبددَب ُمَعاو  . لكددن الحددد ا فيدده ا قطددا   مددا قددال ابددو حدداتن وأبددو  (2 َوَأَرَبع 

ى فدرض صدحته فسديكوأ هدذا إجماعدا   عدد ااخدتال  ا وهدذا االجمدا  لديس حدد  . وعلد (3 ورع  
 .  (4 على امرجح 

ِ ُ عله وقد َأَجَمُعوا َ َعَد هذا على  د   ق  رض   َ  ُه َمَذَهُب الص   قال ال افع  :   َحد  اَلَ َمر  َأَرَبُعوَأ م 
ُه َثَمد َ  ُهددَن قدالوا : َ ددَرى َأ  دُه إَذا َسددك َر َهدَذى وإذا َهددَذى اَفتَدَرى وقددد َأَجَمُعدوا علددى هدذا ولددن َأأ  َحدد  اُ وَأ م 

ِ ُ عله(  د   ق  رض   اَل   الص   َبق  خ  ا ل س  ُه إَجَماع   . (5 َ ُعد 
ر رضد  هللا عدلهن ا فد أ قدولهن لديس دلديال  علدى حكدن ثن لو تمعلا  ما أشار  ه الصحا   على عم

شارب ال مر مطلقا  ا فهن قاسوه على القاذ  ا فهل يعل  أأ شارب ال مر إذا لن  هذ  ا ولن يفتر  
ا ا يدلد ثما ين جلدة ت  والهذياأ عالم  فقد العقدل ا وهدل يذخدذ مدن فقدد عقلده ت فد  ل  أجدد هدذا 

. قددال العددم بددن عبددد  (6 رفددع القلددن عددن المدلددوأ حتددى يعقددل  القيددا، غيددر مسددتقين ا فدد أ ال ددار 
 . (7 السالم :   كي  تقام المظل  مقام القذ  و حن  قطع  عدم القذ  ف   عض اللا، ت ( 

رضد  هللا علده لمدا حيرتده القءدي  رجدع عدن قولده فيهدا  مدا قدال  القءي  محيدرة فعدال  ا ولعدل عليدا  
 .   (8 العلما  

على أ لا  دد ابن حمم قد شكك ف  صح  ما روي عدن علد  وعبدد الدرحمن بدن عدو  فد  قولهمدا 
بددر مكدذوب قددد  دم ه هللا تعددالى عليددا  لعمدر :  إذا شددرب سدكر وإذا سددكر هدذى ...( فقددال :   وهدذا خ

                                                 

 . 4/205شرح المرقا   على الموط   (1 

 . 4488برقن  4/166أبو داود  (2 

 .  8/715البدر الملير  (3 

   11مراتب االجما  ابن حمم    (4 

 . 3/574البحر المحيْ ف  أصول الفقه  (5 

 . 8168برقن  4/429 لظر : المستدرك  (6 

 . 2/286الفروا أو  أ وار البروا ف  أ وا  الفروا  (7 

 .  4/234وحاشي   ديرم   8/15 لظر :  هاي  المحتاج  (8 
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ما فيه من الملاقء  ا مأ فيه إيداب الحدد  وعبد الرحمن عله ا م ه ا يصح إسلاده ا ثن عظين  
 .  (1 على من هذى ا والهاذي ا حد عليه ا وهال قلتن : إذا هذى  فر ا وإذا  فر ُقت ل ( 

م مسدلن لديس فيهدا هدذه المقايسد  وإ مدا  صدها :   فلمدا  داأ ُعَمدُر لكن الحق يقدال : إأ روايد  االمدا
يَن َفَ َمَر   ه  ُعَمُر(   . (2 اَسَتَ اَر اللا، فقال عبد الرحمن َأَخ   اَلُحُدود  َثَما  

لن أربعدين جلددة والذي  ترجح لدي : أأ عقوب  ال مر  ا ب ف  عهد رسول هللا صلى هللا عليه وس
كما ثبب ف  صحيح مسلن وغيره ا وأأ ما واده الصحا   رض  هللا علهن إ ما  اأ ت د بدا  وترليظدا  
 اجتهاد ملهن ا وربما  اأ ذلدك فد  حدق أشد ا   عيدلهن ا ولدن  ريددوه حكمدا  علدى الدميدع ا فلمدا 

   ا ا حدق محدد أأ  ميدد تبين لهن أ هن وادوا فيما ا تصح الميادة فيه ا م ه حد مقدر من ال دار 
لكن الذي سو   لهدن ذلدك ا  رجعوا عله .وأأ ف   ذلك ربما افتيا  على ال ار  ا  فيه أو  لقف ا

ربما أ هن فلوا أأ الفعل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلن ا  دل على التحد د ا إذ لن يقدل لهدن 
تهاد ا فظلوا أأ اممر قابل للميادة ا ا تدلدوا ف  ال مر فوا أربعين ا فلو قال ذلك لقطع  ل اج

فلما عرفوا أأ ذلك تحد د مله ا م ه لن  مد عليه ف   ل مرة جلد ال ارب فيها ا عادوا عن قدولهن 
عدا هذا القول فهو الحد المقرر شرعا  ا والذي ا تدوو  فدلدوا أربعين . فيلبر  أأ  ترك  ل قول، 
 هن ف   عدض المسدائل ا ولدذلك يقدول عمدر عدن رأي رآه مداووته ا ف أ الصحا   ربما اجتهدوا برأ

ف  مس ل  ليس فيها قرآأ وا سل  :  لهللا ما  دري عمر أصاب الحق أم أخط  ( . قال ابن مفلدح 
 عالى أعلن .لهللا ت (3 لن يقل هذا ( الحلبل  :  ولو  اأ حكن  حكن عن رسول هللا 

 الزواج أثناء العدة . المسألة الثانية : 2
ت َها   دد  ي َ   ا ب َتَحَب ُرَشَيد، الث َقف   َفَطل َقَهدا َفَلَكَحدَب فد  ع  روى االمام مالك وغيره أأ   ُطَلَيَحَ  اَمَسد 

َ َفَقددد   َضدددَرَبا ، وَ  َفدددر َا َبَيَلُهَمدددا ثُدددن  قدددال ُعَمدددُر بدددن َفَءدددَرَبَها ُعَمدددُر بدددن اَلَ ط ددداب  َوَضدددَرَب َوَوَجَهدددا   اَلم 
َجَهدا لدن َ دَدُخَل بهدا ُفدر  َا َبَيَلُهَمدا ثُدن  : اَلَ ط اب   ت َها َف  َأ  اأ َوَوُجَها الذي َتَمو  د  َأي َما اَمَرأَة، َ َكَحَب ف  ع 

ل  ثُدن   داأ ا َخدُر َخاط   َهدا اَمو  ت َها مدن َوَوج  دد  َ  َ ق ي دَ  ع  دَن اَلُ ط داب  واأ  داأ دخدل بهدا ُفدر  َا اَعَتد  ب دا م 
َعداأ  َأَبدد   دَن ا َخدر  ثُدن  َا َيَدَتم  َ  م  ل  ثُدن  اَعتَدد  دَن اَمو  ت َها م  دد  َ  َ ق ي َ  ع  وروى فد   (4 ا ( َبَيَلُهَما ُثن  اَعَتد 

 . (5 ثل ذلك المدو   أأ عليا  قءى  م

                                                 

 . 10/211المحلى  (1 

 . 1706برقن 1330/ 3صحيح مسلن ج (2 

 . 10/37المبد   (3 

 . 6/210ومصل  عبدالرواا   536/  2موط  مالك  (4 

 . 4/171المدو   الكبرى  (5 
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ثن اشتهر ذلك عن عمر رضد  هللا علده وربمدا فدن الدبعض أ ده إجمدا  ت سسدب عليده قاعددة  مدن 
القاسددن مددن المالكيدد  :   الروايدد   بددو. قددال ال ددي  أ (1 اسددتعدل ال دد   قبددل أوا دده عوقددب  حرما دده( 

امولى وه  الم هورة ما ثبب من قءا  عمر بذلك وقيامه بذلك ف  اللدا، و ا دب قءداياه تسدير 
وقدد : قدال القاضد  أبدو محمدد . وتلت ر وتلقل ف  اممصار ولن يعلن له م ال  فثبب أ ه إجما  

وا م دددال  لهمدددا مدددع شدددهرة ذلدددك وا ت ددداره وهدددذا حكدددن  روي مثدددل ذلدددك عدددن علددد  بدددن أبددد  طالدددب
 (2 االجما ( 

قددال عمددر :   ا  لكحهددا أبدددا  وجعددل صددداقها فدد  بيددب المددال وف ددا ذلددك فدد   البددر : قددال ابددن عبددد
 . (3 اللا، ( وأخذ بذلك  عض العلما  مثل مالك واموواع  والليا  وهو رواي  عن أحمد

لكن الحق  أأ عليا  خال  عمر ف  ت بيد التحرين وجوو لهما المواج  عدد العددة ا بدل إأ عمدر لمدا 
بلره  الم عل   رجع عن قوله امول واكتفى  التفريق بيلهما مؤقتا  وأجاو لهما المواج  عد العدة ا 

رة وجيددمة ليسددب  الطويلدد  ا وعلددى هددذا فمددا  دداأ  لبردد  تثبيددب وربمددا  دداأ رجوعدده عددن قولدده  عددد فتدد
القول امول عن عمر وا عدن علد  رضد  هللا علهمدا فد أ الروايد  عدن عمدر سدلدها ملقطدع و داأ 

مر ف  ه لمدا بلرده قدول علد  . وحتى لو صح عن ع (4 ال افع  ف  القدين قد قال  ه ثن رجع عله 
فيلبرددد  لامدددام أأ  ا  جهدددال  فددد  بيدددب المدددال إامدددا قدددال الصدددداا ا :    دددرحن هللا أميدددر المدددؤملين 

قيددل : فمددا تقددول أ ددب فيهمددا قددال : لهددا الصددداا  مددا اسددتحل مددن فرجهددا ويفددرا    ردهمددا إلددى السددل 
عددددة  املدد  ثالثددد  قدددرو  ثدددن  بيلهمددا وا جلدددد عليهمدددا وتكمددل عددددتها مدددن امول ثدددن تعتددد مدددن الثدددا  

 . (5 أ شا ( قال عمر :  أ ها اللا، ردوا الدهاا  إلى السل  (  ي طبها إ
فمددادام قددد رجددع عمددر إلددى قددول علدد  فيلبردد  أأ  ددمال القددول امول وا  ددذ ر لءددع  الروايدد  أوا  

 ا  ا فالقول الثا   أجدر  ال هرة م ه  االجما  ملهما على ذلك . ولموافقته عليا  ثا ي
 نهاية وقت المغرب عند أبي حنيفة. المسألة الثالثة : 3

 يكاد أأ تتفق  لم  العلما  على أأ  هاي  وقب المررب هو غياب ال فق . لكلهن م تلفوأ ف  

                                                 

واللباب ف  الدمع بين السل   1/288وتفسير ابن  ثير  262القواعدابن رجب الحلبل      لظر:  (1 
 . 2/738 والكتاب

 . 3/194تفسير القرطب   (2 

 .  5/97ومطالب أول  اللهى  476 - 5/473ار ااستذ  (3 

 . 1/288تفسير ابن  ثير و   6/64 لظر : معرف  السلن وا ثار  (4 

 . 3/189ويلظر الحد  على أهل المد ل   5/476ااستذ ار  (5 
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مالددددك وأحمددددد وأبدددد   وسدددد  تحد دددد هددددذا ال ددددفق ا وامكثددددر علدددى أ دددده ال ددددفق امحمددددر ا وهدددو رأي 
وقال ال افع  ف  الدد د : وقب المردرب يمتدد  قددر مدا  تطهدر اال سداأ ويدؤذأ ويقدين   .(1 لمحمد

. وقوله قريب ف  الوقب مدن الدرأي  (2 ويصل  خمس ر عا    الفرض + ر عت  السل  البعدي  ( 
 امول . 

.  (3 وذهب أبو حليف  ف  الرواي  الت  اشتهر  عله إلدى : أأ آخدر وقتهدا غيداب ال دفق امبديض 
حتى صار  عالم  مميمة ف  مذهب أب  حليف  ا وجرى العمل بها فد  العدراا إلدى  وملدا الحدال  

وهدو وقدب  أطدول مدن وقدب والع ا  دائمدا يقددر  سداع  وثلدا صديفا  وشدتا   وصار ما بين المررب 
 .غياب ال فق امحمر

وفا  الدميع أأ أ ا حليف  رجع عدن قولده هدذا ووافدق أصدحاب المدذهب امول ليقدول  د أ المردرب 
 . (4  لته  وقتها  رياب ال فق امحمر

فريدددر أبددد  حليفددد  ربمدددا يقدددول  ددده ا لكدددن لددديس مدددن أصدددحاب ا وا أدعددد  حرمددد  القدددول بهدددذا الدددرأي 
ا أو أأ  ؤخدذ  ده المذاهب امربع  ا وإ ما أريد القول أأ يكد  الدميدع عدن  سدبته إلدى أبد  حليفد  

ف  العراا ا على اعتباره تقليدا  مب  حليف  ا ف أ مما  ثير ااسترراب أأ  ورد الحلفيد  فد   تدبهن  
  عن  عض الفتاوى أ ه لو  داأ إمدام محلتده يصدل  الع دا  قبدل غيداب ال دفق امبديض فامفءدل 

 . (5 أأ يصليها وحده  عد البياض( 
.  (6   مددا رجددع علدده المدتهددد لددن  بددق قددوا  لدده م دده فدد  حكددن الملسددو ( أأ أأ الحلفيدد  أثبتددوا مددع 

 فامولى الرجو  عن ذلك وامخذ  ما اتفقب عليه المذاهب امربع  لهللا تعالى أعلن . 
 
 
 
 الخيل عند أبي حنيفة . المسألة الرابعة : حكم لحم4

                                                 

 .  1/231والمرل   19/275وتفسير القرطب   1/145 لظر : المبسوط للسرخس   (1 

 . 1/123مرل  المحتاج  (2 

 . 1/144المبسوط للسرخس   (3 

والك ا   31/99فسير الكبير للراوي والت 1/124وبدائع الصلائع  1/144 لظر : المبسوط للسرخس   (4 
 .  19/275وتفسير القرطب   30/81و 15/135وروح المعا    4/728للمم  ري 

 . 1/359حاشي  ابن عابد ن  (5 

 . 596و 4/90وحاشي  ابن عابد ن   1/80 لظر : البحر الرائق  (6 
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؛ لثبدو  الددليل علدى ذلدك حيدا صدح عددن  (1 المعدرو  علدد أكثدر أهدل العلدن أأ لحدن ال يدل مبداح
.  لكددن  (2 أسددما  أ هددا قالددب :   حر ددا فرسددا  علددى عهددد رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلن ف كللدداه ( 

اشتهر عن أب  حليف  الله  عن ذلك حتى قال :  رخدف  عدض العلمدا  فد  لحدن ال يدل ف مدا أ دا 
فددال يعدبلدد  أكلدده  ( وقددال فدد  روايدد  أخددرى :  أكرهدده( قددال ا لوسدد  :  وامولددى تلددو ح إلددى قولدده 

يدده ا والثا يدد  تدددل علددى التحددرين ا بلددا  علددى مددا روي عددن أبدد   وسدد  أ دده سدد له : إذا  كراهدد  التلم 
قلب : ف  ش   أكرهه فما رأيدك فيده ت فقدال : التحدرين . ولهدذا قدال صداحب الهدايد  : امصدح أأ 

 .  (3 كراه  أكل لحمها تحريمي  علد االمام ( 
وشدهرة هدذه الروايدا  عدن أبد  حليفد  هد  التدد  دفعدب علمدا  المدذهب الحلفد  إلدى الددمم  الكراهدد  
التحريمي   مدا فعدل صداحب الهدايد  وغيدره . قدال ابدن حددر العسدقال   :  وصدحح علده أصدحاب 

 (4 ءدهن : يد ثن آكلده وا يسدمى حرامدا ( المحيْ والهداي  والذخيرة التحرين وهو قول أكثرهن وعدن  ع
وقدددال صددداحب مدمدددع ام هدددر :   أي  راهددد  تحدددرين علدددد االمدددام فددد  امصدددح  مدددا فددد  ال الصددد  

 .   (5 والهداي  وهو الصحيح  ما ف  المحيْ وغيره ( 
  : أأ أ ددا حليفدد  رجددع عددن القددول  الكراهدد  قبددل موتدده بثالثدد  أيددام ا  (6 لكددن روى صدداحب العماديدد  

 .  (7 قال : وعليه الفتوى 
والمعلى ا أ واضدح فد  الددعوة إلدى تدرك الروايد   دالتحرين أو الكراهد  عدن أبد  حليفد  ولدوا وجدود 
رواي  عن ابن عبا،  الكراه  لقلب  ملع رواي  الملع مطلقا  لعدم وجود من يقول بها لكن  ما قال 

 دده مهدددور إا أأ  لقددل الرجددو  ابددن عابددد ن عددن رأي رجددع علدده قائلدده  :  ا  دددل علددى أأ القددول 
. لكن على امقل  لبر  أأ ا  روى الله  عله عن أبد  حليفد   (8 عن  ل من قال  ه ا فافهن ( 

 .على أ ه امشهر عله بل العكس هو الصحيح 
 علة الربا في النقدين. المسألة الخامسة : 5

                                                 

 . 1/488والكاف  ف  فقه ابن حلبل  9/5والمدمو   10/77 لظر : تفسير القرطب   (1 

 .  1941برقن  3/1541وصحيح مسلن  5200برقن   5/2101صحيح الب اري  (2 

 .  5/39وبدائع الصلائع  11/233خس  والمبسوط للسر  4/68والهداي   14/101 لظر : روح المعا    (3 

 .  4/68والهداي    6/57ويلظر : المحيْ البرها    650/ 9فتح الباري  (4 

 . 4/162مدمع ام هر  (5 

لعلها فصول العمادي  لمحمد بن عل  بن أب   كر الملقب عماد الد ن ابن صاحب الهداي  .  لظر : أسما   (6 
 . 226الكتب   

 .  4/162ام هر  ومدمع 14/102 لظر : روح المعا    (7 

 . 6/66حاشي  ابن عابد ن  (8 
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ربدا فد  الدذهب الرواي  عن  ل واحدد مدلهن إلدى : أأ علد   ذهب  ل من مالك وال افع  وأحمد ف 
والفء  الثملي  المطلق  . فكل ما يسمى ثملا   لحق حكمه ف  الربا  الدذهب والفءد  . بيلمدا ذهدب 

 . (1 الووأ مع اتحاد الدلس  أبو حليف  إلى : أأ العل  ه  الكيل أو
صددود  الثمليدد  هدد  قلكددن ورد عددن امئمدد  الثالثدد  غيددر أبدد  حليفدد  أ هددن رجعددوا إلددى القددول  دد أ الم
 . (2 هب والفء  الثملي  الرالب  ا وه  جوهري  امثماأ ا فال  لحق  ل ما يسمى ثملا   حكن الذ

فدال يصددح  عددد ذلدك اال قددا  علددى هددذه الروايد  المرجددو  علهددا ا ويلبردد  اسدتبعادها علددد ذ ددر العلددل 
الت  افترضها العلما  ف  ربا الفءل ا ولذلك اختار أتبا  هذه المذاهب الرواي  الثا ي  عن أئمدتهن 

 أو رجحوها ف  مذاهبهن . 
عليها أمور مهم     أ اللقود المتداول  اليوم ا آثر  عدم ال وض فيها ؛ مأ  وهذه الحقيق   بلى

 اممر يحتاج إلى تحقيق وتفصيل طويلين ليس هذا البحا موضعه .
 الحلف بالطالق المسألة السادسة :  .5

ا    هدولن يقصد إيقا  الطدالا يفت  اليوم  ثير من أهل العلن الحال   الطالا إذا  وى بها اليمين 
تقليدددا  لددرأي ُ قددل عددن االمددام ابددن تيميدد  . ويصددفوأ الفتددوى  ايمددين فيهددا  فددارة وا يحسددبها طالقددا  

  يقدا  الطددالا    هددا ت ددد د علدى اللددا، ا  وا أدري لمدداذا يرفددل هددؤا  عمدا  قلدده تلميددذ ابددن تيميدد  
عددن أحددد مددن المباشددر وهددو االمددام الددذهب  فدد   تا دده تدداري  االسددالم حددين قددال :   ولددن ي تلددا  ددف 

ثن حرم الفتوى بها  رالب ر  كفارة من الحل   الطالا وقد أفتى  الكفارة شي لا ابن تيمي  مدة أشه
 . (3  على  فسه من أجل تكلن الفقها  فيه ثن ملع من الفتوى بها مطلقا ( 

هدا  عصدره ملهدا   جمداعهن وبد مر فهذا صداحب الفتدوى يحرمهدا علدى  فسده وعلدى غيدره ويملعده فق
علدى أي مدذهب يفتد  مدن أفتدى بهدذا اليدوم ت  . والسؤال المهن هو : االسلطاأ ا ف  ه ُسدن  سببه

إذا  اأ لن يصللا عن أحدد مدن الب در  دف يقءد   الكفدارة علدى مدن حلد   دالطالا ا  مدا يقدول 
قهيدا وا يددوو تدداولها إا علدى الذهب  . ف أ رجو  ابن تيميد  علهدا  وجدب إلرا هدا فدال تعدد رأيدا  ف

لددن يكددن السددل  اموائددل قددد  سددبيل الروايدد  . وأأ ابددن تيميدد   فسدده سددمى الحلدد  بهددا أمددرا  مبتدددعا ا
فقددال :   لددن  بلرلدد  عددن أحددد مددن الصددحا   فدد  الحلدد   ددالطالا  ددالما وإ مددا  أو فعلددوه ا ا عرفددوه

 لن يكدن ُيعدر  فد  عصدرهنا  ه محدث امأ اليمين   ا ومن  عدهن بلرلا الكالم فيه عن التا عينا

                                                 

واال صا   4/36والمرل   3/377الطالبين  وروض  2/74والفواكه الدوا    7/4 لظر : شرح فتح القد ر  (1 
 .  29/470ومدمو  فتاوى ابن تيمي   4/130والمبد   16و 5/12

 المصادر  فسها .  (2 

 . 23/285تاري  االسالم للذهب   (3 
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 توقد  علده هدو وطداوو، فد   و ده يميلدا   فد  الحلد   دالطالا أثدرا ولذلك علدما لن  بلد  أ دا ثدور
لدن  بلرلد  أ ده  داأ  ا ع  محدث  ف  اممد وقال أيءا : ف أ اليمين  الطالا بد (1  وجب الكفارة ( 

ولكن قد ذ روهدا فد  أيمداأ البيعد  التد  رتبهدا الحدداج بدن  ا ُيحل  بها على عهد قدما  الصحا  
والعتدداا...( فهدد  إذأ ممددا  والطددالاا  وصدددق  المددالا ا وهدد  ت ددتمل علددى اليمددين  دداهلل ا  وسدد 

فحداولوا إيدداد  محالد ا بهدا ا طدالا يقدع أحدثه الحداج اأو حد  فد  وما دها واعتقدد اللدا، أأ ال
 (2  الحيل للت لف ملها

                          وأأ  أأ الطدالا ا  فدارة فيدها وقال ابن عبد البر:ا خال  بدين علمدا  اممد  سدلفهن وخلفهدن ا     
  . (3 وأ ه اوم مع وجود الصف  ا  اليمين  الطالا  الطالا على الصف 

 الخاتمة
 أبرز نتائج البحث : 

معظن علما  امم  االسالمي  ورد  علهن آرا  شرعي  ف  شدتى مدداا  العلدوم ال درعي   .1
ثن عادوا علها ا وهو أمر حد  فد  ومدن الصدحا   رضدواأ هللا علديهن أجمعدين وإلدى حدد 

  يملعه ما ع شرع  وا عرف  .ا أ ا وهو أمر طبيع  ا
عودة الفقيه عن رأي رآه ا دليل على إخال  الفقيه ودقته ا وخ ديته هلل تبدارك وتعدالى ا  .2

ومؤشر على عدم إصراره على ال ط  الذي يكت فه ا وربما هو واجب يحتمده تقدوى هللا ا 
 فالفقيه مبل   عن هللا تعالى حكمه لللا، .

وجيه  دعو الفقيه إلى التراجع عن قوله ا  دليل لن يكدن يعرفده ابد أأ يكوأ هلاك سبب  .3
ثدن اطلددع عليده ا أو تبددين لده ضددع  دليلدده امول ا وصدح  دليددل يعارضده ا لكددن ابددد أأ 
يكوأ الدافع له على الرجو  دليال  أقوى ممدا اعتمدده فد  قولده امول ا وأأ ا يحملده علدى 

 الرجو  هوى أو تعصب أو ميل عن الحق .
ذا رجددع المفتدد  أو الفقيدده عددن رأي رآه ا لددن يعددد ذلددك قددوا  لدده ا بددل هددو فدد  حكددن القددول وإ .4

الملسددو  ا اسدديما إذا ُعددر  أأ لدده رأيددا  ثا يددا  متدد خرا  عددن ذلددك الددرأي ا وصددرح بتددرك رأيدده 
امول ا أو قددال : رجعددب علدده ا أو أأ امصددح هددو قددول  الثددا   ا فدد أ لددن ي عددر  تدداري  

الفقيه على تدرجيح أحدد قوليده ا فُيعتدد  دالقولين عدن ذلدك الفقيده فد   أولهما ا أو لن   لف
 تلك المس ل  .

                                                 

 . 89/ 2وإغاث  اللهفاأ 54/ 3وإعالم الموقعين  264و 263و 259/ 35مدمو  فتاوىابن تيمي   (1 

 .  38/ 33و 290/ 35مدمو  فتاوى ابن تيمي   (2 

 . 20/90التمهيد  (3 
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إذا ثبب رجو  الفقيه عن قوله ا ولن يكن غيره قال بدذلك القدول ا فدال يددوو للمقلدد العمدل  .5
 ه ا وعليه الرجو  عله إأ  اأ قد عمل  ه ما أمكن ذلك ا ف أ تعدذر الرجدو   د أ تدموج 

ن الدددخول أو حصددل لدده ملهددا ولددد ا فددال  لممدده فسدد  اللكدداح إا إذا  دداأ  موجبدده  ددامرأة وتدد
الرأي  لاقض دليال  قطعيا   قرآأ أو سدل  متفدق عليهدا أو إجمدا  مقظدو   ده فيددب الفسد  
حيلها . لكن يدوو للمقلد إأ  اأ قادرا  على التمييم بين امدلد  أأ يصدحح مدا رجدع علده 

  رط أأ  وجد عالن آخر سدبقه إلدى القدول بهدذا الدرأي الفقيه إذا دل  الدليل الصحيح عليه 
 ا حتى ا يكوأ مبتدعا  قوا  لن يسبقه إليه أحد .

اختال  امقوال المروي  ف   عض المذاهب عن شي  المذهب محمول على وجدود قدولين  .6
لددده فددد  المسددد ل  فددد  وقتدددين م تلفدددين ا  ال دددافع  فددد  العدددراا ومصدددر ا وربمدددا  ددداأ ذلدددك 

فددد  اللقدددل والرلدددْ مدددن الدددرواة ا  مدددا فددد  أغلدددب الروايدددا  عدددن أبددد  حليفددد      سدددبب ال طددد  
وأحمد ا فف  هذ ن المذهبين إذا لن تصح رواي  عن الفقيه تفيد تراجعه عدن قولده ا وجدب 
امخددذ  ددامقوى مددن الدددليلين ا مأ أئمدد  المددذاهب  صددوا علددى : أأ مددذاهبهن هدد  مددا وافددق 

 ذهب  (.الحد ا الصحيح  إذا صح الحد ا فهو م
امرجددح فدد  عقوبدد  ال مددر أ هددا  ا ددب حدددا  بلدد  أربعددين جلدددة  فعددل اللبدد  صددلى هللا عليدده  .7

وسددلن ا ومددا واده الصددحا   فيمددا  عددد إ مددا  دداأ ترليظددا  فدد  التعميددر والت د ددب ا فدد   عددض 
الحاا  على  عض ال اربين لل مر ا وليس حكما  عاما  للدميع ا ولذلك  ددهن سدرعاأ 

 ذلك إلى امربعين ا لما ت كدوا أأ العقوب  حد ا تدوو مداووته . ما عادوا عن
امرجح أأ الصحا   اتفقوا  اسيما عمر وعل  رض  هللا علهما( على أأ من تموج امرأة  .8

ف  عدتها من ووج آخر فعليهما الت د ب ا ويفرا بيلهما إلى حين ا تها  عدة امول ا ثن 
ا تموجا  عد ذلك وا تحرم عليه مؤبدا   ما هدو م دهور ا تعتد من الثا   أيءا  ا وإأ شا 

مأ ذلك لن يصح عن عمر ا وعلى فرض صحته فقد ثبدب رجوعده علده ليتفدق مدع علد  
 عليه .

الدراجح أأ أ ددا حليفدد  رجددع عدن قولدده :  دد أ  هايدد  وقدب المرددرب  ريدداب ال ددفق امبدديض ا  .9
وا يصدح روا تده عدن أبد  حليفد  وأأ الذي استقر عليه رأيده هدو  ريداب ال دفق امحمدر ا 

 على أ ه رأي له . 
 عن أكل لحن ال يل ا وقال    احتها . الراجح أأ أ ا حليف  رجع عن الله  .10
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الراجح علد أئم  المذاهب الثالث  غير الحلفي  أ هدن رجعدوا عدن قدولهن : إأ علد  الربدا فد         .11
وهر الثمليد  ا أو الثمليد  الرالبد  ( . فدال إلى القول    هدا :   جد اللقد ن   مطلق الثملي  (

 يدوو البقا  على القول امول لعدم وجود قائل  ه ا وا يصح  سبته إلى امئم  الثالث  .
ا يدددوو إفتددا  مددن حلدد   ددالطالا  دد أ عليدده  فددارة يمددين إذا  ددوى اليمددين ا م دده لددن يقددل     .12

 على  فسه وملع غيره من القول بها .  بذلك أحد من أهل العلن سوى ابن تيمي  ا ثن حرمها 
 

 المراجع والمصادر
 

االتقدداأ فدد  علددوم القددرآأا تدد لي : جددالل الددد ن عبددد الددرحمن السدديوط ا دار الل ددر: دار  .1
 ما الطبع : امولىا تحقيق: سعيد الملدوب .1996 -هد1416 -لبلاأ  -الفكر 

أبددد   كدددر بدددن أ دددوب بدددن سدددعد أحكدددام أهدددل الذمددد  : أبدددو عبدددد هللا شدددمس الدددد ن محمدددد بدددن  .2
 -بيددددرو   -الدددددمام  -دار ابددددن حددددمم  -المرعدددد  الدم ددددق ا دار الل ددددر: رمددددادى للل ددددر 

شددددداكر توفيدددددق  -ا الطبعددددد : امولدددددىا تحقيدددددق:  وسددددد  أحمدددددد البكدددددري 1997 - 1418
 العاروري .

أخبار أب  حليف  وأصحا ه : القاض  أبو عبد هللا حسين بن عل  الصيمريا دار الل ر:  .3
 ما الطبع : الثا ي  .1985 -هد 1405 -بيرو   -ن الكتب عال

 -آداب الم دددد  إلددددى الصددددالة : محمددددد بددددن عبددددد الوهددددابا دار الل ددددر: مطددددا ع الريدددداض  .4
الريدداضا الطبعدد : امولددىا تحقيددق: عبددد الكددرين بددن محمددد الالحددن ا  اصددر بددن عبددد هللا 

 الطرين ا سعود بن محمد الب ر.
فقهددا  اممصددار: أبددو عمددر  وسدد  بددن عبددد هللا بددن عبددد البددر  ااسددتذ ار الدددامع لمددذاهب .5

ما الطبعد : امولدىا 2000 -بيدرو   -اللمري القرطب ا دار الل ر: دار الكتدب العلميد  
 محمد عل  معوض .-تحقيق: سالن محمد عطا

دم ددق/  -أسددما  الكتددب : عبددد اللطيدد  بددن محمددد ريدداض وادة ا دار الل ددر: دار الفكددر   .6
 ما الطبع : الثالث ا تحقيق: د. محمد التو د  .1983هد/ 1403 -سوري  

أصددول السرخسدد  : محمددد بددن أحمددد بددن أبدد  سددهل السرخسدد  أبددو  كددرا دار الل ددر: دار  .7
 بيرو   . –المعرف  

إعالم الموقعين عن رب العالمين : أبو عبد هللا شمس الد ن محمد بن أب   كر بن أ وب  .8
ا تحقيق: طه عبدد 1973 -بيرو   -الل ر: دار الديل  بن سعد المرع  الدم ق ا دار

 الرهو  سعد .
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إغاث  اللهفاأ ف  حكن طالا الرءباأ : أبو عبد هللا شمس الد ن محمد بن أب   كدر بدن  .9
 -مكتدب فرقدد ال دا    -أ وب بن سعد المرع  الدم ق ا دار الل ر: المكتب االسدالم  

 امولىا تحقيق: محمد عفيف  .ا الطبع : 1986 - 1406 -الرياض  -بيرو  
 -بيدددرو   -امم : محمدددد بدددن إدريدددس ال دددافع  أبدددو عبدددد هللاا دار الل دددر: دار المعرفددد   .10

 ا الطبع  : الثا ي   .1393
  اال صا  ف  معرفد  الدراجح مدن ال دال  علدى مدذهب االمدام أحمدد بدن حلبدل : علد  بدن  .11

بيدددرو ا تحقيدددق:  -يددا  التدددرا  العربددد  سددليماأ المدددرداوي أبدددو الحسدددنا دار الل دددر: دار إح
 محمد حامد الفق . 

أ وار البروا ف  أ دوا  الفدروا أو الفدروا  مدع الهدوامش (ا تد لي : أبدو العبدا، أحمدد بدن  .12
 -هدددددد 1418 -بيدددددرو   -إدريدددددس الصدددددلهاج  القرافددددد ا دار الل دددددر: دار الكتدددددب العلميددددد  

 ما الطبع : امولىا تحقيق: خليل الملصور1998
 يس الفقها  ف  تعريفا  املفاُ المتداول  بين الفقها  : قاسن بن عبد هللا بن أميدر علد  أ .13

ا الطبعدد : امولدىا تحقيدق: د. أحمدد بددن 1406 -جددة  -القو دويا دار الل در: دار الوفدا  
 عبد الرواا الكبيس .

القداهرة  - : سبْ ابن الدوويا دار الل ر: دار السالم  إ ثار اال صا  ف  آثار ال ال  .14
 ا الطبع : امولىا تحقيق:  اصر العل  اللاصر ال ليف 1408 -
 -البحر الرائق شرح  لم الدقائق : وين الد ن ابن  دين الحلف ا دار الل ر: دار المعرف   .15

 بيرو ا الطبع : الثا ي  .
ا دار البحر المحيْ ف  أصول الفقده : بددر الدد ن محمدد بدن بهدادر بدن عبدد هللا المر  د  .16

ما الطبعددد : امولددددىا 2000 -هدددد 1421 -لبلدددداأ/ بيدددرو   -الل دددر: دار الكتدددب العلميددد  
 تحقيق: ضبْ  صوصه وخرج أحاد ثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر .

بددددائع الصدددلائع فددد  ترتيدددب ال دددرائع  : عدددال  الدددد ن الكاسدددا  ا دار الل دددر: دار الكتددداب  .17
 ا ي  .ا الطبع : الث1982 -بيرو   -العرب  

البدددر المليددر فدد  ت ددريج امحاد ددا وامثددار الواقعدد  فدد  ال ددرح الكبيددر : سددراج الددد ن أبدد   .18
حفف عمر بن عل  بن أحمد ام صاري ال افع  المعرو   دابن الملقدنا دار الل در: دار 

ما الطبعدددد : ااولددددىا 2004-هددددد1425 -السددددعودي  -الريدددداض -الهدددددرة للل ددددر والتوويددددع 
 الريْ و عبدهللا بن سليماأ وياسر بن  مال .تحقيق: مصطفى أبو 
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تددداري  االسدددالم ووفيدددا  الم ددداهير وامعدددالم : شدددمس الدددد ن محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عثمددداأ  .19
ما الطبع : 1987 -هد 1407 -لبلاأ/ بيرو   -الذهب ا دار الل ر: دار الكتاب العرب  

 امولىا تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمري .
حد ا : عبدهللا بدن مسدلن بدن قتيبد  أبدو محمدد الدد لوريا دار الل در: دار ت ويل م تل  ال .20

 ا تحقيق: محمد وهري اللدار .1972 - 1393 -بيرو   -الديل 
التحبيدددر شدددرح التحريدددر فددد  أصدددول الفقددده : عدددال  الدددد ن أبددد  الحسدددن علددد  بدددن سدددليماأ  .21

 -هددددددد 1421 - السددددددعودي  / الريدددددداض -المددددددرداوي الحلبلدددددد ا دار الل ددددددر: مكتبدددددد  الرشددددددد 
ما الطبعدد : امولددىا تحقيددق: د. عبددد الددرحمن الدبددرينا د. عددوض القر دد ا د. أحمددد 2000

 السراح .
تحفدددد  امحددددوذي   ددددرح جددددامع الترمددددذيا تدددد لي : محمددددد عبددددد الددددرحمن بددددن عبددددد الددددرحين  .22

 بيرو  -المبار فوري أبو العالا دار الل ر: دار الكتب العلمي  
بيرو   -د بن عل  الدرجا  ا دار الل ر: دار الكتاب العرب  التعريفا  : عل  بن محم .23

 ا الطبع : امولىا تحقيق: إبراهين امبياري  .1405 -
تفسير القرآأ العظين : إسماعيل بن عمر بدن  ثيدر الدم دق  أبدو الفددا ا دار الل در: دار  .24

 . 1401 –بيرو   -الفكر 
لددد ن محمددد بدن عمددر التميمد  الددراوي ال ددافع ا التفسدير الكبيددر أو مفداتيح الريددب : ف در ا .25

 ما الطبع : امولى .2000 -هد 1421 -بيرو   -دار الل ر: دار الكتب العلمي  
التل ددديف الحبيدددر فددد  أحاد دددا الرافعددد  الكبيدددر : أحمدددد بدددن علددد  بدددن حددددر أبدددو الفءدددل  .26

اليمدددا    ا تحقيدددق: السددديد عبددددهللا هاشدددن1964 - 1384 -المد لددد  الملدددورة  -العسدددقال   
 المد   .

التمهيد لما ف  الموط  من المعا   وامسا يد : أبو عمر  وس  بن عبد هللا بن عبدد البدر  .27
ا 1387 -المردددددرب  -اللمدددددريا دار الل دددددر: ووارة عمدددددوم اموقدددددا  وال دددددؤوأ االسدددددالمي  

 محمد عبد الكبير البكري . تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ا
لتعليددق : شددمس الددد ن محمددد بددن أحمددد بددن عبددد الهددادي الحلبلدد ا تلقدديح تحقيددق أحاد ددا ا .28

ما الطبعدددد : امولددددىا تحقيددددق: أيمددددن 1998 -بيددددرو   -دار الل ددددر: دار الكتددددب العلميدددد  
 صالح شعباأ  .

الددددامع محكدددام القدددرآأا تددد لي : أبدددو عبدددد هللا محمدددد بدددن أحمدددد ام صددداري القرطبددد ا دار  .29
 القاهرة . –الل ر: دار ال عب 



    
 

 

1324 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لكلية العلوم اإلسالمية  املؤمتر العلمي الثاني 
issn:2071-6028 

 آراء فقهية شاعت مع أن أصحاهبا رجعوا عنها  الفقه وأصوله:  احملور الثالث
 

الدددامع مخددالا الددراوي وآداب السددامع : أحمددد بددن علدد  بددن ثابددب ال طيددب البردددادي أبددو  .30
 ا تحقيق: د. محمود الطحاأ .1403 -الرياض  - كرا دار الل ر: مكتب  المعار  

حاشي  البديرم  علدى شدرح مدلهج الطدالب  التدريدد للفدع العبيدد( : سدليماأ بدن عمدر بدن  .31
 تر يا  . –ديار  كر  -لمكتب  االسالمي  محمد البديرم ا دار الل ر: ا

حاشددددي  الرملدددد  الكبيددددر : أبددددو العبددددا، أحمددددد الرملدددد  ام صدددداري مطبددددو  بهددددامش أسددددلى  .32
 المطالب : و ريا بن محمد بن و ريا ام صاري اللاشر: دار الكتاب االسالم  .

حمد أمدين بدن حاشي  رد الم تار على الدر الم تار شرح تلوير ام صار : ابن عابد ن م .33
هددد(. ا دار الل دددر: دار 1252عمددر بددن عبددد العميدددم عابددد ن الدم ددق  الحلفددد   المتددوفى: 

 م .2000 -هد 1421 -بيرو .   -الفكر للطباع  والل ر.  
حاشي  قليوب  على شرح جالل الد ن المحل  على ملهداج الطدالبين : شدهاب الدد ن أحمدد  .34

 -هدددد 1419 -لبلددداأ / بيدددرو   -: دار الفكدددر بدددن أحمدددد بدددن سدددالم  القليدددوب ا دار الل دددر
 ما الطبع : امولىا تحقيق: مكتب البحو  والدراسا  .1998

الحدداوي الكبيددر فدد  فقدده مددذهب االمددام ال ددافع  وهددو شددرح م تصددر المم دد   : علدد  بددن  .35
 -بيدرو   -محمد بدن حبيدب المداوردي البصدري ال دافع ا دار الل در: دار الكتدب العلميد  

 -ما الطبعددد : امولدددىا تحقيدددق: ال دددي  علددد  محمدددد معدددوض  1999-هدددد  1419 -لبلدداأ 
 ال ي  عادل أحمد عبد الموجود .

الحددد  علددى أهددل المد لدد  : محمددد بدددن الحسددن ال دديبا   أبددو عبددد هللاا دار الل ددر: عدددالن  .36
 ا الطبع : الثالث ا تحقيق: مهدي حسن الكيال   القادري  .1403 -بيرو   -الكتب 

محمدددددد عدددددال  الدددددد ن الحصدددددكف  ابدددددن علددددد  ا شدددددرح تلدددددوير ام صدددددار لم تدددددار :  الددددددر ا .37
 ا الطبع : الثا ي  .1386 -بيرو   -ا دار الل ر: دار الفكر  للتمرتاش 

روح المعا   ف  تفسير القرآأ العظين والسبع المثا   : العالم  أب  الفءل شدهاب الدد ن  .38
 بيرو  . –ار إحيا  الترا  العرب  السيد محمود املوس  البرداديا دار الل ر: د

روض  الطالبين وعمدة المفتين : يحيى بن شر  اللوويا دار الل در: المكتدب االسدالم   .39
 ا الطبع : الثا ي   .1405 -بيرو   -
سلن أب  داود : سليماأ بن امشعا أبو داود السدستا   اموديا دار الل ر: دار الفكر  .40

 ن عبد الحميد .ا تحقيق: محمد محي  الد 
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سدددلن البيهقددد  الكبدددرى : أحمدددد بدددن الحسدددين بدددن علددد  بدددن موسدددى أبدددو  كدددر البيهقددد ا دار  .41
ا تحقيددق: محمددد عبددد القددادر 1994 - 1414 -مكدد  المكرمدد   -الل ددر: مكتبدد  دار البدداو 

 عطا  .
سددير أعددالم اللددبال  : محمددد بدددن أحمددد بددن عثمدداأ بدددن قايمدداو الددذهب  أبددو عبدددد هللاا دار  .42

ا الطبع : التاسع ا تحقيق: شعيب امر اهوط ا 1413 -بيرو   -ل ر: مؤسس  الرسال  ال
 محمد  عين العرقسوس  .

شرح المرقا   على موط  االمدام مالدك : محمدد بدن عبدد البداق  بدن  وسد  المرقدا  ا دار  .43
 ا الطبع : امولى  .1411 -بيرو   -الل ر: دار الكتب العلمي  

 -:  مال الد ن محمد بن عبد الواحد السيواسد ا دار الل در: دار الفكدر  شرح فتح القد ر .44
 بيرو ا الطبع : الثا ي  .

صحيح الب اري : محمد بن إسماعيل أبو عبددهللا الب داري الدعفد ا دار الل در: دار ابدن  .45
ا الطبع : الثالث ا تحقيق: د. مصطفى د دب 1987 - 1407 -بيرو   -كثير ا اليمام  

 البرا .
صدددحيح مسدددلن : مسدددلن بدددن الحدددداج أبدددو الحسدددين الق ددديري الليسدددابوريا دار الل دددر: دار  .46

 بيرو ا تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق  . -إحيا  الترا  العرب  
صحيح مسلن   رح اللووي : أبو و ريا يحيى بن شر  بن مري اللوويا دار الل در: دار  .47

 ع : الطبع  الثا ي  .ا الطب1392 -بيرو   -إحيا  الترا  العرب  
عمدة القاري شرح صحيح الب اري : بدر الد ن محمود بن أحمد العيل ا دار الل ر: دار  .48

 بيرو  . –إحيا  الترا  العرب  
فتددداوى ابدددن الصدددالح : عثمددداأ بدددن عبدددد الدددرحمن بدددن عثمددداأ ال دددهرووي أبدددو عمدددروا دار  .49

ا الطبعد : امولدىا تحقيدق: 1407 - بيدرو  -الل ر: مكتب  العلوم والحكدن ا عدالن الكتدب 
 د. موفق عبد هللا عبد القادر

الفتاوى الفقهي  الكبرى:  أحمد بن محمد بن علد  بدن حددر الهيتمد  السدعدي ام صداريا  .50
 شهاب الد ن شي  االسالما أبو العبا، دار الل ر: دار الفكر .

اأ : ال دي   ظدام وجماعد  مدن الفتاوى الهلدي  ف  مذهب االمام امعظن أبد  حليفد  اللعمد .51
 م .1991 -هد 1411 -علما  الهلدا دار الل ر: دار الفكر 

فدددتح البددداري شدددرح صدددحيح الب ددداري : أحمدددد بدددن علددد  بدددن حددددر أبدددو الفءدددل العسدددقال    .52
 بيرو ا تحقيق: محب الد ن ال طيب . -ال افع ا دار الل ر: دار المعرف  
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لد ن بن عبد العميم المليباريا دار الل ر: دار الفكدر فتح المعين   رح قرة العين : وين ا .53
 بيرو . –
الفرو  وتصحيح الفدرو  : محمدد بدن مفلدح المقدسد  أبدو عبدد هللاا دار الل در: دار الكتدب  .54

 ا الطبع : امولىا تحقيق: أبو المهرا  حاوم القاض  .1418 -بيرو   -العلمي  
د القيروا دد  : أحمددد بددن غلددين بددن سددالن اللفددراوي الفواكدده الدددوا   علددى رسددال  ابددن أبدد  ويدد .55

 .  1415 –بيرو   -المالك ا دار الل ر: دار الفكر 
القواعددد : أبددو الفددرج ويددن الددد ن عبددد الددرحمن بددن رجددب الحلبلدد ا دار الل ددر: مكتبدد   ددمار  .56

 ما الطبع : الثا ي  .1999 -مك   -مصطفى الباو 
بددن حلبددل : عبددد هللا بددن قدامدد  المقدسدد  أبددو محمدددا  الكدداف  فدد  فقدده االمددام المبدددل أحمددد .57

 بيرو   . –دار الل ر: المكتب ااسالم  
كتددب ورسددائل وفتدداوى شددي  االسددالم ابددن تيميدد  أحمددد عبددد الحلددين بددن تيميدد  الحرا دد  أبددو  .58

العبا،ا دار الل ر: مكتب  ابن تيمي ا الطبع : الثا يد ا تحقيدق: عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن 
 اصم  اللددي قاسن الع

الك ددا  عددن حقددائق التلميددل وعيددوأ امقاويددل فدد  وجددوه الت ويددل : أبددو القاسددن محمددود بددن  .59
بيدرو ا تحقيدق: عبدد  -عمر المم  ري ال واروم ا دار الل ر: دار إحيا  الترا  العربد  

 الرواا المهدي.
بددن أحمددد ك دد  امسددرار عددن أصددول ف ددر االسددالم البددمدوي : عددال  الددد ن عبددد العميددم  .60

م. ا تحقيق: عبدد 1997 -هد 1418 -بيرو   -الب اريا دار الل ر: دار الكتب العلمي  
 هللا محمود محمد .

اللباب ف  الدمع بين السل  والكتاب :  جمال الد ن أبو محمد عل  بدن أبد  يحيدى و ريدا  .61
 -  -ي  الدددار ال ددام -بددن مسددعود ام صدداري ال مرجدد  الملبددد  ا دار الل ددر: دار القلددن 

م ا الطبعد : الثا يد  ا تحقيدق: د. 1994 -هدد 1414 -لبلاأ / بيدرو    -سوريا / دم ق 
 محمد فءل عبد العميم المراد .

المبد  ف  شرح المقلع : إبراهين بن محمد بن عبد هللا بن مفلح الحلبل  أبو إسدحااا دار  .62
 .  1400 –بيرو   -الل ر: المكتب االسالم  

 بيرو  . –مس الد ن السرخس ا دار الل ر: دار المعرف  المبسوط : ش .63
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مدمددع ام هددر فدد  شددرح ملتقددى ام حددر : عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن سددليماأ الكليبددول   .64
 -هددددد 1419 -لبلدددداأ/ بيددددرو   -المدددددعو   ددددي   وادها دار الل ددددر: دار الكتددددب العلميدددد  

 عمراأ الملصور .ما الطبع : امولىا تحقيق: خرح آياته وأحاد ثه خليل 1998
 م .1997 -بيرو   -المدمو   : يحيى بن شر  اللوويا دار الل ر: دار الفكر  .65
المحلى : عل  بن أحمدد بدن سدعيد بدن حدمم الظداهري أبدو محمددا دار الل در: دار ا فداا  .66

 بيرو ا تحقيق: لدل  إحيا  الترا  العرب  . -الدد دة 
أبددو المعددال  برهدداأ الددد ن محمددود بددن أحمددد بددن  ا   : المحدديْ البرهددا   فدد  الفقدده اللعمدد  .67

عبددد الكددرين  المحقددق: هددد(616عبددد العميددم بددن عمددر بددن َمدداَوَة الب دداري الحلفدد   المتددوفى: 
  2004 -هد  1424امولىا  الطبع : لبلاأ –ا دار الكتب العلمي ا بيرو   سام  الدلدي

ل  البيهق  أبو  كرا دار الل ر: دار : أحمد بن الحسين بن عالمدخل إلى السلن الكبرى  .68
  ا تحقيق: د. محمد ضيا  الرحمن امعظم 1404 -الكويب  -ال لفا  للكتاب االسالم  

المدخل إلى مذهب االمدام أحمدد بدن حلبدل : عبدد القدادر بدن بددراأ الدم دق ا دار الل در:  .69
 بن عبد المحسن ا الطبع : الثا ي ا تحقيق: د. عبد هللا1401 -بيرو   -مؤسس  الرسال  

 التر   .
 بيرو  . –المدو   الكبرى : مالك بن أ سا دار الل ر: دار صادر  .70
مراتب االجما  ف  العبادا  والمعامال  وااعتقادا  : عل  بن أحمد بن سعيد بدن حدمم  .71

 بيرو  . –الظاهري أبو محمدا دار الل ر: دار الكتب العلمي  
اة المصدابيح : علد  بدن سدلطاأ محمدد القداريا دار الل در: دار مرقاة المفداتيح شدرح م دك .72

ما الطبعددد : امولدددىا تحقيدددق: جمدددال 2001 -هدددد 1422 -لبلددداأ/ بيدددرو   -الكتدددب العلميددد  
 عيتا   .

المسددددتدرك علددددى الصددددحيحين : محمددددد بددددن عبدددددهللا أبددددو عبدددددهللا الحدددداكن الليسددددابوريا دار  .73
ما الطبعدددد : امولددددىا تحقيددددق: 1990 -هددددد 1411 -بيددددرو   -الل ددددر: دار الكتددددب العلميدددد  
 مصطفى عبد القادر عطا .

المسودة ف  أصدول الفقده  تد لي : عبدد السدالم + عبدد الحلدين + أحمدد بدن عبدد الحلدين آل  .74
 القاهرةا تحقيق: محمد محيى الد ن عبد الحميد . -تيمي ا دار الل ر: المد   

 -لعا  ا دار الل ددر: المكتددب االسددالم  المصددل  : أبددو  كددر عبددد الددرواا بددن همددام الصدد .75
 ا الطبع : الثا ي ا تحقيق: حبيب الرحمن امعظم  .1403 -بيرو  
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مطالب أول  اللهى ف  شرح غاي  الملتهى  : مصطفى السيوط  الرحيبا  ا دار الل در:  .76
 م .1961 -دم ق  -المكتب االسالم  

محمدد بدن إدريدس ال دافع  : أبدو  كدر أحمدد معرف  السلن وا ثار عن االمام أب  عبد هللا  .77
بن الحسين بدن علد  بدن موسدى أبدو أحمدد. البيهقد . ال سدروجردي ا دار الل در: دار الكتدب 

 تحقيق: سيد  سروي حسن .  -لبلاأ/ بيرو    -العلمي   
مرل  المحتاج إلى معرف  معا   ألفاُ الملهاج :  محمد ال طيدب ال دربيل ا دار الل در:  .78

 بيرو  . –كر دار الف
المرل  ف  فقه االمام أحمد بن حلبل ال يبا   : عبد هللا بن أحمد بن قدام  المقدس  أبو  .79

 ا الطبع : امولى .1405 -بيرو   -محمدا دار الل ر: دار الفكر 
موط  االمام مالك  تد لي : مالدك بدن أ دس أبدو عبددهللا امصدبح ا دار الل در: دار إحيدا   .80

 ا تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق  .-  -مصر  - الترا  العرب 
 هاي  المحتاج إلى شرح الملهاج : شمس الد ن محمد بن أب  العبا، أحمد بن حممة ابن  .81

 -بيرو   -شهاب الد ن الرمل  ال هير  ال افع  الصرير.ا دار الل ر: دار الفكر للطباع  
 م .1984 -هد 1404

أبدد  الحسددن علدد  بددن أبدد   كددر بددن عبددد الدليددل الرشدددا   الهدايدد  شددرح بدايدد  المبتدددي :  .82
 المرغيا  ا دار الل ر: المكتب  االسالمي  .

 
 
 
 


