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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، أما بعد:

فإن قضية الرخصة واألخذ باأليرس من أقوال الفقهاء ولو أدى ذلك إىل التلفيق بني مذاهبهم قضية شائكة إذ 

ورد بشأهنا إطالقات يف كالم بعض أهل العلم أنه فسق وتساهل واستهانة بالدين ، ويف املقابل نجد من أجاز 

ذلك وعده من التيسري الذي جاءت به الرشيعة ، وهو مقصد من مقاصدها ، فكان ال بد من الوقوف عىل 

 الصواب يف هذا الباب ومعرفة ضوابطه وقيوده .

مع أمثلة  -ظم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا مؤمترا علميا بعنوان اإلفتاء وضوابطه وألمهية هذا املوضوع فقد ن

-هـ1439تطبيقية من واقع املسلمني يف أمريكا وهو املؤمتر اخلامس عرش والذي يعقد بمدينة هيوستن 

الورقة  مـ، وقد أدرج املجمع يف حماور املؤمتر قضية الرتخص ، فأحببت املشاركة يف هذا املحور هبذه2018

 البحثية املخترصة . 

 وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب هلا القبول، وأن ينفع هبا املسلمني .

 وكتب:

 وليد بن إدريس بن عبد العزيز املنييس

 مينيسوتا والية –مدينة مينيابوليس 

 هـ1439ربيع األول  20
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 التلفيق بني املذاهب : املبحث األول

 تعريف التلفيق :

واصطالحا اجلمع بني مذهبني أو أكثر بحيث تنتج  (1)التلفيق لغة هو املواءمة واملالءمة وضم اليشء إىل اليشء 

 صورة مركبة ال يقول بمجموعها أحد األئمة املجتهدين منفردا

مثاله من مسح شعرة واحدة أو بعض شعرة يف الوضوء تقليدا للشافعي يف إجزاء ذلك ثم ملس امرأة وقلد أبا 

حنيفة يف عدم انتقاض وضوئه وعليه نجاسة كلب فقلد مالكا يف طهارهتا فصالته هبذا الوضوء باطلة عند كل 

 منهم 

 (2)وقد حكى ابن حجر اهليتمي اإلمجاع عىل بطالن احلكم امللفق 

ولكن هذا اإلمجاع غري صحيح فقد أجازه مجع غفري من األئمة كابن اهلامم والقرايف والقايض أبو السعود 

 (3)ومرعي الكرمي 

قال مرعي : والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التقليد يف التلفيق ال بقصد تتبع ذلك ألن من تتبع 

 (4)م الذين ال يسعهم غري ذلك الرخص فسق ، بل حيث وقع ذلك اتفاقا خصوصا من العوا

وقال الدكتور وهبة الزحييل : وجيوز تقليد كل مذهب إسالمي معتمد عند األغلبية وإن أدى إىل التلفيق عند 

الرضورة أو احلاجة أو العجز أو العذر ألن الصحيح جوازه عند املالكية ومجاعة من احلنفية كام جيوز األخذ 

د احلاجة أو املصلحة ال عبثا وتلهيا وهوى ألن دين اهلل يرس ال عرس ، بأيرس املذاهب أو تتبع الرخص عن

 (5)فيكون القول بجواز التلفيق من باب التيسري عىل الناس 

وقد يقع التلفيق لالحتياط بأن يأخذ يف كل مسألة بأشد األقوال ال بأخفها عكس الصورة السابقة ، وقد 

 (6)أجازه التقي السبكي وجعله من أحسن التقليد 

 من أمثلة عمل األئمة بالتلفيق :

                                                           
 10/330لسان العرب  -1
 . 3/330الفتاوى الكربى للهيتمي  -2
األحكام د عادل أبو محزة ، وانظر تبعيض  1/391، مطالب أويل النهى ملرعي الكرمي  80القول السديد البن مال فروخ  -3

 . 58ص 
 1/391مطالب أويل النهى ملرعي الكرمي  -4
 .1/24الفقه اإلسالمي وأدلته  -5
 . 1/146الفتاوى  -6
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قد يقع يف احلج يف كل عام، ما ُيبتىل به كثري من نساء العلامء والعوام، وذلك أن "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

املحرمة حتيض قبل طواف اإلفاضة، ويرحل الركب قبل طهرها، وال يمكن املقام للطواف..قال: ويف سنة 

 من نساء األعيان وغريهم، فمنهن من انقطع دمها يوًما أو أكثر باستعامل سبع وسبعامئة جرى ذلك لكثري

دواء، ومنهن من انقطع دمها يوًما أو أكثر بغري دواء، فظنت أن الدم ال يعود ففعلت كاألوىل، ثم عاد الدم يف 

، أيام عادهتا، ومنهن من طافت قبل انقطاعه وقبل غسلها، ومنهن من سافرت مع الركب قبل الطواف

 وكانت قد طافت طواف القدوم وسعت بعده.. فهؤالء أربعة أصناف،،

فلام اشتد األمر هبن، وخفن أن حيرم تزوجيهن، ووطُء املزوجة منهن، ويرجعن بال حج، وقد أتني من بالد 

 بعيدة، وقاسني املشاق الشديدة، وأنفقن األموال؛ كثر منهن السؤال، وقد قاربت عقوهلن للزوال:

 ن هذا احلرج؟هل من خمرج ع

وهل مع الشدة من فرج؟فسألت اهلل التوفيق واإلرشاد، إىل ما فيه التيسري عىل العباد، من مذاهب العلامء 

 : -واهلل أعلم بالصواب-األئمة، الذين جعل اختالفهم رمحة لألمة فظهر يل يف اجلواب 

 أنه جيوز تقليد كل واحد من األئمة األربعة،

 مسألة، وآخَر يف أخرى،فعىل هذا: يصح حج كل منهن.. وأن يقلِّد واحًدا منهم يف

 أما األوىل والثانية: فعىل أحد القولني يف مذهب الشافعي؛ بناء عىل أن يوم النقاء طهر.

وأما الثالثة: فعىل مذهب أيب حنيفة؛ فعنده ال يشرتط للطواف طهارة حدث وال نجس، وهو إحدى الروايتني 

 عن أمحد.

تتخرج صحة حجها عىل إحدى الروايتني عن مالك، وهي: أن من طاف طواف القدوم، وأما الرابعة: فقد 

وسعى بعده، ورجع إىل بلده قبل طواف اإلفاضة ناسيا أو جاهال أجزأه عن طواف اإلفاضة؛ فإن عذر 

 احليض أظهر من عذر اجلاهل والنايس.

ت اخلروج من حمظور اإلحرام فعىل قياس قال: وإن مل يعمل هبذه الرواية، أو مل يصح التخريج املذكور، وأراد

أصول مذهب الشافعي: أهنا إذا جاوزت مكة بيوم أو أكثر، بحيث ال يمكنها الرجوع إىل مكة، خوًفا عىل 

 (7) نفسها أو ماهلا تصري كاملحرص، فتتحلل كهو، وتذبح شاة، وتقرص من شعرها، وتصري حالال(.

                                                           
 نقال عن كتاب املناسك لعبد الغني بن ياسني اللََّبدي احلنبيل. -7
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التلفيق نافع عند اهلل تعاىل منج لصاحبه وال يسع الناس غري هذا وقال الشيخ مرعي بعد أن ذكر أن التقليد يف 

قال: واعلم أن التلفيق كام يتأتى يف العبادات كذلك يف غريها فلو استأجر مكانا موقوفا تسعني سنة من غري 

 رؤية مقلدا يف املدة للشافعي وأمحد ويف عدم الرؤية أليب حنيفة جاز له ذلك هذا من حيث التقليد املنجي

 (8)لصاحبه 

  

                                                           
 1/391مطالب أويل النهى  -8
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 الفرق بني تتبع الرخص املذموم والتيسري املرشوع املبحث الثاين :

، وذكر الشاطبي أن تتبع  (9)حكى ابن عبد الرب واهليتمي وغريمها اإلمجاع عىل أن من تتبع الرخص فسق 

بن اهلامم ولكن هذا اإلمجاع غري صحيح فقد قال ا (10)الرخص يؤدي إىل االنسالخ من الدين واالستهانة به 

بعد أن ذكر قول من منع الناس من تتبع الرخص وإال أخذ العامي يف كل مسألة بقول املجتهد األخف عليه 

قال : وأنا ال أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل ، وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عىل نفسه من قول جمتهد 

  (11)اهلل عليه وسلم حيب ما خفف عن أمته  مسوغ له االجتهاد ما علمت من الرشع ذمه عليه وكان صىل

وقد قال القرايف بعد أن نقل كالم من منع تتبع الرخص : وال نريد بالرخص ما فيه سهولة عىل املكلف بل 

 ماضعف مدركه بحيث ينقض احلكم وهو : ما خالف اإلمجاع أو النص أو القياس اجليل أو خالف القواعد .

فإن حسن قصد املفتي يف حيلة جائزة ال شبهة »تتبع املفتي الرخص ملن أراد نفعه: وقال ابن القيم بعد أن ذكر 

فيها، وال مفسدة لتخليص املستفتي هبا من حرج جاز ذلك، بل استحب، وقد أرشد اللَّـه نبيه أيوب عليه 

 (12)«السالم إىل التخلص من احلنث: بأن يأخذ بيده ضغثا فيرضب به املرأة رضبة واحدة

ألئمة إىل أن تتبع الرخص هو أنه كلام وجد رخصة عمل هبا بحيث يكون ذلك ديدنه وعادته ولو كان وقد نبه ا

 : خص، َوُهَو: »يف غري حال احلاجة لرفع احلرج واملشقة الزائدة ، قاَل املرداويُّ احلنبيلُّ حيرُم عىل اْلَعاميِّ تتبُُّع الرُّ

 (13)«.َواَل يْعمل بَغرْيَها يفي َذليك امْلَْذَهب َأنه ُكلَّام وَجَد ُرخَصة يفي َمْذَهب عمل هَبا،

خصة يف هذا »قال ابن النجار :  َخصي أحٌد من علامء املسلمني؛ فإنَّ القائيَل بالرُّ ألنه ال يُقوُل بإباَحةي مجيعي الرُّ

 (14)«.املذهبي ال يقول بالرخصة األخرى التي يف غريه

ة »وقال الدسوقي : تتبع الرخص هو   (15)«التكليفي باتباع كلِّ سهلرفُع مشقَّ

فيفهم من هذا أن اإلنسان إذا مل يكن ديدنه وعادته اتباع كل سهل وإنام عندما يكون يف حرج رفعه بتقليد عامل 

 جمتهد يفتي بام يرفع ذلك احلرج عنه فهذا ليس من تتبع الرخص املذموم 

                                                           
 .5/102املوافقات  -9

 لعبد الغني بن ياسني اللََّبدي احلنبيل.نقال عن كتاب املناسك  -10
  7/258فتح القدير  -11
  222/ 4إعالم املوقعني   -12
 8/4090التحبري رشح التحرير -13
  4/577رشح الكوكب املنري     -14
    1/20حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري   -15
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، ومن أمثلة عمل األئمة هبذا : قال الشطي : وجدُت فتوى للفقيهي  الشيخي إبراهيَم بني يوسَف النحويِّ احلنبيلِّ

شيخي بعض مشاخينا، َقطن دمشَق مدة سنتَني وهبا تويف، قال: سألني واستشارين احلاجُّ حممد أمني بُن الشطي 

يف لبسي اجللود املختَلف يف نجاستها، كجلد الثعلب والسنجاب، ونحومها: هل ُيقلِّد فيهام إماًما من األئمة 

َة أو الشافعي، أو ُيقلِّد إماًما من أئمة مذهبيه احلنابلة ؟فأرشُت عليه أْن ُيقلَِّد أئمَة مذهبه، فإهنم أئمة كأيب حنيف

ن أئمة املذهب ؟ فأرشُت عليه أْن ُيقلَِّد شيَخ اإلسالم ابَن تيميَة  مقلَّدون... ثم استشارين املذكوُر: َمن ُيقلِّد مي

ن أجلِّ األئمة، وهو يقول بطهارة هذه اجللود كام نقلُه عنه السفارينيُّ طيَّب اهلل ثراه وجعل اجلنَة مأواه،  فإنَّه مي

ن أجلِّها: االقتداء خلَف أئمة زماننا، فإنَّ مذهب  يف رشح منظومة اآلداب، وأيًضا يف تقليده فوائد كثرية، مي

ن أهل مذهبيه َمن قاَل اإلمام أمحد رمحه اهلل ال تصح الصالة عنده إال خلف إمام عدل ظاهرا وباطنا، وملْ   أَر مي

بالصالة خلَف الفاسق بعَد البحثي الطويل، وَمن تدبر أحوال األئمة اليوم وجدهم كلَّهم فسقة، إما باألفعال 

ر اهلل رضحَيه يقول: يطلب يف كل زمان بحسبه، فينبغي لكلِّ حنبيل أْن ُيقلَده  وإما باالعتقاد، وشيخ اإلسالم نوَّ

 (16)   مقلِّد له يف صاليت طول حيايتفهو جدير بذلك، وإينِّ 

  

                                                           
 (.447:6حاشية الشطي عىل رشح الغاية ) -16
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 الفرق بني الرخصة الرشعية والرخصة الفقهية املبحث الثالث :

، واصطالحا تنقسم الرخصة إىل نوعني : الرخصة (17)الرخصة لغة هي التيسري والتسهيل 

الرشعية: وهي ما رشع من األحكام لعذر، ختفيفا عن املكلفني مع قيام السبب املوجب للحكم 

م (18)الرشعي  ، وعرفها الشاطبي بأهنا : ما رُشع لعذر شاق، (19)، أو مع بقاء الدليل املحرِّ

 (20)عىل مواضع احلاجة فيهاستثناًء من أصل كيل يقتيض املنع، مع االقتصار 

فهي اسم للحكم التكليفي الذي تغري لعارض أمر من مشقة إيل يرس وختفيف، ترفيها وتوسعة 

والدم وحلم اخلنزير عند الرضورة، وكذلك جواز ومن أمثلتها: أكل امليتة  (21)عيل أصحاب األعذار 

إذا شق عليه القيام، وإباحة اإلفطار فطر املريض واملسافر، وقرص الصالة يف السفر، وصالة املريض قاعدا 

 للمرضع واحلامل عند خوفهام عيل أنفسهام أو ولدهيام.

 فهذه الرخص ثابتة بالكتاب والسنة، وال خالف يف جواز العمل هبا.

 وأما الرخص الفقهية: فهي ما جاء من االجتهادات مبيحا ألمر يف مقابلة اجتهادات أخرى حتظره.

  (22)اه: اتباع ما هو أخف وأيرس من أقواهلم واألخذ برخص الفقهاء معن

اَم  "واألخذ بالرخصة الفقهية من الفقيه الثقة جائز ، روى ابن عبد الرب بسنده عن سفيان الثوري قال :  إينَّ

نُُه ُكلُّ َأَحٍد  يُد َفيُْحسي ا التَّْشدي ْن ثيَقٍة ، َفَأمَّ ْخَصُة مي نَْدَنا الرُّ ْلُم عي  (23)"اْلعي

  

                                                           
 7/40لسان العرب  -17
 (.472/ 1( ، والكليات )361(، والتعاريف )ص147(، والتعريفات )ص 195 /2ير والتحبري )التقر -18
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 1/301املوافقات  -20
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 إحالة املفتي إىل مفت آخر يفتي بخالف مذهبه الرابع :املبحث 

جيوز ذلك وفعله اإلمام أمحد بن حنبل حيُث سأله سائل يف مسألة طالق، وقول اإلمام فيها أن امرأَته قد 

 طلقت، فأحاَله عىل مفٍت مالكي ال تطلق املرأة عىل قوله ، وبنيَّ له أنه جيزئه تقليُده فقد نقَل أبو يعىل احلنبيلُّ 

ار:  سألُت أمحد رمحه اهلل عن مسألٍة يف الطالق، فقال: إن فَعَل كذا َحنَث، فقلُت له: فإن »عن احلسني بن بشَّ

؟ قال: نعم ُف حلقة املدنيني؟ قلت: فإن أفتوين حلَّ وحكى ابن املنري  (24)«. أفتاين إنسان: ال أحنث، فقاَل: تعري

من غلبة شفقته عىل العامي إذا جاء  -رمحه اهلل  -لشيخ املالكي عن بعض مشايخ الشافعية قال : كان هذا ا

يف حنث ينظر يف واقعته ، فإن كان حينث عىل مذهب الشافعي وال حينث عىل مذهب مالك  -مثال  -يستفتيه 

قال يل : أفته أنت ، يقصد بذلك التسهيل عىل املستفتي ورعا ، وكان ينظر أيضا يف فساد الزمان وأن الغالب 

، فريى أنه إن شدد عىل العامي ربام ال يقبل منه يف الباطن ، فيوسع عىل نفسه ، فال مستدرك وال عدم التقيد 

 تقليد ، بل جرأة عىل اهلل تعاىل واجرتاء عىل املحرم .

  

                                                           
 (.1571ص/5العدة أليب يعىل  )جـ -24
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 العمل بالقول الضعيف  : املبحث اخلامس

 اختلف العلامء يف العمل بالقول الضعيف واملرجوح عىل ثالثة أقوال :

العمل به عند الرضورة واحلاجة يف حق نفسه وحق غريه وهو مذهب احلنابلة وأكثر احلنفية وأكثر األول جيوز 

وقد يقع اإلغضاء عن خلل يسري ترجيحا ملصلحة تقرير العقود "املالكية، وبعض الشافعية ، قال ابن عاشور: 

تات املقررة يف الفقه، وقد كان ا ألستاذ أبو سعيد بن لب مفتي كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض املفوِّ

حرضة غرناطة يف القرن الثامن يفتي بتقرير املعامالت التي جرى فيها عرف الناس عىل وجه غري صحيح يف 

. وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود "مذهب مالك إذا كان هلا وجه ولو ضعيفا من أقوال العلامء

، وقال الرحيباين  "ألخذ بالقول املرجوح مصلحًة دينية جازإذا قصد املفتي ا"واملعامالت ، وقال السبكي: 

بعد أن ذكر جواز التقليد لبعض العلامء فيام قالوا به مثل تقليد داود الظاهري يف حل شحم اخلنزير، وتقليد 

ابن حزم يف جواز اللبث يف املسجد للجنب، وتقليد ابن تيمية يف إمضاء الطالق الثالث إذا كان دفعة واحدة 

فمن وقف عىل هذه األقوال، وثبت عنده نسبتها هلؤالء الرجال، جيوز له العمل "ة واحدة، قال: طلق

 ."بمقتضاها عند االحتياج إليه خصوصا ما دعته الرضورة إليه، وهو متجه 

للمفتي األخذ بالقول املرجوح يف خاصة نفسه وال جيوز ذلك يف الفتيا ، وهو قول بعض املالكية الثاين : 

ذكر فقهاء الشافعية ضوابط العمل بالقول الضعيف واملرجوح ، وخالصته أنه إذا كان شافعية ووبعض ال

املقصود به القول املقابل لألصح ألن مقابل األصح صحيح وإن سمي ضعيفا ، وكذلك مقابل األوجه 

كان املقصود ومقابل املعتمد ، وكذلك ذكروا من القيود أن يعمل به يف حق نفسه ال يف حق غريه ، أما إذا 

بالقول الضعيف ما يقابل الصحيح فال يعمل به ال يف حق نفسه وال غريه ألن مقابل الصحيح يكون قوال 

فاسدا ، فقال الشيخ  عبد الرمحن باعلوي: فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل األصح واملعتمد 

قال الدمياطي يف إعانة الطالبني نقاًل عن الشيخ ، و (25)واألوجه واملتجه ، ال مقابل الصحيح لفساده غالبًا. 

سعيد سنبل: وأما األقوال الضعيفة فيجوز العمل هبا يف حق النفس ال يف حق الغري، ما مل يشتد ضعفها، وال 

شامل خلالف االصح وخالف املعتمد وخالف األوجه  -جيوز االفتاء وال احلكم هبا ، والقول الضعيف 

 (26) وخالف املتجه.

                                                           
 بغية املسرتشدين -25
 إعانة الطالبني -26
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 الثالث : ال جيوز العمل بالقول الضعيف واملرجوح مطلقا ، وهو قول املازري والشاطبي يف أحد قوليه  القول

(27) 

  

                                                           
سالمية -27  للشيخ عبد اهلل آل خنني "انظر : الفتوى يف الرشيعة اإلي
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 التمييز بني ما ُيعتّد به وما ال ُيعتد به من اخلالف الفقهي املبحث السادس :

واملراد بالنص يف  اخلالف الذي ال يعتد به هو ما خالف نصا قطعي الثبوت والداللة أو خالف إمجاعا متيقنا ،

اصطالح الفقهاء واألصوليني ليس أي آية أو حديث كام يتوهم بعض الناس ، وإنام النص عندهم هو ما 

 حيتمل معنى ال حيتمل غريه ، وهو مقابل الظاهر ، قال يف مراقي السعود:

ْل  ْل *** غرًيا، وظاهٌر إني الغرُي احُتمي  نصٌّ إذا أفاد ما ال حيتمي

 إذا أفاد معنى ال حيتمل غريه كأسامء العدد. فاللفظ يسمى نصا

وكقوله كقوله تعاىل: )تلك عرشة كاملة( ال حيتمل إال معنى واحدا ، ال حتتمل أن تكون تسعة وال مخسة ، 

، والظاهر هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتامله معنى  تعاىل : )فاجلدوهم ثامنني جلدة( ال حتتمل غري الثامنني

افعي: االختالف وجهان؛ فام كان منصوصًا ) أي ال حيتمل إال معنى جوحا ، قال آخر احتامال مر اإلمام الشَّ

واحدا ( , مل حيّل فيه االختالف . وَما كان حيتمل التأويل أو يدرك قياسًا, فذهب املتأّوُل أو املقايُس إىل معنى 

 املنصوص ، ثم قال :  واملستحل لنكاح حَيتمل ذلك, وإن خالَفه غريه, مل أقل إنه يضيق عليه ضيق االختالف يف

املتعة واملفتي هبا والعامل هبا ممن ال ترد شهادته وكذلك لو كان مورسا فنكح أمة مستحال لنكاحها مسلمة أو 

مرشكة ألنا نجد من مفتي الناس وأعالمهم من يستحل هذا وهكذا املستحل الدينار بالدينارين والدرهم 

به ألنا نجد من أعالم الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه وكذلك املستحل إلتيان بالدرمهني يدا بيد والعامل 

النساء يف أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه حمرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قوهلم ومل يدعنا هذا إىل أن 

يه عليهم وينسبون نجرحهم ونقول هلم إنكم حللتم ما حرم اهلل وأخطأتم ألهنم يدعون علينا اخلطأ كام ندع

  (28)"من قال قولنا إىل أنه حرم ما أحل اهلل عز وجل 
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جيوز للمفتي إحالة املستفتي إىل مفت آخر يفتي بخالف مذهبه تيسريا عىل املستفتي ورفعا للحرج  -4
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