
 محمد حمد عبد الحميد ..........................................................األخذ بأقل ما قيل عند األصوليين والفقهاء 

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

73 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمة
هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى د حـاؿ      

لعالميف سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو مة ؿالمبعكث رح
 :أجمعيف كبعد

مكف التكصؿ لؤلحكاـ الشرعية إال عف طريؽ م الؼ      
عميو بيف  األدلة الشرعية، كىذه األدلة منيا ما ىك متفؽ

 .العمماء، كمنيا ما ىك مختمؼ فيو
ما ىك مقبكؿ عند  اقفلة المختمؼ فييا ـداألك      

  .البعض غير مقبكؿ عند اآلخريف
 .ب في أخذىا ليذه األدلة بيف مقؿ كمكثراهالمذك      
ييا ؼ كؿ ىذا البحث دليبل مف األدلة المختمؼنايتك      

ؿ ما قيؿ، فيك دليؿ ىك األخذ بأؽك الأ ؛عند األصكلييف
كقد كافقيـ ، يةفعمثبت لؤلحكاـ عند الشا ؿمعتبر مقبك
 .في ذلؾ ماءؿبعض الع

: ةلة التاليئسألا فىذه الدراسة اإلجابة ع كؿحاكت      
 حقيقة األخذ بأقؿ ما قيؿ؟ ما. 1
 ألخذ بأقؿ ما قيؿ حجة في إثبات األحكاـ؟ا ىؿ. 2
 

ية الدراسات الفقيية كالقانكنية، قسـ الفقو كأصكلو، كؿ، أستاذ مساعد *
 .جامعة آؿ البيت

كاف كذلؾ ىؿ ىك دليؿ مثبت أـ دليؿ مرجح؟  ذاكاإ . 3
 مجاؿ العمؿ بيذا الدليؿ؟ ما. 4
ف ىناؾ أأـ  ؽطبلبيذا الدليؿ عمى اإلؿ ىؿ يعـ. 5

 بو؟ ؿـعؿؿ اشركط

 :لبحثا هجمن
البحث المنيج العممي التحميمي ىذا تبعت في ا قدك      
 :رف القائـ عمى االستقراء كفؽ النقاط التاليةالمقا

استقراء ىذه المسألة مف كتب األصكلييف ب تـؽ. 1
 .فييا كحممتيا اآلراء تعـجؼ ،كالفقياء

. ةؿدألة اشبيف ىذه اآلراء بعد مناؽ حترج. 2
 .ىيةالفؽالمجاؿ التطبيقي ليذه المسألة في الفركع  نتبي. 3
ا المكضكع في مبحث فرد التطبيقات الفقيية ليذأ لـ. 4

كر األمثمة الفقيية في ثنايا البحث ذ فأل ؛مستقؿ
 .يغني عف ذلؾ

 :لبحثا طةخ
 :البحث إلى سبعة مباحث ىي تقسيـب متؽ      

 .تعريؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ : األول ثحبملا

 األخذ بأقل ما قيل عند األصوليين والفقهاء

 * محمد حمد عبد الحميد .د

م 13/9/2006: تاريخ قبول البحثم    6/6/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

ألدلة المقبكلة عند الشافعية كغيرىـ مف العمماء كىك األخذ بأقؿ ما قيؿ كالذم يعد دليبلن مثبتان تناكؿ البحث دليبلن مف ا       
لؤلحكاـ عندىـ بشركط، كقد تمسؾ بعض الفقياء بأقؿ ما قيؿ كدليؿ مرجح بيف األقكاؿ الفقيية، كخالؼ بعض األصكلييف في 

 .ال مرجحان ألنو يسقط التكميؼ جممةن في الشريعةإف األخذ بأقؿ ما قيؿ ال يعد دليبلن مثبتان ك: ذلؾ كقالكا

Abstract 

This work deals with the rule “al-akhed be aqal ma qîl” which has been accepted by Shafi’ scholars and 

others as a conditioned evidence for judgments. But some scholars accepted it as an evidence which can 

give preference to the statements of Figh scholars. Some use scholars have diffed with this view and said 

the rule “al-akhed be aqal ma qIi” is not evidence or can give preference because it left the 

commandment in the Islamic Sharia. 

 



 محمد حمد عبد الحميد ..........................................................األخذ بأقل ما قيل عند األصوليين والفقهاء 

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

74 

 ما قيؿ كشركطؿ أؽب حجية األخذ : ث الثانيبحلما
 .خذ بواأل

بأقؿ ما قيؿ كغيره  الفرؽ بيف األخذ :الثالث  ثحبملا
. مف المصطمحات ذات الصمة

 .مجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ :الرابع  حثمبال
ؿ ما قيؿ دليؿ مثبت ؽخذ بأاألؿ ق : مسخاال ثحبملا

 أـ مرجح؟
 .ج كالتكصياتئاتلفاىـ أكضمنتيا  :مةاتلخا

يل تعريف األخذ بأقل ما ق :األول حثمبال

عند األصكلييف، اف تعريؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ بيؿ قب      
 .ىاال بد مف شرح معاني مفرداتو المغكية كبياف

 .األخذ بأقل ما قيل لغة :األول لبمطال
: األخذ بأقؿ ما قيؿ مف مفردات عدة كىيب رؾيت      

 .أقؿ، قيؿ أك أقكاؿ ذ،خاأل
خبلؼ العطاء كىك أيضا : في المغة ذخألاك      

. (1)توتناكؿ: ء آخذه أخذاالشيالتناكؿ، يقاؿ أخذت 
 (2)بر بعض األصكلييف بدؿ األخذ بالتمسؾع قدك      

آخركف ر عبك (3)بر بعضيـ أيضا بالحكـع ماؾ
معنى األخذ  فيككؼعنى في ذلؾ كاحد، لـكا، (4)بالقكؿ

 .ىنا التمسؾ أك الحكـ أك القكؿ بأقؿ ما قيؿ في المسألة
الف كالبلـ أص ؼلقاا: ؿَّل ؽَق ؿ في المغة، مف ؽاألك      

ر عمى خآلاك ،عمى نزارة الشيء ما، يدؿ أحدهصحيحاف
قؿ : كؿ قكليـألفا، (5)خبلؼ االستقرار كىك االنزعاج

ندر كالقميؿ : فيك قميؿ كقؿ الشيء قمة: الشيء، يقؿ قمة
. (6)ضد الكثير

خر فيقاؿ تقمقؿ الرجؿ كغيره إذا لـ آلؿ اصألا أماك      
 .يثبت في مكاف، كالمعنى األكؿ ىك المراد ىنا

أم : مف قاؿ قكال كمقاال كمقالة: في المغةؿ قيك      
راد بالقيؿ لـاك، (7)الكبلـ: تكمـ، كالقيؿ مف القكؿ، كالقكؿ

ألة المختمؼ فييا في مجاؿ سالـ ىنا األقكاؿ الفقيية في
 .التقديرات

 .األخذ بأقل ما قيل اصطالحا :الثاني لبمطال

 يفاتخذ بأقؿ ما قيؿ عند األصكلييف بتعراألؼ عر      
 :ىيربة تقاـ
أف : "بقكلو( ـ970/ى359ت )ابف القطاف  فوعر. 1

يختمؼ الصحابة في تقدير فيذىب بعضيـ إلى مائة 
ضيـ إلى خمسيف، فإف كاف ثمة داللة تعضد بعك ،مثبل

ف لـ يكف فقد اختمؼ فيو  أحد القكليف صير إلييا كاإ
خذ بأقؿ األقكاؿ عند مف ألل اؿار إيصم أ (8)"أصحابنا
 .ا ال يكجد دليؿ سكاهعندـبحجيتو يقكلكف 

 :تعريفالح شر
فيو بياف " ف يختمؼ الصحابة في تقديرأ" لوقك      

لمجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ كىك المسائؿ المختمؼ فييا 
ىذا االختبلؼ في ىذه  صرح دؽك ،في التقديرات

ؤخذ عمى التعريؼ ممما  كىذا، ة المسائؿ بيف الصحاب
 .ألف األمر أعـ مف ذلؾ

إلى مائة مثبل كبعضيـ إلى  عضيـيذىب بؼ" :قؿكؽ      
إلى شرط مف شركط األخذ بأقؿ ما  رةفيو إشا" خمسيف

قيؿ كىك أف يككف األقؿ جزءا مف األكثر، بحيث تككف 
قة عمى قدر تؼـك، في بعضق عضب المسألة بتداخؿ

ل باإلجماع ـيس اىا كىك األقؿ كىك ـيفب مامعيف في
 .الضمني عمى األقؿ

ضد أحد القكليف ة تعاف ثمة دالؿؾ فإف: "قؿكؽ      
ط مف شركط األخذ بأقؿ شرفيو إشارة إلى " صير إلييا

 دما قيؿ كىك عدـ كجكد دليؿ في المسألة يدؿ عمى أح
قكاؿ المختمؼ فييا، فإذا كجد األد حأ جحيراألقكاؿ أك 

إليو كال يجكز حينئذ األخذ بأقؿ ما  يرمصاؿكجب  ؿمؿد
نا ا، فوشغمومى ببراءة الذمة عما يكجب قيؿ، كىذا ما يس

 .ؿ عمى الزيادة دليؿال يد
مف ىذا التعريؼ أف األخذ بأقؿ ما قيؿ  صخؿتمك      

مني عمى أقؿ ضاإلجماع اؿ: األكؿ: مركب مف دليميف
. (9)ؿاألؽ اذقبراءة الذمة عما زاد عف : األقكاؿ، كالثاني
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ىك : "لوقكب( ـ976/ى365ت )القفاؿ الشاشي  قؼرع. 2
نا لمجمؿ كيحتاج إلى بيـ أف يرد الفعؿ مف النبي 

. (10)"تحديده فيصار إلى أقؿ ما يؤخذ
كىك قكؿ الشافعي في : مثاال عمى ذلؾب ضرك      

بد مف  الل أنو عؿأقؿ الجزية بأنو دينار، ألف الدليؿ قاـ 
أنو أخذ  أقؿ ما حكي عف النبي  فصار إلىتكقيت، 

. (11)مف الجزية

ؿ ىذا التعريؼ أنو حصر األخذ خبل لنا مف فمبتمك      
بيف لممجمؿ، حيث إف الـ بأقؿ ما قيؿ في فعؿ النبي 

البياف لممجمؿ قد يككف شافيا ككافيا، كىذا مما ال مجاؿ 
لبلجتياد كاالختبلؼ فيو، كلكف قد يبيف المجمؿ بيانا غير 

 ؛اد كالنظر كالتأمؿقجتالكاؼ كال شاؼ فيحتاج فيو إلى ا
ا كجب، فالجزية كجبت في كتاب ير ـفي تقد تبلؼخالاؾ

بيف المقدار الكاجب تحصيمو م ـؿك ،اهلل عمى أىؿ الكتاب
منيـ، كقد اختمؼ في التقدير فيصار إلى أقؿ ما فعؿ 

 .كىك دينار كاحدـ عوـ النبي 

ؿ بأف يختمؼ قيقؿ ما أكؿ بؽلشيرازم اؿا ؼرع. 3
عضيـ العمماء في مسألة عمى قكليف أك ثبلثة، فيكجب ب

. (12)أقؿ مف ذلؾ ـقضعب بيكجقدرا ك

ىذا التعريؼ عف التعريفيف السابقيف بأنو  ؼؿتخمك      
ك أ ،لـ يحصر األخذ بأقؿ ما قيؿ باختبلؼ الصحابة

يؤخذ عميو أنو لـ يبيف  فؾؿك ،ؿجـلـؿ النبي ف ابي
 ،القيكد كالشركط التي تضبط األخذ بأقؿ ما قيؿ

 .مسألة المختمؼ فييام اؿجد دليؿ ؼكم ال صة أنوخاكب

الباجي الحكـ بأقؿ ما قيؿ عند الحديث عف ؼ عر. 4
ذا اختمؼ العمماء في إيجاب إ ؾؿذك" :ؿاؽك ،االستصحاب

أكجب بعضيـ قدرا ما، كأكجب سائرىـ أكثر منو ؼ ء،شي
كاف ما أكجبو أقميـ مجمعا عميو، كما زاد عميو مختمفا 

ؿ ااب حفيو، كاألصؿ براءة الذمة فيجب االستصح
عميو حتى يدؿ الدليؿ عمى  عاألصؿ فيما زاد عمى المجـ

. (13)"الحاؿ بازيادة عميو كىذا باب مف استصح
 .ؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو طكيؿم اــك      

أف : "بف السمعاني الحكـ بأقؿ ما قيؿ بقكلوا ؼرع. 5
عمى أقاكيؿ فيؤخذ  ادتوجيختمؼ المختمفكف في مقدر باال

. (14)"يؿؿا عند إعكاز الدقأقؿب
" عند إعكاز الدليؿ"ر الزركشي عبارة سؼ دؽك      
. (15)ؿ عمى الزيادة دليؿدـ مؿأم إذا : بقكلو

عريؼ ابف السمعاني أفضؿ مف التعاريؼ ت ؿعؿك      
ـ كؿعريفات السابقة تالسابقة لككنو قد جمع ما جمعتو اؿ

ف يختمؼ المختمفكف أ: "لوقكخذ عميو ما أخذ عمييا، ؼيؤ
اؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ مجؿ ق بياففي" باالجتيادفي مقدر 

كىك في التقديرات االجتيادية المختمؼ فييا، كلـ يحصر 
  ف الصحابة أك في بياف فعؿ النبيبيىذا االختبلؼ 

 .مؿمجلؿ
فيو إشارة إال أف األقؿ ىنا " بأقميا خذفيؤ: "قؿكؽ      

 .مجمع عميو ضمنا
مف  عمى براءة الذمة يدؿ" عند إعكاز الدليؿ: "لوقكك      

 .ال يعمؿ باألخذ بأقؿ ما قيؿ مع كجكد الدليؿ قفأل ؛دةلزياا

 :ف المختارريتعال
لييف لؤلخذ ات األصكبعد استعراض تعريؼ يعتطأس      

تمسؾ بأقؿ األقكاؿ اؿك ق: ما يميب قؼرعأبأقؿ ما قيؿ أف 
فييا، لككنو مجمعا عميو مع البراءة  ؼؿفي المسألة المخت

ليؿ في كد دفي عدـ الزيادة كذلؾ عند عدـ كج األصمية
 .المسألة
ف ىذا التعريؼ قد جمع ما جمعتو أ لرأك      

األخذ  أفل إؿشير بكضكح م كقك ،سابقةاؿت فارمتعاؿ
 اـفإك ؛القكؿ األقؿ بحاصؿ ابأقؿ ما قيؿ ليس ىك تقميد

ف إ ثمح ،ىك أخذ باألقؿ لككنو مجمعا عميو ضمنا
حظة استصحاب الـ مع، رألكثاألقؿ ىنا ىك جزء مف ا

 ؿغشفتفي نفي الزائد عنو لككف الذمة لـ لية األص اءةرالب
ق لعدـ كجكد دليؿ في المسألة، فإذا كجد الدليؿ فبل ب

 .يؤخذ بأقؿ ما قيؿ مع كجكده

 وطشرو حجية األخذ بأقل ما قيل :الثانيث حبملا

 األخذ به
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 .حجية األخذ بأقل ما قيل :ولألا لبمطال

أقل خذ باأل ةحجي األصوليين في لاوقأ: ولىألة األمسلا
 .ما قيل
األصكليكف في حجية األخذ بأقؿ ما قيؿ ؼ تؿاخ      

 :عمى قكليف
 .خذ بأقؿ ما قيؿ حجةألا إف: األولل قوال

. (16)ب ابف السبكي ىذا القكؿ إلى الجميكرنسد كؽ      
لـ يخالؼ في ىذا األصؿ إال : "بف بدرافا ؿاؽك      

. (17)"ىاءبعض الفؽ
 ضحكى بع: "القاضي عبد الكىابؿ قاك      

. (18)"ع أىؿ النظر عميوإجما: صكلييفاأل
ب معظـ الشافعية القكؿ بحجية األخذ بأقؿ سف دؽك      

ركه مف األدلة المقبكلة بتعاك ،ما قيؿ لئلماـ الشافعي
. (19)التي يجكز االعتماد عمييا في إثبات األحكاـ

ؿ فاكؿ الؽؽ ك بكر الباقبلني، كىكؿ القاضي أبكؽ كقك      
غزالي كاآلمدم كاؿ الشاشي كالشيرازم كالجكيني كابف السمعاني

كالرازم كالبيضاكم كاألسنكم كابف السبكي كالزركشي كغيرىـ 
اؿ بو مف الحنفية ابف اليماـ كأمير ؽ فــك. (20)مف الشافعية

 .(21)بادشاه كابف أمير الحاج
يجكز األخذ بأقؿ ما قيؿ : "بف تيمية الجدكيقكؿ ا      

حاب دليؿ صاست إلى قؿصاح كنفي ما زاد؛ ألنو يرجع
ما أف  العقؿ عمى براءة الذمة فيما لـ يثبت شغميا بو، كاإ

يككف األخذ بأقؿ ما قيؿ أخذا كتمسكا باإلجماع فبل؛ 
. (22)"ألف النزاع في االقتصار عميو كال إجماع فيو

ىـ كا كلعؿ أحدلى قكليـ بأف العمماء قد اختمؼكيرد ع. 2
رط تـ يقؿ بإيجاب شيء في المسألة أصبل بأنو يشؿ
؛ ألخذ بأقؿ ما قيؿ حصر جميع األقكاؿ في المسألةؿ

خذ بو ألا حكال يصثر، ؾككف األقؿ جزءا مف األبحيث م
إذا عممنا أف أحد العمماء لـ يقؿ بإيجاب شيء في 

ألف األقؿ ىنا ىك قكؿ بعض األمة،  ؛المسألة أصبل
. (23)بحجةكذلؾ ليس 

ا ـقؿ أألخذ بـ حجية اتدؿ بو القائمكف بعدسا اــ :ايناث
ياؽ س فيؾ ء ذؿ، كقد جاقيؿ عمى لساف القائميف بحجيتو

دليؿ عمى صحة الزيادة عمى أقؿ ؿا ـدع: المناقشة بأف
ما قيؿ، ىك دليؿ عمى صحة القكؿ بأقؿ ما قيؿ، فإف 
مجرد االختبلؼ ليس بدليؿ، فيسقط الزائد عمى األقؿ 

لعدـ الدليؿ عمى ثبكتو كىذا بحد ذاتو دليؿ عمى إثبات 
. (24)ؿما ؽـأقؿ 

دالؿ ، كاالستبأنو استدالؿ بمجرد النفي: ش ىذاكقد نكؽ
. (25)بمجرد النفي ال يصح

لى ىذا بأف الشافعية أنفسيـ كمف كافقيـ مف ع درمك      
ل إثبات أقؿ ما ؿع ـقؿ العمماء قد أنكركا أف يككف ىذا دليبل

قؿ ثابت إجماعا كنفي ما عداه مكقكؼ عمى األ فأل ؛ؿقي
عمى نفي ما سكاه انتفى، فالذم  لةالالدليؿ فإف قامت د

إف : يقاؿماع، كأما أف اإلجينفي ىنا البراءة األصمية كليس 
تضمف نفي الزائد عميو، م -الثـ -اإلجماع عمى ثمث الدية

 جماع عمى الشيء الإلا فإؼ فبل كجو لو كال سبيؿ إليو،
نفي ما سكاه، فاإلجماع كحده ال يصمح دليبل  لؿعؿ يد

. (26)نفيؿل اؿعمى اإلثبات كع
دة عمى ما اتفقكا عميو مشككؾ فييا، يازؿا فإ :اثلاث      

كال يحؿ رفع اليقيف بالشؾ، كحيث كاف األمر كذلؾ 
فينتفي الزائد عمى األقؿ، ألنو مشككؾ فيو كيثبت أقؿ 

متيقف ألجؿ مشككؾ  األقكاؿ؛ ألنو متيقف كال يحؿ طرح
. (27)فيو

 ما ؿألخذ بأؽا يةحجذا بأف القائميف بق لىع دكير      
قيؿ يبطمكف ىذا االستدالؿ كيعتبركنو استدالال فاسدا 

ليس  لذما بضراؿ اـأك: "غير صحيح، يقكؿ الشيرازم
ثمث الدية متيقف كما زاد عميو : يقكؿأف  بصحيح فمثؿ

، فيذا غير فمشككؾ فيو، فبل يجكز إيجابو بالشؾ
نما العقؿ ؿاح باحصحيح ألنو لـ يستدؿ باستص ، كاإ

سقاطو؛ فكما ال يجكز إلقا ما فيو طرؾكؾجعؿ مش
جكز بالشؾ، فميس م اإليجاب بالشؾ فاإلسقاط أيضا ال

 كلصاحبو ق إاللو أف يتعمؽ بالشؾ في اإليجاب كيمنع مف
. (28)"أف يتعمؽ في اإلسقاط فمنع منو
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 :تهاقول الثاني ومناقشلا ةلدأ
جية األخذ بأقؿ ما قيؿ ح دـبعلقائمكف ا ؿدتسا      

 :بأدلة مف أىميا
خذ باألكثر ليتيقف المكمؼ الخبلص ألا بغيفم :الوأ      

كلى مف األخذ أ كقك ،(29)عما كجب عميو احتياطا لمديف
 .باألقؿ
ر ػبأنو إنما يجب األخذ باألكث: لى ذلؾع درػمك      

ث الشؾ، كالزائد عمى حيث تيقنا شغؿ الذمة، ال حي
 ، كحينئذاألقؿ لـ يتيقف فيو ذلؾ لعدـ ثبكت الدليؿ عميو

 ذلؾ القدر الذم ىك أقؿ الب إجيحصؿ القطع بأنو ال م
. (30)المقادير
، كىذا بأقؿ ما قيؿ ىك األخذ باألخؼ ذخألا :ايً ناث      

قة اش اقؿؾؤدم إلى إسقاط التكميؼ جممة، فإف التكاليؼ م
. (31)ثقيمة
بأف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما : لى ذلؾع درمك      

ـ ال ، كمعظموقيؿ يفرقكف بينو كبيف األخذ باألخؼ
 .يأتي بياف ذلؾسؼ كخيأخذكف باأل

ما قيؿ ال يؤدم إلى إسقاط خذ بأقؿ األ فإ ـث      
التكميؼ جممة، ألف الذمة لـ تنشغؿ بالزائد حتى يككف 

 .عدـ األخذ باألكثر مسقطا لمتكميؼ
ما قيؿ يؤدم إلى إطراح  ؿؽأب ذخألا فإ :اثً لاث      

لغائو ؽمرؼد اؿاقتجا أال  كاألصؿ ،اآلخر في القيمة كاإ
غى، فنحف مأمكركف بو في األدلة ؿ ماليطرح االجتياد ك

يؿ ظاىر في ؿد داقتالظاىرة غير القطعية؛ ألف االج
صا في قيمة المتمفات كقيمة السمع صككخة ابصإلا

اجتياد البعض اآلخر كال ف يس أكلى ـفاجتياد البعض ؿ
يطمع عميو القائؿ لـ  سيما أف الذم زاد اطمع عمى ما

. (32)باألقؿ
ال أألخذ بأقؿ ما قيؿ ؿرط تبأنو يش: ل ذلؾكيرد عؿ      
لى الزيادة دليؿ، فيعمؿ بو مع عدـ كجكد الدليؿ، عيدؿ 

ا عمى أما إذا كاف اجتياد كؿ كاحد مف المجتيديف مبني
الترجيح بيف اجتياداتيـ بناء عميو،  يؿ صاردؿ

دلة معمكمة كمعركفة، فمف اطمع ألا فمب كالمرجحات

ثبتو أ كالمؿد ادز كف أكعمى دليؿ لـ يطمع عميو اآلخر
ؿ فبل ليد لىيا عفبـف لـ يكف ، كأما إصير إلى قكلو

ا ىنا يأتي دكر األخذ بأقؿ ـ فـك ،فضؿ لقكؿ عمى قكؿ
ق األقكاؿ ىنا أكلى مف غيرقيؿ ليرجح بيف األقكاؿ، فأقؿ 

نو مستند إلى دليميف ىما اإلجماع الطمني كالبراءة أل
. (33)كليس في ىذا اطراح لبلجتياد

دـ عمى  ػت مؽػليو أف المثبعفؽ متؿا فـ : اعً بار      
النافي، كالذم زاد عمى أقؿ ما قيؿ اطمع عمى ما لـ 

ت يطمع عميو القائؿ باألقؿ، كبذلؾ تككف الذمة قد اشتغؿ
شؾ في براءتيا باألقؿ، فقكؿ مف أثبت ف فحفك بالزائد،

. (34)مف نفاىال عؿـ دة مقدامزاؿ
بأنو يقدـ المثبت عمى النافي في : ل ذلؾكيرد عؿ      

كف ذلؾ إال إذا كاف ىناؾ ، كال يؾغاؿ الذمة بالزائدتاش ةحاؿ
الشافعية أنفسيـ كمف يقكلكف ؛ لذلؾ ؼدليؿ يدؿ عمى الزيادة

مؿ عمى بر المشتقيؿ يرجحكف الخ اـ ؿؽأب بحجية األخذ
. (35)لـ يتعرض لتمؾ الزيادةبر الذم زيادة عمى الخ

بأقؿ ما قيؿ ال يعمؿ بو إال إذا لـ يكف كاألخذ       
 .م المسألة يدؿ عمى اشتغاؿ الذمةؼيؿ ؿىناؾ د
ا لـ نجد دليبل عمى شغؿ الذمة بالزائد ـؾ قفأ :اًس ماخ      
عمى المبرئ لمذمة  الليد ؾ لـ نجدقيؿ، فكذؿ اـ ؿؽأعمى 

األخذ باألقؿ أكلى مف األخذ باألكثر كالبد  سمؿؼ ،عف الزائد
. (36)مةالذ مف كركد دليؿ ليدؿ عمى إبراء

األصؿ براءة الذمة  فكا ابأنو لـ: ل ذلؾكيرد عؿ      
ـ ، فإذا ؿؿ سمعيمؿدامتنع الحكـ بككنيا مشغكلة إال ب
كاإلجماع لـ يثبت إال يكجد دليؿ سمعي سكل اإلجماع، 

في أقؿ المقادير، لـ يثبت شغؿ الذمة إال بذلؾ القميؿ، 
ككاف الزائد عمى األقؿ لك ثبت لثبت مف غير دليؿ، 

ذا ال  اا بـكذلؾ غير جائز، ألنو يصير تكميؼ يطاؽ، كاإ
 لىعممنا أف اهلل تعايادة زؿا لؿعلـ نجد دليبل سمعيا يدؿ 

. (37)دنا بالبراءة األصميةعبت
س ألحد أف يقكؿ بغير حجة إال مؿ قفأ :اًس داس      

كلآلخر أف يقكؿ بما ىك أقؿ منو أك أكثر بغير حجة، 
كذلؾ أف القائميف أجمعكا عمى ىذا المقدار، كاختمفكا فيما 
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، اختمفكا فيو اـ معكا عميو كترؾجا أـسكاه، فأخذ ب
مو أف يقؼ في الزيادة كال يقطع عمى أنو ال شيء لزكم

. (38)ف يككف فيو داللةفيو لجكاز أ
بأف الكبلـ في ىذه المسألة ليس : ل ذلؾكيرد عؿ      

نما  الـ ىنا ؾؿا فاؾفي الحادثة التي قاـ الدليؿ فييا، كاإ
، ا بحادثةكقعت بيف أصكؿ مجتيد فيوا إذة في الحادث

. (39)فيصير إلى أقؿ ما قيؿ عند عدـ الدليؿ فييا
ا لـ يثبت احتماؿ ثبكت الزيادة قائـ كلك كاف      

. (40)الخركج مف العيدة إال بأكثر ما قيؿ
صؿ الذم بنى عميو القائمكف بحجية ألا فإ :بعاً اس      

الكاجب تكافره في  ددعؿاب األخذ بأقؿ ما قيؿ ينتقض
ىؿ تنعقد : الفكتفإف العمماء قد اخ ،ةعـجؿاصبلة 

فكجب أف يؤخذ بأقؿ ما  ،فمفثاب أك ةثالثب بأربعيف أك
نتقض أصميـ بالعدد الذم يجب بو الغسؿ قيؿ، ككذلؾ م

ؿ غسم :ا فيو، فقاؿ البعضكؼؿمف كلكغ الكمب، فقد اخت
بأقؿ ما ذ يغسؿ ثبلثا فكجب أف يؤخ: سبعا، كقاؿ اآلخر

ىاتيف  مؼ ؿؽقيؿ، كالقائمكف بأقؿ ما قيؿ لـ يأخذكا باأل
. (41)المسألتيف فدؿ ذلؾ عمى انتقاض أصميـ

عي لـ يأخذ بأقؿ ما قيؿ بأف الشاؼ: ل ذلؾكيرد عؿ      
 ،ألنو يكجد في األكثر دليؿ سمعي ؛فمتؿأفي ىاتيف المس

. (42)األخذ بو أكلى مف األخذ بالبراءة األصمية فاؾؼ
 ، كىك فيفي ىاتيف المسألتيف عمى الدليؿ فالمدار      

 مضت السنة أف: "حيث قاؿ ربجا ديثحمسألة الجمعة 
ألة الغسؿ سـ مؼك. (43)"أربعيف فصاعدا جمعة كؿم ؼ

اء لب في إفب الؾرش اذإ: "مف كلكغ الكمب قكؿ النبي 
. (44)"اتأحدكـ فميغسمو سبع مر

حديث الجمعة ضعيؼ ال يحتج بو، فمـ : ؿمؽ فإك      
ىنا تيقنا شغؿ الذمة، فقد ؟ فيقاؿ لـ تأخذكا باألقؿ ىنا

ق كفي ىذ ة،عـجؿا ةالؿ الذمة بفرضية صانشغاثبت 
ذمة اؿالرتياف الذمة بو فبل تبرأ متيقف اؿب خذالحالة يؤ

ا جعموبالشؾ كتبرأ باألكثر إجماعا كباألقؿ خبلفا فمذلؾ 
.  (45)الشافعي تنعقد بأربعيف

األخذ باألكثر ليتيقف المكمؼ  مغبفم :اسداس      
 لكؿك أقك ،(46)ديفلؿا اطعما كجب عميو احتي صالخؿا

 .مف األخذ باألقؿ
األخذ باألكثر حيث  بأنو إنما يجب: لى ذلؾع درمك      

تيقنا شغؿ الذمة، ال حيث الشؾ، كالزائد عمى األقؿ لـ يتيقف 
بأنو يحصؿ القطع  ، كحينئذالدليؿ عميوت فيو ذلؾ لعدـ ثبك
. (47)ر الذم ىك أقؿ المقاديرالقدال يجب إال ذلؾ 

، األخؼبخذ بأقؿ ما قيؿ ىك األ ذخألا :اعباس      
، فإف التكاليؼ كميا ؤدم إلى إسقاط التكميؼ جممةكىذا م

. (48)شاقة ثقيمة
بأف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما : لى ذلؾع درمك      

ـ ال ، كمعظموقيؿ يفرقكف بينو كبيف األخذ باألخؼ
 .يأخذكف باألخؼ كسيأتي بياف ذلؾ

إلى إسقاط  مدؤم الما قيؿ خذ بأقؿ األ فإ ـث      
ل يككف ف الذمة لـ تنشغؿ بالزائد حت، ألةالتكميؼ جمؿ

 .عدـ األخذ باألكثر مسقطا لمتكميؼ
ألخذ ا ةمجح بف حـز عمى عدـاستدؿ ا :انماث      

د مف بق، فبل باالستدالؿ  حصم لحت نوبأبأقؿ ما قيؿ 
ضبط أقكاؿ جميع أىؿ اإلسبلـ في كؿ عصر كال سبيؿ 

. (49)إلى ذلؾ، فتكمفة عناء ال معنى لو
قؿ ما قيؿ يشترط لؤلخذ بأ قبأف :ل ذلؾكيرد عؿ      

حصر جميع األقكاؿ في المسألة بحيث يككف األقؿ جزءا 
خذ بو مع انعداـ ىذا الشرط، األيصح ، كال مف األكثر

كليس في حصر جميع األقكاؿ تعب كال عناء، فيكفي 
المجتيد أف يككف عارفا باختبلفات العمماء  مف

. (50)كاجتياداتيـ
ة ل عدـ حجيؿا عضابف حـز أم ؿدتساك :اعسات      

مف كركد نص في كؿ حكـ  دب ال نوأب ؿمؽ األخذ بأقؿ ما
مف أحكاـ الشريعة، كليس اختبلؼ المكجبيف لممقادير 

نما ىك أف ما  المختمفة في األحكاـ نقبل لشيء مف ذلؾ، كاإ
عدـ أف يقـك عميو دليؿ نص، فإما رأم مف قائمو أك قياس 

ؾ لـز ؿفمذ أك تقميد، ككؿ ذلؾ باطؿ كدعكل ببل دليؿ،
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يأت ـ ؿ كـبتحميؿ أك إيجاب ح كأـ مرؿ بتحق، ككؿ قكؾرت
. (51)فيك ساقطع لصحتو نص أك إجما

بأف معظـ التقديرات أصميا : ل ذلؾكيرد عؿ      
األصؿ ، فيأتي  تثبت الحجية ألم منيا، كلكف الالسماع

 نابأقؿ ما قيؿ ليككف ىك الحجة في المسألة باعتباره مكك
حؽ م الؼ اءة األصمية،برؿكا عاإلجما: ليف ىمامف دلي

لمف ال ينكر حجية ىذيف الدليميف أف ينكر حجية األخذ 
 .بأقؿ ما قيؿ

 .الراجح لوقلا: الثالثة المسألة
العرض ألدلة القائميف بحجية األخذ بأقؿ  اذق دعب      

ما قيؿ كالقائميف بعدـ حجيتو كمناقشتيا تبيف لنا بجبلء 
قيؿ كذلؾ لما  ماقؿ أب ذرجحاف قكؿ القائميف بحجية األخ

 :يمي
ائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ قد ضبطكا ىذا إف الؽ. 1

ميا أنيـ ال ، كمف أهرةمعتبالمكضكع كقيدكه بشركط 
يعممكف بو مع كجكد دليؿ في المسألة، كاألخذ بأقؿ 
ما قيؿ عند عدـ كجكد الدليؿ أكلى مف التكقؼ في 

 ؿعـ فال افلقكؿ مف يقكؿ إف ةـمالمسألة، لذلؾ ال ؽ
نما نعؼ اؿقكباألقؿ مف األ بما دؿ  مؿم المسألة كاإ

 .عميو الدليؿ؛ ألنو ال يكجد دليؿ في المسألة
بأقؿ ما قيؿ مككف مف دليميف صحيحيف معتبريف األخذ . 2

يستقبلف في إثبات األحكاـ، فكيؼ لمف يقكؿ بحجية 
 .يؿؽ اىذيف الدليميف أف ينكر حجية األخذ بأقؿ ـ

ما قيؿ ؿ أؽب يف لحجية األخذؼنااؿ تاضاعترمعظـ ا. 3
يست في محميا، كقد رأينا أف ؿ ىي اعتراضات

ما قيؿ قد نفكا ىذه  ؿالقائميف بحجية األخذ بأؽ
 ـقؼؿا فؿ عمى أ، مما يداالعتراضات كال يقكلكف بيا

الصحيح كالدقيؽ ليذا المكضكع يجعؿ ىذه 
جية حف بعدـ كائؿؽؿافمثبل . االعتراضات ال قيمة ليا

باألكثر ىك أخذ  خذاألف إ ما قيؿ يقكلكف ؿأؽذ بخألا
، باألحكط، لذلؾ فيك أكلى مف األخذ بأقؿ ما قيؿ

لقائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ أف ا كمعمـك

يأخذكف باألكثر كما يأخذكف باألقؿ كبينيما ضابط 
 .سيأتي بيانو إف شاء اهلل

رجعنا إلى كتب الفقياء نجد أف الفقياء قد  إذا ما. 4
ا قيؿ في مصطمحيـ، ـ قؿبألمثبتيف لؤلخذ اا كرسام
راىـ يرجحكف األقؿ مف األقكاؿ في المسألة كما فت

 .المبحث الخامس ؾ فيسنرل ذؿ

 ألخذ بأقل ما قيلا طورش :الثاني بلطملا

ند تعريؼ األخذ بأقؿ ما قيؿ أنو مشتمؿ عمى ع افمأر      
 ، كقدذ بأقؿ ما قيؿخألبعض القيكد التي تعتبر شركطا ؿ

 عند الحديث عف أدلةا يضأ بعض ىذه الشركط ظناالح
ق كقد ذكر العمماء ىذ. لقائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿا

شركط بصكرة متفرقة في ثنايا البحث عف ىذا المكضكع، اؿ
ككاف أكؿ مف أفرد شركط األخذ بأقؿ ما قيؿ بعنكاف مستقؿ 

ف ؾـمكركط لذلؾ، ش ةىك اإلماـ الزركشي كقد ذكر أربع
: ماق الشركط بشرطيف قىذيص خؿت

بأقؿ ما قيؿ أف تنحصر ذ ألخؿ طرتيش :األول      
كف األقؿ جزءا مف األكثر ؾم ثمحبألة سـؿا مؼاألقكاؿ 

 ، فإف لـعميو كمجمعا عميو ضمف ىذه األقكاؿ اؽؼتـك
يكف األقؿ جزءا متفقا عميو فبل يعتبر حجة لعدـ تيقنو؛ 

ديف قجتالـ دأحؿ ، كقكالمجتيديف دحكألنو يصبح قكؿ أ
. (52)ليس بحجة

أما اإلجماع فؤلنا لك قدرنا أف األمة : "رازميقكؿ اؿ      
يكجب في الييكدم : أحدىا: انقسمت إلى أربعة أقساـ

 بجكم: يكجب النصؼ، كثالثيا: ؿ دية المسمـ، كثانيياثـ
ال يكجب شيئا لـ يكف األخذ بأقؿ ما قيؿ : لثمث كرابعياا

س مؿلؾ ذك؛ ةقكؿ بعض األـ كاجبا؛ ألف ذلؾ األقؿ
كاف القكؿ ع ابلربحجة، أما إذا لـ يكجد ىذا القسـ ا

أكجب كؿ دية  فـ فألثمث قكال لكؿ األمة؛ اؿبكجكب 
الثمث، كمف أكجب نصفيا فقد أكجب كجب المسمـ فقد أ

فيككف : الثمث أيضا كمف أكجب الثمث فقد قاؿ بذلؾ
. (53)"ةفيككف حج: إيجاب الثمث قكال قاؿ بو كؿ األمة
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ذ بأقؿ ما قيؿ خاألط ىـ شركأمف  شرطكىذا اؿ      
 .ألنو يبيف معنى اإلجماع فيو

جية األخذ بأقؿ ما ف بحرط يفرؽ القائمكلشبيذا اك      
ال يشترط فيو أف  ؛ فاألخؼقيؿ بينو كبيف األخذ باألخؼ
.  (54)يككف األقؿ جزءا مف األكثر

قيؿ  اـ ؿؽأالزركشي شرطيف لؤلخذ ب كقد ذكر      
 :رط كىمالشا ذايندرجاف تحت ق

يككف أحد مف المجتيديف قاؿ بعدـ كجكب أف ال . 1
ألقؿ ىك قكؿ بعض األمة ا فأل ،(55)الشيء أصبل

 .كقكؿ بعض األمة ليس بحجة
يككف أحد المجتيديف قاؿ بكجكب شيء مف أف ال . 2

ب إف الكاجذلؾ النكع، كما لك قيؿ في دية الذمي 
قائؿ ال يككف مكافقا ألقؿ س، فإف ىذا اؿرؼ اقمؼ

ف ـاؿ قاألقكاؿ في ىذ سألة كىك كجكب الثمث، حتى كاإ
كاف الثمث أنقص مف قيمة الفرس ككذلؾ القائؿ 

ف نقصت  بكجكب الثمث ال يقكؿ بكجكب الفرس كاإ
ناؾ شيء ق فقيمتيا عف ثمث الدية، كعميو فبل يكك

قؿ ما بأذ خلة؛ ألنو ال بد لؤلأسـؿا مىك أقؿ األقكاؿ ؼ
. (56)يككف األقؿ جزءا مف األكثر أفقيؿ 

ط لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ أف ال يكجد ريشت :مفاثؿا      
ره يدؿ عمى اعتبار األقؿ أك األكثر، فإف كجد مغ ؿمؿد

ف دؿدليؿ عمؿ بو دليؿ عمى األقؿ كاف الحكـ ثابتا  ، كاإ
. (57)بو ال باألخذ باألقؿ

الزركشي شرطيف لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ  كقد ذكر      
 :رجاف تحت ىذا الشرط كىمايند
ما قيؿ ليدؿ  ؿبأؽ كجد دليؿ آخر غير األخذم ال فأ -1

عمى األقؿ، فإذا كجد دليؿ آخر يدؿ عمى ىذا 
ا الدليؿ ال بطريؽ األخذ بأقؿ ذقب قتكاألقؿ كاف ثب

. (58)قيؿ ما
يكجد دليؿ يدؿ عمى ما ىك زائد، فالزائد منفي  ال فأ -2

عند عدـ الدليؿ، فإذا ىنا بناء عمى البراءة األصمية 
 ليؿدكجد الدليؿ كجب المصير إليو، ألف األخذ باؿ

جة مع حب تليس اقفأكلى مف البراءة األصمية؛ أل
. (59)كجكد الدليؿ السمعي

ـ يعمؿ الشافعي بالغسؿ مف كلكغ الكمب ؿ اذقؿك      
ف كاف أقؿ ما قيؿ جد في األكثر دليبل ؛ ألنو كثبلثا كاإ

. (60)سمعيا

بين األخذ بأقل ما قيل  قرفلا: ثلاثلا ثحبملا

 .وغيره من المصطلحات ذات الصلة

رق بين األخذ بأقل ما قيل واألخذ فال :لاألو بلطملا

 .باألحوط
ند حجية األخذ بأقؿ ما قيؿ أف القائميف ع افمأر      

بعدـ حجيتو قد اعترضكا عمى القائميف بحجيتو بأف 
ك األشؽ أكلى األخذ باألحكط متمثبل باألكثر أك األثقؿ أ

عما  صالخؿا ألخذ باألقؿ ألف المكمؼ حينئذ يتيقفا فـ
 .يفداؿبطا ياكجب عميو احت

د بعض األصكلييف األخذ باألكثر كاألخذ كقد أكر      
يشعر كبلـ بعض ، بينما ؿ عمى أنيما شيء كاحدألثؽبا

أف يحصر ىذا الفرؽ  ، كيمكفااألصكلييف بأف بينيما فرؽ
 :في أمريف

أف يككف شاقا دائما،  رثيمـز مف األخذ باألؾ ال قفأ. 1
 .فميس كؿ كثير يككف شاقا

خذ باألكثر عمى ما يدخمو األ طمؽم مكف أفم قفأ. 2
التقدير، بخبلؼ األخذ باألشؽ، فإنو يطمؽ عمى ما 

. (61)ال يدخمو التقدير
نا ىنا ىك بياف الفرؽ بيف األخذ باألقؿ فما ييّـم  قمؿعك      

 .اترمدؽتؿانيما يشتركاف في مجاؿ كاألخذ باألكثر؛ أل
جية األخذ بأقؿ ما قيؿ بحف لكالقائ كقد بيف      

ؿ ال ينافي األؽألخذ باأف  كخصكصا الشافعية منيـ
، األخذ باألكثر، فيـ كما يأخذكف باألقؿ يأخذكف باألكثر

 .ضابط يفصؿ ىذا عف ذاؾ بينيما؛ كلكف
ألخذ باألقؿ ا فمبف لنا ابف السمعاني الفرؽ مب دؽك      

 : ألة إلى قسميفسـؿا ـسكاألخذ باألكثر عندما ؽ
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ف يككف فيما أصمو براءة الذمة، فإف كاف أ: األول      
جكب الحؽ كسقكطو كاف سقكطو أكلى كفي  ؼتبلخاال

ف كاف  لمكافقة براءة الذمة ما لـ يقـ دليؿ الكجكب، كاإ
االختبلؼ في قدره بعد االتفاؽ عمى كجكبو، كدية الذمي 

 .جبت عمى قاتمو فينا نأخذ باألقؿك اذإ
مة، كالجمعة ذؿابت يككف فيما ىك ثاب فأ: ثانيلاو      

ال ىا ؼداانعؽ عدد الثابت فرضيا، اختمؼ العمماء في
يككف األخذ باألقؿ دليبل، الرتياف الذمة بيا فبل تبرأ 

. (62)الذمة بالشؾ
فيشترط لؤلخذ بأقؿ ما قيؿ أف ال تككف  قمؿعك      

الشرط ا ىذد ق الخبلؼ، فإذا فؽمؼ درك ة مشغكلة بماالذـ
بأف كانت الذمة مشغكلة بالمختمؼ فيو أخذ باألكثر ألنو 

. (63)األحكط
فرؽ أيضا عندما نقؿ ؿا اذف الزركشي قمب دؽك      

كقاؿ بعض الفضبلء : "بعض الفضبلء فيقكؿ ـكبل
ذ بالمحقؽ كطرح خاألف األخذ بأقؿ ما قيؿ عبارة ع

يخرج عف بما ق فيما أصمو البراءة، كاألخذ المشككؾ في
العيدة بيقيف فيما أصمو اشتغاؿ الذمة، كلذلؾ جعؿ 

 ؿاألخذ باألكثر في الضرب الثاني كىك ما أصمو اشتغا
. (64)"مة بمنزلة األخذ باألقؿ في األكؿذاؿ

ية يأخذكف باألكثر كما عؼاشؿا ما داـ: ؿ ىنااؤسؿاك      
 :بو كدليؿ؟ فيو كجيافيأخذكف باألقؿ، فيؿ يأخذكف 

يككف دليبل كال ينتقؿ عنو إال بدليؿ، ألف : اـقدحأ      
ال : مفاثؿاك. الذمة ال تبرأ باألكثر إجماعا، كباألقؿ خبلفا

 .ـينعقد مف الخبلؼ دليؿ في حؾ ال قيككف دليبل، ألف
ألكثر ال يؤخذ بو ا فأل ،(65)ىك رأم جميكرىـ كالثاني

اؿ الذمة ال يككف إال بدليؿ، إال عند اشتغاؿ الذمة كاشتغ
 ،ؿمكال يمكف أف يعمؿ باألكثر ليككف دليبل كنترؾ الدؿ

كىذا : "ذكر ىذه األقكاؿد بعم ؾ قاؿ ابف السمعافؿذؿ
. (66)"نىر معكبي قفي يسكبلـ بعض أصحابنا، كؿ

ذ الفرق بين األخذ باألقل واألخ :الثاني بلطملا

 .باألخف

ض األصكلييف ممف ال يقكلكف بحجية عب ـؿؾت      
حت عنكاف األخذ ت ؿؽألااألخذ بأقؿ ما قيؿ عند األخذ ب

ؿ عمى أف معناىما عندىـ كاحد كىك أف ، مما يدباألخؼ
ماـ إلكا مالء اإلماـ القراؼ، كمف ىؤأقؿ األقكاؿ ىك أخفيا

. (67)الشاطبي
ؽ القائمكف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ بيف رؼ دؽك      

 يمـز أف يككف أقؿ ، ألنو الباألقؿ كاألخذ باألخؼذ خاأل
 .األقكاؿ ىك األخؼ كاأليسر عمى المكمؼ

الفرؽ كاضحا جميا حيث إنو يشترط لؤلخذ  كدبمك      
بأقؿ ما قيؿ أف تنحصر األقكاؿ في المسألة بحيث يككف 

األكثر كمتفقا عميو كمجمعا عميو ضمف  فا ـءاألقؿ جز
 .قكاؿألا قذق

األقؿ غير مكجكد في األخؼ، ل عؿع جمااإل ذاكه      
 .فاألخؼ غير مجمع عميو

األخذ باألخؼ، أخذ : كربما قالكا: "زملراا ؿكؽم      
ىذا ضعيؼ؛ ألنا إنما نكجب األخذ بأقؿ ما : باألقؿ، قمنا

ف اا ؾذ، أما إ...قيؿ إذا كاف ذلؾ جزءا مف األصؿ
... األخؼ ليس جزءا مف ماىية األصؿ، لـ يصر

. (68)"خذ بوألا جب، فبل ميوعؿ مجمعا
كلما : "الشربيني في تقريراتو عمى جمع الجكامع ؿكؽمك      

كاف األخؼ غير داخؿ في األثقؿ لـ يرجح ىذا بناء عمى 
االحتماؿ الثاني لؤلخذ باألقؿ، إذ األخذ بو لئلجماع عميو، 

. (69)"رتدب ،ليوعكاألخؼ ىنا غير مجمع 
قا عند القائميف بحجية يؤكد أف بينيما فر مذؿاك      

األخذ بأقؿ ما قيؿ، أف القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما 
قيؿ ال يقكلكف بكجكب األخذ باألخؼ مثؿ الرازم 

السبكي كالمحمي كالعطار كابف قدامة  فبكالزركشي كا
. (70)غيرىـك مفاؾككالش

األخذ وقل الفرق بين األخذ باأل :الثالث بلطملا

 .بالوسط
الكية ممف ال يقكلكف بحجية األخذ الـ ضعب بقذ      

 الكبأقؿ ما قيؿ إلى أنو إذا اختمفت األقكاؿ في مسألة ما 
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كمف ىؤالء . اقطسكأؿ يرجح أحدىما أنو يؤخذ بمؿد
. (71)القاضي عبد الكىاب كالشاطبي

ل رجؿ عمى سمعة فاختمؼ المقكمكف في فج كؿؼ      
فيختمؼ  يرقدت ىامس ؼمجؿ جراحة ؿر حرج كتقكيميا أ

أصحاب الخبرة في تقديرىا فيـ ال يأخذكف باألقؿ في 
نما يأخذكف بالكسط ىذا ما  ؿعؿك ،(72)ىذه األمكر كاإ

يفسر قكؿ المالكية في دية الكتابي بأنيا نصؼ دية 
 .سمـ فيذا القكؿ ىك الكسط بيف األقكاؿـؿا

يرة، كمع ذلؾ فإف األخذ بأدلة كثلكا لذلؾ دكقد است      
األخذ بالكسط ألف األخذ بأقؿ ما أكلى مف  قيؿ بأقؿ ما

اإلجماع كالبراءة : قيؿ يستند إلى دليميف معتبريف ىما
األصمية، كىذا مما ال يكجد باألخذ بالكسط، كعميو 

ل مف األخذ بالكسط ألنو مجمع كؽأفاألخذ بأقؿ ما قيؿ 
ذا ىك كه، لؾكاؿ كالكسط ليس كذؽألا قذعميو بيف ق

 .الفرؽ بيف األمريف
 مجال األخذ بأقل ما قيل :عالرابالمبحث 

ـ تبيف لنا أف مجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك دؽت اــ      
ة عمى ؽؼتـك ،تي تككف متداخمة في بعضياؿا تارمالتقد

قدر معيف فيما بينيا، كالذم ىك أقميا، كىذا األمر ال يتـ 
 .إال إذا كانت المسألة اجتيادية

يدخميا م أة مأف المقدرات ىنا اجتياد: لؾكمعنى ذ      
االختبلؼ، فأصبح عندنا أكثر مف ييا االجتياد، فجاز ؼ

قكؿ في المسألة، كعمى ىذا يفيـ قكؿ ابف السمعاني في 
كذلؾ أف يختمؼ المختمفكف في : الحكـ بأقؿ ما قيؿ

 زاكعإجتياد عمى أقاكيؿ، فيؤخذ بأقميا عند باال ردمؽ
 .لدليؿا

 في جاؿ لؤلخذ بأقؿ ما قيؿـ الؼ :ذاكعمى ق      
؛ الجتياد كالرأم فييااؿ ؿيرات الشرعية التي ال مجقدالت

كاجبات المحددة التي عيف ليا الشارع مقدارا مثؿ اؿ
، داد الركعات؛ مثؿ أعال تثبت إال سماعا، كالتي معينا

مف األمكر التعبدية التي ال  ، كغيرىاتاكؾلزكنصب ا

الحظر كالمنع كاتباع ا يوؼ ألصؿا فأل ؛تثبت إال بدليؿ
 .ؿملدؿا

ليو فمجاؿ األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك كبناء ع      
 :التقديرات االجتيادية كىي في نظرم نكعاف

 .ت اجتيادية أصميا السماعاردؽـ. 1
 .ت اجتيادية ال يدخميا السماعاردؽـ. 2

 :النكعيف في مطمبيف فمىذ ثحبأسك      

 ادية أصلها السماعهتجا تامقدر :األولالمطلب 

أقكاؿ العمماء  يياؼرات اجتيادية اختمفت دمؽت ؾافق      
ؿ دية الكتابي، كمقدار الجزية كاألركش ، مثكالمجتيديف

 .المقدرة كغيرىا
الختبلؼ في التقدير ال يمكف أف يككف مف ا اذقك      

المجتيد نفسو، فبل بد أف المجتيد قد استند في ىذا 
ف ىناؾ دليؿ صحيح اؾ اذإؼالتقدير إلى دليؿ سماعي، 

ز األخذ بأقؿ ما جك مالدؿ عمى أحد ىذه األقكاؿ ؼم بتثا
نما قيؿ ىنا  .نأخذ بما أرشدنا إليو الدليؿ، كاإ
ذا كاف المستند الذم اعتمد عميو في التقدير إ اـأك      

ف كؾم، كلـ يرؽ لدرجة الحجية، فحينئذ نأخذ بأقؿ ما قيؿ
  .كاؿؽألا قذبو أحد ق، كنرجح ىك الدليؿ في المسألة

 :ةمقدير في أحد األمكر التاؿلتا ندف مستيكك كقد      
بيف المجمؿ مف القرآف ت متؿا أك أفعاؿ النبي أقكاؿ . 1

مثؿ مقدار الجزية، كىذه األقكاؿ قد تعارضت فيما 
أحدىا، كيفيـ ىذا مف  مبينيا كلـ تكف الحجة ؼ

بأقؿ ما قيؿ عندما  ذخألؿ تعريؼ القفاؿ الشاشي
لمجمؿ  افمبـ  عرفو بأف يرد الفعؿ مف النبي
قؿ ما يؤخذ كما قالو ألى إكيحتاج إلى تحديده فيصار 

. (73)الشافعي في أقؿ الجزية بأنو دينار
م ؼ بةحالصحابة في المسألة كأقكاؿ الصا ؿاكؽأ. 2

ىك معمـك  اـؾك ،(74)التقديرات تحمؿ عمى السماع
أف أقكاؿ الصحابة إذا اختمفت فميس الحجة في 

أقؿ ما قيؿ  متأمؼ ،(75)أحدىا عند جميكر العمماء
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دية الكتابي  ؿثـ ؿؽ، كىك األليرجح أحد ىذه األقكاؿ
 .كما سيأتي بياف ذلؾ في المبحث السابع

اس عند مف يرل جكاز القيكف مستند التقدير كقد يؾ .3
 ،(76)إثبات التقديرات بالرأم كالقياس كىـ الجميكر

ع فيو جرمالقياس ال بد مف أصؿ يقاس عميو، ؼ اذقك
 .لى السماعأيضا إ

 .ماعلسا اهخلدمقدرات اجتهادية ال ي :الثانيالمطلب 

ات االجتيادية التي ال يدخميا السماع تنقسـ ردؽـؿاك      
الكاجبات غير المحددة : األكؿ: في نظرم إلى قسميف

 .المقدرات االجتيادية البحتة: كالثاني( غير المقدرة)

 .(غير المقدرة)واجبات غير المحددة ال: أوال
ىك الكاجب الذم لـ يعيف لو : غير المحدد بجاكؿا      

طعاـ ـرا االشارع مقد عينا، كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، كاإ
ة عمى ، كالنفؽلرأس في الكضكء، كمسح االجائعيف

. (77)الزكجة كاألقارب عند بعض العمماء
اب  ػق الخطػلنكع مف الكاجبات ينصب فيا اذقك      

كد ، فالمقصيد المقدارعمى طمب الفعؿ دكف بياف كتحد
في إطعاـ الجائعيف مثبل طمب رفع الحاجة في كؿ كاقعة 

يف ق تبتجاحفإذا تبينت ، مقدار ا مف غير تعييفقحسبب
 .ال بالنصر مقدار ما يحتاج إليو فييا بالنظ

ق ثابت ، كمقدارالنصب بتثاا فالكاجب كعمى ىذ      
ؼ فقد بو المكؿجاء النظر كاالجتياد، لذلؾ فبأم مقدار ب

 .سقط عنو ىذا الكاجب
يأخذ الشافعية باألقؿ في ىذه الكاجبات  ؾؿذبك      

بكا إلى أف ؛ فقد ذهعف نفسو ىذا الكاجب كمؼـليسقط اؿ
ر دؽتم الادة عمى أقؿ ما ينطمؽ عميو االسـ فيما مزؿا

يؿ أركاف الصبلة ال يكصؼ طككتس بمعيف، كمسح الرأ
يجكز تركو ال ا ا ـكبالكجكب ألف الزيادة يجكز تركو

. (78)يككف كاجبا
الخبلؼ في ىذا ىك ىؿ أف األمر يتناكؿ  أشفـك      

قاؿ بكجكب  اقؿكافمف قاؿ إنو يتؼ؟ التمؾ الزيادة أـ 
الكاجب كالكرخي كغيره مف الحنفية، ا ىذم الجميع ؼ

كمف قاؿ بأف األمر ال يتناكؿ تمؾ الزيادة كالشافعية أخذ 
. (79)بأقؿ ما ينطمؽ عميو االسـ

مسح  رال ىذه المسألة ىك مقدؿع ؿاثـ حضكأك      
قع م اـ حسالرأس حيث ذىب الشافعية إلى كجكب ـ

. (80)مسحؿعميو اسـ ا
مف اإلشارة ىنا إلى أف ابف حـز مع أنو خالؼ كال بد       

القائميف بحجية األخذ بأقؿ ما قيؿ إال أنو كافقيـ في ىذا 
م كؿ حكـ مف د النص ؼككال بد مف كر: "األمر حيث يقكؿ

كرد نص بإيجاب عمؿ ما فبأقؿ ما إذا أحكاـ الشريعة، لكف 
مف ؾض، ريقع عميو اسـ فاعؿ لما أمر بو، يسقط عنو الؼ

أمر بصدقة، فبأم شيء تصدؽ، فقد أدل ما أمر بو كال 
. (81)"مو زيادة ألنيا دعكل ببل نصزؿم

التطبيؽ العممي المعاصر ليذه المسألة كيتجمى       
عارضت عند القاضي الشرعي أكثر مف خبرة فيما لك ت

 ،أك شيادة في تحديد نفقة الزكجة أك غيرىا مف النفقات
 لككف الذمة لـ تشغؿ قـ بؾفممقاضي أف يأخذ بأقميا كيح

ة ما  ؿاح مؼ كىذا ،  بأقؿ ما يطمؽ عميو ىذا الكاجبالإ
 .نفقة محددة لىع اءلـ يتفؽ الخبر

 :لمقدرات االجتهادية البحتةا: ايناث
تمؾ المقدرات التي يقـك بيا الخبراء  ىابد صؽأك      

بناء عمى خبرتيـ كاجتياداتيـ كليس العمماء 
ات كالجركح التي ؼمتؿؿاف قيمة اضـ؛ مثؿ كفكالمجتيد

 .ا يتفؽ عميوـ فييا أركش غير مقدرة، فيأخذ بأقؿ
يمة ؽذه المسألة لوؿ ثاكأكضح ـ: "زركشييقكؿ اؿ      

ة في لخبرلى سمعة يختمؼ أىؿ االمتمؼ، بأف يجني ع
. (82)"تقكيميا، فيقكميا بعضيـ بمائة كبعضيـ بمائتيف

ككذلؾ إذا جرحو جراحة ليس فييا : "أيضا ؿكؽمك      
. (83)"أرش مقدر

شافعية مف احتج عمى القكؿ بأقؿ ما قيؿ ؿا فـك      
مف كبلـ الشافعي فيما لك سرؽ رجؿ متاعا لرجؿ فشيد 

ر بألؼ كخمسمائة أنو ال يحكـ إال شاىد بألؼ دينار كآخ
 .بما اتفقا عميو
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ترض عمى ىذا بأف الشيادة إنما حكـ فييا عا دؽك      
بت ذلؾ بشاىديف، كما اتفؽ عميو ث قباألقؿ، ألف

. (84)س بحجةلير خفرد بو اآلفا اـك بو ؿـعم فالشاىدا
 .ذا مف باب األخذ بأقؿ ما قيؿق سمؿك

بيؽ العممي المعاصر ا فيظير جميا التطكعمى ىذ      
ليذه المسألة فيما إذا تعارضت عند القاضي خبرتاف أك 

قيؿ مف  مالقاضي أف يأخذ بأقؿ ؿؼ أكثر في تقدير أمر ما،
لخبرات ق اذل قبذلؾ قد رجح إحد فكؾمك ىذه الخبرات

.  قيؿكعمؿ بيا لدليؿ دؿ عمييا ىك األخذ بأقؿ ما 
البينات األردني  مف اإلشارة ىنا إلى أف قانكفكال بد       

قد اعتبر المعاينة كالخبرة  1952لسنة  30كتعديبلتو رقـ 
كاـ المنصكص عمييا في قانكف حألجزءا مف البينات كفقا ؿ

. (85)مدنيةؿا تاـؾأصكؿ المحا
فإذا  ،عارض فحينئذ البد مف الترجيحتد تؽات فمبؿاك      

تعارضت عند القاضي خبرتاف أك أكثر فقد أعطاه 
طة تقديرية في ترجيح إحدل ىذه الخبرات القانكف سؿ

 .كالعمؿ بيا حسب قناعتو فيك الخبير األكؿ
د  ػؿ القاضي كحكـ بأقؿ ىذه الخبرات فؽـع كؿك      

 اؿ ـؽاستند في ذلؾ عمى دليؿ كمسكغ أال كىك األخذ بأ
كىذا أفضؿ مف العمؿ بإحدل الخبرات بدكف  ،يؿؽ

نما  ،دائماكلعؿ ىذا مما ال يمـز بو القاضي . مسكغ كاإ
ذمة ؿا كبخاصة في حالة ما غدا كانت ،يستأنس بو

األخذ  طكرشؿ ةـ تكف كذلؾ مراعاؿ مشغكلة بالحؽ أك
.  بأقؿ ما قيؿ

هل األخذ بأقل ما قيل دليل مثبت  :لخامسالمبحث ا

 ؟حرجم أم
ما سبؽ أف األخذ بأقؿ ما قيؿ ىك دليؿ عممنا في      

في ذلؾ أنو مككف مثبت لؤلحكاـ عند الشافعية كالسبب 
لية، األصاإلجماع الضمني كالبراءة : مف دليميف ىما

إثبات  نفردا فيا ـكؿ منيـ كىذاف الدليبلف يستقؿ
 ؟عااجتـ إف ؼمؾ، ؼاألحكاـ

كا ذكقد أخ ،ىذا لئلماـ الشافعي الشافعية كقد نسب      
ذلؾ عنو مف فركعو الفقيية كليس مف استدالالتو 

ف كتبكا عمى األصكلية، كىذا يدؿ عمى أ ف الشافعية كاإ
طريقة المتكمميف التي كانت تيتـ بتحرير المسائؿ 

إال  ،الفقيية ف الفركعيدا عععقميا بك امؽاألصكلية منط
تعممكا طريقة الفقياء في بعض األحياف، كىذه سا دؽ ىـأف
. امنو

مذىب الشافعي أنو يجكز االعتماد : "زمرااؿ يقكؿ      
خذ بأقؿ ما قيؿ، فإنو حكى في إثبات األحكاـ عمى األ

. (86) ..."اختبلؼ الناس في دية الييكدم
قضى عمر بف  : "...شافعي في األـيقكؿ اؿ      

في دية   عنهمارضي اهللبف عفاف ف الخطاب كعثما
م ؼ مرالييكدم كالنصراني بثمث دية المسمـ، كقضى ع

دية المجكسي بثمانمائة درىـ كذلؾ ثمثا عشر دية 
تقـك الدية اثني عشر ألؼ : اف يقكؿالمسمـ، ألنو ؾ

كقد  دياتيـ أقؿ مف ىذا، مؿ ؼقا اأحدن أف ـ يعؿ درىـ، كلـ
منا قاتؿ كؿ كاحد مف زأؿؼ اذق فإف دياتيـ أكثر ـ قيؿ

. (87)"...ىؤالء األقؿ مما اجتمع عميو
 فيما م قد استدؿ أكالفعشاؿا ـىنا أف اإلماكنبلحظ       

 رضي الهت عثمافك رعـ فليفتيىب إليو بقضاء الخذ
، كىذا القضاء قد عكرض مف الصحابة بأقكاؿ عنهما

مختمفة ىي أكثر مف ىذا القكؿ، ككما ىك معمـك أنو إذا 
اختمؼ الصحابة في مسألة ما، فقكؿ أحدىـ ليس بحجة، 

عتبر، بدليؿ ـ يف ىذه األقكاؿجح بكفي ىذه الحالة ير
جح ىنا ر فعياشؿاؼ فؽ الكتاب كالسنة،ال ما كافنرجح مث

 قألف قكؿ عمر كعثماف، ال ألنو قكؿ عمر كعثماف بؿ
 رضي اهلل األقؿ المجمع عميو، فقكؿ عمر كعثماف

في ذاتو ليس بحجة طالما كجد لو مخالؼ مف  عنهما
 .الصحابة

ما قيؿ، فيك قؿ جاءت صفة اإلثبات أل كمف ىنا      
 فمد عمى دليميف مثبتنو يعتـعند الشافعية ألت ثبـؿ مدؿ
 .ىما اإلجماع كالبراءةـ حكاألؿ
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م عنو صفة ؼتف ثبات ألقؿ ما قيؿ الكصفة اإل      
ا ذكعمى ق ،قكاؿ، كليس بيف األدلةبيف األ اككنو مرجح

األساس قد استخدمو الفقياء، فإذا ما نظرنا إلى كتب 
ف بيح جمر الفقياء كجدناىـ يستعممكف األقؿ كدليؿ
 .تياديةجالا ةؿاألقكاؿ الفقيية المجتيد فييا في المسأ

بيرات ؾم تؼ ة رجحكا قكؿ ابف مسعكد فالحنفي      
الزكائد في صبلة العيديف كىك التكبير ثبلثا عمى قكؿ 

كىك التكبير   ابف عمر كأبي ىريرة كقكؿ ابف عباس
كرفع األيدم  يركبتاؿ أف: رجيحيـ ىذاكا تخمسا، كدعـ

باألقؿ أكلى، ذ خبلؼ المعيكد، فكاف األخ م الصبلةؼ
. (88)ؿىك األؽ ابف مسعكد  كقكؿ

–ة لما ذىب إليو اإلماـ أحمد الحنابؿ ؿدكقد است      
ذلؾ  فأب ساـفي أسناف دية الخطأ بأنيا أخ -رحمو اهلل

ىك األقؿ، كالزيادة عميو ال تثبت إال بتكقيؼ يجب عمى 
. (89)الدليؿ اهدعا مف

 فـ كلىأ ابتمث األخذ بأقؿ ما قيؿ دليبل كاعتبار      
 : التالية بألسباحا ؿجرـ ق دليبلاعتبار

االصطبلحي األصكلي ال يككف إال بيف  حالترجي. 1
نأخذ باألقؿ  الكنحف  ،ةاألدلة المعتبرة كالطرؽ الصحيح

نما نعمؿ بو مع عدـ كجكد دليؿ  مع كجكد دليؿ، كاإ
. صحيح

ذا كانت ىناؾ أدلة صحيحة معتبرة فإذا قكعمى . 2
ا باألخذ قفبي اـرجيح في يمكف التبينيا، المتعارضة فيما 

؛ رةمباألقؿ، فالمرجحات مثبل بيف حديثيف صحيحيف كث
 ،ا يعكد إلى المتفـكمنيا  ،يعكد إلى السند امنيا ـ
ا يعكد إلى أمر ـكمنيا  ،ا يعكد إلى المدلكؿـكمنيا 
 .خارج

ما قيؿ  ؿؽة األخذ بأافعيالش كريذـ لسبب ؿكليذا ا      
أك ة د األدلة المقبكؿضمف قكاعد الترجيح، كذكركه عف

 .عند الحديث عمى اإلجماع أك االستصحاب
ضة فالشافعية يرجحكف ما رتعاـد أدلة كمع كجك      

كال  ،كف المثبت عمى النافيحأك يرج ،يشتمؿ عمى زيادة
. (90)ذكف باألقؿ مطمقا ألف الذمة قد اشتغمت بوخيأ

ا ـ ؿؽأب الترجيح عمى األخذطمؽ صفة نا أف فإذا أرد. 3
ؿ فيذا ال يككف إال بيف األقكاؿ الفقيية التي لـ ترؽ قي

باب التساىؿ، كىنا  فكىذا ـ ،لدرجة الحجية في ذاتيا
يأتي دكر األخذ بأقؿ ما قيؿ ليككف دليبل مثبتا لحجية أقؿ 

ق ارا فاعتبذكعمى ق ،األقكاؿ في المسألة المختمؼ فييا
 .تباره دليبل مرجحالى مف اعيبل مثبتا أكدؿ

: الخاتمة

 :كتكصياتنياية ىذا البحث إلى نتائج  تكصمت في      

 :ائج فمن أهمهاأما النت
أقؿ ما قيؿ حجة عند جميكر العمماء األخذ ب. 1

لة دمف األ كاألصكلييف كاعتبره الشافعية دليبل
 .المقبكلة عندىـ كالتي تستقؿ في إثبات األحكاـ

أقؿ ما قيؿ مككف مف دليميف معتبريف باألخذ . 2
 .اإلجماع الضمني كالبراءة األصمية: ىمايحيف حص

رىـ ممف يقكلكف بحجية األخذ مكغ ةافعيشبط اؿض. 3
بشركط معتبرة  كقيدكه ،بأقؿ ما قيؿ ىذا المكضكع

مما جعؿ اعتراضات القائميف بعدـ حجيتو في غير 
 .محميا

كبينيما خذ باألكثر األم اؼؿ ال يفمؽ بأقؿ ما ألخذا. 4
 .ر فيما اشتغمت بو الذمةثؾألاب يعمؿ كىك أف ،ضابط

خذ باألخؼ في أف األ فألخذ بأقؿ ما قيؿ عايختمؼ . 5
األخذ باألقؿ مجمع عميو بيف األقكاؿ كاألخؼ ليس 

  .كذلؾ
مجاالت األخذ بأقؿ ما قيؿ الكاجبات غير  مف أىـ. 6

مقدارا  ىاؿ يفكلـ يع عرالبيا الشتي طالمحددة اؿ
 .ادية البحتةقتجاال الزكجة، كالمقدراتا كنفقة محدد

اؿ كألؽاقياء باألقؿ كدليؿ ترجيحي بيف ؼأخذ اؿ. 7
 فكلى ـأ امثبت الفقيية، كاعتبار األخذ باألقؿ دليبل

 .ترجيحيا اعتباره دليبل
لشافعية اىتمكا بتحرير المسائؿ األصكلية امع أف . 8

ىـ قد لفركع إال أفا عفا عقميا منطقيا بعيد ريراتح
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ذا المكضكع ىك خير قك ،ىاءتعممكا طريقة الفؽاس
 . دليؿ عمى ذلؾ

 :فهي صياتأما التو
تعارض  قيؿ عندؿ ما بأؽيؤخذ احث بأف يكصي الب -1

ذمة لـ تشغؿ ؛ ألف اؿلخبرات في تقدير النفقاتا
 .بأكثر مف األقؿ

قيؿ عند تعارض بأقؿ ما خذ ألاا بضمأ ميكصك -2
خذ يعد ترجيحا ألاكىذا  ،أمر مار دمتؽالخبرات في 

 .ند تعارضياع تاربخؿؿ
: الهوامش

                                              

جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر،  ؿضؼاؿك بأ( 1)
 .473، ص3ت، دار صادر، جركبي، لعربا انلس

الكريـ ع سميماف بف عبد القكم بف عبدمبرؿا كلديف، أبا جـف( 2)
تصر مخح شر، (ـ1316/ى716ت)بف سعيد الطكفي 

عبد اهلل التركي، بيركت، مؤسسة : ؽمؽتح، ضةالرو
 .135، ص3، ج1ـ، ط1989-ى1409، الرسالة

ت )عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز  دـمحك بأ( 3)
كت، ربي، أصول األحكام فيحكام اإل، (ـ1064/ى456

، 2، ـ2ـ، ط1983-ى 1403ار اآلفاؽ الجديدة، د
 .50، ص5ج

ت ) الشيرازم،ادم سحؽ إبراىيـ عمي الفيركزأبإ بكأ( 4)
عبد المجيد : ؽقيتح، لمعالح شر، (ـ1083/ى476

-ى 1408التركي، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، 
 .993، ص2، ج1ـ، ط1988

قاييس م جممع، (ى395ت )بف فارس بف زكريا د حـأ( 5)
عبد السبلـ ىاركف، بيركت، دار الجيؿ : ؽقيتح، المغة

 .3، ص5، ج1ـ، ط1991

تصر، عطية الصكالحي، د الحميـ مف، عبيـ أنيساهبرإ( 6)
ت، دار ركبي، الوسيط جممعالمد، حمحمد خمؼ اهلل أ

 .756، ص2ج، كرالؼ

 .767ص، 2ج، الوسيط جممعاليـ أنيس كرفاقو، اهبرإ( 7)

الزركشي  لياا دبلديف محمد بف بيادر بف عا درب (8)
المحيط في أصول ر بحال، (ـ1392/ى794ت) الشافعي

 

لشؤكف الككيتية، زارة األكقاؼ كات، كمككاؿ، الفقه
  .27، ص6، ج2ـ، ط1992-ى 1413

ت )ف الحسيف الرازم بمر علديف محمد بف ا خرؼ( 9)
، ل في عمم أصول الفقهصومحال، (ـ1209/ى606

ة الرسالة، سسطو جابر العمكاني، بيركت، مؤ: ؽقيتح
   .154، ص6، ج3ـ، ط1997-ى1418

 .27ص، 6ج، المحيطر بحالشي، رؾلزا( 10)

 .27ص، 6ج، قنفس عجرـؿا( 11)

 .993ص، 3ج، لمعالح شرازم، يرلشا( 12)

 /ى474ت )اجيلبا لؼلكليد سميماف بف خا بكأ( 13)
: ؽقيتح، الفصول في أحكام األصولم كاإح ،(ـ1018

غرب اإلسبلمي، اؿعبد المجيد التركي، بيركت، دار 
 .705، ص2، ج2ـ، ط1995-ى1415

بف محمد بف عبد الجبار  نصكرر، ـلمظؼا أبك( 14)
األدلة في ع اطقو، (ـ1096/ى489ت)معاني الس

محمد حسف الشافعي، بيركت، دار : ؽقيتح، األصول
 .44ص، 2، ج1ـ، ط1997-ى1418الكتب العممية، 

 .27ص، 6ج، المحيطر بحالشي، رؾلزا( 15)

لديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي ا اجت( 16)
ت، دار ركبي، نهاجلما رحج في شهاباإل، (ى771ت)
 .175، ص3، ج1ـ، ط1984لكتب العممية، ا

 ،(ى1346ت)لقادر بف أحمد بف مصطفى بدراف ا بدع( 17)
ت، دار ركبي، لخاطر العاطر شرح روضة الناظرا هةنز

 ،   .318، ص1، ج2ـ، ط1995ابف حـز

 .28ص، 6ج، المحيطر بحالشي، رؾلزا( 18)

 .154ص، 6ج، لمحصوالم، ازلرا( 19)

، أبك المعالي 993ص ،2ج، لمعالح شرازم، يرلشا( 20)
، ى478كسؼ الجكيني، ت م بف عبد الممؾ بف عبد اهلل

عبد اهلل جكلـ : ؽقيتح، ص في أصول الفقهخيتلال
ير أحمد العمرم، بيركت، دار البشائر شبالنيبالي، ك
بف ا، 135، ص3، ج1ـ، ط1996اإلسبلمية، 
، أبك حامد محمد 44ص، 2ج، ةألدلاع اطقوالسمعاني، 

فى في عمم تصمسال، ى505ت  د الغزاليـحـبف 
، 1طـ، 1993الكتب العممية، ر دا، تركبي، األصول

، سيؼ الديف عمي بف أبي عمي اآلمدم ت 159ص
ت، دار الكتب ركبي، م في أصول األحكامكاحاإل، ى631
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، 6ج، لصومحال، الرازم، 238 237، ص1العممية، ج
، ى772الديف عبد الرحيـ اإلسنكم، ت ماؿ ، ج158ص
ول شرح منهاج الوصول في عمم األصول السة اينه
ت، دار ركبي، يشبدخلمع منهاج العقول ل ويضابيلل

ف ب، ا380ص ،4، ج1ـ، ط1984الكتب العممية، 
ر بحال، الزركشي، 175، ص3ج ،،جهاباإللسبكي، ا

  .27ص، 6ج، المحيط

التحرير عمى كتاب  رسييتأميف أمير بادشاه، د حــ( 21)
ت، دار ركبي، الهمام التحرير في أصول الفقه البن

ر ريتقالالفكر، دكف طبعة كتاريخ، كابف أمير الحاج، 
، والتحبير عمى التحرير في أصول الفقه البن الهمام

 .144، ص3ـ، ج1999ت، دار الكتب العممية، ركبي

 .890ص، 2ج ،ةدوسملاية، ـمت ؿآ( 22)

 .155ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 23)

 سئافنلقرافي، ا. 52ص ،5ج ،ماكحإلاـ، زح فبا( 24)
 .4071ص ،9ج ،لوألصا

 ،4ج ،في أصول الفقه ديهمتلاخطاب، ؿا كبأ( 25)
 .269ص

 ماكحإالباجي، . 136ص ،3ج ،صيخلتلام، فمكجؿا( 26)
 .705ص ،2ج ،لفصولا

 سئافنالقرافي، . 60ص ،5ج ،ماكحإلاـ، زح فبا( 27)
 ريرقتلاابف أمير الحاج، . 4071ص ،9ج ،ألصولا
، البحر المحيط، مشؾرزؿا. 113ص ،3ج ،ريبحتلاو
 .27 ص،6ج

 .994 -993ص ،2ج ،معللا حرشزم، ارمشؿا( 28)

الرازم، . 396ص ،3ج ،ألدلةا عطاوقسمعاني، ؿا فبا( 29)
 ،3ج ،جاهبإلاابف السبكي، . 157ص ،6ج ،لوصحملا

 .385ص ،4ج ،لسولا ةياهناإلسنكم، . 177ص

 ـبف قاسد حـأ. 177ص ،3ج ،جاهبإلا ،مؾبلسا فبا( 30)
عمى شرح جمع  ناتيالب تايآلا، (ى994ت)م دابعؿا

، دار الكتب تكرمب ،الجوامع لإلمام جالل الدين المحمي
 .261، ص4، ج1ـ، ط1996العممية، 

المشاط، . 108 107ص ،4ج ،اتقفاوملا بي،اطشؿا( 31)
 .274ص ،الثمينة رهاوجلا

 .4072-4071ص ،9ج ،ألصولا سئافنم، ؼارؽؿا( 32)

 

م، فاأشرؼ الكف. 156ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 33)
دار  ،فاـع ،صولييناأل ندع ةيسانئاالست ةلدألا

 .53، ص1ـ، ط2005النفائس، 

 .4071،407ص ،9ج ،ألصولا سئافنم، ؼارؽؿا( 34)

 .476ص ،4ج ،ماكحإلا، مدـآلا( 35)

 .4072-4071، ص9ج ،ألصولا سئافنم، ؼارؽؿا( 36)

 .158-157ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 37)

المطيعي، . 28ص ،6ج ،طيلمحا رحبلام، شؾرزؿا( 38)
 .383ص ،4ج ،صولولا ملس

 .28ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 39)

 .158ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 40)

الزركشي،  .157-156ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 41)
 ،جاهبإلاابف السبكي، . 28ص ،6ج ،لمحيطا رحبلا

 .176، ص3ج

 .157ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 42)

 ننسني، طؽرادؿا رـع فب مؿع ،طنيؽدارؿا قجرخأ( 43)
عبد اهلل المدني، القاىرة، دار  قححص ،ارقطنيدلا

كالبييقي، أبك بكر . 3، ص2، ج1ـ، ط1996المحاسف، 
– آباد ردمح ،لكبرىا ننسلاأحمد بف الحسيف البييقي، 

 1، طى1354ؼ العثمانية، راعـؿا مجمس دائرة - دفقؿا
حديث  اىذ) ؿكقا( 5397)رقـ الحديث . 177، ص3ج

 كىك ال يحتج بو كتفرد بو عبد العزيز بف عبد الرحمف
، كضعفو ابف حجر أحمد بف عمي بف حجر (ضعيؼ

الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  صيخلتلاالعسقبلني، 
 ،2ج ،1ط ،ـ1964ستاف، المكتبة األثرية، ؾابؿا ،الكبير

جماؿ الديف عبد اهلل  ظرافك(. 622)حديث رقـ . 55ص
 ،اية ألحاديث الهدايةرلا بصنلعي، مالز كسؼبف م

، 198، ص2، ج1طـ، 1988 ، عالـ الكتب،تكرمب
 .1434حديث رقـ 

البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ  قجرخأ( 44)
بخاري بشرح فتح الباري البن حجر لا حيحصالبخارم، 
، 1ـ، ط1996رة، دار أبي حياف، قاؽؿا ،العسقالني

الماء الذم  باب ،172، حديث رقـ 507، ص1ج
يغسؿ بو شعر اإلنساف كأخرجو اإلماـ مسمـ، مسمـ بف 

 ،لم بشرح النوويسم حيحصلنيسابكرم، ا جاجحؿا
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، 3، دار الكتب العممية، دكف طبعة كتاريخ، جتكرمب
 .، باب حكـ كلكغ الكمب271، حديث رقـ 182ص

كابف السبكي، . 28ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 45)
 .176ص ،3ج ،جاهبإلا

الرازم، . 396ص ،3ج ،ألدلةا عطاوقسمعاني، ؿا فبا( 46)
 ،3ج ،جاهبإلاابف السبكي، . 157ص ،6ج ،لوصحملا

 .385ص ،4ج ،لسولا ةياهناإلسنكم، . 177ص

 ـأحمد بف قاس. 177ص ،3ج ،جاهبإلاسبكي، ؿا فبا( 47)
البينات عمى شرح جمع  تايآلا، (ى994ت )م دابعؿا

 ، دار الكتبتكرمب ،يللمحا نيالد لالالجوامع لإلمام ج
 .261، ص4، ج1ـ، ط1996ية، لـلعا

المشاط، . 108 107ص ،4ج ،اتقفاوملام، بطاشؿا( 48)
 .274ص ،الثمينة رهاوجلا

 .50ص ،5ج ،ماكحإلاـ، زح فبا( 49)

 .55ص ،ةيسانئاالست ةلدألالكناني، ا ؼرشأ( 50)

 . 51-50ص ،5ج ،ماكحإلاـ، زح فبا( 51)

، مصطفى ديب 175ص ،3ج ،هاجباإلسبكي، ؿا فبا( 52)
 ،فقه اإلسالميي الدلة المختمف فيها فألا رثأالبغا، 

، 2ـ، ط1993دار القمـ كدار العمـك اإلسبلمية،  ،ؽشـد
األدلة  يف ثوحبمحمد السعيد عمي عبد ربو، . 636ص

 .122ص، 1990 ،المختمف فيها عند األصوليين

 .155ص ،6ج ،لوصحملا زم،ارؿا( 53)

 .160ص ،6ق، جفسفجع رـؿا( 54)

 .29ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 55)

 . 29ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 56)

دلة المختمف فيها في الفقه ألا رثأا، بغاؿ فىطصـ( 57)
 .634ص ،اإلسالمي

 .30ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 58)

 .30ص ،6ج ،نفسو عجرـؿا( 59)

 .156ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 60)

 .76ص ،ئناسيةاالست ةلدألاكناني، ؿا ؼرشأ( 61)

 .45ص ،2ج ،ألدلةا عطاوقسمعاني، ؿا فبا( 62)

األدلة المختمف فيها  يف ثوحبلسعيد عبد ربو، ا دـحـ( 63)
 .122ص ،عند األصوليين

 .30، ص6ج ،لمحيطا رحبلا، مشؾرزؿا( 64)

 

ابف السبكي، . 160ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 65)
عمى جمع  هتيشاحار، طالع. 177ص ،3ج ،جاهبإلا

 .393ص ،2ج ،الجوامع

 .45ص ،2ج ،ألدلةا عطاوقسمعاني، ؿا فبا( 66)

الشاطبي، . 4070ص ،9ج ،ألصولا سئافنم، ؼارؽؿا( 67)
 ،الثمينة رهاوجلا ،طاشـؿا .107ص ،4ج ،اتقفاوملا

 .273ص

 .160ص ،6ج ،لوصحملا، مزارؿا( 68)

 ،2ج ،وامعجال عالشربيني عمى جم تاريرقتني، مبرشؿا( 69)
 .393ص

العطار، . 31ص ،6ج ،لمحيطا رحبلا، مشؾرزؿا( 70)
 ،3ج ،معلجوالعطار عمى شرح جمع اا ةيشاح

. 346ص ،1ج ،ناظرلا ةضورامة، دؽ فبا. 394ص
 .408ص ،لفحولا داشرإالشككاني، 

الشاطبي، . 4071ص ،9ج ،ألصولا سئافنم، ؼارؽؿا( 71)
 .188ص ،4ج ،اتقفاوملا

 .31ص ،6ج ،لمحيطا رحبلا ،مشؾرزؿا( 72)

 .لمطمب الثاني مف المبحث األكؿ مف ىذا البحثا رظفا( 73)

 .62، 59ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 74)

 .67ص ،6ج ،نفسوالمرجع ( 75)

 .51ص ،6ج ،نفسوالمرجع ( 76)

خيرم سعيد،  قؽؽح ،فقهلا لوصألخضرم، ا دـحـ( 77)
د أبك ـكمح. 51القاىرة، مصر، المكتبة التكفيقية، ص

الفكر العربي،  راد ،ةرقاؽؿا ،قهفلا لوصأزىرة، 
 .33ـ، ص1997

الرازم،  . 236ص ،1ج ،طـلمحيا رحبلام، شؾرزؿا( 78)
 .196، ص2، جالمحصول

 .237ص ،1ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 79)

، (ى676 ت)ريا، يحيى بف شرؼ النككم ؾز كبأ( 80)
عمي  اد،كعادؿ أحمد عبد الج: ؽمؽحت ،طالبينلا ةضور

، 1دار الكتب العممية، جمحمد معكض، بيركت، 
 .164ص

 .52ص ،5ج ،ماكحإلا ،حـز فبا( 81)

 .31ص ،6ج ،لمحيطا رحبلام، شؾرزؿا( 82)

 .31ص ،6ق، جسؼف عجرـؿا( 83)

 .28ص ،6ق، جسؼفع جرـؿا( 84)
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 .مف قانكف البينات( 71 ،2) مادتيف رقـؿا رظفا( 85)

 .154، ص6، جالمحصول ،الرازم( 86)

، خرج األم، (ى204ت )إدريس الشافعي  محمد بف( 87)
اديثو كعمؽ عميو محمكد مطرجي، بيركت، دار الكتب أح

 .136، ص6، ج1ـ، ط1993العممية، 

الجميؿ الرشداني، المرغناني،  أبي بكر بف عبدعمي بف ( 88)
، 1ة اإلسبلمية، ج، المكتبشرح بداية المبتديالهداية 

 .86ص

ي المغند بف محمد بف قدامة المقدسي، حـأ بف عبد اهلل( 89)
دار الكتب العممية،  ، بيركت،لى مختصر الخرقيع

 .516، ص1ـ، ط1994

 .476، ص4، جاإلحكاماآلمدم، ( 90)


