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 ملخص البحث
 وبدأت مالمح احلاجة إليها يف هذا الزمان ابدية   ،هذا البحث العلمي يتابع مسألة أصولية اتبعها العلماء املسلمون منذ القدم

وما هلا من آاثر سالبة حتيق ابلفرد  ،ص بني املذاهبوما فيه من تتبع للرخ ،وهي مسألة التلفيق يف الفقه اإلسالمي ،واضحة
  .واجملتمع على حد سواء

تعترب مسألة التلفيق واحدة من املسائل األصولية ذات الدالالت الفقهية اليت متس جوهر العبودية هلل تعاىل، وحقيقة االلتزام مبا 
معىن التلفيق وصور تتبع الرخص كأوسع أبواب التلفيق  فقد ركز الباحث على بيان ،ومن هنا ،شرعه لعباده خلريهم يف الدارين

  .واجملتمع ف  املكل   وما هلا من تداعيات متس   ،شيوعا  

والشواهد واالستدالالت اليت اعتمدوها يف مذاهبهم املتعلقة  ،ومذاهبهم اليت اختاروها ،بني الباحث آراء العلماء يف التلفيق
  .ابملسألة

وضعها الباحث على شكل مقدمات متهيدية  ،كات العلمية املتصلة ابملوضوعوعة من الن   واشتمل البحث كذلك على جمم
  .وبتسلسل يضع القارئ الكرمي يف وحي دالالت عنوان البحث ،تسوق إىل فهم املسألة موضع البحث بصورة متكاملة

 



 املقدمة
والصالة والسالم على  ،والتقوى وحسن العملوفضل بعضهم على بعض ابلعلم  ،احلمد هلل الذي شرع لعباده منهاجا  قوميا  

  .وبعد ...إىل يوم الدينإبحسان وصالح والتزام إمام اجملاهدين وسيد الغر احملجلني ومن سار على دربه 
وهلا آاثرها اليت ترتتب عليها يف واقع  ،فهذا البحث يتناول مسألة من مسائل أصول الفقه تندرج يف ابب االجتهاد والتقليد

ويظهر  ،حىت تستبني األمور الباحث قدمهي ،وبيان حلقيقتها ووجوهها ،وهو أتصيل ملسألة التلفيق بكل أبواهبا ،اجملتمعالفرد و 
  .احلكم يف املسألة اليت هي بعيدة عن دائرة الضوء يف واقعنا املعاصر

  :خطة البحث
  .مة ومبحثني وخامتةفقد اختار الباحث أن يقسمها إىل مقد ،نظرا  ملا ملسألة التلفيق من أمهية

  .ومنهج الباحث فيه ،وأهدافه ،وأمهيته ،البحث خطةاشتملت املقدمة على 
بني حيث حتدث عن الفرق  مجلة من املطالب، ((بني االجتهاد والتقليد والفتيا ))  :والذي هو بعنوان ،تناول املبحث األول

مث اختتم الباحث املبحث ببيان  ،تشدد املفيت وتساهلهمسألة  وبني ،اختالف فتاوى العلماء على املقلدو  ،االجتهاد والتقليد
 .األخذ ابلرخصة والعزميةجماالت 

التلفيق لغة حيث بني معىن  ،عدة مطالب(( فقد اشتمل على التلفيق وتتبع الرخص ))  :والذي هو بعنوان ؛أما املبحث الثاين
التلفيق يف األحكام و  ،تهمشروعيومدى  ،الفقه اإلسالمي التلفيق يف اتريخمبينا   ،بعض صور التلفيقوعرض  ،واصطالحا  

مذاهب العلماء مث عرض الباحث أوسع صور التلفيق أال وهي تتبع الرخص، و  ،ما اتفق على بطالن التلفيق فيهمث  ،الشرعية
 .لرتجيحواختتم املبحث اب ،فيها

مع  ،والتوصيات اليت يوصي هبا يف شأن مسألة البحث مث ذيل الباحث البحث ابخلامتة مستعرضا  أهم النتائج اليت توصل إليها
  .ثبت ألهم املصادر واملراجع املوجودة

 



  :أمهية البحث
  :تكمن أمهية البحث يف أمرين

مبا يعطي صورة مشولية ميسورة التناول  ،بيانه ملسألة التلفيق يف ظالل ارتباطها بعلم أصول الفقه واملسائل املتعلقة هبا :األول
  .سألةهلذه امل
ن املرء من اشتمال البحث على مسائل فقهية وصور تفصيلية وشواهد ومادة تثري املسألة يف حبثها بصورة متك   :الثاين

 .للوصول إىل احلكم الشرعي املتعلق ابملسألة ؛االستفادة من مادته
 

  :أهداف البحث
  :منها ؛يهدف الباحث إىل مجلة من األمور من خالل هذا البحث

  .ى حقيقة التلفيق واملقصود منه يف علم إصول الفقه من خالل بيان آراء العلماء ومذاهبهمالوقوف عل .1

  .وأحكام ذلك كله لتحقيق النفع والفائدة ،بيان صور التلفيق وجوانبه .2

  .وتسليط الضوء عليه كصورة من صور التلفيق مع بيان حكمه وجماالته –أكرب أبواب التلفيق  –إظهار تتبع الرخص  .3

  :البحث منهج
  :من خالل منهج متدرجاعتمد الباحث يف هذا البحث على 

مع التوثيق السليم لكل  ،فيما خيص موضوع املسألة -ملسو هيلع هللا ىلص  – وسنة احلبيب دمحم ،الوقوف على آايت الكتاب العزيز .1
مع االعتماد على طريقة ذكر  ،يحنيمع االكتفاء بذكر احلديث ومصدره إذا ورد يف الصح ،منهما وفق املنهج العلمي املعاصر

  .اسم الكتاب واملؤلف ودار النشر والطبعة واجلزء والصفحة

 ،بيان التعريفات واملصطلحات اللغوية واالصطالحية الواردة يف البحث من خالل املسائل واألبواب املطروحة فيه .2
والرتجيح بني آراء العلماء يف  ،األصلية املعتمدةا وتوثيقها من مظان   ،الوقوف على مذاهب العلماء يف املسائل املوجودةو 

  .املسائل املطروحة بعد مقارنة األدلة ووجوه االستدالل واخللوص ابلرأي الراجح يف كل منها

  .االستفادة من تكنولوجيا العصر من خالل االستعانة مبواقع االنرتنت ذات الصلة خلدمة أهداف البحث .3

  .املعاين اللغوية الواردة يف سياق البحثاستخدام املعاجم اللغوية لبيان  .4

 



 املبحث األول

 االجتهاد والتقليد والفتيا

 املطلب األول

 بني االجتهاد والتقليد
لتكون مدخال  لفهم هذا الباب الفقهي حبقيقته  ،ال غرو أن يتم التعرض هلذه املسائل التمهيدية هلذا البحث األصويل

  .ومضمونه
  :صنفانالناس يف ميزان االجتهاد 

 ،وحتققت له القدرة على استنباط األحكام الشرعية من مظانا األصلية ،إما جمتهد مسلم بلغ درجة النظر يف احلكم الشرعي
  .اجملتهد :وهو من يسمى

 ،إما أن يكون عاميا  مقلدا   :فهو على دربني ،وإما أن يكون اإلنسان املسلم على غري هذه الدرجة من العلم واملعرفة والدراية
يقف على آراء علمائه  ،أو أن يكون متبعا  ملذهب فقهي بعينه ،دون السؤال عن أدلتهم وفتاواهم يقلد علماء البلد يف عملهم

  .ويتبني حجتهم يف املسائل املختلفة فيعمل على ضوئها ،وفقهائه
 ،وم ابلتحري والبحث بني املذاهبوالقدرة االستنباطية املؤصلة أن يق ،وينبغي للمسلم الذي مل يؤت سعة يف العلم الشرعي

(، حيث يقول الشيخ  1وهذا ما قرره الفقهاء يف مصنفاهتم يف غري موضع )  ،وأيخذ ما يرتجح عنده منها أو يتساوى ليلتزم
وله . لق.فإنه يلزمهما تقليد اجملتهد ،. والعامي احملض.)) وأما العامل الذي مل يصل رتبة االجتهاد :دمحم عليش املالكي يف ذلك

. واألصح أنه جيب عليهما التزام مذهب معني من مذاهب اجملتهدين .( 2هل الذكر إن كنتم ال تعلمون " ) أفاسألوا  " :تعاىل
 ،إىل أن شرع هللا ال يؤخذ ابهلوى والتشه يأن تتم اإلشارة ملااء ومن املفيد هنا  .( 3يعتقد أنه أرجح من غريه أو مساٍو له (( ) 

ألنه ببعده عن العلم قاصر عن  ،تعامل مع األحكام الشرعية حبسب رؤيته اخلاصةييبلغ مرتبة االجتهاد أن فال ينبغي ملن مل 
  .إدراك كنهها وحقيقتها

                                                            
الطبعة  ،عبد العزيز السعيد .حتقيق د ،هـ ( 026أليب دمحم عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ) ت  ،ناظر وجنة املناظرروضة ال :انظر يف ذلك .1

 .353- 352ص  ،1ج  ،الرايض –جامعة اإلمام دمحم بن سعود  ،الثانية
  .7 :اآلية :سورة األنبياء .2
 ./ ص1ج  ،بريوت –دار املعرفة  ، بن أمحد بن دمحم ) عليش ( املالكيدمحم ،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك .3

 



 املطلب الثاين

 ختالف فتاوى العلماء على املقلدا
ق والتكاليف الشرعية اليت من سعة هللا تعاىل على عباده أن فضلهم بنعمة إعمال العقل والتفكر بصورة تقودهم إىل فهم احلقائ

وتنوعت القدرات يف  ،وكان من مثرة ذلك أن تعددت األفهام –عليه السالم  –نزل هبا القرآن على رسول اهلداية دمحم 
 لة والرباهني. داستيعاب أهل العلم ألحكام الشرع وفق ما ترجح عند كل إمام جمتهد من األ

كالظاهري   ،من املذاهب األخرى وغريها ،نفي واملالكي والشافعي واحلنبلياحل ،ظهرت املذاهب الفقهية املشهورة ؛إثر ذلك
 ،فزخرت امليادين الفقهية ابملسائل ،. وجرى إظهار اآلراء اليت يتبناها كل إمام من هؤالء األئمة.ذهب أيب ثور وحنوهامو 

 ،ن استقرت املذاهب الفقهية واضحة املعاملإىل أ ،وأوسعوها حبثا  وتنقيبا   ،وتداول العلماء فيما بينهم قواعد الشرع وفروعه
  .راسخة املفاهيم والتصورات أمام كل سائل

 ،كان من السهل على من تباطأت به الطريق عن بلوغ درجات العلم العلى أن خيتار له مذهبا  يتبناه من بني املذاهب  ؛لذلك
  .فقد ابنت الرؤى وتنوعت االجتهادات واالستدالالت عليها

فتيه مبا مل يفتيه به يوكل واحدة  ،كل واحدة منها صادرة عن إمام جمتهد  ،تكمن يف أن يقع املقلد بني فتويني لكن املشكلة
  .العامل اآلخر

تشري مبادئ العلماء يف ذلك إىل أن على املقلد أن يقوم أمام هذه الصورة حبالة من التقييم الذايت لشخص العاملني اللذين قام 
  .قدم العمل بقوله على من كان مرجوحا   د يف علمه وفقهه وتقواهاجحا  عند املقل   فمن كان ر  ،ابستفتائهما

فإنه يلزمه األخذ بقول من يرى يف  ،فتاه اآلخرأفأفتاه أحدمها بغري ما  ،)) إذا تناقض قول عاملني :جاء يف املوسوعة الفقهية
ين  ابلعلم والدين (() فواجبه الرتجيح بني املق ل   ،نفسه أنه أفضل منهما يف علمه ودينه  .( 4د 

فإذا تعدد اجملتهدون يف أي بلد  ،وليس أمام املقلد مانع من سؤال أي عامل فقيه يرتجح لدى املقلد أنه صاحل للفتيا واالجتهاد
يسألون  - ملسو هيلع هللا ىلص –فهكذا كان أصحاب النيب  ،له من غري نكريأكان للمقلد أن خيتار أي فقيه عامل منهم فيس  ،ويف أي زمان

حيث إن  ،( 5ويستفتون من اشتهر ابلعلم والفقه من الصحابة الكرام حىت ولو مل يكن ذلك العامل أاب بكر أو عمر أو غريمها ) 

                                                            
  .296ص  ،13ج  ،الكويت –وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  ،املوسوعة الفقهية .4
 –ث للطباعة والنشر والتوزيع دار احلدي ،هـ (450أليب دمحم علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري ) ت  ،اإلحكام يف أصول األحكام :انظر .5

للحسني بن أمحد بن دمحم الكيالين الشافعي ) ابن  ،التحقيقات يف شرح الورقات :.. وانظر كذلك.316 – 369ص  ،0ج  ،الطبعة األوىل ،القاهرة
  .040 – 042ص  ،م ( 1999الطبعة األوىل )  ،األردن –دار النفائس للطباعة والنشر  ،الشريف سعد بن عبد هللا حسني :حتقيق ،قاوان (

 



ويف  ،وبذل الوسع يف حتصيل مقصود الشارع منها ،اختالف العلماء كان يف سبيل استقصاء احلقائق وكشف النقاب عنها
لتنوع املذاهب يف ظل احتاد املشرب العقائدي  ،لكون هذا االختالف رأفة ورمحة ابألمة ،ةذلك ما فيه من السعة لألم

  .والفقهي

 



 املطلب الثالث

 تشدد املفيت وتساهله
فهم  ،ومنها ،ودارت أحكامها على حماور هي يف وسع العباد وطاقتهم ،من املعلوم ضمنا  أن شريعة اإلسالم جاءت ابلوسطية

حلوا ابملنهج الوسطي املعتمد على احلجة يف فتاواهم واجتهاداهتم ليتحقق مقصود هللا من الدين العلماء ضرورة أن يت
  .يف حكمه وفتواه –ملسو هيلع هللا ىلص  –وليقتفوا أثر رسول هللا  ،اإلسالمي

ها الناس إنكم منف ِّرون! فمن أي))  :ينهى الناس عن جلب املشقة على الناس يف العبادة فقال - ملسو هيلع هللا ىلص –فهذا رسول هللا 
طالة يف الصالة عن اإل -هنع هللا يضر  –ينهى معاذا  و ،( 6(( )  احلاجة صلى ابلناس فليخفف؛ فإن فيهم املريض والضعيف وذا

عليه  –ونى  ،( 7)  . أفت ان أنت ؟ ((.)) اي معاذ :وقال لهرأفة ابلضعفاء والعجزة واملرضى منهم  ،ابلناس ملا فعل ذلك
ألن فعلهم هذا مشوب ابلتشدد املنهي عنه شرعا   ؛ينقطع عن الدنيا وخمالطة الناس وعن الزواج أمن أراد أن يتبتل  –لسالم ا

 (8 ).  
فيضيعوا شرائعه وحدوده  ،أهل العلم واالجتهاد أن يتساهلوا يف أمور هللا –ملسو هيلع هللا ىلص  –فقد نى رسول هللا  ؛وعلى اليد األخرى

 واملؤمنني معه: هللا امر ابالستقامة واالعتدال ونى عن الغلو واالحنالل فقال سبحانه لنبيهألن ات التيسري واملرونة حتت شعار 
  .( 9)  )) فاستقم كما أمرت ومن اتب معك والتطغوا إنه مبا تعملون بصري((

وهو املخرب عن حكم  –ينبغي للمفيت  ؛ولذا ؛)) الشريعة اإلسالمية شريعة تتميز ابلوسطية واليسر :جاء يف املوسوعة الفقهية
املفيت البالغ ذروة الدرجة: هو من حيمل الناس على الوسط املعهود فيما يليق  :أن يكون كما قال الشاطيب –هللا تعاىل 
 ،وهذا هو الصراط املستقيم الذي جاءت به الشريعة ،وال مييل هبم طرف االحنالل ،فال يذهب هبم مذهب الشدة ،ابجلمهور

                                                            
 .رواه البخاري .0
 .رواه البخاري ومسلم .7
أما وهللا إيت ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن ))  :ففي احلديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال .8

 .. وهو حديث متفق عليه.(( سنيت فليس مين
 .112 :اآلية ،سورة هود .9

 



ة هي معرفة الدليل وفقه  ( والوسطية احلق   16وما خرج عن الوسط مذموم عند العلماء الراسخني (( )  ،فال إفراط وال تفريط
  مث التزامه. ،كنهه ومراميه

 ،يف حاالت تتحقق فيها مصلحة املستفيت –فطنة وذكاء   –مع خروجهم عنها  ،درج العلماء يف فتاواهم على هذه القاعدة
وإفتاؤهم  ،والوالغ فيها ،ابلفتاوى املتشددة على املتساهل يف املعاصي إفتاؤهم :ومثال ذلك ،ى جادة احلق والصوابوثباته عل

ومقصود العلماء الكرام من ذلك أن يعود كل من هؤالء  ،ابلفتاوى املتساهلة مع من هو مششد على نفسه أو على غريه
  .يف التساهل أو التشدد ،طط أو مغاالةدومنا ش ،وهؤالء إىل حقيقة الشرع ومضمون التزامه

ورخص ابن  ،شدائد ابن عمر :ففي الرتاث الفقهي اإلسالمي ،وقد عرف يف التاريخ اإلسالمي هذان النهجان من الفتاوى
 .( 11عباس ) 

ة لكل ذي وأن تكون حجتهم يف فتاواهم واضحة مستبين ،جيدر ابلعماء واجملتهدين يف هذا الباب أن يتحروا حدود هللا تعاىل
ألنم إن خرجوا عن إطار االعتدال تلقاء التشدد كان يف ذلك جنوح فطري للنفس املتلقية هلذه الفتاوى املتشددة حنو  ،ب  ل  

  .غض الدين وكرههم لتشريعاتهاألمر الذي يسوق الناس إىل ب   ،انهيك عن إيقاع الناس ابحلرج واملشقة ،التفلت من عقاهلا
وهو األمر  ،مما يقود املرء تباعا  للقول مبا مل يقل به هللا ورسوله ،مظنة االنسياق وراء اهلوى والشهوةففيها  ؛وإن كانت األخرى

  .على اجملتهد العذاب يف اآلخرة وعدم الثقة بفتواه يف األوىل ر  الذي جي  
وأن حيقق مقصود الشارع  ،لوسط يف فتواهتفرض على كل عامل فقيه أن يتحرى املنهج ا –ملسو هيلع هللا ىلص  –وحقيقة التأسي برسول هللا 

وهذا ما  ،وتكاليف واضحة املعامل ال جيوز التفريط مبدلوالهتا وكيفياهتا ،فاإلسالم دين يسر ال عسر فيه ،بتعبيد الناس لرهبم
  .رسخ من اهلدي النبوي وفقه العلماء الكرام له على مدى القرون

                                                            
 .د :حتقيق ،هـ ( 050أليب املناقب حممود بن أمحد الزجناين ) ت  ،ختريج الفروع على األصول :. وانظر أيضا  .112ص  ،32ج  ،املوسوعة الفقهية .16

 .300 – 302ص  ،1ج  ،بريوت –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع  ،دمحم أديب الصاحل
 ،دمحم اجلاليل :حتقيق ،هـ ( 772مجال الدين عبد الرحيم بن احلسني اإلسنوي ) ت  ،صول على منهاج الوصول إىل علم األصولزوائد األ :انظر .11

 – 266ص  ،الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية :.. وانظر كذلك.470 – 471ص  ،م( 1993الطبعة األوىل )  ،مؤسسة الكتب الثقافية
261. 

 



 املطلب الرابع

 األخذ ابلرخصة والعزمية
د من التعريج على هذه املسألة أيضا  قبل اخلوض يف حبث مسألة التلفيق لئال خيتلط األمر على الناس بني هاتني املسألتني ال ب

 .املنفصلتني
خصا  أابح أو ر   ،فالتكاليف الشرعية ال تتعدى كونا عزائم جيب على املكلف أن يلتزمها لتحقيق معىن العبودية احلقة هلل تعاىل

  .ألخذ هبا بعيدا  عن العزميةلأن أيخذ هبا يف مواطنها وعند وجود العذر اجملو  ز  الشارع للمسلم
)) يريد هللا  :قال تعاىل ،ال إفراط فيها وال تفريط ،وقد امتازت شريعة اإلسالم عن غريها من الشرائع أبنا شريعة يسر وسعة

  .( 13) عليكم يف الدين من حرج (( )) ما جعل  :وقال عز وجل،( 12)  بكم اليسر وال يريد بكم العسر ((
 ،كأن يكون مريضا    ،فهناك حاالت مير هبا اإلنسان جتعله عاجزا  عن اإلتيان ابلتكاليف الشرعية وفق هيئتها وسياقها املطلوب

ق فله أن أييت ابلتكليف وف ،وهذا العجز حقيقي يتعذر معه القيام ابلعبادة على وجهها الوارد ،أو حنو ذلك ،أو مسافرا  
  .ورفعا  للحرج واملشقة اليت ترتتب عليه حال إتيانه ابلعمل ابلعزمية ،املمنوحة له ابلشرع ختفيفا  عنه الرخصة

 ،فاملريض له أن أيخذ ابلرخصة فيصلي قائما  أو قاعدا  أو مضجعا   ،أخذ اإلنسان ابلرخصة يف هذا السياق أمر مشروع
  ..وهكذا ،واملسافر له أن يقصر الصالة وجيمعها

فاألمر عندها ال يعدو كونه  ،ولكن العلماء مل جييزوا لإلنسان أن يتتبع الرخص حىت يلتزمها دون أن يكون هلا مربراهتا الشرعية
وهرواب  من املسؤولية الدينية املرتتبة على  ،وختليا  عن عبادة هللا على الوجه الذي شرعه هللا ،تنصال  من تكاليف الشرع العزيز

 .( 14ذكر العلماء ورود اإلمجاع عليه ) وهو ما  ،املسلم

                                                            
  .185 :اآلية ،سورة البقرة .12
  .78 :اآلية ،سورة احلج .13
دار ابن حزم  ،عمر عبد هللا الكامل .د ،الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية :. وكذلك.94- 93ص  ،22ج  ،املوسوعة الفقهية :انظر .14

 .109 – 103ص  ،م (1999الطبعة األوىل )  ،بريوت –للطباعة والنشر 

 



 املبحث الثاين

 التلفيق وتتبع الرخص

 املطلب األول

 واصطالحا   التلفيق لغة
: لفقت قالي   ،فقالل   :واملصدر منه ،إذا ضم شقة إىل أخرى فخاطهما :الثوب يلفقه ق  ف  ل   :رب من قوهلمعأييت التلفيق يف لغة ال

  .(15الثوب ألفقه لفقا  )
  .(10(( ) وقد ل ف ق  ول ف ق   ،. واللفاق الذي ال يدرك ما يطلب.اقلف   اق  ف  فال ص   :)) يقال :غريب احلديث واألثر جاء يف

معتمدة معىن اجلمع  ،قد تناولت هذا املصطلح من جانبه اللغوياملالحظ أن معظم الكتب الفقية اليت وقف عليها الباحث 
ن عدد من العلماء الذين تناولوا هذا املصطلح وحتدثوا عنه من احملدثني يف وقد ذكر صاحب كشف الظنون النقاب ع ،والضم

 18مع التنويه إىل أن بيانه ابملعىن االصطالحي جاء مبسوطا  يف مصنفات األصوليني ومباحثهم )  ،( 17اجلانب اللغوي اجملرد) 
). 
 

                                                            
 :. وكذلك.331 – 336ص  ،16ج  ،-ط  ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،هـ ( 711ابن منظور ) ت  ،عربلسان ال :انظر يف ذلك .15
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– 729 . 
  .. وفيه تفصيل يسري.301ص  ،4ج  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر .10
دار  ،هـ " 1607اجي خليفة ( " ت مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين الرومي ) املعروف حب ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :انظر .17

 .486ص  ،1ج  ،م ( 1992طبعة عام )  ،بريوت –الكتب العلمية 
عبد  ،األشباه والنظائر :. وانظر كذلك.347ص  ،1ج  ،-ط  ،دار إحياء الرتاث العريب ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ،املغين .18

  .296ص  ،13ج  ،املوسوعة الفقهية :. وكذلك.350ص  ،1ج  ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،الشافعيالرمحن بن أيب بكر بن دمحم السيوطي 

 



 :اصطالحا  التلفيق 
  .األصوليني اتتلف عن تعريفخت لتلفيقلات للفقهاء تعريف

 ؛أو يومني ويومني ،ت يوما  دما  ويوما  نقاء  فرأ ،املرأة اليت انقطع دم حيضهاكما يف   ،فالتلفيق عند الفقهاء أييت مبعىن الضم
  .( 19حبيث ال يتجاوز التقط ع مدة مخسة عشر يوما  عند مجهور الفقهاء ) 

على  ،صر ملن كان بعض سفره يف الرب وبعضه يف البحروالتلفيق يف مسافة الق ،إدراك اجلمعة بركعة ملفقة :من أمثلته أيضا  
  (. 26اختالف بني العلماء يف نظرهم يف هذه املسائل وآرائهم الفقهية فيها ) 

وقد وقف الباحث على عدد من التعريفات املتقاربة هلذا املصطلع عند األصوليني من حيث املعىن وإن اختلفت عباراهتم 
 .خروصياغتهم له بني فقيه أصويل وآ

وهو تعريف ذهب إليه بعض  ،( 21))اإلتيان بكيفية ال يقول هبا اجملتهد (( )  :من التعريفات االصطالحية للتلفيق مثال  
لكونه ال يشمل اإلتيان بكيفيتني قال هبما جمتهدان  ،إىل حدود جتعله جامعا  مانعا   –يف نظر الباحث  –العلماء ولكنه يفتقر 

  .ا التعريف إىل الشرح والتوضيح له بتوسع وبيانوهلذا ذهب من أخذ هبذ ،مثال  
وهو )) أخذ صحة الفعل من مذهبني معا  بعد  ،ما قالت به املوسوعة الفقهية –برأي الباحث  –لكن التعريف األصوب 

  .( 22احلكم ببطالنه على كل واحد منهما مبفرده (( ) 
وال اإلمام الذي يدعي أنه  ،ال يقول به اإلمام املقل د ،ده  إىل رأي آخرفحقيقة التلفيق أن خيرج املقل  د  عن رأي اإلمام الذي يقل   

فاملقل  د  ،ويقرر بطالن التصرف املنضوي حتتها ،فكل واحد من اإلمامني مينع اإلتيان ابلعبادة ملفقة ،أخذ بقوله يف املسألة
نكره الكثري من العلماء وأغلب املتأخرين) أما وهو  ،ذا وذاك من اإلمامني اجملتهدينبذلك يكون قد ذهب إىل غري ما قاله ه

23 ).  

                                                            
 ،1142ص  ،2ج  ،م( 1980الطبعة األوىل )  ،بريوت –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،وهبة الزحيلي .د ،أصول الفقه اإلسالمي :انظر .19

  .وفيما بعدها تفصيل وبيان انفع
  .296ص  ،13ج  ،املوسوعة الفقهية :انظر .26
 .1142ص  ،2ج  ،د. وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي :. وكذلك.210 – 215ص  ،الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية.21
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  .352 – 351ص  ،الطبعة األوىل ،القاهرة –النهضة العربية 
 ،زوائد األصول :.. وكذلك.224ص ،1ج  ،دون ذكر الطبعة ،مطبعة السنة احملمدية ،تقي الدين أبو البقاء الفتوحي احلنبلي ،شرح الكوكب املنري .23

حسنني دمحم  :للشيخ ،التلفيق يف مسألة واحدة :موضوع بعنوان ،www.alibhaj.com :جاملوقع اإللكرتوين اإلهبا  :.. وانظر.476 – 408ص 
  .م 1954فرباير  16 :منشور بتاريخ ،خملوف

 

http://www.alibhaj.com/


  :فقد ذهب العلماء يف هذه املسألة إىل مذهبني ،هاجاختالف العلماء يف مسالة عدة احلامل املتوىف عنها زو  :ومثال ذلك
  .أن عدهتا تكون حىت وضعها للحمل .1

  .أن عدهتا تكون ألبعد األجلني .2

كأن يقال إن عدهتا تكون   ،الذهاب إىل قول اثلث يف هذه املسألة -كثرية من العلماء بناء على قول األ -فال جيوز  ،وعليه
  .ابألشهر فقط

 



 املطلب الثاين

 صور التلفيق من
  :حتدث الزخمشري يف أبيات من الشعر عن التلفيق فقال

 كتمانه هو أحزم  ،وأكتمه    = سألوا عن مذهيب مل أب ح به
 أ بيح الطال وهو الشراب احملرم   =   قالوا أبنين ،حنفيا  قلت  
 أبيح هلم حلم الكالب وهم هم   =  قالوا أبنين ،مالكيا  قلت
 أبيح نكاح البنت والبنت حترم   =  قالوا أبنين ،شافعيا  قلت

 بغيض  حلويل ثقيل  جمسم     =  قالوا أبنين ،حنبليا  قلت
 يس يدري ويفهمليقولون تيس   = قلت من أهل احلديث وحزبه

 .(24=فما أحد من ألسن الناس يسلم (( ) بت من هذا الزمان وأهله عج
وقع ما بني ني الشارع ومالمة  ،ومن تتبع الرخص كتلك ،تبني الرخص يف املذاهب وحال الناس معها ،فهذه األبيات الشعرية

 .اخللق
 :ومنه كذلك ،( 25ة واحدة ) ومالك يف طهارة الكلب يف صال ،تقليد الشافعي يف مسح بعض الرأس :ومن أمثلة التلفيق

فإن هذا الوضوء ابطل ابللمس عند  ،من غري السبيلني –كالدم   –وخرجت منه جناسة  ،متوضئ ل م س  امرأة أجنبية بال حائل
وال ينقض كذلك بلمس  ،وال ينتقض خبروج الدم من غري السبيلني عند الشافعية ،وابطل خبروج الدم عند احلنفية ،الشافعية
 .( 20فإذا صلى هبذا الوضوء فإن صحة صالته ملفقة بني املذهبني معا  )  ،احلنفية املرأة عند

كتقليد   ،مقلدا  كل مذهب يقول بواحدة من هذه لوحدها ،. أن يتزوج الرجل امرأة بال ويل وال صداق وال شهود.ومن التلفيق
وهذا هو التلفيق  ،وفيما ال يقول به اآلخرون ،وهكذا. .وبعدم اشرتاط الشهود مقلدا  املالكية ،أيب حنيفة يف عدم اشرتاط الويل

مث تتزوج اببن تسع سنني بقصد  ،أن يطلق الرجل زوجته ثالاث   :ومنه أيضا   ،( 27الذي يؤدي إىل احملظور الذي منعه العلماء ) 

                                                            
  .182ص  ،الرخصة الشرعية .24
 .193ص  ،13ج  ،املوسوعة الفقهية :انظر .25
 .193 ص ،13ج  ،املوسوعة الفقهية :انظر .20
 .289ص  ،3ج  ،منشورات املكتبة اإلسالمية ،أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي ،الفتاوى الكربى :انظر .27

 



وعدم العدة لإلمام مث طلقها مقلدا  يف صحة الطالق  ،فأصاهبا ،مقلدا  يف زواجها يف صحة النكاح عند الشافعي ،التحليل
 .( 28ليجوز لزوجها األول العقد عليها تلفيقا  بني هذا املذهب وذاك )  ،أمحد

وابن عابدين يف  ،( 29كالزرعي يف الفروسية )   ،لبيانا صورة وح كما   ،وقد بني العلماء جمموعة من الصور اخلاصة ابلتلفيق
 .( 31وغريمها )  ،( 36حاشيته ) 
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 طلب الثالثملا

 يف اتريخ الفقه اإلسالميالتلفيق 
مل يعمل هبا أحد من الصحابة يف عهد النيب وما كان له أن يقول به حيث  ،ظهر مصطلح التلفيق بعد العهد اإلسالمي األول

-عليه السالم  –إذ إن مصدر الفقه والتشريع يف عهد رسول هللا كان مقتصرا  على كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه الكرمي  ،( 32) 
  .لكونه املرجعية العليا يف بيان الدين وأحكامهو  - ملسو هيلع هللا ىلص -ت ص ور أن يوجد التلفيق يف تلك احلقبة لوجود رسول هللا وال يـ   ،

ففي تلك املرحلة من عمر الدعوة اإلسالمية كان  ،مل يعرف الصحابة والتابعون من العلماء الكبار هذا املصطلح ؛كذلك
وما مل يكن موجودا  يف   ،وعلى ضوء هديه ،صدرون أحكامهم وفتاواهم وفق نصوص الشارع احلكيمالعلماء والقضاة واملفتون ي

ليقفوا على  ،كان العلماء يعملون رأيهم يف املسائل اليت فيها جمال لالجتهاد  –عليه السالم  –كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه 
فوا نم أل  ( مع أ 33هية الكبار مصنفا  يتحدث عن التلفيق ) لذلك ال تكاد جتد ألئمة املذاهب الفق ،الصواب املدعم ابلدليل

 .يف الفقه واألصول وغريمها
نشأ  ،وترسخت القواعد وابنت األطروحات الفكرية واملذهبية ،شائعةوملا أن استقر الفقه اإلسالمي يف ثياب فقهية أربعة 

فسارع العلماء من كل مذهب  ،ت القرن اخلامس للهجرةوكان ذلك يف ناايت القرن الرابع اهلجري إىل بدااي ،مصطلح التلفيق
إىل  ،إىل قائل ببطالنه ،وازهجبفمن قائل  ،وموقفهم منه يف ظل املوروث الفقهي عن أئمتهم ،لبيان حقيقة فهمهم هلذا املصطلح

  .مع أتكيد كل طرف ملا ذهب إليه ابألدلة والشواهد والرباهني ،على حترميه علماءذاكٍر إلمجاع ال
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 ملطلب الرابعا

 مشروعية التلفيق
اوقد ذكرت كتب الفقه اإلسالمي للعلماء  ،تناول الفقهاء واألصوليون مسألة التلفيق قبوال  واعرتاضا     :يف اآليت آراء  عدة  بيان 

 :املسألة حترير حمل النزاع يف
 كان اإلسالم وحنوهار وحيد وألم من الدين ابلضرورة كمسائل التفيما ع   نه ال جيوز التلفيقأعلى  العلماء اتفق.  
  لكونه موصال  ملا يعارض الدين ابجلملة ،على رد التلفيق الباطل لذاتهالعلماء  اتفق.  
   ألن حكمه يرفع اخلالف ؛على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم احلاكمالعلماء اتفق. 
  مث اختلفوا فيما سوى ذلك .على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا  العلماء اتفق. 

 
والبحث والتنقيب عن الرخص اليت يقول هبا   ،من أوسع صور التلفيق يف الفقه اإلسالمي تتبع الرخص بني املذاهب املختلفة

  .كل مذهب فقهي للعمل هبا دون التزام ببقية اآلراء واالجتهادات يف املذهب
وهو أنه كلما وجد رخصة يف مذهب عمل  ،رم على العامي تتبع الرخص)) حي :يقول الفتوحي احلنبلي يف شرح الكوكب املنري

" أي بتتبع الرخص " ألنه ال يقول إبابحة مجيع الرخص أحد من علماء  ،فس ق بهوي   ،وال يعمل بغريها يف ذلك املذهب ،هبا
ال جيوز  :قال ابن عبد الرب ،فإن القائل بتتبع الرخصة ففي هذا املذهب ال يقول ابلرخصة األخرى اليت يف غريه ،املسلمني

 .( 35ابدين وغريه ) عوهو ما ذهب إليه ابن  .( 34للعامي تتبع الرخص إمجاعا  (( ) 
) الرملي يف فتاواه  :منهم ،صولينيوتتبع أسهلها مجع من الفقهاء واألمن القائلني بعدم جواز التلفيق بني اجتهادات املذاهب 

 ،( 39) والبهويت يف كشاف القناع ،( 38) والفتوحي يف شرحه للكوكب املنري  ،( 37) وابن جنيم يف البحر الرائق  ،( 30
 .وغريهم ،( 41) وابن قيم اجلوزية يف إعالم املوقعني  ،( 46) والسبكي يف فتاواه 
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وا معللني ما ذهب ،قالوا جبواز التلفيق وتتبع الرخص بني املذاهب –عدد من املتأخرين ذهب وهو م –الفريق اآلخر من العلماء 
وربطوا ذلك مبقاصد  ،فقد نظر هؤالء إىل الطبيعة البشرية وما متيل إليه من طلب للتكاليف السهلة ،إليه برأي وبصرية وحجة

وللمقل  د أن أيخذ من املقل د ما شاء مع جواز أن  ،فقالوا جبواز األخذ ابألسهل ،يف حتقيق عبودية النفس خلالقها ( 42)  الشرع
  .ما مل يكن هناك ممنوع شرعي ال يسمح له بذلك ،لعلماءأيخذ من رأي غريه من ا

)) نقل الشرنباليل احلنفي عن السيد أمري ابد  :ينقل العطار الشافعي يف حاشيته أقوال عدد من العلماء أخذوا هبذا الرأي بقوله
املسلك األخف عليه من  إذ لإلنسان أن يسلك ،وال مينع منه مانع شرعي ،جيوز اتباع رخص املذاهب :شاه يف شرح التجريد

.. وقال ابن أمري احلاج ..هـ .أ .قول آخر خمالف لذلك األخفبأبن مل يكن عمل  ،إذا كان له إليه سبيل،مذهب إىل مذهب
وإال  ،إن مثل هذه التشديدات اليت ذكروها يف املتنقل من مذهب إىل مذهب إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص

 .( 43بقول جمتهد يكون قوله أخف عليه فال أدري ما مينع منه عقال  وشرعا  (( ) فأخذ العامي بكل مسألة 
إضافة إىل مجع من العلماء املتأخرين  ،فإن عددا  من علماء الشافعية كذلك قالوا به ،وإن كان هذا قول بعض متأخري احلنفية

 (44 ).  
منه ملن أراد أن أيخذ األيسر واألخف من التكاليف الفقهية على وعدم املنع  ،اجلملة ومن القائلني من العلماء جبواز التلفيق يف

والدكتور  ،( 47)  والزركشي يف البحر احمليط ،( 40)  وأبو إسحق املروزي ،( 45) الكمال بن اهلمام يف فتح القدير  :نفسه
  .( وغريهم 48وهبة الزحيلي يف أصول الفقه ) 
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 املطلب اخلامس

 التلفيق يف األحكام الشرعية
وال يكون   ،أو فيما هو معلوم من الدين ابلضرورة ،وال يكون يف ابب العقائد ،وم أن التلفيق ال يكون يف موارد النصوصمعل

ألن االجتهاد قائم  ،( 49) وإمنا يقتصر جماله يف األحكام الشرعية االجتهادية الظنية  ،ميانكذلك يف ابب األخالق واإل
  .يقع التقليد أو التلفيق وفيها ،وفيها يكون النظر والبحث ،عليها

فهي ليست حمال  لالختالف  ،ري مقبولغفاالجتهاد يف األحكام الشرعية املتعلقة ابلعقائد واإلميان واألخالق وحنوها 
  .ال جيوز التلفيق فيها تبعا   ؛ومن مث ،وال جيوز تعدي أحكامها أو اإلتيان مبا خيالفها أو حييد عن مقتضاها ،واالجتهاد

 : التقليد له صور ال بد من توضيحها قبل ذكر اخلالفوالتلفيق يف
ومذهب الشافعية يف  يلفق بني مذهب احلنفية يف العبادات األبواب املتفرقة كأنو أن يكون التلفيق بني الكتب  :الصورة األوىل

 .يف الغسل ومذهب احلنابلة يف احليض و مذهب املالكيةأ ،املعامالت
 .ومبذهب الشافعية يف صفته خذ مبذهب احلنفية يف موجبات الغسلكأن أي ؛يق يف ابب واحدن يكون التلفأ :الصورة الثانية

 

تقليدا   فمسح ببعض الشعر وهو فيمن توضأ ،ومثاله ما سبق ؛التلفيق يف أجزاء احلكم الواحد أن يكون :الصورة الثالثة
 .فرجه تقليدا  أليب حنيفة للشافعي وبعد الوضوء مس  

ال ضري يف استعراض بعض أوجه التكليف ومبانيها ليسهل هضم مصطلح التلفيق ومآل   ،املفهوم واملدلولولبيان الربط بني 
  .العمل به على مستوى الفرد واجملتمع

وقد  ،ولضمان االمتثال ألوامره ،ىلاجاءت العبادات أبشكاهلا وصنوفها لتحقق العبودية احلقة هلل تع ،ففي ابب العبادات
ومنها ما يدخل يف الرخص  ،فمنها ما هو يف ابب العزمية ،تلف أحكامها ابختالف أحوال املكلفنيوخت ،بنيت على اليسر

  :وهي على ضربني ،وحنو ذلك ،الشرعية
ن يراعي حال املستفيت هبا يف ظل عدم املساس فينبغي للمفيت وللمجتهد أ ،حنوهاكالزكاة والصدقات و   :العبادات املالية :األول

ال بد من ف ،ليس أهم من احلكم الشرعي التكليفي –سواء كان من أهل العزائم أم ال  –فحال املستفيت هبا  ،حبقيقتها وكنهها
وابلتهاون والتساهل هبا يضيع حق الفقراء  ،لغري إضافة إىل حق هللا تعاىلاكونا تتعلق حبقوق   ذه العباداته االحتياط بشأن
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وال ينبغي فيها التلفيق حبثا  عن أخف أو أضعف اآلراء  ،ق فيها املزكي مالهواملساكني ومن يدخل يف األبواب األخرى اليت ينف
  .املوسر إلضاعة حق الفقري يف مال هللا املستودع عند

)) وما جعل  :قال هللا تعاىل ،. ومبناها على امتثال أوامر هللا تعاىل دون الوقوع يف احلرج واملشقة.العبادات األخرى :الثاين
وأكد  ،( 51)  )) يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا (( :وقال أيضا   ،( 56)  ن حرج ((عليكم يف الدين م

فهذه العبادات ينبغي عدم الغلو  ،( 52)  )) يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر (( :على هذه احلقيقة بقوله تعاىل
  .يف هللا الشرعيةونفور من تكال ،ملا يرتتب عليه من هالك للمكلف ؛والتنطع هبا

فهذه مسأله فقهية  ،اهواحتساب الورع يف تقدير  ،كان مبىن الشرع يف اعتبارها قائم على االحتياط للدين  :ويف ابب احملظورات
)) فمن اضطر يف  تعاىل:فقد قال  ،فالضرورات تبيح احملظورات ،وما ورد فيها من نصوص وشواهد ،ينبغي التنبه ملبناها

أجلأته الضرورة وقت اجملاعة الشديدة لتناول احملرمات  من أي ،( 53)  (( إلمث فإن هللا غفور رحيمخممصة غري متجانف 
 بتجاوز قدر الضرورة.ماملذكورة يف اآلية، غري 

 
إال من أكره وقلبه )) وقوله تعاىل:  ،( 54) (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه)) قوله تعاىل: منها و 

  .( 55)  (( انمطمئن ابإلمي
 ،( 50)  وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " ،" ما هنيتكم عنه فاجتنبوه :بقوله - عليه السالم -منها ما أكد عليه و 

  .وعلق األمر يف التنفيذ على استطاعة املكلف دفعا  للضرر عنه ،حيث أمر رسول هللا ابجتناب املنهي عنه يف الشريعة ابجلملة
وفيها  ،والتطاول على مصاحل العباد ،ألنا نوع من االحتيال لالعتداء على احلق ؛ز التلفيق يف هذه احملظوراتال جيو  ؛من هنا

  .منع للضرر واإليذاء
وما كان  ،كان مبناها يف الشرع على حفظ احلقوق الزوجية ورعايتها مبا فيه مصلحة الزوجني واألبناء  ،ويف جمال املناكحات

وأجل  ما  ،نة من لبنات التكوين اجملتمعيب  صيانة للحقوق ومنعا  للتالعب يف أقدس ل   ، يف نظر الشارعهبذه األمهية فهو معترب
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وما انفاه وجانبه فهو  ،شرعا   فما توافق وهذا املضمون فهو مقر   ،( 57)  )) فإمساك مبعروف (( :قيل فيها قول هللا عز وجل
  .ممنوع ال جيوز –فضال  عن تدمريها  –الزوجية وأي تلفيق يؤدي إىل إهدار فضائل احلياة  ،حمظور
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 املطلب السادس

 ما اتفق على بطالن التلفيق فيه
إال أنم يتفقون مع املانعني يف صورة واحدة عامة منعوا فيها التلفيق  ،مع قبول البعض للتلفيق يف املسائل الظنية اجملتهد فيها

كأن   ،أو آراء مل يقل هبا أحد من اجملتهدين من أمة دمحم ،ادرة من غري أهلهاوهي أن يقوم املقلد العامي بتتبع أقوال ص ،مجلة
  .حراما  أو حيرم حالال   أو حيل   ،العامي إىل قول غري مقر يف كتاب هللا وسنة نبيه يؤدي سعي  

هتا من تكاليف ر والعلماء براء مما خيرج عن دائ ،فمن املتفق عليه عند العلماء قاطبة أن االجتهاد داخل ضمن األحكام الشرعية
ولو بلغ  ،كإابحة الزان أو شرب اخلمر  ،فلم يقل جمتهد إبابحة حرام ،البعض ابلذهاب إليها أو أحكام نقلت عنهم أو شط  

  .التلفيق من العامي هذه الصورة فهو حمض تعٍد منه على شرع هللا
أو  ،وهي أن يتتبع العامي األقوال الضعيفة يف كل مذهب اتباعا  للشهوات ،هصورة أخرى من التلفيق تندرج يف السياق ذات

 .رغبة يف التفرد والتميز أو املراء، فيقع يف دائرة احلرام من حيث درى أو مل يدر  
أن  وذهاب الشافعية إىل ،فهذا أبو نواس يعرب عن رأي بعض الزاندقة بتلفيق احلكم ليجمع بني ذهاب احلنفية إىل حل النبيذ

 (:  58ويقول يف ذلك ) ! !اخلمر حالل :فكانت النتيجة اليت وصل إليها ،النبيذ أيخذ حكم اخلمر
 وقال: احلرامان املدامــة والسكر = النـبـيذ وشربــه  أبـاح الـعراقي

 فحلت لنا من بني اختالفهما اخلمر =واحـــد  الشراابن :وقال احلجازي
 ال فارق الوازر الــوزر وأشربـها = سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا 

حدودا  وضوابط ال تسمح للالهني  - ممن يذهبون إىل جواز التلفيق وتتبع الرخص بني املذاهب -جعل العلماء  ،ألجل ذلك
)) ليس القول  :يلخص ذلك الدكتور عمر كامل بقوله ،وتكييف األحكام الشرعية وفق رغباهتم وشهواهتم ،أبخذ زمام املبادرة

كما إذا أدى إىل إحالل احملرمات كاخلمر والزان   ؛منه ما هو ابطل لذاته ،وإمنا هو مقيد يف دائرة معينة ،قا  ز التلفيق مطلجبوا
 .( 59بل ملا يعرض له من عوارض (( )  ،ومنه ما هو حمظور ال لذاته ،وحنومها
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  .لألستاذ فريد البيدق ،م

 ،هـ ( 796إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي ) ت  ،املوافقات يف أصول الفقه :وانظر كذلك ،225 – 224ص  ،الرخصة الشرعية .59
  .164ص ،4ج  ،بريوت –ع دار املعرفة للنشر والتوزي ،عبد هللا دراز :حتقيق
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دود الدين اإلسالمي يف ذلك من ضياع حل وما ،االنسالخ من التكاليف الشرعيةوقد منع ابن حزم التلفيق الذي يؤدي إىل 
 .( 06سدا  للذرائع وسحبا  لألعذار من أصحاب األهواء )  ،األغر

 

                                                            
  .369ص  ،0ج  ،البن حزم الظاهري ،اإلحكام .06

 



 املطلب السابع

 التلفيق املباح
 

أو تتبعا  لأليسر  ،دون تتبع لألسهل عمدا  ودون مربر شرعي ،يكون التلفيق مباحا  إذا حتققت الضرورة اليت تربر اللجوء إليه
  .ن اعتبار مقصود الشارع احلكيممن املكلف دو 

وحتقيقا  ملضمون مساحة الشريعة  ،وما كان فيه صيانة للكليات الشرعية اخلمس ،وجود املصلحة الشرعية :ضابط ذلك
وحثت على  ،فهي أمور شددت الشريعة على اعتبارها ،من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،اإلسالمية وتيسريها
  .للوصول إليهاسرب غور النصوص 

وهو التلفيق  ،أو العبادات جائزأن التلفيق يف بعض األحكام االجتهادية يف مسائل املعامالت أو املناكحات  :مفاد ذلك
اه إىل التحلل من التكاليف الشرعية أو االلتفاف دون أن يكون مؤد   ،القائم على مراعاة حال املكلف لوجود عذر أو ضرورة

 ،ريض الذي أنكه املرض يتتبع الرخص ما بني املذاهب ليؤدي حق هللا عليه دون حرج يودي حبياتهكحال املكلف امل  ،عليها
  .ما ال يطيق تعاىل أو يكلفه يف دين هللا

 

 



 املطلب الثامن

 تتبع الرخص
فيق حيث يبني التمحيص أن تتبع الرخص هو أوسع أبواب التل ،،هناك تزاوج واتساق بني مصطلحي التلفيق وتتبع الرخص

  .فاصل ، حىت مل يفرق كثري من العلماء بينهما حبد  ( 01) استخداما  على أرض الواقع 
))  :عرفه البيطار يف حاشيته بقوله ،يدور مقصد علماء الفقه واألصول إبطالقهم مصطلح تتبع الرخص حول مفهوم واحد

وعرفه الزركشي يف البحر  ،( 02املسائل (( ) أن أيخذ من كٍل منها ما هو األهون فيما يقع من  :تتبع الرخص يف املذاهب
كلما وجد رخصة يف   -أي املكلف  –)) هو أنه  :وعرفه الفتوحي يف شرحه للكوكب املنري بقوله ،( 03احمليط قريبا  من ذلك ) 

 .( 04وال يعمل بغريها يف املذهب (( )  ،مذهب عمل هبا
أرجح ما بني املذاهب الفقهية رغبة منه يف تطبيق األهون واأليسر مقصد العلماء من هذا األمر أن املقلد ال ينبغي له أن يت

وهو ما نص  ،وأن يتجنب تكاليف الشرع احلنيف اليت ألزمته ابلعزائم يف املذهب الذي يتبناه دون مسوغ شرعي ،على نفسه
  .العلماء على بطالنه

 05عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفه (( ) )) وينبغي أن ال يرتك العزائم رأسا  حبيث خيرج  :ويف ذلك يقول العطار
). 
 

                                                            
مقالة بعنوان:التلفيق  www.taghrib.org/arabicاجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية / :املوقع اإللكرتوين :انظر يف ذلك .01

 . دمحم علي التسخريي لسماحة الشيخ ،واألخذ ابلرخص وحكمها
  .443 – 442ص  ،2ج  ،لعطارحاشية ا .02
  .332ص  ،8ج  ،البحر احمليط .03
  224ص  ،1ج  ،شرح الكوكب املنري .04
  .بتصرف يسري يقتضيه النص .443ص  ،2ج  ،حاشية العطار .05

 



 املطلب التاسع

 تتبع الرخص يف مذاهب العلماء
ى وحىت يقف اإلنسان عل ،–التلفيق  – رئيستبعا  الحتالفهم يف املوضوع ال ،تباينت آراء العلماء يف موضوع تتبع الرخص

  :عدة مساراتهت صوب توجهات العلماء قد اجت فإن ،مواقف العلماء يف املسألة
واختلفت عباراهتم يف إعطاء أوصاف ملن جيعل ذلك له  ،قس  ف  وأن فاعله يـ   ،العلماء أبن تتبع الرخص ابطل قال عدد من

  .نجا  
ألنه ال يقول إبابحة مجيع الرخص أحد  ،أي بتتبع الرخص ،)) ويفسق به :يبني الفتوحي هذا املذهب ومن ذهب إليه بقوله

ال جيوز  :قال ابن عبد الرب ،فإن القائل ابلرخصة يف هذا املذهب ال يقول ابلرخصة االخرى اليت يف غريه ،لمنيمن علماء املس
ومحل القاضي ذلك على  ،.. وذكر بعض أصحابنا عن أمحد يف فسق من أخذ ابلرخص روايتني.للعامي تتبع الرخص إمجاعا  

  .( 00غري متأول أو مقلد (( ) 
وذهب به إىل  ،ومجع كل ذلك يف كتاب ،وعبارات العلماء فيها ،ن بعض الناس تتبع رخص املذاهبوقد ذكر بعض العلماء أ

وال يقول مبجموع  ،هذه زندقة يف الدين ،مري املؤمننياي أ :لعلمفقال أهل ا ،فعرضه على أعيان العلماء وكبارهم ،بعض اخللفاء
  .( 07ذلك أحد من املسلمني ) 

وابن  ،( 76والعطار يف حاشيته )  ،( 09والزركشي يف البحر احمليط )  ،( 08 يف كشاف القناع ) البهويت :وممن قال هبذا القول
  .وغريهم ،( 72والرحيباين يف مطالب أويل النهى )  ،( 71حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج ) 
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  .225ص  ،1ج  ،شرح الكوكب املنري :انظر يف هذه القصة .07
   .239 – 238ص  ،0ج  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع  :انظر .08
  .332ص  ،8ج  ،البحر احمليط :انظر .09
  .442ص  ،2ج  ،اشية العطارح :انظر .76
 ،0ج  ،دون ذكر الطبعة ،القاهرة –دار إحياء الرتاث العريب  ،أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج :انظر .71

  .260ص 
 .189ص  ،0ج  ،منشورات املكتب اإلسالمي ،يمصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين احلنبل ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى :انظر .72

 



ق ن ص ا   :)) ومن تتبع الرخص بال حكم حاكم :طالب أويل النهىميقول الرحيباين يف  وذكر  ،إمجاعا   :ن عبد الربقال اب ،فس  
 –يعين الغناء  –وأهل املدينة يف السماع  ،لو عمل بقول أهل الكوفة يف النبيذ :قال اإلمام أمحد ،القاضي غري متأول وال مقلد

 .( 73. لكان فاسقا  ألخذه ابلرخص وتتبعه هلا (( ) .وأهل مكة يف املتعة
ألن  ،تار ما شاء مما جيد فيه سهولة ويسرا  على نفسه من التكاليف الشرعيةوذهب فريق آخر من العلماء إىل أن للمقل  د أن خي

 أو عودة   ،يا  من املكلفمشددين على أن ال يكون يف ذلك هتراب  من التكليفات الشرعية أو تشه   ،ذلك من متطلبات الشريعة
  .( 74منه عن تقليد التزمه يف املسألة ) 

.. ال أدري ما مينع منه عقال  وشرعا  (( ) .منه مانع شرعي وال مينع ،ع رخص املذاهب)) جيوز اتبا  :يقول العطار يف حاشيته
)) وأان ال أدري ما مينع هذا ؟ النقل أو العقل ؟ وكون  :حيث يقول ،وهذا ما رجحه الكمال بن اهلمام يف فتح القدير ،( 75

 –ملسو هيلع هللا ىلص  –وكان  ،عليه علمت من الشرع ذمة   ما ،اإلنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول جمتهد مسوغ له االجتهاد
 .( 70حيب ما خفف عن أمته (( ) 

أو التتبع  ،ابلضوابط اليت متنع أن يكون مدعاة للتهرب من التكاليف الشرعية ه  ن  ر  لكن من قال جبواز تتبع الرخص من العلماء قـ  
بل ما ضعف  ،وال نريد ابلرخص ما فيه سهولة على املكلف :ي)) قال القرايف املالك ،الذي يقود للخروج من الدين أصال  

  .( 77أو خالف القواعد (( )  ،وهو ما خالف اإلمجاع أو النص أو القياس اجللي ،حبيث ينقض فيه احلكم ،مدركه

من  تت التفل  ال يبي   –قصد املكلف حسنا  وهو أن يكون  ،وقد قرن ابن قيم اجلوزية السماح بتتبع الرخص بشرط معلوم
أو  خمتص جبواز تقلبه بني رخص املذاهب لعذرٍ  كأن أيخذ حبكم من عامل  ،يف حيلة ال شبهة فيها وال مفسدة –التكاليف 

وجعل  ،ص نفسه من احلرجل   وبذلك خي   ،وضمن ما حيقق مضمون العبودية هلل وفق ما أراد هللا تعاىل ورسوله الكرمي ،ضرورة
ن هللا تعاىل أرشد نبيه أيوب إىل التخلص من احلنث أبن أيخذ بيده ضغثا  فيضرب وعلل ذلك أب ،ذلك يف مرتبة االستحباب
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  .226ص  ،7ج  ،كمال الدين بن اهلمام  ،فتح القدير .70
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 78) مث يشرتي ابلدراهم مترا  أجود ليتخلص من الراب  ،بالال  إىل بيع التمر بدراهم - ملسو هيلع هللا ىلص –وأرشد النيب  ،به امرأته ضربة واحدة
 .( 79)  ل ما أوقع يف احملارموأقبح احلي ،فأحسن املخارج ما خل ص من املآمث ،(
 

                                                            
 .حديث منها حديث بالل ،واحلديث رواه مسلم وله صيغ عدة .78
  .202ص  ،4ج  ،إعالم املوقعني :انظر يف ذلك .79

 



 املطلب العاشر

 الرتجيح
 ،وضعف فيه الوازع الديين ،خربت فيه الضمائر :زمانهذا الن فتح ابب التلفيق على مصراعيه يف زمان كإ ،برأي الباحث

وهي  ،لتطبيقفالشريعة نزلت ل ،وظهرت يف الناس عالئم الرغبة يف التهرب من التكاليف الشرعية أمر ال بد له من مراجعة
رتك اجملال للحاالت الفردية ذات األعذار أن أتخذ وي   ،ومهمباب موصدا  بعلفاألوىل أن يبقى ا ،بة حلاالت الفرد واجملموعمستوع  

  .املتعلق هباواملناط اخلاص ضمن حتقيق املناط  ،ابلرخصة يف حالت وجود العذر عندها
ألن التتبع حيل رابط  ،امتناع تتبعها :كما يف مجع اجلوامع  ؛)) واألصح :حيث جاء فيها ،وهذا ما رجحته املوسوعة الفقهية

 .( 86بل ذهب بعضهم إىل أنه فسق (( )  ،ألنه إمنا تبع حينئٍذ ما تشتهيه نفسه ،التكليف
يندرج  ،يبقى أن يشري الباحث إىل أن ما ورد على لسان بعض العلماء من ذكرهم لإلمجاع على رفض التلفيق مجلة واحدة

 –إذ لو كان اإلمجاع  ،أو ابلنظر إىل الغالب من آراء هذا املذهب أو ذاك ،مقصودهم إلمجاع أهل املذهب عندهم حتت
َ   –مبفهومه األصويل  وهو ما أيده  ،ا كان التلفيق مسألة يثار حوهلا األخذ والردم  ول   ،على وقوعه كل مذهب ص  متحققا  لن 

 (.  81مجع من العلماء ) 

                                                            
  .353 – 352ص  ،مدكور ،أصول الفقه اإلسالمي :. وكذلك.291 – 296، ص 12ج  ،لفقهيةاملوسوعة ا .86
إىل الكمال بن  ،226ص  ،ونسبه الدكتور عمر كامل يف الرخصة الشرعية ،351ص  ،دمحم مدكور ،هذا ما مال إليه صاحب أصول الفقه اإلسالمي .81

  .اع حقيقةاهلمال وغريه من العلماء مرحجا  القول بعدم وقوع اإلمج

 



 توالتوصيااخلامتة 
، وآاثره املرتتبة عليه فيما يتعلق به وظالل العمل به والفقهاء صولينيومراد األ ،يف الشريعة اإلسالميةبني  البحث معىن التلفيق 

 وقد خرج الباحث ابحملاور اجلامعة اآلتية:  ،توانقياده حلكمه من غري تفل   ،بعبودية املسلم لربه
 نشغاهلم الحيث مل حتظ بكثري عناية من العلماء الكرام نظرا   ، الفقه املعاصرمسألة التلفيق واحدة من املسائل املغيبة يف

  .يف توجيه الناس إىل مسائل وقضااي ذات صلة ابلزمان واملكان الذي يعيش فيه كل منهم
 ول مل حيث إن ذهاب املكلف إىل ق ،يعترب التلفيق بوابة للخروج من التكاليف الشرعية اليت حددها هللا تعاىل لإلنسان

ة العمل ومظن   ،للخروج من هدي اإلسالم عرب  أو خروجه عن فتاوى العلماء لرأي ليس يقول به جمتهد فقيه م   ،يقل به عامل
 .أو يتحقق وجود العذر الصارف ،ابلتشهي واهلوى ما مل تتحقق الضرورة

 حىت ولو قادهم اجتهادهم  –جبوازه ابإلفتاء  ،جيب على الفقهاء الكرام أن ال يفتحوا ابب قبول التلفيق على مصراعيه
مع  ،وحفظ هليبة الدين اإلسالمي العظيم ،ومجع لكلمة األمة ،وإغالق ألبواب الفنت ،ملا يف ذلك من سد للذرائع –إىل ذلك 

 .ترك اجملال ألهل العلم للبت  يف املسائل الفردية مبا حيقق هلا خري الدنيا واآلخرة
  :عتبارويوصي الباحث أبخذ اآليت بعني اال

وأن تعمم  ،ضرورة أن تصدر عن اجملامع الفقهية الفتاوى املتعلقة مبسألة التلفيق وتتبع الرخص بني املذاهب الفقهية .1
  .على الناس ليتحقق اخلري وتعم الفائدة

ن وبيان م ،أن حتدد األمة من خالل علمائها وجماميعها الفقهية حمددات وضوابط التتبع للرخص بني املذاهب الفقهية .2
  .حلصر الفئة ذات احلاجة وذات األعذار ؛جيوز له ذلك

 ،أن يتنبه العلماء واملفتون واخلطباء إىل حقيقة هذه املسألة وما هلا من تداعيات وآاثر على صعيد اإلنسان املسلم .3
  .ملواقفبعيدا  عن التجاذابت الفقهية اليت تشتت العامي وتقوده إىل تيه اآلراء وضبابية ا ،فيسلطوا عليها الضوء

 وابهلل التوفيق

 



 قائمة املصادر واملراجع
  .القرآن الكرمي  .1

 القاهرة، الطبعة الثالثة.  –جممع اللغة العربية  ،إبراهيم أنيس وآخرون .د ،املعجم الوسيط  .2

علي بن عبد الكايف  ،على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي –اإلهباج يف شرح املنهاج   .3
 .الطبعة األوىل ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،ه اتج الدين عبد الوهابالسبكي وولد

دار احلديث  ،هـ (450أليب دمحم علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري ) ت  ،اإلحكام يف أصول األحكام .4
  .الطبعة األوىل ،القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع 

 1980الطبعة األوىل )  ،بريوت –فكر للطباعة والنشر والتوزيع دار ال ،وهبة الزحيلي .د ،أصول الفقه اإلسالمي .5
 .م(

  .الطبعة األوىل ،القاهرة –دار النهضة العربية  ،دمحم سالم مدكور ،أصول الفقه اإلسالمي .0

 –دار الكتب العلمية  ،دمحم بن أيب بكر الزرعي " ابن قيم اجلوزية " احلنبلي ،إعالم املوقعني عن رب العاملني  .7
 .بريوت

 .دار الكتاب اإلسالمي، دون ذكر الطبعة ،بن إبراهيم بن جنيم احلنفي نزين الدي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق .8

دون ذكر  ،دار الكتيب للطباعة والنشر والتوزيع ،بدر الدين بن دمحم بن هبادر الزركشي الشافعي ،البحر احمليط .9
 .الطبعة

 ،القاهرة –دار إحياء الرتاث العريب  ،بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي أمحد بن دمحم ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج .16
 .دون ذكر الطبعة

الشريف سعد بن  :حتقيق ،للحسني بن أمحد بن دمحم الكيالين الشافعي ) ابن قاوان ( ،التحقيقات يف شرح الورقات  .11
 .م ( 1999الطبعة األوىل )  ،األردن –دار النفائس للطباعة والنشر  ،عبد هللا حسني

 ،دمحم أديب الصاحل .د :حتقيق ،هـ ( 050أليب املناقب حممود بن أمحد الزجناين ) ت  ،ختريج الفروع على األصول .12
 .بريوت –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

 ،تبريو  –دار الكتب العلمية  ،حسن بن دمحم بن حممود العطار الشافعي ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي  .13
 .دون ذكر الطبعة

 ،بريوت –دار الفكر  ،دمحم أمني ،حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار " حاشية ابن عابدين "  .14
 الطبعة الثانية. 

 



 ،بريوت –دار ابن حزم للطباعة والنشر  ،عمر عبد هللا الكامل .د ،الرخصة الشرعية يف األصول والقواعد الفقهية  .15
 .م (1999ىل ) الطبعة األو 

 بريوت. –، دار الكتب العلمية ني بن عمر " ابن عابدين " احلنفي، دمحم أمرد احملتار على الدر املختار  .10

عبد العزيز  .د :حتقيق ،هـ ( 026أليب دمحم عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ) ت  ،روضة الناظر وجنة املناظر .17
 .الطبعة الثانية ،ضالراي –جامعة اإلمام دمحم بن سعود  ،السعيد

 ،هـ ( 772مجال الدين عبد الرحيم بن احلسني اإلسنوي ) ت  ،زوائد األصول على منهاج الوصول إىل علم األصول  .18
 .م( 1993الطبعة األوىل )  ،مؤسسة الكتب الثقافية ،دمحم اجلاليل :حتقيق

 .نة احملمدية، دون ذكر الطبعةمطبعة الس ،تقي الدين أبو البقاء الفتوحي احلنبلي ،شرح الكوكب املنري  .19

مصطفي ديب البغا /  :هـ ( / حتقيق 250صحيح البخاري / أليب عبد هللا دمحم بن إمساعيل البخاري اجلعفي ) ت  .26
 .م ( 1987بريوت / الطبعة الثالثة )  –اليمامة  –دار ابن كثري 

فؤاد عبد الباقي /  :حتقيق ،هـ ( 201) ت  النيسابوري أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشرييلإلمام  ،صحيح مسلم .21
 .-بريوت / ط  –دار إحياء الرتاث العريب 

 شهاب الدين أمحد بن أمحد الرملي الشافعي، منشورات املكتبة اإلسالمية، دون ذكر الطبعة. ،فتاوى الرملي  .22

دون ذكر  ،ر والتوزيعدار املعارف للطباعة والنش ،تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي ،فتاوى السبكي  .23
  .الطبعة

 .منشورات املكتبة اإلسالمية ،أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي ،الفتاوى الكربى  .24

 –دار املعرفة  ،دمحم بن أمحد بن دمحم ) عليش ( املالكي ،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك  .25
 .بريوت

 .-، ط بريوت – للطباعة والنشر والتوزيع دار الفكر ،د الواحد بن اهلمام احلنفيكمال الدين بن عب  ،فتح القدير  .20

دار األندلس  ،مشهور حسن سلمان :حتقيق ،هـ ( 751أليب عبد هللا دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي ) ت  ،الفروسية  .27
 .الطبعة األوىل ،السعودية –للطباعة والنشر 

 

 .م ( 1983بريوت / طبعة عام )  –ازي الفريوزآابدي / دار الفكر دمحم بن يعقوب الشري  ،القاموس احمليط  .28
 

  .دون ذكر الطبعة ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،منصور بن يونس البهويت احلنبلي ،كشاف القناع عن منت اإلقناع   .29

 



يفة ( " مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين الرومي ) املعروف حباجي خل ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   .36
 .م ( 1992طبعة عام )  ،بريوت –دار الكتب العلمية  ،هـ " 1607ت 

  .-ط  ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،هـ ( 711لسان العرب، ابن منظور ) ت   .31

 .شركة مطابع السودان للعملة احملدودة ،م 2667 –العدد الرابع  ،السودان ،اخلرطوم –جملة جممع الفقه اإلسالمي   .32

 ،منشورات املكتب اإلسالمي ،مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين احلنبلي ،أويل النهى يف شرح غاية املنتهىمطالب  .33
 .-ط 

  .دار إحياء الرتاث العريب، دون ذكر الطبعة ،املغين، موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي .34

 .بريوت –دار الكتب العلمية  ،لشافعيعبد الرمحن بن أيب بكر بن دمحم السيوطي ا ،األشباه والنظائر  .35

 .دون ذكر الطبعة ،، الطبعة السادسة والثالثونبكراع النمل املشهور األزدي علي بن احلسن اهلنائي ،املنجد يف اللغة  .30

دار  ،عبد هللا دراز :هـ(، حتقيق 796إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي ) ت  ،املوافقات يف أصول الفقه .37
 .بريوت –للنشر والتوزيع املعرفة 

 .الكويت –وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية  ،املوسوعة الفقهية .38

الطبعة األوىل )  ،، دار الكتب العلميةاملعروف اببن األثري املبارك بن دمحم اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر  .39
 .م ( 1997
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