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 املقدمة
هلل ابن كله وكفى أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدي احلمد هلل الذي

ه ن حممدا عبدأشهد أو يدا أشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له اقرارا به و توح شهيدا
 د:أما بعوأصحابه وسلم تسليما مزيدا  ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله

شرعي علم الابل االشتغال ،وتعّمر به الساعات ،األوقاتفإن من أعظم ما تشغل به 
لم أصول عرعية، الش الذي هو طريق الفوز والنجاة يف الدارين، وإن من أعظم تلك العلوم
هج يُتعلم املنو رام، واحل الفقه؛ إذ به يتوصل إىل استنباط األحكام الشرعية، ومعرفة احلالل

 ط.العلماء يف االجتهاد واالستنباالذي سلكه 
 يف إذ هو ،صوليةعد األلقواالعناية ابلفروع الفقهية عند دراسة ا ،ومما يتعلق هبذا العلم

( يسهم يف اجستريامل) لةرغبت يف اختيار موضوع يف هذه املرح -وغريه-غاية األمهية، فلهذا 
 بواب الفقه،أب من لى ابتطبيق القواعد األصولية على املسائل الفقهية، وقد وقع اختياري ع

ذا الباب تمال هالش هو ابب احلدود واجلناايت؛ ليكون حمال للدراسة التطبيقية، نظرا  و 
  .وابتناء مسائله على عدد كبري من القواعد األصولية
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 :أسباب اختيار املوضوع
 :األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع ما يلي  أهمكان من 
كل صول بشألان دراسة علم للغاية املتوخاة م أن يف هذا املوضوع إبرازا   .1

رف على التع ،صولالغاية والفائدة من علم األ إذ أنلفائدته؛  عملي، وإحياء  
عية م الفر ألحكامث ارتباط هذه ا بنيت عليها األحكام الشرعية، األسس اليت

 أبسسها وأصوهلا.

يس امدة لت جنظراي -ليس كما قد يُظن - لأن فيه بياان  لكون علم األصو   .2
دف هت ،نيجادلقواعد انجتة عن مناظرات بني املتلول واقعي، أو هلا أي مد

 إىل دحض حجج اخلصم والتغلب عليه، أبية وسيلة كانت.

خرى، رغم عية األلشر قلة الكتابة يف هذا الفن ابلقياس إىل ما كتب يف العلوم ا .3
 أمهيته الفقهية واألصولية.

 عني يفمب لى ابع تعلقه أبكثر أبواب األصول، فليس البحث فيه منحصرا   .4
 ريه.غلى حبيث إن الباحث ال يطلع ع أصول الفقه، وال على موضوع خاص

له يف  مفيدا  و ط، للباحث على معرفة مناهج العلماء يف االستنبا كونه معينا   .5
 روعه.بف طالع و اإلحاطة مبسائل الباب الفقهي املختار واإلملاماال
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 خطة البحث:
 ، وثالثة أبواب، وخامتة.يتكون هذا البحث من مقدمة، ومتهيد

 ه.منهجو تشتمل على أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث  املقدمة
 : يشتمل على أربعة مباحث:التمهيد

 : املبحث األول: التعريف ابلقاعدة األصولية, وفيه ثالثة مطالب
 : تعريف القواعد لغة واصطالحا.املطلب األول
 ة واصطالحا.: تعريف األصول لغاملطلب الثاين

 : تعريف القواعد األصولية ابعتبارها لقبا.املطلب الثالث
ألصولية يف اواعد الق املبحث الثاين: تعريف األثر, والكتب اليت اعتنت ببيان أتثري

 وفيه مطلبان: الفروع,
 : تعريف األثر واملؤثر.املطلب األول
 لفقهية.فروع اال ية يف: الكتب اليت اعتنت ببيان أثر القواعد األصولاملطلب الثاين

 املبحث الثالث: تعريف احلدود واجلناايت, ويف ثالثة مطالب:
 : تعريف احلدود لغة واصطالحا.املطلب األول
 : تعريف اجلناايت لغة واصطالحا.املطلب الثاين

 : أهم مقاصد الشريعة يف احلدود واجلناايت.املطلب الثالث
 طالب:الثة مثفيه الفروع على األصول، و  : عالقة املوضوع بعلم ختريجاملبحث الرابع
 : العالقة بني التأثري والتخريج.املطلب األول
 : عالقة التأثري ابملدارس األصولية.املطلب الثاين

 على األصول. ع: منهج العلماء يف ختريج الفرو املطلب الثالث
 صول:القواعد املتعلقة ابألحكام واألدلة، وفيه ثالثة ف الباب األول:

 :القواعد املتعلقة ابألحكام، وفيه سبعة مباحث:األول الفصل
 : شرط التكليف: العقل وفهم اخلطاب. وفيه مطلبان: املبحث األول

 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
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 ل:املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسائ
 قاذفه؟ف الصيب، هل جيب احلد على ذ  املسألة األوىل: إذا قُ 

 املسألة الثانية: إذا ارتد الصيب، فهل تصح ردته؟
 املسألة الثالثة: جناية السكران.

 وفيه مطلبان:به، : من شروط التكليف أن يكون املكلف عاملا مبا كّلفاملبحث الثاين
 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 ة:املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 لو شرب اخلمر وال يعلم حرمته، فما احلكم؟ -

 : هل املكره مكلف؟ وفيه مطلبان:املبحث الثالث
 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 املطلب الثاين:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ست مسائل:
 كم؟حلا، فما تلفظفتد على التلفظ ابلشهادتني، املسألة األوىل:. لو أكره حريب أو مر 

 ؟فر، فما احلكمكأظهرالاملسألة الثانية: لو أكره مكلف على الكفر ف
 كم؟احل ، فمااملسألة الثالثة: لو أكره املكلف على قتل إنسان مكافئ فقتله

 : لو أكره مكلف على تناول املسكر، فما احلكم؟املسألة الرابعة
 سة: لو أكره مكلف على الزان ففعل، فما احلكم؟املسألة اخلام

 : لو أكره مكلف على السرقة، فسرق، فما احلكم؟سألة السادسةامل
 : هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ وفيه مطلبان:املبحث الرابع

 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 ل:املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسائ

 دة؟من الر ز ادات قضاء ما ترك من العباملسألة األوىل: املرتد إذا أسلم، هل يلزمه 
 لة الثانية: الذمي الثيب إذا زىن، فما احلكم؟املسأ

 ، فما احلكم؟ا  املسألة الثالثة: الذمي إذا تناول مسكر 
 : املشقة جتلب التيسري، وفيه مطلبان:املبحث اخلامس
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 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 لفقهية، وفيه مسألتان: املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل ا

 املسألة األوىل: هل جيب احلّد على الصيب واجملنون؟
 املكره على اإلقرار ابلزان؟هل جيب احلّد على  املسألة الثانية:

 : هل الرتك فعل، أو ال؟ وفيه مطلبان: املبحث السادس
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 : ية، وفيه ثالث مسائلاملطلب الثاين:أثر القاعدة يف املسائل الفقه
 ين؟اهل يضمنه اجل املسألة األوىل: لو جرح إنسان إنساان فرتك مداواة جرحه حىت هلك،
 نه؟هل يضملف فتاملسألة الثانية: لو أمكنه إجناء إنسان من مهلكة، فلم ينجه حىت 
 ه حىتلم يبذلبذله،فبحقه املسألة الثالثة: إذا اضطرت هبيمة األجنيب إىل طعامه وال ضرر يل

 ماتت، فهل يضمنها؟
 وبة الوجحال  وجد ما كان موجودا: من وجب عليه حق فلم يؤده حىتاملبحث السابع

 ملنع الوجوب، هل مينع الوجوب أو ال؟ وفيه مطلبان:
 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 ل:املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه أربع مسائ
ستيفاء اق قبل و أعتأ مث أسلم القاتل عبدا، أو عبد ذميا إذا قتل ذمي املسألة األوىل:

 القصاص منه، فما احلكم؟
 م؟ا احلك، فملغ عاقل، فلم يستوَف منه حىت جنّ املسألة الثانية: لو قتل وهو اب

 ؟ا زان ابمرأة مث تزوجها أو ملكها، فما احلكماملسألة الثالثة: إذ
 كم؟فلم يقطع حىت نقصت قيمته، فما احلق نصااب املسألة الرابعة: لو سر 

 احث:ة مب:القواعد املتعلقة ابألدلة املتفق عليها،وفيه أربعالفصل الثاين
 القواعد املتعلقة ابلكتاب،وفيه مطلب واحد: :املبحث األول

 هل القراءة الشاذة حجة؟ وفيه فرعان: مطلب:
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
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 :ة وهية يف املسائل الفقهية ،وفيه مسألة واحدأثر القاعد الفرع الثاين:
 قطع اليد اليمىن للسارق. -

 القواعد املتعلقة ابلسنة،وفيه مخسة مطالب: :املبحث الثاين
 خرب اآلحاد حجة.وفيه فرعان :املطلب األول: 
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:

 هي:و احدة الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة و 
 ابتداء املدعني يف القسامة ابألميان. -

 :رعانإذا خالف القياس خرب اآلحاد أيهما يقدم؟ وفيه ف املطلب الثاين:
 التعريف ابلقاعدة . الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان : الفرع الثاين:
 القسامة. املسألة األوىل:
 قلة الدية .محل العا املسألة الثانية:

 :احلجة فيما يرويه الراوي ال يف رأيه،وفيه فرعان املطلب الثالث:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 :وهي الفرع الثاين:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحدة
 إسقاط القصاص عن األب بقتل ابنه. -

 هل حيتج ابحلديث املرسل؟ وفيه فرعان: املطلب الرابع:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 :وهي الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدة
 من أمسك رجال وقتله آخر فهل يعد شريكا يف القتل؟    -

 عان: يه فر التعديل يقبل جممال ،والتجريح ال يقبل جممال،وف املطلب اخلامس:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 ي:دة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية ، وفيه مسألة واح رع الثاين:الف
 من أقر أنه زىن ابمرأة، ومساها فكذبته . -
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 القواعد املتعلقة ابإلمجاع،وفيه ثالثة مطالب: :املبحث الثالث
 اإلمجاع السكويت حجة، وفيه فرعان:  املطلب األول:

 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة . 
 :اين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسائلالفرع الث

 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد.
 املسألة الثانية: دية عني األعور.

 املسألة الثالثة: إذا مل يكتمل شهود الزان فهل عليهم احلد؟
 هل عمل أهل املدينة حجة؟ وفيه فرعان :  املطلب الثاين:
 لقاعدة. التعريف اب الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 املسألة األوىل: قتل املسلم ابلذمي.
 املسألة الثانية: ما حتمله العاقلة من دية اخلطأ.

 األخذ أبقل ما قيل ليس إمجاعا، وفيه فرعان:املطلب الثالث:
 الفرع األول:التعريف ابلقاعدة.

 القاعدة يف الفروع الفقهية، وفيه ثالث مسائل: أثر الفرع الثاين:
 املسألة األوىل: أسنان اإلبل يف دية اخلطأ.

 دية الذمي . املسألة الثانية:
 دية اجملوسي. املسألة الثالثة:
 القواعد املتعلقة ابلقياس،وفيه مخسة عشر مطلبا: :املبحث الرابع

 :اإلحلاق بنفي الفارق حجة، وفيه فرعان املطلب األول:
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 املسألة األوىل:عفو املقتول خطأ عن الدية.
 و ال؟البوا بدمه أأن يط ولياءإذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها،فهل لأل املسألة الثانية:
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 فيه فرعان :قياس العلة حجة، و  املطلب الثاين:
 الفرع األول:التعريف ابلقاعدة.

 :وهي : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدةالفرع الثاين
 حد العبد الزاين. -

 هل قياس الشبه حجة؟، وفيه  فرعان:  املطلب الثالث:
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 ه أربع مسائل:: أثر القاعدة يف الفروع الفقهية، وفيالفرع الثاين

 إذا قتل احلر العبد. املسألة األوىل:
 الواجب يف العبد على من جيب؟ املسالة الثانية:
 جراح العبيد وقطع أعضائهم. املسألة الثالثة:
 القسامة يف العبيد. املسالة الرابعة:
 ان:يه فرعم، وفمن شروط القياس أ ن ال يكون األصل خمصوصا ابحلك :املطلب الرابع

 : التعريف ابلقاعدة.ألولالفرع ا
 وهي: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدة الفرع الثاين:

 ابتداء املدعني ابلقسامة يف األميان. -
 عان :يه فر ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي العلية، وف :املطلب اخلامس
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 وهي: يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدة أثر القاعدة الفرع الثاين:

 إذا شهد أربعة على رجل ابلزان مث رجعوا. -
 جيوز التعليل ابحلكمة عند ظهورها، وفيه فرعان :املطلب السادس: 

 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 :وهي الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدة

 لتقادم يف إثبات احلدود.اشرتاط عدم ا -
 جيوز التعليل أبكثر من علة، وفيه فرعان:  املطلب السابع:
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 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 ي:ة وهالفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحد

 قتل الشخص القاتل املرتد الزاين احملصن. -
 :رعاني ابلوصف العدمي، وفيه فجيوز تعليل احلكم العدم املطلب الثامن:

 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 ي:ة وهالفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحد

 تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان. -
 ال قياس مع النص، وفيه فرعان. املطلب التاسع:

 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 ي:ة وه: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحدالفرع الثاين

 قتل املسلم ابلكافر الذمي. -
 هل جيري القياس يف اللغات،وفيه فرعان.  املطلب العاشر:

 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة. 
 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان:

 ل قوم لوط.مَ ل عَ م  املسألة األوىل: حّد من عَ 
 املسألة الثانية: حّد النباش.

 هل جيري القياس يف األسباب،وفيه فرعان.  املطلب احلادي عشر:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 :الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه أربع مسائل
 املسألة األوىل: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدان.

 ألة الثانية: حّد من عمل عمل قوم لوط.املس
 املسألة الثالثة: حّد النباش.

 املسألة الرابعة: هل ميلك السيد إقامة احلد على مملوكة.
 هل جيري القياس يف احلدود، وفيه فرعان.  املطلب الثاين عشر:
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 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 فيه مسألتان:الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، و 

 املسألة األوىل: حد الشارب.
 املسألة الثانية: حّد النباش.

 هل جيري القياس يف الدايت،وفيه فرعان.  املطلب الثالث عشر:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 ي:ة وهالفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحد
 .دية الشجاج يف املرأة وأعضائها -

 هل جيري القياس يف املقدرات، وفيه فرعان: املطلب الرابع عشر:
 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة. 

 ي:ة وهالفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واحد
 هل يف أجفان العني دية؟ -

 ن. القياس فساد االعتبار،وفيه فرعا حمن قو اد  املطلب اخلامس عشر:
 ألول: التعريف ابلقاعدة.الفرع ا

 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاين.

 املسألة الثانية: قياس من أتى هبيمة على الزاين.
 باحث:عة م: القواعد املتعلقة ابألدلة املختلف فيها، وفيه سبالفصل الثالث

 : هل قول الصحايب حجة؟ وفيه مطلبان:بحث األولامل
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان:
 املسألة األوىل: الضمان يف اجلناية على البهيمة.

 املسألة الثانية: القطع على اخلادم.
 طلبان: : هل االستصحاب حجة؟ وفيه ماملبحث الثاين
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 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 ي:ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد

 وجوب الدية يف الشعور. -
 : هل االستصالح حجة؟وفيه مطلبان: املبحث الثالث

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 :يه أربع مسائلاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وف

 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد.
 املسألة الثانية: مشاركة من ال قصاص عليه يف القتل. 

 املسألة الثالثة: قطع األيدي ابليد الواحدة.
 املسألة الرابعة:الغرم على السارق.

 : هل االستحسان حجة؟ وفيه مطلبان: املبحث الرابع
 .املطلب األول:التعريف ابلقاعدة

 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ست مسائل:
 املسألة األوىل: من عفا عن قطع يده مث مات ابلسراية.

 املسألة الثانية: اختالف شهود الزان. 
 املسألة الثالثة: حكم قاطع الطريق يف املصر.

 املسألة الرابعة: االشرتاك يف السرقة.
 يده ورجله. املسألة اخلامسة: من قطعت

 املسألة السادسة: من سرق من َمد ين ه.
 : هل سد الذرائع حجة؟ وفيه مطلبان: املبحث اخلامس

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان:

 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد. 
 يف دار احلرب. املسألة الثانية: إقامة احلدود 
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 : هل العرف حجة؟ وفيه مطلبان: املبحث السادس
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 :املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ثالث مسائل
 املسألة األوىل:  احلرز يف السرقة.
 املسألة الثانية: الدار املشرتكة.
 املسألة الثالثة: سرقة الزوجني.

 : هل شرع من قبلنا حجة؟وفيه مطلبان: السابع املبحث
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 ي:ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 قتل الذكر ابألنثى. -

 ثة فصول :فيه ثالط، و : القواعد املتعلقة بدالالت األلفاظ وطرق االستنباالباب الثاين
 ث :ة مباحمخس القواعد املتعلقة ابألمر، والبيان، واحلقيقة،وفيه :الفصل األول
 ن: :األمر اجملرد عن القرائن يقتضي الوجوب،وفيه مطلبااملبحث األول

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
  املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مخس مسائل:

 د.املسألة األوىل: القصاص يف القتل العم
 املسألة الثانية: رجم الزاين احملصن .
 املسألة الثالثة: جلد الزاين البكر.
 املسألة الرابعة:جلد القاذف.

 املسألة اخلامسة:قطع يد السارق.
 : األمر املطلق ال يقتضي التكرار،وفيه مطلبان: املبحث الثاين

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 ي:ة وهسائل الفقهية،وفيه مسألة واحداملطلب الثاين :أثر القاعدة يف امل

 قطع يسرى السارق. -
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 ن: : أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز،وفيه مطلبااملبحث الثالث
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان:  
 على أطرافه.  املسألة األوىل: إن جىن الرجل على نفسه خطأ أو

 ت؟ مرا املسألة الثانية: هل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع
 :األصل يف الكالم احلقيقة،وفيه مطلبان: املبحث الرابع

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد

 .النفي يف حد احلرابة -
 : لبان:هل اسم الزاين حقيقة يف الزاين والزانية،وفيه مطاملبحث اخلامس

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد

 إذا أمكنت العاقلة البالغة صبيا أو جمنوان هل يلزمها احلد؟ -
 :بحثاقة ابلعام واخلاص، وفيه ستة عشر م: القواعد املتعلالفصل الثاين

 : لبان: العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه. وفيه مطاملبحث األول
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 :املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ثالث مسائل
 .املسألة األوىل: تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام

 املسألة الثانية: حكم سرقة األشياء الرطبة.
 املسألة الثالثة: حكم  سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب.

 بان:: نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم. وفيه مطلاملبحث الثاين
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 سائل:املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ثالث م
 املسألة األوىل: هل يقتل املسلم ابلكافر ؟
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 املسألة الثانية: هل يقتل احلر ابلعبد ؟
 املسألة الثالثة: دية الذمي واملستأمن .

 ن: طلبا: )من( إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث، وفيه ماملبحث الثالث
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 ي :ة وهسائل الفقهية،وفيه مسألة واحداملطلب الثاين :أثر القاعدة يف امل

 حكم املرتدة . -
 ، وفيه مطلبان: ؟: هل للمشرتك عموماملبحث الرابع

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية.  -
 : ،وفيه مطلبان؟ل العبيد يدخلون حتت اخلطاب العام: هاملبحث اخلامس

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه أربع مسائل :املطلب الثاين

 املسألة األوىل: قتل احلر ابلعبد.
 املسألة الثانية: تغريب العبد واألمة.

 ؟املسألة الثالثة: إذا قذف العبد حرا، كم جيلد
 املسألة الرابعة: حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد.

،وفيه ل غريهتناو : الكافر يدخل حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله و املبحث السادس
 مطلبان: 

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 ذا زىن.الثيب الذمي إ -
 : قضية العني ال تعم.، وفيه مطلبان: املبحث السابع
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
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 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين
 سقوط اعتبار التكرار يف اإلقرار ابلزان. -

 : : جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة، وفيه مطلباناملبحث الثامن
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ست مسائل: :املطلب الثاين
 املسألة األوىل: قتل الوالد بولده .
 املسألة الثانية: قتل املسلم ابلكافر.
 املسألة الثالثة: قتل احلر ابلعبد.

 املسألة الرابعة: اشرتاط النصاب يف السرقة.
 سة: اشرتاط احلرز يف السرقة .املسألة اخلام

 املسألة السادسة: ال قطع يف مثر وال كثر .
 : جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد، وفيه مطلبان: املبحث التاسع

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 :  ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 ي.قتل املسلم ابلكافر الذم -
فيه سلم، و يه و : جواز ختصيص عموم الكتاب بفعل النيب صلى هللا علاملبحث العاشر

 مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة : :املطلب الثاين

 هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟ مسألة:
 العموم ابإلمجاع، وفيه مطلبان: : جواز ختصيصاملبحث احلادي عشر

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 على من جتب دية اخلطأ؟ -
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 : جواز ختصيص العموم ابلقياس، وفيه مطلبان: املبحث الثاين عشر
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: :لثايناملطلب ا
 املسألة األوىل: مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم.

 املسألة الثانية: حد العبد يف الزان.
  وفيه مطلبان:: جواز ختصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظين،املبحث الثالث عشر

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 إىل احلرم. أمباح الدم إذا التج -
 ، وفيه مطلبان: بجواز ختصيص السنة ابلكتا :املبحث الرابع عشر

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 العبد واألمة مع اجللد يف الزان؟ هل يغرب -
 : جواز ختصيص السنة ابلسنة، وفيه مطلبان: املبحث اخلامس عشر

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :  ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 هل تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد أو ال؟ -
  طلبان:يه ماالستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذا؟، وف: املبحث السادس عشر

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل جلده؟-
 يناالسم، ومعاو شارة، اإلو  : القواعد املتعلقة ابملطلق واملقيد ، واملفهوم ،الفصل الثالث

 :احلروف، وفيه تسعة مباحث
  طلبان:مفيه و : محل املطلق على املقيد عند احتاد احلكم والسبب، املبحث األول
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 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ي :ة وه: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحداملطلب الثاين

 قطع يد السارق يف دار احلرب . -
 : مفهوم املخالفة حجة، وفيه مطلبان: املبحث الثاين

 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان :املطلب الثاين

 املسألة األوىل: من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا.
 املسألة الثانية: إذا زنت األمة غري املتزوجة.

سوى  فائدة لذكرابمفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل يكن للتخصيص : املبحث الثالث
 اختصاصه ابحلكم ،وفيه مطلبان: 
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان :  :املطلب الثاين
 املسألة األوىل: قتل احلر ابلعبد .

 زنيا.املسألة الثانية: حد العبد واألمة إذا 
 : داللة اإلشارة حجة، وفيه مطلبان: املبحث الرابع

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة :

 مسألة:إذا ولدت املرأة لستة أشهر.
 مفهوم العدد حجة ، وفيه مطلبان:  :املبحث اخلامس
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :الفقهية،وفيه ثالث مسائلأثر القاعدة يف املسائل  :املطلب الثاين

 املسألة األوىل: حد الزاين البكر.
 املسألة الثانية:  شهود الزان.
 املسألة الثالثة: حد القذف .
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يه عل. وفالف : )أفعل( للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أصلاملبحث السادس
 مطلبان: 

 ف ابلقاعدة.التعري املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: :املطلب الثاين

 مسألة: القذف بصيغة افعل التفضيل؟
 :: هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟ وفيه مطلباناملبحث السابع

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: :املطلب الثاين

 حمل القطع يف حد السارق. :ألةمس
 ، وفيه مطلبان: ة) إىل( موضوعة النتهاء الغاي :الثامناملبحث 

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: :املطلب الثاين

 مسألة: جراح املرأة.
 : ورود ) أو ( للتخيري، وفيه مطلبان: املبحث التاسع

 التعريف ابلقاعدة. ألول:املطلب ا
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: :املطلب الثاين

 ارب؟  احمل عقوابت احملارب هل هي للتخيري ،  أم مرتبة على قدر جناية مسألة:
 صالن:ففيه و : القواعد املتعلقة ابلنسخ ،والتعارض ،والرتجيح ، الباب الثالث
 ابلنسخ ،وفيه ستة مباحث: : القواعد املتعلقةالفصل األول
 : الزايدة على النص ليست نسخا، وفيه مطلبان: املبحث األول
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: :املطلب الثاين

 املسألة األوىل: التغريب مع اجللد يف حد الزاين البكر .
 رق يف املرة الثانية.املسألة الثانية: قطع رجل السا
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 املتأخر انسخ للمتقدم، وفيه مطلبان:  :املبحث الثاين
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 عقوبة الزاين احملصن. -
 طلبان: م، وفيه ال؟ : إذا نسخ املنطوق هل يلزم من ذلك نسخ املفهوم أواملبحث الثالث
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 هل يقتل احلر ابلعبد؟ -

 التالوة وبقاء احلكم، وفيه مطلبان:  خ: جواز نسالرابعاملبحث 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :  ة وهياعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدأثر الق :املطلب الثاين

 رجم الزاين احملصن. -
 :جواز نسخ السنة ابلسنة، وفيه مطلبان: املبحث اخلامس

 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 قتل شارب اخلمر يف الرابعة . -
  طلبان:مفيه و : جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله، السادس املبحث

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن. -
 :  مباحث انيةوالرتجيح ، وفيه مث : القواعد املتعلقة ابلتعارض ،الفصل الثاين

القياس؟  رب أمم اخل: احلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقداملبحث األول
 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
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 :  ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين
 ن عشرة دراهم؟هل تقطع يد السارق يف أقل م -

 : تقدمي اخلاص على العام.، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ثالث مسائل :املطلب الثاين

 املسألة األوىل: قتل املسلم ابلكافر الذمي .
 املسألة الثانية: إقامة احلد يف دار احلرب . 

 ة الثالثة: مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد.املسأل
 : املثبت مقدم على النايف ، وفيه مطلبان: املبحث الثالث
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 من وجب عليه الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟ -

 : اجلمع أوىل من الرتجيح ، وفيه مطلبان:  املبحث الرابع
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: :املطلب الثاين

 قر أربعا؟يي حىت يكف املسألة األوىل: هل يثبت الزان إبقرار الزاين مرة واحدة ، أو ال
 عفو على أخذ الدية.املسألة الثانية: االنتقال من القصاص إىل ال

 : الصريح مقدم على غري الصريح، وفيه مطلبان:  املبحث اخلامس
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين

 هل يغرب الزاين البكر مع جلده أو ال؟ -
 وفيه مطلبان:  املنطوق مقدم على املفهوم، :املبحث السادس
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد :املطلب الثاين
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 قتل الذكر ابألنثى. -
، وفيه األصح على : النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمراملبحث السابع

 مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة : :ملطلب الثاينا
 اجللد أو ال؟ عمسألة:هل تغرب الزانية البكر م

االستقالل ذوف فير حمإذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقد املبحث الثامن:
 مقدم،وفيه مطلبان: 

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 عدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة:أثر القا :ملطلب الثاينا

 مسألة: حد احملارب.
 وتشتمل على أهم نتائج البحث. اخلامتــــــــة:

 أضع الفهارس الالزمة وهي : ارس:ـــــــالفه
 فهرس اآلايت. -1
 فهرس األحاديث واآلاثر. -2

 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة. -3
 فهرس القواعد األصولية. -4
 سائل الفقهية.فهرس امل -5
 فهرس األعالم. -6

 قائمة املصادر واملراجع. -7
 فهرس املوضوعات. -8
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 :منهجي يف البحث
 من خالل النقاط التالية : التعريف ابلقاعدة: -1

  ند احلاجة.عي هلا وضيح، مع إيراد املثال التاإلمجايل اشرح مفرداهتا، وذكر معناه -أ

 دة.توثيقها من الكتب األصولية املعتم -ب

 حترير حمل النزاع فيها إن وجد. -ج

 فيها. ذكر األقوال املشهورة -د

 ، وذلك مبا يلي  : بيان أثر القاعدة يف املسائل الفقهية -2
، أو قهتب الفمن  ك القاعدة سواء كانتالرجوع إىل كتب الفروع اليت أشارت إىل  -أ 

يها فأثرت  ليتفقهية امن شروح األحاديث ، أو كتب التفسري ، الستخراج املسائل ال
 القاعدة األصولية.

لكل  يلر دلوذك له، مع نسبة القول إىل قائكر أقوال الفقهاء يف تلك املسألةذ  -ب
دلة ئر األرد ساستدعي سألن الرتجيح ي قاعدة دون ترجيح؛وتوجيهه على ضوء ال ،قول

 لة.لرسا، وهذا يؤدي إىل اخلروج عن الغاية املبتغاة من هذه اومناقشتها
، ف فيهار اخلاليد ذك، فإين ال أعيف حالة تكرار املسألة الفقهية حتت قاعدة أخرى -ج

 بل أكتفي ابإلحالة إىل القاعدة اليت سبقت املسألة حتتها .

  يشمله.لبحث الاذا ، فإن هيء من القواعد املذكورة يف اخلطةكل فرع مل يؤثر فيه ش-د
 : ريقة مجع املادة العلمية كالتايلط -هـ
يف  عاجم اللغويةاملىل ع إ، والرجو صولية املعتمدة يف توثيق القاعدةجوع إىل الكتب األالر 

الفقهية  ملسائلااج ، الستخر حاديث، وشروح األشرح مفرداهتا، وكتب الفقه، وكتب التفسري
 اليت أثرت فيها القاعدة األصولية .  

 : خدمة الرسالة ببعض اجلوانب الفنية اليت منها:ا  وأخري 
 اكتابتهو ، يةن القرآن الكرمي بذكر اسم السورة، ورقم اآلآلايت معزو ا 

 حسب الرسم العثماين .

 فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها  ،ختريج األحاديث النبوية
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، وإال ةاكتفيت ابلعزو إىل ذلك، وإن مل يكن فيهما خرجته من السنن األربع
 خرجته مما وقفت عليه من مصادر السنة .

 وشرح الكلمات الغريبة.ملصطلحاتتعريف ا ، 

  . الرتمجة لألعالم غري املشهورين ترمجة موجزة 

 وضبط ما حيتاج إىل ضبط.بعالمات الرتقيم مااللتزا ، 

 .وضع الفهارس الالزمة كما وردت يف اخلطة 
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 شكر وتقدير
اهرة لظيع نعمه اعلى مج عاىلأمحد هللا تعاىل على ما منَّ به من إمتام هذا البحث، وأشكره ت

 والباطنة، وأسأله املزيد من فضله.
ر والتقدي ين أتقدم ابلشكر: )ال يشكر هللا من ال يشكر الناس( فإوامتثاال  لقول النيب 

 نفعها يف كل سلمونس املأوال  هلذه وما هذه اجلامعة إال إحدى تلك اخلدمات العظيمة اليت مل
 ودهم.أرجاء املعمورة، فأسأل هللا أن يبارك فيهم ويف جه

م ميّ تهم هللا أن يرح ، أسألخلريان كاان عوان  يل على ابلشكر لوالديَّ الكرميني، اللذي وأثينّ  
ا أشكر مجيع م، وكذخلتاله او  يل وأن يرفع درجته يف اجلنان، وأن حيفظ من بقي منهم وأن حيسن
أن يبارك  ، فأسأل هللايه علملعنياإخواين األشقاء الذين كانوا خري رافد يل يف هذا الطريق الذي قلَّ 

 فيهم ويف عقبهم.
لفضل ن له اقد كاف -حفظه هللا– أ.د حممد بن خليفة بن علي التميميكما أشكر الشيخ 

، وأن جيعل له ه خري اجلزاءن جيزيىل أبعد هللا تعاىل يف قبويل يف هذه اجلامعة املباركة، فأسأل هللا تعا
 السبيل.من األجر مثل أجور من تسبب يف سلوكهم هذا 

حفظه -ملعطيبد ارمضان حممد عوأشكر الشيخ الفاضل فضيلة أستاذي ومشريف الدكتور/ 
ان وائد قيمة، كفت منه ستفدا، على ما قدمه يل خالل فرتة اإلشراف على الرسالة، فقد -هللا ورعاه

 ه.يف علمو فيه  ، وقد كان نعم املوجه واملرشد، فبارك هللاالرسالةهلا أثر واضح يف 
يف أعماهلم  يبارك  أنشكر األخوة الذين ساعدوين يف هذا البحث، فأسأل هللا تعاىلكما أ

 صبت فبفضل هللاأ، فإن ملقلوأعمارهم، وأن جيعلهم مباركني أينما كانوا، ويف األخري فهذا جهد ا
 ني.الكرمي الرمحن وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. واحلمد هلل رب العامل
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 ـــــــــــــــــــدالتمهيـــــــــــــــــ
 

 
 يشتمل على أربعة مباحث:

 التعريف ابلقاعدة األصولية، وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول: 
 وع.لية يف الفر األصو  واعدتعريف األثر، والكتب اليت اعتنت ببيان أتثري القاملبحث الثاين:

 تعريف احلدود واجلناايت.املبحث الثالث: 
 وع بعلم ختريج الفروع على األصول.عالقة املوض املبحث الرابع:
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 المبحث األول

 التعريف بالقاعدة األصولية 

 
 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 .: تعريف القواعد لغة واصطالحا  املطلب األول
 .: تعريف األصول لغة واصطالحا  املطلب الثاين

 .: تعريف القواعد األصولية ابعتبارها لقبا  املطلب الثالث
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 المبحث األول 

 تعريف القواعد األصولية

ا تتكون من يث إهنحا ، سأتناول أوال  تعريف القواعد األصولية ابعتبارها مركبا  وصفي
 ، اللغةظتني يف اللفقواعد ، وأصولية ( ، فال بد من تعريف كل لفظة من هاتني لفظتني ) 

 ب : ويف االصطالح ، مث أعرفها ابعتبارها لقبا  ، وذلك يف ثالثة مطال
 :روعوفيه ثالثة ف لب األول : تعريف القواعد لغة واصطالحاً :املط

 يف األصل اللغوي:  الفرع األول : القواعد
القواعد مجع قاعدة ، على وزن )فاعلة( من قعد يقعد قعودا  ، وملادة قعد يف اللغة معاٍن 

 :)1(عَدة نورد منها ما يلي 
  ، أي أسسه .األساس . يقال : قواعد البيت 
 اعد.مرأة ق: ا املرأة الكبرية املسنة اليت قعدت عن احمليض واألزواج . يقال 

 . الزوجة. يقال : قعيدة الرجل ، أي امرأته 

 . من أصابه داء يف جسده فال يستطيع احلركة. يقال : رجل مقعد  

  . نقيض القيام 

 ذي القعدة . وهو شهر كانت العرب تقعد فيه عن األسفار. شهر  

مادة  ههذا ما تفيدرار، و ستقذا أتملنا املعاين السابقة وجدانها جتتمع على معىن الثبات واالوإ
 .))قعد((

ابتناء  عليها ، كم تبتينحكاأقرب املعاين اللغوية إىل املراد من القاعدة هو األساس لكون األو 
 اس . اجلدران على األس

 الفرع الثاين : القواعد يف االستعمال الشرعي :
 : يلي ملعان  عدة منها ما مادة ))القواعد (( يف االستعمال الشرعي جاءت

 ـــــــــــــــــ

ح الصحا و ، 11/240، ولسان العرب 109 -108 /5ومقاييس اللغة  ، 3/409العني  (1)
 .398، والقاموس احمليط /  194، واملصباح املنري / 2/525
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وقواعد  ،(1)چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ومنه قوله تعاىل:، األساس -
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ چ  ، وقوله تعاىل:(2): أساسهتالبي

إبراهيم اقتصروا على قواعد  أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة»  لعائشة  وقوله،  (3)چ
لنقضت البيت، مث لبنيته على أساس إبراهيم  لوال حداثة قومك ابلكفر» :، ويف رواية (4)«

 . ، فنالحظ أن الرواية الثانية تفسر معىن القواعد يف الرواية األوىل (5)«عليه السالم 

قالوا: ما  «  كيف ترون بواسقها؟ »: (6)يف يوم دجن  أسفل الشيء. ومنه قوله  -
قالوا: ما أحسنها وأشد  «  كيف ترون قواعدها؟ »أحسنها وأشد تزامحها. فقال: 

يلة يف ،وأما البواسق: ففروعها املستط)1(أراد ابلقواعد: ما اعرتض منها و سفل (7)تزامحها.
 ـــــــــــــــــ

 127سورة البقرة:   (1)
   678، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين /2/548 تفسري الطربي (2)

 26سورة النحل : (3)
نقض  ابب ،2/969كتاب احلج، ابب فضل مكة وبنياهنا، ومسلم573/ 2أخرجه البخاري  (4)

 الكعبة.

 يف الكتاب والباب نفسه. 2/575ه البخاري خرجأ (5)

 102، وخمتار الصحاح /2/330اليوم الدجن، هو اليوم املمطر كثري الغيوم. مقاييس اللغة  :يوم دجن (6)

، وأخرجه القاضي أبو احلسن بن عبد 3/33 أخرجه البيهقي يف  كتابه اجلامع لشعب اإلميان (7)
ولكنه مل يذكر يف روايته  ،126، برقم 156ص/هرمزي يف أمثال احلديث د الرامالرمحن بن خالّ 

   .«  كيف ترون قواعدها؟  » حمل الشاهد وهو قوله
 واحلديث يف إسناده علتان :

بن إبراهيم  : موسى بن حممدالعتدالزان اموسى بن حممد بن إبراهيم التيمي وهو منكر احلديث ؛ قال الذهيب يف مي :األوىل
كري، : عنده منا يوقال البخار  ،عيف نكر احلديث ، قال حيىي: ليس بشيء، وال يكتب حديثه ، وقال مرّة : ضالتيمي م

 /4رجال للذهيب نقد ال ل يفراجع ميزان االعتدا وقال النسائي: منكر احلديث، وقال الدار قطين: مرتوك .
218. 

 /3دال للــذهيب ت االعتــ ،  : ميــزا؛ حيــث إن حممــد بــن إبــراهيم التيمــي مــن التــابعني الثانيــة: اسرســال
 دون ذكر الصحايب . ، وقد روى احلديث مباشرة عن رسول هللا 445

= 
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 (2)السماء ،إىل وسط السماء ،وإىل األفق اآلخر.

 چ :تعاىل قوله .ومنه ال يُرَجى زواجهااحليض و  املرأة الكبرية املسنة اليت توقفت عن -

  )4(3) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  

 (5) چٻٱٻچ قوله تعاىل: ومنه املتكاسل يف الشيء. -

  (6) والقاعدون : مجع قاعد .

 . )8( (7)  چٺ   ٺ  ٺ   چ :ومنه قوله تعاىل  التوقف . -

 الفرع الثالث : القواعد يف االصطالح :
يفه بلفظة ر تعر ن صدَ مف العلماء القاعدة يف االصطالح العام بتعاريف عَدة منهم عرَّ 
بلفظة  ، وآخر« ضية ق» ، وغريهم بلفظة « احلكم » ، ومنهم من صَدره بلفظة « األمر » 
 ها ما يلي  : ، أذكر من« صور» 

 « :رمحه هللا »  (9)تعريف الفيومي .1

 ـــــــــــــــــ
= 

 وعليه يكون احلديث ضعيفاً مرساًل. وهللا أعلم .  

 86 /4النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  (1)

 3/33اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي  (2)
 60سورة النور : (3)
 339 /15 القرآن ؛أليب عبدهللا القرطيب  واجلامع ألحكام ،678دات ألفاظ القرآن/مفر   (4)
 95سورة النساء : (5)
 .678مفردات ألفاظ القرآن /  (6)
 24سورة املائدة : (7)
  7/400، واجلامع ألحكام القرآن ؛أليب عبدهللا القرطيب 689مفردات ألفاظ القرآن / (8)
هو أبو العباس أمحد بن حممد بن علي املقـر  الفيـومي مث احلمـوي، نشـأ ابلفيوم،ومجـع يف : الفيومي (9)

هـ . من كتبه: املصباح املنري  770 « رمحه هللا »العربية عند ابن حّيان ، وكان فقيها ولغواي، تويف 
 . «خمطوط »يف غريب الشرح الكبري ط، ونثر اجلمان يف تراجم األعيان 

 . 1/224األعالم  ، و 314/ 1يف أعيان املائة الثامنةالدرر الكامنة 
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  (1)«  األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته :الح هيوالقاعدة يف االصط» قال: 
 « :رمحه هللا »   (2)تعريف التفتازاين .2

 . (3)« حكم كلي ينطبق على جزئياهتا ليتعرف أحكامها منهوالقاعدة: »: قال
 « : رمحه هللا» (4)تعريف اجلرجاين  .3

 . (5)« قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتاالقاعدة :  »: قال
 « :رمحه هللا »  (6)تعريف ابن النجار .4

 والقاعدة : هي عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على»: قال
 .)7(« جزئياهتا اليت حتتها . 

 ـــــــــــــــــ

 194املصباح املنري / (1)
هـــو مســـعود بـــن عمـــر بـــن عبـــد هللا ســـعد الـــدين، وقيـــل حممـــود بـــن عمـــر التفتازاين،العالمـــة  :التفتـــا اين (2)

ولـد بتفتـازان  صاحب شرحي التلخيص وشرح العقائـد يف أصـول الـدين، وشـرح الشمسـية يف املنطـق ،
ــ، وأبعـــده تيمورلنـــك إىل مسرقنـــد، فتـــويف هنـــاك ســـنة 712مـــن بـــالد خراســـان، ســـنة  ــ، مـــن 793هــ هــ

     تصــانيفه أيضــا : شــرح التلــويح علــى التوضــيح، حاشــية علــى شــرح العضــد علــى خمتصــر ابــن حاجــب.
 .4/350الدرر الكامنة   انظر:

 .1/35شرح التلويح على التوضيح  (3)
هو علي بن حممد بن علي اجلرجاين احلنفـي، أبـو احلسـن امللقـب ابلسـيد الشـريف، ولـد سـنة  :اجلرجاين (4)

هـــ( جرجــان، درس يف شــرياز، و كــان مــن أبــرز علمــاء املنطــق والفلســفة واألصــول والعربيــة، تــويف 740)
 5/7الم  األع انظر: هـ( يف شرياز، من مؤلفاته: التعريفات، وحتقيق الكليات.816سنة )

 172التعريفات / (5)
هو أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي، تقي الدين الشهري  :ابن النجار (6)

هـ، فقيه حنبلي مصري من القضاة، أخذ الفقه واألصول عن والده، ومل 898اببن النجار، ولد سنة 
له يف مذهبه، من مصنفاته: )منتهى اإلرادات( يف الفقه احلنبلي، و)شرح الكوكب يكن يف وقته من مياث

 هـ.972املنري( يف األصول، تويف سنة:
 6/6األعالم للزركلي 

 1/44شرح الكوكب املنري  (7)
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أبهنا  وصفت القاعدة هنا قد التعاريف السابقة جند أهنا متقاربة ، كما أ أتملنا يف وإذا
حىت وإن كان هلا (1)حيث إن ذلك يعد أمرا  أساسيا  فيها ، وال تكون إال كذلك ،،ةكلي

 .مستثنيات ، ألن االستثناء خالف األصل

 ـــــــــــــــــ

 .1/45املصدر السابق (1)
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 المطلب الثاني
 تعريف األصول لغة واصطالحا ً

ــــاين مــــن املر   ،ول الفقــــه نســــبة إىل أصــــ( األصــــولية  )كــــب الوصــــفي هــــو لفظــــة اجلــــزء الث
 فها لغة ، واصطالحا  ،وذلك يف ثالثة فروع :وسأعر 

 :تعريف األصول يف أصل اللغة الفرع األول:
  (1):طلق يف اللغة على معان عّدة منها: مجع أصل ، وياألصول
 وقلع أصلهاسفله . يقال : قعد يف أصل الشجرة، وأأساس الشيء ، . 

 لقيته أصيالال  .العشي . يقال : 

 عظيمة .احلَية ال 

 أهلكهم مجيعا . الك. يقال: استأصل هللا الكفار، أياهل : 

 وال فصل . احلسب . يقال: فالن ال أصل له ، 

 َل اللحم، والتحول . يقالالتغري َل املاء، وَأص    .غرّي ت، أي : : َأص 

   فعله ، وال أقطّ  فعلته : ما أفعله أصال  . أي، وال ، وقطّ . يقال : ما فعلته أصال  أبدا
 ا  .أبد

 الفرع الثاين : األصول يف استعمال الشرع :
 من إطالقات األصل يف الشرع ما يلي :

  چىئ  ىئ  ی  ی  چ  :قاعدة الشيء . ومنه قوله تعاىل  
(2) )3(  

 ـــــــــــــــــ

، 1242، والقاموس  احمليط/6،واملصباح املنري/1/155، ولسان العرب1/61مقاييس اللغة  (1)
 .28والتعريفات /

 24سورة إبراهيم :  (2)
 78مفردات ألفاظ القرآن / (3)
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 أي يف قعر  (1) چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ :ومنه قوله تعاىل .أسفل الشيء ،
 (3.): هناية أسفله؛ وقعر الشيء (2)جهنم

 (4)«. كأن رأسه َأَصَلة» . ومنه حديث الدجال  احلية العظيمة 

 : الفرع الثالث: تعريف األصل يف االصطالح
 مجع أصل ، ويراد به اصطالحا  عدة معاٍن ، منها: األصول
 يلهالدوالسنة، أي  ،تابكقوهلم: أصل هذه املسألة الك  ، وهو املراد به غالبا ،الدليل. 

 قيقة: األصل يف الكالم احل، أي الراجح من األمرين، كقوهلمالراجح. 

 تمرةة املسحلالا، أي على خالف ، أكل امليتة على خالف األصلالقاعدة املستمرة.  

 وهو ما يقابل الفرع يف ابب القياس .املقيس عليه ، 
 (5)واملعىن املراد به هنا هو املعىن األول) الدليل( 

 ـــــــــــــــــ

 64:سورة الصافات (1)
 .4/558فتح القدير للشوكاين  (2)
 679مفردات ألفاظ القرآن /  (3)
من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ، حتقيق  2852برقم  5/48أخرجه أمحد يف مسنده  (4)

  .صحيح لغريهشعيب األرنؤوط ، قال فيه : 
  1/23، والتقرير والتحبري 1/126، و شرح خمتصر الروضة1/79الكاشف عن احملصول  (5)
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 لثالمطلب الثا
 باعتبارها لقباً  تعريف القواعد األصولية

ميكن تعريف القواعد األصولية هبذا االعتبار ابلنظر يف تعريف املتقدمني لعلم أصول 
الفقه، حيث إن منهم من عرفه ابلعلم ابلقواعد األصولية اليت يتوصل هبا إىل استنباط 

 . (2)،ومنهم من عرفه ابلقواعد نفسها (1)لتها التفصيليةاألحكام الشرعية الفرعية عن أد
األحكام  ستنباطىل اإ: القضااي الكلية اليت يتوصل هبا فالقواعد األصولية هيوعليه 

 ن أدلتها التفصيلية.مالشرعية الفرعية 
 شرح التعريف وبيان حمرت اته:

كاذب لذاته،   قائله إنه صادق فيه أومجع قضية ، وهي قول يصح أن يقال ل(:)القضااي
  ،ما يقطع بصدقه ليخرج منهذاته ( ل )وقول:  .حتمال الصدق والكذب خيرج اإلنشاءوا

  (3)كخرب هللا ، وخرب رسوله، وما يقطع بكذبه ؛ ككون الواحد نصف األربعة.
 .  (4))هي احلكم على كل فرد حبيث ال يبقى فرد((:الكلية)
 اد ابلكلية ؛ االستغراق،أي انطباقها على مجيع جزئياهتا.فاملر 

 مجيع ابلتحرمي يف حكمنا ن قدفمثال  إذا قلنا : النهي اجملرد عن القرائن يقتضي التحرمي ، نكو 
 النواهي اجملردة عن القرائن.

 ويف ذكر ، (5)) قصد الوصول إىل املطلوب بواسطة( :هو التوصل: ) اليت يتوصل هبا (
 التوصل إشارة إىل أن هذه القواعد ليست مقصودة لذاهتا ، وإمنا هي وسائل إىل غريها.

 ـــــــــــــــــ

 .1/201صره كابن احلاجب يف خمت   (1)
 .1/44كابن النجار يف شرح الكوكب املنري (2)
، واحلدود البهية يف 9بهم من معاين السلم/ ، و إيضاح امل702، والكليات /176التعريفات / (3)

 33نطقية/واعد املالق
األخضري على  ،و شرح8، وإيضاح املبهم من معاين السلم/28شرح تنقيح الفصول للقرايف / (4)

 28سلمه يف املنطق/
 .1/121شرح خمتصر الروضة  (5)
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) استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن وقوة  هو: االستنباط إىل استنباط(:)
  (1)القرحية( .

نع والقضاء ، يقال حكمت عليه بكذا : يف اللغة هو امل مجع حكم ، واحلكم)األحكام( : 
أي منعته من خالفه، وحكمت بني  الناس : قضيت بينهم، ومنه احلكمة، ألهنا متنع 

    (2)صاحبها من أخالق األراذل.
  (3)أما احلكم يف االصطالح فهو : إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه. 
نه : خطاب هللا تعاىل املتعلق واملراد ابحلكم هنا هو احلكم الشرعي ، ويعرفه األصوليون أب

   (4)أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع.

وهو قيد خيرج القواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط غري تلك األحكام ، كقواعد الطب ، 
  (5)وقواعد اهلندسة مثال .

لعقلية ، كقواعد يتوصل هبا إىل استنباط األحكام ا ليتا احرتازا  من القواعد) الشرعية(: 
  (6)املنطق.

وهي  ،عية األصلية م الشر حكااحرتازا  من القواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األ )الفرعية(:
 االعتقادية. 

عية ألحكام الشر اتنباط ىل اسإاحرتازا  من القواعد اليت يتوصل هبا  :)عن أدلتها التفصيلية (
 الفرعية من أدلتها اإلمجالية.

 ـــــــــــــــــ

 .44التعريفات/  (1)
  .3/270، ولسان العرب 5/1901، والصحاح 2/91مقاييس اللغة  ا(2)

 .92التعريفات/ (3)

 .1/56حولإرشاد الف (4)

 . 174 /1رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (5)
 .1/175رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (6)
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 : لبيان املراد ابلقاعدة األصولية يمثال توضيح
   (1)هل جيري القياس يف اللغات؟

 .ليةألدلة التفصي من امليا  عهذه قاعدة أصولية يستطيع الفقيه بواسطتها أن يستنبط حكما  شرعيا  
، فمن  صولينياأل ونرى أهنا صيغت بصيغة االستفهام إشارة إىل وجود اخلالف فيها بني

 اللغات ، وقائل بعدمه . قائل جراين القياس يف
 ؟ (2)اخلالف اختلفوا يف حكم النباش هل هو سارق أو ال هذا وبناء  على

فمن أجرى القياس يف اللغات قال : هو سارق ، وعليه حد القطع ، ألن هللا تعاىل أوجب 
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  چ    ٹ ٹ حيثالقطع على السارق 

 . (4)  (3)چڤ  ڤ    ڤ       ٹٹ   ٹ
لقطع  )لو أن فاطمة بنت حممد سرقت وكذا يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

 . (5)حممد يدها(
 )6( .ا  بي: ليس بسارق فال يقطع ، وإمنا يعزر أتدومن مل جير القياس يف اللغات قال

 ـــــــــــــــــ

 .25 /2، والبحر احمليط 344، وختريج الفروع على األصول للزجناين/258 /1خمتصر منتهى السول  (1)
 291صسيأيت زايدة بيان للمسألة  (2)
 38سورة املائدة: (3)
 .12/455املغين  (4)
، كتاب احلدود، ابب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان، 6/2491 ه البخاريأخرج (5)

، كتاب احلدود،ابب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي  3/1315، ومسلم 6788رقم 
 ، كالمها من حديث عائشة رضي هللا عنها.1688عن الشفاعة يف احلدود برقم 

 .5/60 و البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 7/69، وبدائع الصنائع 9/159املبسوط (6)
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 المبحث الثاني
 روعتب التي اعتنت ببيان تأثير القواعد األصولية في الفتعريف األثر, والك

 
 
 

 وفيه مطلبان:
 : تعريف األثر واملؤثر.املطلب األول
 لفقهية.فروع ا ال: الكتب اليت اعتنت ببيان أثر القواعد األصولية يفاملطلب الثاين
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 المطلب األول

 تعريف األثر والمؤثر

 : وفيه فرعان
 الفرع األول :تعريف األثر :

 وفيه ثالث مسائل:
 :  املسألة األوىل : تعريف األثر يف أصل اللغة

 : (1)يف اللغة يطلق على إطالقات عَدة ، ومنها  األثر
 وأثر السيف . بقَية الشيء . يقال: أثر اجلرح ، 

 . اخلرب 

 ة .، أي جعل فيه أثرا  وعالمالعالمة . يقال: أثّر بوجهه السجود 

 ؛ أي فَضلته .فضيل . يقال: آثرته على غريهاالختيار والت 

 االستبداد ابلشيء، واختصاص النفس به. يقال: استأثر فالن بكذا . 

 املسألة الثانية : األثر يف استعمال الشرع : 
 : (2)ادة األثر يف الشرع استعماالت عدة منها مل

 ىئ  ی  ی   ی  یچ ؛ما يدل على وجوده . ومن ذلك قوله تعاىل أثر الشيء  

 .(3)چ  جبجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ

  : ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  الطريق املستدل به على من تقدم . ومن ذلك قوله تعاىل

 .)4(  چھ  ھ         ھ  ے    

 5(چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې چ  . قال تعاىل:بقية الشيء(.  

 ـــــــــــــــــ

 . 9، التعريفات / 2، املصباح املنري /435، القاموس احمليط /1/56العني  (1)
 1/22،23، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 62مفردات ألفاظ القرآن / (2)
 50سورة الروم:  (3)
 84: سورة طه (4)
 4سورة األحقاف:  (5)
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 : (1)  چ   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یچ  التفضيل . ومنه قوله تعاىل  . 

 (2).« إنكم ستلقون بعدي أثره» :. ومنه حديثابلشيء املشرتك دون من يشركه فيهنفراد اال  

  فإهنا حتت أثرة كانت يف اجلاهليةأال إن كل دم وم» املكارم واملفاخر . ومنه حديث 
  (3)«.قدمّي هاتني 

  اخلرب . ومنه حديث عمر  «  حلفت  . أي ما (4)« ما حلفت أبيب ذاكرا  وال آثرا
 به مبتدأ  من نفسي ، وال رويت عن أحد أنه حلف هبا .

 أثره فليصل رمحه وينسأ له يف  من سره أن يبسط له يف رزقه»ومنه حديث . األجل
 .ومسي به ألنه يتبع العمر (5)« 

 املسألة الثالثة : تعريف األثر يف االصطالح :
 :ليياالصطالحات نذكر منها ما  يطلق األثر على إطالقات ختتلف ابختالف

 يف اصطالح احملدثني : 

، أو عن أحد من أصحابه رضي هللا عنهم ، وعلى هذا  هو ما يروى عن النيب  األثر:
 (6)هور احملدثني.مج

 ـــــــــــــــــ

 9: سورة احلشر (1)
، كتاب 2/738ومسلم ،كتاب املغازي، ابب غزوة الطائف  ،4/1574 أخرجه البخاري (2)

  الزكاة، ابب: إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم، وصرب من قوي إميانه.
 دية شبه العمد مغلظة.، كتاب الدايت ، ابب 2/878أخرجه ابن ماجة (3)
ومسلم  ، حتلفوا آبابئكموالنذور، ابب ال، كتاب األميان 6/2429أخرجه البخاري  (4)

  ، كتاب األميان، ابب: النهي عن احللف بغري هللا تعاىل.3/1266
، ومسلم ، كتاب األدب ، ابب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم5/2232أخرجه البخاري   (5)

 ، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب صلة الرحم.4/1982
 .1/274وي للسيوطي ب النواللسخاوي ، وتقري1/317فتح املغيث  (6)
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 يف اصطالح الفقهاء : 

 واخلرب ما كان عن النيب األثر ما يروى عن السلف ، .(1)  

 (2): أثر اجلناية . بقية الشيء . يقال  

 (3). ما يرتتب على الشيء )النتيجة( . يقال: أثر العقد، وأثر النكاح  

  (4)إبقاء األثر يف الشيء .  :والتأثري
 التأثري يف اصطالح األصوليني : و 

 .  (5): زوال احلكم لزوال العلة هو

طة نفيا  بواس اات  أوإثب : هو احلكم الذي تنتجه يف املسألة الفقهيةفأثر القاعدة األصولية
  .الدليل

 الفرع الثاين : تعريف املؤثر:
  (6)هو ما له أتثري يف الشيء. :املؤثر

ألة سنفيه يف امل رعي أوالش أي اليت هلا أتثري يف إثبات احلكم ولية املؤثرة:والقاعدة األص
  يلالفقهية بواسطة الدل

 ـــــــــــــــــ

 1/274ي معه شرحه تدريب الراوي للسخاوي وتقريب النواو  1/317فتح املغيث  (1)
  1/249املوسوعة الفقهية  (2)
  1/249املصدر السابق  (3)
 .3/265دستور العلماء  (4)
 .615إحكام الفصول للباجي / (5)
 3/256دستور العلماء  (6)
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 المطلب الثاني:

 أهم الكتب التي اعتنت ببيان أثر القواعد األصولية في الفروع الفقهية

 لي:ة ما يلفقهياأهم الكتب اليت اعتنت ببيان أثر القواعد األصولية يف الفروع من 
 رحمه الله  – (1)خريج الفروع على األصول للزنجانيت-  : 

فبدأت ابملسألة ...  »بنّي املؤلف رمحه هللا منهجه يف كتابه بوضوح اتم حيث قال:
اجلانبني، مث ، وضمنتها ذكر احلجة األصولية من األصولية اليت ترد إليها الفروع يف كل قاعدة

تاب مع صغر حجمه، حاواي  لقواعد األصول، ددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكر 
 واقتصرت على ذكر املسائل اليت تشتمل عليها تعاليق اخلالف، روما   جامعا  لقوانني الفروع،

 على الذي ال تراه من الذي ترى ملا مل أذكره ودليال   لالختصار، وجعلت ما ذكرته أمنوذجا  
 اهـ.(2)«

 ن: مسائل،ت عنواد حتكل كتاب فقهي قواع  رُتّ َب كتابه ترتيبا  فقهيا ، وأدرج حتت 
 وذكر حتت كل مسألة بعض الفروع الفقهية املندرجة حتتها.

 د ا قواعانبهمل يقتصر املؤلّ ف على القواعد األصولية فحسب، بل ذكر إىل ج
 وضوابط فقهية.

 ةمل حُيْص  املؤلف مجيع القواعد األصولية، وال الفروع الفقهي. 
 (3) عالقة هلا ابملوضوع الفقهي الذي أدرجها حتتهقد يذكر فروعا  فقهية ال. 
 مسألتني  الشافعي واحلنفي، ومل يتطرق إىل غريمها إال يف :ذهبنياملعلى  املؤلّ ف راقتص

 ـــــــــــــــــ

و أبـو الوفـاء، وقيـل أبـو الثنـاء، حممـود بـن أمحـد بـن خبتيـا الزجنـاين الشـافعي كـان ابرزا يف هـ: الزجنـاين (1)
الفقه واألصول والتفسري واحلديث، استوطن بغداد ، واستشهد هبا أايم دخول التتار بقيادة هوالكـو 

  هـ من مؤلفاته: ختريج الفروع على األصول، و هتذيب الصحاح.656إليها سنة 
 .7/161، واألعالم 5/154ى البن السبكي طبقات الكرب ال
 .45-44ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (2)
، ومسألة إبدال الزكوات 51كإيراده يف كتاب الطهارة مسألة لفظة التكبري يف افتتاح الصالة ص  (3)

 ، وغري وذلك.85، ومسألة حد القذف هل يورث ص 52ص 
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 ، مبتدأ  مبذهب الشافعية يف الغالب.(1)ذكر فيهما اإلمام مالكا  
 الله: رحمه (2)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول للشريف للتلمساني 

  صوليةعد األالكتاب ترتيبا  أصوليا ، واقتصر مؤلفه فيه على القوارُتّ ب. 
 روعا  فقهيةليها فعرج يبدأ املؤلف بذكر القاعدة األصولية،ويستدل هلا إبجياز، مث خي 

 خمتلفة غري ملتزما  ابلوحدة املوضوعية هلا.

 اندرا . ي، إالشافعاقتصر املؤلّ ف على ثالثة مذاهب وهي: احلنفي، واملالكي، وال 

 يف الفروع  ، والةواردمل يذكر املؤلّ ف أقوال املذاهب الثالثة يف مجيع القواعد ال
 الفقهية.

 تفي ا، ويكفيه قد ال يذكر املؤلف حجة كل فريق يف القاعدة األصولية املختلف
 فيها. املالكيةبذكر أدلة 

 ابه كتاهتم املؤلف ابلتعريف ابملصطلحات األصولية اليت أوردها يف. 
 حُيْص  املؤلف مجيع القواعد األصولية. مل 

 ـــــــــــــــــ

الطهارة حيث ذكر مذهب اإلمام مالك يف أن الواو ملطلق  كتاب  يف: املسألة الرابعة األوىلومها:  (1)
  62اجلمع. ص 

إذا ورد  اللفظ العام يف أن شافعيالسري، حيث ذكر فيه موافقة مالك لل يف كتاب: املسألة الثانية والثانية
 . 307على سبب خاص خيتص به. ص 

بــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن حيــىي املــالكي املعــروف ابلشــريف هــو اإلمــام العالمــة أبــو ع :التلمســاين (2)
كـان عاملـا بعلـوم مجـة مـن املنقـول »، قـال أمحـد اباب التمبكـيت: التلمساين، يتصل نسـبه بعلـي بـن أيب طالـب

هــ مـن مؤلفاتـه: مفتـاح الوصـول إىل 771وتـويف سـنة  710ولـد سـنة . «واملعقول، بلغ رتبـة االجتهـاد أو كـاد
 لفروع على األصول، وكتاب يف القضاء والقدر.بناء ا

 5/327، واألعالم 255نيل االبتهاج/
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 رحمه الله: (1)التمهيد في تخريج الفروع على األصول لإلسنوي 

 فــــأذكر أوال املســــألة األصــــولية جميــــع أطرافهــــا،... »: رَّح املؤلــــف مبنهجــــه يف كتابــــه قــــائال  صــــ
مل  علـى مـا تنبيهـا   مهذبة ملخصة، مث أتبعها بذكر شيء مما يتفرع عليهـا؛ ليكـون ذلـك منقحة
جـواب أصـحابنا فيـه موافقـا  للقاعـدة، ومنـه فمنـه مـا يكـون  والذي أذكـره علـى أقسـاٍم: أذكره،

قاعــدتنا  علــى نقــل ابلكليــة، فــأذكر فيــه مــا تقتضــيه أقــف فيــه ومنــه مــا ملمــا يكــون خمالفــا  هلــا، 
 .(2) «األصولية
 وختمـــه بكتـــاب ركانـــه،شـــرعي وأرتَّـــب املؤلّ ـــف كتابـــه ترتيبـــا  أصـــوليا ، ابتـــدأه ابحلكـــم ال 

 االجتهاد واإلفتاء.

 ب األخـرى ىل مـذاهاقتصر املؤلّ ف على املذهب الشافعي يف الغالـب، وأحيـاان  يشـري إ
 يف القاعدة األصولية.

 يـــــع مجذلك يف يـــــذكر املؤلّـ ــــف القاعـــــدة األصـــــولية، مث احلجـــــة عليهـــــا غـــــري ملتزمـــــا  بـــــ
 أثَّرت فيها. القواعد،مث يتبعها ببعض الفروع الفقهية اليت

  حُيْص  املؤلف مجيع القواعد األصولية.مل 

 ـــــــــــــــــ

هو اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر اإلسنوي الشافعي، ولد  :اسسنوي (1)
ىت انتهت هـ يف إسنا، مث انتقل إىل القاهرة، وتلقى علومه على عدد من علمائها، ح704سنة 

إليه رائسة الشافعية فيها، برع يف التفسري واألصول والفقه والعربية، من مؤلفاته: هناية السول يف 
شرح منهاج األصول، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول، والكوكب الدري يف ختريج الفروع 

 هـ772الفقهية على املسائل النحوية تويف سنة: 
  4/119، واألعالم 360/در الطالع ، والب2/354الدرر الكامنة 

 .46 ختريج الفروع على األصول /( التمهيد يف2)
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 (1)القواعد والفوائد األصولية البن اللحام رحمه الله  : 

 عامــا  يف  منهجــا   مل يبــني املؤلــف منهجــه يف أتليــف الكتــاب تفصــيال ، ولكنــه قــد جعــل لــه
وائــــد فقواعــــد و  اســــتخرت هللا يف أتليــــف كتــــاب أذكــــر فيــــه »أتليفــــه، وأشــــار إليــــه بقولــــه:

  هـ.ا«أصولية، وأردف كل قاعدة مبسائل تتعلق هبا من األحكام الفروعية 
 :قسم املؤلف كتابه إىل قسمني 

( 66لى )شتمل عقد االقسم األول: جعله للقواعد األصولية وما يتخرج عليها من فروع، و 
 قاعدة أصولية، وحتت كل قاعدة فروع فقهية انبنت عليها.

 .(2)د الفقهية، وقد اشتمل على ثالث فوائد فقهيةالقسم الثاين: جعله للفوائ
 لنادر يف اإال أدلتهم ريذكر القاعدة األصولية وأقوال العلماء فيها، وال يذك . 
 .يعتين بتحرير حمل النزاع يف بعض القواعد 

  يرّد  ار، مثختصابينص على الراجح  وابألخص لدى احلنابلة، مؤيدا  ذلك ابلدليل
 ة.على االعرتاضات الوارد

  ر قد ال ض اآلخالبعخُيَرّ ج على  بعض القواعد فروعا  عديدة من أبواب خمتلفة، و
 خُيَرّ ج عليها إال فرعا  واحدا .

  مجيع القواعد األصولية.مل يستوف 

 ـــــــــــــــــ

هو أبو احلسن عالء الدين علي بن عباس البعلي مث الدمشقي احلنبلي املعروف اببن  :ابن اللحام (1)
يف حلقته املخصصة له يف اللحام، الزم ابن رجب احلنبلي، حىت أذن له يف اإلفتاء، مث خّلفه مدرسا 

اجلامع األموي، من مؤلفاته: األخبار العلمية يف اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية، و القواعد 
 4/297واألعالم  7/31يف شذرات الذهب  ترمجته هـ803والفوائد األصولية تويف سنة 

 وهذا الفوائد هي:  (2)
 فروعا .القائف هل هو كاحلاكم أو الشاهد؟ وذكر حتتها  -
 من غصب جارية ووطئها وهو يعلم التحرمي فما حكمه؟ -
 مسألة الظفر وخالف العلماء فيها، وما املرتتب على ذلك اخلالف؟. -



 

 48 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 تعريف الحدود والجنايات

 
 
 

 ويف ثالثة مطالب:
 : تعريف احلدود لغة واصطالحا.املطلب األول

 : تعريف اجلناايت لغة واصطالحا.ايناملطلب الث
 .أهم مقاصد الشريعة يف احلدود واجلناايتاملطلب الثالث: 
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 المطلب األول

 ً  تعريف الحدود لغة واصطالحا

 وفيه ثالثة فروع:
 احلدود يف أصل اللغة: الفرع األول:

 :)1( إطالقات كثرية منها  يف اللغة لهمجع حّد، واحلدَّ  احلدود
 .املنع. يقال: حدَّ الرجل عن األمر، أي منعه، وحبسه 

ادا  ألنـــه مينـــع مـــن اخلـــروج، ومســـي البـــّواب حـــّدا ه مينـــع مـــن دا  ألنـــومســـي الســـّجان حـــدَّ
 الدخول .

 .احلاجز والفاصل بني الشيئني. يقال: هذه حدود األرض 

 .منتهى الشيء. ومنه: حدود احلرم 

 حّد. البأس، والنفاذ، والنجدة. يقال: إنه لذو 

 .الغضب. يقال: حددت عليه؛أي غضبت 

 .كل شيء ما رّق من شفرته .ومنه حّد السيف والسكني ََ  حدُّ

نـــــع، إال عـــــىن املمطالقـــــات الســـــابقة للحـــــّد وجـــــدان أهنـــــا ال ختـــــرج عـــــن وإذا أتملنـــــا يف اال
 اإلطالق األخري. 

 الفرع الثاين: احلدود يف االستعمال الشرعي:
 رع ملعان عدة منها:وردت مادة حّد يف استعمال الش

 چۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  قولـه تعـاىل: هما جيب االمتناع عنه من احملارم والذنوب.ومن 

(2))3( . 
 :1( (4)چيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  چ  املنع.قال تعاىل(. 
 ـــــــــــــــــ

 .7-8/6 ،واتج العروس352، والقاموس احمليط/2/462، والصحاح2/4مقاييس اللغة (1)
 229سورة البقرة: (2)
 1/352النهاية يف غريب احلديث واألثر  (3)
 20سورة اجملادلة:  (4)
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 ال حيـل  »: حزن املرأة املتوىف عنها زوجها، وتركها للزينة واالمتناع عنها. ومنـه حـديث
ََ ع  .(3()2)« لى ميت أكثر من ثالثالمرأة أن حتُ دَّ

 .فــــإذا وقعــــت احلــــدود وصــــرفت الطــــرق فــــال»: ومنــــه حــــديث الفاصــــل بــــني الشــــيئني 
 )5((4).«شفعة

عـىن املنـع  مرج عـن خيـ( يف االسـتعمال الشـرعي ال احلـدّ وابلنظر فيمـا سـبق جنـد أيضـا  أن )
 ل اللغة. كما هو يف أص

 يف االصطالح: الفرع الثالث: احلدود
 :للفقهاء مسلكان يف تعريف احلدّ 

وهذا كانت حقا  هلل أو آلدمي، إطالق احلد على كل عقوبة مقدرة سواء   املسلك األول:
 (6)مسلك اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة.

 ـــــــــــــــــ
= 

 222مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين/ (1)
هنينا أن حند  » ، كتاب اجلنائز، ابب حد املرأة على غري زوجها، بلفظ:1/430أخرجه البخاري  (2)

 .« أكثر من ثالث، إال بزوج
 1/352النهاية يف غريب احلديث واألثر  (3)
 ب الشفعة ما مل يقسم.اب كتاب الشفعة،  2/787 أخرجه البخاري (4)

  1/352النهاية يف غريب احلديث واألثر  (5)

حاشية العدوي على شرح أيب احلسن املسمى كفاية الطالب الرابين لرسالة أيب زيد القريواين  (6)
، والثمر الداين يف تقريب 2/274، والفواكه الدواين 1/221، وشرح زّروق للرسالة2/274

، واإلقناع لطالب 4/230وحاشية إعانة الطالبني  ،4/203تاج ومغين احمل، 568/ املعاين
، وشرح منتهى اإلرادات 6/99لبهويت ل، وكشاف القناع على منت اإلقناع 4/207االنتفاع 

  2/743، وكشف املخدرات والرايض املزهرات 6/165
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 ة املقدرة حقا  هلل تعاىل .ختصيص احلّد ابلعقوب املسلك الثاين:

 وهو الراجح إلخراجه ما يتعلق حبق اآلدمي كالقصاص . (1)وهذا مسلك احلنفية .
 وعليه يكون التعريف املختار للحد هو:

 (2).«عقوبة مقّدرة يف الشرع ألجل حّق هللا تعاىل»
 :هشرح التعريف وبيان حمرت ا ت

 جنس يشمل املقدرة وغري املقدرة.  :عقوبة
 : خيرج غري املقّدر ، وهو ما يعرف ابلتعزيرات . ةمقّدر 

 ّدا .ح: خيرج العقوابت املقدرة يف القوانني الوضعية ، فال تسمى يف الشرع
 و األطراف.ألنفس ، : خيرج ما كان حّقا  للعبد ، وهو القصاص يف األجل حّق هللا تعاىل

 ـــــــــــــــــ

 .5/212، وشرح فتح القدير9/177بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع (1)
 .83، والتعريفات / 10/212، وشرح فتح القدير 9/177ائع بدائع الصن (2)
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 المطلب الثاني

 ً  تعريف الجنايات لغة واصطالحا

 وع:وفيه ثالثة فر 
  (1):يف أصل اللغة الفرع األول:اجلناايت

 جلــيم، والنــون، واليــاء، أصــل واحــد: ا(2)مجــع جنايــة ، مــن جــين ، قــال ابــن فــارس  :اجلنــاايت
 وهو أخذ الثمرة من شجرها، مث حيمل على ذلك.

 : جنيت اجلناية أجنيها.ومن احملمول عليه
 .عي شخص على غريه ذنبا  مل يفعله : مثل التجرُّم، وهو أن يدّ والتجين

 واجلناية: كل فعل حمظور يتضمن ضررا  على النفس أو غريها .
 الفرع الثاين: اجلناية يف االستعمال الشرعي: 

 يف االستعمال الشرعي ملعاٍن منها ما يلي: «جين  »جاءت مادة 
   ـــــــه قولـــــــه تعـــــــاىل: (3)مـــــــا كـــــــان غّضـــــــا ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ  . ومن

 .(4)چىئ

 ومـا يفعلــه اإلنسـان ممــا يوجـب عليــه العـذاب أو القصــاص يف الــدنيا   الـذنب واجلــرم
  . (6)« ال جيين جاٍن إالّ على نفسه»ومنه حديث  (5)واآلخرة .

 ـــــــــــــــــ

 79، والتعريفات/2/393، واللسان 1/482، ومقاييس اللغة6/2305الصحاح  (1)
هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي اللغوي، كان إماما  يف علوم  :ابن فارس (2)

ّي، نه أتقنها، أصله من قزوين، أقام يف مهدان مدة، مث انتقل إىل الر شىّت وخصوصا  يف اللغة فإ
 هـ، من مصنفاته: مقاييس اللغة، واجململ يف اللغة.390فنسب إليها، تويف سنة

 .1/118،و وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 1/193األعالم
  208مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين/ (3)
 2 5سورة مرمي: (4)
 1/309النهاية يف غريب احلديث واألثر (5)
، وقال: هذا «ومن سورة التوبة» 10كتاب تفسري القرآن، ابب /  5/273أخرجه الرتمذي  (6)

= 
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 يف اصطالح الفقهاء: الفرع الثالث: اجلناايت
 اجتاهان:للفقهاء يف تعريف اجلناية 

إطـــالق اجلنايـــة علـــى مـــا حيصـــل بـــه اعتـــداء علـــي النفـــوس، واألبـــدان،  االجتـــاه األول:
والفـــــروج، واألعـــــراض، واألمـــــوال، واألداين . وممـــــن ســـــلك هـــــذا االجتـــــاه ابـــــن فرحـــــون 

 .)4) (3)، وابن جزيّ   (2) (1)املالكي
وجب قصاصا ، ختصيص اجلناية مبا حيصل فيه التعدي على األبدان مبا ياالجتاه الثاين :

 ـــــــــــــــــ
= 

، ، كتاب الدايت، ابب: ال جيين أحد على أحد2/890 وابن ماجةحديث حسن صحيح، 
، 3/57، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة 16064، رقم25/465وأمحد يف املسند 

 25/465 وشعيب األرنؤوط يف حتقيقه للمسند

هو إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون برهان الدين اليعمري، عامل حباث ولد ونشأ  :ابن فرحون (1)
هـ. من كتبه: تبصرة احلكام 799ومات يف املدينة ، وويل القضاء فيها، مغريب األصل، تويف سنة 

 ية ومناهج األحكام.يف أصول األقض
 . 1/48، والدرر الكامنة 1/52األعالم 

: اجلناايت: وهي اجلناية على النفس، واجلناية على العقل، واجلناية 2/177جاء يف تبصرة احلكام  (2)
 علي املال، واجلناية على النسب، واجلناية على العرض، وجناية احملاربني، واجلناية يف األداين.

هو حممد بن أمحد بن حممد بن عبدهللا، ابن جزي الكليب أبو القاسم، ولد سنة  :ابن جزي (3)
هـ، من كتبه: 741هـ، فقيه من العلماء ابألصول واللغة من أهل غرانطة، مات قتال  سنة 693

القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، وتقريب الوصول إىل علم األصول، ووسيلة املسلم 
 ذيب صحيح مسلم .يف هت
 3/356، والدرر الكامنة5/325األعالم 

: القتل، واجلرح، والزان، ناايت املوجبة للعقوبة ثالثة عشر: اجل226جاء يف القوانني الفقهية / (4)
والقذف، وشرب اخلمر، والسرقة، والبغي، واحلرابة، والردة، والزندقة، وسب هللا، وسّب 

 .وترك الصالة، والصيام السحر،األنبياء،واملالئكة، وعمل 



 

 54 

؛ وهذا هو الراجح إلخراج احلدود من اجلناايت(1)أو ماال .وهذا ما عليه أكثر العلماء.
 . ألن احلد البد من تنفيذه ، أما القصاص فيسقط ابلعفو

 وعليه يكون تعريف اجلناية:
  (2))التعدي على األبدان مبا يوجب قصاصاً , أو مااًل(.

 ـــــــــــــــــ

، وحاشية  2/88، والدرر احلكام يف شرح غرر األحكام6/97ني احلقائق شرح كنز الدقائق تبي (1)
ة اخلرشي ،وحاشي 4/237،و حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 10/155ابن عابدين 

ابن جوري على ، وحاشية البا9/3 شرح منظومة البهجة الوردية ، والغرر البهية يف8/135
 .11/443واملغين ، 2/199القاسم الغزي 

 .14/5، والشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني 11/443املغين البن قدامة (2)
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في الحدود والجنايات المطلب الثالث: أهم مقاصد الشريعة
(1): 

و إمنا شرعت ، تشرع اتفاقا  لغري مصاحل مقصودة إن أحكام هللا تعاىل اليت شرعها لعباده ، مل
، وهــــذا مــــا عليــــه مجهــــور رع إىل حتقيقهــــاألســــباب اقتضــــت تشــــريعها ، وملقاصــــد قصــــد الشــــا

 (2)املسلمني . 
ر ببيـان ن تـذكأا أظهـر مـن ومن مجلة هذه األحكام ، أحكام احلدود واجلنـاايت ، فمقاصـده

د ، الـــيت للفســـا ، وتكتـــب ببنـــان ، فكـــلا يعـــرف أهنـــا شـــرعت لالمتنـــاع عـــن األفعـــال املوجبـــة
 ملــــالّذ ، وكــــلتنــــاص اُجبلــــت الــــنفس البشــــرية عليهــــا ، إذ أهنــــا مّيالــــة إىل قضــــاء الشــــهوة ، واق
علــى العبــاد  ســتطالةحمبــوب إليهــا مــن شــرٍب، وزىن ، وتشــٍف ابلقتــل ، وأخــذ مــال الغــري ، واال

حكــم أابجلــراح، والضــرب، والقــذف، خاصــة مــن القــوي علــى الضــعيف ، فاقتضــت حكمــة 
ن ارتكابــه، جــرا  عــاحلــاكمني شــرع هــذه احلــدود قطعــا  هلــذا الشــّر، وحســما  لــذلك الفســاد، وز 

 ليعيش اخللق يف استقامة وأمان.
 ومن أهم هذه املقاصد ما يلي :

 : صيانة اجملتمع, ومناء البشرية -

 (3) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ تعاىل: قال 
جعل هللا هذا القصاص حياة،ونكاال ،وعظة ألهل السفه واجلهل من الناس،وكم :(4)قال قتادة

 ـــــــــــــــــ

،و 3/36ر ، واالختيار شرح املختا 2/482،واملستصفى للغزايل 3/121تفسري الطربي  (1)
ب العاملني البن القيم عن ر  ، وإعالم املوقعني4/593ى لشيخ اإلسالم ابن تيمية الفتاوى الكرب 

، ومقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن 211 /5 ، وشرح فتح القدير3/350-354
عدام ، وعقوبة اإل1/68اإلسالمي لعبد القادر عوده  ، التشريع اجلنائي518 -515 عاشور

 .35،34د/ حممد سعد الغامدي 
 .1/312، وشرح الكوكب املنري يل البن القيمشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعل (2)
  179سورة البقرة: (3)

هـ ، كان 61هو قتادة بن دعامة مبن قتادة السدوسي أبو اخلطاب البصري، ولد سنة : قتادة (4)
اتبعيا  وعاملا  كبريا ،حافظ العصر، وقدوة املفسرين واحملدثني، ثقة ثبت،وهو أول من أطلق على 
= 
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قد هّم بداهية،لوال خمافة القصاص لوقع هبا، ولكن هللا حجـر ابلقصـاص بعضـهم  شخصمن 
لدنيا واآلخرة، وال هنى عـن أمـر عن بعض، وما أمر هللا أبمر قّط إالّ وهو أمر فيه إصالح يف ا

 هـ ا (1)قّط إالّ وهو أمر إفساد يف الدنيا والدين، وهللا أعلم ابلذي يصلح خللقه .
 إقامة العدل بني الناس : -

ــــربايســــتوي  فمــــن العــــدل أالّ يفلــــت اجلــــاين املعتــــدي مــــن العقــــاب، ففــــي هــــذه الشــــريعة ال  ل
 قال عز من قائل:والفاجر،وال القاصد والغافل، وال احملسن واملسيء،

وئ     وئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې ى  ىائ ائ  ەئ  ەئچ  

 .(2) چۇئ  ۇئ    
 أتديب اجلاين وجما اته: -

، فيجــازى  (3) چ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  قــال تعــاىل:
 اجلاين بعقوبة تقابل جرمه، فتتقابل لـّذة اجلرميـة مـع أمل العقوبـة،وإبقامتها عليـه يـزول مـن نفسـه
اخلبث الذي بعثـه علـى االعتـداء واجلنايـة، ويكـف عـن اإلجـرام،ويف ذلـك إصـالح لـه، ومحايـة 

 للجماعة وصيانة لنظامها.
 تشفِّّ اجملين عليه وإرضاؤه: -

 يكــون الانتقــام  ن يعتــدي عليهــا عمــدا ، وهــوممــفــالنفس البشــرية جمبولــة علــى حــب االنتقــام 
 جب هبما نور العدل.عادال  يف الغالب ؛ ألنه مصحوب حَبَنق وغضب حيُ 

فمىت وجد اجملين عليه مقدرة على االنتقام مل يتأخر عن األخذ بثأره، شفاء غليله، فال يسـتقر 

 ـــــــــــــــــ
= 

 هـ .118هـ ، وقيل سنة 117تزلة هذا االسم، مات بواسط يف الطاعون سنة املع
وفيات األعيان ، و 5/269، وسري أعالم النبالء 798، وتقريب التهذيب / 3/430هتذيب التهذيب 

4/85. 
  2/114تفسري الطربي  (1)

 21سورة اجلاثية :  (2)
 38سورة املائدة:  (3)
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 حال نظام األمة.
ت القدميـة، الثـارا فكان من مقاصد الشـريعة أن تتـوىل هـي هـذه الرتضـية، وجتعـل حـدا  إلبطـال

 فأبقت حق تسلم أولياء القتيل قاتل صاحبهم بعد حكم 
وهـذا مــا ُيســمى ابلقــود  -قاضـي عليــه ابلقتــل، فيقودونــه حببـل يف يــده إىل موضــع القصــاص ال
 (1)ترضية هلم بصورة منزهه عما كانوا يفعلونه من احلكم عليهم أبنفسهم. –
 الردع والزجر: -

ڄ   ڄ    ڦچ قال تعاىل: ففي تنفيذ العقوبة علنا  دليل على أهنا إمنا شرعت للردع والزجر

، ،فهي إذن  تردع من تنفذ عليه من العود إىل اجلرمية، وتزجر غريه  (2) چڄ  ڄ  ڃ 
 عن الوقوع فيها، فيتحقق بذلك الردع العام واخلاص .

 احملافظة على الضرورايت اخلمس: -
فقتل املرتد شـرع للحفـاظ علـى الـدين مـن أن يتخـذ سـخرية وهـزوا ، والقصـاص شـرع للحفـاظ 

ع صـيانة لألعـراض مـن أن تنتهـك، واألنسـاب مـن على الدماء من أن تسفك، وحد الـزان شـر 
أن ختـــتلط ، وحـــد الســـرقة شـــرع حفظـــا  لألمـــوال مـــن أن تضـــيع أو تؤكـــل ابلباطـــل ، وعقوبــــة 

 (3)شارب اخلمر شرعت صوان  للعقول من أن ختتل .
هذا ومما ينبغي أن يُعلم أن هللا تعاىل ما شرع تلك العقوابت إاّل رمحة بعباده، وإحساان    

وهلذا ينبغي على من يعاقب الناس على ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم، إليهم، 
 .(4)والرمحة هبم كما يقصد الوالد أتديب ولده، وكما يقصد الطبيب معاجلة مريضه

 ـــــــــــــــــ

 515ر بن عاشور/مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاه (1)

 2سورة النور:  (2)
 2/482املستصفى للغزايل  (3)

 4/593الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  (4)
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 وفيه ثالثة مطالب:
 تأثري والتخريج.: العالقة بني الاملطلب األول
 : عالقة التأثري ابملدارس األصولية.املطلب الثاين

 على األصول. ع: منهج العلماء يف ختريج الفرو املطلب الثالث
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 المطلب األول

 العالقة بين التأثير والتخريج

ثر نه ابألعون ُعر ف لدى األصوليني مسلك من مسالك االستنباط واالستدالل يعرب 
ية، أو الفقه صوليتكلمون عن استفادة األحكام الشرعية من األ أو التأثري، وذلك حني

القة ات العذهية حني يريدون التعبري عن الربط بني القواعد األصولية والفروع الفق
 على الفروع ملؤثرةالية االستنباطية بتلك القواعد، فعربوا عن ذلك بقوهلم: القواعد األصو 

لفروع األصولية يف واعد ار القيف اختالف الفقهاء، أو أثالفقهية، أو القواعد األصولية املؤثرة 
 الفقهية، وحنو ذلك.

وليس من شك يف أن الفرع الفقهي يُعرف حكمه ابلنظر يف مدى أتثري القاعدة 
األصولية فيه ابعتبار الرابط الداليل بينهما، وهذا يعين أن التخريج الفقهي له عالقة مع 

لعالقة بني التأثري والتخريج بتعريف التخريج بعدما عرفنا التأثري األصويل، فنكشف عن تلك ا
 كي تتضح العالقة وتنجلي.   (1)التأثري

 وهو يفيد التعدية لئال حيصل اخلروج ذاتيا . –ابلتضعيف  –مصدر خرّج  لغة: التخريج
 : اخلاء، والراء، واجليم أصالن:(2)جاء يف مقاييس اللغة
 الشيء. األول: النفاذ عن

  رهتاىل خاصها إوالثاين: اختالف لونني. يقال: شاة خرجاء، وهي اليت تبيض رجال
واملعىن األول يناسب موضوع التخريج، وذلك ألن التخريج عملية إنفاذ للفرع من 

 .  (3)دليله وإظهار له بعد أن كان خمفيا  بواسطة القاعدة األصولية

 ـــــــــــــــــ

 43سبق تعريفه ص (1)
 2/175مقاييس اللغة (2)
 1/61ختريج الفروع على األصول للشوشان  (3)
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 الفقهاء واألصوليني:يف اصطالح  التخريج
 هو االستنباط. ويطلقونه ويريدون به أمرين:

ن أدلتها رعية مالش األمر األول: ختريج الفروع على األصول. ومعناه: استنباط األحكام
 التفصيلية بواسطة القاعدة األصولية.

نص  األمر الثاين: ختريج الفروع من الفروع. ومعناه: استنباط األحكام الشرعية العملية من
 . (1)اجملتهد

  هي:صويلإذا عرفنا ذلك؛ فإن العالقة بني التخريج الفقهي وبني التأثري األ
يدان ه يستفلفقيأنَّ كال  منهما طريق من طرق استفادة األحكام، فاألصويل وا .1

بطريق و لفرع، لى اعاحلكم الشرعي للمسألة الفقهية بطريق أثر القاعدة األصولية 
هب قواعد املذ لية أوألصو لبناء الفرع الفقهي على القاعدة ا التخريج الفقهي املبنيّ  

 أو قول األئمة.

لقواعد ثري ادى أتمأنَّ كال  منهما سبيل لبيان أسباب اختالف الفقهاء، على أن  .2
ك ع، كذللفرو األصولية على الفروع الفقهية سبب الختالف الفقهاء يف تلك ا

بب روع بسالف الف الفقهاء يفالفقهاء يبحثون يف خترجياهتم الفقهية عن اخت
 التخريج الفقهي هلا.

َّ التخريج أعم من التأثري، ألّن التخريج أنواع، منها ا .3 األصول  يج علىلتخر أنَّ
ل األصو  على الفقهية، ومنها التخريج على األصول العقدية، ومنها التخريج

 األصولية. لقواعدص ابالنحوية، ومنها ختريج الفروع من الفروع. بينما التأثري خمت

ع على لفرو يكون التأثري طريقا  من طرق التخريج الفقهي اخلاص بتخريج ا .4
تأثري ة، والصولياألصول، إذ املقصود ابألصول يف ابب التخريج هو القواعد األ
ول مشن جهة ية ميُقصد به بيان األثر الفقهي الذي يرتتب على القاعدة األصول

 .فقهيمن صميم التخريج ال داللة القاعدة للفرع املخرج عليها، وهو

 ـــــــــــــــــ

 1/65،64املصدر السابق  (1)
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 ا يلي:ذلك م يؤكدأنَّ استفادة احلكم ابلتأثري أيسر من استفادته ابلتخريج، و  .5

رع، أما لى الفعمها أنَّ التأثري غالبا  ُيْكتَفى فيه بداللة القاعدة بعمو  .أ
تخدم د يسقالتخريج فقد حيتاج إىل جهد أكرب وعمل أكثر، فاملخرّ ج 

 يج علىلتخر اى األصل، كما يكون احلال يف االستقراء لتخريج الفرع عل
 خترجيها حىت  يراداليت قواعد املذهب املعنيَّ فيتتبع املذهب يف أشباه املسألة

 .يتيقن أنَّ احلكم الذي خرَّجه ال خيالف املذهب وقواعده
كون يء حني فقهاقد يكون التخريج بطريق النقل، وهذا الطريق يتَّبعه ال  .ب

 ان. بايناهبتني قوالن خمتلفان، وحكمان متلإلمام يف مسألتني متش

ملسألة ا إىل ألوىلاففي هذه احلالة ينقل الفقيه قول إمامه يف حكم املسألة 
  ن إلمامه يف، فيكو وىلالثانية، وقوله يف حكم املسألة الثانية إىل املسألة األ
 كل مسألة قوالن: أحدمها ابلنقل واآلخر ابلنص.

 ثري.لتأابصوليني يف حال االستنباط وهذا اجلهد الشاّق خفف عن األ
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 :المطلب الثاني
 عالقة التأثير بالمدارس األصولية

ه مـــن القـــرآن تؤخـــذ عنـــه مبـــا يـــوحى إليـــ لقـــد كانـــت األحكـــام الشـــرعية يف زمـــن النـــيب 
 الكتاب والسنة. هي يف عهدة  وية الشريفة، فكانت مصادر التشريعالكرمي، والسنة النب

أحـــداث ووقـــائع، فكـــان البـــد مـــن معرفـــة أحكامهـــا، وكـــان  اســـتجدت  وبعـــد وفاتـــه 
الصحابة إذا أرادوا معرفة حكم واقعة من تلـك الوقـائع جلـأوا إىل كتـاب هللا تعـاىل، مث إىل سـنة 

اجتهـدوا  يف األشـباه واألمثـال،   وال سـنة رسـوله يف كتـاب، فإذا مل جيدوا احلكـم رسوله 
وقـع اتفـاق اجملتهـدين مـنهم علـى بعـض املسـائل، فيعتـرب  مث أفتوا مبـا ظهـر هلـم مـن األدلـة، ورمبـا

هــذا االتفــاق حجــة، وهــو املســمى ابإلمجــاع، فأصــبحت مصــادر التشــريع يف عصــر الصــحابة، 
 (1)الكتاب، والسنة واإلمجاع، والقياس.

تـاب مـن الك ويف عصر التابعني كانت مصـادر التشـريع هـي مـا تقـدم يف عصـر الصـحابة
لـذي أصـبح الصـحايب ياس، ابإلضافة إىل فتـاوى الصـحابة، وهـو قـول اوالسنة، واإلمجاع، والق

 أحد األدلة املختلف فيها.
، ةووقـائع كثـري  وبعد انقراض عصر التابعني اتسـعت الـبالد اإلسـالمية، وجـّدت حـوادث،
فكانــــت  لعربيــــة،واخــــتلط العــــرب ابلعجــــم، وترمجــــت كثــــري مــــن الكتــــب اليواننيــــة وغريهــــا إىل ا

لعـريب االلسـان  كثري من العرب وتغريت أساليب كالمهم، وفسـدت ملكـةالنتيجة أن استعجم  
لسنة ة القرآن واهنا لغاليت كانت مفتاحا  لفهم النصوص؛ لذا عىن العلماء حبفظ هذه اللغة؛ أل
 لقرآن.اإعجاز  لفظا  وأسلواب ، فهي الطريق إىل فهمهما، وعليها يتوقف كثري من وجوه

نــب ذا اجلاهلــم الشــرعية مــن مصــادرها، حيــث وضــعوا انــب اســتنباط األحكــاجكمــا عنــوا 
 لالستنباط، وهو ما عرف بعلم أصول الفقه. قواعد وأصوال  

وهــذه الــدوافع الســابقة وغريهــا أدت إىل تــدوين هــذا العلــم، واملشــهور عنــد مجهــور العلمــاء أن 

 ـــــــــــــــــ

 ر/ شعبان حممد إمساعيل. للدكتو  ،25أصول الفقه اترخيه ورجاله/  (1)
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 .(1)كان أول من ألَّف يف هذا العلم، حيث ألف رسالته املشهورة  اإلمام الشافعي
»  احا  لكتابـهنوا شـرَّ عد أن تويف الشافعي أخذ العلماء يؤلفون يف أصول الفقه سواء كاوب
ـــــك إىل ا «الرســـــالة  ـــــت بعـــــد ذل ـــــيهم نزعـــــات حتول جتاهـــــات أو مســـــتقلني، فبـــــدأت تظهـــــر عل
 ومدارس.

يت أثَّــرت فــروع الــكــان بعضــهم يســلك يف أتليفــه مســلكا  نظــراي  مــن غــري أن يلتفــت إىل ال
 ئمتهم.قلت عن أنوالبعض اآلخر سلك مسلكا  متأثّرا  ابلفروع اليت فيها تلك القواعد، 

والــــيت كــــان  (2)أو اجلمهــــور ( –) مدرســــة املتكلمــــني  ولقــــد ُعر فــــت املدرســــة األوىل بـــــ
أصحاهبا يهتمون بتقرير القواعد األصولية تقريرا  منطقيـا  يقـوم علـى الـدليل، دون النظـر إىل مـا 

فقهيــة، ومــا يذكرونــه مــن أمثلــة فقهيــة إمنــا هــو علــى ســبيل يتفــرع عــن هــذه القواعــد مــن فــروع 
 توضيح القاعدة، أو بيان أسباب أو نتائج اخلالف األصويل.

مث إان جنــري ذكــر هــذه األمثلــة هتــذيبا لألصــول وتــدريبا فيهــا وإال » : (3)جــاء يف الربهــان
املسـائل  فحق األصويل أال يلتفت إىل مذاهب أصـحاب الفـروع وال يلتـزم مـذهبا خمصوصـا يف

 اهـ. «املظنونة الشرعية فهذا غاية ما أردانه يف هذا الفن 
وال يعين أن أصحاب هذا املنهج يرون إمكانية حتصيل األصـول مـن دون معرفـة الفـروع، 

 .(4)بل هم يفرتضون يف دارسه أن يكون مستوعبا  لفروع مذهبه قبل ذلك
النظــر يف الفــروع؛ ألن مــن مل وال جيــوز أن تعلــم هــذه األصــول قبــل » : (5)جــاء يف العــدة

ــــه الوقــــوف علــــى مــــا يبتغــــى هبــــذه األصــــول مــــن  يعتــــد طــــرق الفــــروع والتصــــرف فيهــــا ال ميكن
 ـــــــــــــــــ

 ، للدكتور/ شعبان حممد إمساعيل 76ومدارسه والدعوة إىل جتديده/ أصول الفقه نشأته وتطوره (1)

مسيت هذه املدرسة مبدرسة املتكلمني؛ ألهنم أشبهوا علماء الكالم يف إقامة األدلة، ودفع شبه  (2)
 الثالثة املالكية، والشافعية، واحلنابلة.املخالفني، أو مدرسة اجلمهور، لكوهنم من أتباع املذاهب 
 .للدكتور/أمحد الضوحيي 2/838 علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري

 2/814الربهان  (3)

   2/838علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري (4)
 1/70العدة أليب يعلى  (5)
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 .اهـ« االستدالل والتصرف يف وجوه القياس 
ذه املدرســة؛ هــن مثــار واخلالصــة أن أتثــري القواعــد األصــولية علــى الفــروع الفقهيــة يعــدَّ مــ

أي هــل  هــا ابلفعــل ) أتثري  الفقــه، إال أهنــم مل يبحثــوا يفألهنــم قصــدوا تقريــر القواعــد املــؤثرة يف
 القاعدة أثَّرت يف هذا الفعل أو ال (.  

 و من أبرز مؤلفات هذه املدرسة ما يلي: 
 .  )1(املعتزيل كتاب العمد للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين  -1
 .(2)كتاب املعتمد أليب احلسني البصري  -2
 )3(إلمام احلرمنيالربهان يف أصول الفقه  -3
 )4(املستصفى أليب حامد الغزايل -4

 ـــــــــــــــــ

هو أبو احلسن القاضي عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد بن خليل  :القاضي عبد اجلبار (1)
اهلمداين،  قاضي القضاة، درس احلديث وأصول الفقه، والتوحيد وعلم الكالم، كان إمام املعتزلة 

ين يف أصول الدين، يف عصره، وكان شافعيا له مصنفات كثرية منها: العمدة يف أصول الفقه، واملغ
 هـ.415ومتشابه القرآن، وغري ذلك، تويف سنة 

 5/78، و شذرات الذهب 5/97طبقات الشافعية الكربى 
أبــو احلســني البصــري، شــيخ املعتزلــة، مــتكلم  هــو حممــد بــن علــي بــن الطيــب :أبــو احلســني البصــري (2)

ه حلقـة كبـرية، قـال عنــه الـذهيب: كـان فصـيحا بليغـا عــذب أصـويل، وكـان يقـر  االعتـزال ببغــداد ولـ
العبــارة يتوقــد ذكــاء. مــن مصــنفاته: املعتمــد يف أصــول الفقــه، تصــفح األدلــة يف أصــول الــدين، تــويف 

 .88، معجم تراجم أعالم الفقهاء/ 17/587سري أعالم النبالء  هـ.436سنة 
ن عبـد هللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلـويين أبـو املعـايل املعـروف إبمـام هـو اإلمـام عبـد امللـك بـ :اجلويين (3)

هـــ، لــه مصــنفات كثــرية منهــا: الربهــان يف أصــول الفقــه، 419احلــرمني الفقيــه الشــافعي، ولــد ســنة 
 هـ.478والتلخيص، خمتصر التقريب، وغري ذلك من الكتب تويف سنة 

 .1/255ي شهبة ، طبقات الشافعية البن قاض5/465طبقات الشافعية الكربى 

أبـــو حامـــد الغـــزايل، حجـــة اإلســـالم  هـــو حممـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد الطوســـي :أبـــو حامـــد الغـــزاي (4)
وأعجوبــة الزمــان، صــاحب التصــانيف، شــيخ الشــافعية، بــرع يف علــوم كثــرية، مــن مصــنفاته: إحيــاء 

 هـ.505 سنة علوم الذين، واملنخول، والبسيط، والوسيط والوجيز تويف
= 
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وهـؤالء قـد اجتهـوا  ،)1(مدرسة الفقهاء, أو احلنفيةوأما املدرسة الثانية فقد عرفت ابسـم 
إىل ربط القواعد األصـولية ابلفـروع الفقهيـة حبيـث ال تتقـرر القواعـد إال علـى مقتضـى الفـروع، 

 .)2(روع والشواهد والتطبيقاتفكان من الطبيعي أن تتسم كتبهم بكثرة الف
درسـة ملفكانـت هـذه ا وكان أكثرهم يذكر القاعـدة األصـولية، مث يتبعهـا ابلفـروع الفقهيـة،

 مفيدة للباحث يف بيان أتثري القواعد األصولية يف الفروع الفقهية.
 ومن أبر  كتب هذه املدرسة:

 .(3)أصول الفقه أليب بكر الرازي املعروف ابجلصاص -1
 .)4(لبزدويأصول ا -2

 ـــــــــــــــــ
= 

   .7/22، األعالم 19/322سري أعالم النبالء 

مسيت مبدرسة الفقهاء؛ ألن األصول فيها مبنية على الفقه ومرتبطة به ارتباطا  وثيقا ، وأما تسميتها  (1)
مبدرسة احلنفية؛ فألهنم تفردوا هبا عن سائر املذاهب األخرى، وعلماؤهم هم أول من صنف على 

 2/843لفقه الضوحيي علم أصول ا .وفقها.
 2/846، وعلم أصول الفقه الضوحيي 6أصول الفقه للخضري/ (2)

أبو بكر الرازي املعروف ابجلصاص،  هو العالمة املفيت اجملتهد عامل العراق، أمحد بن علي :اجلصاص (3)
ســن الكرخــي،  ولــد ســنة مخــس وثالمثائــة يف الــري، وســكن بغــداد، وأخــذ عــن فقهائهــا مثــل أيب احل

وكان إماما  رحـل إليـه الطلبـة مـن اآلفـاق، وإليـه انتهـت رائسـة املـذهب يف وقتـه، طُلـب منـه أن يلـي 
 القضاء فامتنع.

تويف  لطحاوي،اتصر من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح خمتصر شيخه أيب احلسن الكرخي، وشرح خم
 هـ وعمره مخس وستون سنة.370سنة 

 16/340، وسري أعالم النبالء 1/220احلنفية جلواهر املضية يف طبقات ا

هو علي بن حممد بن احلسني، أبو احلسن فخر اإلسالم البزدوي، أصويل حمدث مفسر،  :البزدوي (4)
من مصنفاته املبسوط، وشرح اجلامع الكبري للشيباين، وكنز الوصول إىل معرفة األصول، املعروف 

 هـ.482 أبصول البزدوي، تويف سنة

 .38م أعالم الفقهاء /، معجم تراج2/501، معجم املؤلفني 1/372اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 
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 .)1(أصول السرخسي -3
حيـث  اجلمـع بـني االجتـاهني السـابقنيظهرت مدرسة اثلثة يف القـرن السـابع حاولـت مث 

تــذكر القواعــد األصــولية، وتقــيم األدلــة عليهــا، مث تــذكر بعــض الفــروع املخرجــة عليها،فجــاءت 
 .)2(كلمنيمفيدة يف خدمة الفقه ومتحيص األدلة، و كتب فيها بعض الفقهاء، وبعض املت

 ومن أشهر كتب هذه املدرسة: 
كتــاب بــديع النظــام اجلــامع بــني أصــول البــزدوي، واإلحكــام ملظفــر الــدين أمحــد بــن علــي   -1

 .)3(احلنفي الساعايت
  .)4(كتاب مجع اجلوامع لعبد الوهاب بن علي السبكي-2

حكــام وبعــد تقريــر أصــول الفقــه وظهــور احلاجــة للدربــة علــى االســتفادة منــه يف تقريــر األ
 ـــــــــــــــــ

هــو حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل املعــروف بشــمس األئمــة السرخســي،  الفقيــه األصــويل  :السرخســي (1)
متكلمـا ثبتـا حجـة منـاظرا، لـه مصـنفات   احلنفي ذاع صيته، واشتهر امسه وصـار إمامـا مـن أئمـة احلنفيـة

  هـ.483كثرية ومفيدة منها: أصول السرخسي يف األصول، واملبسوط يف الفقه، تويف سنة 
 .158لبهية ، الفوائد ا2/28، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 1/264الفتح املبني 

دار  1 النملة،ط، للدكتور/ عبد الكرمي1/122إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر  (2)
 هـ .1417 –العاصمة_ السعودية_ الرايض 

هــــو أبــــو العبــــاس أمحــــد بــــن علــــي بــــن تغلــــب بــــن أيب الضــــياء، البعلبكــــي األصــــل  :ابــــن الســــاعاي (3)
البغــدادي، املنعــوت مبظفــر الــدين، املعــروف اببــن الســاعايت، كــان فقيهــا أصــوليا، وهــو أول مــن قــام 

 هـ. 694الطريقتني، من مؤلفاته )جممع البحرين( يف الفقه. تويف سنة ابجلمع بني 
 .1/199ومعجم املؤلفني  1/80اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف،  اتج الدين السبكي أبو النصر قاضي القضاة  :السبكي (4)
هـــ، وانتقــل إىل دمشــق مــع والــده، فســكنها 727يف القــاهرة، ســنة الفقيــه األصــويل الشــافعي، ولــد 

وتويف فيها،  صاحب املصنفات الكثرية، منها: اإلهباج شرح املنهاج، رفع احلاجب عن خمتصر بـن 
احلاجـب، ومجــع اجلوامـع، واألشــباه والنظـائر، وطبقــات الشـافعية الكــربى، وغـري ذلــك مـن الكتــب، 

 هـ.771تويف سنة 
 .2/184، فتح املبني يف طبقات األصوليني 394له واترخيه/ أصول الفقه رجا
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حبيـث يُبـدأ ابلقاعـدة األصـولية مـع  طريقة ختريج الفروع على األصولظهرت عند املتأخرين 
 .(1)ذكر آراء العلماء فيها بصورة إمجالية، مث يُذكر الفروع املخرجة على هذه القاعدة

فـروع صـولية يف الاعـد األوتـَُعد هذه الطريقة هي أكثر الطـرق إفـادة للباحـث يف بيـان أتثـري القو 
 لفقهية، وقد سبق ذكر أشهر الكتب اليت ألفت على هذه الطريقة.ا

 ـــــــــــــــــ

 .87، و أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه، للدكتور شعبان /1/123إحتاف ذوي البصائر (1)
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 المطلب الثالث:
 على األصول عمنهج العلماء في تخريج الفرو

روع على يج الفختر  سبق وأن أشران يف املبحث السابق إىل أهم الكتب اليت ألفت يف علم
من  ه، وذلكفيف األصول، ومن خالل ذلك يظهر لنا أن العلماء على منهجني يف التألي
 حيث الوحدة املوضوعية للفروع املخرجة على تلك القواعد، وعدمه.

 املنهج األول:
 ية.عدم مراعاة الوحدة املوضوعية للفروع املخرجة على القاعدة األصول
عدة ث تذكر القاا ، حيصوليواملؤلفات القائمة على هذا املنهج تكون أبواهبا مرتبة ترتيبا  أ

 لفقه.اب اخمتلف أبو  نبعدها بعض الفروع املندرجة حتتها ماألصولية، مث يذكر 
تاح فم يف –رمحه هللا-فن على هذا املنهج، كالتلمساين وقد سار أغلب املؤلفني يف هذا ال
ج الفروع  خترييد يفيف التمه–رمحه هللا-األصول، واإلسنويالوصول إىل بناء الفروع على 

 ة.قواعد والفوائد األصولييف ال–رمحه هللا-األصول، وابن اللحامعلى 
 املنهج الثاين:

 مراعاة الوحدة املوضوعية للفروع املخرجة على القاعدة األصولية.
أو  –ذكر الكتابيث يُ ، حبواملؤلفات اليت سلكت هذا املنهج رُتّ َبت أبواهبا ترتيبا  فقهيا  

 ل قاعدة بعضت كحت ْدرجيُ الفقهي، مث ُتْذكر حتته قواعد أصولية متعلقة بفروعه، مث  –الباب
 الفروع الفقهية اليت أثَّرت فيها.

 ؤثرة فيها.لية املألصو ويف هذا املنهج حماولة لضبط فروع كل ابب فقهي جملة من القواعد ا
يف كتابه ختريج الفروع على األصول،  –رمحه هللا-وقد سار على هذا املنهج اإلمام الزجناين

 . (1)كما سبق بيانه

 ـــــــــــــــــ

 259 /1ختريج الفروع على األصول للشوشان  (1)
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 الباب األول

 واعد المتعلقة باألحكام واألدلةالق
 
 
 

 وفيه ثالثة فصول:
 :القواعد املتعلقة ابألحكام.الفصل األول
 :القواعد املتعلقة ابألدلة املتفق عليها.الفصل الثاين

 : القواعد املتعلقة ابألدلة املختلف فيهاالفصل الثالث
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 الفصل األول

 القواعد المتعلقة باألحكام
 
 
 

 وفيه سبعة مباحث:
 : شرط التكليف: العقل وفهم اخلطاب.املبحث األول
 .به : من شروط التكليف أن يكون املكلف عاملا مبا كّلفاملبحث الثاين

 : هل املكره مكلف؟املبحث الثالث
 : هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ املبحث الرابع

 : املشقة جتلب التيسرياملبحث اخلامس
 أو ال؟: هل الرتك فعل، املبحث السادس
وب الوج لةحا : من وجب عليه حق فلم يؤده حىت وجد ما كان موجودا  املبحث السابع

 ملنع الوجوب، هل مينع الوجوب أو ال؟ 
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 المبحث األول

 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب
 
 
 

 : وفيه مطلبان
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :سائلمهية، وفيه ثالث أثر القاعدة يف املسائل الفق املطلب الثاين:
 إذا قذف الصيب، هل جيب احلد على قاذفه؟ املسألة األوىل:
 إذا ارتد الصيب. املسألة الثانية:
 جناية السكران. املسألة الثالثة:
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 المبحث األول
 (1)شرط التكليف العق ل وفهم الخطاب

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة

خلطاب ا يعقل ن الشروط التكليف الراجعة إىل املكلف، فم هذه القاعدة تتعلق بشرط من
 نه.ه عبث وسفه ينزه هللا تعاىل عوال يفهمه ال ميكن أن خياطب، وخطاب

 مفردات القاعدة:

 ېئ  ىئ  ىئچ  إلزام الشيء والتزامه، والَشَرط: العالمة، ومنه قوله تعاىل:: لغة: الَشْرط

 . )3( (2)چ   ىئجئ  حئ  مئ  یىئ  ی  ی  ی
 (4)هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم، لذاته. واصطالحاً:

 (5)هو األمر مبا يشق. : لغة:التكليف
  (6)هو التزام مقتضى خطاب الشرع. واصطالحاً:

 ـــــــــــــــــ

ن ، والربها1/277.واملستصفى للغزايل 2/244 ، وتيسري التحرير2/340 أصول السرخسي (1)
، 1/143، املسودة 1/362، وخمتصر ابن احلاجب 1/199 ، واإلحكام لآلمدي1/106

 1/499، وشرح الكوكب املنري 1/180، وشرح خمتصر الروضة 3/1178والتحبري للمرداوي 
 18سورة حممد: (2)
حاح 118، واملصباح املنري /3/260، ومقاييس اللغة 2/322العني  (3) ، 3/1136،   والصّ 

 . 450، ومفردات ألفاظ القرآن /19/404، واتج العروس 125/والتعريفات 
، وشرح الكوكب 1/385، والبدر الطالع 4/1429، واإلهباج  2041 /5نفائس األصول. (4)

 1/452املنري
 .24/330، واتج العروس141 /12، ولسان العرب5/136، ومقاييس اللغة4/44العني (5)
 .1/483الكوكب املنري ، وشرح1/179شرح خمتصر الروضة للطويف  (6)
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 (1)لغة: املنع واحلبس. :العقل
 ن الصعوبة مم أنه بعضه حدّ ه اختالفا  كثريا ، حىت إنه قد صرّحاختلفوا يف  واصطالحاً:

فإن قيل: فما العقل  »حيث قال: -رمحه هللا -مبكان بيان حقيقته،منهم إمام احلرمني
 . (2)« عندكم؟ قلنا ليس الكالم فيه ابهلنيّ  

 ومن تعاريفه ما يلي:
 .ر القلب عند النظر يف احلجج   (3)نور يف الصدر به يـُْبص 

 (4)وة ضرورية بوجودها يصح درك األشياء، ويتوجه تكليف الشرع.ق  

 .(5)بعض العلوم الضرورية 

  (6)لغة: علم الشيء. :الفهم
ــــه مــــن  واصــــطالحاً: عبــــارة عــــن جــــودة الــــذهن مــــن جهــــة هتيئتــــه القتنــــاص كــــل مــــا يــــرد علي
  (7)املطالب.
  (8).لغة: الكالم بني اثنني :اخلطاب

. واملراد هنا املخاطب به؛ وهو كـالم هللا )9( هو الكالم الذي يـُْقَصد به اإلفهام واصطالحاً:

 ـــــــــــــــــ

 /30، واتج العروس1769 /5، والصّ حاح 9/326، ولسان العرب 73-69 /4مقاييس اللغة (1)
18. 

 1/112 الربهان يف أصول الفقه (2)
 .731 /2،  وكشف األسرار346 /1.أصول السرخسي (3)
  .1/29قواطع األدلة للسمعاين (4)
 .1/195شاد للباقالين التقريب واإلر  (5)
، واملصباح 1479، والقاموس احمليط/5/2005، والصحاح4/457مقاييس اللغة (6)

 .184املنري/
 .1/22اإلحكام لآلمدي  (7)
 .66، واملصباح املنري/ 1/121لصحاح، وا2/198مقاييس اللغة (8)
  419، والكليات للكفوي/ 1/126، والبحر احمليط للزركشي1/95اإلحكام لآلمدي (9)
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ال معــىن املصــدر الــذي هــو  -ان أمــرا ، أو هنيــا ، أو ختيــريا  ســواء كــ - تعــاىل وكــالم رســوله 
  (1)توجيه الكالم ملخاطب، فهو من إطالق املصدر على اسم املفعول.

تصــــور التكليــــف أبن يفهــــم املكلــــف اخلطــــاب قــــدر مــــا يتوقــــف عليــــه أي  وفهــــم اخلطــــاب:
   (2)االمتثال، ال أبن يصدق أبنه مكلف.

    معنى القاعدة إجمااًل:
ـــا  ابلتكـــاليف الشـــرعية أن يكـــون عـــاقال   ـــيشـــرتط يف العبـــد حـــىت يكـــون خماطب ز بـــني احلـــق ، مييّ 

راد منـــه، درك املـــيـــذلـــك أبن والباطـــل، وبـــني احلســـن والقبـــيح، فامهـــا  للخطـــاب املوجـــه إليـــه، و 
 ويفهم كيفية امتثاله.

 ـــــــــــــــــ

 .  1/334شرح الكوكب املنري  (1)
 .1/75، وإرشاد الفحول 2/243، وتيسري التحرير، ، 1/297حاشية العطار على مجع اجلوامع،  (2)
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 آراء العلماء في القاعدة:
ـــــــف اتفـــــــاق أن اشـــــــرتاط العقـــــــل وفهـــــــم  (2)يف اإلحكـــــــام (1)ذكـــــــر اآلمـــــــدي اخلطـــــــاب للتكلي

إنــه ال خــالف فيــه بــني العلمــاء ،  (4)أيضــا  ، وقــال الشــنقيطي(3)العقالء،وذكــر ذلــك األرمــوي
ويف املســـّودة  يشـــرتط ذلـــك ونســـبه إىل بعـــض النـــاس،أن هنـــاك مـــن ال  )5(نابـــن برهـــا وحكـــى

 ـــــــــــــــــ

هو سيف الدين علي بن حممد بن أيب علي بن حممد بن سـامل التغلـيب اآلمـدي، ولـد سـنة  :اآلمدي (1)
ح مـن أعالمـه يف أصـول الفقـه، هـ مبدينة آمد، كان حنبلي املذهب مث صار شـافعيا حـىت أصـب551

ومــن كتبــه: اإلحكــام يف أصــول األحكــام، ومنتهــى الســول يف علــم األصــول، تــويف ـ رمحــه هللا ـ ســنة 
 .22/364، وسري أعالم النبالء  3/293هـ . وفيات األعيان 631

 .1/199اإلحكام لآلمدي (2)
 اهلندي الدين صفي هللا، عبد أبو ،رموياأل حممد بن الرحيم عبد بن حممدهو  :رموياأل (3)

  اليمن، فزار ،ـ ه 667 سنة دهلي من وخرج ،هـ644ابهلند ولد، أصويل فقيه
 .ـه 715هبا وتويف( 685 سنة) دمشق واستوطن، والروم مصر ودخل وحج،
  الرسالةو  الكالم، علم يف والزبدة صول،ألا علم إىل الوصول هناية :منها مصنفات له
 .6/200األعالم للزركلي (خ - الدينية صولأأل يفة التسعيني

 3/1118 اية الوصول إىل دراية األصولهن

هو حممد األمني بن حممد املختار بن عبد هللا بن عبد القادر بن حممد بن أمحد اجلكين  :الشنقيطي (4)
ه )موريتانيا(، واستقر يف املدينة املنورة، هـ،  تفقه يف بلد1325الشنقيطي، املوريتاين، املالكي، ولد عام 

 -ودّرس يف املسجد النبوي، من مؤلفاته: أضواء البيان يف التفسري، واملذكرة يف أصول الفقه،  وتويف 
اليت كتبها تلميذه الشيخ عطية حممد سامل ـ رمحه هللا ـ املطبوع يف آخر  ترمجته  هـ 1393 -رمحه هللا 

 .30كرة /ينظر: املذ  أضواء البيان.

هـو أبـو الفـتح أمحـد بـن علـي بـن حممـد الوكيـل املعـروف اببـن برهـان، ولـد ببغـداد يف شـوال  :ابن برهـان (5)
هـ عرف حبدة الذهن، والذكاء املفرط، برع يف الفقه وأصوله، وكان حنبليا ، مث صـار شـافعيا 479سنة 

وسيط، واألوسط، والوصول إىل األصول، تـويف رمحـه هللا الشاشي والغزايل، ومن مؤلفاته: ال وتفقه على
 .هـ518يف مجادي األوىل سنة
 . 1/167، واألعالم 1/99، ووفيات األعيان6/30طبقات الشافعية الكربى

= 
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ب إىل قوم من العلماء  .  (1)ُنس 
 وعليه يكون يف القاعدة قوالن:

 )2(، وهو قول اجلمهوراشرتاط العقل وفهم اخلطاب للتكليف: القول األول
 .(3): عدم االشرتاط، وذهب إليه بعض العلماءالقول الثاين

 ة:ـــاألدل
 رتاط  العقل وفهم اخلطاب للتكليف ما يلي:من أدلة القائلني  ابش

 أن التكليف خطاب، وخطاب من ال عقل له وال فهم حمال. .1

أن املكلـــف بـــه مطلـــوب حصـــوله مـــن املكلـــف طاعـــة وامتثـــاال ؛ ألنـــه مـــأمور، واملـــأمور  .2
 (4)جيب أن يقصد إيقاع املأمور به على سبيل الطاعة واالمتثال.

 الردِّّ عليها ما يلي: من أدلة القائلني بعدم االشرتاط , مع
لـــو مل يصـــح تكليـــف مـــن ال يفهـــم التكليـــف مل يقـــع لكنـــه وقـــع ومـــن ذلـــك: تكليـــف  .1

  (5)السكران حيث اعترب طالقه وإتالفه.

أبن هـــذا مـــن قبيـــل احلكـــم الوضـــعي، وربـــط األســـباب مبســـبباهتا ، ال مـــن قبيــــل  ويـُـــَردل عليـــه
 ـــــــــــــــــ
= 

 .1/90لوصول إىل األصول ا
 1/143املسودة آلل تيمية (1)
لربهان ، وا1/277واملستصفى ، 2/244 ، وتيسري التحرير2/340 أصول السرخسي (2)

 ، ولباب احملصول1/362 ، وخمتصر ابن احلاجب1/199 ، واإلحكام لآلمدي1/106
، وشرح الكوكب املنري 1/180، وشرح خمتصر الروضة 3/1178، والتحبري 1/244
1/499 

 .1/90، و الوصول إىل األصول البن برهان1/143املسودة آلل تيمية (3)
، وخمتصر ابن 1/199حكام لآلمدي ، واإل1/106، والربهان 2/340أصول السرخسي (4)

، وشرح خمتصر الروضة 3/1178، والتحبري 1/244، ولباب احملصول 1/362احلاجب 
1/180. 

  .2/244تيسري التحرير (5)
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 (1)التكليف.
 . (2)چھ  ھ  ھ  ے  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ چ  قوله تعاىل: .2

للسـكارى حـال سـكرهم أالَّ يصـلُّوا، وهـذا تكليـف ملـن  وجه الداللة: أن يف اآليـة خطـااب  
 (3)ال يفهم التكليف.

وهلـــا  ،ةويـــل اآليـــ، فيجـــب أتت ابلربهـــان اســـتحالة خطـــاب الســـكرانقـــد ثبـــ أبنـــه ويـُـــَردل عليـــه
 : أتويالن
 فإنـه ،عقلـه يـزل ومل والطـرب النشـاط مبـاد  فيـه ظهر الذي املنتشي مع خطاب أنه :أحدمها

چ  :تعـاىل ولهوق ،عاقل ولكنه ذلك قبل يستحسنه ال ما واالنبساط اللعب من يستحسن قد

 اصــرب: للغضــبان ليقــا كمــا  ،بــاتكمث فــيكم يتكامــلو  تتبينــوا حــىت: معنــاه چھ  ھ  ھ  ے 
 ؛ يـاابق عقلـه أصـل كـان  وإن ، علمـك فيكمـل غضبك يسكن حىت أي ، تقول ما تعلم حىت
 احلــروف ارجخمــ تصــحيح عليــه يعســر وقــد الســكران هــذا مثــل ابلصــالة يشــتغل ال ألنــه وهــذا
  .اخلشوع ومتام

 مــن املنــع املــراد ولــيس اخلمــر، حتــرمي قبــل اإلســالم ابتــداء يف بــه اخلطــاب ورد أنــه :الثــاين
 وأنــت التهجــد تقــرب ال: يقــال كمــا  ، الصــالة وقــت يف الشــرب إفــراط مــن املنــع بــل ،الصــالة
  (4).التهجد عليك فيثقل تشبع ال ومعناه شبعان،

 ن :هذه القاعدة قاعداتن ال بّد من ذكرمها يف هذا املوط ويندرج حتت
 هل الصيب املَميّ ز مكّلف؟ األوىل:
  هل السكران مكّلف؟ الثانية:

 ـــــــــــــــــ

 2/244املصدر السابق  (1)
 43سورة النساء:  (2)
 2/244و تيسري التحرير ،1/281 املستصفى (3)
 1/281،282 املستصفى (4)
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 هل الصيب املَميِّّز مكّلف؟ 

 ، منها:(1)اختلف العلماء يف تكليف الصيب املميز على أقوال 
، (3)أمحـد اإلمـام، واألظهـر عـن  (2)أنه غري مكلف مطلقا ، وهذا قول اجلمهور لقول األول:ا

 . (4)والصحيح عند احلنابلة
  (5)أمحد. اإلمام : أنه مكلف مطلقا ، وهو قول مرجوح عندالقول الثاين

 (6)أنه مكلف ابإلميان فقط، وهذا قول أيب منصور املاتريدي. القول الثالث:

  (7)أنه مكلف ابملكروه واملندوب، وهو قول املالكية. :القول الرابع
  األدلــــــة:

 من أدلة القول األول ما يلي: 
 . ابملقصود يتعلق فيما فهمه يكمل مل أنه -

 -وذكر منهم– ةثالث عن القلم رفع »:  بقوله العقل لظهور عالمة البلوغ الشارع فجعل
 (8).« تلمالصيب حىت حي

 ـــــــــــــــــ

 أيضا : ومن األقوال (1)
 أنه مكلف ابلصالة إذا بلغ عشرا ، وهو رواية عن أمحد. -

 500-1/499أن املراهق مكلف، وهو رواية عن أمحد أيضا . شرح الكوكب املنري -
 ، وكشف األسرار2/371،372 ، واملغين يف أصول الفقه للخبازي2/340أصول السرخسي (2)

، وروضة 1/345حمليط حر ا، والب233/ 1، ونفائس األصول يف شرح احملصول4/448
  500-1/499 وشرح الكوكب املنري 1/186 ، وشرح خمتصر الروضة1/155الناظر 

 .1/186شرح خمتصر الروضة (3)

 500-1/499شرح الكوكب املنري (4)
 .1/186 ، وشرح خمتصر الروضة1/156 روضة الناظر وجنة املناظر (5)
 . 2/248تيسري التحرير (6)
 1/11، ونثر الورود 36، ومذكرة الشنقيطي/1/233نفائس األصول  (7)
، و أبو 24694عائشة رضي هللا عنها برقم من حديث 41/224أخرجه أمحد يف مسنده  (8)

= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

أو يصيب حدا ، والرتمذي  كتاب احلدود، ابب يف اجملنون يسرق4/139داوود يف سننه 
كتاب   3/360، كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، والنسائي 4/32

ب طالق كتاب الطالق، ،اب  1/658وابن ماجة ابب من ال يقع طالقه من األزواج، الطالق، 
، والدارمي يف كتاب احلدود، ابب رفع القلم عن ثالثة من حديث عائشة املعتوه والصغري والنائم
، ويف صحيح اجلامع 297يف اإلرواء  برقم  وصححه األلباين ،2/225رضي هللا عنها، 

 .3512برقم  الصغري،
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 فيه تتكامل الذي احلد يضبط ضابط من بد وال ، والبنية العقل ضعيف البالغ غري أن -
 (1). لذلك ضابط والبلوغ،  بنفسه يعلم فال التدريج خفي تزايدا يتزايد فإنه ، وعقله بنيته

 :من أدلة القول الثاين ما يلي
 (2)أنه يفهم اخلطاب. -

 :من أدلة القول الثالث ما يلي
 (3)يف كمال العقل، وإمنا ُعذ َر يف عمل اجلوارح لضعف البنية .مساواته للبالغ  -

 من أدلة القول الرابع ما يلي:
نعم. و  » :لت: اي رسول هللا: أهلذا حج؟ قالاليت رفعت إليه صبيا ، وقا للمرأة قوله  -

 .(4)« لك أجر

 ـــــــــــــــــ

، 1/345، والبحر احمليط 1/155، وروضة الناظر وجنة املناظر1/499شرح الكوكب املنري (1)
  1/186، وشرح خمتصر الروضة36ومذكرة الشنقيطي/

 1/47، وقواعد ابن اللحام1/186شرح خمتصر الروضة (2)
 .2/248تيسري التحرير (3)

، من 1336وأجر من حج به، برقم أخرجه مسلم يف كتاب احلج، ابب صحة حج الصيب  (4)
 .2/974حديث ابن عباس رضي هللا عنه، 
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 مكلف؟ (1)هل السكران 

وقع النزاع بني العلماء يف هذه القاعدة على شيء من التفصيل، ولذلك ال بُّد من 
 :(2)حترير حمل النزاع فيها على النحو التايل

، وقبل  عليهْمَرة  على أن السكران يف بداية سكره، قبل استيالء اخلَ  اتفقوا .1
 زوال عقله ، مكلف؛ لبقاء عقله. 

مكرها   ها، أوإلي َة جاهال  هبا، أو مضطرا  اتفقوا على أن من شرب اخلَْمرَ  .2
 غري مكلف.فإنه  بقتل أو قطع عضو، بتهديد عليها

 :قوالأا، خمتارا ، غري مضطر على اختلفوا فيمن شرهبا عاملا  هب .3
 أشهرها ثالثة أقوال:

، و اإلمام الشافعي، وهو الصحيح من (3)أنه مكلف ،و به قال احلنفيةالقول األول:

 ـــــــــــــــــ

، قال ابن فارس: وضمها السني بفتح وُسَكاَرى َسْكَرى واجلمع الصَّاحي ضدّ : يف اللغة السكران (1)
ينظر: . « لى حرية ،من ذلك السكر من الشرابالسني والكاف والراء أصل واحد يدل ع »

 .306، وخمتار الصحاح/3/89س اللغة مقايي
 فيتعطل ، إليه تصاعدةامل األخبرة من دماغه امتالء من لإلنسان تعرض حالة هي السكر اصطالحا :و 

 .2/389على التوضيح . ينظر: شرح التلويح والقبيحة ، احلسنة األمور بني املميز عقله معه
، واملغين يف أصول 2/241للرسالة، وشرح زروق 259، 4/258البيان والتحصيل البن رشد  (2)

، واإلحكام 1/271، وشرح اللمع 1/105،والربهان للجويين389الفقه /
، وشرح الكوكب 1/353، والبحر احمليط 1/281، واملستصفى 1/200لآلمدي
، و الواضح يف أصول الفقه البن 885، والتحبري شرح التحرير للمرداوي احلنبلي /1/505املنري

، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  1/188تصر الروضة، وشرح خم1/70عقيل 
  31/ ، ومذكرة الشنقيطي152 /34، 33/103، 14/115، 11/11

ويستثين احلنفية الردة استحساان ؛ لعدم القصد لذكر كلمة الكفر بدليل أنه ال يذكر ذلك بعد  (3)
تثنون اإلقرار مبا حيتمل الرجوع  الصحو، فلم يوجد ركن الردة الذي هو تبدل االعتقاد، وكذا يس

كالزان، وشرب اخلمر، والسرقة الصغرى والكربى اليت هي حدود خالصة هلل تعاىل، فإنه ال حيد 
= 
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 (1)محد.مذهب اإلمام أ
رواية عن  أنه غري مكلف، و به قال أكثر الشافعية، وكثري من احلنابلة، وهو القول الثاين:
 (2)اإلمام أمحد .

أنه مكلف فيما يتعلق ابحلدود واجلناايت والعتق و الطالق، دون اإلقرار  القول الثالث:
 (3)والعقود، وهو مذهب اإلمام مالك وعامة أصحابه.

 األدلــــــة:
 لة القول األول ما يلي: من أد
 )4( چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ  قوله تعاىل: .1

 يف كــان  وإن ،اخلطــاب ينــايف ال أنــه يف شــبهة الفــ ســكره حــال يف خطــااب   هــذا كــان  فــإن
 كأنـه  لصـار لـه منافيـا كـان  لـو إذ ،أيضـا   اخلطاب ينايف ال أنه على يدل فكذلك الصحو حال
 واألحـــوال للحـــال الـــواو ألن ؛ تصـــلوا فـــال اخلطـــاب أهليـــة عـــن خـــرجتمو  ســـكرم إذا هلـــم قيـــل

 إضــافة ألنــه ؛ ظــاهر وفســاده كــذا  تفعــل فــال جننــت إذا للعاقــل كقولــك  يصــري وحينئــذ شــروط
 (5).السكر حالة يف للخطاب أهل أنه ،فيبقىله منافية حالة إىل اخلطاب

 ـــــــــــــــــ
= 

  290-2/287ألنه ال يثبت على شيء . ينظر: تيسري التحرير 
، 2/256، والتقرير والتحبري 4/571، وكشف األسرار 389/ املغين يف أصول الفقه للخبازي (1)

، وشرح 1/211، وقواطع األدلة 6/641، كتاب الطالق، فصل طالق السكران، ألموا
 1/505الكوكب املنري

، وشرح اللمع 1/105والربهان  ،1/505، وشرح الكوكب املنري1/188شرح خمتصر الروضة (2)
و الواضح يف أصول الفقه ، 1/281، واملستصفى 1/200، واإلحكام لآلمدي1/271
 . 1/156، وروضة الناظر 1/70

 .31، ومذكرة الشنقيطي/2/241، وشرح زروق للرسالة259، 4/258البيان والتحصيل  (3)
 43سورة النساء:  (4)
 1/211، وقواطع األدلة للسمعاين389، و املغين يف أصول الفقه /4/571كشف األسرار  (5)
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 ابإلقـدام هـو كـان  بالشـر  عـن ابالمتنـاع نفسـه عـن السـكر دفـع وسـعه يف كـان  ملا أنه .2
 وإذا.  زجـرا  لـه عليـه متوجهـا التكليـف فيبقـى علـى الفهـم للقـدرة مضيعا الشرب على
 ابلعقــل ألهنــا األهليــة؛ مــن شــيئا يبطــل ال الســكر أن ثبــت خماطــب الســكران أن ثبــت
 (1).كلها  الشرع أحكام فيلزمه ابإلعدام العقل يف يؤثر ال والسكر ، والبلوغ

 : ما يلي من أدلة القول الثاين

العقل كاجملنون والنائم، وألنـه لـو جـاز خطابـه مـع زوال عقلـه ، جلـاز خطـاب  أنه زائل -
 (2)البهيمة والطفل يف املهد، وهذا ال يقوله أحد.

 :من أدلة القول الثالث ما يلي
ال يتعلـــق بـــه هلل حـــق مـــن اإلقـــرارات والعقـــود إذا مل يلـــزم الصـــيب و الســـفيه لنقصـــان أن مـــا  -

رى أن ال يلـــزم ذلـــك الســـكران؛ لنقصـــان عقلـــه ابلســـكر، ومـــا ســـوي ذلـــك ممـــا عقلهمـــا ،فـــأح
يتعلق به هلل حق يلزمـه وال يسـقط عنـه قياسـا  علـى مـا أمجعـوا عليـه مـن أن العبـادات الـيت هـي 

 (3)حق هلل تعاىل من الصوم و الصالة و أشباههما تلزمه وال تسقط عنه ابلسكر.

 ـــــــــــــــــ

 .389، و املغين يف أصول الفقه للخبازي/4/571كشف األسرار  (1)
، وشرح 1/105والربهان للجويين ،1/505، وشرح الكوكب املنري1/188روضةشرح خمتصر ال (2)

 1/70، و الواضح يف أصول الفقه 1/200، واإلحكام لآلمدي1/271اللمع للشريازي، 

  .259، 4/258البيان والتحصيل البن رشد،  (3)



 

 84 

 المطلب الثاني:
 ل الفقهيةأثر القاعدة في المسائ

 : وفيه ثالث مسائل
 المسألة األولى: إذا قُِذَف الصبي, هل يجب الحد على قاذفه؟ 

كلفا ، مقذوف ن املانبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن حّد القذف شرطه أن يكو 
ملسألة هذه ا ء يفوالقاعدة أن شرط التكليف العقل وفهم اخلطاب، وهلذا اختلف الفقها

 ال:على ثالثة أقو 
 (1): ال حيّد، وهذا قول اجلمهور.القول األول

 ومما استدلوا به:
  ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  قوله تعاىل:.1

 .(3)، فاشرُت َط يف حدّ  القاذف إحصان املقذوف (2)چڱ  ں   ں    
 . (4)كليف، والصيب غري مكلفأنه ال يتصور الزان منه، إذ هو فعل حمرم، واحلرمة ابلت. 2
 فال ، حدا يوجب ال الصيب زان وألن ؛ العقل فأشبه ، التكليف شرطي أحد البلوغ أن .3

 .(5) اجملنون كزان  ، به ابلقذف احلد جيب
ط حّد لف وشر ري مكُخرّ ج على مدلول القاعدة، إذ الصيب غ قد عليه يكون هذا القول

 القذف أن يكون املقذوف مكلفا .

 ـــــــــــــــــ

، 8/339 املطالب لزكراي األنصاري ، وأسىن5/34، و البحر الرائق 5/319 شرح فتح القدير (1)
 /10، واإلنصاف للمرداوي12/385، واملغين البن قدامة 397 /12والبيان للعمراين 

205 
 4سورة النور: (2)
 397 /12البيان للعمراين  (3)
 5/34، و البحر الرائق 5/319شرح فتح القدير (4)
 12/385املغين البن قدامة  (5)
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  (1):حُيَّد، وهذه رواية عن أمحد.اينل الثالقو 
 ومما استدلوا به:

 بري.كن تصديقه، فأشبه الكمأنه حّر عاقل عفيف يتعري هبذا القول امل -
  (2)بشرط أن يكون كبريا  جيامع مثله، أدانه أن يكون للغالم عشر، وللجارية تسع

 . (3)اية مرجوحة عند أمحد مكلفعلى كون الصيب مميّ زا ، واملميّ ز يف رو  رّ جوهذا القول خم
 (4): حيّد قاذف الصبية دون الصيب، وهذا قول املالكية. لثالثالقول ا

 ومما استدلوا به:
فباعتبارين: ابعتبار ما يكون، وعليه ستكون الصبية مكلفة، وابعتبار كون األنثى تلحقها 

 (5)املعرّة، ومما ُشر َع له احلّد نفي املعرّة.
 إذا ارتد الصبي: المسألة الثانية:

يظهر أثر القاعدة األصولية يف هذه املسألة بوضوح يف الصيب غري املميّ ز؛ حيث إن العقل 
 (6)شرٌط لصحة الردة، والصيب غري املميّ ز غري عاقل، وهلذا اتفقوا على عدم صحة ردته .

ختالفهم يف ا ن جهة معدة أما ابلنسبة للصيب املميّ ز فقد انبنت مسألة ارتداده على القا -
ذا الفهم، وهل وكمال عقلهرة للاشرتاط البلوغ لصحة الردة، والبلوغ قد نصبه الشرع عالمة ظا

 اختلفوا يف حكم ردته على قولني: 

 ـــــــــــــــــ

 205 /10، واإلنصاف للمرداوي12/385املغين البن قدامة  (1)
 12/385املغين  (2)
 12/385املغين البن قدامة  (3)
 2/1076، والكايف البن عبد الرب4/326حاشية الدسوقي (4)
 ، ط دار الفكر.8/87حاشية اخلرشي على خمتصر خليل  (5)
 ، و الذخرية للقرايف5/149 ، والبحر الرائق8/68 ، وشرح فتح القدير3/103االختيار  (6)

، واملقنع البن قدامة مع الشرح الكبري للمقدسي مع 12/39ين ، والبيان للعمرا12/16
  27/123 اإلنصاف للمرداوي



 

 86 

 . (1)ال تصح رّدته، وهذا قول أيب يوسف وزفر، والشافعية، ورواية عن أمحد األول:القول 
 :ومما استدلوا به

  (2).« ...يبلغ حىت الصيب عن وفيه:؛ ثثال عن القلم رفع »:  قوله .1
 (3). عليه لكتبت ، ردته صحت ولو ، شيء وال ذنب عليه يكتب ال أن يقتضي وهذا

 يكون لغ فالري ابعلى مدلول القاعدة، إذ الصيب املميز غ فيكون هذا القول خمرجاا
 املرتد. مكلفا ،لعدم كمال فهمه، وشرط صحة الردة بلوغ 

أهنا تصح، ولكن ال يُقتل، وذهب إىل هذا أبو حنيفة وحممد بن احلسن، القول الثاين:
 .(4)واملالكية، واحلنابلة يف املذهب

 ومما استدلوا به:
، وإذا صح وهو ابن مثان سنني، وكذا الزبري القياس على إسالمه، فقد أسلم علي . 1

 (5) القلب كالبالغ.إسالمه فكذا ردته ألهنما معنيان يتقرران يف
، له النفع من فيه ملا اإلسالم على جيرب أنه إال ، للحقيقة مرد وال ، حقيقة موجودة أهنا.2
 .(6)الصبيان عن موضوعة والعقوابت ، عقوبة ألنه ؛ يقتل وال

 ة.حقيق دت منه الردةج  بنوه على كونه مسلما ، فإذا ارتّد وُ وهذا القول 
 ردته صحةب قيل سواء ليقت ال صيبال ألنعليه عقوبة دنيوية؛ ال يرتتب  اخلالف أن ويالحظ

 .صحتها بعدم أو

 ـــــــــــــــــ

واملغين  ،17/160يف دراية املذهب للجويين  ، و هناية املطلب5/149البحر الرائق (1)
12/282.  

 78سبق خترجيه ص  (2)
   .12/282املغين البن قدامة (3)
 .12/282،واملغين 12/16 للقرايف ، والذخرية98-94 /6 شرح فتح القدير (4)
  12/16الذخرية للقرايف (5)

 94  /6شرح فتح القدير (6)
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 :المسألة الثالثة: جناية السكران

 ،(1)اشرتاط تكليف اجلاين يف وجوب القصاص على ُخرّ جت هذه املسالة على القاعدة بناء  
 اختلفوا ، وقد سبق التفصيل يف مسألة تكليف السكران، وهلذاخمتلف يف تكليفه والسكران
 ال على قولني:إذا قتل هل جيب عليه القصاص أو  يف حكمه

 .(2)ال جيب عليه القصاص، وهذه رواية مرجوحة عن أمحد القول األول:
 ومما استدلوا به: 

 أنه زائل العقل، فأشبه اجملنون. -
 .(3)أنه غري مكلف، فأشبه الصيب واجملنون -

وجوب  ، وشرطقلهعوال لز  ,ران غري مكلفن السكالقول أب على فيكون هذا القول خمرجا
 القصاص التكليف، وهذا يوافق مدلول القاعدة. 

 .(4)جيب عليه القصاص، وهذا مذهب اجلمهور القول الثاين:
 ومما استدلوا به: 

 تكاب عن ار   له. أن عقله زال بسبب هو معصية فيُنزَّل قائما  عقوبة عليه وزجرا  1
 .(5)املعصية

 ن يقتلراد أألنه لو مل جيب عليه القصاص ألفضى إىل أن من أ. سدا  للذريعة؛ 2
 . ا  مبين على كون السكران مكلف وهذا القول . (6)شرب املسكر

 ـــــــــــــــــ

 .2/473لخص الفقهي للفوزان، امل11/481املغين (1)
 81، 25/80، واملقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف 11/482املغين  (2)
  11/482املغين  (3)

، والبيان 2/241رح زروق على الرسالة، وش4/383، وبداية اجملتهد 3/99لصنائعبدائع ا (4)
 25/80، والشرح الكبري واإلنصاف 11/482، واملغين 5/10، واملهذب 11/303

 3/99بدائع الصنائع (5)
 11/482املغين  (6)
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 المبحث الثاني

 ً  بما كلّف به من شروط التكليف أن يكون المكلف عالما

 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :احدةو يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة  أثر القاعدة املطلب الثاين:

 لو شرب اخلمر وال يعلم حرمته. -
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 المبحث الثاني:

َف به ّّ  (1)من شروط التكليف أن يكون المكلف عالماً بما ُكّلِ
 وفيه مطلبان:

 : التعريف بالقاعدةالمطلب األول

كون و أن يه، وهبالقاعدة تتعلق بشرط من شروط التكليف الراجعة إىل املكلف هذه 
 املكلف به معلوما  للمكلف.

 مفردات القاعدة:

الكاف، والالم،والفـاء أصـل صـحيح يـدل علـى إيـالع ابلشـيء وتعلـق بـه،واملكلف  :املَُكلَّف
 .(2)ابلشيء: املتولع به

 .(3)هو البالغ العاقل واصطالحاً:
 :          المعنى اإلجمالي للقاعدة

عاملـــــا  هبـــــا غـــــري  ن خماطبـــــا  ابلتكـــــاليف الشـــــرعية أن يكـــــونيشـــــرتط يف العبـــــد حـــــىت يكـــــو 
 . (4)جاهل

 ـــــــــــــــــ

 ومن شروط املكلف به أيضا : (1)
 أن يكون معدوما . 2 أن يكون ممكنا . 1

 87ية البن اللحام/اعد والفوائد األصولوالقو ،1/490،491، وشرح الكوكب املنري 1/286املستصفى 
 24/330، واتج العروس5/136مقاييس اللغة (2)
 .215حات األصوليني حملمود عثمان/القاموس املبني يف اصطال (3)
واآلخر: اخلفة لغة: قال ابن فارس: اجليم، واهلاء، والالم أصالن، أحدمها: خالف العلم،  اجلهل (4)

 1/489: مقاييس اللغةنينة.وخالف الطمأ
 هو نوعان: واصطالحاً:

 ا من شأنه أن يكون معلوما .جهل بسيط، وهو عدم العلم مب األول:
 عدم من كبمر  نهأل كبا  ومسي مر  عن اعتقاد جازم غري مطابق للواقع،جهل مركب، وهو عبارة  الثاين:

 4/211 التحريرتيسري .اخلارج يف ملا مطابق غري هو الذي االعتقاد ومن ، ابلشيء العلم
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 :آراء العلماء في القاعدة
 ، ومرادهم ابلعلم هنا أمران: (1)ال خالف بني أهل العلم يف اشرتاط علم املكلف ابملكلف به

 األول: العلم حبقيقة الفعل الذي ُكلّ ف به.
 .(2) تعاىلبه من هللا ا  الثاين: العلم بكون الفعل مأمور 

 ة:ـاألدل
 يصحلأما اشرتاط علم املكلف حبقيقة املكلف به حىت يتوجه قصده إليه،  -
 ىجوده منه، ألن توجه القصد إىل الفعل من لوازم إجياده، فإذا انتفو 

 . -وهو اإلجياد  –انتفى امللزوم  –وهو القصد  –الالزم
 نهتصور مفألجل أن ي وأما اشرتاط علم املكلف أبن املأمور به من هللا تعاىل، -

 ن غريمقصد الطاعة واالمتثال بفعله، حيث إنه ال يكفي جمرد حصول الفعل منه 
 قصد االمتثال.

 وهذا يتأتى يف األحكام الشرعية التعبدية، كالصالة والزكاة وغريها.
أمــــا مــــا كــــان معقــــول املعــــىن كــــردّ  األمانــــة، وقضــــاء الــــدين، فــــال يشــــرتط يف صــــحة فعلهــــا نيــــة 

 .(3)التقرب
، فمـىت بلـغ اإلنسـان (4)املراد بعلم املكلف مبا كلف به إمكان علمه به ال علمه به فعال  تنبيه: 

عاقال  قادرا  علـى أن يعـرف األحكـام الشـرعية بنفسـه أو بسـؤال أهـل العلـم عنهـا ُعـدَّ عاملـا  مبـا  
 .(5)كلف به، ونفذت عليه األحكام وأُلز م آباثرها، وال يقبل منه االعتذار جهلها

 ـــــــــــــــــ

، وشرح 491-1/490،وشرح الكوكب املنري 1/166، وروضة الناظر 1/286 املستصفى (1)
 .36، ومذكرة الشنقيطي/87، والقواعد والفوائد األصولية /1/222،221 خمتصر الطويف

 1/166، وروضة الناظر1/286، واملستصفى 1/490شرح الكوكب املنري (2)
، والقواعد والفوائد األصولية البن 1/222،221 ح خمتصر الطويفوشر ، 1/286 املستصفى (3)

 36/ ، ومذكرة الشنقيطي1/166 ، وروضة الناظر البن قدامة87/ اللحام
 .171، وميزان األصول للسمرقندي/1/286املستصفى (4)
 .1/134لزحيليأصول الفقه اإلسالمي لوهبه ا (5)
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 .(1)ال يقبل يف دار اإلسالم عذر اجلهل ابحلكم الشرعي(ا قال الفقهاء: )وهلذ
 ذرا ؟يكون ع وإذا كان عذر اجلهل ابحلكم الشرعي ال يقبل يف دار اإلسالم، فمىت

 مسألة العذر بالجهل: 

م فيهـا، ل الكـالاختلف العلماء يف مسألة العذر ابجلهل فمنهم من فّصل ومنهم مـن أمجـ
 ح:  اإليضا يفأذكر قول كل مذهب من املذاهب األربعة كّل على حدة زايدة وفيما يلي 

 أواًل: مذهب احلنفية:
 قّسم احلنفية اجلهل إىل أربعة أنواع:

 ضة.حم.جهل ابطل ال يصلح عذرا  يف اآلخرة، كجهل الكافر، فإنه مكابرة 1
 . جهل ال يصلح عذرا  لكنه أدىن من األول، كجهل أصحاب األهواء 2
 لواضحة.دع من الفالسفة وغربهم بصفات هللا تعاىل ملخالفتهم األدلة اوالب
 ، وهو على قسمني:ت. جهل يصلح شبهة دارئة للحدود والكفارا .3

 جهل يف موضع االجتهاد الصحيح غري املخالف للكتاب والسنة -
 املشهورة و اإلمجاع، كجهل من اقتص بعد عفو شريكه.

 ظنه ارية امرأته أو ولده؛ لجهل يف موضع الشبهة، كجهل من زىن ج -
 احلل، فال حّد عليه.

 ب جهل يصلح عذرا ، كجهل مسلم يف دار احلرب مل يهاجر إلينا، فال جي .4
 عليه قضاء ما تركه جهال ، ويلحق به جهل مسلم يف داران مل يبلغه 

 .(2)اخلطاب؛ لعدم انتشاره كما يف قصة أهل قباء. وجهل الشفيع ابلبيع،وحنو ذلك
 ذهب املالكية:اثنياً: م
 : نوعان عندهم اجلهل

 ـــــــــــــــــ

، و 9/225النجم الوهاج و ، 13/408، و احلاوي الكبري24/32املبسوط  (1)
 .12/501املغين

 4/330، وكشف األسرار للبخاري2/520، وكشف األسرار للنسفي 388-383املغين /  (2)
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  أن ضــابطهو  مرتكبــه، عــن فعفــا الشــريعة يف عنــه الشــرع صــاحب تســامح جهــل :األول النــوع
 . عنه معفو فهو عادة عنه االحرتاز يتعذر ما كل

 عــــن مرتكبــــه، يعــــف فلــــم الشــــريعة يف عنــــه الشــــرع صـــاحب يتســــامح مل جهــــل :الثــــاين النــــوع
 يفيعـــف عنـــه، وهـــذا النـــوع يطّـــرد  مل يشـــق وال ، عنـــه رتازاالحـــ يتعـــذر ال مـــا كـــل  أن وضـــابطه
  (1)أنواع من الفروع. بعض ويف الفقه وأصول الدين أصول

 اثلثاً: مذهب الشافعية:
 قسم اإلمام الشافعي العلم إىل علمني:

 وصـــوم رمضـــاناخلمس، وهـــذا ال يســـع أحـــدا  جهلُـــه، كوجـــوب الصـــلوات ) أ ( علـــم عاّمـــة :
 ... اخل.وحرمة الزان، والسرقة
 (2)وهو ما اختص به العلماء عن العاّمة، فيعذر العامي جهله. )ب( علم خاّصة:
كل من جهل حترمي شيء ممـا يشـرتك فيـه غالـب »يف األشباه والنظائر: (3)وقال السيوطي

النـــاس مل يقبـــل، إال أن يكـــون قريـــب عهـــد ابإلســـالم، أو نشـــأ بباديـــة بعيـــدة خيفـــى فيهـــا مثـــل 
  .(4)«والقتل، والسرقة، واخلمرذلك،كتحرمي الزان، 

 رابعاً: مذهب احلنابلة:
 ـــــــــــــــــ

 الثمينة أليب عبدهللا السجلماسي. ، وشرح اليواقيت2/278الفروق للقرايف (1)
 369 -357الرسالة  (2)
 جالل السيوطي، اخلضريي الدين سابق ابن حممد بن كرب أيب بن الرمحن عبدهو  :السيوطي (3)

 سنة أربعني بلغ وملا ،يتيما   القاهرة يف نشأهـ ، و 849، ولد سنة أديب مؤرخ حافظ إمام: الدين
 اببن يلقب كان، و تبهك  أكثر فألف النيل، على املقياس، روضة يف بنفسه وخال الناس، اعتزل
 له، الكتب بني وهي فولدته املخاض، ففاجأها بكتاب، أتتيه أن أمه من طلب أابه نأل ؛الكتب
 وإمتام القرآن علوم يف تقاناإل ، ومنها:الصغرية والرسالة الكبري، الكتاب :منها مصنف، 600 حنو

  هـ911.تويف سنةالشافعية فروع يف والنظائر شباهألاو  النقاية لقراء الدراية
 3/301األعالم

 .358 – 357األشباه والنظائر للسيوطي/ (4)
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ـــر أو  يشـــرتط احلنابلـــة عـــدم تكليـــف اجلاهـــل يف اجلملـــة، وحمـــل ذلـــك عنـــدهم إذا مل يـَُقصّ 
 .  (1)يـَُفرّ ط يف تعلُّم احلكم. أمَّا إذا قّصر أو فّرط، فال يـُْعذر

 ـــــــــــــــــ

  194القواعد والفوائد األصولية البن اللحام/   (1)



 

 94 

 المطلب الثاني:
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة:

 .لو شرب الخمر وال يعلم حرمته

تحرمي لعلم باوطه انبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن حّد السُّْكر من شر 
 .ف بهالشرب،والقاعدة أن شرط التكليف أن يكون املكلف عاملا  مبا ُكلّ  

 وهلذا اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 .(1)الك وأصحابهحُيَّد، وهذا قول اإلمام م : األولالقول 

 ومما استدلوا به:
أن مفاسد الشرب كثرية،فمن شرب اخلمر فإنه قد يزين ويسرق ويقتل، وكذا ألن  -

 .(2)الشرب أكثر وقوعا  من غريه،وحترميه منتشر فال يُعَذر جهل
ر ابجلهل ل العذيُقب على أن شرب اخلمر من املسائل اليت ال فيكون هذا القول خمرجا

 فيها.
 التفصيل كما يلي: :ثاينالالقول 

 وكذا مل حُيَّد، لتحرمياعلم ( إن كان حربيا  أسلم وجاء إىل دار اإلسالم فشرهبا قبل أن ي)أ
 ألن اخلطاب مل يبلغه. إن نشأ ببادية بعيدة عن البلدان،

)ب( أما املسلم املولود يف دار اإلسالم إذا شرهبا مث قال: ال أعلم أهنا حرام، فإنه حُيَّد؛ 
 .(3)رمة اخلمر قد اشتهرت بني املسلمني يف دار اإلسالم، وهذا قول اجلمهورألن ح

 ـــــــــــــــــ

 8/108حاشية اخلرشي على خمتصر خليل  (1)
 1/386، وشرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي8/343حاشية اخلرشي  (2)

  12/501، و املغين9/225، والنجم الوهاج  13/408، واحلاوي الكبري  32/املبسوط  (3)
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 ومما استدلوا به:
فشرهبا  إلسالمار ااستدلوا على عدم وجوب احلد على احلريب إذا أسلم وجاء إىل د -أ

 ي:ا يلقبل أن يعلم التحرمي، وكذا من نشأ ببادية بعيدة عن البلدان مب
  .(1)«علمه من على إال حد ال»: وعثمان عمر قول  .1
 . مخر أهنا يعلم مل من أشبه ، ابلتحرمي عامل غري أنه. 2
ّد، ، فإنه حيَُ ا حرامم أهنأما املسلم املولود يف دار اإلسالم إذا شرهبا مث قال: ال أعل -ب

 واستدلوا على ذلك مبا يلي:
 خيفى يكاد ال هذا ألن ؛ دعواه تقبل مل ، املسلمني بني ماإلسال ببلد انشئا   كانأنه إن   .1
 بعيدة ببادية انشئا   أو ، إبسالم عهد حديث كان  إنأما و ،  فيه دعواه تقبل فال ، مثله على
 .(2)هقال ما حيتمل ألنه ؛ منه قبل ، البلدان عن

 مث جاء إىلب ر احلر  داعلى مدلول القاعدة، ابلنسبة ملن أسلم يف فيكون هذا القول خمرجا
مل  بإذ أن اخلطا يدة،دار اإلسالم فشرهبا قبل أن يعلم التحرمي، وكذا من نشأ ببادية بع

 يبلغهم، وشرط حّد الشرب العلم ابلتحرمي.

 ـــــــــــــــــ

: ما جاء كتاب احلدود، ابب  ،ىيف السنن الكرب    عن عمر وعثمان8/238أخرجه البيهقي  (1)
  يف درء احلدود ابلشبهات.

  12/501املغين (2)
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 المبحث الثالث

 هل المكره مكلف؟
 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ائل:قهية، وفيه ست مسأثر القاعدة يف املسائل الف املطلب الثاين:
 تلفظ.، فلو أكره حريب أو مرتد على التلفظ ابلشهادتني املسألة األوىل:
 لو أكره مكلف على الكفر فكفر. املسألة الثانية:
 .: لو أكره املكلف على قتل إنسان مكافئ فقتلهاملسألة الثالثة

 لو أكره مكلف على تناول املسكر. املسألة الرابعة:
 لو أكره مكلف على الزان ففعل. :املسألة اخلامسة

 لو أكره مكلف على السرقة، فسرق. املسألة السادسة:
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 المبحث الثالث
 ؟(1)هل المكره مكلف

 ه مطلبان:وفي
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
ويفهم  ـله عاقملكرَ اهذه القاعدة تتعلق ابلشروط الراجعة إىل املكلف، وذلك من جهة أن 

 ذلك فهل هو مكّلف؟  اخلطاب، فإذا كان ك
 مفردات القاعدة:

بفتح  -اسم فاعل من اإلكراه، واإلكراه يدل على خالف الرضا واحملبة، والَكره: املكره
 . (2)املشقة –الُكره  –أن ُتَكلَّف الشيء فتعمله كارها ، وابلضم  –الكاف 

احلامل على إيقاعه ويصري الغري محل الغري على أمر ميتنع عنه، بتخويف يقدر  واصطالحاً:
 .(3)خائفا  فائت الرضا ابملباشرة
 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

 فا  ون مكلل يكإذا ُأجرب اإلنسان على أمر ال يريده وال يرضاه من قول أو فعل فه
    به حبيث يرتتب عليه أحكام التكليف؟ 

 ـــــــــــــــــ

، 2/265تحبري ، والتقرير وال4/632،، وكشف األسرار للبخاري 398املغين للخبازي/ (1)
، و الربهان 1/303واملستصفى  ،372 /2، ونفائس األصول 1/250والتقريب واإلرشاد 

، وشرح 105ومنع املوانع /، 1/203واإلحكام لآلمدي  ،267 /2، واحملصول 1/106
وشرح الكوكب ، 120، والتمهيد لألسنوي / 421-415 /2، و اإلهباج 272 /1اللمع 
 .370 /2واحلكم ، وجامع العلوم 1/194، وشرح خمتصر الروضة 1/508املنري 

حاح/5/172مقاييس اللغة (2)  203صباح املنري/، وامل568، وخمتار الصّ 
 4/482كشف األسرار للبخاري   (3)
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 آراء العلماء في القاعدة:

َسطّ َر اخلالف يف ه  َ  ، فأقول:ع فيهالنزا اذه املسألة ال بُّد من حترير حمل قبل أن ُأ
 :(1)قسم العلماء اإلكراه إىل نوعني

  :األول: اسكراه امللجئ
عليه وال  ا أكرهعل معن ف وهو الذي يفقد صاحبه الرضا، وال يبقى معه قدرة على االمتناع

 اختيار.
 . (2)شخص ليقتلهومثاله: من أُْلقَي من شاهق على 

 ـــــــــــــــــ

، 372 /2ونفائس األصول  ،4/632،، وكشف األسرار للبخاري 398املغين للخبازي/ (1)
، والتمهيد 2/11واألشباه والنظائر للسبكي ،/1، واإلحكام لآلمدي 267 /2واحملصول 
واملذكرة  ، 370 /2كم ، وجامع العلوم واحل1/508، وشرح الكوكب املنري 120لألسنوي / 

  39لألمني الشنقيطي/
احلنفية ال يسمون هذا النوع من اإلكراه إكراها ، وال ينسبون الفعل إىل املكَره أصال ، بل إىل  (2)

املكر ه، فهذا النوع من اإلكراه يعدم االختيار ابلكلية،  و عند احلنفية اإلكراه ال يعدم االختيار 
 ابلكلية، وإمنا يفسده .

 م احلنفية اإلكراه إىل ثالثة أقسام:ويقس
يه ابلتهديد فإلكراه ان اكدون إسقاطه ابلكلية: وهو ما   أكراه يُعدم الرضا ويفسد االختيار .1

 .« الكامل »ابلقتل، أو بقطع عضو. ويسمونه ابإلكراه امللجئ

 بس مدة، أو احللقيدابوهو ما كان اإلكراه فيه : أكراه يُعدم الرضا وال يفسد االختيار .2
 »ئ  امللجه غريويسمونه ابإلكراطويلة، أو ابلضرب الذي خياف به على نفسه التلف.

 مله.، وهذا ال مينع التكليف ابتفاق، ألنه هتديد مبا ميكن حت«الناقص 

بنه أو ما أبيه أو أبس إكراه ال يعدم الرضا وال يفسد االختيار: وهو أن يغتم املكَره حب .3
  اإلكراه استحساان . جرى جمراه، وهذا القسم جعلوه من 

 ويف مجيع األقسام يكون املكره مكلفا . 
، واملغين  369ص ، وشرح منار األنوار البن امللك، 2429 /5الكايف شرح البزدوي للسنغاقي 

 . 2/307، وتيسري التحرير405للخبازي/
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،  ال ابلفعل املكره عليه؛ لضرورة وقوعه، وال )1(فهذا النوع ال يصح معه تكليف ابتفاق
 ضده؛ المتناعه.  

وهو الذي يفقد صاحبه الرضا، ولكن يبقى معه نوع اختيار  :اسكراه غري امللجئالثاين:
ر ه عليه، وله مندوحة عن فعل ما أكره عليه ابلصرب على وقدرة على االمتناع عن فعل ما ُأكْ 

 ما ُأْكر ه به.
ل ه إن مل يفعّنه أنلى ظومثاله: قول شخص آلخر: أُْقتل زيدا  وإالّ قتلتك، وعلم أو غلب ع

 قتله.
 ال:فهذا النوع هو حمل اخلالف بني العلماء، وقد اختلفوا فيه على أقو 

 هويضه. و و بنقبعني الفعل املكره عليه، أ أنه مكلف مطلقا ، سواءالقول األول: 
 (2)مذهب اجلمهور.

: أنه غري مكلف مطلقا  سواء بعني الفعل املكره عليه، أو بنقيضه. وذهب إىل القول الثاين
 (3)هذا القول الطويف والسبكي.

أنه غري مكلف بعني الفعل املكره عليه، ومكلف بنقيضه. وهذا مذهب  القول الثالث:
  (4)املعتزلة.

 ـــــــــــــــــ

األصول  ، ونفائس 39واملذكرة للشنقيطي/ 105ومنع املوانع / 2/11األشباه والنظائر للسبكي (1)
، 12/390، وفتح الباري2/370،وجامع العلوم واحلكم 267 /2، واحملصول 372 /2

 .249وآراء املعتزلة األصولية للضوحيي/
، والتقريب 2/265، والتقرير والتحبري 4/632، وكشف األسرار للبخاري 398املغين للخبازي/ (2)

، 1/106و الربهان ، 1/303، واملستصفى 372 /2، ونفائس األصول 1/250واإلرشاد 
، 272 /1، وشرح اللمع 105ومنع املوانع /1/203، واإلحكام لآلمدي 267 /2واحملصول 

 .370 /2، وجامع العلوم واحلكم 194، 1/508، وشرح الكوكب املنري 120التمهيد لألسنوي / 

 .13، و مجع اجلوامع /1/204شرح خمتصر الروضة  (3)

 . 249، وآراء املعتزلة األصولية / 2/373األصول، ونفائس 120التمهيد لألسنوي /  (4)
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  )1(أنه مكلف ابألفعال دون األقوال. وهذا رواية عن اإلمام أمحد القول الرابع:

 ـة:األدل
 من أدلة القول األول:

 . (2)أنه ابلغ عاقل فدخل يف خطاب التكليف كاملختار .1

 .(3)بقاء حترمي القتل و الزان مع اإلكراه .2

ذلك من آاثر أن ما ُأْكر ه عليه إما فرض، أو مباح، أو رخصة، أو حرام، وكل  .3
 . (4)اخلطاب

 من أدلة القول الثاين:
 (5)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ  قوله تعاىل .1

   .(6)«عليه استكرهوا وما ،والنسيان ،اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن» :قول النيب  .2
 من أدلة القول الثالث: 

ال يثاب كون حبيأن  ه غري مكلف بعني الفعل املكره عليه، ألنه يشرتط يف املأمور بهأن
 ليه.اب ععليه، واملكره أتى ابلفعل لداعي اإلكراه ال لداعي الشرع، فال يث
 ومكلف بنقيضه ألنه إذا أتى به كان أبلغ يف إجابة داعي الشرع. 

 . (7)مول على الشيء ال يثاب عليهفبنوا قوهلم على أصلهم يف وجوب إاثبة املكلف، واحمل

 ـــــــــــــــــ

 372/ 2جامع العلوم واحلكم (1)
 1/272شرح اللمع  (2)
 120التمهيد لألسنوي/ (3)
 .2/414شرح التلويح للتفتازاين (4)
  106سورة النحل: (5)

ء يف اإلروا وصححه األلباين، أبواب الطالق، طالق املكره والناسي، 1/659أخرجه ابن ماجه  (6)
 .، ويرد يف كتب األصول والفقه بلفظ )رفع عن أميت(1/123

 2/415اإلهباج للسبكي  (7)
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 من أدلة القول الرابع:
 فإهنا األقوال خبالف معها مفسدهتا بل مفسدهتا ترتفع مل وقعت إذا األفعال أن -

 يباح ال الذي الفعل فمفسدة ،واجملنون النائم أقوال مبنزلة وجعلها إلغاؤها ميكن
 خمتارا   به عاملا قائله كان  إذا تثبت إمنا فإهنا القول مفسدة خبالف اثبت ابإلكراه

 . (1)له
مؤاخذ  مكرهمسألة: على القول بأن اإلكراه ال يمنع التكليف, هل معنى ذلك أن ال

 على كل ما يقوله أو يفعله؟
 :(2)للعلماء يف تصرفات املكره تفصيل على النحو التايل

ن ه أقان من حفقد ك ليه،عاإلكراه حبق: ال مينع التكليف، و يلزم املكَره ما ُأْكر َه  .1
  يفعل ذلك.

 وهذا إما أن يكون قوال  أو فعال . اإلكراه بغري حق: .2
 ، فإما أن يكون حمرما ، أو غري حمرم:فإن كان قوالً 

فإن كان حمرما  َكَسبّ  هللا ورسوله، فقد اتفق العلماء على أنه ال أمث عليه يف ذلك، إن   -
ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڇ  ڇ   چ  ڇ  ڇچ كان قلبه مطمئٌن ابإلميان، لقوله تعاىل:

 .(3)چڎ  ڈ 
 وإن كان غري حمرم كالعقود والفسوخ، ففيه قوالن: -

  كذل يف وسواءال يرتتب عليه حكم من األحكام، ويكون لغوا ،القول األول:
  وهذا ق،والعتا ،والطَّالق ،كاخلُلع:  خالفسو  وأ والنكاح، كالبيع،:  العقود
 .(4)وأمحد والشافعي مالك قولُ 

 ـــــــــــــــــ

 .5/187زاد املعاد البن القيم (1)
 2/375، و جامع العلوم و احلكم 2/12، واألشباه والنظائر للسيوطي1/364البحر احمليط (2)
  106سورة النحل: (3)
 2/375، و جامع العلوم و احلكم 2/12لسيوطي، واألشباه والنظائر ل1/364البحر احمليط (4)
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 ، وحنوه كالبيع  اخليارُ  فيه ، ويثبت الفسخ يقبل ما بني التفريققول الثاين :ال
 زم، ال يل -ما يقبل الفسخ  –فاألول  والطالق، كالنّ كاح،كذلك  ليس وما

 .(1)حنيفة أيب  والثاين يلزم. وهو قول
 وقني:للمخل ون حقا  ن يكأ، فإما أن يكون حقا  هلل تعاىل، وإما وإن كان املكره عليه فعالً 

فإن كان حقا  هلل تعاىل كالسجود للصنم، ولبس املخيط يف اإلحرام، فاإلكراه فيه  -
 ومما يدل على ذلك: ،(2)عذر مسقط للتكليف

 .(3)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ    قوله تعاىل: .1
  .(4)« يهعل استكرهوا وما  ،والنسيان اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن » حديث:. 2        

 . (5)مال الغري به كالقتل وإتالف ذوإن كان حقا  للمخلوقني فاإلكراه ال يبيحه، وهو مؤاخ  -
 ويشرتط لكون اسكراه مرفوع احلكم شروط: -

 .به يهدد ما إيقاع على قادرا املكر ه يكون أن :األول
 .كذل به أوقع امتنع إذا أنه املكره ظن على يغلب أن :الثاين

 .مكرها يعد ال غدا ضربتك كذا  تفعل مل إن قال فلو ، فوراي   به هدده ما يكون أن :الثالث
 أن أمكنهو  فأوجل الزان ىعل أكره كمن  ،اختياره على يدل ما املأمور من يظهر ال أن :عالراب
 ينزل حىت فيتمادى أنزلت ويقول ينزع

 .ه عليهأن يكون املتوعد به يف نظر العقالء أشق من املكرَ  اخلامس:
 .(6)ه أن يفعلأن يكون بغري حق، أما إذا كان حبق فقد كان من حق املكرَ  سادس:ال

 ـــــــــــــــــ

  اإلكراه يف اخليار ابب 24/135 املبسوط (1)

 32املذكرة  لألمني الشنقيطي/ (2)
  106سورة النحل: (3)
  .100ص سبق خترجيه (4)
 2/371جامع العلوم واحلكم (5)
 2/12لسبكي، واألشباه والنظائر ل1/364، والبحر احمليط 12/390فتح الباري البن حجر  (6)
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 :المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه ست مسائل:

 :لحكمتد على التلفظ بالشهادتين, فتلفظ فما االمسألة األولى: لو أكره حربي أو مر

أن ذلـك يلزمـه  ى الـتلفظ ابلشـهادتني، فـتلفظلو أكره حريب أو مرتد علـاتفق العلماء على أنه 
، مـــع أن القيـــاس أن ال حيكـــم إبســـالمه، كمـــا أن املكـــره علـــى الكفـــر ال (1)و حيكـــم إبســـالمه

 حيكم بكفره، وإمنا حكم إبسالمه ظاهرا  مع اإلكراه لوجهني:
 فيمـا ، لبـاطنا يف وأمـا ، فصـلى الصـالة علـى املسـلم أكره لو حبق،كما أكره أنه .1

 مل ومــن ، هللا عنــد مســلم فهــو ، بقلبــه اإلســالم اعتقــد مــن رهبــم فــإن وبــني بيــنهم
  .كفره  على ابق فهو ، بقلبه اإلسالم يعتقد

 إىل أمره يئولَفرُيَْجى أن  اإلسالم حماسنورأى  املسلمني خالطأنه إذا  .2
 .(2)احلقيقة

د توافق وق تكليف،نع العلى القول أبن اإلكراه حبق ال مي يكون هذا القول خمرجاوعليه 
 مع التفصيل السابق يف القاعدة. 

 المسألة الثانية: لو أكره مكلف على الكفر:

 يرضاه يده وال ير الانبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن املكلف ُأكره على أمر 
  :، وهلذا اختلفوا يف املسألة على قولني(هل املكره مكلف؟) والقاعدة

  (3)به األئمة األربعة. ال يكفر بذلك، وقال القول األول:

 ـــــــــــــــــ

، وجمموع الفتاوى 12/292، واملغين13/170، وحبر املذهب 7/178بدائع الصنائع  (1)
8/504 

 املصادر السابقة. (2)
 ، واملهذب للشريازي10/72، وروضة الطالبني12/14، والذخرية 7/178 بدائع الصنائع (3)

 .12/292، واملغين5/206
 ون غريه.و يشرتط املالكية أن يكون اإلكراه ابلقتل د -



 

 104 

 ومما استدلوا به:
 .(1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ قوله تعاىل:. 1

 صلى النيب أتى مث ، منه طلبوا مبا تكلم حىت فضربوه ، املشركون أخذه عمارا   أن رويما .2
 .  (2)«فعد عادوا إن» : النيب له فقال ، فأخربه ، يبكي وهو ، وسلم عليه هللا

ن م يرو ع أهنمفنجد أن أصحاب هذا القول يقولون بعدم كفر من تلفظ بكلمة الكفر، 
 بقة.تكليف املكره، ولكن اإلكراه هنا قد أسقط أثر التصرف لألدلة السا

وقد وافق أصحابه مدركهم األصويل، حيث إن التلفظ بكلمة الكفر قول حمرَّم، وقد سبق 
مسألة: على القول أبن اإلكراه ال مينع التكليف، هل معىن ذلك أن املكره يف تفصيل ذلك 

 ؟(3)مؤاخذ على كل ما يقوله أو يفعله
 (4)هو كافر يف الظاهر، وقال به حممد ابن احلسن.القول الثاين:

 ومما اْسُتدَِّل له:
 .(5)أنه نطق بكلمة الكفر، فأشبه املختار -

 ص فيكون فاسد االعتبار.استدالل ابلقياس يف حمل الن وهذا
 المسألة الثالثة: لو أكره المكلف على قتل إنسان مكافئ فقتله:

 ال أنه غريه قتل على أكره من أن على العلماء أمجع»: (6)يف اجلامع ألحكام القرآن جاء
 به، نزل يالذ البالء على ويصرب غريه، أو جلد حرمته انتهاك وال قتله على قداماإل له جيوز

 ـــــــــــــــــ

  106سورة النحل: (1)
املرتد، ابب: املكره على الردة، واحلاكم يف  يف كتاب8/209أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  (2)

كتاب التفسري، تفسري سورة النحل، وقال: هذا حديث صحيح على شرط   2/389املستدرك 
  قات.: مرسل ورجاله ث12/390الشيخني، ومل خيرجاه، وقال ابن حجر يف الفتح

 من هذا البحث.102-101راجع ص  (3)
 12/292املغين (4)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها. (5)
 .12/436اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (6)
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 اهـ. «واآلخرة الدنيا يف العافية هللا ويسأل بغريه، نفسه ييفد أن له حيل وال
  يريده والالى فعل ه علهذا وقد انبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن املكلف ُأْكر  

 قولني: يه علىاص عل، وهلذا اختلفوا يف وجوب القص(هل املكره مكلف؟)يرضاه، والقاعدة 
اص، وقال به املالكية، والشافعية على الصحيح، واحلنابلة، جيب عليه القصالقول األول:
 .(1)وزفر من احلنفية

 ومما استدلوا به:
أنه قتله ظلما  الستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله يف جماعة ليأكله، فليس له حق يف  -

 . (2)إبقاء نفسه إبهالك غريه، إذ أن حياته ليست أبغلى من حياة اآلخرين
 .(3)ى القول بتكليف املكرهوهذا القول خمرج عل

 .(4) ال جيب عليه القصاص، وقال به أبو حنيفة القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(5)«عليه استكرهوا وما ،والنسيان ،اخلطأ أميت عن يل جتاوز هللا إن» : قول النيب
روا أبن واعتذ ،كرهليف املبتك القولنفية مل يطَّر دوا على قوهلم يف فنجد يف هذه املسألة أن احل

دت هنا شبهة اإلكراه.  احلدود تدرأ ابلشبهات، وقد ُوج 

 ـــــــــــــــــ

، واملبدع البن 5/27، واملهذب للشريازي 2/484، بداية اجملتهد 7/235نائع بدائع الص (1)
 2/242، ومنتهى اإلرادات البن النجار8/257مفلح 

 8/257، واملبدع البن مفلح 5/27املهذب للشريازي  (2)
 .45،46، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/123التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي / (3)
 .7/235، و بدائع الصنائع 24/72و قال به الصاحبان )أبو يوسف وحممد بن احلسن(.املبسوط  (4)
 100سبق خترجيه ص (5)
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 : لو أكره مكلف على تناول المسكر:المسألة الرابعة

 ، يرضاه ل الانبنت هذه املسالة على القاعدة من جهة أن املكلف قد أكره على فع
 .(ره مكلف؟هل املك)والقاعدة 

، مع أهنم يرون تكليف (1)سقوط حد السكر عن املكلف وقد اتفق األئمة األربعة على
 املكره، ولكن اإلكراه هنا قد أسقط أثر التصرف بدليل وهو قوله تعاىل:

 .(2)چ  ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 
فإن اإلكراه يسقط أثر  و قد سبق بيان أنه إذا كان املكره عليه فعل يتعلق حبق هللا تعاىل،

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ التصرف؛ لقوله تعاىل:

 ، وهو هنا كذلك.(3)چڈ
 كلف على الزنا ففعل:المسألة الخامسة: لو أكره م

 .اينختيار يف وجوب احلد على الز انبنت هذه املسألة من جهة اشرتاط اال
 قول النيب، ل(4)على الزان فال حد عليهاوقد اتفق أهل العلم على أن املرأة إذا أكرهت 

 :«(5)«عليه استكرهوا وما ،والنسيان ،اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن. 
 واختلفوا يف الرجل على ثالثة أقوال: 

افعية، وقال به جيب عليه احلد، وهو املشهور عند املالكية، ووجه عند الشالقول األول: 
 .(6)أكثر احلنابلة

 ـــــــــــــــــ

 ، واملهذب للشريازي4/352 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري7/178 بدائع الصنائع (1)
 .2/295، ومنتهى اإلرادات 12/499 ، واملغين10/169، وروضة الطالبني 5/456

 119سورة األنعام: (2)
  106سورة النحل: (3)
، ومدونة 4/318، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري7/180املبسوط ، وبدائع الصنائع  (4)

 2/288،ومنتهى اإلرادات 12/347، واملغين 5/379، واملهذب4/627الفقه املالكي
 100سبق خترجيه ص (5)
، ومنتهى اإلرادات 12/347، واملغين 5/379، واملهذب4/318حاشية الدسوقي على  (6)

= 
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 ومما استدلوا به:
 اه.ينتفي اإلكر عية، فلطوااأن الوطء من الرجل ال يتأتى إال ابالنتشار منه، واالنتشار دليل 

ال جيب عليه احلد، وهو املختار عند احملققني من املالكية، والصحيح عند  القول الثاين:
 .(1)لصاحبانوقال به ا الشافعية،وكذا عند احلنابلة،

 ومما استدلوا به:
 .(2)«عليه استكرهوا وما ، والنسيان ،اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن» : ه قول

 على القول بعدم تكليف املكره. فيكون هذا القول خمرجاا
 ، وقال به ُيَحدّ ه فَـ وإن كان غري إن كان املكر ه هو السلطان فال حُيَّد، القول الثالث:

 . (3)أبو حنيفة
 ومما استدلوا به:

 غيث املكَرهقد يسته، فأن السلطان هو القادر على اإلكراه، أما غريه فال ميلك حق اإلكرا
 ابلسلطان أو ابملسلمني فينعدم اإلكراه.

 : لو أكره مكلف على السرقة, فسرق:المسألة السادسة
؛ (4)كلف لو ُأْكر ه على السرقة، فسرق فال يقام عليه احلدّ اتفق العلماء على أن امل

 .«عليه استكرهوا وما والنسيان، ،اخلطأ أميت عن جتاوز هللا إن» : حلديث

 ـــــــــــــــــ
= 

2/288 . 
 وحممد بن احلسن.، والصاحبان مها: أبو يوسف 9/249املراجع السابقة، وشرح فتح القدير (1)
 100سبق خترجيه ص (2)
 .9/249، وشرح فتح القدير7/180املبسوط ، وبدائع الصنائع  (3)

 4، ومغين احملتاج11/226 ، والعزيز لرافعي4/344 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (4)
 2/297، ومنتهى اإلرادات البن النجار 174/
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 المبحث الرابع

 هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة. :املطلب األول
 :سائلمأثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث  املطلب الثاين:
  ردته.  يف داتلعباااملرتد إذا أسلم، هل يلزمه قضاء ما ترك من  املسألة األوىل:
 الذمي الثيب إذا زىن. املسألة الثانية:
 الذمي إذا تناول مسكر. املسألة الثالثة:
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 المبحث الرابع:

 ؟(1)الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هل
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: التعريف بالقاعدة:

شـرط  و هل مـنهذه القاعدة تتعلق بشرط من شروط التكليف الراجعة إىل املكلف، وه
 التكليف بفروع الشريعة اإلسالم؟

 :مفردات القاعدة
والفــاء،  مــن الكفــر، قــال ابــن فــارس: الكــاف،لغــة: مجــع كــافر، والكــافر اســم فاعــل  :الكفــار

والــراء أصــل صــحيح يــدل علــى معــىن واحــد، وهــو الســرت والتغطيــة، والكفــر ضــد اإلميــان ألنــه 

 ـــــــــــــــــ

، ،و حتفة املسؤل يف 224إحكام الفصول / ،2/148، وتيسري التحرير1/73أصول السرخسي (1)
 -1/256، ولباب احملصول 162، وشرح تنقيح الفصول /2/112شرح منتهى السول 

، والتمهيد 3/1087 ، وهناية الوصول يف دراية األصول1/191اإلحكام لآلمديو  ،259
 يح، وشرح التلويح على التوض100/ ، وختريج الفروع على األصول للزجناين126لألسنوي /

، 1/264بن مفلح، وأصول الفقه ال1/298، والتمهيد 2/358والعدة  ،1/400-407
 1/500 ، وشرح الكوكب املنري1/205وشرح خمتصر الروضة 

 من صيغ القاعدة:
  والتبصرة 1/106الكفار داخلون يف اخلطاب ابلشرعيات.) قواطع األدلة للسمعاين،

 (1/80للشريازي 

  ( .1/177للسبكي  ، واإلهباج1/27احملصول البن العريبتكليف الكفار بفروع الشريعة ) 

 ( 1/386هل خياطب الكفار بفروع الشرائع؟ )التلخيص للجويين 

  تمهيد ، وال1/126هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة؟ )التمهيد أليب اخلطاب
 (  126لألسنوي/

 بن ول الصاأل هل يشرتط يف التكليف حصول الشرط الشرعي؟ ) شرح غاية السول على علم
 (.185املربد /



 

 110 

 .(1)تغطية احلق، وكذلك كفران النعمة، جحودها وسرتها
وأهــل  الذمــة، أهــل: أصــناف ثالثــة العهــد وأهــل. عهــد أهــل وإمــا حــرب أهــل إمــا :الكفــارو 

 .(2)نأما وأهل هدنة،
لغة: مجع فرع، قال ابـن فـارس: الفـاء، والـراء، والعـني، أصـل صـحيح يـدل علـى علـو  :الفروع

ــــــه تعــــــاىل:(3)وارتفــــــاع ومســــــو ــــــه قول ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ         ۆئ  ۆئ  ۈئچ  . ومن

 (4) .چی  ی  ی  ی  جئ    
 .(5)هي األحكام الشرعية املتعلقة أبفعال املكلفني واصطالحاً:

وهــي مــورد الشــاربة الــيت يشــرعها النــاس ،منهــا املــاء  املواضــع الــيت ينحــدرهــي  لغــة: :الشــريعة
 .(6)فيشربون منها ويستقون

 قد عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية ابعتبارين: واصطالحاً:
 (7)ابعتبار عمومها فقال:هي كل ما شرعه هللا من العقائد وألعمال . 
  والشريعة إمنا هي كتاب هللا وسنة رسوله وما كان عليهخصوصها فقال: ابعتبار 

العقائد واألحوال والعبادات واألعمال والسياسات واألحكام  يفسلف األمة 
 .(8)والوالايت والعطيات

 معنى القاعدة إجماالً :

ن أيتوا هل الكفار مكلفون بفروع اإلسالم من األوامر والنواهي العامة اليت تشملهم لفظا  أب
 ـــــــــــــــــ

 5/191مقاييس اللغة  (1)
 1/335أحكام أهل الذمة البن القيم (2)
 4/491مقاييس اللغة  (3)
 24سورة إبراهيم: (4)
 58األصول والفروع للشثري/ (5)
 8/175لسان العرب  (6)
 19/306جمموع الفتاوى (7)
 19/308املصدر السابق  (8)
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ابملأمور منها، أو يعاقبوا على تركها،كالصالة، والصوم، والزكاة، وينتهوا عن املنهي عنها 
مثل: القتل، والزان، والقذف، حبيث إذا فعلوا شيئا  منها عوقبوا مبا يعاقب به املسلم لو فعل 

 واحدا  منها؟
 آراء العلماء في القاعدة :

 :رر حمل النزاع فيها، فأقولقبل ذكر أقوال العلماء يف القاعدة، أح
ألهنا تقام بطريق  عدا حد الشرب ، خماطبون ابملشروع من العقوابت ال خالف أهنم .1

فبالكفار أليق منه  ،اخلزي والعقوبة لتكون زاجرة عن اإلقدام على أسباهبا
  .(1)ابملؤمنني

 دنيوي وال خالف أن اخلطاب ابملعامالت يتناوهلم أيضا ألن املطلوب هبا معىن   .2
 .(2)وذلك هبم أليق فقد آثروا الدنيا على اآلخرة 

 .(3)وال خالف أن اخلطاب ابلشرائع يتناوهلم يف حكم املؤاخذة يف اآلخرة  .3
وال خالف يف كون خطاب الوضع اثبت يف حقهم، عدا خطاب الوضع الذي  .4

 .(4)يكون سببا  لألمر والنهي
 .(5)لهموال خالف يف أن خطاب التكليف املختص ابملؤمنني ال يشم .5
وحمل اخلالف يف خطاب التكليف غري املختص ابملؤمنني، ويف خطاب الوضع الذي  .6

 ؟(6)يكون سببا  لألمر والنهي، هل خياطبون به أو ال

 ـــــــــــــــــ

، ورد احملتار 2/150 التحرير ، وتيسري2/119 التحبري، والتقرير و 1/73.أصول السرخسي (1)
 1/323، والبحر احمليط 2/462واإلهباج ، 1/197، وقواطع األدلة 4/128

ورد احملتار  ،2/150 التحرير ، وتيسري2/119 ، والتقرير والتحبري1/73 أصول السرخسي (2)
4/128 

  4/128تار ، ورد احمل2/150، وتيسريالتحرير2/119التقرير والتحبري (3)

 2/455اإلهباج للسبكي (4)
 2/454املصدر السابق (5)
 2/455،454املصدر السابق (6)
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 :(1)اختلف العلماء يف ذلك على أقوال منها
، (5)والشافعية ،(4)، واملالكية(3)به العراقيون من احلنفيةوقال ، (2)أهنم خماطبون القول األول:

 .(6)والصحيح عن اإلمام أمحد
 ،، كالسرخسي(7)أهنم غري خماطبني، وقال به مشايخ مسرقند من احلنفية القول الثاين:

 .(8)والبزدوي، ورواية عن اإلمام أمحد
 .(9)عن اإلمام أمحد أهنم خماطبون ابلنواهي دون األوامر، وهو رواية القول الثالث:

يف  (1)عن القاضي عبد الوهاب (10)،حكاه القرايفخياطب املرتد دون غريه الرابع:القول 
 ـــــــــــــــــ

 وهناك أقوال أخرى منها:  (1)
 .أن الكفار مكلفون ابألوامر دون النواهي 
 .أهنم مكلفون مبا سوى اجلهاد 
 .الوقف 

 1/402،403البحراحمليط
 1/398: بشرط تقدم اإلميان. البحر احمليطزاد الزركشي (2)
شرح 1/73أصول السرخسي م خماطبون لكن ابالعتقاد فقط.  وكذا يرى البخاريون منهم أهن (3)

 2/148، وتيسري التحرير407-1/400التلويح على التوضيح
 259 -256، ولباب احملصول /162، شرح تنقيح الفصول /224إحكام الفصول / (4)
، والتمهيد لألسنوي 3/1087األصول ، وهناية الوصول يف دراية 1/191اإلحكام لآلمدي (5)

  100، وختريج الفروع على األصول للزجناين/126/
، وشرح 1/264بن مفلح، وأصول الفقه ال1/298، والتمهيد أليب اخلطاب 2/358العدة  (6)

 1/500، وشرح الكوكب املنري1/205خمتصر الروضة 
  .2/148سري التحرير، وتي407-1/400شرح التلويح على التوضيح1/73أصول السرخسي (7)

 1/205، وشرح خمتصر الطويف1/264، وأصول الفقه البن مفلح1/298، والتمهيد 358/ 2 العدة (8)

 املصادر السابقة نفس الصفحات. (9)

هو شهاب الدين، أبو العبـاس، أمحـد بـن أيب العـالء إدريـس بـن عبـد الـرمحن بـن عبـد هللا  :القرايف (10)
املصــري ، انتهــت إليــه رائسـة الفقــه علــى مــذهب مالـك رمحــه هللا، كــان إمامــا   يف الفقــه الصـنهاجي، 

= 
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 .(2)امللخص
 ة:ــاألدل

 من أدلة القول األول:
 .(3)چ  ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  قوله تعاىل: .1

 ر تناولهه األمناولوجه الداللة: عموم اآلية، فيتناول الكافَر األمُر ابحلج، وإذا ت
 .(4)النهي، ألن كل من قال ابألمر قال ابلنهي

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   چ  قوله تعاىل: .2

 .(5)چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    ٿٺ
وجه الداللة: أن هللا حكم بتضعيف العذاب بفعل مجيع ما تقدم، ومنه الزان وقتل النفس، 

 . (6)فعلهولوال أنه حمرم عليه ملا أمث ب
مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  چ  قوله تعاىل: .3

 ـــــــــــــــــ
= 

هــ، ومـن مؤلفاتـه: الـذخرية يف الفقـه، والفـروق، 684واألصول والتفسري والعلـوم العقليـة، تـويف سـنة 
  .188، وشجرة النور الزكية /62وتنقيح الفصول، وشرحه. الديباج املذهب/ 

هو القاضي عبد الوهاب بن نصـر بـن أمحـد بـن احلسـني بـن هـارون بـن مالـك،  :القاضي عبدالوهاب (1)
أبـــو حممـــد الفقيـــه املـــالكي، احلـــافظ األديـــب الشـــاعر، انتهـــى إليـــه رائســـة املالكيـــة يف عصـــره ببغـــداد، ويل 

نشــر فيهــا املــذهب القضــاء يف عــدة جهــات مــن العــراق، مث توجــه يف آخــر عمــره إىل مصــر واســتقر هبــا و 
 هـ .482املالكي، و هبا تويف سنة 

 من مؤلفاته: امللخص يف أصول الفقه، واملعونة واإلشراف يف الفقه.
 159ذهب /، والديباج امل7/220لك، ملعرفة أعالم مذهب مالك ترتيب املدارك، وتقريب املسا

 166شرح تنقيح الفصول/ (2)
 97سورة آل عمران: (3)
 164/ ولشرح تنقيح الفص (4)

 69،68 سورة الفرقان: (5)
 1/257لباب احملصول (6)
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 .(1)چحط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف  يف     حق   
 كاة.ة والز لصالوجه الداللة: أخرب هللا تعاىل أهنم ُعذّ بوا مع الكفر على ترك ا

 من أدلة القول الثاين:
 .(2)لّ ف ابلفروع لصحت منه، والالزم ابطللو كُ  -
 .(3)لو وقع التكليف هبا لوجب قضاؤها -

 من أدلة القول الثالث: 
 .(4)أن االنتهاء ممكن مع الكفر خبالف االئتمار -

 من أدلة القول الرابع: 
 .(5)العباداتم، وهلذا لزمه قضاء ما فاته من أن املرتد مؤاخذ بسابقة التزامه حكم اإلسال -

 ـــــــــــــــــ

 47 -42 سورة املدثر: (1)
 . 2/112حتفة املسؤل  (2)

 نفس الصفحة. ،املصدر السابق (3)
  2/363 العدة (4)

 1/206الروضة شرح خمتصر  (5)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

ها على الف فياخل اختلف العلماء يف مثرة اخلالف يف هذه القاعدة، فمنهم من قصر أثر
 :ألــة قوالن املسيفكون اآلخرة، ومنهم من قال بوجود الثمرة يف أحكام الدنيا واآلخرة، في

ع ، ــون ابلفرو خماطب هنمأبرة، فمن قال قصر مثرة اخلالف يف املسألة على اآلخ القول األول:
 وع.قال مبضاعفة العقاب عليهم يف اآلخرة، عقاب الكفر وعقاب ترك الفر 

 .(1)ومن قال أبهنم غري خماطبني هبا قال أبهنم ال يعذبون يف اآلخرة إال برتكهم األصـول فقط
 ، ومن ذلك ما يلي:(2)للخالف مثرة يف الدنيا واآلخرةالقول الثاين:

 ردة؟من السألة األولى: المرتد إذا أسلم, هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زالم

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:
 .(3)ال جيب عليه القضاء؛ ألنه كان كافرا ، وإميانه جيّبها، وبه قال اجلمهور القول األول:
؛ ألنه (5)ة عن أمحد، وهو أيضا  رواي(4)جيب عليه القضاء، وبه قال الشافعية القول الثاين:

 اعتقد وجوهبا، وقدر على التسبب إىل أدائها، فهو كاحملدث.
 وقد خرج أصحاب هذا القول قوهلم على قاعدة خماطبة الكفار بفروع الشريعة)6(، 
وذكر ابن اللحام أن بعض احلنابلة)7( قد خرج املسألة على قاعدتنا، مث قال: » وليس 

 بناء  جيدا  من وجهني:
 ـــــــــــــــــ

 2/237، واحملصول للرازي 194ميزان األصول للسمرقندي/ (1)
، وهناية السول لألسنوي 165، وشرح تنقيح الفصول للقرايف/2/103 اإلحكام البن حزم (2)

 99، وختريج الفروع على األصول للزجناين/1/171
، وجمموع الفتاوى 8/68، وحاشية اخلرشي 1/319خمتصر اختالف العلماء للطحاوي  (3)

 .52، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/ 22/10
 3/5، واجملموع 1/180، واملهذب 100-99جناين/ ختريج الفروع على األصول للز  (4)
 .52، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/ 22/10جمموع الفتاوى  (5)
 .52، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/ 99ختريج الفروع على األصول للزجناين/  (6)
 1/206ح خمتصر الروضة ، وشر 52كابن الصرييف ، والطويف. انظر: قواعد ابن اللحام/ (7)
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 .علفرو واملذهب تكليف الكفار اب ،ن املذهب عدم لزوم القضاءأ :أحدمها
لكن قد  ،وأما األصلي فال يلزمه قضاء ابإلمجاع ،املرتد يفأن الروايتني إمنا مها  :الثاين 

 .(1)«يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول املرتد مكلف ابلفروع دون األصلي
 : الذمي الثيب إذا زنى:المسألة الثانية

يف  ـــالماإلس هذه املسألة على القاعدة من جهة اختالف العلماء يف اشرتاطانبنت 
 ختلف العلماءا هلذاو  (ة؟هل الكفار خماطبون بفروع الشريعـــ)اإلحصان يف الرجم، والقاعدة 
 يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

 .(2)يقام عليه احلّد،وهو الرجم ، وقال به الشافعية، واحلنابلة القول األول:
 ومما استدلوا به:
، فذكروا له أن رجال  منهم وامرأة  ، قال: جاء اليهود إىل رسول هللا حديث ابن عمر 

ا زنيا ... وذكر احلديث، فأمر هبما رسول هللا   .(3)فُرمج 

 .(4)خمرج على القول أبن الكفار خماطبون بفروع الشريعة القولوهذا 
 .(5)وقال به احلنفية جيلد وال يرجم، القول الثاين :

 ومما استدلوا به:
 .(6)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ  قوله تعاىل: -

 ـــــــــــــــــ

 52قواعد ابن اللحام/ (1)
، والقواعد والفوائد األصولية البن 274، وأحكام أهل امللل للخاّلل/10/90روضة الطالبني (2)

 6/91، وكشاف القناع 56اللحام/ 
يف   3/1326، ومسلم ب احلدود، ابب الرجم يف البالطكتا، يف  6/2499أخرجه البخاري  (3)

 رجم اليهود أهل الذمة يف الزان. بكتاب احلدود، اب
، والتمهيد يف ختريج 338، و ختريج الفروع على األصول للزجناين/2/104اإلحكام البن حزم (4)

 56، والقواعد والفوائد األصولبة البن اللحام/127الفروع على األصول لألسنوي/
 7/38 بدائع الصنائع (5) 
 2سورة النور: (6)
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وجه االستدالل:أن هللا تعاىل أوجب اجللد على كل زاٍن وزانية من غري فصل بني املؤمن 
 .(1)والكافر، ومىت وجب اجللد انتفى وجوب الرجم ضرورة

 .(2)«من أشرك ابهلل فليس مبحَصن » قال: أن النيب    ما رواه ابن عمر -
كر سبق ذ  ت، وقدخمرج على القول مبخاطبة الكفار ابملشروع من العقواب القولوهذا 

يقولون  – حلنفيةهم او  –االتفاق على ذلك يف حترير حمل النزاع، إال أن أصحاب هذا القول 
 اإلسالم يف اإلحصان .ابجللد دون الرجم الشرتاطهم 

 .(3)ال حُيَّد، وقال به املالكية :لثالقول الثا
 ومما استدلوا به:

 .(4)«من أشرك ابهلل فليس مبحَصن» قال: أن النيب  ما رواه ابن عمر -
جلمهور مع ام كية، وه، وهو قول املالاإلحصاناإلسالم يف  خمرج على اشرتاطالقول هذا و 

لى اشرتاط لدال عاليل يف القول مبخاطبة الكفار بفروع الشريعة، إال أهنم نظروا إىل الد
 اإلسالم يف اإلحصان.

 ـــــــــــــــــ

 7/38بدائع الصنائع (1)
، ابب من قال: من أشرك ابهلل يف كتاب احلدود ،8/216أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (2)

والدار قطين يف سننه، كتاب احلدود والدايت، من  ،فليس مبحصن،من حديث ابن عمر 
وابن أيب شيبة يف  ،هـ1422لبنان  –دار املعرفة بريوت  1، ط ،3/68حديث ابن عمر

 ،املرأة من أهل الكتاب مث يفجر، موقوفا  على ابن عمر ، يف الرجل يتزوج5/536مصنفه 
 .717برقم, 2/151وضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة  

 382القوانني الفقهية البن ُجزي/  (3)
 قريبا . سبق خترجيه (4)
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 ة: الذمي إذا تناول المسكر:المسألة الثالث

د  إقامة احلسالم يفاإل انبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة اختالف العلماء يف اشرتاط
لف اخت ذاوهل (هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟)ن القاعدة على شارب اخلمر، أل
 العلماء فيها على قولني:

 .(1)ال يقام عليه احلد، وقال به اجلمهور القول األول:
 ومما استدلوا به:

 أنه ال يعتقد حترميه، فلم يلزمه عقوبته، كالكفر. -

م تعرض هلم، فيكون ذلك احتقارا  أننا هنينا عن التعرض هلم وما يدينون، ويف إقامة احلد عليه
 .(2)للعهد، فلهذا مل يقم عليهم

مع أهنم يقولون مبخاطبة الكفار بفروع الشريعة إال أهنم   -وهم اجلمهور  –أصحاب هذا القول 
 ، ومنها هذه الصورة.(3)يستثنون من ذلك صورا  ال جيري عليهم فيها أحكام املسلمني

 .(4)ال به أهل الظاهر ، وبعض احلنابلةيقام عليه احلد، وق القول الثاين:
 ومما استدلوا به: 

 .(5)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  قوله تعاىل: .1
 .)6(چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  قوله تعاىل: .2

 .(7)أبهنم خماطبون بفروع الشريعة خمرج على القولوهذا القول 

 ـــــــــــــــــ

، 10/169، وروضة الطالبني390، والقوانني الفقهية/7/39بدائع الصنائع  (1)
   12/383واملغين

 7/40، وبدائع الصنائع24/31املبسوط (2)
 1/408البحر احمليط  (3)
 2/163، واحملرر11/372احمللى (4)
 49سورة املائدة: (5)

 39سورة األنفال:  (6)

، 124/ ، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي2/104 اإلحكام البن حزم (7)
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

  6/383الزركشي  ، وشرح56/ والقواعد والفوائد األصولبة البن اللحام
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 المبحث الخامس

 المشقة تجلب التيسير
 
 
 

 ن:وفيه مطلبا
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ان: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألت املطلب الثاين:
 هل جيب احلّد على الصيب واجملنون؟ املسألة األوىل:
 ان.هل جيب احلّد على املكره على اإلقرار ابلز  املسألة الثانية:
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 المبحث  الخامس

 .(1)المشقة تجلب التيسير
 ان:وفيه مطلب

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة

هذه القاعدة واحدة من القواعد اخلمس الكربى يف الفقه، وتشرتك مع بعض قواعد 
 .(2)التكليف يف أصول الفقه فيما يتعلق بتكليف ما ال يطاق، والرخص، وعوارض األهلية

 مفردات القاعدة:

ة، من الشقو،والشني، والقاف، واحلرف املعتل، لغة: هي الصعوبة والشدة واملعاان :املشقة
 . (3)أصل يدل على املعاانة وخالف السهولة والسعادة

 ، واجليم، والالم، والباء، أصالن:من َجَلبَ  جتلب:
 .(4)شيء يغشي شيئا   :واآلخراإلتيان ابلشيء من موضع إىل موضع، أحدمها: 

 : التسهيل والتخفيف، من اليسر، والياء، والسني، والراء، أصالن:لغة :التيسري
 أحدمها: يدل على انفتاح شيء وخفته، وهو اليسر ضد العسر.

 . (5)على عضو من األعضاءواآلخر: 
َخُّص  .(6)واملراد ابلتيسري هنا الرتَّ

 .(1)لغة: هي اليسر والسهولة :والرخصة
 ـــــــــــــــــ

، واألشباه والنظائر 1/48، واألشباه والنظائر للسبكي 1/308لحصين ل، و القواعد 3/169املنثور  (1)
، والبدر الطالع 4/445 ، وشرح الكوكب64، واألشباه والنظائر البن جنيم / 160للسيوطي /

  .218، الوجيز للبورنو /157/ 1، وشرح القواعد الفقهية للزرقا2/336
 2/348القواعد املشرتكة بني أصول الفقه والقواعد الفقهية للدكتور/ سليمان بن سليم هللا الرحيلي  (2)

 3/202مقاييس اللغة البن فارس  (3)
 1/469املصدر السابق  (4)
 6/155املصدرالسابق (5)
 .1/308القواعد احلصين  (6)
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 .(2)الثابت على خالف الدليل لعذر هو املشقة واحلرج واصطالحا : هي احلكم
 معنى القاعدة إجماالً:

أن الصعوبة تصري سببا  للتسهيل، فاألحكام اليت ينشأ عن تطبيقها حرج على املكلف ومشقة 
 . (3)يف نفسه أو ماله فالشريعة ختففها مبا يقع حتت قدرة املكلف دون عسر أو إحراج

 آراء العلماء في القاعدة:

هذه القاعدة واحدة من القواعد اخلمس الكربى يف الفقه، وقد أمجعت عليها كتب القواعد 
 .(4)الفقهية

 من أدلة القاعدة: 
 . (5) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ  قوله تعاىل: .1

 . (6) چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قوله تعاىل: .2

 . (7)«الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا... ولن يشاد  إن الدين يسر»: قوله  .3

 .8)«وبشروا وال تنفروا  يسروا وال تعسروا» :قوله  .4

 ـــــــــــــــــ
= 

 187 -186املصباح املنري/ (1)
 71التمهيد لألسنوي/  (2)
 218وجيز يف إيضاح قواعد الفقه للبورنو/ال (3)
، واألشباه والنظائر 1/48، واألشباه والنظائر للسبكي 1/308، و القواعد للحصين3/169املنثور (4)

 157/ 1، وشرح القواعد الفقهية للزرقا64، واألشباه والنظائر البن جنيم/ 160للسيوطي/

 185سورة البقرة: (5)
 6سورة املائدة: (6)
 .يف كتاب اإلميان، ابب الدين يسر، من حديث أيب هريرة 1/23البخاري  أخرجه (7)
، من املوعظة والعلم كي ال ينفروا يتخوهلم  ، يف كتاب العلم، ابب ما كان النيب 1/38أخرجه البخاري  (8)

 .يف كتاب اجلهاد والسري، ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري 3/1358ومسلم 
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 :(1)املقتضية للتخفيف املشاقّ 
 :على قسمني املشاقّ 
ال قتل اجلناة فزانة و م الكمشقة أمل احلدود ورج  :مشقة ال تنفك عنها العبادة غالباً  .1

 التخفيف و الرتخيص. ه يفأثر هلذ
 :وأما املشقة اليت تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب .2
 :مشقة عظيمة فادحة :األوىل

ص الرتخييف و للتخف كمشقة اخلوف على النفوس واألطراف ومنافع األعضاء فهي موجبة
ادة  عبيفلفوات يضها لإلقامة مصاحل الدين أوىل من تعر  ألن حفظ النفوس واألطراف؛ قطعا  

 .أو عبادات يفوت هبا أمثاهلا
 :مشقة خفيفة ال وقع هلا :الثانية

ن حتصيل ليها ألإفات كأدىن وجع يف إصبع وأدىن صداع يف الرأس فهذه ال أثر هلا وال الت
 .مصاحل العبادات أوىل من دفع مثل هذه املفسدة اليت ال أثر هلا

 السابقتني: متوسطة بني املرتبتني :الثالثة
املرتبة العليا أوجب التخفيف أو من الدنيا مل يوجبه كحمى خفيفة ووجع  فما دان من

 .الضرس اليسري وما تردد يف إحلاقه أبيهما اختلف فيه وال ضبط هلذه املراتب إال ابلتقرب
 :(2)أسباب التخفيف يف العبادات وغريها سبعة

 .لهاجل :خلامسا .سيانالن :الرابع .اإلكراه :الثالث. املرض :الثاين .السفر :األول
بولة جملنفوس ة إذ افإنه نوع من املشق: النقص :السابع. العسر وعموم البلوى :السادس

 .ناجملنو صيب و تكليف ال التكليفات فمن ذلك عدم على حب الكمال فناسبه التخفيف يف

 ـــــــــــــــــ

 167ـ 160، واألشباه والنظائر للسيوطي /22ـ 2/13قواعد األحكام  (1)

 املصادر السابقة الصفحات نفسها. (2)
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 المطلب الثاني:
 (1)أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 : وفيه مسألتان
 الحدّ على الصبي والمجنون: المسألة األولى: هل يجب

انبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن الصيب واجملنون انقصا األهلية، ومن أسباب 
التخفيف والتيسري: النقص، وهلذا اتفق العلماء على عدم وجوب احلد على الصيب 

 .)2(واجملنون
 ومما استدلوا به:

  النيب  أن حىت يستيقظ وعن الصغري حىت  رفع القلم عن ثالثة عن النائم»:قال
 (3).«يكرب وعن اجملنون حىت يعقل أو يفيق

 المسألة الثانية:هل يجب الحدّ على المكره على اإلقرار بالزنا:

انبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة أن من أسباب التخفيف والتيسري: اإلكراه، وهلذا 
 (4) عليه حّد. بء على أن املكره على اإلقرار ابلزان ال يؤخذ إبقراره، وال يرتتاتفق العلما

 ومما استدلوا به ما يلي:
 (5)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چقوله تعاىل -
  .(6)«عليه استكرهوا وما ، والنسيان ،اخلطأ أميت عن يل جتاوز هللا إن» : قول النيب  -

 ـــــــــــــــــ

 64األشباه والنظائر/ .«هيتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشرع وختفيفا ت»قال ابن جنيم احلنفي:  (1)
، وروضة 2/258، وشرح زروق8/78، وشرح الزرقاين7/34، وبدائع الصنائع9/55املبسوط (2)

 11/481،واملغين 5/379، واملهذب للشريازي10/86طالبنيال
 78سبق خترجيه  (3)
 435ـ12/434، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب24/83املبسوط (4)
  106سورة النحل: (5)
  100سبق خترجيه ص (6)
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 المبحث السادس

 هل الترك فعل, أو ال؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ئل: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسا املطلب الثاين:
  ، هللو جرح إنسان إنساان فرتك مداواة جرحه حىت هلك املسألة األوىل:

 ضمنه اجلاين؟ي
 ضمنه؟ي فهل تلف لو أمكنه إجناء إنسان من مهلكة، فلم ينجه حىت ملسألة الثانية:ا

 فلم ه،ببذل لحقهإذا اضطرت هبيمة األجنيب إىل طعامه وال ضرر ي املسألة الثالثة:
 يبذله حىت ماتت، فهل يضمنها.
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 المبحث السادس:

 (1)هل التَّْرك فعل, أو ال؟

 وفيه مطلبان: 
 األول المطلب

 التعريف بالقاعدة

 مفردات القاعدة:

 .(2)لغة: هو التخلية عن الشيء، يقال: ترك الشيء إذا خالّه :الرتك
ض وسواء تعرَّ ،عدم فعل املقدور سواء كان هناك قصد من التارك أو الاصطالحا  هو: و 

 .(3)فعل الضد :كالرتَّْ  :وقيل.لضده أو مل يتعرض
  ،أصل صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغريه ،والالم ،والعني ،الفاء :فعل

  .(4)فعلت كذا أفعله فعال   :من ذلك
 :(5)واألفعال أربعة أقسام

 الفعل الصريح، كالصالة. .1
ڦ   چ فعل اللسان، وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعاىل: .2

  .(6)چ       ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ

إذا التقى املسلمان » العزم املصمم على الفعل، والدليل على أنه فعل قوله  .3

 ـــــــــــــــــ

، واملستصفى 43، ومنتهى السول واألمل /1/106، وفواتح الرمحوت 2/135سري التحرير ت (1)
، وشرح خمتصر الروضة 1/173، وروضة الناظر 1/385البحر احمليط ، و 1/300
، واملذكرة  لألمني الشنقيطي 493 -491 /1، ، وشرح الكوكب املنري 246 -1/242
/46-47 

 1207، والقاموس احمليط/ 1/345مقاييس اللغة البن فارس  (2)
 298،299الكليات للكفوي/ (3)
 4/511مقاييس اللغة البن فارس (4)
 48 -46املذكرة  لألمني الشنقيطي/   (5)
 112سورة األنعام: (6)
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قالوا: اي رسول هللا قد عرفنا القاتل فما ابل  «بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار
 .(1)«إنه كان حريصا  على قتل صاحبه»املقتول؟ قال:
مياء دّل بداللة اإل ، حيث«قتل صاحبهإنه كان حريصا  على »: وجه االستدالل: يف قوله 

 . النار سببهوالتنبيه على أن حرص املقتول على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل ب
 معنى القاعدة إجماالً:

ي ال وجود مر عدمنه أأهل الرتك من أقسام األفعال، فيثاب املكلف به أو يعاقب عليه، أم 
 و ال يعاقب؟ له، فال يدخل حتت كسب اإلنسان، فال يثاب عليه

 آراء العلماء في القاعدة: 

 للعلماء يف هذه القاعدة مذهبان:
 .(2)املذهب األول:أن الرتك فعل، وقال به اجلمهور

، ومنهم أبو هاشم (3)املذهب الثاين: أن الرتك ليس بفعل بل هو عدم، وهو قول أكثر املعتزلة
 .(4)اجلبائي

 ـــــــــــــــــ

 فسماهم ٩ احلجرات: چڱ  ڱ ڳ  ڱ   ڱ چ : أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، ابب (1)
 ، ابب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما.4/2213، ومسلم 1/20املؤمنني

ة ،وروض1/300، واملستصفى1/106، وفواتح اللرمحوت2/135يسري التحرير (2)
، والبحر 246 -1/242، وشرح خمتصر الروضة43، ومنتهى السول واألمل/1/173الناظر
-46، واملذكرة  لألمني الشنقيطي/493 -491 /1، وشرح الكوكب املنري1/385احمليط
47 

 284، وآراء املعتزلة األصولية للضوحيي/1/493، وشرح الكوكب املنري1/440هناية السول (3)

هــو عبـد السـالم بـن حممـد بــن عبـد الوهـاب بـن سـالم بــن خالـد بـن محـران بــن  :أبـو هاشـم اجلبـائي (4)
املشــهور هــو وأبــوه مــن رؤوس  ، كنيتــه أبــو هاشــم ، ولقبــه اجلبــائي،  املــتكلم  أابن مــوىل عثمــان

بـــو يوســـف املعتزلـــة ابلبصـــرة، وكـــان فائقـــا علـــى أقرانـــه، وإليـــه تنســـب اهلامشيـــة، مـــن شـــيوخه أبـــوه، وأ
 .هـ321كتاب االجتهاد، تويف سنة الشحام البصري رئيس املعتزلة ابلبصرة،  من مصنفاته: 

 .1/172، الفتح املبني 3/183وفيات األعيان 
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 من أدلة القول األول: 
  .(1)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈڭ  چ  قوله تعاىل: -

َعا ، والُصْنع أخص مطلقا   وجه االستدالل: مّسى هللا تعاىل عدم هني الرابنيني واألحبار هلم ُصنـْ
من الفعل، فدلَّ على أن تر ك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فعل بدليل تسمية هللا له 

 . (2)ُصْنعا  
 .(3)چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ چ  قوله تعاىل: -

 .(4)وجه االستدالل: مّسى هللا تعاىل عدم تناهيهم عن املنكر فعال  
 . (5)«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده»: قوله  -

 .(6)على أن الرتك فعل األذى إسالما ، وهو يدل تـَْرك  وجه االستدالل: مّسى النيب
 من أدلة القول الثاين:

 (7)ميدح برتكه، حىت مع الغفلة عن ضدية ترك الزان أن اترك الزان. 
 :وبيان ذلك

، من  أن من دعاه الداعي إىل فعل الزان فلم يفعله، فإن العقالء ميدحونه على أنه مل يزن 
ذا يصلح أن يكون العدم غري أن خيطر بباهلم فعل ضد الزان، حىت ينسب املدح إليه، وهب

 .(8)متعلق التكليف
 ـــــــــــــــــ

  63سورة املائدة:  (1)
 46املذكرة  لألمني الشنقيطي/ (2)
  79سورة املائدة:  (3)
  46املذكرة  لألمني الشنقيطي/ (4)
، ومسلم 1/13كتاب اإلميان، ابب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده   يف أخرجه البخاري (5)

 ضل اإلسالم وأي أموره أفصل. ، ابب بيان تفااإلميان يف كتاب 1/65

 47املذكرة  لألمني الشنقيطي/ (6)
 284، وآراء املعتزلة األصولية للضوحيي/1/493، وشرح الكوكب املنري1/440هناية السول (7)
 285املعتزلة األصولية للضوحيي/ آراء (8)
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 المطلب الثاني:
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان: 

ً فترك مداواة جرحه حتى هلك,  ل هالمسألة األولى: لو جرح إنسان إنسانا

 يضمنه الجاني؟

 همه، ومنبائل قافرتق العلماء يف هذه القضية فمنهم قائل بعدم الضمان، ومنهم 

 املفصل، وتوضيح ذلك كاآليت:

 يضمنه اجلاين، ألنه جاٍن،وترك التخلص ال يسقط الضمان، وهو املذهب القول األول:

  (1)عند احلنابلة
؛ ألنه مهلك لنفسه برتك مداواة جرحه، (2)ال يضمن، وهو وجه عند احلنابلةالقول الثاين:

 وهو خمرج على أن الرتك فعل.
 التفصيل: القول الثالث:

كه وال عربة برت  قصاص،كانت اجلراحة مهلكة، والربء غري موثوق به ولو عاجل، وجب الإن   -
 العالج.

 صاص.ال قإن كانت اجلراحة غري مهلكة، وكان الربء موثوقا به لو عاجله، ف -
إن كانت اجلراحة مهلكة، وكان الربء موثوقا  به لو عاجله، وترك املعاجلة ففيه اخلالف،  -

 . (3)وقال به الشافعية
لذي قتل انه هو ؛ ألوكأن الصحيح عند الشافعية يف هذه املسألة أن ال عقل فيه وال قود
 ح.ش اجلر ح أر نفسه إذ كان يقدر على أن يداوي جرحه فيسلم من املوت، وعلى اجلار 

 لتخلص منها،ا على ادرا  ولعل ما يشري إىل ذلك قوهلم يف مسألة ما لو ألقاه يف انر وكان ق
فال قود. واختلف يف العقل على قولني... قال الربيع: »مات، قال يف األم:فرتك التخلص ف

أصح القولني: أن ال عقل فيه وال قود؛ ألنه هو الذي قتل نفسه إذ كان يقدر على أن 
 ـــــــــــــــــ

 63، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/11/451املغين  (1)
 63،والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/5/623الفروع  (2)
 135 ،10/134، وشرحه العزيز للرافعي380الوجيز للغزايل/ (3)
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ول ما طُر ح قبل أن يتخلص فيسلم من املوت، وعلى الطارح أرش ما أحرقت النار منه أ
 .(1) «ميكنه التخلص

 ن هذا القول خمرج على أن الرتك فعل.ومما سبق يتضح أ
 ؟(2)المسألة الثانية: لو أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة, فلم ينجه حتى تلف فهل يضمنه

 ـــــــــــــــــ

 7/17األم (1)
 ملستجدة ما يلي:ومن نظائر هذا الفرع من احلوادث ا (2)

  :امتناع بنك الدم عن إعطاء الدم ملريض يف حاجة ماسة إليه 

وُيساءل  تقاعسه،و فضه إذا كان الدم يف مركز من مراكز جتميعه، فإن املركز يؤاخذ على ر 
يض، وقد ح أو مر جري قانوان ، وتشتد املساءلة حني يكون نقل الدم ضرورة الزمة إلنقاذ

 عس، واالمتناع وفاة املصاب.يرتتب على الرفض أو التقا
شيخ األزهر )لى جاد احلق ، للشيخ/ جاد احلق ع3/437،438حبوث وفتاوى إسالمية معاصرة 

 األسبق(.
 :اسنعاش الصناعي 

 عيه، أو تعطلو ن يفقد يب ملاملعاجلة املكثفة اليت يقوم هبا الفريق الط هو اسنعاش الصناعي:
 ، وغالبا  مالطبيعياملها والرئة إىل أن تعود إىل ع عنده وظائف بعض األعضاء احليوية كالقلب

هلواء دخال اوم إبيتضمن ذلك استعمال أجهزة معيضة؛ كاملنفاس ؛) وهو جهاز كهرابئي يق
اخل( فهذا اء الداهلو  إىل الرئتني وإخراجه منهما، مع إمكانية التحكم بنسبة األكسجني يف

ن ل رجفاز مزي) انظم خّطي(، وجهااجلهاز يعوض عن عمل الرئة، وكمنظم ضرابت القلب
 كثفة.ماقبة القلب، إضافة لعالجات دوائية خمتلفة ال ميكن إعطاؤها إالّ حتت مر 

 .211) ندى حممد نعيم(صانظر: موت الدماغ بني الطب واسسالم ل
 ستمرارية الفاملصاب احملتاج لإلنعاش، هو مصاب تعطلت عنده بعض الوظائف الضرور 

يعرض  ذإ أيمث برتكه؛ نقاذ حياته،أيخذ حكم الوجوب ابلنسبة للمريض،احلياة، فهو وسيلة إل
أو من  ريق،غنقاذ كون إبإلنعاش أشبه ما يللمجتمع املسلم، فإن ا ةحياته للخطر، أما ابلنسب

 وقع يف مهلكة، فهو واجب كفائي.
ند واجبا  ع مرا  يعد أ سعافهوحيث إن املريض املشرف على اهلالك نظري اجلائع يف البيداء، فإن إ

 مجهور الفقهاء.
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 احلق. ، للشيخ/ جاد احلق على جاد3/215،214انظر: حبوث وفتاوى إسالمية معاصرة 
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 قولني:اختلف العلماء يف هذه املسألة على 
 .(2)، والصحيح عند احلنابلة(1)يضمنه،وهو قول املالكية القول األول:

 ومما استدلوا به:
، فأبوا أن يسقوه، فأدركه جال  استسقى على ابب قومأن ر  ما روي عن عمر -

 . (3)الدية  العطش، فمات، فضمنهم عمر 
 وهذا القول خمرج على أن الرتك فعل .

 .(4)ال يضمنه، وهو قول عند احلنابلة القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(5)هالكه،كما لو مل يـُْعلم حباله أنه مل يوجد منه فعل تسبب به إىل
 وهذا خمرج على أن الرتك ليس بفعل.

 ـــــــــــــــــ

، ويفرق املالكية بني الرتك عمدا ، وأتوال ، فإن ترك 2/111حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (1)
 ى عاقلته.التخليص عمدا  فإنه يضمن الدية يف ماله، وغن تركه متأوال  فالدية عل

، ورؤوس املسائل اخلالفية أليب املواهب العكربي  63القواعد والفوائد األصولية البن اللحام/ (2)
  5/470احلنبلي 

، 18318، يف العقول، ابب من قتل يف زحام، برقم 10/51أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (3)
 يستسقى حىت ميوت، ، يف الدايت، ابب الرجل يستسقي فال9/412وابن أيب شيبة يف مصنفه 

 7918برقم 
 6/12، و الفروع12/102املغين (4)
 12/103املغين (5)
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المسألة الثالثة: إذا اضطرت بهيمة األجنبي إلى طعامه وال ضرر يلحقه ببذله, فلم 

 يبذله حتى ماتت, فهل يضمنها؟
 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:

 .(1)أنه يضمنها، و به قال اجلمهور القول األول:
 دلوا به:ومما است

 ، وهذا خمرج على أن الرتك فعل.(2)أهنا ماتت بسبب تعدى به، فضمنها
 .(4)، وهو رواية عن احلنابلة(3)ال ضمان عليه، و به قال احلنفية :القول الثاين

 ـــــــــــــــــ

، 12/102، واملغين 14/191، وتكملة اجملموع 114ات قواعد الفقه عند املالكية/تطبيق (1)
 63والقواعد والفوائد األصولية/

 12/102، واملغين  14/191تكملة اجملموع  (2)
 40جممع الضماانت/ (3)
 63لقواعد والفوائد األصولية/ا (4)
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 المبحث السابع

 كان موجودا حالة الوجوب لو من وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما

 و ال؟ لمنع الوجوب, هل يمنع الوجوب أ

 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 
 ئل:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه أربع مسا املطلب الثاين:
ء ق قبل استيفاو أعتتل أإذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا،مث أسلم القا املسألة األوىل:
 القصاص منه.

 .يستوَف منه حىت جنّ لو قتل وهو ابلغ عاقل، فلم  املسألة الثانية:
 إذا زان ابمرأة مث تزوجها أو ملكها. املسألة الثالثة:

 لو سرق نصااب فلم يقطع حىت نقصت قيمته.املسألة الرابعة: 
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 المبحث السابع

 من وجب عليه حق فلم يؤده حتى وجد ما كان موجودا حالة الوجوب

 (1)لمنع الوجوب, هل يمنع الوجوب أو ال؟

 وفيه مطلبان:
 ب األولالمطل

 ةالتعريف بالقاعد 
 مفردات القاعدة:

 .(2): الساقط، والالزم، والثابتيف اللغة الواجب الواجب: وجب:
 . (3)«ما طلب الشرع فعله طلبا  جازما  »: ويف االصطالح
  .(4)«الذي يذم شرعا  اتركه قصدا  مطلقا   »وعرف أيضا أبنه 

فاحلق نقيض  ،احلاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته يف اللغة: احلق
  .(5)وثبت وجب :حق الشيءو  ،الباطل

هو احلكم املطابق للواقع يطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب ابعتبار  واصطالحاً:
  .(6)ويقابله الباطل ،اشتماهلا على ذلك

 ـــــــــــــــــ

 هذه القاعدة ذكرها ابن اللحام يف كتابه القواعد والفوائد األصولية عند ذكره لقاعدة:  (1)
  «ألداء امكان إيستقر الوجوب يف العبادة املوسعة مبجرد دخول الوقت, و ال يشرتط  »

هذه  دا  ذكرأجد أح ت فلموذكر قاعدتنا، و حبث «وقريب من القاعدة أيضا ...  »مث قال بعدها: 
 74 – 71القاعدة هبذا اللفظ غريه.  انظر: القواعد والفوائد األصولية/ 

 

 531، املصباح املنري/333، وخمتار الصحاح/143القاموس احمليط / (2)

 .211تقريب الوصول / (3)

 ، مع شرحه هناية السول. 1/73املنهاج  (4)

 125، واملصباح املنري/806/، والقاموس احمليط2/15مقاييس اللغة  (5)
 216، وأنيس الفقهاء/120التعريفات / (6)
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الياء أصل واحد وهو إيصال الشيء إىل الشيء أو اهلمزة والدال و مأخوذ من أدي، ف يؤده:
 .(1)وصوله إليه من تلقاء نفسه

 .(2)هو: فعل املأمور به يف وقته املقدر له شرعا   يف االصطالح واألداء
  .(3)امليم والنون والعني أصل واحد هو خالف اإلعطاء :املنع

 .(4)يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود، وال عدم لذاته ما واملانع يف االصطالح هو:
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

د   نع من ثبوتميلك ما عد ذبمن ثبت يف ذمته حق فلم يؤده يف وقته املقدر له شرعا ، مث ُوج 
 عف، حبيث يرفاملكل ذمة ذلك احلق ابتداء ، فهل لذلك املانع أتثري يف ذلك احلق الثابت يف

 ثبوته من الذمة أو ال؟
 آراء العلماء في القاعدة:

 عند ذكره لقاعدة:  (5)هذه القاعدة ذكرها ابن اللحام يف كتابه القواعد والفوائد األصولية
  «ألداء مكان اإرتط يستقر الوجوب يف العبادة املوسعة مبجرد دخول الوقت, و ال يش »

وذكر قاعدتنا، و حبثت فلم أجد أحدا   (6)«وقريب من القاعدة أيضا ...  »مث قال بعدها: 
 ذكر هذه القاعدة هبذا اللفظ غريه.

 ـــــــــــــــــ

 1/74مقاييس اللغة  (1)
 1/447، وشرح خمتصر الروضة 1/185روضة الناظر  (2)
 5/278مقاييس اللغة  (3)
 1/436شرح خمتصر الروضة  (4)
 71القواعد والفوائد األصولية/ (5)
 74املصدر السابق / (6)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه أربع مسائل:

ستيفاء اقبل  أو أعتق عبدا,ثم أسلم القاتل أو عبدذميا المسألة األولى: إذا قتل ذمي 

 القصاص منه فما الحكم؟

 لة قوالن:للعلماء يف هذه املسأ
 . (1)يقتص من كل منهما، و به قال األئمة األربعة القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(2)وجود املساواة وقت القتل وهو املعترب .1
أن القصاص عقوبة، فكان االعتبار فيها حبال وجوهبا دون حال استيفائها،   .2

 .(3)دينكاحلدود، كما أنه حق وجب عليه قبل إسالمه، فلم يسقط إبسالمه، كال

 ام وجد ه حىتمن وجب عليه حق فلم يؤد فنالحظ أن هذا القول خمرج على القول أبن
 نه ال مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبكان موجودا حالة الوجوب لو 

 .(4)ال يقتص منه، و به قال بعض العلماء القول الثاين:
 ومما استدلوا به: 

 .(5)«بكافر مسلم ال يقتل»حديث: 

 ـــــــــــــــــ

واحلاوي ، 4/82، واإلشراف 2/1097ن عبد الرب ، و الكايف الب3/195ر شرح معاين اآلاث (1)
 74، والقواعد والفوائد األصولية /11/467، واملغين 12/11

 6/103تبيني احلقائق  (2)
 4/82، واإلشراف 11/467املغين  (3)
 11/467، و املغين 11/39كابن حزم و األوزاعي. انظر: احمللى    (4)
 214سيأيت خترجيه ص (5)
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 .(1)أن إسالمه لو قارن السبب، منع عمله، فإذا طرأ، أسقط حكمه
ما   وجدىتؤده حمن وجب عليه حق فلم ي على القول أبن يكون هذا القول خمرجاوعليه 

 نه مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبكان موجودا حالة الوجوب لو 

 منه حتى جّن: المسألة الثانية: لو قتل وهو بالغ عاقل, فلم يستوفَ 

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن: 
إن دفعه القاضي إىل الويل يف حال كونه عاقال ، مث جن بعد ذلك، اقتص منه، وإن  القول األول:

 .(2) جن قبل دفعه سقط عنه القصاص، ووجبت الدية استحساان ، و به قال احلنفية
 ومما استدلوا به:

با  حالة الوجوب، وذلك يكون ابلقضاء أن شرط وجوب القصاص عليه، كونه خماط
ابلقصاص، ويتم ابلدفع، فإذا جن قبل الدفع متكن اخللل يف الوجوب، فصار كما لو جن 

 (3)قبل القضاء.
يقتص منه حال جنونه، و ال يؤخر إىل حال إفاقته، و به قال الشافعية،  القول الثاين:

بت ببينة، أما إذا ثبت إبقراره فإنه ال واحلنابلة، إال أن احلنابلة يشرتطون أن يكون القتل ث
 .(4)يقتص منه حىت يصحو

 ومما استدلوا به:
أن العربة حبال ارتكاب اجلناية، وهو يف وقتها مكلف، فيقاد بذلك وال حاجة النتظاره حىت 

 .(5)يفيق ما دام أنه قد ثبت عليه موجب القود
ا إذا ثبت إبقراره فإنه ال يقتص منه أما ما يشرتطه احلنابلة من أن يكون القتل ثبت ببينة، أم

 ـــــــــــــــــ

 11/467املغين  (1)
  10/163حاشية ابن عابدين  (2)
 10/163حاشية ابن عابدين  (3)
  74، والقواعد والفوائد األصولية /11/482، واملغين 4/230مغين احملتاج  (4)
  11/482، واملغين 4/230مغين احملتاج  (5)
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 .(1)حىت يصحو، وذلك الحتمال أن يرجع عن إقراره
كان و  لجد ما  و ىتمن وجب عليه حق فلم يؤده ح على القول أبن فيكون هذا القول خمرجا
 نه ال مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبموجودا حالة الوجوب 

 ملكها:المسألة الثالثة: إذا زنا بامرأة ثم تزوجها أو 

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن: 
 .(2). ال حد عليه، و هو  رواية عن  أيب حنيفة القول األول:

 ومما استدلوا به:
أن املرأة تصري مملوكة للزوج ابلنكاح يف حق االستمتاع، فحصل االستيفاء من حمل مملوك، 

 .(3)فيصري شبهة تدرأ احلد
كان   لوما   وجدىتحمن وجب عليه حق فلم يؤده  هذا القول خمرج على القول أبنفو عليه 

 نه مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبموجودا حالة الوجوب 
 .(4)عليه احلد، و به قال اجلمهور، و هو أيضا  رواية عن أيب حنيفة.  القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
 .(5)أن احلد قد وجب ابلزان السابق، فال يسقطه الزواج الالحق، وال ملك اليمني

ن كالو   ما  وجدمن وجب عليه حق فلم يؤده حىت و هذا القول خمرج على القول أبن
 نه ال مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبموجودا حالة الوجوب 

 ـــــــــــــــــ

  11/482املغين  (1)

 7/62بدائع الصنائع  رواها عنه أبو يوسف.  (2)
 7/62بدائع الصنائع  (3)

 74، والقواعد والفوائد األصولية /12/378، واملغين 7/62. بدائع الصنائع  رواها حممد بن احلسن (4)
 12/378، واملغين 7/62بدائع الصنائع  (5)
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 المسألة الرابعة: لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته: 

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن: 
 .(1)نفيةيسقط القطع، و به قال احل القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(2)أن كمال النصاب ملا كان شرطا  يف االبتداء، يشرتط كماله عند استيفاء احلد ابلفعل

لو  ا وجد م حىت من وجب عليه حق فلم يؤده و هذا القول ميكن خترجيه على القول أبن
 نه مينع الوجوب.، فإملنع الوجوبكان موجودا حالة الوجوب 

 .(3)يسقط القطع، و به قال اجلمهورال  القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

أن النصاب شرط لوجوب القطع، فال تعترب استدامته كاحلرز ،كما أن اعتبار احلدود حبال 
 .(4)وجوهبا دون حال استيفائها

ن كالو   ما  وجدمن وجب عليه حق فلم يؤده حىت و هذا القول خمرج على القول أبن
 نه ال مينع الوجوب.، فإالوجوبملنع موجودا حالة الوجوب 

 ـــــــــــــــــ

 11/5980، والتجريد 5/407، وشرح فتح القدير3/235حتفة الفقهاء  (1)
 5/407شرح فتح القدير (2)
، ومغين احملتاج 7/329روضة الطالبني ، و 457 – 4/456، اإلشراف 12/149الذخرية  (3)

  74، والقواعد والفوائد األصولية /12/453، واملغين 4/158
 12/453، واملغين 457 – 4/457اإلشراف  (4)
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 الفصل الثاني

 عليها قالقواعد المتعلقة باألدلة المتف

 

 

 : أربعة مباحث وفيه
 العزيز. القواعد املتعلقة ابلكتاب :ث األولاملبح

 املطهرة. القواعد املتعلقة ابلسنة :املبحث الثاين
 .القواعد املتعلقة ابإلمجاع ث:املبحث الثال
 .القواعد املتعلقة ابلقياس :عاملبحث الراب
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 المبحث األول

 القواعد المتعلقة بالكتاب
 
 

 :ويف هذا املبحث مطلب واحد
 هل القراءة الشاذة حجة ؟ مطلب:

 وفيه فرعان:
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 :احدةو أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة  الفرع الثاين:

 لسارق قطع اليد اليمىن ل -
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 مطـــلب

 ؟ (1)هل القراءة الشاذة حجة

 وفيه فرعان:
 التعريف بالقاعدة: الفرع األول:

 :مفردات القاعدة
قاييس اللغة: القاف والراء واحلرف مصدر قرأ يقرأ قراءة  وقرآان  فهو قار ، جاء يف م: القراءة

قرآن بذلك جلمعه ما فيه من األحكام املعتل أصل صحيح يدل على مجع واجتماع، ومسُّ ي ال
  .(2)والقصص وغري ذلك

شذ  ،تقول:الشني والذال يدل على االنفراد واملفارقة من الشاذ، قال ابن فارس: :الشاذة
الذين يكونون يف القوم وليسوا من قبائلهم وال  :وشذاذ الناس ،الشيء يشذ شذوذا  

 .(3)منازهلم
 عن اجلماعة، واملنفرد عن اجلمهور. هو اخلارجفالشاذ:

ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم من  :هي  يف اصطالح الُقرَّاء القراءة الشاذة
 وتسّمى شاذة لكوهنا شذت عن زايدة ال نقص، وإبدال كلمة أبخرى وحنو ذلك.

 ـــــــــــــــــ

، واحملصول البن 2/18 ، وفواتح الرمحوت3/9، وتيسري التحرير1/281 أصول السرخسي (1)
، وحتفة املسؤل 270، وتقريب الوصول /1/382ى السول وخمتصر منته، 120العريب/

، 2/95، ورفع احلاجب 1/321، ومجع اجلوامع 1/273، ولباب احملصول 2/162
، واملستصفى 1/666، والربهان 1/202، واإلحكام لآلمدي 142والتمهيد لألسنوي /

، وشرح الكوكب 203 /1، وروضة الناظر1/315، وأصول الفقه البن مفلح 2/11
 .2/20، وشرح خمتصر الروضة140 -2/138نريامل

 79 -5/78مقاييس اللغة  (2)
 3/180مقاييس اللغة  (3)
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 .(1)صحيحا   ارسم املصحف اجملمع عليه، وإن كان إسناده
 .(2): ما عدا املتواترةالقراءة الشاذة يف اصطالح األصوليني هي

 :معنى القاعدة إجماالً 
 جيوز ،سول هللا ر ا  عن واتر القراءات اليت قرأ هبا بعض أفراد الصحابة، ومل تنقل نقال  مت هل

 استنباط األحكام الشرعية منها أو ال؟
 ومن أمثلة القراءة الشاذة:

 .(3) ﴾فاقطعوا أمياهنما ون والسارقاتوالسارق﴿ مسعود قراءة عبد هللا بن 
 :آراء العلماء في القاعدة

اختلف العلماء يف حكم االحتجاج ابلقراءة الشاذة، وأخذ األحكام منها، بعد أن اتفقوا 
 وهلم يف املسألة ثالثة أقوال: ، (4)على أهنا ليست قرآان  

 . (6)، وهو رواية عن اإلمام أمحد(5)ةأهنا حجة مطلقا ، وقال به احلنفي القول األول:
، وهو رواية عن (8)،وبعض الشافعية(7)وقال به املالكية أهنا ليست حجة مطلقا ،القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

 .82منجد املقرئني للجزري/ (1)
 1/203روضة الناظر (2)

ورمبـــا قـــال: يف  –يف قراءتنـــا  »، حيـــث أخـــرج بســـنده عـــن إبـــراهيم قـــال: 8/397تفســـري الطـــربي  (3)
، 7/460، واجلــامع ألحكــام القــرآن « ات فــاقطعوا أمياهنمــاوالســارقون والســارق »قــراءة عبــد هللا: 

 2/270راءات ومعجم الق
 .38سورة املائدة : چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ والقراءة املتواترة هي: 

 67، واملذكرة الشنقيطي/2/11فواتح الرمحوت (4)
 .، ويرون أهنا حجة ظنية2/18، وفواتح الرمحوت 3/9، وتيسري التحرير1/281أصول السرخسي (5)
 -2/138، وشرح الكوكب املنري203 /1، وروضة الناظر1/315أصول الفقه البن مفلح  (6)

 .  2/20، وشرح خمتصر الروضة140

، وحتفة 270، وتقريب الوصول /1/382، وخمتصر منتهى السول  120احملصول البن العريب/ (7)
 1/273، ولباب احملصول 2/162املسؤل للرهوين 

 2/11، واملستصفى للغزايل1/666، والربهان للجويين 1/202اإلحكام لآلمدي  (8)
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 .(1)اإلمام أمحد
أهنا حجة إذا صرّح الراوي ابلسماع أو أبهنا قرآن، أو رفع ذلك إىل النيب  القول الثالث:

ووافقهم (4)، واإلسنوي(3)أصحابه كابن السبكي، وبعض (2)، وقال به اإلمام الشافعي ،
 .(5)بعض املالكية

 ة: ـاألدل
 من أدلة القول األول:

 .(6)فهو حجة  ، وكل ما كان مسموعا  عنه  أنه مسموع عن النيب  .1
 .(7)أنه إما أن يكون قرآان ، أو خربا ؛ ألن نقل العدل ال يكون من اخرتاع بل مساع  .2

 من أدلة القول الثاين:
 أنه ليس بقرآن لعدم تواتره، وال خبرب يصلح العمل به؛ ألن شرط صحة العمل ابخلرب أن -

 . (8)ينقل على أنه خرب صريح، وال حجية يف غريها

 ـــــــــــــــــ

 140 -2/138، وشرح الكوكب املنري1/315أصول الفقه البن مفلح  (1)

حبكاية   وإمنا أخذان خبمس رضعات عن النيب »، ط دار الوفاء: 6/76قال يف األم (2)
 .«، أهنن حيرمن، وأهنن من القرآنعائشة

ت أنه مما نزلُأخْ »أ( قول اإلمام الشافعي:  60 –ب /59 وذكر البويطي يف املختصر )خمطوط من  رب 
ن القرآن ال أييت أل؛  ل هللاالقرآن، وهذا وإن مل يكن قرآان  يـُْقرأ فأقل حاالته أن يكون عن رسو 

 ا هـ  «به غريه 
 .2/95ورفع احلاجب عن ابن احلاجب ، 1/321مجع اجلوامع  (3)

 .142التمهيد لألسنوي / (4)

، والبحر احمليط 2/258هم شرح صحيح مسلم للقرطيب ، واملف2/223نتقى للباجيامل (5)
1/478 

 2/19، وفواتح الرمحوت 3/9تيسري التحرير  (6)
  2/19فواتح الرمحوت  (7)
 2/162حتفة املسؤل للرهوين (8)
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 من أدلة القول الثالث:
 أنه مما نزل من القرآن، وهذا وإن مل يكن قرآان  يـُْقرأ فأقل حاالته أن يكون عن رسول -

 .(1) أييت به غريهخربا  ؛ ألن القرآن ال هللا 

 ـــــــــــــــــ

 أ(. 60 –ب /59 :)خمطوطخمتصر البويطي  (1)
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 الفرع الثاني:

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 قطع اليد اليمنى للسارق: -

، ولكنهم اختلفوا يف مأخذ (1)اتفق الفقهاء على أن السارق إذا سرق قطعت يده اليمىن
 احلكم:

ات ون والسارقوالسارق﴿ فمن حيتج ابلقراءة الشاذة يستدل بقراءة ابن مسعود 
، (4)، والشافعية(3)، ابإلضافة إىل أدلة أخرى، وهو مذهب احلنفية (2) ﴾فاقطعوا أمياهنما

 ، وهذا موافق ملدلول القاعدة.(5)واحلنابلة
ومن الحيتج هبا استدل بفعل النيب 

 .(8)، وهو مذهب املالكية(7)اخللفاء الراشدينو ، )6(

 ـــــــــــــــــ

 135، ومراتب اإلمجاع ابن حزم /12/440، واملغين 26/566 بن قدامةالالشرح الكبري  (1)
 2/270، ومعجم القراءات 7/460، اجلامع ألحكام القرآن 8/397تفسري الطربي  (2)
 393 /5هـ ، وشرح فتح القدير 1421دار الكتب العلمية  1، ط2/416اهلداية  (3)
  11/241، والعزيز للرافعي 13/97حبر املذهب للروايين  (4)
  12/440، واملغين ملوفق الدين ابن قدامة  26/566الدين ابن قدامة  الشرح الكبري لشمس (5)
َ بسارق فقطع ميينه  وذلك ما ُرو َي عنه    (6) ، كتاب حد 6/2781.   التلخيص احلبري أنه ُايت 

يث ، من حد674، رقم 811 -2/810، ومعرفة الصحابة أليب نعيم 5881السرقة، رقم 
 احلارث بن عبدهللا بن أيب ربيعة ، قال: ويف إسناده عبدالكرمي ابن أيب املخارق. 

إذا سرق السارق فاقطعوا ميينه من مفصل  »أهنما قاال:  وذلك ما ُرو َي عن أيب بكر وعمر  (7)
 . 2430برقم  /8إرواء الغليل  .«الكوع

 . 2/268، وشرح زروق على الرسالة 4/493شراف على نكت مسائل اخلالف اإل (8)
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 المبحث الثاني

 القواعد المتعلقة بالسنة

 
 
 فيه مخسة مطالب:و 

 خرب اآلحاد حجة.املطلب األول: 
 إذا خالف القياس خرب اآلحاد أيهما يقدم؟  املطلب الثاين:

 .فيما يرويه الراوي ال يف رأيهاحلجة  املطلب الثالث:
 هل حيتج ابحلديث املرسل؟  املطلب الرابع:

  .التعديل يقبل جممال ،والتجريح ال يقبل جممال   املطلب اخلامس:
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 المطلب األول

 اآلحاد حجـــةخبر 

 
 
 

 وفيه فرعان :
 الفرع األول:التعريف ابلقاعدة.

 :وهي الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحدة
  القسامة ابألميان.ابتداء املدعني يف -
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 المطلب األول

 (1)خبر اآلحاد حجـــة

 وفيه فرعان :
 لقاعدة:الفرع األول:التعريف با

 مفردات القاعدة:

ه بكذا و أخربه: نـَبََّأه خرب:   .(2)اخلرب: لغة: النبأ، واجلمع أخبار، وخربَّ
 .(3): احملتمل للصدق والكذب لذاتههو العام صطالحالواخلرب يف ا

 (4)، وعن الصحايب، وعن التابعي : يشمل ما جاء عن النيب يف اصطالح احمُلدِّثني واخلرب

 .  (5)، واخلرب: ما جاء عن غريه . وقيل: احلديث: ما جاء عن النيب
  .(6)أصلها َوَحدواهلمزة يف أحد مبدلة من الواو، لغة: مجع َأَحد،وهو مبعىن الواحد،  :اآلحاد

 .(7)هو ما عدا املتواتر يف اصطالح األصوليني : وخرب اآلحاد
 :اإلجمالي للقاعدة المعنى

من السنة اآلحادية اليت مل تبلغ حّد التواتر، جيب على املسلم   أن ما صح عن النيب 

 ـــــــــــــــــ

، 2/132، وفواتح الرمحوت 2/678، وكشف األسرار للبخاري 2/362التقرير والتحبري (1)
، 334، وإحكام الفصول /116، واحملصول البن العريب/ 356وشرح تنقيح الفصول/ 

، وروضة 2/501الفقه البن مفلح ، وأصول 3/859، والعدة 2/189واملستصفى 
 2/112، وشرح خمتصر الروضة 2/358، وشرح الكوكب املنري1/313الناظر

 4/227لسان العرب  (2)
 346شرح تنقيح الفصول/ (3)
 1/42، وتدريب الراوي37نزهة النظر/ (4)
 املصادر السابقة الصفحات نفسها. (5)
 3/447لسان العرب (6)
  2/684وهناية السول  ،2/345املنريشرح الكوكب  (7)
شف األسرار و التواتر. كلشهرة أابلغ يويـَُعرّ فه احلنفية أبنه: ما رواه الواحد أو االثنان فصاعدا  ما مل  -

 2/678للبخاري 
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 . (1)العمل به، وجعله دليال  من أدلة األحكام
 آراء العلماء في القاعدة: 

 :(2)على وجوب العمل خبرب الواحد املعتربون أمجع العلماء
 مجعأ :اصةلم اخلعألحد من الناس أن يقول يف  ولو جاز»:–رمحه هللا  –قال الشافعي
ملسلمني من فقهاء ا  يعلمملنه على تثبيت خرب الواحد واالنتهاء إليه أب وحديثا   املسلمون قدميا  
 .ه جاز يلتَ بـَّ أحد إال وقد ثَـ 
مبا وصفت  ،اختلفوا يف تثبيت خرب الواحد أهنم مل أحفظ عن فقهاء املسلمني :ولكن أقول

  .(3)« على كلهم ودمن أن ذلك موج
 ،وعلى العمل خبرب الواحد كان كافة التابعني » :(4) –رمحه هللا  –وقال اخلطيب البغدادي

ومل يبلغنا عن أحد  ،وقتنا هذا إىلاملسلمني  أمصارومن بعدهم من الفقهاء اخلالفني يف سائر 
 .عليه وال اعرتاضٌ  ،لذلك منهم إنكارٌ 

إذ لو كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلينا اخلرب  ،هوبَ جُ من دين مجيعهم وُ  أنفثبت 
 . (5) « وهللا اعلم .عنه مبذهبه فيه

 ـــــــــــــــــ

 273مراقي السعود إىل مراقي السعود/  (1)
دم حجية خرب ذهب قوم من أهل البدع من الرافضة والشيعة، والقاشاين، وابن داوود إىل القول بع (2)

سك به، وألن قوهلم ال اآلحاد، وقد أعرضت عن ذكر قوهلم  يف الصلب لعدم إتياهنم مبا يصلح للتم
وعلى اجلملة فلم أيت من خالف  »:سُيْذكر من الفروع الفقهية. قال الشوكاين رمحه هللا  أثر له فيما

  1/211إرشاد الفحول  « يف العمل خبرب الواحد بشيء يصلح للتمسك به. 
  .457،458الرسالة/ (3)
، كان من بن أمحد بن مهدي، أبو بكر اخلطيبهو: أمحد بن علي بن اثبت  اخلطيب البغدادي (4)

، هـ463سنة –رمحه هللا–، تفقه على فقهاء الشافعية، تويفاحلفاظ املتقنني، والعلماء املتبحرين
 ة.علم الرواية أصول معرف الكفاية يف من مؤلفاته: اتريخ بغداد، والفقيه واملتفقه، و

  1/172، األعالم 1/92وفيات األعيان 

  1/129علم الروايةمعرفة أصول  الكفاية يف(5)
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واحلق عندان يف الدليل بعد اعتقاد أن املسألة  »:(1) –رمحه هللا  –ابن دقيق العيدوقال 
 قد ورد منه ما يقتضي  وأبن النيب  ،قاطعون بعمل السلف واألمة خبرب الواحدعلمية أانَّ 

وبلوغ جزيئات ال ميكن تتبع  ،وهذا القطع حصل لنا من تتبع الشريعة ،العمل خبرب الواحد
ومجهور األمة ما عدا هذه الفرقة   والصحابة والتابعني ومن أخبار النيب  ،حصرها
   .(3)«علم ذلك قطعا   (2)اليسرية

 ة: ـاألدل
 استدل العلماء على حجية خرب اآلحاد أبدلة كثرية منها:

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ     ەئې  ى    ى  ائ   ائ  چ:وله تعاىلق -

 . (4)چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

، أوجب اإلنذار على كل طائفة خرجت للتفقه يف الدين وإن كانت آحادا   وجه االستدالل:
ْنذ ر؛ ألنه مبنزلة 

ُ
،  رسول هللا فلما كان اإلنذار واجبا ، دلَّ ذلك على وجوب القبول من امل

   .(5)، مث كان قوله ُمْلز ما  للسامعنيرفإنه كان مأمورا  ابإلنذا
إىل أطراف البالد النائية ليعلموا الناس  من إنفاذ والته ورسله آحادا   ما تواتر عن  -
 .(6)وليوقفوهم على أحكام الشريعة الدين 
 ـــــــــــــــــ

هــو: اإلمــام تقــي الــدين أبــو الفــتح، حممــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع بــن أيب  ابــن دقيــق العيــد (1)
هـــ وكــان والــده مــالكي املــذهب فتفقــه 625الطاعــة القشــريي، الشــهري اببــن دقيــق العيد،ولــد ســنة 

عليه، مث تفقه على عز الـدين بـن عبـد السـالم، فحقـق املـذهبني، )املـالكي والشـافعي( وأفـىت فيهمـا، 
 هـ. من مؤلفاته: إحكام األحكام، واإلملام.702تويف سنة 

 .745/، والبدر الطالع 9/207، وطبقات الشافعية الكربى 324الديباج املذهب ص:

 2ر الصفحة السابقة حاشية رقم انظ (2)

 295 /4نقله الزركشي يف البحر احمليط (3)
 122سورة التوبة: (4)
 1/324، وأصول السرخسي2/124اإلحكام لآلمدي  (5)
 4/296، والبحر احمليط1/326روضة الناظر (6)
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 م الشرعي للقضاايحلكملعرفة ا ورجوعهم إليه ما علم ابلتواتر من عمل الصحابة  -
 ومن ذلك ما يلي: اليت يريدون معرفة حكمها،

يف مرياث اجلدة ملاّ    (2)وحممد بن مسلمة (1)خبرب املغرية بن شعبة عمل أيب بكر -
 .(3)أعطاها السدس  أخرباه أن النيب 

 أخذ اجلزية من اجملوس ألن النيب يف  (4)خرب عبد الرمحن بن عوف قَب َل عمر   -
  :(5)«سنوا هبم سنة أهل الكتاب »قال. 

 ـــــــــــــــــ

ن أيب عامر بن مسعود الثقفي،كان يقال له مغرية هو الصحايب اجلليل املغرية بن شعبة ب :املغرية بن شعبة (1)
الرأي، وفد إىل املقوقس يف اجلاهلية، أسلم يف السنة اخلامسة من اهلجرة وشهد احلديبية واليمامة، وفتوح 

ومات الكوفة،   ، مث واله معاويةالشام، أصيبت عينه يوم الريموك، اعتزل الفتنة بني علي ومعاوية 
 .6/197اعون، وهو ابن سبعني سنة. انظر: اإلصابة هـ يف الط50فيها سنة 

حممد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن جمدعة هو الصحايب اجلليل  :حممد بن مسلمة (2)
بن حارثة بن اخلزرج بن عمرو بن مالك األوسي األنصاري األوسي احلارثي أبو عبد الرمحن املدين 

،  شهل ولد قبل البعثة ابثنتني وعشرين سنة وهو ممن مسي يف اجلاهلية حممدا  حليف بين عبد األ
  ،بعض غزواته يفعلى املدينة  واستخلفه رسول هللا وهو أحد الذين قتلوا كعب ابن األشرف، 

 6/33 اإلصابة ، و 3/1377 . انظر: االستيعابأحاديث  هوروى عن
يف كتاب  4/419والرتمذي ، ابب يف اجلدة، فرائضيف كتاب ال 3/121 أخرجه أبو داوود (3)

يف كتاب الفرائض، ابب مرياث  2/909، وابن ماجة ا جاء يف مرياث اجلدةالفرائض، ابب م
 ئض، ابب مرياث اجلدة.، كتاب الفرا2/530اجلدة، ومالك يف املوطأ من رواية الزهري

اجلليل، عبد الرمحن بن عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة هو الصحايب  :عبد الرمحن بن عوف (4)
بن كالب بن مرة بن كعب القرشي الزهري، أبو حممد، ولد بعد عام الفيل بعشر سنني، وأسلم 

 دار األرقم، وكان من املهاجرين األوائل، وشهد مع رسول هللا  قدميا قبل دخول النيب 
نة، وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم. املشاهد كلها، وهو أحد العشرة املبشرين ابجل

 سنة.75هـ وله 32هـ وقيل: 31عنه ابملدينة سنة  تويف 
  . 4/290، واإلصابة 2/844االستيعاب 

، كتاب اجلزية، ابب اجملوس أهل كتاب و اجلزية تؤخذ 9/189 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (5)
= 
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أن النيب   (2)أخت أيب سعيد اخلُدري (1)خبرب فريعة بنت مالك وعمل عثمان  -
 (3)، حىت تنقضي عدهتاأمرها ابلسكىن يف دار زوجها ملّا قُت ل.  

؛ ألنه يفيد الظن، فإذا ورد إبجياب أن العمل خبرب الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون -
شيء أو منعه؛ حصل لنا الظن أبان معاقبون على ترك ذلك الواجب، أو فعل ذلك احملظور، 

  .(4)ر املظنون فالعقاب عليها ضرر مظنون، ففي عملنا بذلك اخلرب دفع هذا الضر 

 ـــــــــــــــــ
= 

 ي، كتاب اجلزية.ألعظم، نسخة ا8/135منهم، وكذا يف الصغرى 
فريعة بنت مالك بن سنان أخت أيب سعيد اخلدري كان يقال هي الصحابية اجلليلة  :كفريعة بنت مال (1)

هلا الفارعة شهدت بيعة الرضوان وأمها حبيبة بنت عبد هللا بن أيب بن سلول روت عن الفريعة هذه 
 املتوىف عنها زوجها يف بيتها حىت يبلغ الكتاب أجله زينب بنت كعب بن عجرة حديثها يف سكىن

 4/1903االستيعاب ، و  8/73.  اإلصابة استعمله أكثر فقهاء األمصار
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن هو الصحايب اجلليل  :أبو سعيد اخلدري (2)

 ،أبو سعيد اخلدري هو مشهور بكنيته ،ف بن احلارث بن اخلزرجواألجر هو خدرة بن عو  ،األجر
اثنيت عشرة   وغزا مع رسول هللا ،أول مشاهده اخلندق ،واستشهد أبوه هبا ،استصغر أبحد

وكان من جنباء  ،مجا   وروى عنه  علما   ،كثرية   سننا   وكان ممن حفظ عن رسول هللا   ،غزوة
تويف سنة أربع ، ه مجاعة من الصحابة ومجاعة من التابعنيروى عن، األنصار وعلمائهم وفضالئهم 

 .وسبعني
  2/602الستيعاب ، و ا3/78اإلصابة 

والبيهقي يف ، ، كتاب الطالق، ابب مقام املتوىف عنها زوجها1/657أخرجه مالك يف املوطأ (3)
 15274، ابب سكىن املتوىف عنها زوجها، برقم7/434 السنن الكربى

 2/360، و الكوكب املنري4/296، والبحر احمليط2/113ضة شرح خمتصر الرو  (4)
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 الفرع الثاني:
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي:

 من يبدأ باأليمان  في القسامة الُمدَّعون أو الُمدََّعى عليهم؟ -

َد به أثر القتل كجرح أ َد شخص ميت يف حمَ لَّة، وُوج  رف نق، وال يـُعْ ب أو خو ضر إذا ُوج 
 ه، بيّ َنة ل، و الخطأ   على بعضهم عمدا  أو وعلى أهلها أ قاتله، وادََّعى ولّيه القتل

 فكيف ميكن الوصول إىل معرفة القاتل؟
وهي أميان مكررة ، ولكنهم اختلفوا يف كيفيتها، من يبدأ  (1)فهنا جاء الشرع ابلقسامة

دََّعى عليهم؟ وذلك على قولني:  ابليمني
ُ
دَُّعون، أو امل

ُ
 امل

دَّعني يف القسامة،وهو قول اجلمهوريـُْبَدأ أبميا القول األول:
ُ
، (3)، وبعض احلنفية(2)ن امل

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 بناء  على اختالفهم يف ابتداء املدعني ابألميان فيها، اختلف الفقهاء يف تعريف القسامة (1)
 أبهنا أميان تـَُقسَّم على املتهمني يف الدم. عرَّفها احلنفية

 ملكررة يف دعوى قتل معصوم.أبهنا أميان املدَّع ني ا وعرَّفها اجلمهور
 عى عليهم .عني, ال املدء املدبتدافاحلنفية قالوا اببتداء املدعى عليهم ابألميان, واجلمهور قالوا اب

 12/188، واملغين2/63، وهتذيب األمساء واللغات للنووي 153التعريفات للجرجاين/
، 4/165مسائل اخلالف، واإلشراف على 8/448، واملنتقى للباجي6/100بداية اجملتهد  (2)

، ومنتهى اإلرادات 12/202، واملغين 13/220، والبيان للعمراين 5/571واملهذب 
2/280 

 .5/915التنبيه على مشكالت اهلداية البن أيب العز احلنفي (3)
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وعبد  ،بن مسعود (3)حُمَيّ َصةَأنَّ  (2)ورافع بن خديج، (1)حديث سهل بن أيب حثمة -
فَاهّتموا  ،فـَُقت َل عبد اَّللَّ بن سهل،فتفرقا يف النخل ،انطلقا ق َبَل خيرب (4)اَّللَّ بن سهل

ه  ،اليهود فتكلم عبد ،َوحُمَيّ َصُة إىل النيب  (5)ُحَويّ َصة فجاء أخوه عبد الرمحن وابـَْنا َعمّ 

 ـــــــــــــــــ

هو الصحايب اجلليل أبو حممد سهل بن أيب حثمة بن ساعدة األنصاري األوسي  :أبو حثمة (1)
وهو ابن مثان سنني،    احلارثي املدين، صحايب صغري، ولد سنة ثالث من اهلجرة، وتويف النيب

 . وله أحاديث، وتويف يف خالفة معاوية 
 3/195، واإلصابة 543 /2، وأسد الغابة2/661االستيعاب 

أبو  ، صاري األوسي احلارثيرافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد األن :رافع بن خديج (2)
فخرج هبا وشهد  ،وأجازه يوم أحد ،يوم بدر فاستصغره عرض على النيب   ،عبد هللا أو  أبو خديج

وحفيده    ،وروى عنه ابنه عبد الرمحن ، وعن عمه ظهري بن رافع، وروى عن النيب   ،ما بعدها
 ،أول سنة أربع  وسبعني تويف   ا،ه هبوكان عريف قوم، واستوطن املدينة ،وآخرون ،عباية بن رفاعة

 2/436اإلصابة يف متييز الصحابة  .بن ست ومثانني سنةاهو 

بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن  حُمَيّ َصة هو الصحايب اجلليل  :بن مسعود حُمَيَِّّصة (3)
إىل أهل   بعثه رسول هللا  ،يكىن أاب سعد ،حلارثيجمدعة بن حارثة ابن احلارث بن اخلزرج األنصاري ا

 ُحَويّ َصةعلى يده أسلم أخوه و  ،واخلندق وما بعدها من املشاهد وشهد أحدا   ،فدك يدعوهم إىل اإلسالم
 .وأفضل من أخيه  أجنب حُمَيّ َصة وكان ،أكرب منه كانالذي  و  ،بن مسعود
 4/334، وأسد الغابة 4/1463االستيعاب 

هو عبد هللا بن سهل بن زيد األنصاري احلارثي، أخو عيد الرمحن وابن أخي  : بن سهلعبد هللا (4)
َرت عنقه مث طُر ح فيها،  َد يف عني قد ُكس  حويّ صة وحميّ صة، خرج معهم على خيرب ميتارون مترا ، فـَُوج 

 وبسببه كانت القسامة.
 3/924واالستيعاب ، 3/275رفة الصحابة، وأسد الغابة يف مع4/123اإلصابة 

بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى بن جمدعة بن  ُحَويّ َصة هو الصحايب اجلليل :ُحَويَِّّصة (5)
ه و أخ همن أسنُّ حُمَيّ َصة، و  حارثة بن احلارث بن اخلزرج األنصارى احلارثى يكىن أاب سعد أخو

 .  واخلندق وسائر املشاهد مع رسول هللا دا  حُ شهد حويصة أُ  و،حميصة
 2/66 يف معرفة الصحابةوُأْسد الغابة ، 1/409االستيعاب 
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 ،كرباأل أدبْ يَـ ل  :قال ، أوَكربّ ْ :فقال رسول اَّللَّ ،الرمحن يف أمر أخيه وهو أصغر منهم
 يقسم مخسون منكم على َرُجٍل منهم:فقال رسول اَّللَّ ،فتكلما يف أمر صاحبهما

ئكم يهود أبميان مخسني فـَُترْب  :قال؟كيف حنلف  مل َنْشَهْدهُ  أمر ،قالوا:فـَُيْدَفُع ب ُرمَّت ه
 .(1)من ق َبل ه   فـََوَداُه رسول اَّللَّ  :قال،قوم كفار:اي رسول اَّللَّ :قالوا،منهم

 م.عليهأبميان املدعني قبل أميان املدعى  هبدأ في وجه االستدالل:
 .ا بهوهذا القول موافق ملدلول القاعدة؛ ألن احلديث آحاد، وقد احتجو 

، وقد اختلفوا يف مأخذ (2)يـُْبدأ أبميان املدعى عليهم، وهو قول احلنفية القول الثاين:
كاجلمهور، مع   (3)احلكم، فمنهم من استدل حبديث القسامة من رواية حيي بن سعيد

واليت فيها  (5)حبديث القسامة من رواية سعيد بن عبيد ، ومنهم من استدل(4)أتويله هلا
 ـــــــــــــــــ

عبيد وفيه يف كتاب الدايت، ابب القسامة، من رواية سعيد بن  ،6/2528أخرجه البخاري  (1)
 ، يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت،3/1292ومسلم ابتداء اليهود ابليمني، 

 ، واللفظ ملسلم. 1669ابب القسامة، برقم
، واالختيار شرح 24/90، وعمدة القاري 3/201، وشرح معاين اآلاثر 26/109املبسوط (2)

 18/271، وإعالء السنن7/286،، وبدائع الصنائع 3/185املختار 
حيي بن سعيد بن  هو: وحيي بن سعيدسبق ذكر هذه الرواية يف أدلة اجلمهور يف املسألة نفسها،  (3)

هـ أو بعدها. 44قيس األنصاري، املدين، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، من اخلامسة، مات سنة
 1056تقريب التهذيب/

 قول رسول اَّللَّ  » حيث قال: 3/201وممن ذهب إىل ذلك الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (4)
قُّونَ  :لألنصار ا كان على النَّكري منه عليهم كأنَّه قال ؟َأحَتْل ُفوَن َوَتْسَتح   ؟أََتدَُّعون وأَتُْخُذون :إمنَّ

كيف نقبل   :فقالوا ؟أَفـَُترَبّ ُئُكْم يهود خبمسني ميين ا  ابَّلّل ما قتلنا :قال هلم وذلك َأنَّ رسول اَّللَّ 
أي إنَّ اليهود وإن كانوا كفَّار ا  ؟َأحتلفون  وتستحقُّون :فقال هلم رسول اَّللَّ  ؟أميان قوم كفَّار

فليس عليهم فيما َتدَّعون عليهم غري أمياهنم وكما ال يقبل منكم وإن كنتم مسلمني أميانكم 
وأيَّد صحة هذا التأويل  « فتستحقُّون هبا كذلك ال جيب على اليهود بدعواكم عليهم غري أمياهنم

 فلم ينكر عليه ُمْنك ر. حبضرة الصحابة  سول هللا بعد ر   حكم به عمر  امب
 خبمسني ميينا  أهنم مل يقتلوه؟: أفتربئكم اليهود وهي رواية البخاري وفيها: فقال رسول هللا  (5)

= 
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دََّعى عليهم ابألميان
ُ
، ومنهم من ترك حديث القسامة الضطراب الرواايت (1)ابتداء امل

لو يعطى الناس  »قال:  أن النيب  ، واستدل ابحلديث الذي رواه ابن عباس (2)فيه
 .(3)«دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني على املدعى عليه  الدعى انس بدعواهم

أن هذا احلديث أصل من أصول التقاضي من أن اليمني على املدعى  وجه االستدالل:
 .(4)عليه، فهو قاعدة ُمطَّر دة

 ـــــــــــــــــ
= 

 الدايت، ابب القسامة.كتاب   6/2528البخاري 
سعيد بن عبيد الطائي، أبو هذيل الكويف، ثقة، من السادسة. تقريب  هو: بن عبيدوسعيد 

  384التهذيب/
، وكذا صاحب االختيار شرح املختار 24/90وممن ذهب إىل هذا: العيين يف عمدة القاري  (1)

لوا: ال نرضى ، و ردَّ على رواية أحتلفون، ومن ذلك: أنه على طريق اإلنكار عليهم ملا قا3/185
  بيمني يهود، وهلذا ثبت فيه النون/ ولو كان أمرا  لقال: احلفوا تستحقوا دم صاحبكم.. 

إن الرواايت يف استحالف األنصار  »:18/271جاء يف إعالء السنن  كالتهانوي حيث (2)
، مضطربة، فيـُْعَلم من ذلك االضطراب ضرورة  أن رواة قصة قتيل خيرب مل حيفظوا القصة كما هي

مبا اختلفوا  َفرُيْجع إىل األصل وهو وجوب اليمني على املدعى عليه، إذ أنه ال يرتك ما أمجعوا عليه
  .« فيه

دََّعى عليه3/1336أخرجه مسلم  (3)
ُ
     .، يف كتاب األقضية، ابب اليمني على امل

 .384اية على النفس لبكر أبو زيد/أحكام اجلن (4)
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 المطلب الثاني:

 إذا خالف القياس خبر اآلحاد أيهما يقدم؟

 
 
 

 وفيه فرعان:

 .لقاعدةالتعريف ابالفرع األول: 
 : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتانالفرع الثاين: 
 القسامة. :املسألة األوىل

 محل العاقلة الدية . املسألة الثانية:
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 المطلب الثاني:

 ؟(1)إذا خالف القياس خبر اآلحاد أيهما يقدم

 وفيه فرعان:

 الفرع األول:التعريف بالقاعدة:
 

 مفردات القاعدة:

 وهي: (2)لغة: يطلق على معاٍن ثالثة :القياس
 تقدير الشيء ابلشيء، يقال: قاس الثوب ابملرت أي قدره به. .1
اويته ب أي سلكتاااملساواة، يقال: فالن ال يقاس بفالن، وقست هذا الكتاب هبذا  .2

 به.
أو  صورةيف ال اهبةالتشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب إذا كان بينهما مش .3

 القيمة. 

 .(3)واصطالحا : هو محل فرع على أصل يف حكم جامع بينهما

مقتضى األصول الكلية ،أي ما تقتضيه األصول الكلية، وهي  ومعىن القياس هنا هو:
 .(4)و األصول العامة يف الشريعة اإلسالميةالقواعد الكلية اجملمع عليها 

 ـــــــــــــــــ

، وشرح خمتصر الروضة 4/349، و البحر احمليط3/201 لشاطيب، واملوافقات ل1/42الرسالة  (1)
 .227حممد (/ ز، و منهج الصحابة يف الرتجيح لـ ) حممود عبد العزي2/238

شيء من لياس أو للق خرب الواحد عند أهل السنة أصل مستقل بذاته، وال يتصور أن يكون خمالفا  
فتاوى ع الحد. انظر: جممو األصول، و ال يتصور عندهم تقدمي القياس على خرب الوا

 يل بريوت. حتقيق: طه عبدالرؤوف، ط دار اجل 70-2/3، وإعالم املوقعني 20/504-583
 وهذه القاعدة عند من يرى وقوع االختالف بني اخلرب والقياس.

   526-525، و القاموس احمليط 5/40مقاييس اللغة (2)

 2/141روضة الناظر  (3)

، ومنهج االستدالل 27القياس يف القرآن الكرمي والسنة النبوية / 6-2/4التلويح شرح التوضيح   (4)
  .2/941لسنة يف املذهب املالكي اب
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 معنى القاعدة إجماالً:

تهد، يف نظر اجمل سالميةاإل فا  للقواعد و األصول العامة يف الشريعةإذا كان خرب الواحد خمال
 واعد العامةل والقألصو حبيث يتعذر اجلمع بينهما عنده، فأيهما يقدم خرب الواحد أو تلك ا

 ؟
 :آراء العلماء في القاعدة

 افرتق العلماء يف هذه القاعدة على أقوال منها:
احلنفية،  بعضبه قال  اعد و األصول مطلقا ، ويقدم خرب الواحد على القو القول األول:

 .(1)الشافعية، واحلنابلة
تقدم القواعد واألصول على خرب الواحد إذا كان الراوي غري فقيه، و به قال القول الثاين:

 .(2)احلنفية مجهور
د خرب الواحد أبصول أخرى ُقدّ م، وإالَّ فال، و القول الثالث:   .(3)به قال املالكية إذا ُعضّ 

 ـة:األدل
 من أدلة القول األول:

 :ومن ذلك فعل الصحابة  .1

 ـــــــــــــــــ

 2/238، وشرح خمتصر الروضة 4/349، و البحر احمليط2/707كشف األسرار  (1)
ر انظر:كشف األسرا منهم: عيسى بن أابن، والقاضي أبو زيد، واتبعهما أكثر املتأخرين من احلنفية. (2)

 252، و تعارض القياس مع خرب الواحد /21/100، و مقدمات إعالء السنن 2/707
 3/201، واملوافقات16/255القبس  (3)
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، كما يدل عليه ما رواه (1)«الغُْنُم ابلُغْرم  »خرب الواحد على قاعدة  ترجيح عمر 
، الدية للعاقلة :كان يقول  عمر بن اخلطاب أنَّ  ،بعن سعيد بن املسيّ  الشافعي مسندا  

كتب    أن رسول هللا (2)حىت أخربه الضحاك بن سفيان ،من دية زوجها شيئا   املرأةوال ترث 
  . »(4)عمر فرجع إليه  ،من ديته (3)بايبم الضّ  يَ شْ ث امرأة أَ إليه أن يورّ  

، فما دامت الدية على العاقلة لو كان «الغُْنُم ابلُغْرم  »نظر إىل قاعدة  فكأن عمر 
قاتال ، فيجب أن يكون مرياث الدية للعاقلة لو كان مقتوال ، فرجع عن رأيه عندما مسع 

 . (5)حديث النيب 
 .(6)أن حتكيم األصول والقواعد هو ضرب من االجتهاد، وال اجتهاد مع النص .2

 القول الثاين:من أدلة 
أن القواعد العامة قطعية يف داللتها، وخرب الواحد ظين، فال يقوى على إبطال األصل 

 .(7)القطعي

 ـــــــــــــــــ

 365، والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو/326قواعد اخلادمي/ (1)
أبو سعيد  بكر بن كالب الكاليب الضحاك بن سفيان بن عوف بن أيبهو  :الضحاك بن سفيان (2)

إليه أن يورث  كتب ،على من أسلم من قومه وواله رسول هللا ، وعقد له لواءصحب النيب  
بذلك الضحاك بن سفيان عند  وشهد ،وكان قتل أشيم خطأ ،امرأة أشيم الضبايب من  دية زوجها
على رس وبعثه النيب  يعد مبائة فا وكان من الشجعان رأيه،عمر بن اخلطاب فقضى به وترك 

  .سرية
  2/742، واالستيعاب 3/477اإلصابة 

 ،أخرى ن أمحد الضبايب بكسر املعجمة بعدها موحدة وبعد األلفزْ وَ أشيم ب   هو :أشيم الضبايب (3)
 1/90اإلصابة  .فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته مسلما    قتل يف عهد النيب

  1/426الرسالة  (4)

 . 227حممد (/ زمنهج الصحابة يف الرتجيح لـ ) حممود عبد العزي (5)
 2/239شرح خمتصر الروضة (6)
 252تعارض القياس مع خرب الواحد للخضر خلضاري/ (7)
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 من أدلة القول الثالث:
 ردود بالمطعي قألصل قطعي وال يشهد له أصل الظين املعارض أن خرب اآلحاد ظين ، و 

 :ومن الدليل على ذلك أمران ،إشكال

ما و  ،نهاميس لألنه  ؛وخمالف أصوهلا ال يصح ،ل الشريعةأنه خمالف ألصو  :أحدمها
 !ليس من الشريعة كيف يعد منها

 .(1)وما هو كذلك ساقط االعتبار ،أنه ليس له ما يشهد بصحته: والثاين

 ـــــــــــــــــ

 3/17املوافقات  (1)
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 الفرع الثاني:

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان :

 المسألة األولى: القسامـــــــــــــــــــة:

صول والقواعد العامة اليت دلت عليها الشريعة اإلسالمية يف ابب التقاضي أن اليمني من األ
دََّعى عليه، حيث قال النيب 

ُ
الدعى انس دماء رجال  لو يعطى الناس بدعواهم»: على امل
جتوز إال على ما علمه ، وكذا أنَّ اليمني ال (1)«م، ولكن اليمني على املدعى عليهو أمواهل

 . (2)اإلنسان قطعا  ابملشاهدة احلسية أو ما يقوم مقامها
دَّع ي ابليمني يف ابب القسامة، حيث قال  أنه قد ورد عنه  إالَّ 

ُ
 ما يدل على ابتداء امل

 يقسم مخسون منكم على َرُجٍل منهم »للُمدَّع ني يف قصة قتيل خيرب حني أنكرت يهود: 
 .(3)« فـَُيْدَفُع ب ُرمَّت ه

حلديث قصة قتيل خيرب السابق،  فكان هذا منشأ اخلالف يف مسألتنا؛ هل القسامة مشروعة
 ،وذلك على قولني: (4)أو ال ، لكون ذلك على خالف األصل

 ـــــــــــــــــ

 .157صسبق خترجيه  (1)
  .10/233مد بن على الشوكاينحملنيل األوطار  (2)
 .156صه سبق خترجي (3)

أن حديث القسامة أصل منفرد بنفسه مستثىن من تلك األصول  –رمحه هللا  –قد بنيَّ ابن القيم  (4)
َن  »والقواعد العامة، لدعاء احلاجة إليه ، وحصول مصاحل خاصة، حيث قال: وكيف يل يق مب 
ُدَّع ي مبجرد دعواه ُعود ا من أَر 

كَمة شرعه العقول َأْن ال يعطى امل اٍك مث يعطيه بدعَوى هَبََرت ح 
جُمَرَّدٍة دم َأخيه املسلم وإمَنا َأعطاه ذلك ابلدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب 

ُث والعداوُة والقرينة الظَّاهرة من وجود العدوّ  مقُتوال  يف بيت عدوّ ه فقوَّى الشاهدين وهو الّلوْ 
أَولَياء القتيل الذين يبعد أو يسَتحيل اتّفاُقهم   من الشَّارع احلكيم هذا الّسَبب ابستحالف مخسني

يد يراقب اَّللَّ  ،كلهم على رمي  الرَبيء بدم ولو ُعر ض ليس منه بسبيل وال يكون فيهم رجل رش 
د القت يل يف داره أبَنَّه ما قـََتله لرَأوا  ،على مجيع العقالء هذا احلكم واحلكم ب تحليف  العدوّ  الذي ُوج 

ولو ُسئل كل سليم احلاسة عن قاتل هذا لقال  ،من العدل كما بني السماء واأَلرضبينهما  أنَّ ما
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

د يف داره والذي يقضي منه العجب َأن يُرى قتيل يَتَشحط يف دمه وعدوُّه هارب بسكني  من ُوج 
ملطخة ابلدم ويقال القول قوله فيسَتحلفه ابَّللَّ ما قتله وخُيلي سبيله ويقدم ذلك على َأحسن 

حسن منه بل وال  اأَلحكام وأَعدهلا وأَلصقها ابلعُقول والفطر الذي لو اَتفقت العَقالُء مل يهَتُدوا أل 
ملثله وأين ما تضمَّنه احلكم ابلَقسامة من حفظ الدّ ماء إىل ما تَضّمَنه حتليف من ال ُيَشك مع 

 137-4/136 اهـ .إعالم املوقعني «القرائن اليت تُفيد القْطع أنّه اجلاين
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 .(1)القسامة مشروعة، و به قال األئمة األربعة القول األول:
 به:ومما استدلوا 

 ابقة.السابق ذكره يف مسألة القاعدة الس سهل بن أيب َحْثَمةحديث  -

 .(2)أقرَّ القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية حديث أن النيب  -
 ، (3)منهم: قتادةعدم مشروعية القسامة، و به قال مجاعة من السلف  القول الثاين:

 .(5)(4)وعمر بن عبد العزيز
 ومما استدلوا به:

القاعدة العامة اليت دلَّت عليها الشريعة اإلسالمية يف ابب التقاضي من أن البينة   -1
دََّعى عليه حيث قال النيب 

ُ
دَّع ي واليمني على امل

ُ
 لو يعطى الناس بدعواهم»: على امل

 .(6)«م، ولكن اليمني على املدعى عليهالدعى انس دماء رجال و أمواهل
ْنك ر :وجه االستدالل

ُ
دَّع ي، وجنس اليمني على امل

ُ
أن الشارع جعل جنس البينة على امل

 .(7)يف أصل الشرع، والقسامة خمالفة هلذا األصل

 ـــــــــــــــــ

، 6/229 ، ومواهب اجلليل10/304، وحاشية ابن عابدين 7/286 ائع الصنائعبد (1)
 12/188 ، واملغين2/406 واملهذب

، من رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن 1670برقم  ،، ابب القسامة3/1295أخرجه مسلم  (2)
 من األنصار. عن رجل من أصحاب رسول هللا   وسليمان بن يسار موىل ميمونة زوج النيب

 .55سبقت ترمجته ص (3)
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، اإلمام احلافظ العالمة اجملتهد  :عمر بن عبد العزيز (4)

الزاهد العابد، أمري املؤمنني حقا ، أبو حفص القرشي األموي، املدين مث املصري، اخلليفة الراشد، 
 ، فما جاء بعده مثله. -رمحه هللا  -هـ 101هـ، ومات سنة 61ولد سنة 
  148 -5/114، وسري أعالم النبالء 408 -5/330طبقات ابن سعد 

 4/359بداية اجملتهد (5)
  157سبق خترجيه ص (6)

 4/360بداية اجملتهد (7)
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هدة احلسية أو ما قاعدة أنَّ اليمني ال جتوز إال على ما علمه اإلنسان قطعا  ابملشا -2
 .(1)وأميان القسامة مبنية على الظن اجملرد، فهي غري معتربة يقوم مقامه،
  خرب اآلحادتقدمي هم يفقد بقوا على أصل الشافعية واحلنابلة احلنفية و بعض فنالحظ أن

 على القياس، وقالوا مبشروعية القسامة.
َد أبصل  فقد قدموا خرب اآلحاد يف هذه املسألة على أما املالكية القياس؛ لكونه قد ُعضّ 

آخر، وهو أنَّه من قوي سببه يف دعواه، وجبت تـَْبد أَته ابليمني، واألولياء ها هنا أقوى سببا  
، مع ما (3)الذي يغلب معه الظن صدق دعواهم، فوجب كون اليمني يف حقهم (2)ابللَّْوث

عن إراقة دم من عادوه يف  يف هذا من قطع التطرُّق إىل سفك الدماء، وقبض أيدي االعتداء
 .(4)الدنيا

فقد قالوا مبشروعية القسامة بناء  على أن  أما احلنفية الذين قالوا بتقدمي القياس على خرب اآلحاد
 كحديث سهل بن أيب حثمة، الذي هو آحاد عند اجلمهور.  (5)األحاديث يف ثبوهتا مشهورة

 ـــــــــــــــــ

 املصدر السابق، الصفحة نفسها. (1)
إقرار املقتول قبل أن ميوت أن فالان  قتلين، أو يشهد هو أن يشهد شاهد واحد على  :اللَّْوث (2)

 4/275النهايةشاهدان على عداوة بينهما، أو هتديد منه له، وهو من التلوُّث: أي التلطُّخ. 
 4/157اإلشراف على مسائل اخلالف  (3)
 21/373شروح املوطأ / التمهيد  (4)
البحر الرائق البن جنيم ، و 3/185، واالختيار للموصلي 107، 26/106املبسوط  (5)

هو ما كان آحادا  يف األصل، مث انتشر فصار ينقله قوم ال يتصور  املشهور عند احلنفية:9/188
، وكشف األسرار 192تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاين والثالث.   املغين للخبازي/

 2/368، وكشف األسرار للبخاري2/11للنسفي
وط جتتمع فيه شر  ا، ومل وهكذما رواه أكثر من اثنني عن أكثر من اثنني: وأما املشهور عند اجلمهور فه

 6، والقاموس املبني /114/املتواتر، وهو من أقسام اآلحاد. الوجيز يف مصطلح احلديث حملمد املرصفي 
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 الدية : (1)المسألة الثانية:حمل العاقلة

 ـــــــــــــــــ

 العني والقاف والالم أصل واحد يدل عظمه على حبسة يف الشيء من العقل، و  :العاقلة (1)
 .من ذلك العقل وهو احلابس عن ذميم القول والفعل، يقارب احلبسة أو ما

 ول،  املقتن ويلوالعاقلة: من حيمل العقل. والعقل: الدية، وتسمى عقال ؛ ألهنا تعقل لسا
 345باح املنري/، واملص4/69وقيل مسيت عاقلة؛ ألهنم ميْنَـُعون عن القاتل. مقاييس اللغة

 يف املراد ابلعاقلة شرعا  على أقوال: وقد اختلفت كلمة العلماء 
 ن مل، وإأن العاقلة هم أهل ديوان القاتل، إن كان من أهل الديوان القول األول:

 وهم اجليش يكن منهم فعاقلته القبيلة اليت حتميه.) وأهل الديوان هم: أهل الراايت،
 الذين كتبت أساميهم يف الديوان( وذهب إىل هذا احلنفية.   

  127، والتعريفات/5/100، وخمتصر اختالف العلماء10/395فتح القدير
 الكية.هذا امل إىل أن العاقلة هم العصبة، والقبيلة، والبطن، والرهط، وذهب القول الثاين:
 9/66، واملنتقى للباجي 21/40 –شروح املوطأ  -االستذكار

 7/350ية احملتاج .  هناافعيةالشأن العاقلة هم العصبة إال األصل والفرع، وذهب إىل هذا  القول الثالث:
  12/39بلة.املغينل احلناه قاأن العاقلة هم العصبة، وهم القرابة من ق َبل األب، و ب القول الرابع:

 للة، وحملعاقوإذا نظران إىل األقوال السابقة جند أهنا قد اتفقت على أن العصبة من ا
 العاقلة أو ال؟  اخلالف يف أهل الديوان، ويف األصول والفروع، هل هم من

م الذين هلعاقلة ا »ل: يها فقاالف فوقد فصَّل شيخ اإلسالم ابن تيمية الكالم يف هذه املسألة، مبينا  سبب اخل
جعلها على  من عمرز فلما كان يف ، عصبته هم  وكانت العاقلة على عهده ،ينصرون الرجل ويعينونه

نصره و هم من يأ ،عن ابلشر دودو صل ذلك أن العاقلة هم حمأ :فيقال .وهلذا اختلف فيها الفقهاء ،أهل الديوان
 ابلثاينن قال وم  .لى عهدهعالعاقلة  فإهنم ؛فمن قال ابألول مل يعدل عن األقارب. تعيني ويعينه من غري

 النيب  عهد ما كان يففل، انواملك الزمان جعل  العاقلة يف كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه يف ذلك
 فلما وضع عمر ،يوان وال عطاءد النيب عهد  إذ مل يكن على ؛ره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلةينص إمنا

وا هم فكان ،ا أقارب يكونو ملوان  ويعني بعضه بعضا   مدينة ينصر   بعضه بعضا   أن جند كل الديوان كان معلوما  
 .256-19/255اهـ جمموع الفتاوى  «.وهذا أصح القولنيالعاقلة
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ۉ  ۉ  ې  ې  چ  كل إنسان أن يُْسأل عن أعماله، وال يُْسأل عنها غريه، لقوله تعاىل  األصل يف

 ، وغريها من األدلة على ذلك. (2)«ال جيين جان إال على نفسه » ،وقوله  (1)چېې
به العمد، واخلطأ، حيث إنه إال أنه قد ورد يف السُّنَّة حتميل العاقلة الديَة عن اجلاين يف قتل ش

 ت ايّ  سقط م  حَلَْيانينيف جنني اْمرأٍة من ب َقَضى رسول اَّللَّ   أنَّ  قد روى أبو هريرة 
 نَّ أبَ  فّ َيت فقَضى رسول اَّللَّ  اليت قَضى هلا ابْلُغرَّة تـُوُ  ة إنَّ اْلمْرأمثَّ  َعْبد أو أمة (3)رَّةٍ بغُ 

 .(5)واملراد عصبة القاتلة(4).اوأنَّ العقل على عصبته ،اوزوجهها يمرياثها لبن
 لني:ى قو فكان ذلك سببا  يف افرتاق العلماء يف قضية محل العاقلة الدية عل

 .(6)حتمل العاقلة الدية، و به قال األئمة األربعة القول األول:
 ومما استدلوا به:

 السابق. حديث أيب هريرة  .1

اإلمجاع؛ فقد أمجع من يعتد خبالفه على محل العاقلة دية اخلطأ عن اجلاين ، وقد  .2
وال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن دية اخلطأ على  »جاء يف املغين ما نّصه:

 ـــــــــــــــــ

 15ة اإلسراء: سور  (1)
 .52سبق خترجيه ص (2)
العبد نفسه أو األمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون يف وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن  الُغرَّة: (3)

العالء يقول: الُغرَّة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، ومسي غرة لبياضه، فال يقبل يف الدية عبد أسود و 
عشر الدية  لفقهاء، وإمنا الغرة عندهم ما بلغ مثنه نصفال جارية سوداء، وليس ذلك شرطا  عند ا

، واملنتقى 301/ ، وطلبة الطلبة 3/353 النهاية يف غريب احلديث واألثرمن العبيد واإلماء. 
  12/311 ، وفتح الباري9/30 للباجي

ابب دية  ،3/1309 يف كتاب الدايت، ابب جنني املرأة، ومسلم 6/2532أخرجه البخاري  (4)
 .اجلنني

 11/177شرح النووي على مسلم  (5)
واجلامع ألحكام القرآن  ،21/178شروح املوطأ / االستذكار  ة، موسوع9/204البحر الرائق  (6)

 12/21، واملغين7/11للقرطيب 
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أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم وقد ثبت  :قال ابن املنذر ،العاقلة
أنه قضى بدية اخلطأ عن العاقلة وأمجع أهل العلم على  عن رسول هللا  األخبار 
  .(1)« القول به

 .(2)، وغريهم ال حتمل العاقلة الدية، و به قال أكثر اخلوارج القول الثاين:
 ا استدلوا به:ممو 

ورد على خمالفة مجيع أصول  ،وقدخرب الواحدسنده إجياب الدية على العاقلة أنَّ  .1
ألن القرآن  ؛ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ال جيوز ، كما أنَّ (3)ب ردهالشرائع فوج

 (4).وتقدمي املظنون على املعلوم غري جائز ،وخرب الواحد مظنون ،معلوم

 .(6)(5)چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  أنه ال جيوز أن يؤاخذ أحد بذنب غريه لقوله تعاىل: .2
 خرب  تقدمييفصلهم بقوا على أقد  واحلنابلة ,الشافعية احلنفية, و بعض فنالحظ أن

 اآلحاد على القياس، وقالوا مبشروعية حتمل العاقلة الدية.

 ـــــــــــــــــ

 12/21 املغين (1)
، 13/213، و نيل األوطار7/255كأيب بكر األصم، وابن علية. انظر بدائع الصنائع (2)

 10/232والتفسري الكبري
مبا يشفي ويكفي أن محل العاقلة الدية عن اجلاين موافق ألصول الشريعة  –رمحه هللا  –قد بنّي ابن القيم  (3)

دية املقتول مال كثري والَعاقلة إمَنا »وقواعدها، وأنه ليس يف الشريعة شيء على خالف القياس حيث قال: 
على الصحيح واخلطأ يُعذر فيه اإلنسان فإجياب الدّ يَة يف  حَتْم ل اخلَطأ وال حَتْم ل العمد ابالت فاق وال ُشبهة

ماله فيه ضرر عظيم عليه من غري ذنب تعمده وإهدار َدم املقتول من غري ضمان ابلكلية فيه إضرار 
أبَوالده وورثته فال بُدَّ من إجياب بدله فكان من حماسن الشريعة وقيامها مبصاحل العباد أَن أَوجب بدله على 

قارب ذلك وهذا كإجياب النّفقات على األَ  مواالة القاتل ونصرته فأَوجب عليهم إعانته علىمن عليه 
  219 -218ا هـ . إعالم املوقعني  « إ عفافهم إذا طلَبوا الّنكاح وكسوهتم وكذا مسكنهم و

 10/185التفسري الكبري  (4)
 15سورة اإلسراء:  (5)
 7/255بدائع الصنائع (6)
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َد أبصل  أما املالكية فقد قدموا خرب اآلحاد يف هذه املسألة على القياس؛ لكونه قد ُعضّ 
 آخر، وهو قاعدة املعروف،واملواساة، والرفق.

 .(1)ر القاتل عليهم، ولكنه مواساة حمضةفالذي وجب على العاقلة مل جيب تغليظا ، وال أن وز 
كما أن الشرع قد دل على رفع اإلمث عن املخطئ، وأن هللا تعاىل قد جتاوز عنه؛ وما جتاوز 

 چ ، وقوله(2)چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ هللا عنه فال وزر فيه، وكأنه خمصوص من قوله تعاىل 

  (4()3)چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ 
فقد قالوا مبشروعية حتمل العاقلة   القياس على خرب اآلحادالذين قالوا بتقدمي احلنفية أما

 .(5) الدية بناء  على أن األحاديث يف ثبوت ذلك مشهورة

 ـــــــــــــــــ

 7/11لقرآن للقرطيباجلامع ألحكام ا (1)
 15سورة اإلسراء:  (2)
 164سورة األنعام/ (3)
 21/178موسوعة شروح املوطأ / االستذكار  (4)
جرٍ  من ُهذيٍل فرمت إحدامها األخرىاقتتلت امرأاتن  :قال هريرة  َأيبمنها: حديث  (5)  فقتلتها حب 

َأنَّ دية جنينها ُغرَّة  عبد أو   فقضى رسول اَّللَّ   وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اَّللَّ  
اي  :وليدة وقضى بدية املرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم فقال محل بن الّنابغة اهلذيلُّ 

فقال رسول  ؟يَُطلُّ  كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهلَّ فمثل ذلك  :رسول اَّللَّ 
 .إمنا هذا من إخوان  الكهَّان من أجل سجعه الذي سجع: اَّللَّ  

ى مسلم لعشرح النووي  نظر:اواملراد بقوله: وقضى بدية املرأة على عاقلتها: أي على عاقلة القاتلة. 
 .، يف كتاب الدايت3/1309أخرجه مسلم ، واحلديث  11/177
 9/204يم ، و البحر الرائق البن جن3/190واالختيار، 8/209، واهلداية 26/66املبسوط

 7/322وبدائع الصنائع 
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 المطلب الثالث

 الحجة فيما يرويه الراوي ال في رأيه
 
 
 

 وفيه فرعان :
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 ي:دة وهوفيه مسألة واح أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، الفرع الثاين:

 إسقاط القصاص عن األب بقتل ابنه.-
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 المطلب الثالث

 (1)الحجة فيما يرويه الراوي ال في رأيه

 وفيه فرعان :
 التعريف بالقاعدة: الفرع األول:

 :مفردات القاعدة
 .الراء والواو والياء أصل واحد مث يشتق منه، و من روي: الراوي

 .كان خالف العطش مث يصرف يف الكالم حلامل ما يروى منهفاألصل ما  
هم مث شبه به الذي أييت القوم بعلم أو خرب فريويه كأنه أاتهم بريّ  ، فاألصل رويت من املاء رايَّ  

 .(2)من ذلك
 .اإلخبار عن عام ال ترافع فيه إىل احلكام: هي الروايةو 
 : أيوحديث مروي ،أي حيمله ء؛من قوهلم البعري يروي املا مستعار ؛رواية األحاديث محلهاو 

 .(3)كما يقال رواة املاء  ،وهم رواة األحاديث ،حممول
، ألنه هو الذي  ، وهو الصحايب املباشر للنقل عن رسول هللا لراوي هنا:واملقصود اب

ديث بيع اخليار حيسن أن يقال فيه: هو أعلم مبراد املتكلم، أما مثل اإلمام مالك وخمالفته حل
الذي رواه وغريه من األحاديث فال يندرج يف هذه املسألة؛ ألنه مل يباشر املتكلم حىت حيسن 

 . (4)أن يقال فيه: لعله شاهد من القرائن احلالية أو املقالية ما يقتضي خمالفته
 معنى القاعدة إجماالً:

لصحايب قول، أو فعل حديثا ، مث أُث َر عن ذلك ا  إذا روى الصحايب عن رسول هللا 
 ـــــــــــــــــ

، والردود 3/71 ، وتيسري التحرير3/132 ، وكشف األسرار للبخاري2/7أصول السرخسي  (1)
، وحتفة 371، وشرح تنقيح الفصول/1/628، وخمتصر ابن احلاجب 1/734والنقود للبابريت 

 -2/127، واإلحكام لآلمدي 151 -1/150 ، وبيان املختصر2/432املسؤول 
 2/561 ، وشرح الكوكب املنري7/2955، وهناية الوصول 4/346 ،والبحر احمليط129

 2/453مقاييس اللغة  (2)
 .1/377،376التعاريف (3)
 371شرح تنقيح الفصول/ (4)



 

 174 

 خيالف ما رواه، فإن احلجة والعربة مبا رواه، ال مبا رآه.
 آراء العلماء في القاعدة:

ل من حترير حم  بُدّ لك الوقع النزاع بني العلماء يف هذه القاعدة على شيء من التفصيل، ولذ
 التايل: النزاع فيها على النحو

 ملخالفة الراوي ملرويّ ه ثالث حاالت: 
ديث حجة يف ن احلأل ؛يثأن ال يـُْعلم اتريُخ خمالفته ملا رواه، فيجب العمل ابحلد ى:األول

ان قبل كى أنه  ل علاألصل بيقني، وقد وقع الشك يف سقوطه، فـَيـُْعَمل ابألصل، وحُيْمَ 
 . الرواية، محال  على أحسن الوجهني، لعدم تبنّي خالفه

ألن  يث؛العمل ابحلد ، فيجبربوايته اخلويّ ه قبل ر أن يـُْعلَم التاريخ، وتكون خمالفته ملر  الثانية:
 ان  للظن به.ك إحساى ذلالظاهر أنَّ ذلك كان مذهبه، فلما مسع اخلرب رجع إليه، فُيْحَمل عل

أن يـُْعلَم التاريخ، وتكون خمالفته ملرويّ ه بعد روايته للخرب، فهذه احلالة هي حمل النزاع  الثالثة:
 .(1)بني العلماء
 خلرب يف هذه احلالة من ثالث حاالت:وال خيلو ا

 :(2)األولى: أن يكون مجمالً 

حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن ك فإن كان جممال ، ومحله الراوي على أحد حمامله،
تمــل التفــرق حيتمــل التفــرق ابألقــوال وحي وهــذا، «املتبايعــان ابخليــار مــا مل يتفرقــا» :قــال النــيب

عنــه أنــه كــان إذا أوجــب البيــع  حــىت روى ،مث محلــه ابــن عمــر علــى التفــرق ابألبــدان ،ابألبــدان
 فقد اختلف العلماء على قولني:، (3)مشى هنيهة

 ـــــــــــــــــ

 3/133، وكشف األسرار2/5أصول السرخسي (1)
 99وع، يقال أمجلت الشيء إمجاال : مجعته من غري تفصيل.   املصباح املنري/هو اجململغة:  اجململ (2)

ما ال يفهم املراد به من لفظه، ويفتقر يف بيانه إىل غريه .أو هو: اللفظ املرتدد بني واصطالحًا هو:
 1احتمالني فصاعدا  على السواء، ال رجحان له يف أحدمها دون اآلخر. أصول السرخسي

 2/648، وشرح خمتصر الروضة67باجي/،و احلدود لل168/
  2/7أصول  السرخسي   (3)
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 (1)به قال أكثر احلنفية. ، واحلجة فيما يرويه الراوي ، ال يف رأيه القول األول:
 .(2)ال اجلمهوراحلجة يف رأي الراوي ، و به ق القول الثاين:

 ة:ـاألدل
 من أدلة القول األول:

  أنَّ تعيـــني الـــراوي لـــبعض حمـــتمالت اخلـــرب إمنـــا كـــان ذلـــك بتأويـــل، وأتويلـــه ال يكـــون
  (3)حجة على غريه، وإمنا احلجة احلديث، فيبقى معموال به على ظاهره .

 من أدلة القول الثاين:
حيث وجد تفسـري الـراوي فيعتمـد أن احلديث ال ميكن العمل أبحد حمتمالته إال بدليل و 
  (4)عليه؛ ألنه أعلم حبال املتكلم، ومل يعارضه ظاهر شرعي.

 ً:(5)الثانية: أن يكون ظاهرا
 ،العمــوم وإن كــان اخلــرب ظــاهرا ، ومحلــه الــراوي علــى غــري الظــاهر، كــأْن يــدل ظــاهره علــى

س كحـــديث ابـــن عبـــا بـــدليل يـــدل علـــى صـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره،دون أن أيت  فيخصصـــه،
حيــث إنــه عــام يف الرجــال والنســاء؛  «مــن بــدَّل دينــه فــاقتلوه» قــال:  رضــي هللا عنهمــا أن النــيب 

فهــدا احلــديث قــد رواه ابــن عبــاس ولكنــه  الشــرطية، )مــن (ألن فيــه صــيغة عمــوم متفــق عليهــا وهــي 
فقــد اختلفــوا .   (6)خالفــه فخصــص احلــديث ابلرجــال فقــط دون النســاء، والعــام يعتــرب مــن الظــاهر

 ـــــــــــــــــ

 .3/71،و تسري التحرير 3/133، و كشف األسرار للبخاري 2/7أصول السرخسي  (1)
ــــــــــــن احلاجــــــــــــب  (2) ، و اإلحكــــــــــــام لآلمــــــــــــدي 2/432، و حتفــــــــــــة املســــــــــــؤول 1/628خمتصــــــــــــر اب

 2/557،وشرح الكوكب املنري 2/127
 3/71، وتيسري التحرير3/135أصول السرخسي ، وكشف األسرار (3)

 371شرح تنقيح الفصول / (4)

من ظهر الشيء يظهر ظهورا : أي برز بعد خفاء، فالظاهر هو الواضح، : لغة : الظاهر (5)
، وروضة الناظر 315ما احتمل معنيني هو يف أحدمها أظهر. . املصباح املنري/واصطالحًا هو: 

 63، واحلدود للباجي/1/508
  2/7أصول السرخسي  (6)
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  ذلك على قولني أيضا :يف
بــه قــال اجلمهــور ، وبعــض احلنفيــة،  واحلجــة فيمــا يرويــه الــراوي ، ال يف رأيــه،  القــول األول:
  (1)ورواية عن أمحد.

 (2).احلجة يف رأي الراوي ، و به قال أكثر احلنفية القول الثاين:
 ة:ـاألدل

 من أدلة القول األول:
وهو األصل يف وجوب العمـل ابخلـرب، ،   النيبالراوي عدل، وقد جزم ابلرواية عن  أنَّ 

وهــو خمطــئ فيــه، أو هــو ممــا يقــول بــه دون  وخمالفــة الــراوي للحــديث قــد يكــون ابجتهــاد منــه،
غـــــــريه مـــــــن اجملتهــــــــدين، وإذا تـــــــردد بــــــــني هـــــــذه االحتمـــــــاالت، فالظــــــــاهر ال يُـــــــرْتك ابلشــــــــك 

 (3)واالحتمال.

 من أدلة القول الثاين: 
 إال إذا كان هناك ما يوجب تركه. ،لظاهرأن الراوي يعلم حرمة ترك ا

ــ ــب لــرتك الظــاهر، أو يغل نــه، وإال ب علــى ظفهــو إمــا أن يكــون متيقنــا  مــن معرفــة ذلــك املوج 
ملـراد علـى ابح ظنـه فيكفي جمـرد الظـن؛ ألن شـهوده قـرائن األحـوال عنـد مساعـه للحـديث يـُـَرجّ  

 ظن غريه، فيجب العمل به.

مــع عدالتــه وعلمــه  ،س دلــيال  دلــيال لبعــد ذلــك منــهوهبــذا ينــدفع جتــوز خطئــه بظــن مــا لــي
 (4)ابملوضوعات اللغوية ومواقع استعماهلا.

 ـــــــــــــــــ

، وحتفـــــة 1/629، وخمتصـــــر الـــــ  احلاجـــــب 72 -3/71أصـــــول السرخســـــي، وتيســـــري التحريـــــر  (1)
، وهناية الوصول يف 1/751، بيان املختصر 2/128، و اإلحكام لآلمدي 2/433املسؤول 

 .2/561، شرح الكوكب املنري 7/2955دراية األصول 
 72 -3/71تحرير ، و تيسري ال2/209فواتح الرمحوت  (2)

  2/0128اإلحكام لآلمدي  (3)

 . 3/72تيسري التحرير  (4)
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 ً ا  :(1)الثالثة: أن يكون نصَّ
إذا ولــــغ »: قــــال  أن النــــيب  حــــديث أيب هريــــرةك  وإن كــــان اخلــــرب نّصــــا  يف داللتــــه،

مث صح من فتواه أنه يطهر ابلغسل  ، (2)«مث ليغسله سبع مرات الكلب يف إانء أحدكم فلريقه
 فقد اختلفوا يف ذلك على قولني:. (3)ثالاث  

 (4)احلجة فيما يرويه الراوي ، ال يف رأيه، و به قال اجلمهور. القول األول:
 (5)احلجة يف رأي الراوي، ال فيما رواه، و به قال احلنفية. القول الثاين:

 ة:األدلـ
 لة القول األول:من أد

 .(6)أن احلجة يف لفظ صاحب الشرع ال يف مذهب الراوي، فوجب املصري إىل احلديث
 من أدلة القول الثاين:

أن ترك الصحايب له مل يكن إال لـدليل علمـه؛ إذ ال يظـن بـه أن خيـالف الـنّص لغـري دليـل 
  (7)هو الناسخ. 

 ـــــــــــــــــ

 62هو اللفظ الذي ال حيتمل إالَّ معىن  واحدا . احلدود للباجي/ واصطالحاً:هو الظهور والرفع،  : لغة:النصّ  (1)
 الكلب ، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ1/234أخرجه مسلم  (2)

 2/6خسي أصول السر  (3)

 113، و إرشاد الفحول/371شرح تنقيح الفصول /  (4)

  .3/72، تيسري التحرير  2/203فواتح الرمحوت  (5)

  371شرح تنقيح الفصول /  (6)

 .2/203، فواتح الرمحوت 3/72تيسري التحرير  (7)



 

 178 

 الفرع الثاني:
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 مسألة واحدة وهي: فيهو

 ؟:إذا قتل األُب ابنَه عمداً, فهل يُقاد به أو يسقط عنه القصاص -
 افرتق العلماء يف هذه القضية على ثالثة أقوال: 

 .(1)يسقط القصاص عن األب بقتل ابنه، و به قال اجلمهور القول األول:
 ومما استدلوا به:

 .(2)«يقتل الوالد ابلولد ال »قال:  أن رسول هللا  ما رواه عمر ابن اخلطاب 
 .(3)ابن املنذر قالسقط القصاص عن األب بقتل ابنه ، و به يال القول الثاين:

د إىل قتله دون مَ شك يف أنه عَ إن قتله أتديبا  فال قود، وإن قتله قتال ال يُ  القول الثالث:
 .(4)به قال اإلمام مالكيد به، و ق  أُ  ،أتديبه

 من أدلة القول الثاين, والثالث:
 ، ومن ذلك:صلعموم الظاهر يف إجياب القصا -

 .(5) چگ  گ  گ  گ    کک  ک ڑ ڑ  کچ  قوله تعاىل:  -
 .(6)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ قوله تعاىل: و  -

 ـــــــــــــــــ

، 6/36، واألم 18/92، و إعالء السنن 7/235، وبدائع الصنائع 26/90املبسوط  (1)
  11/483 واملغين

وابن ، كتاب الدايت، ابب ما جاء يف الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أو ال؟، 4/18أخرجه الرتمذي  (2)
ال يقتل الوالد بولده، وصححه األلباين يف تعليقه على  كتاب الدايت، ابب  2/888ماجة 

  .331سنن الرتمذي ص
 11/483املغين  (3)
 5/689هتذيب املسالك ، و 86 /4اإلشراف على نكت مسائل اخلالف  (4)
 278سورة البقرة:  (5)
 45سورة املائدة: (6)
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أَلُقصَّنَّ للولد من »خالف روايته وقال:   أن عمر  –رمحه هللا  - ذكر ابن القيم
 . (1)فلم يؤخذ برأيه, بل بروايته «الوالد

  عن رسول هللا  قد خالف روايته من أن عمر  –رمحه هللا  - القيموعلى رأي ابن 
 تتخرج املسألة على القاعدة.

 له.به, ومل يفع مل خيالف ما رواه, وإمنا هو رأي همَّ  ولكن الراجح أن عمر 
فحذفه  على ابن له، من بين مدجل غضبيف السنن الصغرى أنَّ رجال   فقد روى البيهقي

 فقال ،فانطلق يف رهط من قومه إىل عمر ،فأصاب رجله فنزف الغالم فمات ،بسيفه
ال »قال:  لوال أين مسعت رسول هللا  ،عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك اي: عمر

  .(2)لقتلتك، هلّم ديته «يقاد األب من ابنه
 مل يفعله.و ّم به أي هر وهبذا يتبني لنا أنه مل حتصل خمالفة من الراوي، وإمنا هو جمرد 

  -هللارمحه  -يمبن القي اوعليه فال وجه الندراج هذه املسالة حتت القاعدة, إال على رأ

 ـــــــــــــــــ

  4/402إعالم املوقعني (1)

 4/166، ومثله يف سنن الدار قطين7/31السنن الصغرى للبيهقي  (2)
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 المطلب الرابع:

 هل يحتج بالحديث المرسل؟
 
 

 وفيه فرعان:

 التعريف ابلقاعدة. ول:الفرع األ
 ي:ة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد الفرع الثاين:

 ه آخر فهل يعد شريكا يف القتل؟من أمسك رجال وقتل -
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 المطلب الرابع:

 ؟(1)هل يحتج بالحديث المرسل
 وفيه فرعان:

 الفرع األول:

 :التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة :

 املراد ابحلديث هنا ما يُراد ف السنة، وقد سبق بيان معناها يف بداية هذا املبحث. :احلديث
 ،والالم ،والسني ،الراء: (2)اسم مفعول من أرسل يرسل. جاء يف مقاييس اللغة لغة:: لسَ رْ املُ 

  .أصل واحد مطرد منقاس يدل على االنبعاث واالمتداد
 ط ع إسناده:لذي قُ ديث ا متفرّ قني، فقيل للحيتبع بعضهم بعضا   ،القوم أرساال  جاء  :تقول

 مرسل، النقطاع كل طائفة عن األخرى.
و  ، فكأن املرسل حلديث أسرع فيه عجال  فحذف بعض إسناده.أي سراع ؛إبل مراسيلويقال: 

ل أطلق اإلسناد و  ْرس 
ُ
 .(3)مل يصله بصاحبهيقال: أرسلت الطائر من يدي؛ إذا أطلقته. فكأن امل

 ًا:ــــاصطالح
املوضوع،  وا هذاناولللمرسل يف االصطالح تعريفات ختتلف ابختالف فنون العلماء الذين ت

َحدّ  
ُ
َحدّ ثني ، واألصوليني، فللمرسل عند امل

ُ
يَّما من امل ه عند خيالف معنا معىن   ثنيال س 
 األصوليني. 

 ـــــــــــــــــ

، تيسري 291، فتح الغفار /3/4، و كشف األسرار للبخاري 2/360أصول السرخسي  (1)
، وخمتصر ابن 185، ونسمات األسحار/1/747لنقود ، و الردود وا3/102التحرير 
، ومقدمة ابن 379، وشرح تنقيح الفصول/349، وإحكام الفصول للباجي/1/604احلاجب
، واإلحكام 7/2978، وهتاية الوصول 2/418، والتلخيص إلمام احلرمني 71القصار/
، وشرح الكوكب املنري 1/363، وروضة الناظر 4/403، والبحر احمليط 2/136لآلمدي 

 323/ ، وأصول مذهب اإلمام أمحد لـ ) د/ عبدهللا الرتكي (2/576

 2/392مقاييس اللغة  (2)

 .1/135 شرح ألفية احلديث فتح املغيث، و 119املصباح املنري/  (3)
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 أواًل: يف اصطالح املَُحدِّثني:

كذا، أو فعل كذا، أو    صغريا : قال رسول هللا  كان أو  التابعي كبريا   هو أن يقول 
فُع ل حبضرته كذا، دون أن يذكر الصحايب

(1).  
 يف اصطالح الفقهاء واألصوليني:اثنياً: 

   كذا، أو فعل كذا ، أو فُع َل حبضرته   : قال رسول هللا هو قول غري الصحايب 
 .(2)كذا

، فهو أعم منه عند (4)،واملعضل(3)ألصوليني يشمل املنقطعفاملرسل عند الفقهاء وا
 احملدثني.

 معنى القاعدة إجماالً:

  فُع َل حبضرته  ، أوكذا، أو فعل كذا  : قال رسول هللا إذا قال غري الصحايب 
 ؟و الأكذا، فهل حلديثه أتثري يف األحكام الشرعية نفيا  أو إثباات ، 

 آراء العلماء في القاعدة:

 يها، فأقول:فلنزاع ل اسطري أقوال العلماء يف هذه القاعدة، ال بُدَّ من حترير حمقبل ت
ْرَسل ابعتبار من أرسله إىل 

ُ
 :قسمنيينقسم امل

 ـــــــــــــــــ

 1/135، وفتح املغيث 129 /3تدريب الراوي (1)
ت ، ونسما3/4األسرار ، وكشف 1/747، و الردود والنقود 3/102تيسري التحرير  (2)

   2/576، وشرح الكوكب املنري 4/403، والبحر احمليط 185األسحار/
، 213واحد . مقدمة ابن الصالح/ هو ما سقط منه قبل الصحايب راٍو، أو أكثر من :املنقطع (3)

 2/140وتدريب الراوي 

تدريب ، و 216. مقدمة ابن الصالح/واحد هو ما سقط منه راواين فصاعدا  يف موضع :املعضل (4)
 2/141الراوي 



 

 183 

 :(1)األول: مرسل الصحايب
 ؛ ألنـــه ظـــاهر يف الروايـــة عنـــه وكبـــارا    خيتلـــف العلمـــاء يف قبـــول مراســـيل الصـــحابة صـــغارا  مل

األصـــل يف  ألنالصـــحابة فهـــو غـــري قـــادح يف قبـــول روايتـــه ؛وبتقـــدير أن يـــروي عـــن غـــريه مـــن 
، وهلــذا حكــى (3)هعــدم قبولــيف يســريا حيكــى عــن بعضــهم  خالفــا  أن إال ، (2)العدالــةالصــحابة 

 .(4)على قبول مراسيل الصحابة بعض العلماء اإلمجاع
 القرن الثاين والثالث: غري الصحايب: الثالث:مرسل

عدل الثقة من التابعني واتبعيهم، إذا ُعـر ف ابإلرسـال عـن الثقـة اتفق العلماء على أن ُمْرَسل ال
 .(5)وغريه ، فإنَّه ال يقبل ُمْرَسُله

 أقوال: ثالثة واختلفوا فيما إذا كان ال يرسل إال عن الثقات العدول, وذلك على
 .(6)، وقال به اجلمهور هحيتج بالقول األول: 
 .-رمحه هللا  –(7)و بكر الباقالين، قاله القاضي أب ال حيتج بهالقول الثاين : 

 ـــــــــــــــــ

ومل يسمعه منه، إما لصغر سنه، أو لتأخر   : هو ما يرويه الصحايب عن النيب مرسل الصحايب (1)
 ،235، وقواعد احلديث للقامسي /26إسالمه، أو غيابه عن شهود ذلك.   مقدمة ابن الصالح/ 

 7/2978دراية األصول  هناية الوصول يف (2)

، والتقرير والتحبري 31كام املراسيل/ جامع التحصيل يف أح. كأيب إسحاق االسفراييين (3)
 4/409، والبحر احمليط 2/384

، وفـــواتح  291، فـــتح الغفـــار /3/4، و كشـــف األســـرار للبخـــاري 2/360أصـــول السرخســـي  (4)
 2978 /7صول ، وهناية الو 2/384، والتقرير والتحبري 2/216الرمحوت 

 349إحكام الفصول للباجي/ (5)
والتقرير  ،435وميزان األصول/ ،1/363، وأصول السرخسي 3/1282الكايف شرح أصول البزدوي  (6)

، 71، ومقدمة ابن القصار/272، وإحكام الفصول للباجي/379، ولباب احملصول /2/385والتحبري
 2/576رح الكوكب املنري ، وش2/136، واإلحكام لآلمدي 379وشرح تنقيح الفصول/

، وهناية 2/281،  واملستصفى 349، وإحكام الفصول/2/418التلخيص إلمام احلرمني  (7)
 2977 /7الوصول يف دراية األصول 
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 حيتج به بشروط وهي:القول الثالث: 
ــ .1 ل قــد عــرف مــن حالــه أنــه ال يرســل عمــن فيــه علــة مــن جهالــة أو غريهــا  أن يكــون املرس 

 .(1)بكمراسيل ابن املسيّ  

ل احلفاظ .2  ده.، إذا شاركهم يف حديث مما أسنأن ال خيالف الراوي املرس 
  .ري مرسلهقد أسنده غ ال  مرسَ  أن يكون  .3
 .راو آخر يروي عن غري شيوخ األولأو أن يرسله  .4
 .عضده قول صحايبي أو أن .5

 . -رمحه هللا  – (2)به قال اإلمام الشافعي و.قول أكثر أهل العلم أو أن يعضده .6
 : ةـاألدل

 من أدلة القول األول:
أمـا  .أمجعوا على قبول املراسيل من العـدل قد  الصحابة والتابعني حيث إنَّ  اسمجاع .1

  مل وقـد قيـل إنـه ،مع كثرة روايته  (3)فإهنم قبلوا أخبار عبد هللا بن عباس الصحابة
ملـا روى و مـن ذلـك أنـه  .سـوى أربعـة أحاديـث لصـغر سـنه  يسمع مـن رسـول هللا  

 ـــــــــــــــــ

هـو أبـو حممـد سـعيد بـن املسـيّ ب بـن حـزن بـن أيب وهـب املخزومـي عـامل املدينـة  :سعيد بن املسـّيب (1)
بعني يف زمنه، ولد لسنتني مضـتا مـن خالفـة عمـر رضـي هللا عنـه أحـد الفقهـاء السـبعة يف وسيد التا

 –هــذا لســرّه.. تــويف زمــن التــابعني. قــال ابــن عمــر رضــي هللا عنــه ألصــحابه: لــو رأى رســول هللا 
 يف املدينة سنة إحدى أو اثنني وتسعني. -رمحه هللا 

 .4/273بان ، الثقات البن ح5/119الطبقات الكربى البن سعد 
 136 /2، واإلحكام لآلمدي 461الرسالة / (2)
املطلب بن هاشم بن عبـد  هو الصحايب اجلليل عبد هللا بن العباس بن عبد : عبدهللا بن عباس (3)

، ترمجـــان القـــرآن، ولـــد وبنـــو هاشـــم بـــن عـــم رســـول هللا امنـــاف القرشـــي اهلـــامشي ، أبـــو العبـــاس، 
، وكان مـن  قبل اهلجرة بثالث ، كان ورعا ، شديد التمسك ابلسنة، والتتبع آلاثر النيب  ابلشعب

وهــو أحــد  ابلفقــه يف الــدين وأن يعلمــه هللا التأويــل،   ، دعــا لــه النــيب املكثــرين عــن رســول هللا 
 4/155واإلصابة  3/950االستيعاب  هـ .68العبادلة األربعة، تويف ابلطائف سنة 
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مجــرة  رمــىحــىت مل يــزل يلــيب  النــيب  أنَّ »و، (1)«إمنــا الــراب يف النســيئة» عــن النــيب  
وقـال ،   (3)أخـربين بـه أسـامة بـن زيـد :قال يف اخلرب األول ملا روجع فيـه، (2)«العقبة

 . (4)أخربين به أخي الفضل بن عباس :يف اخلرب الثاين
 :ذلكو من  ،وأما التابعون فقد كان من عادهتم إرسال األخبار -
  .إذا حدثتين فأسند :(6)قلت إلبراهيم النخعي :أنه قال (5)عن األعمش يَ و  ما رُ 
عــن  :وإذا قلــت لــك ،فهــو الــذي حــدثين (7)حــدثين فــالن عــن عبــد هللا :إذا قلــت لــك :فقــال
 ـــــــــــــــــ

،يف  3/1217، ومسلم ب: بيع الدينار ابلدينار نساء  كتاب البيوع، اب  2/762لبخاريأخرجه ا(1)
 كتاب املساقاة، ابب: بيع الطعام ابلطعام.

  .5/137أخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب احلج  (2)

يف مرض موته وعمره دون    أمَّره النيب بن حارثة، صحايب وابن صحايب، هو أسامة بن  يد (3)
إىل وادي القرى فسكنه، مث   ، رحل بعد وفاة النيب   العشرين على جيش فيه أبو بكر وعمر 

 1/29.اإلصابة  انتقل إىل دمشق، مث عاد إىل املدينة، وتويف هبا يف آخر خالفة معاوية 

، املطليب   بد املطلب ، ابن عم رسول هللا هو الفضل بن عباس بن ع :  الفضل بن عباس (4)
يف حجة الوداع من عرفة إىل مزدلفة، كان حازما   اهلامشي ، أكرب أوالده، كان رديف رسول هللا 

مكة وحنينا ، وثبت معه، وأظهر يف وقعة احلرة بسالة عجيبة، مات    مقداما ، غزا مع النيب 
    يف خالفة أيب بكر .  7/375اإلصابة 

حافظ هو سليمان بن مهران األسدي الكاهلي موالهم الكويف، أصله من بالد الرَّي،  :األعمش (5)
وحفظ عنه، وروى عن خلق كثري، وروى عنه شعبة والسفياانن    ، رأى أنس بن مالك ثقة

 –، تويف ، وأعلمهم ابلفرائض لكتاب هللا، وأحفظهم حلديث النيب  سوآخرون، كان اقرأ النا
 1/154تذكرة احلفاظ  هـ . 148سنة  –رمحه هللا 

هو إبراهيم بن يزبد بن قيس، أبو عمران الكويف، فقيه العراق، روى عن علقمة  : إبراهيم النخعي (6)
وهو صيب، وروى عنه األعمش ومنصور    ومسروق وطائفة، دخل على أم املؤمنني عائشة 

ان من العلماء ذوي اإلخالص مهيبا ، ورعا ، يصوم يوما  ويفطر يوما ، طويل الصمت ال وخالئق، ك
 73 /1كهال  قبل الشيخوخة.   تذكرة احلفاظ    95سنة  يتكلم حىت يُْسأل، تويف 

 .   هو عبدهللا بن مسعود  (7)
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 .(1)عبد هللا فقد حدثين مجاعة عنه
 من أدلة القول الثاين:

ل لو ذكـر شـيخه، ومل  ْرس 
ُ
يُعدّ لـه، بقـي جمهـوال  فـال يـُْقبَـل، فـإذا جهالة األصل ، وهو أن امل

ه فاجلهل أمُّ، فمن ال يـُْعَرف عيُنه كيف تُعرف عدالته؟   (2)مل ُيَسمّ 
 من أدلة القول الثالث:

أنَّ احلـديث املرســل ضــعيف جلهالــة الســاقط مــن الســند، فــإذا انظــم إليــه أحــد مــا ذُك ــر يف 
تمــــاع الضــــعيفني قــــّوة مفيــــدة لغلبــــة الشــــروط  قَــــو َي وصــــُلح لالحتجــــاج، ألنــــه حيصــــل مــــن اج

 . (3)الظنّ 

 ـــــــــــــــــ

 136 /2، واإلحكام لآلمدي2/284املستصفى للغزايل  (1)
 2/281املستصفى للغزايل  (2)
  2/339وشرح الكوكب الساطع للسيوطي ، 2/129البدر الطالع  (3)
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 الفرع الثاني:

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 وقتله آخر فهل يعد الممسك شريكاً في القتل؟من أمسك شخصاً  -

ك شريكا  يف القتل، إذا مل يكن  ُْمس 
إذا أمسك رجل آخر، فجاء الثالث فقتله، فال يُعّد امل

 .(1)أن القاتل سيقتله، ابتفاقيعلم 
أن القاتل سيقتله، فال خالف يف القصاص من القاتل املباشر  مأما إذا أمسكه وهو يعل

ك هل يُعّد شريكا  يف القتل فيـُْقتل، أو ال؟ وذلك على (2)للقتل ُْمس 
،ولكنهم اختلفوا يف امل

 قولني:
، (4)، والشافعية(3)يُعّزر، قاله احلنفية ال يُعّد شريكا  يف القتل فال فيـُْقتل، ولكنهالقول األول:

 ما يلي: ومما استدلوا به(5)وهو رواية عن أمحد
إذا أمسك الرجُل الرجَل وقتله » قال: قال رسول هللا  ما رواه ابن عمر  .1

 .(6)وهو حديث مرسل «، يـُْقتل الذي قتل، وحُيْبس الذي أمسك اآلخر

َ رسول هللا  .2 ، واآلخر برجلني، أحدمها قتل  عن سعيد بن املسيّ ب قال: ُأيت 

 ـــــــــــــــــ

، 696 /5، وهتذيب املسالك 4/93، واإلشراف 8/345، والبحر الرائق 26/126املبسوط (1)
، ومنتهى اإلرادات 11/596، واملغين 12/83، واحلاوي الكبري 9/133وروضة الطالبني 

2/243 
  املصادر السابقة. (2)

 5/121، وخمتصر اختالف العلماء26/126املبسوط (3)
 33ذ/9روضة الطالبني (4)
 11/596املغين (5)
يف بلوغ املرام /  قال ابن حجر، 8/50الكربى والبيهقي يف ، 3/140 أخرجه الدار قطين (6)

قال عبد احلق طان، إال أن البيهقي رجح املرسل.، : رجاله ثقات، وصححه ابن الق248
 .4/71ألحكام الوسطى رسال أكثر. اواإل اخلراط:
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ك  .(1)أمسك، فقتل القاتل، وحبس املمس 
 وهذا القول خمرّج على أن احلديث املرسل حجة.

سل هنا قد ن املر إيث فعية، حاحلنفية واحلنابلة قد وافقوا أصلهم، وكذا الشا فنجد أن
د بفعل صحايب ، وهو قضاء علي   .ُعضّ 

 –، وهو رواية عن أمحد (2)يُعّد شريكا  يف القتل فيـُْقتل، و به قال املالكية القول الثاين:
 ومما استدلوا به: –رمحه هللا 

 .(4)، و ال متالؤ أشد من اإلمساك(3)«لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»: عمر  قول -
أنه أمسكه على من يعلمه قاتال  له ظلما  بغري حق فوجب أن يلزمه القود، أصله إذا  -

 .(5)أمسكه على انر حىت احرتق
أن أصحاب هذا القول مع قوهلم حبجية احلديث املرسل، واستدالهلم به على عدم فنالحظ 

ك القاتل ْمس 
ُ
ْمَسك مشاركة امل

ُ
، إال أهنم يف هذه احلالة مل (6)إذا مل يكن عاملا  أبنه سيقتل امل

ك؛ ألنه إبمساكه تسبب يف القتل، وقياسا  على ما  حيتجوا به، وقالوا ابلقصاص على املمس 
 . (7)لو أمسكه على َسُبع فأكله، فإنه يلزمه القود ابإلمجاع

 ـــــــــــــــــ

 8/50، والبيهقي يف الكربى 3/139أخرجه الدار قطين يف سننه  (1)
 696 /5، وهتذيب املسالك للفندالوي 4/93، و اإلشراف 4/245حاشية الدسوقي  (2)
رجل هل يعاقب أو كتاب الدايت ، ابب إذا أصاب قوم من ،  6/2527 أخرجه البخاري (3)

 يقتص منهم كلهم؟
 5/696ملسالك للفندالوي هتذيب ا (4)
 4/93اإلشراف على مسائل اخلالف  (5)
 21/303االستذكار يف شروح املوطأ مجع د/ عبدهللا الرتكي  (6)
  21/255،356القبس البن العريب، يف شروح املوطأ  (7)
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 المطلب الخامس

 يح ال يقبل مجمالً التعديل يقبل مجمالً ,والتجر
 
 
 

 وفيه فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية ، وفيه مسألة واحالفرع الثاين:

 من أقر أنه زىن ابمرأة، ومساها فكذبته . -
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 المطلب الخامس

 (1)التعديل يقبل مجمالً, والتجريح ال يقبل مجمالً 
 وفيه فرعان: 

 األولالفرع 

 التعريف بالقاعدة: 
 مفردات القاعدة:

العني والدال والالم أصالن صحيحان  ل، ودْ عَ الفعل، َعَدَل، واملصدر  : لغة:التعديل
 ،واآلخر يدل على اعوجاج ،لكنهما متقابالن كاملتضادين أحدمها يدل على استواء

 .عدل مهاو هذا عدل  :يقال ،ةاملرضى املستوي الطريق :العدل من الناس :فاألول
   .(2)وانعدل أي انعرج ،عدل :أما األصل اآلخر فيقال يف االعوجاجو 

 .(3)هو مدح الراوي ميا يوجب قبول روايته. واصطالحاً:
هو املبهم الذي حيتاج إىل بيان، يقال: أمجل األمر، أهبمه، وأمجل الكالم: رّده إىل  :اجململ و

 .(4) فّصله وبّينهاجلملة، مث
 هو الذي ال يذكر فيه املعدّ ل السبب.  :والتعديل اجململ

 ـــــــــــــــــ

، 2/187، وفواتح الرمحوت3/61، وتيسري التحرير 143 /3كشف األسرار للبخاري   (1)
، وحتفة 1/578، وخمتصر بن احلاجب 1/364، ولباب احملصول 371وإحكام الفصول /

، 2/252، واملستصفى 124 /5ب ، ورفع النقاب عن تنقيح الشها2/377املسؤول 
، وروضة الناظر 705 /1، وبيان املختصر 1/621، والربهان 2/98واإلحكام لآلمدي 

 2/162ة ، وشرح خمتصر الروض223، وشرح غاية السول البن عبد اهلادي /1/343
  4/246مقاييس اللغة  (2)
   223شرح غاية السول إىل علم األصول البن عبد اهلادي احلنبلي/  (3)
 42، والكليات/28/243اتج العروس   (4)
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، الكسب: أحدمها اجليم والراء واحلاء أصالنح، و رْ جَ الفعل، َجرََح، واملصدر،  : لغة:التجريح
وهي األعضاء ، نه عمل ابجلوارحأل ؛وإمنا مسي ذلك اجرتاحا   ،اجرتح إذا عمل وكسب يقال:

 .الكواسب
َحدّ ثون(1)، جرحا   حبديدهجرحه  يقال: ،شق اجللد والثاين:

ُ
والفقهاء فيما يقابل  ، مث استعمله امل

 .(2)التعديل جمازا ، ألنه أتثري يف الدين والعرض، كما أن اجلرح احلقيقي أتثري يف اجلسم
ء يف لسان العرب: جرح احلاكُم الشاهَد، إذا عثر فيه على ما إسقاط العدالة، جا :واجلرح

  .(3)تسقط به عدالته من كذب وغريه
 .(4)هو القدح يف الراوي مبا يرد خربه اصطالحًا:و 

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة
َعدّ ُل للراوي، دون أن يذكر سبب تعديله وتزكيته

ُ
ح فإنه ال رّ  جملخبالف جرح ا له، تقبل تزكية امل

 يقبل إالَّ بذكر سببه. 
 :أراء العلماء في القاعدة

 :(5)اختلف العلماء يف  قبول التعديل املبهم، واجلرح املبهم على أقوال، منها
 . (6)يقبل التعديل جممال ، وال يقبل اجلرح إال مفسَّرا ، و به قال اجلمهور القول األول:

 ـــــــــــــــــ

  1/451مقاييس اللغة  (1)

 2/162شرح خمتصر الروضة (2)
      1/587لسان العرب  (3)
   223دي احلنبلي/ شرح غاية السول إىل علم األصول البن عبد اهلا (4)
البعض يذكر مذهبا  خامسا  وهو: التفريق بني العامل البصري أبسباب اجلرح والتعديل وبني غريه،  (5)

فيقبل من العامل دون غريه. وقيل: ال خامس؛ ألنه ال يليق حبال أحد أن يقبل اجلرح أو التعديل 
 .3/63، وتيسري التحرير 2/188ممن ال معرفة له.   فواتح الرمحوت 

، وحتفة 1/579، وخمتصر بن احلاجب3/61، وتيسري التحرير3/143كشف األسرار للبخاري  (6)
، وشرح خمتصر الروضة 4/294، والبحر احمليط  5/124، ورفع النقاب 2/377املسؤول 

وذكر اخلطيب البغدادي أن هذا القول  ،92، و الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل/ 165 /2
= 
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 .(1)التعديل إال مفسَّرا  ( عكسه ) يقبل التجريح جممال ، وال يقبل القول الثاين:
،نقله الزركشي عن املاوردي(2)ال يقبل التعديل، وال التجريح إال مفسرا  القول الثالث:  َ(3). 
، وهذا القول رواية عن (4) عكسه ) يقبل كٌل من: التعديل، والتجريح جممال  ( القول الرابع:

 .(5)أمحد 
 ة:ـاألدل

 من أدلة القول األول:
 ل كثرية فيثقل ذكرها، أما اجلرح فيحصل أبمر واحد، فال يشق أن أسباب التعدي

ذكره ، وألن الناس خمتلفون يف أسباب اجلرح فيطلق أحدهم بناء  على ما اعتقده 
 .(6)جرحا ، وليس جرح يف نفس األمر

 من أدلة القول الثاين:
 .(7)أن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيجب بياهنا، خبالف أسباب اجلرح

 ـــــــــــــــــ
= 

 .108البخاري ومسلم. الكفاية/ لحفاظ احلديث ونقاده مث هو مذهب األئمة من

، وحتفة 1/579، وخمتصر بن احلاجب3/61، وتيسري التحرير3/143كشف األسرار للبخاري  (1)
 92و الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل/  5/124، ورفع النقاب 2/377املسؤول 

، وخمتصر بن 2/187اتح الرمحوت، وفو 3/61، وتيسري التحرير3/143كشف األسرار للبخاري (2)
 92، و الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل/ 5/124، ورفع النقاب 2/377، وحتفة املسؤول 1/579احلاجب

 4/294البحر احمليط  (3)
، وحتفة 1/579،وخمتصر بن احلاجب3/61، وتيسري التحرير3/143كشف األسرار للبخاري  (4)

  92الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل/ ،  5/124، ورفع النقاب 2/377املسؤول 

 223شرح غاية السول/ (5)
 .79مد عبد احلي اللكنوي اهلندي /الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل أليب احلسنات حم (6)
 92، و الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل/ 5/124رفع النقاب  (7)
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 ن أدلة القول الثالث:م
ذْكر أسباب اجلرح والتعديل احتياطا ؛ ألن اإلنسان قد يعتقد أن شيئا  يـَُعدُّ جرحا ،  َُ

 .  (1)ويعتقد غريه أن ذلك الشيء ليس جرح، فاالحتياط إظهار السبب
 من أدلة القول الرابع:

كان موجبا  للتجريح أن العامل املتيقن ال جيرح وال يعدّ ل إال مبا لو صرّح به عند احلاكم ل
 .(2)و التعديل ، وحينئٍذ يكتفي احلاكم بعلمه عن سؤاله

 ـــــــــــــــــ

 5/125رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  (1)
 5/125ب رفع النقا (2)
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 من أقر أنه زنى بامرأة, وسماها, فكذبته:-

 افرتق العلماء ف هذه املسألة على قولني:
 .(1)القذف أيضا ، و به قال اجلمهورجيب عليه حّد الزان ، وحّد القول األول: 

 :مما استدلوا به ما يلي
أمــا وجــوب حــد القــذف عليــه؛ فألنــه قــذف املــرأة ابلــزان، ومل أيت أبربعــة شــهود، فوجــب 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ لقولــــه تعــــاىل: (2)عليــــه حــــّد القــــذف

 .(3) چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 الزان عليه فألمرين:وأما وجوب حد 

 .أنه أقّر على نفسه ابلزان إقرار ا صحيح ا:األّول
 فـأقّر أنـه زىنأن رجال  من بـين بكـر بـن ليـث أتـى النـيّب   الثاين: ما رواه ابن عباس 

كـذب واَّللَّ :فقالت ، سأله البّينة على املـرأةمث ،فجلده مائة وكان بكر ا ،ابمرأة أربع مرّات
  .(4)فجلده حّد الفرية مثانني اي رسول اَّللَّ 
 : -رمحه هللا  –قال الشنقيطي 

 ،لصنعايناألن يف إسناده القاسم بن فياض األبناوي ؛فإن قيل هذا احلديث ضعيف »

 ـــــــــــــــــ

 12/356، واملغين 6/22أضواء البيان للشنقيطي (1)
 22أضواء البيان / (2)
 4سورة النور: (3)
 يف كتاب احلدود، ابب: إذا أقر الرجل ابلزان، ومل تقر املرأة. 4/159ود يف سننه رواه أبو داو  (4)
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 ،جمهول:(2)يف التقريب(1)فيه ابن حجر  قال 
عـــــــــن ابـــــــــن  (5)عباس:منهم،ضـــــــــعفه غـــــــــري واحـــــــــد  :(4)   امليـــــــــزانيف (3)وقـــــــــال فيـــــــــه الـــــــــذهيب

 :فاجلواب من وجهني،(7)(6)معني
ثقـــــــــة كمـــــــــا نقلـــــــــه عنـــــــــه الـــــــــذهيب يف :(8)أن القاســـــــــم املـــــــــذكور قـــــــــال فيـــــــــه أبـــــــــو داود :األول

 ـــــــــــــــــ

علي بن أمحد الشهاب أبو الفضل هو احلافظ أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن  :ابن حجر (1)
هـ( يف مصر، ونشأ فيها يتيما، وحفظ القرآن 773الكناين العسقالين القاهري، الشافعي، ولد سنة )

وهو ابن تسع، مث أقبل على العلوم، وحبب هللا إليه فن احلديث، فأقبل عليه بكليته، وطلبه حىت برع 
له، وشهد له بذلك القاصي والداين، حىت صار فيه وأتقنه، وفاق أهل زمانه يف معرفة احلديث وعل

إطالق لفظ احلافظ عليه كلمة إمجاع، مؤلفاته انفعة مشهورة، منها: فتح الباري شرح صحيح 
، 2/36يف: الضوء الالمع  ترمجتههـ. 852البخاري، وهتذيب التهذيب، و بلوغ املرام، تويف سنة 

  .103/والبدر الطالع 

 525تقريب التهذيب/ (2)
حممد بن أمحد بن عثمان، مشس الدين، أبو عبدهللا الرتكماين الذهيب، حمدث العصر،  هو: الذهيب (3)

هـ، وتويف 673إمام الوجود حفظا ، وذهب العصر لفظا  ومعىن ، وشيخ اجلرح والتعديل، ولد سنة 
 -9/100ربى.  طبقات الشافعية الك هـ، له مصنفات منها: سري أعالم النبالء748سنة 

 5/326، واألعالم123

 .5/458ميزان االعتدال (4)
عباس بن حممد بن حام الدوري، أبو الفضل البغدادي، خوارزمي األصل، ثقة  هو: عباس (5)

  488هـ.   تقريب التهذيب/71حافظ، مات سنة

بو زكراي البغدادي، ثقة، حافظ مشهور، إمام حيي بن معني بن عون الغطفاين، أ هو: معنيابن  (6)
ابملدينة النبوية، وله بضع وسبعون سنة.   تقريب  33اجلرح والتعديل، مات سنة 

  1067التهذيب/

 3/68ابن معني رواية عباس الدوري اتريخ  (7)
ديث وعلمه وعلله، سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين، أحد حفاظ احل هو: أبو داوود (8)

وكان يف الدرجة العالية من النسك والصالح، مجع السن وعرضه على اإلمام أمحد بن حنبل 
= 
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 .والتعديل يقبل جمماًل والتجريح ال يقبل جممالً ،(1)امليزان
إن قال أنه  ،ني حّد القذف وحّد الزانهذا الذي فيه اجلمع ب أن حديث ابن عباس :الثاين 

معتضد اعتضاد ا قوايا بظواهر النصوص الداّلة علـى مؤاخذتـه إبقـراره ،زىن ابمرأة عّينها فأنكرت
فـــــأنكرت ومل أيت ببّينـــــة أنـــــه حيـــــّد حـــــّد  ابلـــــزانوالنصـــــوص الدالّـــــة علـــــى أن مـــــن قـــــذف امـــــرأة 

 اهـ   «(2)القذف
تجـريح اًل, وأن البـل جممـلى القول أبن التعـديل يقويّتضِّح مما سبق أن هذا القول خمرَّج ع

 ال يقبل جمماًل.
، ألانَّ صــــّدقناها يف إنكارهــــا، فصــــار (3)ال حــــّد عليــــه ، و بــــه قــــال أبــــو حنيفــــةالقــــول الثــــاين:
 حمكوما  بكذبه.

 ـــــــــــــــــ
= 

، واتريخ 2/272األعيان وفيات  هـ .275هـ، وتويف ابلبصرة سنة202فاستجاده، ولد سنة 
 .9/55بغداد

  5/458ميزان االعتدال (1)
 24 /6أضواء البيان (2)
  297 /3اء للجصاص صر اختالف العلمخمت (3)
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 المبحث الثالث:

 القواعد المتعلقة باإلجماع
 
 
 

 وفيه ثالثة مطالب:

 يت حجة.اإلمجاع السكو املطلب األول: 
 هل عمل أهل املدينة حجة؟ املطلب الثاين: 
 األخذ أبقل ما قيل ليس إمجاعا . املطلب الثالث:
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 المطلب األول:

 اإلجماع السكوتي حجة
 
 

 وفيه فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة:  الفرع األول:
 ل:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسائ الفرع الثاين:
 قتل اجلماعة ابلواحد. ىل:املسألة األو 

 دية عني األعور. املسألة الثانية:
 إذا مل يكتمل شهود الزان فهل عليهم احلد؟ املسألة الثالثة:
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 المطلب األول:

 (1)اإلجماع السكوتي حجة

 وفيه فرعان: 
 :الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 :مفردات القاعدة

 ع يف اللغة على معنيني:يطلق اإلمجا  : لغة:اسمجاع
 .(2) چٿ   ٹ  چ  األول: العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعاىل:
 .(3)الثاين: االتفاق، يقال: أمجع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه

ابملعىن األول متصور من واحد، كما  عواملعىن الثاين هو املراد يف هذا الباب؛ ألن اإلمجا 
 .(4)وابملعىن الثاين فال يتصور إال من االثنني فما فوقهما يتصور من متعدد،

يف عصر من العصور على أمر  بعد وفاته  اتفاق جمتهدي أمة حممد  واصطالحــًا:
  .(5)ديين

والتاء يدل على  ،والكاف ،السني: (6)نسبة إىل السكوت، جاء يف مقاييس اللغة :السكوي

 ـــــــــــــــــ

، وشرح 474ل للباجي/، وإحكام الفصو 3/135، والتقرير والتحبري 3/247تيسري التحرير  (1)
، واإلحكام لآلمدي 4/153،و احملصول 2/366 ، واملستصفى330/تنقيح الفصول

، 495-4/494 ، والبحر احمليط6/2567، وهناية الوصول إىل دراية األصول 1/312
، وشرح الكوكب 1/434، وروضة الناظر 2/147و البدر الطالع  ،3/295وهناية السول 

 2/254املنري 

 71سورة يونس:  (2)
 .20/464، واتج العروس 110الصحاح/ خمتار (3)
  3/424كشف األسرار للبخاري   (4)

وروضــــــة النــــــاظر  4/436، و البحــــــر احملــــــيط 1/254، و اإلحكــــــام لآلمــــــدي 2/294املستصــــــفى  (5)
2/375 

 3/89لغة مقاييس ال (6)
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أي مبا  :ورماه بسكاتة ،ورجل سكيت ،سكت يسكت سكوات   :تقول ،خالف الكالم
  .أسكته

هو أن يقول بعض اجملتهدين ُحكما ، ويسُكت الباقون عنه بعد العلم  :واسمجاع السكوي
 .(1)به

يَّة  .(2)أي أتثري اإلمجاع السكويت يف األحكام الفقهية نفيا  أو إثباات   :هنا واملراد ابحلُجِّّ
 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

، وانتشر حىت علم به (3)إذا قال جمتهد، أو بعض اجملتهدين، قوال يف مسألة اجتهادية تكليفية
بقية اجملتهدين من أهل ذلك العصر، فسكتوا، ومل يظهر منهم اعرتاف، وال إنكار، فهل 

 .(4)يكون ذلك إمجاعا؟
 :آراء العلماء في القاعدة

 ، أشهرها اثنان:(5)يف حجية اإلمجاع السكويت على أقوالاختلف العلماء 

 ـــــــــــــــــ

 3/78، وشرح خمتصر الروضة 2/147، البدر الطالع 5/2107، واإلهباج 33/135التقرير والتحبري  (1)
 2/308النملة  إحتاف ذوي البصائر لعبدا لكرمي (2)
 .2/253. شرح الكوكب املنري  أفضل األمة بعد النيب  قول: أبو بكر خرج ما ال تكليف فيه، مثل لي( 3)
، وهنايــــــــــة الوصــــــــــول إىل درايــــــــــة األصــــــــــول 1/312، واإلحكــــــــــام لآلمــــــــــدي 4/153احملصــــــــــول  (4)

، وهنايــــة الســــول 495-4/494، والبحــــر احملــــيط 330، وشــــرح تنقــــيح الفصــــول /6/2567
3/295 

 ومن هذه األقوال ما يلي: (5)
 ك.ابن فور و ن، بن القطا، و به قال بعض الشافعية منهم: اأنه حجة بشرط انقراض العصر -

  يرة.ان فتيا عامل، ال حكم حاكم، قاله أبو علي بن أيب هر أنه حجة إن ك -

 أنه حجة إن كان حكما ، ال فتيا، قاله أبو إسحاق املروزي. -

 ي.و بكر الراز بأنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلني به، قاله أ -

  2/255 وشرح الكوكب املنري 150 - 2/148، البدر الطالع 501 -4/498البحر احمليط 
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 .(2)، و به قال اجلمهور(1)أنه حجة بشروط القول األول:
 .(4)،و بعض الشافعية(3)أنه ليس حبجة، و به قال الظاهرية القول الثاين:

 األدلة:
 من أدلة القول األول: 

 قول صحايب منتشر  ل إليهمق  فنُ  ،كانوا إذا أشكل عليهم مسألة  أن التابعني .1
  .(5)منهم على كونه حجة فهو إمجاع ،كانوا ال جيوزون العدول عنه  ،وسكوت الباقني

إذ مل ينقل إلينا يف مسألة قول كل  ؛لتعذر وجود اإلمجاع :أنه لو مل يكن هذا إمجاعا   .2
  .(6)به علماء العصر مصرحا  

 ـــــــــــــــــ

 ومن هذه الشروط:  (1)
 أن يكون يف مسائل التكليف. -
 أن يعلم أنه بلغ مجيع اجملتهدين من أهل ذلك العصر، ومل ينكروه. -

مجـــاع بـــال ل، فهـــو إجتـــرد الســـكوت عـــن أمـــارة الرضـــا أو الســـخط، أمـــا إذا ظهـــر علـــيهم الرضـــا مبـــا قيـــ -
 اعا.كون إمجيال خالف، وكذا إن ظهر منهم السخط والغضب مبا قيل دل على خمالفتهم له، ف

ب نـد أهـل املـذاهعا تقرر ملأن يكون قبل استقرار املذاهب، أما بعد استقرارها فإنه ال أثر للسكوت؛  -
 غريه. من عدم إنكار بعضهم على بعض إذا أفىت أو حكم مبذهبه مع خمالفته ملذاهب

 أن ميضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة يف تلك املسألة. -

م دلــيال  ون ســكوهتد، فلــو أفــىت واحــد خبــالف الثابــت قطعــا ، فــال يكــأن يكــون يف حمــل االجتهــا -
 على املوافقة. 

  2/253لكوكب ، وشرح ا4/503، والبحر احمليط 3/130، والتقرير والتحبري 3/247تيسري التحرير 

، والبحر 474، وإحكام الفصول للباجي/3/130، والتقرير والتحبري 3/247تيسري التحرير  (2)
  2/254، وشرح الكوكب املنري 2/150، و البدر الطالع 4/497احمليط 

 1/615اإلحكام الين حزم  (3)
  2/366، واملستصفى 1/701كإمام احلرمني، والغزايل.  الربهان  (4)

 437 /1روضة الناظر (5)
 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. (6)
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 من أدلة القول الثاين: 
  :سبعة أسبابقد يسكت من غري إضمار الرضا لأنه 

  .أن يكون ملانع يف ابطنه ال يطلع عليه .1
  .أن يعتقد أن كل جمتهد مصيب .2
تهاده داه اجأن مل ويرى ذلك القول سائغا   ،أن ال يرى اإلنكار يف اجملتهدات .3

  .وإن مل يكن هو موافقا   ،إليه
يموت واله فز تظر لعارض من العوارض ين ؛أن ال يرى البدار يف اإلنكار مصلحة .4

  .اله أو يشتغل عنهقبل زو 
 .أن يعلم أنه لو أنكر مل يلتفت إليه وانله ذل وهوان .5
  .أن يسكت ألنه متوقف يف املسألة لكونه يف مهلة النظر .6
وأغناه عن اإلظهار ألنه فرض كفاية  اإلنكارأن يسكت لظنه أن غريه قد كفاه  .7

 .(1)ويكون قد غلط فيه وأخطأ يف ومهه

 ـــــــــــــــــ

 1/435روضة الناظر  ، و154 – 4/153، و احملصول 367 – 366 /2املستصفى (1)
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 الفرع الثاني:

 المسائل الفقهيةأثر القاعدة في 
 وفيه ثالث مسائل:

 قتل الجماعة بالواحد: المسألة األولى:

على قتل إنسان، أو فعل كل واحد منهم فعال  يصلح  (1)إذا اجتمع عدَّة أشخاص و متالؤا
 للقتل لو انفرد فهل يُقتلون به أو ال؟ 

 أقوال:  ةاختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالث
 .(2)ماعة ابلواحد، و به قال اجلمهورتقتل اجل القول األول:

 به: اومما استدلو 
 ، (3)حيث إنه قد روي عن عمر ،إمجاع الصحابة

 ـــــــــــــــــ

 على قولني: اختلف العلماء يف معىن التمالؤ (1)
 فاق مسبق ، ينهم اتون بأن التمالؤ هو توافق إرادات اجلناة على الفعل دون أن يك القول األول:

ن يكون فعل ألؤ أثر لتمالو به قال أبو حنيفة، وبعض الشافعية، إال أن أاب حنيفة يشرتط حىت يكون 
 ذب  ، وامله8/310، والبحر الرائق 6/114تال .   تبيني احلقائق اجلاين قا
ه، و به قال ارتكاب على التمالؤ هو االتفاق السابق على ارتكاب الفعل، والتعاون القول الثاين:

هو متمالئ و حلادث فضر احاملالكية، و احلنابلة، وبعض الشافعية، إال أن مالكا  يرى أن كل من 
اية احملتاج ، وهن218-4/217حاشية الدسوقي على الشرح الكبري   إن مل يباشر الفعل. 

 14/25، والشرح املمتع7/261
، 4/88،و اإلشراف 6/114، وتبيني احلقائق10/243، وفتح القدير3/161اإلختيار (2)

 /2، ومنتهى اإلرادات 11/490، واملغين 4/20، ومغين احملتاج3/75وتفسري القرطيب 
241 

، كتاب الدايت، ابب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم 282 /12ن حجر فتح الباري الب (3)
أن غالما  قُت ل غيلة، فقال »: ، من حديث ابن عمر6896(، برقم  21يقتص منهم كلهم )

رّا . الفتح  «: لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهمعمر   12/283ومعىن غيلة: أي س 
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 .(3)يُعرف هلم يف عصرهم خمالف، فكان إمجاعا   ومل  ، (2)، وابن عباس(1)وعلي
 .ألصويهم اوهذا القول خمرَّج على مدلول القاعدة, وقد وافق أصحابه مدرك

  .(4)ْقَتل اجلماعة ابلواحد، وجتب عليهم الدية، و به قال داوود، وأمحد يف روايةال تُـ  القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

ايت جتب د ما الأن كل واحد منهم مكافئ له، فال تستوىف أبدال مببدل واحد، ك -
 ملقتول واحد.

 . (5)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ قوله تعاىل:  -

 .(6)يؤخذ ابلنفس أكثر من نفس واحدة أنه ال مقتضى اآلية أن وجه الداللة:
 ،أجابوا عما استدل به أصحاب القول األول أبنه ال حجة يف قول أحد دون رسول هللا و 

ے  ے   ۓ  ۓ  چ  يلزم منه ترك مدلول قوله تعاىل  و أبن االحتجاج مبا أُث ر عن عمر

الصحايب منفردا  يف قضائه؛ ألن قول  ، وذلك ال جيوز إذا كان عمر(7)چڭ  ڭ 

 ـــــــــــــــــ

، قال: فاهتمهم ر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهمعن سعيد بن وهب قال: خرج رجال سف ( 1)
وأان  أهله. فقال شريح: شهودكم أهنم قتلوا صاحبكم، و إال حلفوا ابهلل ما قتلوه، فأتوا هبم عليا  

هبم فقتلوا.     ، فأمريقول، أان أبو احلسن القرم عنده، ففرق بينهم ، فاعرتفوا ، فسمعت عليا  
 الرجل. ، كتاب اجلناايت، ابب النفر يقتلون 41 /8للبيهقي  السنن الكربى 

 ، كتاب العقول، ابب النفر يقتلون الرجل أن ابن عباس 9/476أخرج عبد الرزاق يف مصنفه  (2)
 . « لو أن مائة قتلوا رجال ، قُت ُلوا به  »قال:

،  4/88،و اإلشراف 6/114، وتبيني احلقائق10/243، وفتح القدير3/161اإلختيار (3)
والشرح املمتع ، 2/706، وكشف املخدرات11/490غين ، وامل4/20ومغين احملتاج

14/24 
 11/490، واملغين 4/88اإلشراف (4)
 45سورة املائدة:  (5)
 12/490املغين  (6)
 45سورة املائدة:  (7)
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وفعله ال يصلحان ملعارضة كتاب هللا فضال  عن الرجحان عليه، وإن كان قد أمجع الصحابة 
على قوله كذلك ال حجة فيه؛ ألنه قد تقرر يف األصول أن اإلمجاع ال يكون انسخا  

 (1)للكتاب والسنة

قول أنه يُقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقني حصصهم من الدية، وهذا ال القول الثالث:
(2)ُروي عن معاذ بن جبل

 (3).  
 وأدلة هذا القول هي أدلة القول السابق.

 المسألة الثانية:

 دية عين األعور:

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال: 
 .(5)، واحلنابلة(4): يف عني األعور الدية كاملة، و به قال املالكيةالقول األول

 ومما استدلوا به :

 ـــــــــــــــــ

 10/243، وتكملة فتح القدير 10/512لى احمل (1)
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن سلمة أبو هو  : معاذ بن جبل (2)

وشهد  ،كان من أمجل الرجال،اإلمام املقدم يف علم احلالل واحلرام ،عبد الرمحن  األنصاري اخلزرجي
روى عنه بن عباس وابن عمر وابن عدي وابن أيب  ،أحاديث النيب وروى عن  ،املشاهد كلها
،  على اليمن، مث َقد َم منها يف خالفة أيب بكر  وآخرون، وأمَّره النيب    يأوىف األشعر 

  . هـ  18هـ ، وقيل: سنة 17وكانت وفاته ابلطاعون ف الشام سنة 
  3/583، والطبقات الكربى3/1402، واالستيعاب 6/136اإلصابة يف متييز الصحابة 

 490 /12املغين  (3)
 8/9، وتفسري القرطيب 4/124اخلالف  لاإلشراف على مسائ (4)
 12/110املغين (5)
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 ، وابن(3)وعلي ،(2)وعثمان ،(1)؛ حيث إنه قد روي عن عمرلصحابةإمجاع ا -
(4)عمر

  (5)، ومل يُعرف هلم يف عصرهم خمالف، فكان إمجاعا. 
, ألصويهم اوهذا القول خمرَّج على مدلول القاعدة, وقد وافق أصحابه مدرك

 الستدالهلم ابسمجاع السكوي.
 .(7)، والشافعية(6)ه قال احلنفيةيف عني األعور نصف الدية، و بالقول الثاين: 

 ومما استدلوا به:
  .(8)«عينني الديةويف ال»: قول النيب 

 اءأن احلديث يقتضي أن ال جيب فيهما أكثر من ذلك، سو  وجه الداللة:
 ـــــــــــــــــ

، كتاب العقول، ابب عني األعور، عن عبد هللا بن صفوان 9/331أخرج عبد الرزاق يف مصنفه  (1)
  8/94يهقي لسنن الكربى للبا قال: قضى عمر بن اخلطاب فيها ابلدية كاملة، ومثله يف  ،
 األعور، واألعور يصيب عني الصحيح. تاب الدايت، ابب الصحيح يصيب عنيك

،  8/94، كتاب العقول، ابب عني األعور، وكذا البيهقي 9/331أخرج عبد الرزاق يف مصنفه  (2)
األعور، واألعور يصيب عني الصحيح، عن سعيد  تاب الدايت، ابب الصحيح يصيب عنيك

 قضيا يف عني األعور ابلدية اتمة.   سيب: أن عمر، وعثمانبن امل

،  8/94، كتاب العقول، ابب عني األعور، وكذا البيهقي 9/331أخرج عبد الرزاق يف مصنفه  (3)
 األعور، واألعور يصيب عني الصحيح، عن علي تاب الدايت، ابب الصحيح يصيب عنيك

 ء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينه يف رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا : إن شا
 وأخذ نصف الدية.

 ، كتاب الدايت، األعور تفقأ عينه، أن ابن عمر 370 /5أخرج بن أيب شيبة يف مصنفه  (4)
 .«إذا فقئت عني األعور ففيها الدية كاملة»قال:

 11/110، واملغين 4/124اإلشراف  (5)
  120 /5خمتصر اختالف العلماء  (6)

 9/272روضة الطالبني  (7)
، و مالك يف يف العقول ، كتاب القسامة، ابب ذكر حديث عمرو بن حزام8/57أخرجه النسائي  (8)

 .80 /8والبيهقي يف السنن الكربى ، كتاب العقول، ابب ذكر العقول، 2/849املوطأ 
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 فلو ألعور،اع عني قال قلعهما واحد، أو اثنان يف وقت واحد، أو يف وقتني، وقالع الثانية
 .(1)وجبت عليه دية، لوجب فيهما دية ونصف

 .(3)«ويف العني مخسون»، وفيه: (2)حديث عمرو بن حزم .1
 .(4)، فكان على عمومهوجه الداللة: أنه مل يـَُفرّ ق بني األعور وغريه

 من وجهني: عورداوا على احتجاج أصحاب القول األول ابإلمجا 
 ، فلم يكن إمجاعا .(5)الف فيه بعض الصحابةاألول: أنه قد خ

 .(6)أنه رجع عما قالوا وخالفهم الثاين: أنه قد روي عن علي
املسألة    هذهيفبه  يرون حجية اإلمجاع السكويت، ولكنهم مل حيتجوا فأصحاب هذا القول

د وُ قد  كما احتج به أصحاب القول األول، وذلك لعدم ثبوته عندهم، حيث إنه ج 
 فال يكون إمجاعا . املخالف،

 (7).الظاهرية : يف عني األعور ثلث الدية ،و به قالالقول الثالث
 به: اومما استدلو 

 ـــــــــــــــــ

 11/110املغين  (1)
اخلندق وما  شهد ،الضحاك وأب ،عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري هو :عمرو بن حزم (2)

 ،ويعلم القرآن ،الدين يفليفقههم  ،وهو ابن سبع عشرة سنة على جنران بعدها واستعمله النيب  
ت وغري  لفرائض والزكاة والداياكتبه له يف   روى عنه كتااب   ،وذلك سنة عشر  ،وأيخذ صدقاهتم

 هـ.53وقيل سنةهـ، 51ومات ابملدينة سنة ، ذلك
 3/1173، واالستيعاب 4/228، وأسد الغابة 4/621اإلصابة 

ومالك  ر حديث عمرو بن حزم يف العقول،يف كتاب القسامة، ابب ذك 8/59 أخرجه النسائي (3)
 8/80عقل، والبيهقي يف سننه ، كتاب ال2/221يف املوطأ 

 12/268، واحلاوي الكبري5/121علماء خمتصر اختالف ال (4)
 . كعائشة، وزيد بن اثبت عبدهللا بن مغفل (5)
 12/268احلاوي الكبري  (6)
 10/422احمللى  (7)
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بعلم  ا إليهكتبو روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل أمراء األجناد أن ي ما
 .علمائهم، فكان مما امجع عليه فقهاؤهم أن يف شرت العني ثلث الدية

َحلَّى:
ُ
ي إمجاع يكون أقوى من هذا اإلمجاع هبذا السند الثابت إىل أمري وأ» جاء يف امل

املؤمنني عمر بن عبد العزيز، يكتب إىل أمراء األجناد يسأهلم عن إمجاعهم، وهو خليفة ال 
 .(1)«يشذ عن طاعته مسلم يف شيء من أقطار األرض كلها

ذلك إمنا جاء وأجابوا عما استدل به أصحاب القول األول من اإلمجاع السكويت، أبن 
، ومثل هذا ال جيوز أن يـُْقَطع به على عن عمر، وعثمان، وعلى، وابن عمر، وابن عباس 

 .(2)مجيع األمة

 ـــــــــــــــــ

 10/422احمللى  (1)
 419-10/418احمللى  (2)
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 المسألة الثالثة:

 إذا لم يكتمل شهود الزنا فهل عليهم الحد؟

 يف هذه املسألة على قولني : اختلف العلماء
 .(1)جيب عليهم احلّد، و به قال اجلمهور القول األول:

 ومما استدلوا به:
، حني مل يكمل الرابع  (3)وأصحابه  (2)جلد أاب بكرة ، فإن عمر إمجاع الصحابة 

وهذا القول . (4)، فلم ينكر عليه أحد فكان إمجاعا   شهادته، مبحضر من الصحابة 
 .خمرَّج على مدلول القاعدة

 ـــــــــــــــــ

وجممع األهنر يف  ،2/183م الدين علي بن مكي املرازيخالصة الدالئل يف تنقيح املسائل، حلسا (1)
 /15، وتفسري القرطيب  4/220، واإلشراف 2/356تقى األحبر لشيخي زادة احلنفي شرح مل
، واملغين 143-9/142، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج 342، وخمتصر املزين/132
 26/320، واملقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف 12/367

، كان من موايل رسول هللا وقيل امسه مسروح  ،وحويقال بن مسر  ،نفيع بن احلارثهو  :أبو بكرة (2)
   كان من  فضالء الصحابة،كما   ،وكان تدىل  ،هلم شهرة وأجنب أوالدا   ،وسكن البصرة

،  روى عنه أوالده وروى عن النيب ،فاشتهر أبيب بكرة  ،من حصن  الطائف ببكرة إىل النيب 
وأوصى أن يصلي عليه أبو  ،نني ومخسنيابلبصرة سنة  إحدى وقيل سنة اث  وتويف أبو بكرة

مل ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل  :قال احلسن البصري .برزة األسلمي فصلى عليه
 /4 بواالستيعا ،6/467 اإلصابة يف متييز الصحابة.  من عمران بن حصني وأيب بكرة 

1530 ،1615 

احلارث، وزايد أخومها ألم، وهو مستلحق وهم: انفع بن احلارث، وهو أخو أبو بكرة نُفيع بن  (3)
ْبل بن معبد اجلهين   132 /15تفسري القرطيب   . معاوية، وش 

، 12/367، واملغين 143-9/142، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج  4/220اإلشراف  (4)
  26/320واملقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف 
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 .(2)د قويل الشافعي ، وهو أح(1)ال حّد عليهم، و به قال أهل الظاهر القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .فاسق أهنم شهود، فلم جيب عليهم احلّد، كما لو كانوا أربعة أحدهم -
أن نقصان العدد شيء ال ميكن للشاهد االحرتاز عنه، فال حيدون، كما لو رجع  -

 .(3)أحدهم عن الشهادة، فإنه ال حدَّ على الباقني
س شاهدا ، وهناك فرق بني حكم الشاهد وبني أن الشاهد ليس قاذفا ، وإن القاذف لي

 .(4)حكم القاذف
 .(5)خمالف فيها ةودعوى اإلمجاع غري مسلَّمة؛ فإن أاب بكر 

أليب بكرة وصاحبيه، مث قال:  وذكر ابن حزم يف احمللى من أدلة اجلمهور جلد عمر 
 .(6)وكل هذا ال حجة هلم فيه

 ـــــــــــــــــ

 11/260احمللى  (1)
 12/367، واملغين 9/143نهاجالنجم الوهاج يف شرح امل (2)

 .املصادر السابقة الصفحات نفسها (3)
 11/261احمللى  (4)
  9/143النجم الوهاج يف شرح املنهاج (5)

  11/260احمللى  (6)
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 المطلب الثاني

 هل عمل أهل المدينة حجة؟
 
 

 وفيه فرعان : 
 التعريف ابلقاعدة.  الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 قتل املسلم ابلذمي. املسألة األوىل:
 ما حتمله العاقلة من دية اخلطأ. املسألة الثانية:
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 المطلب الثاني

 ؟(1)هل عمل أهل المدينة حجة

 وفيه فرعان : 
 ولالفرع األ

 التعريف بالقاعدة: 
 مفردات القاعدة:

أو  هــو مــا اتفــق عليــه علمــاء املدينــة، يف زمــن الصــحابة أو التــابعني  :عمــل أهــل املدينــة 
  .(2)اتبعيهم ، فيما ال جمال للرأي فيه 

يَّة هنا :  ثباات .نفيا  أو إ لفقهيةاكام أي أتثري عمل أهل املدينة يف األح واملراد ابحلُجِّّ
 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

ل ة من املسائى مسألهم علعلماء املدينة، يف زمن الصحابة، أو التابعني، أو اتبعيإذا اتفق 
حكام بات األ إثيفاليت ال جمال للرأي واالجتهاد فيها، فهل يكون لذلك االتفاق أثر 

 الفقهية أو نفيها، أو ال؟
 :آراء العلماء في القاعدة

 :(3)حترير حمل النزاع
فة صم على اعهعمل أهل املدينة فيما طريقه النقل حجة ابتفاق، وذلك حنو: إمج .1

م من ه العلصل باألذان واإلقامة؛ ألن ذلك كله نقله اخللف منهم عن السلف، فح
 جهة نقل التواتر، فيكون االستدالل ابلنقل ال ابلعمل.

هللا عنه، حجة عند مجهور العلماء؛ العمل القدمي ابملدينة قبل مقتل عثمان رضي  .2
 ـــــــــــــــــ

، 1/461، وخمتصر ابن احلاجب 483، وإحكام الفصول /1/314أصول السرخسي (1)
 274 -3/273اخلطاب  ، والتمهيد أليب187، واللمع /2/122وصول إىل األصول وال

 182، و املذكرة للشنقيطي /20/300، وجمموع الفتاوى 415 – 413إحكام الفصول /  (2)
ـــــب املـــــدارك  (3) ـــــاب احملصـــــول 6/2710ونفـــــائس األصـــــول  ،1/48ترتي ، وجممـــــوع 1/404، ولب

، ومـــنهج 182، و املـــذكرة للشـــنقيطي /4/486، و البحـــر احملـــيط 304-20/303الفتـــاوى 
 .1/322سنة يف املذهب املالكي االستدالل ابل
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على أن سنة اخللفاء الراشدين حجة، وما يعلم ألهل املدينة عمل   فإن اجلمهور 
 . قدمي على عهد اخللفاء الراشدين خمالف لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ليس حجة ابتفاق. (1)عمل أهل املدينة بعد القرون املفضلة .3

قه االجتهاد، هذا حمل اخلالف، وقد اختلفوا يف ذلك عمل أهل املدينة فيما طري .4
 أشهرها قوالن: (2)على أقوال

 هوو ية، ليس حبجة، و به قال اجلمهور، واحملققون من املالك القول األول:
 .(3)الصحيح عن اإلمام مالك

 .(5)، ونسبوه إىل اإلمام مالك(4)أنه حجة، و به قال بعض املالكية القول الثاين:
 ة: ـاألدل

 ن أدلة القول األول:م
ـــة واخلـــارج عـــن أهلهـــا،  ـــة ألهـــل املدين ـــة علـــى كـــون اإلمجـــاع حجـــة متناول ـــة الدال أن األدل

 (6)وبدونه ال يكونون كل األمة، وال كل املؤمنني؛ فال يكون إمجاعهم حجة.

 ـــــــــــــــــ

املراد عصر الصحابة والتابعني واتبعيهم، الوارد ذكرهم يف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري يف  (1)
، 3451برقم ، كتاب فضائل الصحابة، ابب: فضائل أصحاب النيب 3/1335صحيحه

بة مث الذين ابب: فضل الصحا ، كتاب فضائل الصحابة، 4/1963واإلمام مسلم يف صحيحه 
مُثَّ الَّذ يَن  رْيُ الناس قـَْرين  مُثَّ الَّذ يَن يـَُلوهَنُمْ خَ » :قال  النيب وفيه أن ، يلوهنم مث الذين يلوهنم   

ْم ميَ   يُء أَقْـَواٌم َتْسب ُق َشَهاَدُة َأَحد ه   .«ُه َوميَ يُنُه َشَهاَدتَهُ ينَ يـَُلوهَنُْم مُثَّ جيَ 
 485 /4ومن األقوال: أنه مرجح، وليس حبجة. و به قال بعض الشافعية. البحر احمليط  (2)
،واإلحكام 1/404، ولباب احملصول 2/252، وحتفة املسؤول 6/2710نفائس األصول  (3)

 183، و املذكرة/ 4/485، والبحر احمليط 1/303لآلمدي 
، وحتفة 6/2710ابن بكري، وهو مذهب املالكية املغاربة. نفائس األصول كابن املعذل، و   (4)

 2/252املسؤول 
 337، وابن جزي يف تقريب الوصول /1/459كابن احلاجب يف خمتصره  (5)
 1/303اإلحكام لآلمدي  (6)
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 من أدلة القول الثاين:
، ومهـــــبط الـــــوحي، ومســـــتقر اإلســـــالم، وجممـــــع أن املدينـــــة هـــــي دار هجـــــرة الرســـــول 

لصـــحابة فـــال خيـــرج احلـــق عـــنهم مث إن أهـــل املدينـــة شـــاهدوا التنزيـــل، ومسعـــوا التأويـــل، وكـــانوا ا
  (1)من غريهم. أعرف أبحوال الرسول 

 ـــــــــــــــــ

 .2/431، ونثر الورود 1/303اإلحكام لآلمدي  (1)
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: قتل المسلم بالذمي:

ثة ذلك على ثالال؟ و  ه أوبم عمدا ، هل يقتل اختلفوا يف قتل املسلم ابلذمي ،إذا قتله املسل
 أقوال:

 .(1)يقتل املسلم ابلذمي، و به قال أبو حنيفة القول األول:
 ومما استدل به:

گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  کچ  عموم قوله تعاىل:

 .(2)چگ  ڳ   ڳ 

  .(3)ل بني مؤمن وغريهوجه االستدالل: أن هللا تعاىل ذكر أن احلر يقتل ابحلر، ومل يـَُفصّ  
 .(5)، وبعض املالكية(4)و به قال الشافعية، واحلنابلة ,ال يقتل املسلم ابلذمي القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
  .(6)«ال يقتل مسلم بكافر»: قوله 

 ـــــــــــــــــ

  7/237، وبدائع الصنائع 8/13اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين  (1)

 178سورة البقرة:  (2)
   7/237بدائع الصنائع  (3)
 11/466، و املغين 99_ 7/98األم  (4)
 .2/216، والتفريع 4/81شرافاإل (5)
، من 6177، كتاب: الدايت، ابب: ال يقتل مسلم بكافر برقم 6/2534أخرجه البخاري  (6)

 عنه: هل عندكم شيء مما ليس يف القرآن؟ فقال: حديث أيب جحيفة قال: سألت عليا  رضي هللا
والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، ما عندان إال ما يف القرآن إال فهما  يـُْعَطى رجل يف كتاب هللا، وما يف 

 الصحيفة. قلت: وما يف الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر.
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تل به، و به قال اإلمام فيـُقْ  (1)ال يقتل املسلم ابلذمي إال أن يقتله قتل غيلة :الثالث القول
 .(2)مالك، وبعض أصحابه

 ومما استدل به:
فإن األمر عندان أنه ال يقتل مسلم بكافر، إال أن  »عمل أهل املدينة؛ حيث قال: 

  .(3)«يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به 
 المسألة الثانية:

 ما تحمله العاقلة من دية الخطأ:

 ، اختلفوا يفكاملة  لنفسعاقلة حتمل دية اخلطأ يف ابعد أن اتفق علماء املسلمني على أن ال
ك على ، وذلخطأ   أقل ما حتمله من اخلطأ فيما دون النفس، كأن يقطع رجل يد رجل آخر

 ثالثة أقوال:

  (4)حتمل العاقلة الدية مطلقا ، قّلت أو كثرت، و به قال الشافعية. القول األول:
 ومما استدلوا به:

حيمل دية  و الذيين هي اليت حتمل دية اخلطأ، كما أن اجلاأن األصل هو أن العاقلة ه
 لى العاقلة.عكثريه له و العمد، وكما أن العمد كثريه وقليله على اجلاين، فكذلك اخلطأ قلي

 . (5)حتمل العاقلة ما كان ثلث الدية فصاعدا ، و به قال املالكية ، واحلنابلة القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 ه ابلقول حىت أيمن، فيمشي به إىل موضع فيقتله ألخذ ماله، ال لثائرة بينهما.أن خيدع :الغيلةقتل  (1)

 11/460، واملغين 4/300، وبداية اجملتهد2/229شرح زروق على الرسالة 

  4/300، وبداية اجملتهد8/290ومواهب اجلليل، 491/ وجامع األمهات، 2/864املوطأ  (2)
  2/864املوطأ  (3)
 7/290األم  (4)
 12/30، واملغين2/213، والتفريع البن اجلالب 4/144، واإلشراف 2/865املوطأ  (5)
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 ام مالك:من أدلة اسم
 واألمر عندان أن الدية ال جتب على العاقلة حىت تبلغ» ، حيث قال:عمل أهل املدينة
 .(1)«الثلث فصاعدا  

  ومن أدلة احلنابلة:
 فكان ،وبدل متلفه ،ألنه موجب جنايته ؛أن مقتضى األصل وجوب الضمان على اجلاين

لكونه   ،عن اجلاين ختفيفا   ،ا  وإمنا خولف يف الثلث فصاعد ،كسائر املتلفات واجلناايت  ،عليه
ففيما دونه يبقى عليه قضية األصل  (2)«الثلث كثري»: قال النيب  ،به فُ ح  جيُْ  كثريا  

 .(3)ومقتضى الدليل
 . (4)حتمل العاقلة نصف العشر فصاعدا ، و به قال احلنفية القول الثالث:

 ومما استدلوا به:
، وال صلحا ، وال ال تعقل العواقل عمدا ، وال عبدا  » قال: يب أن الن  حديث ابن عباس

 . (7)وأرش املوضحة نصف عشر بدل النفس(6)«(5)اعرتافا، وال ما دون أرش املوضحة  

 ـــــــــــــــــ

 2/865املوطأ  (1)
، ومسلم سعد بن خولة  ، كتاب اجلنائز، ابب: رثي النيب1/435أخرجه البخاري  (2)

 .، كتاب الوصية، ابب الوصية ابلثلث3/1250

 31 -12/30املغين  (3)
 .12/474ة أليب حممد حممود العيينايالبناية يف شرح اهلد (4)
 9/180هي اليت تقشر اجللدة اليت بني اللحم والعظم، حىت يبدو العظم. روضة الطالبني : من الشجاج ملوضحةا (5)
 يف كتاب 3/177الدارقطين  ه، وأخرج« مل أره مرفوعا  » : 2/280قال ابن حجر يف الدراية  (6)

 اقلة ال حتمل الع الدايت، ابب من قال: يف كتاب 8/104ريه، والبيهقي احلدود والدايت وغ
 اعرتافا ، من طريق الشعيب عن عمر.عمدا  وال عبدا  وال صلحا  وال 

 12/475البناية شرح اهلداية  (7)
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 المطلب الثالث

 ً  األخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا
 
 
 

 وفيه فرعان:
 لتعريف ابلقاعدة.ا الفرع األول:
 :أثر القاعدة يف الفروع الفقهية، وفيه ثالث مسائل الفرع الثاين:

 أسنان اإلبل يف دية اخلطأ. املسألة األوىل:
 دية الذمي . املسألة الثانية:
 دية اجملوسي. املسألة الثالثة:
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 المطلب الثالث

 ً  األخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا

 ( (1)) أقل ما قيل هل هو حجة أو ال؟

 وفيه فرعان:
 الفرع األول

 :(2)التعريف بالقاعدة

 مفردات القاعدة:

هو أن خيتلف اجملتهدون يف مقدر ابالجتهاد على أقوال، فيؤخذ أبقلها  :املراد أبقل ما قيل
 .(3)عند عدم وجود دليل على أحدها

 و مثال ذلك:
 اختالف العلماء يف دية الكتايب:

 ـــــــــــــــــ

، 1/501، وخمتصر منتهى السول واألمل 699، وإحكام الفصول /3/151 التقرير والتحبري (1)
، والبحر احمليط 6/2625، واإلهباج 2/404، واملستصفى 1/343واإلحكام لآلمدي

، 3/394،  وقواطع األدلة 8/4032، وهناية الوصول 2/993 ، وشرح اللمع6/26
، و شرح الكوكب املنري 2/889، واملسودة 1/442، وروضة الناظر 2/321والبدر الطالع

2/257 
يشريون إىل أن األخذ أبقل ما قيل ليس  أكثر األصوليني يذكر هذه املسألة يف ابب اإلمجاع و (2)

، 3/258 تيسري التحرير جية األخذ أبقل ما قيل أو عدمه. متسكا ابإلمجاع، دون اإلشارة إىل ح
 ، واإلحكام لآلمدي1/501، وخمتصر منتهى السول واألمل 3/151 والتقرير والتحبري

  2/257ملنري ، و شرح الكوكب ا2/321 ، والبدر الطالع2/404، واملستصفى 1/343
، 699إحكام الفصول للباجي/ضمن مباحث األدلة املختلف فيها.  والبعض يذكرها 
، 2/993، وشرح اللمع6/26، والبحر احمليط 6/2625، واإلهباج 2/404واملستصفى

 2/889، واملسودة 2/321والبدر الطالع ،8/4032وهناية الوصول 
 27 /6البحر احمليط  (3)
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 .(1)بدية املسلم، وهم احلنفية اال: مبساواهتفمنهم من ق
 .(3)، واحلنابلة(2)ومنهم من قال: هي نصف دية املسلم، وهم املالكية

، وهو أقل ما قيل، ألن الثلث متفق عليه (4)ومنهم من قال: هي الثلث منها. وهم الشافعية
 . (5)بني اجلميع، والزايدة عليه مدفوعة ابلرباءة األصلية

 :(6)يل (( على ضربنيو)) أقل ما ق
 ، وهو نوعان:أن يكون فيما أصله براءة الذمة الضرب األول:

 ؛هن وجوبأوىل م سقوطهفهذا  ،وجوب احلق وسقوطه يفاالختالف أن يكون  النوع األول:
 .له بدليوجوبفيحكم ب ،أن يقوم دليل على ثبوت الوجوب إالملوافقته براءة الذمة 

ا وجبت إذ لذمياكدية   قدره بعد االتفاق على وجوبه يفف االختالأن يكون  النوع الثاين:
 قل للرباءةخذ ابأل، فيؤ بعد اتفاقهم على وجوهبا قدرها يففقد اختلفت الفقهاء  ،على قاتله
 من الزائد.
لعلماء ختلف اا ،رضهافالذمة كاجلمعة الفائت  يفأن يكون فيما هو اثبت  الثاين:والضرب 

 .ا الرهتان الذمة هب خذ ابألقل دليال  فال يكون األ ،يف عدد انعقادها
 و )) أقل ما قيل (( مركب من أمرين:

 ـــــــــــــــــ

، وحتفة الفقهاء  450، وخمتصر القدوري/307 /8رح فتح القدير ، وش3/168االختيار  (1)
3/155  

 501، وجامع األمهات/4/129، واإلشراف 2/864املوطأ  (2)

 55 /12املغين  (3)
 9/257، وروضة الطالبني 7/259األم  (4)

  يتمسك يف قوله هذا ابإلمجاع، وهو غري صحيح –ر رمحه هللا –ظن بعض العلماء أن الشافعي  (5)
كما بينه احملققون من علماء الشافعية كالغزايل و اآلمدي، وغريهم كأمري ابدشاه، وابن أمري 

، 3/258، و تيسري التحرير1/343، واإلحكام لآلمدي2/404احلاج.   املستصفى للغزايل
  3/151والتقرير والتحبري

  394 /3قواطع األدلة  (6)
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اإلمجاع يف األقل، ألن كل قول من األقوال القائلة مبا يزاد على األقل قائلة به  أحدمها:
 ضمنا ، فيكون يف حكم اجملمع عليه.

ل عدم األص ذة، إاستصحاب الرباءة األصلية، فإهنا تقتضي عدم وجوب الزايد والثاين:
 ل.ى األصعل الوجوب مطلقا ، لكن ترك العمل به يف األقل لإلمجاع، فبقي ما عداه
 .اءة األصليةع ابلرب دفو ففي املثال السابق إجياب الثلث جممع عليه ، ووجوب الزايدة عليه م

 ومما سبق يتضح لنا أن اآلخذ أبقل ما قيل متمسك أبمرين:
 األمر األول: اإلمجاع على األقل.

 ألمر الثاين: نفي الزائد متسكا  ابلرباءة األصلية.ا
 معنى القاعدة إجمااًل:

وجود دليل  ند عدمها عإذا اختلف اجملتهدون يف مقدر ابالجتهاد على أقوال،فهل يؤخذ أبقل
 قاطع على أحدها، أو ال؟

 :(1)آراء العلماء في القاعدة
بعض األصوليني إمجاع أهل حكى عن  بأن القاضي عبد الوها (2)ذكر الزركشي يف البحر

 .(1()3)النظر على أن أقل ما قيل حجة، و نسبه السبكي للجمهور

 ـــــــــــــــــ

، ويصرحون بكوهنا من األدلة املقبولة عندهم، أكثر من يذكر هذه املسألة هي كتب الشافعية (1)
وابلرجوع إىل الفروع الفقهية جند أن غري الشافعية أيضا  يرجحون أقواال  على غريها ألهنا األقل،  

: أمجعت الصحابة 6/357 كمسألة أسنان اإلبل يف دية اخلطأ ، قال صاحب العناية احلنفي
أبهنا  أهنا أمخاس، وقال على  ن مسعودعلى املائة، لكنهم اختلفوا يف سنها، فقال اب

أرابع... واملقادير ال تعرف إال مساعا  ،لكن ما قلنا أخف، وكان أوىل حبال اخلطأ، ألن اخلاطئ 
 معذور.

ت إال ألقل، فالزايدة عليه ال تثب: وألن ما قلناه ا12/21ويف املسألة السابقة قال ابن قدامة يف املغين  -
 ه الدليل.بتوقيف جيب على من ادعا

  6/26البحر احمليط  (2)

  6/2625اإلهباج  (3)
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 ـــــــــــــــــ
= 

  2/889، واملسودة 2/993، وشرح اللمع 2/321، و البدر الطالع699إحكام الفصول /  (1)
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 :(1)يف األخذ أبقل ما قيل شروطاً وهي يشرتط العلماءو 
 –مثال   –لذمي ية اأن ال يكون أحد قال بعدم وجوب شيء، وإال مل يكن الثلث د األول:

 أقلَّ الواجب،بل ال يكون هناك شيء هو األقل.
 هاهنا نه جيبإ :كما لو قيل  نوع ما،أن ال يكون أحد قال بوجوب شيء من  :ثاينال 

لفرس اقيمة  ك عنفإن هذا القائل ال يكون موافق ا على وجوب الثلث وإن نقص ذل ،فرس
اك شيء كون هنيال ف ،والقائل ابلثلث ال يقول ابلفرس وإن نقصت قيمتها عن ثلث الدّ ية

 .هو أقلُّ 
 ابألخذ أبقل ليل الذلك الدوإال كان ثبوته ب ،ألقلّ  ابخذ األ يوجد دليل غري أن ال :ثالثال

 ما قيل.
حلكم  طال  كان مبو  ،هبوإال وجب العمل  ،أن ال يوجد دليل يدل على ما هو زائد :رابعال 

  .هذا اأَلصل
 ومما استدل به العلماء على حجية أقل ما قيل ما يلي:  

ما قيل دليل جمموع من اإلمجاع والرباءة األصلية، وكالمها حجة، فيكون  أن أقل َّ
 .(2)حجة

 ـــــــــــــــــ

 30 -6/29، و البحر احمليط 6/2626اإلهباج  (1)
 2/289، واملسودة 27 /6، والبحر احمليط 6/2625، و اإلهباج 699إحكام الفصول /  (2)
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 الفرع الثاني
 الفقهية المسائل أثر القاعدة في

 وفيه ثالث مسائل:

 المسألة األولى: أسنان اإلبل في دية الخطأ:

 اختلفت العلماء يف أسنان اإلبل يف دية اخلطأ على ثالثة أقوال:
وعشرون  ،وعشرون بنو خماض ،(1)ات خماضعشرون بن القول األول: دية اخلطأ أمخاس،

، إال أن (5)، و به قال األئمة األربعة(4)ةعَ ذَ وعشرون جَ  ،(3)ةقَّ وعشرون ح   ،(2)بنات لبون
 .مكان بين خماض بين لبون جعال مالكا  والشافعي 
 ومما استدلوا به:

 .األخذ أبقل ما قيل 

فأُْلز م القاتل عدد مائة من   - أي يف دية اخلطأ –وقد اختلف الناس فيها » جاء يف األم:
  .(6)«اإلبل ابلسنة... ، وال أُْلز مه من أسنان اإلبل إال أقل ما قالوا يلزمه..

وألن ما قلناه األقل فالزايدة عليه ال تثبت إال بتوقيف جيب على من »كما جاء يف املغين:
 .(7)«لادعاه الدلي

 ـــــــــــــــــ

هي ما كان هلا سنة إىل متام سنتني؛ ألن أمها ذات خماض، أي: محل. والذكر: ابن  :بنت خماض (1)
 هـ 1418دار الكتب العلمية 1، حتقيق: حممد حسن الشافعي ط35خماض. طلبة الطلبة للنسفي/

. والذَّكر: ابن لبون. ات الل هي ما دخلت يف السنة الثالثة إىل آخرها. واللبون ذ بنت لبون: (2)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها.

ما استكمل ثالث سنني، ودخل يف الرابعة، ومسي بذلك؛ ألنه استحق أن  : احلِّقَّة واحلِّّق:احلِّقَّة (3)
   ُيكب وحُيمل عليه.  املصدر السابق، الصفحة نفسها.

 ما دخل يف السنة اخلامسة إىل آخرها.  ع و اجلََذَعة:: اجلَذَ اجلََذَعة (4)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها.

 12/19، واملغين 7/278، واألم 4/325، وبداية اجملتهد 3/167االختيار شرح املختار  (5)

 7/278األم  (6)
 12/21املغين  (7)
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 ألة. املسيل يفقابه أبقل ما ، الحتجاج أصحوهذا القول خمرج على مدلول القاعدة
دية اخلطأ أرابع، مخس وعشرون بنات خماض، ومخس وعشرون بنات لبون،  القول الثاين:

قَّة، ومخس وعشرون َجَذَعة   (1)، و به قال عمر بن عبد العزيز.و مخس وعشرون ح 
 ومما استدلوا به:
ت خماض، ومخس مخس وعشرون بناأنه أوجب يف دية اخلطأ أرابعا ،  ما روي عن على 

قَّة،ومخس وعشرون َجَذَعة  . (2)وعشرون بنات لبون، و مخس وعشرون ح 
 وعشر ،وثالثون بنت خماض ،وثالثون بنت لبون ،ةقَّ ثالثون ح   :دية اخلطأ القول الثالث:
 .(3)ر، و به قال طاووسبين لبون ذكو 

 ومما استدلوا به:
فديته  أقضى أن من قتل خط روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا  ما

 .(4)ة وعشر بين لبون ذكورقَّ من اإلبل ثالثون بنت خماض وثالثون بنت لبون وثالثون ح  

 ـــــــــــــــــ

  324 /4بداية اجملتهد  (1)

 الدية. ،كتاب القصاص، ابب10/188 شرح السنة (2)
 .12/20املغين  (3)

أبو عبد الرمحن، طاووس بن كيسان الفقيه القدوة احلافظ، عامل اليمن، مسع من زيد بن اثبت،  :هو وطاووس
وهو من كبار تالميذ ابن عباس، وروى عنه عطاء وجماهد  -رضي هللا عنهم  -وعائشة، وابن عباس

ل واحلرام، وهو حجة ابتفاق األمة، مات مبكة حاجا سنة والزهري، كان من أعلم الناس ابحلال
 هـ.106

 .5/38، وسري أعالم النبالء 69طبقات الفقهاء للشريازي /
، يف 2/101، يف كتاب الدايت، ابب الدية كم هي؟، وابن ماجة5/155داوود  أخرجه أبو (4)

 820ود/يف تعليقه على سنن أيب داو  وحسنه األلباينأبواب الدايت، دية اخلطأ، 
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 المسألة الثانية: دية الذمي:
 وال:إذا قتل املسلم ذميا  ووجبت ديته فقد اختلف العلماء فيها على أق

 .(1)دية الذمي كدية املسلم، و به قال احلنفية القول األول:
 ومما استدلوا به:

(2)چٺ  ٿ  ٿ         ٿچ  :أن هللا تعاىل ذكر يف كتابه دية املسلم فقال .1
وقال يف  

 .فدل على أن ديتهما واحدة ،ومل يفرق ،الذمي مثل ذلك
 .أنه ذكر حر معصوم فتكمل ديته كاملسلم .2

 .(4)،واحلنابلة(3)املسلم، و به قال املالكية دية الذمي نصف دية القول الثاين:
 ومما استدلوا به:
دية املعاهد نصف دية »:قال ن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب ما روى عمرو ب

  .(5)«املسلم
 .(6) دية الذمي ثلث دية املسلم، و به قال الشافعية القول الثالث:

 ا به:ومما استدلو 
ان رضي اَّللَّ فَّ ن اخْلطَّاب وعْثماُن بن عر بَقضى عمَ »جاء يف األم:  األخذ أبقل ما قيل.

ة ائدية اجملوسي بَثمامنيف  عمرى وقض ،يهودي والنصراين بثلث دية املسلمال عنهما يف دية
ومل  ،درهمر ألف شتـَُقوَّم الدّ يَة اثين ع :لكان يقو   ألنه ؛ر  دية املسلمشوذلك ثلثا ع ،درهم
ا قال يف دايهتم أق نعلم فأَلزمَنا قاتل كل  ،وقد قيل إنَّ دايهتم أكثر من هذا ،لَّ من هذاأحد 
 ـــــــــــــــــ

 8/307شرح فتح القدير (1)
 92سورة النساء:  (2)
  331 /4بداية اجملتهد  (3)

   12/51املغين (4)

الدايت، من قال: الذمي على النصف أو أقل، وعبد  يف كتاب 9/288مصنف ابن أيب شيبة  (5)
 .يف كتاب الدايت 93 /10الرزاق 

  259 /7األم  (6)
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  .(1)« واحد من هؤالء األقلَّ مما اجتمع عليه
 وهذا القول األخري خمرج على القول حبجية أقل ما قيل.

ه  أهنم يف هذيل، إالقا ل مفمع كوهنم يقولون حبجية أقأما أصحاب القولني األول, والثاين 
ل، وقد وجد  األقى غرياملسألة مل يقولوا بذلك ألن من شروطه عدم ورود الدليل السمعي عل
 ا إىل األخذن فيهمميك الدليل يف اعتقادهم، فلم ميكن التمسك فيه ابلرباءة األصلية، فلم

 أبقل ما قيل. 
 المسألة الثالثة: دية المجوسي:

 وسي إذا قتله املسلم على أقوال منها: اختلف العلماء يف دية اجمل
 .(2)القول األول: دية اجملوسي مثل دية املسلم، و به قال احلنفية

 ومما استدلوا به:
 قوله :«(3)، وهذه هي دية املسلم «دية كل ذي عهد يف عهده ألف دينار. 

 .(4)عشر دية املسلم، و به قال اجلمهوردية اجملوسي ثلثا  القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(5)استدل املالكية بعمل أهل املدينة .1
واستدل احلنابلة بعمل الصحابة  .2

(6) . 
 فقد أخذوا أبقل ما قيل.أما الشافعية  .3

يهودي ال ان رضي اَّللَّ عنهما يف ديةفَّ ن اخْلطَّاب وعْثماُن بن عر بَقضى عمَ » جاء يف األم:
 ـــــــــــــــــ

 7/259األم  (1)
 .3/353ة بشرح النقاية فتح ابب العناي (2)
أبو داود يف املراسيل من رواية سعيد بن املسيب : أخرجه 275/ 2الدراية  قال ابن حجر يف (3)

 .4/366، وكذا يف نصب الراية وأخرجه حممد بن احلسن والشافعي لكن موقوف على سعيد
 55 /12، واملغين 7/259، واألم 2/864املوطأ  (4)
 864 /2املوطأ  (5)
 55 /12ين املغ (6)
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ر  شوذلك ثلثا ع ،ة درهمائدية اجملوسي بَثمامنيف  عمرى وقض ،راين بثلث دية املسلموالنص
ا قال يف دايهتم  ومل نعلم ،ر ألف درهمشتـَُقوَّم الدّ يَة اثين ع :لكان يقو   ألنه ؛دية املسلم أحد 

 مما فأَلزمَنا قاتل كل واحد من هؤالء األقلَّ  ،وقد قيل إنَّ دايهتم أكثر من هذا ،لَّ من هذاأق
 .(1)« اجتمع عليه

 وهذا خمرج على مدلول القاعدة.
ه بم مل يقولوا ال أهنإيل، قوإن كانوا يقولون حبجية األخذ أبقل ما  أما أصحاب القول األول

ا قيل مأبقل  ألخذايف هذه املسألة العتقادهم ورود الدليل السمعي على األكثر، وشرط 
 عدم ورود ذلك.

 ـــــــــــــــــ

 7/259األم  (1)
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 المبحث الرابع

 د المتعلقة بالقياسالقواع
 

 وفيه مخسة عشر مطلبا:
 .اإلحلاق بنفي الفارق حجةاملطلب األول:
 .قياس العلة حجة املطلب الثاين:

 هل قياس الشبه حجة؟املطلب الثالث:
 .:من شروط القياس أ ن ال يكون األصل خمصوصا ابحلكماملطلب الرابع

 .لعلية:ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي ا املطلب اخلامس
 ل ابحلكمة عند ظهورها.جيوز التعلياملطلب السادس: 

 .جيوز التعليل أبكثر من علة املطلب السابع:
 .جيوز تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي املطلب الثامن:
 .ال قياس مع النص املطلب التاسع:
 هل جيري القياس يف اللغات؟ املطلب العاشر:

 ؟س يف األسبابهل جيري القيا املطلب احلادي عشر:
 ؟هل جيري القياس يف احلدود املطلب الثاين عشر:

 ؟هل جيري القياس يف الدايت املطلب الثالث عشر:
 ؟هل جيري القياس يف املقدرات املطلب الرابع عشر:

 ؟فساد االعتبار :القياس حمن قو اد  املطلب اخلامس عشر:
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 المطلب األول

 اإللحاق بنفي الفارق حجة
 
 

 ان:وفيه فرع
 التعريف ابلقاعدة الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 عفو املقتول خطأ عن الدية. املسألة األوىل:
 و ال؟أطالبوا بدمه ياء أن وليفهل لأل إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها، املسألة الثانية:
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 المطلب األول

 (1)فارق حجةاإللحاق بنفي ال

 )قياس األولى(

 وفيه فرعان:
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة
 :مفردات القاعدة

ه، وأيضا : اإلدراك، يقال: حلقه  :اسحلاق لغة: اإلتّ باع، يقال: أحلقت زيدا  بعمرو: أتبعته إايَّ
 .(2)حلقا  وحلاقا  أي: أدركه

 ،أصل يدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده منه ،الفاء واحلرف املعتلالنون و لغة: :النفي
مث قيل لكل شيء تدفعه و ال تثبته   ، دفعته عن وجه األرض فانتفى ،ونفيت احلصى نفيا  

 .(3)إذا مل تثبته :النسب نفيت، و نفيته فانتفى
 ،ى متييز وتزييل بني شيئني الفاء والراء والقاف أصيل صحيح يدل علمن فرق،  :الفارق

 .(4) ، أي جعلت كل قسم يف جهة.فرقته فرقا   :يقال ،من ذلك الفرق فرق الشعر
 .(5)الفارق: هو كل ما فرَّق وميَّز بني شيئني واصطالحاً:

 ـــــــــــــــــ

، 509، إحكام الفصول/185-1/184، وكشف األسرار للبخاري 1/109التقرير والتحبري  (1)
 4/207، و شرح الكوكب املنري 3/833، وروضة الناظر 3/597، واملستصفى 513والرسالة /

  449، واملصباح املنري/849، والقاموس احمليط/280خمتار الصحاح/ (2)
حاح/456 /5اللغةمقاييس  (3)  506، واملصباح املنري/317، وخمتار الصّ 
 382، واملصباح املنري/494-4/493مقاييس اللغة  (4)
 82معجم مصطلحات أصول الفقه/ (5)
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  :واسحلاق بنفي الفارق
ع بــني األصــل والفــرع، بــل يكتفــى فيــه ال حيتــاج فيــه إىل التعــرض لــذكر العلــة الــيت جتمــ هــو مــا

بنفــــي الفــــارق بينهمــــا، أي مــــا يُظــــن أنــــه فــــارق مــــع أنــــه يف احلقيقــــة ال أتثــــري لــــه يف األحكــــام 
 .(1)الشرعية
 مثاله:

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ   چإحلـــاق العبـــد ابألمـــة يف حـــد الـــزان،  حيـــث قـــال تعـــاىل: 

ــــــنص يف اإلمــــــاء، .(2)چ  ڭے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ــــــه  فقــــــد ورد هــــــذا ال وقــــــاس علي
العلماء العبيد، وهو قياس بنفـي الفـارق، حيـث ال فـارق بـني العبـد واألمـة إال الذكوريـة، وهـي 

 .(3)ال أتثري هلا يف أحكام العتق يف الشريعة، فيلزم منه عدم التفريق بني العبد واألمة
، وهــو مــن أقســام (4)هــو أن يكــون املســكوت عنــه أوىل ابحلكــم مــن املنطــوق وقيــاس األوىل:

 .(5)اإلحلاق بنفي الفارق

 ـــــــــــــــــ

 .438، واملذكرة /2/187، وروضة الناظر 3/598املستصفى  (1)

 25سورة النساء:  (2)
 .4/207كوكب املنري ، و شرح ال3/833، وروضة الناظر 3/597املستصفى  (3)

 2/187، وروضة الناظر3/593املستصفى  (4)

م اإلحلاق بنفي 299-298، واملذكرة للشنقيطي/601 -3/593املستصفى  (5) ، حيث ُقسّ 
 الفارق من حيث القطع والظن إىل أربعة أقسام:

ق الضرب اق، كإحللفار ما كان املسكوت عنه فيه أوىل ابحلكم من املنطوق مع القطع بنفي ا األول:
 ٢٣إلسراء: ا چۓ    ۓ   ھ  ے  ے  ھہ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ  ابلتأفيف يف احلرمة يف قوله تعاىل:

يم حراق مال اليتإ حلاق، كإما كان املسكوت عنه فيه مساواي  للمنطوق مع القطع بنفي الفارق الثاين:
  کک  ڑڑ     ژ  ڈ  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  وإغراقه أبكله يف احلرمة يف قوله تعاىل:

 ١٠النساء:  چگ   ک  ک
ما كان املسكوت عنه فيه أوىل ابحلكم من املنطوق مع نفي الفارق ابلظن الغالب، كإحلاق  الثالث:

ڱ  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ شهادة الكافر بشهادة الفاسق يف الرد املنصوص عليه بقوله تعاىل:

= 
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 آراء العلماء في القاعدة:

، وإمنــا وقــع اخلــالف يف مســألة (1)هــذه القاعــدة مــن القواعــد املتفــق عليهــا مــن حيــث اجلملــة
، كمــا (2)وهــي أن اإلحلــاق بنفــي الفــارق، وهــو مــا يســميه الشــافعية ابلقيــاس يف معــىن األصــل

،  ويســميه احلنفيــة (3)رف مبفهــوم املوافقــةكمــا أنــه يُعــ  يقــال لــه القيــاس اجللــي، وقيــاس األوىل،
 ،هل داللته قياسية أو لفظية، وذلك على قولني:(4)داللة النص

 ـــــــــــــــــ
= 

  ٤النور:  چں  ڻ  
، مع كون نفي الفارق مظنوان  ال مقطوعا ، كإحلاق  للمنطوقما كان املسكوت عنه فيه مساواي   الرابع:

رْكا  له يف » األمة ابلعبد يف سراية العتق املنصوص عليه يف العبد يف احلديث الصحيح: من أعتق ش 
قومي يف كتاب الشركة، ابب ت 891، 2/885 أخرجه البخاري .«قـُوّ َم عليه الباقي عبد

األشياء بني الشركاء بقيمة عدل، ويف كتاب العتق، ابب إذا أعتق عبدا  بني اثنني أو أمة بني 
 يف كتاب العتق. 2/1139 ومسلم ،الشركاء

و إحكام ، 1/109التقرير والتحبري و  ،185-1/184للبخاريكشف األسرار   (1)
ة الناظر ، وروض3/597، واملستصفى 479، الرسالة/438، واملذكرة/509الفصول/

 3/484وشرح الكوكب املنري ،  187، 2/112
  3/597، واملستصفى 479الرسالة/ (2)

هو أن يكون املسكوت عنه موافق للمنطوق به يف احلكم املذكور. وهو داللة  :مفهوم املوافقة (3)
  3/481، وشرح الكوكب املنري3/594النص عند احلنفية.  املستصفى 

 ن مسميات مفهوم املوافقة عند اجلمهور ما يلي:وم
 .التنبيه ابألدىن على األعلى وابألعلى على األدىن.2.مفهوم املوافقة. 1
 ارق.الف .القياس اجللي، وقياس األوىل، والقياس يف معىن األصل، والقياس مع نفي3
 .حلن القول.6.فحوى اخلطاب5.مفهوم اخلطاب.4

 2املسودة، و 514-513، والرسالة/1/449 ، والربهان273/املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد
موازنة ، و 1/154 ، والعدة3/481 ، وشرح الكوكب املنري2/118 ، وشرح اللمع673/

 .307 -2/303بني داللة النص والقياس األصويل
شرتاكهما يف داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه الهي  » :داللة النص (4)

= 
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، وبعـض (2)، وبعـض احلنفيـة(1)أن داللته من قبيل القيـاس، و بـه قـال الشـافعي القول األول:
 .(3)احلنابلة

فيـــة، والـــراجح عنـــد أن داللتـــه لفظيـــة، لكـــن ال يف حمـــل النطـــق، و بـــه قـــال احلن القـــول الثـــاين:
 . (4)املالكية واحلنابلة، و به قال بعض الشافعية

 ـــــــــــــــــ
= 

معىن يدرك كل عامل ابللغة أنه مناط احلكم من غري حاجة إىل نظر واجتهاد سواء كان حكم 
-1/184للبخاري كشف األسرار . «املسكوت عنه أوىل من احلكم املذكور أو مساواي  

 1/109لتقرير والتحبري ا، و 185
 ومن مسميات هذا النوع من الداللة عند احلنفية ما يلي:

ر والتحبري التقري انظر: . داللة النص.4داللة الداللة. .3.داللة معىن النص. 2ة. .الدالل1
 1/295اللة النص والقياس األصويل، وموازنة بني د1/109

 513، 479الرسالة/ (1)

 1/136تيسري التحرير  2)
  3/484، و شرح الكوكب املنري2/112، وروضة الناظر2/673املسودة (3)

اإلشارات يف األصول ، و 185 -1/184، وكشف األسرار للبخاري1/241أصول السرخسي (4)
 3/483، وشرح الكوكب املنري 2/118، وشرح اللمع 3/597، واملستصفى 92للباجي/
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 :مسألتان وفيه

 المسألة األولى: عفو المقتول خطأ عن الدية:

 أقوال: أربعة ملسألةاذه علماء يف هإذا عفا اجملين عليه قبل موته عمن قتله فهل يصح عفوه؟ لل
، وهو قول عند (1)ال يصح عفو اجملين عليه عن ديته، و به قال الظاهرية ول األول:الق

 .(3)، ورواية عند واحلنابلة(2)الشافعية
 ومما استدلوا به:

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  قوله تعاىل:

  .(4)چ ٹٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ
 نها.عفوه ع: أن اآلية دلت على أن الدية لألهل ال له، فال يصح وجه الداللة

، و الورثةمتوقف على إجازة  -الثلثان -من ديته، والباقي عفوه يف ثلثهيصح  القول الثاين:
 .(5)به قال اجلمهور

 ومما استدلوا به:
   وألن حق الوصية قياسا  علىله بعد موته فلم جيز إال يف الثلث  أنه واهب ماال ،

  .(6)لورثة متعلق ابلثلثنيا

 ـــــــــــــــــ

  10/490احمللى البن حزم  (1)

  4/11مغين احملتاج (2)

 25/226مع الشرح الكبري واملقنع  اإلنصافو ، 513اهلداية أليب اخلطاب/ (3)
 92ساء :سورة الن (4)
، 375، والقوانني الفقهية/307 /4، وبداية اجملتهد6/119تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  (5)

 11/590، واملغين4/43، ومغين احملتاج 8/329ومواهب اجلليل
 3/165، واالختيار 307 /4بداية اجملتهد (6)
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 .(1)سو وممن قال به طاو ، يف مجيع مالهيصح عفوه ويكون  القول الثالث:
 :ومن أدلته

إذا كان له أن يعفو عن »: يف البداية مستدال  ألصحاب هذا القول (2)قال ابن رشد
  .«(3)أن يعفو عن املال فهو أحرىالدم 

 وىل.س األل أصحابه بقياذا القول خمرج على مدلول القاعدة, الستدالوه
 المسألة الثانية:

 ال؟ ه أوإذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها, فهل لألولياء أن يطالبوا بدم

 بوا بدمه أمن يطالاء أاختلف العلماء إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها هل لألولي
 ، على أقوال:ال

 ، و به قالاجلراحات وعما تؤول إليهإال أن يقول عفوت عن  ،هلم ذلك القول األول:
 .(4)مالك

والعفو عن اجلراحات عفو عن  ،فال حق هلم ،إذا عفا عن اجلراحة ومات القول الثاين:
 .(5)قال أبو يوسف وحممد، و به الدم

 :وجه قوهلما

 ـــــــــــــــــ

 307 /4بداية اجملتهد (1)
د حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد الشهري ابحلفيد،ولد أبو الولي هو: ابن رشد (2)

هـ كان مشغوفا ابلقراءة واالطالع،فربع يف العلوم من الفقه واألصول والفلسفة 520سنة 
من مؤلفاته: خمتصر املستصفى يف األصول املسمى بـالضروري يف   هـ.590والطب، وتويف 

 املقتصد، والكليات يف الطب.أصول الفقه، بداية اجملتهد وهناية 
 .284، والديباج املذهب /21/307سري أعالم النبالء 

 307 /4بداية اجملتهد (3)
 498، وجامع األمهات البن احلاجب/4/307بداية اجملتهد (4)
 5/145، وخمتصر اختالف العلماء 3/148، وحتفة الفقهاء 7/248بدائع الصنائع (5)
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راية أثر اجلراحة كما إذا قال عفوت عن   ،والعفو عن الشيء يكون عفو ا عن أثره ،أنَّ السّ 
  .(1)حة وما حيدث منهااجلرا

 التفصيل:القول الثالث:
وال شيء على  ،ن كان العفو بلفظ اجلناية أو بلفظ اجلراحة وما حيدث منها صح ابإلمجاعإ

فكان ذلك عفو ا  ،وكذا لفظ اجلراحة وما حيدث منها ،ألنَّ لفظ اجلناية يتناول القتل ؛القاتل
ب وجت ،مل يصح العفو ،ما حيدث منها وإن كان بلفظ اجلراحة ومل يذكر، عن القتل فيصح

 . (2)قول أيب حنيفة وهو الدية يف مال القاتل
 ووجه قوله:

أن العفو وقع عن اجلرح ال عن القتل، والقياس يوجب القصاص، إال أنه قد ُعد ل عنه إىل 
الدية استحساان ، ووجه االستحسان هو وجود صورة العفو، وذلك يوجب شبهة وهي دارئة 

الف العفو عن اجلناية؛ ألنه يعم؛ ألنه اسم جنس، وخبالف قوله: وما حيدث للقصاص، خب
 .)3(منه؛ ألنه صريح يف العفو عن القتل

، وهو قول عند كلٍّ من املالكية، والشافعية، ال يسقط ذلك طلب الويل الدية القول الرابع:
 .(4)واحلنابلة

 ومما استدلوا به:
أنه إذا كان عفوه عن الدم ال »: ب هذا القولقال ابن رشد يف البداية مستدال  ألصحا

 .«(5)أن ال يسقط عفوه عن اجلرح فأحرى ،يسقط حق الويل
 .ألوىلاوهذا القول خمرج على مدلول القاعدة, الستدالل أصحابه بقياس 

 ـــــــــــــــــ

   7/249نائع ، وبدائع الص3/165االختيار  (1)
 7/249، و بدائع الصنائع 5/145، و خمتصر اختالف العلماء 3/165االختيار  (2)

 7/249، و بدائع الصنائع 3/165االختيار  (3)
 11/586، واملغين4/11، ومغين احملتاج 4/308بداية اجملتهد (4)
  4/308بداية اجملتهد (5)
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 المطلب الثاني

 قياس العلة حجة
 
 
 

 وفيه فرعان :
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:

 ي:دة وهوفيه مسألة واح ر القاعدة يف املسائل الفقهية،: أثالفرع الثاين
 حد العبد الزاين . -
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 المطلب الثاني

 (1)قياس العلة حجة

 وفيه فرعان :
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة

 :مفردات القاعدة
القاف والواو والسني أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء مث  لغة: :القياس :قياس
 .(2)رف فتقلب واوه ايء واملعىن يف مجيعه واحديص

 وهي: (3)ويطلق يف اللغة على معاٍن ثالثة
 تقدير الشيء ابلشيء، يقال: قاس الثوب ابملرت أي قدره به. -
 ته به.ي ساويأكتاب املساواة، يقال: فالن ال يقاس بفالن، وقست هذا الكتاب هبذا ال -
 و القيمة. صورة أيف ال الثوب إذا كان بينهما مشاهبةالتشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا  -

هو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر، الشرتاكهما يف علة احلكم عند واصطالحاً:
 .(4)املثبت
أحدها تكرر  :العني والالم أصول ثالثة صحيحة :(5)من علَّ،جاء يف مقاييس اللغة :العلة

  .والثالث ضعف يف الشيء ،عوقواآلخر عائق ي ،أو تكرير
 .ةب مرة بعد مر ة الشر اود، وهي معلل بعد هنََ لَ عَ  :ويقال ،العلل وهي الشربة الثانية :فاألول

 العائق يعوق، يقال: اعتله عن كذا أي أعاقه. والثاين:

 ـــــــــــــــــ

، و البحر 602 /3، واملستصفى 358/، وتقريب األصول 3/235لفقه التلخيص يف أصول ا (1)
 4/209، وشرح الكوكب املنري5/36احمليط 

 5/40مقاييس اللغة  (2)
 .423واملصباح املنري/، 526، والقاموس احمليط/5/40مقاييس اللغة (3)

  6/2158املنهاج مع شرحه مع اإلهباج  (4)

 14 -4/12مقاييس اللغة  (5)
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 ض. املر ة إىلاملرض، وصاحبه معتل، يقال: اعتل فالن إذا حال عن الصح والثالث:
الوصف الظاهر املنضبط املناسب للحكم بتحقيق مصلحة للعباد إما هي  :(1)اصطالحاً 

 ـــــــــــــــــ

 تنازعا  كبريا ، فعرفوها بتعاريف عدة منها: تنازع األصوليون يف تعريف العلة (1)
 التعريف األول:

 أهنا هي املوجب للحكم بذاهتا.
يف  على قاعدهتم ة بناء  عتزلأي أن العلة مؤثرة يف احلكم بذاهتا ال جعل الشارع هلا، وهذا مذهب امل
  ل جاعل.التحسني والتقبيح العقليني، وأن العلة وصف ذايت ال يتوقف على جع

ة هو احلقيق يففإن املوجب  هية،أبن جعل العلل موجبة بذاهتا يؤدي إىل الشرك يف األلو  واْعرُتَِّض عليه
 . .هللا تعاىل

 التعريف الثاين:
 هو و ودفعا  لالعرتاض السابق يف التعريف األول زاد بعضهم قيدا  يف التعريف 

 أن العلة هي املوجب للحكم إبجياب هللا تعاىل.
 العلة مؤثرة يف احلكم جعل هللا تعاىل ال بذاهتا. أي أن

 التعريف الثالث:
 أهنا الباعث على تشريع احلكم.

 واملعىن أهنا مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم. 
غرض ل ن فعل فعال  مألن يه؛ل علأبنه يستلزم نسبة الغرض إليه سبحانه وتعاىل، وهو حما واْعرُتَِّض عليه

كان   اوإذ ،كن غرضا   يوإال مل ،ن يكون حصول ذلك الغرض ابلنسبة إليه أوىل من ال حصولهفال بد وأ
 صول تلكحان ك  ،على فعل ذلك الفعل وكان حصول تلك األولوية متوقفا   ،حصول الغرض أوىل

ون  فيك ،لى الغريوقفها عرة تاألولوية هلل تعاىل متوقفة على الغري فتكون ممكنة غري واجبة لذاته ضرو 
  .غري واجب لذاته وهو ابطل ماله تعاىل ممكنا  ك

  التعريف الرابع:
َعرّ ف للحكم.

ُ
 أن العلة هي امل

د احلكم، وليست مؤث د املعىن ُوج    عاىل.ثر هو هللا تن املؤ رة؛ ألأي أن العلة ُجع لت عالمة للحكم فإن ُوج 
 :نينع لوجهممت صلأمارة جمردة فالتعليل هبا يف األأبن العلة لو كانت  واْعرُتَِّض عليه

= 
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 .(1)جلب منفعة أو بدفع مضرّة
 .(2)هو ما ُصرّ ح فيه بذكر العلة اجلامعة بني األصل والفرع :واملراد بقياس العلة

يَّة  . أو إثباات  ة نفيا  فقهيأي أتثري قياس العلة يف األحكام ال :هنا واملراد ابحلُجِّّ
 معنى القاعدة إجماالً:

إذا علم اجملتهد علة احلكم املنصوص عليه، أبحد الطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفة كون 
، مث حتقق من وجود تلك العلة يف الفرع، قضى مبثل حكم األصل فيه. (3)الوصف علة

 :مثــال
ع الذي هو  الفر يفوجود م، وهو هي اإلسكار حرام؛ ألنه مسكر، فإن العلة يف حترمي اخلمر اخلمر

 و التحرمي.هالذي  حلكماالنبيذ، فيلزم منه التسوية بني األصل )اخلمر( والفرع )النبيذ( يف 
 آراء العلماء في القاعدة:

 .(4)اتفق القائلون ابلقياس على أن قياس العلة حجة

 ـــــــــــــــــ
= 

 ابلعلة الخلطاب وف ابواحلكم يف األصل معر  ،أنه ال فائدة يف األمارة سوى تعريف احلكم :األول
  .املستنبطة منه

م األصل لكان فة حلكرّ  عَ فلو كانت مُ  ،أن علة األصل مستنبطة من حكم األصل ومتفرعة عنه :الثاين
، 224حكام لآلمدي /واإل ،581يزان األصول/. معنها وهو دور ممتنع عليها ومتفرعا   متوقفا  

 .113/، و تعليل األحكام حملمد شليب5/112البحر احمليط  ، و6/2283اإلهباج و 
 .203وجيز ل د/ عبد الكرمي زيدان/، وال2/134التلويح على التوضيح  (1)
 4/209، وشرح الكوكب املنري5/36البحر احمليط  (2)
 الصريح أبقسامه، واملناسبة، والدوران، والسرب والتقسيم، وهي اإلمجاع، والنص الصريح وغري (3)

 258 -5/184، والبحر احمليط 4/59والطرد، والشبه، وتنقيح املناط. راجع: هناية السول 
 .602 /3، واملستصفى 358، وتقريب األصول /3/235فقه لالتلخيص يف أصول ا (4)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في الفروع الفقهية

 وفيه مسألة:

 زاني:حدّ العبد ال

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 .(1)عليه اتفق األئمة األربعة جلدة كاألمة، و جيلد مخسني القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(2)چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ قوله تعاىل: -

إذ  ،رقاء قياسا  كور األالذ  نزلت اآلية يف اإلماء، فإذا ثبت فيهن للرق ثبت يف وجه الداللة:
يف  لعبد ابألمةاساواة ملزم ال فارق سوى الذكورية، وال مدخل هلذا الفارق يف أتثري احلكم، في

 هذا احلكم.
ى األمة بد علوا العملدلول القاعدة واضح, حيث إن أصحابه قاسهذا القول  ةموافق و

.  يف احلد جبامع الرق يف كلّ 
به ائة وتغريب عام، والثيب الرجم، و كحد احلر، البكر جلد محد العبد الزاين   القول الثاين:

 .(3)قال أهل الظاهر
 ومما استدلوا به:

 .(4) چ ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  قوله تعاىل: .1

 ـــــــــــــــــ

، واملقنع مع 4/149مغين احملتاج ، و 4/321حاشية الدسوقي ، و 6/17حاشية بن عابدين  (1)
 26/264الشرح الكبري واإلنصاف 

 25سورة النساء:  (2)
 11/239احمللى البن حزم  (3)
 2سورة النور:  (4)
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والثيب ابلثيب جلد مائة  ،البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام » :قوله  .2
 . (1)«والرجم 

 ،ه اَّللَّ تعاىل ورسولهصَّ  أن خُيصَّ منه إال ما خحيَ لُّ  فجاء القرآن والسنة بعموم ال :قالوا
 نَّ علىمن مجلة هذا احلكم أب اءالنص من القرآن والسنة قد صحَّ بتخصيص اإلم فوجدان

اليت مل  األمة يف وكذلك النَّص الوارد ،رما على احملصنات احلرائ احملصنات منهن نصف
(2) چمج  جح      مح  جخ   چ، قال تعاىل: صنا اإلماء ابلقرآن والسُّنَّة وبقي العبدصَّ حتصن فخ

. 
د لذكرهم كما ذكر اإلماء وملا أغفل ذلك يوبيقني ندري أنَّ هللا تعاىل لو أراد أن خيص العب

 .(3)برهان أمهله والقياس كله ابطل ودعوى بال وال

 ـــــــــــــــــ

 يف كتاب احلدود، ابب حد الزان. 3/1316أخرجه مسلم  (1)

 64سورة مرمي:  (2)
 239 /11احمللى  (3)
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 المطلب الثالث
 الشبه حجة؟ هل قياس

 
 

 وفيه  فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:

 :: أثر القاعدة يف الفروع الفقهية، وفيه أربع مسائلالفرع الثاين
 إذا قتل احلر العبد. املسألة األوىل:
 الواجب يف العبد على من جيب؟املسالة الثانية: 
 جراح العبيد وقطع أعضائهم. املسألة الثالثة:

 القسامة يف العبيد. ابعة:املسالة الر 
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 المطلب الثالث
 ؟(1)هل قياس الشبه حجة

 (2))غلبة األشباه(

 ـــــــــــــــــ

،  54 -4/53يسري التحرير ت ، و3/267، التقرير والتحبري 2/296أصول اجلصاص  (1)
والتلخيص يف أصول الفقه  ،394شرح تنقيح الفصول/ ، و629وإحكام الفصول للباجي /

، 3/665واملستصفى ، 3/323مدي اإلحكام لآل، و 2/859، والربهان 3/235
،وهناية الوصول 382، وسالسل الذهب/5/233والبحر احمليط  2/279ق2واحملصول 
، وشرح خمتصر 2/720،واملسودة2/241ضة الناظر/، ورو 8/3339للهندي 
 2/912، وإرشاد الفحول4/187، وشرح الكوكب املنري 3/425الروضة

أن الشافعي يسمي قياس الشبه بقياس غلبة األشباه، كما أن 2/279ذكر الرازي يف احملصول (2)
و نوع منه أن قياس غلبة األشباه هو عني قياس الشبه، أ6/2364السبكي قد ذكر يف اإلهباج 
واعلم أن صاحب الكتاب مل ُيصرّ ح بذكر قياس غلبة األشباه، وهو أن  »وفرد من أفراده حيث قال:

يكون الفرع مرتددا  بني أصلني ملشاهبته هلما، فيلحق أبحدمها ملشاهبته له يف أكثر صفات مناط 
َ  من قياس الشبه، أو هو هو، وهذا الظن صحيح، فالنا س فيه على هذين احلكم، ولعله ظنه قسما 

 اهـ. «االصطالحني، ومل يقل أحد أنه قسيم للشبه، بل إما قسم منه، أو هو هو.
 سه وعينهلشبه، أو هو نفقياس غلبة األشباه إما قسم من قياس ا »ما نصه:  2/191وجاء يف نشر البنود

». 
األوصاف  ؛ ألناهألشباوذهب بعض األصوليني كاآلمدي والعضد إىل التفريق بني قياس الشبه وغلبة 

 لفرع واألصولاعة بني جلاماألوصاف ا اجلامعة بني الفرع واألصول يف غلبة األشباه مناسبة، بينما
خمتصر املنتهى  ، وشرح العضد على3/325قياس الشبه أوصاف شبهية.  اإلحكام لآلمدي  يف
2/433 . 

ياس الشبه، قة وبني لعلااس وذهب آخرون كالغزايل والرازي إىل أن قياس غلبة األشباه مرتدد بني قي
لشبه ا ويلحق بقياس سبة،فيلحق بقياس العلة إذا كانت األوصاف اجلامعة بني األصول والفرع منا

، واحملصول 3/665إذا كانت األوصاف اجلامعة بني األصول والفرع شبهية.  املستصفى 
 . 2/279ق2للرازي

 وهذا االصطالح هو الذي يتوافق معه عنوان هذا املطلب.



 

 246 

 فرعان: وفيه 

 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 

 مفردات القاعدة: 
 الشني والباء واهلاء أصل واحد يدل على تشابهجاء يف مقاييس اللغة:  : لغة:الشبه
 . (1)صفا  وو  تشاكله لوان   و الشيء

 فمن معانيه:
 يقال الولد شبه أبيه أي مياثله يف صفاته. املماثلة:

 (2)يقال: اشتبه عليه األمر أي اختلط بغريه. االختالط وااللتباس:
 الفرق بني الشََّبه واملِّْثل:

 ما ساواه من كل وجه يف ذاته وصفاته. الشيء مثلُ 
 .(3)من األوصاف ما كان بينه وبينه قدر مشرتك هالشيء وشبيهُ  وشبهُ 

 تعريف قياس الشبه:
ن اصطلح ه، ولكهه بينطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق ابألصل جامع لشب اسم الشبه

 على تسمية بعض األقيسة به.
 : قياس غلبة األشباه

فيلحق  هو ما تردد الفرع فيه بني أصلني، له شبه بكل واحد منهما يف احلكم والصفة،
 . (4)أبكثرمها شبها  

 ـــــــــــــــــ

  3/243مقاييس اللغة  (1)

 249، واملصباح املنري/161، وخمتار الصحاح / 1149 -1148القاموس احمليط / (2)

 3/424شرح خمتصر الروضة  (3)
، واملستصفى 2/859، والربهان 3/323، و اإلحكام لآلمدي 394شرح تنقيح الفصول/ (4)

تصر ، وشرح خم2/241، وروضة الناظر/8/3339، وهناية الوصول 3/643
 3/425الروضة
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االختالف يف العبد إذا قُت ل هل تلزم فيه القيمة أو الدية، وذلك ألنه أشبه املال من  مثاله:
 .(1)حيث أنه يباع ويوهب ويورث، وأشبه احلر من حيث أنه يثاب ويعاقب ويتزوج

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

كثرمها يلحق أبففة، هما يف احلكم والصإذا تردد الفرع بني أصلني، له شبه بكل واحد من
 خر.ن اآلشبها ، وقد خيتلف العلماء يف أي األصلني أقرب شبها  إىل الفرع م

 آراء العلماء في القاعدة:

 مناسبني,وذلك لرتدده بني قياسني ، (2)ال خالف بني العلماء يف حجية قياس غلبة األشباه
 ى أقوال:ولكن اختلفوا يف املعترب يف املشاهبة وذلك عل

املعترب هو املشاهبة يف األحكام، كمشاهبة العبد املقتول للحر ولسائر  القول األول:
 .(3)اململوكات

املعترب هو املشاهبة يف الصورة، كرد اجللسة الثانية يف الصالة إىل اجللسة األوىل  القول الثاين:
 .(4)يف عدم الوجوب، وكذا مشاهبة اخليل والبغال للحمري

املعترب هو املشاهبة يف املعىن الذي هو َعَلم احلكم وأمارته، سواء كان ذلك  لث:القول الثا
 .(5)املعىن شبيها  من جهة احلكم، أو من جهة الصورة، أو من جهة االسم

 ـــــــــــــــــ

، واملستصفى 2/859، والربهان 3/323، و اإلحكام لآلمدي 394شرح تنقيح الفصول/ (1)
، 2/241، وروضة الناظر/8/3339، وهناية الوصول 5/233، والبحر احمليط 3/643

  4/187، وشرح الكوكب املنري 3/425وشرح خمتصر الروضة
 479، والتمهيد لألسنوي/3/665صفى واملست، 104سيس النظر /، وأت2/842املعتمد  (2)
 479، والتمهيد لألسنوي/2/279ق2احملصول  وممن ذهب إىل هذا الشافعية.   (3)
، واملستصفى 2/279ق2، احملصول 2/842وممن ذهب إىل هذا ابن علية.  املعتمد  (4)

3/665 
، حيث ذكر أبن هذا هو مذهب 2/296وممن ذهب إىل هذا احلنفية.  أصول اجلصاص (5)

 أصحاهبم، ويدل عليه مسائلهم.
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في الفروع الفقهية

 وفيه أربع مسائل:

 المسألة األولى:

 يجب, الدية أو القيمة؟:إذا قتل الحرُّ العبدَ خطأً, فما الذي 

تفق األئمة األربعة على وجوب القيمة يف قتل احلر للعبد خطأ ، كما أهنم اتفقوا على أن ا
العبد إذا كان قليل القيمة أبن كان قيمته أقل من دية احلر فإنه جتب قيمته ابلغة ما بلغت، 

 لني:، وذلك على قو  (1)ولكن اختلفوا إن كانت كدية احلر، أو زادت على ذلك
ية، الكاملوهو قول  جتب فيه القيمة ابلغة ما بلغت، وإن زادت على دية احلر، القول األول:

 .(2)فيوس والشافعية، واحلنابلة، وأيب
 ومما استدلوا به:

 .(3)سائر األموال قياسا  علىأنه مال قد أُْتل ف، فوجب فيه القيمة، 
 وهذا القول خمرج على تشبيه العبد ابملال.

، وحممد  ةو به قال أبو حنيف ال تتجاوز دية احلر، شرط أنجتب فيه القيمة، ب اين:القول الث
 .(4)بن احلسن

 ومما استدلوا به:
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  قوله تعاىل:

 .(5) چٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ 
 فتجب الدية، والدية ضمان الدم، وضمان الدم أن العبد مؤمن قُت ل خطأ   وجه االستدالل:

 ـــــــــــــــــ

 4/333وبداية اجملتهد  7/242بدائع الصنائع (1)

 ،11/568، والبيان 5/158 واملهذب ،9/311 ، وروضة الطالبني4/333بداية اجملتهد  (2)
 3/173، وحتفة الفقهاء للسمرقندي 28-12/27، واملغين 4/79 ومغين احملتاج

 .11/568اين ، والبيان للعمر 4/333 بداية اجملتهد (3)
 4/98، ومغين احملتاج3/174حتفة الفقهاء  (4)
 92سورة النساء:  (5)
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 ال يُزاد على عشرة آالف ابإلمجاع.
 .(1)أن اآلدمية فيه أصل، واملالية عارض، والعارض ال يعارض األصل

 .رج على تشبيه العبد ابحلروهذا القول خم
 المسالة الثانية:

 الواجب في العبد على من يجب؟

 لى عاقلته؟عل أو لقاتاقيمة, فعلى من جتب, على إذا قتل احلرل عبدًا, فوجبت فيه ال
ا على اختلفوا فيهمية، فاآلدانبنت هذه املسألة على القاعدة من جهة تردد العبد بني املالية و 

 قولني كما يلي:
الواجب يف العبد على عاقلة القاتل، و به قال احلنفية، وهو األشهر عن  القول األول:

 .(2)الشافعي
شبيه العبد ابحلر وقياسه عليه، من كونه يثاب ويعاقب، وينكح ت وعمدهتم يف ذلك:

 .(3)ويطلق، ويكلف، ودية احلر يف القتل اخلطأ تتحملها العاقلة، فكذلك دية العبد 
أن ضمان العبد مبقابلة النفس، وضمان النفس تتحمله العاقلة،  »جاء يف بدائع الصنائع:

   .(4)« وكدية احلر
العبد على القاتل نفسه، و به قال املالكية واحلنابلة، كما أنه قول  الواجب يف القول الثاين:

 .(5)للشافعية
 .(6)تشبيه العبد ابملال، من كونه جيوز بيعه، ورهنه، وإجارته، وإرثه وعمدهتم يف ذلك:

أنه حيوان ال حتمل العاقلة قيمة  »:جاء يف الشرح الكبري يف مسألة عدم محل العاقلة العبد 

 ـــــــــــــــــ

 8/108بدائع الصنائع (1)
   4/98، ومغين احملتاج3/193االختيار  (2)

 4/98، ومغين احملتاج3/193االختيار  (3)

 8/109بدائع الصنائع (4)

 26/73، والشرح الكبري4/98، ومغين احملتاج 4/133، واإلشراف4/333بداية اجملتهد  (5)
 .12/27، واملغين 4/333بداية اجملتهد  (6)
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  .(1)«حتمل الواجب يف نفسه كالفرسفلم  ،أطرافه
 المسألة الثالثة:

 جراح العبيد وقطع أعضائهم:

ردد م كذلك يف تختالفهى ابناء  عل أما جراح العبيد وقطع أعضائهم فإن العلماء اختلفوا فيها
 ثالثة أقوال:على  العبد بني احلر والعروض، وذلك

 .(2)، و به قال احلنابلةمثن العبد أن يف جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من القول األول:
 .(3)تشبيه العبد ابلعروض وعمدهتم يف ذلك:

أن الواجب يف ذلك من قيمته قدر ما يف ذلك اجلرح من ديته فيكون يف  القول الثاين:
 .(4)ةوالشافعي ،ةيفناحلبه قال  و ،صف قيمتهنويف عينه  ،موضحته نصف عشر قيمته

  .(5)ذ هو مسلم ومكلفإ ،تشبيهه ابحلر هتم يف ذلك:وعمد
أنه أشبه احلر يف أكثر األحكام، بدليل  »جاء يف مغين احملتاج عند مسألة جراح العبيد:

  .(6)«التكليف، فأحلقناه يف التقادير

 ـــــــــــــــــ

 26/73الشرح الكبري (1)
 12/183املغين  (2)
  12/183املغين  (3)
 5/158، واملهذب للشريازي9/311روضة الطالبني ، و3/184االختيار  (4)
 5/158، واملهذب للشريازي9/311روضة الطالبني (5)
 4/79مغين احملتاج  (6)
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 ،(2)ومنقلته ،(1)يعترب يف ذلك كله ما نقص من مثنه إال موضحته القول الثالث:
 .(4)، و به قال املالكيةر من ديتهما فيها يف احل ففيها من مثنه قدر ،(3)مأمومتهو 

 يف ذلك: موعمدهت
أهنا جناية على مملوك يؤثر يف نقصان القيمة وعدم املنفعة، فوجب أن يتقّدر الواجب فيها 

اجلراح األربع؛ ألهنا ال تؤثر ال يف بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله اجلناية على البهائم، وال يلزم 
  . (5)عة؛ ألهنا قد تربأ على غري نقص وال عدم نقصحمالة يف نقصان القيمة وعدم املنف

 القسامة في العبيد:المسالة الرابعة: 

 ، (6)وبعض نفاها تشبيها ابلبهيمة ،حلرد فبعض أثبتها تشبيها ابياختلفوا يف القسامة يف العب
 ويف املسألة ثالثة أقوال:

 (8)هو األظهر عند الشافعية، و (7)القول األول: إثبات القسامة يف العبيد، و به قال احلنفية
 وعمدهتم تشبيه العبد ابحلر.
د قتيال  يف غري ملك »جاء يف بدائع الصنائع: وجتب يف العبد القسامة والقيمة إذا ُوج 

 ـــــــــــــــــ

أس والوجه، بضم امليم، وسكون الواو، و كسر الضاد، وفتح احلاء،  هي من شجاج الر  :املوضحة (1)
م، ومسُّ يت موضحة ألهنا أبدت َوَضَح العظم، وهو بياضه، وفيها مخس وهي اليت تصل إىل العظ

  159 - 12/158من اإلبل. املغين 

امليم، وفتح النون، وكسر القاف مع تشديدها، وفتح الالم، هي اليت تكسر العظام وتُز يلها  بضم :املنقِّّلة (2)
 .12/164عن مواضعها، فيحتاج إىل نقل العظم ليلتئم، وفيها مخس عشرة من اإلبل. املغين 

هي اجلراحة الواصلة ة,  : بفتح امليم, و سكون اهلمزة, وضم امليم الثانية, وفتح الثالثاملأمومة (3)
إىل أمّ  الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ؛ مسّ يت أمَّ الدماغ؛ ألهنا حتوطه وجتمعه، و اآلمه واملأمومة 

 165 - 12/164شيء واحد، وأرشها ثلث الدية. املغين 

 2/212، والتفريع البن اجلالب105-4/104، واإلشراف4/354بداية اجملتهد  (4)
  4/105اإلشراف (5)
 4/369بداية اجملتهد (6)
 8/154بدائع الصنائع  (7)

  4/114مغين احملتاج  (8)
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صاحبه؛ ألنه آدمي من كل وجه، وهلذا جيب فيه القصاص يف العمد، والكفارة يف اخلطأ، 
  .(1)«وتـَُغرَّم العاقلة قيمته يف اخلطأ

، كما أنه قول (3)، وأبو يوسف(2)نفي القسامة يف العبيد، و به قال املالكية الثاين:القول 
 ، وعمدهتم تشبيه العبد ابلبهيمة.(4)للشافعية

فال قسامة فيه، و  ا  مثله، ففيه القسامة، وإن كان قاتله حر  ا  إن كان قاتله عبد القول الثالث:
 .(5)به قال احلنابلة

 ومما استدلوا به:
فارق حلر، و تل ااتله عبد مثله، فهو قتل يوجب القصاص، فأوجب القسامة، كقإن كان ق

 البهيمة، فإنه ال قصاص فيها.
، صوإن كان قاتله ممن ال قصاص عليه كاحلر ، فال قسامة فيه، ألنه قتل ال يوجب القصا

 .(6)فأشبه قتل البهيمة

 ـــــــــــــــــ

 8/154بدائع الصنائع  (1)
 4/369بداية اجملتهد (2)
  8/154بدائع الصنائع  (3)

   4/114مغين احملتاج  (4)

 12/215املغين  (5)
  12/215املغين  (6)
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 المطلب الرابع

 بالحكم من شروط القياس أ ن ال يكون األصل مخصوصا
 
 

 وفيه فرعان:
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول :
 :ة وهيأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد الفرع الثاين:

 .يف القسامة ألميانابابتداء املدعني  -
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 المطلب الرابع

 (1)من شروط القياس أ ن ال يكون األصل مخصوصا بالحكم

 وفيه فرعان:
 الفرع األول 

 ف بالقاعدةالتعري 
 :مفردات القاعدة

 إلزام الشيء والتزامه، والَشَرط: العالمة، ومنه قوله تعاىل::الَشْرطمجع شرط، و شروط:

 . )3( (2)چ   ىئجئ  حئ  مئ  یىئ  ی  ی  ی ېئ  ىئ  ىئ   چ 
 (4)هو ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم، لذاته. واصطالحاً:

ُص خْتصيصا ، والتخصيص صوصاً:خم لغة: هو اإلفراد، ومنه  اسم مفعول من خصَّصَّ خُيَصّ 
 .(5)يقال: خصَّين فالن بكذا؛ أي أفردين به

 .(6)هو قصر العام على بعض أفراده واصطالحاً:
: أي منعته من ذا، يقال حكمت عليه بكهو املنع والقضاء  :يف اللغةاحلكم  :احلكم
 : قضيت بينهم، ومنه احلكمة، ألهنا متنع صاحبها من أخالقوحكمت بني الناس خالفه،
  (7)األراذل.

 ـــــــــــــــــ

، 2/1037ر ابن احلاجب ، وخمتص3/279، وتيسري التحرير 2/150أصول السرخسي  (1)
، وهناية الوصول 6/2582، واإلهباج 3/218، واإلحكام لآلمدي 668ومفتاح الوصول/

 4/21، والكوكب املنري7/3148، والتحبري 3201 -7/3190
 18سورة حممد: (2)
 19/404، واتج العروس1136/ 3، والصّ حاح7/83 ولسان العرب ،2/322العني (3)
، وشرح الكوكب 1/385 الطالع ، والبدر4/1429، واإلهباج  2041 /5نفائس األصول  (4)

 .1/452املنري
 4/388اتج العروس (5)
 2/628، وإرشاد الفحول3/267، وشرح الكوكب املنري3/241البحر احمليط (6)
  .3/270، ولسان العرب 5/1901، والصحاح 2/91مقاييس اللغة  (7)
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  (1): إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه. يف االصطالح هوو 
: خطاب هللا تعاىل املتعلق الشرعي ، ويعرفه األصوليون أبنه هو احلكم واملراد ابحلكم هنا
   (2)ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع.أبفعال املكلفني 

 معنى القاعدة إجماالً:

يه قيس علامل مما يلزم لصحة القياس عدم وجود نص من الكتاب أو السنة خيص األصل
 ابحلكم، ومينع تعديته إىل غريه.

 آراء العلماء في القاعدة:

األصل  أبن ال يكون  -يف شروط صحة القياس  –هذا الشرط يـَُعربّ  عنه األصوليون 
 .(5)القياس (4)به عن َسَنن (3)معدوال  
 :(6)على أقسام به عن سنن القياس والعدول

  .علةيها لتعذر القاس عليفال  ،اليت ال يعقل معناها ،املشروعة ابتداء  املستفتحة القاعدة  :األول
 .عنه خيرج ألنه مل يدخل يف القياس حىت ؛زوُّ عن القياس جتََ  خارجا  وتسميته 
  .مقادير احلدود والكفارات :ومثاله
س عليه ال يقاف ،عدةك القاتل سخنْ ما استثين عن قاعدة عامة وال يعقل معناه من غري أن تُـ  :الثاين
 .صاخلصو  بطالويف القياس إ ،ألنه فهم ثبوت احلكم يف املستثىن على اخلصوص ؛أيضا  

 ـــــــــــــــــ

 .92التعريفات/ (1)

 هـ .1413دار الكتيب   1اين ، حتقيق : د/ شعبان إمساعيل، ط، للشوك1/56إرشاد الفحول (2)

 323اسم مفعول من عدل عن الشيء يعدل عدوال : أي مال عنه وانصرف.  املصباح املنري/ : املعدول (3)
عدول به عن سنن امل وهو الطريق، يقال: تنحَّ عن َسَنن اخليل، أي: عن طريقها،  :َسَننال (4)

 أن يثبت شرعا  خبالف ما يوجبه العقل يف نفسه، والقياس على سائر أصول الشرع. هو: القياس
  15قياس/ املعدول به عن ال ، و286/، وتقومي األدلة 240باح املنري/املص
 668مفتاح الوصول للتلمساين/ (5)
، وهناية 6/2582، واإلهباج 3/218، اإلحكام لآلمدي 2/1037خمتصر ابن احلاجب  (6)

 4/21 ، وشرح الكوكب املنري3201-7/3190الوصول 
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 .بقبول شهادته وحده (1) خزمية ختصيصه ومثاله: 
 .اس عليهقيفهذا  ،ين عن قاعدة ملعىن يعقلما استث :الثالث 
فنقيس عليه العنب على  ،وإمنا استثين ،لعلة الراب فإنه مل يرد انسخا   (2)استثناء العرااي :مثالهو 

 .الرطب
 .غريه الف يفاخل وال يتجه جراين هو الذي وقع فيه اخلالف بني العلماء، وهذا القسم

 فال ،ريالنظ ه عدميلكن وهو معقول املعىن ،أخر ما شرع مبتدأ غري متقطع عن أصول :الرابع
قد فمن القياس  املانعف ،عألنه ال يوجد له نظري خارج مما يتناوله النص واإلمجا  ؛يقاس عليه

 قاعدة.ه الوهو املراد يف هذ، معلل بعلة قاصرة ، فكأنهالعلة يف غري املنصوص
  .اوالقسامة ونظائرمه ،(3)حكم اللعان: ومثاله

ظائر نوله  ،عىنوهو معقول امل ،ا شرع مبتدأ من غري اقتطاع عن أصول أخرم :اخلامس
 ابتفاق. فهذا جيري فيه القياس ،وفروع

 أدلة القاعدة:
 من أدلة القاعدة:

أن التعليل لتعدية احلكم، وذلك يبطل التخصيص الثابت ابلنص، فكان هذا تعليال   .1
 ـــــــــــــــــ

يعرف بذي   ،بن اثبت بن الفاكه بن ثعلبة اخلطمي األنصاري من بين خطمة من األوس هو خزمية (1)
وما بعدها  شهد بدرا   ،عمارة يكىن أاب ،شهادته بشهادة رجلني جعل رسول هللا  ،الشهادتني
وكانت  ،جرد سيفه فقاتل حىت قتل  فلما قتل عمار ،بصفني  وكان مع علي ،من املشاهد

  2/278، واإلصابة 2/448االستيعاب   .صفني سنة سبع وثالثني

عل له مثرها َعاَمَها، مجع عريَّة، وهي لغة: النخلة يـُْعريها صاحبها رجال  حمتاجا ، فيح :العرااي (2)
 فيْعُروها: أي أيتيها. .

 241ملطلع/، وا207ويف الشرع: بيع ُرَطب يف رؤوس خنله بتمر كيال .  خمتار الصحاح/
من اللعن، وهو الطرد واإلبعاد، وهو مصدر العن يالعن مالعنة  ول عاان ، وشرعا : عبارة  :اللعان (3)

ن الشهادات األربعة، وركنه الشهادات الصادرة منهما، وشرطه: قيام عما جيري بني الزوجني م
ب احلد يف األجنيب.  أنيس الفقهاء/  163الزوجية، وسببه: قذف الرجل امرأته قذفا  يُوج 
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 .(1)يف معارضة النص، والقياس يف معارضة النص ابطل

 .(2)أنه ال يوجد له نظري، فاملانع من القياس فقد العلة يف غري املنصوص .2

 ـــــــــــــــــ

 2/150أصول السرخسي  (1)
 6/2584اإلهباج  (2)
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 ابتداء المدعين باأليمان في القسامة: -

ذهب القائلون اببتداء املدعني ابألميان يف القسامة، إىل أنه ال يُقاس على القسامة حكم 
ُدَّع ني ، ألن من شروط القياس أن ال يكون األصل خمصوصا  آخ

ر فيُبدأ فيه أبميان امل
 .(1)ابحلكم، وهنا قد ُخصَّت القسامة ابحلكم، فال يُقاس عليها غريها، النعدام النظري

 ـــــــــــــــــ

، 3/218، واإلحكام لآلمدي 668، ومفتاح الوصول/2/1037خمتصر ابن احلاجب  (1)
، والتحبري 3201 -7/3190، وهناية الوصول يف دراية األصول 6/2582واإلهباج 

7/3148 
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 المطلب الخامس

 ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يقتضي العلية
 
 

 وفيه فرعان :
 ابلقاعدة. التعريفالفرع األول: 

 أثر القاعدة يف  الفقهية،وفيه مسألة واحدة وهي: الفرع الثاين:
م ران، فَـ ن آخإذا شهد أربعة على رجل ابلزان، وشهد عليه ابإلحصان اثنا - ُرج 

 بشهادهتم، مث رجعوا مجيعا .
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 المطلب الخامس

 (1)ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يقتضي العلية

 وفيه فرعان :
 الفرع األول 

 تعريف بالقاعدةال
 مفردات القاعدة: 

ُه،  : لغة:الوصف َّ الواو والصاد والفاء أصل واحد هو حتلية الشيء، ووصفُتُه:نعتُّ
 .(2)والصفة األمارة الالزمة للشيء

عبارة عما دل على الذات ابعتبار معىن هو املقصود من جوهر واصطالحًا هو: 
كأمحر فإنه جوهر حروفه يدل على معىن مقصود وهو حروفه، أي يدل على الذات بصفة،  

 .(3)احلمرة
، فالقاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على من قضى يقتضي: لغة: 

أي أحكم  (4)چٱ  ٻ  ٻ چ  إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه جلهته، قال هللا تعاىل:
 خلقهن. 

 ـــــــــــــــــ

، وخمتصر منتهى 2/347، وفواتح الرمحوت 4/39، وتيسري التحرير3/253التقرير والتحبري (1)
، وشرح تنقيح 691، ومفتاح الوصول/365، وتقريب الوصول/2/1072السول

، 197ق/2، واحملصول 3/250لخيص، والت5/297، ورفع النقاب 389الفصول/
، 2/672، وشرح املنهاج لألصفهاين 8/3270، و هناية الوصول3/279واإلحكام لآلمدي

 3/1258، وأصول الفقه البن مفلح 4/12، والتمهيد أليب اخلطاب2/196وروضة الناظر

 543، واملصباح املنري/793، والقاموس احمليط/6/115مقاييس اللغة  (2)

 1/942الكليات  (3)
 12سورة فصلت: (4)
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 .(2)أي أصنع واحكم(1)چ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ والقضاء احلكم قال هللا سبحانه وتعاىل: 
ذكور ذلك احلكم امللوصف للك اذ: أنه يلزم من الرتتيب املذكور، ع لّ يَّة ومعىن االقتضاء هنا

 معه.
 معنى القاعدة إجماالً:

 لوصفذلك ا ى أنإذا ذُك ر الوصف مث أتى احلكم بعده مقروان  ابلفاء، دلَّ ذلك عل
 املذكور هو علَّة احلكم.

حيث جاء الوصف وهو (3)چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  قوله تعاىل: ل ذلك:ومثا
الزان، مث جاء بعده احلكم مقروان  ابلفاء وهو اجللد، فدل على أن الزان علة اجللد، وقوله 

حيث جاء الوصف وهو السرقة، مث جاء (4)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  تعاىل:
 السرقة علة القطع.ل على أن بعده احلكم مقروان  ابلفاء وهو القطع، فد

 :آراء العلماء في القاعدة
، إالَّ أهنم (5)اتفق القائلون ابلقياس على أن ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي العلية

 اختلفوا هل هو من قبيل النص الصريح أو اإلمياء؟ 

 ـــــــــــــــــ

 72سورة طه: (1)
 1216، والقاموس احمليط/5/99مقاييس اللغة  (2)
 2سورة النور: (3)
 38سورة املائدة: (4)
، وخمتصر منتهى 2/347، وفواتح الرمحوت 4/39، وتيسري التحرير3/253التقرير والتحبري (5)

قيح ، وشرح تن691، ومفتاح الوصول/365، وتقريب الوصول/2/1072السول
، 197ق/2، واحملصول 3/250، والتلخيص5/297، ورفع النقاب 389الفصول/

، 2/672، وشرح املنهاج لألصفهاين 8/3270، و هناية الوصول3/279واإلحكام لآلمدي
 3/1258، وأصول الفقه البن مفلح 4/12، والتمهيد أليب اخلطاب2/196 وروضة الناظر
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 .(2)، ومنهم من اعتربه من اإلمياء(1)فمنهم من اعتربه من النص الصريح
 دلة القاعدة:من أ

أن الفاء يف اللغة للتعقيب، فدخوهلا على احلكم بعد الوصف يقتضي ثبوت احلكم عقيب 
الوصف، فيلزم أن يكون الوصف سببا  له، إذ ال معىن لكون الوصف سببا  للحكم إالَّ أنه 

 .(3)يثبت احلكم عقيبه

 ـــــــــــــــــ

 691، ومفتاح الوصول/2/1072تصر منتهى السول خم  كابن احلاجب، والتلمساين، والسبكي (1)
 3، واإلحكام لآلمدي197ق/2احملصول للرازي يضاوي، اآلمدي، وابن قدامه. كالرازي ب (2)

 2/196، وروضة الناظر2/672، وشرح املنهاج لألصفهاين 279/
 8/3270هناية الوصول ، و2/197روضة الناظر (3)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 ي:وفيه مسألة واحدة وه

م شهادتهِجم بإذا شهد أربعة على رجل بالزنا, وشهد عليه باإلحصان اثنان آخران, فَرُ  -

 ثم رجعوا جميعاً فعلى من الضمان, على الجميع, أو على شهود الزنا فقط  ؟

 اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
 الضمان على شهود الزان، وال ضمان على شهود اإلحصان، و به قال القول األول:

 .(3)، وهو وجه عند الشافعية(2)، وبعض املالكية(1)احلنفية
 ومما استدلوا به ما يلي:

م» :أن الزان علَّة الرجم، حلديث - فإنه يدل على أن الزان علة الرجم، حيث  )4(«زىن ماعز فـَرُج 
 .ان  ابلفاءمقرو  –وهو الزان  –قد أتى بعد الوصف   -وهو الرجم  -إن احلكم 

 .(5)أما اإلحصان فشرط حمض، واحلكم يضاف إىل العلة ال إىل الشرط

 ـــــــــــــــــ

 6/285، وبدائع الصنائع 2/49واالختيار، 5/242شرح كنز الدقائق  تبيني احلقائق (1)
 4/207، وحاشية الدسوقي699كابن القاسم.  مفتاح الوصول/ (2)
   13/398البيان للعمراين (3)
، 6/2502قصة ماعز أخرجها البخاري ابب هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو غمزت (4)

واحلديث ابللفظ يدة، على نفسه ابلزان، من حديث بر  ، ابب من اعرتف3/1323ومسلم 
، و حتفة الطالب مبعرفة أحاديث لقن، البن امل1/75املذكور يف تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج

 .1/417بن كثري الدمشقي الخمتصر ابن احلاجب، 

 699، ومفتاح الوصول/6/285، وبدائع الصنائع 2/49، واالختيار5/242تبيني احلقائق  (5)
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 وهذا القول خمرج على مدلول القاعدة.
، وهو وجه عند (2)، وبعض املالكية)1(الضمان عليهم مجيعا ، و به قال احلنابلة القول الثاين:

 .(3)الشافعية
 ومما استدلوا به ما يلي:

 .)4(شهادتني، فيغرم اجلميعأن قتله حصل مبجموع ال -

 ـــــــــــــــــ

 1/253املغين (1)
 4/207، وحاشية الدسوقي699هب،  مفتاح الوصول/كأش (2)
 13/398البيان للعمراين (3)
، والبيان 4/207، وحاشية الدسوقي699، و مفتاح الوصول/1/253املغين (4)

 13/398للعمراين
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 المطلب السادس

 يجوز التعليل بالحكمة عند ظهورها
 
 

 وفيه فرعان :

 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 ي:ة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد الفرع الثاين:

 اشرتاط عدم التقادم يف إثبات احلدود. -
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 المطلب السادس

 (1)بالحكمة عند ظهورها يجوز التعليل

 وفيه فرعان :

 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

 املنع من الظلم  :احلكم، و احلاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع : لغة:احلكمة
 .اذلخالق األر من أو ، جلهلمن ا واحلكمة هذا قياسها ألهنا متنع، ة الدابة ألهنا متنعهامَ كَ ومسيت حَ 

 .(2)ومن معانيها: العلم والفقه، ومعرفة األشياء أبفضل العلوم
هي ما يرتتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو  واصطالحاً:

 .(3)تقليلها
: عبارة عما ُشر ع احلكم عنده للحكمة، أن الوصف والفرق بني الوصف واحلكمة:

 . (4)عبارة عما ُشر ع احلكم ألجلهواحلكمة: 
 معنى القاعدة إجماالً: 

 إهنا تصح أنطها، فن ضبإذا كانت املصلحة املرتتبة على شرع احلكم جليَّة، وكان من املمك
 حة. تكون علة للحكم، فيتعدَّى احلكم إىل كل فرع اشتمل على تلك املصل

 آراء العلماء في القاعدة:

يل ابلوصف الظاهر املنضبط املشتمل على حكمة، كتعليل اتفق العلماء على صحة التعل
وجوب حّد الزان ابلزان؛ الشتماله على احلكمة املناسبة لتشريع احلكم وهي اختالط 

 ـــــــــــــــــ

، و شرح تنقيح 4/28، و حتفة املسؤول2/1041، خمتصر املنتهى2/324فواتح الرمحوت (1)
، و  اإلحكام 2/731وشرح املنهاج لألصفهاين ،2/389ق2، و احملصول406الفصول/
، و 2/789، واملسوَّدة8/3495الوصول ةياوهن 6/2532، واإلهباج3/224لآلمدي 

 4/47، والكوكب املنري3/446شرح خمتصر الروضة
 127، واملصباح املنري/12/143، ولسان العرب2/91مقاييس اللغة (2)
 184فقه/، و معجم مصطلحات أصول ال2/127نشر البنود (3)
 5/415رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  (4)
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وجوب حّد السرقة بوصف السرقة؛ الشتماله على احلكمة املناسبة  األنساب، وكتعليل
 لتشريع احلكم وهي ضياع املال.

 حلكمة وذلك على أقوال:واختلفوا يف التعليل بنفس ا
، منضبطة أو (1)جيوز التعليل ابحلكمة مطلقا ، سواء كانت ظاهرة أو خفية القول األول:

 .(3)، وبعض املالكية(2)غري منضبطة، و به قال بعض الشافعية
َب ألكثر األصوليني القول الثاين:  .(4)ال جيوز التعليل ابحلكمة مطلقا ، وهذا ُنس 

، وبعض (5)لتعليل ابحلكمة الظاهرة املنضبطة، و به قال احلنابلةجيوز ا القول الثالث:
 .(1)، وبعض الشافعية(7)، وبعض املالكية(6)احلنفية
 ـــــــــــــــــ

كإابحة البيوع، حكمتها دفع احلرج عن الناس بسد حاجاهتم، واحلاجة أمر خفي،   :احلكمة اخلفية (1)
كمشروعية القصر يف  :واحلكمة غري املنضبطةفقد تكون املعاوضة ابلبيع حلاجة أو لغري حاجة، 

الصالة يف السفر، حكمتها دفع املشقة، واملشقة ختتلف ابختالف األشخاص واألزمنة واألماكن 
والظروف، وقد حتصل للحاضر أرابب املهن الشاقة يف البالد احلارة، يف شدة احلر، كاحلمالني 

َرفَّه، 
ُ
  :الظاهرة املنضبطةواحلكمة واخلبازين، وقد ال حتصل للمسافر، كما يف سفر امللك امل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ  كالنهي عن اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم الوارد يف قوله تعاىل:

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

، فعلل بكوهنا توقع ٩١ – ٩٠املائدة:  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
 1/649العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر هللا تعاىل وعن الصالة. أصول الفقه اإلسالمي 

 للدكتور/ وهبة الزحيلي.
،  2/731 ، وشرح املنهاج لألصفهاين2/389 ق2 احملصولكالرازي، والبيضاوي.  (2)

 2534 -6/2532واإلهباج
 406كالقرايف. شرح تنقيح الفصول/ (3)
 4/47 ، والكوكب املنري8/3495 ، وهناية الوصول3/224 اإلحكام لآلمدي (4)
 3/446شرح خمتصر الروضة (5)
 2/324فواتح الرمحوت (6)
 4/28، وتبعه الرهوين يف حتفة املسؤول2/1041كابن احلاجب يف خمتصر املنتهى (7)
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 ة:ـــــــــــــــــــــــاألدل
 من أدلة القول األول:

 .فأوىل أن تكون علة للحكم ،احلكمة علة لعلية العلةأن  -
  شتمالهإال ال يف احلكم كون مؤثرا  ال ي  -الذي هو العلة  – أن الوصف ذلك: بيان

 .فكونه علة معلل هبذه احلكمة ،على جلب نفع أو دفع مضرة
 ،علة لوصفاجعل  إىلاستحال التوصل  ،كن العلم بتلك احلكمة املخصوصةفإن مل مي

 ىل إحلكم اكان إسناد   -يف احلكم والوصف ليس مبؤثر ةمؤثر  يوه - وإن أمكن ذلك
 قيقة ليسيف احل ي هوأوىل من إسناده إىل الوصف الذ ،املؤثرة احلكمة املعلومة اليت هي

 .(2)مبؤثر
 .(3)أن الوصف وسيلة، واحلكمة مقصد، وإذا جاز التعليل ابلوسيلة، فباملقصد نفسه أوىل -

 من أدلة القول الثاين:
صل، الف األ، وخلو جاز التعليل ابحلكمة، لزم ختلف احلكم عن علته، وهو نقض هلا

 وهو ابطل.

 ـــــــــــــــــ
= 

 8الوصول ةانهيو  6/2532، واإلهباج 3/224اإلحكام اآلمدي، السبكي، والصفي اهلندي.  (1)
/3495 

 2/389ق2احملصول (2)
 3/445شرح خمتصر الروضة  (3)
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 وبيان ذلك هبذا املثال:
أن حكمة حترمي الزان حفظ األنساب من االختالط والضياع، فلو عللنا التحرمي 
ووجوب احلد هبا، لزم أن من فرَّ بصبيان صغار عن آابئهم، وغيَّبهم عنهم حىت صاروا رجاال ، 
ومل يعرف بعضهم بعضا  واشتبهت أنساهبم، لزمه احلد لوجود مقتضيه، وليس األمر  

 . (1)لككذ
 من أدلة القول الثالث:

 ظهور الأن احلكمة هي املقصود من شرع احلكم، فإذا كانت مساوية للوصف يف -
 .(2)واالنضباط، كانت أوىل ابلتعليل هبا

 ـــــــــــــــــ

 3/446شرح خمتصر الروضة  (1)
 3/224املصدر السابق  (2)
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 ؟(1)هل يشترط عدم التقادم في إثبات الحدود -

لسرت عليه، اا جهة تارو ودا  عاينوا شخصا  ما يرتكب جرمية من جرائم احلدود، واخلو أن شه
 ،لك اجلرمية ترتكاب لى اعومل يشهدوا فور املعاينة، حىت إذا تقادم العهد، و تطاول الزمان 

وحُيَدُّ  ل منهمْقبتُـ قرر أولئك الشهود الذهاب إىل القاضي لإلدالء بتلك الشهادة، فهل 
 أو ال؟املشهود عليه 

 افرتق العلماء يف هذه القضية على قولني:
ال تـُْقبل تلك الشهادة، ويشرتط عدم التقادم يف إثبات احلدود، و به قال  القول األول:

 .(2)احلنفية
 ومما استدلوا به: 

عد تقادم هدوا بشإذا فأن عدم شهادة الشهود فور املعاينة، دليل على اختيار جهة السرت، 
 م.لى أن الضغينة محلتهم على ذلك، فال تقبل شهادهتالعهد، دلَّ ذلك ع

ر عن عمر   َ مل يشهدوا عليه  أميا قوم شهدوا على حدّ »أنه قال: ويؤيد ذلك ما ُأث 
أن مثل هذه  ، فدل قول عمر  (3)«حضرته، فإمنا شهدوا عن ضغن، وال شهادة هلم

غري مقبولة، وألن التأخري واحلالة هذه يورث التهمة، وال الشهادة شهادة ضغينة، وأهنا 
 شهادة للمتهم.

، واألصل تعليق احلكم فكان معىن الضغينة والتهمة هو حكمة املنع من قبول الشهادة
ابحلكمة إال إذا كان وجه احلكمة خفيَّا  ال يوقف عليه إاّل حبرج، فيقام السبب الظاهر 

 ـــــــــــــــــ

هذا الشرط خيص بعض احلدود وهي: حد الزان والسرقة وشرب اخلمر، وليس بشرط يف حد  (1)
 7/46القذف.  بدائع الصنائع 

 3/295تالف العلماء، وخمتصر اخ7/46بدائع الصنائع  (2)
  .، كتاب اإلمارة والقضاء، ابب شرائط قبول الشهادة10/128شرح السنة للبغوي  (3)
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 َ. (1)مقامه
 .هورهاند ظعمدلول القاعدة يف جوا  التعليل ابحلكمة  وهذا القول قد وافق

تقبل شهادهتم، وال ُيْشرتط عدم التقادم يف إثبات احلدود، و به قال القول الثاين: 
 .(2)اجلمهور

 ومما استدلوا به:
 . (3)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ  . قوله تعاىل:1

لشهادة على الفور وبني من أتخر، وهذا يقتضي وجه الداللة: أنه مل يـَُفرّ ق بني من أتى اب
 (4)أن يكون حمموال  على عموم األحوال يف الفور والرتاخي.

.أن كل شهادة قُب َلت على الفور، قُب َلت على الرتاخي، كالشهادة على سائر 2
 .(5)احلقوق

 وردوا على أدلة احلنفية مبا يلي:
 ة.ليست ابلقوي ، ومراسيل احلسنفقد رواه احلسن البصري مرسال   . أما أثر عمر 1
 . أما االستدالل ابلتهمة فاجلواب عنه من وجهني:2

 األول: أن التهمة يف املبادرة أقوى منها يف التأخري.
َبة، واحلد ال ي  الحتمال،طلق امبسقط الثاين: أن التأخري جيوز أن يكون لعذر أو َغيـْ

 .(6)فإنه لو سقط بكل احتمال، مل جيب حد أصال  

 ـــــــــــــــــ

 7/46بدائع الصنائع  (1)
 12/372، واملغين4/132، وأسىن املطالب 4/151، ومغين احملتاج 4/216اإلشراف  (2)
 4سورة النور: (3)
 12/372، واملغين4/151، ومغين احملتاج 4/216اإلشراف  (4)
 املصادر السابقة، الصفحات نفسها. (5)
 12/373، واملغين 13/230احلاوي الكبري  (6)
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مهور هنا مل يوافقوا احلنفية يف هذه املسألة الفقهية، مع اتفاقهم معهم يف القول فاجل
ابلقاعدة األصولية، ألهنم مل يروا حتقيق املناط يف هذه املسألة، ومل ُيَسلّ موا بظهور احلكمة اليت 

 أثبتها احلنفية، وجعلوها علة احلكم.
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 المطلب السابع

 يجوز التعليل بأكثر من علة
 
 

 وفيه فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة.الفرع األول:
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واح الفرع الثاين:

 الزاين احملصن. ،القاتل ،املرتد قتل الشخص -



 

 274 

 المطلب السابع
 (1)يجوز التعليل بأكثر من علة

 وفيه فرعان: 

 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة
 ماالً:معنى القاعدة إج

عمدا   ْقُتلص ويَـ جيوز تعليل احلكم الواحد يف صورة واحدة بعلل خمتلفة،كأن يرتد شخ
 ا . حمصنانيا  وعدواان  ويزين وهو حمصن، فيعلل قتله بكونه مرتدا ، وقاتال ، وز 

 آراء العلماء في القاعدة:

 كما يلي:وذلك   (2)قبل ذكر آراء العلماء يف القاعدة ال بد من حترير حمل النزاع فيها
َعلَّل ب ع لل متعددة ال خيلو من حالتني:

ُ
 امل

 األوىل: أن يكون الفاعل واحدا  ابلنوع.
 الثانية: أن يكون الفاعل واحدا  ابلشخص.

ره، كتعليل عدد صو سب تفإن كان واحدا  ابلنوع، فاتفقوا على جواز تعليله بعلل متعددة حب
  لزان بعد اإلحصان.قتل زيد بردَّته، وقتل عمرو ابلقصاص، وخالد اب

 يه.فلية وأما إن كان واحدا  ابلشخص، فال خالف يف امتناع تعدد العلل العق
الزاين احملصن،  ،القاتل ،املرتد قتل الشخص كتعليلوحمل اخلالف يف تعدد العلل الشرعية, 

 :(3)وقد اختلفوا يف ذلك على أقوال منهاة، والقتل العمد العدوان، والزان، ابلردَّ 

 ـــــــــــــــــ

، وشرح تنقيح 634، وإحكام الفصول/3/241، والتقرير والتحبري 3/616كشف األسرار  (1)
واإلحكام  ،3/723،واملستصفى 2/679، ولباب احملصول4/53، وحتفة املسؤول 404الفصول/
، وأصول 2/91، والواضح399، وسالسل الذهب/4/219ع احلاجب ، ورف3/285لآلمدي 
 4/70، وشرح الكوكب املنري3/1232بن مفلح

 4/53، وحتفة املسؤول 4/219، ورفع احلاجب 3/258اإلحكام لآلمدي (2)
 ومنها: (3)

جيوز يف املنصوصة دون املستنبطة، و به قال بعض الشافعية كالرازي، والبيضاوي.  احملصول  .1
= 
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 .(1)جيوز مطلقا ، و به قال اجلمهور األول:القول 
 .(2)ال جيوز مطلقا ، و به قال بعض املالكية، وبعض الشافعية القول الثاين:

 ة:ـاألدل
 من أدلة القول األول:

. لو مل جيز مل يقع، وقد وقع؛ فإن القصاص والردَّة يثبث بكل واحد منهما القتل. 1
 .(3)دَّةفالقتل حكم واحد وهو معلل ابلقصاص والر 

. أن علل الشرع أمارات وُمَعرّ فات، و ال مانع من اجتماع األمارات واملعرفات على 2
 .(4)الشيء الواحد

 من أدلة القول الثاين:
 :الثة.لو جاز تعليل احلكم بعلتني فإن األمر ال خيلو من أحد أمور ث1

 األول: أن تستقل كل واحدة ابلتعليل.
 ابلتعليل دون األخرى.الثاين: أن تستقل واحدة منهما 

 هما.الثالث: ال استقالل لواحدة منهما، بل التعليل ال يتم إال مبجموع
و علة هيكون  ، أنأما األمر األول، فباطل؛ ألن معىن كون الوصف مستقال  ابلتعليل
ستقالل كل تناع ا اماحلكم دون غريه، ويلزم من استقالل كل واحدة منهما هبذا التفسري

 هو حمال.واحدة منهما، و 
 وأما األمران الثاين، والثالث، فالعلة ليست إال واحدة.

 ـــــــــــــــــ
= 

 2/890وهناية السول  ،2/367ق2
 404تنقيح الفصول/ ، وشرح2/1054أنه جيوز يف املستنبطة دون املنصوصة.  خمتصر بن احلاجب  .2

 338/ 2، والعدة404، وشرح تنقيح الفصول/634، وإحكام الفصول/3/616كشف األسرار   (1)
 3/285واإلحكام لآلمدي  ،634إحكام الفصول/ (2)

 3/723ملستصفى ، وا 2/1055خمتصر بن احلاجب  (3)

  3/723واملستصفى  ،405، وشرح تنقيح الفصول/634صول/إحكام الف (4)
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 والكالم مفروض يف حالة االجتماع، ال يف حالة االنفراد.
أن من ارتد، و قتل عمدا  وعدواان ، وزان وهو حمصن، وقطع الطريق، فالعلل .  2

كانت فيه متعددة، فاحلكم أيضا  متعدد شخصا ، وإن احتد نوعا ، ولذلك   وإن
إنه ال يلزم من انتفاء إابحة القتل بعد العوده عن الردة إىل اإلسالم انتفاؤها ف

بباقي األسباب األخرى، و ال من انتفاء اإلابحة بسبب إسقاط القصاص 
 .(1)انتفاؤها بباقي األسباب

 ـــــــــــــــــ

 260 -3/258اإلحكام لآلمدي  (1)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي:

 تل, الزاني المحصن:قتل الشخص المرتد, القا -

وهو القتل  –ذهب القائلون جواز تعليل احلكم أبكثر من علة، أبن احلكم هنا واحد 
 ألنوجاز ذلك؛  –وهي الردة، والقتل العمد العدوان، والزان  –و أن العلل فيه متعددة  –

علل الشرع أمارات وُمَعرّ فات، و ال مانع من اجتماع األمارات واملعرفات على الشيء 
 . (1)الواحد

أما القائلون بعدم جواز تعدد العلل يف الواحد ابلشخص فقالوا أبن من ارتد، و قتل 
عمدا  وعدواان ، وزان وهو حمصن، فالعلل وإن كانت فيه متعددة، فاحلكم أيضا  متعدد 
شخصا ، وإن احتد نوعا ، ولذلك فإنه ال يلزم من انتفاء إابحة القتل بعد العوده عن الردة إىل 

إلسالم انتفاؤها بباقي األسباب األخرى، و ال من انتفاء اإلابحة بسبب إسقاط القصاص ا
 .(2)انتفاؤها بباقي األسباب

فق على أن لكل مت فاويبدو أن اخلالف يف هذه القاعدة مبين على نظر عقلي اعتباري، وإال
 هذا الذي أقيم عليه احلد، احلد واحلكم عليه ال خيتلف.

أيهم يعتمد ر لثاين ارأي ل رأيهم قائم على ما هو واقع فعال ، وأصحاب الفأصحاب الرأي األو 
ْرف الذي ينظر إىل كل علة لوحدها، تتسبب حلكم جياد اإيف  على التصور العقلي الصّ 

 منفصلة عن األخرى.

 ـــــــــــــــــ

 4/71، و شرح الكوكب املنري3/723، واملستصفى 405، وشرح تنقيح الفصول/634إحكام الفصول/ (1)

 4/219، ورفع احلاجب 260 -3/258اإلحكام لآلمدي  (2)
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 المطلب الثامن

 يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي

  

 
 

 وفيه فرعان:
 ابلقاعدة. التعريف الفرع األول:
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واح الفرع الثاين:

 تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان. -
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 المطلب الثامن

 (1)يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي

 وفيه فرعان: 
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 عدم العقل؟نون باجمل يل احلكم املنفي بعلة منفية، كتعليل عدم نفاذ تصرفاتهل جيوز تعل
 آراء العلماء في القاعدة:

، ويف نقل (2)نقل بعض أهل العلم االتفاق على جواز تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي
اي  أو هذا االتفاق نظر، حيث إن احلنفية مينعون التعليل ابلعدم مطلقا  سواء كان احلكم وجود

 ، وعليه يكون يف املسألة قوالن:(3)عدميا  
 .(4)جيوز تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي، وبه قال اجلمهور القول األول:
 .(5)ال جيوز تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي، وبه قال احلنفية القول الثاين:

 ة: ــاألدل
 من أدلة القول األول:

ملعىن ال ينايف العدم؛ ألن العدم قد يكون معرّ فا ، فعدم العلة مثال  أن العلة مبعىن املعرف، وهذا ا
يعرفنا عدم املعلول، وعدم الالزم يعرفنا عدم امللزوم، وعد الشرط يعرفنا عدم املشروط، 

 ـــــــــــــــــ

 ،673مفتاح الوصول/، و376، وفتح الغفار/3-4/2، وتيسري التحرير 223-3/222تحبري التقرير وال (1)
، وشرح العضد 2/217هناية الوصول  ، و2/401ق  /2احملصول و ،407وشرح تنقيح الفصول/
 2/130، و نشر البنود 2/784، واملسّودة 3/323على خمتصر ابن احلاجب 

 2/784، واملسّودة 3/323صر ابن احلاجب ، وشرح العضد على خمت673مفتاح الوصول/ (2)

 376، وفتح الغفار/3-4/2، وتيسري التحرير 223-3/222التقرير والتحبري  (3)

، و نشر البنود 2/784، واملسّودة 3/323، وشرح العضد على املختصر 673مفتاح الوصول/ (4)
2/130 

 376غفار/، وفتح ال3-4/2، وتيسري التحرير 223-3/222التقرير والتحبري  (5)
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 .(1)وهكذا
 من أدلة القول الثاين:

 .(2)أن العلة وجودية )ثبوتية( فال يصح أن يتصف هبا العدم -
عند البحث عن علة احلكم سرب األوصاف الصاحلة أن اجملتهد جيب عليه  -

للعلية، وهذا ابتفاق، ومبا أن األوصاف العدمية غري متناهية، فإنه ال جيب عليه 
سربها، وهذا دليل على أن األوصاف العدمية ال تصلح للعلية، وإال ألوجبوا 

 .(3)على اجملتهد سربها

 ـــــــــــــــــ

 2/217هناية الوصول  (1)

 2/401ق  /2احملصول ، و407شرح تنقيح الفصول/ (2)

 2/401ق  /2احملصول  (3)
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 الفرع الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 فيه مسألة واحدة وهي:و 

 :بالقتل العمد العدوانتعليل وجوب القصاص  -
 هلا أثر يف ، وليسصولتـَُعّد قاعدتنا هذه من القواعد اليت يذكرها األصوليون يف علم األ
يه س للقاعدة فثال ليمرد جمالفروع الفقهية، وما يذكرونه من أمثلة عند احلديث عنها إمنا هو 

 إليضاح القاعدة. أي أتثري، وإمنا يوردونه
، (1)ومن األمثلة اليت يذكروهنا حتت قاعدتنا: عدم نفاذ تصرفات اجملنون، لعلة عدم العقل

 . -وهي عدم العقل –، والعلة عدمية -وهو عدم نفاذ التصرف –فاحلكم عدمي 
واز تعليل جلثاال  مّد تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان، فإنه يـُعَ أما ابلنسبة ل

 م الوجودي ابلوصف الوجودي. احلك
، واحلكم يجيوز تعليل احلكم الوجودي ابلوصف الوجود»: (2)الوصول جاء يف مفتاح

وجوب الزكاة مبلك النصاب، ونعلل وجوب  العدمي ابلوصف العدمي إمجاعا ، وذلك كما نعلل
 .«القصاص ابلقتل العمد العدوان

لقصاص جوب او العدمي بعدم وميكن التمثيل جلواز تعليل احلكم العدمي ابلوصف 
 لعدم القتل العمد العدوان، وعدم رجم الزاين البكر لعدم اإلحصان.

 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 2/130و نشر البنود ، 3/323شرح العضد على املختصر  (1)

 673مفتاح الوصول/ (2)
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 المطلب التاسع

 ال قياس مع النص
 
 

 .وفيه فرعان
 التعريف ابلقاعدةالفرع األول: 
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واح الفرع الثاين:

 الذمي. قتل املسلم ابلكافر -
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 المطلب التاسع

 (1)ال قياس مع النص

 .وفيه فرعان
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف الشيء، ومنه قوهلم:  : لغة:النص
 ة العروس منه أيضا .نص احلديث إىل فالن: رفعه إليه، والنص يف السري: أرفعه، ومنص

 . (2)ونص كل شيء منتهاه
هو ما احتمل معىن  واحدا  فقط واصطالحاً:

(3) . 
 .(4)واملراد به هنا: النص من الكتاب أو السنة، ال النص الذي يف مقابلة الظاهر

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة
ىل ز االلتفات إ جيو الع، فإذا ُسئل عن حكم مسألة ،وحكمها وارد يف الكتاب أو السنة أو اإلمجا 
 اع. اإلمج ة أوالقياس املخالف حلكم تلك املسألة، الثابت بدليل من الكتاب أو السن

 ـــــــــــــــــ

، وتيسري 3/318، والتقرير والتحبري641، وميزان األصول/161معرفة احلجج الشرعية/  (1)
،، ولباب احملصول 4/160، وحتفة املسؤول355، وتقريب الوصول/4/117تحريرال
، والغيث 3/71، وبيان املختصر 5/319، والبحر احمليط2/230، ونشر البنود2/710

، 3/467 ، وشرح خمتصر الروضة2/303 وروضة الناظر، 3/776اهلامع شرح مجع اجلوامع 
 4/85وشرح الكوكب املنري

 583، والقاموس احمليط/497، واملصباح املنري/5/356مقاييس اللغة  (2)
 211، واملذكرة للشنقيطي/1/506، وروضة الناظر62احلدود للباجي/ (3)
 4/160حتفة املسؤول  (4)



 

 284 

 آراء العلماء في القاعدة:

 .(1)هذه القاعدة من القواعد املتفق عليها عند العلماء
 ة:األدلـ
 .(2)چڤ  ڦ  ڦ      ڤڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ           ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  قوله تعاىل: .1

 .(3)قال القرطيب يف تفسريه: دلَّت اآلية على ترك اتّ باع اآلراء مع وجود النص فيه
كيف تقضي إذا عرض لك »إىل اليمن وقال له:  حديث معاذ  ملا أرسله النيب  .2

ة رسول هللا قال: أقضي بكتاب هللا، قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: فبسن قضاء؟
 قال: فإن مل جتد يف سنة رسول هللا ،  وال يف كتاب هللا؟ قال: أجتهد برأيي وال

على صدره، وقال: احلمد هلل الذي وفق رسوَل رسول  هللا ملا  آلو، فضرب رسول هللا 
  .)4(«يرضي رسول هللا

 لى أنفدل ع ، أخَّر القياس عن النص، وصوَّبه النيب  أن معاذ  وجه الداللة:
 .(5)رتبة القياس بعد النص، فتقدمي القياس على النص يكون ابطال  

أن القياس دليل من أدلة الشرع، فال جيوز أن يكون قياسا  صحيحا  خمالفا  للنص؛ ألن  .3
َدت املخالفة ظاهرا  دلَّ على كون القياس فاسدا  . (6)دالئل الشرع ال تتناقض، فمىت ُوج 

 ـــــــــــــــــ

، وتقريب 4/117، وتيسري التحرير3/318، والتقرير والتحبري641ميزان األصول/ (1)
، ولباب احملصول 161ة/، ومعرفة احلجج الشرعي4/160، وحتفة املسؤول355الوصول/

، والغيث اهلامع 3/71، وبيان املختصر 5/319، والبحر احمليط2/230، ونشر البنود2/710
 4/85، وشرح الكوكب املنري3/467، وشرح خمتصر الروضة2/303، وروضة الناظر3/776

 3سورة األعراف:  (2)
 9/151اجلامع ألحكام القرآن  (3)
يف كتاب  616/ 3األقضية، ابب اجتهاد الرأي يف القضاء ، والرتمذي يف كتاب 3/303أخرجه أبو داود  (4)

 2/273، وضعفه األلباين. السلسلة الضعيفة ابب ما جاء يف القاضي كيف يقضياألحكام 
 3/468شرح خمتصر الروضة  (5)
 641ميزان األصول/ (6)
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 الفرع الثاني
 ي المسائل الفقهيةأثر القاعدة ف

 وفيه مسألة واحدة وهي:

 قتل المسلم بالكافر الذمي: -

, (1) )هل عمل أهل املدينة حجة(ذكر اخلالف يف هذه املسألة حتت قاعدة سبق 
 اليت تبني أتثري املسألة يف القاعدة وهي: فسأكتفي هنا بذكر األقوال

 .(2)يقتل املسلم ابلذمي، و به قال أبو حنيفة القول األول:
 ومما استدل به:

قياس حرمة دم الذمي على حرمة ماله، حيث إنه قد أمجع املسلمون على أن يد املسلم تـُْقطَع 
 . (3)إذا سرق من مال الذمي، فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال املسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه

 . (4)و به قال الشافعية، واحلنابلة ,ال يقتل املسلم ابلذميالقول الثاين: 
 ومما استدلوا به:

 . (5)«ال يقتل مسلم بكافر»: قوله 
 –ه مة مالعلى حر  قياس حرمة دم الذمي –أن مما استدل به احلنفية القياس فنالحظ 

 قياس طال ؛ ألنه الاب، فيكون قياسا  «ال يقتل مسلم بكافر»: وهو قياس قد خالف قوله 
 مع النص.

  .(6)«فسبب اخلالف تعارض اآلاثر والقياس » :ة اجملتهدجاء يف بداي

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 215راجع ص  (1)
  7/237، وبدائع الصنائع 8/13 اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين (2)
 4/301، وبداية اجملتهد 7/221تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  (3)

 11/466، و املغين 99_ 7/98األم  (4)
 214سبق خترجيه ص (5)
 4/301بداية اجملتهد  (6)
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 المطلب العاشر

 هل يجري القياس في اللغات؟
 
 
 

 وفيه فرعان: 

 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 حّد من عمل عمل قوم لوط. املسألة األوىل:
 حّد النباش. ثانية:املسألة ال
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 المطلب العاشر

 ؟(1)هل يجري القياس في اللغات

 وفيه فرعان: 

 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

تكلم  مشتقة من اللَّْغو، وُحذ فت الالم وُعوّ ض عنها اهلاء وأصلها: لُْغَوٌة، ولغا الرجل: :اللغة
  .(2)، ومسعت لُغاهت  م، أي: اختالف كالمهمابللغو: وهو أخالط الكالم

 معنى القاعدة إجماالً:

سم، ألجل ذلك االبته إذا مسُّ ي مسمى  ابسم، ويف ذلك املسمى معىن  يَُظن أنه سبب تسمي
دَ  ك ىن يف غري ذلك املعذل دوران التسمية بذلك االسم مع ذلك املعىن وجودا  وعدما ، َوُوج 

 عىن؟لك املذيف  إىل ذلك الغري، فيطلق عليه؛ الشرتاكهمااملسمى فهل يتعدَّى االسم 
ْرز مثال: اسم  -، ال شبهة له فيه، فهل يطلق (3)السارق اسم آلخذ مال الغري خفية من ح 
، وهو من أيخذ كفن امليت خفية من القرب بعد دفنه، قياسا  (4)حقيقة على النباش -السارق 

 ـــــــــــــــــ

، 268/ ، وشرح منار األنوار البن امللك368، وفتح الغفار /2/229 كشف األسرار للنسفي  (1)
 1، وتيسري التحرير1/103، والتقرير والتحبري 1/656ح العضد ملختصر ابن احلاجب وشر 
 ، وإحكام الفصول1/258، وخمتصر منتهى السول 1/361 ، و التقريب واإلرشاد56/
، وبيان 364، وسالسل الذهب/1/88، واإلحكام لآلمدي 1/195 التلخيص ، و298/

، و 1/489، وروضة الناظر3/454، والتمهيد 4/1346 ، و العدة1/255املختصر 
 120، وقواعد ابن اللحام/ 132، 131شرح غاية السول/

 453-452املصباح املنري/ (2)
هو ما ُنص ب عادة حلفظ أموال الناس، وهو خيتلف  واصطالحاً:املوضع احلصني.  : لغة :احلِّْر  (3)

, و املغين 7/453رآن للقرطيبأحكام الق 70خمتار الصحاح/ يف كل شيء حبسب حاله. 
10/280 

: هو استخراج املدفون حتت األرض، يقال: نبش الشيء ينبشه نبشا ؛ النبش لغة: النباش (4)
 ش املوتى: استخراجهم من قبورهم.استخرجه من األرض، ونب

= 
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ارت التسمية للمسمى معه وجودا  وعدما ، وهو على السارق، الشرتاكهما يف املعىن الذي د
 األخذ خفية، أو ال يطلق؟
 آراء العلماء في القاعدة:

 ، وذلك كما يلي:(1)قبل ذكر آراء العلماء يف القاعدة ال بدَّ من حترير حمل النزاع فيها
م غري األعال ألن اتفق العلماء على أن القياس ال جيري يف األعالم كزيد وعمرو؛ .1

 ع. جاممعىن   لى مسمياهتا ملعان موجبة هلا، والقياس ال بد فيه منموضوعة ع
واجبة  ألهنا ادر؛اتفق العلماء على أن القياس ال جيري يف الصفات كالعامل والق .2

علم، لمن قام به ا - مثال   -االطراد، نظرا  إىل حتقيق معىن االسم، فإن مسمى العامل
وضع ال ا  ابلاثبت إطالق االسم عليهوهو متحقق يف حق كل من قام به العلم، فكان 

 ابلقياس.

 ا وجودا   حماهلّ  يفعان حمل النزاع يف األمساء املوضوعة على مسمياهتا، املستلزمة مل .3
َُحرَّم الفرج يالجإوعدما ، كإطالق اسم الزاين على الالئط، ملشاركته للزاين يف 

 .امل

 ولقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
 ، (2)جيري القياس يف اللغات، و به قال أكثر احلنفية ال القول األول:

 ـــــــــــــــــ
= 

 303، وخمتار الصحاح/482املصباح املنري/
 163بة الطلبة/م.  طلكفاهنأملوتى خفية بعد دفنهم فيها، ليأخذ : هو من يعتاد فتح قبور اواصطالحاً 

، 131، وشرح غاية السول/1/476، وشرح خمتصر الروضة89، 1/88اإلحكام لآلمدي  (1)
 120، وقواعد ابن اللحام/ 132

، 268، وشرح منار األنوار البن امللك/368، وفتح الغفار /2/229كشف األسرار لنسفي (2)
 1/56، وتيسري التحرير1/103، والتقرير والتحبري 1/656وشرح العضد 
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 .(3)، وبعض احلنابلة(2)، وأكثر الشافعية(1)وأكثر املالكية
، (5)، وبعض املالكية(4)جيري القياس يف اللغات، و به قال بعض احلنفية القول الثاين:
 .(7)، وأكثر احلنابلة(6)وبعض الشافعية

 ـة:ـاألدل
 من أدلة القول األول:

(8)چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  قوله تعاىل: .1
 . 

 إذا و يفية، توق وجه االستدالل: أخرب تعاىل أنه علم آدم األمساء كلها، فهي إذن
كانت توقيفية، فال ميكن إثباهتا قياسا ، ألن النص موجود، وقياس املنصوص على 

 .(9)املنصوص ابطل
 أن احلال ال خيلو من واحدة من ثالث:  .2

 تملو احأالسم للشيئني معا ، أو لواحد منهما، إما أن تكون العرب وضعت ا
 األمر هذا وذاك.

 ـــــــــــــــــ

 298، وإحكام الفصول/1/258، وخمتصر منتهى السول 1/361التقريب واإلرشاد للباقالين (1)
، وبيان 364، وسالسل الذهب/1/88، واإلحكام لآلمدي 1/195التلخيص للجويين  (2)

 1/255املختصر 
 3/455التمهيد  كأيب اخلطاب الكلوذاين. (3)
 ،2/229كشف األسرار شرح املنار للنسفي  كأيب يوسف وحممد بن احلسن. (4)
 194مقدمة ابن القصار/ القصار، ونسبه إىل اإلمام مالك. كابن (5)
، وشرح 2/457ق2الزجناين.  احملصول  كابن سريج، وابن أيب هريرة، والرازي، والشريازي، و (6)

 344للزجناين/ ، وختريج الفروع على األصول2/796، 1/185اللمع
، 131، و شرح غاية السول/1/489، وروضة الناظر3/454، والتمهيد 4/1346لعدةا (7)

 120وقواعد ابن اللحام/
 31سورة البقرة:  (8)
 368، وميزان األصول /2/230كشف األسرار شرح املنار  (9)
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 فإن وضعته هلما فليس هناك قياس، وإمنا هو وضع منهم.
 أيضا . للثاين ضعوهوإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدَّى عليهم ونزعم أهنم و 

 . (1)وإن احتمل األمرين فليس لنا أن نتحكَّم
 من أدلة القول الثاين:

 .(2) چۅ  ۉ  ۉچ  قوله تعاىل: .1
وجه االستدالل: أن هللا تعاىل أمر ابالعتبار، واالعتبار عند أهل اللغة: متثيل الشيء 

العموم يف  ىبغريه وإجراء حكمه عليه ومساواته، فثبت أن القياس مأمور به، وهو عل
 .(3)األمساء واألحكام

 انقرضوا لك، مث ذفهد وغريأن العرب يف زماهنا مسَّت أشياء أبمساء، كالفرس وال .3
عيان، األ لكال توانقرضت تلك األعيان، ووجد بعدهم أقوام، هلم أعيان أخرى أمث

 ى س علو أمجعوا على تسميتها بتلك األمساء، وما كان ذلك إال ابلقيا
 .(4)األعيان اليت وضعت هلا التسمية يف األصل

 فائدة الخالف: 

القياس الشرعي، فيكون إجياب احلد على شارب أن املثبت للقياس يف اللغة يستغين عن 
النبيذ ، والقطع على النباش ابلنص، ومن أنكر القياس يف اللغة جعل ثبوت ذلك 

 .(5)ابلشرع

 ـــــــــــــــــ

 208، واملذكرة/1/490روضة الناظر (1)
 2سورة احلشر: (2)
 477/وإحكام الفصول، 194مقدمة ابن القصار/ (3)
 1/186شرح اللمع  (4)
 208املذكرة للشنقيطي / (5)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: حكم  من َعِمَل َعَمل قوم لوط.:

للواط، وقد ذمه هللا تعاىل يف كتابه، وعاب من فعله، وذمه رسول أهل العلم على حترمي اأمجع 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  چ  ، فقال هللا تعاىل:هللا 

 .(1) چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ     ائۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى
َل َعَمَل قوم لوط» أن قال: وُرو َي عن النيب َل َعَمَل  ،لعن هللا من َعم  لعن هللا من َعم 

َل َعَمَل قوم لوط   .(2)«قوم لوط، لعن هللا من َعم 
 وقد اختلف العلماء يف حكمه على ثالثة أقوال:

يقتل الفاعل واملفعول به مطلقا ، سواء  كاان حمصنني أم بكرين، و به قال  القول األول:
 .(5)، وهو رواية عن أمحد(4)عن الشافعية، ورواية (3)املالكية

 ومما استدلوا به:
فال يُراَعى  .(6)«فاقتلوا الفاعل واملفعول به من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط»:حديث

 ـــــــــــــــــ

 81 -80سورة األعراف: (1)
 5/84، و2816برقم 5/26، و1875برقم  3/367أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (2)

من حديث بن عباس، وقال احملقق شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، ورجاله رجال  2915برقم
 11/218، والطرباين يف املعجم الكبري8/231يف السنن الكربى  الصحيح ، والبيهقي

، والسيوطي ، وقال صحيح اإلسناد8133برقم 4/507واحلاكم يف املستدرك  ،11546برقم
 .17116، برقم 7/39يف مجع اجلوامع 

 65 /12، والذخرية 8/389، ومواهب اجلليل 516جامع األمهات البن احلاجب/ (3)
  10/90روضة الطالبني  (4)
 272 -26/271اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (5)
، 4/57والرتمذي  َعم َل َعَمَل قوم لوط،يف كتاب احلدود، ابب يف من  4/158أخرجه أبو داوود  (6)

َعم َل َعَمَل قوم ، يف كتاب احلدود، ابب يف من 2/856ابب ما جاء يف حد اللوطي، وابن ماجة 
= 
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رب فيه اإلحصان لعموم اخلرب، وألن اإلحصان يـُْعَترَب يف الزان، وهذا ليس بزان، بدليل أن الع
ال تسمي إتيان الرجل للرجل زىن  
(1) . 

م يف ه قوهلصحابأوهذا القول خمرّج على منع إجراء القياس يف اللغات، وقد وافق 
 القاعدة األصولية.
، (2)أن اللواط زان، فـَُيَحّد مرتكبه حد الزان، و هو املشهور عند الشافعية القول الثاين:
 .(4)مد بن احلسن من احلنفية، و به قال أبو يوسف وحم(3)ورواية عن أمحد

 ومما استدلوا به:
أنه إيالج فرج يف فرج مشتهى طبعا ، حمرم شرعا ، فكان زىن ، فيدخل يف عموم قوله 

 .(5)  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ تعاىل: 
دركهم مصحابه أافق وهذا القول خمرَّج على القول إبجراء القياس يف اللغات، وقد و 

 األصويل.
يـَُعزَّر ابلضرب أو السجن حىت يتوب، و به قال أبو حنيفة، وأصحابه الذين  قول الثالث:ال

 .(6)ال يرون القياس يف اللغات
 ومما استدلوا به:

يف أصل اللغة؛ ألن أهل اللغة قد غايروا بني اسم الزان واسم اللواط،  أن اللواط ليس بزان
يروا بينهما يف االسم، فيتغايران يف احلكم فيقال: الَط وما زىن، وإذا كان أهل اللغة قد غا

 ـــــــــــــــــ
= 

 8/16يف اإلرواء  وصححه األلباين. 8/231يهقي ، والب3/1124، والدار قطين لوط
 26/273، و اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع 215-4/213اإلشراف  (1)
 17/61، واحلاوي4/144، ومغين احملتاج 10/90روضة الطالبني  (2)
  26/272اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (3)

 3/303، وخمتصر اختالف العلماء9/77املبسوط (4)
 26/272، و اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع 23/134تفسري الكبري للرازيال (5)
 5/264، وفتح القدير3/303، وخمتصر اختالف العلماء9/77املبسوط (6)
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 . (1)أيضا  
 ق أصحابهد واف, وقوهذا القول خمرَّج على القول بعدم جراين القياس يف اللغات

 مذهبهم يف القاعدة األصولية.
 المسألة الثانية: حدّ النباش:

ال؟  وأع يده تقطفل هو سارق اختلف العلماء يف من ينبش قبور املوتى ألخذ أكفاهنم، ه
لقياس يف اراين ال جقبناء  على اختالفهم يف مسألة جراين القياس يف اللغات، فمن  وذلك

للغات، قال س يف القياااللغات، قال أبن النباش سارق، فتـُْقطع يده، ومن قال بعدم جراين 
 أبن النباش ليس بسارق، فال يقام عليه حّد السرقة، وذلك كما يلي:

 .(2)هو القطع، و به قال اجلمهور، وأبو يوسف من احلنفيةحّد النباش  القول األول:
 ومما استدلوا به:

  (3)چ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ قوله تعاىل:
 وجه االستدالل: أن النباش سارق، فيدخل يف عموم اآلية.

 ودليل كونه سارق ما يلي:
 د.أن السرقة أخذ الشيء على طريق االستخفاء، وهذا قد ُوج   .1
 أنه سارق ملال مقّدر من حرز مثله، مع ارتفاع الشبهة عنه. .2
 .(4)أن القرب حرز للكفن، ودلَّ العرف على ذلك .3

 ـــــــــــــــــ

  5/264فتح القديرشرح  ، و9/77املبسوط (1)
 121، وقواعد ابن اللحام/346، وختريج الفروع للزجناين/12/164، والذخرية 9/159املبسوط (2)
 ٣٨املائدة: سورة  (3)
، واملغين 346، وختريج الفروع على األصول للزجناين /4/479، واإلشراف 9/159املبسوط  (4)

12/455 
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، حيث إن أصحابه قد وهذا القول خُمَرٌَّج على القول جبراين القياس يف اللغات
 حقيقة على النباش، قياسا  على السارق، الشرتاكهما يف املعىن -اسم السارق  -أطلقوا 

الذي دارت التسمية للمسمى معه وجودا  وعدما ، وهو أخذ املال احمُلرَّز خفية، فوافقوا يف 
 ذلك مدركهم األصويل.

 .(1)ال قطع على النباش، وإمنا يـَُعزَّر، و به قال أبو حنيفة، وحممد بن احلسن القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 وهو النباش بلغة أهل املدينة. (2)«ال قطع على املختفي»حديث 
امللكية، و الية،و امل أن النباش ليس بسارق، حيث يُقال: نبش وما سرق، وذلك النعدام صفة

 وبيان ذلك:حلرزيّة يف الكفن، 
ت يف الكفن، ود يفو ملقصلوقت احلاجة، و هذا ا هي عبارة عن التمّول واالدخار أن املالية

 يت يف القرب للبلى.فإن الكفن يوضع مع امل
حد؛ ألنه ألمبلك  ليس ، فاململوك ال يكون إال ملالك، والكفنوكذا انعدام صفة امللكية

 مقدم على حق الوارث، و ال يصري مملوكا  له.
فالكفن غري حُمَرَّز، ألن اإلحراز ابحلافظ، وامليت ال حُيَرّ ز نفسه، فكيف حُيَرّ ز  وأما احلر يَّة

ْرزَا  غريه، واملكان حفرة   . (3)يف الصحراء فال يكون ح 
 صوي.م األدركهم اللغات, فوافق أصحابه خمرَّج على عدم جراين القياس يف وهذا

 ـــــــــــــــــ

 9/159املبسوط (1)
عن ابن عباس  ، وقال الزيلعي: غريب، وذكر رواية بن أيب شيبة2/367نصب الراية للزيلعي  (2)

 العسقالين والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية البن حجر ،«ليس على النباش قطع» وفيها:
، وقال ابن حجر: مل أجده هكذا، وذكر 683، ابب ما يقطع فيه وما ال يقطع، برقم/2/110

  .رواية بن أيب شيبة السابقة

  9/159املبسوط (3)
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 لمطلب الحادي عشر

 هل يجري القياس في األسباب؟
 
 

 وفيه فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 :أربع مسائلأثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه  الفرع الثاين:

 املسألة األوىل: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدان.
 املسألة الثانية: حّد من َعم ل َعَمَل قوم لوط.

 املسألة الثالثة: حّد النباش.
 املسألة الرابعة: هل ميلك السيد إقامة احلد على مملوكة.
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 المطلب الحادي عشر

 ؟(1)هل يجري القياس في األسباب

 وفيه فرعان: 
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

، ومنه مسُّ ي احلبل سببا ، والباب سببا ، كل شيء يتوصل به إىل غرض مقصودلغة: :السبب
 (2)والطريق سببا ؛ إلمكان التوصل بكل منها إىل املقصود 

ا  للحكم الوصف الظاهر املنضبط الذي دل الشرع على كونه معرفواصطالحا هو:
  .(3)الشرعي

 معنى القاعدة إجماالً:

 ينهما،بامع جإذا جعل الشارع وصفا  سببا  حلكم، فهل يقاس عليه وصف آخر ملعىن 
 فيحكم بكون ذلك الوصف سببا  لذلك احلكم.

للواط  اعليه  يقاسمثال: قياس اللواط على الزان من حيث إن الزان سبب لوجوب احلد، ف
 يالج يف فرج حمرَّم شرعا .جامع أن كال  منهما إ

بش يه النس علوقياس النباش على السارق من حيث إن السرقة سبب لوجوب احلد، فيقا
 جامع أخذ مال الغري خفية من حرز مثله.

 ـــــــــــــــــ

الردود والنقود ، و 6/194، و التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي 3/683كشف األسرار  (1)
، وشرح تنقيح 4/152، وحتفة املسؤول 2/1131، و خمتصر ابن احلاجب 588 -2/586

، و روضة 4/50، وهناية السول6/2267، واإلهباج 3/694، واملستصفى 414الفصول/
 4/220، وشرح الكوكب املنري 3/448، وشرح خمتصر الروضة 2/754، واملسّودة 2/293الناظر

 102، والقاموس احمليط/217املصباح املنري/ (2)
 2/12، ورفع احلاجب 1/172اإلحكام لآلمدي  (3)
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 آراء العلماء في القاعدة:
 اختلف العلماء القائلون حبجية القياس يف هذه القاعدة على قولني:

، وبعض (2)، وأكثر الشافعية(1)سباب، و به قال احلنابلةجيوز القياس يف األ القول األول:
 .(4)، وبعض املالكية(3)احلنفية

، (6)، وأكثر احلنفية(5)ال جيوز القياس يف األسباب، و به قال أكثر املالكية القول الثاين:
 .(7)وبعض الشافعية

 األدلة:
 من أدلة القول األول:

 ائر األحكام.أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كس .1

َدت تلك  .2 أن السبب إمنا يكون سببا  ألجل احلكمة اليت اشتمل عليها، فإذا ُوج 
 .(8)احلكمة يف غريه وجب أن يكون سببا ، تكثريا  لتلك احلكمة

 من أدلة القول الثاين:
أنه ال بد للقياس من معىن جامع بني األصل والفرع، فإذا قسنا اللواط على الزان مثال  يف  

با  للحد فال بد من القول أبن الزان سبب للحد لوصف كذا، وهذا الوصف مشرتك كونه سب
بينه وبني اللواط، ليمكن جعل اللواط سببا  أيضا ، وحينئٍذ يكون املوجب للحد هو املعىن 

 ـــــــــــــــــ

 4/220، وشرح الكوكب 3/448، وشرح خمتصر الروضة 2/754، واملسّودة 2/293روضة الناظر (1)

  4/50، وهناية السول6/2267، واإلهباج3/694املستصفى  (2)

  3/683كالبزدوي، وعالء الدين السمرقندي.  كشف األسرار  (3)

 2/671كابن رشيق .  لباب احملصول   (4)

 414، وشرح تنقيح الفصول/4/152، وحتفة املسؤول 2/1131خمتصر ابن احلاجب (5)

   588 -2/586الردود والنقود للبابريت  (6)
، واإلحكام 2/465ق 2، واحملصول4/49كالبيضاوي، والرازي، واآلمدي.  هناية السول   (7)

  4/67لآلمدي

 5/452و رفع النقاب  ،414الفصول/ شرح تنقيح (8)
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املشرتك، وخيرج الزان واللواط عن كوهنما موجبني له؛ ألن احلكم ملا أسند إىل املعىن املشرتك 
إسناده إىل خصوصية كل واحد منهما، ويلزم منه بطالن القياس ؛ ألن استحال مع ذلك 

شرط القياس بقاء حكم األصل، والقياس يف األسباب ينايف بقاء حكم األصل، خبالف 
القياس يف األحكام فثبوت احلكم يف األصل ال ينايف كونه معلال  ابملعىن املشرتك بينه وبني 

 .(1)الفرع

 ـــــــــــــــــ

 6/196، و التقرير ألصول البزدوي 3/685كشف األسرار  (1)
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 الفرع الثاني
 ة في المسائل الفقهيةأثر القاعد

 وفيه أربع مسائل:

 إذا رجعوا وقالوا تعمدنا: ص: شهود القصاىالمسألة األول

ن القاتل، قصاص مابل إذا شهد اثنان على اثلث أبنه قاتل لفالٍن من الناس، فحكم القاضي
هو  مل يكنو ور، وبعد تنفيذ حكم القصاص يف القاتل، قال الشهود: تعمدان شهادة الز 

 فما حكم الشرع يف هؤالء الشهود؟القاتل، 
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:

 .(1)يقتص من الشهود، و به قال الشافعية، وهو رواية عند املالكيةالقول األول: 
 ومما استدلوا به:

بب ، فاإلكراه س كلٍّ يفقتل قياس هذه الشهادة الباطلة على اإلكراه جامع السبب املؤدي إىل ال
 ى سبب.بب علإىل القتل، وشهادة الزور سبب يؤدي إىل القتل أيضا ، فيقاس سيؤدي 

جيب عليهم القصاص، قياسا  للشهادة الباطلة  »قال الزجناين يف ختريج الفروع على األصول:
  .(2)«على اإلكراه جامع السبب

 .كلٍّ   قتل يف الوكذا قياسا  على اجلرح املؤدي إىل املوت، جامع السبب املؤدي إىل
وألهنما توصَّال إىل قتله بسبب يقتل غالبا ،  »جاء يف املهذَّب عند إيراده هذه املسألة: 
  .(3)«فوجب عليهما القود، كما لو جرحاه فمات

به سبب س أصحاقيال، وهذا القول خُمَرٌَّج على القول إبجراء القياس يف األسباب
كالمها و  ملوت،اي إىل واجلرح املؤدعلى اإلكراه،  -وهو شهادة الزور –القصاص يف املسألة 
 سبب يؤدي إىل القتل.

 ـــــــــــــــــ

، 5/707، وهتذيب املسالك5/86، و اإلشراف11/297روضة الطالبني (1)
 10/296والذخرية

 312ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (2)
 5/29املهذب للشريازي  (3)
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ُنوا الدية، و به قال احلنفية، وهو رواية أخرى  القول الثاين: ال يـُْقَتُص منهم، وُيَضمَّ
 .(1)للمالكية

 ومما استدلوا به:
ه ما تسبب في ضي إىلا يفأن القتل من الشاهد مل يوجد مباشرة و ال تسبيبا ؛ ألن التسبيب م

 ابل كثريا  م لقضاء،ىل ابا ، والشهادة ال تفضي إىل القتل على وجه الغلبة، وإن أفضت إغال
فمن الناس  د وقد،قبل  يقع مث تقف الناس يف الصلح على الدية، فلم تفض غالبا  إىل القتل

تسبيب من تفى الان ، وإذاومنهم من يغلب عليه العفو ابملال ،من يغلب عليه طلب التشفي
 ة انتفى قتله.الشاهد حقيق

 :ا يليمبراه على أصحاب القول األول يف قياسهم شهادة الزور على اإلك ردلواو 
أن اإلكراه يفضي على القتل غالبا ؛ ألن الغالب أن اإلنسان يؤثر حياته على حياة غريه، 
فكان املكر ه إبكراهه مسببا  حقيقة، حيث ثبت بفعله ما هو مفضي للقتل بسبب اإليثار 

و ال يصح قياس الشاهد عليه النتفاء اجلامع وهو إثبات ما يفضي غالبا  إىل  الطبيعي،
 .(2)الفعل

عدم لى اإلكراه للزور عااهد مما سبق أن احلنفية مل يقولوا يف هذا الفرع مبنع قياس ش فنالحظ
أبنه  إلكراهلى اعجراين القياس يف األسباب، ولكنهم أجابوا على من قاس شاهد الزور 

 النتفاء اجلامع بني السببني.قياس فاسد 
النتفاء اجلامع   -أي على اإلكراه  –ال يصح قياس الشاهد عليه »جاء يف فتح القدير: 

  .(3)«وهو إثبات ما يفضي غالبا  إىل الفعل
ال أبس أبن يقال أبنه خُمَرَّج وقول احلنفية يف هذه املسألة بعدم القصاص على شهود الزور 

 ـــــــــــــــــ

، والذخرية 5/86، واإلشراف 7/239وبدائع الصنائع  ،493-7/492شرح فتح القدير  (1)
10/296 

 7/239، و بدائع الصنائع493-7/492شرح فتح القدير  (2)
 7/239لصنائع، و بدائع ا493-7/492شرح فتح القدير  (3)
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، فقوهلم هذا موافق لقوهلم يف القاعدة قياس يف األسبابعلى القول بعدم جراين ال
األصولية، ويؤيد هذا ما ذكره الزجناين من ختريج قول احلنفية يف املسألة على القول بعدم 

 جراين القياس يف األسباب.
ال جيب ألهنما سببان خمتلفان، ويف إحلاق أحدمها   -أي احلنفية  –وعندهم »حيث قال: 

  .(1)«ص كل واحد منهماابآلخر إبطال خصو 
قد وافق و باب, األس على القول بعدم جراين القياس يف يكون هذا القول خمرجاوعليه 

 صحابه قوهلم يف املسألة األصولية.أ
 من َعِمَل َعَمل قوم لوط.:حد المسألة الثانية: 

يها لماء فن للع، فكا(هل جيري القياس يف اللغات؟)حتت قاعدة سبق ذكر هذه املسألة 
  الثة أقوال:ث

، ورواية عن (2)حُيَّد مرتكبه حد الزان، و هو املشهور عند الشافعية :القول األول
 .(4)، و به قال أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية(3)أمحد

 ومما استدلوا به:
 . (5)قياس اللواط على الزان يف إجياب احلد, جبامع اسيالج يف فرج حمرم شرعاً 

قد  هأصحاب ث إنحيعلى القول إبجراء القياس يف األسباب,وهذا القول خمرَّج 
 منهما أن كال   امعقاسوا اللواط على الزان، من حيث إن كال  منهما سبب لوجوب احلد ج

 صويل.م األإيالج يف فرج حمرَّم شرعا ، مشتهى طبعا ، وقد وافق أصحابه مدركه
كاان حمصنني أم بكرين، و به قال يقتل الفاعل واملفعول به مطلقا ، سواء    :القول الثاين

 ـــــــــــــــــ

 312ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (1)
 17/61، واحلاوي4/144، ومغين احملتاج 10/90روضة الطالبني  (2)
  26/272اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (3)

 3/303، وخمتصر اختالف العلماء9/77املبسوط (4)
 23، وتفسري الرازي13/225، واحلاوي الكبري 309ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (5)

 3/33، وأضواء البيان 134/
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 .(3)، وهو رواية عن أمحد(2)، ورواية عن الشافعية(1)املالكية
 ومما استدلوا به:

 .(4)«فاقتلوا الفاعل واملفعول به من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط»حديث -

حصان يـُْعَترَب يف الزان، وهذا ليس بزان، فال يُراَعى فيه اإلحصان لعموم اخلرب، وألن اإل
بدليل أن العرب ال تسمي إتيان الرجل للرجل زىن  
(5). 

لقياس يف راين ادم جوقول املالكية يف هذا الفرع بقتل الفاعل واملفعول به، ليس لع
لك،   وكذا د يف ذلوار ااألسباب، كما نالحظ من أدلتهم، و إمنا بنوا قوهلم هذا على النص 

 ع جراين القياس يف اللغات. على من
و قد أجابوا على من قاس اللواط على الزان أبن اللواط أفحش؛ ألنه سد لباب النسل،وقد 

 .(6)جعل هللا تعاىل للزان سبيال  ابلنكاح، ومل جيعل للواط سبيال  فكان أقبح
م هذا وافقة قوهل، ملابألسبو ال أبس ابن خُيَرَّج قوهلم هذا على منع جراين القياس يف ا
 لقوهلم يف القاعدة األصولية، وهو عدم جراين القياس يف األسباب.

، ال (7)أما الشافعية يف هذه الرواية، وكذا احلنابلة فقوهلم خُمَرَّج على أن يف حد اللواط نصا  
 لعدم جراين القياس يف األسباب. 

 .(8) ةيـَُعزَّر ابلضرب أو السجن حىت يتوب، و به قال أبو حنيف القول الثالث:
 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 65 /12ة ، والذخري 8/389، ، ومواهب اجلليل 516جامع األمهات البن احلاجب/ (1)
  10/90روضة الطالبني  (2)
 272 -26/271اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (3)
 289سبق خترجيه ص (4)
 215-4/213اإلشراف  (5)
 12/66الذخرية للقرايف(6)
 272 -26/271، و اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع 13/223احلاوي الكبري  (7)
 5/264، وفتح القدير3/303، وخمتصر اختالف العلماء9/77املبسوط (8)
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يف أصل اللغة؛ ألن أهل اللغة قد غايروا بني اسم الزان واسم اللواط،  أن اللواط ليس بزان
فيقال: الَط وما زىن، وإذا كان أهل اللغة قد غايروا بينهما يف االسم، فيتغايران يف احلكم 

 . (1)أيضا  

ملسألة، ليس م يف اوهلألة أن قنالحظ من هذه األدلة اليت ساقها احلنفية يف هذه املسو 
 ت.اللغا س يفلعدم جراين القياس يف األسباب، و إمنا بنوه على منع جراين القيا

م ملوافقة قوهل ،سباب األأن خُيَرَّج قوهلم هذا على منع جراين القياس يفومن املمكن 
 هذا لقوهلم يف القاعدة األصولية. 

 المسألة الثالثة: حدّ النباش:

 يهالماء فان للع، فك«هل جيري القياس يف اللغات؟ »حتت قاعدة املسألة  سبق ذكر هذه
 قوالن:

 .(2)حّد النباش هو القطع، و به قال اجلمهور، وأبو يوسف من احلنفية القول األول:
 ومما استدلوا به:

 ه.رز مثلحمن  قياس النبش على السرقة يف إجياب احلد، جامع أخذ مال الغري خفية
 .(3)ذلكوقد سبق بيان 

أن السرقة أخذ الشيء  أما املالكية فقد استدلوا على قوهلم أبن النباش سارق، بدليل
د يف فعل النباش، وأنه سارق ملال مقّدر من حرز مثله،  على طريق االستخفاء، وهذا قد ُوج 

 .(4)مع ارتفاع الشبهة عنه ، وأن القرب حرز للكفن، ودلَّ العرف على ذلك
      ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ تعاىل: فيتناوله عموم قوله 

 ـــــــــــــــــ

  5/264، وفتح القدير9/77املبسوط (1)
، 520، وجامع األمهات/481 -4/479، واإلشراف 9/159املبسوط (2)

، وقواعد 12/455، واملغين346، وختريج الفروع على األصول للزجناين/12/164والذخرية
 121ابن اللحام/

 من هذا البحث.292-291راجع ص  (3)
 481 -4/479اإلشراف  (4)
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 .(1)چڤ  ڤ    ڤ   
ياس يف دة جراين القة بقاعسألوابلنظر يف أدلة املالكية جند أهنم قد استدلوا على قوهلم يف امل

 دة.القاع قريرتاللغات، أما القياس يف األسباب فهم ال يقولون به وقد سبق ذلك عند 
 .(2)طع على النباش، وإمنا يـَُعزَّر، و به قال أبو حنيفة، وحممد بن احلسنال ق القول الثاين:

 .(3)وقد سبق ذكر أدلتهم
 المسألة الرابعة: هل يملك السيد إقامة الحد على مملوكة؟

و أن ذلك لوكه،أى ممإذا ارتكب العبد أو األمة ما يوجب احلد فهل للسيد إقامة احلد عل
 نه؟موكول إىل احلاكم أو من ينوب ع

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: 
 .(5)على مملوكه، و به قال اجلمهور (4)ميلك السيد إقامة احلد القول األول:

 ومما استدلوا به:
ميلك، إحلاقا  لوالية »: األصول عند إيراده هلذه املسألة قال الزجناين يف ختريج الفروع على

 ـــــــــــــــــ

 ٣٨املائدة: سورة  (1)
 9/159املبسوط (2)
 من هذا البحث.292راجع ص  (3)
اختلف أصحاب هذا القول يف احلد الذي ميلك السيد إقامته على مملوكه، هل هو كل حد أو أنه  (4)

 احلد الذي يكون جلدا  كحد الزان، والشرب، والقذف؟ وذلك على قولني:
د الزان، لدا  كحجكون د إقامته على مملوكه، هو احلد الذي يالقول األول: احلد الذي ميلك السي

 والشرب، والقذف، وقال به أكثر أهل العلم.
 د الردة، وحد ذلك حخل يفالقول الثاين: احلد الذي ميلك السيد إقامته على مملوكه، هو كل حد، فيد

 السرقة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
 4/234، واإلشراف12/336املغين
، 102 /10وروضة الطالبني، 386/ ، والقوانني الفقهية البن جزي5/605املسالك هتذيب  (5)

 34/178، وجمموع الفتاوى12/336، واملغين 309وختريج الفروع على األصول للزجناين/
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، نظرا  إىل إجياد املقصود، وإن اختلف السببان السيادة اخلاصة بوالية اإلمامة العامة
  .(1)«صورة

 ببا  إلقامةشارع سا الفقاس والية السيادة اخلاصة على والية اإلمامة العامة، اليت جعله
اس سبب على هذا قيو ، احلدود على ُمْرَتك بيها، جامع القدرة على إجياد املقصود يف كلٍّ 

 ب.قول جراين القياس يف األسباعلى ال فيكون هذا القول خمرجااسبب، 
ذهبهم يف مق ذلك واف فنالحظ خترجيه للمسألة على القول جراين القياس يف األسباب، وقد

 القاعدة األصولية.
فتبني زانها، فليجلدها احلد،  إذا زنت أمة أحدكم» أما املالكية فقد استدلوا لقوهلم حبديث

فليجلدها احلد، وال يـُثـَرّ ب عليها، مث إن زنت الثالثة فتبني  عليها، مث إن زنت (2)وال يـُثـَرّ ب
  .(3)«زانها، فليبعها، ولو حببل من شعر

د سبق ذ احلكم, وق مأخا يفلفو تفاتفقوا مع الشافعية واحلنابلة يف القول يف املسألة, واخ
 ب.يف تقرير القاعدة عدم قول املالكية جبراين القياس يف األسبا

ال ميلك السيد إقامة احلد على مملوكه، وإمنا يقيمه اإلمام، و به قال القول الثاين: 
 .(4)احلنفية

 ومما استدلوا به:
 ضرب ي، فال اليتهأن السيد متَّهم يف إقامة احلد على عبده؛ ألنه خياف نقصان م -

 ـــــــــــــــــ

  309ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (1)

ۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ  التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب، قال تعاىل: (2)

 ٩٢يوسف:  چۈ  ۈ   
، ابب ال يثرب على األمة إذا زنت و ال تنفىيف كتاب احلدود،  6/2509 أخرجه البخاري (3)

 ، واللفظ ملسلم.1703، كتاب احلدود، ابب حد الزان، رقم3/1328ومسلم 
 485، ورؤوس املسائل للزخمشري/3/298، وخمتصر اختالف العلماء 9/81املبسوط  (4)
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 .(1)الضرب املشروع، فال حتصل مصلحة الزجر
ب أن ال يستوفيه إال من هو انئب عن هللا تعاىل، أن احلد حق هللا تعاىل، فوج -

 .(2)والسلطان هو النائب عن هللا تعاىل

 ـــــــــــــــــ

 3/44االختيار  (1)
 9/81املبسوط  (2)
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 المطلب الثاني عشر

 هل يجري القياس في الحدود؟
 
 
 
 

 وفيه فرعان: 
 التعريف ابلقاعدة. الفرع األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 حد الشارب. :املسألة األوىل
 حّد النباش. املسألة الثانية:
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 المطلب الثاني عشر

 ؟(1)هل يجري القياس في الحدود

 وفيه فرعان: 
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

كإقامة حد اجللد على القاذف لعلة   –كان معىن يتم من أجله إقامة احلد يف مسالة معينة  إذا
مث  -(2)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ چ  ابت بقوله تعاىل:االفرتاء الث

د هذا املعىن يف مكان آخر  كالسكران فإنه إذا سك ر غلب على الظن افرتاؤه، فهل   –ُوج 
 يكون افرتاؤه هذا علة إلقامة حد املفرتي عليه؟

 آراء العلماء في القاعدة: 

 لني:اختلف العلماء يف هذه القاعدة على قو 
 .(4)من احلنفية ف، وأبو يوس(3)جيوز إجراء القياس يف احلدود، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(5)ال جيوز إجراء القياس يف احلدود، و به قال احلنفية القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

، 3/320، والتقرير والتحبري 83، و األقوال األصولية للكرخي /1/242أصول السرخسي  (1)
، خمتصر 365، ومقدمة ابن القصار /622، وإحكام الفصول/ 370 /2ومسلم الثبوت 
ام ، واإلحك2/791، ، وشرح اللمع 415، وشرح تنقيح الفصول /1129/ 2منتهى السول
، 2/298، و روضة الناظر 3/449، والتمهيد 463، والتمهيد لألسنوي/4/64لآلمدي 
  4/220370، وشرح الكوكب 2/753و املسوَّدة 

 4سورة النور: (2)
، 2/1129 ، ،خمتصر منتهى السول365/ ، ومقدمة ابن القصار622إحكام الفصول/  (3)

، و التمهيد 4/64لآلمدي  ، واإلحكام2/791 ،وشرح اللمع415/ وشرح تنقيح الفصول
، و املسوَّدة 2/298، و روضة الناظر 3/449، والتمهيد للكلوذاين 463/ لألسنوي

2/753 
 4/103، وتيسري التحرير 3/320التقرير والتحبري  (4)
 ، 3/320، والتقرير والتحبري 83/ ، و األقوال األصولية للكرخي1/242أصول السرخسي  (5)
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 األدلة:
 من أدلة القول األول:

ها، فتشمل أن أدلة حجية القياس من الكتاب والسنة عامة مل تفرّ ق بني احلدود وغري  .1
 .(1)احلدود لعدم املخصص

 :تشاوروا يف حدّ  شارب اخلمر، فقال علي إمجاع الصحابة، وذلك أن الصحابة .2
، (2)«َهَذى افرتى، فحدوه حد املفرتي، وإذا سك ر َهَذى، و إذا إنه إذا َشر َب سك ر»

 . (3)ليه أحد فكان إمجاعا  فقاس حد الشارب على حد القاذف، ومل ينكر ع

 من أدلة القول الثاين: 
 .(4)ادرؤوا احلدود ابلشبهاتعن النيب حديث عائشة  .1

يف احلديث بدرء احلدود عن املسلمني ابلشبهات، والقياس مما وجه الداللة: أمر النيب 
  .(5)بليدخل فيه احتمال اخلطأ، وذلك شبهة، فال يق

أن احلدود تشتمل على تقديرات ال تـُْعقل ابلرأي كاملائة والثمانني، والقياس فرُع  .2
 .(6)تعقُّل  علة حكم األصل، فما ال يعقل من األحكام القياس فيه متعذّ ر

 ـــــــــــــــــ

  2/1129خمتصر منتهى السول (1)
 8/374، والبيهقي 7/378لرزاق ا، وعبد كتاب احلد يف اخلمر2/45أخرجه مالك يف املوطأ  (2)
 4/220، وشرح الكوكب املنري4/62اإلحكام لآلمدي (3)
من طريق خمتار التمار  8/238يف السنن الكربى  والبيهقي، 3/84لدار قطين يف احلدود، أخرجه ا (4)

: 3/333هذا اإلسناد ضعف، و قال الزيلعي يف نصب الراية وقال: يف   عن أيب مطر عن علي
: مل أجده مرفوعا ، وقال األلباين يف اإلرواء 2/101غريب هبذا اللفظ، وقال ابن حجر يف الدراية 

 : وعلته خمتار التمار وهو ضعيف.8/25
 2/370، و فواتح الرمحوت4/103، وتيسري التحرير 3/320التقرير والتحبري  (5)
 ادر السابقة، الصفحات نفسها.املص (6)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: حد الشارب:

  حّد شارب اخلمر على قولني:اختلف العلماء يف
 .(1)حّد الشارب مثانون جلدة، و به قال اجلمهور القول األول:

 ومما استدلوا به:
، حيث إنه جامع االفرتاء يف كلٍّ  استدل املالكية واحلنابلة ابلقياس على حد املفرتي

أرى  :-رضي هللا عنه–استشار يف حد اخلمر، فقال علي  –قد ورد أن عمر رضي هللا عنه 
َسك ر هذى، وإذا هذى افرتى، فجلد إذا  جلدة، فإنه إذا شرب سكر، و أن جتلده مثانني

 .(2)يف حد اخلمر مثانني –رضي هللا عنه  –عمر 
مر حد اخل لد يفج –رضي هللا عنه–إبمجاع الصحابة، حيث إن عمر  واستدل احلنفية

 اعا .، فلم ينكر عليه أحد منهم، فكان إمجمثانني، حبضرة أصحاب النيب 
احلنابلة, كية و ملالعلى إجراء القياس يف احلدود عند ا فيكون هذا القول خمرجاً 

 لقياسهم حد الشارب على حد املفرتي.
 (3)جيلد الشارب أربعني جلدة، و به قال الشافعية القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

  (4)«ابجلريد والنعال أربعني ريضرب يف اخلمكان النيب»حديث. 

على عدم جراين القياس يف احلدود، و إمنا اعتمدوا على  ا  رجوقول الشافعية هنا ليس خم

 ـــــــــــــــــ

 .5/310، وشرح فتح القدير 6/318، البناية يف شرح اهلداية 2/799الفقه النافع   (1)
 .307سبق خترجيه ص (2)
ع يف حل ألفاظ أيب ، واإلقنا 4/248، ومغين احملتاج10/171روضة الطالبني (3)

  .2/457الشجاع
 .اخلمراحلدود ، ابب حد  يف كتاب3/1331أخرجه مسلم  (4)
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، ومحلوا الزايدة على جلد شارب اخلمر أربعني جلدة يف عهده  ردة يفالنصوص الوا
 ام مصلحة يف ذلك.على أهنا تعزير إن رأى اإلم األربعني

 :نيوذلك من وجه وردُّوا على من قاس حد الشرب على حد القذف أبنه قياس مع الفارق،
 . أن القذف متعدٍّ، والشرب غري متعّد.1
 .(1). أن حد القذف من حقوق العباد، وحد الشرب من حقوق هللا تعاىل2

 النباش: دالمسألة الثانية: ح

وحاصل  (2) )هل جيري القياس يف اللغات( قاعدة سبق ذكر اخلالف يف هذه ملسألة حتت
 أن هلم فيها قولني: خالفهم فيها 

، وأبو يوسف من (3)يقام على النباش حد السرقة، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(4)احلنفية

 ومما استدلوا به:
ز من حر  خفية، لغريأنه ال فرق بني السارق والنباش من حيث إن كال  منهما أيخذ مال ا
  ه.مثله، فيقاس النباش على السارق جامع أخذ املال خفية من حرز مثل

وافق  , وقدحلدودقول جبراين القياس يف اعلى ال يكون هذا القول خمرجاعليه و 
 أصحابه مدركهم األصوي.

 .(6)، وهو رواية عن أمحد(5)احلنفية مجهور ال تقطع يده، وإمنا يـَُعزَّر،و به قال القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

 414-13/413احلاوي الكبري (1)
 من هذا البحث.292-291راجع ص  (2)
، واحلاوي 520، وجامع األمهات/481-4/479 ، واإلشراف7/181 املنتقى للباجي (3)

 26/524 ، والشرح الكبري مع املقنع واإلنصاف17/184
  9/159املبسوط  (4)

 9/159املبسوط  (5)
 26/524كبري اإلنصاف مع املقنع والشرح ال (6)
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 ا استدلوا به:ومم
هو النباش بلغة أهل املدينة، فدل احلديث  واملختفي (1)«ال قطع على املختفي»حديث 

  .(2)على أن النباش ال تقطع يده فيما لو أخذ كفن امليت من القرب
على النباش كان  أن القطع وجب على السارق نصا ، فلو وجب »جاء يف االختيار: 

  .(3)«إحلاقا  له به، فيكون إجياب احلدود ابلقياس، فال جيوز

قد وافق و , دود احليفقول بعدم جراين القياس على ال يكون هذا القول خمرجاعليه و 
 أصحابه مدركهم األصوي.

 ـــــــــــــــــ

 . 292ص سبق خترجيه (1)
 للقدوري. 11/5999، والتجريد 9/159ملبسوط ا (2)
 3/65االختيار (3)
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 المطلب الثالث عشر

 هل يجري القياس في الديات؟
 
 

 وفيه فرعان:
 ف ابلقاعدة.التعري الفرع األول:
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واح الفرع الثاين:

 اج يف املرأة وأعضائها.جَ دية الشّ   -
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 المطلب الثالث عشر
 ؟(1)هل يجري القياس في الديات

 وفيه فرعان:
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

من َودي، و َوَدى القاتل القتيَل َيديه د يَة : إذا أعَطى َول يَّه املاَل الذي هو مجع دية،  :الدايت
 . (2)بدل النفس، وفاؤها حمذوفة ،و اهلاء عوض، واألصل: و ْديَةٌ 

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ذا هـقـدار، ووجـد هـذا امل إذا ورد من الشارع تقدير دية يف موضع ميكن إدراك املعىن الـذي تعلـق بـه
 ؟الول أو ملعىن يف موقع آخر ،فهل يتعلق به ذلك التقدير كما تعلق يف املوضع األا

 (3)مثــال ذلــك :تقــدير الشــرع ديــة املــرأة علــى النصــف مــن ديــة الرجــل، فهــل يكــون ديــة   شــجاجها
 وقطع أعضائها على النصف من دية الرجل يف ذلك، قياسا  على التنصيف يف دية نفسها؟ 

 عدة:آراء العلماء في القا

ات الــيت ة مــن املقــدر الدّ يــو  يون جــراين القيــاس يف التقــديرات،هــذه القاعــدة يـَُعــربّ  عنهــا األصــول
 عدة.جعلها الشارع على مقدار خمصوص، ووجه خمصوص، فتدخل يف عموم هذه القا

 وقد اختلف األصوليون يف هذه القاعدة على قولني:
 .(4)رجيري القياس فيها، و به قال اجلمهو  القول األول:

 ـــــــــــــــــ

، و إحكام 3/320 ، والتقرير والتحبري4/103 ، وتيسري التحرير2/266 الفصول يف األصول (1)
 ، واحملصول415/ ، وشرح تنقيح الفصول153/ ، املنهاج يف ترتيب احلجاج623/ الفصول

، والعدة 467، والتمهيد لألسنوي/2/793، وشرح اللمع 441، والتبصرة/2/471ق2
    4/220، وشرح الكوكب2/832، والواضح 5/1409

 .363طلع / ، وامل1231، والقاموس احمليط/335، وخمتار الصحاح/536املصباح املنري/ (2)
ُشجُّه شجَّا ، فهو مشجوج، إذا جرحه يف رأسه أو مجع َشجَّة، وهي املرَّة من َشجَّه ي :الشجاج (3)

  364املطلع/تستعمل يف غري ذلك من األعضاء.  وجهه، وقد

، وشرح تنقيح 350، وتقريب الوصول/153، املنهاج يف ترتيب احلجاج/623إحكام الفصول/ (4)
= 
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 .(1)ال جيري القياس فيها، و به قال احلنفية القول الثاين:
 األدلـــــــــــــــــــــــة: 

 من أدلة القول األول:

م اآلايت واألحاديث الواردة يف حجيـة القيـاس، ومل تـَُفـرّ ق بـني التقـديرات وغريهـا عمو  .1
 .(2)من األحكام، فتبقى على عمومها

ــــاس يف التقــــديرات أمــــر ي .2 ــــات املقــــدرات خبــــرب أن القي قتضــــيه العقــــل، فكمــــا جيــــوز إثب
ــب الظــن  الواحــد، فإنــه جيــوز إثباهتــا ابلقيــاس، ألن كــال  مــن خــرب الواحــد والقيــاس يُوج 
حبصــــول احلكــــم، وجيــــوز اخلطــــأ والســــهو يف كــــلا منهمــــا، ونظــــرا  الســــتوائهما يف هــــذا، 

 .(3)فليستواي يف إثبات القياس يف املقدرات

 من أدلة القول الثاني:

كالنُُّصب يف الزكوات، ومواقيت الصلوات، والدايت، أمـور ال يهتـدي العقـل   –أن التقديرات 
إىل إدراك معناها، ومن شروط القياس أن يكون حكم األصل معقول املعـىن، فـإذا انتفـى هـذا 

َقدَّرات
ُ
 . (4)الشرط من القياس، انتفى املشروط وهو عدم جواز القياس يف امل

 ـــــــــــــــــ
= 

، والتمهيد 2/793، وشرح اللمع 441، والتبصرة/2/471ق2 ، واحملصول415الفصول/
 4/220، وشرح الكوكب2/832، والواضح 5/1409، والعدة 467ي/لألسنو 

  3/320، والتقرير والتحبري4/103، وتيسري التحرير2/266الفصول يف األصول (1)
 4/220، وشرح الكوكب2/471ق2، واحملصول415شرح تنقيح الفصول/ (2)

 2/832، والواضح 441، والتبصرة/623إحكام الفصول/ (3)
 4/103، وتيسري التحرير2/266الفصول يف األصول (4)
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 الفرع الثاني

 لقاعدة في المسائل الفقهيةأثر ا
 وفيه مسألة واحدة وهي:

َجاج في المرأة وأعضائها: -  دية الّشِ

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:
أن دية شجاج املرأة وأعضائها نصف دية الرجل يف ذلك، و به قال  القول األول:

 (2)، والشافعي يف اجلديد.(1)احلنفية
 ومما استدلوا به:

 بقياس دية ما دون النفس على النفس. فيةاستدل احلن

 . (3)«فما دون النفس يف املرأة يتنصف كديتها»: جاء يف حتفة الفقهاء
وقد ظهر أثر النقصان ابلتنصيف يف النفس، فكذا يف »وجاء يف تكملة فتح القدير: 

ذا أقول: لقائل أن يقول:    حصل ه اعتبارا  هبا وابلثلث وما فوقه...أطرافها وأجزائها 
التعليل القياس، و ال جمال له يف هذا الباب؛ ألن الدية من املقدرات الشرعية، وال جيري 

  .(4)اهـ«القياس يف املقادير
ع جراين يف من صلهمأوبناء  على ما سبق جند أن احلنفية يف هذه املسألة قد خالفوا 

 دية ما دون النفس على النفس.القياس يف الدايت وقاسوا 
أن  »شد قول احلنفية على منع جراين القياس يف الدايت فقال مستدال  هلم: وقد بىن ابن ر 

األصل هو أن دية املرأة نصف دية الرجل، فوجب التمسك هبذا األصل حىت أييت دليل من 
 .(5)«السماع الثابت، إذ القياس يف الدايت ال جيوز 

 ـــــــــــــــــ

 6/128، وتبيني احلقائق 10/277فتح القدير  شرح تكملة (1)
 12/290، واحلاوي الكبري 9/257، وروضة الطالبني 11/551البيان  (2)
 3/113حتفة الفقهاء للسمرقندي  (3)
 278-10/277تكملة شرح فتح القدير  (4)
 4/353بداية اجملتهد  (5)
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دية نفسها يف على  افقد استدلوا بقياس دية شجاج املرأة وأعضائهأما الشافعية 
 .(1)التنصيف وعدم مساواة الرجل، جامع نقص األنوثة يف كلٍّ 

أن نقص األنوثة ملا منع من مساواة الرجل يف دية النفس كان »: الكبري جاء يف احلاوي
  .(2)«ا دوهنا من دايت األطراف واجلراحأوىل أن مينع من مساواته فيم

ية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها تساوي الرجل فيما دون ثلث الد القول الثاين:
 . (3)والشافعي يف القدمي, واحلنابلة , و به قال املالكية,إىل النصف من دية الرجل

 ومما استدلوا به:
  .(4)«، حىت يبلغ الثلث من ديتهاعقل املرأة مثل عقل الرجل»: حديث .1

ال ، و ل عنهم خالف ذلك، إال عن علي ، إذا مل ينق إمجاع الصحابة  .2
 .(5)نعلم ثبوت ذلك عنه

 ـــــــــــــــــ

 12/291احلاوي الكبري  (1)
  12/291احلاوي الكبري  (2)
 .5/217، والكايف البن قدامة 11/551، والبيان 4/126اإلشراف  (3)
 7/309، كتاب القسامة، ابب عقل املرأة، وضعفه األلباين يف اإلرواء 8/40أخرجه النسائي يف اجملتىب  (4)
 58 -12/57املغين  (5)
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 المطلب الرابع عشر

 هل يجري القياس في المقدرات؟
 

 
 وفيه فرعان:

 التعريف ابلقاعدةالفرع األول: 
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألة واح الفرع الثاين:

 هل يف أجفان العني دية؟ -
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 لرابع عشرالمطلب ا

 ؟(1)هل يجري القياس في المقدرات

 وفيه فرعان:
 الفرع األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

ا  معيَّنا   :املقدرات  .(2)التقدير: لغة: اسم من قّدرت الشيء تقديرا ، أي جعلت له حدَّ
 .(3)الوزن، أو العّد، أو الَذرْع: املقدَّرات: هي ما يتعني مقاديرها ابلكيل، أو اصطالحاً و 

 معنى القاعدة إجماالً:

عىن الذي راك املن إدإذا ورد من الشارع تقدير بعدد أو كيل أو وزن أو ذرع يف موضع ميك
ق كما تعل  ديرك التقه ذلتعلق به هذا املقدار، ووجد هذا املعىن يف موقع آخر ،فهل يتعلق ب

 يف املوضع األول أو ال؟

 مثاله:
على  ملنفعةنس اجفان العينني على العينني يف وجوب الدية، جامع تفويت قياس أج

.  الكمال، وإزالة مجال يف اآلدمي على الكمال يف كلٍّ

داق ربع دينار، قياسا  على إابحة قطع يد السارق يف السرقة بربع دينار و  جعل أقل الصّ 
 .(4)عند من يشرتط ذلك، جامع أن كالا منهما فيه استباحة عضو

 آراء العلماء في القاعدة:

 ـــــــــــــــــ

، و إحكام 3/320، والتقرير والتحبري4/103، و تيسري التحرير2/266 الفصول يف األصول (1)
 2، واحملصول415، وشرح تنقيح الفصول/153/ ، املنهاج يف ترتيب احلجاج623/ الفصول

، والعدة 467، والتمهيد لألسنوي/2/793، وشرح اللمع 441، والتبصرة/2/471ق
  4/220، وشرح الكوكب2/832، والواضح 5/1409

 248خمتار الصحاح/ (2)
 501ت الفقهية/التعريفا (3)
 338املذكرة/ (4)
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 اختلف األصوليون يف هذه القاعدة على قولني:
 .(1)جيري القياس يف املقدرات، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(2)ال جيري القياس يف املقدرات، و به قال احلنفية القول الثاين:

 األدلــــة: 
 من أدلة القول األول:

يف حجيــة القيــاس، ومل تـَُفــرّ ق بــني التقــديرات وغريهــا مــن م اآلايت واألحاديــث الــواردة عمــو  -
 .(3)األحكام، فتبقى على عمومها

أن القيــاس يف التقــديرات أمــر يقتضــيه العقــل، فكمــا جيــوز إثبــات املقــدرات خبــرب الواحــد، فإنــه جيــوز  -
ب الظن حبصول احلكم، وجيوز اخل طـأ والسـهو إثباهتا ابلقياس، ألن كال  من خرب الواحد والقياس يُوج 

 .(4)يف كلا منهما، ونظرا  الستوائهما يف هذا، فليستواي يف إثبات القياس يف املقدرات
 من أدلة القول الثاين:

كالنُُّصب يف الزكوات، ومواقيت الصلوات، والدايت، أمور ال يهتدي العقل   –أن التقديرات 
ملعىن، فإذا انتفى هذا إىل إدراك معناها، ومن شروط القياس أن يكون حكم األصل معقول ا

َقدَّرات
ُ
 (5)الشرط من القياس، انتفى املشروط وهو عدم جواز القياس يف امل

 ـــــــــــــــــ

، 2/1129، وخمتصر منتهى السول 153/ ، املنهاج يف ترتيب احلجاج623إحكام الفصول/ (1)
، 2/471ق2، واحملصول415، وشرح تنقيح الفصول/350وتقريب الصول/

، 5/1409، والعدة 467، والتمهيد لألسنوي/2/793، وشرح اللمع 441والتبصرة/
 2/832والواضح 

  3/320، والتقرير والتحبري4/103، و تيسري التحرير2/266فصول يف األصولال (2)
  4/220، وشرح الكوكب2/471ق2، واحملصول415شرح تنقيح الفصول/ (3)

 2/832، والواضح 441، والتبصرة/623إحكام الفصول/ (4)
 4/103، و تيسري التحرير2/266الفصول يف األصول (5)
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي:

 هل في أجفان العين دية؟ -

 اختلف العلماء يف هذه القاعدة على قولني:
 .(1)يف كل جفن ربع دية، و به قال اجلمهور يف أجفان العينني دية، القول األول:

 ومما استدلوا به:
.يفمل واملنفعة ل الكاجلماابلقياس على العينني واليدين، جامع ا استدل الشافعية واحلنابلة   كلٍّ

ولنا: أهنا أعضاء فيها مجال ظاهر، ونفع كامل؛ فإهنا ُتك نُّ العني  » جاء يف املغين:
د، فوجب فيها الدية كاليدين، و ال ُنَسلّ م أن التقدير ال يثبت وحتفظها وتقيها احلر والرب 

  .(2)«قياسا  
كهم الفقهي فق مدر تواعلى جراين القياس يف التقديرات, وبذلك ي اً فيكون قوهلم خمرج

 مع مدركهم األصوي.
واألصل فيه »حيث جاء يف تبيني احلقائق:أما احلنفية فقد استدلوا بداللة النص, 

، فالنص الوارد يف  (3)«، ويف اللسان الديةفس الديةيف الن»ن املسيب وفيه: حديث سعيد اب
 .(4)«البعض يكون واردا  يف الباقي داللة؛ ألنه يف معناه

 ـــــــــــــــــ

، 12/113 ، واملغين11/518، والبيان 10/282لقدير، وشرح فتح ا3/170 االختيار (1)
 5/244والكايف 

 12/113املغين  (2)
قال الزيلعي يف : مل أجده، وكذا 2/276قال ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  (3)

  .4/369نصب الراية 

 6/129تبيني احلقائق  (4)
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على قياسا   »قد جاء يف فتح القدير يف َسْوق  األدلة على وجوب الدية يف األجفان: و 
ها يف اللسان، واألنف، جامع تفويت جنس املنفعة على ابلدية كلقضاء رسول هللا 

 . (1)«الكمال، وإزالة مجال يف اآلدمي على الكمال يف كلٍّ 
فيه نظر؛ ألن الدية  »فردَّ صاحب تكملة شرح فتح القدير على هذا االستدالل بقوله: 

قال: من املقدرات الشرعية، والقياس ال جيري فيها على ما ُعر ف، فالصواب عندي أن يُ 
  .(2)«فأحلقنا به غريه داللة

  .(4)، و به قال املالكية(3)يف أجفان العينني ُحكومة القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

أنه ال جمال فيه للقياس، وإمنا طريقه التوقيف، فما مل يثبت من » جاء يف بداية اجملتهد:
 .(5)«ق َبل السماع فيه الدية، فاألصل أن فيه حكومة

حيث إهنم  وي,ن املالكية يف هذه املسألة قد خالفوا مدركهم األصفنالحظ أ
منا يف ذلك, وإ لقياسال ليقولون جبراين القياس يف املقدرات, وهنا صرَّحوا أبنه ال جم

 طريقه التوقيف.

 ـــــــــــــــــ

 10/279شرح فتح القدير  (1)
 280 -10/279شرح فتح القدير  (2)
بضم احلاء، هي القضية احملكوم فيها، وحكومة العدل: هي ما جيب يف جناية ليس فيها  :احلُكومة (3)

  295مقدار معني من املال، وهي نوع من األرش، فاألرش أعم منها.  أنيس الفقهاء/

  4/347بداية اجملتهد (4)
  4/347بداية اجملتهد (5)
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 المطلب الخامس عشر

 من قو ادح القياس فساد االعتبار
 
 

 وفيه فرعان: 
 دة.التعريف ابلقاعالفرع األول: 
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه مسألتان: الفرع الثاين:

 قوم لوط على الزاين. لَ مَ عَ  لَ م  قياس من عَ املسألة األوىل: 
 قياس من أتى هبيمة على الزاين. املسألة الثانية:
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 المطلب الخامس عشر

 (1)من قو ادح القياس فساد االعتبار

 وفيه فرعان: 
 الفرع األول

 بالقاعدةالتعريف  
 مفردات القاعدة:

مجع قادح، مأخوذ من الَقْدح، وهو الطعن والتنقُّص، يقال: َقَدَح يف نسبه:  القوادحقوادح: 
   .(2)أي طعن فيه

 .(3)هو الطعن يف صحة التعليل ابلعلة اليت عّلل هبا املعّلل :وقوادح العلة
 .(4): نقيض الصالح: لغةفسادال فساد االعتبار:
  .(5) : ما ال يرتتب آاثر فعله عليه عبادة كان أو معاملةويف االصطالح
هو خمالفة القياس للنص. ومسُّ ي بـذلك ألن اعتبـار القيـاس يف مقابلـة الـنص  :وفساد االعتبار

 . (6)فاسد، وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا  

 ـــــــــــــــــ

خمتصر ابن  ،3/318، والتقرير والتحبري641، وميزان األصول/216الشرعية / معرفة احلجج (1)
، والبحر 4/160، وحتفة املسؤول 374تقريب الوصول / ،و2/1135احلاجب 

، 2/303، وروضة الناظر 3/776، والغيث اهلامع 3/71ان املختصر ، وبي5/319احمليط
 4/85ب املنري، وشرح الكوك3/467، وشرح خمتصر الروضة7/3553والتحبري 

حاح/ (2)  291، والقاموس احمليط/239خمتار الصّ 
 .329معجم مصطلحات أصول الفقه / (3)

 .2/332، لسان العرب 438خمتار الصحاح  (4)

 1/473وشرح الكوكب املنري ، 6، وشرح تنقيح الفصول / 380-1/379كشف األسرار   (5)

 3/480 شرح العضد، و 374تقريب الوصول / ،و2/1135خمتصر ابن احلاجب  (6)



 

 325 

 معنى القاعدة إجماالً: 
، أو كانت إحـدى مقدماتـه كـذلك، فإنـه ال ميكـن (2)أو إمجاع (1)القياس خمالفا  لنص إذا كان

 اعتباره؛ لوجود الدليل األقوى وهو النص أو اإلمجاع.

 آراء العلماء في القاعدة:

 .(3)هذه القاعدة من القواعد املتفق عليها عند العلماء
 ـــــــــــــة:األدلــــــــــــــ

 من أدلة هذه القاعدة ما يلي:
 كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟»ملا أرسله إىل اليمن وقال له:  حديث معاذ  -

، قال: قال: أقضي بكتاب هللا، قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: فبسنة رسول هللا 
وال يف كتاب هللا؟ قال: أجتهد برأيي وال آلو، فضرب   فإن مل جتد يف سنة رسول هللا

على صدره، وقال: احلمد هلل الذي وفق رسوَل رسول  هللا ملا يرضي رسول  رسول هللا 
  .(4)«هللا

 ـــــــــــــــــ

كقياس من أتى هبيمة على الزاين يف وجوب جلد البكر، و رجم احملصن،   ومثال خمالفته للنص: (1)
جامع إيالج فرج يف فرج حمرم شرعا  مشتهى  طبعا  ، فإنه قياس فاسد االعتبار ملخالفته نص 

 على أن حكمه القتل، وقتل البهيمة.الرسول 
ل الرجل زوجته امليتة؛ حلرمة النظر إليها قياسا  على  ومثال خمالفته لإلمجاع: (2) قول احلنفي: ال يغسّ 

، و مل يـُْنك ر عليه أحد من غسَّل فاطمة  األجنبية. فيـُْعرتض عليه أبن عليا  
 341الصحابة، فصار إمجاعا  سكوتيا .  املذكرة/

، وتقريب 4/117، وتيسري التحرير3/318، والتقرير والتحبري641ميزان األصول/ (3)
، ولباب احملصول 161، ومعرفة احلجج الشرعية/4/160، وحتفة املسؤول355الوصول/

، والغيث 3/71، وبيان املختصر 5/319، والبحر احمليط20/230، ونشر البنود2/710
، وشرح الكوكب 3/467، وشرح خمتصر الروضة2/303، وروضة الناظر3/776اهلامع 
 4/85املنري

 .282سبق خترجيه ص (4)
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، فدل على أن رتبة  أخَّر القياس عن النص، وصوَّبه النيب   ا  وجه الداللة: أن معاذ
 .(1)ب أن يكون ابطال  القياس بعد النص، فتقدميه عليه جي

أن القياس دليل من أدلة الشرع، فال جيوز أن يكون قياسا  صحيحا  خمالفا  للنص؛ ألن  -
َدت املخالفة ظاهرا  دلَّ على كون القياس فاسدا    . (2)دالئل الشرع ال تتناقض، فمىت ُوج 

 :(3)و جواب هذا القادح من وجهني
 .(4)ر ض دليلهاألول: أن يبني املستدل أن النص مل يُعا

 .(5)الثاين: أن يبني املستدل أن دليله أوىل ابلتقدمي من نص املعارض

 ـــــــــــــــــ

 3/468شرح خمتصر الروضة  (1)

 641ميزان األصول/ (2)
، والتحبري 5/319، والبحر احمليط 2/1135، وخمتصر ابن احلاجب  374تقريب الوصول/ (3)

 341املذكرة/، و 7/3559
مثاله أن يُقال: شرط الصوم تبييت النية يف رمضان، فال تصح نيته يف النهار قياسا  على القضاء. و  (4)

ۓ  ڭ  ڭ    چ : هذا فاسد االعتبار ملخالفته لقوله تعاىل:فيقول احلنفي

 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

م لكل من صام وذلك مستلزم للصحة. ، فإنه يدل على ثبوت األجر العظي ٣٥األحزاب: 
ال صيام » فيقول املستدل: اآلية ال تعارض وال تدل على الصحة؛ ألن عمومها خمصص حبديث:

 374تقريب الوصول/.  «بيت النية من الليلملن مل ي
مثاله أن يقال: قياس العبد على األمة يف تشطري حد الزان ابلرق فاسد االعتبار؛ ملخالفة عموم و  (5)

؛ ألننا نقول: هذا قياس مقدم على ٢النور:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ  قوله تعاىل:
 341املذكرة/حمل النزاع.   ذاك العموم وخمصص له؛ ألنه أخص منه يف
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 الفرع الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: قياس من َعِمَل َعَمَل قوم لوط على الزاني:

من كان ، و (1) للغات(سبق ذكر اخلالف يف هذه املسألة حتت قاعدة )هل جيري القياس يف ا
 ما يلي: فيها أقواهلم

َل َعَمَل قوم لوط على الزاين ال يقاس القول األول: ، بل يقتل الفاعل واملفعول به من َعم 
، وهو (3)، ورواية عن الشافعية(2)مطلقا ، سواء  كاان حمصنني أم بكرين، و به قال املالكية

 .(4)رواية عن أمحد
 ومما استدلوا به:
فال يُراَعى  .(5)«عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به وجدمتوه يعملمن »: حديث

فيه اإلحصان لعموم اخلرب، وألن اإلحصان يـُْعَترَب يف الزان، وهذا ليس بزان، بدليل أن العرب 
ال تسمي إتيان الرجل للرجل زىن  
(6) . 

مرتكبه حد الزان، و هو املشهور عند الشافعية، ورواية  أن اللواط زان، فـَُيَحدّ  القول الثاين:
 .(8)، و به قال أبو يوسف وحممد بن احلسن من احلنفية(7)عن أمحد

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 290-289راجع ص  (1)
 65 /12، والذخرية 8/389، ومواهب اجلليل 516جامع األمهات البن احلاجب/ (2)
  10/90روضة الطالبني  (3)
 272 -26/271اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (4)
 .289سبق خترجيه ص (5)
 26/273الشرح الكبري واملقنع ، و اإلنصاف و 215-4/213اإلشراف  (6)
 . 4/144ومغين احملتاج  ،10/90روضة الطالبني  26/272اإلنصاف والشرح الكبري واملقنع  (7)

 3/303، وخمتصر اختالف العلماء9/77املبسوط (8)
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 استدلوا به:
عا  حمرم تهى طبج مشقياس اللواط على الزان جامع أن كالا منهما إيالج فرج يف فر 

 شرعا ، فيكون حكمه كالزاين.
السابق  اسبن عب ديثحلْقدح فيه بقادح فساد االعتبار، وتـُُعقّ ب هذا الدليل أبنه يُـ 

 د.يف أدلة القول األول، فالقول ابلقياس يف مقابلة النص اعتبار فاس
وجياب عن ذلك أبن األدلة الواردة » جاء يف نيل األوطار عند الكالم على حد اللواط:

ة بني البكر والثيب على فرض بقتل الفاعل واملفعول به مطلقا  خمصصة لعموم أدلة الزان الفارق
مشوهلا للوطي، ومبطلة للقياس املذكور على فرض عدم الشمول ألنه يصرب فاسد االعتبار  

  .(1)«كما تقرر يف األصول
أن قياس اللواط على الزان يقدح فيه ابلقادح املسمى »كما جاء يف أضواء البيان: 

  .(2)«فساد االعتبار، ملخالفته حلديث ابن عباس
 اس.القول خمرج على القول أبن فساد االعتبار من قوادح القيوهذا 

 المسألة الثانية: قياس من أتى بهيمة على الزاني: 

 اختلف العلماء يف حكم من أتى هبيمة وذلك على ثالثة أقوال:
ال حد عليه، وإمنا يـَُعزَّر، و به قال احلنفية، واملالكية، و هو قول للشافعية،  القول األول:

 .  (3)عن أمحدورواية 
 ومما استدلوا به: 

أنه مل يصح فيه نص، و ال ميكن قياسه على الوطء يف فرج اآلدمي؛ ألنه ال حرمة هلا، و 
ليس فيه تضييع الولد و ال إفساد الفراش، فيبقى على األصل يف انتفاء احلد، ويـَُعزَّر ألنه 

 ـــــــــــــــــ

 .13/303نيل األوطار (1)
 .3/33أضواء البيان  (2)
، 10/92، والروضة515ت/، وجامع األمها4/238، واإلشراف 5/365شرح فتح القدير  (3)

 12/351، واملغين 225-13/224واحلاوي الكبري 
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فهو شاّذ ال يُعمل  (1)«..من أتى هبيمة فاقتلوه»منكر وليس فيه شيء مقدر، وأما حديث 
لُّ ذلك الفعلبه، ولو ثبت فتأويله ُمسْ   .(2)َتح 

 .(3)يـُْقتل مطلقا  بكرا  كان أو ثيبا ، و هذا قول للشافعية، ورواية عن أمحد القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(4)«يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معهمن أتى هب»حديث: 
تفصيل  يس فيهعه، ولمبقتل من أتى البهيمة، وقتل البهيمة وجه االستدالل: أمر النيب 

  يف الفرق بني احملصن وغريه، بل يفيد قتله مطلقا .
 .(5)حده حّد الزاين، جيلد البكر ويرجم الثيب، و هو قول للشافعية القول الثالث:

 و مما استدلوا به: 
 .(6)امع اإليالج يف فرج حمرمقياس من أتى هبيمة على الزاين، ج

يمة هبن أتى م»يثواْعرُت ض على هذا القياس أبنه قياس فاسد االعتبار ملخالفته حلد
 . السابق «فاقتلوه..

من قال أبن حده كحد الزاين جاء يف كتاب احلدود و التعزيرات عند ابن القيم ردا  على 
  .(7)«مقابلة النصأنه قول ضعيف، وقياسهم قياس يف »استدالال  ابلقياس: 

 ـــــــــــــــــ

، كتاب 4/56كتاب احلدود، ابب فيمن أتى هبيمة، و الرتمذي ، يف  4/159أخرجه أبو داوود  (1)
، كتاب الرجم، ابب 4/322احلدود، ابب فيمن يقع على البهيمة، والنسائي يف السنن الكربى 

، أبواب احلدود ، ابب من أتى ذات حمرم ومن أتى 2/87اجة من وقع على البهيمة، و ابن م
 436هبيمة، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه /

 12/352، واملغين  5/365شرح فتح القدير  (2)
 12/352، واملغين 225-13/224، واحلاوي الكبري 10/92الروضة (3)

  سبق خترجيه قريبا. (4)

 225-13/224احلاوي الكبري ، و 10/92روضة الطالبني (5)
 225-13/224احلاوي الكبري  (6)
  .194احلدود و التعزيرات عند ابن القيم لبكر عبد هللا أبو زيد/ (7)
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 الفصل الثالث

 القواعد المتعلقة باألدلة المختلف فيها
 
 
 

 وفيه سبعة مباحث:
 : هل قول الصحايب حجة؟املبحث األول
 : هل االستصحاب حجة؟ املبحث الثاين

 : هل االستصالح حجة؟املبحث الثالث
 : هل االستحسان حجة؟ املبحث الرابع

 ئع حجة؟ : هل سد الذرااملبحث اخلامس
 : هل العرف حجة؟ املبحث السادس

 : هل شرع من قبلنا حجة؟املبحث السابع
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 المبحث األول

 هل قول الصحابي حجة؟
 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدةاملطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان:املطلب الثاين :
 لى البهيمة.الضمان يف اجلناية عاملسألة األوىل: 
 القطع على اخلادم. املسألة الثانية:
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 المبحث األول

 ؟(1)هل قول الصحابي حجة

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

َب ، والصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء  :الصحايب مصدر َصح 
َب َيْصحَ   .(2)ُب ُصْحَبة ، مبعىن الزم مالزمة، ورافق مرافقة، وعاشر معاشرةومقاربته، وَصح 

حيَّا ،  ة يف حال كونه مؤمنا ، أو رآه يقظ هو من لقي النيب  والصحايب اصطالحاً:
 . (3)وإن مل يرو ومل يُط ل، و مات على ذلك

عن أحد من أصحاب رسول هللا  هو ما نُق ل إلينا وثبت لدينا :واملراد بقول الصحايب
من فتوى أو قضاء، يف حادثة شرعية، مل يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، ومل حيصل 

 عليها إمجاع. 

 ـــــــــــــــــ

، 488 -480، وميزان األصول للسمرقندي/2/105، وأصول السرخسي2/71املعتمد (1)
 ، وخمتصر ابن احلاجب4/235، و حتفة املسؤول 3/406وكشف األسرار للبخاري

، 2/1362، والربهان 2/258، ونشر البنود445،وشرح تنقيح الفصول/2/1186
، 6/60، والبحر احمليط  3/290، وقواطع األدلة 4/130واملستصفى، واإلحكام لآلمدي 

، و الواضح يف أصول الفقه 333 – 3/330، والتمهيد أليب اخلطاب 4/1181والعدة 
 581 -5/543، وإعالم املوقعني  5/210البن عقيل 

 1/591، ولسان العرب 3/335مقاييس اللغة  (2)
 2/465، وشرح الكوكب املنري 2/110، والبدر الطالع 5/1954اإلهباج  (3)
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 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ء، يف و قضاأمن فتوى ما نُق ل إلينا وثبت لدينا عن أحد من أصحاب رسول هللا 
مل ُيْشتهر اع، و ا إمجب أو السنة، ومل حيصل عليهحادثة شرعية، مل يرد فيها نص من الكتا

ناء بجة يف حترب أو مل يشتهر، فهل جيب العمل به، ويع رذلك عنه، أو مل يُعلم اشته
 األحكام؟

 آراء العلماء في القاعدة:

 ، وذلك كما يلي:(1)فيها عقبل تسطري اخلالف يف هذه املسألة ال بُدَّ من حترير حمل النزا 
 قوال  فال خيلو ذلك ممن أمور:  إذا قال الصحايب

 فوه.أن يشتهر قوله، ويوافقه سائر الصحابة على ذلك، أو خُيال األول:
 أن ال يشتهر. الثاين:

 أن ال يـُْعرف هل اشتهر أو مل يشتهر. الثالث:
 .(2)فإن اشتهر قوله، ووافقه الصحابة فهو إمجاع

ل، ال يف  الدلي يف تكون احلجة أن اشتهر فخالفوه، فاحلجة مع من عنده الدليل، وحينهاو 
 كونه قول صحايب.

وإن مل يشتهر قوله، أو مل يـُْعَلم هل اشتهر أو ال؟ فهذا هو حمل النزاع، وقد اختلف العلماء 
 ، أشهرها قوالن:(3)يف ذلك على أقوال

 ـــــــــــــــــ

 .550 – 5/548إعالم املوقعني  (1)
، 4/161، واإلحكام لآلمدي 474-473، وإحكام الفصول/3/427كشف األسرار  (2)

 2/212وشرح الكوكب املنري 
 ومن األقوال:  (3)

 .دبوسيدم حجيته إال فيما يُْدرك ابلقياس، و به قال الكرخي، والع .1
 عدم حجيته إال إذا خالف القياس، و به قال بعض احلنفية. .2

. حلنفيةا هورلصحايب من أهل الفتوى، و به قال مجعدم حجيته إال إذا كان ا .3
 3/407انظر: كشف األسرار للبخاري 
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أن قول الصحايب حجة مطلقا ، و به قال األئمة األربعة، ومجهور  القول األول:
 .(1)أصحاهبم

 .(2)أن قول الصحايب ليس حبجة مطلقا ، و به قال املعتزلة، وأكثر املتكلمني ل الثاين:القو 
 األدلـة:

 من أدلة القول األول:
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ  قوله تعاىل: .1

(3)چ   ٹڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
 . 

م، فإذا قالوا قوال  فاتَّبعهم متبع عليه قبل أن هللا تعاىل أثىن على من اتبعه:وجه االستدالل
 .(4)أن يعرف صحته فهو متبع هلم، فأنه يكون حممودا  على ذلك ويستحق الرضوان

  .(5)«، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنمخري الناس قرين»:حديث .2

ذلك يقتضي تقدميهم يف كل أن خري القرون قرنه مطلقا ، و أخرب النيب  وجه الداللة:
ابب من أبواب اخلري، وإال لو كانوا خريا  من بعض الوجوه، فال يكونون خري القرون 

 . (6)مطلقا  
 ـــــــــــــــــ

، 3/406وكشف األسرار للبخاري ،485، وميزان األصول/2/105أصول السرخسي (1)
، 2/258، ونشرالبنود445، وشرح تنقيح الفصول/474-473وإحكام الفصول/

، 4/1181، والعدة 6/60، والبحر احمليط 3/290،وقواطع.األدلة2/1362والربهان
 581 -5/543وإعالم املوقعني 

والتمهيد أليب  ،2/71و اآلمدي، وابن احلاجب، وغريهم. املعتمد أيب اخلطاب احلنبلي،ك (2)
 2/1186، وخمتصر ابن احلاجب 4/130، واإلحكام لآلمدي 333 – 3/330اخلطاب 

 100سورة التوبة: (3)

 3/415، وكشف األسرار للبخاري 485، ميزان األصول/ 557-5/556إعالم املوقعني  (4)
، ومسلم ، ابب فضائل أصحاب النيب يف كتاب املناقب3/1335 أخرجه البخاري (5)

 .الفضائل، ابب فضل الصحابة يف كتاب، 4/1964

 .575 -5/574إعالم املوقعني  (6)
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 :من أدلة القول الثاين
 . جيوزالليل دأنه ال دليل عليه، فوجب تركه؛ ألن إثبات احلكم الشرعي بغري  .1
 .(1)لو كان حجة لتناقضت احلجج؛ لكثرة االختالف بينهم .2

 .(2)أن الصحابة جيوز عليهم الغلط و السهو فليسوا مبعصومني، فال حجة يف قوهلم .3

 ـــــــــــــــــ

 4/514، ورفع احلاجب عن ابن احلاجب 1189 -2/1188خمتصر ابن احلاجب  (1)
 5/210، و الواضح يف أصول الفقه 2/451املستصفى  (2)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: الضمان في الجناية على البهيمة:

 ين؟اجلا جىن شخص على أي عضو من أعضاء حيوان مملوك، فما الذي جيب علىإذا 
 لف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:اخت

من البهيمة اليت ال يؤكل حلمها، وما شاهبها من  –جيب يف العني الواحدة  القول األول:
ربع قيمتها، و ما عدا ذلك فيجب فيه ما نـَُقَص من  –مأكول اللحم كالبقرة و اجلزور 

 .(1) القيمة، و به قال احلنفية
 ومما استدلوا به:

ملا كتب إليه يسأله عن عني  –بذلك، فقد روي عنه أنه كتب إىل شريح ر قضاء عم
 .(2)، إال أنه قد أمجع رأينا أن قيمتها ربع الثمنإان كنا ننزهلا منزلة اآلدمي –الدابة 

نقص من  ما  لكدا ذفأوجبوا ربع القيمة يف العني الواحدة من الدابة، وأوجبوا فيما ع
 ذلك. عدا القيمة؛ ألن النص ورد يف ذلك، فيقتصر عليه، ويُعمل ابلقياس فيما

  (3)«القياسوروي عن عمر أنه قضى بذلك، فرتكنا » جاء يف العناية:
وأحلقوا ابلدابة كل حيوان ينتفع به ابحلمل و الركوب والعمل، وإن كان مأكول اللحم، ملا 

 .(4)بينهما من التشابه
مرعقضاء به بلقول خمرج على القول حبجية قول الصحايب الستدالل أصحاوهذا ا
   بذلك, وقد وافق أصحابه مدركهم األصوي. 

 ـــــــــــــــــ

 .418 /6العناية شرح اهلداية (1)
كتاب العقول، ابب عني الدابة، عن عمر ،   77 -10/76يف مصنفه قأخرجه عبد الرزا (2)

  .، كتاب الدايت، ابب يف عني الدابة9/129ابن أيب شيبة يف مصنفه ، و 
   6/419العناية شرح اهلداية (3)

  6/419العناية شرح اهلداية (4)
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جيب يف ذلك ما نقص من القيمة مطلقا ، و به قال املالكية، والشافعية، وهو لقول الثاين: ا
 .(1)رواية عن أمحد

 ومما استدلوا به:
موال؛ ألهنا مال، وكذا قياسا  على وجوب قيمتها فيما لو القياس على سائر املتلفات من األ

ت ََ  .)2(هَلَك
ها. و أوَُّلوا قضاء عمر  أبنه كان قدر نـَْقص 
  .(3)«، فمحمول على أن ذلك كان َقْدر نقصهاوأما قول عمر»قال يف املغين: 

 المسألة الثانية: القطع على الخادم:

 ؟الن مال سيده هل يقطع أو اختلف العلماء يف اخلادم أو العبد يسرق م
 وذلك على قولني:

رمحه –ا  ال قطع على اخلادم و العبد، و به قال اجلمهور، إال أن اإلمام مالك القول األول:
 . (4)يشرتط أن يلي اخلادم  اخلدمة لسيده بنفسه  -هللا

 ومما استدلوا به:
جاء بغالم  (5)يبذلك، حيث إنه قد ُرو ي أن عبد هللا بن عمرو احلضرم قضاء عمر 

فإنه سرق. فقال له  فقال له: اقطع يد غالمي هذا له إىل عمر بن اخلطاب
عمر:ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة المرأيت مثنها ستون درمها . فقال عمر: أرسله فليس عليه 

 ـــــــــــــــــ

 .7/371، و املغين 4/517، و األم4/153بداية اجملتهد  (1)
  7/371املغين  ، و4/517، و األم4/153بداية اجملتهد  (2)

  7/371املغين  (3)

، 7/382، واألم4/408، و بداية اجملتهد 2/34، واملوطأ 3/213العناية  (4)
 12/459واملغين

 ل أبوه يف ت  قُ  ،وهو بن أخي العالء بن احلضرمي ،حليف بين أمية: عبد هللا بن عمرو احلضرمي (5)
  . ولد على عهد رسول هللا ،اهلجرة النبوية كافرا  السنة األوىل من 

 4/190اإلصابة ، و 3/956 االستيعاب
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 .(1)قطع، خادمكم سرق متاعكم
مرضاء عبه بقالصحايب الستدالل أصحاوهذا القول خمرج على القول حبجية قول 

 بذلك, وقد وافق أصحابه مدركهم األصوي. 

  .(2)يقطع مطلقا ، و به قال أبو ثور القول الثاين:
 ومما استدل به:
 .(3) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  عموم قوله تعاىل:

 ـــــــــــــــــ

، يف كتاب احلدود، ابب ما ال قطع فيه، والدار قطين يف 2/33أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ  (1)
، يف  8/282، يف كتاب احلدود والدايت وغريه، والبيهقي يف السنن الكربى3/188سننه

  ابب العبد يسرق من مال امرأة سيده. كتاب السرقة،

 4/408بداية اجملتهد  (2)
 38 سورة املائدة: (3)
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 المبحث الثاني

 هل االستصحاب حجة؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 لقاعدة.التعريف اباملطلب األول:

 هي:دة و :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين
 وجوب الدية يف الشعور. -
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 المبحث الثاني

 ؟(1)هل االستصحاب حجة

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

 األلف والسني والتاء تدلزمة واملالينة. و لغة:مأخوذ من الصحبة، وهي املال :االستصحاب
 على الطلب، فيكون معىن االستصحاب: طلب الصحبة. 

استصحبت احلال: إذا متسكت مبا كان اثبتا ، كأنك جعلت تلك احلالة مصاحبة غري و 
 .(2)مفارقة

دان هو احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين، بناء  على ثبوته يف الزمان األول، لفق اصطالحاً:و 
 .(3)ما يصلح للتغيري

ألن املستدل جيعل احلكم الثابت يف املاضي مصاحبا  للحال، أو جيعل احلال  ومسي بذلك؛
 .(4)مصاحبا  لذلك احلكم

 ـــــــــــــــــ

، وكشف 63شباه والنظائر البن جنيم/، واأل658، وميزان األصول /2/225أصول السرخسي  (1)
، 2/1174، وخمتصر بن احلاجب 608/، وإحكام الفصول3/377األسرار للبخاري 
، واحملصول 6/2607، واإلهباج 447يح الفصول/، وشرح تنق648ومفتاح الوصول/

، والتمهيد أليب اخلطاب 4/1262، والعدة 1/443 ، وروضة الناظر3/148ق2
 4/404، وشرح الكوكب املنري 3762-8/3753والتحبري للمرداوي  ،4/251

 110، والقاموس احمليط/273املصباح املنري/ (2)
 . 3/377ف األسرار للبخاري ، وكش4/358، وهناية السول 6/2619اإلهباج  (3)

   3/377كشف األسرار للبخاري   (4)
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 :(1)االستصحاب على أنواع منهاو 
لبقاء فيه ابنعقل استصحاب العدم األصلي، أو الرباءة األصلية: وهو الذي عرف ال .1

 جوب صالة سادسة، وصوم شوال.على العدم األصلي، كنفي و 

 سخ.اناستصحاب العموم إىل أن يرد خمصص، واستصحاب النص إىل أن يرد  .2

ه ه، فإنسبب استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره، كامللك عند وجود .3
 يثبت حىت يوجد ما يزيله .

 تربرث، اعاإل وبيان ذلك: أنه إذا ثبت امللك لشخص بسبب من أسبابه كالبيع، أو
 خر.ذلك قائما  مهما طال الزمن، حىت يقوم الدليل على تغريه لسبب آ

 استصحاب حال اإلمجاع يف حمل اخلالف. .4

ثناء اء أفإذا رأى امل اء،ومثاله: إمجاع العلماء على صحة صالة املتيمم الذي مل جيد امل
 وء؟ابلوض نفهاصالته، فهل يستصحب اإلمجاع ويتم صالته، أم تبطل صالته ويستأ

 ى القاعدة إجماالً:معن

 ل يرفعه؟رد دليىت يحإذا ثبت حكم بدليل معني يف وقت معني، فهل يبقى ذلك احلكم اثبتا  
 آراء العلماء في القاعدة:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال منها:
 .(2)أن االستصحاب حجة، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(3)قال أكثر احلنفيةأنه ليس حبجة، و به  القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

، 3956-3955، وهناية الوصول/2612 -6/2608،واإلهباج  2/425لباب احملصول  (1)
  2/79، واالجتهاد فيما ال نص فيه 3755-8/3754 ، والتحبري1/443وروضة الناظر

، واحملصول 6/2607اج ، واإلهب2/425ابب احملصول  ، و2/1174خمتصر بن احلاجب  (2)
،وشرح الكوكب 8/3755، والتحبري 4/251، والتمهيد 4/1262، والعدة 3/148ق2
4/404 

  3/377، وكشف األسرار للبخاري 63، واألشباه والنظائر البن جنيم/2/225أصول السرخسي  (3)
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 .(2)، و به قال أكثر متأخري احلنفية(1)أنه حجة يف الدفع ال يف اإلثبات القول الثالث:
 ـة:ـاألدل

 من أدلة القول األول: 
.أن ما ُعل م حصوله يف الزمان األول ومل يظهر زواله، ظن بقاؤه يف الزمن الثاين ضرورة، 1

 .(3)فيجب العمل به لوجوب العمل ابلظن
نا ،  زمانيفبتة اث. أنه لو مل يكن حجة مل تكن األحكام الثابتة يف عهد النيب 2

 والالزم ابطل، فكذا امللزوم.
ووجه املالزمة: أن دليل ثبوت تلك األحكام يف زماننا وهو اعتقاد استمرارها على ما  
كانت عليه وهذا هو االستصحاب، فإذا مل يكن االستصحاب حجة مل يكن احلكم 

ا جلواز النسخ، فإنه إذا مل حيصل الظن من االستصحاب يكون بقاؤها مساواي  بثبوهت
 .(4)جلواز نسخها، فال ميكن اجلزم بثبوهتا، وإال لزم الرتجيح من غري مرجح

 من أدلة القول الثاين:
ؤه اقبوبذلك يكون  أن الدليل دل على ثبوت احلكم، ومل يدل على بقائه واستمراره، .1

 حكم بدون دليل يدل عليه فهو مردود.ال دليل عليه، وكل 
أن التمسك ابالستصحاب فيه فتح ابب على القول ابلتعارض بني األدلة، فإن من  .2

استصحب حكما  من صحة فعل، أو سقوط واجب، كان خلصمه أن يستصحب 

 ـــــــــــــــــ

ن االستصحاب أي أنه يصلح ألن يُدفع به من ادعى تغري احلال إلبقاء األمر على ما كان، أي أ (1)
ومثال ذلك: مسألة املفقود، السلبية، فال يثبت حكما  جديدا . ال يثبت به إال احلقوق 

 فاالستصحاب يصلح حجة إلبقاء ملكه، ال يف إثبات امللك له يف مال مورثه.
 2/92االجتهاد فيما ال نص فيه انظر: 

 3/378، وكشف األسرار للبخاري 2/224أصول السرخسي  (2)

 4/367، وهناية السول3/148ق2ل احملصو  (3)
  6/2616املنهاج  (4)
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 .(2)، وما أدَّى إىل مثل هذا كان ابطال  (1)خالفه يف مقابلته
 من أدلة القول الثالث:

احلكم مىت ثبت يبقى، وإن كان الدليل املثبت ال يوجب البقاء،  أن الظاهر أن .1
والظاهر يكفي حجة إلبقاء ما كان، ال لإللزام على الغري، كحياة املفقود ملا كان 
الظاهر بقاؤها، صلحت حجة إلبقاء ما كان على ما كان، حىت ال يورث ماله، و 

 .(3)بال يصلح حجة إلثبات أمر مل يكن، حىت ال يرث من األقار 
 .(4)أن الثابت ال يزال ابلشك، وغري الثابت ال يثبت ابلشك .2

 ـــــــــــــــــ

ومثال ذلك: كما لو قيل: إن املتيمم إذا رأى املاء قبل صالته وجب عليه التوضؤ، فكذلك إذا رآه  (1)
بعد دخوله يف الصالة، ابستصحاب ذلك الوجوب، فإن ذلك ميكن أن يُعارض ابن اإلمجاع قد 

قاد اإلحرام، وقد وقع االشتباه يف بقائه بعد رؤية املاء يف انعقد على صحة شروعه يف الصالة وانع
 3/379الصالة، فيحكم ببقائه بطريق االستصحاب.  انظر: كشف األسرار

 2/94، واالجتهاد فيما ال نص فيه 3/379كشف األسرار  (2)

  3/380كشف األسرار(3)
  .لالمشي احلنفيأليب الثناء ا 189 -188، وكتاب يف أصول الفقه/660ميزان األصول/ (4)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 وجوب الدية في الشعور:

أزال شيئا  من شعور غريه، كشعر الرأس، أو احلاجبني، أو اللحية، أو أشعار العينني، فإن من 
لى أنه ال قصاص يف ذلك، كما أهنم اتفقوا على أنه ال دية فيها إذا مل العلماء قد اتفقوا ع

 .(1)يفسد املنبت
ذلك على ومة، و و حكأأما إذا أزيلت وفسد منبتها، فإهنم قد اختلفوا هل جيب فيها دية، 

 قولني:
 .(2)ال دية يف الشعور، وإمنا حتب حكومة، و به قال املالكية، والشافعية القول األول:

 ستدلوا به:ومما ا
ب هذا ستصحاالستصحاب، وذلك ألن األصل عدم وجوب الدية إال بتفويت النفس، في

، ا يف الشعورثبوهت على األصل إال فيما ثبت فيه الدليل بوجوب الدية كاألعضاء، و ال دليل
 فتبقى على األصل، وهو امتناع الدية.

 قال الزجناين يف خترجيه على القول ابالستصحاب:
تكمل يف الشعور اخلمس عندان وهي: شعر الرأس واللحية، واحلاجبني، الدية ال »

واألهداب، والشاربني، بل حكومة عدل؛ ألن األصل أن ال جيب كمال الدية إبتالف 
البعض، غري أن الشرع علق كل الدية إبتالف الطرف، ألنه تفويت منفعة اجلنس، فيصري 

ت من هذا القبيل، فيبقى على األصل، الشخص كاهلالك يف حق تلك املنفعة ،والشعور ليس

 ـــــــــــــــــ

،حاشية الدسوقي  10/281، وتكملة شرح فتح القدير10/235حاشية بن عابدين(1)
 12/118املغين ، و 4/277

، وختريج الفروع على 4/62، ومغين احملتاج4/347، و بداية اجملتهد4/277حاشية الدسوقي  (2)
 177األصول للزجناين/



 

 345 

  .(1)«وهو امتناع كمال الدية
وعمدة مالك أنه ال جمال فيه للقياس، وإمنا طريقه التوقيف، فما مل  »وجاء يف بداية اجملتهد:

  .(2)«يثبت من ق َبل السماء فيه دية فاألصل أن فيه حكومة
 .على القول حبجية االستصحاب يكون هذا القول خمرجاوعليه 

 .(3)جتب فيها الدية، و به قال احلنفية، و احلنابلة القول الثاين :
 ومما استدلوا به:

 ذن ، كاأللديةالقياس، حيث قاسوا هذه الشعور على األعضاء اليت جيب يف ذهاهبا ا
 .(5)، جامع تفويت املنفعة يف ذهاب كل منها(4)مارن األنفو 

جلمال فويت ايه تفمع أن ذهاب كل منها وكذا القياس على أذن األصم وأنف األخشم، جا
 على الكمال، فتجب فيه الدية.

ولنا: أنه أذهب اجلمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة، كأذن األصم، »جاء يف املغين: 
  .(7)«(6)وأنف األخشم

 ـــــــــــــــــ

 177ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (1)
  4/347بداية اجملتهد (2)

 12/117، و املغين 10/281، وتكملة شرح فتح القدير5/124خمتصر اختالف العلماء (3)
 328هو ما الن من األنف. انظر: طلبة الطلبة / :املارن (4)
، وتكملة شرح فتح القدير 5/124، وخمتصر اختالف العلماء 10/235حاشية بن عابدين  (5)

10/281 
َم اإلنسان َخْشَما ، من ابب تعب: أصابه داء يف أنفه فأفسده، فصار ال يشم، فهو : األخشم (6) َخش 

 145، واملصباح املنري/91أخشم. خمتار الصحاح/
  118-12/117املغين (7)
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 المبحث الثالث

 هل االستصالح حجة؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول:

 ل::أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه أربع مسائ طلب الثاينامل
 قتل اجلماعة ابلواحد. املسألة األوىل:
 مشاركة من ال قصاص عليه يف القتل.  املسألة الثانية:
 قطع األيدي ابليد الواحدة. املسألة الثالثة:
 الغرم على السارق.املسألة الرابعة:
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 المبحث الثالث

 ؟(1)هل االستصالح حجة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

السني والتاء تدالن على الطلب، فيكون معىن االستصالح: األلف و  : لغة:االستصالح
 طلب اإلصالح، أو املصلحة.

، واإلصالح: ضد اإلفساد، واالستصالح: ضد االستفساد. واملصلحة: على وزن مفعلة
وهي املنفعة وزان  ومعىن  
(2). 

 ـــــــــــــــــ

، وحاشية 2/316 ، وفواتح الرمحوت4/171 ، وتيسري التحرير3/192 التقرير والتحبري (1)
 ، ورفع النقاب114-2/113 ، واالعتصام3/578ازاين على شرح خمتصر املنتهى التفت
 6، والبحر احمليط2/478، واملستصفى 410 -405، وتقريب الوصول/176 -6/173
 ، واالجتهاد فيما النص فيه330 -329،وضوابط املصلحة/ 1/478 ، وروضة الناظر76/
 222، وأدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا/2/52

 ومن إطالقات االستصالح:
 املصاحل املرسلة. .1

 املناسب املرسل املالئم. .2

 االستدالل املرسل. .3

 االستدالل. .4

جتهاد ، واال330 -329، وضوابط املصلحة/6/76، والبحر احمليط2/478املستصفى 
 222، وأدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا/2/52فيما النص فيه

 178، وخمتار الصحاح/223، والقاموس احمليط/284املنري، واملصباح 2/348لسان العرب (2)
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 .(1)هو األخذ ابملصلحة املرسلة واصطالحاً:
، أو هي اللذة وما كان وسيلة إليها، (2)هي جلب املنفعة، أو دفع املضرة :واملصلحة

 . (3)واملفسدة هي األمل وما كان وسيلة إليه
 .(4)هي املطلقة عن قيد االعتبار واإللغاء واملرسلة:

 .(5)سكت الشارع عنها، فلم ينص على اعتبارها، وال على إلغائها فاملصلحة املرسلة
وسكوت الشارع عنها إمنا هو من حيث التنصيص على خصوصها، ال من حيث اإلطالق، 

 .(6)فإهنا مصلحة معتربة من حيث العموم
 :(7)ىل ثالثة أقساموتنقسم املصلحة ابإلضافة إىل شهادة الشرع إ

 قسم شهد الشارع ابعتبارها، وهي املصاحل املعتربة. .1

 .كليفومثال ذلك: مصلحة حترمي كل ُمسك ر، حلفظ العقل الذي هو مناط الت

 .ةقسم شهد الشارع ببطالهنا، وهي املصاحل امللغا .2

 ومثال ذلك: مصلحة بيع اخلمر.

صاحل املرسلة، وهي موضوع حبثنا وال إبلغائها، وهي امل قسم مل يشهد الشرع ابعتبارها .3

 ـــــــــــــــــ

  1/478، وروضة الناظر2/478املستصفى (1)

 1/478، وروضة الناظر2/481املستصفى (2)
 3/414، وشرح العضد على خمتصر املنتهى 2/15اعد األحكام يف مصاحل ألانمقو  (3)
 .324/ ه للربديسي، وأصول الفق6/76البحر احمليط ، و 3/192 التقرير والتحبري (4)
 2، واالعتصام3/578، وحاشية التفتازاين على شرح خمتصر املنتهى 4/171 تيسري التحرير (5)

  4/167، واإلحكام لآلمدي6/176ورفع النقاب، ألىب إسحاق الشاطيب 114/

وكل مصلحة مرسلة فال بد أن  »، حيث قال الغزايل:363، واملنخول/2/115االعتصام  (6)
ملرسلة ، واملصلحة اللبوطي 330حة/، وضوابط املصل «ريعة لردها أو قبوهلا تشهد أصول الش

  لنور الدين اخلادمي. 39حقيقتها وضوابطها/ 
، 410 -405، وتقريب الوصول/176 -6/173، ورفع النقاب114-2/113االعتصام (7)

  215-5/214والبحراحمليط
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 يف هذه القاعدة.

لو مل إبلغائه، ف  دليلال، و ومثاهلا: قتل اجلماعة ابلواحد، فإنه مل يرد دليل خاص ابعتباره
 لدماء.ار اتقتل اجلماعة ابلواحد عند اشرتاكهم يف قتله، ألدى ذلك إىل إهد

 معنى القاعدة إجماالً:

لى حكمها، ومل تتحقق فيها علة يعتربها الشارع حلكم إذا وقعت حادثة مل ينص الشارع ع
من أحكامه، ووجد فيها أمر مناسب لتشريع احلكم شأنه أن يدفع ضررا ، أو جيلب نفعا ، إن 

 ؟(1)بين احلكم عليه، فهل يـُْبىن احلكم عليه 
 :(2)آراء العلماء في القاعدة

 :يوذلك كما يل اع فيها،قبل ذكر آراء العلماء يف القاعدة البد من حترير حمل النز 
 دية، و الام تعبأحك اتفقوا على أنه ال جمال للمصاحل املرسلة يف العبادات؛ ألهنا .1

 سبيل للعقل إىل إدراكها.
 ومثل العبادات ما جيري جمراها كاملواريث، وشهور العدة.

 املرسلة أو ملصاحلة اى مراعاحمل اخلالف يف أحكام املعامالت هل يعمل فيها بناء  عل .2
 ال؟

 ـــــــــــــــــ

 خلن.، ملصطفى سعيد ا190اث حول أصول الفقه اإلسالمي/أحب (1)
هي عند التحقيق يف مجيع  »قال القرايف عند كالمه عن املصاحل املرسلة وأقوال العلماء فيها: (2)

شرح تنقيح  «املذاهب؛ ألهنم يقيسون ويفرقون ابملناسبات، و ال نعين ابملصلحة املرسلة إال ذلك
 .446الفصول/

ه من على غري  حا  لك ترجيالذي ال شك فيه أن ملا»وحكى الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال:
كن  اجلملة، ولتباره يفن اعمالفقهاء يف هذا النوع، ويليه أمحد بن حنبل، و ال يكاد خيلو غريمها 

  6/77البحر احمليط  «هلذين ترجيحا  يف االستعمال على غريمها
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 :أشهرها قوالن (1)اختلفوا يف ذلك على أقوال

، وأمحد، وأكثر (2)أن املصاحل املرسلة حجـــة، و به قال مالك، والشافعي القول األول:
 .(3)احلنفية، وبعض الشافعية، وبعض احلنابلة

، وبعض (4)أن املصاحل املرسلة ليست حجـــة، و به قال بعض احلنفية القول الثاين:
، وعزاه الزركشي إىل (7)، وابن احلاجب من املالكية(6)، وبعض احلنابلة املتأخرين(5)الشافعية
 .(8)األكثر
 ـــــــــــــــــ

 وكلية.  ومن هذه األقوال: أن املصاحل املرسلة حجة إذا كانت قطعية، وضرورية، (1)
 هب بعض الشافعية كالغزايل، والبيضاوي، واألرموي.وإليه ذ

  8/3997، وهناية الوصول6/2635، واإلهباج2/489املستصفى
 ما تكون يف الضرورايت اخلمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، واملال. :الضروريةو
 ة فيها.هي اليت جُيَْزم حبصول املصلح :القطعيةو
 6/2635هي اليت تكون موجبة لفائدة تعم مجيع املسلمني. انظر:اإلهباج  :الكليةو
 4/492بشرط قرب املصلحة من معاين األصول املعهودة املألوفة يف الشرع. انظر: قواطع األدلة (2)
فة ، وحت446، وشرح تنقيح الفصول/410، وتقريب الوصول/2/316فواتح الرمحوت (3)

، وختريج الفروع على األصول 4/492، وقواطع األدلة2/1114، والربهان4/241املسؤول
، 434 -4/433، وشرح الكوكب املنري3/210، وشرح خمتصر الروضة320للزجناين/
 .295ىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل/واملدخل إ

: م ابالستحسانلى أخذه عء  رسلة بنامن الباحثني الذين ذهبوا إىل أن احلنفية يقولون ابملصلحة املو 
 597، وحسني حامد حسان يف نظرية املصلحة/ 380طي يف ضوابط املصلحة/البو 

، ونسبه اآلمدي إليهم يف اإلحكام 4/171، و تيسري التحرير3/192التقرير والتحبري (4)
4/160  

 .للكوراين 4/40، والدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع385، وسالسل الذهب/8/3997هناية الوصول  (5)
 4/433، وشرح الكوكب املنري 2/830املَسوَّدة  (6)
 2/1200خمتصر منتهى السول واألمل (7)
  6/76البحر احمليط  (8)
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 األدلة:
 من أدلة القول األول:

 وجدان  ، فإذاعباددل االستقراء أن هللا تعاىل إمنا بعث الرسل لتحصيل مصاحل ال .1
ابلظن مصلحة غلب على الظن أهنا مطلوبة شرعا  وجب اعتبارها، إذ أن العمل 

 .(1)املعترب واجب
على العمل ابملصاحل املرسلة، فقد عملوا أبشياء ملطلق إمجاع الصحابة  .2

 .(2)املصلحة، من غري أن يتقدم هلا شاهد ابالعتبار أو اإللغاء

 من أدلة القول الثاين:
خاص  أن اعتبار املصلحة املرسلة حكم شرعي، فال يصار إليه إال بدليل، ومل يقم دليل .1

 .(3)ار املصلحة املرسلة، فيكون العمل هبا عمال  بال دليل، وتشريعا  ابلرأيعلى اعتب
أن الشارع اعترب بعض املصاحل وألغى بعضها، واملصاحل املرسلة مرتددة بني االعتبار  .2

ابملعتربة ليس أوىل من إحلاقها  إحلاقها ألن لغاء، واعتبارها ترجيح بال مرجح؛واإل
 .(4)ابمللغاة

 :(5)صالح المرسلة عند من يرى حجيتهاشروط العمل بالم
 اشرتط القائلون حبجية املصاحل املرسلة شروطا  للعمل هبا وهي:

 أن تالئم مقاصد الشرع، حبيث ال تنايف أصال  من أصوله، وال تعارض نصا  أو دليال   .1
 من أدلته، بل تكون متفقة مع املصاحل اليت قصد الشارع حتصيلها، وأبن تكون من

 ـــــــــــــــــ

 9/4087نفائس األصول (1)
، وكتابته يف املصاحف كما فعل وذلك ككتابة القرآن يف الصحائف كما فعله أبو بكر (2)

 .عمر ، وكذلك اختاذ السجن كما فعلهعثمان
 6/176، ورفع النقاب 446شرح تنقيح الفصول/

 2/1115، والربهان 2/1200خمتصر بن احلاجب (3)
 245، وأدلة التشريع/168-4/167اإلحكام لآلمدي (4)
 60-2/59، واالجتهاد فيما ال نص فيه 133-2/129االعتصام (5)
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  يشهد هلا دليل خاص هبا.جنسها، وإن مل
اها من رى جمر جما  أن تكون فيما تدركه العقول، فال مدخل هلا يف التعبدات، و ال .2

 األمور الشرعية.

 ها.فف عنا خيممأن تكون فيما يرجع إىل حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج عن األمة  .3
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه أربع مسائل:

 لة األولى: قتل الجماعة بالواحد:المسأ

أقوال العلماء يف هذه املسألة، وذلك حتت قاعدة )اإلمجاع السكويت  سبق وأن ذكرت
بقتل اجلماعة أتثري قاعدتنا على هذه املسألة على رأي القائلني  هنا ، ويظهر(1) :حجة(

مستدال   بن رشد ا، وذلك الستدالهلم ابملصلحة املرسلة، فقد قال (2)اجلمهورابلواحد، وهم 
فعمدة من قتل ابلواحد اجلماعة النظر إىل املصلحة، فإنه مفهوم أن » ألصحاب هذا القول:

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ  القتل إمنا شرع لنفي القتل، كما نبه عليه الكتاب يف قوله:

فلو مل تقتل اجلماعة ابلواحد لتذرع  وإذا كان ذلك كذلك، (3)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
  .(4)«، أبن يتعمدوا قتل الواحد ابجلماعةالناس إىل القتل
هلذا احلكم فيه إشارة إىل النظر  رد يف كتب املذاهب األخرى تعليلكما أنه قد و 

 .(5)املصلحي
ألن القتل بطريق التغالب غالب ...، وما » من ذلك: ما جاء قي العناية شرح اهلداية:

 .(6)«حلكمة اإلحياءغلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة، فيجب القصاص حتقيقا  

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 205-203راجع ص  (1)
 6، وتبيني احلقائق10/243، وتكملة شرح فتح القدير6/328، والعناية 3/161اإلختيار (2)

، واملغين 4/20، ومغين احملتاج3/75، وتفسري القرطيب 4/88،و اإلشراف 114/
 241 /2، ومنتهى اإلرادات 11/490

 179سورة البقرة: (3)
 4/302بداية اجملتهد (4)
 91لف فيها يف الفقه اإلسالمي/أثر األدلة املخت (5)
 6/328ح اهلداية العناية شر  (6)
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شرع حلقن الدماء، فلو مل جيب عند  –أي القصاص  –وألنه »وكذا ما جاء يف مغين احملتاج:
االشرتاك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا  استعان آبخر على قتله، واختذ ذلك ذريعة 

  .(1)«لسفك الدماء؛ ألنه صار آمنا  من القصاص
 عليه في القتل: المسألة الثانية: مشاركة من ال قصاص

، فهل وأجنيب و أبأإذا اشرتك يف القتل عامد وخمطئ، أو صيب وابلغ، أو عاقل وجمنون، 
 يـُْقتل من عليه القصاص أو ال يـُْقَتل أحد؟
 اختلف العلماء يف ذلك على أربعة أقوال:

 . (3)، وهو رواية عن أمحد(2)ال يـُْقتل أحد، و به قال احلنفية القول األول:
 وا به:ومما استدل

عل األب واملخطئ والصيب ف –بغري املوجب هلا–فعل األجنيب  -أنه اختلط املوجب للعقوبة
و ال يُْدرى أبي الفعلني أُزه ق الروح، فأورث ذلك الشبهة، والقصاص عقوبة –واجملنون

 .(4)تندري ابلشبهات
 .(5)يـُْقتل شريك األب فقط، و به قال احلنابلة القول الثاين:
 به:ومما استدلوا 

  .(6)«ادرؤوا احلدود ابلشبهات» االستصحاب، والعمل حبديث:
 وبيان ذلك كما يلي:

أن األصل وجوب القصاص على املكلف العامد، فلما شارك يف إزهاق الروح فعل من ال 
زهاق، اإل أورت شبهة يف –كاملخطئ والصيب واجملنون   –جيب عليه القصاص لذات فعله 

 ـــــــــــــــــ

 4/20مغين احملتاج (1)
 26/93املبسوط (2)
 11/496املغين (3)
 11/496، و املغين26/93املبسوط (4)
 11/496املغين(5)
 .307سبق خترجيه ص (6)
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  .«ادرؤوا احلدود ابلشبهات»حلديث:  -صوهو القصا-فامتنع العمل ابألصل 
خبالف شريك األب، فإنه يُقتل؛ ألن امتناع القصاص عن األب كان ملعىن  فيه وهو األُبـُوَّة، 

 .(1)ال يف ذات فعله، فبقي شريكه على األصل
تل شريك املخطئ ومن يف يـُْقتل شريك األب والصيب واجملنون، و ال يـُقْ  القول الثالث:

 .(2)حكمه، و به قال الشافعية
 ومما استدلوا به:

 ، كما استدل بذلك احلنابلة.(3)«ادرؤوا احلدود ابلشبهات»االستصحاب، والعمل حبديث: 
-لشبهة يف فعله -واحلاصل: أنه مىت سقط القود عن أحدمها» جاء يف حاشية الشرقاوي:

  .(4)«وجب على شريكه –لصفة قائمة بذاته–سقط عن شريكه، أو
وفصَّلوا القول يف شريك الصيب بناء  على عمده، فإن قيل أبن عمد الصيب خطأ، مل جيب 
القصاص على البالغ؛ ألن شريكه خمطئ، وإن قيل أبن عمده عمد، وجب القصاص على 

  .(5)البالغ؛ ألن شريكه عامد
 .(6)ك األب والصيب واجملنون واملخطئ، و به قال املالكيةيقتل شري القول الرابع:

 ومما استدلوا به:
وعمدة الفريق الثاين: النظر إىل  »، حيث جاء يف بداية اجملتهد:العمل ابملصلحة املرسلة
حلوطة الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد ابلقتل، فله حكم  ظاملصلحة اليت تقتضي التغلي

  على القول حبجية االستصالح, الستدالهلم به.لقول خمرجا فيكون هذا ا .(7)«نفسه
 ـــــــــــــــــ

 11/497املغين (1)
 18-5/17، واملهذب166 -9/159روضة الطالبني (2)
 .307سبق خترجيه ص (3)
  4/196 حاشية الشرقاوي (4)

  21-4/20 احملتاجمغين (5)
 4/101، واإلشراف5/712هتذيب املسالك (6)
 296-4/295بداية اجملتهد (7)



 

 356 

 المسألة الثالثة: قطع األيدي باليد الواحدة:

واحد  يد كل تقطعإذا اشرتك اثنان فأكثر يف قطع يد َرُجٍل ، فهل يقتص من مجيعهم ف
 منهم، أو جتب عليهم دية العضو؟

 ولني:على ق يهااختلفوا ف انبنت هذه املسألة على مسألة قتل اجلماعة ابلواحد، وقد
 . (1)تقطع األيدي ابليد الواحدة، و به قال اجلمهور القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(2)القياس على اجلناية على النفس

املرسلة،  ملصلحةل ابأن عمدة من قال بقتل اجلماعة ابلواحد هو العم وقد سبق وأن ذكرتُ 
 .وما ذُك ر يف وجه املصلحة هناك يقال هنا

وقال مالك والشافعي: تقطع األيدي ابليد الواحدة، كما تقتل » جاء يف بداية اجملتهد:
 .(3)«عندهم األنفس ابلنفس الواحدة

  .(4)«وألنه أحد نوعي القصاص، فتؤخذ اجلماعة ابلواحد كاألنفس»وجاء يف املغين: 
 ملرسلة.ا لحةملصابفيكون هذا القول خمرجا على حجية االستصالح, الستدالل أصحابه 

 .(5)ال قصاص على أحد، و به قال احلنفيةالقول الثاين: 

 ـــــــــــــــــ

، 4/26، ومغين احملتاج9/179، وروضة الطالبني493، وجامع األمهات/4/90اإلشراف  (1)
 11/493واملغين

أما  خر،فعل اآل م عنويشرتط الشافعي وأمحد أن يكون اشرتاكهم على وجه ال يتميز فيه فعل أحده
 وهينهم اتفاق ف يكن بذا ملإاملالكية فلم يشرتطوا ذلك فيما إذا كان بينهم اتفاق على ذلك، وأما 

 شرط عندهم أيضا . انظر املصادر السابقة.
، 4/26، ومغين احملتاج9/179، وروضة الطالبني493، وجامع األمهات/4/90اإلشراف  (2)

 11/493واملغين
 4/315بداية اجملتهد  (3)
 11/495غين امل (4)
  5/149، وخمتصر اختالف العلماء461، ورؤوس املسائل/26/137املبسوط (5)
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 ومما استدلوا به:
اتل على الكمال، أما أن األطراف تتبعَّض، وإزهاق النفس ال يتبعَّض، فيكون كل واحد ق

 .(1)د متجزّ  ، فيمكن جعل كل واحد قاطعا  بعض اليد، فوجبت املساواة هنا فقطع الي
 رم على السارق:المسألة الرابعة:الغ

دت عني املسروق اتلفة أو انقصة،  م السارق َغرَّ هل يُـ فإذا ُقط َعت يد السارق، مث ُوج 
 ويضمنها بعد قطع يده أو ال؟

 :لاختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوا
 .(2)يـَُغرَّم السارق، و به قال الشافعية، واحلنابلة القول األول:

 ومما استدلوا به:
ال مينع الفقر آلدمي، فال مينع أحدمها اآلخر، و ع هلل تعاىل، والضمان لأن القط .1

 .(3)إسقاط مال الغري

أنه عني جيب ضماهنا ابلرد لو كانت ابقية، فيجب ضماهنا إذا كانت اتلفة، كما لو  .2
 .(4)مل يـُْقَطع

 .(5)ال ُغرم إذا مل يوجد املسروق بعينه، و به قال احلنفية القول الثاين:
 لوا به:ومما استد

َكها من وقت األخذ، فيكون يف القطع، حيث إنه لو ضمنها َملَ أن وجوب الضمان ينا
 .(6)القطع واقعا  على أخذ ملكه، و ال جيوز ذلك

يضمن قيمة املسروق إن كان موسرا ، أما إن كان معسرا  فال يضمن، و به  القول الثالث:
 ـــــــــــــــــ

 461رؤوس املسائل/ (1)

 12/453، واملغين4/177، ومغين احملتاج10/149روضة الطالبني (2)
   4/177مغين احملتاج (3)

 12/454املغين (4)
 3/67االختيار (5)
  3/67االختيار (6)
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 . (1)قال املالكية
 ومما استدلوا به:
 لحة.النظر إىل املص

  .(2)«وأما تفرقة مالك فاستحسان على غري قياس »جاء يف بداية اجملتهد: 
 .(3)وإذا ذُك ر االستحسان عند مالك كان املراد به االستصالح

ومعىن االستحسان يف أكثر األحوال هو االلتفات إىل املصلحة  »جاء يف بداية اجملتهد: 
.(4)«والعدل

 ـــــــــــــــــ

 2/230فريع ، والت4/491اإلشراف (1)
 4/411بداية اجملتهد (2)
 110أثر األدلة املختلف فيه يف الفقه اإلسالمي/ (3)
 3/355بداية اجملتهد  (4)
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 المبحث الرابع

 جة؟هل االستحسان ح
 
 
 

 : وفيه مطلبان
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول:
 ائل:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ست مساملطلب الثاين :
 من عفا عن قطع يده مث مات ابلسراية.املسألة األوىل: 
  اختالف شهود الزان.املسألة الثانية: 
 حكم قاطع الطريق يف املصر.املسألة الثالثة: 

 االشرتاك يف السرقة.ابعة: املسألة الر 
 من قطعت يده ورجله.املسألة اخلامسة: 
 من سرق من َمد ين ه. املسألة السادسة:
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 المبحث الرابع

 (1)هل االستحسان حجة؟

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة

 (2)َحَسنا . واعتقاده دُّ الشيء: استفعال من احلسن وهو عيف اللغة االستحسان
 تحققينه ال قد ذُك ر لالستحسان تعريفات عديدة، حاصلها يرجع إىل أ اصطالحا:و 

 .(3)استحسان خمتلف فيه
 : (4)ومن أبني التعريفات حلقيقة االستحسان

 ذا ه يقتضي وجه أقوى، ليف مسألة عن نظائرها إىل خالفه عن احلكم العدول أنه »
  .(5)«العدول

 ـــــــــــــــــ

، التوضـــــــيح شـــــــرح التنقـــــــيح 307ومـــــــا بعـــــــدها، واملغـــــــين للخبـــــــازي/2/199أصـــــــول السرخســـــــي  (1)
، وخمتصـر بـن 688، وإحكـام الفصـول/2/136، االعتصـام 4/78وتيسري التحرير، 2/171
ــــــــة 4/163، واإلحكــــــــام لآلمــــــــدي 2/1192اجــــــــب احل ، 522-4/514، وقواطــــــــع األدل

 88، 6/87، والبحر احمليط6/2659واإلهباج 
 73، وخمتار الصحاح/ 1096القاموس احمليط/ (2)
  2664 /6واإلهباج ،2/1192خمتصر بن احلاجب (3)
نه وصف هذا ، حيث إ302، و أبو حنيفة حياته وعصره حملمد أيب زهرة /373شرح العضد/  (4)

التعريف أبنه أبني التعريفات حلقيقة االستحسان، وتوضيح أساسه ولّبه؛ إذ أساسه أن جييء 
احلكم خمالفا  قاعدة مطردة ألمر جيعل اخلروج عن القاعدة أقرب إىل الشرع من االستمساك، 

 فيكون االعتماد عليه أقوى استدالال يف املسألة من القياس. 

 4/521، وقواطع األدلة  2/171رح التلويح على التوضيح ، ش4/8كشف األسرار   (5)
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 لمعنى اإلجمالي للقاعدة:ا

 لة أخـــرىإذا دل علـــى حكـــم مســـألة مـــا نـــٌص عـــام أو إمجـــاع أو قيـــاس، مث وجـــدت مســـأ
 ات مصـــلحة أوإىل فـــو  نظـــري هلـــا، وكـــان األخـــذ حبكـــم املســـألة األوىل يف املســـالة الثانيـــة يـــؤدي

ىل حكـم إلثانيـة جلب مفسدة، فهل للمجتهد أن يعد ل عن األخذ بذلك احلكم يف املسـألة ا
 لعدول؟خر تتحقق به املصلحة أو تندر  به املفسدة، لدليل أقوى يقتضي ذلك اآ

 آراء العلماء في القاعدة:

اتفــق اجلميــع علــى أن القــول مبــا يستحســنه اإلنســان ويشــتهيه مــن غــري دليــل أنــه ابطــل قطعــا ، 
 .(1)وهذا هو الذي أنكره الشافعي رمحه هللا

أو سـنة أو إمجـاع أو قيـاس، أنـه  يف كتـابلـدليلني احلكـم أبقـوى ا كما أهنم قد اتفقوا علـى أن
 .(2)حجة، وهذا هو االستحسان الذي عناه احلنفية

 .(3)وهبذا يكون مرجع اخلالف يف هذه املسألة إىل نفس التسمية
ن اخلــــالف يف املســــألة خــــالف لفظــــي؛ إذ تبــــني أن لالستحســــان معنيــــني فتبــــنيَّ ممــــا ســــبق أ

قصــدوا  ألخــر ابطــل اتفاقــا ، وأن كــال مــن اجملــوزين واملــانعنيمتقـابلني أحــدمها صــحيح اتفاقــا ، وا
مــن أصــول  معــىن مــن هــذين املعنيــني، فــاجملوزون قصــدوا االستحســان الــذي يســتند إىل أصــل

املــــانعون  الشــــريعة، وقواعــــدها العامــــة الــــيت هتــــدف إىل جلــــب املصــــاحل ودفــــع املفاســــد، وأمــــا
ــب مــن جهــة نفســه شــرعا  غــري فقصــدهم هــو أن يـَنْ « مــن استحســن فقــد شــرع»القــائلون:  ص 

 (4)شرع املصطفى القائم على اهلوى والتشهي.

 ـــــــــــــــــ

، وخمتصر بن احلاجب 688 -687، وإحكام الفصول/8 -4/7كشف األسرار  (1)
، والبحر 4/163، واإلحكام لآلمدي 520، 4/514، وقواطع األدلة 2/1196

 88، 6/87احمليط
، قواطع 2/1192، وخمتصر بن احلاجب 688، وإحكام الفصول/8 -4/7كشف األسرار   (2)

  4/520األدلة 

 6/88، والبحر احمليط4/164، واإلحكام لآلمدي 4/520قواطع األدلة  (3)
 6/93، البحر احمليط 164-4/163اإلحكام  (4)
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 :(1)أقسام االستحسان
 ينقسم االستحسان حبسب الدليل الذي يثبت به إىل األقسام التالية:

 ) االستحسان ابألثر ( : االستحسان ابلنص .1

 ،الف احلكـم الكلـي الثابـت بـدليل عـاموهو أن يرد نص يف مسألة يتضمن حكما  خب
فهــذا نــص ، (2)چ  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ چ قولــه تعــاىل:  ومثــال ذلــك:

مشــروعية الوصــية، ومقتضــى القيــاس عــدم جوازهــا؛ ألهنــا متليــك بعــد املــوت، إال أهنــا يف 
 .استثنيت من تلك القاعدة العامة ابآلية السابقة

 : االستحسان ابسمجاع .2

قـــد ع ومثـــال ذلـــك:، و أن يقـــع اإلمجـــاع علـــى خـــالف قيـــاس كلـــي أو قاعـــدة عامـــةوهـــ
يــه ودفــع لنــاس إلااالستصــناع، فقــد أمجــع العلمــاء علــى جــواز التعامــل بــه مراعــاة حلاجــات 
 .د معدوماحلرج عنهم، ومقتضى القياس عدم جوازه؛ ألن املعقود عليه وقت العق

 :االستحسان ابلضرورة .3
وهــــو أن توجــــد ضــــرورة حتمــــل اجملتهــــد علــــى تــــرك القيــــاس واألخــــذ مبقتضــــى الضــــرورة 

تطهـــري اآلابر واألحـــواض الـــيت تقـــع فيـــه النجاســـة، ومقتضـــى  ومثـــال ذلـــك:، واحلاجـــة
القيــاس أنــه ال ميكــن تطهريهــا بنــزح املــاء كلــه أو بعضــه؛ ألن نــزح بعــض املــاء املوجــود يف 

و احلوض ال يؤثر يف طهارة الباقي فيها، ونـزح كـل املـاء ال يفيـد يف طهـارة مـا ينبـع البئر أ
 .(3) من ماء جديد ملالقاته حمل النجاسة يف قاع البئر

 ـــــــــــــــــ

 2/290، وكشف األسرار للنسفي 11-4/5، و كشف األسرار للبخاري 2/202أصول السرخسي  (1)
 11سورة النساء:  (2)
 2/203أصول السرخسي  (3)
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 :االستحسان ابلعرف والعادة .4

ل ومثــا، لكوهــو العــدول عــن مقتضــى القيــاس إىل حكــم آخــر خيالفــه جلــراين العــرف بــذ
كــن جــاز مــة، ولاســتئجار املرضــعة بطعامهــا وكســوهتا، فاألصــل اســتئجارها أبجــرة معلو ذلــك:

 فع اجلهالة.تر  -والدشفقة على األ -استحساان ؛ ألن العادة اجلارية ابلتوسعة على املرضع 
 :الستحسان ابلقياسا .5

 حدمها: جلي ضعيف األثر.وذلك إذا كان يف حكم املسألة قياسان: أ
 ثر.ضعيف األفي قوي األثر بسبب قوة علته، فريجح القوي األثر على الوالثاين: خ

ع الـوحش سـؤر سـبا بسؤر سباع الطري، فالقياس يقتضـي جناسـتها إحلاقـا  هلـا  ومثال ذلك:
حمـــرم  باع غـــريجـــامع حرمـــة التنـــاول يف كـــل، ويف االستحســـان ال يكـــون جنســـا ؛ ألن الســـ

ـــوحع هبـــا، فعـــرف أن عينهـــا ليســـت جنســـة، وإمنـــا كانـــت جناســـة ســـؤر ســـباالنتفـــا  ش اع ال
لــب مــن هبــا يتحابعتبــار حرمــة األكــل؛ ألهنــا تشــرب بلســاهنا وهــو رطــب مــن لعاهبــا، ولعا

ظــم ، ومنقــاره ع تبلعــهحلمهــا، وهــذا ال يوجــد يف ســباع الطــري؛ ألهنــا أتخــذ املــاء مبنقارهــا مث
 فكيف يكون جنسا  من احلي. جاف، والعظم ال يكون جنسا  من امليت
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه ست مسائل:

 المسألة األولى: من عفا عن قطع يده ثم مات بالسراية:

 مات ه، مثإذا اعتدى مكلف على شخص فقطع يده عمدا ، فعفا عنه اجملين علي
 ابلسراية، فما احلكم على اجلاين يف هذه احلالة؟

 على أقوال: يف هذه املسألة ف العلماءاختل
، إال أن يقول عفوت عن اجلراحات وعما تؤول إليه ، عليه القصاص القول األول:

 ؛ ألن اجلناية صارت نفسا  ومل يعف عنها.(1)مالك به قالو 
والعفو عن اجلراحات  شيء على اجلاين، فال ،إذا عفا عن اجلراحة ومات القول الثاين:

 .(2)قال أبو يوسف وحممده ، و بعفو عن الدم
 :وجه قوهلما

راية أثر اجلراحة كما إذا قال عفوت   ،والعفو عن الشيء يكون عفو ا عن أثره ،أنَّ السّ 
  .(3)عن اجلراحة وما حيدث منها

، وعليه الدية كاملة إن كان العفو على مال، وإن  ال جيب القصاص :لثالثالقول ا
ال أرش اجلرح الذي عفا عنه، وهو قول عند كلٍّ كان العفو على غري مال، وجبت الدية إ

 .(4)من املالكية، والشافعية، واحلنابلة
 ومما استدلوا به:

، وأما وجوب أنه يتعذَّر استيفاء القصاص يف النفس دون ما عفا عنه، فسقط يف النفس
الدية عليه فألهنا سراية جناية أوجبت الضمان، فكانت مضمونة، كما لو مل يعُف، وإمنا 

 ـــــــــــــــــ

 498، وجامع األمهات البن احلاجب/4/307بداية اجملتهد (1)
 5/145، وخمتصر اختالف العلماء 3/148، وحتفة الفقهاء 7/248بدائع الصنائع (2)
 .7/249، وبدائع الصنائع 3/165يار االخت (3)
 587- 11/586، واملغين4/11، ومغين احملتاج 4/308بداية اجملتهد  (4)
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 .(1)سقطت ديتها بعفوه عنها، فيختص السقوط مبا عفا عنه دون غريه
 التفصيل: :الرابع القول

وال شيء  ،مجاعابإل ن كان العفو بلفظ اجلناية أو بلفظ اجلراحة وما حيدث منها صحإ
ك فكان ذل ،هادث منما حيو وكذا لفظ اجلراحة  ،ألنَّ لفظ اجلناية يتناول القتل ؛على القاتل
 .لقتل فيصحعفو ا عن ا

ب الدية يف مال وجت ،مل يصح العفو ،وإن كان بلفظ اجلراحة ومل يذكر ما حيدث منها
 .(2)قول أيب حنيفة وهو القاتل

 ووجه قوله:
أن العفو وقع عن اجلرح ال عن القتل, والقياس يوجب القصاص, إال أنه قد ُعدِّل 

فو, وذلك يوجب عنه إىل الدية استحساانً, ووجه االستحسان هو وجود صورة الع
شبهة وهي دارئة للقصاص, خبالف العفو عن اجلناية؛ ألنه يعم؛ ألنه اسم جنس, 

 .)3(وخبالف قوله: وما حيدث منه؛ ألنه صريح يف العفو عن القتل
ومن قطع يد رجل، فعفا املقطوعة يده عن القطع، مث مات من »: جاء يف العناية

ي أن جيب القصاص وهو القياس؛ ألنه هو ذلك، فعلى القاطع الدية يف ماله، وكان ينبغ
املوجب للعمد، إال أن يف االستحسان جتب الدية؛ ألن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة 

  .(4)«للقود
ه, بحابه ل أصعلى القول حبجية االستحسان الستدال فيكون هذا القول خمرجا

 وقد وافقوا يف ذلك مدركهم األصوي.

 ـــــــــــــــــ

  11/587املغين (1)
 7/249، و بدائع الصنائع 5/145، و خمتصر اختالف العلماء 3/165الختيار ا (2)

 7/249، و بدائع الصنائع 3/165االختيار  (3)
  337-6/336العناية شرح اهلداية  (4)
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 شهود الزنا في مكان الفعل:المسألة الثانية: اختالف 
إذا اختلف شهود الزان، فشهد اثنان أنه زىن هبا يف بلد كذا، و شهد آخران أنه زىن هبا 
يف بلد كذا، أو أنه زىن هبا يف بيت، وشهد اآلخران أنه زىن هبا يف بيت آخر، أو أنه زان هبا 

زاويتان متباعدتني، فإن ىن هبا يف زاوية أخرى، وكانت النه ز يف زاوية بيت، وشهد اآلخران أ
 . (1)العلماء قد اتفقوا على أن هذه الشهادة ال تـُْقبل، و ال يُقام على املتهمني احلد

فإن  –قاربة ااي متالزو و وكانت الغرفة صغرية،  -أما إن اختلف الشهود يف تعيني الزاوية
 العلماء اختلفوا يف ذلك على قولني:

، (2)الزانيني احلد، و به قال احلنفية تقبل شهادهتم، ويقام على القول األول:
 .(3)واحلنابلة

 ومما استدلوا به:
 »، حيث جاء يف العناية بعد ذكر حكم هذه املسألة: استدل احلنفية ابالستحسان

 .(4)«وهذا استحسان، و القياس أن ال جيب احلد، الختالف املكان حقيقة
يت إىل ب بوهحيث نس أهنم اتفقوا يف شهادهتم على فعل واحد، وجه االستحسان:

ن لبيت إذا كاا؛ ألن لفعلواحد صغري، مث إن تعيينهم زواايه واختالفهم فيها ال يوجب تعدد ا
لزاوية انه يف قول: إفكل من كان يف جهة يظن أنه إليه أقرب، في -والفعل وسطه –صغريا  

الزوااي  فهم يفختالااليت تليه، وعلى هذا يكون اختالفهم صورة ال حقيقة، وعلى فرض أن 
 إىل صار فالفعل واحد، وذلك بفرض أن ابتداء الفعل منهما كان يف زاوية، مث

 .(5)أخرى بتحركهما أثناء الفعل، وذلك ممكن لصغر املكان
 .(1)ومبثل هذا املعىن احتج احلنابلة

 ـــــــــــــــــ

 370 - 369 /12، واملغين5/285فتح القدير  شرح (1)
 287 - 5/286، وشرح فتح القدير 3/156العناية شرح اهلداية  (2)
 12/370غينامل (3)
  3/156العناية شرح اهلداية  (4)
  287 - 5/286شرح فتح القدير  (5)
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 على القول حبجية االستحسان. فيكون هذا القول خمرجا
 ،(2)يثبت هبا احلد، و به قال املالكيةال تقبل هذه الشهادة، وال القول الثاين: 

 .(3)والشافعية
 ومما استدلوا به:

أن الشهادة مل تكمل على فعل واحد؛ ألن زانه يف هذه الزاوية فعل غري زانه يف الزاوية 
األخرى، فلم جيب احلد بذلك، كما لو شهد كل واحد منهم أنه زىن يف وقت غري الوقت 

 .(4)الذي شهد به اآلخر
 ملسألة:هذه ا يعهمملستصفى يف معرض الرد على القائلني ابالستحسان وتفر وجاء يف ا

؛ ألان نصّدقهم و ال نرجم املشهود عليه، كما لو شهد ثالثة، وكما لو (5)وهذا هوس»
شهدوا يف دور، وندرأ الرجم من حيث مل نعلم يقينا  اجتماع األربعة على شهادة واحدة، 

  .(6)«فدرأ احلد ابلشبهة أحسن

 ـــــــــــــــــ
= 

 12/370املغين (1)
 222-4/221اإلشراف  (2)
 4/151مغين احملتاج (3)
 4/151، ومغين احملتاج 4/222اإلشراف (4)
  .4/139طرف من اجلنون. انظر: لسان العرب  :اهلوس (5)

  2/475املستصفى (6)
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 مسألة الثالثة: حكم قاطع الطريق في المصر:ال

 ل يعترب قاطعقرى، ه اليفاختلف العلماء فيمن قطع الطريق يف املصر، أو قريبا  منه، أو 
 ني:لوذلك على قو  راء،طريق، ويقام عليه حد احلرابة، أو ال يكون قاطع طريق إال يف الصح

 ، والشافعية،الكيةامل به قال هو قاطع طريق، ويقام عليه حد احلرابة، و القول األول:
 .(1)وبعض احلنابلة

 ومما استدلوا به:
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ   عموم قوله تعاىل: .1

گ     گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  .(2)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ

 وبيان ذلك: قياس األوىل. .2

وهي موضع اخلوف  –قاطع الطريق يف الصحراء أنه إذا وجب حد احلرابة  على  
أوىل، ل ع َظم جراءهتم، وعظم إخافتهم،  –وهو موضع األمن–فألن جيب يف امل ْصر  –

 .(3)وكثرة ضررهم
 فية، وبعض ل احلنه قاو ب قاطع طريق، وال يقام عليه حد احلرابة،ب ليس القول الثاين:

 .(4)احلنابلة
 ومما استدلوا به: 

ارَّة، ، ووجه االستحسان: أن قطع الطريق يكون بقطع املابالستحسان استدل احلنفية
ال يف القرب منه؛ ألن الظاهر يف هذه احلال حلوق الغوث، وال يكون ذلك يف املصر و 

فتذهب شوكة املعتدين، وال تتحقق املغالبة، وعلى هذا يكونون خمتلسني، و ال يكونوا قطَّاع 

 ـــــــــــــــــ

 12/474، واملغين4/181، و مغين احملتاج 4/348، والشرح الكبري/4بداية اجملتهد  (1)
 33 سورة املائدة: (2)
 12/474، واملغين4/181، و مغين احملتاج /4بداية اجملتهد  (3)
 12/474،  واملغين3/251العناية شرح اهلداية  (4)
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 .(2)ة، ومبثل هذا استدل احلنابل(1)طريق
 المسألة الرابعة: االشتراك في السرقة:

و َطع اجلميع أل يـُقْ ، هإذا دخل احلرز اثنان أو أكثر، وأخرج بعضهم املتاع دون الباقني
ْخر ج فقط؟ 

ُ
 امل

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 . (4)، واحلنابلة(3)يـُْقَطع اجلميع، و به قال احلنفية القول األول:

 وا به:ومما استدل
به  إن قامو  -زج املتاع من احلر ووجهه: أن إخرا  استدل احلنفية ابالستحسان,

يما ذ املعتاد فرز، إك احللكنه يف املعىن يعترب من الكل، لتعاوهنم واشرتاكهم يف هت -بعضال
امية لقطع على احلمتنع الو ابينهم أن حيمل البعض املتاع، ويتهيأ الباقون للدفاع واحلماية، ف

 ه احلال ألدى إىل سدّ  ابب احلّد.يف هذ
هذا » جاء يف اهلداية مع شرحها العناية بعد ذكر وجه االستحسان السابق:

 .(5)«استحسان، والقياس أن يُقطع احلامل وحده
 .(6)لة، ومل يذكروا أن ذلك استحسانومبثل ما سبق استدل احلناب

ْخر ج فقط، و به قال املالكية القول الثاين:
ُ
 .(7)، والشافعيةيـُْقَطع امل

 ـــــــــــــــــ

  3/251العناية شرح اهلداية  (1)

 12/474املغين (2)
  217 /3ما عدا زفر. العناية شرح اهلداية  (3)
 12/468املغين  (4)
 3/217اهلداية مع شرحها العناية  (5)
 12/468املغين  (6)
 4/172، و مغين احملتاج4/474اإلشراف  (7)
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 به: اومما استدلو 
 .(1)چ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ قوله تعاىل: 

ْخر ج فقط، وأما غريه فليس بسارق؛ ألن كل من مل يكن له أتثري يف 
ُ
والسارق هو امل

 .(2)املسروق، مل يلزمه القطع، كما لو ثقب ومل يدخل احلرز
 رجله:المسألة الخامسة: من قطعت يده و

 فهل تـُْقَطع ليسرى،اجله من سرق فُقط َعت يده اليمىن، مث سرق مرَّة اثنية فـَُقط َعت ر 
 يده الُيسرى إن سرق يف املرَّة الثالثة أو ال؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
ْجن حىت يتوب، و به قال احلنفية، وهو رواية القول األول:  عدم القطع، وخُيَلَّد يف السّ 

 .(3)عن أمحد
 به: اومما استدلو 

إين ألستحي من هللا »: : قول علي (4)ووجهه استدل احلنفية ابالستحسان,
  .(5)«أن ال أدع له يدا  أيكل هبا ويستنجي هبا، و رجال  ميشي عليها تعاىل

، فإن سرق َسمد وحيُْ ن الزنويقطع ميني السارق م» جاء يف اهلداية مع شرحها العناية:
 ب،ىت يتو جن حاثنيا  قطعت رجله اليسرى، فإن سرق اثلثا  مل يقطع، وخيلد يف الس

  .(6)«وهذا استحسان، ويـَُعزَّر أيضا  

 ـــــــــــــــــ

 38سورة املائدة: (1)
 4/172، و مغين احملتاج4/474اإلشراف  (2)
 12/447، و املغين3/221اهلداية مع شرحها العناية (3)
 397 -5/396شرح فتح القدير  (4)
، يف كتاب السرقة، ابب السارق يعود فيسرق اثنيا ، 8/275أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  (5)

، يف كتاب اللقطة، ابب قطع السارق، و ابن أيب شيبة يف 10/186وعبدالرزاق يف مصنفه
 . ، يف كتاب احلدود، ابب يف السارق يسرق فتقطع يده9/512مصنفه 

 3/221اهلداية مع شرحها العناية (6)
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، ومل حيث إنه مل يعرف له خمالف فكان إمجاعا   عليثر واستدل احلنابلة لرواية أمحد أب
 .(1)يذكروا أن ذلك من قبيل االستحسان

تقطع يف الثالثة يده اليسرى، ويف الرابعة رجله اليمىن، و به قال املالكية،  قول الثاين:ال
 .(2)والشافعية، وهو رواية عن أمحد

 به: اومما استدلو 
َ به رابعة فقطع ُأيت  بسارق اثلثةحديث أن النيب  .1 ، فقطع يده اليسرى، مث ُأيت 

 .(3)يمىنرجله ال
 .(4)أهنا سرقة حصلت مع وجود بعض أطرافه، فوجب القطع هلا كاألوىل والثانية .2

 المسألة السادسة: من سرق من َمِدينِه:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على  قولني:
 فية.من سرق من َمد ين ه، و به قال احلن ال قطع على القول األول:

 ومما استدلوا به: 
من له على آخر دراهم، فسرق منه مثلها مل يقطع؛ و »اهلداية: جاء يف  االستحسان,

 .(5)«ألنه استيفاء حلقّ ه، و احلال واملؤجل فيه سواء استحساان ؛ ألن التأجيل لتأخري املطالبة
 رئة،هة دايصري شب –وإن أتخرت املطالبة  -أن ثبوت احلق ووجه االستحسان:

 .(6)يقطع؛ ألنه ال يباح له أخذه قبل األجلن كان ال يلزمه اإلعطاء اآلن، والقياس أن وإ

 ـــــــــــــــــ

 12/447املغين (1)
 447-12/446، واملغين5/444، واملهذب 4/494اإلشراف  (2)
، يف كتاب احلدود، والبيهقي يف الكربى 91 -8/90أخرجه النسائي يف الكربى  (3)

، يف كتاب احلدود، وقال النسائي عقبه: وهذا 3/181، والدار قطين كتاب احلدود8/272
  حديث منكر.

  5/444املهذب  (4)
  3/208اهلداية مع شرحها العناية (5)

 5/377شرح فتح القدير  (6)
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إن كان املدين جاحدا  له أو مماطال ، مل يـُْقطع، وإن كان مق رَّا  مليئا  ُقط ع،  القول الثاين:
 .(1)و به قال املالكية ، والشافعية

 ومما استدلوا به: 
  حقه بيده،خذ إىل أ توصلإن كان املدين جاحدا  له أو مماطال ، مل يـُْقطع؛ ألن له أن ي

 كما أنه ادَّعى أنه مل يسرق، وإمنا أخذ حقه جلحد غرميه .
 .(2)وإن كان مق رَّا  مليئا  ُقط ع؛ ألنه ال شبهة له يف سرقته

 ـــــــــــــــــ

 5/439، واملهذب 338 – 4/337حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  (1)
 5/439، واملهذب 338 – 4/337حاشية الدسوقي  (2)
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 المبحث الخامس

 هل سد الذرائع حجة؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول:
  ن:ة،وفيه مسألتاأثر القاعدة يف املسائل الفقهياملطلب الثاين :
  قتل اجلماعة ابلواحد.املسألة األوىل: 
 إقامة احلدود يف دار احلرب.  املسألة الثانية:
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 المبحث الخامس

 ؟(1)هل سد الذرائع حجة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

ــدل  ــد بفــتح الســني والــدال أصــل واحــد :يف اللغــة السَّ ، وهــو يــدل علــى ردم شــيء. والسَّ
 .(2) السني: الردم، واجلبل، واحلاجز، وكل حاجز بني شيئني سدّ 

 . (3): مجع ذريعة، وهي الوسيلة إىل الشيءيف اللغة والذرائع
 يف اللغة: إغالق الوسائل ومنعها. وعلى هذا فسد الذرائع

إذا قويــت التهمــة يف التطــرق هبــا إىل  : منــع األمــر الــذي ظــاهره اجلــواز،صــطالحالويف ا
 .(4)املمنوع

 معنى القاعدة إجماالً:

 ال ؟ح يف هذه احلل املبا إذا كان الفعل املباح وسيلة إىل الوقوع يف احملرَّم، فهل حيرم فع
 آراء العلماء في القاعدة:

 :(5)حمل النزاع فيها وذلك كما يلي قبل ذكر آراء العلماء يف القاعدة ال بد من حترير
 ـــــــــــــــــ

، ورفع 448لفصول/، و شرح تنقيح ا415، وتقريب الوصول/690-689إحكام الفصول/  (1)
، و حاشية 85،  6/82، والبحر احمليط  6/194النقاب عن تنقيح الشهاب 

، وشرح 3/214وما بعدها، وشرح خمتصر الروضة  5/2، وإعالم املوقعني 399العطار/
 وما بعدها.  2/180، اإلحكام البن حزم 3/180الكوكب املنري 

 3/66مقاييس اللغة  (2)
 174صباح املنري/، وامل112( خمتار الصحاح/3)
، و شــــرح 6/194، ورفــــع النقــــاب 415، وتقريــــب الوصــــول/690-689( إحكــــام الفصــــول/ 4)

 4/434الكوكب املنري
، وأصـــول 85و 6/82، والبحـــر احملـــيط 2/471، وقواعـــد املقـــري 448لفصـــول/( شـــرح تنقـــيح ا5)

 .187، وسد الذرائع للربهاين/2/885الفقه اإلسالمي د/ وهبة الزحيلي 
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حبيــث  ، كحفــر البئــر خلــف ابب أحــد يف الظــالم،إفضــاؤه إىل املمنــوع قطعيــا   مــا كــان -
ألنـه مـن ابب  ومنعـه؛يقع فيه الداخل أو اخلارج وال بد، فهذا النوع أمجـع العلمـاء علـى سـدّ ه 

 .(1)ما ال يتم ترك احملرم إال برتكه، فرتكه واجب، وفعله حمرم
العنب،  إفضاؤه إىل املمنوع اندرا ، كحفر البئر يف املكان املعتاد، وغرس شجر كان  ما -

؛ ألن مصــلحته (2)ســده وعــدم ال خــالف بــني العلمــاء يف تركــه علــى أصــله، وهــي اإلابحــة،فــ
وال تنظـر إىل مـا قـد يـنجم عنـه مـن  راجحة على مفسـدته، والشـريعة تعتـرب املصـلحة الراجحـة،

 مفسدة متومهة.
بـني طـائفتني مـن  ، كبيع السـالح زمـن اشـتعال الفتنـةإفضاؤه إىل املمنوع غالبا   كان  ما -

للبغـااي، فـال خـالف بـني العلمـاء يف أنـه مينـع  املسلمني، وبيع العنب للخّمار، وأتجـري البيـوت
      ىئ     ی   ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  : تعــــــــــاىلويســــــــــد، لقولــــــــــه 

 .(3) چی  ی     
املؤديـة إىل الـراب، واالخـتالط املـؤدي  ، كبيـوع اآلجـالكثـريا  كان إفضـاؤه إىل املمنـوع    ما -

املــؤدي إىل التــأثر بــه، وهــذا  وجمالســتهم والســفر إىل داير أهــل الضــالل والبــدع،إىل الفاحشــة، 
 وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني: ، (4)هو موضع النظر و االلتباس

 ـــــــــــــــــ

 .85،  6/82ر احمليط البح (1)

 .576، ونثر الورود/3/405( الفروق 2)
 2سورة املائدة: (3)
 3/77 املوافقات (4)
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  .(2)، واحلنابلة(1)املالكية ذرائع حجة ، وهذا مذهب: أن سد الالقول األول
ــــــول الثــــــاين ــــــيس حب: الق ــــــب إىل اجــــــةل ، (4) ، و بــــــه قــــــال الشــــــافعية(3)حلنفيــــــة، و ُنس 

 .(5)والظاهرية
 األدلـة: 

 من أدلة القول األول: 
  (6).چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ قوله تعاىل:  .1

ه وتعاىل حرم سـّب آهلـة املشـركني مـع كـون السـب محيـة هلل، أن هللا سبحان وجه الداللة:
مصــلحة تــرك مســبته ســبحانه و  و إهانــة آلهلــتهم؛ لكونــه ذريعــة إىل ســّبهم هللا تعــاىل، وكانــت

أرجح من مصلحة سبّ نا آلهلتهم، وهذا دليـل علـى املنـع مـن اجلـائز؛ لـئال يكـون سـببا  يف  تعاىل
 (7)فعل ما ال جيوز .

 ،الـــرؤاي الصـــاحلة مـــن هللا» ى رؤاي يكرههـــا أن حُيـــدّ ث هبـــا فقـــال:هنـــى مـــن رأ أنـــه  .2
والـــرؤاي الســـوء مـــن الشـــيطان، فمـــن رأى رؤاي َفَكـــر ه منهـــا شـــيئا  فلينفـــث عـــن يســـاره، 

 ـــــــــــــــــ

، وشرح تنقيح 3/405، والفروق 415، وتقريب الوصول/ 689إحكام الفصول / (1)
   575، و نثر الورود /2/471، وقواعد املقري 448الفصول/

 3/180، وشرح الكوكب املنري 3/214ضة ، وشرح خمتصر الرو 3/180إعالم املوقعني  (2)
ب إليهم القول بعدم  (3) مل تصرح كتب أصول احلنفية أبخذهم بسد الذرائع، وال بعدمه، و ُنس 

، و الزركشي يف البحر 690حجيتها، وممن نسب إليهم ذلك: الباجي يف إحكام الفصول/
 4/434املنري  ، وشرح الكوكب2/1007، وإرشاد الفحول 6/82احمليط نقال  عن الباجي

، 690، و إحكام الفصول/ 2/399حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع  (4)
، وشرح 2/1007، وإرشاد الفحول 6/82و الزركشي يف البحر احمليط نقال  عن الباجي

  4/434الكوكب املنري 

 وما بعدها. 2/180( اإلحكام البن حزم 5)
 .108 سورة األنعام: (6)

 5/12إعالم املوقعني  (7)
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ـر ذ ابهلل من الشـيطان ال تضـرُّه، و وليتعو  ال خُيْـرب  هبـا أحـدا ، فـإن رأى رؤاي حسـنة فْليـُْبش 
 .(1)«و ال خُيْرب  إال من حيُ بّ 

فإنــه ذريعـة إىل انتقاهلـا مــن مرتبـة الوجـود اللفظــي إىل »وجـه الداللـة: قــال ابـن القـيم: 
مرتبة الوجود اخلارجي، كما انتقلت من الوجود الذهين إىل اللفظـي، وهكـذا عامـة األمـور 

وهـــذا مـــن ألطـــف ســـد تكـــون يف الـــذهن أوال ، مث تنتقـــل إىل الـــذّ ْكر ، مث تنتقـــل إىل احلـــس، 
الــذرائع و أنفعهــا، ومــن أتمــل عامــة الشــر رآه متــنقال  يف درجــات الظهــور طبقــا  بعــد طبــق 

 .(2)«من الذهن إىل اللفظ إىل اخلارج

 ـــــــــــــــــ

 ، و مسلمدأ اخللق، ابب صفة إبليس وجنودهيف كتاب ب 3/1198 أخرجه البخاري (1)
 واللفظ له، يف كتاب الرؤاي. 4/1772

 5/49إعالم املوقعني  (2)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان: 

 المسألة األولى: قتل الجماعة بالواحد:

يف هذه املسألة، وذلك حتت قاعدة )اإلمجاع السكويت سبق وأن ذكران أقوال العلماء 
هنا أتثري قاعدتنا على هذه املسألة على رأي القائلني بقتل اجلماعة  ، ويظهر(1) :حجة(

 بسدِّ الذرائع.، وذلك الستدالهلم (2)اجلمهورابلواحد، وهم 
ابلواحد، أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل اجلميع »جاء يف إعالم املوقعني: 

، لئال يكون عدم القصاص ذريعة إىل التعاون على (3)وإن كان أصل القصاص مينع ذلك
  .(4)«سفك الدماء

ألن القتل بطريق التغالب غالب ...، وما غلب وقوعه » وجاء قي العناية شرح اهلداية:
  .(5)«من الفساد يوجب مزجرة، فيجب القصاص حتقيقا  حلكمة اإلحياء

مل تقتل اجلماعة ابلواحد لتذرع الناس إىل القتل، أبن فلو » :جملتهدوجاء يف بداية ا
  .(6)«يتعمدوا قتل الواحد ابجلماعة

شرع حلقن الدماء، فلو مل جيب  –أي القصاص  –وألنه » وكذا جاء يف مغين احملتاج:
عند االشرتاك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا  استعان آبخر على قتله، واختذ ذلك ذريعة 

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 205-203راجع ص (1)
 احلقائق ، وتبيني10/243 القديرح شرح فت ، وتكملة6/328والعناية ، 3/161االختيار  (2)

، واملغين 20/ 4، ومغين احملتاج3/75، وتفسري القرطيب 4/88و اإلشراف  ،6/114
 241 /2، ومنتهى اإلرادات 11/490

 .ةألن أصل القصاص يقتضي املساوا (3)
 5/21إعالم املوقعني  (4)
 6/328العناية شرح اهلداية  (5)
 4/302بداية اجملتهد (6)
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 .(1)«فك الدماء؛ ألنه صار آمنا  من القصاصلس
فنجد أن املالكية واحلنابلة  على القول حبجية سد الذرائع, فيكون هذا القول خمرجا

قد وافقوا مدركهم األصوىل، وكذا احلنفية والشافعية، حيث أن هذه املسألة ليست داخلة يف 
وهو  –هي داخلة فيما اتفق عليه بل  –وهو ما كان إفضاؤه إىل املفسدة كثريا   –حمل النزاع 

وقد سبق ذلك يف حترير حمل –(2)ما كان إفضاؤه إىل املفسدة غالبا ، وقد صرّح احلنفية بذلك 
  النزاع.

 المسألة الثانية: إقامة الحدود في دار الحرب:

 أو قصاصا  يف دا ،اختلف العلماء يف إقامة احلد إذا ارتكب أحد الغزاة ما يوجب ح
 وذلك على ثالثة أقوال: ام عليه احلد أو ال؟الغزو، هل يق

به ، و ال يقام عليه احلد و ال القصاص يف دار احلرب و ال بعد رجوعه القول األول:
 .(3)قال احلنفية

 ومما استدلوا به:
 .(4)«ال تقام احلدود يف دار احلرب»: قول النيب 

 .(6)، والشافعية(5)ليه احلد يف الغزو، و به قال املالكيةيقام ع القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

 4/20مغين احملتاج (1)
ألن القتل بطريق التغالب غالب ...، وما غلب وقوعه  »:  6/328العناية شرح اهلداية جاء قي  (2)

  . «من الفساد يوجب مزجرة، فيجب القصاص حتقيقا  حلكمة اإلحياء  

 314-6/313، والبناية شرح اهلداية 3/142، والعناية شرح اهلداية100-9/99املبسوط  (3)

 ،ابب من زعم ال تقام احلدود يف أرض احلرب حىت يرجعكتاب السري،   9/105أخرجه البيهقي  (4)
حديث ال تقام احلدود  » 104 /2وقال احلافظ بن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية 

  .«يف دار احلرب مل أجده، وروى الشافعي يف اختالف العراقيني عن زيد بن اثبت هبذا موقوف
 525، وجامع األمهات/12/49الذخرية (5)

 9/237األم  (6)
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 ومما استدلوا به:
ڀ  ڀ  چ  وقوله تعاىل:،    (1)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  قوله تعاىل:

(2)چڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ 
 . 

وجه الداللة: أنه عز وجل أمر إبقامة احلد مطلقا  يف كل زمان و مكان، فحكم 
 نما كانوا، فاحلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر، واحلراماإلسالم جار على أهله أي

يف دار اإلسالم حرام يف بالد الكفر، فمن أصاب ما يوجب حدا ، فعليه احلد، و ال تضع 
 . (3)عنه بالد الكفر شيئا  
 .(4)ال يقام عليه احلد حىت يرجع، و به قال احلنابلةالقول الثالث: 

 ومما استدلوا به: 
هنى أن تقطع األيدي يف أن النيب »حيث جاء يف إعالم املوقعني:  ائع,سد الذر 

  .(6)«؛ لئال يكون ذريعة إىل إحلاق احملدود ابلكفار، وهلذا ال تقام احلدود يف الغزو(5)الغزو
ألصوىل، ادركهم مبلة وهذا القول خمرج على القول حبجية سد الذرائع، وقد وافق احلنا

ألدلة دموا عموم اقسألة ذه امليقولون حبجية سد الذرائع، إال أهنم يف هأما املالكية وإن كانوا 
 الدالة على وجوب إقامة احلدود يف كل زمان ومكان.

 ـــــــــــــــــ

 38سورة املائدة: (1)
  2سورة النور:  (2)

 9/237، واألم 4/237اإلشراف (3)

 5/21، وإعالم املوقعني 13/172املغين  (4)
يف كتاب احلدود، ابب: يف الرجل  4/142أخرجه داوود «ال تقطع األيدي يف الغزو»حديث (5)

، واللفظ له يف كتاب احلدود، ابب: ما جاء أن ال  4/53الرتمذيو  يسرق يف الغزو أيقطع؟،
، كتاب قطع 4/349، والنسائي يف الكربىوقال: هذا حديث غريبتقطع األيدي يف الغزو، 

ابب من زعم ال ، كتاب السري 9/104البيهقي يف الكربى السارق، ابب القطع يف السفر، و
 2/1068يف مشكاة املصابيح األلباين  وصححهأرض احلرب حىت يرجع،  تقام احلدود يف

  5/21إعالم املوقعني  (6)
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 المبحث السادس
 هل العرف حجـــــــــــــة؟

 
 
 

 وفيه مطلبان: 

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ل:وفيه ثالث مسائأثر القاعدة يف املسائل الفقهية، :املطلب الثاين

 احلرز يف السرقة. املسألة األوىل:
 الدار املشرتكة.املسألة الثانية: 
 سرقة الزوجني.املسألة الثالثة: 
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 المبحث السادس

 ؟(1)هل العرف حجة
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

ل  بعضه العني والراء والفاء، ألغة:  :العرف صالن يدل أحدمها على تتابع الشيء متَّص 
 ببعض، واآلخر على السكون والطمأنينة.

 فمن األول: ُعْرف الفرس، ومسُّ ي بذلك لتتابع الشعر عليه.

واآلخر: املعرفة والعرفان، تقول: عرف فالن فالان  ع رفاان  ومعرفة، وهذا أمر معروف، وهذا 
  .(2)شيئا  توحَّش منهيدل على سكونه إليه؛ ألن من أنكر 

هو ما اعتاده أكثر الناس، وساروا عليه يف مجيع البلدان أو يف بعضها، سواء واصطالحاً: 
 .(3)أكان ذلك يف مجيع العصور أم يف عصر معنيَّ 

من العلماء من يرى ابن العرف والعادة مبعىن  واحد، ومنهم من :(4)الفرق بني العرف والعادة
س ما كرر النا :كرر اإلنسان فعله فيما خيتص بنفسه، والعرف هوما   :يرى أبن العادة هي

فعله، وأل ُفه على مرّ  الزمان، وهبذا تكون العادة أخص من العرف، فكل عادة عرف، وليس  
 ـــــــــــــــــ

، ونيل السول على مرتقى 6/151، و إعالم املوقعني 182األشباه ة والنظائر للسيوطي/ (1)
، 276 -274، وأصول الفقه أليب زهره / 89،وعلم أصول الفقه خلالَّف/ 199الوصول/

، 191-2/186الجتهاد فيما ال نص فيه ، وا259-252والوجيز يف أصول الفقه لزيدان/ 
 .49 -37، وقاعدة العادة حُمَكََّمة للباحسني/ 83 -65والعرف وأثره يف الشريعة والقانون/ 

 4/281مقاييس اللغة  (2)
 .83 -65 /العرف وأثره يف الشريعة والقانون (3)
 دل أحدمها على تثنية يف األمر، واآلخرالعني والواو والدال، أصالن صحيحان ي: لغة: العادة (4)

 182-4/181جنس من اخلشب. مقاييس اللغة 
  خرى.أبعد  واملراد هنا األصل األول؛ إذ أن العادة تطلق على تكرار الشيء مرَّة
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 .(1)كل عرف عادة
 :(2)أقسام العرف

 ينقسم العرف إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات وذلك كما يلي:
 عية وعدمها:أ.  أقسام العرف باعتبار المشرو

 ينقسم العرف من حيث املشروعية وعدمها إىل قسمني:
ال ، و ريعة خيالف نصا  من نصوص الشهو العرف الذي ال العرف الصحيح: .1

 يفوت مصلحة معتربة، و ال جيلب مفسدة راجحة.

جيلب  ، أوهو العرف الذي خيالف نصا  من نصوص الشارع العرف الفاسد: .2
 ل.ق اخليباوس بالناس امليسر، كاليانصي ضررا ، أو يدفع مصلحة، كاعتياد

 ب.  أقسام العرف باعتبار من يصدر عنه:

 ينقسم العرف ابعتبار من يصدر عنه إىل قسمني:
وهو العرف الذي اتفق عليه الناس يف كل األمصار، كعقد  العرف العام: .1

 .(3)االستصناع
من  ليمإق يف وهو العرف الذي يسود يف بلد من البلدان ،أو العرف اخلاص: .2

  اع.األقاليم، أو طائفة من الناس كعرف التجار ،أو عرف الُزرَّ 
 ج. أقسام العرف باعتبار طبيعته:

 ينقسم العرف ابعتبار طبيعته إىل قسمني:
د على ظ الولق لفالناس يف بعض ألفاظهم، كإطال ههو ما اعتاد العرف القوي: .1

 الذكر دون األنثى.

 ـــــــــــــــــ

 هـ1316 89الَّف/ خلوعلم أصول الفقه ، 199نيل السول على مرتقى الوصول/ (1)
-252، والوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان/ 276 -274أصول الفقه أليب زهره /  (2)

، والعرف وأثره يف الشريعة والقانون/ 191-2/186، واالجتهاد فيما ال نص فيه 259
 49 -37، وقاعدة العادة حُمَكََّمة د/ يعقوب الباحسني/ 83 -65

نه جاز لتعامل و لك ،دوم، وبيع املعدوم ال جيوز شرعا  عقد االستصناع هو يف احلقيقة بيع مع (3)
 الناس به بدون إنكار، فيعمل به للعرف، ومينع ما عداه أخذا  بقاعدة بيع املعدوم ال جيوز.
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 ي.لتعاطمن األعمال، كالبيع اب هو ما اعتاده الناسالعرف العملي:  .2

 معنى القاعدة إجماالً:
هل للعرف اعتبار يف الشرع، حبيث تفسر على وفقه النصوص املتعلقة ابألحكام اليت وكَّل 
الشارع أمرها إىل العرف، وعبارات املتعاملني، دون الوقوف على معاين تلك األلفاظ يف 

 ؟ (1)طلق، ويبني اجململأصل وضع اللغة، و خيصص العام منها، ويقيد امل
لنساء ل عن الرجامثال ذلك: تقدير نفقات الزوجات واألقارب وكسوهتم، وما خيص به او 

 من متاع البيت.
 آراء العلماء في القاعدة:

 :(2)قبل حبث رأي العلماء يف حجية العرف ال بد من حترير حمل النزاع يف ذلك كما يلي
 سواء  أوجده شارع،شرعيا  قد نص عليه الإن كان املتعارف عليه بني الناس حكما   .1

لنوع ذا افيجب العمل هبده ،الشارع ابتداء ، أو كان متعارفا  بني الناس فدعا إليه وأكَّ 
 ابتفاق العلماء ؛ألنه حكم شرعي، و ال يطلق عليه عرفا .

لعقود اى بعض س علإن كان املتعارف عليه بني الناس خمالفا  للشرع، كتعارف النا .2
ل مفال جيوز العهم ،وكتعارفهم على كثري من املنكرات يف أعراسهم وأعياد الربوية،

ابلعرف  ما سبقى ك، ويسميعةر عرف ابتفاق العلماء؛ ملخالفته للشهبذا النوع من ال
 الفاسد.

ال  ل حراما  ون ال حي أبإن كان املتعارف عليه بني الناس مما ال خُيالف دليال  شرعيا   .3
أساليب  ليه منفون عمما نصَّ عليه الشارع، بل مما يتعار حيرم حالال ، و ال يكون 

ت مما ملعامالون ااخلطاب، وما يتواضعون عليه من األعمال، ويعتادون عليه من شؤ 
 صوليني.و األ قهاءليس يف نفيه و ال يف إثباته دليل شرعي، فهذا هو حمل حبث الف

 لة.اجلمقد اتفق العلماء على اعتبار هذا النوع من العرف من حيث و 
الثابت يف العرف اثبت بدليل شرعي، ويف املبسوط: الثابت يف »جاء يف نشر العرف: 

 ـــــــــــــــــ

 2/192، واالجتهاد فيما النص فيه 199نيل السول على مرتقى الوصول/ (1)
 244-243أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي للدكتور/ مصطفي ديب البغا/  (2)
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 . (1)«العرف كالثابت ابلنص
إن إجراء األحكام اليت مدركها العوائد » وجاء يف اسحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام:

 الشريعة يتبع مع تغري تلك العوائد خالف اإلمجاع، وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف
العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة، وليس هذا جتديدا  
لالجتهاد من املقلدين حىت يشرتط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء 

 .(2)«وأمجعوا عليها
لعرف رجع إليه يف الفقه يف مسائل ال اعلم أن اعتبار العادة وا» وجاء يف األشباه والنظائر:

 .(3)«تـَُعّد كثرة
إن من أفىت الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم » وجاء يف إعالم املوقعني:

 .(4)«وعوائدهم وأزمنتهم وأحواهلم و قرائن أحواهلم فقد ضلَّ وأضلَّ 
 من أدلة القاعدة:

 .(5) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ چ  :قوله تعاىل .1
دلَّ مقتضى اآلية على العمل ابلعرف؛ ألن الشريعة ما جاءت إال لتحقيق  وجه الداللة:

مصاحل الناس ورفع احلرج عنهم، ويف ترك اإلنسان ملا اعتاده وألفه حرج عليه ومشقة، واملشقة 
 .(6)جتلب التيسري

رجل  قالت: اي رسول هللا: إن أاب سفيان أن هند ما روته عائشة  .2
ليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم. فقالشحيح، و 

 ـــــــــــــــــ

  2/115 )نشر العرف(ن عابدين رسائل ب (1)
  .219-218كام لشهاب الدين القرايف/اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األح (2)
 182األشباه ة والنظائر للسيوطي/ (3)
 6/151إعالم املوقعني  (4)
 78سورة احلج:  (5)
 .لعبد هللا مصطفى املراغي 51االجتهاد يف اإلسالم/ (6)
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  .(1)«خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف» :
  شروط حجية العرف:

 :(2)يشرتط العلماء حلجية العرف شروطا  وهي
 أن ال يكون خمالفا  للنص:  .1

تب يث يرت ه، حبكان خمالفا  له من كل وجو املقصود ابلعرف املخالف للنص، ما  
 على األخذ به إبطال العمل ابلنص ابلكلية.

 أن يكون العرف ُمطَّر دا  أو غالبا : .2
 ومعىن االطراد: أن تكون العادة ال تتخلَّف.

 يال . قلومعىن الغلبة: أن تكون العادة أكثرية، مبعىن أن ال تتخلف إال
 تصرف: أن يكون العرف موجودا  وقت إنشاء ال .3

 .يقارنهفانه و معىن ذلك أن يكون سابقا  على وقت التصرف، مث يستمر إىل زم
 أن ال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون العرف: .4

حة ان صرااقدفق املتعتيومثال ذلك: أن يكون العرف يف السوق تقسيط الثمن، ف
 على األداء.

 ـــــــــــــــــ

ب النفقات، ابب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن أتخذ بغري علمه كتا  5/2052أخرجه البخاري  (1)
 تاب األقضية، ابب قضية هند.، ك3/1338ومسلم ما يكفيها وولدها ابملعروف، 

 193 -185األشباه والنظائر للسيوطي/ (2)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 ث مسائل:وفيه ثال

 المسألة األولى: 

 الحرز في السرقة:

 ف. العر ز إىلاتفق العلماء  على أنه يـُْرجع إىل معرفة ما هو حرز و ما ليس حبر 
احلرز ما ُعدَّ عرفا  حرزا  لألشياء؛ ألن اعتباره ثبت شرعا  من غري »جاء يف فتح القدير: 

 .(1)«فيهالناس  تنصيص على بيانه، فـَيـُْعلم به أنه ُردَّ إىل عرف
واحلرز عند مالك ابجلملة، هو كل شيء جرت العادة حبفظ ذلك  »وجاء يف بداية اجملتهد: 
 . (2)«الشيء املسروق فيه 

وأنظر إىل املسروق، فإن كان يف املوضع الذي سرق منه تنسبه العامة إىل أنه »وجاء يف األم: 
ثل ذلك به إىل أنه يف ميف مثل ذلك املوضع حمرز فأقطع فيه، وإن كانت العامة ال تنس

 . (3)«املوضع حمرز فال يقطع فيه
واحلرز ما ُعدَّ حرزا  يف العرف، فإنه ملا ثبت اعتباره يف الشرع من غري »وجاء يف املغين: 

فته إال من تنصيص على بيانه ،ُعل م أنه رد ذلك على أهل العرف؛ ألنه ال طريق إىل معر 
 .(4)«جهته، َفرُيَْجع إليه

 املسألة خمرجة على القول حبجية العرف واعتباره.عليه تكون و 

 ـــــــــــــــــ

  5/380فتح القدير  (1)

  4/406بداية اجملتهد  (2)

 .7/377األم  (3)

  12/427املغين (4)
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 المسألة الثانية: الدار المشتركة:

 العرف، رز إىليس حبلبعد أن اتفق العلماء  على أنه يـُْرجع إىل معرفة ما هو حرز و ما 
 اختلفوا يف بعض املواطن هل تعترب حرزا  أو ال، منها:

طع؟ هل يق لدارالبيت إىل صحن ا نلدار إذا كانت مشرتكة، وأخرج السارق املتاع ما
ع أو يـُْقطَ  ا هلكذلك إذا سرق من يسكن أحد هذه البيوت من بيت آخر يف الدار نفسهو 

 ال، وذلك على ثالثة أقوال:
 . (1)البيت يف الدار املشرتكة حرز، و به قال املالكية، و الشافعية القول األول:

، حبيث يستغين أهل كل بيت ببيتهم هو حرز بشرط أن تكون الدار عظيمةل الثاين: القو
 .(2)عن صحن الدار، و ال ينتفعون به إال كانتفاع أهل املنازل ابلطريق، و به قال احلنفية

 .(3)هو حرز بشرط أن يكون ابب البيت مغلقا ، و به قال احلنابلةالقول الثالث: 
 المسألة الثالثة: سرقة أحد  الزوجين من مال اآلخر:

سرقة أحد الزوجني من اختلف العلماء يف اعتبارها حرزا  أو عدم اعتبارها، ومن املواطن اليت 
، فاتفقوا على أنه إذا سرق أحد الزوجني من اآلخر ماال  ،وكان املسروق يف (4)اآلخر مال

احلرز الذي يسكنان فيه ،و ال خيتص به أحدمها دون اآلخر، ومل حيرزه عنه، أنه ال يقطع يف 
 .(5)هذا

 ل يـُْقطع أوهعنه،  حرزهإذا سرق أحدمها من حرز خيتص به اآلخر، أو شيئا  أ واختلفوا فيما
 ال ، وذلك على أقوال:

 ـــــــــــــــــ

 7/379، و األم   4/406اجملتهد  بداية (1)

  3/387شرح فتح القدير  (2)
 12/436املغين  (3)
 321أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ملصطفى ديب البغا/ (4)
، و مغين 7/383، واألم  4/408، وبداية اجملتهد 5/382شرح فتح القدير  (5)

 12/461، واملغين البن قدامه 4/162احملتاج
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وهو قول للشافعية، و هو أيضا  رواية عن  ال يـُْقَطع أحد، و به قال احلنفية، القول األول:
 .(1)أمحد

 ومما استدلوا به:
 .(2)وجود اإلذن يف الدخول عادة، فاختل احلرز

جيب القطع، و به قال املالكية، وهو قول للشافعية، وهو أيضا  رواية أخرى  اين:القول الث
 . (3)ألمحد

 ومما استدلوا به:
 .(4)أنه سرق ماال  حُمَرَّزا  عنه، ال شبهة له فيه فأشبه األجنيب

يـُْقَطع الزوج يف سرقة مال الزوجة، و ال تـُْقَطع الزوجة يف سرقة مال الزوج، و  القول الثالث:
 .(5)قول اثلث للشافعية، وكذا رواية اثلثة ألمحد هو

 و مما استدلوا به:
أن للزوجة حقوقا  يف مال الزوج، فأورثت شبهة يف سرقتها فال قطع عليها، بينما ال شبهة يف 

 .(6)سرقة الزوج، حيث إنه ال حق له يف مال الزوجة، فعليه القطع

 ـــــــــــــــــ

 12/461، واملغين 4/162 ، و مغين احملتاج7/383، واألم 5/382رح فتح القدير ش (1)
 5/382شرح فتح القدير  (2)
 12/461 ، واملغين4/162حملتاج، و مغين ا 4/408بداية اجملتهد  (3)

 12/461املغين  (4)
 12/461، واملغين 4/162مغين احملتاج (5)

 12/461، واملغين 4/162مغين احملتاج (6)
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 المبحث السابع

 هل شرع من قبلنا حجة؟
 
 
 

 يه مطلبان: وف
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 
 هي:دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 قتل الذكر ابألنثى.-
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 المبحث السابع

 ؟(1)هل شرع من قبلنا حجة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

و الـراء والعــني أصـل واحــد، وهــو شـيء يـُْفــتح يف امتـداد يكــون فيـه، ومــن ذلــك الشــني  :شـرع
 .(2)الشريعة، وهي مورد الشاربة، واشتق من ذلك الشرعة يف الدين والشريعة

هو ما نُق ل إلينا من شرائع األنبياء السابقني، كشريعة نوح و إبـراهيم  :املراد بشرع من قبلناو 
 وعيسى عليهم و على نبينا أفضل صالة وأزكى تسليم. و موسى

 معنى القاعدة إجماالً:

األحكام الواردة يف الشرائع السـماوية السـابقة، إذا مل يوجـد دليـل ينسـخها مـن شـريعتنا، فهـل 
هـــي مشـــروعة ابلنســـبة إلينـــا، حبيـــث يلزمنـــا إتباعهـــا والعمـــل هبـــا، أو ليســـت مشـــروعة لنـــا، فـــال 

 ؟(3)يلزمنا العمل هبا تكون شرعا  لنا ،و ال
  آراء العلماء في القاعدة:

 وذلك كما يلي: (4)قبل تستطري أقوال العلماء يف القاعدة ال بد من حترير حمل النزاع فيها
 بطله.يعنا ما اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا إذا ورد يف شر  .1

 ؤيده.ي شرعنا ما اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد يف .2

 ـــــــــــــــــ

، وإحكام 3/131حرير، وتيسري الت2/411التقرير والتحبري ، و  3/398كشف األسرار   (1)
، واإلحكام 136مع/، والل1/504الربهان ، و 4/231، وحتفة املسؤول395الفصول/
، 316، وختريج الفروع على األصول للزجناين/48–6/41، والبحر احمليط4/147لآلمدي

 412 /4ري، وشرح الكوكب املن465 -1/457روضة الناظرو 

 3/262مقاييس اللغة  (2)
 2/135االجتهاد فيما ال نص فيه  (3)
 136 -2/135، واالجتهاد فيما ال نص فيه 232-4/231حتفة املسؤول  (4)
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 تعـاىل قّصـه هللاياتفق العلماء على أن ما هو موجود يف كتب أهـل الكتـاب اآلن، ومل  .3
 نا.يف كتاب ، أنه ليس شرعا  لنا لثبوت حتريفهاعلينا يف كتابه و ال رسوله 

اتفــق العلمــاء علــى أن مجيــع الشــرائع الســماوية متفقــة يف أصــل التوحيــد، بــدليل قولــه  .4
 .(1)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ڄ  ڄ  چ تعاىل:

ري مشــروع، غــشــروع أو مومل يـَُبــنيَّ لنــا يف شــرعنا أنــه  مــا ذكــره هللا تعــاىل أو رســوله .5
 فهذا هو حمل اخلالف.بل سكت عنه، 

 وقد اختلف العلماء ف ذلك على أقوال أشهرها قوالن:
ـــة، وب القـــول األول: ـــة، واملالكي ـــه قـــال مجهـــور احلنفي ـــا، و ب عـــض الشـــافعية، أنـــه شـــرع لن
ب إىل الشافعي  .(3)، وهو رواية عن أمحد(2)وُنس 
 . (5)، وهو رواية عن أمحد(4)أنه ليس شرعا  لنا، و به قال بعض الشافعية القول الثاين:

 ة: ـاألدل
 من أدلة القول األول:

ـــــــه تعـــــــاىل: - چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ قول

 .(6) چ  ژڈ  ژ
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ  ع. فقد اتفق العلماء على االسـتدالل بقولـه تعـاىل:اإلمجا و  -

 ـــــــــــــــــ

 36سورة النحل/ (1)
  .«وللشافعي ميل إىل هذا  »حيث قال:  1/503نسبه إليه إمام احلرمني يف الربهان  (2)
، وإحكام 3/131، وتيسري التحرير2/411تقرير والتحبري ، و ال 3/398كشف األسرار  (3)

، وروضة الناظر  4/147، واإلحكام لآلمدي136، واللمع/4/231، و حتفة املسؤول395الفصول/
1/459 

 147/ 4، واإلحكام لآلمدي136، واللمع /1/504كإمام احلرمني ،والشريازي، واآلمدي. الربهان  (4)
 1/459روضة الناظر  (5)

 13الشورى: سورة (6)
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ۅ    ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

علــــــــى ، (1)چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
وجــوب القصـــاص يف ديننـــا، ولـــوال أننـــا متعبـــدون بشـــرع مـــن قبلنـــا ملـــا صـــح االســـتدالل بكـــون 

بـين إسـرائيل علـى وجوبـه يف ديننــا، فاتفـاقهم عليـه كـان إمجاعـا  مـنهم علــى القصـاص واجبـا  يف 
  .(2)حجيته

 من أدلة القول الثاين:
  ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ  قولـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل:  -

 .(3) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک
شـرعة ، فـدل علـى أن شـرع مـن قبلنـا  أن اآلية قد جعلت لكـل نـيب وجه الداللة:
 .(4)ليس شرعا  لنا

كيف تقضي إذا عرض »إىل اليمن وقال له:  ملا أرسلهحديث معاذ و  -
قال: أقضي بكتاب هللا، قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: فبسنة رسول هللا لك قضاء؟

ة رسول هللا  وال يف كتاب هللا؟ قال: أجتهد برأيي وال آلو، ، قال: فإن مل جتد يف سن 
على صدره، وقال: احلمد هلل الذي وفق رسوَل رسول  هللا ملا يرضي   فضرب رسول هللا

  .(5)«رسول هللا

 ـــــــــــــــــ

 45سورة املائدة: (1)
 4/232حتفة املسؤول للرهوين ،3/131، وتيسري التحرير2/411التقرير والتحبري  (2)
 48 سورة املائدة: (3)
 1/459، و روضة الناظر 316، و ختريج الفروع على األصول للزجناين/3/400كشف األسرار   (4)
  .282سبق خترجيه ص (5)
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أقرَّ معاذا  ابلرجوع إىل االجتهاد عند عدم وجود احلكم أن النيب  وجه االستدالل:
ن شرع من قبلنا حجة، ملا جاز له الرجوع إىل االجتهاد إال بعد يف الكتاب والسنة، ولو كا

البحث عنه، وملا أقرَّه النيب على تركه، ولبني له حجيته لعدم جواز أتخري البيان عن وقت 
 .(1)احلاجة

 ـــــــــــــــــ

 1/460، و روضة الناظر 148-4/147اإلحكام لآلمدي (1)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي:

 قتل الذكر باألنثى:

 ل: القصاص بني الرجل واملرأة وذلك على ثالثة أقوااختلف العلماء يف
يقتل الرجل ابملرأة، وال شيء ألوليائه، و به قال اجلمهور، وأمحد يف الصحيح  القول األول:

 . (1)عنه
 مما استدلوا به:و 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ قوله تعاىل: 

  ې   ى  ى  ائ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

 .(2)چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
حىت احتج أبو يوسف يف جراين القصاص بني الذكر واألنثى بقوله »جاء يف شرح املنار: 

 .(4)«مع أن ذلك كان فيمن تقدم .(3)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  تعاىل:
لكن يدخله أن هذا اخلطاب وارد يف غري شريعتنا، »وجاء يف بداية اجملتهد بعد ذكر اآلية: 

 .(5)«ألة خمتلف فيها، أعين: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ال؟وهي مس
لى وجوب عآلية اذه هبيف أدلة القاعدة اتفاق العلماء على االستدالل  وقد سبق وأن ذكرت
 لنا.وأن يف ذلك داللة على أننا متعبدون بشرع من قب القصاص يف ديننا،

 لنا ومل يـَُبنيَّ  اشرعن  يفا ذُكِّرَ على حجية شرع من قبلنا إذ يكون هذا القول خمرجاوعليه 
 .أنه مشروع أو غري مشروع, بل ُسكَِّت عنه

 ـــــــــــــــــ

  11/500، واملغين 7/53، و األم 4/303، و بداية اجملتهد 6/310العناية شرح اهلداية  (1)
 45سورة املائدة: (2)
 45سورة املائدة: (3)
 251البن امللك / (4)
 4/303بداية اجملتهد  (5)
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 نعو هو رواية  لدية،يـُْقتل الرجل ابملرأة، وعلى أولياء املرأة نصف االقول الثاين: 
 .(1)أمحد

 ومما استدل به:
 .(2)أن عقلها نصف عقله، فإذا قُت ل هبا بقي له بقيَّة

 . (3)ذكر ابألنثى. ال يـُْقتل ال القول الثالث:
 و مما استدل به:

 .(4) چڳ   ڳ چ قوله تعاىل: 
 فإنه يدل على أن الرجل ال يقتل ابألنثى.

 ـــــــــــــــــ

 11/500املغين (1)
 11/500املغين  (2)
 .اه عن احلسن البصريو حك، 4/302بداية اجملتهد  (3)
 178سورة البقرة:  (4)



 

 397 

 
 
 

 

 

 

 الباب الثاني

 القواعد المتعلقة بدالالت األلفاظ وطرق االستنباط
 
 
 
 

 وفيه ثالثة فصول :
 : القواعد املتعلقة ابألمر، والبيان، واحلقيقة.الفصل األول

 : القواعد املتعلقة ابلعام واخلاصثاينالفصل ال
ين االسم، ومعاارة، و اإلش: القواعد املتعلقة ابملطلق، واملقيد، واملفهوم، و الفصل الثالث

 احلروف.
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 الفصل األول

 القواعد المتعلقة باألمر, والبيان, والحقيقة
 
 
 

 وفيه مخسة مباحث :
 وجوب.: األمر اجملرد عن القرائن يقتضي الاملبحث األول
 : األمر املطلق ال يقتضي التكرار.املبحث الثاين

 : أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز. املبحث الثالث
 :األصل يف الكالم احلقيقة.املبحث الرابع

 :هل اسم الزاين حقيقة يف الزاين والزانية؟املبحث اخلامس
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 المبحث األول

 األمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب

 

 

 
 فيه مطلبان: و 

 التعريف ابلقاعدةاملطلب األول: 
 : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مخس مسائل املطلب الثاين:

 املسألة األوىل: القصاص يف القتل العمد.
 املسألة الثانية: رجم الزاين احملصن .
 املسألة الثالثة: جلد الزاين البكر.
 املسألة الرابعة:جلد القاذف.

 امسة:قطع يد السارق.املسألة اخل
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 المبحث األول

 )1(األمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

 :(2)بفتح اهلمزة، وسكون امليم، يطلق يف اللغة على معنيني: األمر
 )3(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ ه تعــاىل:األول: ضــد النهــي، وجيمــع علــى أوامــر، ومنــه قولــ

 . وهذا هو املراد يف هذا الباب

 .)4(چی  ی  جئ  حئ       چ  والثاين: احلادثة، وجيمع على أمور، ومنه قوله تعاىل: 
طلـب الفعـل ابلقـول علـى »: يف االصـطالح -الذي هـو ضـد النهـي -و معىن األمر
 .(5)«سبيل االستعالء

 .(6): العارياجملرد

 ـــــــــــــــــ

، وتقريب 195، وإحكام الفصول / 31، واملغين للخبازي/1/15أصول السرخسي  (1)
، واإلحكام 2/44، واحملصول 1/92، وقواطع األدلة  127، وشرح تنقيح الفصول/181الوصول/
، وروضة الناظر 1/224، والعدة 2/365، والبحر احمليط 41، ومجع اجلوامع /2/162لآلمدي 

 1/275، واإلحكام البن حزم3/39، وشرح الكوكب املنري 1/552
 324، والقاموس احمليط /104-1/203لسان العرب  (2)
 71األنعام: سورة (3)
 97سورة هود: (4)
 1/542روضة الناظر  (5)
 88، واملصباح املنري/56خمتار الصحاح/ (6)
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هــي مــا يوضــح عــن املــراد ال ابلوضــع، تؤخــذ مــن الحــق الكــالم »مجــع قرينــة و: القــرائن
 .(1)«الدال على خصوص املقصود أو سابقه

 .(2): يدل، فقوهلم: األمر يقتضي الوجوب، أي يدل على الوجوبيقتضي
 ، واملراد به هنا اللزوم.(3) : من معانيه: اللزوم، والسقوطيف اللغة :الوجوب

: األثـــر املرتتـــب علـــى خطـــاب الشـــارع الـــدالّ  علـــى طلـــب الفعـــل طلبـــا ويف االصـــطالح
، واملراد به هنا: الثبوت يف الذمة أي: ثبـوت مـدلول األمـر يف ذمـة املـأمور حبيـث ال (4)َ  جازما

 تربأ ذمته إال ابإلتيان به.
 :معنى القاعدة إجماالً 

، ومل يكــن معهــا أي قرينــة تــدل علــى معــىن آخــر (5)وهــي: )افعــل( أنــه إذا وردت صــيغة األمــر
، (6)غري الوجوب كالندب أو اإلابحة أو غري ذلك من املعاين اليت تستعمل فيهـا هـذه الصـيغة

 فإهنا تدل على الوجوب.
 :آراء العلماء في القاعدة

ة أمههــا ول كثــري اختلــف العلمــاء يف هــذه الصــيغة هــل هــي حقيقــة يف الوجــوب أو غــريه علــى أقــ
 ثالثة:

 ـــــــــــــــــ

 734الكليات / (1)
 77لفقه /معجم مصطلحات أصول ا (2)
 531، واملصباح املنري /143القاموس احمليط / (3)
 472معجم مصطلحات أصول الفقه / (4)
ـ واملصدر النائب عن فعله، حنو: حج 2ـ املضارع اجملزوم بالم األمر حنو: فليصمه، 1ومن صيغ األمر:  (5)

 337ـ اسم فعل األمر، حنو: عليكم أنفسكم. انظر: املذكرة /3البيت، 
 )افعل( تستعمل جمازا يف معاين كثرية مع القرينة اليت توضح املراد منها.  صيغة (6)

لناظر ا، وروضة 594-2/583، ومجع اجلوامع مع تشنيف املسامع 363_2/357البحر احمليط 
1/546 
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 .(1)أهنا حقيقة يف الوجوب، وهو قول اجلمهور القول األول:
 .(2): أهنا حقيقة يف الندب، وعليه كثري من املتكلمني، ونسب إىل الشافعيالقول الثاين

 .(3): أهنا حقيقة يف القدر املشرتك بني الوجوب والندب، وهو مطلق الطلبالقول الثالث
 األدلــــة:

 ل األول: من أدلة القو 
 .(4)چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ چ  قوله تعاىل: .1

وجه االستدالل: حذر املوىل عز وجـل الفتنـة والعـذاب األلـيم يف خمالفـة األمـر، فلـوال أنـه 
 .(5)مقتض للوجوب ما حلقه ذلك

 )6(.«ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة لوال أن أشق على أميت»: وقوله .2
 .(7)وجه الداللة: أن الندب غري شاق فدل على أن أمره يقتضي الوجوب

 من أدلة القول الثاين: 
أنه ال بد من تنزيل األمر على أقل ما يشرتك فيـه الوجـوب والنـدب، وهـو طلـب  .1

 ـــــــــــــــــ

، 181، وتقريب الوصول/195، وإحكام الفصول /31، واملغين للخبازي/1/15أصول السرخسي  (1)
، 2/162، واإلحكام لآلمدي 2/44، واحملصول 1/92، وقواطع األدلة  127وشرح تنقيح الفصول/

، وشرح 1/552، وروضة الناظر 1/224، والعدة 2/365، والبحر احمليط 41ومجع اجلوامع /
 1/275، واإلحكام البن حزم3/39الكوكب املنري 

 املراجع السابقة. (2)
، ومجع اجلوامع مع 1/341تيسري التحرير، و 91وهو قول أيب منصور املاتريدي. ميزان األصول/ (3)

 1/591شرح احمللي 
 63سورة النور:  (4)
 1/231، و العدة 195، وإحكام الفصول/1/18أصول السرخسي (5)
يف   1/220يف كتاب اجلمعة ابب السواك يف يوم اجلمعة، ، ومسلم  1/303أخرجه البخاري  (6)

 كتاب الطهارة ابب السواك.
 1/555الناظر  ، وروضة1/232العدة  (7)
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الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خري من تركه، وأما لزوم العقاب فينتفي ابستصـحاب 
 .(1)عدمه

 .)2(سمي الطلبأنه املتيقن من ق .2
 من أدلة القول الثالث:

أن صيغة األمر مستعملة يف الوجوب والندب، كاسم القرء يستعمل للطهر واحليض، 
من غري أن يكون بني معىن األمر وبني هذين املعنيني مشاهبة تصلح طريقا  للمجاز، فيجب 

 .)3(القول بطريق االشرتاك ضرورة

 ـــــــــــــــــ

 2/366، شرح خمتصر الروضة 1/553، روضة الناظر 2/178، اإلحكام لآلمدي 1/69املعتمد  (1)
 1/210البدر الطالع (2)
 91ميزان األصول / (3)
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 المطلب الثاني
 ل الفقهيةأثر القاعدة في المسائ

 وفيه خمس مسائل:

 المسألة األولى: القصاص في القتل العمد: 

، وقد دلت (1)أمجع العلماء على وجوب القصاص ابلقتل العمد إن أراد ويل املقتول ذلك 
 عليه اآلايت واألخبار، ومن ذلك:

 . (2) چڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک چ  قوله تعاىل: .1
 .(3) چۓ  ڭ  ڭ ے  ے   ۓ  چ  و قوله تعاىل: .2
فقال: إن هذا الرجل قتل  حديث بريدة رضي هللا عنه أن رجال  جاء إىل النيب .3

  .(4)«اذهب فاقتله كما قتل أخاك»: أخي. قال
ن لعمد إالقتل ا أمر يدل على وجوب القصاص يف« فاقتله » :وجه االستدالل: قوله 

  ك.أراد ويل الدم ذل
 :سألة الثانية: رجم الزاني المحصنالم

 .(5)اتفق العلماء على أن احلر واحلرة إذا زنيا ومها حمصنان فإهنما يرمجان حىت ميوات

 ـــــــــــــــــ

 3/66، و اجلامع ألحكام القرآن 11/457املغين  (1)
 178البقرة :  سورة (2)
 45سورة املائدة : (3)
القسامة، ابب ذكر اختالف الناقلني خلرب علقمة بن  يف كتاب 8/386أخرجه النسائي يف السنن (4)

، وإسناده ضعيف بسبب بشر بن 329-6/328، وكذا يف الكربى 4744وائل، برقم،
اردة يف املهاجر وهو ضعيف وقد تفرد هبذا احلديث عن عبدهللا بن بريدة.  انظر: األحاديث الو 

بن حممد بن سعود آل مساعد، كما ضعف إسناده ، للدكتور/ عبدهللا احلدود والتعزير والقصاص
 .152-151انظر: ضعيف سنن النسائي/ األلباين يف تعليقه على سنن النسائي.

 11، واحمللى12/309، واملغين 12/346، و البيان 4/192، واإلشراف 3/40االختيار  (5)
/233 
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 ومما استدلوا به: 
  .(2)فاعرتفت فرمجها «فإن اعرتفت فارمجها إىل امرأة هذا (1)واغد اي أنيس» حديث:
اين جم الز ر ، فوجب أمر، واألمر اجملرد عن القرائن يقتضي الوجوب« فارمجها:» فقوله 
 ختريج املسألة على القاعدة ظاهر.و ، احملصن

 المسألة الثالثة: جلد الزاني البكر:

اتفق العلماء على أن احلر واحلرة إذا زنيا ومها غري حمصنني فإهنما جيلدان كل واحد منهما 
 .(3)ف احلد ابلنسبة للعبد واألمةمائة جلدة، وينص
 ومما استدلوا به:

 . (4) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  قوله تعاىل:
الزاين  وجب جلدفلقرائن يقتضي الوجوب، اواألمر اجملرد عن  أمر،چ  ڀ  چ  فقوله تعاىل:
 غري احملصن.

 المسألة الرابعة: جلد القاذف:

ال  أو امرأة بصريح الزان اخلايل عن الشبهة الذي لو أقام اتفق العلماء على أن من قذف رج
القاذف عليه أربعة شهود، أو أقر به املقذوف ، وطالب املقذوف ابحلد، وعجز القاذف 

 .(5)عن إثبات ما قذفه به، حده احلاكم مثانني سوطا  إن كان حرا  

 ـــــــــــــــــ

أرسله النيب إىل املرأة األسلمية لريمجها إ ن  هو أنيس بن الضحاك األسلمي، وهو الذي :أُنَيس (1)
 .1/285واإلصابة ، 1/157، و أسد الغابة 1/114 االستيعاب  اعرتفت ابلزان.

 3/1324ابلزان، ومسلم  احلدود ،ابب االعرتاف يف كتاب 6/2502 أخرجه البخاري (2)
  احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزان. يف كتاب 1325،

، 12/346، و البيان 103-15/102، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 3/42االختيار  (3)
 11/232، واحمللى 12/322واملغين 

 2سورة النور: (4)

، واملغين 12/394، و البيان 15/122، واجلامع ألحكام القرآن 3/175العناية  (5)
 11/265، واحمللى 12/383
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 ومما استدلوا به:
 .(1) چگ    گ  ڳ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ  چ  قوله تعاىل:

 فوجب جلد يقتضي الوجوب، واألمر اجملرد عن القرائن أمر، چگ    چ فقوله تعاىل: 
 القاذف.

 قطع يد السارق: المسألة الخامسة:

اتفق العلماء على أن العاقل البالغ إذا سرق نصااب  من حرز مثله ال شبهة فيه، فإنه تقطع 
 .(2)يده اليمىن

 ومما استدلوا به:
 .(3) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  اىل:قوله تع

  ضي الوجوب.واألمر اجملرد عن القرائن يقت أمر، چٺچ  فقوله تعاىل:

 ـــــــــــــــــ

 4سورة النور: (1)
، 12/432،و البيان 7/450واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ،3/197العناية شرح اهلداية  (2)

 11/319، واحمللى 416-12/415واملغين 
  38 سورة املائدة: (3)
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 المبحث الثاني
 األمر المطلق ال يقتضي التكرار

 
 

 
 وفيه مطلبان: 

 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 
 وهي: احدةو أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة  املطلب الثاين:

 قطع يسرى السارق. -
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 المبحث الثاني

 (1)األمر المطلق ال يقتضي التكرار

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

الطاء والالم والقاف أصل صحيح يدل على التخلية واإلرسال، يقال: أطلقـت  :املطلق
 .(2)الناقة عن عقاهلا وطلقتها فطلقت

 (3)عبارة عن إعادة الشيء مرة بعد أخرى.: تكرارال
 معنى القاعدة إجماالً:

 لـى مـا قيـد بـهعرط محـل شأن األمر إذا ورد مقيدا  مبرة أو بتكرار أو ورد مقيدا  بصفة أو 
 بال خالف، وإن ورد عاراي  عن القيود فإنه ال يلزم منه التكرار.

 :آراء العلماء في القاعدة
 تلف العلماء يف هذه القاعدة على أقوال، أشهرها قوالن:اخ

أكثــر ، و (4)بــه قــال احلنفيــةطلــق عــن القيــود ال يقتضــي التكــرار، و القــول األول: األمــر امل
 .(7)، وهو رواية عن أمحد(6)، وبعض احلنابلة(5)املالكية

 ـــــــــــــــــ

 ،44، و فتح الغفار بشرح املنار البن جنيم/34، واملغين للخبازي/1/20أصول السرخسي (1)
، 295لقصار/، ومقدمة ابن ا1/658، وخمتصر منتهى السول واألمل 201إحكام الفصول /
،  1/264، و العدة  3/318، البحر احمليط 180، املنخول 2/190واإلحكام لآلمدي 

 1/565، وروضة الناظر1/187والتمهيد 
 421-3/420مقاييس اللغة  (2)

 .2/782املعجم الوسيط  (3)
  44، و فتح الغفار بشرح املنار البن جنيم/34، واملغين للخبازي/1/20أصول السرخسي (4)
  295، ومقدمة ابن القصار/1/658، وخمتصر منتهى السول واألمل 201حكام الفصول /إ (5)

 1/565، وروضة الناظر1/187كأيب اخلطاب وابن قدامة. انظر: التمهيد   (6)
 1/187التمهيد أليب اخلطاب  (7)
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ـــه ذهـــب اإلمـــام مالـــك و أكثـــر  (2)،وبعـــض الشـــافعية،(1)القـــول الثـــاين: يقتضـــي التكـــرار، وإلي
 .(3) احلنابلة

 األدلـة:
 من أدلة القول األول:

أن ما قصد به من حتصيل املأمور به يتحقق ابملرة الواحدة ، واألصل بـراءة الذمـة ممـا زاد 
على ذلك، بل خيرج املكلف من عهدته ابملـرة الواحـدة، وال يلزمـه التكـرار، كمـا أن مـن يقـول 

 (4)من عبد واحد، وال حيتمل الشراء مرة بعد مرة؟. لغريه اشرت يل عبدا  ال يتناول هذا أكثر
 من أدلة القول الثاين:

أحجتنــــا هــــذه لعامنــــا أم »: ملــــا ســــأل النــــيب  (5)حــــديث ســــراقة بــــن مالــــك .1
 لألبد؟

 ـــــــــــــــــ

 2/467، ورفع النقاب 295مقدمة ابن القصار/ (1)
 3/318بحر احمليط ، ال180، املنخول 2/190اإلحكام لآلمدي  (2)
 3/43، شرح الكوكب املنري1/264، والعدة 1/110املسودة (3)
 2/566، روضة الناظر 1/23أصول السرخسي  (4)
هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدجل بن مرة ابن  :سراقة بن مالك (5)

لكناين، يكىن أاب سفيان، كان ينزل قديدا ، يعد يف أهل عبد مناة بن علي بن كنانة املدجلي ا
املدينة، ويقال: إنه سكن مكة ،ومات سنة أربع وعشرين يف صدر خالفة عثمان وقد قيل إنه 

 مات بعد عثمان رضي هللا عنه.
 2/395، وأسد الغابة2/581االستيعاب  
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سـراقة عـريب، فلـوال أن اخلطـاب ابألمـر املطلـق و  (1)«: اتركوين مـا تـركتكمفقال النيب 
 .(2)تكرار ملا سأل، وملا سوَّغه النيبحيتمل ال
قيـــاس األمـــر علـــى النهـــي، وذلـــك أن النهـــي نقـــيض األمـــر، والنهـــي يقتضـــي التكـــرار  .2

 (3)ابالتفاق، فكذلك األمر جيب أن يقتضي التكرار.

 ـــــــــــــــــ

عنه رسول هللا ، وقال الرتمذي: يف كتاب العلم، ابب االنتهاء  عما هنى  5/47 أخرجه الرتمذي (1)
، برقم 604حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي / ا هذ

3679. 

 294-293مقدمة ابن القصار/ (2)

 .2/376، شرح خمتصر الروضة 1/564روضة الناظر  (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي:

 قطع يسرى السارق:

 فهل تـُْقَطع ليسرى،جله ايده اليمىن، مث سرق مرَّة اثنية فـَُقط َعت ر من سرق فُقط َعت 
 يده الُيسرى إن سرق يف املرَّة الثالثة أو ال؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
ْجن حىت يتوب، و به قال احلنفية، وهو رواية  القول األول: عدم القطع، وخُيَلَّد يف السّ 

 .(1)عن أمحد
 لوا به:ومما استد

قالوا: إن , حيث (2)من األدلة اليت ساقها احلنفية قاعدة األمر ال يقتضي التكرار
ال يقتضي التكرار وال حيتمله (3) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ األمر يف قوله تعاىل: 

 فال تقطع من األيدي إال ميني السارق.
 وهبذا يكون قوهلم يف املسألة قد وافق مدركهم األصوي.

أن ال أدع  إين ألستحي من هللا تعاىل»: لرواية أمحد بقول علي واستدل احلنابلة 
 .(5( )4)«له يدا  أيكل هبا ويستنجي هبا، و رجال  ميشي عليها

 ـــــــــــــــــ

 12/447، و املغين3/221اهلداية مع شرحها العناية (1)

 3/225كنز الدقائق تبيني احلقائق شرح   (2)
  38 سورة املائدة: (3)
 .368سبق خترجيه ص (4)
 12/447املغين (5)
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 تقطع يف الثالثة يده اليسرى، ويف الرابعة رجله اليمىن، و به قال القول الثاين:
 .(1)واية عن أمحداملالكية، والشافعية، وهو ر 

 ومما استدلوا به:
َ به رابعة فقطع ُأيت  بسارق اثلثةحديث أن النيب  .1 ، فقطع يده اليسرى، مث ُأيت 

 .(2)رجله اليمىن
 .(3)أهنا سرقة حصلت مع وجود بعض أطرافه، فوجب القطع هلا كاألوىل والثانية .2

 ـــــــــــــــــ

 447-12/446، واملغين5/444، واملهذب 4/494اإلشراف  (1)
 .369سبق خترجيه ص (2)
  5/444املهذب  (3)
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 المبحث الثالث

 تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 .التعريف ابلقاعدةاملطلب األول:
   ن:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتااملطلب الثاين: 
  إن جىن الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه.املسألة األوىل: 
 رات؟ مربع يقر أهل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن  املسألة الثانية:
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 المبحث الثالث
 (1) تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

 .(2)اإليضاحلغة:  البيان
هو الدليل، والدليل: هو ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب واصطالحاً: 

 .(3)خربيّ 
 .(5)، وهو وقت العمل(4)وقت توجه الطلب: حلاجةوقت ا

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:
ها، وعند جة إلياحلا أتخري بيان ما أوحي إليه من األحكام عند وقت ال جيوز للنيب 

 زمن تنفيذ الفعل والعمل ابخلطاب.
يفية احلج كيبني   مل حلجومثال ذلك: أن يقول هلم: حجوا هذا العام، مث إذا جاء وقت ا

 وطريقته.
 آراء العلماء في القاعدة:

حكـــى غـــري واحـــد مـــن األصـــوليني االتفـــاق علـــى أن أتخـــري البيـــان عـــن وقـــت احلاجـــة ال 
، ورأى بعضــهم أن هــذا االتفــاق عنــد مــن مينــع التكليــف مبــا ال يطــاق، أمــا مــن جــّوزه (6)جيــوز

 .(7)يقع فهو يقول: جوازه، لكنهم مجيعا متفقون على أنه مل
 ـــــــــــــــــ

، وقواطـــــع 165، وتقريـــــب الوصـــــول/ 2/889، وخمتصـــــر ابـــــن احلاجـــــب2/57( فـــــواتح الرمحـــــوت1)
، والبحـــــر 3/36، اإلحكـــــام لآلمـــــدي3/65، واملستصـــــفى1/166والربهـــــان، 2/150األدلـــــة
 1/534، و روضة الناظر3/421، ورفع احلاجب5/107احمليط

 1089القاموس احمليط/ (2)

 2/671شرح خمتصر الروضة (3)

 3/423رفع احلاجب (4)
 5/1596اإلهباج  (5)

، وشــرح العضــد علــى 3/39، واإلحكــام لآلمــدي 5/1596، واإلهبــاج 2/60( فــواتح الرمحــوت 6)
 2/585، وروضة الناظر 3/130خمتصر ابن احلاجب 

، وشــرح العضــد علــى خمتصــر 2/890، وخمتصــر ابــن احلاجــب 222( شــرح تنقــيح الفصــول، ص: 7)
= 
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 األدلــة: 
 ومما استدلوا به:

 .(1)أنه إن ُأخر البيان عنه مل يتمكن املكلف من املعرفة مبا تضمنه اخلطاب .1
إلتيـــان ابلشـــيء مـــع عـــدم أن اإلتيـــان ابلشـــيء مـــع عـــدم العلـــم بـــه ممتنـــع، والتكليـــف اب .2

 .(2)تكليف مبا ال يطاقالعلم به 

 ـــــــــــــــــ
= 

، وشـــرح الكوكـــب املنـــري 3/493، والبحـــر احملـــيط 57، ومجـــع اجلوامـــع /3/130ابـــن احلاجـــب 
3/451-452 

 5/107البحر احمليط (1)

 5/1596 اإلهباج (2)
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 المطلب الثاني

 ةأثر القاعدة في المسائل الفقهي
 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: إن جنى الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه:

 ه ديتهاقلتإن قتل الرجل نفسه خطأ، أو جىن على طرف من أطرافه، فهل على ع
 لورثته، أو عليها أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 القول األول:

قلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث، على عا
 .(1)و هذا رواية عن اإلمام أمحد

 ومما استدل به هلذا القول:
 .(2)أهنا جناية خطأ، فكان عقلها على عاقلته، كما لو قتل غريه

 القول الثاين:
 .(3)أهل العلمأن جنايته هدر، وليس على عاقلته شيء، و إىل هذا ذهب أكثر 

 ومما استدلوا به:
فمات، فلم  ، فرجع سيفه على نفسه،(5)ابرز مرحبا  يوم خيرب (4)أن عامر بن األكوع

 ـــــــــــــــــ

 5/523، ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي 12/33املغين (1)
 12/34املغين  (2)
، وهناية املطلب 2/213، والتفريع4/138، واإلشراف 5/114خمتصر اختالف العلماء  (3)

، ورؤوس املسائل اخلالفية 12/34، واملغين591- 11/590، و البيان 16/538
5/523 

هو عامر بن سنان األنصاري ، عم سلمة بن األكوع، وقيل أخوه، استشهد  :عامر بن األكوع (4)
 2/335، واالستيعاب3/82، وأسد الغابة2/250اإلصابة .يوم خيرب، رضي هللا عنه

 هذه القصة يف غزوة خيرب من حديث سلمة بن األكوع قال:" ملا كان يوم خيرب قاتل أخي قتاال   (5)
يف ذلك، وشكوا  ، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب النيب  هللا شديدا  مع رسول

= 
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، وأتخري البيان عن وقت (1) فيه بدية وال غريها، ولو وجبت لبينه النيب  يقض النيب 
 احلاجة ال جيوز.

ومل يقل: إن ديته على  ،(2)«بل مات جماهدا  » :فقال النيب » جاء يف البيان: 
؛ ألنه وقت احلاجة، وأتخري البيان عن وقت  عاقلته، ولو وجبت عليهم لبينه النيب 

  .(3)«احلاجة ال جيوز
 . جيوزجة العلى القول أبن أتخري البيان عن وقت احلا فيكون هذا القول خمرجاا

 ـــــــــــــــــ
= 

فيه: رجل مات يف سالحه ! وشكوا يف بعض أمره.. وقال يف آخر احلديث: قال: فقلت اي 
: رسول هللا: إن أانسا  ليهابون الصالة عليه، يقولون: رجل مات يف سالحه. فقال رسول هللا 

 ".مات جماهدا  جماهدا  
 12/34املغين  (1)
 .، يف كتاب اجلهاد، ابب غزوة خيرب1430-3/1429رواه مسلم  (2)
 591 - 11/590البيان  (3)
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 ر أربع مرات؟ أن يق بالزنا المسألة الثانية: هل يشترط في إقامة الحد على المقر

قراره مرة إيكفي  ، أممن أقر ابلزان هل يشرتط يف إقامة احلد عليه أن يقر أربع مرات
 واحدة؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
، (1)يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات، و به قال احلنفية القول األول:

 .(2)واحلنابلة
 ومما استدلوا به:

رجل من الناس  ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال: أتى رسول هللاما 
فتنحى  وهو يف املسجد فناداه: اي رسول هللا إين زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النيب 
، فجاء  لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: اي رسول هللا إين زنيت، فأعرض عنه 

 شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النيب الذي أعرض عنه، فلما  لشق وجه النيب 
قال: نعم،  فقال رسول  «أحصنت؟»قال: ال اي رسول هللا، فقال: « أبك جنون؟» فقال:
  .(3)«اذهبوا فارمجوه»: هللا

؛ ألنه ال جيوز ترك  وجه االستدالل: لو وجب احلد مبرَّة مل يعرض عنه رسول هللا 
 .(4)تعاىل حد وجب هلل

ال يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات، بل يكفي إقراره  القول الثاين:
 .(6)، والشافعية(5)مرّة واحدة، و به قال املالكية

 ـــــــــــــــــ

 3/283، وخمتصر اختالف العلماء 9/91املبسوط  (1)
 12/354املغين  (2)
حصنت؟، ومسلم ، يف كتاب احلدود، ابب سؤال اإلمام املقر: هل أ6/2502أخرجه البخاري  (3)

 ، يف كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزان.3/1318
 12/355املغين  (4)
 61 -12/58، والذخرية 2/222، والتفريع 204 /4 اإلشراف (5)
 4/150مغين احملتاج  (6)
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 ومما استدلوا به:
 .(1)رمجهافاعرتفت ف «فإن اعرتفت فارمجها واغد اي أنيس إىل امرأة هذا»حديث:

وجه االستدالل: أن احلديث ظاهر ظهورا  واضحا  يف أن الزان يثبت ابالعرتاف به مرة 
ظاهر يف االكتفاء يف االعرتاف مرّة  «فإن اعرتفت فارمجها» فيه: واحدة؛ ألن قوله 

له : فإن اعرتفت أربع مرات  واحدة، إذ لو كان االعرتاف أربع مرات ال بد منه لقال 
ما مل يقل ذلك ُعل م أن املرة الواحدة تكفي؛ ألنه ال جيوز أتخري البيان عن وقت فارمجها، فل
 .(2)احلاجة

يف خربه ألنه  (3)إمنا كرره على ماعز وردُّوا على أصحاب القول األول أبن النيب 
 .(4)«؟أَب َك جنون»شك يف عقله، وهلذا قال: 

 ـــــــــــــــــ

  403سبق خترجيه ص (1)
 19-6/18أضواء البيان  (2)

ي، معدود يف املدنيني، وكتب له رسول هللا كتااب  إبسالم قومه، هو ماعز بن مالك األسلم :ماعز (3)
، وكان حمصنا  فرجم. انظر: االستيعاب   َ وهو الذي اعرتف على نفسه ابلزان اتئبا  منيبا 

  5/521، واإلصابة  4/232، و أسد الغابة 3/1345
 4/150مغين احملتاج  (4)
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 المبحث الرابع

 األصل في الكالم الحقيقة
 
 
 
 

 ه مطلبان: وفي
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 

 ي :دة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحاملطلب الثاين: 
 النفي يف حد احلرابة. -
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 المبحث الرابع

 (1)األصل في الكالم الحقيقة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
 مفردات القاعدة:

 .(2)هنا مبعىن الراجح وهو : سبق تعريفه،األصل
 .(3)ما تضمن كلمتني ابإلسناد: الكالم
  . (4)من احلق، وهو ضد الباطل، مصدر حق الشيء: إذا وجب وثبت : لغة:احلقيقة

يوان لى احلعألسد هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أصال ، كإطالق لفظ اواصطالحاً: 
 املفرتس.

هو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة بينه وبني ما : واجملا هي يف مقابلة اجملاز: و 
 .(5)وضع له، كإطالق لفظ األسد على الرجل الشجاع

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 ام دليل علىق إذا ، إالأن الراجح عند السامع محل كالم املتكلم على حقيقته ال على جمازه
 إرادة اجملاز.

 ـــــــــــــــــ

، 3/194، والفروق للقرايف 2/31والتحبري ، و التقرير 59األشباه والنظائر البن جنيم /  (1)
 1/393للحصين، والقواعد 139واألشباه و النظائر للسيوطي/

 1/20، واإلحكام لآلمدي1/20، وقواطع األدلة 1/26، والبحر احمليط 1/9تيسري التحرير (2)
 2/547، وشرح خمتصر الروضة185التعريفات/ ( 3)

 806/، والقاموس احمليط 125( املصباح املنري/4)

 2/84، وقواطع األدلة 471مفتاح الوصول/  (5)
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 :ء العلماء في القاعدة مع األدلةآرا

 كما يلي:  ها وذلكقبل ذكر أقوال العلماء يف القاعدة ال بد من حترير حمل النزاع في
إن كانــــت احلقيقــــة مســــتعملة، واجملــــاز غــــري اتفقــــوا علــــى تقــــدمي احلقيقــــة علــــى اجملــــا  

 حبيـــث ال يتبـــادر املعـــىن مســـتعمل، أو كـــان كـــل منهمـــا مســـتعمال  واحلقيقـــة أغلـــب اســـتعماال  
 .(1)اجملازي إىل الذهن عند اإلطالق؛ ألن احلقيقة هي األصل ومل يوجد ما يعارضها

إن كــاان يف االســتعمال ســواء؛ وذلــك ألصــالة اتفقــوا علــى تقــدمي احلقيقــة علــى اجملــا  و 
ع أنـه احلقيقة وأسبقيتها، كلفظ النكاح فإنه يطلق على الوطء وعلـى العقـد إطالقـا  متسـاواي  مـ

 .(2)حقيقة يف أحدمها جماز يف اآلخر 
إن كانــت احلقيقــة مهجــورة و مماتــه يف العــرف  اتفقــوا علــى تقــدمي اجملــا  علــى احلقيقــةو 

 . (3)ابلكلية، حبيث ال تُراد يف العرف
د يف بعـــض قـــة تتعاهـــاجملـــاز غالبـــا  يف االســـتعمال، واحلقيوحمـــل اخلـــالف فيمـــا إذا كـــان 

 ماء أيهما يقدم على ثالثة أقوال:األوقات ، فهنا اختلف العل
 .(4): تقدم احلقيقة، ألصالتها. وهبذا قال أبو حنيفةالقول األول
 .(5): يقدم اجملاز، لظهوره ورجحانه، و به قال صاحبا أيب حنيفةالقول الثاين

: أنه جممل فيتوقف فيه، وال حيمل على أحدمها إال بقرينة؛ لرجحان كـل منهمـا القول الثالث
 .(6)و به قال بعض الشافعية. من وجه، 

 ـــــــــــــــــ

 1/195، وشرح الكوكب املنري 2/173، وهناية السول 228-2/227البحر احمليط  (1)

 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (2)
 املراجع السابقة الصفحات نفسها. (3)
 .1/195فواتح الرمحوت  ، ومسلم الثبوت مع2/228، و البحر احمليط 98شرح تنقيح الفصول، ص:  (4)
ومها: أبو يوسف وحممد ابن احلسن، كما اختار هذا القول القرايف، وابن النجار. انظر: شرح  (5)

 ، واملراجع السابقة.180-179، وتقريب الوصول ص: 196و 1/195الكوكب املنري 
، ومجع 173-2/172انظر: املنهاج مع هناية السول  كالرازي، والبيضاوي، واتج الدين ابن السبكي( 6)

 ، واملراجع السابقة. على أهنم ينسبون إىل احملصول.1/522، وشرح احمللي عليه 32اجلوامع ص: 
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي :

 :(1)النفي في حد الحرابة -

  گک  ک  ک  گچ اختلف العلماء يف املراد ابلنفي يف حد احلرابة الوارد يف قوله تعاىل: 

 ، وذلك على أقوال: (2) چ
 .(3)يف اآلية هو احلبس يف البلد نفسه، و به قال احلنفية أن املراد ابلنفي القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(4)أن العقوبة ابحلبس مشروع، فاألخذ مبا له نظري يف الشرع أوىل من األخذ مبا ال نظري له

أن املراد ابلنفي يف اآلية هو إخراجهم من البلد الذي كانوا فيه إىل غريه  القول الثاين:
 . (5)به قال املالكيةوحبسهم فيه، و 
 ومما استدلوا به:

أن معىن النفي اإلخراج من املوضع املتوطن، ومنعهم من اإلقامة فيه، واأللف والالم يف قوله 
 .(7)للعهد، وهي األرض اليت كانوا فيها (6) چ  گک  ک  ک  گچ  تعاىل

 ـــــــــــــــــ

أو امرأة أو حر تتعذر مع االستغاثة عادة من رجل   هي كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه :احلرابة (1)
جامع األمهات/  ماال . وإن مل يقتل وإن مل أيخذ  خميفها أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو

 6/314، ومواهب اجلليل 523
 33املائدة:  (2)
 9/199املبسوط  (3)
 9/199املبسوط  (4)
 185 -4/184اإلشراف  (5)
 33املائدة:  (6)
 185 -4/184اإلشراف  (7)
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 م فيبعدوا، أن املراد ابلنفي يف اآلية هو طلبهم إلقامة احلدود عليه القول الثالث:
 .(1)و به قال الشافعية

 ومما استدلوا به:
ظاهره يقتضي أن يكون النفي راجعا  إىل  (2) چ  گک  ک  ک  گچ أن قوله تعاىل: 

مجيعهم، و ال يكون راجعا  إىل مجيعهم إال على القول أبن املراد به أن يُْطلبوا إلقامة احلدود 
 .(3)عليهم فيهربوا

ابلنفي يف اآلية هو تشريدهم عن األمصار والبلدان، فال ُيرْتَُكون أن املراد  القول الرابع:
 . (4)أيوون بلدا ، و به قال احلنابلة

 ومما استدلوا به:
 . (5)ظاهر اآلية، فإن النفي الطرد واإلبعاد، واحلبس إمساك، ومها يتنافيان

 فلفظ النفي يف اآلية قد دار بني معناه احلقيقي ومعناه اجملازي.
احلقيقي للنفي هو: الطرد واإلبعاد عن الوطن. جاء يف النهاية يف غريب احلديث فاملعىن 
 . (6)«ا ، إذا أخرجته من البلد وطردتهاإلبعاد عن البلد، يقال: نفيته أنفيه نفي :النفي»واألثر: 

 قال الشاعر:ا بس، كماحل واملعىن اجملازي له هو: احلبس، فالنفي يف لغة العرب يطلق ويراد به
 (7)خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها         فلسنا من األحياء فيها وال املوتى

 ـــــــــــــــــ

 13/355احلاوي الكبري  (1)

 33املائدة:  (2)
  13/355احلاوي الكبري  (3)
 12/482املغين  (4)
 12/483املصدر السابق  (5)
 935النهاية يف غريب احلديث واألثر/ (6)
 1/38دجعفر بن أيب طالب، انظر: احملاسن واألضدا عبدهللا بن ينسب هذا البيت لعبدهللا بن معاوية بن (7)

  .ايناألصفه حسنيلل 2/315، و حماضرات األدابء وحماورات الشعراء أليب عثمان عمرو بن اجلاحظ
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 فجعل احلبس كاخلروج من األرض. 
وقد بىن ابن القيم اختالف العلماء يف هذه املسألة بناء  على اختالفهم يف القاعدة 

مال ، أو مرتددا  ومن هذا اخلالف العارض من جهة كون اللفظ مشرتكا ، أو جم»حيث قال:
د التقييد وهو بني محله على معناه عند اإلطالق وهو املسمى ابحلقيقة، أو على معناه عن

ک  ک  ک  چ وكما فهم أهل احلجاز من قوله تعاىل: »إىل أن قال:  «املسمى ابجملاز..

 . (1)«سطرده من األرض من موضع إىل موضع، وفهم أهل العراق منه احلب چ         گگ

 ـــــــــــــــــ

 .573 – 2/565لى اجلهمية واملعطلة الصواعق املرسلة ع (1)
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 المبحث الخامس

 هل اسم الزاني حقيقة في الزاني والزانية؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدةاملطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 إذا أمكنت العاقلة البالغة صبيا أو جمنوان هل يلزمها احلد؟ -
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 المبحث الخامس
 ؟(1)زاني حقيقة في الزاني والزانيةهل اسم ال

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 :مفردات القاعدة

 : يطلق على معان منها:(2): اسم فاعل من الزان، والزان لغةالزاين
 الرقي على الشيء، تقول: زأن يف اجلبل يزأن، إذا صعد.  .1
 نه يضيق ببوله.الضيق، ومنه قيل للحاقن: زانء؛ أل .2
 .الفجور، أي وطأ املرأة من غري عقد شرعي، وهذا هو املراد هنا .3

 .(3)هو وطأ الرجل املرأة يف القبل، يف غري ملك أو شبهة ملك واصطالحاً:
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 نه  هو ابعتبار أالزاين ة يفهل حيمل لفظ الزاين على حقيقته يف الزاين والزانية، أم أنه حقيق
 الفاعل، وجماز يف الزانية ابعتبار أهنا حمل الفعل، وال فعل هلا؟

 ـــــــــــــــــ

 342، و ختريج الفروع على األصول للزجناين /296- 1/295الكايف شرح أصول البزدوي  (1)
ة البحث، مث ا يف خطأثبتههذه القاعدة نص عليها الزجناين يف كتابه حتريج الفروع على األصول، و  -

 فقد رأيت أن ألصوليةعد اوألن للقواعد القفهية عالقة وشبه ابلقوا تبني يل أهنا قاعدة فقهية،
 أبقيها وأتكلم عن املسالة الفقهية املتعلقة هبا كمسألة يف احلدود.

 259- 1/258اتج العروس  (2)

 5/247شرح فتح القدير  (3)
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 آراء العلماء في القاعدة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن: 
 .(1)أن اسم الزاين حقيقة يف الزاين والزانية، و به قال الشافعية القول األول:
 .(2)، و به قال احلنفيةأن اسم الزاين حقيقة يف الزاين، وجماز يف الزانية القول الثاين:

 األدلة:
 من أدلة القول األول: 

 . (3) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  قوله تعاىل:
 . (4)وجه االستدالل: أنه مساها زانية، وبدأ هبا، واالسم حبقيقته حىت يقوم دليل اجملاز

 :من أدلة القول الثاين
لزان عبارة عن فعل وال فعل هلا، وإمنا هي حمل أهنا نسبت إىل فعل الزان فسميت زانية؛ ألن ا

 .(5)الفعل وممكنة له

 ـــــــــــــــــ

 342ختريج الفروع على األصول للزجناين / (1)
 342، و ختريج الفروع على األصول للزجناين /296- 1/295الكايف شرح أصول البزدوي  (2)
 2سورة النور: (3)
تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية  ، و 342ختريج الفروع على األصول للزجناين / (4)

 .، أليب شجاع حممد بن علي بن شعيب بن الدهان 478-4/476انفعة
 342ع على األصول للزجناين /، و ختريج الفرو 272- 5/271شرح فتح القدير  (5)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي :

 ؟حدا الإذا مكَّنت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا من نفسها فوطئها هل يلزمه

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:
و هو رواية عن ، (2)،وبعض احلنفية(1)يلزمها احلد، و به قال الشافعية ول:القول األ

 .(3)أمحد
 ومما استدلوا به:
 .(4) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  قوله تعاىل :

 از. ليل اجملدقوم يوجه االستدالل: أنه مساها زانية، وبدأ هبا، واالسم حبقيقته حىت 
 ومما يشهد أهنا زانية:

 : زنيت.ب احلد على من قال هلاوجو  .1
 .(5) وقول الغامدية: زنيت  .2

 ة.زانيو هذا القول خمرج على القول أبن اسم الزاين حقيقة يف الزاين وال
 .(6)ال يلزمها احلد، و به قال احلنفية :القول الثاين

 ومما استدلوا به:
ن زوجها فسها من كنتمأهنا مكنت نفسها من فاعل مل أيمث ومل حيرج، فال حُتَّد، كما لو 

 وبيان ذلك:
 ـــــــــــــــــ

 342، و ختريج الفروع على األصول للزجناين /5/381املهذب  (1)
 5/271، وشرح فتح القدير 55-9/54كزفر، و أيب يوسف يف رواية. انظر: املبسوط  (2)
 302-26/301اإلنصاف مع الشرح الكبري  وهو الصحيح عند احلنابلة. انظر: (3)
 2سورة النور: (4)

، و تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ  342ج الفروع على األصول للزجناين /ختري (5)
  478-4/477مذهبية انفعة 

 272- 5/271شرح فتح القدير (6)
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 أن اإلمث واحلرج ينبين على اخلطاب، ومها ال خياطبان. -
عر انئمة ال تش ها وهيعل فيكما أن املباشر للفعل هو الرجل، واملرأة اتبعة، بدليل تصور الف  -

 صل.بوت األع بثبذلك وإن مل يكن أصل الفعل زان فهي ال تصري زانية؛ ألن ثبوت التب
صيب واجملنون زان  لغة، ولكن ليس بزان  شرعا ؛ ألن الزان شرعا  فعل وجب الكف أن فعل ال -

عنه خلطاب الشرع، فال ينفك عن اإلمث واحلرج، وفعل الصيب واجملنون ال يوصف بذلك، وإذا 
انعدم الزان شرعا يف جانبه فكذلك يف جانبها، واحلد حكم شرعي فيستدعي ثبوت سببه 

ہ  ہ  ھ  ھ    چ  عاىل زانية على معىن أهنا مزين هبا كما قال تعاىل: شرعا، وإمنا مساها هللا ت

 .أي مدفوق(2)چٹ  ٹ  ڤ   ڤ     چ  وقوله تعاىل:،  أي مرضية(1)چ
إمنا جيب احلد على قاذفها لنسبتها إىل ما تتعري، وتستوجب به احلد، وتقضي به شهوهتا،  -

 .(3)وهو التمكني من الزان، وإن كانت اتبعة يف ذلك
صعد ، أن تسميتها زانية جماز ال حقيقة، فإن الزان حركة الرجل ، يقال : زان يف اجلبل إذا  -

: أن املرأة موطوءة والرجل واطئ وجيب املهر وحمل الفعل ال يشارك الفعل، والفرق بينهما
عليه هلا، لكن وجب احلد عليها حيث مكنت من زان، وأفعال هؤالء ليست زان، فال جيب 

 .(4)دعليها احل
, وجما  يف لزاينيف ا على القول أبن اسم الزاين حقيقة يكون هذا القول خمرجاوعليه 

 الزانية, وقد وافق أصحابه رأيهم يف القاعدة.
إن كان الواطئ صبيا  فال حد عليها، أما إن كان جمنوان  فعليها احلد، و به  القول الثالث:
 .(1)، وهو رواية عن أمحد(5)قال املالكية

 ـــــــــــــــــ

 21سورة احلاقة:  (1)
 6سورة الطارق: (2)
 5883-11/5881، والتجريد 5/271، وشرح فتح القدير 55-9/54املبسوط  (3)
 4/477ائل خالفية ذائعة تقومي النظر يف مس (4)
 .8/76، و شرح الزرقاين 9/250نح اجلليل شرح خمتصر خليل م (5)
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 :استدلوا بهومما 
 أن املرأة تنال اللذة من اجملنون، و ال تنال من الصيب.

 ـــــــــــــــــ
= 

اإلنصاف مع الشرح  وعند احلنابلة قول آخر وهو: إن كان ابن عشر ُحدَّت، وإال فال. انظر: (1)
 302-26/301الكبري 



 

 432 

 

 الفصل الثاني

 القواعد المتعلقة بالعام والخاص

 
 

 وفيه ستة عشر مبحثا:
 : العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه.املبحث األول
 : نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم. املبحث الثاين

 ن( إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث..: )ماملبحث الثالث
 : هل للمشرتك عموم. املبحث الرابع

 : هل العبيد يدخلون حتت اخلطاب العام.املبحث اخلامس
 .ل غريهتناو : الكافر يدخل حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله و املبحث السادس

 : قضية العني ال تعم.املبحث السابع
 م الكتاب ابلسنة.: جواز ختصيص عمو املبحث الثامن
 : جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد.املبحث التاسع
 .  : جواز ختصيص عموم الكتاب بفعل النيباملبحث العاشر

 : جواز ختصيص العموم ابإلمجاع.املبحث احلادي عشر
 : جواز ختصيص العموم ابلقياس.املبحث الثاين عشر

 وت بدليل ظين.: جواز ختصيص العام القطعي الثباملبحث الثالث عشر
 :جواز ختصيص السنة ابلكتاب.املبحث الرابع عشر

 : جواز ختصيص السنة ابلسنة. املبحث اخلامس عشر
 : االستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذا؟ املبحث السادس عشر
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 المبحث األول

 العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه
 
 

 وفيه مطلبان:
 لقاعدةالتعريف اب املطلب األول:
 ئل:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه ثالث مسا املطلب الثاين:
 تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام. املسألة األوىل:
 حكم سرقة األشياء الرطبة. املسألة الثانية:
 سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب. حكم املسألة الثالثة:
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 المبحث األول

 (1)على عمومه حتى يرد ما يخصصهالعام يبقى 

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
 :مفردات القاعدة

 .(2): الشامل، تقول: عمَّ الشيُء، يُعما عموما: إذا مشل اجلماعةيف اللغة العام :العام
 .(3)«حصركالم مستغرق جلميع ما يصلح له، حبسب وضع واحد دفعة بال »: و اصطالحاً 

ــــه دون :التخصــــيص ــــه ل  يف اللغــــة: اإلفــــراد، يقــــال: خصصــــُت فــــالان بكــــذا: إذا جعلت
 .(4)غريه

 .(5): هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام قبل تقرر حكمهواصطالحاً 
 معنى القاعدة إجماالً:

هـا، حـىت مجيعلـى أن الكلمة إذا كانت صاحلة الستغراق مجيع مسمياهتا، فإهنـا حتمـل ع
 يرد ما به جيوز إخراج شيء من تلك املسميات.

 ـــــــــــــــــ

 املسامع ، وتشنيف2/36، والبحر احمليط 1/94، و1/316، والفروق 308ميزان األصول/ (1)
 108-4/107، وإعالم املوقعني 6/442، و جمموع الفتاوى 2/715

 .1141، والقاموس احمليط /219( خمتار الصحاح/ 2)
مــع  2/312مــع شــرح العضــد، واملنهــاج  2/99، وخمتصــر ابــن احلاجــب 2/662روضــة النــاظر  (3)

 3/5، و البحر احمليط 137، وتقريب الوصول/44هناية السول، ومجع اجلوامع / 

 .3/241، والبحر احمليط 234 -233( املصباح املنري/ 4)

، و شـرح الكوكــب 47، ومجـع اجلوامـع/ 141، وتقريـب الوصـول / 47شـرح تنقــيح الفصـول /  (5)
 .386، واملذكرة/ 3/267املنري 
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 آراء العلماء في القاعدة:

وأنـه ال ميكـن ختصيصـه إال اتفق العلماء أن العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه,  
بدليل جيب الرجوع إليه، وإذا مل يرد الدليل املخصّ ص، فإنه جيب العمل ابلعام، وال جيـوز تـرك 

 . (1)ظاهره 

 ـــــــــــــــــ

، 1/94، و3/246، و5/78، وأضواء البيان 1/316، والفروق 308( ميزان األصول/1)
 108-4/107، وإعالم املوقعني 6/442جمموع الفتاوى ، و 2/36والبحر احمليط 



 

 436 

 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه ثالث مسائل:

 والبلد الحرام: (1)المسألة األولى: تغليظ الدية في الشهر الحرام

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 .(3)، واملالكية(2)ال تغلظ الدية فيهما، و به قال احلنفية القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(4) چٺ  ٿ  ٿ      ٿچ عموم قوله تعاىل: . 1
فهو قتل خطأ حمض  كالقتل يف غري ، (5)«يف النفس مائة من اإلبل»: عموم قوله  .2

 .(6)هذه املواضع واألوقات، ومن ادعى يف ذلك ختصيصا  فعليه الدليل
ا العموم، فقد ُردَّ مبا ُرو ي أن رجال  أصيب أما اإلمجاع الذي اْسُتد َل به على ختصيص هذ

 . (7)فقال له: عليَّ ديته من بيت املال عليا    عند البيت، فسأل عمر
مل ير فيه أكثر من الدية، ومل خيالفه عمر   ا  وجه االستدالل: أن علي

، و عليه (8)
 .تكون دعوى اإلمجاع غري مسلمة

 ـــــــــــــــــ

 8/114األشهر احلرم: هي ذو القعدة، و ذو احلجة، و حمرم، ورجب. أسىن املطالب  (1)

 11/5705التجريد للقدوري  (2)
 4/338، وبداية اجملتهد 4/113اإلشراف  (3)
 92سورة النساء: (4)
قسامة ،ابب: ذكر حديث عمرو بن حزم يف ال يف كتاب، 8/52أخرجه النسائي يف اجملتىب  (5)

يف  2/193العقل، وكذا الدارمي يف سننه  يف كتاب221/  2العقول، واإلمام مالك يف املوطأ 
 الدايت، وضعفه األلباين يف تعليقه على  يف كتاب 100، 8/73الدايت، والبيهقي  كتاب

  سنن النسائي        
 4/338، وبداية اجملتهد 4/113اإلشراف  (6)

 10/51أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (7)
  11/5707، والتجريد للقدوري 2/236أحكام القرآن للجصاص  (8)
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ر ما ذكره اعتبا عدم ا القول خمرج على مدلول القاعدة، الستدالل أصحابه ابلعموم، ووهذ
 املخالف هلم دليال  خمصصا .

 .(2)، واحلنابلة(1)تغلظ فيهما، و به قال الشافعية القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

، أو ذا رممن قتل يف احل»اإلمجاع، حيث إنه قد روي عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال:
، كما أنه قد روي أن رجال  (3)« البلد احلرام، فعليه دية وثلثرحم، أو يف الشهر احلرام، ويف

: ديته اثنا رضي هللا عنهما قتل رجال  يف الشهر احلرام، ويف البلد احلرام، فقال ابن عباس
، فظهر وانتشر، ومل (4)احلرام أربعة آالف، وللبلد احلرام أربعة آالف، وللشهر عشر ألفا  

 .(5)ينكر، فكان إمجاعا  
 :المسألة الثانية: حكم سرقة األشياء الرطبة

أو ال؟  طع يدهل تقمن سرق شيئا  من األشياء الرطبة كالطعام والفواكه واملائعات، فه
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني:

 .(6)ب القطع، و به قال اجلمهورجي القول األول:

 ـــــــــــــــــ

 4/54، ومغين احملتاج 8/71، والسنن الكربى 115 -8/114أسىن املطالب  (1)
 12/23املغين  (2)
أ يف الشهر يف كتاب الدايت، ابب تغليظ الدية يف اخلط 8/71أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (3)

 احلرام، ولكن عن عمر رضي هللا عنه.
 يف كتاب الدايت، ابب تغليظ الدية يف اخلطأ يف الشهر احلرام. 8/71 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (4)
 12/24املغين  (5)
، وختريج الفروع على 4/162، ومغين احملتاج 12/160، والذخرية 4/461اإلشراف  (6)

 12/424واملغين ، 349األصول للزجناين /
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 ومما استدلوا به:
 .(1) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  عموم قوله تعاىل:
، إال ا  ه سارقآخذ عموم اآلية يقتضي إجياب القطع يف كل ما يسمى أن وجه االستدالل:

 ما دل الدليل على عدم القطع فيه.
، أو (4)، فإذا آواه املراح(3)، وال يف حريسة جبل(2)ال قطع يف مثر معلق» ومحلوا حديث:

، على أن املراد به عدم احلرز، فال قطع فيها (7)« (6)فالقطع فيما يبلغ مثن اجملن (5)اجلرين
رين فإذا آواه املراح، أو اجل»... يف آخر احلديث:  طاملا بقيت الثمار معلقة بدليل قوله 

 . (8)ثمار ال توضع يف اجلرين إال وهي رطبة لكي جتَ ّف فيه، وال«فالقطع فيما يبلغ مثن اجملن
يف عهد عثمان بن  (9)أن سارقا  سرق أتْـُرجَّة قال الشافعي: أخربان مالك»كما جاء يف األم: 

ال ق ين عشر درمها  بدينار، فقطع يده.، فأمر هبا، فقوّ مت بثالثة دراهم من صرف اثعفان
مالك: هي األتْـُرجَّة اليت أيكلها الناس.. قال الشافعي: ويدل حديث عثمان على أن القطع 
يف الثمر الرطب صلح بيبس أو مل يصلح؛ ألن األتْـرُّج ال ييبس، فكل ما له مثن هكذا يقطع 

 ـــــــــــــــــ

 38املائدة : (1)
 20/275انظر: شروح املوطأ يف رؤوس األشجار من ضروب الثمار.هو ما كان  :الثمر املعلق (2)
 20/275هو ما حُيَْرس يف اجلبل من املاشية. انظر: شروح املوطأ  :حريسة اجلبل (3)
 20/277انظر: التمهيد  هو موضع مبيت الغنم الذي تروح إليه، وجُتمع فيه ليال .  :املراح (4)
 1/132هو املوضع الذي جيمع فيه التمر، ويرتك حىت يتم جفافه. انظر: املطلع  :اجلرين (5)
 181هو الرتس.  انظر: طلبة الطلبة / :اجملن (6)
احلدود، ابب: ما جيب فيه القطع، والبيهقي يف السنن  يف كتاب 2/30اإلمام مالك يف املوطأ أخرجه  (7)

 7/293السرقة، ابب: ما يكون حرزا  أو ما ال يكون، وكذا يف الصغرى  يف كتاب8/266الكربى 
 7398برقم  2/1233) نسخة األعظمي (، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

 رواية سحنون بن سعيد التنوخي، ط دار الفكر. 4/418ى املدونة الكرب  (8)
 70املصباح املنري/ انظر: بضم اهلمزة ، وتشديد اجليم، نوع من أنواع الفواكه. األُترجَّة: (9)
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 .(1)«فيه إذا بلغت قيمته ربع دينار 
ائه على ، وإبقمومصحابه ابلععلى مدلول القاعدة، الستدالل أ فيكون هذا القول خمرجا  

 عمومه؛ لعدم وجود املخصص عندهم.
 .(2)ال قطع، و به قال احلنفية القول الثاين:

 ومما استدلوا به: 
 .(3)«إين ال أقطع يف الطعام»حديث: 

يحمل فقالوا: اإلمجاع منعقد على وجوب القطع يف احلنطة، والسكر، وهو طعام جاف، ف
هذا احلديث على غري حمل اإلمجاع، وهو ما يتسارع إليه الفساد، كاملهيأ لألكل، وما يف 

 .(4)معناه من اللحوم، والثمار الرطبة
ال قطع يف مثر معلق، وال يف حريسة جبل، فإذا آواه املراح، أو اجلرين فالقطع » وأما حديث:

رين فالقطع فيما يبلغ آواه املراح، أو اجلفإذا »... ، فحملوا قوله: (5)«فيما يبلغ مثن اجملن 
على أن املقصود به الطعام اجلاف، وأنه إمنا وضع يف اجلرين حلصاده، وهو  «مثن اجملن

 جاف، فإن كان يف اجلرين وهو مما يتسارع إليه الفساد، فال قطع فيه.
مر، وفيه هو اليابس من الث والذي يؤيه اجلرين يف عادهتم»جاء يف اهلداية شرح البداية: 

 .(6)«القطع
ُقوا العام على عمومه يف هذه املسألة،  ص عندهم  املخص وجودلفأصحاب هذا القول مل يـُبـْ

 كما مر بيان ذلك.

 ـــــــــــــــــ

 7/373األم  (1)

 5/366، و شرح فتح القدير 11/5969التجريد للقدوري  (2)
  10/27أيب شيبة بلفظ خمتلف موقوفا   ، وابن10/222أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه مرفوعا   (3)
 5/367شرح فتح القدير  (4)
 سبق خترجيه قريبا . (5)
 4/164اهلداية شرح البداية للمرغياين  (6)
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 المسألة الثالثة: حكم  سرقة ما أصله اإلباحة كالحشيش والحطب:
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: 

 .(1)ورتقطع يده، و به قال  اجلمه القول األول:
 ومما استدلوا به:
 .(2) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  عموم قوله تعاىل:

وعموم اآلية يقتضي إجياب القطع يف كل ما يسمى » جاء يف ختريج الفروع على األصول:
م العموم، إال ما استثناه آخذه سارقا ، فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع حبك

 .(3)«الدليل
 وهذا خمرج على مدلول القاعدة.

 .(5)لشبهة االشرتاك فيها، و به قال احلنفية (4)ال قطع يف مجيعها إال يف السَّاج القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 (6)«ى عهد رسول هللا يف الشيء التافهعل كانت اليد ال تقطع» قول عائشة رضي هللا عنها:

 ـــــــــــــــــ

، وختريج الفروع على 4/162، ومغين احملتاج 12/154، والذخرية 4/469اإلشراف  (1)
 12/424األصول للزجناين /، واملغين 

 38املائدة : (2)
 349يج الفروع على األصول للزجناين /ختر  (3)
 .2/228فاظ الفقهية هو نوع من اخلشب يؤتى به من اهلند. معجم املصطلحات واألل :السَّاج (4)
 365 - 5/364، وشرح فتح القدير 3/201، والعناية 5975 – 11/5974التجريد  (5)
عشرة  احلدود، من قال: ال قطع يف أقل من يف كتاب 5/477أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (6)

والبيهقي يف سننه  ، ط دارا ملعرفة بريوت،4/114يف مسنده  دراهم، وأبو عوانة االسفرائيين
: 3/74يف التلخيص احلبري  احلدود، وقال ابن حجر يف كتاب 8/255الكربى من كالم عروة 

أخرجه بن أيب  ،الشيء التَّافهيف  ما كانت األيدي تُقطع يف عهد رسول هللا :عائشةحديث »
حديث أوَّله مل تكن تقطع يد  فذكره يف ،مسنده بلفظ إنَّ يد السَّارق مل تكن تُقطع شيبة يف

واحد منهما ذو مثن  ترس أو جحفة وكل يف أدىن من مثن اْلم َجنّ  السَّارق على عهد رسول اَّللَّ  
= 
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هو على صورته األصلية حبيث مل حيدث فيه أن ما كان أصله مباحا  و  وجه االستدالل:
 . (1)صنعة، فهو غري مرغوب فيه، حقري، فيكون داخال  يف حديث عائشة رضي هللا عنها

 ـــــــــــــــــ
= 

يهقي أنه مدرج من كالم عروة تنبيه عزا بن بنيَّ الب، وهو يف الصحيحني إىل قوله ذو مثن والباقي
وليس هو فيه إمنا فيه أصله وعزاه القرطيب شارح مسلم إىل  معن حديث عائشة هذا إىل مسلم

 .2/109يف الدراية ، وكذا  « البخاري وليس هو فيه أيض ا
 5/364شرح فتح القدير  (1)
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 المبحث الثاني

 نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 
 ل:ل الفقهية،وفيه ثالث مسائأثر القاعدة يف املسائ املطلب الثاين:

 هل يقتل املسلم ابلكافر ؟املسألة األوىل: 
 هل يقتل احلر ابلعبد ؟ املسألة الثانية:
 دية الذمي واملستأمن . املسألة الثالثة:
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 المبحث الثاني

 (1)نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 

 الي للقاعدة:المعنى اإلجم

ل يستوون يف ك هنم الد أبإذا ورد يف النصوص الشرعية نفٌي للمساواة بني شيئني،  فاملرا
 شيء.

                                 .(2)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڍڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ       چچ وذلك كقوله تعاىل: 
نا عام اواة هملسي اففي اآلية نفي للمساواة بني أصحاب النار وأصحاب اجلنة، ونف
ل ي، ولو قُت  ابلذم سلميقتضي نفي املساواة من مجيع الوجوه، حىت يف القصاص، فال يقتل امل

  به حلصل بينهما استواء يف القصاص
 آراء العلماء في القاعدة:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:

 ـــــــــــــــــ

، وتيســـري التحريـــر 128أصـــول افقـــه/، وامليـــزان يف 30- 3/27( التقريـــر ألصـــول البـــزدوي للبـــابريت1)
، ونفـــائس األصــــول 739- 2/738، وخمتصـــر ابــــن احلاجـــب 1/284، وفـــواتح الرمحـــوت1/250
، و هنايـــــــــــــة الوصـــــــــــــول 2/266، واإلحكـــــــــــــام لآلمـــــــــــــدي3/124، وحتفـــــــــــــة املســـــــــــــؤول 4/1876

، و البحــــــــــر 3/184، و رفــــــــــع احلاجــــــــــب256، وختــــــــــريج الفــــــــــروع، للزجنــــــــــاين/4/1364لألرمــــــــــوي
 3/207كوكب املنري، و ال4/164احمليط
 20سورة احلشر:  (2)
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 .(1)به قال اجلمهورنفي املساواة بني الشيئني يقتضي العموم، و  القول األول:

 .(2)نفي املساواة ال يقتضي العموم، و به قال احلنفية، واختاره الرازيّ  القول الثاين:
 األدلــة:

 من أدلة القول األول: 
أن النفي ال يقتضي االختصاص بوجه من وجوه املساواة دون وجه، فيعم ضرورة،  .1

 .(3)إذ ليس ختصيصه ببعض الوجوه دون بعض أوىل من العكس
ن قول القائل: ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة، يف قوة قوله: ال مساواة أ .2

بينهما، أو هو يفيد نفَي املساواة بينهما من كل وجه، ملا ثبت من أن النكرة يف 
سياق النفي تعم، فيقتضي قولنا: ال يستواين، نفي كلّ  واحٍد من أفراد املساواة، 

 (4)وهو املطلوب.
 اين: من أدلة القول الث

أنه لو عّم نفي املساواة مل يصدق؛ إذ ال بد بني كل شيئني من مساواة، ولو يف نفي سوامها 
 .(5) عنهما.

 ـــــــــــــــــ

 3/207، و الكوكب املنري4/164، و البحر احمليط2/266اإلحكام لآلمدي (1)
  1/2/217، و احملصول1/283فواتح الرمحوت (2)

 303ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (3)

 4/1365هناية الوصول  (4)
 3/150و رفع احلاجب، 1/283، و فواتح الرمحوت1/250( تيسر التحرير 5)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية 
 وفيه ثالث مسائل:

 المسألة األولى: هل يقتل المسلم بالكافر ؟

، ويف (1) ل عمل أهل املدينة حجة(سبق ذكر أقوال العلماء يف هذه املسألة حتت قاعدة )ه
 هذا املوطن نذكر األقوال اليت هلا عالقة بقاعدتنا وهي كما يلي:

 . (2)و به قال الشافعية، واحلنابلة ,ال يقتل املسلم ابلذميالقول األول: 
 ومما استدلوا به: 

 ا:استدل أصحاب هذا القول على حرمة قتل املسلم ابلذمي بعدة أدلة منه
املساواة بني شيئني يقتضي العموم، حيث جاء يف ختريج الفروع على األصول: قاعدة نفي 

ال يقتل مسلم بكافر؛ ألن جراين القصاص بينهما يقتضي االستواء، وهللا تعاىل قد نفاه »
  .(4)«(3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍچ  بقوله:

 .(5)يفةيقتل املسلم ابلذمي، و به قال أبو حن القول الثاين:
 ومما استدل به:
 .(6)چگ    گ   کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  عموم قوله تعاىل:

ل بني مؤمن وغريه   .(7)وجه االستدالل: أن هللا تعاىل ذكر أن احلر يقتل ابحلر، ومل يـَُفصّ 

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 214راجع ص (1)

 11/466، و املغين 99_ 7/98األم  (2)

 20سورة احلشر:  (3)
 3/278، وشرح منتهى اإلرادات 304ختريج الفروع على األصول/ (4)
  7/237، وبدائع الصنائع 8/13اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين  (5)
 178سورة البقرة:  (6)

   7/237ئع الصنائع بدا (7)
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ن نفي املساواة قد حصل حبكم آخر، وردوا على استدالل الشافعية بقاعدتنا حيث قالوا: إ
فالتسوية بينهما يف هذا احلكم ال متنع مدلول النص، كما أن نفي املساواة يف اآلية خمتص 

 .(2()1)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  ابلفوز لقوله تعاىل:
 المسألة الثانية: هل يقتل الحر بالعبد ؟

 إذا قتل احلرُّ العبَد عمدا  فهل يقاد به أو ال؟
 للعلماء يف هذه املسألة أقوال:

 . (3)ال يقتل احلر ابلعبد، و به قال اجلمهور القول األول:
 :ومما استدلوا به

وجود شبهة ما يوجب نفي املساواة بني املسلم والكافر، وهو الكفر، فإن الرق من آاثر 
 .(4)الكفر، فيعمل يف الشبهة عمل أصله

 .(5)كما أن القصاص مبين على املساواة، والعبد منقوص ابلرق فال يستواين
 م.العمو  قتضيعلى القول أبن نفي املساواة بني شيئني ي قول خمرجاافيكون هذا ال
يقتل احلر ابلعبد مطلقا ، سواء كان عبده أو عبد غريه، و به قال بعض  القول الثاين:

 .(6)التابعني
 ومما استدلوا به:

 عموم األدلة الدالة على القصاص، ومن ذلك:

 ـــــــــــــــــ

 20سورة احلشر:  (1)
، وفواتح الرمحوت 29-3/28، والتقرير ألصول البزدوي للبابريت 26/131املبسوط  (2)

 305، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 1/284
 11/473، و املغين 305 -304، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 4/83اإلشراف  (3)
  305 -304على األصول للزجناين/ ختريج الفروع  (4)
 11/473املغين  (5)

 11/308، والبيان للعمراين 11/473كسعيد ابن املسيب وإبراهيم النخعي. انظر: املغين  (6)
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 .(1)چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل:

(2)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  وقوله تعاىل:
 . 

 .(3)«املسلمون تتكافأ دماؤهم»:   وقول النيب
 .(4)يقتل احلر بعبد غريه، وال يقتل بعبد نفسه ، و به قال احلنفية القول الثالث:

 ومما استدلوا به:
أما عدم قتل السيد بعبد نفسه فقد . (5)القول األول عموم اآلايت واألخبار السابقة يف أدلة

 . (6)«وال سيد بعبده يقاد والد بولده ال»استدلوا حبديث: 

 ـــــــــــــــــ

 178سورة البقرة:  (1)
 45سورة املائدة:  (2)
ابب: السرية ترد على أهل العسكر من حديث  يف كتاب اجلهاد، ،3/80أخرجه أبو داوود  (3)

ابب: املسلمون  يف كتاب الدايت، ،2/895مرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن ماجة ع
، ابب فيمن ال قصاص بينه ابختالف 8/29والبيهقي يف السنن الكربى ، تتكافأ دماؤهم

) نسخة األعظمي ( ابب: ال يقتل مؤمن بكافر،  7/10الدينني، وكذا يف سننه الصغرى 
  .6712برقم  2/1137، ويف صحيح اجلامع الصغري 7/265يف اإلرواء  وصححه األلباين

  10/216شرح فتح القدير  (4)
 املصدر السابق، الصفحة نفسها. (5)

يذكر احلنفية هذا احلديث هبذا اللفظ عند استدالهلم على عدم جواز قتل السيد بعبد نفسه، و مل  (6)
، وال ولد من لوك من مالكهال يقاد مم»أجده يف كتب احلديث هبذا اللفظ، والذي وجدته بلفظ 

، وابن حبان يف 8657، برقم 8/287وممن أخرجه هبذا اللفظ: الطرباين يف األوسط « والده
يف  7/24، والبيهقي يف السنن الصغرى 8101احلدود برقم  يف كتاب 4/402مستدركه 
، ابب ما روي فيمن قتل 8/36يف الكربى  اجلراح، ابب: احلر يقتل عبدا ، وكذا أخرجه كتاب

أن يف إسناده عمر بن عيسى القرشي،  2/265عبده أو مثَّل به، وذكر ابن حجر يف الدراية 
 «ال يقاد والد بولده»  وقد ضعفه العقيلي وابن عدي. أما الشق األول من احلديث وهو قوله 

 .179فقد سبق خترجيه ص
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 .(1)المسألة الثالثة: دية الذمي والمستأمن

ك على ، وذلالأو  اختلف العلماء يف دية كل من الذمي واملستأمن هل تبلغ دية املسلم
 ني:قول

 .(2)ال تبلغ دية املسلم، و به قال اجلمهور القول األول:
 ومما استدلوا به:
 .(4()3)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڍچ       ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍچ قوله تعاىل: 

 ضى ذلك أن ال، فاقتكفاروجه االستدالل: أن هللا تعاىل نفى املساواة بني املسلمني وال
 يستووا يف الدية.

 .(5)دية املسلم، و به قال احلنفيةهي ك القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  قوله تعاىل:

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڄڄ  ڄ

 .(6) چ  ڍڇ  ڍ
وجه االستدالل: أن الدية اسم ملقدار معلوم من املال بدال  عن نفس احلر؛ ألن الدايت 
قد كانت معروفة قبل اإلسالم وبعده، فرجع الكالم إليها يف قوله يف قتل املؤمن خطأ، مث ملا 

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   چ عطف عليه قوله تعاىل:

 ـــــــــــــــــ

 221هو من دخل دار اإلسالم أبمان طلبه. املطلع/ :املستأمن (1)
 12/51، واملغين 305، و ختريج الفروع على األصول للزجناين/ 12/356الذخرية  (2)
 20سورة احلشر:  (3)
 12/356الذخرية  (4)
 2/238، و أحكام القرآن للجصاص 26/85املبسوط  (5)
 92سورة النساء:  (6)
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لدية املذكورة بداية، إذ لو مل تكن  كانت هذه الدية هي ا چ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍ
كذلك ملا كانت دية، ألن الدية اسم ملقدار معلوم من بدل النفس ال يزيد وال ينقص، وقد  
كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الدايت، ومل يكونوا يعرفون الفرق بني دية املسلم ودية 

 .(1)لمسلمالكافر، فوجب أن تكون الدية املذكورة للكافر هي اليت ذُك َرْت ل

 ـــــــــــــــــ

 2/238أحكام القرآن للجصاص  (1)
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 المبحث الثالث

 )من( إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلناث
 
 
 

 : وفيه مطلبان
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 هي :دة و : أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحاملطلب الثاين
 حكم املرتدة . -
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 المبحث الثالث

 (1))من( إذا وقعت شرطاً عمت الذكور واإلناث

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

لذكور اتناول يته ي تثبأن كلمة ) َمْن ( إذا وردت يف أسلوب الشرط فإن احلكم الذ
 واإلانث.

   .(2)«من بدل دينه فاقتلوه» :ومثال ذلك: قوله 
 .(3)الشرطية يف احلديث تعم الرجال والنساء أن )من( وجه االستدالل:

 :آراء العلماء في القاعدة
 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:

 (4)أن )من( الشرطية تتناول الذكور واإلانث، و به قال أكثر أهل العلمالقول األول: 

. 

 ـــــــــــــــــ

، وخمتصر ابن احلاجب 2/5، وكشف األسرار للبخاري 277ميزان األصول للسمرقندي/ (1)
، والربهان 1/2/623،واحملصول 337، وختريج الفروع على األصول للزجناين/2/773
، وحاشية العطار 271وتلقيح الفهوم/ ،4/1391، وهناية الوصول يف دراية األصول1/360

  3/240،وشرح الكوكب املنري 5/2483شرح التحرير  ، والتحبري 2/27على مجع اجلوامع 
اجلهاد، ابب: ال يعذب بعذاب هللا، من  يف كتاب، 3/1098أخرجه البخاري يف صحيحه  (2)

 . حديث ابن عباس 

  337ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (3)
، وختريج 2/773، وخمتصر ابن احلاجب 2/5، وكشف األسرار للبخاري 277ميزان األصول / (4)

 .5/2483، والتحبري 1/2/623واحملصول ،337/ الفروع على األصول للزجناين
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( الشرطية تتناول الذكور دون واإلانث، و هذا ُحك َي عن بعض أن )منالقول الثاين: 
 . (1)احلنفية

 األدلـة:
 من أدلة القول األول: 

 ذلك ما يلي: ث، ومنإلان( تعم الذكور واَمنْ استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة تـَُبنيّ  أن )
 (2) چ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ  :قوله تعاىل -

 . (3)وجه الداللة: فالتفسري ابلذكر واألنثى دال على تناول القسمني
فقالت أم سلمة رضي هللا عنها: « مل ينظر هللا إليه  من جرَّ ثوبه خيالء»وحديث:  -

 (5()4)فكيف تصنع النساء بذيوهلن؟
 يب نفأقرَّها ال طية،وجه االستدالل: أهنا رضي هللا عنها فهمت دخول النساء يف من الشر 

 على ذلك. 
إذا قال: من دخل الدار من أرقَّائي فهو حر، فدخلها اإلماء،  وكذا انعقد اإلمجاع على أنه

 .(6)ُعت ْقن

 ـــــــــــــــــ

، والعطار يف حاشيته 270، و العالئي يف تلقيح الفهوم /1/361حكاه اجلويين يف الربهان  (1)
 .2/27على مجع اجلوامع 

 . مد منهوقد رجعت إىل كتب احلنفية ومل أجد هذا الرأي ينسبونه هلم أو ألح -
 97 سورة النحل: (2)

 5/2483، والتحبري شرح التحرير  2/27حاشية العطار على مجع اجلوامع  (3)
والنسائي يف ، يف كتاب اللباس، ابب: ما جاء يف جر ذيول النساء 223/  4أخرجه الرتمذي  (4)

يف تعليقه على  وصححه األلباين، 4/177وإسحاق بن راهويه يف مسنده ، 8/209اجملتىب 
 مذي.سنن الرت 

 5/2483، والتحبري شرح التحرير  2/27حاشية العطار على مجع اجلوامع  (5)

 5/2483، والتحبري  2/27،، وحاشية العطار على مجع اجلوامع 1/2/623احملصول (6)
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 من أدلة القول الثاين:
، نه، ومنتانانث: مَ اإل ما جاء عن العرب أهنا قالت يف الذكور: َمن، وَمنان، وَمنون، ويف

 ومنات. 
   قال الشاعر:

 (1)الماأتوا انري فقلت: منون أنتم؟       قالوا: اجلن، قلت: عموا ظ
 .(2)ومن مل يفرق بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد يف لغتها

يب عنه من وجهني:  وُأج 
 األول: أنه شاذ ال يعول عليه يف اللغة.
 .(3)الثاين: أن ذلك على وجه احلكاية

 ـــــــــــــــــ

  .124ضيب، ينظر النوادر يف اللغة /البيت لشمري بن احلارث ال (1)

، وهناية  337روع على األصول للزجناين/، وختريج الف1/360، والربهان 1/2/623احملصول (2)
  271وتلقيح الفهوم/ ،4/1391الوصول يف دراية األصول

 271وتلقيح الفهوم/ ،1/360، والربهان 1/2/623احملصول (3)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي :
 : (1)حكم املرتدة

 العلماء يف هذه املسألة على قولني: اختلف
 .(2)تقتل املرتدة، و به قال اجلمهور القول األول:

 ومما استدلوا به:
 . (3)«ه فاقتلوهمن بدل دين»حديث: 

 .(4)وجه االستدالل: أن )من( الشرطية يف احلديث تعم الرجال والنساء
 وهبذا وافقوا مدركهم األصويل.

 .(5)ال تقتل، بل حتبس، وجترب على اإلسالم، و به قال احلنفية القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(6)والولدان هنى عن قتل النساء  أن النيب 
يف غزوة رأى الناس جمتمعني على شيء، فبعث رجال  فقال:   وما روي أن رسول هللا 

ما كانت :» ، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال رسول هللا«ى ما اجتمع هؤالءانظر عل»
  .(7)«هذه لتقاتل

 ـــــــــــــــــ

 12/264املرتد: هو الراجع عن دين اإلسالم إىل الكفر. انظر: املغين (1)
 12/264، واملغين 7/419، واألم 513، وجامع األمهات/4/174اإلشراف  (2)
 449صسبق خترجيه  (3)
  337ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (4)
 3/417وخمتصر اختالف العلماء  ،10/108املبسوط  (5)
، ومسلم 3015، كتاب اجلهاد ، ابب قتل النساء يف احلرب، برقم 3/1098أخرجه البخاري  (6)

 لصبيان يف احلرب.اجلهاد ، ابب حترمي قتل النساء وا يف كتاب 3/1364
 9/82ب يف قتل النساء، والبيهقي اجلهاد والسري، اب يف كتاب 3/53أخرجه أبو داوود (7)
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( احلديث السابق عام يشمل كل النساء، سواء كان كفرها أصليا  أو طارائ ، فلفظ )النساء
ما  » :يف القتال بقولهابلعلة املنصوصة يف احلديث من عدم مشاركتها  وثبت تعليله 

 .(1)«من بدل دينه فاقتلوه»موم حديث ، فكان خمصصا  لع«كانت هذه لتقاتل
م )من( ن تعميم عويف هذه املسالة مل خيالف احلنفية مدركهم األصويل، وذلك يف عدوهل

 الشرطية يف اإلانث، لوجود املخصص، كما سبق بيانه.
عن بعض احلنفية أهنم متسكوا يف عدم قتل املرتدة بعدم  (2)من األصولينيوحكى مجاعة 

، واملوجود يف كتب احلنفية «من بدل دينه فاقتلوه»: تناول )من( الشرطية لإلانث يف حديث
جود املخصص كما سبق بيان ذلك و لأهنا تعم اجلميع، و قوهلم يف عدم قتل املرتدة إمنا هو 

 عند ذكر أدلتهم.

 ـــــــــــــــــ

 12/616إعالء السنن للتهانوي  (1)
 270، و العالئي يف تلقيح الفهوم /337كالزجناين يف ختريج الفروع على األصول/ (2)
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 بحث الرابعالم

 هل للمشترك عموم؟
 
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية.  -
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 المبحث الرابع

 ؟(1)هل للمشترك عموم

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 بالقاعدة التعريف
 مفردات القاعدة:

 جاء يف مقاييس اللغة: الشني، والراء، والكاف أصالن: : لغة:املشرتك
أحدمها: يدل على مقارنة وخالف انفراد،واآلخر: يدل على امتداد واستقامة، فاألول: 

ان يف الشركة: وهو أن يكون الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها، ويقال: شاركت فال
 .(2)الشيء إذا صرت شريكه وأشركت فالان إذا جعلته شريكا  لك

ع ملعنيني خمتلفني أو ملعان خمتلفة أبوضاع متعددة واصطالحاً:  .(3)هو اللفظ الذي ُوض 
قرء، فإنه لفظ الو لك، مثل: لفظ العني فإنه وضع للباصرة، واجلارية، واجلاسوس وغري ذ

 وضع للحيض، والطهر.
 إجماالً:معنى القاعدة 

إذا وردت يف نص من نصوص الشريعة كلمة هلا معنيان أو أكثر، ومل يكن هناك قرينة 
تعني املعىن املراد من بني هذه املعاين، فهل يصح أن حيمل ذلك اللفظ على مجيع تلك 

َُ للجميع، أو ال يصح ذلك  ؟ (4)املعاين، حبيث يكون احلكم املعلق به اثبتا 
 آراء العلماء في القاعدة:

 ـــــــــــــــــ

، 2/94 ائع يف أصول الشرائع، وفصول البد343وميزان األصول/، 29أصول الشاشي/  (1)
، وحتفة املسؤول 2/734، و خمتصر ابن احلاجب 1/177والتقرير ألصول البزدوي للبابريت 

، 313، وختريج الفروع على األصول للزجناين /2/261، و اإلحكام لآلمدي 3/116
 2/238، ،التمهيد 1/189، و العدة 3/652واإلهباج للسبكي 

 3/265مقاييس اللغة  (2)
 29أصول الشاشي /  (3)
 230أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء/ (4)
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 للعلماء يف هذه القاعدة أقوال منها:
للمشرتك عموم ،بشرط أن ال ميتنع اجلمع بني املعاين، و به قال الشافعي  القول األول:
 .(3)، وبعض احلنابلة(2)، وبعض املالكية(1)وأكثر أصحابه
، وبعض (5)، وبعض املالكية(4)ال عموم للمشرتك، و به قال احلنفية القول الثاين:

 .(7)وبعض احلنابلة ،(6)الشافعية
 . (8)للمشرتك عموم يف النفي دون اإلثبات، ونسب إىل بعض احلنفية القول الثالث:
 األدلـة: 

 من أدلة القول األول:
  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  وقوع ذلك يف القرآن ، ومنه: قوله تعاىل: .1

 .(9) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ   
ومن املالئكة استغفار، وأراد هللا سبحانه وتعاىل وجه الداللة: أن الصالة من هللا رمحة، 

 ـــــــــــــــــ

 3/652، واإلهباج للسبكي 313، وختريج الفروع على األصول للزجناين /2/261اإلحكام لآلمدي  (1)
كابن احلاجب، و الرهوين، ولكن إطالقه على معنييه جمازا ، ال حقيقة. انظر: خمتصر ابن احلاجب  (2)

 3/116، وحتفة املسؤول 2/734
 5/2402، والتحبري للمرداوي 2/703العدة  . كأيب يعلى يف رواية، و املرداوي (3)
 1/177والتقرير ألصول البزدوي ، 2/94رائع ، وفصول البدائع يف أصول الش343ميزان األصول/ (4)
 2/573كابن رشيق املالكي يف لباب احملصول  (5)
 372-1/1/371انظر: احملصول  كالرازي، و اجلويين. (6)
 2/238، ،التمهيد 1/189كأيب اخلطاب، وأيب يعلى يف رواية. انظر: العدة  (7)
 :9/23، وجاء يف املبسوط1/179نسبه البابريت إىل السرخسي يف التقرير ألصول البزدوي  (8)

اء وكذلك لو قال ال أكلم جدك وله جدان من قبل أبيه وأمه ألن هذا اسم مشرتك واألمس»
املشرتكة يف موضع النفي تعم ألن معىن النفي ال يتحقق بدون التعميم وهو مبنزلة النكرة تعم يف 

 اهـ. «موضع النفي دون اإلثبات

 56سورة األحزاب: (9)
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 . (1)ابللفظ الواحد املعنيني مجيعا  
أن اللفظ استوت نسبته إىل كل واحد من املسميات، فليس تعيني البعض منها  .2

 .(2)أبوىل من البعض، فيحمل على اجلميع احتياطا  
 من أدلة القول الثاين:

 ن معىنمكثر ظ الواحد على أأن الغرض من الوضع اإلفهام، وإطالق اللف .1
 خمل ابلفهم.

أن الواضع مل يضع املشرتك للمعنيني دفعة واحدة، بل على سبيل البدل،  .2
 .(3)فاستعماله فيهما دفعة واحدة يكون خمال  

 من أدلة القول الثالث:
چ      چ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  قوله تعاىل: -

 .(5)نهي واقع على العقد والوطءالف.  (4) چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

 ـــــــــــــــــ

 313ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (1)
 املصدر السابق الصفحة نفسها. (2)
 1/182التقرير ألصول البزدوي للبابريت  (3)
 22سورة النساء: (4)
 1/179التقرير ألصول البزدوي للبابريت  (5)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي :

 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية: -
 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:

، وأكثر (1)أن ويل املقتول خيري بني القصاص والدية، و به قال الشافعية القول األول:
 .(3)، واإلمام أمحد(2)املالكية

 ومما استدلوا به:
 (4)چ ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ قوله تعاىل: 

وجه االستدالل: أن سلطاان  لفظ مشرتك، واملشرتك له عموم، فيحمل على القصاص 
 .(5)والدية، فيخري بينهما

عفو، وإن فأهله بني خريتني، إن أحبوا فال من قتل له قتيل»وأيدوا ما ذهبوا إليه حبديث: 
  .(6)«أحبوا فالعقل

 على القول بعموم املشرتك. ا  رجفيكون هذا القول خم

 ـــــــــــــــــ

  ،314ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (1)
 4/304بداية اجملتهد  (2)
  11/591املغين  (3)
 33سورة اإلسراء:  (4)

، وأضواء 13/74، و اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 314ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (5)
 3/375بيان ال

، ومسلم من قتل له قتيل فهو خبري النظرينالدايت، ابب  يف كتاب 6/2522أخرجه البخاري  (6)
ها ولقطتها إال ملنشد على احلج، ابب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجر  يف كتاب 2/989

 الدوام.
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ال يعدل القصاص والدية، بل جيب القصاص، و أن ويل املقتول غري خمري بني  القول الثاين:
 .(2)عن اإلمام مالك، وهو املشهور (1)عنه إىل الدية إال برضا اجلاين، و به قال احلنفية

 ومما استدلوا به:
 .(3)چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  قوله تعاىل:

، وهذا متشيا مع قوهلم بعدم عموم (4)وجه االستدالل: فسروا السلطان ابلقتل خاصة
 املشرتك.

 ـــــــــــــــــ

 80-18/77إعالء السنن  (1)

 4/304بداية اجملتهد  (2)
 33سورة اإلسراء:  (3)

، وأضواء البيان 13/74، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 26/122، 10/219بسوط امل (4)
3/376 
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 المبحث الخامس

 هل العبيد يدخلون تحت الخطاب العام؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ئل :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه أربع مسا املطلب الثاين :
 قتل احلر ابلعبد. املسألة األوىل:
 تغريب العبد واألمة. املسألة الثانية:
 إذا قذف العبد حرا، كم جيلد؟ املسألة الثالثة:
 حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد. املسألة الرابعة:



 

 463 

 المبحث الخامس

 ؟(1)د يدخلون تحت الخطاب العامهل العبي

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

 .)2(مجع عبد، وهو اإلنسان حرا  كان أو رقيقا ، والعبودية: الطاعةالعبيد لغة: 
 .)3(هو الرقيق اململوكهنا:  والعبد

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

حبيث تثبت  ململوكاقيق (، هل تتناول الر عامة كـ )الناس( و)املؤمننيت الشارع الخطااب
 عليه ما يرتتب عليها من أحكام وتشمله أو ال؟

 آراء العلماء في القاعدة:

 حترير حمل النزاع:
 :ما يليكذلك  قبل اخلوض يف هذه املسألة ال بد من حترير حمل النزاع فيها، و 

ان اإلمي صولأبيد ابتفاق، كاخلطاب من اخلطاابت ما تتناول األحرار والعب .1
 والصالة.

 ـــــــــــــــــ

، وفواتح الرمحوت 1/287، والتقرير والتحبري1/253، وتيسري التحرير 130ميزان األصول / (1)
، وشرح تنقيح 2/773، وخمتصر ابن احلاجب 148، وتقريب الوصول/1/266

، 47، ومجع اجلوامع/2/289، واإلحكام لآلمدي 2/574، ولباب احملصول 196الفصول/
، 1/348، والعدة5/2485، والتحبري شرح التحرير 4/1400وهناية الوصول يف دراية األصول 

 209، والقواعد والفوائد األصولية /3/242، وشرح الكوكب املنري1/281والتمهيد 
 282القاموس احمليط/ (2)

 446/ شرح املختصر للدكتور: سعد الشثري (3)
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 . (1)من اخلطاابت ما ختتص ابألحرار ابإلمجاع، كاألمر ابجلهاد .2
 يلي: ا ماحمل اخلالف فيما عدا ذلك، و قد اختلفوا على أقوال أشهره  .3

به فيحتاج يف عدمه إىل دليل آخر، و  أن اخلطاب يتناوهلم، كما كان لغة، القول األول:
 .)2(قال اجلمهور

ال يتناوهلم، وحُيتاج يف تناول اخلطاب هلم إىل دليل زائد، و به قال بعض  القول الثاين:
 .(4)، وبعض الشافعية(3)املالكية

خماطبون حبقوق هللا، دون حقوق اآلدميني، ويُنسب هذا القول إىل  القول الثالث:
 .(5)اجلصاص احلنفي

 األدلـة:

 ـــــــــــــــــ

 3/214، ورفع احلاجب 1/266فواتح الرمحوت  (1)
، وفواتح الرمحوت 1/287، والتقرير والتحبري1/253، وتيسري التحرير 130ميزان األصول / (2)

، وشرح تنقيح 2/773، وخمتصر ابن احلاجب 148، وتقريب الوصول/1/266
، 47وامع/، ومجع اجل2/289، واإلحكام لآلمدي 2/574، ولباب احملصول 196الفصول/

، 1/348، والعدة5/2485، والتحبري شرح التحرير 4/1400وهناية الوصول يف دراية األصول 
 209، والقواعد والفوائد األصولية /3/242، وشرح الكوكب املنري1/281والتمهيد 

 1/218نشر البنود  (3)
 21، و اللمع/3/181البحر احمليط  (4)
 2/774اجب ، وخمتصر ابن احل1/266فواتح الرمحوت (5)
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 من أدلة القول األول:
 .(1)اس واملؤمنني قطعا ، فوجب دخولهأن العبد من الن

 من أدلة القول الثاين:
 ت، فلووقاأنه قد ثبت ابلشرع وجوب صرف منافع العبد إىل سيده يف مجيع األ

 خوطب بصرفها إىل غريه أيضا  لتناقض.
 ها.وغري  أنه قد ثبت خروجه عن بعض اخلطاابت كاجلهاد واحلج واجلمعةكما 

العبيد كخروج املسافر واملريض عن العمومات اليت خرجا  وردوا عليه مبا يلي: أبن خروج
 .(2)منها كالصوم والصالة، وذلك ال يدل على عدم تناوهلما اتفاقا  

 من أدلة القول الثالث:
مبنية على  –تعاىل  -أن العبد اململوك يف حقوق الناس جزء اتبع ملالكه، وحقوق هللا

 . (3)لى الشُّّح واملضايقةاملساحمة، خبالف حقوق اآلدميني، فهي مبنية ع

 ـــــــــــــــــ

 2/514، وشرح خمتصر الروضة 2/289، واإلحكام لآلمدي 2/773خمتصر ابن احلاجب  (1)
 4/1401، وهناية الوصول 3/212رفع احلاجب   (2)
 للدكتور/ سعد الشثري. 446، و شرح املختصر / 2/290اإلحكام لآلمدي (3)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية 

 وفيه أربع مسائل :

 المسألة األولى: قتل الحر بالعبد:

 إذا قتل احلرُّ العبَد عمدا  فهل يقاد به أو ال؟
قتضي يئني يني شبنفي املساواة سبق ذكر أقوال العلماء يف هذه املسألة حتت قاعدة )

 فكان للعلماء فيها ثالثة أقوال وهي:العموم( 
يقتل احلر ابلعبد مطلقا ، سواء كان عبده أو عبد غريه، و به قال بعض  القول األول:

 .(1)التابعني
 ومما استدلوا به:

 .(2)السابق ذكرها عموم األدلة الدالة على القصاص
 .(3)حلنفيةيقتل احلر بعبد غريه، وال يقتل بعبد نفسه ، و به قال ا القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
أما عدم قتل السيد بعبد نفسه فقد استدلوا الدالة على القصاص، عموم اآلايت واألخبار 

 . (4)السابق ذكره «يقاد والد بولده وال سيد بعبده ال»حبديث: 
خلطاابت حتت ا عبيدصلهم يف دخول الفنالحظ أن احلنفية يف هذه املسألة قد بقوا على أ

 وم.ن العمهم مالعامة، إال ما استثنوه من عدم قتل السيد بعبده لوجود دليل أخرج
 . (5)ال يقتل احلر ابلعبد، و به قال اجلمهور القول الثالث:

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 11/308لبيان للعمراين ، وا11/473كسعيد ابن املسيب وإبراهيم النخعي. انظر: املغين  (1)

 من هذا البحث. 444-443راجع ص (2)

  10/216شرح فتح القدير  (3)
 من هذا البحث.  445راجع ص (4)
 11/473، و املغين 305 -304، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 4/83اإلشراف  (5)
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 . (1)«ال يقتل حر بعبد»قال:  أن النيب  حديث ابن عباس 
 .(2)خمصوصات هبذااليت اْسُتد َل هبا على القصاص العمومات و 
تتناوهلم  ذكرها لسابقاأن اخلطاابت العامة هذا القول قد وافق مدركهم األصويل، فاألصل و 

د دليل آخر خيرجهم منها، وهو قوله   «ال يقتل حر بعبد» :وتشملهم، إال أنه قد ُوج 
 السابق ذكره.

 غريب العبد واألمة:المسألة الثانية: ت

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
 .(3)يـَُغرَّب كل واحد منهما سنة، وهذا قول للشافعي القول األول:

 ومما استدلوا به: 
 .(4)«جلد مائة وتغريب عام بكر ابلبكرال» :عموم قوله 

 )البكر(عام ، فلفظعامةيد واإلماء يف اخلطاابت العبوهذا القول خمرج على القول بدخول ال
 يشمل احلر والعبد.

، وهو قول (5)يـَُغرَّب كل واحد منهما نصف سنة، و به قال الظاهرية القول الثاين:
 .(6)للشافعي

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

، 8/35السنن الكربى  يف كتاب احلدود والدايت وغريه، والبيهقي يف3/133 أخرجه الدار قطين (1)
: فيه 4/16ابب: ال يقتل حر بعبد، وقال: هذا اإلسناد ضعيف، وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري 

 2211برقم  7/267جويرب وغريه من املرتوكني، وكذا ضعفه األلباين يف اإلرواء 
 11/473املغين  (2)

  4/149مغين احملتاج  (3)
 241سبق خترجيه ص (4)

 11/186احمللى  (5)

 4/149مغين احملتاج  (6)
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 .(1) چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  قوله تعاىل:
 .رهسابق ذكال «مبكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عاال» ديث:فهذه اآلية خمصصة لعموم ح

 عامة، حيث إنارع الالش وهذا القول خمرج أيضا  على القول بدخول العبيد واإلماء يف خطاابت
خرجوا  هنم قدال أإ، «بكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عامال»األصل دخوهلم يف عموم حديث: 
ْخر ج هلم وهو

ُ
 .دف احلم ُنصّ  السابقة، فكان عليهاآلية  من هذا العموم لوجود امل

ال تغريب على عبد و ال أمة ،و به قال املالكية، واحلنابلة، كما أنه قول  القول الثالث:
 .(2)للشافعي

 ومما استدلوا به:
يبعها ل يف الرابعة: فلفليجلدها، مث إن زنت فليجلدها، مث قا إذا زنت أمة أحدكم»حديث: 
 .(3)«ولو بضفري

أنه مل يذكر يف حد العبيد تغريبا ، ولو كان واجبا  لذكره؛ ألنه ال جيوز أتخري  وجه االستدالل:
البيان عن وقت احلاجة، كما أنه قد ُكر ر ذكر اجللد، ولو كان التغريب واجبا  لكان األوىل 

 . (4)ذ ْكره
 . (5)«جلد مائة وتغريب عام ر ابلبكربكال»: هبذا مل يدخل العبد واألمة يف عموم قوله و 

وأصحاب هذا القول مل خيالفوا مدركهم األصويل، فإخراج العبد واألمة من نصوص التغريب،  
يف احلديث السابق جلد األمة وبيعها، ومل يذكر تغريبها،  كان ألدلة أخرى، وهي أمره 

 .(6)كوألهنم مال، ويف تغريبهم إضرار ابملال

 ـــــــــــــــــ

 25سورة النساء: (1)

 26/267، والشرح الكبري 196-4/195اإلشراف  (2)
 303سبق خترجيه ص (3)
 26/267، والشرح الكبري 196-4/195اإلشراف  (4)
 .241جيه صسبق ختر  (5)
 6/45أضواء البيان  (6)
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 العبد حراً, كم يجلد؟ (1)المسألة الثالثة: إذا قذف
اتفق العلماء على أن العبد إذا قذف شخصا  ابلزان فإنه جيلد أربعني جلدة، وذلك نصف 

 .(2)حد احلر
 ومما استدلوا به:

 .(3) چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ قوله تعاىل:
لنصف من حد احلرة، وحد القذف حد يتَـبَـعَّض، فكان دلت اآلية على أن حد األمة على ا

 .(4)العبد واألمة فيه على النصف من حد احلر
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    چ  واألصل دخول العبيد يف عموم قوله تعاىل:

 چگ  ڳ  
ہ   چ أبدلة أخرى، وهي قوله تعاىل: ، إال أهنم قد خرجوا عن هذا العموم(5)

 .(6) چ  ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ہ  ھ  ھ  ھ 

 ـــــــــــــــــ

 .5/48البحر الرائقالرمي ابلزان. لغة: هو الرمي ابلشيء، وشرعا : هو  :القذف (1)
، واإلشراف 5/319، وشرح فتح القدير 479-4/478، واحمليط الربهاين  3/42االختيار  (2)

، وقواعد ابن 10/206، و املغين4/156، ومغين احملتاج 12/113، والذخرية4/256-257
 227اللحام/

 25سورة النساء: (3)
 12/113، والذخرية257-4/256، واإلشراف 5/319شرح فتح القدير  (4)
 4سورة النور: (5)
 25سورة النساء: (6)
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 المسألة الرابعة: حكم عفو العبد مطلقا في جناية العمد:

تلك  ن موجبفو عإذا وقعت جناية عمد على العبد، فأوجبت له حقا ، فهل للعبد أن يع
 اجلناية أو ال؟

 موجب جناية العمد أحد أمرين:
 .القصاص عينا . .1
 أحد شيئني: القصاص أو الدية. .2
 صاص فله أن يعفو عنه؛ ألنه مل يثبت له مال يتعلق بسيده.أما الق

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  وهبذا يكون العبد داخال  يف عموم قوله تعاىل:

 .(2) چۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  وقوله تعاىل:، (1)چ  ۀڻ  ڻ
سيد على بت للاثيل ما حلق ا  أما العفو عن املال فال ميلكه العبد؛ ألن يف ذلك إسقاطو 

 ريه.غالعبد، إذ السيد ميلك العبد وماله، فكان عفو العبد عفوا  عن حق 
فالعبد تعلق املال حبق سيده، واملفلس تعلق  -وقياسا  على املفلس جامع تعلق املال حبق الغري

فاملفلس يصح عفوه عن القصاص؛ ألنه ليس مبال، أما عفوه عن املال  -املال حبق الغرماء
 .(3)فليس له ذلك؛ لتعلق املال حبق الغرماء

وجود أدلة لسابقة ال فنجد أن العبد فيما يتعلق ابلعفو عن املال قد خرج عن عموم اآلايت
دت أدلةأخرى أخرجته ،وإن كان األصل دخوله في  جته عنها.أخر  رىأخ ها، إال أنه ملا ُوج 

 ـــــــــــــــــ

 178سورة البقرة:  (1)
 40سورة الشورى:  (2)
، وتقرير 227-25/226، واإلنصاف 227، والقواعد والفوائد األصولية /11/594املغين (3)

 9/241، وروضة الطالبني 6/325واحلاوي ، 3/41القواعد وحترير الفوائد البن رجب
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 المبحث السادس

 الح لتناوله وتناول غيرهالكافر يدخل تحت الخطاب العام الص

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 الثيب الذمي إذا زىن. -



 

 472 

 المبحث السادس

 (1)الكافر يدخل تحت الخطاب العام الصالح لتناوله وتناول غيره

 وفيه مطلبان: 
 طلب األولالم

 التعريف بالقاعدة
 معنى القاعدة إجماالً :

بت عليه ما يث يثه، حب)اي أيها الناس( تتناول الكافر وتشملأن خطاابت الشارع العامة كـ
 يرتتب عليها من أحكام.

 آراء العلماء في القاعدة :

 للعلماء يف هذه القاعدة أقوال، أشهرها قوالن:
اخلطاب العام الصاحل لتناوله وتناول غريه، وقال به أن الكافر يدخل حتت  القول األول:

، (3)، واملالكية(2)القائلون مبخاطبة الكفار بفروع الشريعة وهم: العراقيون من احلنفية
 .(5)، والصحيح عن اإلمام أمحد(4)والشافعية

 ـــــــــــــــــ

، شرح تنقيح 224، و إحكام الفصول /2/148، وتيسري التحرير1/73صول السرخسيأ (1)
و اإلحكام  2/112و حتفة املسؤل  ،259 -256، ولباب احملصول /162الفصول /
، وختريج الفروع على األصول 3/1087، وهناية الوصول يف دراية األصول 1/191لآلمدي
 .1/264، وأصول الفقه البن مفلح1/298، والتمهيد 2/358، و العدة 338للزجناين/

 73/ 1وكذا يرى البخاريون منهم أهنم خماطبون لكن ابالعتقاد فقط. انظر: أصول السرخسي (2)
 2/148وتيسري التحرير

 -256، ولباب احملصول /162، شرح تنقيح الفصول /224إحكام الفصول للباجي/ (3)
 . 2/112،و حتفة املسؤل يف شرح منتهى السول للرهوين259

، وختريج الفروع 126والتمهيد لألسنوي /، 3/1087، وهناية الوصول 1/191دياإلحكام لآلم (4)
  100على األصول للزجناين/

 1/264، وأصول الفقه البن مفلح1/298، والتمهيد أليب اخلطاب 2/358العدة أليب يعلى (5)
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ل أن الكافر ال يدخل حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله وتناول غريه،  ، وقا القول الثاين:
 .(2)، ورواية عن اإلمام أمحد(1)به مشايخ مسرقند من احلنفية

 األدلة: 
، فأكتفي بذكرها يف (هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة) مبحث قد سبق ذكرها حتت

 .(3)ذلك املوضع وال حاجة لإلعادة هنا

 ـــــــــــــــــ

-1/400توضيحشرح التلويح على ال1/73. انظر: أصول السرخسيكالسرخسي، والبزدوي  (1)
   2/148، وتيسري التحرير407

، وأصول الفقه البن 1/298، والتمهيد أليب اخلطاب 2/358العدة أليب يعلى (2)
  1/500، وشرح الكوكب املنري1/205الروضة ، وشرح خمتصر 1/264مفلح

  من هذا البحث. 113-111راجع ص (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي :

 مي إذا زنى:الثيب الذ

، وكان للعلماء فيها ثالثة (1)سبق ذكر هذه املسألة حتت قاعدة خماطبة الكفار بفروع الشريعة
 أقوال:

 .(2)يقام عليه احلّد،وهو الرجم ، وقال به الشافعية، واحلنابلة القول األول:
 ومما استدلوا به:
ن رجال  منهم ، فذكروا له أ ، قال: جاء اليهود إىل رسول هللا حديث ابن عمر 

ا وامرأة زنيا . وذكر احلديث، فأمر هبما رسول هللا   .(3)فُرمج 
والثيب »: حكم عليهم ابلرجم، لدخوهلم يف عموم قوله وجه االستدالل: أن النيب 

  .(4)«جلد مائة والرجم ابلثيب
 وافق مدلول القاعدة.وهذا القول قد 
 .(5)جيلد وال يرجم، وقال به احلنفيةالقول الثاين : 

 ومما استدلوا به:
 .(6)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ  قوله تعاىل: .1

وجه االستدالل:أن هللا تعاىل أوجب اجللد على كل زاٍن وزانية من غري فصل بني املؤمن 
 .(7)رجم ضرورةوالكافر، ومىت وجب اجللد انتفى وجوب ال

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث.117-115راجع ص  (1)

 6/91، وكشاف القناع 274، وأحكام أهل امللل للخاّلل/10/90روضة الطالبني (2)

 .116سبق خترجيه ص (3)
 .241سبق خترجيه ص(4)
 7/38بدائع الصنائع (5)
 2سورة النور: (6)
 7/38بدائع الصنائع (7)
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  .(1)«جلد مائة والرجم  والثيب ابلثيب» أما الرجم فال يشملهم حديث:
 .(2)«من أشرك ابهلل فليس مبحَصن»وذلك ألن اإلسالم شرط يف اإلحصان، حلديث: 

ة، بدليل أنه راجعها، فلما تبني له اليهوديني حبكم التورا وإمنا رجم رسول هللا  -
ڇ  ڍ  چ  أن ذلك حكم هللا تعاىل عليهم، أقامه فيهم، وفيها أنزل هللا سبحانه:

 .(3) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک    ڎڍ  ڌ   ڌ  ڎ
كما أنه حيتمل أن حديث رجم اليهوديني كان قبل نزول آية اجللد فانتسخ هبا، 

 .(4)ن انسخا  هلا لكونه خرب آحادوحيتمل أنه كان بعد نزوهلا فال يكو 
 و ُردَّ عليهم مبا يلي:

ڑ  ڑ  چ إمنا حكم عليهم مبا أنزل هللا عز وجل إليه، بدليل قوله تعاىل:  أنه 

 .)5( چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک  ک
ا احلكم بغري شريعته، ولو ساغ  ذلك له ساغ لغريه، وإمن أنه ال يسوغ للنيب كما 

راجع التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق ملا حيكم به عليهم، وأهنم اتركون شريعتهم، 
 .(6)خمالفون حلكمهم

وهبذا يتبني أن احلنفية ابقون على أصلهم يف القول بدخول الكافر حتت اخلطاب 
العام الصاحل لتناوله وتناول غريه، فقد أوجبوا جلد الثيب الذمي لدخوله يف عموم 

 .(7)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ له تعاىل: قو 

 ـــــــــــــــــ

  .241ص سبق خترجيه (1)
 .116ص سبق خترجيه (2)
 44سورة املائدة:  (3)

 7/38بدائع الصنائع (4)
  48 سورة املائدة: (5)
 26/250الشرح الكبري لشمس الدين بن قدامة املقدسي  (6)
 2سورة النور: (7)
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، وهبذا خرج من (1)مل يقولوا برمجه لوجود دليل يدل على اشرتاط اإلسالم يف احملصنو 
 .(2)«جلد مائة والرجم والثيب ابلثيب»عموم حديث: 

 .(3)ال حُيَّد، وقال به املالكية القول الثالث:
خمرَّج على اشرتاط اإلسالم يف اإلحصان، و أصحابه مع اجلمهور يف القول بدخول هذا القول و 

الكافر حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله وتناول غريه، إال أهنم نظروا إىل الدليل الدال على 
 .(4)«من أشرك ابهلل فليس مبحَصن» اشرتاط اإلسالم يف اإلحصان وهو حديث:

 ـــــــــــــــــ

بق خترجيه وذكر تضعيف العلماء له وقد س «من أشرك ابهلل فليس مبحَصن»وهو حديث:  (1)
 .116ص

 .241ص سبق خترجيه (2)
 382القوانني الفقهية البن ُجزي/  (3)
 .116خترجيه صسبق  (4)
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 المبحث السابع

 قضية العين ال تعم
 
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :ية وهمسألة واحدأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه  املطلب الثاين:

 سقوط اعتبار التكرار يف اإلقرار ابلزان. -
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 المبحث السابع

 (1)قضية العين ال تعم

 وفيه مطلبان:

 لمطلب األولا

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

موم عما يدل على  يف واقعة معينة حبكم خاص، ومل يقرتن بذلك  إذا قضى رسول هللا 
 واقعة.ك الذلك احلكم، فإنه ال يعم غريه من الوقائع، بل يظل مقصورا  على تل

 آراء العلماء في القاعدة:

 :(2)على أقوال أشهرها قوالن اختلف العلماء يف هذه القاعدة
 .(3)قضية العني ال تعم، و به قال اجلمهور القول األول:
، وبعض (5)، وبعض احلنفية(4)أن قضية العني تعم، و به قال  مجهور احلنابلة القول الثاين:

 .(1)، وبعض الشافعية(6)املالكية
 ـــــــــــــــــ

 ن هذه القاعدة عندما يتحدثون عن مسألة قول الصحايب: قضى رسول هللا األصوليون يذكرو  (1)
 ، واإلحكام لآلمدي765/ وخمتصر ابن احلاجب ،252/ 1تيسريالتحريرانظر:  بكذا.

ختريج الفروع على األصول 3/173، ورفع احلاجب 2/206، وبيان املختصر2/276
، وشرح 2/511لروضة، وشرح خمتصر ا286 – 3/283، و املستصفى 340للزجناين/

 3/2290230الكوكب املنري 
 لفظة ) إن ( فإنه يعم، وإال فال.  إن كان يف قوله  -ومن األقوال:  (2)

ال بعض قلفظة )كان ( فإنه يعم، وإال فال، و به  إن كان يف قوله  -
 1/337شرح اللمع انظر:  الشافعية.

، 3/173، ورفع احلاجب 2/206تصر، وبيان املخ340ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (3)
 3/2290230، وشرح الكوكب املنري 2/511وشرح خمتصر الروضة

 3/2290230، وشرح الكوكب املنري 2/511شرح خمتصر الروضة (4)
 .1/249كابن اهلمام. تيسري التحرير (5)

 2/754كابن احلاجب. خمتصر ابن احلاجب  (6)
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 األدلة:
 من أدلة القول األول: 

 اي األعيان أبدلة منها:استدل اجلمهور على عدم عموم قضا
كون الراوي ظن ما حبكم، فقد ي أن هذه الوقائع قضااي معينة، حكم فيها رسول هللا 

 ليس بعام عاما ، فرواه كذلك، مع أنه يف احلقيقة ليس كذلك.
وحيتمل أهنا عامة كما رواها الراوي، وإذا تعارضت االحتماالت مل يثبت العموم، فاالحتجاج 

 .(2)ال بنفس احلكاية إمنا هو ابحملكي،
 من أدلة القول الثاين:

 استدل أصحاب هذا القول أبدلة منها:
أن الصحايب الراوي عدل عارف ابللغة واملعىن، فالظاهر أنه مل ينقل صيغة العموم إال بعد 
ظهور العموم له وقطعه به، فهو متيقن من العموم، فالظاهر من حاله أنه صادق فيما رواه، 

 .(3)فيجب اتباعه

 ـــــــــــــــــ
= 

  2/649شرح العضد  (1)
 2/511، وشرح خمتصر الروضة2/276اإلحكام لآلمدي (2)

  2/276اإلحكام لآلمدي (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي :

 سقوط اعتبار التكرار في اإلقرار بالزنا:

سبق ذكر أقوال العلماء يف هذه املسألة حتت قاعدة )أتخري البيان عن وقت احلاجة ال 
 :، وكان للعلماء فيها قوالن(1) جيوز(

د على املقر أن يكرر إقراره أربع مرات، و به قال يشرتط يف إقامة احل  القول األول:
 .(2)احلنفية، واحلنابلة

 ومما استدلوا به:
 حديث قصة ماعز، وفيه: فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول هللا 

قال: نعم، فقال رسول هللا «أحصنت؟ فهل » قال: ال، قال:. « أبك جنون؟» فقال:
  .(3)«اذهبوا به فارمجوه»: 

وجه االستدالل: ما ورد يف احلديث: فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول هللا 
 قالوا: هذا فيه إشعار أبن الشهادة أربعا  هي العلة يف احلكم، ويدل عليه أنه ،    إمنا

 .(4)أخر إقامة احلد إىل إمتام األربع؛ ألنه ال جيب قبل ذلك
ال يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يكرر إقراره أربع مرات، بل يكفي إقراره  الثاين:القول 

 .(6)، والشافعية(5)مرّة واحدة، و به قال املالكية

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 417-416راجع ص (1)
 12/354املغين ، و 3/283، وخمتصر اختالف العلماء 9/91املبسوط  (2)
 416سبق خترجيه ص (3)
 341-340، وختريج الفروع على األصول للزجناين 8/226اجلوهر النقي  (4)
 61 -12/58، والذخرية 2/222فريع ، والت4:204اإلشراف  (5)
 4/150مغين احملتاج  (6)
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 ومما استدلوا به:
 .(1)فاعرتفت فرمجها «إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها واغد اي أنيس» حديث: -

االكتفاء يف االعرتاف مرّة واحدة، إذ لو  يدل على  «فإن اعرتفت فارمجها» :قوله ف
له: فإن اعرتفت أربعا  فارمجها، فلما مل يقل  كان االعرتاف أربع مرات ال بد منه لقال 

 .(2) ذلك ُعل م أن املرة الواحدة تكفي.

وهي واقعة  ،صة ماعزن التكرار يف اإلقرار ابلزان وقع يف قأبوردُّوا على أصحاب القول األول.
 على القول أبن قضية العني ال تعم. يكون هذا القول خمرجا. وعليه (3)عني ال عموم هلا

 ـــــــــــــــــ

 403سبق خترجيه ص (1)
 19-6/18أضواء البيان  (2)

 12/153فتح الباري البن حجر  (3)
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 المبحث الثامن

 جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ل:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه ست مسائ املطلب الثاين:
 قتل الوالد بولده . املسألة األوىل:
 قتل املسلم ابلكافر. املسألة الثانية:
 قتل احلر ابلعبد. املسألة الثالثة:
 اشرتاط النصاب يف السرقة. املسألة الرابعة:

 اشرتاط احلرز يف السرقة . املسألة اخلامسة:
 ال قطع يف مثر وال كثر . املسألة السادسة:
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 المبحث الثامن

 (1)صيص عموم الكتاب بالسنةجواز تخ

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 صفإن هذا الن وية،إذا ورد لفظ عام يف القرآن الكرمي، مث ورد نص خاص يف السنة النب
 اخلاص خيصص اللفظ العام الوارد يف القرآن الكرمي. 

، حبديث (2) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  ومثال ذلك: ختصيص عموم قوله تعاىل:
واعرتف على نفسه ابلزان ، فلما  أيب هريرة يف قصة ماعز األسلمي حني أتى إىل رسول هللا

فهل »قال: ال ، قال: .« أبك جنون؟» فقال: شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النيب 
  .(3)«به  فارمجوه اذهبوا»:  قال: نعم،  فقال رسول هللا «أحصنت؟

ال قطع »، حبديث: (4) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  وختصيص عموم قوله تعاىل:
  .(5)«إال يف ربع دينار

 ـــــــــــــــــ

، والعقد 162فصول/، وشرح تنقيح ال321، وميزان األصول/1/69 الفصول للجصاص (1)
 2/384، والغيث اهلامع 3/362، والبحر احمليط3/317، ورفع احلاجب 303 /2املنظوم 

 3/359، وشرح الكوكب املنري 2/63وروضة الناظر
 2: سورة النور (2)
  .416سبق خترجيه ص (3)
  38 سورة املائدة: (4)
ٺ  ٺ  ٺ   چ يف كتاب احلدود ابب قول هللا تعاىل:  6/2492 أخرجه البخاري (5)

يف كتاب احلدود،  3/1312 من حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعا ، ومسلم ،  چ ٿ  
  .ابب حد السرقة
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 آراء العلماء في القاعدة:
 حترير حمل النزاع:

املتواترة، وحكى بعضهم اإلمجاع  اتفق العلماء على جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة
 .(1)على ذلك

، كتخصيص قوله (2)كما اتفقوا على جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد اجملمع عليه
 :«ٴۇ  چ : لعموم قوله تعاىل (3)«كل ذي حق حقه فال وصية لوارث  عطىإن هللا قد أ

 .(4) چ  ائى  ى ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    
 لوسيأيت تفصي ليه،عواختلفوا يف جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد غري اجملمع 

 ذلك يف املبحث القادم.
 األدلـة: 

 ا:منه استدل العلماء على جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة ب ع دَّه أدلة

 ـــــــــــــــــ

جيوز » : 2/394، وقال اآلمدي يف اإلحكام3/362حكى اإلمجاع الزركشي يف البحر احمليط  (1)
، وشرح «نت السنة متواترة، فلم أعرف فيه خالفا  ختصيصي عموم القرآن ابلسنة، أما إذا كا

  2/776، وتشنيف املسامع2/149العضد على خمتصر ابن احلاجب
 3/362، والبحر احمليط 1/365قواطع األدلة  (2)
، يف كتاب البيوع، ابب: ما جاء يف الوصية للوارث، والرتمذي 3/114أخرجه أبو داوود  (3)

، يف  4/107، يف أبواب الوصااي، ابب: ما جاء ال وصية لوارث، والنسائي يف اجملتىب 4/432
، يف  4/70، والدار قطين 2/905كتاب الوصااي، ابب:إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة 

، ابب املرياث ابلوالء، 6/29كتاب الفرائض والسري وغري ذلك، والبيهقي يف السنن الصغرى 
وصححه ، يف كتاب الفرائض، ابب: من يرث من ذوي األرحام، 6/212وكذا يف الكربى 

   6/88يف اإلرواء  األلباين
 180سورة البقرة:  (4)
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لسنة املتواترة، ، حيث قد وقع ختصيص عموم الكتاب اب(1)الوقوع، والوقوع دليل اجلواز-
 ومن ذلك ما يلي:

أيب هريرة ، حبديث (2) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  ختصيص عموم قوله تعاىل: -
، فلما شهد واعرتف على نفسه ابلزان يف قصة ماعز األسلمي حني أتى إىل رسول هللا

فهل »:قالقال: ال. «أبك جنون؟»فقال: على نفسه أربع شهادات دعاه النيب 
 .(3)«اذهبوا به فارمجوه»:  قال: نعم،  فقال رسول هللا «أحصنت؟

ال قطع »، حبديث: (4)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  ختصيص عموم قوله تعاىل: -
 .(5)«إال يف ربع دينار

حبديث: (6) چ ڱڳ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳگ  گ   گ  ڳچ  ختصيص عموم قوله تعاىل: -
 .(7)«ال يرث القاتل»

 ـــــــــــــــــ

 2/303د املنظوم ، والعق321ميزان األصول/ (1)
 2سورة النور:  (2)
 416سبق خترجيه ص (3)
  38 سورة املائدة: (4)
 481خترجيه ص سبق (5)
 11سورة النساء:  (6)
الفرائض، ابب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل برقم  يف كتاب، 4/425أخرجه الرتمذي  (7)

، 2645م الدايت، ابب القاتل ال يرث، برق يف كتاب 2/833، وابن ماجة 2109
 6/118وصححه األلباين يف اإلرواء 
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه ست مسائل:

 المسألة األولى: قتل الوالد بولده :

 ثالثة أقوال: للعلماء يف هذه املسألة
 .(1)به قال بعض العلماءيقتل الوالد ابلولد، و  القول األول:

 :ومما استدلوا به
 عموم األدلة املوجبة للقصاص، ومن ذلك:

 .(2) چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل:
 .(3) چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ وقوله تعاىل: 

يبدو أن قوهلم هذا ليس ألهنم ال يرون ختصيص عموم الكتاب ابلسنة، بل مل أجد ممن و 
، فإما أهنم مل (4)«ال يقتل الوالد ابلولد»قفهم من حديث نسب إليهم هذا القول من يبني مو 

 وهللا أعلم.–وه يطَّل عوا عليه، أو أهنم أوَّل
 .(5)ال يقتل الوالد ابلولد، و به قال اجلمهور القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
 .(6)«قتل الوالد ابلولدال ي»قال:  أن رسول هللا  ما رواه عمر ابن اخلطاب 

 ـــــــــــــــــ

 11/483، واملغين 12/23كابن انفع، وابن عبد احلكم، وابن املنذر. انظر: احلاوي  (1)
 178سورة البقرة:  (2)
 45سورة املائدة: (3)
 178سبق خترجيه ص (4)
خمتصر ، و 460، ورؤوس املسائل اخلالفية/10/221تكملة شرح فتح القدير -نتائج األفكار (5)

 11/483، واملغين 12/23، واحلاوي 5/106اختالف العلماء 
 178صسبق خترجيه  (6)
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 .(1)لعموم األدلة املوجبة للقصاص يف الكتاب والسنة ا  فيكون هذا احلديث خمصص
 على القول جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة.فيكون هذا القول خمرجا  

 . (2)، إال إذا كان على وجه العمد، كأن يضجعه ويذحبه، و به قال املالكيةبهال يقتل  القول الثالث:
 و مما استدلوا به:

 .(4) چڭ  ڭ چ وقوله: ، (3) چ  کڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل: عموم -
وليس املراد ابلتعمد هنا ما يقوله الفقهاء )العمد العدوان( بل املراد قصد األب إزهاق روح ابنه على 

خصلة األبوة دارئة  وجعلواكأن يضجعه فيذحبه،   ، وتنتفي معه شبهة شفقة األبوةوجه يناقض أبوته
عن القصاص إذا كان القتل على وجه تثبت فيه شبهة األبوة، وذلك إذا مل يقصد األب إزهاق روح 
ابنه، وادََّعى ذلك، كما لو حذفه ابلسيف أو بغريه فقتله، مث ادَّّعى أنه مل يُر د قتله، وإمنا أراد أتديبه؛ 

لو شاركه غريه يف هذه الصورة لُقت ل ذلك ألن شفقة األبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد، و 
القتل، وإال فُمكر ه األب ؛ ألن القتل عمد، وإمنا سقط القود عن األب ملعىن  فيه، ال ملعىن  يف الغري

على قتل ابنه ـيُْقَتل عندهم. فأما لو فعل به ما تنتفي معه الشبهة )شفقة األبوة( ويظهر كذبه لو ادعى 
 (.5)ْقَتل به، وكذلك لو اعرتف بقصد القتلأنه مل يقصد القتل، فإنه يُـ 

 فه.تالإلأما احلديث الذي احتج به اجلمهور فمعناه إذا قتله ومل يكن قاصدا  
 (6)«ال يقتل الوالد ابلولد» وهبذا يتبني أن املالكية ال خيالفون القاعدة، حيث إهنم محلوا حديث:

 .، فخصصوا عموم اآلايت بهقصد األب فيه إزهق روح ابنهالذي مل يقتل العلى 

 ـــــــــــــــــ

 11/484، واملغين 12/32، واحلاوي 10/221تكملة شرح فتح القدير -نتائج األفكار (1)
 691-5/689، وهتذيب املسالك يف نصرة مذهب مالك 4/303بداية اجملتهد  (2)
 178سورة البقرة:  (3)
 45ائدة:سورة امل (4)
 5/689هتذيب املسالك 8/30، وحاشية اخلرشي 1097 -3/1096عقد اجلواهر الثمينة  (5)
 178سبق خترجيه ص (6)
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 المسألة الثانية: قتل المسلم بالكافر:

 .تأمناتفق العلماء على عدم جواز قتل املسلم ابلكافر احلريب، وال املس
 :(1)امنه أقوال سلم ابلكافر الذمي وذلك علىواختلفوا يف قتل امل

 . (2)و به قال احلنفية يقتل املسلم ابلكافر الذمي، القول األول:
 ومما استدلوا به:

 .(3)چگ      کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل: -

 .(4) چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ وقوله تعاىل:  -
ل بني مؤمن وغريه   .(5)وجه االستدالل: أن هللا تعاىل ذكر أن احلر يقتل ابحلر، ومل يـَُفصّ 

أان أكرم »قتل مسلما  مبعاهد وقال: هما أن رسول هللا وحديث ابن عمر رضي هللا عن -
 .(6)«من ويف بذمته

، أبن املراد ابلكافر يف (7)«ال يقتل مسلم بكافر»وردُّوا على اجلمهور يف استدالهلم حبديث: 

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 215-214راجع ص  (1)
 159-5/157، وخمتصر اختالف العلماء 3/159االختيار  (2)
 178سورة البقرة:  (3)
 45سورة املائدة: (4)
   7/237بدائع الصنائع  (5)
مل يسنده غري إبراهيم بن »، يف كتاب احلدود والدايت وغريه، وقال: 3/134أخرجه الدار قطين  (6)

، يف ابب: بيان ضعف اخلرب الذي 8/30أي حيي وهو مرتوك احلديث، والبيهقي يف السنن الكربى 
له بذكر روي يف قتل املؤمن ابلكافر، وقال بعد إيراده هذا احلديث: هذا خطأ من وجهني: أحدمها: وص

واآلخر: روايته عن إبراهيم عن ربيعة، وإمنا مرسال،  بن عمر فيه، وإمنا هو عن بن البيلماين عن النيب 
يرويه إبراهيم عن بن املنكدر، واحلمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فقد كان يقلب األسانيد، 

 .«ته وسقط عن حد االحتجاج بهويسرق األحاديث حىت كثر ذلك يف روااي

  .1304كما ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع برقم
 214سبق خترجيه ص (7)
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فينصرف إىل احلريب عادة وعرفا ، فينصرف إليه احلديث هو احلريب؛ ألن الكافر مىت أطلق 
 .(1)توفيقا  بني احلديثني

حمقون الدم على التأبيد وحرابه يوجب إابحة دمه، فإنه على  ليس ال يقتل ابملستأمن؛ ألنهو 
 .(2)عزم العود و احملاربة

عموم  هبصصوا ار خلحلديث يشمل مجيع الكفبذلك يتبني أن احلنفية لو كانوا يرون أن او 
 مي.اآليتني السابقتني، لكنهم يرون أنه خص ابلكافر احلريب دون الذ

 .(3)ال يقتل املسلم ابلكافر مطلقا، و به قال اجلمهور :القول الثاين
 ومما استدلوا به: 

 .(4)«ال يقتل مسلم بكافر» :قوله 
، ينفار من املعاهديقتضي عموم الك «ال يقتل مسلم بكافر» :وجه االستدالل: أن قوله 

 ويل.وأهل احلرب، فوجب محله على عمومه، وال جيوز ختصيصه إبضمار أو أت
 چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  وأما قوله تعاىل:

فهو عموم قد خص هبذا (5)
 .(6)احلديث

سنة، اب ابلالكت وضوح ختريج هذه املسألة على القول جواز ختصيص عمومبو يظهر هنا 
 ال»:ديثحب چ  ڭ   ڭ ے  ے   ۓ  ۓ چ  فقد ُخصَّ عموم قوله تعاىل قوله تعاىل:

 «.يقتل مسلم بكافر

 ـــــــــــــــــ

  3/159االختيار  (1)

 3/159االختيار  (2)

 11/466، واملغين 12/13، واحلاوي99-7/98واألم  ،687-5/685هتذيب املسالك  (3)
 214سبق خترجيه ص (4)
 45سورة املائدة: (5)
 11/466، واملغين 12/13، واحلاوي687-5/685هتذيب املسالك  (6)
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 المسألة الثالثة: قتل الحر بالعبد:
 إذا قتل احلرُّ العبَد عمدا  فهل يقاد به أو ال؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
ض يقتل احلر ابلعبد مطلقا ، سواء كان عبده أو عبد غريه، و به قال بع القول األول:

 .(1)التابعني
 ومما استدلوا به:

 ، ومن ذلك:(2)عموم اآلايت واألخبار
 .(3)چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل:

(4)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  وقوله تعاىل:
 . 

 .(5)«املسلمون تتكافأ دماؤهم»وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 .(6)يقتل احلر بعبد غريه، وال يقتل بعبد نفسه ، و به قال احلنفية ول الثاين:الق

 ومما استدلوا به:
 السابقة يف أدلة القول األول. عموم اآلايت واألخبار

 . )8((7)«وال سيد بعبده يقاد والد بولده ال»أما عدم قتل السيد بعبد نفسه فقد استدلوا حبديث: 
 حيث إهنم قد فنالحظ أن احلنفية يف هذه املسألة قد خصصوا عموم الكتاب ابلسنة،

 ق ذكره. الساب «عبدهبال يقاد والد بولده وال سيد »خصصوا عموم اآلايت السابقة حبديث: 
 ـــــــــــــــــ

 11/308، والبيان للعمراين 11/473كسعيد ابن املسيب وإبراهيم النخعي. انظر: املغين  (1)
   10/216تكملة شرح فتح القدير  (2)
 178سورة البقرة:  (3)
 45سورة املائدة:  (4)
 445سبق خترجيه ص (5)
  10/216تكملة شرح فتح القدير  (6)
 445سبق خترجيه ص (7)

 10/221ملة شرح فتح القدير تك (8)
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 . (1)ال يقتل احلر ابلعبد، و به قال اجلمهور القول الثالث:
 ومما استدلوا به:
 .(2)«ال يقتل حر بعبد»قال:  يب أن الن حديث ابن عباس 

 .(3)و العمومات الواردة يف الكتاب خمصوصات هبذا احلديث
 المسألة الرابعة: اشتراط النصاب في السرقة:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على  أقوال:
ثري، و به قال بعض ال يشرتط النصاب يف السرقة، بل يقطع يف القليل والك القول األول:

 .(5)، واخلوارج(4)الظاهرية
 و مما استدلوا به:
 . (6) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  عموم قوله تعاىل:

به قال ، و -مع اختالفهم يف مقدار النصاب-السرقةيشرتط النصاب يف  القول الثاين:
 .(7)اجلمهور

 ومما استدلوا به:
 .(8)«فصاعدا   يد السارق يف ربع دينار تقطع»حديث: 

 ـــــــــــــــــ

 11/473، و املغين 305 -304، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 4/83اإلشراف  (1)

  465سبق خترجيه ص (2)
 11/473، واملغين 12/17، و احلاوي 673-5/672هتذيب املسالك للفندالوي  (3)

 12/418( . املغين كـ)داوود (4)
 12/418املغين  (5)
 38ائدة: سورة امل (6)
-13/271، واحلاوي519، وجامع األمهات/4/451، واإلشراف 59-3/58االختيار  (7)

 26/489، والشرح الكبري مع اإلنصاف 272
ٺ  ٺ  ٺ   چ يف كتاب احلدود ابب قول هللا تعاىل:  6/2492 أخرجه البخاري (8)

دود، يف كتاب احل 3/1312 ، من حديث عائشة رضي هللا عنها مرفوعا ، ومسلمچٿ  
= 
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 . (1)السابقة فيكون هذا احلديث خمصص لعموم اآلية
 المسألة الخامسة: اشتراط الحرز في السرقة:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 . (2)ال يشرتط احلرز يف السرقة، و به قال الظاهرية القول األول:

 و مما استدل له:
 .(4)، فاآلية ال تفصيل فيها (3) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ : عموم قوله تعاىل

 .(5)يشرتط احلرز يف السرقة، و به قال اجلمهور القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

رين فالقطع فيما ، وال يف حريسة جبل، فإذا آواه املراح، أو اجلال قطع يف مثر معلق»حديث: 
 .(6)«يبلغ مثن اجملن

وجه االستدالل: أسقط الشارع القطع يف سرقة الثمر املعلق على الشجر، وكذا سرقة ما 
رين فالقطع فيما يبلغ فإذا آواه املراح، أو اجل»حيرس يف اجلبل؛ ألن ذلك غري حُمَرَّز، مث قال: 

؛ ألنه بذلك قد صار حُمَرَّزا ، فيكون هذا احلديث خمصصا  لعموم آية السرقة، «مثن اجملن
 .(7)دم قطع يد من شرق نصااب  من غري حرزوع
 ـــــــــــــــــ
= 

 ابب حد السرقة ونصاهبا.
 26/489، والشرح الكبري مع اإلنصاف 272-13/271، واحلاوي4/451اإلشراف  (1)
 26/508، والشرح الكبري 12/426، واملغين 13/280، واحلاوي ا11/326احمللى  (2)
 38سورة املائدة:  (3)
 26/508ف ، والشرح الكبري مع اإلنصا12/426، واملغين 13/280احلاوي الكبري (4)
، 520 -519، وجامع األمهات/465-4/464، واإلشراف 60-2/59االختيار  (5)

، والشرح 12/426، و املغين 13/280، واحلاوي 12/159، والذخرية 2/227والتفريع 
 26/508الكبري مع اإلنصاف 

 436سبق خترجيه ص (6)
غين ، و امل13/280، واحلاوي 465-4/464، واإلشراف 60-2/59االختيار  (7)

= 
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 سنة.ب ابلا  على القول جواز ختصيص عموم الكتايكون هذا القول خمرجاوعليه 
 : (1)المسألة السادسة: ال قطع في ثمر وال كثر

 مثر ال قطع يف»اتفق العلماء على أنه ال قطع يف سرقة الثمر املعلق واجلمار، حلديث: 
 واختلفوا فيما إذا آواه اجلرين، وذلك على قولني: ،(2)«...معلق، وال يف حريسة جبل

 .(3)يف سرقته القطع، و به قال اجلمهور القول األول:
 ومما استدلوا به:
 .)5((4) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  عموم قوله تعاىل:

إال ما  ،ارقا  سخذه آعموم اآلية يقتضي إجياب القطع يف كل ما يسمى  وجه االستدالل: أن
 على عدم القطع فيه.دل الدليل 

رين ، وال يف حريسة جبل، فإذا آواه املراح، أو اجلال قطع يف مثر معلق» ومحلوا حديث:
، على أن املراد به عدم احلرز، فال قطع فيها طاملا بقيت (6)«فالقطع فيما يبلغ مثن اجملن
رين فالقطع فيما فإذا آواه املراح، أو اجل. »..يف آخر احلديث:  الثمار معلقة بدليل قوله 

 . (7)، والثمار ال توضع يف اجلرين إال وهي رطبة لكي جتَ ّف فيه«يبلغ مثن اجملن
فنالحظ أن اجلمهور قد عملوا بقاعدة جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة، فخصصوا 

ٺ     ٺ  ٺچ عدم القطع يف سرقة الثمر املعلق والَكَثر من عموم قوله تعاىل: 

 ـــــــــــــــــ
= 

  26/508، والشرح الكبري مع اإلنصاف 12/426

هو اجلُمَّار، و اجلُمَّار: هو شحم النخل، وهو شي أبيض يقطع من رؤوس النخل ويؤكل.  :الَكَثر (1)
 5/366انظر: شرح فتح القدير

  432سبق خترجيه ص (2)
 12/424، واملغين 13/275، واحلاوي 4/407بداية اجملتهد  (3)

 38املائدة : (4)
 425-12/424، واملغين 13/275احلاوي  ، و4/407بداية اجملتهد  (5)
   436ص سبق خترجيه (6)
 .رواية سحنون بن سعيد التنوخي 4/418املدونة الكربى  (7)
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 مثر معلق، وال يف ال قطع يف»وذلك لوجود املخصص من السنة وهو حديث:  چٿ  
 .«حريسة جبل

ال قطع يف سرقته ، إال إذا كان قد استحكم جفافه ففيه القطع، و به قال  القول الثاين:
 .(1)احلنفية

 ومما استدلوا به:
ر»حديث:  - ََ ََ  . (2)«ال قطع يف مثر وال َكَث
 .(3)«إين ال أقطع يف الطعام»حديث:  -

فقالوا: اإلمجاع منعقد على وجوب القطع يف احلنطة، والسكر، وهو طعام جاف، فيحمل 
هذا احلديث على غري حمل اإلمجاع، وهو ما يتسارع إليه الفساد، كاملهيأ لألكل، وما يف 

 .(4)حوم، والثمار الرطبةمعناه من الل

 ـــــــــــــــــ

 4/164، و اهلداية شرح البداية للمرغياين 3/63االختيار  (1)
يقطع فيه، والدارمي  احلدود، ابب ما بيف كتا 2/839أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ  (2)

 يف كتاب4/136احلدود، ابب ما يقطع فيه من الثمار، وأيب داوود  يف كتاب 2/174
حلدود، ابب ما جاء ال قطع ا يف كتاب، 53-4/52والرتمذي  ،احلدود، ابب ما ال يقطع فيه

 يف كتااب 2/865، كتاب قطع السارق، ابب ما قطع فيه، وابن ماجة 8/87، والنسائي يف مثر
يف   8/263، والبيهقي يف السنن الكربى 2593حلدود ابب ما ال يقطع يف مثر وال كثر برقم 

السرقة، ابب القطع يف كل ما له مثن، من حديث رافع بن خديج، وقال األلباين يف  كتاب
 : صحيح لغريه. 2414، رقم 73-8/72اإلرواء 

 4374سبق خترجيه ص (3)
 5/367شرح فتح القدير  (4)



 

 495 

رين فالقطع ، وال يف حريسة جبل، فإذا آواه املراح، أو اجلال قطع يف مثر معلق» وأما حديث:
رين فالقطع فيما يبلغ مثن فإذا آواه املراح، أو اجل»... ، فحملوا قوله: (1)«فيما يبلغ مثن اجملن

الطعام اجلاف، وأنه إمنا وضع يف اجلرين حلصاده، وهو جاف، على أن املقصود به  «اجملن
 فإن كان يف اجلرين وهو مما يتسارع إليه الفساد، فال قطع فيه.

والذي يؤيه اجلرين يف عادهتم هو اليابس من الثمر، وفيه »جاء يف اهلداية شرح البداية: 
 .(2)«القطع 

دم عخصصوا فنة، م الكتاب ابلسفنالحظ أن احلنفية قد عملوا بقاعدة جواز ختصيص عمو 
 چٿ     ٺٺ    ٺچ القطع يف سرقة الثمر و الَكَثر من عموم قوله تعاىل: 

ر ال قطع يف مثر وال َكثَ » وذلك لوجود املخصص من السنة وهو حديث:  ََ   لسابق.ا «ََ

 ـــــــــــــــــ

 436سبق خترجيه ص (1)
 4/164اهلداية شرح البداية للمرغياين  (2)
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 المبحث التاسع

 جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 ريف ابلقاعدة.التع املطلب األول:
 :هيو حدة ئل الفقهية،وفيه مسألة واأثر القاعدة يف املسا املطلب الثاين :

 قتل املسلم ابلكافر الذمي. -
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 المبحث التاسع

 (1)جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

صيصه وز ختهل جيفورد خرب آحاد خيصص ذلك العام،  إذا ورد نص عام من القرآن، مث
 به؟

 آراء العلماء في القاعدة:

 حترير حمل النزاع:
سبق وأن ذكران يف القاعدة السابقة أن العلماء قد اتفقوا على جواز ختصيص عموم 

لعموم قوله  «ال وصية لوارث » : ، كتخصيص قوله (2)الكتاب خبرب الواحد اجملمع عليه
 چ  ائۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ٴۇچ  تعاىل:

(3). 
واختلفوا يف جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد غري اجملمع عليه، وذلك على 

 :(4)أقوال منها
 ـــــــــــــــــ

، والتقرير ألصول 213، وهناية الوصول إىل علم األصول البن الساعايت/323ميزان األصول/ (1)
، والعقد 534، و مفتاح الوصول/1/317، وتيسري التحرير2/255البزدوي
، واحملصول 3/234ملسؤول، و حتفة ا208، وشرح تنقيح الفصول/2/316املنظوم

، وشرح 2/105، والتمهيد2/550، والعدة2/384، والغيث اهلامع 3/131ق//1
 3/362الكوكب املنري

 3/362، والبحر احمليط 1/365قواطع األدلة  (2)

 180سورة البقرة:  (3)
 2/316وم ومن األقوال: إن خص مبنفصل جاز، وإال فال، و به قال الكرخي من احلنفية.  العقد املنظ (4)
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، (1): جيوز ختصيص عموم الكتاب خبرب اآلحاد مطلقا ، و به قال اجلمهورالقول األول
ب إىل األئمة األربعة  .(2)وُنس 

 . (3): ال جيوز ختصيص عموم الكتاب خبرب اآلحاد، و به قال بعض املتكلمنيينالقول الثا
 .(4): إن كان قد خص سابقا  بدليل قطعي جاز، وإال فال، و به قال احلنفيةالقول الثالث

 األدلـة:
 من أدلة القول األول:

 على ختصيص الكتاب خبرب الواحد ومن أمثلة ذلك:الصحابة  إمجاع -
تنكح املرأة  ال» حبديث:  (5)،چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ  قوله تعاىل:ختصيص عموم  -

 .)7( )6(« وال خالتها على عمتها
 من أدلة القول الثاين:

أن العام من الكتاب قطعي من كل وجه، حيث إن سنده متواتر، وداللته عامة، 
فال خيصص القطعي من الكتاب ابلظين والعام قطعي الداللة، وخرب الواحد ظين الثبوت، 

 ـــــــــــــــــ

، و حتفـــــــة 208، وشـــــــرح تنقـــــــيح الفصـــــــول/2/316، والعقـــــــد املنظـــــــوم534مفتـــــــاح الوصـــــــول/ (1)
ـــــث اهلـــــامع 3/131ق//1، واحملصـــــول 3/234املســـــؤول ، 2/550، والعـــــدة2/384، والغي
 3/362، وشرح الكوكب املنري2/105والتمهيد

يف رفــــــع احلاجــــــب ، والســــــبكي 3/364، و الزركشــــــي يف البحــــــر2/347نســــــبه اآلمــــــدي يف اإلحكــــــام  (2)
3/313 

 2/106، والتمهيد3/314، ورفع احلاجب1/368، وقواطع األدلة132التبصرة/ (3)
، والتقريــر ألصــول 213، وهنايــة الوصــول إىل علــم األصــول البــن الســاعايت/323ميــزان األصــول/ (4)

  1/317، وتيسري التحرير2/255البزدوي
 24( سورة النساء: 5)
 ،ال تــــــــــنكح املــــــــــرأة علــــــــــى عمتهــــــــــا :النكــــــــــاح، ابب كتــــــــــاب  يف 5/1965أخرجــــــــــه البخــــــــــاري  (6)

 ب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها.، واللفظ له، كتاب النكاح، اب2/1029ومسلم

 2/107، والتمهيد2/252، والعدة2/347، واإلحكام لآلمدي3/235حتفة املسؤول  (7)
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 .(1)من اآلحاد؛ وذلك ألن التخصيص بطريق املعارضة، والقطعي ال يعارض ابلظين
 من أدلة القول الثالث: 

أن داللة العام قطعية، فال جيوز ختصيصه بظين إال إذا خص منه البعض بقطعي فيصري ظنيا ، 
 .(2)فحينئذ جيوز ختصيصه بظين مثله

 ـــــــــــــــــ

 1/364، وفواتح الرمحوت1/593كشف األسرار للبخاري  (1)
 ، وفواتح الرمحوت2/149ازاين ( حاشية التفت2)
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 نيالمطلب الثا

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 :وفيه مسألة واحدة وهي

 قتل المسلم بالكافر الذمي:

 :منها أقوالللعلماء يف هذه املسألة 

 . (1)يقتل املسلم ابلكافر الذمي، و به قال احلنفية القول األول:
 ومما استدلوا به:

 .(2)چگ      کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچ  عموم قوله تعاىل: -
ل بني مؤمن وغريهوج  .(3)ه االستدالل: أن هللا تعاىل ذكر أن احلر يقتل ابحلر، ومل يـَُفصّ 

 .(4): ال يقتل املسلم ابلكافر مطلقا، و به قال اجلمهورينالقول الثا
 ومما استدلوا به: 

 .(5)«ال يقتل مسلم بكافر» :قوله  
ن، ار من املعاهدييقتضي عموم الكف «ال يقتل مسلم بكافر» :وجه االستدالل: أن قوله 

 يل.وأهل احلرب، فوجب محله على عمومه، وال جيوز ختصيصه إبضمار أو أتو 
 .(7)فهو عموم قد خص هبذا احلديث(6) چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  وأما قوله تعاىل:

 ـــــــــــــــــ

 159-5/157، وخمتصر اختالف العلماء 3/159االختيار  (1)
 178سورة البقرة:  (2)
   7/237بدائع الصنائع  (3)
 11/466، واملغين 12/13، واحلاوي99-7/98واألم  ،687-5/685هتذيب املسالك  (4)
 214سبق خترجيه ص (5)
 45سورة املائدة: (6)
 11/466، واملغين 12/13، واحلاوي687-5/685ك هتذيب املسال (7)
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 المبحث العاشر

 جواز تخصيص عموم الكتاب بفعل النبي 
 
 

 لبان: وفيه مط
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة : املطلب الثاين :

 هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟ -
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 المبحث العاشر

جواز تخصيص عموم الكتاب بفعل النبي 
(1) 

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 ي للقاعدة:المعنى اإلجمال

بعـض   عل النـيبورد يف القرآن لفظ عام يف األمر بشيء، أو النهي عن شيء، مث فإذا 
 لعام؟ل، فهل يكون فعله ذلك خمصصا   ذلك، ومل يكن ذلك الفعل من خصوصياته

 آراء العلماء في القاعدة:
 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:

وإليـــه ذهـــب اجلمهـــور،  النـــيب جيـــوز ختصـــيص عمـــوم الكتـــاب أبفعـــال القـــول األول: 
 (2)ومنهم األئمة األربعة.

ال جيوز ختصـيص العمـوم بـه، و بـه قـال بعـض الشـافعية، ونسـب للكرخـي  القول الثاين:
 (3)من احلنفية.

 ـــــــــــــــــ

، وشرح تنقيح الفصول 121-3/120، وتيسري التحرير3/298كشف األسرار للبخاري   (1)
، 2/388، والغيث اهلامع3/125ق//1، واحملصول2/354، اإلحكام لآلمدي165/

،و شرح الكوكب املنري 6/2671،والتحبري للمرداوي 2/394، والواضح2/573والعدة 
3/371. 

 الكتب السابقة الصفحات نفسها. (2)

، و 152، امليـزان يف أصـول الفقـه /3/120، تيسري التحرير 298/ 3كشف األسرار للبخاري   (3)
 2/354، واإلحكام لآلمدي247التبصرة/
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 األدلـة:
 من أدلة القول األول:

 .(1) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  قوله تعاىل:  -
رآن، ومل تفـــرّ ق اآليـــة بـــني الســـنة القوليـــة وبـــني الســـنة وجـــه الداللـــة: أن الســـنة مبينـــة للقـــ

 .(2)الفعلية، فكما يصح البيان ابلسنة القولية، فيصح كذلك ابلفعلية
 من أدلة القول الثاين:

 ، كالنسخ. أن ختصيص العموم أحد نوعي البيان، فال جيوز بفعله  -
ريه فيــه وحيتمــل أن يكــون هــو وغــ  أن مــا فعلــه حيتمــل أن يكــون مــن خصوصــياته -

 .(3)سواء، فال يرتك العموم املتيقن أبمر حمتمل

 ـــــــــــــــــ

 44سورة النحل: (1)

 2/117التمهيد  (2)
 248التبصرة / (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة :

 هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟

 للعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:
، (1)قال الظاهرية من وجب عليه الرجم فإنه جيلد مائة جلدة، مث يرجم، و به القول األول:

 .(2)وهو رواية عن أمحد
 ومما استدلوا به:

 . (3) چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  عموم قوله تعاىل: -
وجه االستدالل: أن وجوب اجللد الذي دلت عليه اآلية عام يف كل زانية و زاٍن، ب ْكَرْين كاان 

والتغريب سنة يف حق البكر، فوجب  أو ثـَيّ َبنْي، مث جاءت السنة ابلرجم يف حق احملصن
 .(4)اجلمع بينهما

 . (5)«جلد مائة والرجم  والثيب ابلثيب..»: وفيه حديث عبادة بن الصامت  -
 .(6)صرح أبن الثيب وهو احملصن جيلد مائة ويرجم وجه االستدالل: أن النيب 

فقط، وال جيب عليه اجللد، و به قال  من وجب عليه الرجم فإنه يرجم القول الثاين:
 .(7)اجلمهور، وهو رواية عن أمحد

 ـــــــــــــــــ

 11/234احمللى  (1)
 12/131املغين  (2)
 2ور: سورة الن (3)
 11/234، واحمللى 12/314املغين  (4)
 241سبق خترجيه ص (5)
 6/28، وأضواء البيان 12/314املغين  (6)

، واإلشراف 5/240، وشرح فتح القدير 9/37واملبسوط ، 262خمتصر الطحاوي/ (7)
، 13/191، واحلاوي الكبري 6/27، وأضواء البيان 516، وجامع األمهات/4/191

 12313واملغين 
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 ومما استدلوا به:
 .(1)ومل جيلده رجم ماعزا   أن النيب  بن مسرة   ما رواه جابر -

ملا رجم ماعزا ، وترك جلده، دل على أن اجللد خمتص  وجه االستدالل:أن النيب 
ڀ  ڀ  چ  وهو قوله تعاىل: -دون الثيب، فكان هذا ختصيصا  للنص العام ابلبكر 

 .(3)وهو ترك اجللد -، أو مبعىن فعله  بفعله  - (2) چ  ٿڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ
عموم  صيصختومن خالل هذا الدليل بنيَّ من استدل به أهنم يقولون جواز 

 .الكتاب بفعل النيب 
ءته امرأة فقالت إهنا قد بغت....فأمر حبفرة، مث جاء جاما روي أن رسول هللا  -

 للمسلمني:  املسلمون معه، فأخذ حصاة مثل احلمصة، فرماها هبا، مث قال
لو قسمت توبتها بني أهل احلجاز » فصلى عليها، وقال:، «ارموها واتقوا وجهها»

 .(4)«لوسعتهم
السابق فإنه منسوخ، إذ لو كان اجللد مع الرجم مل  ت وأما حديث عبادة بن الصام

: وقّصة لنقله بعض رواة  القّصة ، قالوا جلد ماعز مع الرجم ، ولو أمر به ينسخ، ألمر 

 ـــــــــــــــــ

ولفظ البيهقي ، وقال احملقق/ شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه، 34/442خرجه أمحد يف املسند أ (1)
 2/232ومل يذكر جلدا ، وكذا يف املعجم الكبري للطرباين  ،رجم ماعزا    أن النيب  8/212

 2سورة النور:  (2)
 2/570، وشرح خمتصر الروضة 3/123ق//1احملصول  (3)
برمجها من   ، يف كتاب احلدود، ابب املرأة اليت أمر النيب 5/103 أخرجه أبو داوود يف سننه (4)

، يف كتاب الرجم، ابب احلفر 431- 6/430، والنسائي يف السنن الكربى 4441جهينة، برقم 
، وكذا أخرجه أمحد يف مسنده  ، من حديث أيب بكرة  7158للمرأة إىل ثـَْنُدوهتا، برقم 

دود، ابب ما جاء يف حفر املرجوم واملرجومة، كتاب احل  8/221، والبيهقي 34/82-83
وصححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داوود، إال قوله: فأخذ حصاة مثل احلمصة، فرماها هبا، مث 

فقد ضعف هذه الزايدة. ضعيف سنن أيب داوود لأللباين  «ارموها واتقوا وجهها» للمسلمني:  قال
 958، برقم 442/
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 الذي فيه  التصريح ابجلمع بينهما  ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 
 لي:ا يمحّد الزان  والدليل على أن حديث عبادة متقدم وأنه أّول نص نزل يف

، يشري جعل اَّللَّ  هلن سبيال  ابحلّد «، قد جعل اَّللَّ هلّن سبيال ..خذوا عين»:فيه  أن قوله 
ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ ، إىل قوله تعاىل:

، فالزواين كن (1) چڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
: ن ومها: املوت ، أو جعل اَّللَّ هلن سبيال ، فلّما قالحمبوسات يف البيوت إىل أحد أَمري

فسر السبيل حبّد الزان، علمنا بذلك أن حديث عبادة أّول ، مث «قد جعل اَّللَّ هلن سبيال   »
 .(2)نص يف حّد الزان ، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك

يخ، دون الشاب، أنه جيب اجلمع بني اجللد والرجم يف حق الزاين الثيب الش القول الثالث:
 .(3)و هذا القول ُحك َي عن طائفة من أهل احلديث

 ومما استدلوا به:
يخ الش» :عاىلتوهتا وبقي حكمها، وهي قوله احتّجوا بلفظ اآلية اليت نسخت تال

 إىل آخره  «والشيخة إذا زنيا فارمجومها  
 .(4)ا ابٍق قالوا : فرجم الشيخ والشيخة ثبت هبذه اآلية ، وإن نسخت تالوهتا فحكمه

خ ى الشيمع علشّذت فرقة من أهل احلديث ، فقالت : اجل»وجاء يف فتح الباري: 
 الثيب دون الشاب ، وال أصل له.

 : هو مذهب ابطل.وقال النووي
ألنّه به طريقه فليس جيد؛ كذا قاله ، ونفى أصله ، ووصفه ابلبطالن إن كان املراد 

وإن كان املراد دليله ففيه نظر أيض ا ؛ ألن اآلية ، ا سأبّينه يف ابب البكران جيلداناثبت كم

 ـــــــــــــــــ

  15سورة النساء:  (1)

 6/29وأضواء البيان  ،12/145فتح الباري  (2)
 6/29وأضواء البيان  ،12/145فتح الباري  (3)
 6/30أضواء البيان  (4)
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( ففهم هؤالء من ختصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه يف لشيخاوردت بلفظ: )
 .(1)« اجلملة، فهو معىن مناسب ، وفيه مجع بني األدّلة فكيف يوصف ابلبطالن

 ـــــــــــــــــ

 12/146فتح الباري  (1)
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 المبحث الحادي عشر

 جواز تخصيص العموم باإلجماع
 
 
 

 ن: وفيه مطلبا
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 هي :و حدة أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة وا املطلب الثاين :

 على من جتب دية اخلطأ؟ -
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 المبحث الحادي عشر

 (1)جواز تخصيص العموم باإلجماع
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ذا العام فراد هأة من نص عام يف القرآن، ووجد إمجاع العلماء يف مسألة معينإذا ورد 
 ام؟على حكم خيالف حكم العام، فهل يكون هذا اإلمجاع خمصصا  لذلك الع

 آراء العلماء في القاعدة:

اتفق العلماء على جواز ختصيص عموم الكتاب ابإلمجاع، وحكى بعضهم اإلمجاع على 
 .(2)ذلك

 :األدلــة
 دلة هذه القاعدة ما يلي:من أ

 . (3)اإلمجاع على جواز ذلك.1
 الوقوع، والوقوع دليل اجلواز، ومن ذلك:.2
، إبمجاع (4) چ  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ ختصيص عموم قوله تعاىل: أ. 

 ـــــــــــــــــ

،و 4/1669، وهناية الوصول 328-2/327،و اإلحكام لآلمدي 2/306العقد املنظوم (1)
 118-2/117التمهيد  ، و1/297املسودة ،  3/363البحر احمليط 

ال أعرف خالفا  يف ختصيص القرآن والسنة » حيث قال:  2/327كاآلمدي يف اإلحكام (2)
ومل  ذكر خالفا  يف هذه املسألة، 118-2/117، إال أن أابخلطاب يف التمهيد «ابإلمجاع 

العام بدليل جيوز ختصيص : »1/297ء يف املسودة وجاينسب القول املخالف إىل أحد، 
وعليه  « أعلم له وجها ، وال أدري ما هوال جيوز، حكاه أبو اخلطاب، وال: اإلمجاع، وقال بعضهم

 يكون قول املخالف يف املسألة ال عربة به.
 4/1669هناية الوصول لألرموي  (3)
 11سورة النساء:  (4)
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 .(1)الصحابة على أن الولد القاتل ال يرث
ڀ  ڀ  ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پچ : ختصيص عموم قوله تعاىلب. 

 . (3)إبمجاع الصحابة على أنه ال مجعة على عبد وال امرأة (2)چڀ  
، فإذا رأينا أهل اإلمجاع أن اإلمجاع دليل قاطع، والعام غري قاطع يف آحاد مسمياته .3

يل خمصّ ص العموم يف بعض الصور، عرفنا أهنم ما خالفوا إال بعد اطالعهم على  دل خيالفون
 (4)خطأ عنهم.للا  لذلك العموم نفي

 ـــــــــــــــــ

 2/306، والعقد املنظوم4/1669هناية الوصول  (1)
 11سورة اجلمعة :  (2)
 3/363البحر احمليط  (3)
 328-2/327كام لآلمدي اإلح (4)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي :

 على من تجب دية الخطأ؟

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
 .(1)جتب دية اخلطأ على العاقلة، و به قال األئمة األربعة القول األول:

 ومم استدلوا به:
تد خبالفه على محل العاقلة دية اخلطأ عن اجلاين ، وقد جاء اإلمجاع، فقد أمجع من يع

وال نعلم بني أهل العلم خالفا يف أن دية اخلطأ على العاقلة، قال ابن » يف املغين ما نّصه:
 املنذر: أمجع على هذا كل من حنفظ عنه من أهل العلم وقد ثبت األخبار عن رسول هللا  

(2)«مجع أهل العلم على القول بهلة وأأنه قضى بدية اخلطأ على العاق. 
 .(3)چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ وعليه يكون اإلمجاع من خمصصات عموم قوله تعاىل: 

به قال أكثر اخلوارج، اين، وال حتمل العاقلة شيئا ، و جتب دية اخلطأ على اجل القول الثاين:
 .(4)وبعض أهل العلم
 ومما استدلوا به:

 .(5)چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  ه لقوله تعاىل:أنه ال جيوز أن يؤاخذ أحد بذنب غري  -

 ـــــــــــــــــ

،واجلامع ألحكام القرآن 21/178، موسوعة شروح املوطأ / االستذكار 9/204البحر الرائق  (1)
 12/21، واملغين7/11للقرطيب 

 74اع البن املنذر /، اإلمج12/21 املغين (2)
 15سورة اإلسراء:  (3)
، 13/213ل األوطار، و ني7/255كأيب بكر األصم، وابن علية. انظر: بدائع الصنائع (4)

 10/232والتفسري الكبري
 7/255بدائع الصنائع (5)
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 المبحث الثاني عشر

 جواز تخصيص العموم بالقياس
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: املطلب الثاين:
 مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم. املسألة األوىل:

 حد العبد يف الزان. نية:املسألة الثا
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 المبحث الثاني عشر

 (1)جواز تخصيص العموم بالقياس

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة 
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 قياس؟إذا ورد لفظ عام يف الكتاب أو السنة، فهل جيوز ختصيص هذا اللفظ ابل
فـــإن لفـــظ  (2). چ ٺ    ٺ  ٺ    ٿ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ مثـــال ذلـــك يف القـــرآن: قولـــه تعـــاىل: 

ھ  چ الزانية والزاين يعم كل زانية وزان، مث إن عموم الزانية ُخصَّ بنص آخر   هو قوله تعاىل: 

 (3).چ ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
مـة ارد علـى األحلـد الـو امث خصَّص العلماء عموم الزاين الذكر ابلقياس على الزانيـة يف تنصـيف 

 مة.اسا  على األلذكر قيجلامعة بينهما اليت هي الرّق، فيكون حدُّ العبد نصف حدّ  اابلعلة ا
، خـــص منـــه (4)« جلـــد مائـــة، وتغريـــب عـــام البكـــر ابلبكـــر» ومثـــال ذلـــك يف الســـنة: قولـــه 

 العبد قياسا  على األمة يف تنصيف احلد.

 ـــــــــــــــــ

، و 265، وإحكــــام الفصــــول/322 – 1/321، وتيســــري التحريــــر 1/355التقريــــر والتحبــــري  (1)
، و اإلحكـــــــــام 3/148، واحملصـــــــــول 3/251، وحتفـــــــــة املســـــــــؤول 2/591لبـــــــــاب احملصـــــــــول 

، 248وسالســـــل الـــــذهب/، 4/489، والبحـــــر احملـــــيط 386 /1، وقواطـــــع األدلـــــة 2/410
، وشــــرح الكوكــــب 3/386، والواضــــح البــــن عقيــــل 2/75، وروضــــة النــــاظر 2/559والعــــدة 
 3/378املنري

  .2سورة النور : (2)
 .25سورة النساء:  (3)
 241سبق خترجيه ص (4)
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 آراء العلماء في القاعدة:
 ع:حترير حمل النزا 

علـــــى جـــــواز ختصـــــيص عمـــــوم الكتـــــاب والســـــنة ابلقيـــــاس  (1)اتفـــــق القـــــائلون حبجيـــــة القيـــــاس
 .(3)املستند إىل نص خاص (2)القطعي

، وذلــــك علــــى أقــــوال،  (4)واختلفــــوا يف ختصــــيص عمــــوم الكتــــاب والســــنة ابلقيــــاس الظــــين
 :(5)أشهرها

ن القيــاس جيــوز ختصــيص عمــوم الكتــاب والســنة ابلقيــاس مطلقــا  ســواء كــا القــول األول:
 (6)قطعيا  أو ظنيا ، وإليه ذهب اجلمهور ومنهم األئمة األربعة.

 ـــــــــــــــــ

 أما املخالفون حلجية القياس كالظاهرية فال يقولون به؛ ألن القياس ليس بدليل عندهم. (1)
ومثاله: قياس ضرب  هو ما قطع فيه بعلة احلكم يف األصل، ووجودها يف الفرع. :القطعيالقياس  (2)

 – 2/172ق//2احملصول  الوالدين على التأفف املنصوص عليه يف التحرمي جامع األذى. 
  4/105، وشرح الكوكب املنري 4/26، وهناية السول 6/2234، واإلهباج 173

 3/378، وشرح الكوكب املنري1/345ير والتحبري التقر  (3)

هو ما مل يقطع فيه بعلة احلكم يف األصل والفرع، أو يف أحدمها دون  :القياس الظين (4)
اآلخر.ومثاله: قياس التفاح على الرب يف حترمي التفاضل جامع الطعم يف كل منهما، فالعلة يف الرب 

بل هي مرتددة بني الطعم، أو الكيل، أو القوت. انظر: احملصول  ليست مقطوعا  هبا،
 4/106، وشرح الكوكب املنري 6/2234، واإلهباج 173 – 2/172ق//2

 ومن األقوال:  (5)
 ن اخلفي.مي أقوى اجلل جيوز التخصيص ابلقياس اجللي دون اخلفي، وإليه ذهب بعض الشافعية، ألن .1
 ين و اآلمدي.لباقالهب اذإبمجاٍع جاز، وإال فال، وإليه  ن كانت علة القياس اثبتة  بنٍص أوإ .2

 .1/529، هناية السول 4/492، البحر احمليط2/411اإلحكام لآلمدي 
، و 265، وإحكــــام الفصــــول/322 – 1/321، وتيســــري التحريــــر 1/355التقريــــر والتحبــــري  (6)

م ، و اإلحكـــــــــا3/148، واحملصـــــــــول 3/251، وحتفـــــــــة املســـــــــؤول 2/591لبـــــــــاب احملصـــــــــول 
، 248، وسالســـــل الـــــذهب/4/489، والبحـــــر احملـــــيط 386 /1، وقواطـــــع األدلـــــة 2/410

، وشــــرح الكوكــــب 3/386، والواضــــح البــــن عقيــــل 2/75، وروضــــة النــــاظر 2/559والعــــدة 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

  3/378املنري
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  (1)ال جيوز ختصيص العام ابلقياس مطلقا ، وإليه ذهب بعض احلنابلة. القول الثاين:
 الواحـد ُخـّص التفصيل: وهو: أن العام إن كان ظين الثبوت كعموم خرب القول الثالث:

ال(، وإن كــــان قطعــــي الثبــــوت كعمــــوم بــــه القيــــاس مطلقــــا )أي ســــواء ُخــــّص بغــــري القيــــاس أو 
الكتاب، والسنة املتواترة ُخصَّ ابلقياس إن كان قد ُخصَّ بـدليل غـري القيـاس، وإال فـال، و بـه 

 (2)قال احلنفية.
 األدلـة:

 من أدلة القول األول:
صـــات عليهـــا، والقيـــاس غـــري أن صـــيغة العمـــوم حمتملـــة للتخصـــيص لك ثـــرة دخـــول املخصّ 

 (3)حمتمل فيقضى به على احملتمل، كاجململ مع املفسر.
 منه، ومعىن هذا أن كثرة احتماالت العام جعلته يضعف فيكون القياس أقوى

 والقوي خيصص الضعيف.
 من أدلة القول الثاين:

 لىلفرع عادمي أن النص العام أصٌل، والقياس فرع، فلو خُّص العام به يلزم تق
 (4)األصل وهذا ال جيوز. 

 من أدلة القول الثالث:
أن العــــام املخصــــوص قــــد ضــــعف عمومــــه بتخصيصــــه، فيقــــوى القيــــاس علــــى ختصيصــــه 

 (5)خبالف العام الباقي على عمومه.

 ـــــــــــــــــ

 3/370، البحر احمليط 2/75كابن شاقال. انظر: روضة الناظر   (1)

 322 - 1/321، وتيسري التحرير 1/356التقرير والتحبري (2)

 .2/78روضة الناظر  (3)

  76 /2روضة الناظر (4)

 .1/120التوضيح يف حل غوامض التنقيح  (5)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان:

 الحرم:المسألة األولى: مباح الدم إذا التجأ إلى 

 رم، أو أنهاخل احلنه دمن جىن جناية توجب قتال  خارج احلرم، مث جلأ إليه، فهل يستوىف م
 يـُْلَجأ إىل اخلروج منه، حىت إذا خرج اقتص منه؟

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:
ال يقتص منه ما دام فيه، ولكنه يـُْلَجأ إىل اخلروج بعدم إطعامه وسقياه  القول األول:

 . (2)، واحلنابلة(1)وكالمه، حىت إذ اخرج اقتص منه، و به قال احلنفيةومعاملته 
 ومما استدلوا به: 

 . (3) چ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہچ  عموم قوله تعاىل: -
 جاء يف تفسري هذه اآلية:

أن معىن ذلك: ومن دخله من غريه ممن جلأ إليه عائذا  به، كان آمنا  ما كان فيه، ولكنه خيرج 
 .(4)ه احلدمنه فيقام علي

يوم خلق السماوات واألرض، وإمنا أحلت يل ساعة من  إن هللا حرم مكة»حديث:  -
  (5)«دت إىل حرمتها، فال يسفك فيها دمهنار، مث عا

حرم سفك الدم هبا على اإلطالق، وختصيص مكة هبذا  أن النيب  :ووجه االستدالل
ه لو أراد سفك الدم احلرام، مل خيتص به مكة، فال يكون يدل على أنه أراد العموم، فإن

 ـــــــــــــــــ

 2/201أحكام القرآن للجصاص  (1)

 202- 14/201، وجمموع الفتاوى 413 – 409 /12املغين  (2)
 97سورة آل عمران : (3)
 213-5/211وتفسري القرطيب ، 607- 5/606تفسري الطربي  (4)
- 2/987، ومسلم يف كتاب املغازي، ابب: من شهد الفتح 4/1567أخرجه البخاري  (5)

 يف كتاب احلج، ابب حترمي مكة وصيدها. 988
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 .(1)التخصيص مفيدا  
 .(3)، والشافعية(2)يقتص منه يف احلرم، و به قال املالكية القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
ٺ  ٺ  ٺ   چ   القياس على من جىن داخل احلرم، فإن قتله جائز أخذا  من قوله تعاىل: -

 ، جامع أن يف الكل (4) چڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ     ٿ

 .(5)وجب عن جناية ا  قصاص
القياس على إابحة قتل احلية والعقرب داخل احلرم، جامع أن الكل قتل ال يوجب  -

 .(6)احلرم ضمانه، فلم مينع منه
 األقيسة. ذههب چ    ھھ ہ  ہ  ہ    ہچ  فخصص أصحاب هذا القول عموم قوله تعاىل:

 لية.ألصو اهلم يف املسألة الفقهية قد وافق قوهلم يف القاعدة وهبذا يكون قو 
خصص عموم هذا النص  فالشافعي »جاء يف ختريج الفروع على األصول: 

ابلقياس، لقيام موجب االستيفاء، و بـُْعد احتمال املانع، إذ ال مناسبة بني اللياذ إىل احلرم، 
 ، كيف وقد ظهر إلغاؤه فيما إذا أنشأوإسقاط حقوق اآلدميني املبنية على الشح واملضايقة

 .(7)«القتل يف احلرم، ويف قطع الطريق
 وردَّ أصحاب القول األول على هذه األقيسة مبا يلي:

 ـــــــــــــــــ

 12/411املغين  (1)
 4/261، وحاشية الدسوقي 4/113اإلشراف  (2)
 11/428، والبيان للعمراين 332- 331ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (3)
 191 سورة البقرة : (4)
 332، و ختريج الفروع على األصول للزجناين /4/114اإلشراف  (5)
 11/428البيان للعمراين  (6)
 332ختريج الفروع على األصول للزجناين /(7)
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أما القياس على من جىن داخل احلرم فال يصح؛ ألن اجلاين يف احلرم هاتك حلرمته، فال  -
 .(1)ناية صدرت منه يف خارجهينتهض احلرم لتحرمي ذمته وصيانته، خبالف امللتجئ إليه ج

أما القياس على إابحة قتل احلية والعقرب يف احلرم، فال يصح أيضا، فإن املقيس عليه و  -
فاألصل  –وهو اآلدمي  –طبعه األذى ،فلم حيرمه احلرم لدفع أذاه عن أهله، وأما املقيس 

 .(2)فيه احلرمة، وحرمته عظيمة، وإمنا أبيح لعارض
بتداء ، قياس اابل لعموميف هذه املسالة وهو عدم جواز ختصيص افاحلنفية على أصلهم 

 مل يرد خمصص قطعي سابق.و 
وه يف صصفإهنم مل خي وأما احلنابلة وإن كانوا يقولون جواز ختصيص العموم ابلقياس،

 سة اليتألقيمسألتنا، وذلك لعدم وجود املخصص الصحيح، حيث إهنم مل يروا صحة ا
 سبق بيان ذلك، وردهم على تلك األقيسة. ُخصّ صت هبا اآلية، كما 

 المسألة الثانية: حد العبد في الزنا:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
حد العبد الزاين كحد احلر، البكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب الرجم، و  القول األول:

 .(3)به قال أهل الظاهر
 ومما استدلوا به:

 .(4) چ ٿٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ  ڀ  ڀ  ڀچ  قوله تعاىل: .1
 . (5)«جلد مائة وتغريب عام والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم  البكر ابلبكر» قوله  .2

فجاء القرآن والسنة بعموم ال حيَ لُّ أن خُيصَّ منه إال ما خصَّه اَّللَّ تعاىل  قالوا:
قد صحَّ بتخصيص اإلماء من مجلة هذا  ،  فوجدان النص من القرآن والسنة ورسوله

 ـــــــــــــــــ

 414 - 12/413املغين  (1)

 12/412املغين  (2)
 11/239احمللى البن حزم  (3)
 2سورة النور:  (4)
 241سبق خترجيه ص (5)
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احلكم أبنَّ على احملصنات منهن نصف ما على احملصنات احلرائر وكذلك النَّص الوارد يف 
مج  جح      مح   چاألمة اليت مل حتصن فخصَّصنا اإلماء ابلقرآن والسُّنَّة وبقي العبد، قال تعاىل: 

(1) چجخ  
. 
بيد لذكرهم كما ذكر اإلماء وملا أغفل ذلك وال أنَّ هللا تعاىل لو أراد أن خيص العكما 

 .(2)والقياس كله ابطل ودعوى بال برهان ،أمهله
 .(3)جيلد مخسون جلدة كاألمة، و عليه اتفق األئمة األربعة القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
 استدل اجلمهور بقياس العبد على األمة, وبيان ذلك كما يلي:

 .(4)چ  ڭھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ چ قوله تعاىل: -

نزلت اآلية يف اإلماء، فإذا ثبت فيهن للرق ثبت يف الذكور األرقاء قياسا ، إذ  وجه الداللة:
ال فارق سوى الذكورية، وال مدخل هلذا الفارق يف أتثري احلكم، فيلزم مساواة العبد ابألمة يف 

 .(5)هذا احلكم
 قول األول.دلة اليف أ موم اآلية واحلديث السابق ذكرهلع القياس خمصصاً وعلية يكون هذا 

 چوجيلد العبد مخسني لقولـه تعـاىل: » وأما احلنفية فبداللة النص، جاء يف شرح فتح القدير: 

نزلت يف اإلماء وهو أيضا ممـا يعـرف مـن أول (6)چ  ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 ـــــــــــــــــ

 64سورة مرمي:  (1)

 239 /11احمللى  (2)
، واملقنع مع 4/149، ومغين احملتاج 4/321حاشية الدسوقي ، 6/17حاشية بن عابدين  (3)

 26/264الشرح الكبري واإلنصاف 
 25سورة النساء:  (4)
، والبيان للعمراين 6/4، وأضواء البيان 4/380وبداية اجملتهد ،7/91بدائع الصنائع  (5)

12/356 
 25سورة النساء:  (6)
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بــه إىل داللـة الــنص بنـاء علــى أنــه ال  الكـالم وال فــرق بـني الــذكر واألنثـى بتنقــيح املنــاط فريجـع
 . (1)«يشرتط يف الداللة أولوية املسكوت ابحلكم من املذكور بل املساواة تكفى فيه

 ـــــــــــــــــ

  5/233شرح فتح القدير  (1)
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 المبحث الثالث عشر

 جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظني
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :هيدة و ئل الفقهية،وفيه مسألة واحاملسا أثر القاعدة يف املطلب الثاين:

 مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم. -
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 المبحث الثالث عشر
 (1)جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظني

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

دل على صرم وإابنة شيء من شيء، القاف، والطاء، والعني، أصل صحيح واحد ي :القطع
 . (2)يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا

 :  (3)يطلق على معنينيواصطالحاً: 
 األول: ما ال يتطرق إليه احتمال النقيض أصال.
 الثاين: ما حيتمل احتماال عقليا مل يقم عليه دليل.

ق قويــة، ينتهــي هبــا املســتدل إىل القطــع بصــحة هــو مــا ثبــت بطــر  :والــدليل القطعــي الثبــوت
 .(4)نسبتها إىل موردها، كالقرآن والسنة املتواترة

الظاء والنون أصل صحيح يدل على معنيني خمتلفني، يقـني وشـك فأمـا اليقـني: فقـول  :الظن
 القائل: ظننت ظنا أي أيقنت.

 هي التهمة. و لظّ نة، تتيقنه، ومن ذلك: اوأما اآلخر: فهو الشك، يقال: ظننت الشيء إذا مل 

 ـــــــــــــــــ

 هذه القاعدة تتضمن قاعدتني وقد سبق الكالم عليهما، ومها: (1)
 قاعدة جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب اآلحاد. -
 قاعدة جواز ختصيص العموم ابلقياس. -
 5/101مقاييس اللغة  (2)
 39األدلة األربعة/  ، والقطعية من4/15، وحاشية املطيعي على هناية السول 1/258( فواتح الرمحوت 3)
 128، والقطعية من األدلة األربعة/2/563، وشرح خمتصر الروضة 20/257جمموع الفتاوى  (4)
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 المعنى اإلجمالي للقاعدة:
ذلك  صصوورد لفظ خي إذا ورد لفظ عام يـُْقَطع بصحة ثبوته، كالقرآن والسنة املتواترة،

ل عموم  مقابيفياس العام، لكنه ال يـُْقَطع بصحة ثبوته، كخرب اآلحاد، أو كان هناك ق
 ك العام أبي منهما؟الدليل القطعي، فهل جيوز ختصيص ذل

 آراء العلماء في القاعدة:

 والن:قأشهرها أقوال،  للعلماء يف ختصيص العام القطعي الثبوت ابلدليل الظين
 (1)جيوز ختصيص العام القطعي الثبوت ابلدليل الظين، وإليه ذهب اجلمهور. القول األول:
دليل الظــين، كخــرب الواحــد ال جيــوز ختصــيص العــام القطعــي الثبــوت ابتــداء  ابلــ القــول الثــاين:

 .(2)والقياس، فإن كان قد ُخص بغريمها جاز ذلك، و به قال احلنفية
 األدلـة:

 من أدلة القول األول:
على ختصيص عام الكتاب خبرب الواحد، حيث إهنم أضافوا الصحابة  إمجاع -

 .(3)التخصيص إليها من غري نكري فكان إمجاعا  
 ومن أمثلة ذلك:

ال تنكح املرأة على » حبديث:  (4)،چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ  ه تعاىل:ختصيص عموم قول 
 .)1( )5(« عمتها وال خالتها

 ـــــــــــــــــ

، و 265، وإحكــــام الفصــــول/322 – 1/321، وتيســــري التحريــــر 1/355التقريــــر والتحبــــري  (1)
 /1، وقواطــع األدلــة 2/410و اإلحكــام ، 3/251وحتفــة املســؤول  ،2/591لبــاب احملصــول 

ــــــــذهب/386 ــــــــاظر 2/559، والعــــــــدة 248، وسالســــــــل ال ، والواضــــــــح 2/75، وروضــــــــة الن
3/386. 

 322 - 1/321، وتيسري التحرير 1/356التقرير والتحبري(2)

 2/107، والتمهيد2/252، والعدة2/347، واإلحكام لآلمدي3/235حتفة املسؤول  (3)

 .24النساء:  ( سورة4)
 496سبق خترجيه ص (5)
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 ـــــــــــــــــ
= 

 2/107، والتمهيد2/252، والعدة2/347، واإلحكام لآلمدي3/235حتفة املسؤول  (1)
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ال » ، حبديث:(1) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  ختصيص عموم قوله تعاىل: -
 .(2)«ربع دينار فصاعدا   قطع إال يف

 من أدلة القول الثاين:
عي الثبوت، قطعي الداللة، وما كان كذلك، والسنة املتواترة عامها قطأن القرآن  -

 إال إذا خص منه البعض بقطعي فيصري ظنيا ،ال يصح ختصيصه ابلظين ابتداء ، 
 (3) فحينئذ جيوز ختصيصه بظين مثله.

 ـــــــــــــــــ

 38سورة املائدة: (1)
 481سبق خترجيه ص (2)
 1/364، وفواتح الرمحوت1/593كشف األسرار للبخاري  (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة واحدة وهي :

 مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم:

 يلي: كما  ملسألة يف املبحث السابق، وكان للعلماء فيها قوالنسبق ذكر هذه ا
ال يقتص منه ما دام يف احلرم، ولكنه يـُْلَجأ إىل اخلروج منه بعدم إطعامه  القول األول:

 . (2)، واحلنابلة(1)وسقياه ومعاملته وكالمه، حىت إذا خرج اقتص منه، و به قال احلنفية
 ومما استدلوا به: 

 . (3) چ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہچ  ىل:عموم قوله تعا -
أن معىن ذلك: ومن دخله من غريه ممن جلأ إليه عائذا  به، كان  جاء يف تفسري هذه اآلية:

 وهذا دليل عام قطعي الثبوت.، (4)آمنا  ما كان فيه، ولكنه خُيْرَج منه فيقام عليه احلد
 .(5)عيةيقتص منه يف احلرم، و به قال املالكية، والشاف القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
ه، وقد القياس على إابحة قتل احلية والعقرب داخلو كذا  القياس على من جىن داخل احلرم،

 .(6)سبق بيان ذلك
األقيسة،  ذههب چ    ھھ ہ  ہ  ہ    ہچ  فخصص أصحاب هذا القول عموم قوله تعاىل:

ة عدة األصولي القايفوهلم قوافق وهبذا يكون قوهلم يف املسألة الفقهية قد والقياس دليل ظين، 
 وذلك يف جواز ختصيص العام القطعي الثبوت ابلدليل الظين.

 ـــــــــــــــــ

 2/201أحكام القرآن للجصاص  (1)
 202- 14/201، وجمموع الفتاوى 413 – 409 /12املغين  (2)
 97سورة آل عمران : (3)
 213-5/211، وتفسري القرطيب 607- 5/606فسري الطربي ت (4)
 11/428، والبيان للعمراين 332- 331ختريج الفروع على األصول للزجناين/ (5)
 من هذا البحث. 516-515راجع ص (6)
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ي الثبوت القطع لعاموكذا احلنفية على أصلهم يف هذه املسالة وهو عدم جواز ختصيص ا
، داء  ابت -هو القياس هناو – لدليل الظيناب - چ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہچ  وهو هنا قوله تعاىل: –
 خمصص قطعي سابق. مل يردو 

هنم يل الظين، فإابلدل ثبوتوأما احلنابلة وإن كانوا يقولون جواز ختصيص العام القطعي ال
 وا صحة ير ململ خيصصوه يف مسألتنا، وذلك لعدم وجود املخصص الصحيح، حيث إهنم 

 قة.لساب، وقد سبق بيان ذلك يف القاعدة ااألقيسة اليت ُخصّ صت هبا اآلية



 

 529 

 
 

 
 
 
 

 الرابع عشر المبحث

 جواز تخصيص السنة بالكتاب
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 هل يغرب العبد واألمة مع اجللد يف الزان؟ -
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 المبحث الرابع عشر

 (1)جواز تخصيص السنة بالكتاب

  وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

 زهل جيو فام، إذا ورد لفظ عام  يف السنة، ويف القرآن لفظ خاص خيصص ذلك الع
 التخصيص به؟

جلد مائة  ل هللا هلن سبيال ، البكر ابلبكر، قد جعخذوا عين»:  ومثال ذلك: قوله 
والعبد، فُخصَّ  فهو عام يشمل احلر (2)«ثيب: جلد مائة والرجم ونفي سنة، والثيب ابل

 (4) (3).چ ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  بقوله تعاىل:
 آراء العلماء في القاعدة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:
 .(5)جيوز ختصيص عموم السنة ابلكتاب، و به قال اجلمهور القول األول:
وم السنة ابلكتاب، و به قال بعض الشافعية، وهو ال جيوز ختصيص عم القول الثاين:
 .(6)رواية عن أمحد

 األدلـة:
 ـــــــــــــــــ

، و 2/833، وخمتصر ابن احلاجب 264، وإحكام الفصول /1/364فواتح الرمحوت  (1)
، 3/362، والبحر احمليط 2/347ام لآلمدي ، و اإلحك124 – 3/123ق//1احملصول 
 364 - 3/363، وشرح الكوكب املنري 2/558، وشرح خمتصر الروضة 2/569والعدة 

 241سبق خترجيه ص (2)
 .25سورة النساء:  (3)

 365-3/364، وشرح الكوكب املنري 3/379البحر احمليط  (4)
 .2/569، والعدة2/347لآلمدي  ، و اإلحكام264، وإحكام الفصول /1/364فواتح الرمحوت  (5)
 2/67، وروضة الناظر 3/362، والبحر احمليط 3/123ه//1احملصول  (6)
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 من أدلة القول األول:
  (1). چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  قوله تعاىل: .1

 . (2)من األشياء، فكانت داخلة حتت العموم وجه االستدالل: أن سنة رسول هللا 
مال  ابلدليلني، وهو أوىل من العمل أن يف ختصيص عموم السنة خباص القرآن ع .2

 . (3)أبحدمها وترك اآلخر
 من أدلة القول الثاني:

 .(4) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    چ  قوله تعاىل: 
َبنيّ  
ُ
، وامل َُبنيَّ

، وأن القرآن هو امل َبنيّ 
ُ
وجه االستدالل: دلت اآلية على أن السنة هي امل

، فلو خصصنا َُبنيَّ
 .(5)السنة ابلقرآن صار اتبعا  هلا اتبع امل

 ـــــــــــــــــ

 89سورة النحل:  (1)
 2/347اإلحكام لآلمدي  (2)
 265إحكام الفصول/ (3)
 44: سورة النحل (4)
  2/67، و روضة الناظر 2/347اإلحكام لآلمدي  (5)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة واحدة وهي :

 هل يغرب العبد واألمة مع الجلد في الزنا؟

 للعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:
، وهو قول (1)يـَُغرَّب كل واحد منهما نصف سنة، و به قال الظاهرية القول األول:

 .(2)شافعيلل
 ومن أدلة هذا القول:

 .(3) چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ قوله تعاىل:  
 .(4)«جلد مائة وتغريب عام   البكر ابلبكر» فهذه اآلية خمصصة لعموم حديث:

ن املسألة و ، فتكقرآنوهذا القول قد وافق مدلول القاعدة يف جواز ختصيص عموم السنة ابل
 مبنية على القاعدة على رأي أصحا ب هذا القول.

 .(5)يـَُغرَّب كل واحد منهما سنة، وهذا قول للشافعي :ثاينالقول ال
 ومما استدلوا به: 

 .(6)«جلد مائة وتغريب عام بكر ابلبكرال» :عموم قوله 
 عبدا . را  أوحواء كان س، فيعم كل بكر، االستغراقية(ألـ)مفرد معرف بـ «البكر» :فقوله 

 ـــــــــــــــــ

 11/186احمللى  (1)
   4/149مغين احملتاج  (2)

 25سورة النساء: (3)

 241، واحلديث سبق خترجيه ص6/41البيان أضواء  (4)

  4/149مغين احملتاج (5)

 241سبق خترجيه ص (6)
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ال تغريب على عبد و ال أمة ،و به قال املالكية، واحلنابلة، كما أنه قول  القول الثالث:
 .(1)للشافعي

 ومما استدلوا به:
يبعها ل يف الرابعة: فلفليجلدها، مث إن زنت فليجلدها، مث قا إذا زنت أمة أحدكم»حديث: 
 .(2)«ولو بضفري

وجه االستدالل: أنه مل يذكر يف حد العبيد تغريبا ، ولو كان واجبا  لذكره؛ ألنه ال جيوز أتخري 
البيان عن وقت احلاجة، كما أنه قد ُكر ر ذكر اجللد، ولو كان التغريب واجبا  لكان األوىل 

 . (3)ذ ْكره
 .(4)«جلد مائة وتغريب عام ر ابلبكرلبكا»: وهبذا مل يدخل العبد واألمة يف عموم قوله 

 ـــــــــــــــــ

 26/267والشرح الكبري  ،4/149، و مغين احملتاج 196-4/195اإلشراف  (1)
 303ص سبق خترجيه (2)

 26/267، والشرح الكبري 196-4/195اإلشراف  (3)
 241رجيه صسبق خت (4)
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 المبحث الخامس عشر
 جواز تخصيص السنة بالسنة

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :هيدة و ل الفقهية،وفيه مسألة واحأثر القاعدة يف املسائ املطلب الثاين:

 لد أو ال؟هل تغرب الزانية البكر سنة مع اجل -
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 المبحث الخامس عشر

 (1)جواز تخصيص السنة بالسنة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

هل ف لعام،لك اإذا ورد لفظ عام  يف السنة، وورد فيها أيضا  لفظ خاص، خيصص ذ
 جيوز التخصيص به؟

واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم  ابهلل ال حيل المرأة تؤمن»: ومثال ذلك: أن قوله 
جلد مائة وتغريب  لبكر ابلبكرا»: ، ورد خمصصا  لعموم قوله (2)«وليلة، إال مع ذي حمرم

 فإنه عام يف الرجل واملرأة.، (3)«عام
 آراء العلماء في القاعدة:

 لقاعدة قوالن:للعلماء يف هذه ا
 .(4)جيوز ختصيص السنة ابلسنة ، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(5)ال جيوز ختصيص السنة ابلسنة ، و به قال داوود القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

، وشرح تنقيح 3/231، وحتفة املسؤول 3/132، وتيسري التحرير 2/412التقرير والتحبري  (1)
، و البحر 3/120ق//1، واحملصول 266، واملذكرة/305، ونثر الورود/ 206الفصول/
 3/366، و شرح الكوكب املنري 6/2650، والتحبري 3/362احمليط 

يف كم يقصر الصالة، ومسلم الصالة، ابب  صريتقيف أبواب  1/369أخرجه البخاري  (2)
 احلج، ابب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريه. يف كتاب،  2/977

 241سبق خترجيه ص (3)
، والتحبري 3/120ق//1، واحملصول 3/231، وحتفة املسؤول 2/412التقرير والتحبري  (4)

6/2650 
 2/685حول ، وإرشاد الف6/2650، والتحبري 3/313رفع احلاجب  (5)
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 األدلـة: 
 من أدلة القول األول:

 أن ذلك واقع يف الشريعة، والوقوع دليل اجلواز، ومن ذلك: -
فيما »: ، ورد خمصصا  لعموم قوله (1)«صدقةليس فيما دون مخسة أوسق »: قوله 

 .(3)، فإنه عام يف النصاب وما دونه(2)«سقت السماء العشر
مل هبما، أو ك العو يرت أن العام واخلاص مهما اجتمعا، فإما أن يـُْعمل مبقتضامها، أ -

 على اخلاص.يرجح العام 
 .(4)وهذه الثالثة ابطلة ابإلمجاع، فلم يبق إال تقدمي اخلاص على العام

 من أدلة القول الثاين: 
أن األصل يف السنة أن تكون ُمبَـيّ نة لغريها، فال ينبغي أن حتتاج إىل بيان، وقد قال هللا  -

 .(6) (5) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     ٿچ  تعاىل:

 ـــــــــــــــــ

 ومسلم ،يف كتاب الزكاة، ابب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة 2/529 أخرجه البخاري (1)
 .يف كتاب الزكاة، ابب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة 2/673
ومسلم ر فيما يسقى من ماء السماء، يف كتاب الزكاة، ابب العش 2/540 أخرجه البخاري (2)
 ه العشر، ونصف العشر.ة، ابب ما فييف كتاب الزكا 2/675
 3/366، و شرح الكوكب املنري 6/2650التحبري  (3)
 3/120ق//1احملصول  (4)

 44سورة النحل:  (5)
 3/366، و شرح الكوكب املنري 6/2650التحبري  (6)
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 الثانيالمطلب 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 هل تغرب الزانية البكر سنة مع الجلد أو ال؟

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:
، وهو قول  (1)تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد، و به قال احلنابلة القول األول:

 .(2)للشافعية
 ومما استدلوا به:
  .(3)«جلد مائة وتغريب عام لبكر ابلبكرا»عموم حديث: 
 ( لفظ عام يشمل الذكور واإلانث.فقوله: )البكر
، وهو أيضا  األصح عند (4)ال تغريب على املرأة، و به قال املالكية القول الثاين:

 .(7)يف املغين (6)، كمااختاره ابن قدامة احلنبلي(5)الشافعية

 ـــــــــــــــــ

 323 - 12/322املغين  (1)
 389 -12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (2)
 241صسبق خترجيه  (3)
  4/379، وبداية اجملتهد 4/194شراف اإل (4)

ى ند الكالم علأكثر ع فصيلأما احلنفية فال يرون التغريب مطلقا ، سواء للرجل أو للمرأة، وسيأيت ت
 قاعدة الزايدة على النص هل تعد نسخا  أو ال. 

 12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (5)
هو أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي املشقي  :ابن قدامة احلنبلي (6)

هـ ،كان أوحد زمانه، إماما  يف علم الفقه، واألصول، واخلالف،  541الصاحلي، ولد سنة
هـ، ومن مصنفاته: روضة الناظر وجنة املناظر،  620والفرائض، والنحو، واحلساب، تويف سنة 

  22/166انظر: سري أعالم النبالء  الكايف، وغريها ..واملغين، واملقنع و 
 12/324املغين  (7)
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 ومما استدلوا به:
واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة، إال مع ذي  ل المرأة تؤمن ابهللال حي»حديث: 

 .(1)«حمرم
وجه االستدالل: دل احلديث على النهي عن سفر املرأة بغري حمرم، ويف تغريبها سفر بدون 

جلد مائة  بكرلبكر ابلا»حمرم فال جيوز، فيكون هذا احلديث خمصصا  لعموم حديث: 
 ، ويف هذا مجع بني األدلة.(2)«وتغريب عام

 لسنة.ة ابوعليه يكون هذا القول قد وافق مدلول القاعدة يف جواز ختصيص السن

 ـــــــــــــــــ

 531سبق خترجيه ص (1)
 241، واحلديث سبق خترجيه ص12/324، واملغين البن قدامة 45 – 44 /6أضواء البيان  (2)
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 المبحث السادس عشر
 االستثناء المتعقب جمالً يعود إلى ماذا؟

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 ة.التعريف ابلقاعد املطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل جلده؟ -
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 المبحث السادس عشر

 (1)االستثناء المتعقب جمالً يعود إلى ماذا؟

 وفيه مطلبان:  
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

لغة: مصدر من الثين، والسني والتاء زائداتن ال تفيدان معىن الطلب  :االستثناء
 ومن معانيه:،(2)هنا

 ثنيته عن حاجته، إذا صرفته عنها.الصرف، ومنه قوهلم:  -
 . (3)املضاعفة، وهي ذكر الشيء مرتني، يقال: ثنيت الشيء: إذا ضاعفته -

أو إحدى أخواهتا، من متكلم  "هو اإلخراج من متعدد بـ"إالويف االصطالح: 
 .(4)واحد

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ة، فُيْخرَج ملتقدممل اما حكم االستثناء بعد اجلمل املتعاطفة؟ هل يرجع إىل مجيع اجل
 فقط؟ خريةاملستثىن من مجيع تلك اجلمل، أو أنه ال يرجع إال إىل اجلملة األ

 ـــــــــــــــــ

الرمحوت  ، وفواتح1/302، وتيسري التحرير 316، وميزان األصول/2/44أصول السرخسي  (1)
، 3/204، وحتفة املسؤول 249، وشرح تنقيح الفصول/ 277إحكام الفصول/، و 342 /1

، والغيث اهلامع 2/753، وتشنيف املسامع 3/266، ورفع احلاجب 3/63ق//1واحملصول 
 3/312، وشرح الكوكب املنري 2/91، والتمهيد 2/678، والعدة 2/374

 .2/141حاشية الصبان على األمشوين  (2)

 81 - 80، واملصباح املنري/ 1166، والقاموس احمليط/ 51 -50خمتار الصحاح/  (3)
، وتشنيف املسامع 48، ومجع اجلوامع/2/795، وخمتصر ابن احلاجب1/283تيسري التحرير (4)

 3/282، وشرح الكوكب املنري 732 -2/731
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 آراء العلماء في القاعدة:
، وذلك كما ع فيهالنزا اعلماء يف هذه القاعدة ال بد من حترير حمل قبل تستطري آراء ال

 يلي:
 أو ال. د منه،ملرااالستثناء الوارد عقب مجل متعاطفة إما أن تصحبه قرينة تبني ا

 .(2)، فيجب العمل هبا ابتفاق(1)أما إن صحبته قرينة تبني املراد منه -

 ـــــــــــــــــ

سورة وهذه القرينة إما أن تدل على عود االستثناء إىل اجلملة األوىل، كما يف قوله تعاىل يف  (1)
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ        :52األحزاب/

يعود إىل النساء قطعا ، و ال يعود إىل " األزواج"؛ ألن  چ  ڑڈ  ژ  ژ  ڑچ  ، فقوله:چ         ڑڑ
 أزواجه ال يكن ملك ميني.

  92/سورة النساء عاىل يفتوله ة، كما يف قو إما أن تدل القرينة على عود االستثناء إىل اجلملة األخري 
    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ڀ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ ڀ   پپ        ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

لدية اأي  – إىل اجلملة األخرية ود قطعا  عي چ  ٹٹ  ٹ ٿ     چ فقوله: .  چ  ٹٿ  ٿ      ٹ  ٹ
 دون الكفارة. –

چ : 34 - 33 ملائدة/ورة امجيع اجلمل كما يف قوله تعاىل يف سوإما أن تدل على عود االستثناء إىل 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 چڻ  ڻ  ڻ  چفقوله: .  چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
 اعا . عائد إىل اجلميع إمج

  3/315، وشرح الكوكب املنري 383 – 1/382والبدر الطالع  ،1/455قواطع األدلة
 3/315، وشرح الكوكب املنري 383 – 1/382، والبدر الطالع 3/40شرح العضد على املنتهى  (2)
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، و للعلماء يف ذلك أقوال (2)حمل اخلالف ، وهذا(1)وإما أن ال تصحبه قرينة تبني املراد منه
 أشهرها قوالن:

 .(3)أنه يعود إىل مجيع اجلمل، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(4)أنه يعود إىل اجلملة األخرية فقط، و به قال احلنفية القول الثاين:

 ـة: األدل
 من أدلة القول األول: 

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
ة، وهلذا ال فرق يف اللغة جلمل املعطوف بعضها على بعض مبنزلة اجلملة الواحدأن ا -
اضرب من قتل وزان اق وزانة، إال من اتب" وبني: "اضرب اجلماعة اليت منها قتلة وسرَّ بني: "

 .(5)و سرق إال من اتب" ، فوجب اشرتاكهما يف عود االستثناء إىل اجلميع
ء من مجيع اجلمل، وأهل اللغة جممعون على أن أن احلاجة قد تدعو إىل االستثنا -

تكرار االستثناء يف كل مجلة مستقبح ركيك، فلم يبق سوى تعقب االستثناء للجملة 

 ـــــــــــــــــ

 ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گچ  :5 -4كما يف قوله تعاىل يف سورة النور/   (1)

 .چہ     ہ ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڱڱ  ڱ گ  ڳ  ڳڳ  ڳ                                           

  ں ڱ  ں  چ : ه تعاىلرية، وهي قولعائد إىل اجلملة األخ چڻ  ڻ  ڻ  چ  فقد اتفقوا على أن قوله:

دمي، ق آحألنه  ؛چڳ   گگ    چ  ، وعلى أنه غري عائد إىل اجلملة األوىل ،وهي قوله تعاىل:چ
 1/455ةقواطع األدل .چ  ڱڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  چ ولكنهم اختلفوا يف عوده إىل اجلملة الثانية ، وهي قوله: 

، 1/382البدر الطالع، و 456 – 1/455، وقواطع األدلة 137 - 4/136رفع النقاب  (2)
 ، وشرح الكوكب املنري54 – 53 /2وحاشية العطار 

، واحملصول 3/204، وحتفة املسؤول 249ل/ ، وشرح تنقيح الفصو 277إحكام الفصول/ (3)
، والغيث اهلامع 2/753، وتشنيف املسامع 3/266، ورفع احلاجب 3/63ق//1
  3/312، وشرح الكوكب املنري 2/91، والتمهيد 2/678، والعدة 2/374

 1/302، وتيسري التحرير 316، وميزان األصول/2/44أصول السرخسي  (4)

 2/323اإلحكام لآلمدي  (5)
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 .(1)األخرية، فوجب العود للجميع
 من أدلة القول الثاين:

 ڳ    ڳ          ڳ گ  ڳ     گڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ قوله تعاىل:  -
   .(2)چں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ڱ    ڱڱ  ڱ

  ڱچ    ه: لراجع إىل قو  .چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ وجه االستدالل: أن االستثناء يف قوله: 

 ابالتفاق. .چگ    گ  ڳ چ وليس راجعا  إىل قوله: . چں   ں  

لدخل اجللد أيضا   – كما ادعى الشافعية ومن معهم  –ولو كان االستثناء إىل مجيع اجلمل 
فيما يتعلق به االستثناء، ولكن مل يرجع االستثناء إىل اجللد ابالتفاق كما سبق، فدل ذلك 
على أن االستثناء ال يعم اجلمل السابقة كلها، وإمنا هو راجع إىل األخرية فقط؛ التصاهلا 

 .(3)به
نه أتخر عن األول يف أن االتصال من شروط االستثناء، وهو يف اجلملة األخرية فقط، أل -

 . (4)مجلة أخرى، فال يتعلق بغري األخرية

 ـــــــــــــــــ

 2/324، واإلحكام لآلمدي 4/141رفع النقاب  (1)
 5 - 4: سورة النور (2)
 326 - 2/325اإلحكام لآلمدي  (3)
  1/343فواتح الرمحوت  (4)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة:

 هل يسقط الحد على القاذف إذا تاب قبل جلده؟

اتفق العلماء على أن القاذف إذا اتب قبل جلده، فإنه ال يسقط عنه حد القذف، وأن 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ          چ وله تعاىل: االستثناء الوارد يف ق

  (1)چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ    ڱڳ  ڳ         ڱ  ڱ

ألنه حق  ؛چگ    گ  ڳ چ ليس راجعا  إىل قوله: ، چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ وهو:                           
 .(2)آدمي فال يسقط

ه يظهر أثر هذال ، و ب مجوهبذا يظهر أن هذه املسألة مل تؤثر فيها قاعدة االستثناء املتعق
 هلا. اال  القاعدة يف مسألة قبول شهادة القاذف إذا اتب، وليس هذا البحث جم

 ـــــــــــــــــ

 5 - 4: سورة النور (1)
، وتفسري القرآن العظيم البن كثري 133 /15، وأحكام القرآن للقرطيب4/393بداية اجملتهد  (2)

 1/238، وإعالم املوقعني 6/61، وأضواء البيان 352 – 3/351
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 الفصل الثالث

واالسم,  القواعد المتعلقة بالمطلق والمقيد , والمفهوم , واإلشارة,

 ومعاني الحروف
 
 

 وفيه تسعة مباحث :
 : محل املطلق على املقيد عند احتاد احلكم والسبب.املبحث األول
 : مفهوم املخالفة حجة.املبحث الثاين

ة سوى ر فائدلذكاب: مفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل يكن للتخصيص املبحث الثالث
 اختصاصه ابحلكم.

 : داللة اإلشارة حجة.املبحث الرابع
 فهوم العدد حجة.م :املبحث اخلامس

 عل.الف : )أفعل( للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أصلاملبحث السادس
 : هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟ املبحث السابع
 إىل( موضوعة النتهاء الغاية.) املبحث الثامن:
 ( للتخيري.أو: ورود )املبحث التاسع
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 المبحث األول
 اتحاد الحكم والسببحمل المطلق على المقيد عند 

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 هي :دة و أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 قطع يد السارق يف دار احلرب  -
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 المبحث األول

 (1)حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة: 

احلاء وامليم والالم أصل يـدل علـى إقـالل الشـيء، يقـال: مَحَـل احل ْمـل علـى ظهـر  :محل
الدابـــة، مَحْـــال، ومُحْـــالان : إذا رفعـــه ووضـــعه عليـــه، فهـــو حممـــول و محيـــل، ومَحَـــل الشـــيَء علـــى 

 .(2)الشيء: أحلقه به يف حكمه
: اسم مفعول من أطلق الشيء إطالقا ، فالطاء والالم والقاف أصل يف اللغة: املطلق

صحيح، وهو يدل على التخلية، واإلرسال، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطالقا ، والطلق: 
 .(3)الشيء احلالل كأنه قد خلى عنه فلم حيظر

 . (5)«(4)املة جلنسههو املتناول لواحد ال بعينه ابعتبار حقيقة ش»: ويف االصطالح
اسم مفعول من قيد، والقاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف، مث  :املقيد

 .(6)يستعار يف كل شيء حيبس، يقال: قيدته أقيده تقييدا  
 ـــــــــــــــــ

، واملسودة 2/103، و روضة الناظر419-417، والبحر احمليط3/398املستصفى  (1)
 – 3/396، وشرح الكوكب املنري 636 – 2/635، وشرح خمتصر الروضة 1/334

 323، ونثر الورود/2/711، وإرشاد الفحول397
 .1/199مقاييس اللغة ، واملعجم الوسيط  (2)
 3/420للغة مقاييس ا (3)

هو املقول على كثريين خمتلفني ابحلقائق يف جواب ما هو؟. كاحليوان، فإنـه  يف االصطالح: اجلنس( 4)
يشــمل اإلنســان، والفــرس، واجلمــل، وحقــائق كــل واحــد مــن هــذه الثالثــة خمتلفــة، مــع اشــرتاكهم يف 

 .39فة/ ، وضوابط املعر 27احليوانية. انظر: شرح األخضري على سلمه/
 6/2711التحبري شرح التحرير و ، 2/763( روضة الناظر 5)
 5/44مقاييس اللغة  (6)
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احلقيقـة ى املتنـاول ملعـني، أو غـري معـني موصـوف أبمـر زائـد علـ»يف االصطالح هو: : واملقيَّد
 . (1)«الشاملة جلنسه

 معنى القاعدة إجماالً:

حلكم ن يف اطاابإذا ورد اخلطاب مطلقا  يف موضع، ومقيدا  يف موضع آخر، واحتد اخل
 والسبب، فإن املقيد منهما يكون بياان  للمطلق، وحيمل عليه.

 آراء العلماء في القاعدة:

 .)2)ق على املقيد اتفاقا  فإنه حيمل املطل إذا احتد املطلق واملقيد يف احلكم والسبب،
 وقوله عز وجل: ،(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  ومثال ذلك: قوله تعاىل: 

 .(4) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ چ 
 فوحا ، ونه مسا بكفلفظ الدم ورد يف اآلية األوىل مطلقا ، وورد يف الثانية مقيد

وهو  واحد، يهماو حترمي تناول الدم، وسبب احلكم فواحلكم يف اآليتني واحد، وه
سفوح، دون لدم املاه هو ويكون املراد من الدم احملرم تناولالضرر الناشئ عن تناول الدم، 

 غريه، كالدم الباقي يف اللحم والعروق.
 األدلـة: 

 فال نعمل غيهما،و نلأأن املطلق واملقيد إذا اجتمعا، فال خيلو؛ إما أن نعمل هبما، 
 ى اآلخر.مها علأحد بواحد منهما، أو نعمل أبحدمها ونلغي اآلخر، أو جنمع بينهما حبمل

 واألول: وهو العمل هبما ممتنع؛ ألنه يؤدي إىل التناقض.
 صمع ورود الن ن حكم،عة عوالثاين: وهو إلغاؤمها ممتنع أيضا ؛ ألنه يؤدي إىل خلو الواق

 ستعماله.فيها، كما يؤدي إىل تعطيل النص مع إمكان ا
والثالث: وهو إعمال أحدمها دون اآلخر ترجيح من غري مرجح، وهو غري جائز، 

 ـــــــــــــــــ

 .3/393وانظر: شرح الكوكب املنري   ،2/763( روضة الناظر 1)
 323، ونثر الورود/2/711، وإرشاد الفحول 419و3/417( انظر: البحر احمليط 2)

 3سورة املائدة : (3)

 145سورة األنعام : (4)
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 .(1)فيتعني الرابع وهو اجلمع بينهما ،والعمل هبما، وهو املطلوب

 ـــــــــــــــــ

 2/636ح خمتصر الروضةشر  (1)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة: قطع يد السارق في دار الحرب:

 ، ومن أقوال العلماء فيها ما يلي:(1) سد الذرائع(حبث هذه املسألة حتت قاعدة ) سبق
 .(2)ال تقطع يده يف دار احلرب ، وال بعد رجوعه، و به قال احلنفية القول األول:

 ومما استدلوا به:
 .(3)«ال تقام احلدود يف دار احلرب»: قول النيب 

 احلدود يف دار احلرب. فاحلديث صريح يف النهي عن إقامة
؛ إذ أنه ليس وأيضا  قالوا أبن الوجوب ال يراد لعينه ، بل لالستيفاء وقد انعدم املستويف  

لإلمام والية على من يف دار احلرب ليقيم عليه احلد، فامتنع الوجوب النعدام املستويف، وإذا 
 .(4)مل جيب عليه حني ابشر السبب ال جيب بعد رجوعه أيضا  

سارق يف يد ال م قطعوالذي هو عد -مل يشريوا يف كتبهم إىل أن هذا احلكم  واحلنفية
ق ذكره، الساب حلديثجاء من ابب محل املطلق على املقيد، وإمنا استدلوا اب –دار احلرب 

م أن جلناة ما داعلى ا دودويبدو أهنم ال يرون معارضة بينه وبني النصوص العامة يف إقامة احل
وإن مل  حلديث،اذا هبم هبذا قد قيدوا مطلق األمر بقطع يد السارق النص خاص ابحلرب ،وه

 يصرحوا بذلك.
 .(5)يقام عليه احلد يف الغزو، و به قال املالكية، والشافعية القول الثاين:

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 378-377راجع ص (1)
  100-9/99املبسوط  (2)
 377سبق خترجيه ص (3)

 9/100املبسوط  (4)

 9/237األم و  ،525، وجامع األمهات/12/49الذخرية(5)
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(1)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  قوله تعاىل:
. 

مكان، فالنص غري مقيد  وجه الداللة: أنه عز وجل أمر إبقامة احلد مطلقا  يف كل زمان و
مبكان دون آخر، أو بزمان دون زمان، وحكم اإلسالم جار على أهله أينما كانوا، فاحلالل 
يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر، واحلرام يف دار اإلسالم حرام يف بالد الكفر، فمن 

 . (2)أصاب ما يوجب حدا ، فعليه احلد، و ال تضع عنه بالد الكفر شيئا  
 هذا االستدالل مبا يلي: (3)مؤلف كتاب احلدود و التعزيرات عند ابن القيم  وانقش

أن من القواعد األصولية املقررة عند أهل العلم: أن العام خُيّص، واملطلق يُقيَّد، وهلذا 
، وهذا  (4)قال املالكية كغريهم: إن احلد يؤخر ملصلحة احملدود لعارض كحر أو برد شديدين

، فما املانع من أتخريه يف دار احلرب، مع أن املصلحة أظهر وأعم، تقييد إلطالق النص
حيث إن أتخري إقامة احلد يف دار احلرب فيه مصلحة عامة وخاصة، أما العامة فهي تكثري 
صفوف املسلمني، واحملافظة على سالمة وحدهتم، وأما اخلاصة فهي خوف حلوق احملدود 

 ابلكفار وارتداده عن اإلسالم.
ن تقييد مطلق األمر بقطع يد السارق يف هذا املوطن، أوىل من تقييده بنحو وعليه يكو 

 .(5)حر أو برد شديدين
املقيد عند  وبعد استعراض هذه املناقشة جند فيها تطبيقا  لقاعدتنا يف محل املطلق على

مطلق عن    (6)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ     احتاد احلكم والسبب، فقوله تعاىل:
 مقيدا  هلذا اإلطالق.  (7)«ال تقطع األيدي يف الغزو» حديث: الزمان واملكان، وجاء

 ـــــــــــــــــ

 38سورة املائدة: (1)

  9/237، واألم 4/237اإلشراف (2)
 أبو زيد. مؤلف كتاب احلدود و التعزيرات هو الشيخ بكر (3)

 .2/286خليل لألزهري  جواهر اإلكليل شرح خمتصر (4)

 67احلدود التعزيرات عند ابن القيم / (5)
 38سورة املائدة: (6)
 378سبق خترجيه ص (7)
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 الثاني المبحث
 مفهوم المخالفة حجة

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان : املطلب الثاين:
 من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا. املسألة األوىل:
 إذا زنت األمة غري املتزوجة. املسألة الثانية:



 

 553 

 المبحث الثاني

 (1)مفهوم المخالفة حجة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

 .(2)لغة: اسم مفعول من فهمت الشيء أفهمه، إذا علمته :املفهوم
 .(3)هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق من احلكم وحمله معا   واصطالحاً:

مصدر خالف خيالف، وأصله خلف خيلف، واخلْلف: نقيض ُقدَّام، وخلفه  :املخالفة
 خيلفه، أي صار خلفه، وجلست خلف فالن، أي بعده.

 واخللف: الظهر، والتخلف: التأخر.
من االختالف، وهو الرتدد، واختلف معه: ضد اتفق  –اخلاء  بكسر –واخل ْلفة 

 .(4)معه

 ـــــــــــــــــ

، و خمتصر ابن 264، واملغين للخبازي/407، وميزان األصول/1/154أصول اجلصاص  (1)
، واإلحكام 515 – 514ول/، وإحكام الفص169، وتقريب الوصول/2/951احلاجب 
، والتمهيد 2/453، والعدة 1/453، والربهان 2/10، وقواطع األدلة 3/80لآلمدي

 3/489، وشرح الكوكب املنري 2/189

فهوم، ومن م –يضا  أ –ق ومسي بذلك ألنه فهم جمرد ال يستند إىل منطوق، وإال فما دل عليه املنطو 
خلطاب و ألن اب، ألته من جنس دالالت اخلطاإطالقاته: دليل اخلطاب، ومسي بذلك؛ ألن دال

 1/98، وتيسري التحرير 3/489، وشرح الكوكب 2/114دل عليه. روضة الناظر 
 1057 - 1056، والقاموس احمليط/224خمتار الصحاح/  (2)

 1/187، والبدر الطالع 3/485، ورفع احلاجب 3/319حتفة املسؤول  (3)
 745 - 744يط/ ، والقاموس احمل11/248لسان العرب  (4)
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 .(1)هو إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه :ومفهوم املخالفة
 .ومسي بذلك ألنه فهم جمرد ال يستند إىل منطوق

 معنى القاعدة إجماالً:

 واه؟ عما س حلكماستدل بذلك على نفي إذا خصص الشارع شيئا  ما ابلذّ ْكر، فهل ي
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  ومثال ذلك: قوله تعاىل:

، فدلت اآلية مبنطوقها أن القاتل عمدا  (2) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  
 جزاؤه اخللود يف جهنم، والغضب من هللا واللعنة والعذاب العظيم.

 . (3)جزاء عليه وال خلودودلت مبفهومها أن القاتل غري املتعمد ال 
 آراء العلماء في القاعدة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:
 .(4)أن مفهوم املخالفة حجة، و به قال اجلمهور القول األول:

 ـــــــــــــــــ

  3/489، وشرح الكوكب املنري 4/13، والبحر احمليط 169تقريب الوصول /  (1)
 93سورة النساء: (2)
 3/272الواضح البن عقيل  (3)
، والتمهيد 2/453، والعدة 3/80واإلحكام لآلمدي، 2/951خمتصر ابن احلاجب  (4)

2/189 
 وطا  وهي: والقائلون حبجية مفهوم املخالفة يشرتطون لذلك شر 

 كوت عنه أ وىل ابحلكم من املنطوق.أن ال يكون املس  (1

 ة.هوم موافقما هو أرجح منه من منطوق، أو مف –املسكوت عنه  –أن ال يُعارض   (2

 أن ال يكون املنطوق قد خرج خمرج الغالب.  (3

 أن ال يكون للمنطوق عهد، وإال فال مفهوم له.  (4

 وحنوه. أن ال يكون املنطوق ُخص ابلذكر لالمتنان،  (5

 ذكور.صة ابملة خاأن ال يكون املنطوق خرج جوااب  عن سؤال متعلق حبكم خاص، أو حادث (6

 ال.حكيد أن ال يكون املنطوق ُخص ابلذكر ألجل التفخيم والتعظيم، أو أت (7

 24 - 17 /4انظر: البحر احمليط على أصله ابإلبطال.   سكوتأن ال يعود امل (8
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 .(1)أن مفهوم املخالفة ليس حبجة، و به قال احلنفية القول الثاين:
 األدلـة:

 من أدلة القول األول:
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ اىل:بقوله تع استدل ابن عباس  -

على أن األخوات ال يرثن مع البنات، إذ أنه ملا   (2) چ  ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ٿٿ
مبفهوم  ورثت األخت مع عدم البنت، ثبت أهنا ال ترث مع وجود الولد، وهذا استدالل

 .(3)املخالفة
 من أدلة القول الثاني: 

 ك:من ذل م، وكثرية ال خيتلف منطوقها عن نقيضه يف احلك  أنه قد وردت آايت -
، والنهي عن قتلهم يف حاليت خشية  (4) چچ  چ   چ  چ  ڇ چ  قوله تعاىل

 اإلمالق وعدمه.
 ، والبغاء حمرم مطلقا ، (5)چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ وقوله تعاىل: -

 أََرْدَن التحصن أو مل يُر ْدنَه.
إابحة  إكراه اإلماء على الزان إن أََرْدن التعفف، وهذا يفهم منهفاهلل تعاىل هنى عن 

املخالفة، وهذا  اإلكراه على الزان إن مل يُر ْدن التعفف على مذهب من قال حبجية مفهوم
 .(6)فاسد
لو كان مفهوم املخالفة حجة ألوجب ذلك نسخ بعض اآلايت املعارضة له، فمثال   -

 ـــــــــــــــــ

 264، واملغين للخبازي/407ول/، وميزان األص1/154أصول اجلصاص  (1)
 176سورة النساء:  (2)
 2/208، والتمهيد 2/461، والعدة 3/83، واإلحكام لآلمدي 5/2050هناية الوصول  (3)
 31سورة اإلسراء:  (4)
 33سورة النور : (5)
 2/468، وكشف األسرار 165، واملغين للخبازي/408ميزان األصول / (6)
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چ :  انسخا  لقوله تعاىل (1) چ  ۇئەئ  وئ  وئ  ائ  ەئچ  جيب أن يكون قوله تعاىل:

گ  چ  انسخا  لقوله تعاىل:(3) چچ  چ   چ  چ  ڇ چ  ، وقوله تعاىل:(2) چ  ڤڤ  ڤ

 . (5)، وال خالف أنه ليس يف ذلك نسخ(4) چ  ڱگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ـــــــــــــــــ

 130: سورة آل عمران (1)
 275ورة البقرة: س (2)
 31سورة اإلسراء:  (3)
 33: سورة اإلسراء (4)
 104 - 1/103أصول اجلصاص  (5)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان :

 من رمى رجالً قد ثبت عليه الزنا سابقاً:المسألة األولى: 

اتفق العلماء على أن من رمى رجال  أو امرأة قد ثبت على أحدمها الزان سابقا  فإنه ال حد 
 .(1)على القاذف

 ومما استدلوا به: 
 يلي: كما  استدل املالكية والشافعية واحلنابلة مبفهوم املخالفة، وبيان ذلك

چ  قد زال ابلزان، بدليل مفهوم املخالفة من قوله تعاىل: أنه صادق، وأن إحصان املقذوف -

فهو يدل مبفهومه أن من رمى  (2) چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  
 .(3)غري حمصنة ال حد عليه 

 لفة.ملخاوختريج هذه املسألة على القاعدة واضح؛ لالستدالل عليها مبفهوم ا
 :أما احلنفية فقد استدلوا مبا يلي

أن من شروط أقامة احلد على القاذف، أن يكون املقذوف عفيفا  عن الزان، وذلك لقوله 
(4)چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ  تعاىل:

  ،
 واحملصنات: احلرائر، والغافالت: العفائف عن الزان.

الزان ال يلحقه العار كما أن احلد إمنا جيب لدفع العار عن املقذوف، ومن ال عفة له عن 
 .(5)ابلقذف ابلزان

 ـــــــــــــــــ

، ومنح 2/230، الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين 220مراتب اإلمجاع البن حزم / (1)
 402 /12، واملغين 5/27، وحاشية البيجرمي 9/273اجلليل 

 4سورة النور:  (2)
 12/402، واملغين 6/77لبيان أضواء ا (3)
 23سورة النور:  (4)
 7/41، وبدائع الصنائع 9/127واملبسوط  ،3/218لزخمشري الكشاف ل (5)
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يف مأخذ  ختلفواهم افنجد أن احلنفية قد اتفقوا مع اجلمهور يف حكم هذه املسألة، ولكن
 احلكم كما سبق بيانه.

 المسألة الثانية: إذا زنت األمة غير المتزوجة:

 :(1)للعلماء قي هذه املسألة أقوال، أشهرها قوالن
وهو مخسون جلدة، و به قال احلنفية، واملالكية، والشافعية،  عليها احلد، القول األول:

 .(2)واحلنابلة
 ومما استدلوا به:
إذا »حتصن فقال:  سئل عن األمة إذا زنت ومل وفيه: أن رسول هللا  حديث أىب هريرة
فبيعوها ولو  ، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنتزنت فاجلدوها

  .(3)«بضفري
أعاد لفظ الزان يف اجلواب غري مقيد ابإلحصان للتنبيه على   وجه الداللة: أن رسول هللا 

أنه ال أثر له، وأن موجب احلد يف األمة مطلق الزان، سواء كانت متزوجة أو بكرا ، مسلمة أو  
 .(5)مة إذا مل حتصن، كما أن هذا نص يف جلد األ(4)كافرة، فتجلد احلد املبني يف اآلية

 ـــــــــــــــــ

 ومن األقوال:  (1)
 أن غري احملصنة جتلد مائة، وهو املشهور عن داود بن علي الظاهري.  -
 12/331ين ملغر. اأن األمة احملصنة ترجم، وغري احملصنة جتلد مخسني، وهو قول أيب ثو  -
، ،املغين 26/264، والشرح الكبري 4/380، وبداية اجملتهد 5/233شرح فتح القدير  (2)

 20/16، وتكملة اجملموع 12/242، واحلاوي 12/332
 303سبق خترجيه ص (3)
 12/169، وفتح الباري 11/225شرح النووي على مسلم  (4)
 26/264، والشرح الكبري 4/380، وبداية اجملتهد 5/233شرح فتح القدير  (5)
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ال حد عليها، وإمنا عليها والتعزير فقط، وهذا قول ابن عباس ، وقول  القول الثاين:
 .(1)للشافعية ورواية عن داوود

 ومما استدلوا به:
 .(2) چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ قوله تعاىل: 

ن إذا مل يتزوجن فال جيب تزوجن، ومفهومه أهن: چہ    چ وجه االستدالل: أن معىن 
 . (3)عليهن احلد

 هذا القول. أصحاب رأي وعليه تكون هذه املسألة مبنية على قاعدة حجية مفهوم املخالفة، على
اعدة روع هذه القفلة من أملساأما اجلمهور القائلون حبجية مفهوم املخالفة، فال يـَُعدُّون هذه 

ضاحه: أن ق، وإيما سبينته السنة الصحيحة كن مفهوم هذه اآلية فيه إمجال، وقد بألوذلك 
يت مل حتصن مة الن األتعليق جلد اخلمسني املذكور يف اآلية على إحصان األمة يفهم منه أ
أو ترجم  و أقل،لك أذليست كذلك فقط، فيحتمل أهنا ال جتلد، وحيتمل أهنا جتلد أكثر من 
إلماء  ة من اصنأن غري احملإىل غري ذلك من احملتمالت، ولكن السنة الصحيحة دلت على 
  م أهنا ترجمفع توهدصنة كذلك ال فرق بينها وبني احملصنة، واحلكمة يف التعبري خبصوص احمل

سوى  فائدة لذكراب، ومفهوم املخالفة إمنا يكون دليال  إذا مل يكن للتخصيص كاحلرة
 اختصاصه ابحلكم.

صنة، واملنطوق أوىل من كما أن احلديث السابق قد دل مبنطوقة على حد األمة غري احمل
 .(4)املفهوم على كل حال

 .(5)أما احلنفية فقد وافقوا أصلهم، وقالوا أبن شرط اإلحصان يف اآلية ال مفهوم له

 ـــــــــــــــــ

 12/331، واملغين 13/242احلاوي  (1)
 25سورة النساء:  (2)
 12/331، واملغين 4/380بداية اجملتهد  (3)
 333 - 12/332، و املغين 257 – 1/256أضواء البيان  (4)
 5/233شرح فتح القدير  (5)
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 المبحث الثالث
وى دة سمفهوم المخالفة يكون دليال إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائ

 اختصاصه بالحكم 
 
 

 وفيه مطلبان:
 ريف ابلقاعدة.التع املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان:  املطلب الثاين:
 قتل احلر ابلعبد . املسألة األوىل:
 حد العبد واألمة إذا زنيا. املسألة الثانية:
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 المبحث الثالث
مفهوم المخالفة يكون دليال إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى 

 (1)اختصاصه بالحكم

 ان:وفيه مطلب
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 معنى القاعدة إجماالً:

واه، عما س حلكمإذا خصص الشارع شيئا  ما ابلذكر، فإن ذلك يكون دليال  على نفي ا
رج رج خمولكن بشرط أن ال يكون لتخصيصه ابلذكر فائدة أخرى، كأن يكون قد خ

ال، أو كان حتأكيد و لعظيم، أالغالب، أو أنه خص ابلذكر لالمتنان، أو ألجل التفخيم والت
 جوااب  لسؤال، وحنو ذلك من الفوائد.

: هل يف سائمة الغنم زكاة؟ فقال: يف الغنم السائمة كما لو سئل النيب   ومثال ذلك:
زكاة، فال مفهوم له ابتفاق؛ ألن ختصيص السائمة ابلذكر يف هذه احلالة كان له فائدة 

 . (2)أخرى، وهي كون ذكرها كان جوااب  لسؤال
 آراء العلماء في القاعدة:

اتفق القائلون حبجية مفهوم املخالفة على أن من شروط حجيته أن ال يكون للتخصيص 
 .(3)ابلذكر فائدة سوى اختصاصه ابحلكم

 ـــــــــــــــــ

 4/19والبحر احمليط ، 1/98، ونشر البنود271، وشرح تنقيح الفصول/174تقريب الوصول/(1)
 494 - 3/490، وشرح الكوكب املنري 24 –

 3/503، ورفع احلاجب 3/330حتفة املسؤول  (2)
 املصادر السابقة، الصفحات نفسها. (3)
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 األدلـة:
 من أدلة القاعدة ما يلي:

ع م ادمهص أحأنه لو كان املخصوص مساواي  للمسكوت عنه يف احلكم، لكان ختصي
 ع ّيا  من املتكلم، إذ يلزم منه أمور ثالثة ابطلة:استوائهما 

 خصر مناة أأحدها: أنه عدول عن األخصر ال لفائدة، إذ قوله يف الغنم الزك
 قوله يف الغنم السائمة زكاة، فيكون ذلك ع ّيا .

، إذ ريمرجحغمن  الثاين: أن ختصيص أحدمها ابلذكر مع استوائهما يف احلكم ترجيح
 كاة.لغنم ز أبوىل من قوله: يف معلوفة ا «ة الغنم زكاةيف سائم»ليس قوله: 

 كر.الثالث: أن استواءمها يف احلكم يبطل فائدة ختصيص أحدمها ابلذ 
فهذه أمور ابطلة تلزم ختصيص أحد الشيئني ابلذكر مع استوائهما يف احلكم، وملزوم 

حلكم يقتضي نفي ا الباطل ابطل، وهذا يوجب صحة القول أبن ختصيص الشيء ابلذكر
 . (1)عما عداه

 ـــــــــــــــــ

 726 - 2/725شرح خمتصر الروضة  (1)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألتان : 

 المسألة األولى: قتل الحر بالعبد :

 إذا قتل احلرُّ العبَد عمدا  فهل يقاد به أو ال؟
)نفي املساواة بني شيئني يقتضي  سبق ذكر هذه املسألة حتت قواعد سابقة، منها: قاعدة

سأكتفي ابلتفصيل هناك، وأكتفي يف هذا املوطن بذكر ما يتعلق بقاعدتنا يف ، ف (1) العموم(
 هذه املسألة، فأقول:

 إىل أن احلر ال يقتل ابلعبد، وكان مما استدلوا به:  (2)ذهب اجلمهور
 . (3)«ال يقتل حر بعبد»قال:  أن النيب  حديث ابن عباس 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  مبفهوم املخالفة يف قوله تعاىل: (4)ةكما استدل بعض الشافعي

، وهذا االستدالل ال ُيَسلَّم هلم به، (5)چ    ڳگ    گ  گ  گ ڳ   ڳ  کک  ک  ک
تقرر يف األصول من أن مفهوم املخالفة إذا كان حمتمال ملعىن آخر غري خمالفته حيث إنه قد 

 حلكم املنطوق مينعه ذلك من االعتبار.
بد، حلر ابحلر، والعبد ابلعاعلى قتل  لدي  چ    ڳگ    گ  گ  گ ڳ   ڳچ  ىل:وقوله تعا

  .ه ابملنطوق  لعكس، والواألنثى ابألنثى، ومل يتعرض لقتل األنثى ابلذكر، أو العبد ابحلر
من العرب اقتتلتا فقالت  ومفهوم خمالفته هنا غري معترب؛ ألن سبب نزول اآلية أن قبيلتني

دان فالن بن فالن، وأبمتنا فالنة بنت فالن، تطاوال  منهم عليهم وزعما  أن : نقتل بعبإحدامها
العبد منهم مبنزلة احلر من أولئك، وأن أنثاهم أيضا  مبنزلة الرجل من اآلخرين تطاوال  عليهم 

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 445-444راجع ص (1)
 11/473، و املغين 305 -304، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 4/83اإلشراف  (2)
 465سبق خترجيه ص (3)
 12/17كاملاوردي. انظر: احلاوي الكبري  (4)

 178سورة البقرة:  (5)
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 .(1)وإظهارا  لشرفهم عليهم
 المسألة الثانية: حد العبد واألمة إذا زنيا:

 مباحث سابقة، وسأقتصر يف هذا املوطن على الكالم سبق الكالم على هذه املسألة يف
 ،وذلك دفعا  للتكرار.(2)فيما يتعلق ابلقاعدة، وهو عقوبة اجللد، دون عقوبة التغريب

 للعلماء يف حد العبد واألمة إذا زنيا أقوال وهي:
أن  حد العبد واألمة مخسون جلدة بكرين كاان أو ثيبني، وهذا قول األئمة  القول األول:

 .(3)ألربعةا
ما يتعلق  ن، إالملوطاوقد سبق ذكر األدلة يف املبحث السابق، فال داعي لإلعادة يف هذا 

 ابلتخريج على قاعدتنا، وذلك يف القول الثاين.
فعليهما نصف احلد، وال حد على غريمها، و به قال ابن  حمصننيإن كاان  القول الثاين:

 . (4)عباس وبعض التابعني
 ومما استدلوا به:

 (5) چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ قوله تعاىل:  
تزوجن، ومفهومه أهنن إذا مل يتزوجن فال جيب : چہ    چ وجه االستدالل: أن معىن 

 . (6)عليهن احلد

 ـــــــــــــــــ

 57 - 2/56، وأضواء البيان 3/64أحكام القرآن للقرطيب (1)
 راجع يف ذلك املبحث الرابع عشر ، واخلامس عشر من الفصل السابق. (2)
املغين ، و 26/264، والشرح الكبري 4/380د اجملته، وبداية 5/233شرح فتح القدير  (3)

 20/16، وتكملة اجملموع 12/242، واحلاوي 12/332
 12/331كطاووس، وأيب عبيد. انظر: املغين  (4)

 25سورة النساء:  (5)
 12/331، واملغين 4/380بداية اجملتهد  (6)
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 وَردَّ اجلمهور على هذا االستدالل مبا يلي:
ئدة، سوى اختصاصه أن دليل اخلطاب إمنا يكون دليال  إذا مل يكن للتخصيص ابلذكر فا

ابحلكم ،ومىت كانت له فائدة أخرى، مل يكن دليال ، واحلكمة يف التعبري يف اآلية خبصوص 
 .(1) احملصنة دفع توهم أهنا ترجم كاحلرة

 وهبذا يتبني أن هذه املسألة مبنية على القاعدة.

 ـــــــــــــــــ

 257 – 1/256، و أضواء البيان 26/266، والشرح الكبري 12/332املغين  (1)
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 المبحث الرابع

 داللة اإلشارة حجة
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 ريف ابلقاعدة.التع املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة : املطلب الثاين:

 إذا ولدت املرأة لستة أشهر. -
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 المبحث الرابع

 (1)داللة اإلشارة حجة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 :مفردات القاعدة

طالقه، واسم الفاعل: دال ودليل: وهو املرشد لغة: هو ما يقتضيه اللفظ عند إ: الّداللة
 .(2)والكاشف
 .(3)«كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر»: اصطالحاً 

 .(4)لغة: من شوَّر، وأشار إليه، ُيشري: أومأ، ويكون ابلكف، والعني، واحلاجب: اسشارة
: إشـارة اللفـظ إىل معـىن غـري مقصـود مـن سـياقه ابألصـالة، عنـد األصـوليني: وداللة اسشـارة

إشــارة ويســميها احلنفيــة ، (5)ولكنــه الزم للمعــىن الــذي ســيق الكــالم مــن أجلــه لزومــا  ال ينفــك
 .(6)النص

 ـــــــــــــــــ

، والتقرير والتحبري 175 – 1/174، وكشف األسرار للبخاري 1/236أصول السرخسي (1)
، 1/340، وتشنيف املسامع 283، واملذكرة/100، ونثر الورود/140 – 1/139

، و شرح الكوكب املنري 711 /2،وشرح خمتصر الطويف 407 – 3/406واملستصفى 
3/476. 

 167ري/، واملصباح املن106خمتار الصحاح/ (2)

 1/125، وشرح الكوكب املنري 2/36، والبحر احمليط 25( شرح تنقيح الفصول، /3)
 170، وخمتار الصحاح/392، والقاموس احمليط /268املصباح املنري/ (4)
، وتشــــــــنيف املســــــــامع 175 – 1/174، وكشــــــــف األســــــــرار للبخــــــــاري 1/236أصــــــــول السرخســــــــي( 5)

شـــــــــرح الكوكـــــــــب ، و 711 /2لطـــــــــويف ،وشـــــــــرح خمتصـــــــــر ا407 – 3/406، واملستصـــــــــفى 1/340
 .3/476املنري

 175 – 1/174، وكشف األسرار للبخاري 1/236أصول السرخسي (6)
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 چڇ  ڇ  ڇ  چ مــــع قولــــه:(1) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  داللــــة قولــــه تعــــاىل: ومثاهلــــا:

 .(3)أن أقل مدة احلمل ستة أشهرعلى (2)
لت ة ديانواآلية الث را ،وبيان ذلك: أن اآلية األوىل دلت على أن احلمل والفصال ثالثون شه

رين بعة عشنا أر فلو طرح –أي أربعة وعشرون شهرا  – على أن مدة الفصال حوالن كامالن
 شهرا  من ثالثني شهرا  كان الباقي ستة أشهر وهي أقل مدة احلمل.

 عنى اإلجمالي للقاعدة:الم

ري غم آخر ى حكإذا ورد لفظ أثبت حكما  ما مبنطوقة، وكان يف ذلك اللفظ داللة عل
ذلك حجة،  ه، فإنفادتمقصود، ومل ُيَسْق له النص، ولكنه الزم للحكم الذي سيق اللفظ إل

 وطريق من طرق داللة األلفاظ على األحكام.
 آراء العلماء في القاعدة:

 .(4)ن القواعد املتفق عليها بني العلماءهذه القاعدة م

 ـــــــــــــــــ

 15سورة األحقاف:  (1)

 14سورة لقمان:  (2)
 3/476، و شرح الكوكب املنري 3/407، واملستصفى 1/237أصول السرخسي  (3)
، 100، ونثر الورود/175 – 1/174، وكشف األسرار للبخاري 1/236أصول السرخسي (4)

 /2الروضة وشرح خمتصر  ،407 – 3/406، واملستصفى 1/340وتشنيف املسامع 
 .3/476شرح الكوكب املنري ، و 711
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة :

 إذا ولدت المرأة لستة أشهر:

 على د الزانها حإذا تزوجت امرأة، مث ولدت بعد ستة أشهر من زواجها، فهل يقام علي
 اعتبار أن مدة احلمل تسعة أشهر، أو ال؟

أن املرأة إذا ولدت بعد ستة أشهر من زواجها أهنا ال تعترب زانية، فال يقام  اتفق العلماء على
 .(1)عليها احلد

 واستدلوا مبا يلي:
َ ابمرأة ما رواه اإلمام مالك، أنه بلغه أن عثمان بن عفان   ستة أشهر،ل دتلَ قد وَ  ُأيت 

: ليس ذلك عليها، وقد قال هللا تبارك له على بن أيب طالب  فأمر هبا أن تُرجم، فقال
چ  وقال: (3) چڇ  ڇ  ڇ  چ  وقال: (2) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  وتعاىل يف كتابه:

قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهرا ، واحلمل ستة (4) چ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے
َت َدت قد ُرمج   .(5)أشهر، فأمر هبا عثمان أن ترد، فـَُوج 

 بداللة اإلشارة، كما سبق بيان ذلك. ي فاستدل عل

 ـــــــــــــــــ

، واملستصفى 19/195، واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 1/237أصول السرخسي  (1)
 12/377، واملغين 3/476، و شرح الكوكب املنري 3/407

 15سورة األحقاف:  (2)
 14سورة لقمان:  (3)
 233سورة البقرة : (4)
، وعبد الرزاق 2/93، و سنن سعيد بن منصور 7/442، سنن الكربى للبيهقي 2/20املوطأ  (5)

  7/349يف مصنفه 
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 المبحث الخامس

 مفهوم العدد حجة
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 : لاملسائل الفقهية،وفيه ثالث مسائأثر القاعدة يف  املطلب الثاين:
 حد الزاين البكر. املسألة األوىل:
 شهود الزان. املسألة الثانية:

 حد القذف . الثالثة:املسألة 
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 المبحث الخامس

 (1)مفهوم العدد حجة
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

هــو تعليــق احلكــم بعــدد خمصــوص، فإنــه يــدل علــى انتفــاء ذلــك احلكــم  :مفهــوم العــدد
 .(2)فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو انقصا  

 .(3)هوم العدد؛ ألن احلكم فيه مقيد ابلعددومسي مف
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

نقيض ذلك  ى ثبوتل علإذا أثبت النص حكما  مقدرا  بعدد معلوم، فإن تعليق احلكم به دلي
 احلكم فيما زاد عليه أو نقص عنه.

 ومثال ذلك:
هنم ال جيلدون أكثر فمفهوم اآلية أ (4) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ قوله تعاىل: 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    چ ، ويف قوله تعاىل: وال أقل من مائة جلدة

 .(6). وال أقل مفهوم اآلية أهنم ال جيلدون أكثر من مثانني جلدة  ،(5)چگ  ڳ 

 ـــــــــــــــــ

، ورفع 56ح الفصول/، وشرح تنقي1/101تيسري التحرير ، و407، 307ميزان األصول/ (1)
، واإلحكام لآلمدي 224 – 2/216ق//1، واحملصول 1/458الربهان  و، 1/525النقاب 

، والتمهيد 445 – 2/448والعدة  ،3/973واإلهباج  ،253، والتمهيد لألسنوي/3/103
2/197 ، 

 508-3/507، و شرح الكوكب املنري 4/41( البحر احمليط 2)
 1/525رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  (3)
 2سورة النور:  (4)
 4 :( سورة النور5)
 .1/188، ومنهج االستدالل ابلسنة يف املذهب املالكي 1/525عن تنقيح الشهاب ( رفع النقاب 6)
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 آراء العلماء في القاعدة:

 وللعلماء يف هذه القاعدة قوالن:
 .(1) اجلمهور: أنه حجة، و به قال القول األول
 .(2): وإليه ذهب أكثر احلنفية وبعض الشافعية ليس حبجةالقول الثاين

 األدلة:
 من أدلة القول األول:

پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  تعاىل: قوله نزول عند (3) «السبعني على ألزيدنّ  وهللا»  قوله

 .    (4)چ       ڀ    ٺ  ٺ
 على ذلك فدل قبلها، ملا خمالف السبعني فوق ما حكم أن فهم  النيب أن ستدالل:اال وجه
 (5)العدد. مفهوم حجية

 من أدلة القول الثاين:
أن انتفاء احلكم يف هذا إما أن يثبت ابلنص، أو لضرورة فائدة التخصيص ابلذكر.واألول 

واإلثبات منافاة.والثاين فاسد فاسد؛ ألن النص املثبت موجبه اإلثبات دون النفي، وبني النفي 
 .(6)أيضا ، فإن القول أبنه ال فائدة سوى نفي احلكم عن غريه جمرد دعوى ال دليل عليها

 ـــــــــــــــــ

هــــــان الرب  و ،1/525، ورفــــــع النقــــــاب 56، وشــــــرح تنقــــــيح الفصــــــول/1/101( تيســــــري التحريــــــر 1)
 ، والتمهيــــــــد أليب اخلطــــــــاب445 – 2/448والعــــــــدة  ، 253، والتمهيــــــــد لألســــــــنوي/1/458
2/197. 

، واإلحكام 224 – 2/216ق//1، واحملصول 1/458هان ، الرب 407، 307( ميزان األصول/2)
 42 - 4/41، والبحر احمليط 3/973،واإلهباج 253،والتمهيد لألسنوي/3/103لآلمدي 

 چ       پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺچ ، يف كتاب التفسري، ابب 4/1715أخرجه البخاري  (3)
 80سورة التوبة : (4)
 .2/770ح خمتصر الروضة ، وشر 252التمهيد لألسنوي/  (5)
 409ميزان األصول/ (6)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 : وفيه ثالث مسائل

 المسألة األولى: حد الزاني البكر:

، دلَّت اآلية مبنطوقها على أن حد (1) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ  قال تعاىل:
الزاين مائة جلدة لكل منهما، فهل يدل التحديد بعدد على نفي احلكم عن غريه زايدة أو 

 نقصا ؟
 دة.ستوف مائة جليذا مل إين اتفق العلماء على أن حد الزان ال يعترب مقاما  على الزانية والزا

 دة.ئة جلحد الزان على ماكما أهنم قد اتفقوا على أنه ال جيوز الزايدة يف 
 ولكنهم اختلفوا يف مأخذ احلكم، وذلك كما يلي:

چ إىل أن مأخذ احلكم هو قوله تعاىل:  –وهم اجلمهور–هب القائلون حبجية مفهوم العدد ذ

، حيث قيدت اآلية الكرمية احلد مبائة، فيدل هذا  (2) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ 
عن هذا العدد ومل يستوف كامال  فاحلد غري مقام، كما يدل على التقييد على أنه إذا نقص 
 .(3)أن الزايدة على املائة ال جيوز

ايدة نع الز كم يف مإىل أن مأخذ احل –وهم احلنفية  –وذهب النافون حلجية مفهوم العدد 
رمة اجللد على ح لدالاعلى املائة، هو األصل الذي قرره الشرع وهو عموم املنع من األذى 

 ا علىنطوقهمبية ائة فقد دلت اآلد املائة يف حد الزان، وأما منع النقصان عن املبع
 . (4)مائة جلدة، والنقص عن ذلك خمالفة للمنطوق، وإمهال للنص

 ـــــــــــــــــ

 2سورة النور:  (1)
 2سورة النور:  (2)
وشرح املختصر يف أصول ، 369يف أصول الفقه/  ، والوجيز1/365أصول الفقه اإلسالمي  (3)

 .346 – 345غة ي اختالف اجملتهدين/للدكتور/ سعد الشثري، وأثر الل 551الفقه / 
 1/101، وتيسري التحرير 346اجملتهدين / أثر اللغة يف اختالف (4)
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 المسألة الثانية:  شهود الزنا:
،دلَّت اآلية مبنطوقها (1)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ چ  قال تعاىل:

 د الزان أربعة، فهل يدل التحديد بعدد على نفي احلكم عن غريه؟ على أن شهو 
دة أربعة شهود ذكور، وال يقبل أقل منهم، وهذا اهفق عليه أن الزان ال يثبت إال بشمن املت

 ، ولكنهم اختلفوا يف مأخذ احلكم وذلك كما يلي:(2)إمجاع ال خالف فيه بني أهل العلم
إىل أن مأخذ احلكم هو قوله تعاىل:  –وهم اجلمهور  –ذهب القائلون حبجية مفهوم العدد 

،، حيث قيدت اآلية الكرمية (3)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ چ 
 الشهود أبربعة، فيدل هذا التقييد على أنه إذا نقص عن هذا العدد فإنه ال يصح. 

األربعة اسم لعدد املذكرين،  ..ألن لفظ» جاء يف املغين عند إيراده األدلة على هذه املسألة: 
ويقتضي أن يكتفى فيه أبربعة، وال خالف يف أن األربعة إذا كان بعضهم نساء ال يكتفى 

  .(5)«، وأن أقل ما جيز  مخسة، وهذا خالف النص (4)هبم
  يبلغ عددهم أربعة فإهنم جيلدون،على أن شهود الزان إذا مل ويؤيد هذا إمجاع الصحابة 

 .(7)، حني مل يكمل الرابع شهادته (6)اب بكرة وأصحابه جلد أ فإن عمر 
أما احلنفية فقد استدلوا ابآلية السابقة، وكذا بكون اشرتاط األربعة يف شهود الزان مسألة 

 .(8)قطعية جممع عليها

 ـــــــــــــــــ

 4( سورة النور:1)
 12/363املغين  (2)

 4سورة النور : (3)
 شهادة النساء ال تقبل يف احلدود والدماء. (4)

 70، واإلمجاع البن املنذر/12/363املغين  (5)

هو مستلحق : انفع بن احلارث، وهو أخو أبو بكرة نُفيع بن احلارث، وزايد أخومها ألم، و وهم (6)
ْبل بن معبد اجلهين    132 /15تفسري القرطيب   . معاوية، وش 

 .12/367، واملغين 143-9/142نهاج ، والنجم الوهاج يف شرح امل 4/220اإلشراف  (7)

 5/214شرح فتح القدير  (8)
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 المسألة الثالثة: حد القذف:

ية مبنطوقها ،دلَّت اآل(1)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ چ  قال تعاىل:
 على أن حد القاذف مثانون جلدة ، فهل يدل التحديد بعدد على نفي احلكم عن غريه ؟

 انني جلدة.توف مث يساتفق العلماء على أن حد القذف ال يعترب مقاما  على القاذف إذا مل
 جلدة. اننيكما أهنم قد اتفقوا على أنه ال جيوز الزايدة يف حد القذف على مث

 يف مأخذ احلكم، وذلك كما يلي: ولكنهم اختلفوا
 إىل أن مأخذ احلكم هو قوله تعاىل: –وهم اجلمهور  –ذهب القائلون حبجية مفهوم العدد 

،، حيث قيدت اآلية الكرمية (2)چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ چ 
مال  فاحلد احلد بثمانني، فيدل هذا التقييد على أنه إذا نقص عن هذا العدد ومل يستوف كا

 .(3)غري مقام، كما يدل على أن الزايدة على الثمانني ال جيوز
إىل أن مأخذ احلكم يف منع الزايدة  –وهم احلنفية  –وذهب النافون حلجية مفهوم العدد 

على الثمانني، هو األصل الذي قرره الشرع وهو عموم املنع من األذى الدال على حرمة 
ف، وأما منع النقصان عن الثمانني فقد دلت اآلية مبنطوقها اجللد بعد الثمانني يف حد القذ

 . (4)على مثانني جلدة، والنقص عن ذلك خمالفة للمنطوق، وإمهال للنص

 ـــــــــــــــــ

 4سورة النور:  (1)
 4سورة النور:  (2)

وأثر اللغة يف  ،2/201اخلطاب  ، والتمهيد أليب1/525رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  (3)
  346 – 345اختالف اجملتهدين/

، وأثر اللغة يف 1/95، ونشر البنود 2/112، والضياء الالمع  1/101تيسري التحرير  (4)
 346اختالف اجملتهدين /
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 المبحث السادس
 )أفعل( للتفضيل فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 ثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة:أ املطلب الثاين:
 القذف بصيغة افعل التفضيل؟ -
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 المبحث السادس

 (1))أفعل( للتفضيل فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول
 التعريف بالقاعدة

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

وم، وهم شركاء يف الفضل املذكور، أن قول: عبد هللا أفضل القوم، معناه: أنه أحد الق
ويزيد فضله على فضلهم، حيث إن ) أفعل ( مقدرة ابلفعل واملصدر، فيكون تقدير القول 
السابق: أن عبد هللا يزيد فضله على القوم، أو يرجح فضله، والرجحان إمنا يكون بعد 

 .(2)التساوي، وكذا لفظ الزايدة يقتضي مزيدا  عليه ،فلذلك اشرتكوا يف الصفة
 آراء العلماء في القاعدة:

ذلك و و ال، أعل، افرتق العلماء يف )أفعل( التفضيل، يقتضي االشرتاك يف أصل الف
 على قولني:

أن أفعل التفضيل ال يقتضي االشرتاك يف أصل الفعل، و به قال بعض  القول األول:
 . (3)أهل اللغة

 .(4)لفعل، وقال به بعض العلماءأن أفعل التفضيل يقتضي االشرتاك يف أصل ا القول الثاين:
 األدلة: 

 من أدلة القول األول:
 ـــــــــــــــــ

، والقواعد 151الكوكب الدري يف ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية لألسنوي/  (1)
، و مهع اهلوامع يف شرح مجع 2/481يقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابه املغين األصولية وتطب

  ن عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.، جلالل الدي 3/78اجلوامع 
 .أليب حممد عبدهللا بن علي بن إسحاق الصيمري 1/292التبصرة والتذكرة  (2)
والكامل للمربد  ،2/121قرآن أليب عبيدة كأيب عبيدة ، واملربد، والزخمشري. انظر: جماز ال (3)

 3/203التأويل للزخمشري ، الكشاف 877 – 2/876
  151و الكوكب الدري/ ، 2/605كالسخاوي ، واإلسنوي. سفر السعادة للسخاوي  (4)
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 .(1) چ  ۇھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ      قوله تعاىل: -
وجه االستدالل: أن أعلم يف اآلية مبعىن: عامل؛ ألنه ال يشارك هللا سبحانه وتعاىل يف 

 .(2)علمه أحد
 .(3) چڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    چ    وقوله تعاىل: -

؛ ألنه ال تتفاوت املقدورات ابلنسبة إىل  وجه االستدالل: أن أهون يف اآلية مبعىن: هنيّ 
 . (4)قدرته عز وجل

 وأجاب أصحاب القول الثاين عن هذه األدلة مبا يلي:
 فيؤول أبن املشاركة فيها يف مطلق العلم، فاهلل (5) چھ  ھ  ھ  چ  أما قوله تعاىل: -

 .(6)أعلم بكم من غري العامل ببعض أحوالكم
جُيَْعل التفضيل فيه ابعتبار املشاَهد عند  (7) چڃ    ڃڄ  ڄ  ڄچ  وقوله تعاىل: -

 .(8)البشر من أن اإلعادة يف كثري من األشياء أهون من البداءة

 ـــــــــــــــــ

 32سورة النجم :  (1)
 6/95شرح املفصل  (2)
 27سورة الروم:  (3)
 2/876الكامل للمربد  (4)
 32: سورة النجم (5)
 3/51الصبان على شرح األمشوين حاشية  (6)
 27سورة الروم:  (7)
 أليب حيان. 386 /8يط يف التفسريالبحر احمل (8)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 ضيل؟القذف بصيغة أفعل التف

الن فهل  من فأزىن وإذا استعمل القاذف أفعل التفضيل يف القذف فقال لرجل مثال : أنت
 يكون قاذفا  هلما، فيقام عليه حدان أو ال؟

 للعلماء يف ذلك قوالن:
، وهو (1)هو قاذف هلما، وعليه حدَّان، و به قال املالكية، وبعض الشافعية القول األول:

 .(2)وجه عند احلنابلة
 ستدلوا به:ومما ا

أن قوله أزىن صيغة تفضيل، وهي تدل على اشرتاك املفضل، واملفضل عليه يف أصل الفعل، 
 .(3)فمعىن كالمه بداللة املطابقة يف صيغة التفضيل: أنت وفالن زانيان، ولكنك تفوقه يف الزان

 لفعل.صل اأوهذا القول خمرج على القول أبن أفعل التفضيل يقتضي االشرتاك يف 
 .(4)أنه قاذف للمخاطب خاصة، وهذا الوجه الثاين عند احلنابلة الثاين:القول 

 ومما استدلوا به:
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ    ڄچ  أن لفظة أفعل قد تستعمل للمنفرد ابلفعل، كقول هللا تعاىل:

، وقال تعاىل عن (6) چ    حبمئ  ىئ  يئ  جبچ  ، وقال تعاىل:(5) چچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ 
، أي من أدابر الرجال، وال طهارة (7) چ   ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ھ  ھچ : لوط 
 ـــــــــــــــــ

 11/102كاملاوردي. انظر :احلاوي الكبري  (1)
 12/395، واملغين 6/74أضواء البيان  (2)
 املصدران السابقان، الصفحات نفسها. (3)

 12/395املغين  (4)
 35: سورة يونس (5)
 81سورة األنعام :  (6)
 78سورة هود:  (7)
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 .(1)فيهم
 .(2)أنه ليس بقذف لألول وال للثاين ، و به قال احلنفية القول الثالث:

 ومما استدلوا به:
أن )أفعل( يُْذكر مبعىن املبالغة يف العلم، فكان معىن كالمه: أنت أعلم ابلزان من فالن، أو 

 .(3)ان من فالنأنت أقدر على الز 
أنه ليس بقذف لألول وال للثاين، إال أن يريد به القذف، و به قال  القول الرابع:

 .(4)الشافعية
 ومما استدلوا به:

أن لفظة ) أفعل ( ال تستعمل إال يف أمر يشرتكان فيه مث ينفرد أحدمها فيه مبزية، وما 
 . (5)ثبت أن فالان  زاٍن فيكون هو أزىن منه

 ـــــــــــــــــ

 381 - 26/380، والشرح الكبري مع اإلنصاف 12/395املغين: (1)
 7/43، و بدائع الصنائع 9/129املبسوط السرخسي  (2)
 9/129املبسوط السرخسي  (3)
 152الكوكب الدري لألسنوي / (4)
 404 - 5/403املهذب  (5)
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 السابع المبحث

 هل يؤخذ بأقل ما ينطلق عليه االسم؟
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: املطلب الثاين:

 حمل القطع يف حد السارق. -
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 المبحث السابع

 ؟(1)طلق عليه االسمهل يؤخذ بأقل ما ي

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 ريف بالقاعدةالتع
 المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

كفـــي ل ي، فهـــأن الشـــارع إذا علّـــق التكليـــف علـــى اســـم، وهـــذا االســـم لـــه أبعـــاض أو أجـــزاء
لـه مـن أن  و ال بـدأطلـق عليـه؛ لتحقـق وجـود املسـمى هبـذا األقـل، املكلف أن أييت أبقـل مـا ي
 أييت أبعلى مراتبه لالحتياط؟

 ومثال ذلك: 
طلــق هــل يكتفــى يف املســح أبقــل مــا ي (2)چڀ  ٺ       چ اىل:مســح الــرأس يف قولــه تعــ

 عليه اسم املسح، أو ال بد من اإلتيان أبعلى مراتب املسح وهو استيعاب مجيع الرأس؟
 آراء العلماء في القاعدة مع األدلة:

 للعلماء يف القاعدة قوالن:
ربأ به، و به قـال طلق عليه االسم؛ ألنه املتحقق والذمة ت: يؤخذ أبقل ما يالقول األول

 ـــــــــــــــــ

 من صيغ القاعدة: (1)
 هاء.  وهذا ما يعرب به الفق« األخذ أبوائل األمساء أو أبواخرها؟هل الواجب  -
 الواجب الذي ال يتقدر بقدر معني. -
 الزايدة على أقل ما ينطلق عليه االسم.  -

 ، واحملصول1/155، واإلحكام لآلمدي 126، وشرح تنقيح الفصول /1/313الفروق 
لفروع على تمهيد يف ختريج ا، وال1/110، وهناية السول 2/320، واإلهباج 2/130ق//1

لكوكب املنري ، وشرح ا122 – 1/121، وروضة الناظر 1/236، والبحر احمليط 263األصول /
1/411 

 6سورة املائدة :  (2)
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 .(1)أكثر العلماء
طلـق عليـه االسـم، بـل ال بـد مـن آخـره؛ ألنـه لـيس :ال يكفي أن يؤخـذ أبقـل مـا يالقول الثاين

بعضه أوىل مـن بعـض، وال ميكـن أن يتميـز القـدر الـذي يسـقط بـه الواجـب، و بـه قـال بعـض 
 .(2)احلنفية ، وبعض الشافعية

 ـــــــــــــــــ

، واإلهباج 2/130ق//1، واحملصول 1/155، واإلحكام لآلمدي 126شرح تنقيح الفصول/ (1)
، والبحر 263لفروع على األصول/، والتمهيد يف ختريج ا1/110، وهناية السول 2/320

 1/411، وشرح الكوكب املنري 122 – 1/121، وروضة الناظر 1/236احمليط 
 . انظر: املراجع السابقة يف القول األول.1/313كالكرخي، والقرايف يف الفروق  (2)
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 الثانيالمطلب 

 الفقهية أثر القاعدة في المسائل
 وفيه مسألة:

 محل القطع في حد السارق:

 :(1)للعلماء يف هذه املسألة أقوال منها
 .(2)أن حمل القطع يف يد السارق هو مفصل الكوع، و به قال أكثر العلماء القول األول:

 ومما استدلوا به:
ينطلق أن اليد يف لغة العرب تطلق على ما بني املنكب إىل طرف األصابع، ويلزمنا أقل ما 

عليه اسم يد؛ ألن اليد حمرمة قطعها قبل السرقة، مث جاء النص بقطع اليد، فوجب أن ال 
خُيْرج من التحرمي املتيقن شيء، إال ما تيقن خروجه، وال يقني إال يف الكف، فال جيوز قطع 

 . فتكون املسألة مبنية على القاعدة على رأي أصحاب هذا القول.(3)أكثر منها
 .(4)تقطع يد السارق من املنكب، و به قال اخلوارج القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
 .(6)، واليد اسم هلذه اجلملة(5) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  ظاهر قوله تعاىل:

 .(7)استيعااب  ملا ينطلق عليه اسم اليد -

 ـــــــــــــــــ

، 11/357أنه قال أبن يد السارق تقطع من األصابع. انظر: احمللى  وُحك َي عن علي  (1)
 13/319وي للماوردي احلا

، وجامع األمهات 4/493، واإلشراف 5/394، وشرح فتح القدير 3/65االختيار  (2)
 12/440، واملغين 13/319، واحلاوي 522/

 12/120، وفتح الباري 11/357احمللى  (3)
 13/319، واحلاوي 7/88بدائع الصنائع  (4)
 38سورة املائدة :  (5)

 7/88بدائع الصنائع  (6)
 13/319اوي احل (7)
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 المبحث الثامن
 إلى( موضوعة النتهاء الغاية)

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 ابلقاعدة.التعريف  املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: املطلب الثاين:

 جراح املرأة. -
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 المبحث الثامن

 (1)إلى( موضوعة النتهاء الغاية) 
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

 .(2)حرف جّر، يدل على انتهاء الغاية(: )إىل
: الواو والضاد والعني، أصل واحد يدل على اخلفض للشيء : لغةموضوعة: الوضع

 .(3)وحطه
 .(4)هو جعل اللفظ دليال  على املعىنواصطالحاً: 

من هنى، و النون واهلاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ، ومنه: : االنتهاء
 .(5)ايتهأهنيت إليه اخلرب: بلغته إايه، وهناية كل شيء غ

 .(6)هي ما يؤدي إليه الشيء ويرتتب عليه: الغاية

 ـــــــــــــــــ

، وإحكام 1/220، وأصول السرخسي 226أصول الشاشي مع هامش عمدة احلواشي / (1)
، والتمهيد 1/94، واإلحكام لآلمدي 102، وشرح تنقيح الفصول/177الفصول/
، والقواعد والفوائد األصولية 1/112، والتمهيد أليب اخلطاب1/202، والعدة221لألسنوي/

 144البن اللحام/

 2/20عقيل  شرح ابن (2)

 6/117مقاييس اللغة  (3)
 934الكليات/ (4)
 5/359مقاييس اللغة (5)
 669الكليات/ (6)
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 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

ما  ل يدخللكن هو ( انتهاء حكم ما قبلها إىل ما بعدها، احلرف )إىلأن من معاين 
 بعدها فيما قبلها يف احلكم؟

 آراء العلماء في القاعدة:

 تحرير محل النزاع:

 .(1)( موضوعة النتهاء الغايةن )إىلاتفقوا على أ -
، حنو: (2)واتفقوا على أن ما بعدها يدخل فيما قبلها إن دلت القرينة على ذلك -

 قرأت القرآن من أوله إىل آخره.
واختلفوا هل يدخل ما بعدها يف ما قبلها، إن انعدمت القرينة، وذلك على  -
 ، أشهرها قوالن:(3)أقوال

 ـــــــــــــــــ

، والقواعد 221، والتمهيد لألسنوي/177، وإحكام الفصول/1/220أصول السرخسي  (1)
 144والفوائد األصولية البن اللحام/

 ملعان عدَّة منها:« إىل»وأتيت 
 ،أي مع هللا.14ورة الصف: س چ ىب  يب       جت مب چ  معىن )مع ( كقوله تعاىل: -
 ك.أي ل ،33ورة النمل:س چائ  ائ     چ  وأتيت مبعىن )الالم (  كقوله تعاىل:  -
ورة ســـــ چ  ڌ ڍ    ڍ ڇ     ڇ چ  كقولـــــه تعـــــاىل:  وكـــــذا أتيت النتهـــــاء الغايـــــة ســـــواء كانـــــت زمانيـــــة -
، كتــــاب 1رة اإلســــراء:و ســــ چڀ    ڀ  پ  پ  پ     پ   چ  مكانيــــة كقولــــه: . أو187البقــــرة:
 3/12، شرح التسهيل1/88، مغين اللبيب 4/231سيبويه 

 225أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين/ (2)
 إن كانت الغاية من جنس احملدود، كآية الوضوء، دخلت، وإن كانت -ومن األقوال:  (3)

  تدخل.، مل 187رة: رة البقو س چ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ  من غري جنسه كقوله تعاىل:
 لشجرة.( دخل، وإال فال، حنو: بعتك من هذه الشجرة إىل هذه اإن مل يكن معه )حىت -
 ال يدل على شيء.  -

 145 - 144، والقواعد والفوائد األصولية/226 – 222التمهيد لألسنوي/
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قبلها يف ما بعدها، بل تدل على خروجه، و به قال ال يدخل ما  القول األول:
 .(1)اجلمهور

فتدخل الغاية، وتسمى غاية  –كاملرفق   –إن تناول صدر الكالم آخره  القول الثاين:
فال تدخل الغاية،  –كالليل يف مثال الصيام   –إسقاط، وإن مل يتناول صدر الكالم آخره 

 .(3)، و به قال احلنفية(2)وتسمى غاية مد

 ـــــــــــــــــ

 144، والقواعد والفوائد األصولية /221/ ، والتمهيد لألسنوي177/ إحكام الفصول (1)
 لك كما يلي: أن الغاية إما أن تكون قائمة بنفسها، أو ال.وبيان ذ (2)
 الكالم ودها إىل وجفإن كانت قائمة بنفسها، أبن كانت موجودة قبل التكلم، وليست مفتقرة يف -

 ا.السابق، فإهنا ال تدخل حتت احلكم الثابت للمغيا، وإمنا هي قائمة بنفسه
 ةن الغاي، فإا احلائط إىل ذاك احلائطومثال ذلك: قول القائل: بعت هذا البستان من هذ

 ال تدخل يف البيع. –احلائط اآلخر  –
 وإن مل تكن الغاية قائمة بنفسها قبل التكلم، فيـُْنَظر: -
  ڇ ڇ    چ  وله تعاىل:، مثل قبلهاإن مل يكن صدر الكالم متناوال  للغاية، فال تدخل الغاية يف حكم ما ق -

ه ، وهذلليلاوإمنا ميتد حكم الصيام على ، الليل ال يتناوليام ، فالص187البقرة:  چ  ڌڍ   ڍ  ڌ
 ما تسمى بغاية امتداد.

قصود من ون امل،ويك وإن كان صدر الكالم متناوال  للغاية، فإهنا تدخل يف حكم ما قبلها -
رة و س  چ  ڀپ   پ  ڀ  ڀ  چ قوله تعاىل: الكالم هو إسقاط ما وراء الغاية، مثل 

ية، فيبقى ع الغايتناول موض اسم للمجموع من أطراف األصابع إىل اإلبط، فاسم اليدواليد:  ،6املائدة:
ذه ء املرفق، وهما ورا سقاطإداخال  حتت صدر الكالم لتناول االسم إايه، فيكون فائدة ذكر الغاية هي 

 ليوهبة الزحي /د 405 – 1/402 تسمى غاية إسقاط. انظر: أصول الفقه اإلسالمي
 221 - 1/220، وأصول السرخسي 227 – 226/ أصول الشاشي (3)
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 مطلب الثانيال

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 جــراح المــرأة:

 للعلماء يف دية جراح املرأة قوالن:
، (1)أن دية جراح املرأة نصف دية الرجل يف ذلك، و به قال احلنفية القول األول:
 (2)والشافعي يف اجلديد.
 ومما استدلوا به:

 .(3)قياس دية ما دون النفس على النفس
تساوي الرجل فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إىل  :القول الثاين

 . (4)و به قال املالكية، والشافعي يف القدمي، واحلنابلة, النصف من دية الرجل
 ومما استدلوا به:

  .(5)«من ديتها، حىت يبلغ الثلث عقل املرأة مثل عقل الرجل»حديث -
ملا قبلها، كقول هللا  ما بعدها خمالفا   كون( للغاية، فيجب أن يوجه االستدالل: أن )حىت

  .(6)چگ  گ  گ   چ تعاىل:
 .(7)النتهاء الغاية، تكون هذه املسألة خمرجة على قاعدتنا ماإىل( يف كوهنوملا كانت )حىت( مثل )

 ـــــــــــــــــ

 6/128، وتبيني احلقائق 10/277فتح القدير  شرح تكملة (1)
 12/290، واحلاوي الكبري 9/257، وروضة الطالبني 11/551البيان  (2)
، و احلاوي 278-10/277، و تكملة شرح فتح القدير 3/113حتفة الفقهاء للسمرقندي (3)

12/291 
 12/57، واملغين 5/217، والكايف البن قدامة 11/551، والبيان 4/126اإلشراف  (4)
 7/309، كتاب القسامة، ابب عقل املرأة، وضعفه األلباين يف اإلرواء 8/40أخرجه النسائي يف اجملتىب (5)
 145، والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام/12/58املغين ، انظر: 29سورة التوبة :  (6)
( موضوعة عد والفوائد األصولية حتت قاعدة: )إىلخرَّجها ابن اللحام يف كتابه: القواهذه املسألة  (7)

وهذا صريح يف رد ما قاله القرايف، »النتهاء الغاية، وقال بعد خترجيه هذه املسألة على قاعدتنا: 
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

 .145انظر: القواعد والفوائد األصولية/  ا هـ «اخلالف يف )إىل( دون )حىت( وهو أن
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 المبحث التاسع

 ( للتخييرورود )أو
 
 
 

 يه مطلبان: وف
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: املطلب الثاين:

 ب؟  عقوابت احملارب هل هي للتخيري، أو مرتبة على قدر جناية احملار  -
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 المبحث التاسع

 (1)( للتخييرورود )أو
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 لقاعدة:مفردات ا

(: حرف عطف، واملعىن الذي وضعت له: هو تناول أحد الشيئني املذكورين، أو أحد األشياء أو)
 .(2)املذكورة، و هذا أصل وضعها

ه، ختيريا : إذا  :والتخيري ه، خيريّ  االنتقاء، يقال: خريَّ الشيء: إذا انتقاه وفضَّله على غريه. وخريَّ
 . (3)لينتقي ما شاء فوَّض إليه اخليار

وضابط كوهنا للتخيري: أن تقع بعد أمر وبـني مـا ميتنـع فيـه اجلمـع، حنـو: تـزوج زينـب أو 
 .(4)أختها

كل ما كان يف  »أن  (5)وغريه من السلف -رضي هللا عنهما  -وقد رد عن ابن عباس 
 .(6)«، أو( فصاحبه ابخليارالقرآن بـ)أو

 ـــــــــــــــــ

، 203 – 202/ ، وتقريب الوصول1/33، وأصول اجلصاص 1/213السرخسي أصول  (1)
 1، والعدة1/58، وقواطع األدلة 2/429، و هناية الوصول 105 / وشرح تنقيح الفصول

 1/263، وشرح الكوكب املنري 199/

- 2/278، والبحر احمليط 215 -2/213، وكشف األسرار للبخاري 1/80مغين اللبيب  (2)
280. 

 .289، والقاموس احمليط/ 253اح املنري/ املصب (3)

 ، و شرح تنقيح الفصول44، واملصبح املنري/ 2/213، وشرح ابن عقيل 1/74مغين اللبيب  (4)
 .1/264، و شرح الكوكب املنري 1/494، وتشنيف املسامع 88/

ي كعمرو بن دينار، وإبراهيم النخعي، وجماهد، وعطاء، وعكرمة. انظر ذلك يف تفسري الطرب   (5)
 وما بعدها. 3/396

 تعليقا ، يف أول كتاب األميان. 6/2467ذكره البخاري يف صحيحه  (6)
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 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 ن.ئني املذكوريد الشيل أح( بعد أمر وبني ما ميتنع فيه اجلمع، فإهنا تتناو إذا وقعت )أو
 آراء العلماء في القاعدة:

 .(1)(علماء على أن التخيري من معاين )أواتفق ال

 ـــــــــــــــــ

 ومن معانيها ما يلي: (1)
 ١٩هف: كلا چ ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ الشك، حنو قوله تعاىل: -
 علمت القائم رو، إذاو عماإليهام على السامع، ويعرب عنه ابلتشكيك، حنو قول القائل: قام زيد أ -

چ    چ  چ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃچ ، ولكن قصدت اإليهام على املخاطب. ومنه قوله تعاىل: منهما 

 24سورة سبأ: چچ  ڇ   
 ٢٤إلنسان: ا چىت   يت   جث  مث  ىث     يث          چ اإلابحة، حنو قوله تعاىل:  -
رة و س چ      ۋ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  مطلق اجلمع، وذلك عند أمن اللبس، حنو قوله تعاىل: -

 147: تالصافا
 .التقسيم  وعرب عنه ابن مالك ابلتفريق، حنو: الكلم اسم أو فعل أو حرف -

صاص اجل ، وأصول1/213،وأصول السرخسي 2/213، وشرح ابن عقيل 1/74مغين اللبيب 
صول ، و هناية الو 105، وشرح تنقيح الفصول/ 203–202، وتقريب الوصول/1/33
 1/263رح الكوكب املنري ، وش1/199، والعدة1/58، وقواطع األدلة 2/429



 

 594 

 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 هي للتخيير, أو مرتبة على قدر جناية المحارب؟   عقوبات المحارب هل

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  إن حكم هللا تعاىل ثبت يف احملاربني بقوله:

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

، واتفق العلماء على العمل هبذه األحكام الواردة يف هذه اآلية، ولكن اختلفوا (1) چگ 
ابت هل هي على التخيري، أو مرتبة على قدر جناية احملارب، وذلك على يف هذه العقو 

 أقوال:
أن هذه العقوابت على التخيري مطلقا ، سواء قتل احملارب أو مل يقتل، أخذ  القول األول:

 .(2)املال أو مل أيخذه، و به قال الظاهرية
 ومما استدلوا به:

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  قوله تعاىل:   

 .(3) چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ 
( موضوع يف اللغة للتخيري أو الشك، وهللا تعاىل ال يشك، وجه االستدالل: أن حرف )أو

 .(4)فلم يبق إال التخيري فقط
 .«ورود )أو( للتخيري» على مدلول قاعدة  يكون هذا القول خمرجاوعليه 

يف اختيار عقوبة احملارب من بني العقوابت اليت وردت يف  أن اإلمام ابخليار القول الثاين:
النص، إال أن يكون احملارب قد قتل، فإنه يتحتم قتله، واإلمام خمري يف صلبه مع قتله أو عدم 

 ـــــــــــــــــ

 33سورة املائدة: (1)
 319 - 317، 11/313احمللى (2)
 33سورة املائدة: (3)
 11/319احمللى  (4)
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 .(1)صلبه، و به قال املالكية
 ومما استدلوا به: 
وقع أية عقوبة على أية ( الوارد يف آية احملاربني للتخيري، فيرتك اخليار لإلمام أن يأن حرف )أو

جرمية حبسب ما يراه مناسبا ، إال القتل فإنه يتحتم قتل احملارب إن قتل؛ ألن القتل أصال  
 .(2)عقوبته القتل، فال يعاقب عليه ابلقطع و ال ابلنفي

 .«تخيريورود )أو( لل»وعليه يكون هذا القول أيضا  خمرج على مدلول قاعدة 
 .(4)، و به قال اجلمهور(3)جناية احملارب رارب مرتبة على قدأن عقوابت احمل :القول الثالث

 ومما استدلوا به:
( الوارد يف آية احملاربني إمنا هو للرتتيب وليس للتخيري، فعرف القرآن أن ما أن حرف )أو

أريد به التخيري يبدأ فيه ابألخف فاألخف، ككفارة اليمني، وما أريد به الرتتيب بُد   فيه 
 .(5)لظ، ككفارة الظهار والقتلابألغلظ فاألغ

 ـــــــــــــــــ

 4/419بداية اجملتهد  (1)
 111 - 8/110، وشرح الزرقاين 4/419بداية اجملتهد  (2)
 لقاطع الطريق أحوال مخسة، وكل حال منها له حكمه وبيان ذلك كما يلي: (3)

 تل وأخذ املال: فهذا جزاؤه القتل والصلب معا .الق .1
 القتل فقط دون أخذ املال: فهذا جزاؤه القتل دون الصلب. .2

ه ىن ورجلاليم أي قطع يده –أخذ املال فقط، دون قتل: فهذا جزاؤه القطع من خالف  .3
 اليسرى.

 ر.إخافة السبيل دون قتل أو أخذ مال: فهذا جزاؤه النفي عند اجلمهو  .4

عليهم  ، ويبقىعاىللقدرة عليهم: ففي هذه احلال تسقط عنهم حقوق هللا تالتوبة قبل ا .5
 .القصاص يف النفس واجلراح، وغرامة املال والدية ملا ال قصاص فيه

 481 - 12/475، و املغين 501 – 500 /12البيان للعمراين

 481 - 12/475، و املغين 501 – 500 /12البيان للعمراين  (4)
 12/476و املغين  ،501 /12البيان  (5)
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: قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا وأخذوا املال»أنه قال يف قطاع الطريق:  ما روي عن ابن عباس 
وإذا قتلوا ومل أيخذوا املال: قتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا: قطعت أيديهم 

أخافوا السبيل ومل أيخذوا ماال : ينفيهم، وإذا هربوا طلبهم حىت وأرجلهم من خالف، وإذا 
و ال يقول هذا إال توقيفا ، وإن قاله تفسريا  لآلية، فهوا  .(1)«يؤخذوا فتقام عليهم احلدود

 .(2)ترمجان القرآن، وأعرف ابلتأويل
 ما أصحاب، أالثاينول و ومما سبق يتبني أن املسألة مبنية على القاعدة على رأي القول األ

وهلم يف ق، وأن دتناالقول الثالث فالذي يظهر أهنم ال يعدون هذه املسألة من فروع قاع
ما يف هذه أخرى، أائل املسألة ال يعين أهنم ال يقولون ابلقاعدة، فهم يقولون هبا يف مس

يبدأ  يريريد به التخن ما أآن أ( للتخيري ملا سبق بيانه من أن عرف القر املسألة فلم يروا أن )أو
فاألغلظ،   ألغلظيه ابفيه ابألخف فاألخف، ككفارة اليمني، وما أريد به الرتتيب بُد   ف

 يف املسألة. ككفارة الظهار والقتل، وملا روي عن ابن عباس 

 ـــــــــــــــــ

يف قطاع الطريق، والبيهقي يف السنن الكربى  2/282أخرجه الشافعي يف ترتيب املسند  (1)
 السرقة، ابب قطاع الطريق. يف كتاب 8/283

 12/475، واملغين 501 – 12/500البيان  (2)
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 الباب الثالث

 

 القواعد المتعلقة بالنسخ ,والتعارض ,والترجيح

 

 وفيه فصالن:
 الفصل األول

 القواعد المتعلقة بالنسخ 
 

 وفيه ستة مباحث:
 الزايدة على النص ليست نسخا. املبحث األول:
 املتأخر انسخ للمتقدم. املبحث الثاين:

 ال؟ إذا نسخ املنطوق هل يلزم من ذلك نسخ املفهوم أو املبحث الثالث:
 جواز نسخ التالوة وبقاء احلكم. املبحث الرابع:

 جواز نسخ السنة ابلسنة. املبحث اخلامس:
 جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله. دس:املبحث السا
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 المبحث األول

 ً  (1)الزيادة على النص ليست نسخا

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة: 

لغــــة: مــــأخوذة مــــن َزيَــــَد، والــــزاي واليــــاء والــــدال، أصــــل يــــدل علــــى الفضــــل،  :الــــزايدة
 .(2)النمووالزايدة: 

  .(3)هي أن ينَضمَّ إىل ما عليه الشيُء يف نفسه، شيٌء آخر واصطالحاً:
 .أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء يف الشيء ،النون والصادلغة:  :النص
  .نه أيضا  ومنصة العروس م. رفعه إليه: أي نص احلديث إىل فالن :قوهلم :منهو 

 .(4)ونص كل شيء منتهاه
، واملراد به هنـا مـا يقابـل اإلمجـاع والقيـاس، وعلـى هـذا يـراد (5)سبق تعريفه واصطالحاً:

 به: جمرد لفظ الكتاب والسنة.
 له إطالقان: لغة:: النسخ

 ـــــــــــــــــ

، 110 – 2/109، وفواتح الرمحوت 341/ ، وفتح الغفار80 - 2/79أصول السرخسي  (1)
، 317/ ، وشرح تنقيح الفصول 596/ ، ومفتاح الوصول411 – 410/ م الفصولوإحكا

 ، وروضة الناظر185 – 3/184، واإلحكام لآلمدي 3/541ق//1واحملصول للرازي 
 16/ والزايدة على النص ،3/581، وشرح الكوكب املنري 1/426، واملسوَّدة 1/242

 139، وخمتار الصحاح/3/40مقاييس اللغة (2)
 487يات / الكل (3)
 583، والقاموس احمليط/5/356مقاييس اللغة  (4)
  من هذا البحث. 176انظر ص (5)
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كقــوهلم: نســخت الشــمس   -إزالــة الشــيء ســواء قــام غــريه مقامــه  فــاسطالق األول:
 كقوهلم: نسخت الريح األثر.  –يقم غريه مقامه أو مل  –الظل، إذا أذهبته وحلت حمله 

حتويل شـيء مـن مكـان إىل آخـر ،أو مـن حالـة إىل أخـرى مـع بقـاء نفسـه،   واسطالق الثاين:
 .(1)كقوهلم: نسخت الكتاب: أي نقلته

 ك كما يلي:بيان ذلالنسخ عند املتقدمني خيتلف يف تعريفه عند املتأخرين، و  واصطالحاً:
 ند املتقدمني:أواًل: تعريف النسخ ع

يــراد ابلنســخ عنــد املتقــدمني البيــان، فيشــمل: ختصــيص العــام، وتقييــد املطلــق، وتبيــني اجملمــل، 
 .(2)ورفع احلكم جملته

 اثنياً: تعريف النسخ عند املتأخرين:
 .(3)«رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم، خبطاب مرتاخ عنه»عرف املتأخرون النسخ أبنه: 

 :المعنى اإلجمالي للقاعدة

نــــصٍّ قطعــــيٍّ مـــن القــــرآن أو الســــنة  ىعلــــى مقتضـــ زائــــدا   فـــاد خــــرب اآلحــــاد حكمـــا  إذا أ
  .(4)فهل يكون ذلك اخلرب رافعا  للحكم الثابت ابلنص القطعي ،أو ال؟ املتواترة، 

 آراء العلماء في القاعدة:

 كما يلي:  ا، وذلكقبل ذكر آراء العلماء يف القاعدة ال بد من حترير حمل النزاع فيه
 الزايدة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها، أو غري مستقلة.

 فإن كانت مستقلة بنفسها فهي على صورتني: -
ليـــه،  ملزيـــد عاالصـــورة األوىل: أن تكـــون الـــزايدة املســـتقلة مـــن جـــنس آخـــر خيتلـــف عـــن جـــنس 

 كزايدة وجوب الصالة على الزكاة.

 ـــــــــــــــــ

 493، واملصباح املنري/309، وخمتار الصحاح/5/424مقاييس اللغة  (1)
 14/101، وجمموع الفتاوى 3/65املوافقات  (2)
 1/283، وروضة الناظر 57، ومجع اجلوامع /172إحكام الفصول/  (3)
-361، واملطلق واملقيد للدكتور: محد الصاعدي/ 226مصطلحات أصول الفقه/ معجم (4)

362. 
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؛ ألن النسـخ: رفـع احلكـم (1)نسـخا   ففي هذه الصورة اتفق األصوليون علـى أن الـزايدة ليسـت
 .(2)أو تبديله، ومل يتغري حكم املزيد عليه، بل بقي وجوبه و إجزاؤه

علــــى  ة سادســــةالصـــورة الثانيــــة: أن تكــــون الــــزايدة املســــتقلة مــــن جــــنس الــــنص، كــــزايدة صــــال
 الصلوات اخلمس مثال .

لعــراقيني يف ذلــك ففــي هــذه الصــورة يــرى اجلمهــور أن الــزايدة ليســت نســخا ، وخــالفهم بعــض ا
 . (3)واعتربوا ذلك نسخا  

ه، كــزايدة زيــد عليــأمــا إن كانــت الــزايدة غــري مســتقلة بنفســها، مــع ورودهــا متــأخرة عــن امل -
ا هــوللعلمــاء في التغريــب علــى اجللــد يف حــد الــزاين غــري احملصــن، فهــذا هــو حمــل اخلــالف،

 أقوال، أشهرها قوالن:

 .(4)يص، أو تقييد و به قال اجلمهورأهنا ليست نسخا ، بل هي ختص القول األول:
 .(5)نسخا ، و به قال احلنفية اأهن القول الثاين:

 ة: األدلـ
 من أدلة القول األول:

أن حقيقــة النســخ مل توجــد يف الــزايدة؛ ألن حقيقتــه رفــع حكــم شــرعي حبكــم شــرعي، والــزايدة تقريــر للحكــم 
 ـــــــــــــــــ

، واحملصول للرازي 317، وشرح تنقيح الفصول /110–2/109فواتح الرمحوت  (1)
، والزايدة على 1/242، وروضة الناظر 185 – 3/184، واإلحكام لآلمدي 3/541ق//1

 16النص/
  1/242روضة الناظر (2)

، واإلحكام لآلمدي 3/541ق//1، واحملصول للرازي 411-410فصول /إحكام ال (3)
 3/121، ورفع احلاجب 185 – 3/184

، 185 – 3/184، واإلحكام لآلمدي 317، وشرح تنقيح الفصول/ 596مفتاح الوصول/ (4)
 3/581، وشرح الكوكب املنري 1/426، واملسوَّدة 1/242وروضة الناظر

، ونسمات األسحار 3/218، و تيسري التحرير 341لغفار/، وفتح ا 2/79أصول السرخسي  (5)
/205 
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 .(1)بل بياان   خا  الشرعي، وأتكيد له بضم القيد أو الشرط فيه، فال يكون نس
 من أدلة القول الثاين:

أن النسخ هو بيان النتهاء احلكـم الشـرعي حبكـم شـرعي آخـر، فهـذا املعـىن موجـود يف الـزايدة 
فبـالزايدة إبتيـان أي فـرد مـن أفـراد املطلـق، على النص؛ ألنه كان سيخرج عن عهدة التكليـف 

الــزايدة إهنــاء حلكــم املطلــق، فكــان صــار ال خيــرج إال إبتيــان فــرد مقيــد بتلــك الــزايدة، فكانــت 
 .(2)نسخا  

 فائدة الخالف:

إذا قلنا أبن الزايدة على النص نسخ فال تثبت الزايدة خبرب الواحـد، إذا كـان املزيـد عليـه 
 قـــــــــــــــــرآان ، أو خـــــــــــــــــربا  متـــــــــــــــــواترا ، ألن القطعـــــــــــــــــي ال ينســـــــــــــــــخ ابلظـــــــــــــــــين يف قـــــــــــــــــول عامـــــــــــــــــة

نــــه، وإن قلنــــا: أبن الــــزايدة ليســــت األصــــوليني، ألن القطعــــي أقــــوى، واألقــــوى ال يُرفــــع مبــــا دو 
 .(3)نسخا ، ثبتت خبرب الواحد

 ـــــــــــــــــ

 1/244، وروضة الناظر 130 – 4/123رفع احلاجب  (1)
 3/287، وكشف األسرار 2/164فواتح الرمحوت  (2)

 .2/111وفواتح الرمحوت  2/603هناية السول  (3)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان:

 المسألة األولى: التغريب مع الجلد في حد الزاني البكر:

 للعلماء يف هذه املسألة قوالن:
 .(2)به قال اجلمهور تغريبه عاما ، و (1)جيب يف حد الزاين البكر القول األول:

 ومما استدلوا به: 
 .(3)«جلد مائة وتغريب عام البكر ابلبكر»حديث:  -

 . ، تغريب عامة جلدةمائ فدل احلديث مبنطوقة على عقوبتني يف حق الزاين البكر ومها: اجللد
إن  :أحدمهافقال  أن رجلني اختصما إىل رسول هللا »وفيه:  حديث أيب هريرة  -
 فسألت رجاال  ، وإنين افتديت منه مبائة شاة ووليدة ،ابمرأته فزان ،على هذا كان عسيفا    ابين

فقال . والرجم على امرأة هذا ،إمنا على ابنك جلد مائة وتغريب عام :فقالوا ،من أهل العلم
على ابنك جلد مائة   ،عز وجل والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا»: النيب 

فإن  ،األسلمي أن أييت امرأة اآلخر وأمر أنيسا   ،وجلد ابنه مائة وغربه عاما   .«وتغريب عام
 .(4)«فاعرتفت فرمجها ،اعرتفت رمجها

 ـــــــــــــــــ

قد اختلفوا يف وجوب التغريب هذا قول اجلمهور ابلنسبة للزاين البكر الذكر، أما الزانية البكر ف (1)
 عليها مع اجللد، وقد سبق حبث هذه املسألة حتت قاعدة: جيوز ختصيص السنة ابلسنة  ص

، املغين 12/355 ، والبيان516/ ، وجامع األمهات2/222 ، والتفريع4/193 اإلشراف (2)
12/322 

 241سبق خترجيه ص (3)
 403سبق خترجيه ص (4)
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، فيفعله ال يغرب الزاين البكر مع اجللد، إال أن يرى اإلمام املصلحة يف تغريبه القول الثاين:
 .(1)مبا يراه، و به قال احلنفية

 ومما استدلوا به:
(2)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ چ  قوله تعاىل:

 . 
وجه االستدالل: دلت اآلية على مجيع احلكم؛ ألنه ذكره حبرف الفاء وهو اجلزاء، فال يزاد 

ونسخ القرآن ال جيوز عليه إال بدليل يساويه، أو يرتجح عليه، إذ الزايدة على النص نسخ، 
 .(3)إال مبا جيوز إثبات القرآن به

ية قتضى آلى مفنجد أن األحاديث اليت استدل هبا اجلمهور قد دلت على حكم زائد ع
خبرب  نسخ القرآن  جيوز، والجلد الزاين، فردَّ احلنفية ذلك بقوهلم أبن الزايدة على النص نسخ

دركهم وا مد وافققذلك الزاين البكر، وهم ب اآلحاد، فلم يوجبوا التغريب مع اجللد يف حد
 األصويل.

 ـــــــــــــــــ

، ورؤوس 5/241، وشرح فتح القدير3/977تالف العلماء، وخمتصر اخ9/44املبسوط (1)
 481املسائل/

  2سورة النور:  (2)

 3/43، واالختيار 5/242، وشرح فتح القدير9/44املبسوط (3)
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 المسألة الثانية: قطع رجل السارق في المرة الثانية:

 ، إال أهنم اختلفوا يف مأخذ احلكم، كما يلي:(1)اتفق العلماء على قطع رجل السارق يف املرة الثانية
 مما استدل به اجلمهور:

، مث إن إذا سرق فاقطعوا يده» السارق: أنه قال يف ، عن النيب  حديث أيب هريرة 
  .(2)«سرق فاقطعوا رجله 

ل به ق، فعملسار وهذا احلديث كما نرى قد دل على حكم زائد على مقتضى آية قطع يد ا
ة على ة مبنيسألاجلمهور؛ ألن الزايدة على النص عندهم ليست نسخا ، وعليه تكون امل

لفرع، إال ا هذا ثرة يفهذا الوجه، ومل أر من نص من أهل العلم أن القاعدة مؤ القاعدة من 
 أنه يظهر يل أهنا تؤثر يف الفرع من الوجه السابق ذكره.

 ومما استدل به احلنفية ما يلي:
إذا سرق السارق قطعُت يَده اليمىن، فإن عاد قطعت  »: قال ألن عليا  ؛اإلمجاع

أن ال أدع له  من هللا أين ألستحيالسجن حىت حُيْد ث خريا ، رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته 
 .(3)«ميشي عليها رجال  ال  و، يبطش هبا يدا  

ومل حيتج عليه أحد  ،(4)فانعقد إمجاعا   ،-أي غلبهم-وهبذا حاج بقية الصحابة فحجهم 
 .(5)أنه ال أصل له فبان -أي احلديث الذي استدل به اجلمهور– هبذا احلديث

وهبذا جند أن احلنفية قد استدلوا على مذهبهم ابإلمجاع، ومل يعتمدوا على اآلاثر املروية يف 

 ـــــــــــــــــ

 12/439، واملغين8/464، وروضة الطالبني 4/351، وحاشية الدسوقي9/167املبسوط (1)
رق اليسرى يف املرة الثانية، لقوله ، وحكى صاحب املغين عن عطاء القول بقطع يد السا441-

 38سورة املائدة: چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ تعاىل: 
 ، يف كتاب احلدود والدايت وغريه.3/181أخرجه الدار قطين يف سننه (2)
 368سبق خترجيه ص (3)

 5/394شرح فتح القدير (4)

 3/66، واالختيار 9/167املبسوط  (5)
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 .(1)ذلك، وذكروا أهنم قد تتبعوا تلك اآلاثر فلم جيدوا لشيء منها أصال  
و وقد ألزم ابن القيم احلنفية على القول بقطع اليد اليمىن للسارق فقط دون غريها؛ ألنه ه
املذكور يف اآلية، وإن سرق مرارا ، وذلك بناء  على أصلهم أن الزايدة على النص نسخ، 

ٺ  ٺ  ٺ   چ  واألثر املذكور يف قطع رجل السارق يعترب زايدة على قوله تعاىل:

والذي يقتضي أنه ال قطع إال يف اليد فقط دون الرجل، فإن قالوا هبذه الزايدة  (2)چٿ 
 .(3)هبا يف غري هذا أيضا  وقبلوها، فيلزم القول 

 ـــــــــــــــــ

 9/167املبسوط  (1)
 38 سورة املائدة: (2)
 89 - 4/88 إعالم املوقعني (3)
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 المبحث الثاني

 المتأخر ناسخ للمتقدم
 
 
 

 وفيه مطلبان: 

 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 ي:دة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح املطلب الثاين:

 عقوبة الزاين احملصن. -
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 المبحث الثاني

 المتأخر ناسخ للمتقدم

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

، أو كــان أحــدمها مــن الكتــاب،  هللا، أو مــن ســنة رســوله  يف كتــابإذا وجــد نصــان 
واآلخر من السنة، وتقابال حبيث يدل كل واحد منهما على خالف ما يدل عليه اآلخـر، ومل 

 .(1)انسخا  للمتقدم ميكن اجلمع بينهما، وعلم املتأخر منهما، فإنه يكون
 :آراء العلماء في القاعدة

اعتبـــار الـــنص املتـــأخر انســـخا  للمتقـــدّ م عنـــد التَّعـــارض وتعـــذُّر اجلمـــع حمـــلُّ اتفـــاق بـــني 
 . (2)األصوليني

 :(3) ويعرف أتخر أحد النصني أبمور
نــه ألك علــى اإلمجــاع، وهــو أن جتتمــع األمــة علــى خــالف مــا ورد يف الــنص، فيســتدل بــذ 1

ســتدل بــه خ، أي: يلــئال جتتمــع األمــة علــى اخلطــأ، ويكــون اإلمجــاع هنــا مبينــا للناســمنســوخ؛ 
نعقد ، ألنه ال ينسخ بهعلى أن معه خربا به وقع النسخ، ال أن اإلمجاع هو الناسخ، ألنه ال يُ 

 ، وبعده يرتفع النسخ.إال بعد وفاة الرسول 

 ـــــــــــــــــ

 .358نثر الورود / (1)
، وتقريب 2/999، وخمتصر ابن احلاجب3/323، وكشف األسرار للبخاري 716ميزان األصول/( 2)

، 3/197، واإلحكام لآلمدي 2/117، املستصفى 4/563، ورفع النقاب 464الوصول /
 .4/611، و3/563ملنري شرح الكوكب ا، و 3/495، وتشنيف املسامع 4/78والبحر احمليط 

، والبحـــــــــــر احملـــــــــــيط 3/197. واإلحكـــــــــــام لآلمـــــــــــدي 124و 92 -3/91قواطـــــــــــع األدلـــــــــــة  (3)
 . 3/563، وشرح الكوكب املنري 154ـ4/152
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  (1)أن يكون يف نظم النص ما يدل على التقدم والتأخر. 2
نقل الـراوي تقـدم أحـد احلكمـني وأتخـر اآلخـر، وذلـك أن يـروي أن أحـدمها شـرع مبكـة، . 3

 .(2)واآلخر شرع ابملدينة، أو يروي أن أحدمها شرع عام بدر، واآلخر شرع عام الفتح

 ـــــــــــــــــ

 ومثال ذلك: (1)
 ھ   ھھ  ھ  ہ ہ      ۀ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ قولـــــــــــه تعـــــــــــاىل:  

 66: فالسورة األن..چۇ  ۇ  ۆ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ
ڎ     ڌڌ  ڍ  ڍ   ڇ ڇ  ڇ چ  فهذا نص يف أن املراد ختفيف ما تقدم تغليظه يف قوله تعاىل:

ڳ    ڳ      ڳ         ڳ     گک  ک  ک  ک  گ  گ  گ      ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ

 65.سورة األنفال:  چڱ  
 ومثال ذلك: (2)

 2أخرجه مسلم«  يف املتعة ثالاث، مث هنى عنها عام أوطاس رخص لنا رسول هللا »حديث: 
 املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ. النكاح، ابب: نكاح يف كتاب، 1022/

هو عام الفتح سنة مثان من اهلجرة، وأوطاس: واد بداير هوازن ابلطائف، وهو املكان  : وعام أوطاس
بعد فتح مكة حنو شهر.  وازن وثقيف ملا اجتمعوا حلرب رسول هللا الذي نزل فيه جيش ه

 9/187انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
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 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة وهي:

 عقوبة الزاني المحصن:

أكتفي ابلتفصيل بفعله، و  ة حتت قاعدة ختصيص عموم قول النيب سبق ذكر هذه املسأل
 هناك، وأقتصر يف هذا املوطن على ذكر ما يتعلق بقاعدتنا، فأقول:

 للعلماء يف هذه املسألة أقوال منها:
، (1)من وجب عليه الرجم فإنه جيلد مائة جلدة، مث يرجم، و به قال الظاهرية القول األول:

 .(2)وهو رواية عن أمحد

 ومما استدلوا به:
 ، قد خذوا عين خذوا عين»قال:  أن رسول هللا   (3)حديث عبادة بن الصامت -

جعل هللا هلن سبيال ، البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم 
»(4) . 

 .(5)احملصن جيلد مائة ويرجمصرح أبن الثيب وهو  وجه االستدالل: أن النيب 

 ـــــــــــــــــ

 11/234احمللى  (1)
 12/131املغين  (2)
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن اخلزرج هو  :عبادة بن الصامت (3)

 ،وشهد العقبة األوىل والثانية والثالثة ،وكان عبادة نقيبا   ،أاب الوليد يكىن ،السلمي األنصاري
مث وجهه عمر  إىل  ،واملشاهد كلها وشهد بدرا   ،بينه وبني أىب مرثد الغنوى وآخى رسول هللا 

 .ودفن ابلبيت املقدس ،مث انتقل إىل فلسطني ومات هبا ،فأقام حبمص ،ومعلما   الشام قاضيا  
 3/624، ، واإلصابة2/807االستيعاب، و 3/158ةأسد الغاب

 241سبق خترجيه ص (4)
 6/28، وأضواء البيان 12/314املغين  (5)
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 من وجب عليه الرجم فإنه يرجم فقط، وال جيب عليه اجللد، و به قال  :القول الثاين
 .(1)اجلمهور، وهو رواية عن أمحد

 ومما استدلوا به:

 .(2)ومل جيلده رجم ماعزا   أن النيب  ما رواه جابر -
 حق يفن اجللد منسوخ ملا رجم ماعزا ، وترك جلده، دل على أ نيب وجه االستدالل:أن ال

عن  ة ماعز متأخرة جلده مع رمجه، وقصّ  الثيب، إذ لو مل يكن منسوخا  ألمر النيب 
 .ن انسخا  لهالذي فيه  التصريح ابجلمع بينهما، فيكو  حديث عبادة بن الصامت 

 لي:يما  نزل يف حّد الزان والدليل على أن حديث عبادة متقدم وأنه أّول نص
جعل اَّللَّ  هلن سبيال   ، يشري« ، قد جعل اَّللَّ هلّن سبيال ..خذوا عين»:فيه  أن قوله 
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ ، إىل قوله تعاىل:ابحلدّ 

، فالزواين كن (3) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    
قد »: ، أو جعل اَّللَّ هلن سبيال ، فلّما قالمها: املوتد أَمرين و حمبوسات يف البيوت إىل أح

فسر السبيل حبّد الزان، علمنا بذلك أن حديث عبادة أّول نص  ، مث«جعل اَّللَّ هلن سبيال   
 .(4)يف حّد الزان ، وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك

 ـــــــــــــــــ

، وشرح فتح القدير 7/39، وبدائع الصنائع 9/37واملبسوط ، 262طحاوي/خمتصر ال (1)
، وأضواء البيان 2/221، والتفريع 516، وجامع األمهات/4/191، واإلشراف 5/240
 12313، واملغين 4/146، ومغين احملتاج 13/191اوي الكبري ، واحل6/27

 503سبق خترجيه ص (2)
  15سورة النساء:  (3)

 6/29وأضواء البيان  ،12/145فتح الباري  (4)
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 المبحث الثالث

 

 وم أو ال؟إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفه
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 :يدة وهئل الفقهية،وفيه مسألة واحأثر القاعدة يف املسا :املطلب الثاين
 هل يقتل احلر ابلعبد؟ -
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 المبحث الثالث

 ؟(1)إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أو ال

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 لقاعدةالتعريف با
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 ل عليهدلذي إذا نسخ نص ما، وزال احلكم الثابت مبنطوقه، فهل يبطل احلكم ا
 مفهومه؟

 واملراد ابملفهوم يف قاعدتنا هو مفهوم املوافقة.
تل فقد دل احلديث مبنطوقه على ق (2)«..من قتل عبده قتلناه»ومثال ذلك: حديث: 

 احلر بعبد نفسه، ودل مبفهوم املوافقة على قتل احلر بعبد غريه من ابب أوىل.

 ـــــــــــــــــ

، وشرح 600/ ، ومفتاح الوصول2/1015، و خمتصر ابن احلاجب 2/104 فواتح الرمحوت (1)
، وبيان 3/179واإلحكام لآلمدي ، 540 -1/3/539، واحملصول 315/ تنقيح الفصول

 3، وشرح الكوكب املنري1/444، واملسودة 1/269، وروضة الناظر2/560 املختصر
/576- 577  

الدايت، ابب: من قتل عبده ومثَّل به، أيقاد منه؟  يف كتاب، 5/141أخرجه أبو داوود  (2)
يقتل عبده،  الدايت، ابب: ما جاء يف الرجل يف كتاب19 -4/18، والرتمذي  4504برقم
 يف كتاب، 6/331، وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي يف الكربى 1414برقم

من أبواب الدايت، هل  2/107، وابن ماجه 6912القسامة، القود من السيد للموىل، برقم
؛ 13/33فه الشوكاين يف نيل األوطار،وضع 8/35، والبيهقي  2695يقتل احلر ابلعبد، برقم

سن عن مسرة، ويف مساعه منه خالف طويل، ومل يصرح بسماعه من مسرة، فضال  ألنه من رواية احل
 عن كونه موصوفا  ابلتدليس وقد عنعن.

 وقال األلباين عند تعليقه على سنن ابن ماجة: ضعيف.
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خ منطوقه، وهو قتل احلر بعبد نفسه، فهل يلزم من ذلك نسخ  وهذا اخلرب قد ُنس 
 فهومه، وهو قتل احلر بعبد غريه؟م

 آراء العلماء في القاعدة:

 :(1)للعلماء يف هذه القاعدة عدة أقوال، أشهرها قوالن
  (2)القول األول: إذا نسخ املنطوق لزم من ذلك نسخ املفهوم، و به قال اجلمهور

 ،(3)(، و به قال احلنفية: جيوز نسخ املنطوق دون الفحوى )مفهوم املوافقةالقول الثاين
 .(5)، وبعض احلنابلة(4)وبعض املالكية

 ة: األدلـ
 من أدلة القول األول: 

 . (6)تبوع زال التبع ال حمالةأن الفحوى تبع لألصل، وإذا زال امل
 من أدلة القول الثاين:

 .(7)أنه ال يلزم من إابحة اخلفيف إابحة الثقيل
 وبيان ذلك كما يلي:

 من  ه أقوىفإن أنه رمبا كان الفحوى أقوى يف األمر الذي ألجله احلكم، كالضرب

 ـــــــــــــــــ

وهناك قول اثلث وهو :أنه جيوز نسخ كل منهما بدون اآلخر؛ ألن الداللتان متغايراتن فإحدامها  (1)
 560/ 2، وبيان املختصر2/1016انظر: خمتصر ابن احلاجب   خرى ابملفهوم.ابملنطوق واأل

، وروضة 3/179، واإلحكام لآلمدي 540 -1/3/539، واحملصول 600مفتاح الوصول/ (2)
 577 -3/576، وشرح الكوكب املنري1/444، واملسودة 1/269الناظر

 2/104فواتح الرمحوت (3)

 2/1015اجب كابن احلاجب. انظر: خمتصر ابن احل  (4)

 577 -3/576، وشرح الكوكب املنري1/444كأيب يعلى، وابن عقيل. انظر: املسودة  (5)

، وشرح 1/269، وروضة الناظر3/179، واإلحكام لآلمدي 540-1/3/539احملصول  (6)
 577 -3/576الكوكب املنري

 3/576شرح الكوكب املنري (7)
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ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   ھ  چ التأفيف يف مناط احلرمة وهو األذى، وذلك يف قوله تعاىل:

 .(2)، وإذا كان أقوى فال يلزم من إهدار األضعف إهدار األقوى(1) چے  ے   ۓ    

 ـــــــــــــــــ

  23 سورة اإلسراء: (1)
 2/104فواتح الرمحوت  (2)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة :

 هل يقتل الحر بالعبد؟

 وال:ة أقسبق حبث هذه املسألة حتت أكثر من قاعدة، وكان للعلماء فيها ثالث
 . (1)احلر ابلعبد، و به قال اجلمهورال يقتل  القول األول:

 ومما استدلوا به:
  (2)«ال يقتل حر بعبد»قال:  أن النيب  حديث ابن عباس 

خ مفهومه  (3)«..من قتل عبده قتلناه»وأما حديث  فإنه منسوخ، وملا نسخ منطوقه، ُنس 
 .(4)أيضا  

 .(5)، وال يقتل بعبد نفسه ، و به قال احلنفيةيقتل احلر بعبد غريه القول الثاين:
 ومما استدلوا به:

 .(6)«من قتل عبده قتلناه..»حديث: 
 وىل.ى وأوجه االستدالل:أنه إذا وجب ذلك يف عبده، فوجوبه يف عبد غريه أحر 

 .(7)، فإنه ال يلزم من نسخ منطوقه نسخ فحواها  وأن ما يقال من كون هذا احلديث منسوخ

 ـــــــــــــــــ

 11/473، و املغين 305 -304، وختريج الفروع على األصول للزجناين/ 4/83اإلشراف  (1)
  465صسبق خترجيه  (2)

 608سبق خترجيه ص (3)
 602مفتاح الوصول/ (4)
  10/216تكملة شرح فتح القدير  (5)

 608صسبق خترجيه  (6)
 6/105 ، وتبيني احلقائق11/5472التجريد أليب احلسني القدوري  (7)
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نفية على أصلهم يف كونه ال يلزم من نسخ املنطوق نسخ املفهوم، وعليه تكون فنجد أن احل
 املسألة مبنية على القاعدة.

يقتل احلر ابلعبد مطلقا ، سواء كان عبده أو عبد غريه، و به قال بعض  :القول الثالث
 .(1)التابعني

 ومما استدلوا به:
 ، ومن ذلك:(2)عموم اآلايت واألخبار

 .(3)چ  کژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک ڈ چ  قوله تعاىل:

(4)چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ  وقوله تعاىل:
 . 

 .(5)«تتكافأ دماؤهم سلمونامل»وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 ـــــــــــــــــ

 11/308، والبيان للعمراين 11/473كسعيد ابن املسيب وإبراهيم النخعي. انظر: املغين  (1)
   10/216تكملة شرح فتح القدير  (2)
 178سورة البقرة:  (3)
 45سورة املائدة:  (4)
 445صسبق خترجيه  (5)
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 المبحث الرابع

 جواز نسخ التالوة وبقاء الحكم
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 يف ابلقاعدة.املطلب األول:التعر 

 ي : ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 رجم الزاين احملصن. -
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 المبحث الرابع

 (1)جواز نسخ التالوة وبقاء الحكم 

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

ومنه تالوة  ،تلوته إذا تبعته :يقال اإلتباع، :والواو أصل واحد وهوالتاء والالم : لغة: التالوة
 .(2)ألنه يتبع آية بعد آية ؛القرآن

 .(3)واصطالحا : هي قراءة القرآن قراءة متتابعة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

مات ك الكله تلهل جيوز نسخ تالوة كلمات آية من القرآن، دون احلكم الذي دلت علي
 املنسوخة؟  

 :آراء العلماء في القاعدة

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:
 .(4)جيوز نسخ التالوة وبقاء احلكم، و به قال اجلمهور القول األول:
 .(5)ال جيوز نسخ التالوة مع بقاء احلكم، و به قال بعض املعتزلة القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

، وخمتصر 404 -403، وإحكام الفصول/721، وميزان األصول/2/78أصول السرخسي  (1)
، ورفع احلاجب 147-146، و احملصول البن العريب /993-2/992احلاجب ابن
 3/553، وشرح الكوكب املنري3/780، والعدة3/482ق/1، واحملصول 4/69

 1/351مقاييس اللغة  (2)
 308الكليات/ (3)
 3، والعدة3/482ق/1، واحملصول 404 -403، وإحكام الفصول /2/78أصول السرخسي  (4)

/780 
 .993-2/992ابن احلاجب ، وخمتصر404 -403صول/إحكام الف (5)
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 ة: ــاألدل
 من أدلة القول األول:

، بنفسه يضا  أواحلكم املستفاد منها حكم مستقل  أن التالوة حكم مستقل بنفسه، -
خ حكم ن، ونسلقرآاوالدليل على كونه مستقال  بنفسه هو: انفراد كثري من األحكام عن 

 القرآن حبكم السنة.
وإذا كان كل واحد منهما معزوال  عن صاحبه، مستقال  بنفسه دون اآلخر جاز نسخ كل 

 .  (1)واحد منهما دون صاحبه
وسيأيت  جلواز،ليل اعلى نسخ التالوة مع بقاء احلكم، وقوع ذلك، والوقوع دومما يدل  -

 بيان ذلك يف املطلب الثاين. 
 من أدلة القول الثاين:

 .(2)أن احلكم تبع للتالوة، وثبوته تبع لثبوت التالوة، فإذا ارتفعت التالوة وجب ارتفاع احلكم

 ـــــــــــــــــ

 146احملصول البن العريب/ (1)
 146، و احملصول البن العريب/404إحكام الفصول/ (2)
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 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 فيه مسألة وهي :و

 رجم الزاني المحصن:

سبق حبث هذه املسألة حتث أكثر من قاعدة، ويف هذا املوطن  سنتناول هذه املسألة من 
رجم الزانيني احملصنني دّلت  جهة أدلة إثبات رجم الزاين احملصن من القرآن الكرمي، حيث إن

ه تعاىل : ) الشيخ هي قول، و اَّللَّ نسخت تالوهتا ، وبقي حكمها يف كتاب ةعليه آي
 .(1)( إذا زنيا فارمجوهم البتة والشيخة

  عن عمر  قد دلت عليه السنة، حيث قد روى ابن عباس ن آوكون الرجم اثبت ا ابلقر 
ا ...»أنه قال:    آية ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل اَّللَّ ابحلق إن اَّللَّ بعث حمّمد 

إن ، ورمجنا بعده ،  فأخشى الرجم ، فقرأانها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول اَّللَّ 
: واَّللَّ ما جند آية الرجم يف كتاب اَّللَّ فيضّلوا برتك فريضة طال ابلناس زمان أن يقول قائل

لنساء ، إذا أنزهلا اَّللَّ ، والرجم يف كتاب اَّللَّ حّق على من زىن ، إذا أحصن من الرجال وا
 .(2)«قامت البّينة أو كان احلبل أو االعرتاف

اَّللَّ ، وكوهنا مل تقرأ يف  يف كتابأن الرجم نزل يف القرءان يف آية  فدل هذا احلديث على
 .(3)، يدّل على نسخ تالوهتا ، مع بقاء حكمها الشريف صحفامل

 ـــــــــــــــــ

 6/5، وأضواء البيان 3/347تفسري ابن كثري   (1)
احلدود، ابب رجم احلبلى من الزان إذا أحصنت، وحنوه يف  يف كتاب، 4/257أخرجه البخاري  (2)

 احلدود، ابب رجم الثيب يف الزان. يف كتاب، 3/1317م صحيح مسل
 6-6/4أضواء البيان  (3)
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 المبحث الخامس

 جواز نسخ السنة بالسنة
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 قتل شارب اخلمر يف الرابعة . -
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 المبحث الخامس

 (1)جواز نسخ السنة بالسنة

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ما  فيد حكيضا  سنة يفيد حكما  ما، مث ورد نص متأخر فيها أيإذا ورد نص يف ال
 ول؟ يعارض احلكم األول، فهل يكون ذلك النص املتأخر انسخا  للحكم األ

 آراء العلماء في القاعدة:

اتفق العلماء على جواز نسخ السنة املتواترة ابلسنة املتواترة، واآلحاد ابلسنة املتواترة، 
 .(2)دوكذا نسخ اآلحاد ابآلحا

 .(3)واتفقوا على جواز نسخ السنة املتواترة ابآلحاد عقال  
 الثة أقوال:ث ذلك يفماء حمل اخلالف يف جواز نسخ السنة املتواترة ابآلحاد شرعا  ، فللعلو 

 .(4)ال جيوز نسخ السنة املتواترة ابآلحاد، و به قال اجلمهور القول األول:

 ـــــــــــــــــ

، و سالسل 319، وتقريب الوصول/311، وشرح تنقيح الفصول/2/78أصول السرخسي (1)
، 3/561، وشرح الكوكب املنري 1/414، واملَسوَّدة 1/263، وروضة الناظر310الذهب/

 2/809وإرشاد الفحول 
، وشرح الكوكب 3/802، والعدة 3/495ق//1، و احملصول 311فصول/شرح تنقيح ال (2)

 2/809، وإرشاد الفحول 3/559املنري 
 2/809إرشاد الفحول  (3)
، و سالسل الذهب 319، وتقريب الوصول /311، وشرح تنقيح الفصول /2/78أصول السرخسي  (4)

، وإرشاد الفحول 3/561، وشرح الكوكب 1/414، واملَسوَّدة 1/263، وروضة الناظر 310/
2/809 
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 .(2)، و بعض احلنابلة(1)هل الظاهرجيوز ذلك، و به قال بعض أ القول الثاين:
، وال جيوز بعد ذلك، و به قال بعض  جيوز ذلك يف زمن النيب  القول الثالث:

 .(3)األصوليني
 ة:األدلـ

 من أدلة القول األول:
خرب فاطمة  على عدم جواز نسخ املتواتر ابآلحاد، وهلذا رد عمر  إمجاع الصحابة 

ل هلا سكىن و ال نفقة، مع أن زوجها طلقها، وبتَّ مل جيع أن رسول هللا  (4)بنت قيس
، وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري أحفظت أم : ال ندع كتاب ربناطالقها، فقال عمر 

 .(5)نسيت
 .(6)فكان إمجاعا   فأقرَّه الصحابة 

 من أدلة القول الثاين: 
 متوجهني إىل بيت ن أهل قباء، كانوا يصلونالوقوع، والوقوع دليل اجلواز، فقد ثبت أ

 ـــــــــــــــــ

 1/518كابن حزم. انظر: اإلحكام  (1)
كالطويف، ومل جيزم به، كما ذهب إىل هذا الشيخ األمني الشنقيطي.  انظر: شرح خمتصر الروضة  (2)

 103، واملذكرة/2/325
، وتفسري 2/106كالغزايل، والباجي، والقرطيب، والشيخ األمني الشنقيطي.  انظر: املستصفى (3)

 3/562، وشرح الكوكب املنري 2/431طيبالقر 
هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب الفهرية، أخت الضحاك،  : فاطمة بنت قيس (4)

وهي اليت روت قصة اجلساسة، وحديث السكىن والنفقة للمطلقة املبتوتة،  وإحدى املهاجرات، 
، فتزوجت به، وتوفيت يف خالفة معاوية  بن زيد ابلزواج من أسامة  وقد أشار عليها النيب 

 . 
 2/319، وسري أعالم النبالء7/248، وأسد الغابة 4/1901انظر:االستيعاب 

 ابب: املطلقة ثالاث  ال نفقة هلا.، كتاب الطالق، 2/1118أخرجه مسلم  (5)

 1/264روضة الناظر (6)



 

 624 

 .(1)املقدس، فأاتهم آت خيربهم بتحول القبلة إىل الكعبة، فاستداروا
 .(2)، فدل على جواز نسخ املتواتر خبرب الواحد ومل ينكر ذلك عليهم رسول هللا 

 من أدلة القول الثالث:
 بنفس أدلة القول الثاين. يف زمن النيب  استدلوا على جواز ذلك

 .(3)فقد استدلوا أبدلة القول األول وأما ابلنسبة لعدم اجلواز بعد وفاة النيب 

 ـــــــــــــــــ

 يف كتاب، 1/375يف القبلة، ومسلميف كتاب الصالة، ابب ما جاء  1/157 أخرجه البخاري (1)
  ويل القبلة من القدس إىل الكعبة.املساجد ومواضع الصالة، ابب: حت

 103واملذكرة/ ، 2/810، وإرشاد الفحول 2/106املستصفى  (2)

 2/106املستصفى  (3)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه مسألة وهي :

 قتل شارب الخمر في الرابعة:

 نها:م ن الصحابة ورد يف شارب اخلمر يف الرابعة عّدة أحاديث عن مجلة م
، مث إن شربوا إن شربوا اخلمر فاجلدوهم»قال:  أن رسول هللا   )1(حديث معاوية

  .(2)«فاجلدوهم، مث إن شربوا فاجلدوهم، مث إن شربوا فاقتلوهم 
 فهل يقتل يف الرابعة بناء  على هذا احلديث أو ال؟

 ة ثالثة أقوال:للعلماء يف هذه املسأل
 . (3)قال الظاهرية يقتل حدا ، و به :القول األول

 ـــــــــــــــــ

يــة بــن عبــد بــن صــخر بــن حــرب بــن أم هــو الصــحايب اجلليــل معاويــة بــن أيب ســفيان : معاويــة (1)
ـــة ابلشـــام، وأحـــد دهـــاة العـــرب الكبـــار، كـــان  الشـــمس،  ـــة األموي القرشـــي األمـــوي، مؤســـس الدول

، وأقـرّه الشـام بعـد أخيـه يزيـد  فصيحا  حليما  وقورا ، ولد مبكة وأسلم عام الفـتح، والّه عمـر 
حصل خالف بينهمـا، وجـرت حـروب، مث  الشامية، مث يف عهد علي  على الداير  عثمان 

خليفـة املسـلمني، غـزا  عـن اخلالفـة عـام اجلماعـة، وأصـبح معاويـة  نازل له احلسن بن علي ت
 هـ.60على البحر والقسطنطينية، وكثرت فتوحاته يف عهده وأخذ العهد البنه، تويف سنة 

  .10/187، هتذيب التهذيب 6/151اإلصابة 

تابع يف شرب اخلمر، وحنوه احلدود، ابب إذا ت يف كتاب، 123- 5/122أخرجه أبو داوود  (2)
احلدود، ابب: ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه، ومن عاد يف  يف كتاب، 4/39عند الرتمذي 

، كتاب األشربة، ابب: احلكم فيمن يتتابع 5/141الرابعة فاقتلوه،وكذلك النسائي يف الكربى 
وصححه  ، يف أبواب احلدود، من شرب اخلمر مرارا ،2/89شرب اخلمر، وكذا ابن ماجة 

 342األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي/ 
  11/366احمللى  (3)
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 ومما استدلوا به: 
 .(1)رأي من قال أبن هذا احلديث منسوخ، و أبطلوا السابق.   حديث معاوية
 . (2)ال يقتل، و به قال األئمة األربعة القول الثاين:

 ومما استدلوا به:
  نها:الرابعة منسوخ أبحاديث م أن احلديث الدال على قتل شارب اخلمر يف

. «، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، مث عاد فاقتلوه من شرب اخلمر فاجلدوه»حديث:  -
َ برجل قد شرب فجلده، مث أيت به فجلده، مث أيت به فجلده، مث أيت به فجلده،  قال الراوي:  فُأيت 

 . (3)ورفع القتل وكانت رخصة
فإن  ،عاد فاضربوه فإن ،من شرب اخلمر فاضربوه»:قال رسول هللا  :قال جابروحديث  -

فرأى  ،أربع مرات (4) ننعيما  فضرب رسول هللا ،فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه ،عاد فاضربوه
 .(5)« املسلمون أن احلد قد وقع وأن القتل قد رفع

 ـــــــــــــــــ

 370 - 11/367راجع: احمللى  (1)
  13/386، و احلاوي الكبري 5/302شرح فتح القدير  (2)

، وحنوه عند ، ابب: إذا تتابع يف شرب اخلمر، يف كتاب احلدود5/123أخرجه أبو داوود  (3)
دود، ابب: ما جاء من شرب اخلمر فاجلدوه، ومن عاد يف ، يف كتاب احل40-4/39الرتمذي 
وما قاله الراوي من أن القتل رفع وكانت رخصة:  اقتلوه، وقال بعد أن أورد احلديث:الرابعة ف

والعمل على هذا احلديث عند عامة أهل العلم، ال نعلم بينهم اختالفا  يف ذلك يف القدمي 
 ، كتاب األشربة، ابب: نسخ القتل.5/143واحلديث، وحنوه عند النسائي يف الكربى 

شهد بدرا وكان من قدماء الصحابة وكربائهم وكانت  ،نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن احلارثهو  :نعيمان (4)
فيقام عليه حد  ، وكان كثريا  ما يؤتى به إىل رسول هللافيه دعابة زائدة وله أخبار ظريفة يف دعابته

ال تفعل؛ فإنه حيب هللا »: : لعنك هللا، فقال رسول هللا له رجل من أصحاب النيب الشرب، فقال 
فإن شرهبا الرابعة فاقتلوه »: إايه يف اخلمر أربع مرات نسخ لقوله   ، ويف جلد رسول هللا «ورسوله
 4/1526، واالستيعاب 5/367. أسد الغابة ، ومات يف زمن معاوية «

، كتاب األشربة، ابب: نسخ القتل، وابن حزم يف احمللى 5/143كربى أخرجه النسائي يف ال (5)
= 
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 ـــــــــــــــــ
= 

11/368 
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 .(1)الستدالل: هذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ، واستمر احلد ابجللدوجه ا
 الدالة على حاديثخ األوعليه فاملسألة مبنية على القاعدة على هذا الرأي، حيث قالوا بنس

 قتل شارب اخلمر يف الرابعة هبذه األحاديث.
 .(2)ل بعض احلنابلةيقتل تعزيرا  حسب املصلحة إذا رآها اإلمام، و به قا القول الثالث:
 ومما استدلوا به:

فعلي أن أقتله  ائتوين به يف الرابعة :عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قال ما روي
وهو أحد رواة األمر ابلقتل عن النيب  ،لكم

(3) . 
 .(4)أبطلوا رأي من قال أبن األحاديث الدالة على القتل منسوخةو 

 ـــــــــــــــــ

 307 - 306احلدود والتعزيرات عند ابن القيم/ (1)
، 483–7/482لقيم. انظر: جمموع الفتاوى كشيخ اإلسالم ابن تيمية و تلميذه ابن ا (2)

  .44-5/42، وزاد املعاد 219-34/217، و28/347و
 5/45زاد املعاد  (3)
 البن القيم. 238 – 6/237هتذيب السنن  (4)
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 المبحث السادس

  بفعله جواز نسخ قول النبي 
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 ي :ة وهاملطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واحد
 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن. -
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 المبحث السادس
  (1)بفعله جواز نسخ قول النبي 

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ه كون فعليع بينهما،فهل فعله، وكان الفعل متأخرا ، ومل ميكن اجلم إذا عارض قول النيب 
  انسخا  ملا تقدمه من قوله ؟ 

 آراء العلماء في القاعدة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن:
 . (2)انسخ لقوله، و به قال اجلمهور النيب  القول األول: فعل

 . (3)ال ينسخ قوله، و به قال بعض احلنابلة  القول الثاين: فعل النيب 
 األدلة:

 من أدلة القول األول:
 الوقوع يف الشرع، والوقوع دليل اجلواز، ومن ذلك ما يلي:

ذلك  ، فكان(5)، مث رجم ماعزا  ومل جيلده(4)«جلد مائة والرجم  الثيب ابلثيب»:  قوله 

 ـــــــــــــــــ

، والواضح 3/838، والعدة 59، و اللمع /4/127، والبحر احمليط 6/2466نفائس األصول  (1)
، وإرشاد الفحول 3/565وشرح الكوكب املنري  6/3056، والتحبري 4/322البن عقيل 

2/816. 
 3/838، والعدة 4/127، والبحر احمليط 6/2466نفائس األصول  (2)

كابن عقيل، كما حكى الزركشي يف البحر عن الروايين، واملاوردي أن هذا هو ظاهر مذهب  (3)
، ، والبحر احمليط 4/322الشافعي، ولكنه رجح عدم ذلك انظر: الواضح البن عقيل 

4/127 

 241سبق خترجيه ص (4)

 503ص سبق خترجيه (5)
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 .(1)انسخا  جللد من ثبت عليه الرجم

 من أدلة القول الثاين:
أن الشيء إمنا ينسخ مبثله أو أبقوى منه، والقول أقوى من الفعل؛ ألنه يدل على مقتضاه 

  .(2)اسطة القولمن غري واسطة، وأما الفعل فإمنا يدل على ذلك بو 

 ـــــــــــــــــ

 2/817إرشاد الفحول  ، و4/127البحر احمليط  (1)
 6/3056، والتحبري 4/322لواضح البن عقيل ا (2)
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 المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة وهي :

 الجمع بين الجلد والرجم في حد الزاني المحصن:

، لذا سأكتفي بذكر ما يتعلق بقاعدتنا (1)سبق حبث هذه املسألة حتت أكثر من قاعدة
 منها، فأقول: للعلماء يف هذه املسألة أقوال منها:

، وهو (2)جيمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن ، و به قال الظاهرية ول:القول األ
 .(3)رواية عن أمحد

 ومما استدلوا به:
، قد جعل هللا هلن سبيال ، البكر ابلبكر جلد خذوا عين خذوا عين»: قول رسول هللا  -

 . (4)«والرجم  مائة وتغريب عام، والثيب ابلثيب جلد مائة
 .(5)صرح أبن الثيب وهو احملصن جيلد مائة ويرجم وجه االستدالل: أن النيب 

، و به قال اجلمهور، وهو رواية ال جيمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن :القول الثاين
 .(6)عن أمحد

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 من هذا البحث. 505-520( صكقاعدة )ختصيص عموم الكتاب بفعل النيب  (1)
 11/234احمللى  (2)
 12/131املغين  (3)
 241سبق خترجيه ص (4)
 6/28، وأضواء البيان 12/314املغين   (5)

، وشرح فتح القدير 7/39، وبدائع الصنائع 9/37، واملبسوط 262خمتصر الطحاوي/ (6)
، وأضواء البيان 2/221، والتفريع 516، وجامع األمهات/4/191، واإلشراف 5/240
 12313، واملغين 4/146، ومغين احملتاج 13/191، واحلاوي الكبري 6/27
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 .(1)، حيث إنه رجم ماعزا  ومل جيلده فعل النيب   -

قصة ماعز  متقدم على «والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم»..: وقد سبق بيان أن قوله 

له دون جلده، انسخا   ورجم النيب  ، فدل ذلك على أن حديث قصة ماعز (2)
 «.، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم..» :لقوله 

خ قوله وعليه تكون املسألة مبنية على القاعدة لثيب اب، والثيب ..» :، حيث إنه قد ُنس 
 . بفعله يف قصة ماعز «جلد مائة والرجم

 ـــــــــــــــــ

 503سبق خترجيه ص (1)
 من هذا البحث.  505-503انظر ص (2)
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 الفصل الثاني

 

 القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح 

 
 
 

 : وفيه مثانية مباحث
 القياس؟  رب أمم اخلاحلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقد املبحث األول:
 تقدمي اخلاص على العام. املبحث الثاين:

 املثبت مقدم على النايف . املبحث الثالث:
 اجلمع أوىل من الرتجيح. :املبحث الرابع

 الصريح مقدم على غري الصريح. :املبحث اخلامس
 املنطوق مقدم على املفهوم. املبحث السادس:

 .األصح على النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمر :املبحث السابع
 االستقالل .ذوف فير حمإذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقد املبحث الثامن:
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 المبحث األول

 اس؟الحديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدم الخبر أم القي

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 ي:دة وهفقهية،وفيه مسألة واحال أثر القاعدة يف املسائل :املطلب الثاين
 هل تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم؟ -
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 المبحث األول

 ؟(1)الحديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدم الخبر أم القياس
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

أصالن متباينان يدل أحدمها على خالف  ،ني والفاءالضاد والعمن ضعف، و  :الضعيف
 .ويدل اآلخر على أن يزاد الشيء مثله ،القوة
قوم ضعف يضعف ورجل ضعيف و  :يقال ،خالف القوة :والضعف ،الضعف :فاألول

 .ضعفاء وضعاف
 ،وضاعفته مضاعفة   ،وضعفته تضعيفا   ،أضعفت الشيء إضعافا   :قاليوأما األصل اآلخر ف

 .(2)على أصل الشيء فيجعل مثلني أو أكثروهو أن يزاد 
هو احلديث الذي مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح، و ال  :واحلديث الضعيف

 .(3)صفات احلديث احلسن
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ع ن اجلم ميكورد حديث ضعيف يدل على حكم يتعارض مع القياس والرأي، حبيث الإذا 
 ي؟احلديث الضعيف أو القياس والرأما، فأيهما يقدم ويـُْعمل به، بينه

 آراء العلماء في القاعدة:

 ـــــــــــــــــ

، وإعالم 71الزبيدي، ومقدمة ابن القصار/حملمد حممد مرتضى  1/22عقود اجلواهر املنيفة  (1)
 303، و أصول مذهب اإلمام أمحد/56-2/55املوقعني

 3/362مقاييس اللغة  (2)
 وهذه الصفات مخس وهي: (3)

ه من الشذوذ.  .سالمت4.اتصال سند احلديث.  3. متام ضبط الرواة.  2عدالة الرواة.  .1
 .سالمته من العلة القادحة.5

 بن كثريال 37علوم احلديث/ ر، واختصا37عثمان بن الصالح/ علوم احلديث أليب عمرو
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اتفق العلماء من حيث اجلملة على تقدمي احلديث الضعيف على القياس إذا تعارضا من كل 
 .(1)وجه، كأن يكون أحدمها مثبتا  ملا نفاه اآلخر

 ـــــــــــــــــ

، و أصول 56-2/55، وإعالم املوقعني71، ومقدمة ابن القصار/1/22عقود اجلواهر املنيفة  (1)
 303مذهب اإلمام أمحد/
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 المطلب الثاني 

 ةأثر القاعدة في المسائل الفقهي
 وفيه مسألة وهي:

 ؟(1)هل تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم

 للعلماء يف هذه املسألة أقوال أشهرها قوالن:
 . (2)تقطع يد السارق يف ثالثة دراهم فصاعدا ، و به قال اجلمهور القول األول:

 ومما استدلوا به:
 . (3)«فصاعدا   يد السارق يف ربع دينار تقطع»حديث:  -
 .(4)مثنه ثالثة دراهم قطع سارقا  يف جم َنٍّ  أن رسول هللا  حديث ابن عمر    -

 .(5): ال تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم، و به قال أبو حنيفةالقول الثاين
 ومما استدل به:

  .(6)«طع فيما دون عشرة دراهمال ق»حديث:  -
  رسول اَّللَّ  قـُوّ مت يومئٍذ على عهدو   يف َجْحَفةٍ السارق إال دقطع يتال »حديث: و  -

 .(7)«أو عشرة دراهم ادينار  
 روى هذا احلديث:مث قال صاحب شرح معاين اآلاثر بعد أن 

 ـــــــــــــــــ

 وسيأيت صاب، بعد أن اتفق األئمة األربعة على اشرتاط النصاب يف السرقة، اختلفوا يف مقدار الن (1)
 ل ذلك يف مسائل القاعدة التالية هلذه القاعدة.تفصي

 12/418، واملغين 272 – 13/271، واحلاوي الكبري 392 – 4/391الشرح الكبري  (2)
 490صسبق خترجيه  (3)
 احلدود، ابب: ما جيب فيه القطع. يف كتاب 2/30أخرجه مالك يف املوطأ  (4)
 3/163 شرح معاين اآلاثر، و 59 – 3/58االختيار  (5)

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال  11/502أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (6)
فإنه  –وهو ابن أرطأة-ف، ..وعلة احلديث يف احلجاج: إسناده ضعي-شعيب األرنؤوط  –احملقق 

 3/167كثري اخلطأ والتدليس، و مثله يف شرح معاين اآلاثر للطحاوي 
 3/163 شرح معاين اآلاثر (7)
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َطْع إال اُْحت يَط يف ذلك فلم يـُقْ  فيه رسول اَّللَّ    قيمة امل جنّ  الذي قطعفلما اُْختُل َف يف  »
َع أنَّ فيه وفاء  بقيمة اجملن اليت جعلها فيم ا ال يقطع فيما هو أقل  ار  مقد َّللَّ  ا رسول اقد ُأمجْ 

 .(1)«منها وهي عشرة دراهم
وأصحاب أيب حنيفة جممعون على »، حيث قال: (2)قاله ابن القيموهو حديث ضعيف كما 

أن مذهب أيب حنيفة أن ضعيف احلديث عنده أوىل من القياس والرأي وعلى ذلك بىن 
  .(3)«من عشرة دراهم، واحلديث فيه ضعيفمذهبه. ومنع قطع السارق بسرقة أقل 

وجه الندراجها حتت هذه  مل أجد قياسا  عارض احلديث املذكور يف هذه املسألة، فال 
، إال أن يكون املراد خمالفة احلديث لعموم األدلة الواردة يف القرآن الكرمي الدالة على القاعدة

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  قطع يد السارق وهي قوله تعاىل: 
، فالقاعدة  (4)

ت العامة اليت دلت عليها اآلية الكرمية أن من سرق تقطع يده قّل املسروق أو َكثُر، فجاء
 السنة خمصصة هلذا العموم الوارد يف اآلية.

 ـــــــــــــــــ

، 8/83، والنسائي يف سننه كتاب قطع السارق 3/163ح معاين اآلاثر لإلمام الطحاوي شر  (1)
 احلدود  يف كتاب 8/190والبيهقي يف السنن الكربى 4947برقم 

، و قال الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن النسائي: منكر، كتاب قطع 2/145إعالم املوقعني  (2)
 4947، برقم 8/83السارق 

 146 -2/145وقعني إعالم امل (3)

 38سورة املائدة:  (4)
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 المبحث الثاني

 

 تقديم الخاص على العام

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 :لالفقهية،وفيه ثالث مسائأثر القاعدة يف املسائل  :املطلب الثاين
 .قتل املسلم ابلكافر الذمياملسألة األوىل: 
 إقامة احلد يف دار احلرب. املسألة الثانية:
 مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد. املسألة الثالثة:
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 المبحث الثاني

 (1)تقديم الخاص على العام

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ا مـى خـالف إذا ورد نصان أحدمها عام واآلخر خاص، وكان كل واحـد منهمـا يـدل علـ
 قدم؟ يدل عليه اآلخر، حبيث يلزم من العمل أبحدمها إلغاء اآلخر، فأيهما ي

فهـــذا الـــنص يـــدل بعمومـــه  (2)  چ گ  گ   گ  ڳچ ومثـــال ذلـــك: قولـــه تعـــاىل 
 على أن لألوالد مريااث ، أوالد األنبياء كانوا أو غريهم.

فهذا خاص بعدم إرث أوالد األنبياء، ، (3)«ال نورث ما تركناه صدقة»: مع قوله 
 فحصل التعارض بني عموم النص األول، وخصوص النص الثاين.

 آراء العلماء في القاعدة:

ــــو احلــــال مــــن األحــــوال   ــــني العــــام واخلــــاص يف النصــــوص، فــــال خيل ــــع التعــــارض ب إذا وق
 :(4)التالية

 ـــــــــــــــــ

 ، والتبصرة3/161ق/1، واحملصول 3/121، وكشف األسرار 2/12أصول السرخسي  (1)
 – 2/806، وتشنيف املسامع 254/ ، وسالسل الذهب408 /3، والبحر احمليط 153/

، والتمهيد أليب 2/615، والعدة 1/314واملسوَّدة  2/703 ، وإرشاد الفحول807
 3/382، وشرح الكوكب املنري 2/150ب اخلطا

 .11:سورة النساء  (2)
 اب اجلهاد والسري، ابب حكم الفيء.يف كت 3/1378أخرجه مسلم  (3)
 411 - 3/407البحر احمليط  (4)
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 أن يعلم التاريخ فيكون اخلاص مقاران  للعام. أواًل:
 أن يعلم تقدم اخلاص على العام. اً:اثني

 أن يعلم تقدم العام على اخلاص. اثلثاً:
 أن ال يعلم التاريخ فال يعلم تقدم أحدمها على اآلخر. رابعاً:

لتعــارض ر عنــد ايف هــذا األحــوال األربعــة اختلــف العلمــاء يف تقــدمي أحــدمها علــى اآلخــ
 على قولني: 

أي: يؤخـذ بـه، ويـرتك ، (1)يع هـذه األحـواليقدم اخلاص على العام يف مج القول األول:
ألن اخلـاص نـص يف ؛ )2(و بـه قـال اجلمهـورالنص العام يف القدر الـذي عـارض فيـه اخلـاص، 

 ، وألن يف تقـدمي اخلـاص عمـال  )3(متناول أفراده، والعام ظاهر فيـه والقطعـي مقـدم علـى الظـين
 .(4)بكليهما، خبالف العكس، فكان أوىل

اخلــاص علــى العــام يف حالــة مقارنــة اخلــاص للعــام، ويف حالــة تقــدم يقــدم  القــول الثــاين:
أحدمها على اآلخر ينسخ اخلاص املتأخر من العام املتقدم بقدر ما يدل عليه، والعـام املتـأخر 
ينســخ اخلــاص املتقــدم، وإن جهــل التــاريخ وجــب التوقــف إال إذا تــرجح أحــدمها علــى اآلخــر 

 .(5)عن احلنابلةمبرجح، و به قال احلنفية، وهو رواية 
 ـــــــــــــــــ

إال يف حالة ما إذا أتخر اخلاص عن وقت العمل ابلعام، فإن اخلاص يف هذه احلالة يكون انسخا   (1)
ه العام وفاقا  ، وال يكون ختصيصا؛ ألن أتخري بيانه عن وقت العمل غري لذلك القدر الذي تناول

، وتشنيف 3/408جائز قطعا ، فيعمل ابلعام يف بقية األفراد يف املستقبل. انظر: البحر احمليط 
 2/703، وإرشاد الفحول807 – 2/806املسامع 

، 254سل الذهب/، وسال408 /3، والبحر احمليط 153، والتبصرة/3/161ق/1احملصول  (2)
، والعدة 1/314واملسوَّدة  2/703، وإرشاد الفحول807 – 2/806وتشنيف املسامع 

 3/382، وشرح الكوكب املنري 2/150، والتمهيد أليب اخلطاب 2/615
 157، والتبصرة/ 254سالسل الذهب / (3)
 2/706، و إرشاد الفحول 3/382شرح الكوكب املنري  (4)

 3/382، و شرح الكوكب 1/314، واملسوَّدة 3/121كشف األسرار ، و 2/12أصول السرخسي  (5)
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 المطلب الثاني
 أثر القاعدة في المسائل الفقهية

 وفيه ثالث مسائل :

 قتل المسلم بالكافر الذمي: المسألة األولى:

ثة ذلك على ثالال؟ و  ه أوباختلفوا يف قتل املسلم ابلذمي ،إذا قتله املسلم عمدا ، هل يقتل 
 أقوال:
 . (1)قال اجلمهورو به  ,ال يقتل املسلم ابلذمي األول: القول

 ومما استدلوا به:
  قوله: «(2)«ال يقتل مسلم بكافر. 

چ  فهذا احلديث خاص، والعمومات الواردة يف القرآن الكرمي يف شأن القصاص كقوله تعاىل:

چ  وقوله تعاىل:،(3)چگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ   کڑ  ک  ک  کڑ    

 عامة، فيكون احلديث خمصصا  هلذه العمومات. )4( چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ 
الدال  اخلاص ديثوهبذا يوافق أصحاب هذا القول مذهبهم األصويل، حيث إهنم قدموا احل
اص يف ب القصوجو  على النهي عن قتل املؤمن ابلكافر، على اآلايت العامة الدالة على

 النفس.

 .(5)فةيقتل املسلم ابلذمي، و به قال أبو حني :الثاين القول

 ـــــــــــــــــ

، إال أن اإلمام مالك يرى قتل 11/466، و املغين 99_ 7/98، واألم 2/864املوطأ  (1)
 املسلم ابلذمي إذا قتله قتل غيلة، ويستدل على ذلك إبمجاع أهل املدينة.

 214سبق خترجيه ص (2)
 178سورة البقرة:  (3)
 45ئدة: سورة املا (4)
  7/237، وبدائع الصنائع 8/13اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين  (5)
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 ومما استدل به:
، ومل خيصصوها ابحلديث السابق، بل عمدوا إىل أتويله أبن (1)اآلايت السابقة عموم

مؤمن بكافر،  ال يقتل»: املراد به الكافر احلريب فقط، واستدلوا على أتويلهم هذا بقوله 
 معطوف على «وال ذو عهد يف عهده» :، حيث قالوا: إن قوله «وال ذو عهد يف عهده

، فيكون التقدير: و ال ذو عهد يف عهده بكافر، واملراد «ال يقتل مؤمن بكافر»قوله: 
ابلكافر املذكور يف املعطوف هو احلريب فقط، فيكون التقدير: ال يقتل مؤمن بكافر حريب، 
و ال ذو عهد يف عهده بكافر حريب، وهو يدل مبفهومه على أن املسلم يقتل ابلكافر 

 .(2)الذمي
هذا االستدالل أبنه احتجاج مبفهوم املخالفة، وهم ال يقولون به، و أبن قوله وُأجيب عن 

 :«(3)كالم اتم ال تقدير فيه، وهو هني عن قتل املعاهد «وال ذو عهد يف عهده. 
 المسألة الثانية: إقامة الحد في دار الحرب: 

، أو دا  جب حا يو مسبق ذكر اختالف العلماء يف إقامة احلد إذا ارتكب أحد الغزاة 
 ال:قصاصا  يف الغزو، هل يقام عليه احلد أو ال ، وذلك على ثالثة أقو 

 .(5)، والشافعية(4)يقام عليه احلد يف الغزو، و به قال املالكية القول األول:
 ومما استدلوا به:

  :وله تعاىلقك   مة احلدود على مرتكبيها، ومن ذلالعمومات الدالة على وجوب إقا
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  چ  وقوله تعاىل:،  (6)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ 

 ـــــــــــــــــ

  7/237بدائع الصنائع  (1)
 219-10/218تكملة شرح فتح القدير  (2)

 13/23نيل األوطار (3)
 525، وجامع األمهات/12/49الذخرية (4)

 9/237األم  (5)

 38سورة املائدة: (6)
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(1)چٺ    ٿ 
 . 

وجه الداللة: أنه عز وجل أمر إبقامة احلد مطلقا  يف كل زمان و مكان، فحكم 
 اإلسالم جار على أهله أينما كانوا، فاحلالل يف دار اإلسالم حالل يف بالد الكفر، واحلرام

ب ما يوجب حدا ، فعليه احلد، و ال تضع يف دار اإلسالم حرام يف بالد الكفر، فمن أصا
 .(2)عنه بالد الكفر شيئا  

 .(3)وأما ما روي عن عدم إقامة احلدود ي احلرب فغري اثبت
به يف دار احلرب و ال بعد رجوعه، و  ال يقام عليه احلد و ال القصاص القول الثاين:

 .(4)قال احلنفية
 ومما استدلوا به:

 . (5)« دار احلربال تقام احلدود يف»: قول النيب 
والية اإلمام عنها، فكان املراد من  عحقق عدم اإلقامة؛ النقطا  وجه االستدالل: أنه 

 . (6)عدم اإلقامة عدم وجوب احلد
لشبهة واضع امنها وأجابوا عن معارضة احلديث لعموم اآلايت السابقة، أنه قد خص م

 .ز ختصيصها خبرب الواحدابإلمجاع، فيجو 
فنجد أن احلنفية قد خصصوا عام الكتاب خبرب الواحد ابتداء ، وهم ال يرون ذلك إال 

 . (7)بعد التخصيص بلفظ مقارن، وليس مبوجود يف اآلايت السابقة

 ـــــــــــــــــ

  2سورة النور:  (1)

 9/237، واألم 4/237شرافاإل (2)

 238 - 9/237األم  (3)
 314-6/313، والبناية شرح اهلداية 3/142، والعناية شرح اهلداية100-9/99املبسوط  (4)

 377صسبق خترجيه  (5)

 6/313البناية شرح اهلداية  (6)
 3/142العناية شرح اهلداية  (7)
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 .(1)ال يقام عليه احلد حىت يرجع، و به قال احلنابلةالقول الثالث: 
 ومما استدلوا به: 

 .(2)«األيدي يف الغزو ال تقطع»: حديث
ث، حلديفنجد أن أصحاب هذا القول قد خصصوا عموم اآلايت السابقة هبد ا

 فيكوموا قد وافقوا قوهلم يف املسألة األصولية.
 المسألة الثالثة: مقدار السرقة التي تقطع بها اليد:

 :(3)هبا اليد، وذلك على أقوال منهااختلف العلماء يف مقدار السرقة اليت تقطع 
ال يشرتط النصاب يف السرقة، بل يقطع يف القليل والكثري، و به قال بعض  القول األول:

 .(5)، واخلوارج(4)الظاهرية
 و مما استدلوا به:
 . (6) چٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ  عموم قوله تعاىل:

 صاعدا .مكة ف وزنبر إن كان املسروق ذهبا ، فال قطع إال يف ربع دينا :لثاينالقول ا
وإن كان املسروق ما سوى الذهب، فال قطع إال فيما يساوي مثن َحَجفة أو ترس، قلَّ ذلك 

 . (7)أو كثر دون حتديد، و به قال بعض الظاهرية 
 ومما استدلوا به:

يد  تقطع»أما القطع يف ربع دينار فصاعدا  إذا كان املسروق ذهبا  فقد استدلوا حبديث: 

 ـــــــــــــــــ

 5/21، وإعالم املوقعني 13/172املغين  (1)
 5/21. انظر: إعالم املوقعني 378صه سبق خترجي (2)
 131 - 12/129. راجع فتح الباري بتفصيل أكثر ذكر ابن حجر هذه املسألة عشرين (3)
 12/418كـ ) داوود ( . املغين  (4)
 12/418املغين  (5)
 38سورة املائدة:  (6)
 11/352احمللى  كابن حزم.  (7)
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 .(1)«دينار فصاعدا   بعالسارق يف ر 
ٺ  چ  وجه االستدالل: دل هذا احلديث على خروج الذهب عن عموم قوله تعاىل:

 . (2) چٺ  ٺ   ٿ 
 و هذا تقدمي للخاص على العام عند التعارض.

الوزن ، ةاملكيال مكيال أهل املدين» أما القول أبن املعترب يف الوزن هو وزن مكة فلحديث:
  . (3)«وزن أهل مكة

وأما إن كان املسروق ما سوى الذهب فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه حبديث عائشة رضي 
منهما ذو من َحَجفة أو ترس، كل واحد  يد السارق يف أدىن مل تكن تقطع»هللا عنها وفيه: 

 ويف هذا أيضا  تقدمي للخاص على العام عند التعارض. ،)5((4)«مثن
تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا ، أو ثالثة دراهم، فإن كان املسروق  :القول الثالث

 .(6)غري الذهب والفضة، فالتقومي يكون ابلربع دينار، وليس ابلدراهم، و به قال الشافعية
 ومما استدلوا به:

 . (7)«يد السارق يف ربع دينار فصاعدا   تقطع»ث: حدي
 .(8)مثنه ثالثة دراهم قطع سارقا  يف جم َنٍّ  أن رسول هللا  حديث ابن عمر   

 ـــــــــــــــــ

 490سبق خترجيه ص (1)
 38سورة املائدة:  (2)
املكيال مكيال املدينة، والنسائي يف   ،ك: البيوع، ابب: قول النيب3/246أخرجه أبو داوود (3)

 1342برقم 5/191، ك: الزكاة، ابب: كم الصاع، وصححه األلباين يف اإلرواء 2/29الكربى

 436-435سبق خترجيه ص (4)
 353 - 11/352احمللى  (5)
 4/158، ومغين احملتاج 272-13/271احلاوي (6)
 490سبق خترجيه ص (7)
 633سبق خترجيه ص (8)
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فنجد أن أصحاب هذا القول قد قدموا هذا احلديث اخلاص على عموم آية السرقة الدالة 
ع يد السارق مطلقا  دون اشرتاط النصاب، وقد وافقوا قوهلم يف املسألة على وجوب قط

 األصولية.
تقطع يد السارق يف ثالثة دراهم من الفضة، أو ربع دينار من الذهب، فإن   :القول الرابع

كان املسروق غري الذهب أو الفضة، فإنه يقوم ابلدراهم وليس ابلربع دينار، و به قال اإلمام 
 .(2)هو رواية عن أمحد.، و (1) مالك

 ومما استدلوا به:
  (3)«دينار فصاعدا   يد السارق يف ربع تقطع»حديث: 

 .(4)مثنه ثالثة دراهم قطع سارقا  يف جم َنٍّ  أن رسول هللا  حديث ابن عمر   
 َأحبُّ ما تُوجب فيه القطع إيلَّ، ثالثة دراهم، وذلك أن رسول هللا »قال اإلمام مالك: 

قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع يف أُتْـُرجْنٍَة قوّ مت ثالثة دراهم، 
 .(5)«وذلك أن ربع دينار ثالثة دراهم، وهذا أحسن ما مسعت
رق د الساطع يقالة على وجوب وهذا القول كسابقه فيه ختصيص لعموم آية السرقة الد

 ة.مطلقا  دون اشرتاط النصاب، وقد وافقوا قوهلم يف املسألة األصولي
 .(6)تقطع يد السارق يف عشرة دراهم فصاعدا ، و به قال أبو حنيفة القول الرابع:

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 ، 392 – 4/391، والشرح الكبري  519، وجامع األمهات/4/451اإلشراف  (1)

تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا ، أو ثالثة دراهم، فإن كان ولإلمام أمحد رواية أخرى وهي:  (2)
 12/418املغين   .املسروق غري الذهب والفضة، فالتقومي يكون أبقلهما يف القيمة

 490سبق خترجيه ص (3)
 633صسبق خترجيه  (4)
 احلدود، ابب: ما جيب فيه القطع. يف كتاب2/32املوطأ  (5)

 5/355، وشرح فتح القدير 59-3/58االختيار  (6)
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 .(1)«ال قطع فيما دون عشرة دراهم»حديث:  -
  رسول اَّللَّ  قـُوّ مت يومئٍذ على عهدو   يف َجْحَفةٍ السارق إال دقطع يتال »حديث: و  -

 .(2)«أو عشرة دراهم دينار ا
 مث قال صاحب شرح معاين اآلاثر بعد أن روى هذا احلديث:

َطْع إال اُْحت يَط يف ذلك فلم يـُقْ  فيه رسول اَّللَّ    قيمة امل جنّ  الذي قطعفلما اُْختُل َف يف  »
َع أنَّ فيه وفاء  بقيمة اجملن اليت جعلها فيم  ا ال يقطع فيما هو أقلار  مقد َّللَّ  ا رسول اقد ُأمجْ 

 .(3)«منها وهي عشرة دراهم
 .(4)وهو حديث ضعيف كما قاله ابن القيم

 ـــــــــــــــــ

 633سبق خترجيه ص (1)
 3/163 شرح معاين اآلاثر (2)

 3/163 شرح معاين اآلاثر (3)
قال الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن النسائي: منكر، كتاب قطع ، و 2/145إعالم املوقعني  (4)

 4947، برقم 8/83السارق 
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 المبحث الثالث

 المثبت مقدم على النافي
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 :ة وهيئل الفقهية،وفيه مسألة واحدأثر القاعدة يف املسا :املطلب الثاين

 من وجب عليه الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟ -
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 المبحث الثالث

 (1)المثبت مقدم على النافي

 وفيه مطلبان: 
 لمطلب األولا

 التعريف بالقاعدة
 دة:مفردات القاع

  (2): اسم فاعل من أثبت الشيء، إذا حققه وصححهاملثبت
 ن قبل.مبتا  كن اثواملراد ابملثبت هنا: هو الدليل الذي يثبت أمرا  زائدا  مل ي

 . (3)اسم فاعل من نفى الشيء نفيا : مبعىن حناه وأبعده وأخرب أنه مل يقع: والنايف
 . (4)ا: هو الذي ينفي ذلك األمر الزائد، ويبقيه على الرباءة األصليةواملراد به هن

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ن اخلرب كم، فإاحل إذا ورد يف الشرع خربان، أحدمها يثبت حكما ، واآلخر ينفي ذلك
 املثبت يقدم على النايف.

رواية  ، ويف(5)«دخل البيت وصلى أن النيب »وفيه:  ومثال ذلك: حديث بالل 

 ـــــــــــــــــ

، ومفتاح 753، وإحكام الفصول/206-2/200،وفواتح الرمحوت 3/144تيسريالتحرير (1)
، وشرح اللمع 4/1184، وهناية الوصول 2/583ق//2، واحملصول 643الوصول/

، والعدة 4/83، والدرر اللوامع 2/362الطالع ، والبدر6/172،و البحر احمليط2/397
، وشرح خمتصر 452، وشرح غاية السول/8/4186، والتحبري 5/90، والواضح 3/1036

  4/682، وشرح الكوكب املنري 3/700الروضة 

 76املصباح املنري/ (2)

 .1340، والقاموس احمليط /506، واملصباح املنري /2/943املعجم الوسيط  (3)

 90تشريع املتعارضة/أدلة ال (4)

الصالة، ابب: الصالة بني السواري يف مجاعة،  يف كتاب1/176أخرجه البخاري  (5)
 احلج، ابب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه. يف كتاب2/966ومسلم
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 .(1)مل يصلّ   أنه  أسامة 
 آراء العلماء في القاعدة:

 :(2)للعلماء يف هذه القاعدة أقوال أشهرها قوالن
 .(3)القول األول: يقدم املثبت على النايف، و به قال اجلمهور
 . (5)، وبعض احلنابلة(4)ةالقول الثاين: يقدم النايف على املثبت، و به قال بعض الشافعي

 األدلة: 
 من أدلة القول األول:

 .(6)أن املثبت عنده زايدة علم، فاألخذ بروايته أوىل؛ ألنه يستفاد منها ما ال يستفاد من النفي
 .(7)لكون األصل براءة الذمة من األحكاميقدم النايف : من أدلة القول الثاين

 ـــــــــــــــــ

 احلج، ابب: استحباب دخوال لكعبة للحاج وغريه. يف كتاب2/968أخرجه مسلم  (1)
 وهناك أقوال أخرى، وهي: (2)

 ملثبت والنايف سواء؛ لرجحان كل من وجه.ا -
 يقدم النايف إال يف العتاق والطالق؛ ألن األصل عدمهما. -
 ستواين.علم، فيدم العيرجح املثبت على النايف، إال أن يستند النايف إىل علم ابلعدم، ال  -

 3/700 ، وشرح خمتصر الروضة4194 – 8/4186، والتحبري 4/83انظر: الدرر اللوامع 
-2/200، وفواتح الرمحوت 3/144، وتيسري التحرير198كتاب يف أصول الفقه لالمشي /  (3)

، وهناية 2/583ق//2، واحملصول 643، ومفتاح الوصول/753، وإحكام الفصول/206
، والبدر 6/172،و البحر احمليط2/397، وشرح اللمع 4/1184الوصول 

، والتحبري 5/90لواضح ، وا3/1036، والعدة 4/83، والدرر اللوامع 2/362الطالع
، وشرح الكوكب املنري 3/700، وشرح خمتصر الروضة 452، وشرح غاية السول/8/4186
4/682 

 271- 4/270كاآلمدي. انظر: اإلحكام  (4)
  8/4191التحبري  (5)
 8/4194، والتحبري 4/83، والدرر اللوامع 2/397شرح اللمع  (6)
 4/83الدرر اللوامع  (7)
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 المطلب الثاني

 لفقهيةأثر القاعدة في المسائل ا
 وفيه مسألة وهي :

 من وجب عليه الرجم هل يحفر له حفرة أو ال؟

 ال:لى أقو لك عوذ اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم ، هل حيفر له أو ال حيفر له ؟
 . (2)، و هو الراجح عند احلنابلة(1)ال حيفر له مطلق ا، و به قال املالكية القول األول:

 ومما استدلوا به:
 : فما أوثقناه، وال حفرانقال» وفيه: ،  يف قصة رجم ماعز  (3)سعيد اخلدريأيب حديث  -

 .(4)«احلديث  له
  .أهنم مل حيفروا ملاعز  فيه التصريح من أيب سعيد: وجه االستدالل

 .(5)ن ال تثبتأن احلفر للزاين، ودفن بعضه، عقوبة مل يرد هبا الشرع يف حقه، فوجب أ -
 .(6)حيفر ملن زىن مطلق ا، و به قال بعض العلماء القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

  12/76، والذخرية 4/201اإلشراف  (1)
 12/311املغين  (2)

هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األجر، واألجر  :أبو سعيد اخلدري (3)
هو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، أبو سعيد اخلدري هو مشهور بكنيته، أول مشاهده 

سننا      اثنيت عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول هللا  اخلندق، وغزا مع رسول هللا 
كثرية، وروى عنه علما  مجا ، وكان من جنباء األنصار وعلمائهم وفضالئهم، روى عنه مجاعة من 

 الصحابة ومجاعة من التابعني، تويف سنة أربع وسبعني.

 3/78، واإلصابة 6/151، و أسد الغابة 2/602االستيعاب 
 احلدود، ابب: من اعرتف على نفسه ابلزان يف كتاب، 3/1320 أخرجه مسلم (4)
 12/311املغين  (5)
 6/35كقتادة، وأيب ثور، و رجحه الشيخ األمني الشنقيطي يف أضواء البيان  (6)
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 ومما استدلوا به:
  (2)«، مث أمر به فرجم فلما كان الرابعة حفر له حفرة»وفيه:   (1)حديث بريدة -

أي -،و احلافر لهه يّب وظاهره أن الن ،فر لهَ  صريح يف أّن ماعز ا حُ احلديث  وجه االستدالل:
األصول: أن  يف  ر، واملقرّ انٍف له  ، وأبو سعيدمثبت للحفر  فربيدة – أبمره بذلك

 .املثبت مقدم على النايف
 :(3)جاء يف أضواء البيان

بنفس  )4(بروايته أيض ا يف صحيح مسلم ،هذه ابحلفر ملاعز  وتعتضد رواية بريدة  »
، وهذا نّص صحيح صريح يف (5)«إىل صدرها أمر ابحلفر للغامدية لنيّب أن ا» اإلسناد:

احلفر للذكر واألنثى مع ا، أّما األنثى فلم يرد ما يعارض هذه الرواية الصحيحة ابحلفر هلا إىل 
األخرى يف  ّدمة على الروايةصدرها ، وأّما الرجل فرواية احلفر له الثابتة يف صحيح مسلم مق

 ـــــــــــــــــ

هو الصـحايب اجلليـل بريـدة بـن احلصـيب بـن عبـد هللا احلـارث، أبـو عبـد هللا األسـلمي، أسـلم  :بريدة (1)
مرَّ به النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم يف اهلجـرة إىل املدينـة، وأقـام يف بـالد قومـه فلـم يشـهد بـدرا،  حني

مث هاجر إىل املدينة فلم يزل هبا مع رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وغزا معه مغازيه بعـد ذلـك ، 
عـــزوة،   ســـت عشـــرة فشـــهد معـــه احلديبيـــة، وبيعـــة الرضـــوان، ويف الصـــحيحني أنـــه غـــزا مـــع النـــيب 

 هـ.63سكن املدينة مث انتقل إىل البصرة مث إىل مرو فمات هبا، سنة 
 1/286اإلصابة 

 ابب: من اعرتف على نفسه ابلزان. احلدود، يف كتاب، 3/1323أخرجه مسلم  (2)
 6/35أضواء البيان  (3)
كوشاذ، القشريي هو اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن   :مسلم (4)

هـ وأخذ عن اإلمام البخاري، وأيب زرعة الرازي، وأخذ عنه الرتمذي 206النيسابوري، ولد سنة 
وصاحل بن حممد احلافظ، وغريمها، من مؤلفاته: )املسند الصحيح( املعروف بصحيح مسلم، 

 .هـ261سنة  -رمحه هللا  -ء( تويف و)الكىن واألمسا
 .4/67ذيب التهذيب ، وهت12/557سري أعالم النبالء 

  هذا احلديث جزء من حديث بريدة، وقد سبق خترجيه قريبا . (5)
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 «؛ ألن املثبت مقدم على النايف صحيح مسلم بعدم احلفر
هو  –ب ت م املثقدميهالقاعدة على رأي أصحاب هذا القول، لتوعليه تكون املسألة مبنية على 

 .وهو حديث أيب سعيد اخلدري  –على النايف   - حديث بريدة 
 وا:فوهؤالء اختل ،ةوحيفر للمرأ أة، فال حيفر للرجل مطلقا ،التفريق بني الرجل واملر  القول الثالث:
. أن ذلك استحبااب  إن كان الزان اثبتا  ابلبينة، أما إن كان اثبتا  (2)وبعض احلنابلة (1)فريى الشافعية

 ابإلقرار فال حيفر هلا.
 و ال أبس برتكه. جواز احلفر للمرأة مطلقا ، سواء ثبت الزان ابلبينة أو ابإلقرار، (3)ويرى احلنفية

 :ومما استدلوا به
 . (4)«ندوةإىل الث رجم امرأة فحفر هلا أن النيّب »حديث: 

أنه أسرت هلا، وال حاجة لتمكينها من اهلرب لكون احلّد ثبت ابلبّينة ، فال يسقط بفعل  -
لو أرادت اهلرب متّكنت منه ؛ لى حال ابإلقرار ، فإهنا ترتك ع من جهتها خبالف الثابت

 . (5)ألن رجوعها عن إقرارها مقبول

 ـــــــــــــــــ

 11/196شرح صحيح مسلم للنووي (1)
 12/311كأيب اخلطاب. انظر: املغين  (2)
 5/234، وشرح فتح القدير  9/52املبسوط (3)
 برمجها من جهينة.  احلدود، ابب: يف املرأة اليت أمر النيب يف كتاب، 4/152أخرجه أبو داوود  (4)
 12/11، واملغين 11/197شرح صحيح مسلم للنووي  (5)
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 المبحث الرابع

 الجمع أولى من الترجيح
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألتان: :املطلب الثاين
 يقر أربعا؟ ي حىت يكفالزاين مرة واحدة ، أو الهل يثبت الزان إبقرار  املسألة األوىل:
 االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الدية. املسألة الثانية:
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 المبحث الرابع 

 (1)الجمع أولى من الترجيح

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

صل واحد يدل على تضام الشيء، يقال: مجعت الشيء اجليم وامليم والعني، أ : لغة:اجلمع
 .(2)مجعا . فاجلمع هو: الضم، والتأليف

 .(3)هو بيان التوافق واالئتالف بني األدلة الشرعية واصطالحاً:
من رجح، والراء واجليم واحلاء، أصل واحد يدل على رزانة وزايدة، يقال: رجح  :الرتجيح

 .(4)إذا رزن، ورجَّحت الشيء: فضلته وقوَّيته الشيء، وهو راجح،
 .(5)الرتجيح هو: بيان اختصاص الدليل مبزيد قوة عن مقابله، ليعمل به واصطالحاً:

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

 عفإنه جُيْمَ  ينهما،بمع إذا توهم اجملتهد تعارضا  بني دليلني شرعيني، وكان من املمكن اجل
 مع.اجل رجيح أحدمها على اآلخر إال إذا تعذَّربينهما، وال يـُْلَجأ إىل ت

 ـــــــــــــــــ

، وشرح تنقيح 734، و إحكام الفصول/2/242، و فواتح الرمحوت 3/137تيسري التحرير  (1)
، 2/506ق//2، واحملصول2/974ة السول، وهناي6/136، والبحر احمليط421الفصول/
 3/688ر الروضة ، وشرح خمتص8/4126، والتحبري 3/1047والعدة

 654، والقاموس احمليط/1/479مقاييس اللغة  (2)

 156مصطلحات أصول الفقه / (3)
 183، واملصباح املنري/2/489مقاييس اللغة (4)
 587، ونثر الورود/315، و الكليات/6/130البحر احمليط  (5)
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 آراء العلماء في القاعدة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن: 
 .(1)القول األول: اجلمع أوىل من الرتجيح، و به قال اجلمهور

 .(2)القول الثاين: الرتجيح مقدم على اجلمع، و به قال مجهور احلنفية
 األدلة:

 من أدلة القول األول: 
 .(3)الواجب اعتبار أدلة الشرع مجيعها ما أمكنأن 

 ـــــــــــــــــ

 السول ، وهناية6/136، والبحر احمليط421، وشرح تنقيح الفصول/734إحكام الفصول/ (1)
، وشرح 8/4126، والتحبري 3/1047، والعدة 2/506ق//2 ، واحملصول2/974

 3/688خمتصر الروضة 
 ويشرتط العلماء للجمع والتوفيق بني األدلة املتعارضة شروطا  منها:

 التحقق من حجية املتعارضني. .1
 أن ال يؤدي اجلمع إىل بطالن نص شرعي أو جزء منه. .2
 ابملتعارضني متضادين. ون احلكمان الثابتانأن ال يك .3

 أن ال يكون اجلمع ابلتأويل البعيد. .4

د حديث صحيح أو غري ذلك من .5 دلة األ أن ال يصطدم اجلمع مع نص صحيح، فإن ُوج 
 خيالف اجلمع بني املتعارضني، فال يعترب مثل هذا اجلمع.

 أن ال يعلم املتقدم من املتأخر من املتعارضني. .6

 تأويل.وال ل اجلمع بينهما أهال  لذلك اجلمعأن يكون الباحث يف املتعارضني ألج .7

بد اللطيف للدكتور/ ع 242 – 1/218راجع: التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية
 .عبدهللا الربزجني

 2/242، و فواتح الرمحوت 3/137تيسري التحرير  (2)
 3/687شرح خمتصر الروضة  (3)
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 من أدلة القول الثاين:
أن تقدمي الراجح على املرجوح هو املعقول، وعليه اإلمجاع، فأولوية اإلعمال إمنا هو إذا 
مل يكن املهمل مرجوحا ، فاملرجوح عند مقابلة الراجح ليس دليال ، فليس يف إمهاله إمهال 

 .(1)دليل

 ـــــــــــــــــ

  2/242فواتح الرمحوت ، و 3/137تيسري التحرير  (1)
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  المطلب الثاني

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألتان:

يقر  حتى المسألة األولى: هل يثبت الزنا بإقرار الزاني مرة واحدة , أو ال يكفي

 أربعا؟

، فأكتفي ابلتفصيل هناك، وهنا أكتفي بذكر (1)سبق حبث هذه املسألة حتت قواعد سابقة
 ما يتعلق بتخريج املسألة على القاعدة، فأقول:

 اء يف هذه املسألة قوالن:للعلم
، (2)يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات، و به قال احلنفية القول األول:

 .(3)واحلنابلة
 ومما استدلوا به:
 .(4)ابلزان أربع مرات ما أمر برمجه حىت أقر وفيه أن ،  حديث ماعز
يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات، بل يكفي إقراره ال  القول الثاين:

 .(6)، والشافعية(5)مرّة واحدة، و به قال املالكية
 ومما استدلوا به:

وجه  (7)فاعرتفت فرمجها «فإن اعرتفت فارمجها واغد اي أنيس إىل امرأة هذا»حديث:
فهو ظاهر يف االكتفاء يف االعرتاف مرّة  «فإن اعرتفت فارمجها» :االستدالل: قوله 

: فإن اعرتفت أربع مرات له واحدة، إذ لو كان االعرتاف أربع مرات ال بد منه لقال 

 ـــــــــــــــــ

 كقاعدة أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وقاعدة قضية العني ال تعم. (1)

 3/283، وخمتصر اختالف العلماء 9/91املبسوط  (2)
 12/354املغين  (3)
 416صسبق خترجيه  (4)
 61 -12/58، والذخرية 2/222، والتفريع 4/204اإلشراف  (5)
 4/150مغين احملتاج  (6)
 403سبق خترجيه ص (7)
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 فارمجها، فلما مل يقل ذلك ُعل م أن املرة الواحدة تكفي.
 ، وهو حديثأربعا   رارقاْسُتد ل به على اشرتاط اإل : أحدمها هذه املسألة حديثنيفنجد يف
 نيس.أحديث  ، والثاين يدل على االكتفاء ابإلقرار مرة واحدة فقط، وهو ماعز

وقد ذهب بعض العلماء إىل ترجيح حديث أنيس على حديث ماعز لكونه متأخرا  
 إىل اجلمع بني احلديثني إلمكان ذلك، وبيان اجلمع كما يلي:(1)عنه، وذهب بعضهم 

ه يف سكر ه، و كان أمره ملتبسا  يف صحة عقله، واختالل  محل حديث ماعز على من
 وصحوه من السكر، وحنو ذلك.

 .طالتومحل حديث أنيس على من عرفت صحة عقله، وسالمة إقراره من املب
 :(2)جاء يف أضواء البيان

اّلة على يث الدحادأظهر قويل أهل العلم يف هذه املسألة عندي : هو اجلمع بني األ»
ّلة مع بني األدن اجل؛ أل واألحاديث الداّلة على االكتفاء ابملرة الواحدة اشرتاط األربع ،

 واجب مىت ما أمكن ، ألن إعمال الدليلني أوىل من إلغاء أحدمها.
ّد بعد مة احلإقا ووجه اجلمع املذكور هو: محل األحاديث اليت فيها الرتاخي ، عن

يف سكره ، له ، و تالة عقله ، واخصدور اإلقرار مرّة على من كان أمره ُمْلتبس ا يف صحّ 
 وصحوه من السكر ، وحنو ذلك .

صحوه و عقله  صحة ومحل أحاديث إقامة احلّد بعد اإلقرار مرّة واحدة على من عرفت
 .«من السكر ، وسالمة إقراره من املبطالت

 ـــــــــــــــــ

 6/21كالشيخ األمني الشنقيطي. انظر: أضواء البيان  (1)

 6/21أضواء البيان  (2)
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 المسألة الثانية: االنتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية:

يل الدم أحد شيئني القصاص أو العفو إما على الدية وإما على غري اتفق العلماء على أن لو 
 .(1)الدية 

دم دون ويل اللاجب و واختلفوا هل االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الدية هو حق 
رد يأنه إذا مل و قاتل، وال أن يكون يف ذلك خيار للقاتل، أم ال تثبت الدية إال برتاضي الويل

 فو؟دية مل يكن لويل الدم إال القصاص مطلقا أو العالقاتل أن يؤدي ال
ال جيب للويل إال أن يقتص أو يعفو عن غري دية إال أن يرضى إبعطاء الدية  القول األول:

 .(2)القاتل، و به قال احلنفية، وهو املشهور عن اإلمام مالك
 ومما استدلوا به:

كتاب هللا »قال:   أن رسول هللا (3)حديث أنس بن مالك يف قصة سن الرُّبـَيّ ع
 . (4)«القصاص

 .(5)وجه االستدالل: مفهوم املخالفة أنه ليس له إال القصاص
ويل الدم ابخليار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو مل يرض،  القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

 4/305بداية اجملتهد  (1)
  4/305، وبداية اجملتهد 80-18/77إعالء السنن  (2)
 ،أخت أنس بن النضر ،الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصاريةهي  :الرلبـَيِّّع (3)

هي أم حارثة بن و  ،وهي من بين عدي بن النجار ،ة أنس بن مالك خادم رسول هللا وعم
فإن يكن يف اجلنة  ،أخربين عن حارثة ، وفيه قوهلا: سراقة املستشهد بني يدي رسول هللا 

إنه أصاب  »:فقال هلا النيب  .وإن كان غري ذلك اجتهدت يف البكاء ،صربت واحتسبت
 .«الفردوس
 7/642، واإلصابة4/1838االستيعاب

 ، ك: الصلح، ابب: الصلح يف الدية.2/961أخرجه البخاري  (4)
  4/305بداية اجملتهد  (5)
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 . (1)و به قال اجلمهور
 :ومما استدلوا به

 .(2)«أحبوا فالعفو، وإن أحبوا فالعقل ، إنه قتيل فأهله بني خريتنيمن قتل ل»حديث:  -
  وجه االستدالل: نص احلديث على أن للويل اخليار، العفو أو الدية.

نه ألة يف لدالضعيف ا  - صحيحان، لكن األول جند فيما سبق أن احلديثني السابقنيو 
 القصاص، والثاين نص يف أن له اخليار. ليس له إال 

إىل إمكان اجلمع بينهما، وذلك برفع مفهوم املخالفة يف احلديث  (3)فذهب بعض العلماء
 األول.

واجلمع بينهما ميكن إذا رفع دليل اخلطاب من ذلك فإن كان »: (4)جاء يف بداية اجملتهد
ب إذا هور على أن اجلمع واجاجلمع واجبا وممكنا فاملصري إىل حديث الثاين واجب واجلم

 «.أمكن وأنه أوىل من الرتجيح
 .لقولاوعليه فاملسألة خمرجة على القاعدة بناًء على رأي أصحاب هذا 

 ـــــــــــــــــ

  11/591، واملغين314، و ختريج الفروع على األصول للزجناين/4/305بداية اجملتهد  (1)
  458سبق خترجيه ص (2)
 306- 4/305كابن رشد يف بداية اجملتهد  (3)

 306- 4/305هد بداية اجملت (4)
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 المبحث الخامس

 الصريح مقدم على غير الصريح
 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 :يدة وههية،وفيه مسألة واحئل الفقأثر القاعدة يف املسا :املطلب الثاين
 هل يغرب الزاين البكر مع جلده أو ال؟ -
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 المبحث الخامس 

 الصريح مقدم على غير الصريح

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 مفردات القاعدة:

اس، فعيل مبعىن فاعل من صرح يصرح صراحة، و الصاد والراء واحلاء، أصل منق :الصريح
يدل على ظهور الشيء وبروزه، وانكشافه، والقول الصريح: هو الذي ال يفتقر إىل إضمار 

 (1)أو أتويل.
 . (2)ما ظهر املراد منه ظهورا  اتما بسبب كثرة االستعمال فيه اصطالحاً هو:

 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

ضمار أو إىل إ قرفتإذا ورد نصان أحدمها مظهر للحكم الشرعي ظهورا  اتما ، حبيث ال ي
 لثاين.لى اأتويل، والثاين غري صريح يف إظهار ذلك احلكم، فإنه يقدم األول ع

يف قتل اخلطأ، (3) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  چ ومثال ذلك: قوله تعاىل: 
اب كفارة القتل آلية صرحية يف إجياف (4)«...عن أميت اخلطأ إن هللا جتاوز يل»: مع قوله 

 اخلطأ، فهي أرجح من احلديث.
 آراء العلماء في القاعدة:

 ة، وفيه:خلارجيور اجيح حبسب األماحمليط عند ذكر الرت  جاء ذكر هذه القاعدة يف البحر

 ـــــــــــــــــ

 2/174، ودستور العلماء277، واملصباح املنري/3/347مقاييس اللغة  (1)

 2/174، و دستور العلماء562الكليات / (2)
  92سورة النساء: (3)
 100سبق خترجيه ص (4)
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، ومثله يف إرشاد (1)«ا: أن يكون أحدمها مصرحا  ابحلكمرابعهوله أسباب: ...  »
النص »يف كتابه إجابة السائل شرح بغية اآلمل فقال:  (3)الصنعاينوكذا ذكرها  ،(2)الفحول

ح الصريح على غريه   (4)«الصريح إذا عارضه نص غري صريح، ُرجّ 
وليني ر األصم ذك، وليس املقصود من عدغريهم وحبثت فلم أجد من األصوليني من ذكرها

ال احلصر،  للتمثيابه  هلذا املرجح عدم كونه مرجحا ، وإمنا ما ذكروه من املرجحات قصدوا
 ا يلي:م ذلك يفلوه فهم قد صرحوا أن املرجحات ال حتصر، ووضعوا ضابطا  لذلك، ومما قا

فهذه وجوه ذكرانها للتدريب، والضابط املقصود يف »... : (5)جاء يف لباب احملصول -
  «.هذا الباب أن يقع الرتجيح مبا له أتثري يف زايدة قوة الظن والثقة 

واعلم أن طرق الرتجيح ال تنحصر، فإهنا تلوحيات جتول فيها » : (6)وجاء يف اإلهباج -
 . «االجتهادات، ويتوسع فيها من توسع يف فن الفقه 

جيح  يعين القاعدة الكلية يف : » (7)وجاء يف شرح الكوكب املنري - وضابط الرتَّ
جيح أنه مىت اقرتن أبحد دليلني متعارضني أمر نقلي كآية أو خرب، أو أمر اصطالحي   ،الرتَّ
كعرف أو عادة عام ذلك األمر أو خاص ، أو اقرتن أبحد الدليلني قرينة عقلية ، أو قرينة 
لفظية، أو قرينة حالية، وأفاد ذلك االقرتان زايدة ظن رجح به؛ ملا ذكراَن من أنَّ رجحان 

 ـــــــــــــــــ

 6/177البحر احمليط  (1)
 2/1138إرشاد الفحول  (2)
بن صالح الكحالين مث الصنعاين، املعروف اببن األمري، واإلمام  هو حممد بن إمساعيل :الصنعاين (3)

هـ، وأخذ 1107هـ بكحالن، مث انتقل مع والده إىل صنعاء 1099الكبري واجملتهد املطلق، ولد 
هـ، من مصنفاته: سبل السالم، ومنحة الغفار، والعدة شرح 1182عن علمائها، وتويف سنة 

 2/133نظر: البدر الطالع العمدة البن دقيق العيد، وغريها. ا
 426ل/ إجابة السائل شرح بغية اآلم (4)
 747 - 2/746لباب احملصول  (5)
 7/2857اإلهباج  (6)
 752-4/751شرح الكوكب املنري  (7)
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الدَّليل هو ابلزّ ايدة يف قوَّته أو ظن إفادته املدلول، وذلك أمر حقيقي ال خيتلف يف نفسه، 
 وإن اختلفت مداركه.

الرجحان  اليت هبانون ال تنحصر؛ وذلك ألنَّ مثارات الظّ  -أي تفاصيل الرتجيح-وتفاصيله 
ا، فحصرها بعيدوا  .«لرتجيح كثريٌة جد 

بني  لرتجيحاابط فاألمر خيتلف حبسب كل مسألة فقهية بعينها، لذا جند كثريا  من ضو 
يما فعدودة مغري حلديث غري موجودة، و املتعارضات يف كتب الفقه، والتفسري، وشروح ا

 ذكره األصوليون من أوجه الرتجيح، ومن ذلك قاعدتنا هذه.



 

 668 

 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة وهي :

 هل يغرب الزاني البكر مع جلده أو ال؟ 

 :قوالأسبق حبث هذه املسألة حتت قواعد سابقة، وكان للعلماء فيها ثالثة 

به واء كان رجال  أو امرأة، و جيب يف حد الزاين البكر تغريبه عاما  مطلقا ، س القول األول:
 .(2)، وهو أيضا  قول للشافعية (1)قال احلنابلة

 ومما استدلوا به: 
 .(3)«جلد مائة وتغريب عام البكر ابلبكر»حديث:  -

 . غريب عاملدة، تجائة الزاين البكر ومها: اجللد م فدل احلديث مبنطوقة على عقوبتني يف حق
 (4) «نه مائة وغربه عاما  وجلد اب» العسيف، وفيه: حديث -

 .(5)ابلتغريب عام مع اجللد مائة وجه االستدالل: فيه التصريح من النيب 
، وهو أيضا  األصح عند (6)الكيةال تغريب على املرأة، و به قال امل القول الثاين:

 .(8)، كما اختاره ابن قدامة احلنبلي يف املغين(7)الشافعية

 ـــــــــــــــــ

 323 - 12/322املغين  (1)
 389 -12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (2)
 241صسبق خترجيه  (3)
 403صسبق خترجيه  (4)
 6/43أضواء البيان  (5)
  4/379، وبداية اجملتهد 4/194اإلشراف  (6)
 12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (7)
 12/324املغين  (8)
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 ومما استدلوا به:
واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة، إال مع ذي  ال حيل المرأة تؤمن ابهلل»حديث:  -
 .(1)«حمرم

على النهي عن سفر املرأة بغري حمرم، ويف تغريبها سفر بدون  وجه االستدالل: دل احلديث
جلد مائة  لبكر ابلبكرا»حمرم فال جيوز، فيكون هذا احلديث خمصصا  لعموم حديث: 

 ، ويف هذا مجع بني األدلة.(2)«وتغريب عام
املصلحة يف تغريبه، فيفعله  ال يغرب الزاين البكر مع اجللد، إال أن يرى اإلمام القول الثالث:

 .(3)مبا يراه، و به قال احلنفية
 ومما استدلوا به:

ابمـرأة فـأقّر أنـه زىن أن رجـال  مـن بـين بكـر بـن ليـث أتـى النـيّب   ما رواه ابن عباس 
أربع مرّات،فجلده مائـة وكـان بكـر ا،مث سـأله البّينـة علـى املرأة،فقالت:كـذب واَّللَّ اي رسـول اَّللَّ 

  (4)حّد الفرية مثاننيفجلده . 
 منه. النيب  أعفاه وجه االستدالل: أن التغريب لو كان واجبا  ملا

د على بطن أمة (5)ما روي أن حمدجا   َ بـه رسـول هللا سقيما  ُوج   من إماء احلي يفجر هبـا، فَـُأيت 
  :فقــالوا: إن بدنــه ال حيتمــل الضــرب. فقــال «. اضــربوه مائــة»فقــال :«  (6)خــذوا عثكــاال 

 .(1)«فاضربوه هبا (7)عليه مائة مشراخ
 ـــــــــــــــــ

 531صسبق خترجيه  (1)
 12/324، واملغين البن قدامة 45 – 44 /6أضواء البيان  (2)
، ورؤوس 5/241ح القدير، وشرح فت3/977، وخمتصر اختالف العلماء9/44املبسوط (3)

 481املسائل/
 يف كتاب احلدود. 4/159ود يف سننه رواه أبو داو  (4)
 للبغوي. 10/303هو انقص اخللق. شرح السنة  :احملدج (5)
  10/303، و شرح السنة 3/183: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. النهاية العثكال (6)
 .2/500هو كل غصن من أغصان عذق النخل، وهو الذي عليه البسر. النهاية  :الشمراخ (7)
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  .(2)مل أيمر بتغريبه، ولو كان ذلك حدا  لتكلف له كما تكلف للحد وجه االستدالل: أنه 
 فـَُردَّ عليهم مبا يلي:

ليس فيها ذكر التغريب ، وال التصريح بعدمه، فال تقوى  أن هذه األحاديث اليت استدلوا هبا
على معارضة النصوص الصحيحة الصرحية الدالة على اجلمع بني اجللد والتغريب يف حق 

بكتاب  أن اجلمع بني جلد البكر ،  ونفيه قضاء منه  الزاين البكر، واليت فيها إقسامه 
، والصريح مقّدم على غري الصريح  .(3)اَّللَّ

 ـــــــــــــــــ
= 

احلدود، ابب إقامة احلد على املريض، والنسائي يف الكربى   يف كتاب4/161أخرجه أبو داوود  (1)
 أبواب ، يف2/859احلدود، ابب الضرير يف اخللقة يصيب احلدود، وابن ماجة  يف كتاب

احلدود، ابب الكبري واملريض جيب عليه احلد، و اإلمام أمحد يف مسنده، من حديث سعد بن 
احلدود والدايت وغريه، والبيهقي يف  يف كتاب3/100، والدار قطين 21985عبادة، برقم
احلدود، ابب الضري يف اخللقة ال من مرض يصيب احلد، وعبد الرزاق  يف كتاب8/230الكربى 

. انظر: السلسلة الصحيحة وصححه األلباين، ابب حتليل الضرب، 8/520 يف املصنف
6/1215  

 9/44املبسوط  (2)

 44-6/43أضواء البيان  (3)
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 المبحث السادس

 المنطوق مقدم على المفهوم
 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 ي :دة وهأثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة واح :املطلب الثاين
 قتل الذكر ابألنثى. -
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 المبحث السادس

 (1)المنطوق مقدم على المفهوم

 وفيه مطلبان:
 المطلب األول

 بالقاعدةالتعريف 
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

دا  يفمواآلخر كان  إذا تعارض دليالن، وكان أحدمها يدل على احلكم ابلنطق واللفظ،
م ابلداللة د للحكملفيللحكم من طريق الداللة واالستلزام، فإنه يرجح الدال نطقا  على ا

 وااللتزام.
 آراء العلماء في القاعدة مع األدلة:

الدليل الدال على احلكم مبنطوقه، على الدليل الدال على احلكم ال خالف يف تقدمي 
مبفهومه؛ ألن املنطوق متفق عليه، وظاهر يف داللته، واملفهوم خمتلف فيه، واملتفق عليه مقدم 

 .(2)على املختلف فيه لقوَّته

 ـــــــــــــــــ

ق /2، واحملصول 4/316، وحتفة املسؤول638، ومفتاح الوصول/746إحكام الفصول/ (1)
، 8/3708، هناية الوصول 2/661، وشرح اللمع 4/264، واإلحكام لآلمدي 2/579

 4/669، وشرح الكوكب املنري 4/1598وأصول ابن مفلح
 املصادر السابقة. (2)
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 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة وهي :

 قتل الذكر باألنثى:

 ال:ثة أقو ى ثالذلك علكان ف العلماء يف القصاص بني الرجل واملرأة و اختالسبق ذكر 
، نصف الدية كما قاله بعض العلماء ألوليائه يـُْعطى يقتل الرجل ابملرأة، وال القول األول:

 . (1)به قال اجلمهور، وأمحد يف الصحيح عنهو 
 و مما استدلوا به:

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ قوله تعاىل:  -

ې   ى  ى  ائ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

 .(2)چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
رأة، فكان جل واملالر  وجه االستدالل: أخرب عز وجل أن النفس تقتل ابلنفس، ومل يفرق بني

 احلكم  يف اجلميع واحدا .
ل: فرماها يهودي ابملدينة، قا (3)خرجت جارية عليها أوضاح» قال: حديث أنس  -

: فالن  قتلك؟  و هبا رمق، فقال هلا رسول اَّللَّ   حبجر، قال: فجيء هبا إىل النيب 
فرفعت رأسها، فأعاد عليها قال: فالن قتلك؟ فرفعت رأسها، فقال هلا يف الثالثة: فالن 

 .(4)«فقتله بني احلجرين قتلك؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اَّللَّ 

 ـــــــــــــــــ

 – 12/8 ، واحلاوي7/53، و األم 4/303، و بداية اجملتهد 6/310العناية شرح اهلداية  (1)
  11/500، واملغين 9

 45سورة املائدة: (2)
 12/247مجع وضح، وهي حلي الفضة. فتح الباري  أوضاح: (3)
ابب: إذا قتل حبجر أو بعصا، ومسلم  ،كتاب الدايت  6/2521 اريأخرجه البخ (4)

 ثبوت القصاص يف القتل ابحلجر وغريه.يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص، ابب 3/1299
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 فدل احلديث على جواز قتل الرجل ابملرأة.
 .(1)يـُْقتل الرجل ابملرأة، وعلى أولياء املرأة نصف الدية، و هو رواية عن أمحد القول الثاين:

 ومما استدل به:
 . (2)أن عقلها نصف عقله، فإذا قُت ل هبا بقي له بقيَّة

 . (3)لذكر ابألنثى. ال يـُْقتل االقول الثالث: 
 و مما استدل به:

 .(4)  چ ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعاىل:
ل فرد يل على أن كثى، دلألنوجه االستدالل: أن مقابلة احلر ابحلر، والعبد ابلعبد، واألنثى اب
َهم من هذه ا  ملا يـُفْ منافي هبا ال يقتل إال مبثله، ومبا أن الذكر ليس مماثال  لألنثى، فإن قتله

 املقابلة.
 رّد اجلمهور على ذلك مبا بلي:و 

الل ال يصح؛ ألنه استدالل ابملفهوم، فال يقوى على معارضة أدلة اجلمهور دأن هذا االست
اليت دلت مبنطوقها على وجوب قتل الرجل ابملرأة، ومن املسلم به أن املنطوق مقدم على 

 هذه املسألة مبنية على قاعدتنا.، وعليه تكون (5)املفهوم
،  (6)احلكم املعلق بعني ال يقتضي نفيه عما عداها كما أن مفهوم خمالفته هنا غري معترب؛ ألن

بن  : نقتل بعبدان فالان  من العرب اقتتلتا فقالت إحدامها سبب نزول اآلية أن قبيلتني كما أن
ما  أن العبد منهم مبنزلة احلر من فالن، وأبمتنا فالنة بنت فالن، تطاوال  منهم عليهم وزع

 ـــــــــــــــــ

 11/500، و املغين12/8. احلاوي  وحكاه احلسن البصري عن علي بن أيب طالب  (1)
 11/500املغين  (2)
، ومل أجد هذا الرأي يف كثري من كتب حكاه عن احلسن البصري و، 4/302بداية اجملتهد  (3)

 الفقه، وهذا يدل على ضعفه.
 178سورة البقرة:  (4)
 13/41نيل األوطار  (5)
 12/9احلاوي  (6)



 

 675 

 .(1)أولئك، وأن أنثاهم أيضا  مبنزلة الرجل من اآلخرين تطاوال  عليهم وإظهارا  لشرفهم عليهم

 ـــــــــــــــــ

 57 - 2/56، وأضواء البيان 3/64أحكام القرآن للقرطيب (1)
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 المبحث السابع

 النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمر على األصح

 
 
 

 وفيه مطلبان: 
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة : :ايناملطلب الث
 هل تغرب الزانية البكر مع اجللد أو ال؟ -
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 المبحث السابع

 (1)النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمر على األصح

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة:

رب رجح اخلإنه يفأحدمها النهي، ومدلول اآلخر األمر، إذا تعارض خربان، ومدلول 
 الذي فيه النهي على اخلرب الذي فيه األمر.  

 آراء العلماء في القاعدة مع األدلة:

 للعلماء يف هذه القاعدة قوالن: 
يقدم النص الدال على النهي على الدال على األمر، و به قال  القول األول:

 .(3)مقدم على جلب املصاحل؛ ألن دفع املفاسد (2)اجلمهور
؛ ألن  (4)ال يقدم أحدمها على اآلخر إال بدليل، و به قال بعض الشافعية القول الثاين:

 .(5)هما يوقع يف العقاب، فيتساواينكلي

 ـــــــــــــــــ

، والدرر 6/172يط ، والبحر احمل4/259، واإلحكام لآلمدي 2/312خمتصر ابن احلاجب (1)
، 4166/ 8، والتحبري للمرداوي2/362، وشرح احمللي على مجع اجلوامع 4/83اللوامع 

، وإرشاد 170، وخمتصر البعلي/4/659، وشرح الكوكب املنري 450وشرح غاية السول/
 2/1136الفحول

 املصادر السابقة، الصفحات نفسها. (2)
، وشرح الكوكب 450وشرح غاية السول/ ، 4/83، والدرر اللوامع 6/172البحر احمليط  (3)

 4/659املنري 
 6/172كأيب منصور املاتريدي، والبيضاوي. انظر: البحر احمليط (4)
 6/172البحر احمليط (5)
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 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 هل تغرب الزانية البكر مع الجلد أو ال؟

 سألة قوالن:للعلماء يف هذه امل
، وهو أيضا  قول  (1)تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد، و به قال احلنابلة :القول األول
 .(2)للشافعية

 ومما استدلوا به:
  .(3)«وتغريب عام  والبكر ابلبكر جلد مائة»عموم حديث: 

شمل عام ي ( لفظة، فقوله: )البكرالزاين البكر والزانيدل احلديث على وجوب تغريب 
 الذكور واإلانث.

، وهو أيضا  األصح عند (4)ال تغريب على املرأة، و به قال املالكية القول الثاين:
 .(6)، كما اختاره ابن قدامة احلنبلي يف املغين(5)الشافعية

 ومما استدلوا به:

 ـــــــــــــــــ

 323 - 12/322املغين  (1)

 389 -12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (2)
 241صسبق خترجيه  (3)
  4/379جملتهد ، وبداية ا4/194اإلشراف  (4)

 د الكالم علىذلك عن فصيلتأما احلنفية فال يرون التغريب مطلقا ، سواء للرجل أو للمرأة، وقد سبق 
 قاعدة الزايدة على النص هل تعد نسخا  أو ال. 

 12/388، والبيان للعمراين4/148مغين احملتاج  (5)
ه على قاعدتنا غري األمني ، ومل أجد أحدا  من أصحاب هذا القول بىن قول12/324املغين  (6)

 45 - 6/44الشنقيطي يف كتابه أضواء البيان 
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واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة، إال مع ذي  ال حيل المرأة تؤمن ابهلل»حديث:  -
 .(1)«حمرم

سفر بدون  غريبهايف توجه االستدالل: دل احلديث على النهي عن سفر املرأة بغري حمرم، و 
 حمرم فال جيوز.

 ألمر؟على ا لنهيافيكون يف هذه املسألة حديثان أحدمها أمر، واآلخر هني، فهل يقدم 
 ال:إىل التفصيل يف ذلك فق –رمحه هللا  –مني الشنقيطي ذهب الشيخ األ

ع كون حمل مغريب، الت الذي يظهر يل أهنا إن وجد هلا حمرم متربّع ابلسفر معها إىل حمل»
، بعد  إىل حمّلها ع معهالرجو التغريب حمل مأمن ال ختشى فيه فتنة ، مع تربع احملرم املذكور اب

 احلالة ض له يفمعار  العمل بعموم أحاديث التغريب الانتهاء السنة ، فإهنا تغرب ؛ ألن 
 املذكورة .

 وال تكلف هي ،نب له ذال  وأّما إن مل جتد حمرم ا متربّع ا ابلسفر معها ، فال جيرب ؛ ألنه
 عن ذلك . السفر بدون حمرم ، لنهيه 

ألصح ؛ ألن وقد قّدمنا مرار ا أن النّص الداّل على النهي يقّدم على الدال على األمر على ا
ا ذهب  درأ املفاسد مقّدم على جلب املصاحل ، وهذا التفصيل الذي استظهران مل نعلم أحد 

 .(2)«دّلة ، والعلم عند اَّللَّ تعاىلإليه ، ولكنه هو الظاهر من األ
 ية على القاعدة على هذا التفصيل.نوعليه تكون املسألة مب

 ـــــــــــــــــ

 531ص سبق خترجيه (1)
 12/324، واملغين البن قدامة 45–44 /6أضواء البيان  (2)
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 المبحث الثامن

 قدمل واالفتقار إلى تقدير محذوف فاالستقالل مإذا دار اللفظ بين االستقال

 
 
 

 وفيه مطلبان:
 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية،وفيه مسألة: :املطلب الثاين
 حد احملارب. -
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 المبحث الثامن

 (1)إذا دار اللفظ بين االستقالل واالفتقار إلى تقدير محذوف فاالستقالل مقدم

 مطلبان: وفيه
 المطلب األول

 التعريف بالقاعدة
 المعنى اإلجمالي للقاعدة: 

ار اجة إىل إضمحن غري نه ممإذا تعارض دليالن، وكان أحدمها مستقال  يف إفادة املعىن املراد 
 .ر على خالفهاإلضماير و وتقدير، واآلخر حيتاج إىل ذلك، فإنه يقدم ما ال حيتاج إىل التقد

 عدة مع األدلة:آراء العلماء في القا

 للعلماء يف هذه املسألة أقوال، أشهرها قوالن:
إذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير حمذوف فاالستقالل  القول األول:

؛ لقلة اضطرابه، وألن األصل استقالل كل نص ابإلفادة، واإلضمار خالف (2)مقدم
 . (3)ال حيتاج إىل ذلك األصل؛ وألن اإلضمار حيتاج إىل مبنّي، واالستقالل

 .(4)يقدم اإلضمار عليه القول الثاين:

 ـــــــــــــــــ

، ولباب احملصول 2/365، ورفع النقاب 112، وشرح تنقيح الفصول/747إحكام الفصول/  (1)
، 4/261، واإلحكام لآلمدي 2/574ق/2، واحملصول 4/171، واملستصفى2/746

، والواضح يف أصول 6/167، والبحر احمليط8/3703، وهناية الوصول 7/2809واإلهباج 
 2/1135، و إرشاد الفحول 4/666، و شرح الكوكب املنري 5/89الفقه 

 املراجع السابقة، الصفحات نفسها. (2)
 2/365، ورفع النقاب 4/261اإلحكام لآلمدي  (3)
 4/666ب املنري شرح الكوك (4)
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 المطلب الثاني 

 أثر القاعدة في المسائل الفقهية
 وفيه مسألة:

 حد المحارب:

 سبق ذكر هذه املسألة، وكان للعلماء فيها ثالثة أقوال:
املال أو مل  ذأن اإلمام خمري يف حد احملارب، سواء قتل احملارب أو مل يقتل، أخ :القول األول

 .(1)أيخذه، و به قال الظاهرية
 ومما استدلوا به:

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  قوله تعاىل:

 .(2) چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ 
( موضوع يف اللغة للتخيري أو الشك، وهللا تعاىل ال يشك، وجه االستدالل: أن حرف )أو

 .(3)طفلم يبق إال التخيري فق
يف  ت اليت وردتلعقوابني اأن اإلمام ابخليار يف اختيار عقوبة احملارب من ب القول الثاين:

  مع قتله أو  صلبهري يفالنص، إال أن يكون احملارب قد قتل، فإنه يتحتم قتله، واإلمام خم
 .(4)إلمام مالكعدم صلبه، و به قال ا

 به: ومما استدل
ربني للتخيري، فيرتك اخليار لإلمام أن يوقع أية عقوبة على أية ( الوارد يف آية احملاأن حرف )أو

جرمية حبسب ما يراه مناسبا ، إال القتل فإنه يتحتم قتل احملارب إن قتل؛ ألن القتل أصال  
 .(5)عقوبته القتل، فال يعاقب عليه ابلقطع و ال ابلنفي

 ـــــــــــــــــ

 319 - 317، 11/313احمللى (1)
 33سورة املائدة: (2)
 11/319احمللى  (3)
 4/419بداية اجملتهد  (4)
 111 - 8/110، وشرح الزرقاين 4/419بداية اجملتهد  (5)
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ىل تقدير حمذوف؛ ألن املالكية هذا القول أبن اللفظ فيه مستقل غري حمتاج إ بعض ورجح
اللفظ إذا دار بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير حمذوف فاالستقالل مقدم؛ ألنه هو 

 .(1)األصل إال بدليل منفصل على لزوم تقدير احملذوف
 وعليه تكون املسألة مبنية على القاعدة على رأي املالكية.

 .(2)ارب، و به قال اجلمهورأن عقوابت احملارب مرتبة على قد جناية احمل :القول الثالث
 ومما استدلوا به:
( الوارد يف آية احملاربني إمنا هو للرتتيب وليس للتخيري، فعرف القرآن أن ما أن حرف )أو

أريد به التخيري يبدأ فيه ابألخف فاألخف، ككفارة اليمني، وما أريد به الرتتيب بُد   فيه 
 .(3)ابألغلظ فاألغلظ، ككفارة الظهار والقتل

إن قتلوا، وأخذوا املال، : چڎ  ڈ چ إن قتلوا، : چ   ڌ  ڎ  چ  فيكون التقدير يف اآلية:
ک  ک  ک  چ إن أخذوا املال، ومل يقتلوا، : چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک چ 

 .(4)إن أخافوا السبيل فقط، دون أن يقتلوا أحدا  ، أو أيخذوا مال أحد: چگ 
إذا قتلوا وأخذوا املال: »يف قطاع الطريق: أنه قال  وأيدوا ذلك مبا روي عن ابن عباس 

، وإذا قتلوا ومل أيخذوا املال: قتلوا ومل يصلبوا، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا: قطعت قتلوا وصلبوا
هربوا طلبهم  أيديهم وأرجلهم من خالف، وإذا أخافوا السبيل ومل أيخذوا ماال : ينفيهم، وإذا

ا ، وإن قاله تفسريا  لآلية، و ال يقول هذا إال توقيف .(5)«حىت يؤخذوا فتقام عليهم احلدود
 .(6)ترمجان القرآن، وأعرف ابلتأويل فهو

 ـــــــــــــــــ

 2/69، وأضواء البيان 2/365رفع النقاب  (1)

 481 - 12/475، و املغين 501 – 500 /12البيان للعمراين  (2)
 12/476، و املغين 501 /12البيان  (3)
 1/599، وأحكام القرآن البن العريب 12/475، واملغين 501 – 12/500البيان  (4)
 كتاب السرقة، ابب قطاع الطريق.  8/283يف قطاع الطريق، والبيهقي  2/282أخرجه الشافعي  (5)
 12/475، واملغين 501 – 12/500البيان  (6)
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د الدليل د ُوج  قنه وال يعين هذا أن أصحاب هذا القول قد خالفوا القاعدة األصولية، أل
 يق.الطر  عن ابن عباس يف حكم قطاع على لزوم تقدير احملذوف، وهو ما ذكرانه

اآلية نص يف التخيري وصرفها إىل التعقيب والتفصيل حتكم وردَّ أصحاب القول الثاين أبن 
، ومل يتعرضوا للرد على ما أُث ر عن ابن عباس على اآلية وختصيص هلا

(1). 

 ـــــــــــــــــ

  1/599عريب أحكام القرآن البن ال (1)
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 الخاتمــــــــــــــــــــة
له املزيد ث، وأسأالبح إمتام هذا علىته يل وأشكره على إعان أيدي حممود يف ختام حبثي هذا

 ية:اآلت بعض النتائج، أمجلها يف النقاط  ظهرت يلو   .نعمائه فضله و من
 :التايلأن الكتب اليت اعتنت بتخريج الفروع على األصول على  .1
رآن، قلاككتب أحكام   كتب من ختريج املسائل الفقهية          على القواعد األصولية،  -

 فتح الباري، وغريها.واملغين، و 
سري التفا كتب  فعلى من كتب يف ختريج الفروع على األصول ، بل عليه أن يضم إليها
ائل ج املستخريبوأحكام القرآن، وشروح احلديث وكتب الفقه املوازن اليت اعتنت 

 الفقهية على القواعد األصولية.
لفقهية على اسائل ء املمن املؤلفات اليت حبثت فيها، ورأيت أهنا قد امتازت بكثرة بنا .2

لقرطيب، للقرآن اكام القواعد األصولية ما يلي: تفسري أضواء البيان للشنقيطي، و أح
 ..وغريها.وبداية اجملتهد البن رشد، واملغين البن قدامة.

ع الفقهي،  الفر يففون قد يتفق أهل العلم على القول ابلقاعدة األصولية، ولكنهم خيتل .3
 قواعد أصولية أخرى. التفصيلي لوجود فال يطبقوهنا على الدليل

د لفقهية، لوجو سألة اامل قد ال يطّرد قول أهل العلم يف القاعدة األصولية على قوهلم يف .4
هم يف ة، لكنلسنابأدلة أخرى، فاملالكية مثال  يقولون جواز ختصيص عموم الكتاب 

الذي تنتفي  دالعمه ى وجمسألة قتل الوالد ابلولد يقولون بقتل الوالد إذا قتل ابنه عل
  يقتلالث " ، وال خيصصون عموم الكتاب املوجب للقصاص حبديمعه شبهة األبوة

 تالفه.إاصدا  كن قيالوالد ابلولد" بل قالوا أبن احلديث وارد فيما إذا قتله ومل 

صولية،  دة األلقاعقد يتفق قول أهل العلم يف املسألة الفقهية، مع اختالفهم يف ا .5
 يرى كم فمنذ احلاليد اليمىن للسارق، ولكنهم اختلفوا يف مأخكاتفاقهم على قطع 

ا طعوا أمياهنمات فاقسارقحجية القراءة الشاذة استدل بقراءة ابن مسعود ) والسارقون وال
 واخللفاء الراشدين. (، ومن ال حيتج هبا استدل بفعل النيب 

املسلم ابلذمي، أثّرت قد يؤثر يف املسألة الفقهية أكثر من قاعدة أصولية، كمسألة قتل  .6
فيها قاعدة ) هل عمل أهل املدينة حجة (، وقاعدة ) ال قياس مع النص(، وقاعدة ) 
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نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم(، وقاعدة ) جواز ختصيص عموم الكتاب 
 ابلسنة(.

اعدة ) قمثال  ة، فقد خيتلف مراد األصوليني عن مراد الفقهاء يف القاعدة األصولي .7
بون بفروع  يطالار الة الكفار بفروع الشريعة( فمرادهم يف كتب الفروع أن الكفخماطب

رضوا لعقوبة مل يتعء، و الشريعة يف الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم مل يلزمه القضا
 اآلخرة.

مل و لكفر، اذاب ومرادهم يف كتب األصول أهنم يعذبون عليها يف اآلخرة زايدة على ع
 الدنيا. يتعرضوا للمطالبة يف

 فذكروا يف األصول حكم أحد الطرفني، ويف الفروع حكم الطرف اآلخر.
لك بعض لتث الوجود أخطاء يف نسبة األقوال إىل بعض املذاهب والعلماء، وتوار  .8

 األخطاء، ومنها: 

ماع أو ي ابلسلراو امسألة حجية القراءة الشاذة، فالشافعي يرى أهنا حجة إذا صرّح  -
لقول بعدم احلجية ا، بينما البعض ينسب إليه ك إىل النيب أبهنا قرآن، أو رفع ذل

 مطلقا .
، سواء  مطلقا   كرهمسألة تكليف املكره، ينسب البعض إىل احلنفية القول بتكليف امل -

ئ على ما امللج كراهأو غري ملجئ، بينما احلنفية ال يسمون اإل  ا  كان اإلكراه ملجئ
لنوع ه، فهذا ار  بل إىل املك إىل املكَره أصال ،يصوره اجلمهور إكراها ، وال ينسبون الفعل 

ة، ختيار ابلكليدم اال يعمن اإلكراه يعدم االختيار ابلكلية،  و عند احلنفية اإلكراه ال
 وإمنا يفسده.

           
لى جواز تفاق عاال يف مسألة تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي، يذكر بعض العلماء -

  يرون التعليل ابلوصف العدمي مطلقا .ذلك، يف حني أن احلنفية ال
ال ُيستطاع توجيه املسألة الفقهية على مجيع األقوال األصولية، فقد ينسب قول يف  .9

القاعدة األصولية إىل شخص ال يوجد له قول يف املسألة الفقهية، وكالقول ابلتوقف 
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 أيضا  فإنه ال أثر له يف املسألة الفقهية.
ليت أثرت اايت ااجلنسائل الفقهية املتعلقة ابحلدود و يصعب حصر واستيعاب مجيع امل .10

نت يف ابب واء كاية سفيها القواعد األصولية، و ال يبالغ إذا قيل: إن كل مسألة فقه
 صولية، بدليلعد األلقواااحلدود واجلناايت، أو يف غريه من أبواب الفقه، قد أثرت فيها 

 ل.املق املكثر ومنهمواقع الكتب، ومناهج العلماء ختتلف يف ذلك فمنهم 

صول الفقه، أدة من لفائيف بيان أتثري القواعد األصولية يف املسائل الفقهية حتقيق ل .11
 ومعرفة لبعض أسباب اختالف العلماء يف املسائل الفقهية.

 الفروع أثر يف ا أيهناك قواعد أصولية يذكرها األصوليون يف علم األصول، وليس هل .12
ف ابلوص تعليلاحلكم بعلتني(، وقاعدة )جواز الالفقهية، كقاعدة )جواز تعليل 

 العدمي(، وغريها.

ة الشرعية، األدل على املقصود من ختريج الفروع على األصول هو بناء الفروع الفقهية .13
 بواسطة القاعدة األصولية.   

، وكان أكثر ( مسألة فقهية ابملكرر151دة، و )( قاع82ورد يف هذا البحث )  .14
اجلماعة  ، وقتللكافرقتل احلر ابلعبد، ومسألة قتل املسلم اباملسائل تكرارا مسألة 

                  ابلواحد.
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 وهلل الحمد أوالً وآخراً،،
  وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .تسليماً مزيداً 
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 الفهارس العامة:

 فهرس اآلايت.
 فهرس األحاديث واآلاثر.

 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة.
 فهرس القواعد األصولية.

 فهرس املسائل الفقهية.
 فهرس األعالم.

 قائمة املصادر واملراجع.
 فهرس املوضوعات.
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 فهرس اآلايت القرآنية
 

 سورة البقرة
 

 لصفحـــةا رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 287 31 چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

 31 127 چ  پ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پچ 

-214-177 178 چ گ   گگ  گ    کڑ ڑ  ک ک  کچ 
394-403-
443-445-
468-484-
486-488-
498-559-
612-638-
669 

 351-55 179 چ  ۈ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ چ 

 495-482 180 چ ې ې   ۉ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ چ 

 121 185 چ ۋ    ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ ۇ  ۇ چ 

 584-583 187  چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ 

 515 191 چ  ڤٹ  ٹ ٹ   ٹٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ٿ  ٿ   چ 

 49 229 چۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ 

 565 233 چ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ 

 552 275 چ  ڤڤ  ڤچ 
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 سورة آل عمران
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

-514-113 97 چ  ڭڭ ڭ   ڭ ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ھ چ 
523 

 552 130 چ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ 

 سورة النساء
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 230 10 چ  کک ڑ    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

-483-360 11 چ ڱڱ  ڳ   ڳ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 
508-636 

 606-504 15 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ 

 457 22 چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 

 521-493 24 چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 

-240-230 25 چ  ۓ  ۓہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے   چ
466-467-
511-517-
526-528-
555-560 

 82 -77 43 چ ھ  ہ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ 

 4 83 چ ڱ   گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱچ 

-434-224 92 چٿ     ٺ  ٿ  ٿ    چ 
447 

-247-233 92 چ  پپ        پ  پ  ٻ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ چ 
537-660 

 550 93 چ ڱ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 32 95 چٱٻٻچ 

 551 176 چ ٿٿ ٿ   ٺ  ٺ  ٺ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

 سورة المائدة
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 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 373 2 چ  ېئېئ     ۈئ ۆئ   ۈئ   ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 544 3 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 

 121 6 چ ڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   چ

 584-578 6 چڀ  ٺ       چ

 32 24   چٺ   ٺ  ٺ   چ

-537-366 33 چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ 
590 

-422-421 33 چ  گک  ک  ک  گچ 
677 

-56 -39 38 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ 
143-259-
291-302-
336-368-
378-404-
409-436-
438-481-
483-489-
490-491-
522-547-
580-600-
601-639-
641-642 

 472 44 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ 

-203-177 45 چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 
391-393-
402-445-
484-485-
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488-498-
612-638-
668 

 391 48 چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 472 48 چگ  گ  گ     کڑ  ک  ک  کڑ  چ 

 118 49 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ 

 127 63 چڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ چ 

 127 79 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 

 265 91-90 چ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ چ 

 سورة األنعام
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 398 71 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ

 575 81 چ    حبىئ  يئ  جب  مئچ 

 374 108 چۇ    ۇ   ڭڭ    ڭھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

 125 112 چ ڃڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ

 106 119 چ  ٿٿٿ    ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 544 145 چہ     ۀ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ 

 170 164 چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ  چ

 األعراف سورة
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 282 3 چ  ڤڤ  ڤ         ٹ  ٹ ٹ   ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ 

 289 280 چۋ   ۋ  ٴۇ ۈ    ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ 
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 سورة األنفال
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 118 39 چ  ٴۇ ۈ   ۈ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ چ 

 604 65 چ  ڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ 

 604 66 چ  ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

 سورة التوبة
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 585 29 چگ  گ  گ   چ

 568 80 چ ٺ  ٺ    ڀ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ 

 332 100 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ 

 151 122 چ   ەئې  ى    ى  ائ   ائ  چ

 يونسسورة 
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 575 35 چڇ   ڇ چ    چ  چ چ   ڃ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄچ 

 198 71 چٿ   ٹ  چ 

 سورة هود
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 576 78 چ   ڭۓ  ۓ ھ  ھ      ھ  ے  ے چ 

 398 97 چی  ی  جئ  حئ       چ 

 سورة إبراهيم
 الصفحـــة رقمهـا ـــــــــــــــةاآليـ

   چىئ  ىئ  ی  ی  چ 
24 35-110 
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 سورة النحل
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 31 26 چ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ چ 

 390 36 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

-527-501 44 چ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹچ 
532 

 527 89 چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ چ 

 450 97 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ 

-102-101-100 106 چ ڎ   ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   چ
104-106-
123 

 سورة اإلسراء
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

-169-168 15 چېۉ  ۉ  ې  ې  ېچ 
170-509 

 230 23 چ ۓ   ۓ  ھ  ے  ے  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ چ 

-459-458 33 چ ہڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ 
552 

 552-551 31 چچ  چ   چ  چ  ڇ چ 

 583 1 چڀ    ڀ پ  پ  پ     پ    چ 

 610 23 چ    ۓ   ے ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ

   

 سورة الكهف
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 589 19 چ ۇڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ڭ چ
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 سورة طه
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 259 72 چ  ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ 

 41 84 چ   ے   ھ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 سورة مريم
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 52 25 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ 

 517-241 64 چمج  جح      مح  جخ   چ

 سورة الحج
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 383 78 چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ چ 

 سورة النور
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 57 2 چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦچ

-240-116 2 چ ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ چ 
259-290-
324-378-
403-426-
427-471-
473-481-
483-503-
511-516-
567-569-
599-640 

-193-84 4 چ  ڳ  گ    گ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ چ 
231-269-
306-404-
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467-538-
539-540-
553-567-
570-571 

 553 23 چ ڱ    ڱ   ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ 

 551 33 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ

 32 60 چ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ   چ

 400 63 چ گگ    گ  ک    ک  ک  ک ڑ  چ 

 سورة الفرقان
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 113 69-68 چ ڀ      پ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ   چ 

 سورة الروم
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 41 50 چ  جبيئ   ىئ   ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئچ 

 574 27 چ  ڃ  ڃڄ ڄ   ڄڄ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦچ 

 سورة لقمان
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 565-564 14 چڇ  ڇ  ڇ  چ 

 سورة األحزاب
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 324 35 چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   چ

 457 56 چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ 

 537 52    چ     ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ 

 

 سورة سبأ
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة
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 589 24 چ   ڇ  چ  چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چچ 

 سورة الصافات
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 36 64 چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 589 147 چ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   چ 

 سورة فصلت
 الصفحـــة رقمهـا ـــةاآليـــــــــــــ

 258 12 چٱ  ٻ  ٻ چ 

 سورة الشورى
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 391 13 چ  ژڌ   ڍ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ

 468 40 چۈ   ۈ    ۆ ۆ    ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ 

 ةسورة الجاثي 
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 56 21 چى   ېې  ې ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

 سورة األحقاف
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 42 4 چ  ې  ې ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ 

 565-564 15 چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

 سورة محمد
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 252-72 18 چ   ىئجئ  حئ  مئ  یىئ  ی  ی  ی ېئ  ىئ  ىئچ 

 سورة الحجرات

 الصفحـــة رقمهـا ـــــــــــــــةاآليـ

 126 9 چ  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 

 سورة النجم
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 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 574 32 چ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 

 سورة المجادلة
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 50 20 چ يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث چ 

 الحشر سورة
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 42 9   چ   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یچ 

 288 2 چۅ  ۉ  ۉچ 

-443-441 20 چ     ڍڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ       چچ 
444-446 

 سورة الصف
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 583 14 چ مب  ىب  يب       جتچ 

 سورة الجمعة  
 الصفحـــة رقمهـا يــــــــــــــــةاآل

 508 11 چ      پپ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ 

 سورة الحاقة
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 428 21 چہ  ہ  ھ  ھ    چ 

 سورة المدثر
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 114-113 47-42 چحص     مس خس      حس     جس  مخ  مج  جح    مح  جخ       حخچ 

 سورة اإلنسان
 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 589 24 چىت   يت   جث  مث  ىث     يث          چ 

 سورة الطارق
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 الصفحـــة رقمهـا اآليــــــــــــــــة

 428 6 چٹ  ٹ  ڤ   ڤ     چ 
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 فهرس األحاديث واآلاثر

 
 623 ........................................................ ائتوين به يف الرابعة
 156 ....................................................... َأََتِْلُفوَن َوَتْسَتِحقُّونَ 
 408 ......................................................... اتركوين ما تركتكم

 146 ..................................................... ُاِتَ بسارق فقطع ميينه
 186 ......................................... ُأِتَ رسول هللا  برجلني، أحدمها قتل

 353، 352، 307 .................................... ادرؤوا احلدود ابلشبهات
 186 ........................................ أمسك الرجُل الرجَل وقتله اآلخر إذا

 554،303,466,529 .................................... إذا زنت أمة أحدكم
 146 .............................. إذا سرق السارق فاقطعوا ميينه من مفصل الكوع

 600 ...................................................... إذا سرق فاقطعوا يده
 205 ..................................... إذا فقئت عني األعور ففيها الدية كاملة

 678،592 ............................................... إذا قتلوا وأخذوا املال
 176 ........................................ إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فلريقه

 402 ............................................... ب فاقتله كما قتل أخاكاذه
 483 ،481 ،416،478 ..................................... اذهبوا به فارمجوه

 503 ....................................................... ارموها واتقوا وجهها
 308 ....................................................... أرى أن جتلده مثانني

 156 .................................. أفتربئكم اليهود خبمسني مييناً أهنم مل يقتلوه؟
 170 ....................... اقتتلت امرأاتن من ُهذيٍل فرمت إحدامها األخرى ِِبجرٍ 

 42 ........................................ أال إن كل دم ومأثرة كانت يف اجلاهلية
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 31 ............................................... أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة

 80 ........................................... لك أجرنعم. و » : أهلذا حج؟ قال
 655 ............................................... ما أمر برمجه حىت أقر أن 

 121 ............................................................ إن الدين يسر
 616 ............................................... ابحلق إن اَّلله بعث حمّمًدا 

 123، 107، 105، 100 .............. إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ، والنسيان
 514 .......................................................... إن هللا حرم مكة
 482 .......................................................... إن هللا قد أعطى

 452 ........................................... هنى عن قتل النساء نيب  أن ال
 649 ........................................... أمر ابحلفر للغامدية أن النيّب  
 646 ............................................ دخل البيت وصلى أن النيب 
 606، 503 ............................................. رجم ماعزاً  أن النيب 
 650 ............................................ رجم امرأة فحفر هلا أن النيّب 
 410، 369 ........................................ ُأِت بسارق اثلثة أن النيب 
 152 ............................................... أعطاها السدس  أن النيب 
 165 ....................... ى ما كانت عليه يف اجلاهليةأقره القسامة عل أن النيب 
 153 ............................. أمرها ابلسكىن يف دار زوجها ملّا قُِتل أن النيب 
 184 .................................. مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبةأنه النيب 

 619 ................................................. أن أهل قباء، كانوا يصلون
 131 ........................................... أن رجاًل استسقى على ابب قوم

 193 ...................... فأقّر أنه زىن أن رجاًل من بين بكر بن ليث أتى النيّب  
 223 .................................... قضى أن من قتل خطأ سول هللا أن ر 

 168 .......................... َقَضى يف جنني اْمرأٍة من بين حَلَْيان أنه رسول اَّللِه 
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 643، 642، 633 ......................... قطع سارقاً يف ِِمَنٍّ  أن رسول هللا 
بايب   أن رسول هللا   161 ............... ن ديتهمكتب إليه أن يورِّث امرأة َأْشَيم الضِّ

 436 ...................................................... أن سارقاً سرق أتْ ُرجهة
 621 ................................................. مر فاجلدوهمإن شربوا اخل
 104 ............................................................. إن عادوا فعد

 565 .................................. ُأِتَ ابمرأة رضي هللا عنه أن عثمان بن عفان
 664 ........................................أن حمدجاً سقيماً ُوِجد على بطن أمة

 486 ..................................................... أان أكرم من ويف بذمته
 334 .................................................. إان كنا ننزهلا منزلة اآلدمي
 42 ..................................................... إنكم ستلقون بعدي أثره

 184 ........................................................ إمنا الراب يف النسيئة
 307 ........................................................ إنه إذا َشِرَب سِكر

 492، 437 .............................................. ال أقطع يف الطعام إين
 368،409،600 .......................................... أين ألستحي من هللا

 268 ................................................... أميا قوم شهدوا على حدّ 
، 241،465 ... ....................................................البكر ابلبكر

466 ،511 ،516 ،528 ،529 ،531 ،533 ،534 ،598 ،663 ،
664،673 

 643، 490،633،642 .............................. تقطع يد السارق يف ربع
 216 ............................................................... الثلث كثري

 336 .................................................... خادمكم سرق متاعكم
 627، 526،605 ........................................ خذوا عين خذوا عين

 384 .......................................... خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف
 212،332 .................................................... خري الناس قرين

 224 ............................................... دية املعاهد نصف دية املسلم
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 225 ...................................... دية كل ذي عهد يف عهده ألف دينار
 435 ........................................................ ديته اثنا عشر ألفاً 

 161 .............................. ا شيئاً الدية للعاقلة، وال ترث املرأة من دية زوجه
 374 ...................................................... الرؤاي الصاحلة من هللا
 628، 625 ................................................ رجم ماعزاً ومل جيلده
 604 ........................................ عام أوطاس رخص لنا رسول هللا 
 123،78،86 ............................................. رفع القلم عن ثالث
 660 ........................................................ رفع عن أميت اخلطأ
 261 ........................................................... زىن ماعز فَ ُرِجم

 153 ................................................. سنوا هبم سنة أهل الكتاب
 585، 315 .......................................... عقل املرأة مثل عقل الرجل

 434 ................................................... العليه ديته من بيت امل
 116،472 ....................................... فُرمِجا فأمر هبما رسول هللا 

 664 .................................................... فجلده حّد الفرية مثانني
 668 .................................... فقتله بني احلجرين فدعا به رسول اَّلله 

 649 .............................................. فلما كان الرابعة حفر له حفرة
 648 .................................................. فما أوثقناه، وال حفران له

 319 ........................................................... يف النفس الدية
 434 ................................................... يف النفس مائة من اإلبل
 532 .................................................. فيما سقت السماء العشر

 308 .............................................. النيب ع يضرب يف اخلمر كان
 36 ............................................................ كأن رأسه َأَصَلة

 438 ....................................................... كانت اليد ال تقطع
 657 ....................................................... كتاب هللا القصاص
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 588 ................................................ كل ما كان يف  القرآن ب )أو
 31 ........................................................ كيف ترون بواسقها؟

 391، 323، 282 .......................... كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟
 216 ............................................ ال تعقل العواقل عمداً، وال عبداً 
 640 ،546، 377 ................................ ال تقام احلدود يف دار احلرب
 641، 547، 378 ................................... ال تقطع األيدي يف الغزو

 644، 633 ................................... ال تقطع يد السارق إال يف َجْحَفةٍ 
 496 .................................................. ال تنكح املرأة على عمتها
 95 .................................................... ال حد إال على من علمه
 483،522، 481 ..................................... ال قطع إال يف ربع دينار
 310، 292 ............................................... ال قطع على املختفي
 493، 491، 490، 436 ................................. ال قطع يف مثر معلق

ر ال قطع يف مثر ََ ََ  492 ................................................ وال َكَث
 644، 633 ....................................... ال قطع فيما دون عشرة دراهم

 619 ......................................................... ال ندع كتاب ربنا
 636 ................................................... ال نورث ما تركناه صدقة

 52،168 ........................................... ال جيين جان إال على نفسه
ََ على ميت أكثر من ثالث  50 .............................. ال حيل المرأة أن َتُِده

 674، 664، 534، 531 ............................. ال حيل المرأة تؤمن ابهلل
 483 ............................................................ ال يرث القاتل
 178 ..................................................... ب من ابنهال يقاد األ

 445 ................................................... ال يقاد مملوك من مالكه
 488 ،464 ،445 ..........................................ال يقاد والد بولده

 485، 484، 177 ........................................ ال يقتل الوالد ابلولد
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 559، 489، 465 .......................................... ال يقتل حر بعبد
 638، 498، 486، 283، 136،214 .................. ال يقتل مسلم بكافر

 178 .................................................... أَلُقصهنه للولد من الوالد
 289 ............................................ لعن هللا من َعِمَل َعَمَل قوم لوط
 642 ........................................... مل تكن تقطع يد السارق يف أدىن
 202 .......................................... لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم
 39 ............................................... لو أن فاطمة بنت حممد سرقت
 203 ............................................. لو أن مائة قتلوا رجاًل، قُِتُلوا به

 187 ......................................... لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم به
 165، 163، 157 .................................... لو يعطى الناس بدعواهم
 400 .................................................... لوال أن أشق على أميت
 31 .................................................... ابلكفرلوال حداثة قومك 

 292 ..................................................... ليس على النباش قطع
 532 .......................................... ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة

 42 ................................................. ما حلفت أبيب ذاكراً وال آثراً 
 452 ...................................................... ما كانت هذه لتقاتل
 414 ....................................................... مات ِماهداً ِماهداً 

 173 ................................................ املتبايعان ابخليار ما مل يتفرقا
 127 .................................... املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده

 612، 488، 445 .................................... املسلمون تتكافأ دماؤهم
 642 ................................................. املكيال مكيال أهل املدينة

 327 ...................................................... من أتى هبيمة فاقتلوه
 474، 473، 117 ................................من أشرك ابهلل فليس مبحَصن
 230 .................................................. من أعتق ِشرْكاً له يف عبد
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 453، 452، 449 ....................................... من بدل دينه فاقتلوه
 450 ....................................................... من جره ثوبه خيالء

 42 ................................................. من سره أن يبسط له يف رزقه
 622 .................................................. من شرب اخلمر فاجلدوه
 622 ................................................... بوهمن شرب اخلمر فاضر 
 611، 608 ................................................ من قتل عبده قتلناه
 435 .......................................................... من قتل يف احلرم

 458،658 .................................... من قتل له قتيل فأهله بني خريتني
 300،325، 289 ............................. من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط

 106 .................................... ن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ، والنسيانإ
 655 ،479 ،403،417 ........................... واغد اي أنيس إىل امرأة هذا

 625، 502، 474، 473، 472 ............................... والثيب ابلثيب
 598 ............................... والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا

 568 ................................................. وهللا ألزيدّن على السبعني
 663 ................................................. وجلد ابنه مائة وغربه عاماً 

 206 ......................................................... ويف العني مخسون
 205 .......................................................... ويف العينني الدية
 121 .......................................................... يسروا وال تعسروا

 163، 156 ................................. يقسم مخسون منكم على َرُجٍل منهم
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 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة

 
 41 .......................................................................ثراأل

 198 .................................................................. اإلمجاع
 199 .......................................................... اإلمجاع السكوِت

 149 ................................................................... اآلحاد
 343 ................................................................. األخشم
 135 .................................................................... األداء

 358 .............................................................. االستحسان
 536 ................................................................. االستثناء

 338 ............................................................. االستصحاب
 345 .............................................................. االستصالح
 38 .................................................................. االستنباط
 563 .............................................................. إشارة النص

 563 .................................................................. اإلشارة
 36، 35 .............................................................. األصول

 218 ............................................................... أقل ما قيل
 98 .............................................................. اإلكراه امللجئ

 99 .......................................................... اإلكراه غري امللجئ
 229 .................................................................. اإلحلاق
 230 ...................................................... بنفي الفارق اإلحلاق
 398 .................................................................... األمر
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 582 .................................................................. االنتهاء
 222 .............................................................. بنت خماض

 412 .................................................................... البيان
 43 ...................................................................... التأثري

 190 .................................................................. التجريح
 60، 59 .............................................................. التخريج

 432، 252 ........................................................ التخصيص
 588 .................................................................. التخيري
 652 .................................................................. الرتجيح
 125 .................................................................... الرتك

 189 .................................................................. التعديل
 189 ............................................................ التعديل اجململ

 406 ................................................................... التكرار
 72 ................................................................... التكليف
 614 ................................................................... التالوة
 202 ................................................................... التمالؤ
 37 .................................................................... التوصل
 120 .................................................................. التيسري

 436 .............................................................. مر املعلقالث
 222 .................................................................. اجَلَذَعة
 190 .................................................................... اجلرح
 436 ................................................................... اجلرين
 120 ................................................................... َجَلبَ 
 652 ................................................................... اجلمع
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 53، 52 ............................................................. اجلناايت
 543 ................................................................... اجلنس
 89 ..................................................................... اجلهل
 50، 49 ............................................................... احلدود
 180 .................................................................. احلديث

 631 ......................................................... احلديث الضعيف
 421 ................................................................... احلرابة
 285 .................................................................... احِلْرز

 436 ............................................................. حريسة اجلبل
 134 ..................................................................... احلق
 222 .................................................................... احِلقهة
 419 .................................................................. احلقيقة
 252، 38 ............................................................. احلكم
 264 .................................................................. احلكمة

 265 ............................................................ فيةاحلكمة اخل
 265 .................................................. احلكمة الظاهرة املنضبطة
 265 ...................................................... احلكمة غري املنضبطة

 320 ................................................................. احلُكومة
 543 ................................................................... احلمل

 149 .............................................................. خرب اآلحاد
 149 ..................................................................... اخلرب

 73 ................................................................... اخلطاب
 31 ...................................................................... دجن

 563 ............................................................. داللة اإلشارة
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 231 .............................................................. داللة النص
 563 ................................................................... الّداللة

 520 ..................................................... الدليل القطعي الثبوت
 312 .................................................................. الدايت
 372 ................................................................... الذرائع
 172 ................................................................... الراوي
 121 .................................................................. الرخصة
 172 ................................................................... الرواية

 425 .................................................................... زاينال
 594 ................................................................... الزايدة
 438 ................................................................... السهاج
 294 .................................................................. السبب
 372 .................................................................... السهدُّ 

 372 ............................................................... سد الذرائع
 81 ................................................................... السكران
 198 ................................................................. السكوِت
 253 ................................................................... الَسَنن
 142 ................................................................... الشاذة
 244 .................................................................... الشبه

 312 ................................................................. الشجاج
 252، 72 ............................................................. الَشْرط
 389 ..................................................................... شرع

 389 ............................................................. شرع من قبلنا
 110 .................................................................. الشريعة
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 664 ................................................................. الشمراخ
 330 ................................................................. الصحايب
 660 .................................................................. الصريح
 348 ................................................................. الضرورية
 631 ................................................................. الضعيف
 174 ................................................................... الظاهر
 520 .................................................................... الظن
 432 .................................................................... العام

 604 .............................................................. عام أوطاس
 380 ................................................................... العادة
 167 ................................................................... العاقلة
 461 .................................................................... العبد

 664 .................................................................. العثكال
 254 .................................................................... العرااي
 380 ................................................................... العرف
 73 ...................................................................... العقل
 238، 237 .............................................................. العلة

 211 .......................................................... عمل أهل املدينة
 582 .................................................................... الغاية
 229 ................................................................... الفارق
 110 ................................................................... الفروع
 322 ................................................................... الفساد

 322 ............................................................ فساد االعتبار
 125 .................................................................... .فعل
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 73 ...................................................................... الفهم
 215 ................................................................ قتل الغيلة
 467 .................................................................. القذف

 142 ................................................................... قراءةال
 142 ............................................................ القراءة الشاذة

 399 ................................................................... القرائن
 154 .................................................................. القسامة
 258 .................................................................... قضى
 37 .................................................................... القضااي
 520 ................................................................... القطع
 348 .................................................................. القطعية
 322 .................................................................. القوادح

 322 ............................................................... قوادح العلة
 30 .................................................................... القواعد

 37 ............................................................ القواعد األصولية
 330 ............................................................ قول الصحايب

 237، 159 ............................................................ القياس
 512 ............................................................. القياس الظين
 512 ........................................................... القياس القطعي

 239 ............................................................... قياس العلة
 244 ........................................................ قياس غلبة األشباه

 491 .................................................................... الَكَثر
 109 ................................................................... الكفار
 419 ................................................................... الكالم
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 348، 37 ............................................................. الكلية
 254 ................................................................... اللعان
 285 ..................................................................... اللغة
 166 ................................................................... اللهْوث
 43 ...................................................................... املؤثر
 343 .................................................................... املارن
 249 .................................................................. املأمومة
 646 ................................................................... املثبت
 419 .................................................................... اجملاز
 398 .................................................................... اجملرد
 189، 173 ............................................................ اجململ
 436 ..................................................................... اجملن
 664 ................................................................... احملدج
 549 .................................................................. املخالفة
 310 .................................................................. املختفي
 436 .................................................................... املراح
ْرَسل
ُ
 180 ................................................................... امل

 182 ........................................................... مرسل الصحايب
 446 ................................................................. ملستأمنا

 455 .................................................................. املشرتك
 120 ................................................................... املشقة
 346 ................................................................. املصلحة

 346 ........................................................... املصلحة املرسلة
 543، 406 ............................................................ املطلق
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 253 .................................................................. املعدول
 253 ................................................ املعدول به عن سنن القياس

 181 .................................................................. املعضل
 549 ................................................................... املفهوم

 567 ............................................................. مفهوم العدد
 550 ........................................................... مفهوم املخالفة
 231 ............................................................ مفهوم املوافقة

 317 ................................................................. املقدرات
 543 .................................................................... املقيد
 97 ...................................................................... املكره
َكلهف

ُ
 89 .................................................................... امل

 135 .................................................................... .املنع
 181 .................................................................. املنقطع
 249 .................................................................... املنقِّلة

 249، 216 .......................................................... املوضحة
 646 .................................................................... النايف
 286 ................................................................... النباش
 594 ................................................................... النسخ
 594، 176،281 ...................................................... النص
 422، 229 ............................................................. النفي
 365 ................................................................... اهلوس
 134 .................................................................. الواجب
 399 ................................................................. الوجوب
 264، 258 ........................................................... الوصف
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 582 ................................................................... الوضع
 412 ............................................................. وقت احلاجة
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 فهرس القواعد األصوليــة

 ص القاعدة األصوليــــــــــة
 197 جة.اإلمجاع السكوِت ح

 217 األخذ أبقل ما قيل ليس إمجاعا.
 158 إذا خالف القياس خرب اآلحاد أيهما يقدم؟  

 675 مقدم. ستقاللاالإذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير حمذوف ف
 607 إذا نسخ املنطوق هل يلزم من ذلك نسخ املفهوم أو ال؟

 535 ا؟االستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذ
 418 األصل يف الكالم احلقيقة.

 572 للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أصل الفعل. (أفعل)
 228 اإلحلاق بنفي الفارق حجة.

 581 .ةموضوعة النتهاء الغاي (إىل)
 397 األمر اجملرد عن القرائن يقتضي الوجوب.

 405 األمر املطلق ال يقتضي التكرار.
 411 قت احلاجة ال جيوز.أتخري البيان عن و 

 257 ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي العلية.
 188 التعديل يقبل ِممال ،والتجريح ال يقبل ِممال.

 635 تقدمي اخلاص على العام.
 651 اجلمع أوىل من الرتجيح.

 530 جواز ختصيص السنة ابلسنة.
 525 .بجواز ختصيص السنة ابلكتا

 519 لقطعي الثبوت بدليل ظين.جواز ختصيص العام ا
 506 جواز ختصيص العموم ابإلمجاع.
 510 جواز ختصيص العموم ابلقياس.
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 494 جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد.
 480 جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة.

 499 جواز ختصيص عموم الكتاب بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم.
 613 التالوة وبقاء احلكم. خجواز نس

 617 جواز نسخ السنة ابلسنة.
 624 جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله.

 171 احلجة فيما يرويه الراوي ال يف رأيه.
 630 لقياس؟م ااحلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدم اخلرب أ

 542 محل املطلق على املقيد عند اَتاد احلكم والسبب.
 148 جة.خرب اآلحاد ح

 562 داللة اإلشارة حجة.
 594 الزايدة على النص ليست نسخا.

 71 شرط التكليف العقل وفهم اخلطاب
 659 الصريح مقدم على غري الصريح.

 431 العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه.
 475 قضية العني ال تعم.
 236 قياس العلة حجة.

 469 . لتناوله وتناول غريهالكافر يدخل َتت اخلطاب العام الصاحل
 280 ال قياس مع النص.

 602 املتأخر انسخ للمتقدم.
 645 املثبت مقدم على النايف.
 120 املشقة جتلب التيسري.
 556 مفهوم العدد حجة.

 548 مفهوم املخالفة حجة.
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صاصه وى اختسدة مفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل يكن للتخصيص ابلذكر فائ
 ابحلكم.

556 

 448 إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث. (من)
 88 من شروط التكليف أن يكون املكلف عاملا مبا كّلف به

 251 من شروط القياس أ ن ال يكون األصل خمصوصا ابحلكم.
 321 القياس فساد االعتبار. حمن قو اد 

 134 لوجوب أو ال؟مينع ا , هلالوجوبمن وجب عليه حق فلم يؤده حىت وجد ما كان موجودا حالة الوجوب ملنع 
 666 املنطوق مقدم على املفهوم.

 671 .النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمر على األصح
 440 نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم.

 424 الزاين حقيقة يف الزاين والزانية؟هل اسم 
 357 هل االستحسان حجة؟ 

 337 هل االستصحاب حجة؟
 349 هل االستصالح حجة؟
 125 هل الرتك فعل، أو ال؟ 

 460 هل العبيد يدخلون َتت اخلطاب العام؟
 379 هل العرف حجة؟

 142 هل القراءة الشاذة حجة؟ 
 108 هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ 

 96 هل املكره مكلف؟ 
 371 هل سد الذرائع حجة؟

 388 هل شرع من قبلنا حجة؟
 210 عمل أهل املدينة حجة؟  هل

 329 هل قول الصحايب حجة؟ 
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 242 هل قياس الشبه حجة؟
 454 هل للمشرتك عموم؟

 577 هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟
 293 هل جيري القياس يف األسباب؟

 305 هل جيري القياس يف احلدود؟ 
 311 هل جيري القياس يف الدايت؟

 284 ات؟هل جيري القياس يف اللغ
 316 هل جيري القياس يف املقدرات؟
 179 هل حيتج ابحلديث املرسل؟

 587 ورود ) أو ( للتخيري.
 271 جيوز التعليل أبكثر من علة. 

 263 جيوز التعليل ابحلكمة عند ظهورها.
 276 جيوز تعليل احلكم العدمي ابلوصف العدمي.
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 فهرس املسائل الفقهية
 الصفحة ةاملسألة الفقهيـــــــ

-154 ابتداء املدعني ابلقسامة يف األميان.
256 

 364 اختالف شهود الزان. 
 85 إذا ارتد الصيب.

 132 ها؟ت، فهل يضمنىت ماتحذله إذا اضطرت هبيمة األجنيب إىل طعامه وال ضرر يلحقه ببذله،فلم يب
 426 ؟إذا أمكنت العاقلة البالغة صبيا أو ِمنوان هل يلزمها احلد

 138 زان ابمرأة مث تزوجها أو ملكها. إذا
 554 إذا زنت األمة غري املتزوجة.

 261 إذا شهد أربعة على رجل ابلزان مث رجعوا.
 234 ه أو ال؟ا بدمالبو إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها،فهل لألولياء أن يط
ء القصاص فاستيبل اإذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا،مث أسلم القاتل أو أعتق ق

 منه.
136 

 84 إذا قذف الصيب هل جيب احلد على قاذفه؟
 467 إذا قذف العبد حرا، كم جيلد؟

 208 إذا مل يكتمل شهود الزان فهل عليهم احلد؟
 565 إذا ولدت املرأة لستة أشهر.

 177 إسقاط القصاص عن األب بقتل ابنه.
 222 أسنان اإلبل يف دية اخلطأ.

-385 السرقة .اشرتاط احلرز يف 
490 

 489 اشرتاط النصاب يف السرقة.
 268 اشرتاط عدم التقادم يف إثبات احلدود.
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 367 االشرتاك يف السرقة.
-377 إقامة احلد يف دار احلرب . 

639 
 414 إن جىن الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه. 
 657 االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الدية.

 458 املقتول بني القصاص والدية. ختيري ويل 
 279 تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان.

-465 تغريب العبد واألمة.
528 

-598 التغريب مع اجللد يف حد الزاين البكر .
663 

 434 تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام.
 472 الثيب الذمي إذا زىن.

 248 جراح العبيد وقطع أعضائهم.
 585 جراح املرأة.

 403 جلد الزاين البكر.
 403 جلد القاذف.

 627 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن.
 87 جناية السكران.
 569 حد الزاين البكر.
 308 حد الشارب.

-240 حد العبد الزاين.
516 

 560 حد العبد واألمة إذا زنيا.
 571 حد القذف .
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 677 حد احملارب.
-291 حّد النباش.

301-
309 

-289 حّد من َعِمل َعَمل قوم لوط.
299 

 438 حكم  سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب.
 452 حكم املرتدة .

 435 حكم سرقة األشياء الرطبة.
 468 حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد.

 366 حكم قاطع الطريق يف املصر.
 167 محل العاقلة الدية .

 386 الدار املشرتكة.
 224 دية الذمي .

 446 دية الذمي واملستأمن .
 314 دية الشجاج يف املرأة وأعضائها.

 225 دية اجملوسي.
 204 دية عني األعور.

 118 الذمي إذا تناول مسكر.
 116 الذمي الثيب إذا زىن.
-402 رجم الزاين احملصن .

616 
 386 سرقة الزوجني.
 478 كرار يف اإلقرار ابلزان.سقوط اعتبار الت

 570 شهود الزان.
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 297 شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدان.
 334 الضمان يف اجلناية على البهيمة.
 233 عفو املقتول خطأ عن الدية.

 590 رب؟  حملااعقوابت احملارب هل هي للتخيري ،  أم مرتبة على قدر جناية 
 605 عقوبة الزاين احملصن.

 509 من جتب دية اخلطأ؟على 
 355 الغرم على السارق.

-202 قتل اجلماعة ابلواحد.
351-
376 

-246 قتل احلر ابلعبد.
444-
464-
488-
559-
611 

-393 قتل الذكر ابألنثى.
668 

 275 قتل الشخص القاتل املرتد الزاين احملصن.
-214 قتل املسلم ابلذمي.

283-
498-
638 

-443 قتل املسلم ابلكافر.
486 
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 484 قتل الوالد بولده .
 621 قتل شارب اخلمر يف الرابعة .
 575 القذف بصيغة افعل التفضيل؟

 249 القسامة يف العبيد.
 163 القسامة.

 402 القصاص يف القتل العمد.
 354 قطع األيدي ابليد الواحدة.
 146 قطع اليد اليمىن للسارق.

 600 قطع رجل السارق يف املرة الثانية.
 335 لقطع على اخلادم.ا

 546 قطع يد السارق يف دار احلرب .
 404 قطع يد السارق.

 409 قطع يسرى السارق.
 326 قياس من أتى هبيمة على الزاين.

 325 قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاين.
 491 ال قطع يف مثر وال كثر.

 104 لو أكره املكلف على قتل إنسان مكافئ فقتله.
 103 حريب أو مرتد على التلفظ ابلشهادتني، فتلفظ. لو أكره

 106 لو أكره مكلف على الزان ففعل.
 107 لو أكره مكلف على السرقة، فسرق.
 103 لو أكره مكلف على الكفر فكفر.
 106 لو أكره مكلف على تناول املسكر.

 129 نه؟لو أمكنه إجناء إنسان من مهلكة، فلم ينجه حىت تلف فهل يضم
 128 ؟جلايناجرح إنسان إنساان فرتك مداواة جرحه حىت هلك، هل يضمنه لو 
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 139 لو سرق نصااب فلم يقطع حىت نقصت قيمته.
 94 لو شرب اخلمر وال يعلم حرمته.

 137 لو قتل وهو ابلغ عاقل، فلم يستوَف منه حىت جّن.
 215 ما َتمله العاقلة من دية اخلطأ.
-514 م.مباح الدم إذا التجأ إىل احلر 

523 
 580 حمل القطع يف حد السارق.

 115 ؟لردةاملرتد إذا أسلم، هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ا
 352 مشاركة من ال قصاص عليه يف القتل. 

 641 مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد.
 193 من أقر أنه زىن ابمرأة، ومساها فكذبته .

 186 عد شريكا يف القتل؟   من أمسك رجال وقتله آخر فهل ي
 553 من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا.

 369 من سرق من َمِديِنه.
 362 من عفا عن قطع يده مث مات ابلسراية.

 368 من قطعت يده ورجله.
 648 من وجب عليه الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟

 421 النفي يف حد احلرابة.
-533 مع اجللد أو ال؟هل تغرب الزانية البكر سنة 

673 
 633 هل تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم؟

 319 هل يف أجفان العني دية؟
 655 ربعا؟قر أيهل يثبت الزان إبقرار الزاين مرة واحدة ، أو ال يكفي حىت 

 123 هل جيب احلّد على الصيب واجملنون؟
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 123 هل جيب احلّد على املكره على اإلقرار ابلزان؟
 502 هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟
 540 هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل جلده؟

 416 هل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات؟ 
 302 هل ميلك السيد إقامة احلد على مملوكة.

 247 الواجب يف العبد على من جيب؟
 342 وجوب الدية يف الشعور.
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 فهرس األعالم

 
 185 ........................................................... إبراهيم النخعي
 66 ............................................................... ابن الساعاِت
 47 ................................................................. ابن اللحام
 33 ................................................................. ابن النجار
 75 .................................................................. ابن برهان
 53 .................................................................. ابن جزي
 194 ................................................................ ابن حجر

 151 ........................................................... ابن دقيق العيد
 234 ................................................................. ابن رشد
 52 .................................................................. ابن فارس
 53 ................................................................. ابن فرحون

 533 ......................................................... ابن قدامة احلنبلي
 194 ................................................................ ابن معني

 182 ....................................................... أبو احلسن الكرخي
 64 ......................................................... أبو احلسني البصري

 208 ................................................................. أبو بكرة
 64 ............................................................ أبو حامد الغزايل

 155 ................................................................ أبو حثمة
 194 ................................................................ أبو داوود

 648، 153 .................................................. أبو سعيد اخلدري
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 126 ......................................................... أبو هاشم اجلبائي
 75 ................................................................... األرموي

 184 ............................................................ أسامة بن زيد
 46 ................................................................... اإلسنوي

 161 ............................................................. أشيم الضبايب
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 قائمة المصادر والمراجع

لكلم ر ادا 1طأِباث حول أصول الفقه اإلسالمي للدكتور: مصطفى بن سعيد اخلن،  .1
 ه .1420 –دمشق  -الطيب

ه (، وولده  756لإلمام علي بن عبد الكايف السبكي )ت:اإلهباج يف شرح املنهاج  .2
 د/نور الدين ، َتقيق: د/ أمحد مجال الزمزمي، وه (771عبدالوهاب )ت:اتج الدين 
 دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث. 1مغريي، ط

الفك ر الع ريب  ه  ( دار1395ؤه وفقه ه: أليب زه رة )ت: آرا –أبو حنيف ة حيات ه وعص ره  .3
 ه .1369

ه  (، ط دار 370أحكام القرآن أليب بكر أمحد بن عل ي ال رازي اجلص اص احلنف ي ) ت: .4
 ية.اإلسالم بريوت، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل مبطبعة األوقاف–الكتاب العريب 

لنمل  ة لك  رمي اال  دكتور/ عب  د إَت  اف ذوي البص  ائر ش  رح روض  ة الن  اظر يف أص  ول الفق  ه: ل .5
 ه .   1417الطبعة األوىل، دار العاصمة رايض 

يد اخل ن ص طفى س عأثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء: لل دكتور/ م .6
 ه .1421الطبعة الثاين، مؤسسة الرسالة، بريوت 

شر وتوزيع ، نبغاب الأثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي للدكتور/ مصطفى دي .7
 حلبوين. –دمشق  –دار اإلمام البخاري 

دار  2لة، ط م طوي اختالف اجملتهدين للدكتور/ عبد الوهاب عبد الساليفأثر اللغة  .8
 ه .1420 –مصر  –السالم 

سياغي، سني الق: حإجابة السائل شرح بغية اآلمل/ حملمد بن األمري الصنعاين، َتقي .9
  ه  1408مؤسسة الرسالة  2وحسن األهدل، ط

 –صر م – الجتهاد يف اإلسالم لعبد هللا مصطفى املراغي، ط مطبعة اجلهادا .10
 .م1959

 –ني احلرم كتبةاالجتهاد فيما ال نص فيه للدكتور/الطيب خضري السيد، الناشر: م .11
 الرايض. –السعودية 
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دار  2ه   (، ط318اإلمج  اع الب  ن من  ذر: حملم  د ب  ن إب  راهيم ب  ن املن  ذر النيس  ابوري )ت: .12
 ه .1426العلمية الكتب 
بدهللا بن عكتور/ للد  األحاديث الواردة يف احلدود والتعزير والقصاص ، رسالة دكتوراه .13

سم فقه ق -ديثية احلكل  –حممد بن سعود آل مساعد، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية 
 ه .1424السنة 
دار  2وف، طه ( َتقيق: سعد طه عبدالرؤ 751أحكام أهل الذمة البن القيم ) ت: .14

 ه .1423الكتب العلمية 
 .ه 1416مؤسسة الرسالة  1أحكام اجلناية على النفس لبكر أبو زيد، ط .15
 إحك        ام الفص        ول يف أحك        ام الفص        ول: أليب الولي        د س        ليمان ب        ن خل        ف الب        اجي .16

 دار الغرب اإلسالمي، بريوت.1ه ( َتقيق عبد اجمليد تركي، ط474)ت:
راط، بن اخلري ابمحن اإلشبيلي، الشهأتليف: عبد احلق بن عبد الر  األحكام الوسطى .17

 ه .1416الرايض  –َتقيق: صبحي السامرائي، ط مكتبة الرشد 
 1ق: سيد كروي ، ط، َتقي ه (311)ت: خلاّلليب بكر امحد بن حممد اأحكام أهل امللل أل .18

 .ه 1414دار الكتب العلمية
ري اإلحكام يف أصول األحكام: أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاه .19

 ه (، من مطبوعات دار اإلفتاء ابململكة العربية السعودية.456:)ت
ه ( 631اإلحكام يف أصول األحكام: لسيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت: .20

 ه .1404دار الكتاب العريب 1، طَتقيق: د/ السيد اجلميلي
س ن إدريبمحد أبو العباس أ اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام لشهاب الدين .21

بريوت  –إلسالمية دار البشائر ا 2َتقيق: عبد الفتاح أبو غده، ط ه (682 )ت:القرايف
 .ه 1416لبنان  –
ه ( 774)ت: كثري  للحافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل ابنعلوم احلديث  راختصا .22

 ه .1399 –القاهرة  -دار الرتاث3، ط
هللا بن حممود بن مودود االختيار شرح املختار املسمى ابالختيار لتعليل املختار: لعبد  .23
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 ط دار البشائر دمشق.ه ( 683املوصلي احلنفي )ت:
ن الربيعة، الرمح عبد أدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا للدكتور/ عبد العزيز بن .24

 ه . 1406بدون طبعة 
ن إمساعيل، شعباه ( َتقيق: د/1250مد بن علي الشوكاين ) ت:إرشاد الفحول حمل .25
 ه .1413دار الكتيب   1ط
املكت  ب  2ط لب  اين،يف خت  ريج أحادي  ث من  ار الس  بيل: حملم  د انص  ر ال  دين األ إرواء الغلي  ل .26

 .ه 1404بريوت  –اإلسالمي 

روف اببن  املعهللا االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار: أليب عمر يوسف بن عبد .27
 رتكي.د/ عبدهللا ال :مجع ،شروح املوطأط  ه .(463عبد الرب القرطيب )ت:

  ه .(463يب )ت:لقرطأليب عمر يوسف بن عبد هللا املعروف اببن عبد الرب ا ستيعاباال .28
 ه .1412دار اجليل بريوت، َتقيق علي حممد النجاوي   1ط
 اجلزري ن حممدلي بعز الدين بن األثري أيب احلسن عأسد الغابة يف معرفة الصحابة ل .29

ه   1417 -لبنان  -، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب بريوته (630)ت:
 .َتقيق: عادل أمحد الرفاعي1ط
مر، حممد حممد اث، َتقيق: د/ه (926حممد زكراي األنصاري )ت: أسىن املطالب لزكراي .30
 .ه 1422دار الكتب العلمية  1ط
 4ط ،ه (474أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت: اإلشارات يف األصول  .31

 ه .1368 –تونس  –مطبعة التليلي 
 طيلسيو يب بكر ان بن ألرمحوالنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية جلالل الدين عبد ا األشباه .32

 يب.، َتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، ط دار الكتاب العر ه (911)ت:
: عادل عبد َتقيقه (، 771)ت:لسبكيعبدالوهاب اتاج الدين ل األشباه والنظائر .33

 ه . 1411ميةدار الكتب العل 1املوجود، وعلي معوض، ط
ر الكتب العلمية دا 1طه ( 970) ت:ابن جنيم احلنفي األشباه والنظائر لزين الدين  .34

 ه .1419
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ر بن نص علي اإلشراف على نكت مسائل اخلالف: للقاضي أبو حممد عبد الوهاب بن .35
 ه .1426فان دار ابن القيم، ودار ابن ع 1َتقيق: مشهور آل سلمان، ط البغدادي،

ل   ي حمم   د عه    ( َتقي   ق 852الص   حابة: الب   ن حج   ر العس   قالين )ت:  اإلص   ابة يف متيي   ز .36
  ه .    1412البجاوي، الطبعة األوىل، دار اجليل بريوت 

َتقيق: أبو  ه (،490خسي لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد السرخسي )ت:أصول السر  .37
 لبنان. -دار املعرفة، بريوت 2الوفاء األفغاين، ط

عمدة  ، وهبامشهه (344سحاق الشاشي )ت:ألمحد بن حممد بن إأصول الشاشي  .38
ليلي، مد اخل حماحلواشي شرح أصول الشاشي حملمد فيض احلسن الكنكوهي َتقيق:عبدهللا

 ه .1424 –بريوت  –دار الكتب العلمية  1ط
  .ه406دار الفكر 1ط ،وهبه الزحيليلدكتور: أصول الفقه اإلسالمي ل .39
اص زي اجلص   م   ام أمح   د ب   ن عل   ي ال   راأص   ول الفق   ه املس   مى ب     الفص   ول يف األص   ول: لإل .40

 ه .1414ه ( َتقيق د/عجيل جاسم النشمي الطبعة الثالثة مكتبة اإلرشاد 370)ت:
دار السالم  ثانية،ة الأصول الفقه اترخيه ورجاله، للدكتور/ شعبان حممد إمساعيل الطبع .41

 ه .1419 ملكرمةاكة للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ابلقاهرة، واملكتبة املكية مب
 ه .1394القاهرة،  -مصر  –دار النهضة العربية  5ط ،أصول الفقه للربديسي .42
 أصول الفقه: للشيخ حممد اخلضري، دار احلديث. .43
مد إمساعيل بان حمشع /أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إىل جتديده، للدكتور .44

  .ه1423الطبعة األوىل، الناشر: املكتبة املكية، مكة املكرمة، 
 ه .1416سالة مؤسسة الر  4عبدهللا الرتكي، ط /أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور .45
اصل الكتاب و ه  ، 1426كنوز أشبيليا  1األصول والفروع للدكتور/ سعد الشثري ط .46

ود بن سع مدحم مرسالة علمية حاز هبا املؤلف على درجة املاجستري من جامعة اإلما
 .اإلسالمية ابلرايض

َتقيق: ه ( 1393)ت:  يخ/حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطيأضواء البيان للش .47
 .ه  1424دار الكتب العلمية  2حممد عبد العزيز اخلالدي، ط
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، ط ه (790ت:، ) الشاطيب لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمياالعتصام  .48
  .-رمص–، الناشر: املكتبة التجارية الكربى لبنان –بريوت–دار املعرفة 

–مية م اإلس     الء الس     نن: لظف     ر أمح     د الثم     اين الته     انوي، ط إدارة الق     رآن والعل     و إع     ال .49
 -كراتشي
 بريوت. -دار العلم للماليني 15ط ،األعالم  خلري الدين الزركلي .50
لقيم)ت: ااببن  عروفلشمس الدين حممد بن أيب بكر املإعالم املوقعني عن رب العاملني  .51

 ه .1423ر ابن اجلوزي َتقيق: مشهور حسن آل سلمان ط داه ( 651
 1، ط د حنفيحمم إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار للدهلوي ، َتقيق: د/ خالد .52

 ه .1426مكتبة الرشد 
، لشربيينيب ااإلقناع يف حل ألفاظ أيب الشجاع لشمس الدين حممد بن حممد اخلط .53

 .ه 1414دار الكتب لعلمية  1َتقيق: علي معوض، وعادل عبد ملوجود، ط
 قدسياع لطالب االنتفاع، لشرف الدين موسى بن أمحد احلجاوي املاإلقن .54

 ه ( َتقيق: د/ عبدهللا الرتكي.968)ت:
 –مكة  –مطابع الصفا  1األقوال األصولية للكرخي، َتقيق: حسني اجلبوري، ط .55

 ه .1409
قيق: د/ رفعت ، َته (204، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )ت:األم .56

 .ه 1422-مصر –دار الوفاء  1فوزي ، ط
يق: أمحد ، َتق رمزيأمثال احلديث للقاضي أبو احلسن بن عبد الرمحن بن خاّلد الرامه .57

 ه .1409مؤسسة الكتب الثقافية  1عبد الفتاح ط
لوفاء ، ادار  1طسي، أنيس الفقهاء لقاسم القونوي، َتقيق: د/ أمحد عبد الرزاق الكبي .58

 ه .1406 –جده  –السعودية 
 ( َتقيق: الشيخ ه994البينات: لإلمام أمحد بن علي بن قاسم العبادي )ت:  اآلايت .59

 ه 1417دار الكتب العلمية بريوت  1زكراي عمريات، ط
 ه  .1367مصر  –، ط مصطفى احلليب املبهم من معاين السلم للدمنهوريإيضاح  .60
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 –بريوت  ار املعرفةط د ه ( 970) ت:البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم احلنفي .61
 دار الكتب العلمية. 1طلبنان، و
سون وزميله، نشر ح، عناية: عرفات ه (745)ت: البحر احمليط  يف التفسري أليب حيان .62

 .مكة املكرمة –املكتبة التجارية 
ه (، َتقيق: د/عمر 794البحر احمليط لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي )ت:  .63

 ه .1409ألوقاف ابلكويتوزارة ا 1سليمان األشقر وآخرون، ط
اعيل بن إمس واحدِبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافعي: أليب احملاسن عبد ال .64

نان لب –ت لعريب بريو اَتقيق: أمحد عزو عناية، ط دار إحياء الرتاث ه ( 502الروايين)ت: 
 ه .1423

 ألزهراشيخ ِبوث وفتاوى إسالمية معاصرة ، للشيخ/ جاد احلق على جاد احلق ) .65
 ه .1413ر للدعوة اإلسالمية ابألزهاألسبق( ط األمانة العامة للجنة العليا 

احلنف   ي  لكاس   اينب   دائع الص   نائع يف ترتي   ب الش   رائع: لع   الء ال   دين أيب بك   ر ب   ن مس   عود ا .66
 ه .1402لبنان  -دار الكتاب العريب بريوت 1طه ( 587)ت: 
د حمم د ب ن أمح  محد ب نأحممد بن  بداية اجملتهد وهناية املقتصد: لإلمام القاضي أيب الوليد .67

 -اهرةالق  –مكتب  ة اب  ن تيمي  ة  1ه   (، َتقي  ق: حمم  د ص  بحي ح  الق، ط595ب  ن رش  د )ت: 
 ه .1415

ه  ( 1250)ت:  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع: حملم د ب ن عل ي الش وكاين .68
 ه .  1419دار الفكر دمشق  1َتقيق د/ حسني بن عبد هللا العمري ط

لفداء ا: أيب قيقَتع يف حل ألفاظ مجع اجلوامع ، جلالل الدين احمللي، البدر الطال .69
 ه .1426مؤسسة الرسالة  1مرتضى احملمدي، ط

اجل    ويين  ب    د هللاعالربه    ان يف أص    ول الفق    ه: إلم    ام احل    رمني أيب املع    ايل عب    د املل    ك ب    ن  .70
 -ةالق       اهر  -دار األنص       ار 2طه        ( َتقي       ق د/ عب       د العظ       يم حمم       ود ال       ديب، 478)ت:

 ه .1400
دار الفكر  2ط ه (855)ت: البناية يف شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين .71
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 ه .1411
ب د ال رمحن ود ب ن عبيان املختصر شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب يف أصول الفقه: حملم  .72

ة بح وث العلمي ه ( َتقيق د/حممد مظهر بقا جامع ة أم الق رى معه د ال749األصفهاين )ت:
 المي مبكة املكرمة.       وإحياء الرتاث اإلس

اين  العم      ر البي      ان يف م      ذهب اإلم      ام الش      افعي: أليب احلس      ني ب      ن أيب اخل      ري ب      ن س      امل .73
 ، ط دار املنهاج.ه ( َتقيق: قاسم النوري558)ت:
البيان والتحصيل البن رشد، َتقيق: د/ حممد حجي، ط دار الغرب  .74

 لبنان. -ه  بريوت1404اإلسالمي
م    د خ    ري حمه     ( 879زي    ن ال    دين قاس    م ب    ن قطلوبغ    ا )ت: اتج ال    رتاجم: أليب الف    داء  .75

 ه .    1413رمضان يوسف الطبعة األوىل دار القلم دمشق 
)ت:  لزبيدي،ااتج العروس من جواهر القاموس: للسيد حممد بن حممد مرتضى احلسيين  .76

ر أمح د الس تا ه (، َتقيق ِمموعة م ن الن اس، م نهم عب د الس الم حمم د ه ارون، وعب د1205
 م.1965 -ه  1385طبع مبطبعة حكومة الكويت، فراج، 
ث الرتا حياءاتريخ ابن معني رواية عباس الدوري، َتقيق: أمحد نور يوسف، ط إ .77

 ه .1399اإلسالمي 
ط دار ه ( 463اتريخ بغداد: للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغداي )ت: .78

 لبنان.  -بريوت  -الكتاب العريب
، ط مطبعة  (ه430احلنفي )ت: الدبوسي هللا بن عمرعبيد أتسيس النظر أليب زيد .79

 القاهرة. –مصر  -اإلمام
َتقيق: ه (، 779إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون املالكي )ت:تبصرة احلكام  .80

 ه .1423مجال مرعشلي ، ط دار عامل الكتب 
ه  ( َتقي ق 476التبصرة يف أصول الفق ه: أليب إس حاق إب راهيم ب ن يوس ف الش ريازي )ت: .81
 ه .  1403مد حسن هيتو الطبعة األوىل دار الفكر دمشق حم

التبصرة والتذكرة أليب حممد عبدهللا بن علي بن إسحاق الصيمري، َتقيق: فتحي أمحد  .82
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 ه .1402دار الفكر بدمشق  1مصطفي، ط 
ت: )حلنفي عي اقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلتبيني احل .83

 ه .1420دار الكتب العلمية  1فة بريوت، طدار املعر  2طه ( 743
ركز الدراسات ، َتقيق: مه (428)ت: التجريد أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري .84

مصر  –ار السالم د 1الفقهية واالقتصادية، د/حممد امحد سراج، ود/ على مجعه حممد، ط
 ه .1424القاهرة  –
داوي، )ت: مان امل  ر ال  دين عل  ي ب  ن س  ليالتحب  ري ش  رح التحري  ر يف أص  ول الفق  ه: للعالم  ة ع  الء  .85

الق   رين،  ن حمم   دب   ( َتقي   ق ال   دكتور عب   د ال   رمحن ب   ن عب   د هللا اجل   ربين، وال   دكتور ع   وض ه    885
 .ه 1421والدكتور أمحد بن حممد السراح، مكتبة الرشد، الرايض، الطبعة األوىل 

دمشقي ال ثريكبن   َتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب، إلمساعيل بن عمر .86
 -اء دار حر 1ط َتقيق: عبد الغين بن محيد بن حممود الكبيسي ه (774)ت أبو الفداء

 .ه 1406 –مكة املكرمة 
ار الكتب العلمي ة ه ( الطبعة األوىل د539َتفة الفقهاء: لعالء الدين السمرقندي )ت:  .87

 ه . 1405
 )ت: الره  وين َتف  ة املس  ؤول يف ش  رح خمتص  ر منته  ى الس  ول: أليب زك  راي حي    ب  ن موس  ى .88

س  المية، ات اإله   (، َتقي  ق: ال  دكتور اهل  ادي ب  ن احلس  ني ش  بيلي، دار البح  وث للدراس  773
 م.2002 -ه  1422 1ط، اإلمارات -ديب– وإحياء الرتاث

 لزجنايند اختريج الفروع على األصول أليب املناقب شهاب الدين حممود بن أمح .89
  .ه1420ة العبيكان مكتب1، َتقيق: د/ حممد أديب الصاحل، طه (656)ت:
دار طيبة  1ان، طلعثمان بن حممد شوش -دراسة أتصيلية –ختريج الفروع على األصول  .90

 ه .1419للنشر والتوزيع 
كر بن أيب بمحن تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي: للحافظ جالل الدين عبد الر  .91

 ه .1424ط دار العاصمة ه (، 911السيوطي )ت:
ط دار إحياء ه (، 748)ت: لذهيبحممد بن امحد ا عبدهللاتذكرة احلفاظ للحافظ أيب  .92
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 بريوت. –لبنان  –الرتاث العريب 
قيق: محدي عبد ، َته (840)ت:  تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج، البن امللقن .93

 .-بريوت- 1994املكتب اإلسالمي 1اجمليد السلفي ط
وسى ماض بن عي للقاضي ترتيب املدارك، وتقريب املسالك، ملعرفة أعالم مذهب مالك، .94

، ملك سن الثاين، َتقيق: سعيد أمحد أعراب، طبع أبمر امللك احل ه (544)ت:  البسيت
، ه 1401ألوىل الطبعة ارب، اململكة املغربية السابق/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغ

 .م1981
 ه .1401الة،ط مؤسسة الرس1/68التشريع اجلنائي اإلسالمي لعبد القادر عوده  .95
يد عب    د ه     ( َتقي    ق: د/ س    794تش    نيف املس    امع: لإلم    ام ب    در ال    دين الزركش    ي )ت:  .96

 .      إلسالمياالعزيز، د/ عبد هللا ربيع مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث 
وث دارا لبح 1ط ين،الغراي نتطبيقات قواعد الفقه عند املالكية للصادق بن عبد الرمح .97

 ه .1423 –ديب  –إلمارات ا –للدراسات اإلسالمية 
ه  1427زم دار ابن ح 1تعارض القياس مع خرب الواحد ل)د/ خلضر خلضاري( ، ط .98

 لبنان. -بريوت
 دار 1جني ط الربز  هللاالتعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية للدكتور/ عبد اللطيف عبد .99

 ه .1413الكتب العلمية 
 1الداية، ط وانق: د/ حممد رضَتقي ه (1031عبدالرؤف املناوي )تالتعاريف حملمد  .100

 ه .1410دار الفكر بريوت
الكتب العلمية  دار 2، طه (816) ت:  التعريفات أليب احلسن علي بن حممد اجلرجاين .101

 لبنان. –بريوت 
 ه 1401 –بريوت  –تعليل األحكام حملمد شليب ط دار النهضة العربية  .102
دار  1ني الدمهاين، طَتقيق: د/ حس، ه (378)ت: ابن اجلالبيب القاسم عبيدهللا التفريع أل .103

 .ه 1408الغرب 
لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير  ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن =تفسري الطربي .104
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َتقيق: د/ عبد احملسن الرتكي ابلتعاون مع مركز البحوث  ه ( 310الطربي )ت: 
 ه  .1422 –القاهرة  –والدراسات اإلسالمية ، ط هجر 

مشقي ري الدن كثللحافظ عماد أيب الفداء إمساعيل بن عمر ب عظيمتفسري القرآن ال .105
 ط مؤسسة الراين.ه ( 774)ت:
ط دار  ه (852للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت:تقريب التهذيب  .106
 ه .1420دار بن حزم  1طه ، 1416لعاصمة، َتقيق: صغري أمحد ا
 دار العاصمة. 1تقريب النواوي للسيوطي، ط .107
 الكل    يب ول إىل عل    م األص    ول: لإلم    ام الش    هيد حمم    د ب    ن أمح    د ب    ن ج    زيتقري    ب الوص     .108

ة الثاني ة ، الطبع ه ( َتقيق د/ حممد بن املختار بن الش يخ حمم د األم ني الش نقيطي741)ت:
 بدون اسم الناشر والتاريخ. 

 2بو زنيد، طأ، َتقيق: د/ عبد احلميد ه (408)ت: التقريب واإلرشاد للباقالين .109
 ه .1418مؤسسة الرسالة 

ب هري اببن رجدي الشبغدالحافظ أيب الفرج عبد الرمحن التقرير القواعد وَترير الفوائد ل .110
 – السعودية –دار بن عفان 1َتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط( 795)ت:
 ه .1419 -اخلرَُب 
، َتقيق: د/ ه (786:)ت التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي حملمد بن حممود البابرِت .111

 ه .1426الم صبحي حامد، ط وزارة األوقاف الكويتية عبد الس
 1طلبنان، و  –وت دار الفكر بري  1ط ه (879ت ) التقرير والتحبري البن أمري احلاج .112

 ه .1419دار الكتب العلمية 
علي بن  مد بنحمجاع تقومي النظر يف مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية انفعة، أليب ش .113

 -تبة الرشد مك1احل بن انصر بن صاحل اخلزمي، ، طشعيب بن الدهان ،َتقيق : د. ص
 .م2001 -ه  1422 -الرايض السعودية / 



 

 738 

ج   ر ل   ي ب   ن حعالتلخ   يص احلب   ري يف خت   ريج أحادي   ث الرافع   ي الكب   ري: للح   افظ أمح   د ب   ن  .114
رة ملدين     ة املن     و ه      ( َتقي     ق الس     يد عب     د هللا هاش     م اليم     اين امل     دين، ا852العس     قالين )ت: 

 : د/ حممد الثاين بن عمر بن موسى.َتقيق سلفأضواء ال 1ه . ،و ط1384
ع   روف إبم   ام يين املالتلخ   يص يف أص   ول الفق   ه: أليب املع   ايل عب   د املل   ك ب   ن عب   د هللا اجل   و  .115

 –لبش ائر اإلس المية ادار  1ه (  د/ عبدهللا النيب ايل و بش ريِّ العم ري، ط478احلرمني، )ت:
 ه .1417لبنان  –بريوت 
 ( ه  761ت: عم  وم: للح  افظ خلي  ل كيكل  دي العالئ  ي )تلق  يح الفه  وم يف تنق  يح ص  يغ ال .116

 ه .1403 1َتقيق د/ عبد هللا حممد إسعاف آل الشيخ ط
ق ه ( َتقي 510 التمهيد يف أصول الفقه: أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين )ت: .117

رتاث اإلس المي مرك ز البح ث العلم ي وإحي اء ال  1مفيد حممد أبو عمش ة جامع ة أم الق رى ط
   ه .  1406
 ه ( 772)ت: سنويلعبد الرحيم بن احلسن اإل التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، .118

 ه .1407مؤسسة الرسالة  4َتقيق: د/ حممد هيتو، ط
ت: نمري ) الالتمهيد البن عبد الرب: أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب .119

 د/ عبدهللا الرتكي. :مجع ،شروح املوطأه (، ط 463
 1يد، طأبو ز  صاحل مشكالت اهلداية البن أيب العز احلنفي َتقيق: أنورالتنبيه على  .120

 ه .1424مكتبة الرشد 
ه    ( دار 676هت  ذيب األمس   اء واللغ  ات: أليب زك   راي حمي  ي ال   دين ب  ن ش   رف الن  ووي )ت: .121

 لبنان.      –الكبت العلمية بريوت 

 سالةمؤسسة الر 1ه ( ط852للحافظ بن حجر العسقالين )ت: هتذيب التهذيب  .122
 ه .1416
أنصار 1 ط، َتقيق: حممد حامد الفقي،  ه (751)ت: هتذيب السنن البن القيم .123

 السنة مصر.
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مس  ائل  هت  ذيب املس  الك يف نص  رة م  ذهب مال  ك عل  ى م  نهج الع  دل واإلنص  اف يف ش  رح .124
أمح   د ب   ن  ه    ( َتقي   ق أ/543اخل   الف: أليب احلج   اج يوس   ف ب   ن دوانس الفن   دالوي، )ت: 

 م. 1998ه  1419ألوقاف املغربية، حممد البوشيخي، طبع وزارة ا
، ط دار الكتب ه (972حملمد أمني املعروف أبمري ابدشاه احلنفي )ت: تيسري التحرير  .125

 مكة. -العلمية، توزيع: دار الباز
 لسميع اآليبعبد ا صاحللالثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة أيب زيد القريواين:  .126

 ط دار الكتب العلمية. األزهري،
ت: )حلاجب ابن ع األمهات: جلمال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر املعروف ابجام .127

وىل ألا دمشق الطبعة ه ( َتقيق: أيب عبد الرمحن األخضري، اليمامة للطباعة والنشر،646
 م. 1998ه  1419
 1ط ،جمليد بد اجامع التحصيل يف أحكام املراسيل للحافظ العالئي َتقيق: محدي ع .128

 م.1978 -ه  1398عراقية وزرة األوقاف ال
 ،رانؤوطَتقيق: شعيب األه ( 795)ت جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي .129

 ه .1423مؤسسة الرسالة  7وإبراهيم ابجس، ط 
األنصاري  ن أمحدبمد اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب: لإلمام أيب عبد هللا حم .130

 ه .1427مؤسسة الرسالة 1طَتقيق: د/ عبدهللا الرتكي ه ( 671القرطيب )ت: 
تبة مك 1ط امدحميد اجلامع لشعب اإلميان للبيهقي، َتقيق: د/ عبد العلي عبد احل .131

 ه .1423الرشد 
دار  1، طلتليليااهر اجلامع من املقدمات البن رشد احلفيد َتقيق: د/ املختار بن الط .132

 األردن. -ه  1405الفرقان 
 ه (،771)ت:  سبكيد الوهاب بن علي بن المجع اجلوامع يف أصول الفقه: لتاج الدين عب .133
 ه .1424دار الكتب العلمية 2ط
ب العلمية دار الكت 1مجع اجلوامع للسيوطي َتقيق: خالد عبد الفتاح شبل ،ط .134

 ..ه .1421
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ار إم   ام د ج   واهر اإلكلي   ل ش   رح خمتص   ر العالم   ة الش   يخ خلي   ل يف م   ذهب اإلم   ام مال   ك .135
 .ه 1366ط مصطفى احلليب زهري، التنزيل: للشيخ صاحل عبد السميع اآليب األ

نف   ي، )ت: م   د احلاجل   واهر املض   يهة يف طبق   ات احلنفي   ة، حملي   ي ال   دين عب   د الق   ادر ب   ن حم .136
 ه  .1413ة الثانية ه ( َتقيق: د/ عبد الفتاح حممد احللو، دار هجر، الطبع775
 م   د أم   نيار: حملحاش   ية اب   ن عاب   دين = رد احملت   ار عل   ى ال   در املخت   ار ش   رح تن   وير األبص    .137

 .ه 1423-الرايض  –ه ( ، ط دار عامل الكتب 1252الشهري اببن عابدين )ت:
ين: أليب م  ات ال  دحاش  ية إعان  ة الط  البني عل  ى ح  ل ألف  اظ ف  تح املع  ني ش  رح ق  رة الع  ني مبه .138

 ه .1422دار الكتب العلمية  2بكر ابن سيد حممد شطا الدمياطي،ط 
ب ء الكتحياإجوري ط دار إلبراهيم البا حاشية الباجوري على ابن القاسم الغزي .139

 العربية.
يجرم   ي حاش   ية البيجرم   ي عل   ى ش   رح م   نهج الط   الب: لس   ليمان ب   ن عم   ر ب   ن حمم   د الب .140

 ط دار الكتب العلمية.ه ( 1221)ت:
كي )ت: ي امل الحاشية اخلرشي عل ى خمتص ر س يدي خلي ل: للعالم ة حمم د ب ن عب د هللا اخلرش  .141

بع    ة األوىل العلمي    ة، ب    ريوت، الط دار الكت    ب 1ط ه     ( ض    بط وخت    ريج: زك    راي عم    ريات،1101
 م.1997 -ه  1417
ط دار  لدس وقي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : للعالمة مشس الدين حمم د عرف ه ا .142

 العربية. إحياء الكتب 
ن ب دهللاعب ، للشيخة الطالب شرح َترير تنقيح اللبابحاشية الشرقاوي على َتف .143

 .ه 1418دار الكتب العلمية  1، طه (1226) حجازي بن إبراهيم الشرقاوي
 فكر.حاشية الصبان على شرح األمشوين حملمد بن علي الصبان، ط دار ال .144
ة ابن أيب لى رسالحاشية العدوي على شرح أيب احلسن ، املسمى كفاية الطالب الرابين ع .145

دار  لبق اعي،ازيد القريواين، يف مذهب اإلمام مالك، ض بط وتص حيح: يوس ف الش يخ حمم د 
 م.1992 -ه  1412وت الفكر، بري 
 حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع حلسن بن حممد العطار .146
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 ه .1420درا الكتب العلمية  1، طه (1250)ت:
ب ن حمم د  سن عل ياحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي: لإلمام القاضي أيب احل .147

علمي  ة، لكت  ب الب  د املوج  ود، دار اامل  اوردي ، َتقي  ق: الش  يخ عل  ي مع  وض، والش  يخ ع  ادل ع
 م.1994ه  1414الطبعة األوىل: 

لوهاب أبو اعبد  /: د احلدود البهية يف القواعد املنطقية حلسن املشاط املكي ، تقدمي .148
 ه .1419سليمان ، الناشر: أمحد حسن املشاط 

ن القيم دار ابن عفان و دار اب 1احلدود للباجي َتقيق: مصطفى األزهري ط .149
 ه .1429
 –السعودية  –العاصمة  دار 2التعزيرات عند ابن القيم لبكر عبد هللا أبو زيدطود و احلد .150

  ه .1415 –الرايض 

َتقيق: أيب  ازي،خالصة الدالئل يف تنقيح املسائل، حلسام الدين علي بن مكي املر  .151
 ه .1428مكتبة الرشد 1الفضل الدمياطي ،ط

، َتقيق: عبدهللا ه (852)ت: سقالينالدراية يف ختريج أحاديث اهلداية البن حجر الع .152
 .لبنان – بريوت -هاشم اليماين، ط دار املعرفة

ن  طبعة ابكستا ، ه (855)ت: الدرر احلكام يف شرح غرر األحكام ملاّل خسرو احلنفي .153
 كراتشي.
 ، ط داره (852)ت: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين .154

 ريوت .ب–إحياء الرتاث  العريب
، َتقيق: ه (893ت:) الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع لشهاب الدين امحد الكوراين .155
 اجلامعة اإلسالمي 1د اجمليدي، طسعي
عب   د  لن   يب ب   ندس   تور العلم   اء، أو ج   امع العل   وم يف اص   طالحات الفن   ون: للقاض   ي عب   د ا .156

 ه .1421ة، بريوت ، الطبعة األوىل الرسول األمحد َنَكري، دار الكتب العلمي
ن فرح ون حمم د ب  الديباج امل ذهب: يف معرف ة أعي ان علم اء امل ذهب إلب راهيم ب ن عل ي ب ن .157

 ه (، دار الكتب العلمية بريوت.   779)ت:
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دار  1زه، طَتقيق: حممد أبو خب ه (684)ت: لقرايفمحد بن إدريس االذخرية أل .158
 م.1994الغرب اإلسالمي 

، مس اهلجرين اخلالقر امن علماء  ي احلنبليرؤوس املسائل اخلالفية أليب املواهب العكرب  .159
 ه .1421دار اشبيليا  1َتقيق: د/ انصر السالمة، ط

ق: عبدهللا نذير ه ( َتقي538رؤوس املسائل اخلالفية حملمود بن عمر الزخمشري )ت: .160
 ه .1407دار البشائر اإلسالمية  1أمحد، ط
نف  ي )ت: ِت احلد الب  ابر ال  ردود والنق  ود ش  رح خمتص  ر اب  ن احلاج  ب: حملم  د ب  ن حمم  ود أمح   .161

وىل مكتب ة ع ة األه ( َتقيق د/ ضيف هللا العمري ود/ ترحيب بن ربيعان الدوسري الطب786
 ه .       1426الرشد الرايض 

شاكر، املكتبة  ه ( َتقيق أمحد حممد204الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )ت: .162
 لبنان. –العلمية بريوت 

كي يف الس باج ب: لعب د الوه اب ب ن عل ي ب ن عب د الك ارفع احلاج ب ع ن خمتص ر اب ن احل .163
امل وىل، ع  ه   ( َتقي  ق عل  ي حمم  د مع  وض، وع  ادل أمح  د عب  د املوج  ود، الطبع  ة األ771)ت:

 ه .   1419الكتب بريوت 
وش   اوي، رف   ع النق   اب ع   ن تنق   يح الش   هاب: أليب عل   ي حس   ني ب   ن عل   ي الراجراج   ي الش .164

 ه .1425د، الرايض، كتبة الرشم1طه (، َتقيق: أمحد بن حممد السراح، 899)ت: 
هلندي، كنوي االل الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل أليب احلسنات حممد عبد احلي .165

الناشر: مكتب  –بريوت  –دار البشائر اإلسالمية  3َتقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، ط
 املطبوعات اإلسالمية ِبلب.

ه   ( 676وي )ت:ب  ن ش  رف الن  و  روض  ة الط  البني وعم  دة املفت  ني: لإلم  ام أيب زك  راي حي    .166
 بريوت.  -الطبعة الثانية املكتب اإلسالمي

م ة احلنبل ي ب ن قداروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد: ال .167
 -اّينسس  ة ال  ر ه   ( تق  دمي وتوض  يح د/ش  عبان حمم  د ب  ن إمساعي  ل، الطبع  ة األوىل مؤ 620)ت:

 بريوت.     
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اجلوزي ة،  اب ن ق يم العباد: للحافظ مش س ال دين حمم د ب ن أيب بك رزاد املعاد يف هدي خري  .168
لرس  الة، ا مؤسس  ة 3طه   (، َتقي  ق: ش  عيب األرن  ؤوط، وعب  د الق  ادر األرن  ؤوط، 751)ت: 

 ه .1418
 ة النبوية.املدين –ري الزايدة على النص للدكتور: عمر بن عبد العزيز، نشر: دار البخا .169
-بريوت–دار صادر 2أمحد الدايل، طحممد  /سفر السعادة للسخاوي َتقيق: د .170

 ه .1415
خت   ار ب   ن ه    ( َتقي   ق حمم   د امل794سالس   ل ال   ذهب: لإلم   ام ب   در ال   دين الزركش   ي )ت: .171

 حممد األمني الشنقيطي الطبعة الثانية. 
ف املع    ار  السلس    لة األحادي    ث الص    حيحة: للش    يخ حمم    د انص    ر ال    دين األلب    اين مكتب    ة .172

 الرايض.
ه   (، َتقي  ق: 275 حمم  د ب  ن يزي  د الق  زويين )ت: س  نن اب  ن ماج  ة: للح  افظ أيب عب  د هللا .173

 .بريوت -، دار الفكرحممد فؤاد عبدالباقي
قي    ق: ه     (، َت275ب    ن األش    عث السجس    تاين )ت:  س    نن أيب داود: للح    افظ س    ليمان .174

 حممد حميي الدين عبداحلميد، ط دار الفكر.
يق: أمح د ق، َته (279سنن الرتمذي = اجلامع: لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي )ت:  .175

 بريوت. -شاكر، ط دار إحياء الرتاث العريب
بدهللا هاش م َتقيق: ع ه (،385سنن الدارقطين: للحافظ علي بن عمر الدارقطين )ت:  .176

 ه .1386بريوت،  -اليماين، ط دار املعرفة
: يهق    ي )تالس    نن الك    ربى : احل    افظ الكب    ري أيب بك    ر أمح    د ب    ن احلس    ني ب    ن عل    ي الب .177

 القادر عطا، مكتبة دار الباز_ مكة املكرمة.َتقيق: حممد عبده ( 458
ه   (، 303س  نن النس  ائي = اجملت  ا: للح  افظ أمح  د ب  ن ش  عيب ب  ن عل  ي النس  ائي )ت:  .178

وىل طبع       ة األَتقي       ق وت       رقيم: مكت       ب َتقي       ق ال       رتاث اإلس       المي ، دار املعرف       ة ب       ريوت، ال
 .ه 1411
 لعلمية.ب ادار الكت 1سنن النسائي الكربى، َتقيق: د/ عبد الغفار سليمان، ط .179
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 يب: )ت:س    ري أع    الم الن    بالء: لإلم    ام مش    س ال    دين حمم    د ب    ن أمح    د ب    ن عثم    ان ال    ذه .180
عيب ش ش راف ه ( َتقيق: مجاعة منهم: حممد نعيم العرقسوسي وبشار ع واد مع روف إب748

 م.1989 -ه  1409األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة 
 تشي .كرا  –خالد السبع، ط ابكستان سنن الدارمي َتقيق: فواز أمحد زمريل، و  .181
 -السعودية-مكتبة الرشد 1السنن الصغرى للبيهقي، نسخة األعظمي، ط .182

 ه .1422الرايض
لكت   اب اف، دار ش   جرة الن   ور الزكي   ة يف طبق   ات املالكي   ة: للعالم   ة حمم   د ب   ن حمم   د خمل   و  .183

 ه .1349العريب، بريوت، الطبعة األوىل 
ت: نبل  ي )لف  الح عب  د احل  ي ب  ن العم  اد احلش  ذرات ال  ذهب يف أخب  ار م  ن ذه  ب: أليب ا .184

 م.1979 -ه  1399ه (، دار املسرية، بريوت، الطبعة األوىل 1089
)ت:  هلم   دايناش   رح اب   ن عقي   ل عل   ى ألفي   ة اب   ن مال   ك: لبه   اء ال   دين عب   د هللا ب   ن عقي   ل  .185

ه   1418 ب ريوت  ه (، َتقيق حمم د حمي ي ال دين عب د اجملي د، املكتب ة العص رية، ص يدا 769
 م.1997 -
ق:  املنط     ش     رح األخض     ري عل     ى س     لهمه، املطب     وع م     ع إيض     اح امل     بهم م     ن مع     اين الس     لم يف .186

 م. 1948 -ه  1367للدمنهوري، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة األخرية 
زاين )ت: التفت  ا ش  رح التل  ويح عل  ى التوض  يح مل  يف التنق  يح يف أص  ول الفق  ه: لس  عد ال  دين .187

ألوىل لطبع  ة ااالش  يخ زك  راي عم  ريات. دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ريوت، ه   ( ض  بط وخت  ريج 792
 .ه 1416
 لزرقايناوسف على موطأ اإلمام مالك: حملمد بن عبد الباقي بن ي شرح الزرقاين .188

 ه (، ط دار الفكر.1122)ت:
، لشاويشمد اشرح السنة للحسني بن مسعود البغوي، َتقيق: شعيب األرنؤوط و حم .189
 ه .1403بريوت  –دمشق  –املكتب اإلسالمي  2ط
بغوي، د الشرح السنة، كتاب القصاص، ابب الدية، أليب حممد احلسني بن مسعو  .190

 ه .1396 -دمشق   –املكتب اإلسالمي  1َتقيق: شعيب األرنؤوط، ط
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ن بن د الرمحن عبشرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل: للقاضي عضد امللة والدي .191
 ه .1424كتب العلميةدار ال 1ه (.ط756أمحد اإلجيي )ت:

 ه .1409 –دمشق   -دار القلم  2، طشرح القواعد الفقهية للزرقا .192
 الكتب ط دار عامل ه (620احلنبلي )ت الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة .193

 ه .1426
ار الفك   ر ه    ( د1201الش   رح الكب   ري: للش   يخ س   يدي أمح   د ال   دردير أب   و الربك   ات )ت: .194

   بريوت، مطبوع مع حاشية الدسوقي. 
 شرح الكوكب الساطع للسيوطي، مكتبة الباز، مكة املكرمة. .195
ه   (، َتقي  ق 972ش  رح الكوك  ب املن  ري: للعالم  ة حمم  د ب  ن أمح  د املع  روف ابب  ن النج  ار )ت:  .196

 .ه 1418 الدكتور حممد الرحيلي، والدكتور نزيه محّاد، مكتبة العبيكان، الرايض،
: عب د اجملي د ه  ( َتقي ق476ت: شرح اللم ع: أليب إس حاق إب راهيم ب ن عل ي الش ريازي ) .197

 ه .1408اإلسالمي، الطبعة األوىل  تركي، دار الغرب
يف )ت: ن الق راشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول: لإلمام شهاب الدي .198

 ه .1418ر الفكر، الطبعة األوىل ه (، دا684
(، ط دار ه 899عروف بزروق )ت:ألمحد بن حممد الربنسي امل ،شرح زّروق للرسالة .199

 ه .1402الفكر 
حمي   ي  ش   رح ص   حيح مس   لم املس   مى )املنه   اج ش   رح ص   حيح مس   لم ب   ن احلج   اج(: لإلم   ام .200

أمون ش  يحا، م  ه   (، َتقي ق الش  يخ خلي ل 676ال دين أيب زك  راي حي   ب  ن ش رف الن  ووي )ت: 
 دار املعرفة، بريوت.

زي ط محد العنأَتقيق: ه (، 909سول على علم األصول البن املربد )ت:شرح غاية ال .201
 ه 1421دار البشائر اإلسالمية 

 –السعودية  –ليا كنوز اشبي  1شرح املختصر يف أصول الفقه للدكتور/ سعد الشثري، ط .202
 ه . 1428 -الرايض
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ه ( َتقيق 716شرح خمتصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف، )ت:  .203
 ه .1424وت لبنان د/ عبد احملسن الرتكي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة بري 

ف ي )ت: وي احلنشرح معاين اآلاثر: أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطح ا .204
 ه .1399دار الكتب العلمية بريوت  1ه ( َتقيق حممد زهري النجار ط321
 .ه 1428  دار ابن اجلوزي 1ثيمني طالشرح املمتع على زاد املستقنع البن ع .205
به  وِت دري  س الإئق أويل النه  ى: ملنص  ور ب  ن ي  ونس ب  ن ش  رح منته  ى اإلرادات املس  مى دق  ا .206

 ه .1421مؤسسة الرسالة 1َتقيق: د/ عبدهللا الرتكي، طه ( 1015)ت: 
، َتقيق: د/ (ه 749)ت: ألصفهاينشمس الدين حممود بن عبدالرمحن اشرح املنهاج ل .207

 ه .1410 –الرايض  -مكتبة الرشد  1عبد الكرمي النملة، ط
 ه .1424دار الكتب العلمية  1األنوار البن امللك، ط شرح منار .208
 َتقيق: حممد اري،شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر لعلي بن سلطان اهلروي الق .209

 ان.لبن – ريوتبنزار متيم ، وهيثم نزار متيم ، ط شركة دار األرقم بن أيب األرقم 
مكتبة  1دوي، طقي باعبد البشرح اليواقيت الثمينة أليب عبدهللا السجلماسي، َتقيق:  .210

 ه .1425الرشد 
  (ه751ت:) قيمشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل البن ال .211

 ه .1412، 1جده ط –َتقيق: مصطفى أبو النصر الشليب الناشر : مكتبة السوادي 
ماليني دار العلم لل 2الصحاح إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، َتقيق أمحد عبد الغفور  ط .212

 ه .1399
خاري يل البمساعصحيح البخاري = اجلامع الصحيح: لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إ .213

 -ليمامةا -، دار ابن كثري3ه (، َتقيق: د/ مصطفى ديب البغا/ ط256)ت اجلعفي
 ه .1407 -بريوت
 طباعت    ه ص   حيح اب   ن ماج    ه: للش   يخ العالم    ة حمم   د انص   ر ال    دين األلب   اين أش    رف عل   ى .214

ول اخلل   يج، ع   ريب ل   دي   ه وفهرس   ه زه   ري الش   اويش الطبع   ة الثالث   ة مكت   ب الرتبي   ة الوالتعلي   ق عل
 ه .  1408
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نيده تص   ر أس   اص   حيح أيب داود: أتلي   ف الش   يخ العالم   ة حمم   د انص   ر ال   دين األلب   اين اخ .215
 ه .1409 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 1وعلق عليه وفهرسه زهري الشاويش ط

 اختصر أللباينالدين أتليف الشيخ العالمة حممد انصر ا وزايدته، صحيح اجلامع الصغري .216
 وت.بري  –ط املكتب اإلسالمي   أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهري الشاويش

)ت:  ص     حيح مس     لم: لإلم     ام أيب احلس     ني مس     لم ب     ن احلج     اج القش     ريي النيس     ابوري .217
 ه ( َتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث بريوت. 261
دار  1ط خيل،لة على اجلهمية واملعطلة َتقيق: علي بن حممد الدالصواعق املرس .218

 ه . 1408 –الرايض  –العاصمة 
 ه .1419مكتبة املعارف  1ضعيف سنن النسائي لأللباين ط .219
 ه .1386مشقاملكتبة األموية بد1ضوابط املصلحة حملمد سعيد رمضان البوطي، ط .220
ه   ( 851اض  ي ش  هبة )ت: طبق  ات الش  افعية: أليب بك  ر أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن عم  ر ب  ن ق .221

  .  ه1407ت َتقيق د/ احلافظ عبد العليم خان الطبعة األوىل دار عامل الكتب بريو 
ي )ت:  الس   بكطبق   ات الش   افعية الك   ربى: لت   اج ال   دين عب   د الوه   اب ب   ن عل   ي ب   ن عب   د الك   ايف .222

 ة.ية ابلقاهر ب العربه ( َتقيق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح احللو، دار إحياء الكت771
ه    ( 476طبق   ات الفقه   اء: أليب إس   حاق إب   راهيم ب   ن عل   ي ب   ن يوس   ف الش   ريازي )ت:  .223

 َتقيق خليل امليس دار القلم بريوت.
وىل دار ه    ( َتقي   ق إحس   ان عب   اس الطبع   ة األ230الطبق   ات الك   ربى: الب   ن س   عد )ت: .224

 م.  1968صادر بريوت 
 3ب  اركي طامل ه   ( َتقي  ق: د/أمح  د458الع  دة يف أص  ول الفق  ه: للقاض  ي أيب يعل  ى )ت: .225

 ه . 1414

 ه .1412 1العرف وأثره يف الشريعة والقانون ألمحد بن علي املباركي ط .226
ه   ( 623فع  ي )ت:العزي  ز ش  رح ال  وجيز املع  روف ابلش  رح الكب  ري: لعب  د الك  رمي حمم  د الرا .227

مي    ة ت    ب العلَتقي    ق عل    ي حمم    د مع    وض وع    ادل أمح    د عب    د املوج    ود الطبع    ة األوىل دار الك
 ه .  1417
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ه    ( 684)ت: نظ   وم يف اخلص   وص والعم   وم: ش   هاب ال   دين أيب العب   اس الق   رايفالعق   د امل .228
 -ملع     اديك     ورنيش ا  -مص     ر –دار الكت     يب  1َتقي     ق د/ أمح     د اخل     تم عب     دهللا، ط َتقي     ق:
 ه .1420

 ه . 1413ط دار السالم35،34عقوبة اإلعدام د/ حممد سعد الغامدي  .229
 1لباين، طان األليميق: وهيب سعقود اجلواهر املنيفة حملمد حممد مرتضى الزبيدي، َتق .230

 ه .1406مؤسسة الرسالة 
 ه .1316دار القلم  1لعبد الوهاب خالهف ط ،علم أصول الفقه .231
ن عبدهللا بأمحد /كتورعلم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري للد  .232

 ه .1427 –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  1الضوحيي، ط 
–ط األصيل ،ث أليب عمرو عثمان بن الصالح َتقيق نور الدين عنرت علوم احلدي .233

 ه .1385–حلب
ب دار الكت 1ط ،ه (786)ت: العناية شرح اهلداية حملمد بن حممد البابرِت احلنفي .234

 ه .1428العلمية 
اوي دنهعبد احلميد  العني للخليل ابن أمحد الفراهيدي ، رتبه على حروف املعجم : د/ .235

 ه  .1424علمية ، ط دار الكتب ال
لطبع   ة ا ، ه    (926)ت: غاي   ة الوص   ول ش   رح ل   ب األص   ول: أليب حي     زك   راي األنص   اري .236

 ه . 1354الثانية طبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر 
دار  1، طه (926:)ت الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية لزكراي األنصاري .237

 ه .1418الكتب العلمية بريوت 
، ه (826)ت: يراقالع أمحد بن عبدالرحيم ع شرح مجع اجلوامع أليب زرعةالغيث اهلام .238

 ه .1420 -القاهرة -الفاروق احلديثة 1َتقيق: مكتب قرطبةط
ن تيمية ليم ابد احللشيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبالفتاوى الكربى  .239

 لبنان. -ط دار املعرفة بريوت ه ( 728احلراين )ت:
اية بشرح النقاية أليب احلسن علي بن سلطان اهلروي القاري، َتقيق: حممد فتح ابب العن .240
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 بريوت . -دار األرقم بن أيب األرقم  1نزار متيم، وهيثم نزار متيم، ط
  ين )ت:ف تح الب  اري ش رح ص  حيح البخ اري : للح  افظ أمح د ب  ن عل ي ب  ن حج ر العس  قال .241

 ه .1421، الرايض، الطبعة األوىل ه (، دار السالم 852
لعالم   ة زي   ن إلم   ام الف   تح الغف   ار بش   رح املن   ار املع   روف مبش   كاة األن   وار يف أص   ول املن   ار:  .242

دار الكت    ب  ه     ( الطبع    ة األوىل970ال    دين ب    ن إب    راهيم ب    ن حمم    د ب    ن جن    يم احلنف    ي )ت: 
 ه .               1422العلمية، بريوت 

م  د ب  ن عل  ي إلم  ام حملف  تح الق  دير اجل  امع ب  ني ف  يّن الرواي  ة والدراي  ة م  ن عل  م التفس  ري، :  .243
 .ه 1413القاهرة –دار احلديث 1َتقيق : سيد إبراهيم ط (ه 1250الشوكاين )ت: 

 -ب العلمية دار الكت 1لشمس الدين السخاوي، ط شرح ألفية احلديث فتح املغيث .244
 ه .1403 –لبنان 
 ني  ة، حمم  د ب  ة الثانالف  تح املب  ني يف طبق  ات األص  وليني: لعب  د هللا مص  طفى املراغ  ي الطبع   .245

 ه .1354دمج وشركاه بريوت لبنان 
َتقي  ق ال  دكتور  ه  (763الف روع: للعالم  ة الفقي  ه مش س ال  دين حمم  د ب ن مفل  ح املقدس  ي )ت:  .246

 .ه 1424 ، بريوت، الطبعة األوىلعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة
حس ن يق عم ر ه (، َتق684الفروق لإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف )ت:  .247

 ه .1424الرسالة، الطبعة األوىل الِقيهام، مؤسسة 
حسن  : حممدقيقفصول البدائع يف أصول الشرائع حملمد بن محزة الفناري الرومي َت .248

 ه .1427لبنان  –بريوت  –إمساعيل، ط دار الكتب العلمية 
 1بود، طيم العبراهالفقه النافع أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي، َتقيق:د/ إ .249

 ه .1421-الرايض  -مكتبة العبيكان
ي )ت: م     د األنص     اري اهلن     دف     واتح الرمح     وت بش     رح مس     لم الثب     وت: لعب     د العل     ي حم .250

 ه .1423دار الكتب العلمية  1ه (، عناية: عبدهللا حممود عمر، ط1225
 لنف  راوي )ت:غن  يم ا الفواك  ه ال  دواين عل  ى رس  الة اب  ن أيب زي  د الق  ريواين: للش  يخ أمح  د ب  ن .251

 دار الفكر، توزيع املكتبة التجارية الكربى.ه (، ط 1126
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 ه .1423مكتبة الرشد  1قاعدة العادة حُمَكهَمة د/ يعقوب الباحسني ط .252
القاهرة  -ديثدار احل 1القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني حملمود عثمان ط .253

 ه .1421
تق دمي:  ،ه  (817القاموس احمليط: للعالمة اللغوي حممد ب ن يعق وب الف ريوزآابدي )ت:  .254

 ه . 1424لبنان  –بريوت–دار إحياء الرتاث العريب  2حممد املرعشلي، ط
 /دقيق: َت، افريأليب بكر بن العريب املع بن أنس،املوطأ القبس يف ِمموعة شروح  .255

 ه .1426 1الرتكي، ط
سالمية ابملدينة اجلامعة اإل 1من األدلة األربعة أتليف: حممد دكوري، طالقطعية  .256

  .ه1420النبوية،
، ه (489ت: )قواطع األدلة يف األصول: أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين  .257

 ه .1419مكتبة التوبة 1َتقيق: د/ عبدهللا احلكمي ، ط
، ه (660السلمي )ت:  قواعد األحكام يف إصالح األانم للعز بن عبد السالم .258

 ه .1421دار القلم 1َتقيق:د/ نزيه محاد، و د/ عثمان مجعه ، ط
،  ر ابن القيم ط داملغيناد األصولية وتطبيقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابه القواع .259

 ودار ابن عفان.
لة مؤسسة الرسا 1قواعد احلديث للقامسي َتقيق: مصطفى شيخ مصطفى، ط .260

 ه .1425
قي  ق أمح  د ب  ن َته   ( 758القواع  د: أليب عب  د هللا حمم  د ب  ن حمم  د ب  ن أمح  د املق  ري )ت:  .261

    املكرمة.   المي مكةجامعة أم القرى معهد البحوث العلمية والثراث اإلسعبد هللا بن محيد 

ة دكت   وراة ني   ل درج   لالقواع   د املش   رتكة ب   ني أص   ول الفق   ه والقواع   د الفقهي   ة: رس   الة علمي   ة  .262
 ه .1415رحيلي ابجلامعة اإلسالمية، لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن سليم هللا ال

 م البعل  ي)ت:ب  ن للح  اا يتعل  ق هب  ا م  ن األحك  ام الفرعي  ة: الالقواع  د والفوائ  د األص  ولية وم   .263
 ه .1418بريوت  –َتقيق: عبد الكرمي الفضلي،ط املكتبة العصرية صيدا ه ( ، 803
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 1الن، ط، َتقي   ق: د/ عب   د ال   رمحن الش   عه    (829)ت: القواع   د لتق   ي ال   دين احلص   ين .264
 ه .1418الرايض  –مكتبة الرشد 

بة العصرية املكت ضلي،طاللحام َتقيق: عبد الكرمي الفالقواعد والفوائد األصولية البن  .265
 ه .1418بريوت  –صيدا 
 بريوت. -لقوانني الفقهية البن جزي ط دار العلم للمالينيا .266
 1حلسني، طادهللا ن عببالقياس يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، أتليف: وليد بن علي  .267

 ه .1426مكتبة الرشد 
 )ن عب    اد ول: أليب عب    د هللا حمم    د ب    ن حمم    ود ب    الكاش    ف ع    ن احملص    ول يف عل    م األص     .268
ار د 1ه     ( َتقي    ق الش    يخ ع    ادل أمح    د عب    د املوج    ود/ وعل    ي حمم    د مع    وض، ط 653ت:

 ه .     1419الكتب العلمية 

َتقيق:  (ه 714)ت: اقيسام الدين حسني بن على السغنالكايف شرح البزدوي حل .269
كتبة الرشد م 1طاإلسالمية،  فخر الدين سيد حممد قانت ، رسالة دكتوراه من اجلامعة

 ه .1422
ب د ال رب عم د ب ن حمالكايف يف فقه أهل املدين ة: للح افظ أيب عم ر يوس ف ب ن عب د هللا ب ن  .270

  ثة.مكتبة الرايض احلدي 1طه (، َتقيق: د/ حممد حممد املوريتاين 463)ت: 
 : د/ عبد هللاَتقيق ه (620)ت: ابن قدامةوفق الدين عبدهللا بن أمحد الكايف مل .271

 ه .1418دار هجر  1الرتكي، ط
د د/ حممد أمح َتقيق: ه (286)ت: ملربدحملمد بن يزيد األزدي الشهري  اب الكامل .272

 ه .1413 –بريوت  –مؤسسة الرسالة 2الدايل، ط 
، ه (522ت:) كتاب يف أصول الفقه أليب الثناء حممود بن زيد الالمشي احلنفي .273

 م.1995الميدار الغرب اإلس 1َتقيق: عبد اجمليد تركي، ط
دار  1 (، طه1051)ت: كشاف القناع على ميف اإلقناع ملنصور بن يونس البهوِت  .274

 ه .1418الكتب العلمية
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل أليب القاسم حممود بن  .275
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 –َتقيق: عبد الرزاق املهدي، ط دار إحياء الرتاث العريب   ه (538)ت: عمر الزخمشري
 لبنان. –بريوت 
ري لبخااكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: لعبد العزيز بن أمحد  .276

 ه 1419يب بريوت دار الكتاب العر  2ه ( َتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي ط730)ت:
نبلي احل لرمحن بن عبدهللا البعليكشف املخدرات والرايض املزهرات لعبد ا .277

 ه .1423ئر اإلسالمية دار البشا 1، طه (1192)ت:
لدمياطي، صطفى اين م ، َتقيق: أيب إسحاق إبراهيمعلم الروايةمعرفة أصول  الكفاية يف .278
 مْيت غْمر. –ه ، الناشر: دار اهلدى 1423دار الكتب املصرية  1ط
منشورات ه ( 462أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي )ت:الكفاية  .279

 النبوية.املكتبة العلمية ابملدينة 
َتقيق: عدانن  ه (1094أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي )ت:  الكليات .280

 ه .1419درويش، ط مؤسسة الرسالة 
ن احلسن رحيم بد اللعبالكوكب الدري يف ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية  .281

 ية.كويتف الَتقيق: د/ عبد الرزاق السعدي، ط وزارة األوقاه ( 772اإلسنوي )ت:
دار  1جايب، ط ، َتقيق: حممد غزايله (632)ت: لباب احملصول البن رشيق املالكي .282

 ه .1422البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
ملصري افريقي ر اإللإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظو لسان العرب  .283

لرتاث اياء بيدي ، ط إحَتقيق : أمني عبد الوهاب ،وحممد الصادق الع ه (711)ت:
 ه  .1418العريب 
يي الدين ديب، َتقيق: حمه ( 476أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )ت:  اللمع .284
 ه .1416بريوت  –دار الكلم الطيب ، ودار ابن كثري دمشق  1، ط
دي عد الس    عمباح    ث العل    ة يف القي    اس عن    د األص    وليني: لعب    د احلك    يم عب    د ال    رمحن أس     .285

 ه .  1421ة الثانية دار البشائر اإلسالمية بريوت العراقي الطبع
 عرفة.دار امل 1، طه (490، أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي )ت:املبسوط .286
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 –بريوت  –الة مؤسسة الرس 2ِماز القرآن أليب عبيدة َتقيق: د/ حممد فؤاد ، ط  .287
 ه .1401
ليبويل مان الكسلين لعبد الرمحن بن حممد ب ِممع األهنر يف شرح ملتقى األِبر لشيخي .288

 ه .1419دار الكتب العلمية  1طه ( 1078املدعو بشيخي زاه )ت:
، ه (1027)ت: ِممع الضماانت لغياث الدين أيب حممد غامن بن حممد البغدادي .289

 ه .1426دار الكتب العلمية  1َتقيق: عمرو سيد شوكت، ط
 (، ه676ت: )وي اجملموع شرح املهذب: لإلمام أيب زكراي حمي الدين بن حي  النو  .290

 السعودية.–جده  -وتكملته للمطيعي، ط مكتبة اإلرشاد
هد لطباعة فه (، ط ِممع امللك 728ِمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت:  .291

 املصحف الشريف ابملدينة املنورة.
-مصر -خلاجنيمكتبة ا2ه  ط 225احملاسن واألضداد أليب عثمان عمرو بن اجلاحظ ت  .292

 ه .1415
 –ه ، ط دار القلم 502ابء وحماورات الشعراء للحسني بن حممد األصفهاين تحماضرات األد .293

 بريوت.
 ه .1420دار البيارق  12، ط ه (543)ت: احملصول البن العريب .294
( َتقي ق: ط ه ه  606احملصول يف علم األصول: لفخر الدين حممد بن عمر الرازي )ت:  .295

 ه .1418مؤسسة الرسالة  3طجابر فياض العلواين 
ت )احلنفي  لبخاريازه امالربهاين لربهان الدين أيب املعايل حممود بن أمحد ابن احمليط  .296

  .ه 1424دار الكتب العلمية  1، َتقيق: عبد الكرمي اجلندي، ط(ه 616
دار الفك    ر،  ه     ( َتقي    ق: أمح    د حمم    د ش    اكر،456احملل    ى ابآلاثر: لإلم    ام اب    ن ح    زم )ت:  .297

 بريوت.
ط  ه (666ي )ت: بكر بن عبد القادر الراز لزين الدين حممد بن أيب خمتار الصحاح .298

 ه .1418لبنان  –بريوت  -املكتبة العصرية
جلمال أيب عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب )ت:  خمتصر ابن احلاجب .299
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 ه .1427دار ابن حزم  1، َتقيق د/ نذير محاد طه ( 646
  ه (،370 ت:العلماء أليب بكر أمحد بن علي اجلصاص الرازي ) خمتصر اختالف  .300

  .ه1416دار البشائر اإلسالمية  1َتقيق: د/ عبد هللا نذير أمحد، ط 
يق: أبو الوفا َتق  ه (321ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت:  خمتصر الطحاوي .301

 األفغاين، ط جلنة إحياء املعارف النعمانية ابهلند.
يق:د/ ي، َتقدور لقخمتصر القدوري أليب احلسني أمحد بن حممد البغدادي املعروف اب .302

 ه .1426مؤسسة الراين 1عبدهللا نذير، ط
قي ق د/ حمم د ه  ( َت803املختصر يف أصول الفقه: لعلي بن حممد بن علي البعل ي)ت:  .303

 مظهر بقا جامعة امللك عبد العزيز مكة املكرمة. 
يق: د/ ي، َتقدمشقاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل لعبد القادر بن بدران ال .304

 ه .1405 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  3 الرتكي، طعبد هللا
 املدونة الكربى رواية سحنون بن سعيد التنوخي، ط دار الفكر. .305
ت: يطي )للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنق يف أصول الفقه مذكرة .306

 املدينة النبوية. -، ط املكتبة السلفيةه (1393
َتقيق:  ه (456ت: ) العتقادات البن حزممراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت و ا .307

 م.1998 -ه   1419لبنان  –بريوت  –أمحد حسن أسرب، ط دار ابن حزم 
 بة األزهري ةو املكتمرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول يف أصول الفقه: للعالمة مال خسر  .308

 م. 2002للرتاث طبعة 
ري )ت: نيس   ابو اكم الاملس   تدرك عل   ى الص   حيحني: حملم   د ب   ن عب   د هللا أب   و عب   د هللا احل    .309

 ه .1417 –القاهرة  -دار احلرمني 1طه ( 405
ه ( َتقيق 505املستصفى من علم األصول: أليب حامد حممد بن حممد بن الغزايل )ت: .310

 د/ محزة بن زهري حافظ شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر جبدة. 
ل فيه : قا ، َتقيق شعيب األرنؤوط ،ه (241بن حنبل )ت: مسند اإلمام أمحد .311

 ه .1416مؤسسة الرسالة بريوت  1صحيح لغريه، ط
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مكتبة اإلميان 1مسند إسحاق بن راهويه َتقيق: عبد الغفور عبد احلق البلوشي، ط  .312
 ه .1412املدينة املنورة 

عبد هللا  الم بنالس املسودة يف أصول الفقه: أتليف ثالثة من أئمة آل تيمية وهم عبد .313
أمحد بن عبد  ه ( وشيخ اإلسالم 682عبد السالم )ت:  ه ( وعبد احلليم بن652)ت: 

 دار الفضيلة. 1َتقيق: د/ أمحد الذروي، طه ( 728احلليم )ت: 
 ين األلب اينص ر ال دمشكاة املص ابيح: حملم د ب ن عب د هللا اخلطي ب التربي زي َتقي ق حمم د ان .314

 ه .   1405الطبعة الثالثة املكتب اإلسالمي بريوت 

رئ الفي ومي ل ى املق عب الش رح الكب ري: أليب العب اس أمح د ب ن حمم د املصباح املن ري يف غري  .315
 ه .( اعتىن به عادل مرشد، بدون ذكر الناشر واملكان والتاريخ.770)ت:

بي ب ال  رمحن حه   ( َتقي ق 211املص نف: أليب بك ر عب د ال  رزاق ب ن مه ام الص نعاين )ت:  .316
 ابكستان. –كراتشي   –منشورات اجمللس العلمي  1طاألعظمي 
َتقي  ق كم  ال  ه   (235نف: أليب بك  ر عب  د هللا ب  ن حمم  د ب  ن أيب ش  يبة الك  ويف )ت:املص   .317

ه   1409ج دار الت ا  1ط ه  ، و1409يوسف احلوت الطبعة األوىل مكتبة الرشد ال رايض 
 .املدينة النبوية. –، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 

 –ر بن حزم اد 1املصلحة املرسلة حقيقتها وضوابطها ل)د(/ نور الدين اخلادمي، ط .318
 ه .1421 –لبنان  –بريوت 
َتقيق: قاسم ه ( 709ت:حملمد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي )املطلع على أبواب املقنع  .319

 ه .1385 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  1دروسي، ط
لطبع    ة ص    اعدي ااملطل    ق واملقي    د وأثرمه    ا يف اخ    تالف الفقه    اء: لل    دكتور/ مح    د مح    دي ال .320

 ه .  1423لعلمي ابجلامعة اإلسالمية األوىل، عمادة البحث ا

ه  ( 436، )ت: املعتمد يف أص ول الفق ه: أليب احلس ني حمم د ب ن عل ي البص ري، املعت زيل .321
 م.1964 -ه  1384َتقيق: حممد محيد هللا وحممد بكر، وحسن حنفي، دمشق 

 .مشقد –ط دار سعد الدين  ،عبد الطيف اخلطيب /كتورد للمعجم القراءات  .322
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للطباع ة والنش ر  ه  ( الطبع ة الثالث ة دار الفك ر626ياقوت احلم وي )ت:معجم األدابء: ل .323
 ه .1400والتوزيع 
َتقيق: ه (، 360ت:أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين ) املعجم الكبري .324

 ه .1400 وزارة األوقاف العراقية، مطبعة الوطن العريب 1محدي عبد اجمليد، ط
أ.د.  جعه:تور/ قطب مصطفى سانو قدم له ورامعجم مصطلحات أصول الفقه: للدك .325

شق فكر دمر الحممد رواس قلعجي، الطبعة الثالثة، دار الفكر املعاصر، بريوت، دا
 ه .1427
ط دار  ملنعم،بد امعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية للدكتور/ حممود عبد الرمحن ع .326

 الفضيلة_ مصر.
لة ، ة الرس   ام   ر رض   ا كحال   ة، مؤسس   معج   م امل   ؤلفني، ت   راجم مص   نفي الكت   ب العربي   ة: لع .327

 م.1993 -ه  1414بريوت، الطبعة األوىل 
تبة الدار ابملدينة الناشر مك 1، طاملعدول به عن القياس للدكتور/ عمر بن عبد العزيز .328

 ه .1408املنورة 
القادر اخلطيب،  ، َتقيق: عبده (493)ت: معرفة احلجج الشرعية أليب اليسر البزدوي .329
 ه .1420مؤسسة الرسالة  1ط
ق : د/ عبدهللا ، َتقيه (620)ت: ابن قدامةاملغين ملوفق الدين عبدهللا بن أمحد  .330

 ه .1417دار عامل الكتب  3الرتكي، ط
ق حمم  د ه   ( َتقي  761مغ  ين اللبي  ب ع  ن كت  ب األعاري  ب: الب  ن هش  ام األنص  اري )ت: .331

 م.   1992بريوت  -حمي الدين عبد احلميد املكتبة العصرية صيدا
ر املعرفة بريوت ، ط داه (977)ت: لشمس الدين حممد اخلطيب الشربيينج مغين احملتا  .332
 ه  .1418لبنان –
مركز  1ط ،: د/حممد مظهر قيق، َته (691)ت: املغين يف أصول الفقه للخبازي .333

 ه .1403البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 
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مد ب ن أمح د  بن حممفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول: لإلمام الشريف عبد هللا .334
 –ملكتب  ة املكي  ة اه   ( َتقي  ق حمم  د عل  ي فرك  وس الطبع  ة الثاني  ة، 771احلس  ين التلمس  اين )ت:

 ه .  1424مكة املكرمة، مؤسسة الراّين بريوت 
رج ح( َتقي ق ه   عل ى األ425مفردات ألفاظ الق رآن: للعالم ة الراغ ب األص فهاين )ت:  .335

 ه .1423قلم دمشق صفوان عدانن داوودي الطبعة الثالثة دار ال

إب  راهيم  عم ر ب ن املفه م مل ا أش كل م  ن كت اب مس لم: لإلم  ام احل افظ أيب العب اس أمح د ب  ن .336
م   د حمه    ( َتقي   ق حم   ي ال   دين دي   ب مس   تو/ يوس   ف عل   ي بدوي/أمح   د 656الق   رطيب )ت: 

 ه .1417بريوت  –السيد/حممود إبراهيم بزال الطبعة األوىل دار ابن كثري دمشق 
دار  2 ساوي طاملي َتقيق : حممد الطاهر مية للطاهر بن عاشورمقاصد الشريعة اإلسال .337

 ه .1421النفائس
السالم هارون  ه (، َتقيق: عبد395مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس )ت: .338

 ط دار الفكر.
بنت  الرمحن مقدمة ابن الصالح وحماسن االصطالح: البن صالح َتقيق د/ عائشة عبد .339

 هرة. الشاطئ دار املعارف القا
ب   ن ابملع   روف ااملقدم  ة يف األص   ول الفق   ه: للقاض   ي أيب احلس   ن عل  ي ب   ن عم   ر البغ   دادي  .340

ارا لغ   رب د 1ه    (، َتقي   ق: حمم   د ب   ن احلس   ني الس   ليماين، ط397القص   ار امل   الكي، )ت: 
 ه .    1996اإلسالمي 

عبد  /دقيق: وي َتاملقنع البن قدامة مع الشرح الكبري للمقدسي مع اإلنصاف للمردا .341
 سن الرتكي، ط هجر.احمل
 اء علمية واإلفته  ، َتت إشراف رائسة البحوث ال1423 1امللخص الفقهي للفوزان ط .342
دار الكتب  1ط ه ( 494اإلمام مالك أليب الوليد الباجي )ت: شرح موطأ املنتقى .343

 ه .1420العلمية 
سة الرسالة مؤس 2، ط لنجار َتقيق: د/ عبدهللا الرتكيمنتهى اإلرادات البن ا .344

 ه .1427
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ق: د/ تيسري فائق ، ، َتقيه (794حملمد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي )ت:  ،املنثور .345
 ه .1405شركة دار الكويت للصحافة  2ط
 ه .1419مل الفوائددار عا 1منجد املقرئني للجزري، َتقيق: علي بن حممد العمران، ط .346
 دار الفكر1طه (1299، حملمد عليش )ت: منح اجلليل شرح خمتصر خليل .347

 ه .1404
ه  ( َتقي ق 505املنخول من تعليقات األصول: أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت:  .348

 ه . 1400د/ حممد حسن هيبو الطبعة الثانية دار الفكر دمشق 
ي الس بكي ب ب ن عل منع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفق ه: لت اج ال دين عب د الوه ا .349

 البش    ائر احلم    ريي الطبع    ة األوىل داره     ( َتقي    ق د/ س    عيد ب    ن عل    ي ب    ن حمم    د 771)ت:
 ه .  1425اإلسالمي بريوت 

 عرفة بريوت.         ه ( دار امل676منهاج الطالبني: أليب زكراي حي  بن شرف النووي )ت: .350
الطبع  ة  ة الرش  داملنه  اج يف ترتي  ب احلج  اج: أليب الولي  د س  ليمان ب  ن خل  ف الب  اجي مكتب   .351

 ه . 1425األوىل مكتبة الرشد 
لبح    وث دار ا1س    تدالل ابلس    نة يف امل    ذهب امل    الكي للحس    ني ب    ن حس    ن، طم    نهج اال .352

 ه .1424ديب،  –للدراسات اإلسالمية 
بريوت  –املعرفة  دار 1حممد ( ط زمنهج الصحابة يف الرتجيح ل  ) حممود عبد العزي .353

 ه .1425
د الزحيلي ، ط َتقيق:د/ حممه ( 476أليب إسحاق بن إبراهيم الشريازي )ت: املهذب .354
 ه .1417القلم دمشق دار 
دار  1طاعدي، الص موازنة بني داللة النص والقياس األصويل، للدكتور: محد بن محدي .355

 ه .1414احلريري 
يب )ت: الشاط للخمياللعالمة احملقق أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد املوافقات  .356

ملكة ه ، امل1417دار ابن عفان  1مشهور آل سلمان، ط ة، َتقيق: أبو عبيده (790
 اخلرب. –العربية السعودية 
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 -الفكر دار 1، ط211موت الدماغ بني الطب واإلسالم ل) ندى حممد نعيم( ص .357
 ه 1418دمشق 
 ه .1404الكويت  وزارة األوقاف –ذات السالسل  2املوسوعة الفقهية ، ط  .358
ة ه  ( الطبع ة الثاني 954مواهب اجلليل: أليب عبد هللا حممد بن عب د ال رمحن املغ ريب )ت:  .359

 ه . 1423ه ، ودار عامل الكتب طبعة خاصة 1398دار الفكر بريوت 
اء باقي، ط دار إحيَتقيق: حممد فؤاد عبد ال ه (179لإلمام مالك بن أنس )ت: املوطأ .360

 .-مصر-الرتاث العريب 
 ه .1418مؤسسة الرسالة  3املوطأ من رواية الزهري ط .361
َتقيق:د/ حممد  ه (539)ت: يلسمرقنديف نتائج العقول لعالء الدين ا ميزان األصول .362

 ه .1404مطابع الدوحة احلديثة 1زكي، ط
د/ حي     ي َتقي  قاملي  زان يف أص  ول الفق  ه: لع  الء ال  دين حمم  د ب  ن عب  د احلمي  د الس  مرقند .363

 ه .      1425مراد، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية بريوت 

 مياز الذهيبين قا ثمانن علإلمام احلافظ حممد بن أمحد بميزان االعتدال يف نقد الرجال  .364
لكتب ادار  ط لبنان، و –مد البجاوي ط دار املعرفة بريوتَتقيق: علي حم( 748)ت:

 ه .1416العلمية 
قي ق وإكم ال َته  ( 1393نثر الورود على مراقي السعود: حملمد األم ني الش نقيطي )ت: .365

 .ه 1420جدة  توزيعالتلميذه الدكتور/ حممد ولد سيدي، الطبعة األوىل دار املنارة للنشر و 
دار 1، طه (808ت: ) النجم الوهاج يف شرح املنهاج لكمال الدين أيب البقاء الدمريي .366

 ه .1425املنهاج 
 3ط لشامي،ين انسمات األسحار شرح شرح املنار للشيخ حممد أمني بن عمر بن عابد .367

 ه . 1418ابكستان. -كراتشي-إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية
طي الش     نقي راق     ي الس     عود: للس     يدي عب     د هللا ب     ن إب     راهيم العل     وينش     ر البن     ود عل     ى م .368

 ه .    1409ه ( الطبعة األوىل دار الكتب العلمية  1233)ت:

 بدون طبعة. -نشر العرف_رسائل ابن عابدين .369
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مؤسسة  1مة، ط، َتقيق: حممد عواه (762عبد هللا بن يوسف الزيلعي )ت: نصب الراية  .370
 .ه 1418 -لبنان –بريوت  -الراين
ت: )نف     ائس األص     ول يف ش     رح احملص     ول: ش     هاب ال     دين أمح     د ب     ن إدري     س الق     رايف  .371

بع   ة ، الططفى الب   ازه    (، َتقي   ق: ع   ادل عب   د املوج   ود، عل   ي مع   وض، مكتب   ة ن   زار مص   684
 .َتقيق: أ.د.عبد الفتاح أبو غده 2ه ، وط1416األوىل 
 ع  امل الكت  ب، ه   (،772اإلس  نوي )ت:  هناي  ة الس  ول يف ش  رح منه  اج األص  ول: جلم  ال ال  دين .372

 .َتقيق: د/ شعبان إمساعيل وط دار ابن حزم،
م   وي يم األر هناي   ة الوص   ول يف دراي   ة األص   ول: للش   يخ ص   في ال   دين حمم   د ب   ن عب   د ال   رح .373

عد ب ن س امل س اليوس ف، وال دكتور (، َتقيق: الدكتور ص احل ب ن س ليمان 715اهلندي )ت: 
 م.1996 -ه  1416ويح، املكتبة التجارية مبكة املكرمة، الطبعة األوىل الش
 ه (،606ت: )ري، النهاية يف غريب احلديث واألثر: لإلمام أيب السعادات ابن األث .374

 َتقيق: طاهر الزاوي ، وحممود الطناجي، ط املكتبة اإلسالمية.
ارة ، ط وز لديبايين َتقيق: أ.د/عبدا لعظيم هناية املطلب يف دراية املذهب للجو  .375

 ه .1428قطر  -األوقاف
 –طبعة الكاثوليكية ه ، امل215للغة لسعيد بن أوس أبو زيد األنصاري ت النوادر يف ا .376

 ه .1984 -بريوت
اية وتقدمي د/ عب د ه ( عن1036نيل االبتهاج بتطريز الديباج: ألمحد اباب التنبكي )ت:  .377

 م.2000احلميد بن عبد هللا اهلرامة الطبعة الثانية دار الكاتب طرابلس 
مد صبحي ، َتقيق: حمه (1250)ت: لى الشوكايننيل األوطار لإلمام حممد بن ع .378

 ه .1427دار ابن اجلوزي  1حالهق، ط
 –السعودية  -كتبنيل السول على مرتقى الوصول حملمد حيي الوالِت، ط دار عامل ال .379

 ه .1412الرايض 
يق: د/ عبد ، َتقه ( 510حمفوظ بن أمحد الكلوذاين )ت:  اهلداية أليب اخلطاب .380

 ه .1425 –الكويت  –غراس  1ر ايسني الفحل، طاللطيف مهيم، ود/ ماه
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وطي، ر السي بكمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب .381
 ه .1998دار الكتب العلمية  1َتقيق: أمحد مشس الدين ،ط 

احلنبل ي  لبغ دادياالواضح يف أصول الفقه: أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقي ل  .382
رس   الة ؤسس   ة الم ( َتقي   ق د/ عب   د هللا ب   ن عب   د احملس   ن الرتك   ي الطبع   ة األوىل ه   513)ت: 
 ه .   1420بريوت 
الفرفور،  اللطيفعبد الوجيز يف أصول استنباط األحكام يف الشريعة اإلسالمية د/ حممد .383
 ه  .1405دار اإلمام األوزاعي  1ط
  .ه1405مؤسسة الرسالة 1الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكرمي زيدان ط .384
   .ه1416مؤسسة الرسالة  1الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه للبورنو، ط .385
دار  1زيدي، طامل َتقيق: أمحد فريده ( 505أليب حامد بن حممد الغزايل )ت: الوجيز .386

 الكتب العلمية.
 ( ه518ت: )الوصول إىل األصول: لشرف اإلسالم أمحد بن علي بن برهان البغدادي  .387

 م.1983 -ه  1403و زنيد، مكتبة املعارف ، الرايض َتقيق: عبد احلميد علي أب
، )ت: ن خلك   انوفي   ات األعي   ان، وأنب   اء أبن   اء الزم   ان: أليب العب   اس أمح   د ب   ن حمم   د ب    .388

 .م1978 -ه  1398ه ( َتقيق: الدكتور إحسان عباس ، دار صادر، بريوت 681
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 4  املقدمة
 28 التمهيد

 29 ل: التعريف ابلقاعدة األصولية. املبحث األو 
 30 : تعريف القواعد لغة واصطالحا.املطلب األول
 35 : تعريف األصول لغة واصطالحا.املطلب الثاين

 37 : تعريف القواعد األصولية ابعتبارها لقبا.املطلب الثالث
 40 .علية يف الفرو األصو  واعدتعريف األثر، والكتب اليت اعتنت ببيان أتثري الق املبحث الثاين:
 41 : تعريف األثر واملؤثر.املطلب األول
 44 لفقهية.الفروع ايف  : الكتب اليت اعتنت ببيان أثر القواعد األصوليةاملطلب الثاين

 48 املبحث الثالث: تعريف احلدود واجلناايت.
 49 : تعريف احلدود لغة واصطالحا.املطلب األول
 51 ت لغة واصطالحا.: تعريف اجلنااياملطلب الثاين

 55 : أهم مقاصد الشريعة يف احلدود واجلناايت.املطلب الثالث
 58 : عالقة املوضوع بعلم ختريج الفروع على األصول.املبحث الرابع
 59 : العالقة بني التأثري والتخريج.املطلب األول
 62 : عالقة التأثري ابملدارس األصولية.املطلب الثاين

 68 منهج العلماء يف ختريج الفروع على األصول.: املطلب الثالث
 69 القواعد املتعلقة ابألحكام واألدلة. الباب األول:
 70 :القواعد املتعلقة ابألحكام.الفصل األول
 71 : شرط التكليف: العقل وفهم اخلطاب. املبحث األول

 72 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
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 84 املسائل الفقهية. املطلب الثاين: أثر القاعدة يف
 84 املسألة األوىل: إذا قذف الصيب، هل جيب احلد على قاذفه؟

 85 املسألة الثانية: إذا ارتد الصيب.
 87 املسألة الثالثة: جناية السكران.

 88 ه.ف ب: من شروط التكليف أن يكون املكلف عاملا مبا كلّ املبحث الثاين
 89 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 94 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 94 لو شرب اخلمر وال يعلم حرمته. - 

 96 : هل املكره مكلف؟ املبحث الثالث
 97 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 103 املطلب الثاين:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 103 فتلفظ. لفظ ابلشهادتني،املسألة األوىل: لو أكره حريب أو مرتد على الت

 103 املسألة الثانية: لو أكره مكلف على الكفر فكفر.
 104 املسألة الثالثة: لو أكره املكلف على قتل إنسان مكافئ فقتله.

 106 املسألة الرابعة: لو أكره مكلف على تناول املسكر.
 106 املسألة اخلامسة: لو أكره مكلف على الزان ففعل.

 107 لسادسة: لو أكره مكلف على السرقة، فسرق.املسألة ا
 108 : هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ املبحث الرابع

 109 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 115 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 115 الردة؟ ات زمنعباداملسألة األوىل: املرتد إذا أسلم، هل يلزمه قضاء ما ترك من ال
 116 املسألة الثانية: الذمي الثيب إذا زىن.

 118 املسألة الثالثة: الذمي إذا تناول مسكر.
 120 : املشقة جتلب التيسري.املبحث اخلامس
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 123 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 123 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 123 ّد على الصيب واجملنون؟املسألة األوىل: هل جيب احل
 123 .املسألة الثانية: هل جيب احلّد على املكره على اإلقرار ابلزان

 125 : هل الرتك فعل، أو ال؟ املبحث السادس
 126 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 128 املطلب الثاين:أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 128 جلاين؟منه ال يضهاان فرتك مداواة جرحه حىت هلك، املسألة األوىل: لو جرح إنسان إنس

 129 ضمنه؟يف فهل  تلاملسألة الثانية: لو أمكنه إجناء إنسان من مهلكة، فلم ينجه حىت
ت، فهل بذله حىت ماتي، فلم بذلهباملسألة الثالثة: إذا اضطرت هبيمة األجنيب إىل طعامه وال ضرر يلحقه 

 132 يضمنها؟

نع الوجوب، وجوب مللة المن وجب عليه حق فلم يؤده حىت وجد ما كان موجودا حا املبحث السابع:
 134 هل مينع الوجوب أو ال؟

 135 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 136 ائل:املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية، وفيه أربع مس

 136 صاص منه.استيفاء الق تق قبلو أعأسلم القاتل أ املسألة األوىل: إذا قتل ذمي أو عبد ذميا أو عبدا، مث
 137 ّن.املسألة الثانية: لو قتل وهو ابلغ عاقل، فلم يستوَف منه حىت ج

 138 املسألة الثالثة: إذا زان ابمرأة مث تزوجها أو ملكها.
 139 املسألة الرابعة: لو سرق نصااب فلم يقطع حىت نقصت قيمته.

 140 املتعلقة ابألدلة املتفق عليها.:القواعد الفصل الثاين
 141 : القواعد املتعلقة ابلكتاب.املبحث األول

 142 هل القراءة الشاذة حجة؟  مطلب:
 142 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 146 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
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 146 قطع اليد اليمىن للسارق. -
 147 املتعلقة ابلسنة. : القواعداملبحث الثاين

 148 خرب اآلحاد حجة.املطلب األول: 
 149 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 154 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 154 ابتداء املدعني يف القسامة ابألميان. -

 158 إذا خالف القياس خرب اآلحاد أيهما يقدم؟  املطلب الثاين:
 159 ول: التعريف ابلقاعدة .الفرع األ

 163 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 163 املسألة األوىل: القسامة.

 167 املسألة الثانية: محل العاقلة الدية .
 171 احلجة فيما يرويه الراوي ال يف رأيه.املطلب الثالث:

 172 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 177 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.الفرع الثاين:

 177 إسقاط القصاص عن األب بقتل ابنه. -
 179 هل حيتج ابحلديث املرسل؟  املطلب الرابع:

 180 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 186 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 186    من أمسك رجال وقتله آخر فهل يعد شريكا يف القتل؟ -
 188  التعديل يقبل ِممال ،والتجريح ال يقبل ِممال. املطلب اخلامس:

 189 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 193 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 193 من أقر أنه زىن ابمرأة، ومساها فكذبته . -
 196 : القواعد املتعلقة ابإلمجاع.املبحث الثالث
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 197 اإلمجاع السكوِت حجة.  طلب األول:امل
 198 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة . 

 202 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 202 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد.

 204 املسألة الثانية: دية عني األعور.
 208 هم احلد؟املسألة الثالثة: إذا مل يكتمل شهود الزان فهل علي

 210 هل عمل أهل املدينة حجة؟  املطلب الثاين:
 211 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة. 

 214 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 214 املسألة األوىل: قتل املسلم ابلذمي.

 215 املسألة الثانية: ما َتمله العاقلة من دية اخلطأ.
 217 خذ أبقل ما قيل ليس إمجاعا.األاملطلب الثالث:

 218 الفرع األول:التعريف ابلقاعدة.
 222 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف الفروع الفقهية.
 222 املسألة األوىل: أسنان اإلبل يف دية اخلطأ.

 224 املسألة الثانية: دية الذمي .
 225 املسألة الثالثة: دية اجملوسي.

 227 املتعلقة ابلقياس. : القواعداملبحث الرابع
 228 اإلحلاق بنفي الفارق حجة. املطلب األول:

 229 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 233 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 233 املسألة األوىل:عفو املقتول خطأ عن الدية.

 234 و ال؟البوا بدمه أأن يط ياءفهل لألولاملسألة الثانية: إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها،
 236 قياس العلة حجة. املطلب الثاين:
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 237 الفرع األول:التعريف ابلقاعدة.
 240 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 240 حد العبد الزاين. -
 242 هل قياس الشبه حجة؟  املطلب الثالث:

 244 .الفرع األول: التعريف ابلقاعدة
 246 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف الفروع الفقهية.

 246 املسألة األوىل: إذا قتل احلر العبد.
 247 املسالة الثانية: الواجب يف العبد على من جيب؟
 248 املسألة الثالثة: جراح العبيد وقطع أعضائهم.

 249 املسالة الرابعة: القسامة يف العبيد.
 251 كم.روط القياس أ ن ال يكون األصل خمصوصا ابحل: من شاملطلب الرابع

 252 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 256 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 256 ابتداء املدعني ابلقسامة يف األميان. -
 257 : ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي العلية.املطلب اخلامس
 258 لتعريف ابلقاعدة.الفرع األول: ا

 261 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 261 إذا شهد أربعة على رجل ابلزان مث رجعوا. -

 263 جيوز التعليل ابحلكمة عند ظهورها.املطلب السادس: 
 264 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 268 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 268 اشرتاط عدم التقادم يف إثبات احلدود. -

 271 جيوز التعليل أبكثر من علة.  املطلب السابع:
 272 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.



 

 768 

 275 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 275 قتل الشخص القاتل املرتد الزاين احملصن. -

 267 كم العدمي ابلوصف العدمي.جيوز تعليل احل املطلب الثامن:
 277 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 279 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 279 تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان. -

 280 ال قياس مع النص. املطلب التاسع:
 281 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.

 283 لقاعدة يف املسائل الفقهية.الفرع الثاين: أثر ا
 283 قتل املسلم ابلكافر الذمي. -

 284 هل جيري القياس يف اللغات؟  املطلب العاشر:
 284 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة. 

 289 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 289 املسألة األوىل: حّد من َعِمل َعَمل قوم لوط.

 291 الثانية: حّد النباش. املسألة
 293 هل جيري القياس يف األسباب؟  املطلب احلادي عشر:

 294 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 297 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 297 املسألة األوىل: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدان.
 299 قوم لوط.املسألة الثانية: حّد من عمل عمل 

 301 املسألة الثالثة: حّد النباش.
 302 املسألة الرابعة: هل ميلك السيد إقامة احلد على مملوكة.

 305 هل جيري القياس يف احلدود؟  املطلب الثاين عشر:
 306 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
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 308 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 308 وىل: حد الشارب.املسألة األ

 309 املسألة الثانية: حّد النباش.
 311 هل جيري القياس يف الدايت؟  املطلب الثالث عشر:

 312 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 314 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 314 دية الشجاج يف املرأة وأعضائها. -
 316 ي القياس يف املقدرات؟هل جير  املطلب الرابع عشر:

 317 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة. 
 319 الفرع الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 319 هل يف أجفان العني دية؟ -
 321 من قو ادح القياس فساد االعتبار.  املطلب اخلامس عشر:

 322 الفرع األول: التعريف ابلقاعدة.
 325 القاعدة يف املسائل الفقهية.الفرع الثاين: أثر 

 325 املسألة األوىل: قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاين.
 326 املسألة الثانية: قياس من أتى هبيمة على الزاين.

 328 : القواعد املتعلقة ابألدلة املختلف فيها.الفصل الثالث
 329 : هل قول الصحايب حجة؟ املبحث األول
 330 عريف ابلقاعدة.املطلب األول:الت

 334 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 334 املسألة األوىل: الضمان يف اجلناية على البهيمة.

 335 املسألة الثانية: القطع على اخلادم.
 337 : هل االستصحاب حجة؟ املبحث الثاين

 338 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
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 342 ر القاعدة يف املسائل الفقهية.املطلب الثاين :أث
 342 وجوب الدية يف الشعور. -

 344 : هل االستصالح حجة؟ املبحث الثالث
 345 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 351 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 351 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد.

 352 من ال قصاص عليه يف القتل.  املسألة الثانية: مشاركة
 354 املسألة الثالثة: قطع األيدي ابليد الواحدة.

 355 املسألة الرابعة:الغرم على السارق.
 357 : هل االستحسان حجة؟ املبحث الرابع

 358 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 362 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 362 ألوىل: من عفا عن قطع يده مث مات ابلسراية.املسألة ا
 364 املسألة الثانية: اختالف شهود الزان. 

 366 املسألة الثالثة: حكم قاطع الطريق يف املصر.
 367 املسألة الرابعة: االشرتاك يف السرقة.

 368 املسألة اخلامسة: من قطعت يده ورجله.
 369 املسألة السادسة: من سرق من َمِديِنه.

 371 : هل سد الذرائع حجة؟ املبحث اخلامس
 372 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 376 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 376 املسألة األوىل: قتل اجلماعة ابلواحد. 

 377 املسألة الثانية: إقامة احلدود يف دار احلرب. 
 379 : هل العرف حجة؟ املبحث السادس
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 380 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 385 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 385 املسألة األوىل:  احلرز يف السرقة.
 386 املسألة الثانية: الدار املشرتكة.
 386 املسألة الثالثة: سرقة الزوجني.

 388 : هل شرع من قبلنا حجة؟ املبحث السابع
 389 األول:التعريف ابلقاعدة.املطلب 

 393 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 393 قتل الذكر ابألنثى. -

 395 باط.: القواعد املتعلقة بدالالت األلفاظ وطرق االستنالباب الثاين
 396 : القواعد املتعلقة ابألمر، والبيان، واحلقيقة.الفصل األول
 397 اجملرد عن القرائن يقتضي الوجوب. :األمر املبحث األول

 398 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 402 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 402 املسألة األوىل: القصاص يف القتل العمد.
 402 املسألة الثانية: رجم الزاين احملصن .
 403 املسألة الثالثة: جلد الزاين البكر.

 403 سألة الرابعة:جلد القاذف.امل
 404 املسألة اخلامسة:قطع يد السارق.

 405 : األمر املطلق ال يقتضي التكرار. املبحث الثاين
 406 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 409 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 409 قطع يسرى السارق. -

 411 ن عن وقت احلاجة ال جيوز. : أتخري البيااملبحث الثالث
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 412 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 414 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 414 املسألة األوىل: إن جىن الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه. 
 416 رات؟ بع ماملسألة الثانية: هل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أر 

 418 : األصل يف الكالم احلقيقة. املبحث الرابع
 419 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 421 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 421 النفي يف حد احلرابة. -

 424 :هل اسم الزاين حقيقة يف الزاين والزانية؟ املبحث اخلامس
 425 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 426 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 426 إذا أمكنت العاقلة البالغة صبيا أو ِمنوان هل يلزمها احلد؟ -

 430 : القواعد املتعلقة ابلعام واخلاص.الفصل الثاين
 431 : العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه. املبحث األول

 432 دة.املطلب األول:التعريف ابلقاع
 434 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 434 املسألة األوىل: تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام.
 435 املسألة الثانية: حكم سرقة األشياء الرطبة.

 438 املسألة الثالثة: حكم  سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب.
 440 ملساواة بني شيئني يقتضي العموم. : نفي ااملبحث الثاين

 441 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 443 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 443 املسألة األوىل: هل يقتل املسلم ابلكافر ؟
 444 املسألة الثانية: هل يقتل احلر ابلعبد ؟
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 446 املسألة الثالثة: دية الذمي واملستأمن .
 448 : )من( إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث. املبحث الثالث

 449 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 452 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 452 حكم املرتدة . -
 454 : هل للمشرتك عموم؟ املبحث الرابع

 455 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 458 ثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.املطلب ال

 458 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية.  -
 460 : هل العبيد يدخلون َتت اخلطاب العام؟املبحث اخلامس

 461 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة. 
 464 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 464 ر ابلعبد.املسألة األوىل: قتل احل
 465 املسألة الثانية: تغريب العبد واألمة.

 467 املسألة الثالثة: إذا قذف العبد حرا، كم جيلد؟
 468 املسألة الرابعة: حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد.

 469 ه. اول غري وتن : الكافر يدخل َتت اخلطاب العام الصاحل لتناولهاملبحث السادس
 470 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:

 472 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 472 الثيب الذمي إذا زىن. -

 475 : قضية العني ال تعم. املبحث السابع
 476 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 478 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 478  اإلقرار ابلزان.سقوط اعتبار التكرار يف -
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 480 : جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة. املبحث الثامن
 481 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 484 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 484 املسألة األوىل: قتل الوالد بولده .
 486 املسألة الثانية: قتل املسلم ابلكافر.

 488 الثة: قتل احلر ابلعبد.املسألة الث
 489 املسألة الرابعة: اشرتاط النصاب يف السرقة.
 490 املسألة اخلامسة: اشرتاط احلرز يف السرقة .
 491 املسألة السادسة: ال قطع يف مثر وال كثر .

 494 : جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد. املبحث التاسع
 495 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 498 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 498 قتل املسلم ابلكافر الذمي. -

 499 سلم.و ليه ع: جواز ختصيص عموم الكتاب بفعل النيب صلى هللا املبحث العاشر
 500 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 502 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 502 ل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟مسألة: ه

 506 : جواز ختصيص العموم ابإلمجاع.املبحث احلادي عشر
 507 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 509 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 509 على من جتب دية اخلطأ؟ -

 510 لقياس. : جواز ختصيص العموم اباملبحث الثاين عشر
 511 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 514 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
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 514 املسألة األوىل: مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم.
 516 املسألة الثانية: حد العبد يف الزان.

 519 . : جواز ختصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظيناملبحث الثالث عشر
 520 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 523 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 523 مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم. -

 525 : جواز ختصيص السنة ابلكتاب. املبحث الرابع عشر
 526 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 528 ئل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسا

 528 هل يغرب العبد واألمة مع اجللد يف الزان؟ -
 530 : جواز ختصيص السنة ابلسنة. املبحث اخلامس عشر

 531 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 533 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 533 هل تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد أو ال؟ -
 535 : االستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذا؟ حث السادس عشراملب

 536 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 540 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 540 هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل جلده؟-
 541 روف.م، ومعاين احل، واالسارةإلش: القواعد املتعلقة ابملطلق واملقيد، واملفهوم، واالفصل الثالث

 542 .: محل املطلق على املقيد عند اَتاد احلكم والسبباملبحث األول
 543 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 546 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 546 قطع يد السارق يف دار احلرب . -

 548 حجة. : مفهوم املخالفة املبحث الثاين
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 549 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 553 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 553 املسألة األوىل: من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا.
 554 املسألة الثانية: إذا زنت األمة غري املتزوجة.

وى اختصاصه ائدة سذكر فيكن للتخصيص ابل: مفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل املبحث الثالث
 556 ابحلكم. 

 557 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 559 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 559 املسألة األوىل: قتل احلر ابلعبد .
 560 املسألة الثانية: حد العبد واألمة إذا زنيا.

 562 حجة. : داللة اإلشارةاملبحث الرابع
 563 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 565 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 565 مسألة:إذا ولدت املرأة لستة أشهر.

 566 : مفهوم العدد حجة.املبحث اخلامس
 567 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 569 .املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية
 569 املسألة األوىل: حد الزاين البكر.

 570 املسألة الثانية:  شهود الزان.
 571 املسألة الثالثة: حد القذف .

 572 لفعل. صل ا: )أفعل( للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أاملبحث السادس
 573 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 575 سائل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف امل

 575 مسألة: القذف بصيغة افعل التفضيل؟
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 577 : هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟املبحث السابع
 578 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 580 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 580 مسألة: حمل القطع يف حد السارق.

 581 ( موضوعة النتهاء الغاية.: ) إىلالثامناملبحث 
 582 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 585 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 585 مسألة: جراح املرأة.

 587 : ورود ) أو ( للتخيري.املبحث التاسع
 588 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 590 ائل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املس

 590 ؟  حملاربية امسألة: عقوابت احملارب هل هي للتخيري ،  أم مرتبة على قدر جنا
 593 : القواعد املتعلقة ابلنسخ، والتعارض، والرتجيح.الباب الثالث
 593 : القواعد املتعلقة ابلنسخ.الفصل األول
 594 : الزايدة على النص ليست نسخا.املبحث األول

 594 األول: التعريف ابلقاعدة. املطلب
 598 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 598 املسألة األوىل: التغريب مع اجللد يف حد الزاين البكر .
 600 املسألة الثانية: قطع رجل السارق يف املرة الثانية.

 602 : املتأخر انسخ للمتقدم. املبحث الثاين
 603 تعريف ابلقاعدة.املطلب األول: ال

 605 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 605 عقوبة الزاين احملصن. -

 607 ؟و الأ: إذا نسخ املنطوق هل يلزم من ذلك نسخ املفهوم املبحث الثالث
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 608 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 611 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 611 هل يقتل احلر ابلعبد؟ -
 613 : جواز نسخ التالوة وبقاء احلكم. املبحث الرابع

 614 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 616 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 616 رجم الزاين احملصن. -
 617 :جواز نسخ السنة ابلسنة. املبحث اخلامس
 618 التعريف ابلقاعدة.املطلب األول: 

 621 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 621 قتل شارب اخلمر يف الرابعة . -

 624 .: جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعلهاملبحث السادس
 625 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 627 ة.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهي
 627 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن. -

 629 : القواعد املتعلقة ابلتعارض، والرتجيح.الفصل الثاين
 630 لقياس؟ ارب أم اخل : احلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدماملبحث األول

 631 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 633 القاعدة يف املسائل الفقهية. املطلب الثاين: أثر 

 633 هل تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم؟ -
 635 : تقدمي اخلاص على العام. املبحث الثاين

 636 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 638 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 638 املسألة األوىل: قتل املسلم ابلكافر الذمي .
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 639 املسألة الثانية: إقامة احلد يف دار احلرب . 
 641 املسألة الثالثة: مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد.

 645 : املثبت مقدم على النايف.املبحث الثالث
 646 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 648 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 648 الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟ من وجب عليه -

 651 : اجلمع أوىل من الرتجيح. املبحث الرابع
 652 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 655 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 655 قر أربعا؟يي حىت يكف املسألة األوىل: هل يثبت الزان إبقرار الزاين مرة واحدة، أو ال

 657 .سألة الثانية: االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الديةامل
 659 : الصريح مقدم على غري الصريح. املبحث اخلامس

 660 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 663 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 663 هل يغرب الزاين البكر مع جلده أو ال؟ -
 666 : املنطوق مقدم على املفهوم. دساملبحث السا

 667 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 668 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 668 قتل الذكر ابألنثى. -
 671 صح. لى األمر ع: النص الدال على النهي مقدم على الدال على األاملبحث السابع

 672 عدة.املطلب األول: التعريف ابلقا
 673 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 673 مسألة: هل تغرب الزانية البكر مع اجللد أو ال؟

 675 . ستقالل مقدموف فاالحمذ إذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير املبحث الثامن:
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 676 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 677 أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.املطلب الثاين: 

 677 مسألة: حد احملارب.
 680 اخلامتــــــــة.

 684  الفهـــــــارس.
 685 فهرس اآلايت. -1
 797 فهرس األحاديث واآلاثر. -2
 704 فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة. -3
 713 فهرس القواعد األصولية. -4
 717 فهرس املسائل الفقهية. -5
 724 فهرس األعالم. -6
 728 قائمة املصادر واملراجع. -7
 763 فهرس املوضوعات. -8

 
 

 
 



  فهرس املسائل الفقهية
 ص املسألة الفقهيـــــــة

-154 ابتداء املدعني ابلقسامة يف األميان.
256 

 364 اختالف شهود الزان. 
 85 إذا ارتد الصيب.

 132 إذا اضطرت هبيمة األجنيب إىل طعامه وال ضرر يلحقه ببذله,فلم يبذله حىت ماتت, فهل يضمنها؟
 426 صبيا أو جمنوان هل يلزمها احلد؟إذا أمكنت العاقلة البالغة 

 138 إذا زان ابمرأة مث تزوجها أو ملكها.
 554 إذا زنت األمة غري املتزوجة.

 261 إذا شهد أربعة على رجل ابلزان مث رجعوا.
 234 إذا عفا اجملروح عن اجلراحات فمات منها,فهل لألولياء أن يطالبوا بدمه أو ال؟

 136 أو عبدا,مث أسلم القاتل أو أعتق قبل استيفاء القصاص منه.إذا قتل ذمي أو عبد ذميا 
 84 إذا قذف الصيب هل جيب احلد على قاذفه؟

 467 إذا قذف العبد حرا, كم جيلد؟
 208 إذا مل يكتمل شهود الزان فهل عليهم احلد؟

 565 إذا ولدت املرأة لستة أشهر.
 177 إسقاط القصاص عن األب بقتل ابنه.

 222 بل يف دية اخلطأ.أسنان اإل
-385 اشرتاط احلرز يف السرقة .

490 
 489 اشرتاط النصاب يف السرقة.

 268 اشرتاط عدم التقادم يف إثبات احلدود.
 367 االشرتاك يف السرقة.

-377 إقامة احلد يف دار احلرب . 
639 



 414 إن جىن الرجل على نفسه خطأ أو على أطرافه. 
 657 ىل العفو على أخذ الدية.االنتقال من القصاص إ

 458 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية. 
 279 تعليل وجوب القصاص ابلقتل العمد العدوان.

-465 تغريب العبد واألمة.
528 

-598 التغريب مع اجللد يف حد الزاين البكر .
663 

 434 تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام.
 472 زىن. الثيب الذمي إذا

 248 جراح العبيد وقطع أعضائهم.
 585 جراح املرأة.

 403 جلد الزاين البكر.
 403 جلد القاذف.

 627 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن.
 87 جناية السكران.
 569 حد الزاين البكر.

 308 حد الشارب.
-240 حد العبد الزاين.

516 
 560 .حد العبد واألمة إذا زنيا

 571 حد القذف .
 677 حد احملارب.
-291 حّد النباش.

301-
309 



-289 حّد من َعِمل َعَمل قوم لوط.
299 

 438 حكم  سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب.
 452 حكم املرتدة .

 435 حكم سرقة األشياء الرطبة.
 468 حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد.

 366  املصر.حكم قاطع الطريق يف
 167 محل العاقلة الدية .

 386 الدار املشرتكة.
 224 دية الذمي .

 446 دية الذمي واملستأمن .
 314 دية الشجاج يف املرأة وأعضائها.

 225 دية اجملوسي.
 204 دية عني األعور.

 118 الذمي إذا تناول مسكر.
 116 الذمي الثيب إذا زىن.
-402 رجم الزاين احملصن .

616 
 386 سرقة الزوجني.

 478 سقوط اعتبار التكرار يف اإلقرار ابلزان.
 570 شهود الزان.

 297 شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدان.
 334 الضمان يف اجلناية على البهيمة.

 233 عفو املقتول خطأ عن الدية.
 590 ؟  عقوابت احملارب هل هي للتخيري ,  أم مرتبة على قدر جناية احملارب



 605 عقوبة الزاين احملصن.
 509 على من جتب دية اخلطأ؟

 355 الغرم على السارق.
-202 قتل اجلماعة ابلواحد.

351-
376 

-246 قتل احلر ابلعبد.
444-
464-
488-
559-
611 

-393 قتل الذكر ابألنثى.
668 

 275 قتل الشخص القاتل املرتد الزاين احملصن.
-214 قتل املسلم ابلذمي.

283-
498-
638 

-443 قتل املسلم ابلكافر.
486 

 484 قتل الوالد بولده .
 621 قتل شارب اخلمر يف الرابعة .

 575 القذف بصيغة افعل التفضيل؟
 249 القسامة يف العبيد.

 163 القسامة.



 402 القصاص يف القتل العمد.
 354 قطع األيدي ابليد الواحدة.

 146 قطع اليد اليمىن للسارق.
 600 قطع رجل السارق يف املرة الثانية.

 335 القطع على اخلادم.
 546 قطع يد السارق يف دار احلرب .

 404 قطع يد السارق.
 409 قطع يسرى السارق.

 326 قياس من أتى هبيمة على الزاين.
 325 قياس من عمل عمل قوم لوط على الزاين.

 491 ال قطع يف مثر وال كثر.
 104 على قتل إنسان مكافئ فقتله.لو أكره املكلف 

 103 لو أكره حريب أو مرتد على التلفظ ابلشهادتني, فتلفظ.
 106 لو أكره مكلف على الزان ففعل.

 107 لو أكره مكلف على السرقة, فسرق.
 103 لو أكره مكلف على الكفر فكفر.

 106 لو أكره مكلف على تناول املسكر.
 129 ة, فلم ينجه حىت تلف فهل يضمنه؟لو أمكنه إجناء إنسان من مهلك

 128 لو جرح إنسان إنساان فرتك مداواة جرحه حىت هلك, هل يضمنه اجلاين؟
 139 لو سرق نصااب فلم يقطع حىت نقصت قيمته.

 94 لو شرب اخلمر وال يعلم حرمته.
 137 لو قتل وهو ابلغ عاقل, فلم يستوَف منه حىت جّن.

 215 خلطأ.ما حتمله العاقلة من دية ا
-514 مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم.

523 



 580 حمل القطع يف حد السارق.
 115 املرتد إذا أسلم, هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟

 352 مشاركة من ال قصاص عليه يف القتل. 
 641 مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد.

 193 بته .من أقر أنه زىن ابمرأة, ومساها فكذ
 186 من أمسك رجال وقتله آخر فهل يعد شريكا يف القتل؟   

 553 من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا.
 369 من سرق من َمِديِنه.

 362 من عفا عن قطع يده مث مات ابلسراية.
 368 من قطعت يده ورجله.

 648 من وجب عليه الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟
 421 حلرابة.النفي يف حد ا

-533 هل تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد أو ال؟
673 

 633 هل تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم؟
 319 هل يف أجفان العني دية؟

 655 هل يثبت الزان إبقرار الزاين مرة واحدة , أو ال يكفي حىت يقر أربعا؟
 123 هل جيب احلّد على الصيب واجملنون؟

 123 ّد على املكره على اإلقرار ابلزان؟هل جيب احل
 502 هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟

 540 هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل جلده؟
 416 هل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات؟ 

 302 هل ميلك السيد إقامة احلد على مملوكة.
 247 جيب؟الواجب يف العبد على من 

 342 وجوب الدية يف الشعور.
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 قائمة المصادر والمراجع

ر الكلم دا 1طأحباث حول أصول الفقه اإلسالمي للدكتور: مصطفى بن سعيد اخلن،  .1
 هـ.1420 –دمشق  -الطيب

اتج هـ(، وولده  756كايف السبكي )ت:لإلمام علي بن عبد الاإلهباج يف شرح املنهاج  .2
ريي، ر الدين مغ، حتقيق: د/ أمحد مجال الزمزمي، و د/نو هـ(771عبدالوهاب )ت:الدين 

 دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث. 1ط
الفكــر العــرز  هـــ( دار1395آراؤه وفقهــه:  ز رهــر: )ت:  –أبــو حنيفــة حياعــه وعصــره  .3

 هـ.1369
هـــ(، ط دار 370أحكـام القــرآيب  ز بكـر أمحــد بــن علـي الــراري ا)صـا  ا نفــي ) ت: .4

 ة.اإلسالمي الطبعة ا وىل مبطبعة ا وقافبريوت، طبعة مصور: عن –الكتاب العرز 
لنملـــة لكـــر  ااإحتـــاف  وي البصـــا ر شـــرح رو ـــة النـــا:ر يف أصـــول الفقـــه: للـــدكتور/ عبـــد  .5

 هـ.   1417الطبعة ا وىل، دار العاصمة رايض 
يد اخلـن صـطفى سـعأثر االختالف يف القواعـد ا صـولية يف اخـتالف الفقهـاء: للـدكتور/ م .6

 هـ.1421الرسالة، بريوت  الطبعة الثاين، مؤسسة
شر وعوريع بغا، نب الأثر ا دلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي للدكتور/ مصطفى دي .7

 حلبوين. –دمشق  –دار اإلمام البخاري 
دار  2لة، ط م طوي اختالف اجملتهدين للدكتور/ عبد الوهاب عبد الساليفأثر اللغة  .8

 هـ.1420 –مصر  –السالم 
سياغي، سني الق: حغية اآلمل/ حملمد بن ا مري الصنعاين، حتقيإجابة السا ل شرح ب .9

  هـ 1408مؤسسة الرسالة  2وحسن ا هدل، ط
 .م9195 –صر م – الجتهاد يف اإلسالم لعبد هللا مصطفى املراغي، ط مطبعة ا)هادا .10
 –ني ا رم كتبةاالجتهاد فيما ال نص فيه للدكتور/الطيب خضري السيد، الناشر: م .11

 الرايض. –السعودية 
دار  2هــــ(، ط318املنـــنر النيســـابوري )ت: اإلمجـــاب البـــن منـــنر: حملمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن .12

 هـ.1426الكتب العلمية 
ا حاديث الوارد: يف ا دود والتعزير والقصا  ، رسالة دكتوراه للدكتور/ عبدهللا بن  .13
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قسم فقه  -ثكلية ا دي  –حممد بن سعود آل مساعد، ا)امعة اإلسالمية ابملدينة النبوية 
 هـ.1424السنة 
دار  2وف، طهـ( حتقيق: سعد طه عبدالرؤ 751أحكام أهل النمة البن القيم ) ت: .14

 هـ.1423الكتب العلمية 
 .هـ1416مؤسسة الرسالة  1أحكام ا)ناية على النفس لبكر أبو ريد، ط .15
ــــــــاجي .16 ــــــــن خلــــــــف الب ــــــــد ســــــــليمايب ب  إحكــــــــام الفصــــــــول يف أحكــــــــام الفصــــــــول:  ز الولي

 دار الغرب اإلسالمي، بريوت.1يق عبد اجمليد عركي، طهـ( حتق474)ت:
راط، بن اخلري ابأتليف: عبد ا ق بن عبد الرمحن اإلشبيلي، الشه ا حكام الوسطى .17

 هـ.1416الرايض  –حتقيق: صبحي السامرا ي، ط مكتبة الرشد 
لز بكر امحد بن حممد اأحكام أهل امللل   .18  1: سيد كروي ، ط، حتقيق هـ(311)ت: خلالا

 .هـ1414دار الكتب العلمية
ـ(، ه456ت:ري )اإلحكام يف أصول ا حكام:  ز حممد علي بن أمحد بن حزم الظاه .19

 من مطبوعات دار اإلفتاء ابململكة العربية السعودية.
هـ( 631اإلحكام يف أصول ا حكام: لسيف الدين علي بن حممد اآلمدي )ت: .20

 هـ.1404ز دار الكتاب العر 1، طحتقيق: د/ السيد ا)ميلي
س القرايف ن إدريبمحد أبو العباس أ اإلحكام يف متييز الفتاوى عن ا حكام لشهاب الدين .21

لبنايب  –بريوت  –دار البشا ر اإلسالمية  2حتقيق: عبد الفتاح أبو غده، ط هـ(682)ت:
 .هـ1416

هـ( 774)ت: كثري  للحافظ عماد الدين أز الفداء إمساعيل ابنعلوم ا ديث  راختصا .22
 هـ.1399 –القاهر:  -دار الرتاث3، ط
د بن مودود ن حممو ب هللااالختيار شرح املختار املسمى ابالختيار لتعليل املختار: لعبد  .23

 ط دار البشا ر دمشق.هـ( 683املوصلي ا نفي )ت:
دويب ن الربيعة، بالرمح عبد أدلة التشريع املختلف يف االحتجاج هبا للدكتور/ عبد العزيز بن .24

 هـ. 1406طبعة 
شعبايب إمساعيل، هـ( حتقيق: د/1250مد بن علي الشوكاين ) ت:إرشاد الفحول حمل .25
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 هـ.1413دار الكتيب   1ط
املكتــب  2ط لبــاين،يف ختــريأ أحاديــث منــار الســبيل: حملمــد اصــر الــدين ا  إرواء الغليــل .26

 .هـ1404بريوت  –اإلسالمي 

وف اببن املعر  هللابد االستنكار ا)امع ملناهب فقهاء ا مصار:  ز عمر يوسف بن ع .27
 كي.د/ عبدهللا الرت  :مجع ،شروح املوطأط  هـ.(463عبد الرب القرطيب )ت:

  هـ.(463يب )ت:لقرط ز عمر يوسف بن عبد هللا املعروف اببن عبد الرب ا االستيعاب .28
 هـ.1412دار ا)يل بريوت، حتقيق علي حممد النجاوي   1ط
 )زرياحممد  لي بنبن ا ثري أز ا سن ععز الدين أسد الغابة يف معرفة الصحابة ل .29

هـ  1417 -لبنايب  -، دار النشر: دار إحياء الرتاث العرز بريوتهـ(630)ت:
 .حتقيق: عادل أمحد الرفاعي1ط
مر، حممد حممد اث، حتقيق: د/هـ(926حممد ركراي ا نصاري )ت: أسىن املطالب لزكراي .30
 .هـ1422دار الكتب العلمية  1ط
 4ط ،هـ(474 ز الوليد سليمايب بن خلف الباجي )ت: صول اإلشارات يف ا  .31

 هـ.1368 –عونس  –مطبعة التليلي 
 يلسيوط بكر ان بن أزلرمحا شباه والنظا ر يف قواعد وفروب فقه الشافعية )الل الدين عبد ا .32

 .، حتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي، ط دار الكتاب العرزهـ(911)ت:
: عادل عبد حتقيقهـ(، 771)ت:لسبكيعبدالوهاب اتاج الدين ل ا شباه والنظا ر .33

 هـ. 1411دار الكتب العلمية 1املوجود، وعلي معوض، ط
ر الكتب العلمية دا 1طهـ( 970) ت:ابن جنيم ا نفي ا شباه والنظا ر لزين الدين  .34

 هـ.1419
 ربن نص علي اإلشراف على نكت مسا ل اخلالف: للقا ي أبو حممد عبد الوهاب بن .35

 هـ.1426ايب دار ابن القيم، ودار ابن عف 1حتقيق: مشهور آل سلمايب، ط البغدادي،
لـــي حممـــد عهــــ( حتقيـــق 852اإلصـــابة يف متييـــز الصـــحابة: البـــن حجـــر العســـقالين )ت:  .36

  هـ.    1412البجاوي، الطبعة ا وىل، دار ا)يل بريوت 

، حتقيق: أبو هـ(490خسي لإلمام أز بكر حممد بن أمحد السرخسي )ت:أصول السر  .37
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 لبنايب. -دار املعرفة، بريوت 2الوفاء ا فغاين، ط
عمد:  ، وهبامشههـ(344 محد بن حممد بن إسحاق الشاشي )ت:أصول الشاشي  .38

ليلي، مد اخلحم ا واشي شرح أصول الشاشي حملمد فيض ا سن الكنكوهي حتقيق:عبدهللا
 هـ.1424 –بريوت  –دار الكتب العلمية  1ط
 ـ.ه406دار الفكر 1ط ،وهبه الزحيليلدكتور: سالمي لأصول الفقه اإل .39
ا  ري ا)صـــأصـــول الفقـــه املســـمى بــــ الفصـــول يف ا صـــول: لإلمـــام أمحـــد بـــن علـــي الـــرا .40

 هـ.1414هـ( حتقيق د/عجيل جاسم النشمي الطبعة الثالثة مكتبة اإلرشاد 370)ت:
دار السالم  انية،ثة الأصول الفقه اترخيه ورجاله، للدكتور/ شعبايب حممد إمساعيل الطبع .41

 هـ.1419 ملكرمةاكة للطباعة والنشر والتوريع والرتمجة، ابلقاهر:، واملكتبة املكية مب
 هـ.1394القاهر:،  -مصر  –دار النهضة العربية  5ط ،أصول الفقه للربديسي .42
 أصول الفقه: للشيخ حممد اخلضري، دار ا ديث. .43
مد إمساعيل بايب حمشع /يده، للدكتورأصول الفقه نشأعه وعطوره ومدارسه والدعو: إىل جتد .44

 هـ.1423الطبعة ا وىل، الناشر: املكتبة املكية، مكة املكرمة، 
 هـ.1416سالة مؤسسة الر  4عبدهللا الرتكي، ط /أصول منهب اإلمام أمحد للدكتور .45
اصل الكتاب و هـ ، 1426كنور أشبيليا  1ا صول والفروب للدكتور/ سعد الشثري ط .46

ود بن سع مدحم ماملؤلف على درجة املاجستري من جامعة اإلمارسالة علمية حار هبا 
 .اإلسالمية ابلرايض

حتقيق: هـ( 1393)ت:  أ واء البيايب للشيخ/حممد ا مني بن حممد املختار الشنقيطي .47
 .هـ 1424دار الكتب العلمية  2حممد عبد العزيز اخلالدي، ط

، ط هـ(790ت:، ) اطيبالش لإلمام أز إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمياالعتصام  .48
  .-مصر–، الناشر: املكتبة التجارية الكربى لبنايب –بريوت–دار املعرفة 

–مية م اإلســـــالإعـــــالء الســـــنن: لظفـــــر أمحـــــد الثمـــــاين التهـــــانوي، ط إدار: القـــــرآيب والعلـــــو  .49
 -كراعشي
 بريوت. -دار العلم للماليني 15ط ،ا عالم  خلري الدين الزركلي .50
لشمس الدين حممد بن أز بكر املعروف اببن القيم)ت: ني إعالم املوقعني عن رب العامل .51
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 هـ.1423حتقيق: مشهور حسن آل سلمايب ط دار ابن ا)وري هـ( 651
 1، ط د حنفيحمم إفا ة ا نوار يف إ اء: أصول املنار للدهلوي ، حتقيق: د/ خالد .52

 هـ.1426مكتبة الرشد 
، شربيينب الحممد اخلطياإلقناب يف حل ألفاظ أز الشجاب لشمس الدين حممد بن  .53

 هـ.1414دار الكتب لعلمية  1حتقيق: علي معوض، وعادل عبد ملوجود، ط
هـ( 968)ت: قدسياإلقناب لطالب االنتفاب، لشرف الدين موسى بن أمحد ا جاوي امل .54

 حتقيق: د/ عبدهللا الرتكي.
 –مكة  –مطابع الصفا  1ا قوال ا صولية للكرخي، حتقيق: حسني ا)بوري، ط .55

 هـ.1409
قيق: د/ رفعت ، حتهـ(204، لإلمام أز عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )ت:ا م .56

 .هـ1422-مصر –دار الوفاء  1فوري ، ط
يق: أمحد ، حتق رمزيأمثال ا ديث للقا ي أبو ا سن بن عبد الرمحن بن خالاد الرامه .57

 هـ.1409مؤسسة الكتب الثقافية  1عبد الفتاح ط
لوفاء ، ادار  1طسي، لقونوي، حتقيق: د/ أمحد عبد الرراق الكبيأنيس الفقهاء لقاسم ا .58

 هـ.1406 –جده  –السعودية 
ـ( حتقيق: الشيخ ه994اآلايت البينات: لإلمام أمحد بن علي بن قاسم العبادي )ت:  .59

 هـ1417دار الكتب العلمية بريوت  1ركراي عمريات، ط
 هـ .1367مصر  –ليب ، ط مصطفى ا املبهم من معاين السلم للدمنهوريإيضاح  .60
 –ار املعرفة بريوت ط د هـ( 970) ت:البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق البن جنيم ا نفي .61

 دار الكتب العلمية. 1طلبنايب، و
سويب ورميله، نشر ح، عناية: عرفات هـ(745)ت: البحر احمليط  يف التفسري  ز حيايب .62

 .مكة املكرمة –املكتبة التجارية 
هـ(، حتقيق: د/عمر 794بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي )ت:  البحر احمليط لإلمام .63

 هـ.1409ورار: ا وقاف ابلكويت 1سليمايب ا شقر وآخرويب، ط
حبر املنهب يف فروب منهب اإلمام الشافعي:  ز احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل  .64
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لبنايب  –ريوت حتقيق: أمحد عزو عناية، ط دار إحياء الرتاث العرز بهـ( 502الروايين)ت: 
 هـ.1423

 رهر اشيخ حبوث وفتاوى إسالمية معاصر: ، للشيخ/ جاد ا ق على جاد ا ق ) .65
 هـ.1413 للدعو: اإلسالمية اب رهرا سبق( ط ا مانة العامة للجنة العليا 

ا نفي )ت:  لكاساينبدا ع الصنا ع يف عرعيب الشرا ع: لعالء الدين أز بكر بن مسعود ا .66
 هـ.1402لبنايب  -الكتاب العرز بريوت دار 1طهـ( 587
د ن حممـد بـن أمحـأمحـد بـ بداية اجملتهد وهناية املقتصد: لإلمام القا ي أز الوليـد حممـد بـن .67

 -اهر:القــ–مكتبــة ابــن عيميــة  1هـــ(، حتقيــق: حممــد صــبحي حــالق، ط595بــن رشــد )ت: 
 هـ.1415

هــ( 1250ت: )وكاين البدر الطالع مبحاسـن مـن بعـد القـريب السـابع: حملمـد بـن علـي الشـ .68
 هـ.  1419دار الفكر دمشق  1حتقيق د/ حسني بن عبد هللا العمري ط

لفداء مرعضى ا: أز قيقحتالبدر الطالع يف حل ألفاظ مجع ا)وامع ، )الل الدين احمللي،  .69
 هـ.1426مؤسسة الرسالة  1احملمدي، ط

 ا)ـــــويين بـــــد هللان عالربهـــــايب يف أصـــــول الفقـــــه: إلمـــــام ا ـــــرمني أز املعـــــا  عبـــــد امللـــــ  بـــــ .70
ـــــــديب، 478)ت: ـــــــد العظـــــــيم حممـــــــود ال ـــــــق د/ عب  -:القـــــــاهر  -دار ا نصـــــــار 2طهــــــــ( حتقي

 هـ.1400
ار الفكر د 2ط هـ(855)ت: البناية يف شرح اهلداية  ز حممد حممود العيين .71

 هـ.1411
بـد الـرمحن ود بـن عبيايب املختصر شرح خمتصر املنتهى البـن ا اجـب يف أصـول الفقـه: حملمـ .72

 بحـوث العلميـةهــ( حتقيـق د/حممـد مظهـر بقـا جامعـة أم القـرى معهـد ال749هاين )ت:ا صف
 وإحياء الرتاث اإلسالمي مبكة املكرمة.       

ــــــن ســــــام .73 اين  العمــــــر البيــــــايب يف مــــــنهب اإلمــــــام الشــــــافعي:  ز ا ســــــني بــــــن أز اخلــــــري ب
 ، ط دار املنهاج.هـ( حتقيق: قاسم النوري558)ت:
هـ 1404ميإلسالشد، حتقيق: د/ حممد حجي، ط دار الغرب االبيايب والتحصيل البن ر  .74

 لبنايب. -بريوت
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مـد خـري رمضـايب حمهــ( 879اتج الرتاجم:  ز الفداء رين الدين قاسم بن قطلوبغا )ت:  .75
 هـ.    1413يوسف الطبعة ا وىل دار القلم دمشق 

)ت:  ي،لزبيـدااتج العروس من جواهر القاموس: للسيد حممد بن حممـد مرعضـى ا سـيين  .76
أمحــد  الســتار هـــ(، حتقيــق ةموعــة مــن النــاس، مــنهم عبــد الســالم حممــد هــارويب، وعبــد1205

 م.1965 -هـ 1385فراج، طبع مبطبعة حكومة الكويت، 
ث الرتا حياءاتريخ ابن معني رواية عباس الدوري، حتقيق: أمحد نور يوسف، ط إ .77

 هـ.1399اإلسالمي 
ط دار هـ( 463لي اخلطيب البغداي )ت:اتريخ بغداد: للحافظ أز بكر أمحد بن ع .78

 لبنايب.  -بريوت  -الكتاب العرز
، ط مطبعة ـ(ه430ا نفي )ت: الدبوسي عبيدهللا بن عمر أتسيس النظر  ز ريد .79

 القاهر:. –مصر  -اإلمام
حتقيق: مجال هـ(، 779إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحويب املالكي )ت:عبصر: ا كام  .80

 هـ.1423الكتب مرعشلي ، ط دار عام 
هـــ( حتقيــق 476التبصــر: يف أصــول الفقــه:  ز إســحاق إبــراهيم بــن يوســف الشــرياري )ت: .81

 هـ.  1403حممد حسن هيتو الطبعة ا وىل دار الفكر دمشق 

د محأ حتقيق: فتحي التبصر: والتنكر:  ز حممد عبدهللا بن علي بن إسحاق الصيمري، .82
 هـ.1402دار الفكر بدمشق  1مصطفي، ط 

ت: )  نفياعي فخر الدين عثمايب بن علي الزيلقا ق شرح كنز الدقا ق ليني ا عب .83
 هـ.1420دار الكتب العلمية  1دار املعرفة بريوت، ط 2طهـ( 743
ركز الدراسات ، حتقيق: مهـ(428)ت: التجريد  ز ا سني أمحد بن حممد القدوري .84

 –مصر  –ر السالم دا 1مد، طالفقهية واالقتصادية، د/حممد امحد سراج، ود/ على مجعه حم
 هـ.1424القاهر: 

رداوي، )ت: مايب املــالتحبــري شــرح التحريــر يف أصــول الفقــه: للعالمــة عــالء الــدين علــي بــن ســلي .85
ــ885 لقــــرين، ان حممــــد بــــ( حتقيــــق الــــدكتور عبــــد الــــرمحن بــــن عبــــد هللا ا)ــــربين، والــــدكتور عــــوض هـــ

 .هـ1421الطبعة ا وىل  والدكتور أمحد بن حممد السراح، مكتبة الرشد، الرايض،
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دمشقي ثري الكبن   حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن ا اجب، إلمساعيل بن عمر .86
 - دار حراء1طحتقيق: عبد الغين بن محيد بن حممود الكبيسي  هـ(774)ت أبو الفداء

 .هـ1406 –مكة املكرمة 
ر الكتـب العلميـة دا هــ( الطبعـة ا وىل539حتفة الفقهاء: لعالء الدين السـمرقندي )ت:  .87

 هـ. 1405
 )ت: الرهـــوين حتفـــة املســـؤول يف شـــرح خمتصـــر منتهـــى الســـول:  ز ركـــراي  ـــ  بـــن موســـى .88

المية، ات اإلســهـــ(، حتقيــق: الــدكتور اهلــادي بــن ا ســني شــبيلي، دار البحــوث للدراســ773
 م.2002 -هـ 1422 1ط، اإلمارات -دز– وإحياء الرتاث

 لزجنايند از املناقب شهاب الدين حممود بن أمحختريأ الفروب على ا صول   .89
 .هـ1420مكتبة العبيكايب 1، حتقيق: د/ حممد أديب الصاحل، طهـ(656)ت:
دار طيبة  1ايب، طلعثمايب بن حممد شوش -دراسة أتصيلية –ختريأ الفروب على ا صول  .90

 هـ.1419للنشر والتوريع 
كر بن أز بن ين عبد الرمحعدريب الراوي يف شرح عقريب النووي: للحافظ جالل الد .91

 هـ.1424ط دار العاصمة هـ(، 911السيوطي )ت:
ط دار إحياء (، هـ748)ت: لنهيبحممد بن امحد ا عنكر: ا فاظ للحافظ أز عبدهللا .92

 بريوت. –لبنايب  –الرتاث العرز 
قيق: محدي عبد اجمليد ، حتهـ(840)ت:  عنكر: احملتاج إىل أحاديث املنهاج، البن امللقن .93

 .-بريوت- 1994املكتب اإلسالمي 1لفي طالس
وسى ض بن معيا عرعيب املدارك، وعقريب املسال ، ملعرفة أعالم منهب مال ، للقا ي .94

، مل  ن الثاين، حتقيق: سعيد أمحد أعراب، طبع أبمر املل  ا س هـ(544)ت:  البسيت
، هـ1401 وىل اطبعة لب، ااململكة املغربية السابق/ ورار: ا وقاف والشؤويب اإلسالمية ابملغر 

 .م1981
 هـ.1401الة،ط مؤسسة الرس1/68التشريع ا)نا ي اإلسالمي لعبد القادر عوده  .95
، د عبـد العزيـزد/ سي :هـ( حتقيق794عشنيف املسامع: لإلمام بدر الدين الزركشي )ت:  .96

 .      د/ عبد هللا ربيع مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي
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وث دارا لبح 1ط ين،الغراي ناعد الفقه عند املالكية للصادق بن عبد الرمحعطبيقات قو  .97
 هـ.1423 –دز  –اإلمارات  –للدراسات اإلسالمية 

هـ 1427زم دار ابن ح 1ععارض القياس مع خرب الواحد ل)د/ خلضر خلضاري( ، ط .98
 لبنايب. -بريوت
دار  1جني ط الربر  هللاالتعارض والرتجيح بني ا دلة الشرعية للدكتور/ عبد اللطيف عبد .99

 هـ.1413الكتب العلمية 
 1ية، طالدا وايبحتقيق: د/ حممد ر  هـ(1031عبدالرؤف املناوي )تالتعاريف حملمد  .100

 هـ.1410دار الفكر بريوت
الكتب العلمية  دار 2، طهـ(816) ت:  التعريفات  ز ا سن علي بن حممد ا)رجاين .101

 لبنايب. –بريوت 
 هـ1401 –بريوت  –ط دار النهضة العربية  ععليل ا حكام حملمد شليب .102
دار  1سني الدمهاين، ط، حتقيق: د/ حهـ(378)ت: ابن ا)البز القاسم عبيدهللا التفريع   .103

 .هـ1408الغرب 
جرير  مد بنفر حملإلمام أز جع ،جامع البيايب عن أتويل آي القرآيب =عفسري الطربي .104

 ز البحوثي ابلتعاويب مع مركحتقيق: د/ عبد احملسن الرتك هـ( 310الطربي )ت: 
 هـ .1422 –القاهر:  –والدراسات اإلسالمية ، ط هجر 

مشقي ري الدن كثللحافظ عماد أز الفداء إمساعيل بن عمر ب عفسري القرآيب العظيم .105
 ط مؤسسة الراييب.هـ( 774)ت:
ط دار  هـ(852للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت:عقريب التهنيب  .106
 هـ.1420دار بن حزم  1طهـ، 1416صغري أمحد  لعاصمة، حتقيق:ا
 دار العاصمة. 1عقريب النواوي للسيوطي، ط .107
 الكلــــيب عقريــــب الوصــــول إىل علــــم ا صــــول: لإلمــــام الشــــهيد حممــــد بــــن أمحــــد بــــن جــــزي .108

ة الثانيـة ، الطبعـهـ( حتقيـق د/ حممـد بـن املختـار بـن الشـيخ حممـد ا مـني الشـنقيطي741)ت:
  بدويب اسم الناشر والتاريخ.

 2، حتقيق: د/ عبد ا ميد أبو رنيد، طهـ(408)ت: التقريب واإلرشاد للباقالين .109
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 هـ.1418مؤسسة الرسالة 
 هري اببن رجبدي الشبغدالحافظ أز الفرج عبد الرمحن العقرير القواعد وحترير الفوا د ل .110

 -اخلرَُب  –السعودية  –دار بن عفايب 1حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمايب، ط( 795)ت:
 هـ.1419
، حتقيق: د/ هـ(786:)ت التقرير  صول فخر اإلسالم البزدوي حملمد بن حممود البابريت .111

 هـ.1426عبد السالم صبحي حامد، ط ورار: ا وقاف الكويتية 
 1طلبنايب، و  –وت دار الفكر بري  1ط هـ(879ت ) التقرير والتحبري البن أمري ا اج .112

 هـ.1419دار الكتب العلمية 
علي بن  مد بناب حما ل خالفية  ا عة، ونبن منهبية افعة،  ز شجعقو  النظر يف مس .113

السعودية  -بة الرشد مكت1شعيب بن الدهايب ،حتقيق : د. صاحل بن اصر بن صاحل اخلز ، ، ط
 .م2001 -هـ 1422 -الرايض  /
جـــر لـــي بـــن حعالتلخـــيص ا بـــري يف ختـــريأ أحاديـــث الرافعـــي الكبـــري: للحـــافظ أمحـــد بـــن  .114

ر: ملدينــــــة املنــــــو هـــــــ( حتقيــــــق الســــــيد عبــــــد هللا هاشــــــم اليمــــــاين املــــــدين، ا852ت: العســــــقالين )
 : د/ حممد الثاين بن عمر بن موسى.حتقيق أ واء السلف 1هـ. ،و ط1384

عـــروف ممـــام يين املالتلخـــيص يف أصـــول الفقـــه:  ز املعـــا  عبـــد امللـــ  بـــن عبـــد هللا ا)ـــو  .115
 –لبشــا ر اإلســالمية ادار  1ريار العمــري، طد/ عبــدهللا النيبــا  و بشــ هـــ( 478ا ــرمني، )ت:

 هـ.1417لبنايب  –بريوت 
ـ( هــ761ت: علقــيح الفهــوم يف عنقــيح صــي: العمــوم: للحــافظ خليــل كيكلــدي العال ــي ) .116

 هـ.1403 1حتقيق د/ عبد هللا حممد إسعاف آل الشيخ ط
 يـقهــ( حتق510 التمهيد يف أصول الفقه:  ز اخلطاب حمفـوظ بـن أمحـد الكلـو اين )ت: .117

رتاث اإلســالمي مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــ 1مفيــد حممــد أبــو عمشــة جامعــة أم القــرى ط
 هـ.    1406
 هـ( 772)ت: سنويلعبد الرحيم بن ا سن اإل التمهيد يف ختريأ الفروب على ا صول، .118

 هـ.1407مؤسسة الرسالة  4حتقيق: د/ حممد هيتو، ط
بد هللا بن عبد الرب النمري )ت: التمهيد البن عبد الرب:  ز عمر يوسف بن ع .119
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 د/ عبدهللا الرتكي. :مجع ،شروح املوطأهـ(، ط 463
 1يد، طر  أبو صاحل التنبيه على مشكالت اهلداية البن أز العز ا نفي حتقيق: أنور .120

 هـ.1424مكتبة الرشد 
هــــ( دار 676هتـــنيب ا مســـاء واللغـــات:  ز ركـــراي حميـــي الـــدين بـــن شـــرف النـــووي )ت: .121

 لبنايب.      –علمية بريوت الكبت ال

سالة مؤسسة الر 1هـ( ط852للحافظ بن حجر العسقالين )ت: هتنيب التهنيب  .122
 هـ.1416
أنصار السنة 1 ط، حتقيق: حممد حامد الفقي،  هـ(751)ت: هتنيب السنن البن القيم .123

 مصر.
مســا ل  هتــنيب املســال  يف نصــر: مــنهب مالــ  علــى مــنهأ العــدل واإلنصــاف يف شــرح .124

أمحـــد بــــن  هــــ( حتقيـــق أ/543ز ا جـــاج يوســـف بـــن دواس الفنـــدالوي، )ت: اخلـــالف:  
 م. 1998هـ 1419حممد البوشيخي، طبع ورار: ا وقاف املغربية، 

، ط دار الكتب هـ(972حملمد أمني املعروف أبمري ابدشاه ا نفي )ت: عيسري التحرير  .125
 مكة. -العلمية، عوريع: دار البار

لسميع اآلز عبد ا صاحللعاين شرح رسالة أز ريد القريواين: الثمر الداين يف عقريب امل .126
 ط دار الكتب العلمية. ا رهري،
ت: ) اجب ابن جامع ا مهات: )مال الدين عثمايب بن عمر بن أز بكر املعروف اب .127

ة ا وىل الطبع مشقدهـ( حتقيق: أز عبد الرمحن ا خضري، اليمامة للطباعة والنشر، 646
 م. 1998هـ 1419
 1ط ،جمليد بد اجامع التحصيل يف أحكام املراسيل للحافظ العال ي حتقيق: محدي ع .128

 م.1978 -هـ 1398ورر: ا وقاف العراقية 
 ،راؤوطحتقيق: شعيب ا هـ( 795)ت جامع العلوم وا كم البن رجب ا نبلي .129

 هـ.1423مؤسسة الرسالة  7وإبراهيم ابجس، ط 
ا نصاري  ن أمحدبمد يب: لإلمام أز عبد هللا حما)امع  حكام القرآيب = عفسري القرط .130

 هـ.1427مؤسسة الرسالة 1حتقيق: د/ عبدهللا الرتكي طهـ( 671القرطيب )ت: 
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تبة مك 1ط امدحميد ا)امع لشعب اإلميايب للبيهقي، حتقيق: د/ عبد العلي عبد ا  .131
 هـ.1423الرشد 
دار  1، طلتليلياهر ن الطاا)امع من املقدمات البن رشد ا فيد حتقيق: د/ املختار ب .132

 ا رديب. -هـ 1405الفرقايب 
 هـ(،771)ت:  سبكيمجع ا)وامع يف أصول الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن ال .133
 هـ.1424دار الكتب العلمية 2ط
ب العلمية دار الكت 1مجع ا)وامع للسيوطي حتقيق: خالد عبد الفتاح شبل ،ط .134

 ..هـ.1421
ار إمـــام د صـــر العالمـــة الشـــيخ خليـــل يف مـــنهب اإلمـــام مالـــ جـــواهر اإلكليـــل شـــرح خمت .135

 .هـ1366ط مصطفى ا ليب التنزيل: للشيخ صاحل عبد السميع اآلز ا رهري، 
نفــــي، )ت: مــــد ا ا)ــــواهر املضــــياة يف طبقــــات ا نفيــــة، حمليــــي الــــدين عبــــد القــــادر بــــن حم .136

 هـ .1413ثانية ة الهـ( حتقيق: د/ عبد الفتاح حممد ا لو، دار هجر، الطبع775
ـــار شـــرح عنـــوير ا بصـــ حاشـــية ابـــن عابـــدين .137 ـــدر املخت مـــد أمـــني ار: حمل= رد احملتـــار علـــى ال

 .هـ1423-الرايض  –، ط دار عام الكتب هـ( 1252الشهري اببن عابدين )ت:
ين:  ز مــات الــدحاشــية إعانــة الطــالبني علــى حــل ألفــاظ فــتح املعــني شــرح قــر: العــني مبه .138

 هـ.1422دار الكتب العلمية  2ط ا الدمياطي،بكر ابن سيد حممد شط
 تب العربية.اء الكإحي إلبراهيم الباجوري ط دار حاشية الباجوري على ابن القاسم الغزي .139
يجرمــــي حاشــــية البيجرمــــي علــــى شــــرح مــــنهأ الطــــالب: لســــليمايب بــــن عمــــر بــــن حممــــد الب .140

 ط دار الكتب العلمية.هـ( 1221)ت:
ي )ت: ي املــالكللعالمــة حممــد بــن عبــد هللا اخلرشــحاشــية اخلرشــي علــى خمتصــر ســيدي خليــل:  .141

ــ(  ـــــبط وختـــــريأ: ركـــــراي عمـــــريات،1101 بعـــــة ا وىل دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت، الط 1ط هــــ
 م.1997 -هـ 1417

ط دار  لدسـوقي،حاشية الدسوقي على الشـرح الكبـري : للعالمـة اـس الـدين حممـد عرفـه ا .142
 العربية. إحياء الكتب 

بن  ، للشيخ عبدهللاة الطالب شرح حترير عنقيح اللبابفحاشية الشرقاوي على حت .143
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 .هـ1418دار الكتب العلمية  1، طهـ(1226) حجاري بن إبراهيم الشرقاوي
 فكر.حاشية الصبايب على شرح ا اوين حملمد بن علي الصبايب، ط دار ال .144
ز ة ابـن ألـى رسـالحاشية العدوي على شرح أز ا سن ، املسمى كفاية الطالب الـرابين ع .145

دار  لبقـاعي،اريد القـريواين، يف مـنهب اإلمـام مالـ ،  ـبط وعصـحيح: يوسـف الشـيخ حممـد 
 م.1992 -هـ 1412الفكر، بريوت 

 لعطارامد حمحاشية العطار على شرح ا)الل احمللي على مجع ا)وامع  سن بن  .146
 هـ.1420درا الكتب العلمية  1، طهـ(1250)ت:

بـن حممـد  سـن علـيشـافعي: لإلمـام القا ـي أز ا ا اوي الكبري يف فقه منهب اإلمام ال .147
علميـــة، لكتـــب الاملـــاوردي ، حتقيـــق: الشـــيخ علـــي معـــوض، والشـــيخ عـــادل عبـــد املوجـــود، دار ا

 م.1994هـ 1414الطبعة ا وىل: 
لوهاب أبو اعبد  /: د ا دود البهية يف القواعد املنطقية  سن املشاط املكي ، عقد  .148

 هـ.1419املشاط سليمايب ، الناشر: أمحد حسن 
ن القيم دار ابن عفايب و دار اب 1ا دود للباجي حتقيق: مصطفى ا رهري ط .149

 هـ.1429
 –السعودية  –العاصمة  دار 2التعزيرات عند ابن القيم لبكر عبد هللا أبو ريدطود و ا د .150

  هـ.1415 –الرايض 

يق: أز حتق اري،خالصة الدال ل يف عنقيح املسا ل،  سام الدين علي بن مكي املر  .151
 هـ.1428مكتبة الرشد 1الفضل الدمياطي ،ط

، حتقيق: عبدهللا هـ(852)ت: الدراية يف ختريأ أحاديث اهلداية البن حجر العسقالين .152
 .لبنايب – بريوت -هاشم اليماين، ط دار املعرفة

يب  طبعة ابكستا ، هـ(855)ت: الدرر ا كام يف شرح غرر ا حكام ملالا خسرو ا نفي .153
 كراعشي.
إحياء  ط دار، هـ(852)ت: الكامنة يف أعيايب املا ة الثامنة البن حجر العسقالينالدرر  .154

 بريوت .–الرتاث  العرز
، حتقيق: هـ(893)ت: الدرر اللوامع يف شرح مجع ا)وامع لشهاب الدين امحد الكوراين .155
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 ا)امعة اإلسالمي 1د اجمليدي، طسعي
عبـــد  لنـــيب بـــن: للقا ـــي عبـــد ادســـتور العلمـــاء، أو جـــامع العلـــوم يف اصـــطالحات الفنـــويب .156

 هـ.1421ة، بريوت ، الطبعة ا وىل الرسول ا محد َنَكري، دار الكتب العلمي
ن فرحــويب حممــد بــ الــديباج املــنهب: يف معرفــة أعيــايب علمــاء املــنهب إلبــراهيم بــن علــي بــن .157

 هـ(، دار الكتب العلمية بريوت.   779)ت:

دار الغرب  1زه، طقيق: حممد أبو خبحت هـ(684)ت: لقرايفمحد بن إدريس االنخري:   .158
 م.1994اإلسالمي 
، مس اهلجرييب اخلالقر امن علماء  رؤوس املسا ل اخلالفية  ز املواهب العكربي ا نبلي .159

 هـ.1421دار اشبيليا  1حتقيق: د/ اصر السالمة، ط
ق: عبدهللا ننير هـ( حتقي538رؤوس املسا ل اخلالفية حملمود بن عمر الزخمشري )ت: .160

 هـ.1407دار البشا ر اإلسالمية  1، طأمحد
نفـــي )ت: ريت ا الـــردود والنقـــود شـــرح خمتصـــر ابـــن ا اجـــب: حملمـــد بـــن حممـــود أمحـــد البـــاب .161

ىل مكتبـة عـة ا و هـ( حتقيق د/  يف هللا العمـري ود/ عرحيـب بـن ربيعـايب الدوسـري الطب786
 هـ.       1426الرشد الرايض 

شـاكر، املكتبـة  هـ( حتقيق أمحـد حممـد204)ت: الرسالة لإلمام حممد بن إدريس الشافعي .162
 لبنايب. –العلمية بريوت 

كي  الســبن عبــد الكــايفرفــع ا اجــب عــن خمتصــر ابــن ا اجــب: لعبــد الوهــاب بــن علــي بــ .163
ام وىل، عـــهــــ( حتقيـــق علـــي حممـــد معـــوض، وعـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، الطبعـــة ا 771)ت:

 هـ.   1419الكتب بريوت 
ت: )وشـاوي، شهاب:  ز علي حسني بن علـي الراجراجـي الشرفع النقاب عن عنقيح ال .164

 ـ.ه1425د، الرايض، مكتبة الرش1طهـ(، حتقيق: أمحد بن حممد السراح، 899
هلندي، كنوي االل الرفع والتكميل يف ا)رح والتعديل  ز ا سنات حممد عبد ا ي .165

لناشر: مكتب ا –بريوت  –دار البشا ر اإلسالمية  3حتقيق: عبد الفتاح أبو غد: ، ط
 املطبوعات اإلسالمية حبلب.
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هــــ( 676وي )ت:رو ــة الطـــالبني وعمـــد: املفتـــني: لإلمـــام أز ركـــراي  ـــ  بـــن شـــرف النـــو  .166
 بريوت.  -يالطبعة الثانية املكتب اإلسالم

مـة ا نبلـي بـن قدارو ة النا:ر وجنة املنا:ر يف أصول الفقـه علـى مـنهب اإلمـام أمحـد: ال .167
يبسســة الــر ح د/شــعبايب حممــد بــن إمساعيــل، الطبعــة ا وىل مؤ هـــ( عقــد  وعو ــي620)ت:  -ايا

 بريوت.     

م ا)وريــة، ابـن قـي راد املعـاد يف هـدي خـري العبــاد: للحـافظ اـس الــدين حممـد بـن أز بكــر .168
لرســـالة، ا مؤسســـة 3طهــــ(، حتقيـــق: شـــعيب ا رنـــؤوط، وعبـــد القـــادر ا رنـــؤوط، 751)ت: 

 هـ.1418
 لنبوية.املدينة ا –ري عمر بن عبد العزيز، نشر: دار البخاالزايد: على النص للدكتور:  .169
-بريوت–دار صادر 2حممد أمحد الدا ، ط /سفر السعاد: للسخاوي حتقيق: د .170

 هـ.1415
ختـــار بـــن هــــ( حتقيـــق حممـــد امل794سالســـل الـــنهب: لإلمـــام بـــدر الـــدين الزركشـــي )ت: .171

 حممد ا مني الشنقيطي الطبعة الثانية. 
ف املعـــــار  صـــــحيحة: للشـــــيخ حممـــــد اصـــــر الـــــدين ا لبـــــاين مكتبـــــةالسلســـــلة ا حاديـــــث ال .172

 الرايض.
هــــ(، حتقيـــق: 275ســـنن ابـــن ماجـــة: للحـــافظ أز عبـــد هللا حممـــد بـــن يزيـــد القـــزويين )ت:  .173

 .بريوت -، دار الفكرحممد فؤاد عبدالباقي
قيـق: حممـد هــ(، حت275بـن ا شـعث السجسـتاين )ت:  سنن أز داود: للحافظ سليمايب .174

 ، ط دار الفكر.عبدا ميد حميي الدين
قيـق: أمحـد ، حتهــ(279سنن الرتمني = ا)ـامع: لإلمـام حممـد بـن عيسـى الرتمـني )ت:  .175

 بريوت. -شاكر، ط دار إحياء الرتاث العرز
بـدهللا هاشـم حتقيـق: ع هــ(،385سنن الدارقطين: للحافظ علـي بـن عمـر الـدارقطين )ت:  .176

 هـ.1386بريوت،  -اليماين، ط دار املعرفة
: يهقـــــي )تنن الكـــــربى : ا ـــــافظ الكبـــــري أز بكـــــر أمحـــــد بـــــن ا ســـــني بـــــن علـــــي البالســـــ .177

 حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، مكتبة دار البار_ مكة املكرمة.هـ( 458
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هــــ(، 303ســـنن النســـا ي = اجملتـــ : للحـــافظ أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي النســـا ي )ت:  .178
 .هـ1411وىل بعة ا بريوت، الط حتقيق وعرقيم: مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ، دار املعرفة

 لعلمية.ادار الكتب  1سنن النسا ي الكربى، حتقيق: د/ عبد الغفار سليمايب، ط .179
هــ( 748 يب: )ت:سري أعالم النبالء: لإلمام اس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـايب الـنه .180

رنـؤوط، عيب ا حتقيق: مجاعة منهم: حممد نعيم العرقسوسـي وبشـار عـواد معـروف مشـراف شـ
 م.1989 -هـ 1409مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة 

 عشي .كرا  –سنن الدارمي حتقيق: فوار أمحد رمر ، وخالد السبع، ط ابكستايب  .181
 هـ.1422لرايضا -السعودية-مكتبة الرشد 1السنن الصغرى للبيهقي، نسخة ا عظمي، ط .182
لكتـــاب ، دار اخملـــوفشـــجر: النـــور الزكيـــة يف طبقـــات املالكيـــة: للعالمـــة حممـــد بـــن حممـــد  .183

 هـ.1349العرز، بريوت، الطبعة ا وىل 
ت: نبلــي )شــنرات الــنهب يف أخبــار مــن  هــب:  ز الفــالح عبــد ا ــي بــن العمــاد ا  .184

 م.1979 -هـ 1399هـ(، دار املسري:، بريوت، الطبعة ا وىل 1089
)ت:  هلمـــدايناشـــرح ابـــن عقيـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــ : لبهـــاء الـــدين عبـــد هللا بـــن عقيـــل  .185

 -هــ 1418بـريوت  ـهـ(، حتقيق حممد حميي الـدين عبـد اجمليـد، املكتبـة العصـرية، صـيدا 769
 م.1997

، ق: للدمنهوري املنطشرح ا خضري على سلامه، املطبوب مع إيضاح املبهم من معاين السلم يف .186
 م. 1948 -هـ 1367مطبعة مصطفى الباز ا ليب وأوالده مبصر، الطبعة ا خري: 

راين )ت: التفتـــا تلـــويح علـــى التو ـــيح ملـــأ التنقـــيح يف أصـــول الفقـــه: لســـعد الـــدينشـــرح ال .187
 وىل لطبعـــة ااهــــ(  ـــبط وختـــريأ الشـــيخ ركـــراي عمـــريات. دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، 792

 .هـ1416
 لزرقايناوسف على موطأ اإلمام مال : حملمد بن عبد الباقي بن ي شرح الزرقاين .188

 هـ(، ط دار الفكر.1122)ت:
، لشاويشمد ارح السنة للحسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب ا رنؤوط و حمش .189
 هـ.1403بريوت  –دمشق  –املكتب اإلسالمي  2ط
شرح السنة، كتاب القصا ، ابب الدية،  ز حممد ا سني بن مسعود البغوي، حتقيق:  .190
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 هـ.1396 -دمشق   –املكتب اإلسالمي  1شعيب ا رنؤوط، ط
ن بن محد الر ن عبشرح العضد على خمتصر املنتهى ا صو : للقا ي عضد امللة والدي .191

 هـ.1424دار الكتب العلمية 1طهـ(.756أمحد اإلجيي )ت:
 هـ.1409 –دمشق   -دار القلم  2، طشرح القواعد الفقهية للزرقا .192
 الكتب ط دار عام هـ(620ا نبلي )ت الشرح الكبري لشمس الدين ابن قدامة .193

 هـ.1426
ار الفكـــر هــــ( د1201الشـــرح الكبـــري: للشـــيخ ســـيدي أمحـــد الـــدردير أبـــو الربكـــات )ت: .194

 بريوت، مطبوب مع حاشية الدسوقي.   
 شرح الكوكب الساطع للسيوطي، مكتبة البار، مكة املكرمة. .195
ــ(، حتقيـــق 972شـــرح الكوكـــب املنـــري: للعالمـــة حممـــد بـــن أمحـــد املعـــروف اببـــن النجـــار )ت:  .196 هــ

 .هـ1418 حيلي، والدكتور نزيه محااد، مكتبة العبيكايب، الرايض،الدكتور حممد الر 
: عبــد اجمليــد هـــ( حتقيــق476شــرح اللمــع:  ز إســحاق إبــراهيم بــن علــي الشــرياري )ت:  .197

 هـ.1408اإلسالمي، الطبعة ا وىل  عركي، دار الغرب
: يف )تن القـراشرح عنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف ا صـول: لإلمـام شـهاب الـدي .198

 هـ.1418ر الفكر، الطبعة ا وىل هـ(، دا684
، ط دار هـ(899)ت: ف بزروقعرو  محد بن حممد الربنسي امل ،شرح رراوق للرسالة .199

 هـ.1402الفكر 
لدين حميي ا شرح صحيح مسلم املسمى )املنهاج شرح صحيح مسلم بن ا جاج(: لإلمام .200

يحا، دار خليـــل مـــأمويب شـــهــــ(، حتقيـــق الشـــيخ 676أز ركـــراي  ـــ  بـــن شـــرف النـــووي )ت: 
 املعرفة، بريوت.

محد العنزي ط أحتقيق: ، هـ(909)ت: سول على علم ا صول البن املربدشرح غاية ال .201
 هـ1421دار البشا ر اإلسالمية 

 –السعودية  –ليا كنور اشبي  1شرح املختصر يف أصول الفقه للدكتور/ سعد الشثري، ط .202
 هـ. 1428 -الرايض
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هــ( حتقيـق 716الدين سليمايب بن عبـد القـوي الطـويف، )ت: شرح خمتصر الرو ة: لنجم  .203
 هـ.1424د/ عبد احملسن الرتكي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة بريوت لبنايب 

فـي )ت: وي ا نشرح معاين اآلاثر:  ز جعفر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة ا ردي الطحـا .204
 هـ.1399دار الكتب العلمية بريوت  1هـ( حتقيق حممد رهري النجار ط321
 .هـ1428  دار ابن ا)وري 1ثيمني طالشرح املمتع على راد املستقنع البن ع .205
بهــويت دريــس الإشــرح منتهــى اإلرادات املســمى دقــا ق أو  النهــى: ملنصــور بــن يــونس بــن  .206

 هـ.1421مؤسسة الرسالة 1حتقيق: د/ عبدهللا الرتكي، طهـ( 1015)ت: 
، حتقيق: د/ (هـ749)ت:  صفهاينا شمس الدين حممود بن عبدالرمحنشرح املنهاج ل .207

 هـ.1410 –الرايض  -مكتبة الرشد  1عبد الكر  النملة، ط
 هـ.1424دار الكتب العلمية  1شرح منار ا نوار البن املل ، ط .208
مد حمقيق: حتري، شرح خنبة الفكر يف مصطلحات أهل ا ثر لعلي بن سلطايب اهلروي القا .209

 ايب.لبن – ريوتدار ا رقم بن أز ا رقم ب نزار متيم ، وهيثم نزار متيم ، ط شركة
مكتبة  1دوي، طباقي شرح اليواقيت الثمينة  ز عبدهللا السجلماسي، حتقيق: عبد الب .210

 هـ.1425الرشد 
 ـ(ه751ت:) قيمشفاء العليل يف مسا ل القضاء والقدر وا كمة والتعليل البن ال .211

 هـ.1412، 1جده ط –دي حتقيق: مصطفى أبو النصر الشليب الناشر : مكتبة السوا
دار العلم للماليني  2الصحاح إلمساعيل بن محاد ا)وهري ، حتقيق أمحد عبد الغفور  ط .212

 هـ.1399
خاري يل البمساعصحيح البخاري = ا)امع الصحيح: لإلمام أز عبد هللا حممد بن إ .213

 -ليمامةا -، دار ابن كثري3هـ(، حتقيق: د/ مصطفى ديب البغا/ ط256)ت ا)عفي
 هـ.1407 -وتبري 
والتعليق  طباعته صحيح ابن ماجه: للشيخ العالمة حممد اصر الدين ا لباين أشرف على .214

 هـ.  1408، اخلليأ عليه وفهرسه رهري الشاويش الطبعة الثالثة مكتب الرتبية العرز لدول
نيده وعلـق تصـر أسـاصحيح أز داود: أتليف الشيخ العالمة حممد اصر الدين ا لباين اخ .215
 هـ.1409مكتب الرتبية العرز لدول اخلليأ  1ه وفهرسه رهري الشاويش طعلي
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 اختصر  لباينالدين أتليف الشيخ العالمة حممد اصر ا ورايدعه، صحيح ا)امع الصغري .216
 ت.بريو  –ط املكتب اإلسالمي   أسانيده وعلق عليه وفهرسه رهري الشاويش

)ت:  قشــــــريي النيســــــابوريصــــــحيح مســــــلم: لإلمــــــام أز ا ســــــني مســــــلم بــــــن ا جــــــاج ال .217
 هـ( حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الرتاث بريوت. 261
صمة دار العا 1ط خيل،الصواعق املرسلة على ا)همية واملعطلة حتقيق: علي بن حممد الد .218
 هـ. 1408 –الرايض  –
 هـ.1419مكتبة املعارف  1 عيف سنن النسا ي لأللباين ط .219
 هـ.1386مشقاملكتبة ا موية بد1مضايب البوطي، ط وابط املصلحة حملمد سعيد ر  .220
هـــ( 851طبقــات الشــافعية:  ز بكــر أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن قا ــي شــهبة )ت:  .221

 ـ.  ه1407ت حتقيق د/ ا افظ عبد العليم خايب الطبعة ا وىل دار عام الكتب بريو 
)ت:  لســـبكيا طبقـــات الشـــافعية الكـــربى: لتـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــايف .222

 ة ابلقاهر:.العربي هـ( حتقيق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح ا لو، دار إحياء الكتب771
هــــ( 476طبقـــات الفقهـــاء:  ز إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الشـــرياري )ت:  .223

 حتقيق خليل امليس دار القلم بريوت.
ىل دار ة ا و هــــ( حتقيـــق إحســـايب عبـــاس الطبعـــ230الطبقـــات الكـــربى: البـــن ســـعد )ت: .224

 م.  1968صادر بريوت 
 3ملبـــاركي طهــــ( حتقيـــق: د/أمحـــد ا458العـــد: يف أصـــول الفقـــه: للقا ـــي أز يعلـــى )ت: .225

 هـ. 1414

 هـ.1412 1العرف وأثره يف الشريعة والقانويب  محد بن علي املباركي ط .226
هــــ( 623فعـــي )ت:العزيـــز شـــرح الـــوجيز املعـــروف ابلشـــرح الكبـــري: لعبـــد الكـــر  حممـــد الرا .227

ميــــة تــــب العلحتقيــــق علــــي حممــــد معــــوض وعــــادل أمحــــد عبــــد املوجــــود الطبعــــة ا وىل دار الك
 هـ.  1417
هــــ( 684)ت: العقـــد املنظـــوم يف اخلصـــو  والعمـــوم: شـــهاب الـــدين أز العبـــاس القـــرايف .228

 -ملعــــــاديكــــــورنيش ا  -مصــــــر –دار الكتــــــيب  1حتقيــــــق د/ أمحــــــد اخلــــــتم عبــــــدهللا، ط حتقيــــــق:
 هـ.1420
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 هـ. 1413ط دار السالم35،34حممد سعد الغامدي عقوبة اإلعدام د/  .229
 1باين، طيب ا لليماسعقود ا)واهر املنيفة حملمد حممد مرعضى الزبيدي، حتقيق: وهيب  .230

 هـ.1406مؤسسة الرسالة 
 هـ.1316دار القلم  1لعبد الوهاب خالاف ط ،علم أصول الفقه .231
 أمحد بن عبدهللاتور/للدكعلم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القريب الرابع اهلجري  .232

 هـ.1427 –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  1الضو ي، ط 
–ط ا صيل ،علوم ا ديث  ز عمرو عثمايب بن الصالح حتقيق نور الدين عنرت  .233

 هـ.1385–حلب
ب دار الكت 1ط ،هـ(786)ت: العناية شرح اهلداية حملمد بن حممد البابريت ا نفي .234

 هـ.1428العلمية 
اوي ، دنهعبد ا ميد  لعني للخليل ابن أمحد الفراهيدي ، رعبه على حروف املعجم : د/ا .235

 هـ .1424ط دار الكتب العلمية 
لطبعـــة ا ، هــــ(926)ت: غايـــة الوصـــول شـــرح لـــب ا صـــول:  ز  ـــ  ركـــراي ا نصـــاري .236

 هـ. 1354الثانية طبعة مصطفى الباز ا ليب وأوالده مبصر 
دار  1، طهـ(926:)ت ظومة البهجة الوردية لزكراي ا نصاريالغرر البهية يف شرح من .237

 هـ.1418الكتب العلمية بريوت 
، هـ(826)ت: يراقالع أمحد بن عبدالرحيم الغيث اهلامع شرح مجع ا)وامع  ز ررعة .238

 هـ.1420 -القاهر: -الفاروق ا ديثة 1حتقيق: مكتب قرطبةط
ن عيمية ليم ابد ا لدين أمحد بن عبلشيخ اإلسالم أز العباس عقي االفتاوى الكربى  .239

 لبنايب. -ط دار املعرفة بريوت هـ( 728ا راين )ت:
قيق: حممد اري، حتالق فتح ابب العناية بشرح النقاية  ز ا سن علي بن سلطايب اهلروي .240

 . بريوت -دار ا رقم بن أز ا رقم  1نزار متيم، وهيثم نزار متيم، ط
  ين )ت:للحــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقال فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري : .241

 هـ.1421، الرايض، الطبعة ا وىل هـ(، دار السالم 852
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لـدين لعالمة رين اإلمام الفتح الغفار بشرح املنار املعروف مبشكا: ا نوار يف أصول املنار:  .242
، لكتـــب العلميـــةهــــ( الطبعـــة ا وىل دار ا970بـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن جنـــيم ا نفـــي )ت: 

 هـ.               1422بريوت 
مـــد بـــن علـــي إلمـــام حملفـــتح القـــدير ا)ـــامع بـــني فـــينا الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـري، :  .243

 .هـ1413القاهر: –دار ا ديث 1حتقيق : سيد إبراهيم ط (هـ1250الشوكاين )ت: 
 -ب العلمية دار الكت 1لشمس الدين السخاوي، ط شرح ألفية ا ديث فتح املغيث .244
 هـ.1403 –نايب لب
يـــة، حممـــد بـــن ة الثانالفـــتح املبـــني يف طبقـــات ا صـــوليني: لعبـــد هللا مصـــطفى املراغـــي الطبعـــ .245

 هـ.1354دمأ وشركاه بريوت لبنايب 
حتقيــق الــدكتور  هـــ(763الفــروب: للعالمــة الفقيــه اــس الــدين حممــد بــن مفلــح املقدســي )ت:  .246

 .هـ1424 ، الطبعة ا وىل، بريوتعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة
يـق عمـر حسـن هــ(، حتق684الفروق لإلمام شهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف )ت:  .247

 هـ.1424الرسالة، الطبعة ا وىل القرياام، مؤسسة 
حسن  : حممدقيقفصول البدا ع يف أصول الشرا ع حملمد بن محز: الفناري الرومي حت .248

 هـ.1427لبنايب  –بريوت  –إمساعيل، ط دار الكتب العلمية 
 1بود، طيم العبراهالفقه النافع  ز القاسم حممد بن يوسف السمرقندي، حتقيق:د/ إ .249

 هـ.1421-الرايض  -مكتبة العبيكايب
ي )ت: ا نصــــــاري اهلنــــــد مــــــدفــــــواعح الرمحــــــوت بشــــــرح مســــــلم الثبــــــوت: لعبــــــد العلــــــي حم .250

 هـ.1423دار الكتب العلمية  1هـ(، عناية: عبدهللا حممود عمر، ط1225
لنفــراوي )ت: غنــيم ا الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أز ريــد القــريواين: للشــيخ أمحــد بــن .251

 هـ(، ط دار الفكر، عوريع املكتبة التجارية الكربى.1126
 هـ.1423مكتبة الرشد  1قاعد: العاد: حُمَكاَمة د/ يعقوب الباحسني ط .252
القاهر:  -ديثا  دار 1القاموس املبني يف اصطالحات ا صوليني حملمود عثمايب ط .253

 هـ.1421
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عقــد :  هـــ(،817القــاموس احملــيط: للعالمــة اللغــوي حممــد بــن يعقــوب الفــريورآابدي )ت:  .254
 هـ. 1424لبنايب  –بريوت–دار إحياء الرتاث العرز  2حممد املرعشلي، ط

 /دقيق: حت، افري ز بكر بن العرز املع بن أنس، املوطأالقبس يف ةموعة شروح  .255
 هـ.1426 1الرتكي، ط
سالمية ابملدينة ا)امعة اإل 1من ا دلة ا ربعة أتليف: حممد دكوري، طالقطعية  .256

 هـ.1420النبوية،
، هـ(489ت: )قواطع ا دلة يف ا صول:  ز املظفر منصور بن حممد السمعاين  .257

 هـ.1419مكتبة التوبة 1حتقيق: د/ عبدهللا ا كمي ، ط
، هـ(660السلمي )ت:  بد السالمقواعد ا حكام يف إصالح ا ام للعز بن ع .258

 هـ.1421دار القلم 1حتقيق:د/ نزيه محاد، و د/ عثمايب مجعه ، ط
 ،ر ابن القيم  ط داملغيناالقواعد ا صولية وعطبيقاهتا الفقهية عند ابن قدامة يف كتابه  .259

 ودار ابن عفايب.
لة مؤسسة الرسا 1قواعد ا ديث للقامسي حتقيق: مصطفى شيخ مصطفى، ط .260

 هـ.1425
قيــق أمحــد بــن حتهـــ( 758القواعــد:  ز عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن أمحــد املقــري )ت:  .261

    ة املكرمة.  المي مكعبد هللا بن محيد جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية والثراث اإلس

ة دكتـــورا: نيـــل درجـــلالقواعـــد املشـــرتكة بـــني أصـــول الفقـــه والقواعـــد الفقهيـــة: رســـالة علميـــة  .262
 هـ.1415رحيلي المية، لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمايب بن سليم هللا الاب)امعة اإلس

م البعلــي)ت: بــن للحــاالقواعــد والفوا ــد ا صــولية ومــا يتعلــق هبــا مــن ا حكــام الفرعيــة: ال .263
 هـ.1418بريوت  –حتقيق: عبد الكر  الفضلي،ط املكتبة العصرية صيدا هـ( ، 803
 1اليب، طحتقيــــق: د/ عبــــد الــــرمحن الشــــع، هـــــ(829)ت: القواعــــد لتقــــي الــــدين ا صــــين .264

 هـ.1418الرايض  –مكتبة الرشد 
صرية عط املكتبة الضلي،القواعد والفوا د ا صولية البن اللحام حتقيق: عبد الكر  الف .265

 هـ.1418بريوت  –صيدا 
 بريوت. -لقوانني الفقهية البن جزي ط دار العلم للمالينيا .266
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 1 سني، طادهللا ن عببة، أتليف: وليد بن علي القياس يف القرآيب الكر  والسنة النبوي .267
 هـ.1426مكتبة الرشد 

ــــ .268 ــــد هللا حممــــد بــــن حممــــود ب ــــاد الكاشــــف عــــن احملصــــول يف علــــم ا صــــول:  ز عب  )ن عب
ار الكتـب د 1هـ( حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود/ وعلي حممـد معـوض، ط 653ت:

 هـ.     1419العلمية 

حتقيق: فخر  (هـ714)ت: اقيلدين حسني بن على السغنسام االكايف شرح البزدوي   .269
كتبة الرشد م 1الدين سيد حممد قانت ، رسالة دكتوراه من ا)امعة اإلسالمية، ط

 هـ.1422
بــد الــرب عمــد بــن حمالكــايف يف فقــه أهــل املدينــة: للحــافظ أز عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن  .270

  ثة.بة الرايض ا ديمكت 1طهـ(، حتقيق: د/ حممد حممد املوريتاين 463)ت: 
: د/ عبد هللا الرتكي، حتقيق هـ(620)ت: ابن قدامةوفق الدين عبدهللا بن أمحد الكايف مل .271
 هـ.1418دار هجر  1ط
د د/ حممد أمح حتقيق: هـ(286)ت: ملربدحملمد بن يزيد ا ردي الشهري  اب الكامل .272

 هـ.1413 –بريوت  –مؤسسة الرسالة 2الدا ، ط 
، حتقيق: هـ(522ت:)  ز الثناء حممود بن ريد الالمشي ا نفي كتاب يف أصول الفقه .273

 م.1995دار الغرب اإلسالمي 1عبد اجمليد عركي، ط
دار  1ـ(، طه1051)ت: كشاف القناب على مأ اإلقناب ملنصور بن يونس البهويت  .274

 هـ.1418الكتب العلمية
ود بن عمر اسم حممالق الكشاف عن حقا ق التنزيل وعيويب ا قاويل يف وجوه التأويل  ز .275

ريوت ب –ز اث العر حتقيق: عبد الرراق املهدي، ط دار إحياء الرت   هـ(538)ت: الزخمشري
 لبنايب. –
ري لبخااكشف ا سرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: لعبد العزيز بن أمحد  .276

 هـ1419ز بريوت دار الكتاب العر  2هـ( حتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي ط730)ت:
 نبليا  لرمحن بن عبدهللا البعليكشف املخدرات والرايض املزهرات لعبد ا .277

 هـ.1423دار البشا ر اإلسالمية  1، طهـ(1192)ت:
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لدمياطي، صطفى اين م ، حتقيق: أز إسحاق إبراهيمعلم الروايةمعرفة أصول  الكفاية يف .278
 مْيت غْمر. –هـ، الناشر: دار اهلدى 1423دار الكتب املصرية  1ط
منشورات هـ( 462 ز بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي )ت:فاية الك .279

 املكتبة العلمية ابملدينة النبوية.
حتقيق: عدايب  هـ(1094 ز البقاء أيوب بن موسى ا سيين الكفوي )ت:  الكليات .280

 هـ.1419درويش، ط مؤسسة الرسالة 
ن ا سن رحيم بد اللعبلنحوية الكوكب الدري يف ختريأ الفروب الفقهية على املسا ل ا .281

 ة.الكويتي حتقيق: د/ عبد الرراق السعدي، ط ورار: ا وقافهـ( 772اإلسنوي )ت:
دار  1جاز، ط ، حتقيق: حممد غزا هـ(632)ت: لباب احملصول البن رشيق املالكي .282

 هـ.1422البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
ملصري افريقي ر اإلدين حممد بن مكرم بن منظو لإلمام أز الفضل مجال اللسايب العرب  .283

لعرز الرتاث حياء احتقيق : أمني عبد الوهاب ،وحممد الصادق العبيدي ، ط إ هـ(711)ت:
 هـ .1418
يي الدين ديب، حتقيق: حمهـ( 476 ز إسحاق إبراهيم بن علي الشرياري )ت:  اللمع .284
 هـ.1416بريوت  –دار الكلم الطيب ، ودار ابن كثري دمشق  1، ط
دي العراقـي عد السـعمباحث العلة يف القياس عند ا صوليني: لعبد ا كيم عبد الرمحن أسـ .285

 هـ.  1421الطبعة الثانية دار البشا ر اإلسالمية بريوت 
 عرفة.دار امل 1، طهـ(490،  ز بكر حممد بن أمحد السرخسي )ت:املبسوط .286
 –بريوت  –لة مؤسسة الرسا 2ةار القرآيب  ز عبيد: حتقيق: د/ حممد فؤاد ، ط  .287

 هـ.1401
كليبو  مايب الن سليلعبد الرمحن بن حممد ب ةمع ا هنر يف شرح ملتقى ا حبر لشيخي .288

 هـ.1419دار الكتب العلمية  1طهـ( 1078املدعو بشيخي راه )ت:
، هـ(1027)ت: ةمع الضماات لغياث الدين أز حممد غامن بن حممد البغدادي .289

 هـ.1426دار الكتب العلمية  1، طحتقيق: عمرو سيد شوكت
هـ(، 676وي )ت: اجملموب شرح املهنب: لإلمام أز ركراي حمي الدين بن    النو  .290



 25 

 السعودية.–جده  -وعكملته للمطيعي، ط مكتبة اإلرشاد
هد لطباعة فهـ(، ط ةمع املل  728ةموب فتاوى شيخ اإلسالم ابن عيمية )ت:  .291

 املصحف الشريف ابملدينة املنور:.
-مصر -اجنيمكتبة اخل2هـ ط 225احملاسن وا  داد  ز عثمايب عمرو بن ا)احظ ت  .292

 هـ.1415
 –هـ، ط دار القلم 502حما رات ا دابء وحماورات الشعراء للحسني بن حممد ا صفهاين ت .293

 بريوت.
 هـ.1420دار البيارق  12، ط هـ(543)ت: احملصول البن العرز .294
( حتقيـق: طـه هــ606ن حممـد بـن عمـر الـراري )ت: احملصول يف علم ا صول: لفخر الدي .295

 هـ.1418مؤسسة الرسالة  3طجابر فياض العلواين 

ت )ا نفي  لبخاريااره ماحمليط الربهاين لربهايب الدين أز املعا  حممود بن أمحد ابن  .296
 .هـ 1424دار الكتب العلمية  1، حتقيق: عبد الكر  ا)ندي، ط(هـ616

 ريوت.بدار الفكر،  هـ( حتقيق: أمحد حممد شاكر،456بن حزم )ت: احمللى ابآلاثر: لإلمام ا .297
ط  هـ(666ي )ت:لزين الدين حممد بن أز بكر بن عبد القادر الرار  خمتار الصحاح .298

 هـ.1418لبنايب  –بريوت  -املكتبة العصرية
)ت:   اجب)مال أز عمرو عثمايب بن عمر املعروف اببن ا خمتصر ابن ا اجب .299

 هـ.1427دار ابن حزم  1ننير محاد ط /، حتقيق دهـ( 646
  هـ(،370:  ز بكر أمحد بن علي ا)صا  الراري ) ت العلماءخمتصر اختالف  .300

 .هـ1416دار البشا ر اإلسالمية  1حتقيق: د/ عبد هللا ننير أمحد، ط 
يق: أبو الوفا حتق  هـ(321 محد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت:  خمتصر الطحاوي .301

 نة إحياء املعارف النعمانية ابهلند.ا فغاين، ط )
يق:د/ ي، حتققدور خمتصر القدوري  ز ا سني أمحد بن حممد البغدادي املعروف ابل .302

 هـ.1426مؤسسة الراييب 1عبدهللا ننير، ط
قيـق د/ حممـد هــ( حت803املختصر يف أصول الفقه: لعلي بـن حممـد بـن علـي البعلـي)ت:  .303

 ة املكرمة. مظهر بقا جامعة املل  عبد العزيز مك
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يق: د/ ي، حتقدمشقاملدخل إىل منهب اإلمام أمحد بن حنبل لعبد القادر بن بدرايب ال .304
 هـ.1405 –بريوت  –مؤسسة الرسالة  3عبد هللا الرتكي، ط

 املدونة الكربى رواية سحنويب بن سعيد التنوخي، ط دار الفكر. .305
ت: يطي )للشيخ حممد ا مني بن حممد املختار الشنق يف أصول الفقه منكر: .306

 املدينة النبوية. -، ط املكتبة السلفيةهـ(1393
حتقيق:  هـ(456ت: ) مراعب اإلمجاب يف العبادات واملعامالت و االعتقادات البن حزم .307

 م.1998 -هـ  1419لبنايب  –بريوت  –أمحد حسن أسرب، ط دار ابن حزم 
بـة ا رهريـة املكتو مرآ: ا صول يف شرح مرقا: الوصول يف أصول الفقه: للعالمـة مـال خسـر  .308

 م. 2002للرتاث طبعة 
ري )ت: لنيســــابو املســــتدرك علــــى الصــــحيحني: حملمــــد بــــن عبــــد هللا أبــــو عبــــد هللا ا ــــاكم ا .309

 هـ.1417 –القاهر:  -دار ا رمني 1طهـ( 405
هــ( حتقيـق 505املستصفى من علم ا صول:  ز حامد حممد بن حممـد بـن الغـزا  )ت: .310

 دينة املنور: للطباعة والنشر جبد:. د/ محز: بن رهري حافظ شركة امل
ال فيه : صحيح ، حتقيق شعيب ا رنؤوط ، قهـ(241بن حنبل )ت: مسند اإلمام أمحد .311

 هـ.1416مؤسسة الرسالة بريوت  1لغريه، ط
مكتبة اإلميايب 1مسند إسحاق بن راهويه حتقيق: عبد الغفور عبد ا ق البلوشي، ط  .312

 هـ.1412املدينة املنور: 
بد هللا عم بن السال أصول الفقه: أتليف ثالثة من أ مة آل عيمية وهم عبداملسود: يف  .313

محد بن عبد أهـ( وشيخ اإلسالم  682هـ( وعبد ا ليم بن عبد السالم )ت: 652)ت: 
 دار الفضيلة. 1حتقيق: د/ أمحد النروي، طهـ( 728ا ليم )ت: 

ين ا لبــاين صــر الــدمــد امشــكا: املصــابيح: حملمــد بــن عبــد هللا اخلطيــب التربيــزي حتقيــق حم .314
 هـ.   1405الطبعة الثالثة املكتب اإلسالمي بريوت 

رئ الفيــومي لــى املقــعاملصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري:  ز العبــاس أمحــد بــن حممــد  .315
 هـ.( اعتىن به عادل مرشد، بدويب  كر الناشر واملكايب والتاريخ.770)ت:
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بيــب الــرمحن حهـــ( حتقيــق 211صــنعاين )ت: املصــنف:  ز بكــر عبــد الــرراق بــن مهــام ال .316
 ابكستايب. –كراعشي   –منشورات اجمللس العلمي  1طا عظمي 
حتقيــق كمــال  هـــ(235املصــنف:  ز بكــر عبــد هللا بــن حممــد بــن أز شــيبة الكــويف )ت: .317

هـــ 1409ج دار التـا  1ط هـــ، و1409يوسـف ا ـوت الطبعــة ا وىل مكتبـة الرشــد الـرايض 
 .املدينة النبوية. –لوم وا كم ، الناشر: مكتبة الع

 –ر بن حزم دا 1املصلحة املرسلة حقيقتها و وابطها ل)د(/ نور الدين اخلادمي، ط .318
 هـ.1421 –لبنايب  –بريوت 
حتقيق: قاسم هـ( 709ت:حملمد بن أز الفتح البعلي ا نبلي )املطلع على أبواب املقنع  .319

 هـ.1385 –بريوت  –املكتب اإلسالمي  1دروسي، ط
لطبعــــة صــــاعدي اطلــــق واملقيــــد وأثرمهــــا يف اخــــتالف الفقهــــاء: للــــدكتور/ محــــد محــــدي الامل .320

 هـ.  1423ا وىل، عماد: البحث العلمي اب)امعة اإلسالمية 

هـــ( 436، )ت: املعتمــد يف أصــول الفقــه:  ز ا ســني حممــد بــن علــي البصــري، املعتــز  .321
 م.1964 -هـ 1384حتقيق: حممد محيد هللا وحممد بكر، وحسن حنفي، دمشق 

 .مشقد –ط دار سعد الدين  ،عبد الطيف اخلطيب /كتورد للمعجم القراءات  .322
للطباعــة والنشــر  هـــ( الطبعــة الثالثــة دار الفكــر626معجــم ا دابء: ليــاقوت ا مــوي )ت: .323

 هـ.1400والتوريع 
حتقيق: هـ(، 360ت: ز القاسم سليمايب بن أمحد بن أيوب الطرباين ) املعجم الكبري .324

 هـ.1400 ورار: ا وقاف العراقية، مطبعة الوطن العرز 1د اجمليد، طمحدي عب
أ.د.  جعه:معجم مصطلحات أصول الفقه: للدكتور/ قطب مصطفى سانو قدم له ورا .325

شق فكر دمال حممد رواس قلعجي، الطبعة الثالثة، دار الفكر املعاصر، بريوت، دار
 .هـ1427
دار  طنعم، بد املحممود عبد الرمحن عمعجم املصطلحات وا لفاظ الفقهية للدكتور/  .326

 الفضيلة_ مصر.
لة ، ة الرســـامعجـــم املـــؤلفني، عـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربيـــة: لعمـــر ر ـــا كحالـــة، مؤسســـ .327

 م.1993 -هـ 1414بريوت، الطبعة ا وىل 
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: تبة الدار ابملدينة املنور الناشر مك 1، طاملعدول به عن القياس للدكتور/ عمر بن عبد العزيز .328
 هـ.1408
القادر اخلطيب،  ، حتقيق: عبدهـ(493)ت: معرفة ا جأ الشرعية  ز اليسر البزدوي .329
 هـ.1420مؤسسة الرسالة  1ط
ق : د/ عبدهللا الرتكي، ، حتقيهـ(620)ت: ابن قدامةوفق الدين عبدهللا بن أمحد املغين مل .330
 هـ.1417دار عام الكتب  3ط
ق حممد حمـي هـ( حتقي761ي )ت:مغين اللبيب عن كتب ا عاريب: البن هشام ا نصار  .331

 م.   1992بريوت  -الدين عبد ا ميد املكتبة العصرية صيدا
ر املعرفة بريوت ، ط داهـ(977)ت: لشمس الدين حممد اخلطيب الشربيينمغين احملتاج  .332
 هـ .1418لبنايب –
مركز  1ط ،: د/حممد مظهر قيق، حتهـ(691)ت: املغين يف أصول الفقه للخباري .333

 هـ.1403وإحياء الرتاث اإلسالمي البحث العلمي 
مـد بـن أمحـد  بـن حممفتاح الوصول إىل بناء الفروب على ا صول: لإلمام الشـريف عبـد هللا .334

 –ملكتبــة املكيــة اهـــ( حتقيــق حممــد علــي فركــوس الطبعــة الثانيــة، 771ا ســين التلمســاين )ت:
يب بريوت   هـ.  1424مكة املكرمة، مؤسسة الرايا

رجــح( حتقيــق هـــ علــى ا 425للعالمــة الراغــب ا صــفهاين )ت: مفــردات ألفــاظ القــرآيب:  .335
 هـ.1423صفوايب عدايب داوودي الطبعة الثالثة دار القلم دمشق 

إبــراهيم  عمــر بــن املفهــم ملــا أشــكل مــن كتــاب مســلم: لإلمــام ا ــافظ أز العبــاس أمحــد بــن .336
 مــــدحمهـــــ( حتقيــــق حمــــي الــــدين ديــــب مســــتو/ يوســــف علــــي بدوي/أمحــــد 656القـــرطيب )ت: 

 هـ.1417بريوت  –السيد/حممود إبراهيم بزال الطبعة ا وىل دار ابن كثري دمشق 
دار  2 ساوي طاملي حتقيق : حممد الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور .337

 هـ.1421النفا س
السالم هارويب ط  هـ(، حتقيق: عبد395مقاييس اللغة  ز ا سني أمحد بن فارس )ت: .338

 دار الفكر.
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بنـت  الـرمحن ة ابن الصالح وحماسن االصطالح: البن صالح حتقيق د/ عا شـة عبـدمقدم .339
 الشاطئ دار املعارف القاهر:. 

 بـــنابملعـــروف ااملقدمـــة يف ا صـــول الفقـــه: للقا ـــي أز ا ســـن علـــي بـــن عمـــر البغـــدادي  .340
ارا لغــــرب د 1هـــــ(، حتقيــــق: حممــــد بــــن ا ســــني الســــليماين، ط397القصــــار املــــالكي، )ت: 

     هـ.1996 اإلسالمي

عبد  /دقيق: وي حتاملقنع البن قدامة مع الشرح الكبري للمقدسي مع اإلنصاف للمردا .341
 احملسن الرتكي، ط هجر.

 ء علمية واإلفتاهـ ، حتت إشراف رائسة البحوث ال1423 1امللخص الفقهي للفورايب ط .342
ب دار الكت 1ط هـ( 494اإلمام مال   ز الوليد الباجي )ت: شرح موطأ املنتقى .343

 هـ.1420العلمية 
سة الرسالة مؤس 2، ط لنجار حتقيق: د/ عبدهللا الرتكيمنتهى اإلرادات البن ا .344

 هـ.1427
ق: د/ عيسري فا ق ، ، حتقيهـ(794حملمد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي )ت:  ،املنثور .345
 هـ.1405شركة دار الكويت للصحافة  2ط
 هـ.1419م الفوا ددار عا 1رايب، طمنجد املقر ني للجزري، حتقيق: علي بن حممد العم .346
 دار الفكر1طهـ(1299، حملمد عليش )ت: منح ا)ليل شرح خمتصر خليل .347

 هـ.1404
هــ( حتقيـق 505املنخول من ععليقات ا صول:  ز حامـد حممـد بـن حممـد الغـزا  )ت:  .348

 هـ. 1400د/ حممد حسن هيبو الطبعة الثانية دار الفكر دمشق 
ي السـبكي ب بـن علـمـع يف أصـول الفقـه: لتـاج الـدين عبـد الوهـامنع املوانع عـن مجـع ا)وا .349

ر البشـــــا  هــــــ( حتقيـــــق د/ ســـــعيد بـــــن علـــــي بـــــن حممـــــد ا مـــــريي الطبعـــــة ا وىل دار771)ت:
 هـ.  1425اإلسالمي بريوت 

 عرفة بريوت.         هـ( دار امل676منهاج الطالبني:  ز ركراي    بن شرف النووي )ت: .350
الطبعـــة  ة الرشــدجــاج:  ز الوليــد ســليمايب بــن خلــف البــاجي مكتبــاملنهــاج يف عرعيــب ا  .351

 هـ. 1425ا وىل مكتبة الرشد 



 30 

لبحــــوث دار ا1مــــنهأ االســــتدالل ابلســــنة يف املــــنهب املــــالكي للحســــني بــــن حســــن، ط .352
 هـ.1424دز،  –للدراسات اإلسالمية 

بريوت  –املعرفة  دار 1حممد ( ط زمنهأ الصحابة يف الرتجيح لـ ) حممود عبد العزي .353
 هـ.1425
د الزحيلي ، ط حتقيق:د/ حممهـ( 476 ز إسحاق بن إبراهيم الشرياري )ت: املهنب .354

 هـ.1417دار القلم دمشق 
دار  1طاعدي، الص موارنة بني داللة النص والقياس ا صو ، للدكتور: محد بن محدي .355

 هـ.1414ا ريري 
طيب )ت: ي الشاللخمن حممد اللعالمة احملقق أز إسحاق إبراهيم بن موسى باملوافقات  .356

ـ، اململكة ه1417دار ابن عفايب  1مشهور آل سلمايب، ط :، حتقيق: أبو عبيدهـ(790
 اخلرب. –العربية السعودية 

 -الفكر دار 1، ط211موت الدماغ بني الطب واإلسالم ل) ندى حممد نعيم(   .357
 هـ1418دمشق 
 هـ.1404وقاف الكويت  ورار: ا – ات السالسل  2املوسوعة الفقهية ، ط  .358
هــ( الطبعـة الثانيـة 954مواهب ا)ليـل:  ز عبـد هللا حممـد بـن عبـد الـرمحن املغـرز )ت:  .359

 هـ. 1423هـ، ودار عام الكتب طبعة خاصة 1398دار الفكر بريوت 
اء باقي، ط دار إحيحتقيق: حممد فؤاد عبد ال هـ(179لإلمام مال  بن أنس )ت: املوطأ .360

 .-مصر-الرتاث العرز 
 هـ.1418مؤسسة الرسالة  3طأ من رواية الزهري طاملو  .361
حتقيق:د/ حممد  هـ(539)ت: لسمرقندييف نتا أ العقول لعالء الدين ا ميزايب ا صول .362

 هـ.1404مطابع الدوحة ا ديثة 1ركي، ط
د/  ـــ   ي حتقيـــقامليـــزايب يف أصـــول الفقـــه: لعـــالء الـــدين حممـــد بـــن عبـــد ا ميـــد الســـمرقند .363

 هـ.      1425ر الكتب العلمية بريوت مراد، الطبعة ا وىل، دا

لإلمام ا افظ حممد بن أمحد بن عثمايب ين قاميار النهيب ميزايب االعتدال يف نقد الرجال  .364
ط دار الكتب  لبنايب، و –مد البجاوي ط دار املعرفة بريوتحتقيق: علي حم( 748)ت:
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 هـ.1416العلمية 
قيـق وإكمـال حتهــ( 1393طي )ت:نثر الورود علـى مراقـي السـعود: حملمـد ا مـني الشـنقي .365

 هـ.1420جد:  لتوريعشر واعلمينه الدكتور/ حممد ولد سيدي، الطبعة ا وىل دار املنار: للن
دار 1، طهـ(808ت: ) النجم الوهاج يف شرح املنهاج لكمال الدين أز البقاء الدمريي .366

 هـ.1425املنهاج 
 3طشامي، ن البن عابدينسمات ا سحار شرح شرح املنار للشيخ حممد أمني بن عمر  .367

 هـ. 1418ابكستايب. -كراعشي-إدار: القرآيب والعلوم اإلسالمية
ـــــوي .368 ـــــراهيم العل ـــــن إب ـــــد هللا ب ـــــى مراقـــــي الســـــعود: للســـــيدي عب ـــــود عل طي الشـــــنقي نشـــــر البن

 هـ.    1409هـ( الطبعة ا وىل دار الكتب العلمية  1233)ت:

 بدويب طبعة. -نشر العرف_رسا ل ابن عابدين .369
مؤسسة  1مة، ط، حتقيق: حممد عواهـ(762بد هللا بن يوسف الزيلعي )ت: عنصب الراية  .370

 هـ.1418 -لبنايب –بريوت  -الراييب
ـ(، هـ684ت: )نفا س ا صول يف شرح احملصول: شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف  .371

ـــــزار مصـــــ ـــــة ن ـــــق: عـــــادل عبـــــد املوجـــــود، علـــــي معـــــوض، مكتب ـــــار، الطبعـــــحتقي  ة ا وىلطفى الب
 .قيق: أ.د.عبد الفتاح أبو غدهحت 2هـ، وط1416

ام الكتـب، وط عـهــ(، 772اإلسـنوي )ت:  هناية السول يف شرح منهاج ا صول: )مال الـدين .372
 .حتقيق: د/ شعبايب إمساعيل دار ابن حزم،

ـــرح .373 ـــة ا صـــول: للشـــيخ صـــفي الـــدين حممـــد بـــن عبـــد ال مـــوي يم ا ر هنايـــة الوصـــول يف دراي
عد بــن ســام ســاليوســف، والــدكتور بــن ســليمايب  (، حتقيــق: الــدكتور صــاحل715اهلنــدي )ت: 

 م.1996 -هـ 1416ويح، املكتبة التجارية مبكة املكرمة، الطبعة ا وىل الش
 هـ(،606ت: )ري، النهاية يف غريب ا ديث وا ثر: لإلمام أز السعادات ابن ا ث .374

 حتقيق: طاهر الزاوي ، وحممود الطناجي، ط املكتبة اإلسالمية.
ار: ، ط ور لديبايين حتقيق: أ.د/عبدا لعظيم  دراية املنهب للجو هناية املطلب يف .375

 هـ.1428قطر  -ا وقاف
 –هـ، املطبعة الكاثوليكية 215النوادر يف اللغة لسعيد بن أوس أبو ريد ا نصاري ت  .376
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 هـ.1984 -بريوت
ايـة وعقـد  د/ عبـد هــ( عن1036نيل االبتهاج بتطريز الديباج:  محـد اباب التنبكـي )ت:  .377
 م.2000ميد بن عبد هللا اهلرامة الطبعة الثانية دار الكاعب طرابلس ا 
مد صبحي ، حتقيق: حمهـ(1250)ت: نيل ا وطار لإلمام حممد بن على الشوكاين .378

 هـ.1427دار ابن ا)وري  1حالاق، ط
 –السعودية  -كتبنيل السول على مرعقى الوصول حملمد  ي الواليت، ط دار عام ال .379

 .هـ1412الرايض 
يق: د/ عبد ، حتقهـ( 510حمفوظ بن أمحد الكلو اين )ت:  اهلداية  ز اخلطاب .380

 هـ.1425 –الكويت  –غراس  1اللطيف مهيم، ود/ ماهر ايسني الفحل، ط
وطي، حتقيق: ر السي بكمهع اهلوامع يف شرح مجع ا)وامع )الل الدين عبد الرمحن بن أز .381

 هـ.1998دار الكتب العلمية  1أمحد اس الدين ،ط 
ا نبلـي  لبغـدادياالوا ح يف أصول الفقه:  ز الوفاء علي بن عقيـل بـن حممـد بـن عقيـل  .382

ســــالة ؤسســــة الر مهـــــ( حتقيــــق د/ عبــــد هللا بــــن عبــــد احملســــن الرتكــــي الطبعــــة ا وىل 513)ت: 
 هـ.   1420بريوت 
ر، الفرفو  اللطيفعبد الوجيز يف أصول استنباط ا حكام يف الشريعة اإلسالمية د/ حممد .383
 هـ .1405دار اإلمام ا وراعي  1ط
 هـ.1405مؤسسة الرسالة 1الوجيز يف أصول الفقه لعبد الكر  ريدايب ط .384
 ـ .ه1416مؤسسة الرسالة  1الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه للبورنو، ط .385
دار  1زيدي، طامل حتقيق: أمحد فريدهـ( 505 ز حامد بن حممد الغزا  )ت: الوجيز .386

 الكتب العلمية.
ـ( هـ518ت: )ول إىل ا صول: لشرف اإلسالم أمحـد بـن علـي بـن برهـايب البغـدادي الوص .387

 م.1983 -هـ 1403حتقيق: عبد ا ميد علي أبو رنيد، مكتبة املعارف ، الرايض 
، )ت: ن خلكــــايبوفيــــات ا عيــــايب، وأنبــــاء أبنــــاء الزمــــايب:  ز العبــــاس أمحــــد بــــن حممــــد بــــ .388

 .م1978 -هـ 1398در، بريوت هـ( حتقيق: الدكتور إحسايب عباس ، دار صا681
 



 فهرس القواعد األصوليــة

 ص القاعدة األصوليــــــــــة
 197 اإلمجاع السكويت حجة.

 217 األخذ أبقل ما قيل ليس إمجاعا.
 158 إذا خالف القياس خرب اآلحاد أيهما يقدم؟  

 675 إذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير حمذوف فاالستقالل مقدم.
 607 يلزم من ذلك نسخ املفهوم أو ال؟إذا نسخ املنطوق هل 

 535 االستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذا؟
 418 األصل يف الكالم احلقيقة.

 572 للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أصل الفعل. (أفعل)
 228 اإلحلاق بنفي الفارق حجة.

 581 .ةموضوعة النتهاء الغاي (إىل)
 397 قتضي الوجوب.األمر اجملرد عن القرائن ي

 405 األمر املطلق ال يقتضي التكرار.
 411 أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.

 257 ترتيب احلكم على الوصف ابلفاء يقتضي العلية.
 188 التعديل يقبل جممال ,والتجريح ال يقبل جممال.

 635 تقدمي اخلاص على العام.
 651 اجلمع أوىل من الرتجيح.

 530 يص السنة ابلسنة.جواز ختص
 525 .بجواز ختصيص السنة ابلكتا

 519 جواز ختصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظين.
 506 جواز ختصيص العموم ابإلمجاع.
 510 جواز ختصيص العموم ابلقياس.

 494 جواز ختصيص الكتاب خبرب الواحد.



 480 جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة.
 499 تاب بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم.جواز ختصيص عموم الك

 613 التالوة وبقاء احلكم. خجواز نس
 617 جواز نسخ السنة ابلسنة.

 624 جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله.
 171 احلجة فيما يرويه الراوي ال يف رأيه.

 630 س؟احلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدم اخلرب أم القيا
 542 محل املطلق على املقيد عند احتاد احلكم والسبب.

 148 خرب اآلحاد حجة.
 562 داللة اإلشارة حجة.

 594 الزايدة على النص ليست نسخا.
 71 شرط التكليف العقل وفهم اخلطاب

 659 الصريح مقدم على غري الصريح.
 431 العام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه.

 475 ني ال تعم.قضية الع
 236 قياس العلة حجة.

 469 الكافر يدخل حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله وتناول غريه.
 280 ال قياس مع النص.

 602 املتأخر انسخ للمتقدم.
 645 املثبت مقدم على النايف.

 120 املشقة جتلب التيسري.
 556 مفهوم العدد حجة.

 548 مفهوم املخالفة حجة.
مفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل يكن للتخصيص ابلذكر فائدة سوى اختصاصه 

 ابحلكم.
556 



 448 إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث. (من)
 88 من شروط التكليف أن يكون املكلف عاملا مبا كّلف به

 251 من شروط القياس أ ن ال يكون األصل خمصوصا ابحلكم.
 321 العتبار.القياس فساد ا حمن قو اد 

 134 من وجب عليه حق فلم يؤده حىت وجد ما كان موجودا حالة الوجوب ملنع الوجوب, هل مينع الوجوب أو ال؟
 666 املنطوق مقدم على املفهوم.

 671 النص الدال على النهي مقدم على الدال على األمر على األصح.
 440 نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم.

 424 زاين حقيقة يف الزاين والزانية؟الهل اسم 
 357 هل االستحسان حجة؟ 

 337 هل االستصحاب حجة؟
 349 هل االستصالح حجة؟
 125 هل الرتك فعل, أو ال؟ 

 460 هل العبيد يدخلون حتت اخلطاب العام؟
 379 هل العرف حجة؟

 142 هل القراءة الشاذة حجة؟ 
 108 هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ 

 96 هل املكره مكلف؟ 
 371 هل سد الذرائع حجة؟

 388 هل شرع من قبلنا حجة؟
 210 هل عمل أهل املدينة حجة؟ 

 329 هل قول الصحايب حجة؟ 
 242 هل قياس الشبه حجة؟

 454 هل للمشرتك عموم؟
 577 هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟



 293 هل جيري القياس يف األسباب؟
 305 القياس يف احلدود؟ هل جيري 

 311 هل جيري القياس يف الدايت؟
 284 هل جيري القياس يف اللغات؟

 316 هل جيري القياس يف املقدرات؟
 179 هل حيتج ابحلديث املرسل؟

 587 ورود ) أو ( للتخيري.
 271 جيوز التعليل أبكثر من علة. 

 263 جيوز التعليل ابحلكمة عند ظهورها.
 276 احلكم العدمي ابلوصف العدمي.جيوز تعليل 

 



 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 4  املقدمة
 28 التمهيد

 29 املبحث األول: التعريف ابلقاعدة األصولية. 
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 416 سألة الثانية: هل يشرتط يف إقامة احلد على املقر أن يقر أربع مرات؟ امل

 418 : األصل يف الكالم احلقيقة. املبحث الرابع
 419 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 421 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 421 النفي يف حد احلرابة. -

 424 زاين حقيقة يف الزاين والزانية؟ :هل اسم الاملبحث اخلامس
 425 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.



 426 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 426 إذا أمكنت العاقلة البالغة صبيا أو جمنوان هل يلزمها احلد؟ -

 430 : القواعد املتعلقة ابلعام واخلاص.الفصل الثاين
 431 عام يبقى على عمومه حىت يرد ما خيصصه. : الاملبحث األول

 432 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 434 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 434 املسألة األوىل: تغليظ الدية يف الشهر احلرام والبلد احلرام.
 435 املسألة الثانية: حكم سرقة األشياء الرطبة.

 438 ة: حكم  سرقة ما أصله اإلابحة كاحلشيش واحلطب.املسألة الثالث
 440 : نفي املساواة بني شيئني يقتضي العموم. املبحث الثاين

 441 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 443 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 443 املسألة األوىل: هل يقتل املسلم ابلكافر ؟
 444 ة: هل يقتل احلر ابلعبد ؟املسألة الثاني

 446 املسألة الثالثة: دية الذمي واملستأمن .
 448 : )من( إذا وقعت شرطا عمت الذكور واإلانث. املبحث الثالث

 449 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 452 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 452 حكم املرتدة . -
 454 : هل للمشرتك عموم؟ املبحث الرابع

 455 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 458 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 458 ختيري ويل املقتول بني القصاص والدية.  -
 460 : هل العبيد يدخلون حتت اخلطاب العام؟املبحث اخلامس

 461 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة. 



 464 ب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.املطل
 464 املسألة األوىل: قتل احلر ابلعبد.

 465 املسألة الثانية: تغريب العبد واألمة.
 467 املسألة الثالثة: إذا قذف العبد حرا, كم جيلد؟

 468 املسألة الرابعة: حكم عفو العبد مطلقا يف جناية العمد.
 469 يدخل حتت اخلطاب العام الصاحل لتناوله وتناول غريه.  : الكافراملبحث السادس

 470 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 472 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 472 الثيب الذمي إذا زىن. -
 475 : قضية العني ال تعم. املبحث السابع

 476 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 478 ب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.املطل

 478 سقوط اعتبار التكرار يف اإلقرار ابلزان. -
 480 : جواز ختصيص عموم الكتاب ابلسنة. املبحث الثامن

 481 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.
 484 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 484 الد بولده .املسألة األوىل: قتل الو 
 486 املسألة الثانية: قتل املسلم ابلكافر.

 488 املسألة الثالثة: قتل احلر ابلعبد.
 489 املسألة الرابعة: اشرتاط النصاب يف السرقة.
 490 املسألة اخلامسة: اشرتاط احلرز يف السرقة .
 491 املسألة السادسة: ال قطع يف مثر وال كثر .

 494 ز ختصيص الكتاب خبرب الواحد. : جوااملبحث التاسع
 495 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 498 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.



 498 قتل املسلم ابلكافر الذمي. -
 499 : جواز ختصيص عموم الكتاب بفعل النيب صلى هللا عليه وسلم.املبحث العاشر

 500 عدة.املطلب األول: التعريف ابلقا
 502 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 502 مسألة: هل جيلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم أو ال؟
 506 : جواز ختصيص العموم ابإلمجاع.املبحث احلادي عشر

 507 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 509 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 509 على من جتب دية اخلطأ؟ -
 510 : جواز ختصيص العموم ابلقياس. املبحث الثاين عشر

 511 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 514 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 514 املسألة األوىل: مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم.

 516 ان.املسألة الثانية: حد العبد يف الز 
 519 : جواز ختصيص العام القطعي الثبوت بدليل ظين. املبحث الثالث عشر

 520 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 523 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 523 مباح الدم إذا التجأ إىل احلرم. -
 525 : جواز ختصيص السنة ابلكتاب. املبحث الرابع عشر

 526 طلب األول: التعريف ابلقاعدة.امل
 528 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 528 هل يغرب العبد واألمة مع اجللد يف الزان؟ -
 530 : جواز ختصيص السنة ابلسنة. املبحث اخلامس عشر

 531 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 533 ئل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسا



 533 هل تغرب الزانية البكر سنة مع اجللد أو ال؟ -
 535 : االستثناء املتعقب مجال يعود إىل ماذا؟ املبحث السادس عشر

 536 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 540 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 540 لده؟هل يسقط احلد على القاذف إذا اتب قبل ج-
 541 : القواعد املتعلقة ابملطلق واملقيد, واملفهوم, واإلشارة, واالسم, ومعاين احلروف.الفصل الثالث

 542 : محل املطلق على املقيد عند احتاد احلكم والسبب.املبحث األول
 543 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 546 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 546 قطع يد السارق يف دار احلرب . -

 548 : مفهوم املخالفة حجة. املبحث الثاين
 549 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 553 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 553 املسألة األوىل: من رمى رجال قد ثبت عليه الزان سابقا.

 554 مة غري املتزوجة.املسألة الثانية: إذا زنت األ
مفهوم املخالفة يكون دليال إذا مل يكن للتخصيص ابلذكر فائدة سوى اختصاصه  :املبحث الثالث

 556 ابحلكم. 

 557 التعريف ابلقاعدة. املطلب األول:
 559 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 

 559 املسألة األوىل: قتل احلر ابلعبد .
 560 ة الثانية: حد العبد واألمة إذا زنيا.املسأل

 562 : داللة اإلشارة حجة.املبحث الرابع
 563 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 565 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 565 مسألة:إذا ولدت املرأة لستة أشهر.



 566 : مفهوم العدد حجة.املبحث اخلامس
 567 : التعريف ابلقاعدة.املطلب األول

 569 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 569 املسألة األوىل: حد الزاين البكر.

 570 املسألة الثانية:  شهود الزان.
 571 املسألة الثالثة: حد القذف .

 572 : )أفعل( للتفضيل فيقتضي اشرتاك املذكورين يف أصل الفعل. املبحث السادس
 573 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 575 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 575 مسألة: القذف بصيغة افعل التفضيل؟

 577 : هل يؤخذ أبقل ما ينطلق عليه االسم؟املبحث السابع
 578 املطلب األول:التعريف ابلقاعدة.

 580 الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل 
 580 مسألة: حمل القطع يف حد السارق.

 581 : ) إىل( موضوعة النتهاء الغاية.الثامناملبحث 
 582 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 585 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 585 مسألة: جراح املرأة.

 587 : ورود ) أو ( للتخيري.املبحث التاسع
 588 ملطلب األول: التعريف ابلقاعدة.ا

 590 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 590 مسألة: عقوابت احملارب هل هي للتخيري ,  أم مرتبة على قدر جناية احملارب؟  

 593 : القواعد املتعلقة ابلنسخ, والتعارض, والرتجيح.الباب الثالث
 593 لقة ابلنسخ.: القواعد املتعالفصل األول
 594 : الزايدة على النص ليست نسخا.املبحث األول



 594 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 598 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 598 املسألة األوىل: التغريب مع اجللد يف حد الزاين البكر .
 600 انية.املسألة الثانية: قطع رجل السارق يف املرة الث

 602 : املتأخر انسخ للمتقدم. املبحث الثاين
 603 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 605 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 605 عقوبة الزاين احملصن. -

 607 : إذا نسخ املنطوق هل يلزم من ذلك نسخ املفهوم أو ال؟املبحث الثالث
 608 لتعريف ابلقاعدة.املطلب األول: ا

 611 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 611 هل يقتل احلر ابلعبد؟ -

 613 : جواز نسخ التالوة وبقاء احلكم. املبحث الرابع
 614 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 616 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 
 616 احملصن.رجم الزاين  -

 617 :جواز نسخ السنة ابلسنة. املبحث اخلامس
 618 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 621 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 621 قتل شارب اخلمر يف الرابعة . -

 624 : جواز نسخ قول النيب صلى هللا عليه وسلم بفعله.املبحث السادس
 625 ل: التعريف ابلقاعدة.املطلب األو 

 627 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 627 اجلمع بني اجللد والرجم يف حد الزاين احملصن. -

 629 : القواعد املتعلقة ابلتعارض, والرتجيح.الفصل الثاين



 630 القياس؟ : احلديث الضعيف إذا عارض القياس والرأي أيهما يقدم اخلرب أم املبحث األول
 631 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 633 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية. 
 633 هل تقطع يد السارق يف أقل من عشرة دراهم؟ -

 635 : تقدمي اخلاص على العام. املبحث الثاين
 636 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 638 دة يف املسائل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاع
 638 املسألة األوىل: قتل املسلم ابلكافر الذمي .
 639 املسألة الثانية: إقامة احلد يف دار احلرب . 

 641 املسألة الثالثة: مقدار السرقة اليت تقطع هبا اليد.
 645 : املثبت مقدم على النايف.املبحث الثالث

 646 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 648 املطلب الثاين :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 648 من وجب عليه الرجم هل حيفر له حفرة أو ال؟ -
 651 : اجلمع أوىل من الرتجيح. املبحث الرابع

 652 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.
 655 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.

 655 يثبت الزان إبقرار الزاين مرة واحدة, أو ال يكفي حىت يقر أربعا؟ املسألة األوىل: هل
 657 املسألة الثانية: االنتقال من القصاص إىل العفو على أخذ الدية.

 659 : الصريح مقدم على غري الصريح. املبحث اخلامس
 660 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 663 ل الفقهية.املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائ
 663 هل يغرب الزاين البكر مع جلده أو ال؟ -

 666 : املنطوق مقدم على املفهوم. املبحث السادس
 667 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.



 668 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 668 قتل الذكر ابألنثى. -

 671 مقدم على الدال على األمر على األصح.  : النص الدال على النهياملبحث السابع
 672 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 673 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 673 مسألة: هل تغرب الزانية البكر مع اجللد أو ال؟

 675 تقالل مقدم. إذا دار اللفظ بني االستقالل واالفتقار إىل تقدير حمذوف فاالس املبحث الثامن:
 676 املطلب األول: التعريف ابلقاعدة.

 677 املطلب الثاين: أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
 677 مسألة: حد احملارب.

 680 اخلامتــــــــة.
   الفهـــــــارس.

  فهرس اآلايت. -1
  فهرس األحاديث واآلاثر. -2
  فهرس املصطلحات والكلمات الغريبة. -3
  فهرس القواعد األصولية. -4
  فهرس املسائل الفقهية. -5
  فهرس األعالم. -6
  قائمة املصادر واملراجع. -7
  فهرس املوضوعات. -8
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