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 شكٌر وتقدير                                     

َربٍّ َأْوزِْعِنـي َأْن َأْشــُكَر ِنْعَمتَـَك ال ِتـي َأْنَعْمــَت َعَمـي  َوَعَمـى َواِلــَدي  َوَأْن َأْعَمـَل َصــاِلًحا قػاؿ تعػالى " " 

اِلِحينَ  َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتكَ   (ُ)". ِفي ِعَباِدَك الص 

الشػػكر ت تبػػارؾ كتعػػالى أكالن   الػػذم أمػػدني بػػالعـز كالصػػبر   كنػػكر قمبػػي كعقمػػي   كأعػػانني عمػػى 

 إنجاز ىذا العمؿ .

ثػػـ الشػػكر كالتقػػدير لمػػذيف كتػػعكا مفػػاتد الفقػػو فػػي صػػدكرنا   كيسػػركا سػػبيؿ العمػػـ عمػػى أركاحنػػا   

بكيػة الصػادقة   الػذم مػا يػزاؿ نػكر إرشػاده كنصػحو يسػرم كأخص مف بينيـ صاحب النصيحة األ

فػػي قمكبنػػا مػػذ كنػػا فػػي كميػػة الشػػريعة كالقػػانكف طبلبػػان   مػػا فتػػف ييربػػي كينصػػد كيعمػػـ كيفقػػو   حتػػى 

لى كمية زياد إبراىيم مقداد استقاـ العكد كاشتد الدكتكر /    جزاه ربي عنى خير كأعظـ الجزاء   كا 

لػى منػار  " شكرم الشريعة والقانون"  يتصؿ   حتى يعـ أساتذتيا عف آخرىـ   حػييـ كميػتيـ   كا 

كال يفػكتني شػكر  " الشػكر كالتقػدير كاالحتػراـ   الجامعة اإلسالميةالسبيؿ   كحاممة مشعؿ العمػـ " 

بػػداء تعميقػػاتيـ كنصػػحيـ بمػػا يثػػرم  أسػػاتذم  الكػػريميف المػػذيف تشػػرفا بقبػػكؿ مناقشػػة ىػػذه الرسػػالة كا 

 عتدىا.  الرسالة كيشد مف 

 ماىر حامد الحكلي .األستاذ الدكتكر " 

 .ارة المصرم مس ـنعيالدكتكر " 

 جزل ات خيران مف تأمؿ صنعتي      كقابؿ ما فييا مف السيك بالعفك 
 (ِكأصمد ما أخطأت فيو بفتمو         كفطنتو أستغفر ات مف سيكم .)

 
 ى النكر .كشكره جزيؿه يممف األرجاء ليعـ كؿ مف ساىـ كساعد في إخراج ىذا البحث إل

 كصمى ات كسمـ عمى نبينا محمد.                            
                                                 

 ُٗ" اآلية  سكرة النمؿ( (ُ
2
 (1/373( الغسًوي : أحود تي هحوود , اًظر اتي العدين : تغية الطلة في تاريخ حلة )(
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 ممخص البحث :
يتناكؿ ىذا البحث الحديث عف اختبلؼ األصكلييف في تحديد العمة   كأثر ىذا االختبلؼ عمى 

 الفركع الفقيية . 
 ف البحث مف تمييدو كثبلثة فصكؿ كخاتمة   كىي كالآلتي "كقد تككٌ 

  كفكائد تعميؿ نبذة مختصرة حكؿ كيفية نشأة كتطكر مصطمد التعميؿ الشرعي التمييد كىك 
 .النصكص 

 كفي الفصؿ األكؿ كاف الحديث عف حقيقة العمة كشركطيا كطرؽ إثباتيا .
لحكـ الكاحد   كتفصيؿ مذاىب في ا أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ البحث الحديث عف تعدد العمؿ

ـ تطرؽ البحث إلى أىمية تنقيد المناط في تحديد العمة   كبعد األصكليكف في ىذه المسألة   ث
 ذلؾ الترجيد بيف العمؿ المتعارتة .

كفي الفصؿ الثالث كاف التطبيؽ العممي لمكتكع تحديد العمة   كأثر االختبلؼ في تحديد العمة 
 عمى الفركع الفقيية .

سائؿ مف ثبلثة أبكاب فقيية   كىي كتتييقان لبلستطراد في ذكر األمثمة   فقد تـ اختيار ثبلثة م
باب العبادات   كباب المعامبلت   كباب األحكاؿ الشخصية   كىي أمثمة تدؿ عمى ما كراءىا 

 مف الفركع .
 أسأؿ ات تعالى التكفيؽ كالسداد في القكؿ كالعمؿ   كات المكفؽ .

 
 الباحث                                                                                    
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Abstract: 

This research talks about the fundamentalists' disagreement on 

determining the cause, and the impact of this disagreement on the 

Jurisprudential branches. 

The research consisted of an introduction, three sections and a 

conclusion, as follows: 

The introduction: it’s a brief note on how the term Forensic Analysis 

arose and developed, and the benefits of the Explanation of Texts. 

The first section also talked about the truth of the cause, its conditions 

and methods of proving it.  

In the second section, the research deals with plurality of causes in one 

rule, and detailing the doctrines of the fundamentalists in this issue, and 

then it addresses the importance of revising the method of determining 

the cause, and after that choosing between conflicting causes.  

The third section contains the practical part for the issue of determining 

the cause, and the impact of the conflict in determining the cause on the 

Jurisprudential branches. 

As for narrowing examples, three issues from three Jurisprudential 

sections have been chosen, which are worship section, transaction 

section, and personal status section, and all of them reflect what's 

behind their branches. 

 

I ask Allah for guidance and help in my sayings and work. Allah is the 

source of strength. 

 

Researcher 
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 مقدمة                                        

لحمد ت أىؿ الحمد كمستحقو   الذم عمـ اإلنساف عممان نافعان بمطفو   كأخرجو مف ظممات اليكل ا

معمػػـ كالجيػػؿ إلػػى يقػػيف اإليمػػاف كالعمػػـ بحكمتػػو كرفقػػو   كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى خميػػؿ الػػرحمف   

 األناـ   كمرشد الحيراف   محمد بف عبد ات كعمى آلو كصحبو الكراـ .

كبعد " فإف ات تبارؾ كتعالى أخرج البرية برسالة نبينا محمد صمى ات عميو كسػمـ مػف تحتػاح 

ــْت البشػػرية كقاعيػػا إلػػى سػػماء الخيريػػة كاالصػػطفاء فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى "  ــٍة ُأْخِرَج ــَر ُأم  ــُتْم َخْي ُكْن

  كقػد جعػؿ صػمى ات عميػو  (ُ) "ِلمن اِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالم ِو 

ػٍف ييػًرٍد  كسمـ الطريؽ إلى ىذه الخيريػة مػف خػبلؿ الفقػو فػي الػديف   فقػاؿ عميػو الصػبلة كالسػبلـ " مى

ٍيػرنا ييفىُقٍيػػوي ًفػػي الػُدي "   كمػػف ىنػا نفػػر ثمػػة مػف عبػػاد ات الصػالحيف مسػػتجيبيف لػػربيـ  (ِ)ًف"الم ػوي بًػػًو خى

ِإَلـْيِيْم َلَعم ُيـْم  َفَمْوََل َنَفَر ِمْن ُكلٍّ ِفْرَقـٍة ِمـْنُيْم َطاِفَفـٌة ِلَيَتَفق ُيـوا ِفـي الـدٍّيِن َوِلُيْنـِذُروا َقـْوَمُيْم ِإَذا َرَجُعـوا

ــَذُروَن "   فحفظػػكا كفيمػػكا كعًممػػكا كعم مػػكا   كأٌصػػمكا األصػػكؿ      فقػػامكا بالفقػػو خيػػر القيػػاـ (ٖ)َيْح

كقع ػدكا القكاعػد   حتػػى قػاـ عمػػـ الشػريعة عمػى ركػػف شػديد   ككػػاف ممػا أجيػدكا فيػػو فكػرىـ   كبػػذلكا 

فيو ثميف أعمارىـ عمـ أصػكؿ الفقػو   ىػذا العمػـ الػذم ال يسػٌ نػاظره فػي الشػريعة تركػو   كال يقػكـ 

قكائـ ىذا العمـ كأركانو القياس   الذم يعتبػر بحػؽو منفػذ الشػريعة كبابيػا لمجتيدو رأمه بيجره   كمف 

 نحك االستمرارية كالخمكد الذم كتب ليا .

                                                 
 َُُسكرة آؿ عمراف " اآلية  ((ُ
(   كمسمـ   كتاب الجياد   ُٕ/ح ِٓ/ُأخرجو البخارم   كتاب العمـ   باب مف يرد ات بو خيران يفقيو في الديف   ) ((ِ

 (.َُّٕح  ُِّٓ/ّة مف أمتي ظاىريف عمى الحؽ )ال تزاؿ طائف باب قكلو 
 ُِِسكرة التكبة " اآلية  ((ّ



 ز  

بيػػد أف القيػػاس جسػػده ركحػػو العمػػة   فػػإذا ذىبػػت ذىػػب الجسػػد   ىػػي كػػذلؾ منزلتيػػا كمكانتيػػا   لػػذا 

اف ىػػػذا البحػػػث اشػػػتدت الحاجػػػة لمعرفتيػػػا كفيميػػػا   ككشػػػؼ الحجػػػاب عػػػف غػػػامض مسػػػالكيا   فكػػػ

 " .  اختالف األصوليين في تحديد العمة وأثره عمى الفروع الفقييةالمتكاتٌ   كالذم بعنكاف " 
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 : أىمية الموضوع  أوَلً 
بكجكدىا  أ_ تبرز أىمية المكتكع مف حيث ككف العمؿ ىي مناط األحكاـ الشرعية   تكجد

 كتنعدـ بانعداميا   مما يستكجب معرفة مناىج األصكلييف في العمة كالتعميؿ 
 

ب_ يعتبر مكتكع العمة كالتعميؿ لؤلحكاـ مف أىـ مكتكعات عمـ أصكؿ الفقو   كمما عنى بو 
 المجتيدكف قديمان كحديثان   مما يجعمو جديران بمزيد مف البحث كالتقصي 

 
عد المجتيد في كؿ زماف كمكاف عمى بياف أحكاـ المسائؿ المتجددة ج_ معرفة عمؿ األحكاـ يسا

   كالكقائٌ التي لـ يسبؽ بياف أحكاميا مف قبؿ .
 

ىذه الدراسة ىي محاكلة مني لجمٌ شتات المكتكع في مكاف كاحد   مما يسيؿ عمى طبلب 
طبلب العمـ بأىمية العمـ عناء البحث في ثنايا المؤلفات كالمصنفات األصكلية   كأيتان تذكيران ل

 اعتبار العمة كالتعميؿ لما ليما مف دكرو في فيـ النصكص الشرعية .
  
 ثانيًا: دواعي اختيار الموضوع  

إف أىمية المكتكع سبب رئيس الختيار ىذه الدراسة   كقد دفعني إلى اختيار ىذا المكتكع عدة 
 أسباب منيا "

ريعة اإلسبلمية   حيث اعتبره جميكر _اعتبار القياس أصؿ مف أصكؿ االستدالؿ في الشُ
 األصكلييف مصدران رابعان مف مصادر االستدالؿ كاالستنباط في الشريعة اإلسبلمية .

 
بيا مف خبلؿ بحث  ة_ كبالتالي أخذت العمة كىي أحد أركاف القياس مكانتيا المناسبة كالبلئقِ

 األصكلييف في ماىيتيا كأنكاعيا كطرؽ الكشؼ عنيا .
 
فة طرؽ الجمٌ كالترجيد بيف العمؿ المتعارتة سكاء المنصكصة أك المستنبطة يساعد _ إف معر ّ

 عمى تحيد العمة   كيقتى عمى الكثير مف الخبلفات الفقيية .
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  الجيود السابقةثالثًا : 
القى مكتكع التعميؿ اىتماـ األصكلييف قديمان كحديثان لما لو مف دكر في إنبناء األحكاـ الشرعية 

يا   فبل تكاد تخمك كتب أصكؿ الفقو مف ذكر ىذه المكتكع  كمتعمقاتو   إال أف الكتب ككمال
األصكلية تختمؼ فيما بينيا في طريقة عرض المسألة   كذكر األدلة كالمناقشات التي دارت فييا 

 بيف اإليجاز كاإلطناب في بعض دكف بعض .
 منيا"كما أف الدراسات المعاصرة أفردت مكتكع العمة بمصنفات  
 _ تعميؿ األحكاـ الشرعية " تأليؼ الدكتكر محمد شمبي   كىك أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراهُ
_ كتاب مباحث العمة في القياس " تأليؼ الدكتكر عبد الحكيـ عبد الرحمف أسعد السعدم   ِ

 كىك أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه .
سبيتا رحمو ات تعالى   كىي أطركحة _ تعميؿ األحكاـ عند اإلماـ الشاطبي " الباحث عدناف ّ

 لنيؿ درجة الماجستير مف كمية الشريعة كالقانكف   الجامعة اإلسبلمية _ غزة .
_ التنصيص عمى العمة كأثره في إثبات القياس   بحث محكـ في مجمة جامعة أـ القرل _ ْ

 السعكدية   الباحث الدكتكر عمي بف عبد العزيز العميريني
  بحث محكـ في مجمة الجامعة اإلسبلمية _ غزة   الباحث األستاذ الدكتكر _ تخصيص العمة ْ

 كغير ذلؾ كثير ... مازف ىنية  
أما المكتكع الذم نحف بصدد البحث فيو فبل أعمـ أحدان أفرده بالبحث كالدراسة فيما اطمعت عميو 

   كات تعالى أعمـ .
 

 الصعوبات التي واجيت الباحث : رابعًا :
 مسطيني كتراكتيا .لمرحمة التي يمر بيا الشعب الفقسكة ا -ٔ
 عدـ كجكد دراسات سابقة تفتد األفؽ أماـ الباحث   ليحتذم حذكىا   كيسير عمى منكاليا. -ِ
كعكرة العبارات األصكلية كصبلبتيا   خاصة في مبحث العمة كما يتعمؽ بيا   األمر الذم  -ّ

معنى المراد مف عباراتيـ كألفاظيـ   مستمديف العكف جعمنا نقؼ طكيبلن   كنفكر كثيران   لفيـ ال
 عمى ذلؾ بات تبارؾ كتعالى أكالن   ثـ بأىؿ العمـ األفاتؿ ثانيان.

 خطة البحث ًا:خامس
 ينقسـ البحث إلى مقدمة   كفصؿ تمييدم   كثبلثة فصكؿ   ثـ خاتمة 
 تكع كأىميتو   كخطة أما المقدمة فقد اشتممت عمى ما ذكرنا مف خطبة   كسبب اختيار المك 

 البحث   كمنيج البحث   كالصعكبات في البحث .
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 اختالف األصوليين في تحديد العمة
 وأثره عمى الفروع الفقيية

 تمييد
 نشأة كتطكر مصطمد التعميؿ الشرعي

 األحكاـتعميؿ أىمية 
 

 الفصل األول : حقيقة العمة وشروطيا وطرق إثباتيا 

 . حقيقة العمة"  المبحث األول

 .مة ػالعتعريؼ "  المطمب األول

 .مة ػ" أقساـ الع انيالمطمب الث       

  . مةػ" ما يفسد الع ثالثالمطمب ال       

 . مةـشروط الع"  المبحث الثاني

 . الشركط المتفؽ عمييا:  المطمب األول

 . الشركط المختمؼ فييا: المطمب الثاني    

 . طرق إثبات العـمة"  المبحث الثالث

 . الطرؽ النقمية:  المطمب األول    

 . الطرؽ االجتيادية:  المطمب الثاني    

 . واَلختالف في تحديد العمةتعدد العمل "  الفصل الثاني

 . آراء األصوليين في تعدد العمل في الحكم الواحد"  المبحث األول
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 ىب األكؿ أدلتو كمناقشتيا .ذ" الم المطمب األول

 لثاني أدلتو كمناقشتيا . " المذىب ا المطمب الثاني

 " المذىب الثالث أدلتو كمناقشتيا . المطمب الثالث

 " المذىب الرابٌ أدلتو كمناقشتيا .المطمب الرابع 

 " المذىب الراجد كأسباب ترجيحو .  المطمب الخامس

 تنقيح المناط حقيقتو ودوره في تحديد العمة .المبحث الثاني : 

 .مناط لغة كاصطبلحا تعريؼ تنقيد ال المطمب األول :

 .دكر تنقيد المناط في تحديد العمة  المطمب الثاني :

 . منيج األصوليين في ترجيح العمل"  المبحث الثالث

 " الترجيد بحسب العمة . المطمب األول

 " الترجيد بأمر خارج . المطمب الثاني

  في الفروع الفقيية أثر اَلختالف في تحديد العمة "الفصل الثالث 

  في العبادات أثر اَلختالف في تحديد العمة: حث األول المب

 " قتاء صبلة المغمى عميو . المطمب األول

 " إثبات األىمة بالحساب . المطمب الثاني

 . الزكاة في ماؿ اليتيـ كالصبي كالمجنكف : المطمب الثالث

 في المعامالت أثر اَلختالف في تحديد العمة: المبحث الثاني 

 " القياس عمى الربكيات الستة .   المطمب األول 

 " التسعير . المطمب الثاني    



 ل  

 التأميف التجارم ."  المطمب الثالث    

 في األحوال الشخصية أثر اَلختالف في تحديد العمة:  المبحث الثالث

 " زكاج المسيار .المطمب األول    

 ثبكت حرمة المصاىرة بالزنا . "المطمب الثاني    

 " إجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح .الث المطمب الث   

 : وتشتمل عمى أىم النتافج والتوصيات . خاتمة

 سادسًا : منيج الباحث :

اتبعت في بحثي ىذا المنيج الكصفي التحميمي   كاعتمدت عمى المصادر األصيمة ككثقتيا كفؽ 
 أسس البحث العممي الصحيد   كذلؾ كفؽ الخطكات اآلتية "

 " عرض المسافل أوًَل _ 
 أ_  الرجكع إلى المصادر األصمية المعتمدة لممعمكمات المدرجة ما استطعت لذلؾ سبيبلن .

ب_ االستعانة ببعض الكتب الحديثة المساعدة في بسط الفكرة أك المتمكف ما كسعني      
 الجيد .

 ج_ بياف معنى المصطمحات مف مصادرىا المعتبرة كاأللفاظ الغريبة .
الكاردة في المسألة _ حسب اإلمكاف _ ثـ مناقشتيا   ثـ ترجيد القكؿ  د_ أذكر أقكاؿ العمماء

 الصحيد   بما يكافؽ الدليؿ كالبرىاف األقكل   مستأنسان بأقكاؿ األئمة في ذلؾ .
 ق_ تكثيؽ أقكاؿ األئمة مف أصحاب المذاىب الفقيية األربعة كغيرىـ ما كسعني الجيد .

 
 " يات القرآنية الكريمةاآل ثانيًا _

 أ_ اإلشارة إلى مكاتٌ اآليات القرآنية الكريمة بأرقاميا مف السكر التي كردت فييا .
 ب_ أجعؿ ليا عبلمة تنصيص خاصة بيا .

 
 . األحاديث النبوية الشريفة ثالثا _

 _ االعتناء باألحاديث النبكية الشريفة   مف خبلؿ تخريجيا مف مظانيا المعتمدة .ُ



 م  

اكتفيت بو   إال إذا دعت التركرة ذلؾ   كذلؾ كزيادة في _ إذا كجدت في أحد الصحيحيف ِ
 لفظ أك معنى   كذلؾ دكف الحكـ عمييا   إلجماع األمة عمى صحتيما .

_ إف كجدتو في غيرىما قرنت ذلؾ بذكر الحكـ عمى الحديث مستندان في ذلؾ عمى الكتب ّ
 حديث . المعتمدة . تخريج الحديث مبتدئان بذكر اسـ الكتاب كالباب كرقـ ال

 
 :توثيق المراجع في الحاشية 

 _ عند تكثيؽ المراجٌ أك الكتب   أبدأ باسـ الشيرة لممؤلؼ   ثـ باسـ الكتاب   فالجزء ثـ ُ
 الصفحة   كأترؾ التفصيؿ لممراجٌ .

_ في المراجٌ أذكر اسـ المؤلؼ   كنسبو ثـ سنة كفاتو   ثـ اسـ الكتاب ثـ الطبعة فالسنة ِ
 ( حسب ما ىك مكجكد   ثـ دار النشر .    )ىجرية أك ميبلدية

 
 الفيارس : 

_ التزمت ترتيب الفيارس حسب الحركؼ األبجدية   ككاف ترتيب المراجٌ بحسب اسـ الشيرة  ُ
 لممؤلؼ .

_ صنعت فيارس في نياية البحث لآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة كاآلثار الكاردة في ِ
 كالمصادر التي اعتمدت عمييا أثناء البحث .  البحث   ثـ فيارس لممراجٌ

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

                 
              

 تمييد                             
 
 . نشأة وتطور مصطمح التعميل الشرعي وأىميتو   
  
 عميل الشرعي .نشأة وتطور مصطمح الت أوًَل : 
  
  : أىمية تعميل األحكام . ثانياً  
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 : نشأة وتطور مصطمح التعميل الشرعي : أوَلً 
ا كػػاف مػػف الخصػائص األساسػػية لمتشػػريٌ اإلسػبلمي   خاصػػية الخمػػكد كالبقػاء   كػػاف البػػد مػػف لمػ 

البقػػاء كالصػػبلح   أبػػكاب كمنافػػذ تسػػتخدميا ىػػذه الشػػريعة الربانيػػة مػػف أجػػؿ تػػماف االسػػتمرارية ك 
  بػاب  مية أمػاـ المجتيػديف مػف أمػة محمػد كلعؿ مف أىػـ األبػكاب التػي فتحتيػا الشػريعة اإلسػبل

متجػػػذره كمتأصػػػؿه فػػػي النصػػػكص  عميػػػو فالتعميػػػؿ مبػػػدأ كبنػػػاءن  القيػػػاس كتعميػػػؿ األحكػػػاـ الشػػػرعية  
ف تعميػػؿ األحكػػاـ الشػػرعية مػػف كقػػت نزكليػػا   فقػػد تحػػدث القػػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة المطيػػرة عػػ

ــوَن قػػاؿ تعػػالى "    ض كػػذا   كألجػػؿ مصػػمحة كػػذاالشػػرعية   كأنيػػا مػػا كتػػعت إال لغػػر  ــْي ََل َيُك َك
ال اجتياد ك    النبي  (ِ)منيا اجتياد النظرة التعميمية لـ يخؿي  كىذه (ُٔدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم " )

إنما جعل اَلسـتفذان مـن أجـل النظـر  " لو عمؿ كجكب االستئذاف بقك    فالنبي   أصحابو 
 (ٗ)"جف أينقص الرطب إذا  "  بقكلو الرطب بالتمر  كعمؿ حرمة بيٌ  (ٖ)"

أف ينقمكا فقط   بؿ كاف  مـ يكف عمؿ الصحابة ف    كسار عمى ىذه الطريؽ الصحابة الكراـ
 فيػو أمػران . كقػد كجييػـ  عمييـ أف يستنبطكا   كأف يجتيدكا آراءىـ فيما لػـ يعممػكا مػف النبػي  

تيــد الحــاكم فأصــاب فمــو إذا اج ""    فقػػاؿ  جتيػػاد   كجعػػؿ لػػو ثكابػػان إلػػى ذلػػؾ   فحػػث عمػػى اال
ذا اجتيد فأخطأ فمو أجر واحد أجران ,  (ٔ).فيك مثكب في الحاليف  (٘)"وا 

ٌه في فيـ النص كمعرفػة المػراد منػو   كذلػؾ ر  بيد أنو كاف مف البدييي أف يختمؼ الصحابة  اجػ
األمػر الػذم ينػتج عنػو تطػكر    الصػحبة لمنبػي أك قصػر لعؿ مػف أىميػا طػكؿ   ألسباب كثيرة 

كنتكج في معرفة مقاصد التشريٌ كعمؿ األحكاـ الشرعية   كىػذا مترتػب عمػى الفيػـ الػذم يعطيػو 
ىل عندكم شـيء "  بف أبي طالب  ياده   فقد سيئؿ أمير المؤمنيف عممف يشاء مف عب ات 
إَل فيـٌم يعطيـو اهلل , لوحي مما ليس في القـرآن فقـال : َل والـذي فمـق الحبـة وبـرأ النسـمة من ا

                                                 

 ٕ( سكرة الحشر " اآلية ُ)
( كفيػػو الكثيػػر مػػف النمػػاذج الجتيػػادات  ِٗالقكاعػػد األصػػكلية عمػػى الفػػركع الفقييػػة   ) ص" الخػػف " أثػػر االخػػتبلؼ فػػي (ِ)

 ( .ّٖ)ص "     العمرم " اجتياد الرسكؿ   كالصحابة  النبي  
 (.ُِْٔ  ح ْٓ/ٖأخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب االستئذاف   باب االستئذاف مف أجؿ النظر    (ّ)
(   النسػائي " سػنف النسػائي ُّّٔ  ح "  ِٕٓ/ّأبك داكد " سنف أبك داكد   ) كتاب البيكع   باب في التمر بػالتمر    (ْ)

(   ابف ماجو " سنف ابف ماجة  ) كتاب التجارات    ْْٓٓ  ح "  ِٖٔ/ٕ  ) كتاب البيكع   باب اشتراء التمر بالرطب   
 ( قاؿ محققو الشيخ األلباني " صحيد . ِِْٔح " ُٕٔ/ِباب بيٌ الرطب بالتمر   

بػػاب أجػػر الحػػاكـ إذا اجتيػػد فأصػػاب أك أخطػػأ   أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة   ( ٓ)
بػػاب بيػػاف أجػػر الحػػاكـ إذا اجتيػػد فأصػػاب أك أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب األقتػػية   (    ُٗٗٔ  ح  ِٕٔٔ/ٔ

 ( . ُُٕٔ  ح ُّّْ/ ّ   أخطأ
 ( .ّّّتركي " مناظرات في أصكؿ الشريعة بيف ابف حـز ك الباجي   ) ص "  (ٔ)
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ل : العقـل وفكـاك ومـا فـي ىـذه الصـحيفة , قـا: رجاًل في القرآن وما فـي ىـذه الصـحيفة , قمـت 
 (ٔ)مسمٌم بكافر "  َل ُيقتلاألسير و 

كمعػرفتيـ التامػة بيػا   مػا   ية كسػبقيـ فػي ميػداف العمػؿ الشػرع الصحابة  ما يدلؾ عمى تقدـكم
تػػػدؿ عمػػى نفػػػكذ البصػػيرة كالفيػػػـ إلػػػى أعمػػاؽ الػػػنص الشػػػرعي     كرد عػػنيـ مػػػف اجتيػػادات دقيقػػػة 

يمتنػػػٌ عػػػف تقسػػػيـ أرض العػػػراؽ كيجعميػػػا كقفػػػان عامػػػان عمػػػى جميػػػٌ  فيػػػاىك عمػػػر بػػػف الخطػػػاب 
  (ِ). المسمميف بفيمو الدقيؽ كفكره العميؽ آليات سكرة الحشر

مػف جتيػاد تتميػز أخذت في عيد التػابعيف منػاىج اال قدف  تابعكف بجديد في ىذا الشأف كلـ يأت ال
المنجاة مف   بؿ الجميٌ متعمقكف بالكتاب كالسنة كعمـ الصحابة يعتبركنيا  غير انحراؼ كال شذكذ
كأقػكاؿ الصػحابة    جتيػاد بعػد النصػكصفقيػاء العػراؽ نيػجه فػي اال لجميػكرىاكية الباطػؿ   فكػاف 

" مػا جػاء عػف "  يقػكؿ حنيفة رحمو ات تعػالى ك  فيذا اإلماـ أب (ّ)جتياد بالقياسعمييـ االكغمب 
كمػػػا جػػػاء عػػػف   فسػػػمعان كطاعػػػةن    كمػػػا جػػػاء عػػػف رسػػػكؿ ات  س كالعػػػيفات تعػػػالى فعمػػػى الػػػرأ

التػابعيف فيػـ رجػاؿ كنحػف رجػاؿ تخيرنا مف أقكاليـ كلػـ نخػرج عػنيـ   كمػا جػاء عػف  الصحابة 
".(ْ)   

ل مالؾ ككاف لفقياء الحجاز نيجه   يميؿ إلى األخذ بظاىر النص   كعدـ مجاكزة اآلثار   فقد رك 
سألت سعيد بف المسيب " كـ في إصبٌ المرأة ؟ قاؿ " عشرة مف  " "في المكطأ عف ربيعة   قاؿ 

ٌ اإلبؿ   قمت " ففي إصبعيف ؟ قاؿ " عشركف   فقمت ففي ثبلث ؟ قاؿ " ثبلثكف   قمت ففي أرب
؟ قػػاؿ عشػػركف   قمػػت " حػػيف عظػػـ جيرحيػػا   كاشػػتدت مصػػيبتيا نقػػص عقميػػا ؟ فقػػاؿ لػػو سػػعيد " 

يػا ابػف أعراقي أنت ؟ قػاؿ ربيعػة " بػؿ عػالـ مسػتثبت   أك جاىػؿ مػتعمـ   فقػاؿ سػعيد" ىػي السػنة 
 (ٓ)." أخي
بعػد  كينتػج إالخبلؿ تتبٌ الطريقة التي تطكر تمنيا مفيػكـ التعميػؿ   نجػد أنػو لػـ يتطػكر  مفو

جتيػاد فػي ىػذه أف أئمػة اال أيتان  مباحثات كمناقشات طكيمة بيف أرباب المذاىب الفقيية   كيظير
تتخػػػػذ أساسػػػػان السػػػػتنباط األحكػػػػاـ مػػػػف مصػػػػادرىا  بد كاجبػػػػان عمػػػػييـالمرحمػػػػة أصػػػػ أف يقػػػػرركا قػػػػكانيف ي

                                                 
 . (ُُُ  ح ّّ/ُأخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب العمـ   باب كتابة العمـ    ((ُ
 ( .ُُٓ(   بمتاجي " منيج عمر بف الخطاب في التشريٌ   )ص " ِِ/ُٖالقرطبي " الجامٌ ألحكاـ القرآف ) (ِ)
(   القطاف " تاريخ التشػريٌ اإلسػبلمي    ِْتركي " انظر مناظرات في أصكؿ الشريعة بيف ابف حـز كالباجي ) ص "  ّ))

 ( .ُِٗ)ص "
(   البخػػارم " كشػػؼ األسػػرار عػػف أصػػكؿ فخػػر َِّ"  ُة " المسػػكدة   )آؿ تيميػػ (   ّٕٓ" ْابػػف حػػـز " اإلحكػػاـ   ) ((ْ

 ( .ٗٓٓ/ِاإلسبلـ البزدكم   )
(   النسػػػائي " سػػػنف  ُّٓٗ  ح " ُُِٔ/ٓمالػػػؾ " المكطػػػأ   ) كتػػػاب العقػػػكؿ   بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي عقػػػؿ األصػػػابٌ    ((ٓ

 ققو الشيخ األلباني في " تعيؼ مح  كقاؿ ( َْٖٓ  ح "  ْْ/ٖالنسائي   ) كتاب القصاص   باب عقؿ المرأة   
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ر    كممػا مستمديف ذلؾ مما قرره أئمة المغة الذيف شافيكا العرب كفيمكا عنيـ مناحييـ فػي التعبيػ
 (ُ). صدىااقمفيمكا مف ركح الشريعة ك 

جػاء تػمف أكؿ مػف صػنؼ فػي عمػـ األصػكؿ   الػذم يعتبػر   أف اإلمػاـ الشػافعي  كمف الكاتد 
سمسمة متصمة مػف النزاعػات كالخصػكمات التػي كانػت قبمػو   كيظيػر ذلػؾ بكتػكح حينمػا يتصػفد 

يمثػػػؿ مجمكعػػػة المشػػػػكبلت  فإنػػػو  بػػػو الشػػػافعي رحمػػػو ات تعػػػػالى القػػػارئ كتػػػاب الرسػػػالة الػػػػذم كت
غير أنو لـ تكف النظرة إلى القياس كبخاصػة   األصكلية التي شغمت باؿ الفقياء في ذلؾ العصر 
  (ِ).في ىذه المرحمة تعميؿ األحكاـ قد ظيرت مبلمحيا كتبينت أركانيا 

العمػػػـك األصػػكلي   فقػػػد سػػجمت ىػػذه الفتػػػرة تقػػدـ عػػػد ذلػػؾ مرحمػػة االكتمػػػاؿ كاالزدىػػار ثػػـ جػػاءت ب
 مػػف أعػػبلـ الفكػػر خاصػػة فػػي مكتػػكع القيػػاس كتعميػػؿ األحكػػاـ   إذ تييػػأ لػػواألصػػكلية كتفكقيػػا   

بدرجػة أكبػر ممػا كػاف  تسػٌيتطػكر كيكالتعميػؿ  ما جعؿ مكتكع القيػاس   كالفقو المتخصصيف فيو
 عميو في العيكد السابقة .

ه كالمراحؿ التي مر بيا   طكر قاؿ ابف خمدكف في مقدمتو بعد كبلـ طكيؿ عف عمـ أصكؿ الفقو كت
فكتػػػب فػػػي القيػػػاس بأكسػػػٌ مػػػف جمػػػيعيـ  كتمػػػـ  " كجػػػاء أبػػػك زيػػػد الدبكسػػػي مػػػف أئمػػػتيـ   وكمدارسػػػ

أصػكؿ الفقػو بكمالػو  كتيػذبت مسػائمو  ت صػناعةي مىػمي   ككى  األبحػاث كالشػركط التػي يحتػاج إلييػا فيػو
  (ّ)كتميدت قكاعده "

فػي ىػذه المرحمػة المصػػدر بػاب القيػاس كالتعميػػؿ     كخاصػػة فػي كيعتبػر إنتػاج العممػاء األصػكلي 
 .مف عمماء األصكؿ كالمكرد فكران كمتمكنان لكؿ مف جاء بعدىـ 

 كقد حصؿ اختبلؼ بيف األصكلييف في مدل شرعية تعميؿ األحكاـ   كاف سببو الرئيس اختبلفيـ 
تيػػػا العامػػػة ف النػػػاظر فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية   كأدلكمػػػٌ ذلػػػؾ فػػػإ  فػػػي بعػػػض مسػػػائؿ العقيػػػدة  

بػػػرز مبػػػدأ تعميػػػؿ كالخاصػػػة ال يصػػػعب عميػػػو حشػػػد الكثيػػػر مػػػف األدلػػػة الصػػػريحة الكاتػػػحة التػػػي تي 
 تعميؿ .األحكاـ   كأف األصؿ في التكميؼ ال

 (ْ).لتي تؤكد ىذا األمركنحف نكرد ىنا أىـ األدلة ا
عاديػػػة تػػػدكر معػػػو قاصػػػدان لمصػػالد العبػػػاد  كاألحكػػػاـ الالحكػػػيـ كجػػػدنا الشػػػارع  فقػػػداالسػػتقراء   أوًَل:

حيثما دار  فترل الشيء الكاحد ييمنٌ في حاؿ ال تككف فيو مصمحة  فإذا كػاف فيػو مصػمحة جػاز  
كالدرىـ بالػدرىـ إلػى أجػؿ  يمتنػٌ فػي المبايعػة  كيجػكز فػي القػرض  كبيػٌ الرطػب باليػابس  يمتنػٌ 

                                                 
 ( . ٔالخترم بؾ " أصكؿ الفقو   ) ص "  ((ُ

 ( . َّالحسف " التعميؿ بالشبو كأثره في القياس عند األصكلييف   ) ص " (ِ) 
 ( . ِِٔ/ُابف خمدكف " مقدمة ابف خمدكف   )  (ّ)
 ( َِٓ/ ِ) لتعميؿ   فميراجٌ   المكافقات  اقد استطرد اإلماـ الشاطبي في المكافقات في ذكر األدلة عمى شرعية  (ْ)
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( ُ)لعرايػا كاحيث يككف مجرد غرر كربا مف غير مصمحة   كيجػكز إذا كػاف فيػو مصػمحة راجحػة 
َوَلُكـْم "  تعػالى" ات قػاؿمفيكمػان كمػا فيمنػاه فػي العػادات     كلػـ نجػد ىػذا فػي بػاب العبػادات مثبل 

َوَل تَـــْأُكُموا َأْمـــَواَلُكْم َبْيـــَنُكْم " " عػػػز كجػػػؿ    كقػػػاؿ (ٕ)" ِفـــي اْلِقَصـــاِص َحَيـــاٌة َيـــا ُأوِلـــي اأْلَْلَبـــابِ 
ََْضـاَء ِفـي اْلَخْمـِر ِإن  "   كقاؿ ات تعالى  (ٖ)"ِباْلَباِطلِ  َما ُيِريُد الش ْيَطاُن َأْن ُيوِقـَع َبْيـَنُكُم اْلَعـَداَوَة َواْلَب
 .(ٗ)"َواْلَمْيِسرِ 

َل ضـرر وَل ضـرار  : "  كقػاؿ ,( ٘)َل يقضي القاضـي وىـو غضـبان" " " قػاؿ  كفي الحديث
" كــل مســكر  :  اؿ  كقػػ( ٛ)نيــى عــن بيــع الَــرر ""  ك ,ٚ" القاتــل َل يــرث " "  كقػػاؿ ,(ٙ)"

   .(ٜ)حرام" 
  كأف اإلذف  صػػرح باعتبػػار المصػػالد لمعبػػاد  كجميعػػو يشػػير بػػؿ يي  إلػػى غيػػر ذلػػؾ ممػػا ال يحصػػى

  فدؿ ذلؾ عمى أف العادات مما اعتمد الشارع فييا االلتفات إلى المعاني.  ما دارتدائر معيا أين
غيػػر مفػػضو إلػػى مصػػمحة معقكلػػة    أك حكمػػان كاحػػدان فػػي التعامػػؿ غيػػر معقػػكؿ المعنػػى كلػػـ نجػػد 

 (َُ)ر بيا  كمبني عمى أساسيا . فسٌ مي  مقصكدة ىك
 ك معقكؿ المعنى   كاف حممو  متى دار الحكـ بيف ككنو تعبدان أ " بؿ صرح ابف دقيؽ العيد بأنو

 

                                                 

  (
1

 .(ُْٗ/ُّمنظكر " لساف العرب   ) بيٌ الرطب عمى رؤكس األشجار بالتمر . ابف يىالعرايا "  (
 . ُٕٗسكرة البقرة " آية  (ِ) 
 .ُٖٖسكرة البقرة " آية  ( (ّ
 . ُٗسكرة المائدة " آية  ( (ْ
(  ُٖٕٓ ح ٓٔ/ٗباب ىؿ يقتي القاتي أك يفتي كىػك غتػباف   حكاـ   أخرجو البخارم في صحيحو  ) كتاب األ( ٓ) 

 (.ُُٕٕ  ح ُِّْ/ّ  أخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب األقتية   باب كراىة قتاء القاتي كىك غتباف   
(    َِّْ ح  ْٖٕ/ِابػػف ماجػػو " سػػنف ابػػف ماجػػة  ) كتػػاب األحكػػاـ   بػػاب مػػف بنػػى فػػي حقػػو مػػا يتػػر بجػػاره     (ٔ)
 (  كصححو األلباني " اإلركاء   َِٕٔ  ح  ِّْ/ ٓقي " سنف البييقي   ) باب ارتفاؽ الرجؿ بجدار غيره   كالبيي

 ( .َِٓ(   كالسمسمة الصحيحة   ) ح  " ُْْ-َْٖ/ ّ) 
(   كابػػف َُِٗ  ح ِْٓ/ْالترمػػذم " جػػامٌ الترمػػذم   ) كتػػاب الفػػرائض   بػػاب مػػا جػػاء فػػي إبطػػاؿ ميػػراث القاتػػؿ    (ٕ) 

(   ابػػف حنبػػؿ " مسػػند  ِّٕٓ  ِْٓٔ  ح  ّٖٖ/ِسػػنف ابػػف ماجػػة   ) كتػػاب الفػػرائض   بػػاب القاتػػؿ ال يػػرث    ماجػػو "
 ( .َُِْ/ حٖٗ/ِ(   كصححو األلباني في سنف ابف ماجة ) ّْٔ  ح  ْٗ/ ُأحمد ابف حنبؿ   )

 .) ُُّٓ  ح  ُُّٓ/ّر   ) كتاب البيكع   باب بطبلف بيٌ الحصاة كالبيٌ الذم فيو غر أخرجو مسمـ في صحيحو   (ٖ)
(  أخرجػػو مسػػمـ فػػي ٖٓٓٓ  ح  ُْ/ َُأخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب األشػػربة   بػػاب الخمػػر مػػف العسػػؿ   (ٗ)

 (. ََِّ   ََِِ  ح  ُٕٖٓ/ ّصحيحو ) كتاب األشربة   باب بياف أف كؿ مسكر خمر كأف كؿ خمر حراـ 
(   اآلمػػدم " اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ ُِٗ/ِي " شػػرح تنقػػيد الفصػػكؿ   )(   القرافػػ َِٓ/ ِالشػػاطبي " المكافقػػات   )  (َُ)

(   السػػػبكي " اإلبيػػػاج فػػػي شػػػرح المنيػػػاج          ُّٕٔ/ ّ) العػػػدة فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو   "  أبػػػك يعمػػػى(    ّٔٗ/ّاألحكػػػاـ   ) 
الفقػػو اإلسػػبلمي (   الػػدريني " بحػػكث مقارنػػة فػػي  ُِٗ   ِٕ(   السػػعدم " القكاعػػد كاألصػػكؿ النافعػػة   ) ص " ِٔ/ّ) 

 ( .ِٗ/ُكأصكلو )
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 (ُ). عمى ككنو معقكؿ المعنى أكلى لندرة التعبد بالنسبة إلى األحكاـ المعقكلة المعنى "
 

يمنػػا مػػف ذلػػؾ أف الشػػارع تكسػػٌ فػػي بيػػاف العمػػؿ كالًحكػػـ فػػي تشػػريٌ بػػاب العػػادات   ففأف  :ًا ثانيــ
النصكص  بخبلؼ باب العبادات   فإف   ال الكقكؼ عمى ظاىر  تباع المعانيالشارع قصد فييا ا

  حتػػػى قػػػاؿ فيػػػو بقاعػػػدة  المعمػػػـك فيػػػو خػػػبلؼ ذلػػػؾ   كقػػػد تكسػػػٌ فػػػي ىػػػذا القسػػػـ مالػػػؾ رحمػػػو ات
 .(ْ)  كنيًقؿى عنو أنو قاؿ" "إنو تسعة أعشار العمـ "(ّ)  كقاؿ فيو باالستحساف(ِ)المصالد المرسمة

لػيس فػي الشػريعة حكػـ كاحػد إال    كمٌ ذلؾ قاؿ ابف القيـ " أما باب العبادات فاألصؿ فيو التعبد
 (.ٓ)" كلو معنى كحكمة يعقمو مف عقمو   كيخفى عمى مف خفي عميو 

  
يككف قػد راعػى مقاصػد عنػد التشػريٌ أك ال   كالثػاني باطػؿ   ألنػو  الشارع الحكيـ إما أف :الثالث 

إما لعدـ العمـ السابؽ لمتشريٌ   أك لعدـ الحكمػة عنػد التشػريٌ   أك لمػانٌ منػٌ الشػارع مػف مراعػاة 
رع قػػد راعػػى المقاصػػد عنػػد المقاصػػد   ككميػػا باطمػػة فاسػػدة باإلجمػػاع   فتعػػيف األكؿ كىػػك أف الشػػا

 (ٙ)كالبد .التشريٌ 
 

يتكممػكف فػي العمػؿ   كالمناسػبات  فقياء مف جميٌ المذاىب نرل أنيػـبالتأمؿ في طريقة ال :الرابع 
الداعية لشرع األحكاـ   كيفرقكف بيف المصالد الخالصة   كالراجحة   كالمرجكحة   كالمفاسد التي 
اؿ ىػػي كػػذلؾ   كييقػػدمكف أرجػػد المصػػمحتيف عمػػى مرجكحيمػػا   كيػػدفعكف أقػػكل المفسػػدتيف باحتمػػ

كػـ   كالعمػؿ   كمعرفػة المصػالد كالمفاسػد الناشػئة مػف ال يتـ ليـ ذلػؾ إال باسػتخراج الحً ك أدناىما   
 (ٕ).األفعاؿ 

                                                 

 ( .ِّ/ ُابف دقيؽ العيد " إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ  )  (ُ)
نمػػا يتمسػػؾ بيػػا   (ِ) "ىػػي مصػػمحة يتمقاىػػا العقػػؿ بػػالقبكؿ   كال يشػػيد أصػػؿ خػػاص مػػف الشػػريعة بإلغائيػػا أك اعتبارىػػا "   كا 

 (. َُٓ/ُ)  الذخيرة القرافي " ألصكؿ   انظراإلماـ مالؾ عمى شرط التئاميا بالمصالد التي تشيد ليا ا
" ترؾ ما يقتتيو الدليؿ عمى طريؽ االستثناء كالتػرخص بمعارتػتو مػا يعارتػو فػي بعػض مقتتػياتو " االستحساف ىك  (ّ)

 (.ُِّ/ُ)  كؿ" المحص ابف العربي انظر
 (.َْٓ/ّألقرب المسالؾ) (   الصاكم " بمغة السالؾْٕٗ/ّالدسكقي " حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير) (ْ)
 ( . ٖٔ/ِابف قيـ الجكزية " إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف   ) ( ٓ)
(   سػػبيتا " تعميػػؿ األحكػػاـ عنػػد اإلمػػاـ ِِٔ/ُابػػف القػػيـ " شػػفاء العميػػؿ فػػي مسػػائؿ القتػػاء كالقػػدر كالحكمػػة كالتعميػػؿ ) (ٔ)

 (.ٕٔالشاطبي )ص " 
(   سػػػمماف " التحقيقػػػػات كالتنقيحػػػات السػػػمفيات عمػػػػى مػػػتف الكرقػػػػات   )ص " ِِْ/ُابػػػف القػػػيـ " مػػػػدارج السػػػالكيف   ) (ٕ)

ْٕٔ.) 
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إلػػػى يكمنػػػا ىػػػذا كىمػػػـ جػػػرا اسػػػتعممكا  عيػػػد رسػػػكؿ ات الفقيػػػاء مػػػف  كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ المزنػػػي " 
لحػػؽ حػػؽ  كنظيػػػر المقػػاييس فػػي الفقػػو فػػي جميػػٌ األحكػػاـ فػػي أمػػر ديػػنيـ  كأجمعػػكا بػػأف نظيػػر ا

 (ُ).الباطؿ باطؿ  فبل يجكز ألحد إنكار القياس ألنو التشبيو باألمكر كالتمثيؿ عمييا "
 

  (ِ)األبداف  كتفسد مصػالد األديػاف  مصالدي  تفسدي  في نصكص الشريعة بنفي التعميؿ" الخامس 
ف نعػرؼ متػى  _عػز كجػؿ_ مػراده   كأكلػذا البػد _ تػركرة _ أف نيعًمػؿ العمػؿ   كأف نفيػـ عػف ات

 (ّ).  كمتى نكائـ بيف النص كالمعنىنقؼ عمى النص   كمتى نتجاكزه إلى المعنى 
  

 :: أىمية تعميل األحكام  اً ثاني
أ تعميػػؿ األحكػػاـ فػػي سػػير عمميػػة اآلف أف نػػذكر األىميػػة الكبػػرل التػػي يمثميػػا مبػػدلعػػؿ مػػف الميػػـ 

متطمبػػات التطػػكر عمػػى مسػػايرة مية اإلسػػبلفيػػك الطريػػؽ األسػػاس الػػذم يسػػاعد الشػػريعة جتيػػاد   اال
  كال أدؿ عمػى أىميػة تعميػؿ األحكػاـ مسػتمر نمػكاالجتماعي   الذم ما يػزاؿ فػي الثقافي كالفكرم ك 

مػػف اىتمػػاـ العممػػاء البػػال  بمعرفػػة عمػػؿ األحكػػاـ كمقاصػػدىا   كبػػذؿ الجيػػد كالكسػػٌ فػػي اسػػتخراج 
 .كالمصالد التي راعاىا الشارع في التشريٌ المعاني 
ـ مػف تعميػؿ األحكػاـ الشػرعية   كمػف ثىػ يجنييػا المجتيػدعميو سنحاكؿ إبراز أىـ الفكائد التي  كبناءن 

جابة لكؿ ما يى  كراحةو  سرو بما يجد مف يي    يتمقى ثمرة ذلؾ المكمؼ  .ككقائٌ  لو مف أحداثو  دي جً   كا 
 ومن ىذه الفوافد :

عماؿ دكنو   كىي ثكاب بالتعبد بالقياس فيو مصمحة ال تحصؿ  أوًَل :  المجتيد عمى اجتياده كا 
   فكره كبحثو في اسػتخراج عمػة الحكػـ المنصػكص عميػو لتعديتػو إلػى محػؿ آخػر   عمػى مػا قػاؿ 

ؿ مصػػمحة المكمػػؼ   فالعقػػؿ ال يحيػػؿ كمػػا كػػاف طريقػػان إلػػى تحصػػي( ْ)" عمــى قــدر نصــبك أجــرك" 
  (ٓ). ا   كأكلى إذا كاف التكميؼ مف ًقبؿ ات تبارؾ كتعالىبؿ يجكزى شرعيتو

                                                 

 (ُُِ/ِِالشنقيطي " أتكاء البياف في تفسير القرآف بالقرآف ) (ُ)
نػزاؿ كتبػو عمػييـ كتعػريفيـ أمػره كنييػو كمػا يحبػو كمػا قاؿ ابف القيـ رحمو ات "  (ِ) فنعمتو عمى عباده بإرساؿ الرسؿ إلػييـ كا 

عظػػػـ الػػنعـ كأجميػػػا كأعبلىػػا كأفتػػػميا بػػؿ ال نسػػػبة لػػرحمتيـ بالشػػػمس كالقمػػر كالغيػػػث كالنبػػات إلػػػى رحمػػتيـ بػػػالعمـ يبغتػػو أ
نما ىك مجرد مشقة كنصب بغير فائػدة  . انظػر ابػف القػيـ  كاإليماف كالشرائٌ كالحبلؿ كالحراـ فكيؼ يقاؿ أم حكمة في ذلؾ كا 

 (ِِٔ/ُشفاء العميؿ )
(   سػػػمماف " التحقيقػػػات كالتنقيحػػػات ِِٔ/ُيػػػؿ فػػػي مسػػػائؿ القتػػػاء كالقػػػدر كالحكمػػػة كالتعميػػػؿ )ابػػػف القػػػيـ " شػػػفاء العم (ّ)

 ( .ْٕٕالسمفيات عمى متف الكرقات   ) ص " 
(   كالحػديث فػي صػحيد مسػمـ   بمفػظ " كلكنيػا عمػى قػدر ُّّٕ  ح  َْٕ/ُالحاكـ " المستدرؾ عمى الصحيحيف   ) (ْ)

 (.ُُُِح  ٕٖٔ/ِبياف كجكه اإلحراـ    ابنصبؾ أك قاؿ نفقتؾ ) كتاب الحج   ب
 ( . ْْٕ/ُ(  الزركشي " البحر المحيط   )  ُُ/ ْاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ    ) (ٓ) 
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معرفة باعث الشرع كمصمحة الحكـ   فيو استمالةه لمقمكب إلى الطمأنينة   كالقبكؿ بػالطبٌ  ثانيًا :
كالمسػػارعة إلػػى التصػػديؽ   فػػإف النفػػكس إلػػى قبػػكؿ األحكػػاـ المعقكلػػة الجاريػػة عمػػى ذكؽ المصػػالد 

كذكر محاسف   كلمثؿ ىذا الغرض استحب الكعظ باألحكاـ الشرعية التعبد منيا إلى محض أميؿ 
  (ُ).كككف المصمحة مطابقة لمنص  كلطائؼ معانييا   الشريعة 

 
قنػػػاع الشػػػريعة  " مبػػػدأ تعميػػػؿثالثـــًا  لػػػو أثػػػره الكبيػػػر فػػػي مجػػػاؿ الػػػدعكة إلػػػى ات تبػػػارؾ كتعػػػالى   كا 

اآلخػػػريف باإلسػػػبلـ   كربانيتػػػو   كأنػػػو جػػػاء ميصػػػمحان كمنقػػػذان لمبشػػػرية مػػػف ظممػػػات الشػػػرؾ كالجيػػػؿ 
ذعانػػػػان لمػػػػا جػػػػاء بػػػػو التشػػػػريٌ  كالتػػػػبلؿ   ككػػػػـ رأينػػػػا مػػػػف العممػػػػاء كالمفكػػػػريف الغػػػػربييف تصػػػػديقان كا 

عجابػػان كدىشػػ مػػف دقػػة أحكامػػو كمبادئػػو   األمػػر الػػذم دفػػٌ الكثيػػريف مػػنيـ لػػدخكؿ  ةن اإلسػػبلمي   كا 
 اإلسبلـ كاعتناقو إيمانان كتصديقان بو . 

ة العبلقػة بحكمػة اإلسػبلـ فػي لذلؾ كاف البد مف عرض األحكاـ الشرعية مجمكة األسػرار  مكصػكل
التشػػػػػريٌ ب ألف بيػػػػػاف العمػػػػػة كالحكمػػػػػة تقتتػػػػػيو طبيعػػػػػة العقػػػػػؿ البشػػػػػرم التػػػػػي تستسػػػػػي  المعم ػػػػػبلت 

  كما تقتتيو في الكقػت ذاتػو طبيعػة العصػر الػذم  المفس رات  كتيعرض عف المجمىبلت المبيمات
يػػػة المؤمنػػػة بالبرىػػػاف العقمػػػي اسػػتحكمت فيػػػو النزعػػػات الماديػػػة كاإللحاديػػػة  كراجػػػت التيػػػارات العقبلن

 (ِ). كالحجة المنطقية
عمؿ الذىف   كأف نقيس الشػبيو بالشػبيو   أف ات _عز كجؿ_ يريد منا أف نفيـ   كأف ني كىذا يؤكد 

  خاطبػت العقػكؿ   كلػيس طػردة ف الشػريعة معممػة   كأنيػا قكاعػد مكالنظير بػالنظير   كىػذا يؤكػد أ
نيا ال تقبػؿ التعميػؿ كىػي نصػكص فقػط   كالنصػكص تغنػي عػف األمر كما يقكؿ نفاة القياس مف أ

  فإف ىذا الكبلـ ليس بصحيد كال سػديد   كىػذا القػكؿ فػي الحقيقػة فيػو ىػدر لقسػـ كبيػر (ّ)غيرىا 
 (ْ)مف عمـ أصكؿ الفقو   كلما تحممو النصكص مف طاقات كبيرة .

    
 

                                                 

 ( .ٕٓ/ْ(   اإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ ) ّّٗ/ ُ" المستصفى في عمـ أصكؿ الفقو   )  الغزالي (ُ)
 ( . ّٔ  )ص "  ِِّاؿ الفتكل ) نقبلن عف مجمة البياف (   العدد الريسكني " تكابط في مج (ِ)
ا عمػػى سػػدك   طػػت بيػػا األحكػػاـ كشػػرعت مػػف أجميػػا كالقػػائميف بػػأف العمػػؿ الشػػرعية أمػػارات كعبلمػػات فقػػط   ال مصػػالد أني (ّ)

سػدكا عمػى نفكسػيـ  فاتػطركا إلػى تكسػعة طريػؽ أخػرل أكثػر ممػا تحتممػو. فنفػاه القيػاس لمػا   أنفسيـ طريقان مف طرؽ الحؽ
احتػػاجكا إلػػى تكسػػعة الظػػاىر    الميػػزاف كالقسػػط الػػذم أنزلػػو ات   كىػػك مػػف كػػـ كالمصػػالدبػػاب التمثيػػؿ كالتعميػػؿ  كاعتبػػار الحً 

فحيػث فيمػكا مػف الػنص حكمػان أثبتػكه كلػـ يبػالكا ممػا      ككسعكىما أكثر مما يسػعانو مكىما فكؽ الحاجة  فحمٌ  كاالستصحاب
يفيمػػػكه منػػػو نفػػػكه كحممػػػكا االستصػػػحاب. انظػػػر الشػػػنقيطي " أتػػػكاء البيػػػاف فػػػي إيتػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف   كحيػػػث لػػػـ  كراءه

(ِِ/ُٔٔ.) 
 ( .ُْٕك  َِْسمماف " التحقيقات كالتنقيحات السمفيات عمى متف الكرقات   ) ص "  (ْ)
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 الفصل األول
 .حقيقة العمة وشروطيا وطرق إثباتيا 

 فيو ثالث مباحث :و 
             
 المبحث األول : حقيقة العمة .            

 
 المبحث الثاني : شروط العمة .           

 
 المبحث الثالث : طرق إثبات العمة .           
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 المبحث األول : حقيقة العمة .             
 وفيو مطالب :             
    

 المطمب األول : تعريف العـمة .              
    
 المطمب الثاني : أقسام العـمة .              
    

 المطمب الثالث : ما يفسد العـمة .              
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   .المطمب األول : تعريف العمة 
 : لَةأوًَل : العمة  
  " العمة باعتبار المغة مأخكذة مف ثبلثة أشياء 

 لجمٌ عمؿ   نقكؿ اعتؿ " إذا مرض .لمؤثر كالشاغؿ   كعمة المرض   كااألكؿ " األمر ا
عمػػة إكػػراـ زيػػد   كيقػػاؿ لػو الثػاني " السػػبب كالػػداعي لؤلمػػر   يقػاؿ " " ىػػذا عمػػة ليػػذا "  أم سػػبب 

حسانو     كاعتؿ إذا تمسؾ بحجة .لعمرك   عممو كا 
مىػبلن " إذ ا سػقيتو السػقية الثانيػة   كعػؿ يىعىػٌؿ " إذا الثالث " الدكاـ كالتكرار لمشيء   يقػاؿ " عممتيػو عى

 (ٔ).شرب بعد الرم 
  
  : العمة في اصطالح األصوليينثانيًا :  

عنػػد البحػػث عػػف المعنػػى االصػػطبلحي لمعمػػة   نجػػد أف األصػػكلييف قػػد اختمفػػكا فػػي تحديػػد معنػػى 
فالمعتزلػة  ختبلؼ نابٌ مف الفكر كالمصدر الذم ينطمػؽ منػو كػؿ فريػؽ ك مػذىب  كىذا اال   العمة

كجػػكب األصػػمد عمػػػى ات  عنػػػدىـ   مػػف أىميػػا قاعػػدة " كقكاعػػدى  عرفػػكا العمػػة انطبلقػػان مػػف أصػػكؿو 
ـى  كقكاعػدى    كاألشاعرة عرفكا العمة بناءن عمى أصػكؿو (ِ)تعالى "  مقػررة لػدييـ   مػف أىميػا " أف الحكػ
 (ّ). " فبل يؤثر فيو الحادثي  قديـه 
 
 : آلتياعمى  وقد اختمفوا في تعريف العمة 

 حكـ .جد المعنى كجد ال  إف كي  ما عمى الحكـمى عمت عى جي قد    فيي"  عرفة لمحكـأنيا المي "  : األول
  كمػػف الحنابمػػة أبػػك الخطػػاب  صػػدر الشػػريعةك    كالػػرازم  البيتػػاكم ك    الصػػيرفيكممػػف قػػاؿ بػػو 

  (ْ). كالحمكاني  كابف عقيؿ 
 

                                                 

المزىػر  السػيكطي "(   ْٕٔ/ُُ(   ابػف منظػكر " لسػاف العػرب   )ُّّٖالفيركزآبادم " القامكس المحػيط   ) ص " ( ُ) 
إبػراىيـ مصػطفى كآخػركف " المعجػـ الكسػيط    (ِْٔ\ِ )  ( الفيكمي " المصباح المنيػرُُُ/ِفي عمـك المغة كأنكاعيا   )

( ِ/ِّٔ.) 
 ( .ُِّ/ِأبك الحسيف البصرم " المعتمد في أصكؿ الفقو ) (ِ)
 ( .َْ/ّالسبكي " اإلبياج بشرح المنياج )( ّ)
نياية  اإلسنكم "  (  ّٗ/ّالسبكي " اإلبياج في شرح المنياج   )(   ُٕٗ/ٓحصكؿ مف عمـ األصكؿ   )الرازم " الم( ْ)

 (.ّْٓ/ُ)   آؿ تيمية " المسكدة (ِٔ/ ِالتفتازاني " التمكيد عمى التكتيد   )  ( َُٓ/ِ)السكؿ شرح منياج الكصكؿ  
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عمػى    بنػاءن  كىػك قػكؿ المعتزلػة .(ُ)" سػبحانو ؿ اتأنيا المكجبػة لمحكػـ بػذاتيا  ال بجعػ"  : الثاني
كصػػػػؼ ذاتػػػػي ال يتكقػػػػؼ عمػػػػى جعػػػػؿ عنػػػػدىـ   كالعمػػػػة  قاعػػػػدتيـ فػػػػي التحسػػػػيف كالتقبػػػػيد العقميػػػػيف

 (ِ).جاعؿ
معنػػػى" أف الشػػػارع ب .(ّ)"ي األحكػػػاـ بجعػػػؿ الشػػػارع ال لذاتػػػو الكصػػػؼ المػػػؤثر فػػػ" أنيػػػا  : الثالـــث

     . جعميا مكجبة بذاتيا  كبو قاؿ الغزالي
 . كاختاره الفخر الرازم .(ْ)" العادةلمحكـ عمى سبيؿ كجبة مأنيا ال"  : الرابع

عمػػى  بمعنػػى" أنػػو ال بػػد أف يكػػكف الكصػػؼ مشػػتمبلن "    أنيػػا الباعػػث عمػػى التشػػريٌ"  : الخــامس
 (ٓ.)تككف مقصكدة لمشارع مف شرع الحكـ   كاختاره اآلمدم مصمحة صالحة ألف 

كىػك اختيػار  . " بػالحكـ ألجميػاصػبلح المتعبػديف  سبحانو كتعػالى مـ اتأنيا التي يع"  : السادس
 (ٔ). ابف الحاجب

 كقد قيؿ غير ذلؾ .
 

 تعميق عمى التعريفات :
 . رئيسييف اتجاىيفشعر أنيا تدكر حكؿ ت يىذه التعريفافي تأمؿ لعؿ الم أقول :
األكؿ  التعريػؼقػكؿ أصػحاب كىػك فحػكل  حكػـ .أنيػا أمػارة مجػردة   تػدؿ عمػى ال األول :اَلتجاه 
 كالرابٌ .
أف العمة تؤثر فػي الحكػـ الشػرعي تػأثيران ميمػان   بحيػث يػدكر معيػا الحكػـ كجػكدا  :الثاني اَلتجاه 

 الثاني كالثالث كالخامس كالسادس . تعريؼكىك متمكف قكؿ أصحاب الدما   كع
 .  فقط تجاىيفذيف االتات الخاصة بيعميو فإنا سكؼ نسكؽ المناقشات كاالعترا ءن كبنا
  األول : اَلتجاه دليل

 (ٚ)" ِإن َما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًفا َأْن َيُقوَل َلُو ُكْن َفَيُكوُن "قاؿ تعالى 
أف ات تعػػالى ال يفعػػؿ األشػػياء لغػػرض يحتاجػػو   كذلػػؾ ألنػػو منػػزه عػػف األغػػراض :  كجػػو الداللػػة

لمػػا كػػاف سػػببان إلقػػداـ الفاعػػؿ   كػػاف  غػػرضالك    هكالحاجػػات   بػػؿ كػػؿ شػػيء فػػي الكجػػكد تحػػت أمػػر 

                                                 

 ( .َُّ/ْركشي " البحر المحيط    )(   الز َٕٓ-َْٕ/ِأبك الحسيف " المعتمد في أصكؿ الفقو   ) (ُ)
 ال يخفى بطبلف ىذا المذىب كفساده   كتعارتو الظاىر كالصريد مٌ نصكص الكتاب كالسنة . (ِ)
 ( .ُٖٓ/ِالغزالي " المستصفى   ) (ّ)
(

4
  .(َّْ/ٓؿ   )الرازم " المحصكؿ في عمـ األصك ( 
 ( .ِِْ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) (ٓ)
 ( .ُْٕ/ ْالسبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   )  ابف (ٔ)
 . ِٖسكرة يس " آية  (ٕ)
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   سػبحانو كتعػالى مسػتفيدان مػف غيػره   كال مجػاؿ لمنقصػاف بالنسػبة إليػو الفاعؿ ناقصان في كمالو  
كمػػف عبػػر مػػف الفقيػػاء بالباعػػث    .أيتػػان أفعالػػو تػػي الكمػػاؿ فػػي يقت  بػؿ كمالػػو فػػي ذاتػػو كصػػفاتو

 (ُ)أراد أنيا باعثة لممكمؼ عمى االمتثاؿ.
 : الثاني اَلتجاه دليل
َوَل َتــْأُكُموا " " عػػز كجػػؿ  ولػػك   كق (ٕ)" َوَلُكــْم ِفــي اْلِقَصــاِص َحَيــاٌة َيــا ُأوِلــي اأْلَْلَبــابِ "  تعػػالى" ولػػك ق

ـــلِ  ـــَنُكْم ِباْلَباِط ـــَواَلُكْم َبْي ـــَداَوةَ "   كقػػػاؿ ات تعػػػالى  (ٖ)"َأْم ـــَنُكُم اْلَع ـــَع َبْي ـــْيَطاُن َأْن ُيوِق ـــُد الش  ـــا ُيِري  ِإن َم
ََْضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ   .(ٗ)"َواْلَب

: " َل ضـرر وَل ضـرار  كقػاؿ  ,( ٘)َل يقضـي القاضـي وىـو غضـبان"" "  كفي الحديث قػاؿ 
"(ٙ.) 

 العمة في األصؿ ىي الباعث عمى شرع الحكـ   فيػيكؿ ىذه النصكص الشرعية كغيرىا تفيد أف 
ال عمػى سػبيؿ اإليجػاب   لمشارع مف شػرع الحكػـ مقصكدة  ف تككفأل صالحةو  مشتممة عمى حكمةو 
ال فمك كانت كصفان   " ممتنٌ لكجييف مارة مجردة فالتعميؿ بيابؿ أ   ال حكمة فيو طرديان  كا 

كالحكـ في األصؿ   األمارة سكل تعريؼ الحكـ مف ال فائدة في العمة المنصكصة  " األولالوجو 
 .العمة المستنبطة منو ال ب  سكاء بالنص أك اإلجماع   معركؼ بالخطاب 

   مستنبطة مف حكـ األصؿ كمتفرعػة عنػوتككف عمة األصؿ  في العمة المستنبطة " الثاني الوجو
 (ٚ). عنيا كىك دكر ممتنٌ عمييا كمتفرعان  فمك كانت معرفة لحكـ األصؿ لكاف متكقفان 

 
  الراجح : القول

ألكفػر حظػان   لثػاني ىػك اتجػاه ااالأف لمباحػث   يظيػر كبل االتجػاىيف أدلة  استعراضبعد  أقول :
 األكؿ   كذلؾ لعدة أسباب "كأقرب صحةن مف 

                                                 
(   اإلسػنكم " نيايػػة السػكؿ شػػرح منيػاج الكصػػكؿ   َِْ/ِالسػيكطي " شػرح الكككػػب السػاطٌ  نظػػـ جمػٌ الجكامػػٌ   ) ((ُ
(ْ/ٓٓ. ) 

 .  ُٕٗسكرة البقرة " آية (ِ ) 
 .ُٖٖسكرة البقرة " آية  ((ّ
 . ُٗمائدة " آية سكرة ال (ْ)
(  ُٖٕٓ ح ٓٔ/ٗ) كتاب األحكاـ    باب ىؿ يقتي القاتي أك يفتي كىػك غتػباف   أخرجو البخارم في صحيحو   (ٓ)

 (.ُُٕٕ  ح ُِّْ/ّ  أخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب األقتية   باب كراىة قتاء القاتي كىك غتباف   
(    َِّْ ح  ْٖٕ/ِب مػػػف بنػػػى فػػػي حقػػػو مػػػا يتػػػر بجػػػاره   ابػػػف ماجػػػو " سػػػنف ابػػػف ماجػػػة  ) كتػػػاب األحكػػػاـ   بػػػا(ٔ) 

 (  كصححو األلباني " اإلركاء   َِٕٔ  ح  ِّْ/ ٓكالبييقي " سنف البييقي   ) باب ارتفاؽ الرجؿ بجدار غيره   
 ( .َِٓ(   كالسمسمة الصحيحة   ) ح  " ُْْ-َْٖ/ ّ) 
 (.َُْ/ٓ" المحصكؿ   ) (   الرازمِْٓ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) (ٕ)
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 المغكم كانسجامو معو . ىتكافقو مٌ المعن  _ٔ
 تكافقو مٌ األدلة الشرعية مف نصكص الكتاب كالسنة . _ٕ
 تعؼ االعتراض تده   بعكس األكؿ .  _ٖ

امعان مانعان فػي معنػى العمػة   كالتعريػؼ كبعد ترجيد ىذا االتجاه يجدر بنا أف نعيف تعريفا يككف ج
الكصػػػؼ المػػػؤثر فػػػي " أنيػػػا ىػػػك تعريػػػؼ اإلمػػػاـ الغزالػػػي   كىػػػك  الػػػذم يػػػرل الباحػػػث قكتػػػو كصػػػحة
 (ُ)."األحكاـ بجعؿ الشارع ال لذاتو 

يمكف لنػػا قبػػكؿ االتجػػاه األكؿ   إف تػػـ تفسػػيره عمػػى كجػػو صػػحيد مػػتبلئـ مػػٌ نصػػكص فػػذلػػؾ مػػٌ ك 
  الشريعة كأدلتيا العامة .

النظػػػر إلػػػى اعتبػػػارات فػػػذلؾ مػػػف خػػػبلؿ    فػػػي تعريفػػػو لمعمػػػة مقبػػػكالن األكؿ االتجػػػاه أمػػػا كجػػػو كػػػكف  
  فيػي معُرفػة   فمػف حيػث إف المكمػؼ يتعػرؼ بكاسػطتيا عمػى الحكػـ  كجيػات متعػددة   مختمفة  
  فيػػػي مكجبػػػة   كأمػػػارة   كمػػػف حيػػػث إف الحكػػػـ المبنػػػي عمييػػػا يحقػػػؽ مصػػػمحة لمعبػػػاد   كعبلمػػػة 
 (ِ)لكف بجعؿ ات ال بذاتيا .  كباعثة عمى الحكـ    كمؤثرة

كتكمف فائػدة الخػبلؼ فػي ىػذه المسػألة أف األصػكلييف بنػاءن عمػى اخػتبلفيـ فػي تحديػد معنػى العمػة 
اصػػطبلحان   قػػد اختمفػػكا فػػي عػػدة مسػػائؿ ليػػا ارتبػػاط كثيقػػة بتعريػػؼ العمػػة   كمػػف ذلػػؾ اخػػتمفيـ فػػي 

فمف قاؿ العمة مػكثرة فػي المعمػكؿ   قػاؿ بجػكاز التعميػؿ بالعمػة    جكاز التعميؿ بالعمة القاصرة مثبلن 
فقػػػط   قػػػاؿ بعػػػدـ جػػػكاز التعميػػػؿ بالعمػػػة لمحكػػػـ كعبلمػػػة  كمبينػػػة القاصػػػرة   كمػػػف قػػػاؿ العمػػػة مظيػػػر

 كغير ذلؾ مف المسائؿ األصكلية . القاصرة   
 

  : وجو المناسبة بين المعنى المَوي والمعنى اَلصطالحي:  ثالثاً 
العمػػة تػػؤثر  حي لمعمػػة   فػػإفالمعنػػي المغػػكم كالمعنػػى االصػػطبلبػػيف  ان كثيقػػ ان ىنػػاؾ ارتباطػػ الشػػؾ أف

ذا عػػػدمت عػػػدـ الحكػػػـ  تػػػأثيران  كبيػػػران فػػػي الحكػػػـ الشػػػرعي   فػػػإذا كجػػػدت كجػػػد الحكػػػـ الشػػػرعي   كا 
 .عمى المعنى األكؿ تمامان كما يحدث مٌ المريض إذا أصابتو عمة المرض   كىذا  الشرعي  

يف بالتعميػػؿ   أف العمػػة فإنػػو مػػف المعمػػـك لػػدل جميػػٌ األصػػكلييف المقػػر  ي  لمعنػػى الثػػانأمػػا عمػػى ا 
   ؿ بعػد النيػؿمىػ" أنيػا مػأخكذة مػف العى  الثالػثكالمعنػى لمحكػـ   إذا فقػدت فقػد الحكػـ .  سبب كداعو 

                                                 

 ( .ُٖٓ/ِالغزالي " المستصفى   )( ُ)
 (   عبد القادر " المسائؿ المشتركة بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ الديف   ّٖٓآؿ تيمية " المسكدة   ) ص " ( ِ)
 ( .ٔٓ/ْ(   اإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   ) ِٕٖ) ص"  
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مػرة ال فػي النصػكص ف المجتيػد فػي اسػتخراجيا يعػاكد النظػرب فػإ كىك معاكدة الشرب مػرة بعػد مػرة
 (ُ).  ككذلؾ الحكـ يتكرر بتكرار العمة ككجكدىا   حتى يحصؿ لو مراده كمبتغاه  مرةال بعد
 

 
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(   الشػػػككاني " إرشػػػاد الفحػػػكؿ   َُْ/ِ  ابػػف السػػػمعاني " قكاطػػػٌ األدلػػة   )( َُُ/ْالزركشػػي " البحػػػر المحػػػيط   ) (ُ)
(ِ/َُُ. ) 
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 المطمب الثاني : أقسام العمة
 

تتعػػدد أقسػػاـ العمػػة باعتبػػارات مختمفػػة   فيػػي تنقسػػـ باعتبػػار الػػنص عمييػػا أك ال   إلػػى منصكصػػة 
ميتيا إلى بسيطة كمركبة   كباعتبار ظيكرىػا كعدمػو   إلػى ظػاىرة كخفيػة كمستنبطة   كباعتبار ك

 كذلؾ عمى النحك التالي "   كباعتبار تعديتيا أك قصكرىا   إلى متعدية كقاصرة  
  م العمة باعتبار النص عمييا إلى قسمين :يقسأوًَل : ت

 (ٔ)." لنصىي الكصؼ الظاىر المنتبط   الذم ثبتت عميتو با" العمة المنصوصة :  
 (ٕ)." ىي الكصؼ الظاىر المنتبط   الذم ثبتت عميتو باالجتياد" العمة المستنبطة : 

  .العمة المستنبطةالعمة المنصوصة و الفرق بين 
ألنػػو    كذلػػؾأـ ال ف الحكػػـ الشػػرعي بيػػا اقتػػر  كعمػػة سػػكاءيثبػػت ككنيػػا أمػػارة  العمــة المنصوصــة :

 يثبت ككنيا أمارة بطريؽ النص .
يػػو " فػػإف الحكػػـ إذا تخمػػؼ مػػٌ كجػػكد العمػػة المنصكصػػة   فػػبل يقػػدح فييػػا   كال يبطميػػا   كبنػػاءن عم

فػػإف الغػػيـ أمػػارة عمػػى المطػػر كعبلمػػة عميػػو   فػػإذا تخمػػؼ المطػػر كلػػـ ينػػزؿ فػػي بعػػض األحػػكاؿ ال 
 (ّ) يقدح ذلؾ في ككف الغيـ أمارة عمى المطر .

كة الػنص   كذلػؾ ألف الػنص عمييػا فيػو القيػاس الكػائف بيػا فػي قػ العمػة المنصكصػةفػإف  كبالتالي 
 ان طمب لسحب الحكـ الثابت بيا عمى غيره مػف األحكػاـ   تمامػان كػالنص عمػى أمػرو   فػإف فيػو طمبػ

 لسحب الحكـ عمى غيره مف األحكاـ .
" فإنو يثبت ككنيا أمارة كعمة لمحكػـ مػف خػبلؿ اقتػراف الحكػـ الشػرعي بيػا    أما العمة المستنبطة
  عممنػػػا أنيػػػا ليسػػػت بعمػػػة كال أمػػػارة   ألف فػػػي بعػػػض األحػػػكاؿ ـ الشػػػرعي عنيػػػا فػػػإذا تخمػػػؼ الحكػػػ

 الظاىر أف الحكـ الشرعي ال يتخمؼ عف عمتو المستنبطة   كىذه ىي عادة الشرع .
(

ْ) 
قكؿ الحنفية إف جرياف الربا في األصناؼ الستة الكيؿ   كىي عمة مستنبطة   كقد تخمؼ  مثالو :

 (ٓ)ال تحصى كثرة . الحكـ الشرعي عنيا في صكر

                                                 
 ( . ْٗ/ّالسبكي " اإلبياج في شرح المنياج   ) ((ُ
اعتمػػادان مػػنيـ عمػػى فيػػـ المػػتعمـ كالسػػامٌ   كاألمػػر كذلػػؾ لػػـ يػػذكر األصػػكليكف تعريػػؼ لمعمػػة المسػػتنبطة _ فيمػػا أعمػػـ _  (ِ)

كالعمة المركبة . كقد ذكرنا ىذا التعريؼ بنػاءن عمػى فيػـ تعريػؼ العمػة المنصكصػة   كمثمػو سػنفعؿ فػي  كذلؾ في العمة الخفية
 العمة الخفية كالمركبة   كات المكفؽ .

النممػة " إتحػاؼ ذكم البصػائر   ( َّ/ٓ(   الزركشػي " البحػر المحػيط )ّٗ/ّ)    السبكي " اإلبياج في شرح المنيػاج (ّ)
 (. َّٖ/ٕجنة المناظر  )بشرح ركتة الناظر ك 

 (.ِّٗ/ُالشككاني " إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ   )  (ْٗ/ّي " اإلبياج شرح المنياج  )السبك( ْ)
 ( سيأتي تناكؿ ليذه المسألة في مطمب خاص مف الفصؿ الثالث .ٓ)
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 م العمة باعتبار الظيور والخفاء إلى قسمين :يقسثانيًا : ت
 (ُ)." جتيادالمنتبط   سكاء ثبت بالنص أك باالىي الكصؼ الظاىر " العمة الظاىرة :  
  ."الذم يصعب اطراده في الفركع  ىي الكصؼ الخفي المتطرب  " "  العمة الخفية 

مية   كاإلسكار عمة لتحريـ الخمر  كالسػفر عمػة إلباحػة الفطػر   كيشترط أف تككف العمة ظاىرة ج
كذلؾ ألىف  المقصكد مف الكصؼ المعمؿ بو إثبات الحكـ في الفرع   كال يمكف ىذا إال إذا كاف ىذا 

 الكصؼ جميان كاتحان في األىٍصؿ   كيكجد في الفرع كما كجد في األىٍصًؿ .
وي ال يمكف إثبات الحكـ بكاسطتو فػي الفػرع   فػبل يصػد التعميػؿ أما إذا كاف خفيان في األىٍصًؿ   فىًإن  

مػف األكصػاؼ الخفي ػة التػي  الرتػىلكػف في البيٌ التراتػي بػيف المتبػايعيف ب عمة التممؾ  مثالو :
يتعذر الكقكؼ عمييا بنفسيا   لذلؾ ال بد أف يعمؿ الممؾ في البيٌ بأمر ظاىر يككف مظنة الرتا 

  مػٌ التأكيػد عمػى أف الخفػاء نسػبي   فربمػا اعتقػد  اب كالقبػكؿ مػف الطػرفيففي البيٌ ب كىك اإليجػ
  (ٕ).المجتيد خفاء العمة   كجاء آخر فظير لو كتكحيا

   
  : إلى قسمين ركيبياتم العمة باعتبار يقس: ت ثالثاً 

 مثؿ" عمة اإلسكار في تحريـ الخمر " ىي التي لـ تتركب مف أجزاء""  العمة البسيطة
  كتعميػؿ كجػكب القصػاص (ّ)" مف عدة أكصاؼ ةمككنأف يعمؿ الحكـ بعمة  ىي"" مركبةالعمة ال

 بالقتؿ   العمد   العدكاف .
كصػػؼ مركػػب مػػف ثبلثػػة أكصػػاؼ " القتػػؿ كالتعمػػد كالعدكانيػػة   ركػػب بعتػػيا مػػٌ الػػبعض العمػػة ف

 اآلخر فككنت بمجمكعيا كصفا كاحدا . 
   مػػف حيػػث إنػػو   صػػؼ منيػػا سػػببان فػػي الحكػػـ كػػؿ ك  ىمػػة المركبػػة مػػف أكصػػاؼ يجػػكز أف يسػػمالعك 
نما العمة مجمكع األكصاؼال  (ْ). بد منو   كليس كؿ كصؼ عمة   كا 
 

  م العمة باعتبار التعدية والقصور إلى قسمين :يقسرابعًا : ت
 . محؿ النص إلى غيره فيي تتعدل  "ؿ كالفرع كجكدىا في األىص ىي ما ثبت" "  العمة المتعدية
  لككنيػػا (ٓ)"كال تتعػػدل إلػى الفػرًع  بٍصػؿ فقػط ىػػي التػي ثبػت كجكدىػػا فػي األى  " رة :والعمـة القاصـ

 ه الخاص   فبل تكجد في غيره   أك كصفو الخاص فبل يتصؼ بو غيره .أمحؿ الحكـ   أك جز 

                                                 
 ( .ِِٓ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ُ
 ( . َُِٗ/ٓ(   النممة " الميذب في أصكؿ الفقو   ) ُٓٔ/ِح التمكيد عمى التكتيد   )التفتازاني " شر  (ِ)
(

3
 .(ّْٔ/ِلبرىاف في أصكؿ الفقو   )الجكيني " ا( 
  ( . ّّٔ(   الحمد " الفركؽ في أصكؿ الفقو   ) ص " ُُٓ/ ْالزركشي " البحر المحيط   ) (ْ)
  ( .ّٕٔالحمد " الفركؽ في أصكؿ الفقو   ) ص "  (ٓ)
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   كاعتبار شيادة  محؿ الحكـ   كتعميؿ حرمة الربا في الذىب بككنو ذىبان  " ككف العمةفاألٌكؿ 
 (ُ).بت بشيادتيفخزيمة بف ثا

بػالخركج   كتعميػؿ نقػض الكتػكء فػي الخػارج مػف السػبيميف مػف الحكػـ "  ان جزء " ككف العمةالثاني 
 .منيما 

كتعميػؿ حرمػة الربػا فػي النقػديف بككنيمػا قػيـ األشػياء.  لمحكػـ   ان خاصػ ان " ككف العمة كصػف الثالث 
 (ِ)كخرج بالخاص في الصكرتيف غيره فبل قصكر فيو.

إنيا ليست بنجس ؛ إنيا من  "في اليرة "    كقكلو متعدية قد تككف منصكصان عمييا كالعمة ال 
 . غيرىا مما يصعب االحتراز منوفيقاس عمييا   (ّ)"  الط وافين عميكم والط وافات

كقد تككف العمة المتعدية مستنبطة ب كالتعميؿ بالقتػؿ العمػد العػدكاف   كالزنػا كاإلسػكار   كاالقتيػات 
 ؾ .كنحك ذل

ككذلؾ العمة القاصرة قػد تكػكف منصكصػان عمييػا   كتعميػؿ كجػكب الكفػارة بكقػاع مكمػؼ فػي نيػار  
 رمتاف .

ػػكقػػد تكػػكف العمػػة القاصػػرة مسػػتنبطة   كالسػػفر المبػػيد لمفطػػر  كاالسػػتبراء لؤلى   ة فػػي أكؿ حػػدكث مى
مىػػػًد كؿ مػػػف الطػػػكاؼ ب إلؿ فػػػي األشػػػكاط األي ٍمػػػمكيػػػا ب لمتعػػػرؼ عمػػػى بػػػراءة رحميػػػا   كالرى مً  ظيػػػار الجى

 كالن شاط لممشركيف . 
كيتعيف في ادعاء العمػة القاصػرة أف يكػكف الميػدعى مشػعران بػالحكـ مناسػبان لػو   مفتػيا بالطالػب   

ال  (ْ) مسػالؾ المناسػبات   كشػرط ذلػؾ اإلخالػة عمػىكالتػدرب   إلى التنبيو عمى محاسف الشريعة 
 (ٓ). محالة

 
 
 
 

                                                 
 (.ِْٗاألشقر " الكاتد في أصكؿ الفقو )ص "  ((ُ
 .( ُُٓ/ُلكصكؿ شرح لب األصكؿ   )" غاية ا زكريا  ( ُِٔ/ِلمعتمد في أصكؿ الفقو   )أبك الحسيف " ا( ِ)
 (   ابف ماجة " سنف ابف ماجة     ٕٓ  ح  ِٕ/ ُأبك داكد " سنف أبي داكد  ) كتاب الطيارة   باب سؤر اليرة    (ّ)
( . قاؿ محققو الشػيخ األلبػاني " ّٕٔ  ح ُُّ/ ُكتاب الطيارة كسننيا   باب الكتكء بسؤر اليرة كالرخصة في ذلؾ   ) 

 حديث صحيد .
الصػػنعاني " إجابػػة السػػائؿ  كيسػػمى ذلػػؾ تخػػريج المنػػاط . انظػػر اإلخالػػة " ىػػي ظػػف كجػػكد عمػػة األصػػؿ فػػي الفػػرع   ( (ْ 
(ُ/ُٗٔ. ) 
ا عمػى المػذىب الػراجد (   النممة " الجامٌ لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيّٗٓ/ِكؿ الفقو   )الجكيني " البرىاف في أص (ٓ)

 .( ّٕٔؽ في أصكؿ الفقو   ) ص " الحمد "  الفرك   ( ِٖٔالراجد   )ص" 
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 . ما يفسد العـمة"  المطمب الثالث               
 

كىػػي إمػػا أف تكػػكف مفسػػدة لػػذات العمػػة   أك لطريػػؽ إثبػػات العمػػة  مفسػػدات العمػػة كثيػػرة كمتنكعػػة   
كمحػػؿ البحػػث فػػي ىػػذا المطمػػب ىػػك مفسػػدات ذات العمػػة كماىيتيػػا   كالتػػي يتعػػذر اسػػتخداـ العمػػة 

كثػر فػي ذكرىػا   المي كمػنيـ   قػؿ بكجكدىا   كعددىا لػيس محػؿ اتفػاؽ بػيف األصػكلييف   فمػنيـ المي 
كنحػػف نقتصػػر فػػي ىػػذا المطمػػب عمػػى أىػػـ المفسػػدات كأقكاىػػا فػػي نظػػر األصػػكلييف   فنػػذكر منيػػا 

 كنغض الطرؼ عف ذكر الخبلؼ في ىذه الثمانية   ألنو ليس محؿ بحثنا.  ثمانية مفسدات فقط .
 "المفسد األول : النقض

  النقض في المَة : أوًَل :
كالػػنقض إذا أتػػيؼ إلػػى األجسػػاـ    كمنػػو نقػػض البنػػاء أم ىدمػػو   ىػػك اإلفسػػاد بعػػد اإلحكػػاـ   

َتُكوُنـوا َكـال ِتي َنَقَضـْت َغْزَلَيـا ِمـْن َبْعـِد قُـو ٍة َوََل فيراد بػو إبطػاؿ تأليفيػا كتركيبيػا   كقكلػو تعػالى " " 
بطػاؿ (ُ)"َأْنَكاثًا  تأثيرىػا    كمتى أتيؼ إلى المعاني " فيػراد بػو إخراجيػا عػف إفػادة المطمػكب   كا 

كالتناقض " خبلؼ التكافؽ فيقاؿ " نقض العمة أم ميفسد العمة الذم أخرجيا عف إفادة المطمكب   
 (ِ)   كاالنتقاض " االنتكاث .

 (ّ): ثانيًا : النقض في اَلصطالح
 (ْ)." كجكد الكصؼ المعمؿ بو مٌ تخمؼ الحكـ عنو" ىك 
ف النيػة فػبل يصػد   ل أكلػو عػصػكـ تعػرٌ  "لنيػة شػافعي " فػيمف صػاـ كلػـ يبيػت ا" أف يقكؿ  مثالو

   (ٔ),(ٓ). ت النيةي" ىذه العمة منقكتة بصـك التطكع   فإنو يصد مف غير تبيفيقكؿ المعترض
                                                 

 .ِٗسكرة النحؿ " آية  ((ُ
( ُُٔٔ/ُتػاب العزيػز )(   الفيركزآبادم " بصائر ذكل التمييز في لطائؼ الكِْٖ/ُالفيركزآبادم " القامكس المحيط )( ِ)
 (.ْٕٗإبراىيـ مصطفى كآخركف " المعجـ الكسيط )ص "   
اعتبار النقض مفسد لمعمة ىػك مػذىب عامػة المتكممػيف   أمػا أصػحاب أبػي حنيفػة كمالػؾ كأحمػد   فإنػو ال يفسػد العمػة  (ّ)

كاء البيػػاف فػػي إيتػػاح عنػػدىـ   كىػػـ ال يسػػمكنو نقتػػان   بػػؿ يجعمكنػػو مػػف بػػاب تخصػػيص العمػػة . انظػػر الشػػنقيطي " أتػػ
 (.              ٔ(   ىنية " تخصيص العمة )ص " ّّ/ُالقرآف بالقرآف )

 (ِّٕ/ٓ(   الرازم " المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو   )ِٗ/ْاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) (ْ)
صػػـك التطػكع فػػي ابتػدأ اليػػـك أك  األمثمػة فػي ىػػذا المبحػث ىػػي لمتكتػيد فقػػط   كمنيػا ىػػذا المثػاؿ   فإنػػو قػد ثبػػت صػحة (ٓ)

يكما فقػاؿ ىػؿ عنػدكـ شػيء  أثناءه   ففي الحديث " عف عائشة أـ المؤمنيف رتي ات عنيا " قالت دخؿ عمي رسكؿ ات 
(  ّّٕح ُُُ/ّ   فإني صائـ " سنف الترمذم ) كتاب الصـك   باب صياـ المتطكع بغيػر تبييػت" قاؿ   ال  "؟ قالت قمت

 يخ األلباني " حسف صحيد .كقاؿ محققو الش
 (  الشككاني " إرشاد الفحكؿ  ُِٔ/ٓالزركشي " البحر المحيط   )  ( ْٖ/ّالسبكي " اإلبياج شرح المنياج   ) (ٔ)
(   ِٕٓ/ِ(   الشنقيطي " نثػر الػكركد عمػى مراقػي السػعكد   )ُِٖ/ْ(   ابف النجار " شرح الكككب المنير   )َُِ/ِ)  

 ( .ُُٗ/ٕ(   الشنقيطي " أتكاء البياف في إيتاح القرآف بالقرآف ) ِِٗالفقو   ) ص"  الشنقيطي " مذكرة أصكؿ
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األصػػكليكف عمػػى أف الػػنقض إذا كػػاف كاردان عمػػى سػػبيؿ االسػػتثناء ال يقػػدح فػػي جميػػكر كقػػد اتفػػؽ 
 (ُ). ككف الكصؼ عمة في غير الصكرة المستثناة

 عمػة الربػا قػد كجػدت فييػا   كمػٌ ذلػؾ ألف   فيػك نػاقض لعمػة تحػريـ الربػا (ِ)بيٌ العرايػا مثالو : 
مػٌ كجػػكد التفاتػؿ   كىػػذا ال يقػدح فػي عمػػة الربػا   بػػؿ  خمػؼ عنيػػا   حيػث جػػاز بيعيػاالتحريـ تفػ

فإنو إذا خرج بعض أفػراده بقػي حجػة فيمػا سػكاه .   ىك تخصيص لحكـ العمة ب كتخصيص العاـ 
لمسػػتمـز لعػػدـ أقػػكل مػػف داللػػة الػػدليؿ عمػػى تخمػػؼ الحكػػـ ا  ة اإلجمػػاع عمػػى الكصػػؼ كمػػا أف داللػػ

ال تخرج مػف فييا عمى أف عمة الربا مف قاؿ بجرياف الربا األصناؼ الستة  إجماعالعمية   فقد قاـ 
ككانػت    ككنيا الكيؿ أك الطعـ أك االقتيات أك االدخار أك المالية   فقػدـ اإلجمػاع عميػو لترجيحػو

 (ّ)مة ثابتة في غير محؿ التخمؼ .الع
 المفسد الثاني : الكسر  

 " أوًَل : الكسر في المَة
ػػػكى  ػػػ رى سى ػػػر ك تىكىس ػػػر ك كس ػػػرهي تكًسػػػيران شيػػػدد لمكثػػػرة   ك الًكٍسػػػرةي القطعػػػة مػػػف  بى رى مػػػف بػػػاب تى   فانكىسى

 (ْ) ع .خركج الشيء عف حد االئتبلؼ كاالجتما مٌ ًكسىره   كالكىٍسري الشيء المكسكًر   كالج
 " ثانيًا : الكسر في اَلصطالح

  كىػػك الحكمػػة المقصػػكدة مػػف شػػرع الحكػػـ مػػٌ (ٓ)" ىػػك " تخمػػؼ الحكػػـ المعمػػؿ عػػف معنػػى العمػػة
 (ٔ) تخمؼ الحكـ عنو .

خراجوفالكسر  فالنقض حينئذ تخمؼ . عف االعتبار إسقاط  كصؼ مف أكصاؼ العمة المركبة   كا 
 الحكمة مف العمة. الحكـ عف العمة   كالكسر تخمؼ الحكـ عف

                                                 
 تخمف الحكم عن العم ة مع صحتيا يكون ألمرين : ((ُ

  كًإيجاب الدية عمى العاقمة   مٌ العمػـ باختصػاص كػؿ امػرئ بتػماف جنايػة  األول : ما ُيعمم استثناؤه عن قاعدة القياس
يجػاب صػاع  تمػر فػي الميصػر اة   مػٌ أف  تماثػؿ األجػزاء عمػة ًإيجػاب المثػؿ فػي تػماف المثميػات   فػبل ينػتقض بػو نفسو . كا 

ف كانت العمة مظنكنةن   ككركد العرايا عمى عمة الربػا عمػى كػؿ قػكؿ فػبل يػنقض  القياس   كىال يمـز المستدؿ االحتراز عنو   كا 
ا .كال يخصص العمة   بؿ عمى المناظر بياف كركدىا عمى مذى  ب خصمو أيتن

  نحػك " البيػٌ عمػة الممػؾ   فينػتقض بيػٌ المكقػػكؼ  تخمـف الحكـم لفـوات محـل أو شـرط َل لخمـل فــي ركـن العمـة" الثـاني   
كالمرىػػكف . كالسػػرقة عمػػة القطػػٌ   فتنػػتقض بسػػرقة الصػػبي أك دكف النصػػاب   أك مػػف غيػػر حػػرز فػػبل تفسػػد العمػػة . أتػػكاء 

 (.ُّٖ/ُٖالبياف في إيتاح القرآف بالقرآف )
 ( .ُْٗ/ُّكىك بيٌ الرطب عمى رؤكس األشجار بالتمر . ابف منظكر " لساف العرب   ) (ِ)
 . (ْٓبقنو " العمة عند األصكلييف )ص "  (ّ)
 (.ُٕٔ/ِ" المعجـ الكسيط   )إبراىيـ مصطفى كآخركف    (ٖٔٓ/ُالرازم " مختار الصحاح   ) (ْ)
 .(ِِٓ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( ٓ)
ار " شػػرح الكككػػب (   ابػػف النجػػِٗٔ/ِ)(  العتػػد " شػػرح المنتيػػى األصػػكلي  ِٖٕ/ٓزركشػػي " البحػػر المحػػيط   )ال (ٔ)

 (ُِْ/ِ)إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ   الشككاني " إرشاد الفحكؿ  (ِّٗ/ْالمنير  )
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قاؿ أبك إسحاؽ الشيرازم " " اعمـ أف الكسر سؤاؿ ممػيد   كاالشػتغاؿ بػو ينتيػي إلػى بيػاف الفقػو   
فساد العمة بو   كيسمكنو " النقض مف طريؽ  كتصحيد العمة . كقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى صحتو كا 

فساد العمة بو ".المعنى   كاإللزاـ مف طريؽ الفقو   كاتفؽ عامة األصكلييف عمى صحتو   (ُ)كا 
فيتػػرخص فػػي سػػفره  المسػػافر العاصػػي بسػػفره " مسػػافره  أف يقػػكؿ المسػػتدؿ عمػػى تػػرخص مثالــو :

 .لمشقة حاصمة في سفره كغير العاصياكغير العاصي   ألف 
كتخمػػػؼ الحكػػػـ عنيػػػا كمػػػا فػػػي أربػػػاب   فيقػػػكؿ المعتػػػرض " ىػػػذه الحكمػػػة قػػػد كجػػػدت فػػػي الحتػػػر

 (ِ)ـ   كالحداديف كنحكىـ   فقد كجدت المشقة كلـ يكجد الحكـ.ماؿ المناجالصنائٌ الشاقة   كع
  مكجػػػكدة كػػػذلؾ فػػػي فػػػي السػػػفر فػػػالمعترض أقػػػاـ الػػػدليؿ عمػػػى أف المشػػػقة المعمػػػؿ بيػػػا التػػػرخص 

   كىذا يسمى الكسر . حينئذو عمة   فبل تعتبرالحتر 
 المفسد الثالث : القمب
 أوًَل : القمب في المَة: 

لػو ظىٍيػران  ىػك تحكيػؿ الشػيء عػف كجيػو ك    يقػاؿ قىمىبػو يىٍقًمبيػو قىٍمبػان كقػد اٍنقىمىػب   كقىمىػبى الشػيءى كقىم بػو حى
ٍرفيؾى ًإٍنسانان تىٍقًمبيو عف كىٍجيو الذم ييريده  (ٖ) . لبىٍطفو   كالقىٍمبي أىيتان صى

 ثانيًا : القمب في اَلصطالح: 
. فيثبػػػت (ْ)" ال لػػػو إف صػػػد  إثبػػػات أف مػػػا اسيػػتدؿ بػػػو فػػػي المسػػػألة عمػػى ذلػػػؾ الكجػػػو عميػػو" ىػػك 

  ؿ   فيقمب دليمو حجة عميو ال لو .ستدً بعيف دليؿ المي بو دؿ ستى المعترض نقيض حكـ المي 
 (ٓ).ؿ بالعمة كيفسدىا "قاؿ أبك الكليد الباجي " " القمب سؤاؿ صحيد يكقؼ االستدال

فػػبل  كص" أف يقػػكؿ المسػػتدؿ " إف الصػػـك شػػرط فػػي االعتكػػاؼ ب كاالعتكػػاؼ مكػػث مخصػػ مثالــو
االعتكػاؼ البػػد أف    البػد أف يقتػػرف بػو اإلحػػراـ كالنيػة   ككػػذلؾ ةيكػكف بمجػرده قربػػو ككقػكؼ عرفػػ

 كىك الصكـ . ةيقترف بو عباد
فيقػػػكؿ المعتػػػرض " االعتكػػػاؼ مكػػػث محػػػض   فػػػبل يشػػػترط لػػػو الصػػػـك كػػػالكقكؼ بعرفػػػو فإنػػػو ال  

نمػػا قمػػػ ب الػػدليؿ ليبطػػػؿ مػػػذىب يشػػترط لصػػػحتو الصػػكـ . فعمػػػة المعتػػرض ىػػػي عمػػة المسػػػتدؿ   كا 
 (ٔ)الخصـ كيصحد مذىبو .

                                                 

  
1
 (.ِٓٗ  )ص "  " مذكرة أصكؿ الفقو (  الشنقيطيِْٕ/ْالزركشي " البحر المحيط    )( (
 (.ِْٕالشنقيطي " مذكرة في أصكؿ الفقو ) ص"  (ِ)

 ( .ُُٓ/ْالنياية في غريب الحديث كاألثر   ) (   ابف األثير "ٖٓٔ/ُابف منظكر " لساف العرب   )(ّ) 
 (.ُٓبقنو " العمة عند األصكلييف )ص " ( (ْ
 .(ِِٗ/ٓالمحيط   )  الزركشي " البحر   ( ُُّ/ّاإلبياج شرح المنياج   ) السبكي " (ٓ)
(   السبكي " اإلبياج شرح ُُِ/ْ(   اآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )ِّٔ/ٓالرازم " المحصكؿ   ) (6)

(   الشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد    ُّّ/ْ(   ابف النجار "  شرح الكككب المنير  )ُِٕ/ّ)المنياج   
(ِ/ّٖٓ.)  
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 . المفسد الرابع : القول بالموَجب
  : الموجب في المَة

كبىػػا  ػػبى الشػػيء يًجػػػب كيجي بىوي اسػػتحقو   ك كىجى ػػػبى البيػػٌ ًجبىػػةن بالكسػػػر ك كى لػػًزـ   كاٍسػػػتىٍكجى ٍبػػتي البيػػػٌ جى أىٍكجى
ابىػػٍت   كىأىٍصػػ بىػػٍت الش ػػٍمسي أىٍم غى ػػبى . كيقػػاؿ " كىجى ػػكًب الُسػػقيكطي فكجى َفــِذَذا  تعػػالى "  كمػػا قػػاؿ ؿي اٍلكيجي

 (ُ)."َوَجَبْت ُجُنوُبَيا َفُكُموا ِمْنَيا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَتر  
المكجىب " بفتد الجيـ ىػك القػكؿ بمػا أكجبػو دليػؿ المسػتدؿ كاقتتػاه   كبكسػر الجػيـ " فيػك نفػس و

 (ِ) الدليؿ ب ألنو المكًجب لمحكـ .
 ل بالموَجب في اصطالح األصوليين:القو
 (ّ)." تسميـ ما جعمو المستدؿ مكجب العمة   مٌ استبقاء الخبلؼ ىك" 
 . يك تسميـ المعترض بمقتتى دليؿ المستدؿ مٌ بقاء الخبلؼ بينيما في الحكـ المتنازع فيوف

قطٌ النزاع فيقكؿ المعترض نعـ إف ما استدلمت بو صحيد   إال أنو ليس ىك محؿ النزاع   فبل ين
 (ٗ)  ألف الحكـ المتنازع فيو لـ يثبتو دليؿ .

ػػب مػػف أحسػػف مػػا يجػػ   الكػػبلـ يء بػػو المنػػاظر   كىػػك نػػكع مػػف بػػديٌقػػاؿ السػػبكي " " فػػالقكؿ بالمكجى
."(ٓ) 

فيػـ كٌنػكا ( ٙ)" َيُقوُلوَن َلِفْن َرَجْعَنا ِإَلـى اْلَمِديَنـِة َلُيْخـِرَجن  اأْلََعـزن ِمْنَيـا اأْلََذلّ  " " قكلو تعالى" ومثال
كلكػف   سٌمـ ليـ أف األعز ييخرج األذؿ عز كجؿ عف أنفسيـ بالعزة   كعف المؤمنيف بالذلة   كات 

 (ٚ)."وهلل العزة ولرسولو ولممؤمنين  "ليس عمى مرادكـ ب بؿ أنتـ األذلكف 
 المفسد الخامس : عدم التأثير 

 " أوًَل : التأثير في المَة
إبقاء األثر في  كالتأثير   ؾ فيو أىثىرناكأث ر في الشيء تر    آثاره كأيثيكره  شيء كالجمٌري ىك بًقي ةي الاألىثى 

 (ٖ) . الشيء
 

                                                 
 . ّٔسكرة الحج " اآلية ( (ُ
 ( .  ُّّ/ُ(   النسفي " طمبة الطمبة   )َْٕ/ُالرازم " مختار الصحاح   ) (ِ)
 .(ِِٔ/ْ(   الزركشي " البحر المحيط   )ُُٕ/ْاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) (ّ)
الشػككاني   ( َِٔ/ِ  اإلسنكم " نياية السكؿ شػرح منيػاج الكصػكؿ  ) (ُّٔ/ِالجكيني " البرىاف في أصكؿ الفقو  ) (ْ)

 (.ِٔٓ/ِ" إرشاد الفحكؿ  )
 .(ُّْ/ْر " شرح الكككب المنير   )ابف النجا(   ُِّ/ّالسبكي " اإلبياج في شرح المنياج )( ٘)
(

6
 . 3(  سورة الوٌافقوى : اآلية 

 ٖسكرة المنافقكف " اآلية  (ٕ)
 ( .ُّٕ/َُ(   ابف سيده " المحكـ كالمحيط األعظـ   )ٓ/ُالرازم " مختار الصحاح   )( ٖ)
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 التأثير في اَلصطالح:عدم ثانيًا : 
  (ُ)." عنو في إثبات الحكـ أك نفيو إبداء كصؼ في الدليؿ مستغنىن " ىك 

كذلػؾ لكػكف الكصػؼ اختػؿ  كىك اعتراض المخالؼ بأف الكصؼ المعمؿ بػو غيػر مناسػب لمحكػـ  
 (ّ)  فبل يكتفي بو في التعميؿ .(ِ) فيو شرط مف شركط العمة

ــو أف يقػػاؿ فػػي بيػػٌ الغائػػب " مبيػػٌ غيػػر مرئػػي فػػبل يصػػد   قياسػػان عمػػى الطيػػر فػػي اليػػكاء "  مثال
 كالسمؾ في الماء .

ف ال أثػػر لػػو   بػػدليؿ أف بيػػٌ الطيػػر فػػي اليػػكاء ال ي " غيػػر مرئػػي" فيقػػاؿ لػػو " إف ككنػػو  صػػد   كا 
كاف مرئيان   لكف العجز عف التسميـ _ كىك مكجكد فػي األصػؿ_ كػاؼو فػي التعميػؿ ب ألنػو مسػتقؿ 

  بالحكـ .
بإبداء عمة أخػرل فػي األصػؿ   في الحكـ  لو أثر ىذا المفسد ككف الكصؼ في األصؿ الفحقيقة 

 غير التي بنى عمييا المستدؿ حكمو . 
 مػة مػف جيػة اعتبارىػا كصػفان طرديػان ال مناسػبة فيػو كال شػبوكيكػكف االعتػراض بعػدـ التػأثير فػي الع

.(ْ) 
   المفسد السادس : عدم العكس

 أوًَل : العكس في المَة: 
ًلػػًو   كقػػد عىكىسىػػو يىٍعًكسيػػو   يعنػػي رد الشػػيء ىػػك قىٍمػػبي الكىػػبلـً  ُد آًخػػًر الشػػيًء عمػػى أىك    كالعىٍكػػسي " رى

 (ٓ). كقمبو
 " حثانيًا : عدم العكس في اَلصطال

  (ٔ)."كجكد الحكـ بدكف الكصؼ في مكتٌو غير المكتٌ الذم ثبتت فيو العمية " ىك 
                                                 

 .(ٖٗ/ْاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ُ
 " شروط إفساد العمة بعدم التأثير( ِ)

أ_ أف يكػػكف القيػػاس المقػػدكح فيػػو قيػػاس عمػػة   مشػػتمؿه عمػػى المناسػػب " أم أف العمػػة المشػػتركة بػػيف الفػػرع كاألصػػؿ ثبتػػت 
 بالمناسبة .

 ب_ أف تككف العمة مستنبطة .
انظػػػػر  ختمػػػؼ فييػػػػا   ألف المنصكصػػػة كالمسػػػػتنبطة المجمػػػٌ عمييػػػػا ال يشػػػترط فييمػػػػا المناسػػػبة . ج_  أف تكػػػكف العمػػػػة م

 ( .ّْٓ/ِ(   الشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد   )ِْٖ/ٓالزركشي " البحر المحيط   ) 
 ( .ِْٔ/ْ(   ابف النجار " شرح الكككب المنير   )ِْٖ/ٓ" البحر المحيط   )  الزركشي( ّ)

 (   الحسف " تعارض األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلميُٖٗ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ )( (ْ 
 (.ِِٓ)ص "     
بيدم " تاج العركس مف جكاىر القامكس   )ٓ)  . (ْٕٔ/ُ(   الرازم " مختار الصحاح   )ِِٕ/ُٔ( الز 

(   اإلسنكم " نياية السكؿ شرح ِّٖ/ٓالبحر المحيط   )(   الزركشي " ُُِ/ّ( السبكي " اإلبياج شرح المنياج   )(ٔ
 (.ُِٔ/ِ( الشككاني " إرشاد الفحكؿ  )ُٗٗ/ِمنياج الكصكؿ   )
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الصػػبد ال صػػبلة  بقكلػػو " (ُ)عمػػى الكقػػت اسػػتدالؿ الحنفػػي عمػػى منػػٌ تقػػديـ أذاف الصػػبد"  ومثالــ
الجامعة ككف كػؿو  العمةك صبلة المغرب   عمى كقتيا   قياسان عمى  ذانياتقصر   فبل يجكز تقديـ أ

 ." ال تقصر" صبلة ا منيم
ثابػت  " منػٌ تقػديـ األذاف عمػى الكقػت" فيقاؿ لو " ىذا الكصؼ ال ينعكس ب ألف الحكـ الذم ىك 

 . ىذا الكصؼعنيا في صكرة أخرل غير صكرة النزاع   كقد زاؿ 
فػالحكـ قػد كجػد فػي غيػر   أذانيا ال يصد تقديمو عمييا مٌ أف   فإف الظير_مثبلن_ صبلة تقصر

 (ِ)تخمؼ الكصؼ عنو كىك عدـ القصر .المغرب مٌ 
 : الفرق السابع المفسد

 ق في المَة:رْ الفَ 
ْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحرَ " "  . قاؿ تعالى قافىرىقو يٍفًرقو فرٍ ؽ خبلؼ الجمٌ . رٍ الفى   معناه " شػققناه . (ّ)" َواِ 
ػػػيف ك  مػػػيف كانػػػا أك كىبلمى   لكػػػف الفىٍمػػػؽي يقػػػاؿ قػػػاًرب الفىٍمػػػؽ الفىػػػٍرؽ يي . ك فػػػرىؽ بٍينىييمػػػا أم " الشػػػيئٍيف   رجي

 (ٗ) . صاؿيقاؿ باعتبار االنف قاؽ   كالفىٍرؽاالنش باعتبار
 الفرق في اصطالح األصوليين: 

رع إبداء كصؼ في األصؿ يصمد أف يككف عمة مستقمة   أك جزء عمة   كىك معدـك في الف" ىك 
 (٘)."   سكاء كاف مناسبان أك شبيان 

بػػػيف  فارقػػػان  فيبػػػدم المعتػػػرض كصػػػفان   مػػػا صػػػؿ كالفػػػرع بػػػأمر مشػػػترؾ بينييجمػػػٌ المسػػػتدؿ بػػػيف األف
 بحيث يككف الكصؼ مكجكدان في األصؿ دكف الفرع   أك العكس ., (ٙ) الفرعاألصؿ ك 

 
 

                                                 

أذاف الفجػػر األكؿ ينبغػػي أف يكػػكف فػػي الكقػػت كلػػيس قبػػؿ الكقػػت . انظػػر الشػػيباني " الحجػػة عمػػى أىػػؿ  أف مػػراد الحنفيػػة (ُ)
 (ُٕ/ُالمدينة )

 (.ِٕٓ)ص " سة كأثره في الفقو اإلسبلميالحسف " تعارض األقي(ُٗٗ/ِكصكؿ)رح منياج ال" نياية السكؿ شاإلسنكم (ِ)
 َٓسكرة البقرة " اآلية  (ّ)
بيدمّّٖ/ٔابف سيده " المحكـ كالمحيط األعظـ   )( ْ)   الرازم  (ِٕٗ/ِٔ)   تاج العركس مف جكاىر القامكس"  (   الز 

 ( .ُٕٓ/ُ" مختار الصحاح   )
 ( .ُٕٓ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ِْْ/ْبحر المحيط   )الرازم " ال( ٓ)

 شروط صحة الفرق : ((ٔ
أف يككف بيف األصؿ كالفرع فرؽ بكجو مػف الكجػكه   كلػيس كممػا انفػرد األصػؿ بكصػؼ مػف األكصػاؼ يكػكف مػؤثرا   األول :

 دحا.مقتتيا لمحكـ   بؿ قد يككف ممغى لبلعتبار بغيره   فبل يككف الكصؼ الفارؽ قا
أف يكػػكف الفػػرؽ قاطعػػا لمجمػػٌ بػػيف األصػػؿ كالفػػرع    بػػأف يكػػكف أخػػص مػػف الكصػػؼ الجػػامٌ فيقػػدـ عميػػو   أك مثمػػو  الثــاني:

 فيعارتو.
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نما ىػك" قاؿ األستاذ أبك إسحاؽ "  معارتػة األصػؿ بمعنػى  إف الفرؽ ليس سؤاال عمى حيالو   كا 
فيػػك مػػا قالػػو     كال يصػػد (ُ)"دؿ فػػي الفػػرع بعمػػة مسػػتقمة   أك معارتػػة العمػػة التػػي نصػػبيا المسػػت

 (ِ)سؤاؿ صحيد   كما اختاره إماـ الحرميف  كجميكر المحققيف مف األصكلييف كالفقياء .
ىػػك مػػف جيػػة ككنػػو معارتػػة يعتبػػر مفسػػدان لمعمػػة   ألف المعتػػرض ألغػػى ىػػذه العمػػة   كىػػذا  قمــت :

  .بيا كمنعو . كىذه ىي حقيقة مفسدات العمةالكصؼ بيف األصؿ كالفرع   فأبطؿ االستدالؿ 
قػػيس التفػػاح عمػػى البػػر فيا الفتػػؿ " العمػػة فيػػو " الطعػػـ " أف يقػػكؿ المسػػتدؿ فػػي تحػػريـ ربػػمثالــو : 

 كبلن منيما مطعكـ ._مثبلن_ ألف 
فيقػػكؿ المعتػػرض" العمػػة فػػي األصػػؿ " "االقتيػػات مػػٌ االدخػػار"   أك ككنػػو كػػيبلن _مػػثبلن_   ممػػا ال 

 (ّ)لفرع .يتكفر في ا
  المفسد الثامن : فساد الوضع

  الوضع في المَة:
ٌي الػػدنيء مػػف النػػاس  تػػي ٍتػػعا   ك الكى ٌى الشػػيء مػػف يػػده يتػػعو كى ػ ػػٌ الرجػػؿ بالتػػـ   كىتى كقػػد كىتي

ًتػػػعىةن  ػػػعىو فػػػي األمػػػر كىاك  بفػػػتد التػػػاد ككسػػػرىا أم صػػػار كتػػػيعان   يكتػػػٌ ى    أم كافقػػػو فيػػػو  تى
ٌ التذلؿك   (ٗ) . الت كىاتي

 (٘): وضع في اصطالح األصوليينفساد ال
الجيػػات  تفػػإذا تعػػدد .(ٙ)"   مػػٌ اتحػػاد الجيػػة لنقػػيض الحكػػـ إظيػػار كػػكف الكصػػؼ مبلئمػػان " ىػػك 

  كانت بمنزلة تعدد األكصاؼ .
كذلػػؾ بإبطػػاؿ كتػػٌ القيػػاس المخصػػكص فػػي إثبػػات الحكػػـ المخصػػكص    فيبػػيف المعتػػرض أف 

 .   أك إجماع في نقيض الحكـ الجامٌ الذم ثبت بو الحكـ قد ثبت اعتباره بنص

                                                 

(
1

  قمت " نقؿ ىذا القكؿ غير كاحد مف األصكلييف عف أبي إسحاؽ الشيرازم   ( ٕٔ/ّفي " شرح تنقيد الفصكؿ   )القرا( 
 فمـ أجده . كات أعمـ . كلكف بحثت في الممٌ كالتبصرة لو

 (   ُٗٔ/ِالجكيني " البرىاف في أصكؿ الفقو   ) -(ِ)
 (.ِٖٗالحسف " التعارض بيف األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي )ص "  (ّ)
 ( . َْٕ/ُالرازم " مختار الصحاح   ) (ْ)
الكتػػٌ   فكػػؿ فاسػػد الكتػػٌ فاسػػد الفػػرؽ بػػيف فسػػاد الكتػػٌ كفسػػاد االعتبػػار   فيػػك أف فسػػاد االعتبػػار أعػػـ مػػف فسػػاد ( ٓ)

االعتبػػار   كلػػيس كػػؿ فاسػػد االعتبػػار فاسػػد الكتػػٌ ب ألف فسػػاد الكتػػٌ بيػػاف مناسػػبة الكصػػؼ لنقػػيض الحكػػـ   أمػػا فسػػاد 
   فػي أصػكؿ الفقػو الفػركؽ  الحمػد " االعتبار فيك استعماؿ القياس عمى مناقتة النص أك اإلجماع فيك أعػـ مطمقػان . انظػر

 ( .َّٗ) ص "
(   الزركشػػػػي " البحػػػػر المحػػػػيط   َُّ/ُ(   البػػػػزدكم " أصػػػػكؿ البػػػػزدكم   )ِّٓ/ُلشاشػػػػي " أصػػػػكؿ الشاشػػػػي   )ا ((ٔ
 ( .ٖٔ/ْ(   اآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )َِٖ/ْ)
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  أك   كاآلخػػر مكسػػعان كالكصػػؼ الكاحػػد ال يثبػػت بػػو النقيتػػافب كذلػػؾ بػػأف يكػػكف أحػػدىما متػػيقان  
 (ُ).  كاآلخر نفيان   أك أحدىما إثباتان   كاآلخر مغمظان أحدىما مخففان 

 :الفرق بين فساد الوضع والنقض 
ف كىػػك مقػػدـ عمػػى الػػنقض  أل  ي الشػػيادة داء فػػفػػي العمػػؿ بمنزلػػة فسػػاد األ فسػػاد الكتػػٌ أوًَل : 

شتغؿ بتعديمو بعد صحة أداء الشيادة كما أف الشاىد إنما يي     االطراد إنما يطمب بعد صحة العمة
 . يصار إلى التعميؿ لككنو غير مفيدفبل    فأما مٌ فساد في الكتٌ منو

د الكتػػٌ ال كجػػو سػػكل بعػػد ظيػػكر فسػػا ونػػكثػػر مػػف تػػأثير الػػنقض  ألتػػأثير فسػػاد الكتػػٌ أ " ثانيــاً 
 (ِ)  فأما النقض فيك جحد مجمس يمكف االحتراز عنو في مجمس آخر. االنتقاؿ إلى عمة أخرل

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .( َِٖ/ْ  الزركشي " البحر المحيط   )(ٖٔ/ْ) اآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ( (

 ( .ّٖٔلفقو   )ص " الحمد " الفركؽ في أصكؿ ا ((ِ
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 .المبحث الثاني : شروط العـمة                  
 وفيو مطمبان :           

       
 المطمب األول : الشروط المتفق عمييا.           
    
 : الشروط المختمف فييا.   المطمب الثاني         
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فإنو البد مف انتباطو كتقيػده بشػركط  حتى يككف القياس صحيحان كمقبكالن كتترتب عميو أحكامو  

 ان كتػػػكابط  تجعمػػػو أقػػػرب إلػػػى الصػػػحة   كأبعػػػد عػػػف االعتػػػراض . لػػػذا كتػػػٌ األصػػػكليكف شػػػركط
كمنيػػػا مػػػا ىػػػك محػػػؿ   كط منيػػػا مػػػا ىػػػك محػػػؿ اتفػػػاؽ كائػػػتبلؼ كتػػػكابط لػػػركف العمػػػة   كىػػػذه الشػػػر 

 اختبلؼ كافتراؽ .
كالشػػركط المختمػػؼ فييػػا   مػػٌ    كنحػػف نشػػير فػػي ىػػذا المبحػػث إلػػى جممػػة الشػػركط المتفػػؽ عمييػػا

 بياف سبب االختبلؼ في الشركط المختمؼ فييا   كترجيد الصحيد منيا .
  تصػػػػريحان أك تمميحػػػػان   فػػػػي المباحػػػػث  مػػػػٌ التنبيػػػػو عمػػػػى أف ىػػػػذه الشػػػػركط سػػػػبؽ الحػػػػديث عنيػػػػا

كلكف نفردىا بالذكر اقتداءن باألصكلييف ىذا أكالن   كثانيان " فإف جمٌ األشياء المتفرقػة    (ُ)السابقة
 في مكاف كاحد   يجعؿ القارئ أكثر فيمان كتركيزان كاستيعابان. كات المكفؽ . 

  
 مب األول : الشروط المتفق عميياالمط   

 
  كالعمػػة كمػػا ىػػك  (ِ)المطمػػب نتنػػاكؿ شػػركط العمػػة المتفػػؽ عمييػػا بػػيف أكثػػر األصػػكلييففػػي ىػػذا 

عامػػة    ان أف ىنػػاؾ شػػركط لنصكصػػة كمنيػػا المسػػتنبطة   كسػػكؼ تػػر معمػػـك ممػػا سػػبؽ   منيػػا الم
 كػػبلن  تشػػمؿ المنصكصػػة كالمسػػتنبطة   كىنػػاؾ شػػركط تتنػػاكؿ العمػػة المسػػتنبطة فقػػط . كقػػد أفػػردت

 (ّ).منيما بالذكر
 .(ٗ)ًَل : الشروط العامة لمعمة )المنصوصة والمستنبطة(أو 

 ا.شرعي ِإثبات العمة ن يكون طريقالشرط األول : أ
ىػػك محػػؿ اتفػػاؽ بػػيف األصػػكلييف   ذلػػؾ أف العمػػة إمػػا أف تثبػػت بالنقػػؿ أك ممػػا ال شػػؾ فيػػو ك  كىػػذا 

صكص الكتاب بحيث يككف طريقيا مستفاد مف نبالعقؿ   كالطريؽ األكؿ ىك المعتبر كالصحيد   
                                                 

 (. ِٔ( انظر مطمب أقساـ العمة   )ص "  (ُ
في الحقيقة ىناؾ بعض الشركط التي لـ ينص عمييا الحنفية صراحةن في كتبيـ   كلكف بعض مصنفييـ ممف صنؼ  ِ))

اليماـ الحنفي في الجمٌ بيف منيج الحنفية كمنيج المتكمميف ذكر ىذه الشركط مسممان بصحتيا كاعتبارىا   كمف ىؤالء ابف 
في كتاب التحرير في أصكؿ الفقو الجامٌ بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية   كابف عبد الشككر في كتاب فكاتد الرحمكت 

 شرح مسمـ الثبكت . مف أجؿ ىذا تـ اعتبار ىذه الشركط متفقان عمييا في ىذا المطمب . كات المكفؽ .
تى كصؿ عددىا عند بعتيـ إلى أكثر مف ثبلثيف شرطان   كمٌ ذلؾ فإف ( تكسٌ األصكليكف في ذكر شركط العمة   ح ّ)

كثيران منيا ال يعتبر شرطان في العمة   كمنيا ما ىك محؿ اتفاؽ بيف األصكلييف   كمنيا ما ىك محؿ اختبلؼ بينيـ   كقد 
  ذكرت في ىذا المبحث الشركط المتفؽ عمييا بيف عامة األصكلييف   كأعرتت عف باقي الشركط .

( قسمت شركط العمة إلى شركط عامة تتـ العمة المنصكصة كالمستنبطة   كشركط خاصة بالعمة المستنبطة فقط   كلـ ْ)
نما فعمت ذلؾ تسييبل لمدراسة كالبحث . كات المكفؽ .  أر أحد فيما أعمـ قسميا ىذا التقسيـ   كا 
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أما الطريػؽ الثػاني فػبل يؤخػذ بػو فػي غيرىا مف األدلة التي اعتمدىا األصكليكف   كالسنة   أك مف 
   لما يترتب عمى ثبكت العمة مف  ـفبل يعتد بقكليمف الفرؽ إثبات األحكاـ الشرعية   إال مف شذ 
 (ٔ)كتعالى . حؽ خالص ت تبارؾمـك أف التشريٌ أحكاـ كتشريعات لممكمفيف   كمف المع

 
  م .يكون الوصف مؤثرًا في الحكأن "  الشرط الثاني

 لـ يرجـ ماعزان السمو كال  فإف لـ يؤثر الكصؼ في الحكـ لـ يجز أف يككف عمة   فإف النبي 
ـي عمػػػة الربػػػا كمػػػرادىـ   دكف الػػػزرع  (ِ)لييئػػػة جسػػػمو   كلكػػػف عمػػػة الػػػرجـ ىػػػي الزنػػػا   ككػػػذا الُطٍعػػػ

 (ٖ)األصؿ كالفرع . بالتأثير المناسبة بيف
 

 .َأْن تُكوَن العمة َوْصًفا َضاِبًطاالشرط الثالث : 
بمعنى أف تكػكف العمػة مشػتممة عمػى كصػؼ جػامٌ مػانٌ   حتػى يمكػف تعديػة الحكػـ مػف األصػؿ  

ال لـ نستطٌ سحب الحكـ عند ذلؾ إلى الفرع .  إلى الفرع   كا 
تفػػاكت بطػػكؿ السػػفر كقصػػره   ككثػػرة " جعػػؿ " المشػػقة " عمػػة لمتػػرخص فػػي السػػفر  فإنيػػا تمثالــو 

الجيػػد كقمتػػو   لػػذلؾ نػػاط الشػػارع الحكػػيـ التػػرخص بكجػػكد " السػػفر "   سػػكاء كجػػدت المشػػقة أك ال 
.(ْ) 
يجػكز أف تكػكف العمػة نفػػس الحكمػة   كىػي الحاجػػة إلػى جمػب مصػػمحةو أك دفػٌ مفسػدةو بشػػرط أف ك 

لمشػػارع   كىػػي األصػػؿ الػػذم تكػػكف ظػػاىرة منتػػبطة   كذلػػؾ ألف الحكمػػة ىػػي المقصػػكد األعظػػـ 
 ينبني عميو الحكـ الشرعي   كىذا في حاؿ ظيكرىا كانتباطيا.

ذلػؾ قكلػو تعػالى  كالشارع الحكيـ كثيران ما يقرف الحكـ الشرعي بالحكمة الباعثة عمى التشريٌ   مف
ــونَ "  ــْم َتت ُق ــاِب َلَعم ُك ــي اأْلَْلَب ــا ُأوِل ــاٌة َي ــاِص َحَي ــي اْلِقَص ــْم ِف ــُر   كقكلػػو تعػػالى  (ٓ)" َوَلُك ــا اْلَخْم " ِإن َم

ــوَن " ــْم ُتْفِمُح ــاْجَتِنُبوُه َلَعم ُك ــْيَطاِن َف ــِل الش  ــْن َعَم ــٌس ِم ــاُب َواأْلَْزََلُم ِرْج ــُر َواأْلَْنَص فاآليػػة    (ٔ)َواْلَمْيِس
كىػي حفػظ الحيػاة كاألركاح  ةاألكلى أكتحت أف تشريٌ القصاص إنما ىك مف أجؿ حكمػة عظيمػ

                                                 

(   الطػكفي " شػرح مختصػر الركتػة   ُُّ/ِحػكؿ   )(   الشككاني " إرشاد الفُّّ/ْالزركشي " البحر المحيط   ) (ُ)
 (.ِّّ/ِ(  ابف عبد الشككر " فكاتد الرحمكت شرح مسمـ الثبكت )َّٔ/ّ)
 عمى قكؿ مف قاؿ أف عمة الربا ىي الطعـ   كسيأتي تفصيؿ لممسألة في الفصؿ الثالث إف شاء ات . (ِ)

(   السػػبكي " اإلبيػػاج فػػي شػػرح المنيػػاج ٕٓ/ُ)صػػكؿ الفقػػو  لشػػيرازم " الممػػٌ فػػي أا   (ُٕٗ/ٓالػػرازم " المحصػػكؿ  ) (ّ)
(ّ/ُٓ). 
 (   حمػػادك " االجتيػػاد بػػالرأم فػػي التشػػريٌ اإلسػػبلمي ّّّ/ِابػػف عبػػد الشػػككر " فػػكاتد الرحمػػكت شػػرح مسػػمـ الثبػػكت ) (ْ)

 (.ِّْ)ص " 
 . ُٕٗسكرة البقرة " اآلية  ((ٓ
 . َٗسكرة المائدة " اآلية ( ٔ)
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. أما اآلية الثانية فإنيا أكتحت مدل خطكرة شرب الخمر كتعاطي الميسر اإلىدارك مف التبلعب 
يقاع العداكة كالبغتاء بيف المتحابيف .  (ُ)في إفساد ذات البيف كا 

 
                                                الشرط الرابع : َأْن َتُكوَن العمة َظاِىَرًة َجِمي ًة.

   كسكاء كانت العمة في األصؿ  إثبات الحكـ بيا في الفرع فخفية لـ يمك ف العمة إذا كانتأل
 أظير مما في الفرع أك مساكية ليا . بؿ كؿ كصؼ يمكف الكقكؼ عميو بدليؿ ينبغي أف يصد 

 نصبو أمارة كعبلمة عمى الحكـ . 
إن َمـا اْلَبْيـُع عـن كفػي الحػديث "   (ِ)" إَل  َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة عـن تَـرَاٍض ِمـْنُكمْ "  قاؿ ات  مثالو :
مديػػػػة عمػػػػةه فػػػػي عككػػػػذلؾ ال   بػػػػر فػػػػي العقػػػػكدتعمػػػػى أف الرتػػػػا ىػػػػك المع ؿ  كىػػػػذا يػػػػد (ّ)"تَــــرَاٍض 
  كلكف الرتا كالعمد مف أفعاؿ النفكس الخفية التي ال يصد اعتبارىا في التعميؿ   لذا  القصاص

يككف مظنة لكجكده عنػده   مػف ككنػو قػتبلن انتقؿ الشارع بالتعميؿ إلى ما يدؿ عمى ىذه األفعاؿ   ك 
 (ْ)بمثقؿ   أك اإليجاب كالقبكؿ مف الطرفيف باعتباره مظنة لكجكد الرتا في البيٌ .

 
 الشرط الخامس : َأْن َتُكوَن َساِلَمًة من المعارضة بما ىو أقوى منيا.

 كأكتد . ف كتاب أك سنة   كىالى إٍجمىاعه   أك عمة ىي أقكلا نىصٌّ مبحيث الى يردى  
العمػػة مسػػتفادة مػػف الشػػرع   فػػإذا عػػادت عميػػو باإلبطػػاؿ كانػػت ىػػذه العمػػة باطمػػة غيػػر أًلىف   كذلػػؾ

فػإذا كجػد اٍلًقيىاسى إنمػا نػذىب إليػو عنػد فٍقػد الػدليؿ مػف النصػكص أك اإلجمػاع   صحيحة   ككذلؾ 
 (٘)ما يردىا بطؿ اعتبارىا   كاألمر كذلؾ في حاؿ كجدت عمة ىي أقكل منيا كأرجد .

َبـا"  عمػى مػا ذكػره رب العػالميف عنػو  قػكؿ المشػركيف فػي الربػا مثالو :   َقـاُلوا ِإن َمـا اْلَبْيـُع ِمْثـُل الرٍّ
الربػػا   كالفػػرع ىػػك البيػػٌ   كجعمػػكا عمػػة إباحػػة الربػػا تبػػديؿ فيػػـ جعمػػكا األصػػؿ المقػػيس عميػػو   (ٔ)"

                                                 
(   ابف العطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامػٌ ُٖٕ/ْفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   )ابف السبكي "  ر  ((ُ
 (   عبد الحميد " حجية القياس في أصكؿ الفقو اإلسبلميَُِ/ْ(   الزركشي " البحر المحيط   )ِٕٗ/ِ  )
 ( َُِ(    السعدم " مباحث العمة في القياس عند األصكلييف  )ص "ُُٓ)ص " 
 . ِٗالنساء " اآلية  سكرة (ِ)
(   النسػػائي " السػػنف الكبػػرل ُِٖٓ  ح  ّٕٕ/ ِماجػػة   ) كتػػاب البيػػكع   بػػاب بيػػٌ الخيػػار    ابػػف ماجػػة " سػػنف ابػػف (ّ)
 ( . كصححو األلباني في سنف ابف ماجة .َُُّْ  ح ُٕ/ٔ)

(   بادشاه " تيسير َّٔ/ّ(   الطكفي " شرح مختصر الركتة   )ٕٔ/ْاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( (ْ
 ( .ْٖٕ/ّالتحرير ) 

(   الزركشي " البحػر المحػيط   ُٖٔ/ِ(  ابف السمعاني " قكاطٌ األدلة   )ِٔ/ُالشيرازم " الممٌ في أصكؿ الفقو   ) ((ٓ
 (.ُُِ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ُِِ/ْ)

 . ِٕٓسكرة البقرة " اآلية  ((ٔ
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بٌيف ات تعالى بأنو يكجد فرؽ بيف  فيقاس عمييا البيٌ   بجامٌ المنفعة في كؿو   كقدمنفعة بأخرل 
َبا"  فقاؿيجمعيما   صحيد الربا كالبيٌ   فبل يكجد كصؼ   (ُ)." َوَأَحل  الم ُو اْلَبْيَع َوَحر َم الرٍّ

 
 : أن تكون العمة في الفرع موجبة لنفس حكم األصل. دسالشرط السا

 . آخر غيره األصؿ حكـكفي   منا في الفرع مكجبةن حكالعمة  ال تككف بحيث
" قياس كفارة الظيار عمى كفارة القتؿ الخطأ فػي كجػكب الرقبػة المؤمنػة   فاألصػؿ المقػيس  مثالو

 عميو ىك كفارة القتؿ الخطأ   كالفرع ىك كفارة الظيار   كالكصؼ الجامٌ بينيما " كجكب الكفارة "
 كفارة القتؿ الخطأ .  فنقكؿ يشترط في كفارة الظيار إيماف الرقبة   قياسان عمى اشتراطيا في  

لحكػػـ فػػي الفػػرع   كىػػك كجػػكب الكفػػارة المؤمنػػة فػػي كػػؿو ىػػذا القيػػاس كػػاف حكػػـ األصػػؿ مسػػاكو ففػػي 
.(ِ) 
  

 العمة المستنبطة :الخاصة بشروط الثانيًا : 
 الشرط األول : َأْن ََل َيْرِجَع حكم الفرع عمى اأْلَْصِل ِبِذْبَطاِلِو أو إْبَطاِل َبْعِضِو.

 يفتي إلى ترؾ الراجد إلى المرجكح   إذ الظف المستفاد مف النص أقػكل مػف المسػتفاد كذلؾ ًلئىبل  
ال لـز  أف يرجػٌ إلػى مف االستنباط   ألن و فرع ليذا الحكـ   كالفرع ال يرجٌ عمى إبطاؿ أصمو   كا 

ٍبطىاؿً   (ٖ).نفسو ًباإٍلً
الفقػراء " حاجػة دفػٌ "  بعمػة  (ْ)" ًة َشـاةٌ " في َأْرَبِعيَن َشـا قىٍكلىوي كجكب الزكاة في  عميؿت مثالو :

كىػػذه العمػػة تحصػػؿ بػػدفٌ قيمػػة الشػػاة   فالتعميػػؿ " بػػدفٌ الحاجػػة " يرفػػٌ كجػػكب الشػػاة بعينيػػا إلػػى 
  كىػػػذا التعميػػػؿ قػػػد عػػػاد عمػػػى أصػػػمو (ٓ)معنػػػى أعػػػـ مػػػف ذلػػػؾ   فيخيػػػر المزكػػػي بينيػػػا كبػػػيف القيمػػػة

 (ٔ). باإلبطاؿ

                                                 

(
1

 . ِٕٓسكرة البقرة " اآلية ( 

 (َُِ/ِالسبكي " اإلبياج في شرح المنياج ) (ِ)
(   ُُّ/ِ(   الشػككاني " إرشػاد الفحػكؿ   )ّْ/ْبادشػاه " تيسػير التحريػر ) (  ُّٕ/ْالزركشي " البحر المحيط   ) (ّ)

 ( .َْٔ/ُالختير " شرح الكرقات   )
(    الترمػػػذم " سػػػنف الترمػػػذم       َُٕٓ   ح ٖ/ ِأبػػػك داكد " سػػػنف أبػػػي داكد   ) كتػػػاب الزكػػػاة  بػػػاب زكػػػاة السػػػائمة    (ْ)

(   ابف ماجة " سنف ابف ماجة   ) كتاب الزكاة    باب صػدقة ُِٔ  ح  ُٕ/ّ) كتاب الزكاة   باب زكاة اإلبؿ ك الغنـ   
 (. كقاؿ محققو الشيخ األلباني " حديث صحيد .َُٖٓ  ح  ٕٕٓ/ُالغنـ 

(   عبد الحميد " حجية القياس في أصػكؿ ِِ/ِبدائٌ الصنائٌ   ) (   الكاساني "ُٕٖ/ُالشاشي " أصكؿ الشاشي   )(ٓ)
 (.ِٔٔ(   السعدم " مباحث العمة في القياس )ص " ُُٔالفقو   )ص " 

 مى أصميا باإلبطاؿ  عمٌ أنيـ يقكلكف بيذا الشرط   كلكف ىـ ال يعتبركف أف ىذه العمة قد عادت الحنفية كىذا مذىب  ((ٔ
 (. ْْ/ْآخر مف أصكليـ المعتبرة   كىك االستحساف . انظر بادشاه " تيسير التحرير )لدخكؿ ىذه العمة تحت أصؿ 
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 سواء في األصل أو الفرع .ِبُمَعاِرٍض  الشرط الثاني : َأْن ََل ُتَعاَرَض 
فػإذا    ل تكجػب خػبلؼ الحكػـ بالقيػاس عمػى أصػؿ آخػرأخػر  الفرع عمػةاألصؿ أك في  بأف تثبت 

 (ُ)حدث ذلؾ مٌ صحة العمة كجب الترجيد بيف العمؿ .
 مف حيث آدميتو يمكف أف يمحؽ باإلنساف الحر الجناية عمى العبد   فإنو " مثالو

يٌ فيػػػو كالديػػػة الكاممػػػة   كمػػػف حيػػػث ككنػػػو مػػػاالن يجػػػكز التصػػػرؼ فيػػػو بػػػالبفػػػي كجػػػكب القصػػػاص  
فػػبل يجػػب فيػػو القصػػاص   بػػؿ تجػػب فيػػو القيمػػة بالغػػة مػػا  ةقكمػػالمت كالشػػراء يمكػػف إلحاقػػو بػػاألمكاؿ

 (ِ)بمغت .
 

. الشرط الثالث   : َأْن ََل َتَتَضم َن العمة ِزَياَدًة عمى الن صٍّ
 (ّ). تى النصتككف الزيادة منافية لمقتبحيث 
ــو ــَواءٍ "  قػػكؿ النبػػي "  مثال ــَواًء ِبَس ــاِم إَل  َس ــاَم ِبالط َع ــوا الط َع عمػػة الحنفيػػة جعػػؿ ف   (ْ)" ََل َتِبيُع

مػٌ    كالنقػديففػي الطعػاـ تمامػان  التقػابض مػف ذلػؾ كجػكب  فيمػـز جرياف الربا فػي الطعػاـ الػكزف 
 (٘). لو أف النص لـ يتعرض

رىػا مػف ىػذه الجيػة عنػد مػف اعتبيػة لمقتتػى الػنص فيصػد التعميػؿ بيػا كلكف ىذه العمة غيػر مناف
   .عمة مناسبة لمحكـ 

 
 ا.توجب إزالة شرط أصمي يجوز أن تكون العمة ا كان األصل فيو شرط فال: إذ رابعالشرط ال
  يخشاه   ال لعنت   جاز كلكف لمفا كاح األمة لمف خشين م ا جازقكؿ بعتيـ ل مثالو :

 شىٍرطه  ف خشية العنتأل فيذا ال يصد  (ٔ)ا   كىك جكاز نكاح األمة ينيملكصؼو يجمٌ ب
                                                 

(   ابػف العطػار " حاشػية العطػػار ْٔ/ْتيسػػير التحريػر   )"  ه(   بادشػإِّٔ/ٕشػرح التحريػر   )المػرداكم " التحبيػر  ((ُ
 ( .ُِٗ/ِعمى جمٌ الجكامٌ   )

 (.ِِٕصكلييف )ص " السعدم " مباحث العمة في القياس عند األ (ِ)
 ( .ْٓ/ ْبادشاه " تيسير التحرير )( (ّ
ٍكرىًة   ( ْ) ًٌ الط عىاـً كىاٍلحي  ( . ُِّْ  ح  ٖٔ/ّأخرجو البخارم في صحيحو ) كتاب البيكع   بىابي مىا ييٍذكىري ًفي بىٍي

 ( .ُِٗٓ  ح  ُُِْ/ّ  بيكع   باب بيٌ الطعاـ مثبل بمثؿ  أخرجو مسمـ في صحيحو ) كتاب ال
(   المرداكم " التحبيػر شػرح ِٖٔ/ّ(   اآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )ُُّ/ِالشككاني " إرشاد الفحكؿ   ) ((ٓ

  بادشػػػػاه " تيسػػػير التحريػػػػر  (َّٓ/ِ(   ابػػػػف عبػػػد الشػػػػككر " فػػػكاتد الرحمػػػػكت شػػػرح مسػػػػمـ الثبػػػكت )ِّٖٕ/ٕالتحريػػػر  )
(ْ/ْٕ). 

ا الشرط كيعتبركنو   كىذه العمة ال تعكد عمى الشرط باإلبطاؿ في نظرىـ   ألف مٌ أنيـ يقبمكف ىذقاؿ بذلؾ الحنفية    ((ٔ
العدـ . بمعنى أنو عند كجكد العنت   يقتتي العدـ عندالشرط الكارد في اآلية الكريمة يقتتي الكجكد عند الكجكد   كال

نظر الكاساني " بدائٌ الصنائٌ في يجكز الزكاج مف األمة   كلكف عند عدـ العنت فإف الشرط ال يعني منٌ الزكاج . ا
 (.ِٕٔ/ِترتيب الشرائٌ )
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 (ٔ)ىذا الشرط . ي القرآف في إباحة نكاح األمة   كىذه العمة تكجب سقكطمىٍنصيكصه عميو ف
 

 .وِمـِو َوََل ِبُخُصوِصـوِ : َأْن ََل َيُكوَن الد ِليُل الد الن عمييا ُمَتَنـاِوًَل ِلُحْكـِم اْلَفـْرِع ََل ِبُعمُ خامسالش ْرِط ال

(ِ) 
ييسػتغنىى ًحينىئًػذو  النصػكص أك مػف عمكميػا   فإنػو فإذا كاف الفرع ثبت لو حكـ   سكاء مػف ظػاىر 

 (ّ) كجكد حكـ لمفرع . ال نمجأ إليو مٌ   فإف القياسعف اٍلًقيىاًس 
ــو :  ــل ...""  حػػديث النبػػي مثال ــام بالطعــام مــثاًل بمث بػػات حرمػػة كعميػػو فػػبل داعػػي إلػػى إث الطع

أف العمػػػة ىػػػي الطعػػػـ    قػػػكؿ مػػػف قػػػاؿ التفاتػػػؿ فػػػي المػػػكز مػػػثبلن بالقيػػػاس عمػػػى البػػػر   بنػػػاءن عمػػػى
إذ مػف المعمػـك أف ترتيػب الحكػـ   لمػذككر حيػث رتػب الحكػـ عمػى الكصػؼ المأخكذ مف الحػديث ا

  كالحػػديث المػػذككر عػػاـ فػػي كػػؿ مػػا ىػػك مطعػػـك يسػػتكم فيػػو البػػر  عمػػى الكصػػؼ يشػػعر بالعميػػة
ثبػػػات حرمػػة التفاتػػػؿ فػػػي المػػكز بطريػػػؽ القيػػػاس مػػٌ كجػػػكد الػػػنص المػػػذككر كالمػػك  ز كغيرىمػػػا   كا 

 (ْ)الشامؿ لكؿ مطعـك تطكيؿ مف غير فائدة .
                   

 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

                                                 

 (.  ُُّ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ُّٗ/ْالزركشي " البحر المحيط   )(ُ ) 
(

2
إجراء عممية القياس لو   عمى تقدير اعتبار العمة دليبلن أخر  ـ الفرع المرادأجاز بعض األصكلييف أف يتناكؿ النص حك (

 ( .ْٕ/ْبادشاه " تيسير التحرير )اًظر  بجانب النص .

الختػػير " شػػرح الكرقػػات   (   ْٕ/ْبادشػػاه " تيسػػير التحريػػر )(   ِٗٔ/ّاآلمػػدم " اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ   ) (ّ)
(ُ/َْٕ. ) 

(   ابػػف عبػػد الشػػككر " فػػكاتد الرحمػػكت شػػرح مسػػمـ ُّْاألنصػػارم " غايػػة الكصػػكؿ فػػي شػػرح لػػب األصػػكؿ )ص "  (ْ)
 (ُُِ(  عبد الحميد " حجية القياس في أصكؿ الفقو   )ص " َّٓ/ِالثبكت )
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  المطمب الثاني : الش رْوُط المختمف فييا.                     
 

عمػة المختمػؼ فييػا بػيف األصػكلييف   كقػد اختػرت مجمكعػة في ىذا المطمػب نتحػدث عػف شػركط ال
مف الشركط المختمؼ فييا اختبلفان قكيان   كأعرتت عف بعض الشركط التي فييا خػبلؼ تػعيؼ 

 ال تقـك لو الحجة عند أىؿ البحث كالنظر .
 

 األول : أن َل يكون الوصف َعَدًما في الحكم الثبوتي.الشرط 
ٍكػػػـً اٍلعىػػػدىًمُي بالكصػػػؼ العػػػدمي اتفػػػؽ األصػػػكليكف عمػػػى تىٍعًميػػػؿ كالحكػػػـ العػػػدمي بالكصػػػؼ    (ُ)اٍلحي

نمػػا اختمفػػكا فػي تعميػػؿ الحكػػـ (ّ)ؼو بيػنيـبػػبل خػػبل (ِ)مُ الكجػكد  (ْ)يُ الكجػكدُم بالكصػػؼ العػػدم   كا 
 " عمى قكليف

 قدميف  ر المتكصؼ العدمي   كىك مذىب أكثيجكز أف يعمؿ الحكـ الكجكدم بال القول األول :
 كاآلمدم  اؽ كأبك الكليد الباجيحإس أبك الطيب الطبرم كالشيخ رالقاتي أبك بك منيـ 

 (ٓ) كغيرىـ كثير.
نىػػاؼو ًلٍمعىػػدىـً   فيجػػكز أف يكػػكف  ى لمعمػػة إال  اٍلميعىػػُرؼي   كىػػذا المعنػػىنػػو الى معنػػأ :وا واســتدل غيػػر مي
لكاجبات داعو إلى العقكبػة   فعؿ اقياـ المكمؼ بعدـ فمر كجكدم   كسببان أل داعيان  يالعدمالكصؼ 
ف العمة يصػد إصد القكؿ  كحينئذ فقدمف رب العالميف    عدـ اإليماف سبب لعذاب عظيـككذلؾ 

 النفػػي المطمػػؽ  كالمخػػالؼ إف لػػـ يػػدع  ألف ىػػذا كاقػػٌ فػػي بعػػض الفػػركع  عػػدميان  أف تكػػكف كصػػفان 
كلػػك كبطػػؿ نػػتقض قكلػػو ا . كاف ادعػػى النفػػي لمثػػؿ ىػػذا الكصػػؼ  فػػي المسػػألة لػػذلؾ   فػػبل نػػزاع 

 (ٔ).بصكرة 

                                                 
 (.ُِٖ/ِعدـ صحة التصرؼ المالي لعدـ العقؿ . انظر ابف العطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامٌ ) مثالو : ((ُ
 (.ُِٖ/ِانظر ابف العطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامٌ )عدـ صحة التصرؼ المالي لئلسراؼ .  مثالو : ((ِ
(   الشػػنقيطي " نثػػر الػػكركد عمػػى ُ/ْ(   بادشػػاه " تيسػػير التحريػػر )ُِٓ/ِاإلسػػنكم " نيايػػة السػػكؿ شػػرح منيػػاج   ) (ّ)

 (.ِْٓ(   السعدم " مباحث العمة في القياس )ص " ْٓٔ/ِمراقي السعكد )
ا   انظر الحمد " الفركؽ في المراد بالكصؼ العدمي أف العمة كصؼ سمبي منفي   كتعميؿ عدـ صحة البيٌ بعدـ الرت( (ْ

 أصكؿ الفقو )ص " (
(   آؿ تيمية ُُِ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ُٖٕ/ْابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر بف الحاجب   )( ٓ)

 ( .ّّٕ/ُ" المسكدة   )
 فقيية .قمت " قد انتقض قكؿ المعترض ليس بصكرة كاحدة أك اثنتيف   بؿ بعشرات الصكر كالفركع ال( ٔ)
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ــمث كىػػك فعػػؿ عػػدمي   كقػػد  .(ُ)عمػػة تحػػريـ متػػركؾ التسػػمية عػػدـ ذكػػر اسػػـ الم ػػو عػػز كجػػؿ : وال
  ااعتبرى

 (ِ)في حؿ الذبيحة . افي حؿ الذبيحة   بحيث يؤثر فقداني ةن الشرع عمة معتبر 
ــاني : ذىب القاتػػي أبػػك بالكصػػؼ العػػدمي   كىػػك مػػالمنػػٌ مػػف تعميػػؿ الحكػػـ الكجػػكدم  القــول الث
 (ّ)  كالرازم . حامد المركذم

ـي معنى   فبل يجكز أف ب : استدلواو  إف الحكـ ال يثبت إال بكجكد معنى يقتتي ثبكتو   كالنفي عىدى
ا نصػكبة عمػة لمقطػٌ   فإنيػيكجب الحكػـ   كألف العمػة يجػب أىف تكػكف منشػأ لمحكمػة   كالسػرقة الم

  أمػػػا الكصػػػؼ عنيػػػا  شػػػأ مػػػف ذاتيػػػا ال مػػف خػػػارجا نإنمػػػا جنايػػػة كمفسػػدة يػػػنشػػأ الحكمػػػة   إذ ككنم
 (ْ).العدمي فبل يككف منشأ لمحكمة بحاؿ 

 الترجيح :
سبؽ في تعريؼ العمة صحة اعتبارىا أمػارة عمػى الحكػـ   مػف ناحيػة أف المكمػؼ يتعػرؼ  أقول : 

أف يكػكف  فالعػدـ يصػمد ئًػذو عبلمػة كأمػارة عمػى الحكػـ   كحينبكاسطتيا عمػى الحكػـ   فيػي معُرفػة ك 
الحكػػػـ العػػػدمي بالكصػػػؼ العػػػدمي   فقػػػد  جػػػكاز تعميػػػؿسػػػٌمـ ب الخصػػػـ ةن عمييػػػا   ال سػػػيما كأفأمػػػار 

ذا أمكف ذلؾ ابإمكاف جعؿ العدـ أم اعترؼ   ألف  الكجكدفي طرؼ العدـ أمكف في الطرؼ رةن   كا 
 . ال يختمؼفييما  الظيكر
  
  . وِت اأْلَْصلِ : أن َل يتَأخر ثُُبوُت العمة عن ثُبُ الث اِنَي الشرط 

قػػد كقػػٌ االخػػتبلؼ بػػيف األصػػكلييف فػػي جػػكاز تػػأخر ثبػػكت العمػػة عػػف ثبػػكت األصػػؿ المقػػيس عميػػو 
 إلى قكليف " 

 .كغيرىـ كابف الحاجب كىك قكؿ اآلمدم  ال يجكز تأٌخر العمة عف األصؿ  القول األول :
ثو   ت الحكػـ بغيػر باعػثبػل   الحكػـ عمػى معنػى الباعػث  كىػي ب لك تأخرت العمةأنو ب : والواستد

ػػاؿه    ف جعمنػػكىػػك ميحى . كلػػك أف العمػػة ىػػي المعػػرؼ  تعريػػؼ المعػػرؼ لػػـز   لعمػػة بمعنػػى األمػػارةا اكا 

                                                 

ن ػوي لىًفٍسػػؽه " سػكرة األنعػػاـ " اآليػة ( ُ) مىٍيػًو كىاً  ـي الم ػػًو عى ـٍ ييػػٍذكىًر اٍسػ ػػا لىػ   مػػٌ العمػـ أف ىػػذه  ُُِقػاؿ ات عػز كجػػؿ " كىالى تىػٍأكيميكا ًمم 
ييػا اسػـ ات المسألة فييا خبلؼ طكيؿ بيف أئمة المػذاىب   لكػف الػراجد فييػا ب أف التحػريـ يتعمػؽ بالذبيحػة التػي لػـ يػذكر عم

تبػػارؾ كتعػػالى تعمػػدان   أك ذكػػر عمييػػا غيػػر اسػػـ ات عػػز كجػػؿ مػػف األصػػناـ كاألنػػداد كغيرىػػا   ممػػا يعبػػد مػػف دكف ات تبػػارؾ 
كتعالى . أما إذا نسى الذابد التسمية   فإنيا تحؿ لػو بػبل شػؾ   كيػؼ ال   كقػد حػؿ لنػا األكػؿ مػف ذبػائد أىػؿ الكتػاب   مػٌ 

 كات أعمـ . لمسمـ أكلى أف تحؿ ذبيحتو .دـ تسميتيـ عمى الذبائد   فاكجكد الشؾ الظاىر في ع
 (.ُّْ/ْالزركشي " البحر المحيط   ) ((ِ
(

3
 (ٓ/ْ(   بادشاه " تيسير التحرير )ِِٖ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( 
 ( .ْٓٔ/ِمراقي السعكد )(  الشنقيطي " نثر الكركد عمى ُّٖٗ/ٕالمرداكم " التحبير شرح التحرير   )( ْ)
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ال كػػاف كجػػكد الكصػػؼ الميعػػرُ ؼ عػػف الميعػػرُ لمحكػػـ   فإنػػو يمتنػػٌ تػػأخير الميعػػر   ؼ بػػبل فائػػدة   ؼ . كا 
 (ُ)كالشارع منزه عف العبث كذكر األكصاؼ ببل فائدة لممكمؼ .

 كغيرىـ.كىك قكؿ الصفي اليندم كالبيتاكم  يجكز تأخر العمة عف األصؿ . القول الثاني :
بيا األمر الذم يعمـ ات سػبحانو كتعػالى صػبلح المتعبػديف بػالحكـ المقصكد العمة  بأف: وا لواستد

 (ِ)ألجميا   كبالتالي ال يتر ثبكت العمة  قبؿ حكـ األصؿ أك بعده .
سنػا نجالثكب  فيككف   سو أىصابوي عىرىؽي حيكافو نج   بو عرؽ الكمبيصي الثكب ييقاؿ ف أف مثالو :

 . معابو  كما لك أصابو ب
ػػا كػػكف عػػرؽ الكمػػب نجأف يٌ نػػمنف    " ره مسػػتقذكىػػي ككنػػو "  لعمػػةو نجػػس  عػػرؽ الكمػػب" ؿك فيقػػ  سن

عػػػف  متػػػأخرةه  ي  فيػػػو بعػػػد الحكػػػـ بنجاسػػػت تحصػػػما إنمػػػ ان سػػػتقذر ككنػػػو م فيػػػذه العمػػػة كىػػػيفنقػػػكؿ " 

 (ٖ).الحكـ
 الترجيح : 

 قد سبؽ أف ذكرنا تعريفات العمة في مبحث تعريؼ العمة   ككنا قد رجحنا اعتبار ككف  أقول :
 العمة ىي الكصؼ المؤثر في الحكـ   كالباعث عميو .

كبناءن عميو " فػإف القػكؿ األكؿ ىػك الػراجد   ألنػو ال يمكػف أف يكجػد الحكػـ بػدكف باعػث   كمػؤثر 
 .ل دليبلن مف ناحية النقؿ كالعقؿ لقكؿ ىك األقك فيو . كىذا ا

 
 . وَن العمة َوْصًفا ُمَقد رًاَأْن َتكُ  الشرط الثالث :

كالػدُيف   كلػـ يمكػف إدراكػو بػالحس كالمشػاىدة المراد بالكصؼ المقدر الذم تعمؽ في ذمة المكمػؼ 
 (ٗ)كالسمـ كاإلجارة فإنيا تتعمؽ في ذمة المكمؼ .

 في جكاز ككف العمة كصفان مقدران إلى قكليف " ؼ األصكليكفاختم كقد
 . كغيره ىك قكؿ فخر الديف الرازم  ك  يؿ بالصفات المقدرةمال يجكز التع القول األول :

إف الكجكب إما أف يككف مفسران بمجرد تعمؽ خطاب الشرع   أك يكػكف الكجػكب متعمقػا  :وا لواستد
 تحقاؽ الذـ .بالفعؿ نفسو   بحيث يككف لئلخبلؿ بو مدخؿ في اس

فػػإف كػػاف األكؿ " لػػـ يكػػف لتعمػػؽ الخطػػاب حاجػػة إلػػى معنػػى محػػدث يكػػكف عمػػة لػػو   ألف ذلػػؾ  
 التعمؽ قديـ أزلي   فكيؼ يككف معمبل بالمحدث .

                                                 

 .(ْٗ/ْ  بادشاه " تيسير التحرير ) (َِٗ/ِابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   )( ُ)
(   عبػد الحميػد " حجيػة ِْٖ/ُ(   البػزدكم " أصػكؿ البػزدكم )ُِٕ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منيػاج الكصػكؿ )( ِ)

 (.ُُٖالقياس في أصكؿ الفقو   )ص " 
 (.ُِّ/ْالزركشي " البحر المحيط )( ّ)
 . (ُّّ/ْ)انظر الزركشي " البحر المحيط (ْ)
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ف كػػاف الثػػاني " فػػالمؤثر فػػي الحكػػـ جيػػات المصػػمحة كالمفسػػدة   فػػبل حاجػػة بػػالحكـ إلػػى بقػػاء   كا 
التػػأثير قػػادـ مػػف ناحيػػة ميػػزاف المصػػالد كالمفاسػػد   الحػػركؼ   كىػػي قكلػػو بعػػت كاشػػتريت   ألف 

 (ٔ)كليس مف األلفاظ كالحركؼ التي يتمفظ بيا المكمؼ .
ــاني : الصػػفي الينػػدم كالزركشػػي كصػػدر كىػػك قػػكؿ يجػػكز التعميػػؿ بالصػػفات المقػػدرة .  القــول الث

 .كغيرىـ الشريعة 
ػػكدى لػػو فػػي نىظىػػًر اٍلعقػػؿ إف جػػكاز التصػػرفىاًت نحػػك البيػػٌ كاليبػػة ميعىم ػػؿه ًبا :وا لواســتد ٍلًمٍمػػًؾ   كىالى كيجي

كالحس   فيقدر لو كجكد في نظر الشرع   لئبل يمـز أف يككف اٍلحكـ ميعم ػبلن ًبمػا ال كجػكد لػو حقيقػةن 
ا كنفينا صػر  كففيككال تقديرنا    الممػؾ معنػى مقػدر شػرعي فػي  فنا   كىػك ممتنػٌ . فنقػكؿعدمنا محتن
  (ِ).يرىاه جكاز التصرفات كغر المحؿ أث

  صد العقد مٌ أنو غير معٌيف   فبل بد أف يككف مقدرنا في (ّ)أىٍسمىـى عمى إٍردىُب قىٍمدو لك  مثالو : 
ال لكػػاف عقػػدنا بػػبل معقػػكدو عميػػو   ككػػذا إذا باعػػو بػػبل ثمػػفو    ككػػذلؾ اإًلجػػارة ال بػػد مػػف  الذمػػة   كا 

   (ْ)حتى يصد أف يككف مكردا لمعقد .   تقدير منافٌ في األعياف
 الترجيح :
أف القكؿ الثاني ىك الصحيد نقبلن كعقػبلن   فيػك كاقػٌ بعد ذكر األدلة لكؿ فريؽ يتتد لنا  أقول :

فػػي كػػؿ أبػػكاب الشػػريعة   كالكقػػكع دليػػؿ قػػكم كعممػػي عمػػى الصػػحة كالثبػػكت   خاصػػة مػػٌ تػػعؼ 
 كجو االعتراض.

 
 الشرط الرابع : تعدي العمة من األصل إلى غيره.

ػد  الت ٍعًميػؿي اتفؽ أكثر األص ػةن أك ميٍجمىعنػا عمييػا صى كلييف عمػى أىف العمػة القاصػرة إٍف كانػت مىٍنصيكصى
 بيا.

 المستنبطة فقد اختمفكا فييا عمى قكليف " القاصرة أما العمة 
 كأبػػػيبكػػػر القفػػػاؿ    مػػػف األصػػػؿ إلػػػى غيػػػره   كىػػػك قػػػكؿ أبػػػي يشػػػترط تعديػػػة العمػػػة القـــول األول :

 .كغيرىـ ماـ أبك زيد الدبكسي الحسف الكرخي كالقاتي اإل

                                                 

(   زكريػػػا " غايػػػة َٗ/ْ(   ابػػػف النجػػػار " شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر   )ّّْ/ٓالػػػرازم " المحصػػػكؿ مػػػف عمػػػـ األصػػػكؿ )( ُ)
 ( .ُُٕ/ُالكصكؿ شرح لب الصكؿ   )

(
2

 (.ْٕٓ/ِكركد عمى مراقي السعكد )  الشنقيطي " نثر ال (ِٓٗ/ِالعطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامٌ   )( 
 (.ٕٓ/ُاألثر )في غريب  نيايةال"  جزرمال. انظر ىك مكياؿ يسٌ أربعة كعشريف صاعااإلردب " ( ّ)
(   الشػػنقيطي " نثػػر ِٓٗ/ِ(   العطػػار " حاشػػية العطػػار عمػػى جمػػٌ الجكامػػٌ   )ُّّ/ْالزركشػػي " البحػػر المحػػيط )( ْ)

 ( .ْٕٓ/ِقي السعكد )الكركد عمى مرا
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تعديػػة الحكػػـ مػػف األصػػؿ إلػػى الفػػرع   قػػائـه أساسػػان عمػػى تعػػدم العمػػة   فػػإذا كانػػت  فبػػأ: وا لواســتد
 العمة قاصرة   فإف حكـ األصؿ ال ينسحب عمى الفرع . 

ي نػو كػالقطٌ فػكال يشترط أف يككف كجكدىا في الفرع مقطكعػا بػو   بػؿ تكفػي فيػو غمبػة الظػف ب أل
 المقصكد فييا ىك القدر المشترؾ  ى أفاءن عم  بنعيات   فيما يتعمؽ بترتب األحكاـ الشرًعية الشر 
 (ٔ). الظف كالقطٌ بيف

 ى غيره   كىك قكؿ القاتي أبي بكرال يشترط تعدية العمة مف األصؿ إل القول الثاني :
                          .      كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـالبػػػػػػػػػػػػػػػػػاقبلني   كابػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػمعاني   كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك إسػػػػػػػػػػػػػػػػػحاؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػيرازم 

إف كقكؼ العمػة كقصػكرىا يقتتػي نفػي الحكػـ عػف غيػر األصػؿ   كمػا أكجػب تعػدييا ب :وا لواستد
 ا مػؤثرنا فػي اإلثبػات  كمػا كػاف تعػديي ا مؤثرنا في النفيثبكت حكـ األصؿ في غيره   فصار كقكفي

 (ِ). األصؿ   فاستفيد بكقكفيا كتعدييا حكـ غير
 الترجيح :
قكة استدالؿ أصحاب القكؿ الثاني   كمتانة نظرتيـ في ىذه المسألة   بما يرجد  يتتد لناكىكذا 

لدينا قكة مذىبيـ   مف حيػث اعتبػار العمػة القاصػرة   عمػة مػؤثرة فػي الحكػـ . فاالعتبػار فػي العمػة 
نػت سػكاء كا ف ثبػت تأثيرىػا فػي الحكػـ    صػد اعتبارىػا  فإ أصبلن أك فرعان  ككنيا مؤثرة في الحكـ
 متعدية أك قاصرة .  

 
 مستنبطة من أصل مقطوع بحكمو.العمة الشرط الخامس : أن تكون 

قد كقٌ اختبلؼ بيف األصكلييف في كجكب ككف العمة المستنبطة مأخكذان مف أصؿ شرعي قطعي 
 إلى قكليف "

 (ّ).يجب أف تككف العمة مستنبطة مف أصؿ مقطكع بحكمو  القول األول :
 يككف حكـ األصؿ مىقطكعنا بو   فإذا تعدل ًإلىى الفرع بكصؼ صحيد   كاف يجب أف  " والواستد

 (ٗ) بو   كبالتالي يككف القياس قطعيان ب مثؿ باقي األدلة الشرعية . ان حصكلو في الفرع  مقطكع

                                                 

(   أبػك الحسػيف " المعتمػد  ُّٗ/ُ(   ابػف قدامػة " ركتػة النػاظر   )ِّْ/ٓالرازم " المحصكؿ مف عمػـ األصػكؿ   )( ُ)
(   القرافػػػي " شػػػرح تنقػػػيد ٔ/ْ(   بادشػػػاه " تيسػػػير التحريػػػر )ُّّ/ّ(   الطػػػكفي " شػػػرح مختصػػػر الركتػػػة   )ْٕٓ/ِ  )

 ( .ُّْ/ّالفصكؿ   )
(   الشػنقيطي ِْٓ/ُ(  الشػيرازم " التبصػرة فػي أصػكؿ الفقػو )ُُٔ/ِمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقػو )ابف الس( ِ)

 (.ْٖٔ/ِ" نثر الكركد عمى مراقي السعكد )
 لـ أجد فيما بحثت مف تبنى ىذا القكؿ أك حتى مف ينسب إليو . كات أعمـ .( ّ)

 (.ُُْ/ِ  القرافي " شرح تنقيد الفصكؿ   )( ِٖٔ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ْ
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  كىػك قػكؿ اآلمػدم  ال يشترط أف تكػكف العمػة مسػتنبطة مػف أصػؿ مقطػكع بحكمػو القول الثاني :
 ي كالمرداكم   كغيرىـ . كالشككاني كالزركش

إف القيػػػاس عمػػػى أصػػػؿو حكمػػػو ثابػػػت بػػػدليؿ مظنػػػكف جػػػائز   كخبػػػر الكاحػػػد كالعمػػػكـ  :وا لواســـتد
كالمفيكـ كغيرىا ب ألف الظف غاية االجتياد فيما يقصد بو العمؿ . كذلؾ إذا كاف القياس ظنيا فبل 

 (ٔ).يتر ككف مقدماتو أك شيء منيا ظنيا 
 الترجيح : 

راط كػػكف العمػػة مسػػتنبطة مػػف أصػػؿ مقطػػكع بػػو   أمػػره بعيػػده عػػف الصػػحة   كعػػف إف اشػػت أقــول :
  بػاعتراؼ جممػة كبيػرة مػف األصػكلييف .   س   ذلػؾ أف القيػاس فػي أغمبػو ظنػيالكاقٌ العممي لمقيػا

بػؿ إف أغمػب الفػػركع الفقييػة تقػػـك عمػى الظػػف . فكػاف القػػكؿ الػراجد فػػي ىػذه المسػػألة ىػك المػػذىب 
 دـ االشتراط .الثاني   القائؿ بع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ُِّٓ/ٕ(   المرداكم " التحبير شرح التحرير   )َّْ/ّالطكفي " شرح مختصر الركتة   ) ((ُ
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  المبحث الثالث : طرق إثبات العـمة                  
 وفيو مطمبان :            

  
 المطمب األول : طرق إثبات العمة النقمية .           

 
 المطمب الثاني : طرق إثبات العمة العقمية .          
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عنيػػػػا    كيعبػػػػر(ُ)العمػػػة   الطػػػػرؽ " التػػػػي تػػػدؿ عمػػػػى كػػػػكف الكصػػػؼ عمػػػػة "نعنػػػي بطػػػػرؽ إثبػػػػات  

  نقمية أك اجتيادية . ان كىي إما أف تككف طرقاألصكليكف بمسالؾ العمة   
  كال يمكف أف تثبت إال ثبكتان صحيحان  انت ثابتةن بل يمكف أف تقبؿ العمة عند األصكلييف إال إذا كف

 بطريقيف "
 مف الكتاب كالسنة . حيداألكؿ " النقؿ الصالطريؽ 

 جتياد المنتبط بالقكاعد كاألصكؿ الصحيحة .الطريؽ الثاني " اال
 ان   كالتػي نػرل أنيػا يصػد اعتبارىػا طرقػ ثبػات العمػةالمعتبػرة إلطػرؽ الكنتكمـ في ىذا المبحث عػف 

مما ال يعتبر طرقان صحيحةن في   مما ذكره األصكليكف    كنغض الطرؼ عف بعضو إلثبات العمة 
  .ثبات العمة إ

   ىػي اإلجمػاع كالػنص  فػي ىػذا المبحػث كالطرؽ التي سيتـ الحػديث عنيػا بشػيء مػف التفصػيؿ 
كدقػػػة االسػػػتنباط منيػػػا   أمػػػا الطػػػرؽ كفيميػػػا الشػػػرعية   عمػػػى النصػػػكص  دعتمػػػكىػػػذه طػػػرؽ نقميػػػة ت

 .كالمناسبة   السبر كالتقسيـ العقمية فيي 
ثبات العمػة   ىػي الخطػكة األكلػى فػي مرحمػة تحديػد ف ىذه الطرؽ إلإكلعمو مف المناسب أف نقكؿ 

نتحػدث عنيػا فػي الفصػؿ  (ِ). تػأتي بعػدىا مراحػؿ أخػرلالعمة   سكاء المنصكصػة أك المسػتنبطة 
 الثاني مف ىذا البحث   إف شاء ات عز كجؿ .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(   ابف قدامػة " ركتػة ُُٓ/ْ(   ابف النجار " شرح الكككب المنير  )ُُّّ/ٕلمرداكم " التحبير شرح التحرير   )ا  (ُ)
 ( .َُّ/ُالناظر   )

يتـ تحديد العمة مف خبلؿ عدة مراحؿ تمر بيا   أكليا إثبات كجكد العمة في األصؿ سكاء كجدت بػالنص أك االسػتنباط   (ِ) 
  كذلؾ مف خبلؿ طرؽ إثبات العمة   التي سيتـ الحديث عنيا في ىذا المبحػث. كيمػي ذلػؾ إثبػات صػحة العمػة   مػف خػبلؿ 

ثبتت في ذلؾ جػاءت مرحمػة تنقيحيػا كتصػفيتيا   ثػـ بعػد ذلػؾ تػرجيد العمػؿ فػي قكة ثباتيا أماـ قكادح العمة كمفسداتيا   فإف 
 حاؿ تعارتيا .
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   . الطرق النقمية : المطمب األول                           
 

ر   عمػػى كػػكف الكصػػؼ ك كىػػك أف تيجمػػٌ األمػػة فػػي عصػػر مػػف العصػػجمــاع  اإل المســمك األول :
 (ُ). الجامٌ عمة لحكـ األصؿ   إما قطعان أك ظنان 

 احتماؿ النسخ وألنو ال يتطرؽ إلي كقيدـ اإلجماعي عمى النًص   ألنو أقكل قطعيان كاف أك ظنيان ب ك
 .لككنو أصؿ اإلجماع . كبعتيـ كالبيتاكم يقدـ النص(ِ)  كألف النص تفاصيمو كثيرة 

مػػػف مسػػػالؾ العمػػػة   ىػػػك مػػػذىب جميػػػكر األصػػػكلييف   كمػػػا حكػػػى ذلػػػؾ  ان كاعتبػػػار اإلجمػػػاع مسػػػمك
 (ّ).الباقبلني ك الزركشي

عمػػى أف عمتػػو  (ْ)" َل يقضــي القاضــي وىــو غضــبان"  فػػي قكلػػو   " إجمػػاعيـ مثــال اإلجمــاع
 (ٓ).شغؿ  القمب 

   (ٔ).ؿ   فيمحؽ بو الكالية في النكاح ي الماككذلؾ إجماعيـ عمى أف الصغر عمة لمكالية ف
لىى عمييػا فػي النكػاحير البكػر الصػغ عمػى أف ـإجمػاعيكمثمػو  نيفػة الثيػػب عمييػا أبػك ح فقػاس   ة ميػكى
 (ٕ) . الصغيرة

جمػػاعيـ عمػػى تعميػػؿ تقػػديـ األخ مػػف األبػػكيف فػػي اإلرث عمػػى األخ  لػػؤلب   بػػامتزاج النسػػبيف    كا 
س عميػػػو تقديمػػػو فػػػي كاليػػػة النكػػػاح   كصػػػبلة الجنػػػازة   كتحمػػػؿ العقػػػؿ أم " كجكدىمػػػا فييػػػا   فيقػػػا

 (ٖ)كالكصية ألقرب األقارب   كالكقؼ عميو كنحكه . 
  

 المسمك الثاني : النص وىو من الكتاب أو السنة
 النص الصريد ك النص الظاىر .أقسام النص : 
 ال يحتمؿ غير العمة     كىك ما كتٌ إلفادة التعميؿ   بحيث النص الصريح  القسم األول :

 
                                                 

 ( . َْ(   سانك " معجـ مصطمحات أصكؿ الفقو   ) ص " ِِٕ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ُ
امػػان كخاصػػان   مطمقػػان كمقيػػدان   الػنص تعتريػػو أمػػكر كثيػػرة   تجعػػؿ االسػػتدالؿ بػػو يحتػػاج لبحػػث كدراسػػة   فػػالنص يكػػكف ع (ِ)

 فقط . فالمطمكب فيو   اإلجماع عمى ثبكت العمةمجمبلن كمبينان . كىذا بخبلؼ اإلجماع   
 (.ُِْ/ِالشككاني " إرشاد الفحكؿ   ) ((ّ
(  ُٖٕٓ ح ٓٔ/ٗ  أخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب األحكاـ   بىاب ىىٍؿ يىٍقًتي اٍلقىاًتي أىٍك ييٍفًتي كىىيػكى غىٍتػبىافي  ((ْ

 (.ُُٕٕ  ح ُِّْ/ّ  أخرجو مسمـ في صحيحو ) كتاب األقتية   باب كراىة قتاء القاتي كىك غتباف   
 ( . ُُّّ/ٕ(   المرداكم " التحبير شرح التحرير  )ُُٖ/ِالسرخسي " أصكؿ السرخسي   ) (ٓ)
 .( َِّ/ُالفقو عند أىؿ السنة كالجماعة   ) معالـ أصكؿ" الجيزاني(   ُُّّ/ٕالمرداكم " التحبير شرح التحرير  )( ٔ)
 ( .ِْٓ/ِ(   الكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   )َُٗ/ِالسرخسي " أصكؿ السرخسي   )( ٕ)
 ( .ِّٓ/ِابف رشد " بداية المجتيد   )( ٖ)
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 (ُ)كلذلؾ يعبر عنو بعض األصكلييف بالنص القاطٌ .
 ولو ألفاظ تدل عميو منيا:

َِْن الننُذرُ ى " " قكلو تعال  كما في  صريد بمفظ الحكـتال " األول  ٌََة َفَما ُت  (ّ) (ِ)." ِحْكَمٌة َباِل
    "    كقكلػو (ْ)" َتْبَنـا َعَمـى َبِنـي ِإْسـرَاِفيلَ ِمـْن َأْجـِل َذِلـَك كَ  "ألجػؿ كػذا   كقكلػو تعػالى "  الثاني :

يعني عن ادخار لحوم  -" إنما نييتكم "  كقكلو    (ٓ)" إنما جعل اَلستفذان من أجل البصر" 
 (ٕ)."  التي دفت عميكم فكموا وادخروا (ٙ)من  أجل الدافة -األضاحي 
 بيا ." كي"   سكاء كانت مجردة عف " ال " أك مقركنة  الثالث :

 (ٖ). " َكْي َتَقر  َعْيُنَيا َوََل َتْحَزنَ  ""  مثاؿ التجرد " قكلو تعالى عف أـ مكسى 
ِلَكْياَل تَْأَسـْوا َعَمـى َمـا َفـاَتُكْم َوََل َتْفَرُحـوا ِبَمـا آتَـاُكْم َوالم ـُو ََل ُيِحـبن  "كمثاؿ االقتراف " قكلو تعالى " 

  أم " إنمػا  (َُ)" َكْي ََل َيُكـوَن ُدوَلـًة َبـْيَن اأْلَْغِنَيـاِء ِمـْنُكمْ  " الى "  كقكلو تع(ٗ)"ُكل  ُمْختَاٍل َفُخورٍ 
 (ُُ)كجب تخميسو لئبل يتناكلو األغنياء منكـ فبل يحصؿ لمفقراء شيء .

أجعـل لـك صـالتي  كميـا ل قـال : كقد قاؿ لو " "  ألبي بف كعب  " إذان " في قكلو  الرابع : 
كقكلػػو   (ُِ)"  إذًا يكفيــك الم ــُو ىــم الــدنيا واآلخــرة"   كفػػي ركايػة " "  كمــو إذًا يَفـر الم ــُو لــك ذنبــك

 عممتو   أم لفعمؾ ىذا العمؿ الذم (ُّ)" ِإًذا أَلََذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماتِ  " تعالى "
 

                                                 

 (.ُّّّ/ٕحرير )(   المرداكم " التحبير شرح التََّ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   )( ُ)
 . ٓسكرة القمر " اآلية ( ِ)

كجو الداللة مف اآلية أف ات تعالى عمؿ إرساؿ الرسؿ إلى العباد بالحكمة اإلليية   مٌ عممو تعالى بالشقي كالسعيد   ( (ّ
ثير " كمف يؤمف كمف يكفر   كلكف لحكمتو  البالغة كحتى ال يككف احتجاج مف الخمؽ بعدـ إرساؿ الرسؿ . انظر ابف ك

 (.ْٕٓ/ٕتفسير القرآف العظيـ )
 . ِّسكرة المائدة " اآلية ( ْ)

ػًر    (ٓ) (   أخرجػو مسػمـ ُِْٔ  ح ِٓ/ٖأخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب اآلداب   بىاب ااًلٍسػًتٍئذىافي ًمػٍف أىٍجػًؿ اٍلبىصى
 ( .ُِّٓ  ح  ُٓٗٔ/ّ   كتاب اآلداب   باب االستئذاف في صحيحو   )

  (. َّّ/ِّ) تاج العركس  الزبيدم " القافمة السائرة    مشتقة مف الدفيؼ   كىك السير الميف . انظر "الدافة (ٔ) 
كتاب األتاحي   باب بياف ما كػاف مػف النيػي عػف أكػؿ لحػـك األتػاحي بعػد ثػبلث فػي  أخرجو مسمـ في صحيحو   )( ٕ)

باحة إلى متى شاءأكؿ اإلسبلـ   ( .ُُٕٗ  ح ُُٔٓ/ّ   كبياف نسخو كا 
 .   َْ( سكرة طو " اآلية ٖ)
 . ِّ( سكرة الحديد " اآلية ٗ)

 . ٕ( سكرة الحشر " اآلية (َُ
 (.ٕٔ/ٖ( ابف كثير " تفسير القرآف العظيـ )ُُ)
ح  ّٔٔ/ْالقيامػػػة كالرقػػػائؽ كالػػػكرع   بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي صػػػفة الحػػػكض    الترمػػػذم " سػػػنف الترمػػػذم   )كتػػػاب صػػػفة( ُِ)

 ( . كقاؿ األلباني في سنف الترمذم " حديث حسف .ُِِِْ  ح  ُٔٔ/ّٓؿ   )(   ابف حنبؿ " مسند ابف حنبِْٕٓ
 .  ٕٓسكرة اإلسراء " اآلية  ((ُّ



 44 

 (ٔ)فكؿ ىذا يدؿ داللة صريحة عمى الحكـ . تجازل ىذا الجزاء إف خيران أك شران  
 
   (ِ)كىك " النص الذم يحتمؿ غير العمية احتماالن مرجكحان " النص الظاىر لقسم الثاني :ا

 (ّ).أك ىك " ما دؿ بنفسو عمى معنىن راجد مٌ احتماؿ غيره " 
  ولو ألفاظ تدل عميو :

ِرَج الن اَس ِمَن ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتخْ  "البلـ   كىي أحيانان تككف ظاىرة   كقكلو تعػالى "   األول :
اَلَة ِلُدُلوِك الش ْمسِ  " :  كقكلو تعالى  (ْ)"الظنُمَماِت ِإَلى الننوِر  ثُـم  َبَعْثَنـاُىْم ِلـَنْعَمَم " ,  (٘)" َأِقِم الص 

   كنحكه كثير .    (ٔ)" َأين اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمًدا
  أم "   (ٕ)" َأْن َكــاَن َذا َمــاٍل َوَبِنــينَ  ُعُتــلب َبْعــَد َذِلــَك َزِنــيٍم "" يانػػان تكػػكف مقػػدرة   كقكلػػو تعػػالىكأح

    . ألف كاف   ككما يقاؿ في الكبلـ أف كاف  كذا   فالتعميؿ مستفاد مف البلـ المقدرة ال مف أف
 "  (ٖ)مف قكؿ األنصارم لما خاصمو  في شراج الحرة كمف ىذا ما في قصة الزبير ابف العكاـ 

 (ٗ)." أن كان ابن عمتك !" 
أم " بسػػبب الرحمػػة      (َُ)" َفِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــَن الم ــِو ِلْنــَت َلُيــمْ  "البػػاء   كقكلػػو تعػػالى "  الثــاني :

ف كػاف أصػؿ معناىػا اإللصػاؽ   كليػا  (ُُ)" َجـزَاًء ِبَمـا َكـاُنوا َيْكِسـُبونَ   "كقكلو تعػالى "    فيػي كا 
 التعميؿ . استعماليا في    لكف كثر لمعاف أخر 
ُقـــْل َلـــْو َأْنـــُتْم َتْمِمُكـــوَن َخـــزَاِفَن َرْحَمـــِة َربٍّـــي ِإًذا  " المفعػػػكؿ ألجمػػػو   كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى " الثالـــث :

ْنَساُن َقُتورًا ْنَفاِق َوَكاَن اإلِْ َيْجَعُموَن َأَصاِبَعُيْم ِفي آَذاِنِيْم  "  كقكلو تعػالى  (ُِ)" أَلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإلِْ

                                                 
(   الشػػنقيطي " َُٗ/ُ(   الصػػنعاني " إجابػػة السػػائؿ شػػرح بغيػػة اآلمػػؿ )ُُٖ/ْابػػف النجػػار " شػػرح الكككػػب المنيػػر ) ((ُ

 (.ُُٗ/ِِأتكاء البياف في إيتاح القرآف بالقرآف   )
(   زكريػػا " غايػػة ُّّٓ/ٕ(   المػػرداكم " التحبيػػر شػػرح التحريػػر   )َْٔ/ٓالػػرازم " المحصػػكؿ فػػي أصػػكؿ الفقػػو   )( ِ)

 ( .ُُِ/ُالكصكؿ شرح لب األصكؿ   )
 ( . ْٗابف عثيميف " األصكؿ مف عمـ األصكؿ   ) ص " ( ّ)

 . ُسكرة إبراىيـ " اآلية  ((ْ
 . ٖٕسكرة اإلسراء" اآلية ( ٓ)

 .  ُِيؼ " اآلية سكرة الك( (ٔ
 . ُْ   ُّسكرة القمـ" اآلية  ((ٕ
 (.ِّٕ/ِ) في غريب الحديث كاألثر الفائؽ  الزمخشرم " . انظر الشراج " ىي جمٌ شٍرجة أك شٍرج كىك المسيؿ (ٖ)
ػػػٍكًر اأٍلىٍنيىػػػارً  أخرجػػو البخػػػارم فػػػي صػػحيحو   )( ٗ) ي (   أخرجػػو مسػػػمـ فػػػِّٗٓ  ح  ُُُ/  ّ  كتػػػاب المسػػػاقاة   بىػػاب سى

 .       (ِّٕٓ  ح  ُِٖٗ/ْ    كتاب الفتائؿ   باب كجكب أتباعو صحيحو   )
 .  ُٗٓسكرة آؿ عمراف " اآلية  ((َُ
 . ِٖسكرة التكبة " اآلية  ((ُُ
 . ََُسكرة اإلسراء " اآلية ( (ُِ
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أم " لخشية اإلنفاؽ   كحذر المكت ب ألف  (ُ)" َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َوالم ُو ُمِحيٌط ِباْلَكاِفِرينَ ِمَن الص  
 ىذا مف باب المفعكؿ لو   كىك عمة الفعؿ .

معمػبلن  (ِ)" إنيا من الطـوافين عمـيكم والطوافـاتفي  اليرة " "    في نحك قكلو إف " "  الرابع :
"  فذنــو يبعــث يــوم القيامــة ممبيــاً فػػي المحػػـر الػػذم كقصػػتو راحمتػػو " "   طيارتيػػا بػػذلؾ   كقكلػػو 

" زممـــوىم بكمـــوميم ودمـــافيم , فـــذنيم يبعثـــون يـــوم القيامـــة , فػػػي الشػػػيداء "     كقكلػػػو  (ّ)
 (ٓ)فيذا كمو صريد في التعميؿ.. (ْ) وأوداجيم تشخب دما "

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  ُِسكرة البقرة " اآلية ( ُ)
(   النسػائي " سػنف النسػائي   ) كتػاب ٕٓ  ح  ِٖ/ًُيػر ًة   أبك داكد " سنف أبي داكد   ) كتاب الطيارة   بػاب سيػٍؤًر الٍ  ((ِ

 (. كقاؿ محققو الشيخ األلباني " صحيد .ٖٔ  ح  ٓٓ/ُالطيارة   باب سؤر اليرة   
(   ابػػف  ُٓٗ  ح ِٖٔ/ّالترمػػذم " سػػنف الترمػػذم   ) كتػػاب الحػػج   بػػاب مػػا جػػاء فػػي المحػػـر يمػػكت فػػي إحرامػػو   ( ّ)

( . كقػػاؿ محققػػو الشػػيخ األلبػػاني " َّْٖ  ح ََُّ/ِكتػػاب الحػػج   بػػاب المحػػـر يمػػكت   ماجػػة " سػػنف ابػػف ماجػػة   ) 
 صحيد .

(   ابػػف حنبػػؿ " مسػػند  ََِِ  ح  ْٕ/ْالنسػػائي " سػػنف النسػػائي   ) كتػػاب الجنػػائز   بػػاب مػػكاراة الشػػييد فػػي دمػػو   ( ْ)
 د .(. قاؿ األلباني في سنف النسائي " صحيِّٗٓٔ  ح  ْٔ/ّٗأحمد بف حنبؿ   )

  الطػكفي " شػرح ( َِّّ/ٕالتحبير شػرح التحريػر   )المرداكم "   ( ِٖٕ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( ٓ)
 ( .ُّٔ/ّمختصر الركتة   )
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 (ٔ). ياديةلمطمب الثاني : الطرق اَلجتا               
 

 (ٕ): السبر والتقسيم  المسمك األول
ٍرحي الذم يقاؿ لو اٍلًمٍسبىاري . " السبر  ليغىةن ااًلٍخًتبىاري   كمنو اٍلًميؿي الذم ييٍختىبىري بو اٍلجي

كالس ٍبر " تقديري الشيء . يقاؿ " سبرتيو أسبيره سبران .
  

ـي بالتقسيمك ـى الشػيء فاٍنقىسػ" القىٍس   كىػك تجزئػة الشػيء   بػأف يقػاؿ" ىػذا األمػر  ـالفتد مصدر قىسىػ
م ا كذا.  (ّ) إم ا كذا كا 

 كأصؿ ىذا المسمؾ مف حيث ىك مبني عمى أمريف "
 حصر أكصاؼ المحؿ   كىك المعبر عنو بالتقسيـ . األول :
إبطاؿ ما ليس صالحان لمتعميػؿ بطريػؽ مػف طػرؽ اإلبطػاؿ   فيتعػيف الكصػؼ البػاقي كىػك  الثاني :
 (ْ) و بالسبر .المعبر عن

نا   ألف اٍلمينىاًظر في العمة يقسـ الصفات   كيختبر كؿ كاحد منيا   في كقد نيقؿ المعنى المغكم ى
  . يصمد لمعمية أـ ال ىؿ أنو
إثبػػػات كحدانيػػػة ات مثػػػؿ   فػػػي قتػػػايا كثيػػػرة قػػػد اسػػػتخدمو القػػػرآف الكػػػريـ  (ٓ)" كالسػػػبر كالتقسػػػيـ" 

ما ات َخَذ الم ُو من َوَلٍد وما كان معو من إَلٍو إًذا ى " " قكلو تعػالكربكبيتو   كما في سبحانو كتعالى 
                                                 

ف ذكركا في مسالؾ العمة االجتيادية  مسالؾ كثيرة   غيػر أنػو بػالنظر فييػا يجػد الباحػث أنيػا ال تعتبػر ياعمـ أف األصكلي( ُ)
قيقػػة طػػرؽ صػػحيحة   يمكػػف مػػف خبلليػػا إثبػػات العمػػة كاسػػتخراجيا مػػف الػػنص . لػػذلؾ فقػػد ذكػػرت  فػػي ىػػذا المبحػػث عمػػى الح

المسالؾ التي أرل أنيا تدؿ كترشد عمى العمػة بشػكؿ كاتػد صػحيد   كتركػت بػاقي الػذم ذكػره األصػكليكف فػي بػاب مسػالؾ 
 العمة . كات أعمـ 

" زعـ بعض األصكلييف أىف  تنقيد المناط ىك مسمؾ السبر كالتقسيـ   فبل يحسف ناط الفرؽ بيف السبر كالتقسيـ كتنقيد الم(ِ) 
 عده نكعنا آخر . كليس كما قاؿ   بؿ الفرؽ بينيما مف كجكه "

أف تنقيد المناط االجتياد فيو في حذؼ ما ال يصػمد لمعميػة مػف أكصػاؼ المحػؿ   كاجتيػاد فػي تعيػيف البػاقي  الوجو األول :
 لسبر اجتياد في الحذؼ فقط   كيتعيف الباقي لمعمية مف غير بحث فيو .ليا   بينما ا

أف تنقيد المناط يككف حيث دؿ نص عمى مناط الحكـ   كلكنػو غيػر ميػذب كال خػالص ممػا ال دخػؿ لػو فػي  الوجو الثاني :
إلػى معرفػة العمػة   ال  العمية   كأما السػبر كالتقسػيـ فيكػكف حيػث ال يكجػد نػص أصػبل عمػى منػاط الحكػـ   كيػراد التكصػؿ بػو

 ( .ِّٕ) ص "   الفركؽ في أصكؿ الفقوالحمد " إلى تيذيبيا . انظر 
(   الػػػرازم " مختػػػار الصػػػحاح   ْٕٕ/ّابػػػف سػػػيده " المخصػػػص   )(   َّٖ/ّالفيركزآبػػػادم " القػػػامكس المحػػػيط   )( ّ)
 ( .ّْٕ/ُ  ) تيسير الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ كمعاقد الفصكؿ  الفكزاف "  (َٔٓ/ُ)

 ( .ِّٗ/ُالشنقيطي " مذكرة أصكؿ الفقو   ) (ْ)
 أقسام السبر والتقسيم : (ٓ)

ًصري " أف يدكر بيف النفاألول  كىك أف يحصر األكصاؼ التػي يمكػف التعميػؿ بيػا لممقػيس عميػو     ي كاإلثبات كيسمى اٍلميٍنحى
بطاؿ ما ال يصمد منيا   كىك قطعيٌّ إلفادة العمة   كيج  كز التمسؾ بو في القطعيات كالظنيات . ثـ اختبارىا   كا 

. مثالو ـي إما أف يككف قديمنا أك حادثنا   فبطؿ أف يككف قديمنا فثبت أنو حادثه  = " اٍلعىالى
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   (ِ)" َأْم ُخِمقُـوا مـن َغْيـِر َشـْيٍء َأْم ُىـْم اْلَخـاِلُقونَ   كقىٍكلػو تىعىػالىى " " (ُ)" َلَذَىَب ُكلن إَلٍو ِبَما َخَمـقَ 
ٌه خمقيػـ مػف غيػر خػالؽو خمقيػـ   كػكنيـ يخمقػكف أنفسػيـ أشػد  فإف ىذا تقسيـه حاصره   ألنو ممتنًػ كى

انىوي كتعالى . القنا خمقيـ   كىك ات سيٍبحى ـى أىف  ليـ خى  (ّ)امتناعنا   فىعيًم
 شروط السبر والتقسيم :

 . خبلفان لمغزالي _ أف يككف الحكـ في األصؿ معمبل بمناسب ُ
مػى تعميػؿ حكػـ كيمتحؽ بػو الطػردم إذا قػاـ اإلجمػاع عمػى أصػؿ تعميمػو   كمػا لػك قػاـ اإلجمػاع ع 

 (ْ). ثـي قاـ الدليؿ عمى إبطاليا كميا خبل كاحدا فيتعيف لمتعميؿاؼ   كصاألبأحد 
ا فػػي مسػػألة الربػػا   كأمػػا فػػي غيرىػػا فػػبل   كمػػ_ أف يقػػٌ االتفػػاؽ عمػػى أف العمػػة ال تركيػػب فييػػا ِ

ذا ايكفي    ف بطؿ ككف الكصؼ عمػة مسػتقمة   جػاز أف يكػكف جػزءا مػف أىجزائيػا   كا  نتػـ فإنو كا 
إلى غيره صار عمة مستقمة   كحينئذو فبل يكفي في إبطاؿ سائر األقسػاـ االسػتدالؿ عمػى أنػو لػيس 

 كاحده منيا عمة مستقمة   بؿ ال بد مف إبطاؿ ككف المجمكع عمة أك جزءنا مف العمة .
 _ أف يككف حاصرنا لجميٌ األكصاؼ . ّ

ال فيكفػػػي كػػػر أك يعجػػػكطريقػػػو أف يكافقػػػو الخصػػػـ عمػػػى انحصػػػارىا فيمػػػا ذى  ز عػػػف إظيػػػار زائػػػدو   كا 
المسػػتدؿ أف يقػػكؿ بحثػػت عػػف األكصػػاؼ   فمػػـ أجػػد معننػػى سػػكل مػػا ذكرتػػو   أك األصػػؿ عػػدـ مػػا 

 (ٓ)سكاىا .
 (ٙ):المسمك الثاني : المناسبة 

 . الن سىبي كاحد األنساب   كفيبلف يينىاًسبي فبلنا   فيك نىًسيبيوي أم قريبو : في المَة المناسب 
 (ٕ). اسىبىةه أم ميشاركةكبينيما مينى 

                                                                                                                                            

اِني  = " أف ال يػدكر بػيف النفػػي كاإلثبػات   أك دار كلكػف كػػاف الػدليؿ عمػى نفػي عميػػة مػا عػدا الكصػػؼ المعػيف فيػو ظنػػا   الثـ 
 كيسمى المنتشر.

األكؿ " كالية اإلجبار إما أف ال تيعىم ؿى أك تيعىم ؿى ب ًباٍلبىكىارىًة أك الُصغىًر أك األبػكة أك غيرىػا   كالكػؿ باطػؿ سػكل الثػاني . فػو مثال
ػػُؽ ًبنىٍفًسػػيىا " باطػػؿ باإلجمػػاع   كالثالػػث كالرابػػٌ لقكلػػو  " الث ُيػػبي أىحى

فيتعػػيف الثػػاني . انظػػر الزركشػػي " البحػػر المحػػيط فػػي  ٓ
 (.ََِ/ْأصكؿ الفقو )

 . ُٗسكرة المؤمنكف " اآلية  ((ُ
 . ّٓسكرة الطكر " اآلية ( ِ)
 (.ََِ/ْالزركشي " البحر المحيط في أصكؿ الفقو )( ّ)
(   الشػنقيطي " مػذكرة َْٓ/ّ(   الطكفي " شرح مختصر الركتػة   )ِٕٔ/ِالجكيني " البرىاف  في أصكؿ الفقو   )( ْ)

 (.ِّٕ/َِالشنقيطي " أتكاء البياف في إيتاح القرآف بالقرآف )(   ِّٗ/ُأصكؿ الفقو   )
 ( .َُِ/ْالزركشي " البحر المحيط   ) ((ٓ
 .كيسمى تخريج المناط   ألنو إبداء ما نيط بو الحكـ   كيسمى " اإلخالة " ب ألنو بالنظر إليو يخاؿ كيظف أنو عمة  ((ٔ
 ( .ََِ/ْمبة الطمبة   )(   النسفي " طٖٖٔ/ُالصحاح   )الرازم " مختار ( (ٕ
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مف ترتيب  يحصؿ عقبلن  كصؼ ظاىر منتبط  بحيث" ىك  المناسب في اصطالح األصوليين :
 (ُ)" .شرعيان مف حصكؿ منفعة أك دفٌ مفسدة  عميو ما يصمد أف يككف مقصكدان  الحكـ

مػػف كذلػػؾ   فػػي األصػػؿ لعمػػة تعيػػيف ا كنعنػػي بكػػكف المناسػػب مػػف مسػػالؾ العمػػة   أنػػو يػػدلنا عمػػى 
  كىػذه المناسػبة نابعػة مػف ذات األصػؿ   لػـ تثبػت بػنص بينيػا كبػيف الحكػـ بة إبداء المناسػخبلؿ 

 (ِ).كال إجماع   كال غير ذلؾ 
مػت الخمػر ألنيػا تزيػؿ العقػؿ   الػذم ىػك منػاط رُ فإنا نقػكؿ حي الخمر   تحريـ اإلسكار في  مثالو :

مت الخمر   ألنيا رُ كال يصد أف نقكؿ حي  التكميؼ   كبالتالي فإف الكصؼ المناسب ىك اإلسكار .
 (ّ).تقذؼ بالزبد   أك ألنيا تحفظ في الدف   فإف ذلؾ ال يناسب تشريٌ الحكـ 

 عمى الجاني. قصاص القتؿ العمد العدكاف في كجكب الكأيتان 
لشػػرع القصػػاص . لكػػف كصػػؼ العمػػد  ان فػػإف اعتبػػار كصػػؼ " العمػػد العػػدكاف " فػػي القتػػؿ   مناسػػب

القصد كعدمو أمر باطني ال يدرؾ شيء منو   فنيط القصاص بما يبلـز العمدية مػف خفي ب ألف 
 (ٓ)يقتي العقؿ بككنيا عمدا .   (ْ)أفعاؿ مخصكصة

  : عمى أقسامالمقصود من شرع الحكم  وحصول
 عمى جية اليقيف   مثؿ البيٌ ب فإنو إذا كاف صحيحان المقصكد مف شرع الحكـ أف يقٌ  األول :

 . مف البيٌ   كذلؾ عمى جية اليقيف لممؾ   الذم ىك المقصكد  حصؿ منو ا
 ع لمزجػررً شيػفإنػو ب ص القصػامثػؿ  " " أف يقػٌ المقصػكد مػف شػرع الحكػـ عمػى جيػة الظػف الثـاني
ف ذلػؾ القػرآف الكػريـ     كقػد بػيٌ (ٔ)العدكاف  اإلقداـ عمى القتؿ العمدمف قمؿ   فإف تطبيقو ي كالردع

 (ٕ). " ْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ َوَلكُ في  قكلو تعالى " " 
  
 

                                                 

 ( .َّّ/ْ( ابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   )ُ)
 (.ُُِ/ُ( الصنعاني " إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ )ِ)
(   الغزالػػي " المستصػػفى مػػف أصػػكؿ الفقػػو   ُُٓ/ّفخػػر اإلسػػبلـ البػػزدكم   ) ( البخػػارم " كشػػؼ األسػػرار عػػف أصػػكؿّ)
(ُ/ُُّ.) 
 يتربص القاتؿ كيكمف لممقتكؿ   أك يستخدـ سبلحان يقتؿ بيقيف كالمكاد المتفجرة   كغير ذلؾ مما يعرؼ .( مثؿ أف ْ)
 (.ُْٗ/ِالشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد )( ٓ)

رع القصاص لحكـ كفكائد كثيرة   مف أىميا   ردع المجػـر عػف معػاكدة فعػؿ الجريمػة   ككػذلؾ ردع غيػر المجػـر عػف شي (ٔ) 
 ميد المجـر في ىذا الفعؿ   كغير ذلؾ كثير .تق
 . ُٕٗسكرة البقرة " اآلية ( ٕ)
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  فػإف حصػكؿ المقصػكد  ب كحػد الخمػر(ُ)كعكسو متساكييف المناسب حصكؿ يككف  " أف الثالث
عمػى الػنفس   يقػاـك ٌ ه منػو متسػاكياف   فػإف اسػتيبلء اليػكل كالطبػحفػظ العقػؿ   كانتفػاء الذم ىػك
 (ٕ) .ب الخمر عقاب الحد المقرر في شار  خكؼ

الممتنعػػػيف عػػػف شػػػرب الخمػػػر أقػػػؿ مػػػف الممتنعػػػيف عػػػف القتػػػؿ العمػػػد العػػػدكاف   ألف كلػػػذا نجػػػد أف 
 .عقكبةن في شرب الخمر جمدة  أعظـ مف خكؼ ثمانيف بالقصاص   مف إزىاؽ الركح الخكؼ
 كقد يككف حصكؿ المناسب منفيان   كنكاح اآليسة لمصمحة التكالد . الرابع :

تنـاكحوا تكثـروا ,  "فػي قكلػو "  ف النبػي   كمػا بػيٌ ؿ كالتناسػالذم ىك التكالػد  مقصكد النكاح ألف
ف كػػاف   (ْ)يحصػػؿ مػػف نكػػاح اآليسػػة   قػػد (ّ)"ي أبــاىي بكــم األمــم يــوم القيامــة فــذن غيػػر أنػػو كا 

 (ٓ).ممكنا عقبل   غير أنو بعيد عادة   فكاف اإلفتاء إليو مرجكحا
ما بيف طرؽ نقميػة تعتمػد عمػى فيذه ىي أىـ الطرؽ المعتبرة في إثبات العمة   كىي تتنكع  وبعد :

ذات الػػػػنص كجػػػػكىره ك كاسػػػػتخداـ شػػػػتى الكسػػػػائؿ كاألسػػػػاليب المغكيػػػػة   لفيمػػػػو كاسػػػػتنباط األحكػػػػاـ 
الشرعية منو   كطرؽ عقمية ىي محؿ اتفاؽ بيف األصكلييف   تستخدـ في حالة عدـ ظيكر العمة 

  كاتتاحيا .
ثباتيػا   فػإذا كىذه الطرؽ سكاء النقمية أك العقمية تعتبر الطريؽ الك  حيد المػؤدم إلػى معرفػة العمػة كا 

عمى المجتيد أف ينظر فيما ثبت لديو مف العمػؿ   مػف ثبتت العمة بإحدل ىذه الطرؽ كجب حينئذ 
كظيكرىػػا أك عدمػػو    اجيػػة اجتماعيػػا عمػػى معمػػكؿ كاحػػد فػػي صػػكرة كاحػػدة   كمػػف جيػػة اتتػػاحي

 أك الترجيد . كأخيران مف جية تعارض العمؿ   لنمجأ إلى الجمٌ بينيا
 الباحث لعقد الفصؿ الثاني مف ىذا البحث . كات المكفؽ . اكىذا ما دع

 
 

                                                 
اإلحكػػاـ    قػػاؿ اإلمػػاـ اآلمػػدم " " كىػػذا القسػػـ قممػػا يتفػػؽ لػػو فػػي الشػػرع مثػػاؿ عمػػى التحقيػػؽ بػػؿ عمػػى طريػػؽ التقريػػب "( (ُ
(ّ/ِٖٗ.) 

باعتبػار الظػف كاليقػيف   كالتقسػيـ باعتبػار الحقيقػة اعمـ أف األصكلييف قسػمكا المناسػب باعتبػارات متنكعػة   مثػؿ التقسػيـ (ِ) 
كاإلقنػػاع   كالتقسػػيـ باعتبػػار شػػيادة الشػػرع لػػو   كالتقسػػيـ باعتبػػار التػػأثير ك المبلئمػػة أك عػػدميا . كالتقسػػيـ باعتبػػار الحصػػكؿ 

 (كما بعدىا ََٓ/ِالشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد )   كغير ذلؾ مف التقسيمات . انظركعدمو 
 ( .َُُّٗ  ح  ُّٕ/ٔعبد الرزاؽ " المصنؼ   ) كتاب النكاح   باب كجكب النكاح كفتمو   (ّ)

 جػـ الكسػيطالمع إبػراىيـ مصػطفى كآخػركف " . انظػرمؤنػث اآليػس   كشػرعا المػرأة التػي لػـ تحػض فػي حياتيػااآليسة " ( (ْ 
 (ُ/ّْ.) 
بكي " رفػػػػٌ الحاجػػػػب عػػػػف مختصػػػػر ابػػػػف الحاجػػػػب   (   ابػػػػف السػػػػِٖٗ/ّاآلمػػػػدم " اإلحكػػػػاـ فػػػػي أصػػػػكؿ األحكػػػػاـ   )( ٓ)
(    الشنقيطي" نثر الػكركد عمػى مراقػي السػعكد ُِّ/ِ(   ابف عبد الشككر " فكاتد الرحمكت شرح مسمـ الثبكت )ّّّ/ْ)
(ِ/ْْٗ.) 
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 الفصل الثاني :                        
 تعدد العمل واَلختالف في تحديد العمة.            

 وفيو ثالث مباحث :
 

 المبحث األول : آراء األصوليين في تعدد العمل في الحكم الواحد.
 

  المبحث الثاني : تنقيح المناط ودوره في تحديد العمة .
 

 المبحث الثالث : منيج األصوليين في ترجيح العمل.
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 المبحث األول : آراء األصوليين في تعدد العمل في الحكم الواحد .
 وفيو مطالب :

 
 .المذىب األكؿ أدلتو كمناقشتيا: المطمب األول 

 
 . المذىب الثاني أدلتو كمناقشتيا الثاني :المطمب 

 
 . المذىب الثالث أدلتو كمناقشتيا المطمب الثالث :

 
 .المذىب الرابٌ أدلتو كمناقشتيا المطمب الرابع:

 
 القكؿ الراجد كأسباب الترجيد .المطمب الخامس : 
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 (ُ). آراء األصوليين في تعدد العمل في الحكم الواحد"  المبحث األول
 صكليكف عمى جكاز تعميؿ الحكـ بعمؿ في كؿ صكرة بعمة . اتفؽ األ

تعميؿ إباحة قتؿ زيد بردتو   كقتؿ عمػرك بالقصػاص   كقتػؿ خالػد بالزنػا مػٌ اإلحصػاف    : ولامث
ََل َيِحـلن َدُم اْمـِرٍئ  " بعمػؿ مختمفػةو كيػؿٌّ منيػا ميٍسػتىًقؿٌّ فػي إباحػة الػدـ   كىقىٍكًلػًو  كقد صرح النبػي 

ََْيـِر َحـقب إَل  ِبِذْحَدى َثاَلٍث , ُكْفٍر َبْعَد إْساَلٍم , أو ِزًنـى َبْعـَد إْحَصـاٍن , أو قتـل ُمْسِمٍم   (ِ)" ُمـْؤِمٍن ِب
 .(ّ)كممف نقؿ االتفاؽ عمى ذلؾ األستاذ أبك منصكر البغدادم   كاآلمدم   كالصفي اليندم 

 (ْ).ثـ اختمفكا في جكاز تعميؿ الحكـ الكاحد في صكرة كاحدة بعمتيف 
كنحػػػف فػػػي ىػػػذا المبحػػػث ننػػػاقش مػػػذاىب األصػػػكلييف فػػػي ىػػػذه المسػػػألة   فنػػػكرد كػػػؿ مػػػذىب كأدلػػػة 

عمػػى النحػػػك مطالػػب  خمسػػةكذلػػػؾ فػػي     ثػػـ نػػرجد بينيػػػا مػػٌ ذكػػر أسػػباب التػػرجيد القػػائميف بػػو 
  التالي"

   
 
 
 
 
 
 

                                                 
تبػر مرحمػة تنقيد المناط عبلقة قكية ككثيقة   كذلؾ ألف مبحث تعدد العمؿ يعمبحث العبلقة بيف مبحث تعدد العمؿ كبيف  ((ُ

سابقة عمى مرحمة تنقيد المناط   كبناءن عميو يمكػف لؤلصػكلي أف يػنقد عمػة كاحػدة لمحكػـ أك عمتػيف   حسػب مػا يتػرجد لديػو 
مف جػكاز اجتمػاع عمتػيف عمػى الحكػـ الكاحػد أك عػدـ جػكازه   ككػذلؾ قػكة العبلقػة بػيف تعػدد العمػؿ كبػيف مبحػث التػرجيد بػيف 

نمػا العمؿ   فإف األصكلي إذا تػرجد  عنػده جػكاز تعػدد العمػؿ فػي الحكػـ الكاحػد   فإنػو لػف يمجػأ إلػى التػرجيد كالحالػة ىػذه   كا 
 سيككف طريؽ الجمٌ بينيا ىك المطمكب .

ًبػػاأٍلىٍنًؼ  بىػػاب قىػػٍكًؿ الم ػػًو تىعىػػالىى " أىف  الػػن ٍفسى ًبػػالن ٍفًس كىاٍلعىػػٍيفى ًبػػاٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنػػؼى أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو ) كتػػاب الػػديات   ((ِ
ـٍ يى  مىٍف لى د ؽى ًبًو فىييكى كىف ارىةه لىوي كى كحى ًقصىاصه فىمىٍف تىصى ـٍ الظ ػاًلميكفى كىاأٍليذيفى ًباأٍليذيًف كىالُسف  ًبالُسُف كىاٍلجيري ؿى الم ػوي فىأيكلىًئػؾى ىيػ ـٍ ًبمىا أىٍنػزى ٍحكي

  بػػاب مػػا يبػػاح بػػو دـ  لمحػػاربيف كالقصػػاص كالػػدياتالقسػػامة كاكتػػاب    أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو   ) (ٖٕٖٔ  ح ٓ/ٗ" 
 ( .ُٕٔٔ  ح َُّّ/ّ   المسمـ

(   الشػنقيطي " نشػر البنػكد ُٔٓ/ْ(   الزركشػي " البحػر المحػيط   )ِٖٓ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ّ
 ( .ُِْ/ٕ(  النممة " إتحاؼ ذكم البصائر   )َُْ/ِعمى مراقي السعكد   )

(   عبػػػد الشػػػككر" فػػػكاتد ُٔٓ/ْ(  الزركشػػػي " البحػػػر المحػػػيط   )ّ/ِٖٓ" اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ األحكػػػاـ   )اآلمػػػدم (ْ) 
 ( . ّّْ/ِالرحمكت شرح مسمـ الثبكت   )
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 .  المطمب األول : يجوز مطمقًا , سواء كانت العمة منصوصة أو مستنبطة
 (ُ)الجميكر مف األصكلييف .كىك مذىب 

 األدلة :
  كال مػػػػانٌ مػػػػف اجتمػػػػاع عمػػػػى الحكػػػػـ  عرفػػػػةه كمي  كعبلمػػػػةه  أف العمػػػػة الشػػػػرعية أمػػػػارةه  الــــدليل األول :

 (ِ). كالمعرفات كالعبلمات عمى شيء كاحد األمارات  
 جكاز تعدد العمؿ في الحكـ الكاحد   كمف ذلؾ "قد حصؿ اإلجماع عمى  الدليل الثاني :

رتػد عػف اإلسػبلـ   كزنػى كىػك إباحػة قتػؿ مػف قتػؿ مسػممان قػتبلن عمػدان عػدكانان   كاجماع عمى أ_ اإل
   كقطٌ الطريؽ معا .  محصف

 .المجنكف  عمى ثبكت الكالية عمى الصغيرب_ اإلجماع 
 (ّ). عمى انتقاض الكتكء بمس الذكر   كلمس المرأة   كالبكؿ   كالغائط معاج_اإلجماع 

" أفتحكـ ًبأىٍمرو كىاًحدو مف كجكهو مختمفةو   قاؿ " نعـ   إذا اختمفت أسبابو . قاؿ قيؿ لمشافعي قد ك   
فػػاذكر منػػو شػػيئا. قػػاؿ" قػػد يقػػر الرجػػؿ عنػػدم عمػػى نفسػػو بػػالحؽ   أك لػػبعض اآلدميػػيف   ف خػػػذه 

ؼ   بػػإقراره   أك ال يقػػر ف خػػذه ًببىُينىػػةو تقػػكـ عميػػو   أك ال تقػػكـ عميػػو فييػػٌدعى عميػػو   فػػ مره أىف يحمػػ
  (ْ).فيمتنٌ ف مر خصمو أف يحمؼ   ف خذه بما حمؼ عميو خصمو إذا أبى اليميف التي تيبىُرئيوي 

 
 :مناقشة ال

 أن العمة بمعنى األمارة والعالمة , فال مانع من تعددىا .  الدليل األول : مناقشة
ـــرد  م عرفػػػت فػػػي حػػػاؿ اجتمػػػاع عمتػػػيف   فإمػػػا أف تيعػػػٌرؼ كػػػؿ كاحػػػدة منيمػػػا شػػػيئان غيػػػر الػػػذ"  ال

ف كػاف االحتمػاؿ الثػاني    صاحبتيا أك ال   فإف كاف االحتمػاؿ األكؿ فيػك باطػؿ بيننػا كبيػنكـ   كا 
أنيا عرفت شيئان ىك نفػس مػا عرفػت األخػرل   فػبل يجػكز ألنػو يمػـز مػف ذلػؾ تحصػيؿ الحاصػؿ   

 (ٓ)ألنو عبارة عف حصكؿو بعد كقكع محصمو .
 

                                                 

(   البخػػػارم " كشػػػؼ ُُْ/ّ(   السػػػبكي " اإلبيػػػاج شػػػرح المنيػػػاج   )ُِّٓ/ٕالمػػػرداكم " التحبيػػػر شػػػرح التحريػػػر   )(ُ) 
 ( .ٓٔ/ْاألسرار   )

السػػبكي " اإلبيػػاج (   ّٗ/ْ(   ابػػف النجػػار " شػػرح الكككػػب المنيػػر   )ُِّٓ/ٕرداكم " التحبيػػر شػػرح التحريػػر   )المػػ ((ِ
 .  (ّٗ/ّفي شرح المنياج   )

(   الشػػنقيطي " نثػػر ُُٔ/ّ(   السػػبكي " اإلبيػػاج شػػرح المنيػػاج   )ِٗٓ/ّاآلمػػدم " اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ   ) ((ّ
 ( .ُّْ/ٕ(  النممة " إتحاؼ ذكم البصائر شرح ركتة الناظر   )ُْٕ/ِ)الكركد عمى مراقي السعكد 

( . قمػػت " فاإلمػػاـ الشػػافعي يثبػػت التيمػػة عمػػى الشػػخص الكاحػػد مػػف عػػدة جيػػات   فػػإذا ّْٖ/ُالشػػافعي " الرسػػالة   ) ((ْ
 اجتمٌ منيا جيتاف أك أكثر  فقد ثبت الحكـ بيا جميعان.

 (ُّٖ/ِ( القرافي " شرح تنقيد الفصكؿ   )ٖٖ/ُالسبكي " اإلبياج شرح المنياج   ) ((ٓ
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 ى جواز تعدد العمل في الحكم الواحد .وقوع اإلجماع عم مناقشة الدليل الثاني :
 رد : ال
" أف إباحة قتؿ مف قتؿ عمدان عدكانان   كارتد   كزنى كىػك محصػف   كقطػٌ الطريػؽ  مثال األولال

ف اتحػد نكعػان   كذلػؾ ألنػو ال يمػـز  ف كانت فيو متعددة   فػالحكـ أيتػا متعػدد شخصػان كا    العمؿ كا 
لػػػردة إلػػى اإلسػػػبلـ   انتفػػاء إباحػػة بػػػاقي األسػػباب األخػػػر مػػف انتفػػاء إباحػػػة القتػػؿ بعػػػد العػػكد عػػف ا

المكجبػػة لمقتػػؿ   كال يمػػـز مػػف انتفػػاء اإلباحػػة بسػػبب إسػػقاط القصػػاص عمػػف قتػػؿ   انتفاؤىػػا ببػػاقي 
 األسباب التي استحؽ بيا القتؿ .

  أف اإلباحػػة بجيػػة  الؼخػػمكممػػا يػػدؿ عمػػى تعػػدد الحكػػـ أيتػػا فػػي ىػػذه الصػػكر التػػي ذكرىػػا ال  
قاطو مطمقػػان بػالعفك عػف القاتػػؿ   لعمػد العػدكاف حػػؽ خػالص لآلدمػي   كلػػذلؾ يػتمكف مػف إسػالقتػؿ ا
دكف اآلدمػي   كلػذلؾ حػؽ خػالص ت تبػارؾ تعػالى   فيػك كالمرتػد المحصػف إباحػة قتػؿ الزانػي أما 

عمػػػؿ لحكػػػـ كاحػػػد   بػػػؿ كػػػؿ عمػػػة ليػػػا  القتػػػؿ كالػػػردة كالزنػػػا كقطػػػٌ الطريػػػؽأف يكػػػكف غيػػػر متصػػػكر 
 .حكميا

ألف حقػو  بكىػك إباحػة القتػؿ عمػى جيػة القصػاص تقدير االسػتيفاء فالمقػدـ حػؽ اآلدمػي   كعمى  
تعالى مبني عمى المسامحة كالمساىمة   مف حيث ك مبني عمى الشد كالمتايقة   كحؽ ات تبارؾ 

 (ُ). أف اآلدمي يتترر بفكات حقو   دكف البارم تعالى
نكف   فمستندة إلى الصغر لسبقو عمػى الجنػكف   " ثبكت الكالية عمى الصغير المج المثال الثاني

  كعميو فمـ يجتمٌ في المثاؿ ما ذكرتـ مف تعدد العمؿ لمحكـ لككف الجنكف ال يعرؼ إال بعد حيف 
 (ِ).الكاحد 

كعمػػى ىػػذا   دة المػػس كالممػػس كبػػاقي األسػػباب فاألحػػداث المرتبػػة عمييػػا متعػػد ف" أ ثالــثالمثــال ال
ا الرتفٌ الباقي   فأحكاميا أيتا متعػددة ال أنيػا حكػـ كاحػد   كالنػزاع مني كاحدو  فمك نكل رفٌ حدثو 

 ( ّ).إنما ىك في تعميؿ الحكـ الكاحد بالشخص بعمتيف ال في تعميؿ حكميف
 
 

                                                 
 (.ْٕ/ْ(   ابف النجار " شرح الكككب المنير )ِٗٓ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ) ((ُ
((

2
الحاجب    (   ابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابفَِٔ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) 
(ْ/ُِٗ ) 

الحاجػػػػب    (   ابػػػػف السػػػػبكي " رفػػػػٌ الحاجػػػػب عػػػػف مختصػػػػر ابػػػػفَِٔ/ّأصػػػػكؿ األحكػػػػاـ   ) اآلمػػػػدم " اإلحكػػػػاـ فػػػػي (ّ)
(ْ/ُِٖ  . ) 
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ــــاني ــــب الث ــــًا, " المطم ــــة المنصوصــــة أوَل يجــــوز مطمق ــــي العم  ســــواء ف
  .المستنبطة

  (ِ)ماـ الحرميف الجكيني .  كنسبو اآلمدم إل(ُ)اآلمدم   كابف السبكي يارتاخكىك  
 األدلة :

ألنو إذا  أف تعميؿ الحكـ بعمتيف   يفتي إلى نقض العمة   كىك خبلؼ األصؿ: الدليل األول 
ثـ كجدت العمة الثانية    فإذا كجد منيا كاحدة حتى حصؿ الحكـ  كاف لمحكـ الكاحد عمؿ كثيرة 

أك ال تكجب حكما    أك يخالفو  ـ األكؿ فيذه الثانية إما أف تكجب حكما يماثؿ الحك  بعد ذلؾ 
 .أصبل 

 يقتتى اجتماع المثميف كىك محاؿ " كاألكؿ  
  (ّ). يكجب النقض ألنو كجدت تمؾ العمة مف غير ذلؾ الحكـ" كالثاني كالثالث  

ػلك جاز تعميؿ الحكـ الكاحد بػذلؾ   لى  الدليل الثاني : بتػرجيد مػثبلن ا تعمقػت األئمػة فػي عمػة الربػا مى
مؿ   مف الطعـ كالقكت كالكيؿ بعتيا عمى بعض   ألف مف تركرة صحة تعميؿ الحكػـ بػذلؾ الع

  صحة استقبلؿ كؿ منيا بالعمية   كالمطمكب يحصؿ بكؿ كاحد منيا   فبل كجو لمترجيد . لكنيـ 
   الكاحػد فػي الحكػـ الشػرعي فدؿ عمميـ أنػو ال يجػكز اجتمػاع أكثػر مػف عمػةو  (ْ). تعمقكا بالترجيد

 (ٓ) المنصكصة أك المستنبطة .العمة في ذلؾ  سكاء
 
 : مناقشةال

  يمزم من تعدد العمل اجتماع النقيضين , أو التحكم من دون دليل.أنو  : مناقشة الدليل األول
  من وجيين :الرد 

 ف سبيؿ العمؿ الشرعية سبيؿ األمارات   فيي ال تكجب الحكـ بذاتيا كنفسيا   أالوجو األول : 
                                                 

(  ِْٓ/  ِ(   ابػف السػبكي " جمػٌ الجكامػٌ بحاشػية البنػاني   )  ُّْ/  ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكػاـ   ) ( (ُ
( كنسػبو لئلمػاـ ُّٗ/ِكد عمػى مراقػي السػعكد   )(   الشنقيطي " نشر البنػْٓٓ/ِ  الجكيني " البرىاف في أصكؿ الفقو   )

 مالؾ رحمو ات تعالى .
 . ّ( حاشية رقـ  َٓانظر )ص " ( ِ)
(   ابػػػػف السػػػػبكي " رفػػػػٌ الحاجػػػػب عػػػػف مختصػػػػر ابػػػػف الحاجػػػػب   ِٖٓ/ّآلمػػػػدم " اإلحكػػػػاـ فػػػػي أصػػػػكؿ األحكػػػػاـ   )( اّ)
(   اآلمػػدم " اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ   ْٔٗ/ِ(   البػػابرتي " الػػردكد كالنقػػكد شػػرح مختصػػر ابػػف الحاجػػب   )ِِٗ/ْ)
(ّ/ِٓٗ. ) 
 ( .ِّّ/ْابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   ) ْ))
بتأمؿ ىذا القكؿ   يظير لمباحث أف مبنى ىذا القكؿ قائـ عمى تفسير  معنى العمة   فإنيـ يفسركف العمة بمعنى الباعػث  (ٓ)

يقبؿ في تصكرىـ كجكد أكثر مف عمة تكجػب الحكػـ   كذلػؾ ألف المحػؿ ال يتسػٌ ألكثػر مػف كالمؤثر في الحكـ   كبالتالي ال 
 عمة . 
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 أف يينصب عمى تحقؽ الشيء أمارات   كما ال يستبعد نصب أمارة  كال سمعان  عقبلن  ستبعدكال يي 
 (ُ).و فيكاحدة . كىذا ما ال خفاء 

ف اجتمػػاع النقيتػػيف   أك حصػػكؿ المحػػاؿ   إنمػػا يكػػكف إذا كانػػت عمػػة األصػػؿ أ الوجــو الثــاني :
التأثير كىك أف يدؿ عمييػا  ثابتة بطريؽ المناسبة المجردة دكف التأثير   أما إف كانت ثابتة بطريؽ

  إذ فػػي نقػػض الكتػػكء الػػنص أك اإلجمػػاع   فػػاقتراف عمػػة أخػػرل بيػػا ال يفسػػدىا   كػػالبكؿ كالمػػس 
 (ِ). نييف عمة عمى حيالودؿ الشرع عمى أف كؿ كاحد مف المع

 
 .تعمقت األفمة بالترجيح بين العمللو جاز التعدد لما  : مناقشة الدليل الثاني

  الرد :
 ة الغير   ال لمترجيد .لمعمؿ إنما ىك إلبطاؿ عميٌ  ألئمةا إف تعرض

معمػػؿ باتفػاؽ بيننػا كبػػيف مػف يخالفنػػا فػػي المحرمػة الحػائض تحػريـ الػكطء كيتتػد ذلػؾ بالمثػػاؿ " ف
  فما عمتو ؟ فإف عٌيف معنى مف تمؾ المعاني   كنفى ما عداه قكبؿ قكلو بمثمو .  ىذه المسألةفي 

ف جعػػؿ جميعيػػا فػإف عػػٌيف معنػػى آخػر سػػكل مػػا عي نػػو   كنفػى مػػا عػػداه عمػػة   فيتقابػؿ القػػكالف . كا 
عمة كاحدة كاف ذلؾ مسػتحيبل   فإنػا نعمػـ أف مػف حكػـ العمػة   أنيػا إذا انخرمػت لعػدـ كصػؼ مػف 
أكصافيا فبل يثبت الحكـ بيا   كلك فيقد بعض معػاني األصػؿ   كلػـ يرتفػٌ الحكػـ فػدؿ أنيػا ليسػت 

 (ّ).مف جكاز تعدد العمؿ في الحكـ الكاحد األقساـ إال ما قمناه عمة . فبل يبقى بعد بطبلف ىذه 
 
       
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .ِِٖ/ّالجكيني " التمخيص في أصكؿ الفقو   ) ((ُ
 ( .ِّٕ/ّالغزالي " المستصفى مف عمـ أصكؿ الفقو   ) ((ِ
 ( .ْٔٗ/ِالبابرتي " الردكد كالتقكد عمى مختصر ابف الحاجب   ) (ّ)
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 . المستنبطةالعمل المنصوصة دون  تعدد العمليجوز لمطمب الثالث : ا
 (ُ)الغزالي   كمف تبعيـ .ك الرازم   كالقرافي   اإلماـ كىك مذىب  

 :األدلة
الشػارع   كبالتػالي نعتبػر مػا ثبػت منيػا عمػة  أف ثبكت العمؿ كاف بالنص عمييا مػف الدليل األول :

أك منصكصػتيف ألف العمة بمعنى العبلمة كاألمارة عمى الحكـ   كال يمتنٌ اجتمػاع عمتػيف  لمحكـ  
 (ِ). أكثر لمحكـ الكاحد
ــدليل الثــاني : الكاحػػد بالشػػخص بعمتػػيف منصكصػػتيف فػػدؿ عمػػى جػػكازه   الحكػػـ قػػد كقػػٌ تعميػػؿ  ال

إراقة دمو  عمة مستقمة فيكالزنا   فإف كبل مف االرتداد كالجناية الزاني ني كدليؿ كقكعو المرتد الجا
 (ّ)بيا جميعا . ؿ الدـ حاصبلن ا يككف حً ي  ثـ إنو يصد اجتماعيا   فعند اجتماع

المصػػالد قػػد تتقاتػػى ذلػػؾ فػػي كصػػفيف   كمػػا قمنػػا فػػي الصػػغر كالبكػػارة   فيػػنص  الــدليل الثالــث :
ليا. كذلؾ كقكلو كؿ كاحد منيما   تحصيبلن لتمؾ المصمحة كتكثيران  الشرع عمييما   كعمى استقبلؿ

فىةن " ى "تعال ػاعى ألف النفػكس ال  ب   نيػاىـ عػف أكمػو فػي ىػذه الحالػة (ْ)الى تىٍأكيميكا الُربىػا أىٍتػعىافنا ميتى
ف كاف النيي ال يختص بيا   بؿ تحريـ التعؼ كتحريمو ميتاع منو تنفر  (ٔ) (٘).فنا  كا 
 
 :ة مناقشال

 يجوز اجتماع العمل المنصوصة , ألنيا بمعنى العالمة واألمارة .أنو  : األول مناقشة الدليل
إذا كجػػدت إحػػدل العمتػػيف ترت ػػب عمييػػا الحكػػـ   فػػإذا كيًجػػدت األخػػرل بعػػدىا فإنػػو ال يترتػػب  الــرد :

  (ٛ),(ٕ)عمييا شيء   فيمـز كجكد العمة بدكف مقتتاىا  كىذا ينقض العمة .
 .عمتين منصوصتين , فدل عمى الجوازقد وقع تعميل الحكم الواحد بأنو :  لثانيا لدليلمناقشة ا

ال نسمـ أف ىناؾ حكمان كاحدان   بؿ أحكامان كثيػرة   فػإف حػؿ القتػؿ بسػبب الػردة   غيػر حمػو  الرد :
 بسبب القتؿ. 

                                                 

 ( .ِِّ/  ِشرح مختصر المنتيى األصكلي   ) :  العتد   ( ُِٕ/  ٓزم " المحصكؿ في عمـ األصكؿ   ) الرا (ُ)
 ( .ْٗٗ/ِ(   البابرتي " الردكد كالتقكد عمى مختصر ابف الحاجب  )َّٕ/ٓ)رازم " المحصكؿ مف  عمـ األصكؿ  ال ((ِ
 ( .ُّٕ/ٓصكؿ مف عمـ األصكؿ   )(   الرازم " المحُُٓ/ّالسبكي " اإلبياج بشرح المنياج   ) ّ))
 . َُّسكرة آؿ عمراف " اآلية ( ْ)

 ( .ُٖٓ/ْالزركشي " البحر المحيط   ) (ٓ)
 ( .ُّٕ/ِالقرافي " شرح  تنقيد الفصكؿ   )(ٔ) 
 ( ُُٔ/ْالزركشي " البحر المحيط ) (ٕ)

مػؤثرة   كيجػكز اجتمػاع معػُرفيف فػأكثر عمػى إف عمؿ الشرع معُرفات ال مؤثرات   كالمنٌ المذككر إنما يمـز مف اعتبارىػا  ((ٖ
 مدلكؿ كاحد   كما ييعرىؼ ات تعالى كصفاتو العيبل بكؿ جزء مف أجزاء العالـ الحادث . 
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 والدليل عميو وجيان :
الحاصػػػمة بسػػػبب الػػػردة كبقيػػػت قتمػػػو ة إباحػػػلرجػػػؿ إذا عػػػاد إلػػػى اإلسػػػبلـ زالػػػت أف ا الوجـــو األول :

الحاصػمة بسػبب القتػؿ قتمػو إباحػة ثـ إذا عفا كلى الدـ زالت   اإلباحة الحاصمة بسبب القتؿ كالزنا 
 .كبقيت اإلباحة الحاصمة بسبب الزنا   

حؽ سػػتى حؽ بسػػبب القتػػؿ يجػػكز العفػػك عنػػو لػػكلى الػػدـ   كالقتػػؿ المي سػػتى أف القتػػؿ المي  الوجــو الثــاني :
 (ِ( )ُ). ردة ال يتمكف الكلي مف إسقاطو   كذلؾ يدؿ عمى تغاير الحكميفبسبب ال

  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(   بقنػػػو " العمػػػة عنػػػد ّّ/ْ(   ابػػػف النجػػػار " تيسػػػير التحريػػػر   )ّٖٔ/ٓالػػػرازم " المحصػػػكؿ مػػػف عمػػػـ األصػػػكؿ   ) ((ُ

 ( . ْْاألصكلييف   )ص "
ف إبطاؿ حياة الشخص الكاحد أمر كاحد   كىذا األمر الكاحد إما أف يكػكف ممنكعػا عنػو مػف قبػؿ رد عمى ىذا القكؿ بأكيي  (ِ)

الشرع بكجو ما   أك ال يككف ممنكعا عنو بكجػو مػا   كاألكؿ ىػك الحرمػة كالثػاني ىػك الحػؿ   فػإذا كانػت الحيػاة كاحػدة كانػت 
ابػػػف أميػػػر الحػػػاج " التقريػػػر كالتحبيػػػر فػػػي عمػػػـ األصػػػكؿ   انظػػػر .  الػػػة كاحػػػدإزالتيػػػا أيتػػػا كاحػػػدة فكػػػاف اإلذف فػػػي تمػػػؾ اإلز 

(ّ/ُِْ. ) 



 59 

 (ٔ)المستنبطة دون المنصوصة .تعدد العمل يجوز  :المطمب الرابع     
 : األدلة

ــدليل األول :  ةأف العمػػؿ المسػػتنبطة ظنيػػة   ألنػػو تسػػاكل إمكػػاف التعميػػؿ بالنسػػبة إلػػى كػػؿ كاحػػد ال
فإما أف يترؾ الجميػٌ فيمػـز الحكػـ بػبل عمػة   أك تجعػؿ العمػة كاحػدة كتتػرؾ األخػرل   كفيػو  ا  مني

  ثبػكت االسػتقبلؿ فػي محػاؿ أفرادىػا تحكـ   أك نجعؿ الجميٌ عمػة كاحػدة   كىػك غيػر مسػتقيـ . ل
 (ِ).مجمكع ىذه العمؿ المستقمة مكجبة لمحكـ فتعيف أف يككف 
ــاني : ــدليل الث   كظيػػر تأثيرىػػا فػػي الحكػػـ   الكاحػػد الحكػػـ فػػي  المسػػتنبطةؿ تعػػدد العمػػقػػد ثبػػت  ال

فػي الحكػـ   ككػؿه  مسػتنبطة لكجكد المناسبة بينيا كبيف الحكـ   ثـ إذا كقٌ اجتمػاع أكثػر مػف عمػةو 
ة ب ألنا كجدناه في حالة االنفراد مؤثرا   فمك لػـ ثبت تأثيره كمناسبة لمحكـ   حكمنا عمى كؿو بالعميٌ 

ة   كىك ة   لـز التحكـ   أك خركج الكؿ عف العميٌ حالة االجتماع بالعميٌ  يقض عمى كؿ كصؼ في
 (ّ).باطؿ

 
 :المناقشة 

أنو تساوى إمكان التعميل بكٍل , فتعين تعدد العمل المستنبطة فـي الحكـم  األول : مناقشة الدليل
 الواحد .
معمػة   ألف المسػتنبط إذا ل مـز أف يككف كػؿ كاحػد جػزءن أف العمة المستنبطة إذا تعددت فإنو ي الرد :

ػػلمعمٌيػ منيمػا صػالده  اسػتنبط فػي األصػؿ كصػفيف كػػؿه  ة كػؿ منيمػا رجعػػت ف بػالنص عمٌيػيٌ ة   فػإف عي
ف لػـ يتعػيف بػالنص عمٌيػالعمة منصكصػة   كالتقػدير  كػؿ منيمػا فػإف أسػند الحكػـ إلػى  ةبخبلفػو . كا 

ف أي  أحدىما لـز التحكـ     فتعيف منيما باألخرل  كؿ كاحدو االستغناء عف لـز منيما  إلى كؿو د سنً كا 
 (٘),(ْ).منعان مف التناقض اإلسناد إلييما معا 

                                                 

(   البخػػارم " كشػػؼ األسػػرار    ّّٗ/  ّ(   الطػػكفي " شػػرح مختصػػر الركتػػة   )ّْٔ/  ِالغزالػػي " المستصػػفى   ) (ُ)
 (ْ /ٕٖ . ) 
كممػػف ذكػػره ابػػف السػػبكي " رفػػٌ الحاجػػب عػػف ذكػػر ىػػذا القػػكؿ غيػػر كاحػػد مػػف األصػػكلييف   كلكػػنيـ لػػـ ينسػػبكه إلػػى أحػػد    

 (.َِّٓ/ٕ(  المرداكم " التحبير شرح التحرير )َُّ/ْ(  الزركشي " البحر المحيط )ْْٓ/ْمختصر ابف الحاجب  )
(   األصػػفياني " بيػػاف المختصػػر عمػػى مختصػػر ابػػف ْٖٗ/ِالبػػابرتي " الػػردكد كالنقػػكد عمػػى مختصػػر ابػػف الحاجػػب   ) ((ِ

 .( ُِْ/ْالحاجب   )
 ( .ُِْ/ْابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   ) (ّ)
 (.ْٗٗ/ِالبابرتي " الردكد كالنقكد شرح ابف الحاجب   ) (ْ)
نختار اإلسناد إلى كؿ كاحدو منيما   كال يمـز محاؿ   كذلؾ ألنو ثبت الحكـ في محاؿ أفرادىا ييرد عمى ىذا القكؿ " بأف  ((ٓ

مى سبيؿ االنفراد . فيستنبط مف ذلؾ أف كبل منيما عند االنفراد عمة مستقمة   كال يمـز أف يككف   أم في محاؿ كؿ كاحد ع
 =كؿ كاحد منيما عند االجتماع عمة مستقمة   ألف العمؿ الشرعية أدلة   كيجكز اجتماع األدلة عمى معمكؿ كاحد   



 61 

 قد وقع تعدد العمل المستنبطة في الحكم الواحد , فدل عمى الجواز . : الثاني مناقشة الدليل
  كجمػٌ النقيتػيف . فػإف الشػيء باسػتناده إلػى ال نسمـ الكقكع   ألنو يمـز المحاؿ مف ذلؾ  الرد :
 حدة مف عمتيف يستغني عف األخرل   فيمـز استغناؤه عف كؿو   كعدـ استغنائو عنو .كؿ كا

كيمػػـز أيتػػا تحصػػيؿ الحاصػػؿ فػػي التعاقػػب حيػػث يكجػػد بالثانيػػة مػػثبل نفػػس المكجػػكد فػػي األكلػػى 
.(ُ) (ِ) 
  
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            

ابف السبكي " رفٌ الحاجب عف مختصر ابف انظر  . عفبل يمـز استغناؤه عف كؿ كاحد منيا كعدـ االستغناء عند االجتما= 
 ( .ُِْ/ْالحاجب   )

(
1
 ( .ٖٔ/ْ(   العبادم " اآليات البينات   )ِِْ/ْابف السبكي" رفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   ) (

قمية   كىي ما أف اجتماع النقيتيف كتحصيؿ الحاصؿ   إنما يمـز إذا كانت العمؿ المستقمة عييرد عمى ىذا القكؿ " ب ((ِ
يفيد كجكد أمر ما   أما إذا كانت شرعية كىي ما يفيد العمـ بكجكد أمر   فبل ب ألنيا بمعنى الدليؿ كاألمارة   كيجكز اجتماع 

 (ّٗٔ/ٓالرازم " المحصكؿ مف عمـ األصكؿ   )انظر األدلة عمى مدلكؿ كاحد . 
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 . ترجيحب الاسبأالرأي الراجح و "  مطمب الخامسال            
أف سػػبب  بيػػنيـ   يظيػػر لمباحػػث ي جػػرتتػ  كالمباحثػػات كالػػردكد ال راض أدلػػة المػػذاىببعػد اسػػتع 

 أمريف "ىذا االختبلؼ في ىذه المسألة إنما ينحصر في 
فيميـ لمعنى العمة   فمف فسرىا باألمارة كالعبلمة لـ يمنٌ اجتماع عمؿ كثيرة عمى  األمر األول :

 لباعث فإنو يرفض تعدد العمؿ عمى معمكؿ كاحد .معمكؿ كاحد   كأما مف فسر العمة بالمؤثر كا
الخمط بيف العمؿ الشرعية كالعمؿ العقمية   األمػر الػذم أدل إلػى رفػض تعػدد العمػؿ األمر الثاني : 

 الشرعية في الحكـ الكاحد رغـ كقكعو   كذلؾ قياسان عمى العمؿ العقمية .
ٌ مف في الحكـ إال أنو ال يكجد ما يمن كرغـ اختيارنا في تعريؼ العمة أنيا بمعنى الباعث كالمؤثر

 سباب اآلتية "كذلؾ لؤل اجتماع عمؿ لحكـ كاحد  
 سكاء النقمية أك العقمية ._ قكة أدلة المذىب األكؿ   ُ
  بػػؿ ىػػك كاقػػٌ فػػي النصػػكص الشػػرعية   فػػإف القاتػػؿ المرتػػد _ ال يمػػـز مػػف القػػكؿ بػػذلؾ محػػاؿ ِ

د منيػػا   فػػإذا اجتمعػػت لػػـ يمكػػف تنفيػػذ القتػػؿ عػػدة الزانػػي   حكمػػو كاحػػد كىػػك القتػػؿ بسػػبب كػػؿ كاحػػ
 مرات   فصارت ىذه العمؿ جميعان ىي سبب القتؿ .

ليسػػت فػػي محػػؿ الخػػبلؼ   فيػػـ أخرجػػكا بعػػض  ألف ردكدىػػـ  _ تػػعؼ أدلػػة المػػذاىب األخػػرل ّ
أكليػػاء الػػدـ   كتكبػػة المرتػػد   فيػػذه حػػاالت ال ىػػذه األسػػباب باعتبػػار حػػاالت معينػػة   مثػػؿ تنػػازؿ 

إمكانيػة  ىػذه المسػألة إنمػا ىػك فػي ر كقكعيا   كلكف ليسػت ىػي محػؿ النػزاع   فػإف البحػث فػيننك
الكقكع   كقد كقعت ىذه الصكر بتسميـ مف المخالؼ   بدليؿ أنو حاكؿ ردىا بعد تسميمو كقكعيا   

 فثبت المطمكب بذلؾ .
كانػت منصكصػة  ؿ مف ذلؾ أف يجكز تعميؿ الحكـ الكاحػد فػي صػكرة كاحػدة  بعمػؿ   سػكاءحصٌ تف

 كات أعمـ .أك مستنبطة   
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 (ٔ)األول : تعريف تنقيح المناط المطمب 
 

ك تىٍنًقػػيدي الُشػػػعر  ىػػك التيػػػذيب كالتميػػز  يقػػاؿ" كػػبلـ مػػػنقد   أم " ال حشػػك فيػػو التنقــيح  لَــة : 
ٍكلي المينىق دي تيذيبو   يي   (ِ). قاؿ خير الُشعر الحى

  (ّ)" ىػك مصػػدر ميمػي بمعنػػى اسػـ المكػاف   كمعنػػاه اسػـ مكػػاف اإلناطػة كالتعميػػؽ المنـاط  لَــة 
لمػا خػرج إلػى  كتسمى العمة مناطان لربط الحكـ بيا كتعميقو عمييا  كفي الحديث " أف رسكؿ ات 

 (ْ)خيبر مر بشجرة لممشركيف   يقاؿ ليا ذات أنكاط يعمقكف عمييا أسمحتيـ "
 ييجك بعض المشركيف " كقاؿ حساف بف ثابت 

مٍ    (ٓ). ؼى الراكًب القدحي الفىٍردي كأنت زنيـه ًنٍيطى في آؿ ىاشـو         كما ًنٍيطى خى
مؽ .  صفكىا.  ركبناءن عميو فتنقيد المناط ىك تيذيب العمة كتصفيتيا مما يشكبيا   أك يٌكد أم عي

 
  لكف الجكىر (ٔ)اختمفت عبارات األصكلييف في تعريؼ تنقيد المناط  اصطالحًا :تنقيح المناط  

 مف تعريفاتيـ   عمى سبيؿ اإلشارة . ؼ فيو   كنحف نكرد بعتاكالمعنى األساس لـ ييختمى 
" كأما تنقيد المنػاط فيػك النظػر كاالجتيػاد فػي تعيػيف مػا دؿ الػنص عمػى ككنػو عمػة "  قاؿ اآلمدم

 (ٕ). مف غير تعييف   بحذؼ ما ال مدخؿ لو في االعتبار مما اقترف بو مف األكصاؼ "
المنػػاط الػػذم ربػػط بػػو الشػػارع " فمعنػػى تنقػػيد المنػػاط " االجتيػػاد فػػي تحصػػيؿ  " كقػػاؿ المػػرداكم 

  " تنقيد " اؿ ابف الدىافكق  (ٖ)."الحكـ   فيبقى مف األكصاؼ ما يصمد   كيمغى ما ال يصمد 
 

                                                 
كمػػف أكتػػد   مبحػػث طرائػػؽ إثبػػات العمػػة مػػف الفصػػؿ األكؿ  سػػبؽ ذكػػر الفػػرؽ بػػيف تنقػػيد المنػػاط كالسػػبر كالتقسػػيـ   فػػي ((ُ

ما قالو الزحيمي " تنقيد المناط يككف حيث دؿ النص عمى الحكـ كالتقسيـ كر في الفرؽ بيف تنقيد المناط كالسبر كأجمؿ ما ذي 
عمػى منػاط  ص أصبلن ة   كأما السبر كالتقسيـ فيككف حيث ال يكجد ن  كلكنو غير ميذب كال خالص مما ال دخؿ لو في العميٌ 

 (ِٗٔ/ُالزحيمي " أصكؿ الفقو اإلسبلمي ) انظر ".ال إلى تيذيبيا مف غيرىا الحكـ   كيراد بو التكصؿ إلى معرفة العمة 
 (.ٖٖٔ/ُالرازم " مختار الصحاح ) (ِ)
 (.ّٔٗ/ِ(   إبراىيـ مصطفى كآخركف " المعجـ الكسيط )ُْٖ/ُالكفكمي " الكميات )( ّ)

(   ابػػف َُِٖ  ح  ْٕٓ/ْف الترمػػذم   ) كتػػاب الفػػتف   بػػاب مػػا جػػاء لتػػركبف سػػنف مػػف كػػاف قػػبمكـ   الترمػػذم " سػػن( (ْ
 (   قاؿ األلباني في سنف الترمذم " صحيد .ُِٕٖٗ  ح  ِِٓ/ّٔحنبؿ " مسند أحمد )

 ( . َُّابف ثابت " ديكاف حساف ابف ثابت   ) ص "( ٓ)
  كلكنيػػا قػػد اشػػتبيت بغيرىػػا   أمػػا  نػػاط يكػػكف بكجػػكد العمػػةك أف تنقػػيد المكالفػػرؽ بػػيف تنقػػيد المنػػاط كتخػػريج المنػػاط   ىػػ ((ٔ

  أك غيػر ذلػؾ مػف طرائػؽ إثبػات ؿ عمييا نػص أك إيمػاء تخريج المناط فيك استخراج العمة كاستنباطيا مف النص دكف أف يد
 العمة .

 ( .ّّٔ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( ٕ)
 ( .ّّّّ/ٕح التحرير   )المرداكم " التحبير شر  (ٖ)
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    (ُ)مذككرة مٌ الحكـ   لتخميص المناط  مما ليس بمناط " النظر في أكصاؼو  المناط ىك
 (ِ)كالتعييف " جتياد في الحذؼحاصمو أنو االو لجمٌ الجكامٌ " ك في شرح قاؿ المحمي

حػػػذؼ خصػػػكص ىػػػذا الكصػػػؼ عػػػف   فيي  كصػػػؼو ىػػػك أف يػػػدؿ نػػػص ظػػػاىر عمػػػى  فتنقػػػيد المنػػػاط
االعتبار باالجتياد   كيناط الحكـ باألعـ . أك تكػكف أكصػاؼ فػي محػؿ الحكػـ   فيحػذؼ بعتػيا 

د جتيػاقػاؿ العبػادم " إف تنقػيد المنػاط ىػك اال عف االعتبار باالجتياد   كيناط الحكـ بالباقي   لذا
صػكلييف   أنػو مسػمؾ إلثبػات لمعمة مما يشتبو بيا   ال كما ظػف بعػض األ ال الداللة "  فيك تحديده 

 (ّ).العمة 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .ٔٗ/ُابف الدىاف " تقكيـ النظر   ) ((ُ
 ( .ّّٕ/ِالمحمي " شرح جمٌ الجكامٌ   )( ِ)

 ( .ّّٕ/ِابف العطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامٌ   ) (ّ)
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  . دور تنقيح المناط في تحديد العمة  المطمب الثاني :            
 

ى مػا يميزىػا عػف يي محتاجػة إلػقد تختمط بغيرىا   ف  كلكنيا (ُ)لما كانت العمة منصكصان عمييا 
  نجد أنو يسػتخدـ ثػبلث  لتنقيد المناط األصكلي كعند النظر في كيفية استخداـ المجتيدغيرىا   
 آلتي . كتمييزىا عما يشتبو بيا   كىي كامف أجؿ تحديد العمة    مراحؿ 

 معرفة الكصؼ الصالد لمعمية .األولى :  رحمةالم
 ير الصالد لمعمية .حذؼ الكصؼ غة الثانية : حمالمر 
 (ٕ)إلغاء الفارؽ بيف األصؿ كالفرع .ة الثالثة : حمالمر 

ىي فػي الحقيقػة شػيء كاحػد  حؿعميو األمر   فيظف أف ىذه الثبلث مراكلعؿ القارئ الكريـ يشتبو 
  كلكف مٌ النظر كالتأمؿ يجد أف األمػر غيػر ذلػؾ   فػإف المجتيػد أكؿ مػا يتكجػو نظػره فػي تنقػيد 

بعػػػاد عرفػػػة الكصػػػؼ الصػػػالد لمعمٌيػػػالمنػػػاط إلػػػى م ة فػػػي ىػػػذا الحكػػػـ فيعتمػػػده   ثػػػـ يقػػػكـ بإبطػػػاؿ كا 
األكصاؼ التي ال تصمد لمعمية   فبل يبقى حينئذو إال إثبات عدـ الفارؽ بيف األصؿ كالفرع   كيتـ 

  إف شػاء (ّ)ة الثالثة حمتي سيأتي الحديث عنيا   في المر ؽ إلغاء الفارؽ   الائذلؾ مف خبلؿ طر 
 تعالى .ات 
 

 معرفة الوصف الصالح لمعمية .  ة األولى :حمالمر 
 فالمجتيد يسعى لتحديد العمة مف خبلؿ النظر في صبلحية العمة   كانطباؽ الشركط عمييا   

كمف جية أخرل يتممس الباحث مدل اىتمػاـ الشػارع بيػذه العمػة كاحتفائػو بيػا   مػف خػبلؿ القػرائف 
 "ؽائطر  الكصؼ صالحة لمعمية مف خبلؿ ثبلثتحديد ككف  كاألمارات الدالة عمى ذلؾ   كيمكف

 
 . رف المناط فيو بورود الحكم مرتبا عمى وقوع الواقعةما عُ  الطريقة األولى :

قـال " ىمكـت " فقـال : ومـا ذاك , كما جػاء فػي حػديث األعرابػي الػذم جػامٌ فػي نيػار رمتػاف   
, قــال : ىــل تســتطيع أن تصــوم  قــال : وقعــت بــأىمي فــي رمضــان , قــال: تجــد رقبــة , قــال: َل

شيرين متتابعين , قال: َل , قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا , قال: َل, قال: فجاء رجـل 

                                                 
سػػبب الػػذم نػػاط تنقػػيد المنػػاط خػػاص بالعمػػؿ المنصكصػػة   كال يكجػػد فػػي العمػػؿ المسػػتنبطة   ألنػػو االجتيػػاد فػػي تعيػػيف ال ((ُ

 الشارع الحكـ بو   كأتافو إليو   كنصبو عبلمة عميو بحذؼ غيره مف األكصاؼ عف درجة االعتبار .
( ذكر غير كاحد مف األصكلييف ىذه المراحؿ   كىـ بيف مقؿو كمستكثر   كمف أكسٌ مف تكمـ في ذلؾ فيما رأيت اإلماـ ِ)

 كما بعدىا (. ُِِمسالؾ التعميؿ   انظر )ص " الغزالي في شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ ك 

 ( َٕة الثالثة طرؽ إلغاء الفارؽ  ) ص "حمانظر المر  (ّ)
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: أعمــى أحــوج منــا يــا  فيــو تمــر , فقــال: اذىــب بيــذا فتصــدق بــو , قــال (ٔ)مــن األنصــار بعــرق
ثم قـال : اذىـب فأطعمـو أىل بيت أحوج منا , (ٕ)رسول اهلل , والذي بعثك بالحق ما بين َلبتييا

 (ّ)" أىمك
 ف " يقد فيمنا مف جكاب الشرع أمر ف

 األعرابي .ىذا كجكب الكفارة عمى  أحدىما :
 تعميؽ ىذه الكفارة بما صدر منو   كجعؿ الفعؿ الصادر منو مكجبان ليا . الثاني :

ٌه  لكف ىذا الفعؿ الصادر منػو مقيػده  ي حػذؼ تمػؾ ب فػالنظر فػ مخصكصػةو  عمػى أنػكاعو  بقيػكد   ككاقػ
 أك ال . شرعان  ان القيكد أك اعتبارىا   يدكر كينبني عمى ما عيقؿ مف مكرد الشرع   كككنو معتبر 

فيجػػػب عمػػػى المجتيػػػد أف يػػػػنقد ىػػػذه القيػػػكد   كينظػػػر فػػػػي صػػػبلحيتيا   كاعتبػػػار الشػػػارع ليػػػػا أك 
  (ْ).عدمو

 ك اآلتي "كيككف ذلؾ مف خبلؿ تحديد األكصاؼ الكاردة في النص   كتحميميا عمى النح
أف الجمػػاع فػػي حػػؽ األعرابػػي كقػػٌ عمػػى كجػػكه فػػي الخصػػكص ب إذ كػػاف حػػران بالغػػان ذكػػران    _ٔ 

  فالحكـ بو في العبد كالصبي كالمرأة إذا جكمعت مأخكذ مف النظر في تنقيد المناط .
تافة الجماع إلى المرأة أيتان تقيد بخصكص " إذ صادؼ آدمية حية أنثى منككحة حػرة . ِ _ كا 

كـ بو في الجماع المصادؼ لمبييمة كالميتة   كاإلتياف في غير المػأتى مػف الرجػاؿ كالنسػاء   فالح
كفي المممككة التي ليست منككحة   كفي المنككحة الرقيقة   كفي األجنبيػة المحرمػة   مػأخكذ مػف 

 (ٓ)فيـ المناط كتنقيحو .
تافة الجماع إلى العبادة التي القاىا كأفسدىا   مقيد بككنّ و صكما فرتا أداء عف رمتاف _ كا 

  فػػالحكـ فيمػػا لػػيس بصػػـك كػػالحج   كفػػي النفػػؿ   كفػػي أداء صػػـك آخػػر   كفػػي القتػػاء   مػػأخكذ 
 مف فيـ المناط كتنقيحو .

                                                 

. انظر الزبيدم " تاج العركس مف   كىك المكتؿ التخـ  الٌسفيفىةي المٍنسكجة مف الخيكص كغيًرهمعنى الًعرؽ " ىك  (ُ)
 (.ُّّ/ِٔجكاىر القامكس )

. انظر األزىرم " تيذيب المغة  بات" ال كجمعيا" ىي األرض التي قد ألبستيا حجارة سكدب ال بلبةمعنى البتييا " ( (ِ
(ٓ/ُٖٕ.) 
(   َُٕٔ  ح  ُْْ/ٖ   مػػف أعػػاف المعسػػر فػػي الكفػػارةركاه البخػػارم فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب كفػػارات األيمػػاف   بػػاب  (ّ)

نيػػار رمتػػاف عمػػى الصػػائـ ككجػػكب الكفػػارة  تغمػػيظ تحػػريـ الجمػػاع فػػي أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب الصػػياـ   بػػاب
 . (ُُُُ  ح  ُٖٕ/ِالكبرل فيو كبيانيا كأنيا تجب عمى المكسر كالمعسر كتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيٌ   

 ( . ُِْالغزالي " شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ   ) ص "  (ْ)
(   ابػػف قدامػػة " ركتػػة النػػاظر كجنػػة ُِٕالمخيػػؿ كمسػػالؾ التعميػػؿ  )ص " الغزالػػي " شػػفاء الغميػػؿ فػػي بيػػاف الشػػبو ك  ((ٓ

(   الحسػػف " التعػػارض بػػيف األقيسػػة كأثػػره فػػي الفقػػو ِٗٔ/ُ(   الزحيمػػي " أصػػكؿ الفقػػو اإلسػػبلمي   )ِٖٕ/ُالمنػػاظر   )
 (.ُّٕاإلسبلمي   )ص 
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 كىك باإلتافة إلى نفسو _ أعني الجماع _ مخصكص بككنو إفطارا بمقصكد   كىك قتاء  _ْ
 قتاء شيكة البطف   مأخكذ مف النظر في  شيكة الفرج   فنقؿ الحكـ فيمف أفطر باألكؿ   كىك

 (ُ) فيـ المناط .
اتفقػت فػي الكاقعػة التػي فييػا ىػذا الحكػـ   كبعتػيا محػذكؼ ال د كالخصػكص فيذه كجكه مف القيػك 

مدخؿ لو فػي االقتتػاء   كبعتػيا معتبػر   كبعتػيا مختمػؼ فيػو   كالتػداكر فػي اإللغػاء كاإلبقػاء 
 مف مكرد الشرع . مبني عمى تأثيرات كمناسبات معقكلة 

مػـ أنػو ال  كالتبط في ىذا " أف ما عيرؼ ككنو مؤثرا أك مؤيدا لتأثير األصػؿ   فػبل يمغػى   كمػا عي
 مدخؿ لو في اقتتاء الحكـ   فيمغى . 

 كبيانو " أف القيد في حؽ المجامٌ بالحرية كالذككرة كالبمكغ .
ـ   فػػبل كفػػارة عميػػو ب ألنيػػا أمػػا البمػػكغ فمراعػػى   فمػػك جػػامٌ الصػػبي فػػي نيػػار رمتػػاف كىػػك صػػائ

عمػػى الجممػػة منكطػػة بنػػكع جنايػػة عمػػى حػػؽ ات عػػز كجػػؿ   كقػػد بػػاف مػػف الشػػرع أثػػر الصػػبا فػػي 
 إسقاطو   فبل يمحؽ بو الصبي .

ـ يعػرؼ لمػرؽ تػأثير كأما العبد   فيمحؽ بو   ألنيما في تكميؼ كجكب عبادة الصكـ يستكياف   كلػ
 .  إسقاطيا كأ إفساد العباداتفي 
ف لـ يتعرض ليا رسكؿ ات كأ   ألف كؿ عقكبة منكطة بالجماع    ما المرأة فممحقة بالرجؿ   كا 

 سكل الشرع فييا بيف الرجؿ كالمرأة .
كأما القيكد في حؽ المحػؿ _كىػك المػرأة_ فػبل تػأثير لمحريػة كال لمحػؿ قطعػان   كاألجنبيػة فػي معنػى 

فػػػي إيجػػػاب الكفػػػارة   فػػػالتحؽ ذلػػػؾ بالزمػػػاف المنككحػػة الحػػػرة   إذ لػػػـ يعػػػرؼ لمنكػػػاح كلمحػػػؿ مػػػدخؿ 
المخصكص كالمكاف المخصكص   إذ ال مدخؿ ليذه األكصاؼ في التأثير   كال في تأييد التػأثير 
  إذ عقؿ أف الكفارة كجبت لنكع جناية   عمى حؽ ات عز كجؿ   كالجناية ال تتأثر بيذه الصفات 

 (ِ).  كما ال تتأثر بالزماف كالمكاف 
بيف الفقياء   فمػنيـ مػف  الميتة كالبييمة   كاإلتياف في غير المأتى   فيك محؿ النظر كأما جماع

 (ّ)اعتبره كمنيـ مف ألغاه .

                                                 

(   ابػف بػدراف " المػدخؿ لمػذىب اإلمػاـ ُّْص" الغزالي " شػفاء الغميػؿ فػي بيػاف الشػبو كالمخيػؿ كمسػالؾ التعميػؿ   ) ( ُ)
(   الخػف " أثػر االخػتبلؼ فػي القكاعػد األصػكلية فػي اخػتبلؼ  َٔ/ْ(   أمير باد شاه " تيسير التحريػر   )ُّٓ/ُأحمد   )

 (.ْْٖالفقياء) ص" 
 ( . ُْٕالغزالي " شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ   ) ص "  ((ِ

بك حنيفة رحمو ات فإنو يقكؿ " ىذا جماع مجازان   كليس المحؿ محؿ الشيكة فػي األصػؿ   أمػا الشػافعي رحمػو ات أما أ(ّ) 
( َْٖ/ّالكفارة ب فإنو قتاء شيكة بالجماع . انظر البخارم " كشؼ األسػرار عػف أصػكؿ فخػر اإلسػبلـ البػزدكم  )فيكجب 

 ( .ُْٖ/ُالشافعية   )   السيكطي " األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو
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  قػػاؿ ات  بالكاجػػب فيػػو قػػد كرد نػػصه إفسػػاد الحػػج بالجمػػاع   كأمػػا قيػػكد العبػػادة   فيػػي مرعيػػة   ف 
القتاء صـك    كأما (ُ)" ُفُسوَق َوََل ِجَداَل ِفي اْلَحجٍّ َفَمْن َفَرَض ِفيِين  اْلَحج  َفاَل َرَفَث َوََل  تعالى "

.  كالتطػػكع كغيػػر صػػكـ رمتػػاف   فػػبل يمتحػػؽ بػػو   إذ عيػػرؼ مػػف الشػػرع تعظػػيـ ىػػذا الشػػير الحػػراـ
فكاف لو تأثير في تفخيـ الجنايػة كتفاحشػيا   فمػـ تحػذؼ ىػذه القيػكد العتبػار الشػارع ليػا   كثبػكت 

  (ِ). تأثيرىا
 

ــة :الطريقــة الثا ــب ,  ني ــاء التعقي ــة بصــيَة التســبب مــن الترتيــب بف مــا ُعــرف باإلضــافة المفظي
 وترتيب الجزاء عمى الشرط .

  فيػػذا بطريػؽ الترتيػػب بصػػيغة  (ّ)" م عميــو البــاقيوٍّ ُقــ ركًا لــو فــي عبــدٍ ِشــ مــن أعتــقَ "  كقكلػو 
 (ْ)" داىن بـالترابإذا ولغ الكمب في إناء أحدكم فميَسمو سبعًا إح"  الجزاء أك الشرط   كقكلػو 

ــي    كفػػي الحػػديث "  كىػػذا مػػف طريػػؽ الترتيػػب بفػػاء التعقيػػب   كىػػك أيتػػان لمتسػػبيب  َل تصــموا ف
 (ٓ)."مبارك اإلبل , فذنيا خمقت من الشياطين 

لسػرياف أحد الشريكيف نصيبو سبب  مـ عمى الجممة بمجرد سماع الحديث األكؿ   أف إعتاؽفقد عي 
نمػػا النظػر فػػي تك   كأنػو مي  إلػػى البػػاقيالعتػؽ  أك  نقػػيد المنػاط بإلغػػاء قيػػكدو جػػب لػػو كمنػاط حكمػػو   كا 
  (ٔ)يا .إبقائ

  .ففي قكلو " أعتؽ " قيد عف البيٌ كالطبلؽ كسائر التصرفات 
 المعتؽ مف العبد .ركان " قيد عف نصؼ العبد المستخمص   كالبعض كفي قكلو " شً 
 " قيد عف إعتاقو ممؾ الغير . كفي قكلو " لو

 و "مف عبد " قيد عف األمة .كفي قكل
ركان لو في عبد   فيذا ال يسرم إلى البػاقي   كال يقػٌكـ عميػو ب فأما قيد العتؽ فمرعيه   فمف باع شً 

 لمعتؽ لـ تعرؼ لمبيٌ كما يشبو .   كغمبةو  إذ عيرؼ مف أمارات كقرائف الشرع نكع قكةو 

                                                 
 ُٕٗسكرة البقرة " اآلية  ((ُ

(   الشػػػنقيطي " أتػػػكاء البيػػػاف فػػػي ُّْالغزالػػػي " شػػػفاء الغميػػػؿ فػػػي بيػػػاف الشػػػبو كالمخيػػػؿ كمسػػػالؾ التعميػػػؿ   ) ص "  ((ِ
 (.ِٕٕ/ِِإيتاح القرآف بالقرآف )

(   أخرجػو مسػمـ فػي َِّٓ  ح  ُُْ/ّأخرجػو البخػارم فػي صػحيحو   ) كتػاب الشػركة   بػاب الشػركة فػي الرقيػؽ    (ّ)
 ( .َُُٓ  ح ُُّٗ/ِصحيحو   ) كتاب العتؽ   

 ( .ِٕٗ  ح  ِّْ/ُأخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب الطيارة   باب حكـ كلكغ الكمب    ((ْ
(  َُِٕح  َُٔ/ْ(   ابػف حبػاف " صػحيد ابػف حبػاف )ُٕٗٗٔح  ّّٓ/ ِٕابف حنبؿ " مسند أحمػد ابػف حنبػؿ   ) (ٓ)

 (.ِّٖ/ُأللباني في الثمر المستطاب )كصححو ا
( الشػنقيطي " أتػكاء البيػاف فػي إيتػاح  ُْٕالغزالي " شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميػؿ  ) ص "  (ٔ)

 (.َُٔ/ُٔالقرآف بالقرآف )
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نصيب الشريؾ   ألف ذلؾ ييخرج العتؽ تاؽ عمى كقكلو " لو " قيد معتبر   ال يمتحؽ بو سرياف العً 
 عف ككنو عتقان   فإنو ال ينفذ بنفسو .

مػة فػي السػبب كالعبػد ب كال مػدخؿ لؤلنكثػة فػي تغييػر " فقيد محػذكؼ   ألف األي  كأما قكلو "مف عبدو 
نما جرل ذكر العبد كفاقان .  ما يناط بالعتؽ كالرؽ   كا 
فيػػػـ عػػػادة صػػػاحب البيػػػاف   إذ الفصػػػيد يبػػػيف ككػػاف إلغػػػاء ىػػػذه القيػػػكد المصػػػرح بيػػػا مسػػػتندا إلػػى 

 (ُ).الجنس ببعض الصكر   كبذكر كاحد مف الجممة عمى الجممة
 

 رف مناط الحكم فيو بحدوث الحكم عند حدوث العارض .ما عُ يقة الثالثة : الطر 
شػػيء معػػيف   كممػػا كقػػٌ ىػػذا الشػػيء تعمػػؽ بػػو الحكػػـ   فػػإف فػػإذا تعمػػؽ حكػػـ مػػف األحكػػاـ بحػػدكث 

 لو  ان بط بيف الحكـ كىذا الشيء   كيجعمو مناطا لمحكـ كسببالمجتيد ير 
 الحكـ بمزـك الكتكء بخركج الخارج مف السبيميف . مثالو :

فقػػد عمػػؽ الشػػرع كجػػكب الكتػػكء لمعبػػادات   بخػػركج الخػػارج مػػف السػػبيميف   كبالتػػالي كممػػا خػػرج 
 ء لذلؾ .الخارج مف السبيميف   كأراد المكمؼ أداء العبادات   كجب عميو الكتك 

 " كقد اختمؼ العمماء في مناط الحكـ 
كالحجامػة  (ِ)فقاؿ أبك حنيفة رحمو ات " مناط الحكـ خركج النجاسة ب أيان كانت    فألحؽ الفصد

 (ّ).  ككؿ نجاسة سالت   سكاء مف المحؿ المعتاد أك غيره 
ف عمػى كجػو العػادة   كقاؿ مالؾ رحمو ات " مناط الحكػـ ىػك خػركج النجاسػة المعتػادة مػف السػبيمي

  (ْ)كال عبرة بالخارج النادر أك عمى كجو المرض.
سػػكاء كػػاف  عتبػػر خػػركج خػػارج مػػف المسػػمؾ المعتػػاد " المي تعػػالىات  مػػارحميكأحمػػد كقػػاؿ الشػػافعي 

فيجػػب بخػػركج الػػدكد كالػػريد كغيرىمػػا مػػف المسػػمؾ المعتػػاد دكف قمػػيبلن أك كثيػػران   نػػادران أك معتػػادان   
 (ٓ).غيره 

                                                 
لعيد " إحكاـ األحكػاـ شػرح (   ابف دقيؽ آُْالغزالي " شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ   )ص "  ((ُ

 ( .ُّٕ(   الحسف " تعارض األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي   ) ص " َٖٓ/ُعمدة األحكاـ   )
ػػػػادان فيػػػػك مىٍفصػػػػكده (ِ)  ػػػػدىه يىٍفًصػػػػديه فٍصػػػػدان   كًفصى ػػػػُؽ الًعػػػػٍرًؽ   فصى . انظػػػػر الفيركزآبػػػػادم " القػػػػامكس المحػػػػيط    الفىٍصػػػػدي " شى
(ُ/ُّٗ.) 

 ( .ُْ/ُاليداية شرح البداية   )المرغياني "  ((ّ
 (.َِٗ/ُالبغدادم " إرشاد السالؾ ) ((ْ
(   المػػرداكم " اإلنصػػاؼ فػػي معرفػػة الػػراجد ُّّ/ُ(   الغزالػػي " الكسػػيط فػػي المػػذىب   )ُٕ/ُ" التنبيػػو   )الشػػيرازم  (ٓ)

 (.ُْٓ/ُمف الخبلؼ )
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ف المسمؾ المعتاد متبعا   مف حيث أف سبب كجكب الكتكء الصبلة ب كلكف جعمػت األحػداث فكا
معناىػػا كالحجامػػة ب كفػػي  التػػي تتكػػرر بػػالطبٌ عمػػى الػػدكاـ مكاقيػػت لػػو   فمػػيس فػػي معناىػػا الفصػػد

 انسداد المسمؾ المعتاد   فإنو قائـ مقامو . مٌانفتاح ثقبة تحت المعدة 
 

 (ُ).لمناط   كقكة المناط تأتي مف شكاىد الشرع كأماراتو في تنقيد ا كىذا منيـ نظره 
 

 (ِ). ة الثانية : طرق حذف الوصف غير الصالح لمعميةحمالمر 
  .اإللَاء  ى :األولالطريقة 

كىك أف يبيف المجتيد أف الكصؼ الذم استبقاه مف مجمكع األكصاؼ التي جاء ذكرىا في النص 
  كىػذا الطريػؽ يسػمى باإللغػاء    ةؼ المحذكفػاكصػاأل  قد ثبت الحكـ بو في صػكرة أخػرل بػدكف 

 (ّ).في الحكـ  كحينئذ ال يككف لممحذكؼ تأثيره 
 باسػتئذاف البكػر البػال  الشػرع أمػرلثبكت كالية التزكيج بػدليؿ  ببان اعتبار الحنفية الصغر س مثالو :

ييا , والبكر أحق بنفسيا من ول (ٗ)" األيمقاؿ "  أف رسكؿ ات  كما جاء عف ابف عباس   
ذنيا صـماتيا   فمحػؿ (ٔ)كبػدليؿ ثبػكت الكاليػة عمػى المػاؿ بالصػغر,  (ٓ)" تستأذن في نفسيا , وا 

ىػػذا الحكػػـ ىػػك الصػػكرة التػػي ثبػػت فييػػا الحكػػـ بالكصػػؼ الػػذم أبقػػاه المجتيػػد )كىػػك الصػػغر( دكف 
كصػؼ ال مػدخؿ لم والكصؼ الذم حذفو كالبكػارة كغيرىػا   ممػا يػدؿ عمػى أنػو قػد حصػؿ الظػف أنػ

 (ٕ)ة   كأف الكصؼ المستبقى ىك عمة ثبكت الحكـ في كالية التزكيج .المحذكؼ في العمي  
 
 
 

                                                 

(   السػعدم " مباحػث العمػة فػي القيػاس ُُْؿ   )ص " الغزالي " شفاء الغميػؿ فػي بيػاف الشػبو كالمخيػؿ كمسػالؾ التعميػ( ُ)
 ( . ُُٓعند األصكلييف   ) ص " 

 ( .ْٕٔ/ُ(   الزحيمي " أصكؿ الفقو اإلسبلمي   ) ُّٓ/ِالبابرتي " الردكد كالنقكد شرح مختصر ابف الحاجب   )( ِ)
 ( .ُِٗ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   )( ّ)
فىى عنيا . كيريد باألٌيـ في ىذا الحديث الثُي بى ىي  " ألٌيـ( المراد باْ) التي ال زكج ليا بكرا كانت أـ ثٌيبا مطٌمقة كانت أك ميتىكى

ة . انظر   (.َِٕ/ُالفائؽ في غريب الحديث كاألثر ) الجزرم " خاص 
  مالػؾ " مكطػأ مالػؾ  (َِّٔ  ح  ْٖ/ٔلنسائي " سنف النسائي   ) كتاب النكاح   باب اسػتئذاف البكػر فػي نفسػيا   ا(ٓ) 

 . صحيد األلباني في سنف النسائي "كقاؿ (  ُُْٗ  ح ْٕٗ/ّما     كتاب النكاح   باب استئذاف البكر كاأليـ في أنفسي
ٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلى  قاؿ ات تعالى " ((ٔ ت ى ًإذىا بىمىغيكا الُنكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنييـٍ ري ـٍ أىٍمكىالىييـٍ كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى  (  ٔ" ) سكرة النساء" ٍيًي
(   ابػف السػبكي " ّّٕٓ/ٕ(   المػرداكم " التحبيػر شػرح التحريػر   )ُِٗ/ّاآلمدم " اإلحكاـ فػي أصػكؿ األحكػاـ   ) (ٕ)

 ( .ُْٓ/ْرفٌ الحاجب عف مختصر ابف الحاجب   )



 71 

 . الطردية الطريقة الثانية :
  كىػك (ُ)  يعنػي ممغػىن لػـ يعتبػره الشػرع  طرديان  كىي أف يككف الكصؼ الذم يحذفو المجتيد أمران 

 "نكعاف 
عتبػر فػي شػيء مػف األحكػاـ   كىػك أف يكػكف " أم ممغػى فػي الشػرع غيػر ممطمقـا  األول :النـوع 

 مف جنس ما ألفنا مف الشارع عدـ االلتفات إليو في إثبات األحكاـ   
الطكؿ كالقصػر   كالبيػاض كالسػكاد كنحػكه   فػإف الشػارع قػد ألغػى اعتبػار ىػذه األكصػاؼ  " ولامث

كصػاؼ أصػػبلن فػي أحكامػو   كػاإلرث كالكفػارة كالقصػػاص كالعتػؽ كنحػكه   فػبل تصػػمد مثػؿ ىػذه األ
    (ِ).لتعميؿ الحكـ بيا 

ف كػاف قػد اعتبػره فػي  الثاني : مقيدالنوع  " كىك أف يحػذؼ الشػارع الكصػؼ مػف ىػذه الكاقعػة   كا 
 غيره .
" كصػػػؼ الػػػذككرة كاألنكثػػػة   فػػػإف الشػػػارع اعتبػػػره فػػػي الشػػػيادات كالقتػػػاء ككاليػػػة التػػػزكيج  مثالـــو

ل بػػيف الػػذكر كاألنثػػى فػػي أحكػػاـ البيػػٌ ب كٌ " ألنػػو سػػ ألحكػػاـ البيػػكعكاإلرث   كلكنػػو ألغػػاه بالنسػػبة 
 َيا َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإَل  َأْن َتُكـوَن ِتَجـاَرًة َعـْن تَـرَاضٍ  لقكلو تعالى "

مف أنكاع البيكع  ثىذكر أك األنعميو فما يقٌ مف ال ان كر كاألنثى   كبناء  كىذا يشمؿ الذ (ّ)" ِمْنُكمْ 
  (ْ). اذنفالحكـ  كالتجارات   فإنو يككف معتبران شرعان كعرفان   كلو

 
 .عدم المناسبة  : الطريقة الثالثة

كىك أال يظير لممجتيد دليؿ عمى اعتبار الشرع ليذا الكصؼ بنكع مف أنكاع االعتبارات   كيكفي 
أف يقػػكؿ " بحثػػت فمػػـ أجػػد لػػو مناسػػبة لمحكػػـ   كال    لمػػف يريػػد إثبػػات عػػدـ مناسػػبة الكصػػؼ لحكػػـو 
 (ٓ)يمزمو إقامة الدليؿ عمى عدـ ظيكر المناسبة .

 
  . بين األصل والفرعإلَاء الفارق ة الثالثة : حمالمر 

 بحيث يقكؿ المجتيد ال فرؽ بيف ىذا األصؿ كىذا الفرع إال كذا   كىذا الفرؽ قد ثبت أنو ال 
                                                 

ى أنػػػو كممػػػا كجػػػدت العمػػػة كجػػػد الحكػػػـ . انظػػػر كصػػػؼ الطرديػػػة لػػػو معنيػػػاف " األكؿ ىػػػك المػػػذككر آنفػػػان   كالثػػػاني بمعنػػػ (ُ)
 (   كسيتكرر ىذا المصطمد فيما بعد فانتبو .ٓٗ/ِِأتكاء البياف في إيتاح القرآف بالقرآف   )الشنقيطي " 

(   الصػػػنعاني " ُْٖ/ْ(   ابػػػف النجػػػار " شػػػرح الكككػػػب المنيػػػر  )ِِٗ/ّاآلمػػػدم " اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ األحكػػػاـ   )( ِ)
 ( .ْٖٗ/ِ(   الشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد )ُٓٗ/ُبغية اآلمؿ   )إجابة السائؿ شرح 

 . ِٗسكرة النساء " اآلية  (ّ)
 ( .ُٓٗ/ُ(   الصنعاني " إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ   )ِِٗ/ّاآلمدم " اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   ) ((ْ
(   اآلمػػػدم " اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػكؿ ِْْالتعميػػػؿ   ) ص " الغزالػػػي " شػػػفاء الغميػػػؿ فػػػي بيػػػاف الشػػػبو كالمخيػػػؿ كمسػػػالؾ  (ٓ)

 (.ُِٓ(   السعدم " مباحث العمة في القياس )ص " ّّٕٓ/ٕ(   المرداكم" التحبير شرح التحرير   )ّّٗ/ّاألحكاـ   )
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الفرع حكـ األصؿ الشتراكيما في العمػة الجامعػة   كمػف األمثمػة التػي مدخؿ لو في العمية   فيأخذ 
مـن أعتـق شـركا لـو فـي مممـوك , وجـب  " يذكرىا األصػكليكف فػي ىػذا البحػث   حػديث النبػي 

شـركاؤه حصـتيم  يقـدر ثمنـو , يقـام قيمـة عـدل , ويعطـعميو أن يعتـق كمـو , إن كـان لـو مـال 
العبػػد كاألمػػة فػػي ىػػذا الػػنص إال الػػذككرة   كىػػك فػػرؽ    فػػبل فػػرؽ بػػيف (ُ)"ويخمــى ســبيل المعتــق 

ممغػػي باإلجمػػاع غيػػر معتبػػرب إذ ال مػػدخؿ لػػو فػػي عميػػة الحكػػـ   فػػإف عػػادة الشػػرع لػػـ تجػػرم عمػػى 
أنو  كقرائفات أحكاـ العتؽ كالبيٌ   كبمجمكع إمار  استقراءألنا عرفنا ب ب اعتباره   فاألمة في معناه

  كىذا إنما يتكصؿ إليو عبر اختبار األكصاؼ الصالحة لمعمية  ال مدخؿ لؤلنكثة في البيٌ كالعتؽ
   (ِ)  كبالتالي إبطاؿ ماال يصمد منيا   كما سبؽ بيانو .

  (ْ).د في معناىا  فالعب(ّ)" َفَعَمْيِين  ِنْصُف َما َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذابِ ككذلؾ قكلو تعالى " 
ؽ إلغػاء الفػارؽ ائػاألصػؿ كالفػرع فػي الحكػـ   مػف خػبلؿ طر كيستطيٌ المجتيد تحقيؽ التساكم بيف 

 كىي كاآلتي " 
بالمفظ أك القرينة أنو ال فارؽ بيف األصؿ كالفرع   كحينئذ يمـز  جتيدأف يبيف الم الطريقة األولى :

  . اشتراكيما في الحكـ
إال كػػكف األكؿ أف يقػػكؿ الشػػافعي لمحنفػػي " ال فػػرؽ بػػيف القتػػؿ بالمحػػدد كالقتػػؿ بالمثقػػؿ   :  ومثالــ

بقػاء حيػاة النػػاس   فإنػو ال فػرؽ بػػيف أف  محػددان   كمػا داـ القصػد مػػف القصػاص حفػظ النفػػكس   كا 
ف ة   كعميػو فػإال مدخؿ لو في العمٌيػ القتؿ بمحدد ثقؿ أك بمحدد   فتبيف لنا أف ككفيككف القتؿ بم

 (ٓ).القتؿ مطمقان ىك العمة   كما داـ كجد في المثقؿ   فإف فيو القصاص 
 

أف يقػػاؿ إف ىػػذا الحكػػـ البػػد لػػو مػػف مػػؤثر   كىػػذا المػػؤثر إمػػا أف يكػػكف القػػدر  الطريقــة الثانيــة :
ز بػو األصػؿ عمػى الفػرع   كالثػاني باطػؿ   ألف يػمتألصػؿ كالفػرع   أك القػدر الػذم المشترؾ بػيف ا

 (ٔ)الفارؽ ممغي   فمـز األكؿ .
 سامة بن أو ,  شاىد  والنبي (ٚ)َقاِففٌ ي  دخل عم " " رتي ات عنيا قالت ةعف عائش " مثالو

                                                 

 ( . ْٕسبؽ تخريجو   ) ص " ( ُ)
  الشككاني " إرشاد الفحكؿ    (َٖ/ّ(   السبكي " اإلبياج شرح المنياج   )َُّ/ُ(  الغزالي " المستصفى   )ِ)
(ِ/ُُْ. ) 
 . ِٓ( سكرة النساء " اآلية ّ)

 (.ّٖ/ٓالبياف في تفسير القرآف بالقرآف ) ( الشنقيطي " أتكاء(ْ

 (.ُْٓ(   السعدم " مباحث العمة في القياس   ) ص " ُٖٔ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   )( ٓ)
 ( .ّٖ/ّنياج   )السبكي " اإلبياج شرح الم( ٔ)
 (.ُِٗ/ُالجرجاني " التعريفات ) . انظر " ىك الذم يعرؼ النسب بفراستو كنظره إلى أعتاء المكلكدالقائؼ ( ٕ)
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فيػذا القػائؼ    (ُ)" ضٍ األقـدام بعضـيا مـن بعـ فقـال إن ىـذه,  د بـن حارثـة مضـطجعانيـزيد وز 
اعتبر الكصؼ المشترؾ بيف األقداـ كىك التشابو الكبير بينيا    كألغى الكصؼ الػذم ال تػأثير لػو 

 بػػذلؾ حتػػى برقػػت أسػػارير كجيػػو ر الن بػػي . لػػذا سيػػالػػذم بينيمػػا  السػػكاد كالبيػػاضكىػػك فػػي الحكػػـ 
.(ِ) 
 

أف يقػػػكؿ المسػػػتدؿ " ىػػػذا الحكػػػـ البػػػد لػػػو مػػػف محػػػؿ   كىػػػك إمػػػا ىػػػذا الكصػػػؼ  الطريقـــة الثالثـــة :
  فتعػػيف  ككػػذا المشػػترؾ بػػيف األصػػؿ كالفػػرع   أك المميػػز لؤلصػػؿ عػػف الفػػرع   كالثػػاني باطػػؿ لكػػذا

  (ّ). األكؿ
طار لو محؿ   كىذا المحؿ إما أف يككف المفطر بخصكص قكؿ الحنفي كجكب كفارة اإلف مثالو :

 الكقاع   أك ىك المفطر ال بخصكص الكقاع .
رات   فتعػيف فطٌػكاألكؿ باطؿ   ألف خصكص الكقاع ممغى شػرعا   لثبػكت اإلفطػار بغيػره مػف المي 

 (ْ)رات .فطٌ مف المي  هالثاني فتجب الكفارة عمى مف أفطر باألكؿ كالشرب كغير 
جتيػػػد بتنفيػػػذ ىػػػذه المراحػػػؿ الثبلثػػػة   مػػػف معالجػػػة العمػػػة   فإنػػػو سيحصػػػؿ عمػػػى العمػػػة فػػػإذا قػػػاـ الم

الصحيحة التي ناط الشػارع الحكػـ بيػا   كىػذا أقصػى مػا يسػعى إليػو المجتيػد مػف كراء النظػر فػي 
 أصكؿ الفقو   كالقياس عمى كجو الخصكص .

  كفؽ القكاعد كالشػركط التػي غير أف المجتيد ربما اجتمٌ لديو أكثر مف عمة   يصد التعميؿ بيا 
العمػػؿ   كيختػػار أقربيػػا إلػػى عػػادة  ه  فمػػذا كجػػب عميػػو أف يػػرجد بػػيف ىػػذ سػػبؽ لنػػا الحػػديث عنيػػا

 الشرع   كأكثرىا انسجامان مٌ ركح التشريٌ كمقاصده .
كال غرك في ذلؾ فقد عقد األصكليكف بابان فػي كتػاب القيػاس   لػذكر كجػكه التعػارض بػيف األقيسػة 

  يد بيف العمؿ .كطرؽ الترج
كنحػػػػف فػػػػي المبحػػػػث التػػػػالي نعػػػػالج ىػػػػذا المكتػػػػكع   كنػػػػذكر طػػػػرؽ ككجػػػػكه التػػػػرجيد بػػػػيف العمػػػػؿ 

 المتعارتة   نسأؿ ات تبارؾ كتعالى التكفيؽ كالسداد   كمكافقة الحؽ كالصكاب . 
  

                                                 

(   أخرجو ُّّٕ  ح  ِّ/ٓأخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب فتائؿ الصحابة   باب مناقب زيد بف حارثة      (ُ)
 (.ُْٗٓ  ح  َُِٖ/ِ   لعمؿ بإلحاؽ القائؼ الكلدا  باب  الرتاع مسمـ في صحيحو   ) كتاب

 (.ُُِ/ِِالشنقيطي " أتكاء البياف في إليتاح القرآف بالقرآف   )( ِ)
 ( .ُٖٔ/ِ(   اإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   )ّٖ/ّالسبكي " اإلبياج شرح المنياج   )(ّ) 
في المفطر  بالكفارة ر   لكف ال يمـز مف ثبكت الحكـفطً أنو مي  ر باألكؿ يصدؽ عميوفطً قاؿ السبكي " سممنا أف المي  (ْ)

مثالو " قكلنا ىذا الرجؿ طكيؿ   فإف ىذا الكصؼ يصدؽ عمى الرجؿ الطكيؿ تركرة ككف ر   فطٌ في كؿ مي بالجماع ثبكتيا 
يعرؼ ببداىة الطكؿ جزءا مف ىذا الرجؿ المكصكؼ   كلكف ال يمـز مف ىذا أف يككف كؿ رجؿ مف البشر طكيؿ   كىذا 

 ( بتصرؼ.ِٖ/ّ" اإلبياج شرح المنياج ) السبكي انظر العقكؿ .
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 المبحث الثالث : منيج األصوليين في ترجيح العمل .     

 وفيو مطمبان :
   
 مب األول : الترجيح بحسب العمة .المط    
 
 المطمب الثاني : الترجيح بأمر خارج .    
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 تقديم :
إنمػػػا يكػػػكف بعػػػد اسػػػتكماؿ النظػػػر فػػػي شػػػركط العمػػػة   كالتحقػػػؽ مػػػف ( ُ)المسػػػتنبطة العمػػػة  تػػػرجيد

تػرجيد  ك يعتبػرؽ إثبػات العمػة التػي سػبؽ الحػديث عنيػا   ائػمػف طر  ةكجكدىا في األصؿ   بطريق
العمػػػة مرحمػػػة متقدمػػػة عمػػػى تنقػػػيد المنػػػاط الػػػذم سػػػبؽ الحػػػديث عنػػػو أيتػػػا فػػػي المبحػػػث السػػػابؽ   

يتعػارض قياسػػاف   أك أكثػػر فػي حكػػـ حادثػػةو   كيتػردد الفػػرع بػػيف أصػػميف    كيكػكف التػػرجيد عنػػدما
  يصػػٌد حممػػو عمػػى أحػػدىما بعم ػػةو مسػػتنبطة منػػو   كيصػػٌد حممػػو عمػػى الثػػاني بعمػػةو مسػػتنبطةو منػػو 

زامػػان عمػػى المجتيػػد النظػػر فػػي ىػػذه العمػػؿ   كتحديػػد العمػػة األقػػرب مناسػػبة لمحكػػـ   حينيػػا يصػػبد لً 
لمتػػرجيد بػػيف العمػػؿ  ؿو كأصػػك  مكقفػػو ممػػا قعػػده أىػػؿ األصػػكؿ فػػي بػػاب العمػػة   مػػف قكاعػػدو  مسػػتمدان 

 (ِ)المتعارتة .
 ف تعارض العمتيف ترباف "كيمكف القكؿ بأ

ديف   فػػبل يكجػب التعػػارض فسػادىما   ألف كػػؿ كاحػد يأخػػذ " أف يتعارتػػا فػي حػػؽ مجتيػأحـدىما 
 بما أداه إليو اجتياده .

كجػػػد تػػػرجيد   فيكجػػػب التعػػػارض فسػػػادىما   إال أف ي كاحػػػدو  تعارتػػػيما فػػػي حػػػؽ مجتيػػػدو  الثـــاني :
 (ّ)إلحداىما عمى األخرل .

 .كىذا ما سيتـ الحديث عنو في ىذا المبحث بإذف ات تبارؾ كتعالى
 

 
 
 
 
 
 

                                                 

انظػػر ابػػف السػػمعاني " قكاطػػٌ األدلػػة يقػػٌ التعػػارض بػػيف العمػػؿ المسػػتنبطة دكف العمػػؿ المنصكصػػة   باتفػػاؽ األصػػكلييف .(ُ) 
(ِ/ِّٓ.) 

(   المػػػرداكم " ُٕٗ/ّكتػػػة   )(   الطػػػكفي " شػػػرح مختصػػػر الر ِٔٗ/ّالجػػػكيني " التمخػػػيص فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو   )( (ِ
 ( .ِْْٗ/ٗالتحبير شرح التحرير   )

(  ِّٓ/ِ(  ابػػػف السػػمعاني " قكاطػػٌ األدلػػة فػػي أصػػكؿ الفقػػػو   )ََّ/ِالحسػػيف " المعتمػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػو   ) أبػػك(ّ) 
 (.ِٖٗالشنقيطي " مذكرة في أصكؿ الفقو )ص " 
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  ترجيح العمة بحسب ذاتيا . المطمب األول :            
 

العمػػة عنػػد التعػػارض   مػػف خػػبلؿ النظػػر فػػي تػػأثير العمػػة فػػي الحكػػـ   فإنػػو  رجيديمكػػف لممجتيػػد تػػ
كمما كاف التأثير أقكل   كمما ترجد لدل المجتيد قكة ارتباط العمة بالحكـ كالتصاقيا بو   كبالتػالي 

 مناسبتيا لمحكـ تككف أشد. 
عنػػػد التعػػػارض   النظػػػر فػػػي قػػػكة العمػػػة ذاتيػػػا   فػػػإف قكتيػػػا دليػػػؿ سػػػاعد عمػػػى تحديػػػد العمػػػة يكممػػػا 

ارة قكيػػة عمػػى صػػحة العمػػة   كمناسػػبتيا لحكػػـ الػػذم تثبتػػو ىػػذا العمػػة   ىػػك أمػػصػػحتيا   ككػػذلؾ ا
 (ٔ)لمحكـ .

 كفي ىذا المطمب سيتـ الحديث عف طرؽ ترجيد العمة بحسب ذاتيا   عمى النحك التالي "
 

 : الترجيح من خالل قوة تأثير العمة : أوَلً 
  انعكػػاس العمػػة مػػٌ اطرادىػػا   فيػػي أكلػػى مػػف التػػي ال تػػنعكس   إذ العمػػة  تػػرجيد ف طػػرؽمػػ _ُ

ثباتػا   يػد   إذ يػزكؿ الحكػـ بزكاليػا    ؿ عمػى شػدة تأثيرىػادكراف الحكـ مٌ عػدميا ككجكدىػا نفيػا كا 
نتفائيػػػا   فيغمػػب عمػػػى الظػػف كػػػكف الحكػػػـ ككػػذلؾ األمػػػر انعكػػاس العمػػػة   كىػػك أف ينتفػػػي الحكػػـ با

 (ِ)منكطان بو .
ب فػػػإف الشػػػدة كصػػػؼ يناسػػػب التحػػػريـ " ب االشػػػتداد " بجػػػامٌ  بقيػػػاس النبيػػػذ عمػػػى الخمػػػر مثالـــو :

يشػػعر بالتحميػػؿ   أمػػا قياسػػو عمػػى لكجػػكده مػػٌ اإلسػػكار   إال أنػػو ال يػػنعكس ب ألف عػػدـ الشػػدة ال 
  (ّ)كدان كعدمان .بجامٌ اإلسكار   فيك كصؼ منعكس كجالخمر 

 .أف تككف العمة مٌ ككنيا عمة داعية إلى فعؿ ما   ىي عمة تحريمو  _ٕ
ــو : فإنيػػا ميحًرمػػةه   كىػػي داعيػػة إلػػى الشػػرب المحػػـر   لمػػا فييػػا مػػف اإلطػػراب  عمػػة اإلسػػكار مثال

 (ْ).كالمتعة  كالسركر   فيي مٌ تأثيرىا في الحكـ أثرت في تحصيؿ محؿ الحكـ   كىك الشرب
 .  فإنو تقدـ المفسرة سرة في مقصكدىا   كاألخرل مبيمة ف تككف إحداىما مف_ أّ

 أفطر بغير جماع   فبل تمزمو الكفارة   فيذا أكلى مف قكؿ الحنفي أفطر بممنكع  ؿاقيأف  مثالو :
 

                                                 

) ص  األقيسػة كأثػره فػي الفقػو اإلسػبلمي حسف " التعارض بػيف (   الِٕٓعبد العزيز " أصكؿ الفقو اإلسبلمي  ) ص"( ُ)
 "ّْٗ . ) 
(   الزركشػي " البحػر المحػيط ِٕٔ/ْ(   شرح الكككب المنير   )ِّّ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   ) ((ِ
 ( .ِٕٔ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ْٖٕ/ْ  )
 (ّٕٓفي الفقو اإلسبلمي   )ص" الحسف " التعارض بيف األقيسة كأثره  (ّ)

 ( . ُّٖ/ُالغزالي " المستصفى في عمـ األصكؿ   ) ((ْ
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  (ُ)ففيو الكفارة   فالعمة الثانية مبيمة بالنسبة لؤلكلى .جنسو 
بقيػػػػة لمعمػػػػـك   فمػػػػنيـ مػػػػف جعػػػػؿ عمػػػػكـ   كاألخػػػػرل مي خصصػػػػة لمأف تكػػػػكف إحػػػػدل العمتػػػػيف مي  _ٗ

 اءبقػإأصػد   ألنيػا تتتػمف  المخصصة أكلى   كمنيـ مف جعؿ المستديمة لمعمـك أكلى   كاألكؿ
  (ِ)عمى حقيقتو . ظاىرو 

ر بػالطعـ   مػٌ تعميػؿ الحنفيػة كالحنابمػة بالكيػؿ ب فػإف تعميؿ الشػافعية لتحػريـ الربػا فػي البيػ مثالو :
ؿ الحفنػػػة ال يكػػػاؿ فػػػبل يكػػػكف ربكيػػػان ألف مٍثػػػ  ؿ يػػػؤدم إلػػػى تخصػػػيص العمػػػة ألصػػػميا تعميمػػػو بالكيػػػ

فيخٌصص منٌ الربا فػي البػر بمػا زاد عمػى الحفنػة مػثبلن بخػبلؼ تعميػؿ الشػافعية فػبل تيخُصػصي فيػو 
   (ْ) (ّ)فالعمة عامة في جميٌ أفراد الحكـ .  العمة أصميا ألف الطعـ مكجكد في الحفنة 

 . عمى كصؼ غير حقيقي قائـو  حقيقي   عمى قياسو  اس القائـ عمى كصؼو _ يرجد  القيٓ
ة باألنكثة ب فػبل ينفػذ منيػا عقػد النكػاح ناقص النكاح ببل كلي  بطبلف أف يقكؿ القائؿ في  مثالو :

حكمػػة تقتتػػي أف ب   كالصػػغيرة . فيكػػكف أكلػػى منػػو أف يقػػكؿ قمػػة العقػػؿ كالػػديف مػػٌ فػػرط الشػػيكة 
 (ٓ)." في المرأة كصؼ حقيقي ثبت بالشرع  قمة العقؿ كالديف ة "  فعمٌ عنيا تيسمب الكالية 

يػػرجد القيػػػاس المعمػػػؿ بالكصػػػؼ الحقيقػػػي   الػػػذم ىػػػك مظنػػػة الحكمػػػة   عمػػػى القيػػػاس المعمػػػؿ _ ٔ
 (ٔ)بالمظنة .بنفس الحكمة   لئلجماع مف أىؿ القياس عمى صحة التعميؿ 

  ألف السػػفر التعميػػؿ بػػنفس المشػػقة  لػػى مػػفأك التعميػػؿ بالسػػفر الػػذم ىػػك مظنػػة المشػػقة    مثالــو :
رخصػة فػي السػفر   أتػؼ رعت الكصؼ حقيقي   أما المشقة فيي مظنة الحكمػة التػي ألجميػا شيػ

  (ٕ).تختمؼ باختبلؼ المسافريف كأحكاليـ  المشقة إلى ذلؾ أف
  

 (ٛ). ي العمة في ذاتياقوّ ثانيًا_ ترجيح العمة بما يُ 
 كعارتيا عمة ذات أكصاؼ . فقاؿ قـك الكصؼ الكاحد  أف تككف عمة ذات كصؼ كاحد   _ُ

                                                 
(   آؿ تيميػة " ُِْٔ/ٖ(   المػرداكم " التحبيػر شػرح التحريػر   )ِّٓ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   ) ((ُ

 ( .ِّْ/ُالمسكدة   )
 .( ِّٗ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   ) (ِ)
 ( .ُٓٔ/ِ(   الشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد )ِّْ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   ) (ّ)
يرادىا ال يعني رجحانيا . ((ْ  األمثمة الكاردة في ىذا المبحث إنما ىي لمتكتيد في أغمبيا   كا 

(   السػػبكي " ِٖٓ/ْفػػي أصػػكؿ األحكػػاـ   ) (   اآلمػػدم " اإلحكػػاـّٗٓ/ٓرازم " المحصػػكؿ مػػف أصػػكؿ الفقػػو   )الػػ(ٓ)  
 ( .ِٕٗ/ِ(   اإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   )ِّٖ/ّاإلبياج شرح المنياج   )

 (.ّّٔ(  الحسف" التعارض بيف األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي )ص " َِٕ/ْابف النجار " الكككب المنير )( (ٔ
(   السػػػػبكي " ِٕٓ/ِ(   الشػػػػككاني " إرشػػػػاد الفحػػػػكؿ   )ِٕٗ/ِاج الكصػػػػكؿ   )اإلسػػػػنكم " نيايػػػػة السػػػػكؿ شػػػػرح منيػػػػ ((ٕ

 ( .ِّٖ/ّاإلبياج شرح المنياج   ) 
ؼ   كعارتػتيا عمػة بكصػؼ كاحػد إنما ىك مف داخؿ العمػة ذاتيػا   بػأف تكػكف العمػة مركبػة مػف عػدة أكصػا رجيدىذا الت (ٖ)

   كليس بأمر خارج كما سترل في المطمب الثاني .فقط 
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أكلى   ألف الحكـ الثابت بو المخالؼ لمنفي األصمي أكثر   فكاف تأثيره أكثر فركعػان   فيػي أكثػر 
تأثيرا . كقاؿ قـك ذات األكصاؼ أكلى   ألف الشريعة حنيفية   فالبػاقي عمػى النفػي األصػمي أكثػر 

 (ُ)فركعو   فينطكم عمى زيادة الحكـ .  ألنو يقؿ فيو االجتياد كتكثر 
كبالتػالي يػدخؿ فيػو كػؿ أنػكاع القتػؿ   كلكػف كجكب القصاص   عمة لالقتؿ كحده اعتبار مثالو :  

كتقػػػؿ   مػػػدان عػػػدكانان   فإنػػػو يتسػػػٌ النفػػػي األصػػػمي ككنػػػو عأكصػػػاؼ أخػػػرل مثػػػؿ متػػػى أتػػػيؼ إليػػػو 
 (ٕ) الصكر التي تنطبؽ عمييا العمة .

 أكلى مف التي ال تككف كذلؾ .فيي   عمتيف سببان   أك سببا لمسبب الأف تككف إحدل  _ِ 
عمػة   حتػى أخذ مػاؿ الغيػر عمػى سػبيؿ الخفيػة جعؿ أكلى مف  القطٌ   السرقة عمةجعؿ  مثالو :
" كىػك قكلػو تعػالى     ألف تمؾ العمة استندت إلى االسػـ الػذم ظيػر الحكػـ بػو إلى النباش  يتعدل

  (ّ).ُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما "َوالس اِرُق َوالس اِرقَ 
ىػػذا إذا تسػػاكت العمتػػاف مػػف كػػؿ كجػػو   أمػػا إذا دؿ الػػدليؿ عمػػى أف الحكػػـ غيػػر منػػكط بالسػػبب ك 

الظاىر   بؿ بمعنى تتمنو   فالدليؿ متبٌ فيو . كما أف القاتي ال يقتي في حالة الغتػب ال 
كالجائٌ   كىك أكلى مف  (ْ)ي الحاقفمف استيفاء الفكر   فيجرم ف لمغتب   كلكف لككنو ممنكعان 

 (ٓ).نسب الحكـ إليو التعميؿ بالغتب الذم يي 
   تػػرجيد عمػػة تكجػػب فػػي الفػػرع مثػػؿ حكميػػػا   عمػػى عمػػة تكجػػب فػػي الفػػرع خػػبلؼ حكميػػػا .   _ّ

  كقػاؿ أبػك في الدية قكؿ الشافعي رحمو ات   ال فرؽ بيف الذكر كاألنثى في جنيف األمة  مثالو :
ػة   فيجب في األنثى مػف األى مى ؽ بيف الذكر كاألنثى في جنيف األى فرٌ حنيفة يي  شػر قيمتيػا   كفػي ة عي مى

ذكر كاألنثى منو خمس مف ىك جنيف الحرة   كفي الفي ذلؾ كاألصؿ  شر قيمتو  الذكر نصؼ عي 
 (ٔ)ألنيا أكفؽ لؤلصؿ .  أكلى كال تفرؽ العمة التي تقطٌ النظر عف األنكثة كالذككرة اإلبؿ . ف

  (ٕ)لكثرة فكائد المتعدية .   قاصرة عمى العمةمتعدية ترجيد العمة ال _ٗ

                                                 

(   السػػبكي " ِٖٓ/ْ(   اآلمػػدم " اإلحكػػاـ فػػي أصػػكؿ األحكػػاـ   )ٖٗٓ/ٓالػػرازم " المحصػػكؿ مػػف عمػػـ األصػػكؿ   )( ُ)
(   الشػػيرازم " التبصػػرة فػػي ُّٖ/ُ(   الغزالػػي " المستصػػفى مػػف عمػػـ أصػػكؿ الفقػػو   )ِّٗ/ّاإلبيػػاج شػػرح المنيػػاج   )

 ( .ْٖٖ/ُأصكؿ الفقو   )
 (.ِٕٔ(  السعدم" مباحث العمة في القياس عند األصكلييف)ص" ْْٔ/ِراقي السعكد )نثر الكركد عمى مالشنقيطي " ( ِ)
 ّٖ( سكرة المائدة " اآلية ّ)

 (.ُٖٗ/ُبكلو فتجمٌ . انظر إبراىيـ مصطفى كآخركف " المعجـ الكسيط ) الذم احتبسالمراد بالحاقف "  ((ْ
 ( .َّٖ/ُمف عمـ أصكؿ الفقو   ) الغزالي " المستصفى (ٓ)
(   ابػف نجػيـ " ِٖٔ/ٓ(   الرازم " المحصكؿ مػف عمػـ األصػكؿ   )ِّٖ/ُلغزالي " المستصفى مف عمـ األصكؿ   )ا (ٔ)

 ( .ّٖٗ/ٖالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ )
(   بػاد شػاه " تيسػير ُّٖ/ّ(   الطكفي " شػرح مختصػر الركتػة   )ِِٔ/ٓالرازم " المحصكؿ مف عمـ األصكؿ   ) ((ٕ

 ( .ِٕٓ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )َّْ/ُآؿ تيمية " المسكدة   ) (  ِٔٓ/ْالتحرير  )
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ختبلؼ األٌئمة رحميـ ات في عمة الكفارة في اإلفطار عمدان في نيار رمتػاف. فبعتػيـ ا مثالو :
انتيػػػاؾ حرمػػػًة " كبعتػػػيـ يقػػػكؿ" العمػػػة فػػػي ذلػػػؾ  "   الجمػػػاع" يقػػػكؿ" العمػػػة فػػػي ذلػػػؾ خصػػػكص 

يقتتػػي عػػدـ التعػػدم عػػف محػػؿ " الجمػػاع " معمػػؿ بػػو فػػي ىػػذا الحكػػـ . فكػػكفي الكصػػًؼ ال" رمتػػاف
انتيػػاؾي " فػػي ىػذا الحكػـً  العمػة . ككػكف   فػػبل تكػكف كفػارة إال فػي الجمػػاع خاصػة الحكػـ إلػى غيػره
  فتمػـز الكفػارة فػي األكػؿ كالشػرب عمػدان  محؿ الحكػـ إلػى غيػره مفيقًتي التعدم  "حرمًة رمتاف

ػاعو كأكػؿو كشيػربو  فيتػرجد  " اؾ حرمػة رمتػافانتيػ" نيػار رمتػاف بجػامٌ  في فػي الجميػٌ مػف ًجمى
   (ُ).حمؿ الحكـ  فكنو متعديان عمى اآلخر لقصكره عىذا الكصؼ بك

    اإذا تعارض قياساف   ككاف أحدىما كجكد العمة فيو تركريا   كاآلخر كجػكد العمػة فيػو نظريػ _٘
 .فإنو يقدـ التركرم المتيقف 

متيقنػة فػإف االقتيػات كاإلسػكار أكصػاؼ تػركرية ا   كككف الخمر مسػكرا   ككف البر قكت مثالو :
 (ِ)   فتقدـ عمى ما ليس كذلؾ .

 
 , وذلك يتضح في الصور التالية : ثالثًا : ترجيح العمة من خالل الحكم الثابت بيا

عمػة ال تكجػب الزيػادة   عنػد قػـك . ألف ال عمػى عمػةو  العمة التي تكجػب حكمػا كزيػادة   مرجحػةه  _ٔ
  (ّ).تراد لحكميا   فما كانت فائدتيا أكثر فيي أكلى 

_ العمة التي تقتتي الكجكب أكلى مف التي تقتتي الندب   كما تقتتي الندب أكلى مف التي  ِ
 (ْ).تقتتي اإلباحة   ألف في الكاجب معنى الندب كزيادة 

الػػرأس ب كبالتػػالي  مػػف نزلػػت لحيتػػو عػػف حػػد الكجػػو   ىػػؿ يمحػػؽ بشػػعر الكجػػو   أك بشػػعر مثالــو :
 أيجب غسمو في الكتكء أـ ال ؟ فيو قكالف لمشافعية "

 نابت عمى بشرة الكجو   فيجب غسمو ب كشعر الخد . ب ألنو شعره يجب أحدىما " نعـ 
محػػػؿ الفػػرض   فػػػبل يجػػب غسػػمو ب كالذؤابػػػة المجػػاكرة لحػػػد خػػارج عػػف ثانييمػػا " ال ب ألنػػو شػػػعر 
 الرأس ال يستحب مسحيا .

الكجػكب   كىػػك أكلػػى بالمصػػير إليػو مػػف اإلباحػػة   كألف الخػػد و يقتتػػي األكؿ ب ألنػػؿ القػػك يػرجد ف
 (ٓ)كالمحية عتك كاحد   فقياسيما عمى بعتيما أكلى .

                                                 
 ( . المراد بإيراد ىذا الفرع التمثيؿ عمى المسألة فقط .  ِٕٕ/َِالشنقيطي " أتكاء البياف في إيتاح القرآف بالقرآف ) ((ُ

 ( .َّٖ/ُالغزالي " المستصفى مف عمـ أصكؿ الفقو   )(ِ) 
 ( .ِّٕ/ّص في أصكؿ الفقو   )الجكيني " التمخي ّ))

(   الحسػف " ْْٖ/ُ(   الشيرازم " التبصرة في أصػكؿ الفقػو   )ِّٖ/ُالغزالي " المستصفى مف عمـ أصكؿ الفقو   ) ((ْ
 ( . ّْٓتعارض األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي   ) ص " 

   ّْٓيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي ص(   الحسف " التعارض بيف األقُّْ/ُالنككم " المجمكع شرح الميذب   )(ٓ) 
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لحكػػـ   عمػػى القيػػاس المعمػػؿ بعمػػة مقػػررة  صػػؿس المعمػػؿ بعمػػة ناقمػػة عػػف حكػػـ األيػػرجد القيػػا _ٖ
لػـ تثبػت شػيئا . كقػاؿ قػـك بػؿ المقػررة أكلػى     كالمقػررة  شػرعيان    ألف الناقمة أثبتت حكمان  صؿاأل

   الذم يستقؿ بالنفي لكال ىذه العمة   كىك تعيؼ .صؿ ألنيا معتتدة بحكـ األ
عميػػة "   كأخػػرل تنفػػي الزكػػاة   كىػػي    تقتتػػي الزكػػاة فػػي الختػػراكات   كىػػي " الطي  عمػػةه  مثالــو : 

 (ُ)" االقتيات "   فتقدـ العمة الناقمة عمى المقررة .
. فالتمسػؾ بالعمػػة التػي تتتػػمف يػرجد القيػاس الػػذم عمتػو عبػادة يحتػػاط ليػا عمػى عمػػة غيرىػا  _ْ

 (ِ).االحتياط أكلى . كمنيـ مف قاؿ " التمسؾ بالتي  تكجب براءة الذمة أكلى
تعميػػػؿ الشػػػافعية نقػػػض الكتػػػكء بمطمػػػؽ مػػػس النسػػػاء ب فإنػػػو أحػػػكط مػػػف تعميػػػؿ المالكيػػػة  مثالـــو :

 (ّ)أك كجكدىا مف المرأة . كالحنابمة لو بقصد الشيكة
مػػنيـ مػػف قػػاؿ " التػػي تػػدرأ يكجػػب الحػػد عمػػى القيػػاس الػػذم ال يكجبػػو   ك _ يػػرجد القيػػاس الػػذم ٓ 

 (ْ). الحد أكلى   فإف الحدكد تدرأ بالشبيات
فػػي قطػػٌ الطريػػؽ   تعػػارض فيػػو قياسػػاف   فيقػػاس عمػػى سػػائر الحػػدكد فػػي عػػدـ  (ٓ)ءدٍ الػػرً  مثالــو :

   كالحد عمى المباشر دكف الردء كالعكف .لمفعؿ ير مباشر قطٌ يده   بجامٌ ككنو غ
باشػر   فتقطػٌ يػده ء كالعكف كالمي دٍ الرً  افيي ألنو يشترؾ فييا   كيستكمكيقاس كذلؾ عمى الغنيمة ب 

 (ٔ)  فيقدـ القياس المسقط لمقطٌ .
 
 
 

 
 

                                                 
(   الزركشػي " ِّٖ/ُ(   الغزالي " المستصػفى مػف عمػـ األصػكؿ   )َِٔ/ٓالرازم " المحصكؿ مف عمـ األصكؿ   ) ((ُ

 ( .ّْٖ/ُ(    الشيرازم " التبصرة في أصكؿ الفقو   )ّْٖ/ْالبحر المحيط   )
 ( . ِّٕ/ِ(   ابف السمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقو   )ِّٔ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   )( ِ)

 (.ُٕٔ/ِالشنقيطي " نثر الكركد عمى مراقي السعكد )( (ّ
(   الشػيرازم ُِٔ/ٓ(   الرازم " المحصكؿ مػف عمػـ األصػكؿ   )ِّٔ/ّالجكيني " التمخيص في عمـ أصكؿ الفقو   )( ْ)

 ( .  ْٖٓ/ُ" التبصرة في أصكؿ الفقو   )
الػػًرٍدء " بالكسػػر كسػػككف الػػداؿ الناصػػر كمػػا قػػاؿ ابػػف األثيػػر . كعنػػد الفقيػػاء العػػكف الػػذم جػػاء لمقتػػؿ مػػٌ القػػـك لكػػف لػػـ ( ٓ)

 (ٔٗ/ِ" جامٌ العمـك في اصطبلحات الفنكف ) األحمد انظريحتر كقت القتؿ لمرضو أك غيره مف العذر . 
(   الحسػف " تعػارض األقيسػة ُْْ/ُي أصكؿ الفقو )(   الشيرازم " التبصرة فِِْ/ُالسرخسي " أصكؿ السرخسي )( (ٔ

 ( .ّْٖاألقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي   )ص " 
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 العمة بأمر خارجي . المطمب الثاني : ترجيح
 

يف العمػػؿ المسػػتنبطة المتعارتػػة   مػػف خػػبلؿ النظػػر فػػي العمػػة إذا لػػـ يػػتمكف المجتيػػد أف يػػرجد بػػ
ذاتيا كطرقيا   أك الحكـ الذم تثبتو   فإنو مدعك لمنظر في قكة األصؿ الذم عميو القياس   كمف 

مف  العمة مف نص أك إجماع أك أمارة   فإذا لـ يتيسر لو ذلؾ فبما يقكم العمة قكة طريؽ إثبات ـثى 
 كفيما يمي الطرؽ التي ترجد بيا العمة مف خارج " األصكؿ كمكافقتيا ليا .

 
  أوًَل : ترجيح العمة بحسب حكم األصل .

إذا تعارتت عمتاف إحداىما ثبتت بػالنص   كاألخػرل ثبتػت باإلجمػاع . فػالقكؿ الصػحيد أنػو _ ٔ
 ةكقاؿ الرازم كجماع.  تقدـ العمة التي ثبتت باإلجماع   كىك قكؿ األرمكم كالبيتاكم كمف تبعيـ

   بأنو يقدـ النص عمى اإلجماع .
 (ِ)  (ُ). لكف األكؿ أصد   ألف النص يقبؿ التأكيؿ كالنسخ كالتخصيص   بخبلؼ اإلجماع

فػي األصػؿ الثػاني  د األصميف ثابتػان قطعػان   كالحكػـ  أف يككف حكـ أح _ كمف تركب الترجيدِ
ػمػثبلن خ فيو عمى الجممة   بأف يككف أحػد األصػميف محػتمبل لمنسػ ان ميختمىف ـ عػف االخػتبلؼ مً   فمػا سى

 (ّ). كاالحتماؿ أكلى كأقكل
المعػاف  "  ك " الشػيادة "   فيقػاؿ "  إنػو متػردد بػيف أصػميف " " اليمػيف "عاف األخػرس ب فلً  مثالو :

" لعاف األخرس يفتقر إلى المفظ " يصد مف الناطؽ   فيصد مف األخرس ب كاليميف "  أك يقاؿ " 
 . فبل يصد ب كالشيادة "

  فاألكؿ   كىك أنو "ما صد مف الناطؽ صد مف األخرس كاليميف " أرجد مف القياس عمى 
ب تعميبلن أنو يفتقر إلى لفظ الشيادة ب ألف اليميف تصد مف األخرس باإلجماع  " شيادة األخرس "

 (ْ)  كاإلجماع قطعي   كأما جكاز شيادتو   ففييا خبلؼ بيف الفقياء   فيترجد صحة لعانو .
مقطػكع بػو . فػإف  أف يثبت أصػؿ إحػدل العمتػيف بخبػر الكاحػد   كاآلخػر بخبػر متػكاتر كنػصه  _ٖ 

ف كػػػاف كاجبػػػان قطعػػػان   فيػػػك حػػػؽ باإلتػػػافة إلػػػى مػػػف ظػػػف صػػػدؽ الػػػراكم    العمػػػؿ بخبػػػر الكاحػػػد كا 
 (ٓ). كاآلخر حؽ في نفسو مطمقا ال باإلتافة

                                                 
 ( .ُُٕ/ُ(   ابف المحاـ " المختصر في أصكؿ الفقو   )ََّ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ   )( (ُ
 (. ِٓسبؽ مناقشة ىذه المسألة في مبحث مسالؾ العمة . انظر )ص "( ِ)

(   الزركشػػي " ُِْ/ّ(   السػػبكي " اإلبيػػاج شػػرح المنيػػاج   )ّٕٗ/ُزالػػي" المستصػػفى مػػف عمػػـ أصػػكؿ الفقػػو   )الغ ((ّ
 ( .ِٕٕ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ْٕٗ/ْالبحر المحيط    )

 (.ُّْالحسف " التعارض بيف األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي )ص "  ((ْ
 ( .ّٕٗ/ُألصكؿ   )الغزالي " المستصفى مف عمـ ا (ٓ)
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  فيقػدـ عمػى مػا ثبػت بعمػـك دخمػو لـ يدخمو التخصيص  بعمكـو  أف يككف أحد األصميف ثابتان _ ٗ 
 (ُ). التخصيص لتعفو

   دقيػؽو  أف يككف أحػد األصػميف ثابتػان بصػريد الػنص   كاآلخػر ثبػت بتقػدير إتػمار أك حػذؼو  _٘
  (ِ). فالنص الصريد أكلى

أف يككف أحد األصميف أصبلن بنفسػو   كاآلخػر فرعػان ألصػؿو آخػر   فػالفرع تػعيؼ عنػد مػف  _ٙ 
ثبػػت بخبػػر الكاحػػد   أقػػكل مػػف أصػػؿ ثبػػت بالقيػػاس عمػػى خبػػر  ككػػذلؾ أصػػؿه جػػكز القيػػاس عميػػو . 

 (ّ)الكاحد .
ــو :   يطيػػر بالػػدباغ كجمػػد الميتػػة   كىػػي منصػػكصه جمػػد مػػا ال يؤكػػؿ لحمػػو قػػكؿ الشػػافعية " مثال

 عمييا .
لكمب   فقكؿ الشافعية أكلػى   الحنفية " جمد ما ال يؤكؿ لحمو ال يطير   قياسنا عمى جمد اكقاؿ  

 (ْ)منصكصه عميو . األصؿ المقيس عميو ألف
أف يككف أحد األصميف مما اتفؽ القائسكف عمى تعميمو   كاآلخر اختمفكا فيو   فػالمتفؽ عمػى  _ٚ 

ف لـ يككنكا كؿ األمة   أقرب إلى ككنو معمكما   مف المختمؼ فيو.   تعميمو مف القائسيف   كا 
ىػي كػكف الحكػـ فػي األصػؿ معمػبل   فيكػػكف كذلػؾ ألنػو تكػكف إحػدل مقػدمات القيػاس يقينيػة   ك   

 (ٓ) . ذلؾ القياس راجحان   عمى ماال يككف شيء مف مقدماتو يقينيان 
بػػدف اإلنسػػاف   إزالػػة النجاسػػة عػػف المكػػاف قياسػػان عمػػى إزالتيػػا عػػف  المجتيػػد تجػػبلػػك قػػاؿ  مثالــو :

  فيػو الكمػب   فػإف إزالة النجاسة عف المكاف قياسان عمى غسؿ اإلناء الذم كلػ تجبكقاؿ اآلخر " 
فػإف األصػؿ األكؿ كىػك إزالتيػا مػف البػدف مجمػٌ   كاجػب إزالة ما أصابو مف نجاسة لعػاب الكمػب 

عمى أنو معمؿ بأنو ينبغي إزالة األقذار عف البػدف كالنظافػة منيػا   بخػبلؼ غسػؿ اإلنػاء مػف كلػكغ 
 نجاسة لعاب الكمب   الكمب فيك مختمؼ في ككنو معمبلن   فالشافعي يقكؿ " عمة غسؿ اإلناء " 

لعاب الكمب طاىر كغسؿ اإلناء مف كلكغو تعبدم كليس معمبل أصبلن   إذ لك كػاف " يقكؿ كمالؾ 
ٌو   كغسؿ سائر النجاسات   كألف لعاب الكمب عنده طاىر بدليؿ  معمبلن لما احتاج إلى سب

 غسؿ ما مسو لعاب الكمب   كتأخير كلـ يرد أمر ب( ٔ)" َفُكُموا ِمم ا َأْمَسْكَن َعَمْيُكمْ قكلو تعالى " " 

                                                 
 ( .ِْٕ/ِ(   الشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ِّٓ/ِابف السمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقو   ) ((ُ
(   الشػككاني " إرشػاد الفحػكؿ   َْٖ/ْ(   الزركشػي " البحػر المحػيط    )ُِْ/ّالسبكي " اإلبياج شػرح المنيػاج   )( (ِ
(ِ/ِٕٕ. ) 

 ( .ِْٖ/ْ(    الزركشي " البحر المحيط   )ِّٓ/ِدلة في أصكؿ الفقو   )ابف السمعاني " قكاطٌ األ(ّ) 
 ( .َُٔ/ُ(   ابف نجيـ " البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ   )ِّٕ/ْالشافعي " األـ )( ْ)
 ( .ِِٔ/ٓ(   الرازم " المحصكؿ مف عمـ األصكؿ   )ِّٔ/ِابف السمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقو   ) (ٓ)

 . ْة المائدة " اآلية سكر  ((ٔ
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 (ُ)البياف عف كقت الحاجة ال يجكز .
 

 ثانيًا_ ترجيح العمة بحسب قوة طريق إثباتيا .  
_ يػػرجد القيػػاس الػػذم يكػػكف مسػػمؾ عمتػػو قطعيػػان   عمػػى القيػػاس الػػذم ال يكػػكف كػػذلؾ   كيػػرجد ُ

 (ِ). كف كذلؾالقياس الذم يككف مسمؾ عمتو مظنكنان بالظف األغمب   عمى ما ال يك
كالقياس الذم ظيرت عميتو باإليماء   راجد عمى ما ظيرت عميتو بالكجكه العقمية   مف المناسػبة 

 (ّ)كالتقسيـ . كالسبر
_ يرجد القياس الذم استنبطت عمة كصػفو بالسػبر المقطػكع بػو   عمػى القيػاس الػذم اسػتنبطت ِ

نفػي المعػارض فػي األصػؿ . بخػبلؼ ة   ك إفػادة ظػف العمٌيػعمة كصػفو بالمناسػبة   لتتػمف السػبر 
 .المناسبة   فإنيا ال تدؿ عمى نفي المعارض

  
 ثالثًا_ أن تتقوى العمة بشيادة األصول وموافقتيا ليا .

يقدـ القياس المكافؽ لؤلصكؿ   بأف تككف عمة أصمو عمى كفؽ األصكؿ المميدة فػي الشػرع  _ ُ
كاحػػد ب ألف كجػػكد العمػػة فػػي األصػػكؿ   جاريػػا عمػػى سػػنف القيػػاس   عمػػى مػػا كػػاف مكافقػػا ألصػػؿ 

 (ْ)الكثيرة   دليؿ عمى قكة اعتبارىا في نظر الشرع . 
ثمػػة  مثالــو :  ثمػػةو مخصكصػػة أكلػػى   ألف لكػػف  الجممػػة    عمػػى حػػراـه  بالميػػتالمي العمػػة المحرمػػة لمي

     (ٓ)الشريعة في الجممة تشيد بيا .
صػد   كسػكت عنػو اآلخػركف   كىػذا يأف تعتتد إحدل العمتيف بمكافقة قكؿ صػحابي انتشػر  _ٕ

  أما مف اعتقده إجماعا صار عنده قاطعػا   كيسػقط سككتي  عمى مذىب مف ال يرل ذلؾ إجماع
 (ٔ).الظف في مقابمتو 

ألنػو ىػذا الشػرط   يصػد الشػافعي   فيػو قياسػاف   قػاؿ البيٌ بشرط البراءة مػف كػؿ عيػب  مثالو :
فيبػرأ البػائٌ فيػو   أك خفػي  ظػاىرو  مك عف عيبو مما يخكق   الصحة كالسقـفي حالة ذم غتيالحيكاف 

                                                 
 (ُّٖالشنقيطي " مذكرة في أصكؿ الفقو )ص "  ((ُ
 ( .  ِٖٕ/ِلشككاني " إرشاد الفحكؿ   )ا (ِ)
 ( .َٓٔ/ٓالرازم " المحصكؿ مف عمـ األصكؿ   ) ((ّ
( ِّٓ/ِ(   ابف السمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقو   )َّْ/ِاإلسنكم " نياية السكؿ شرح منياج األصكؿ   ) (ْ)

 ( .ْْٖ/ْ(   الزركشي " البحر المحيط   )ِْٓ/ّ  السبكي " اإلبياج شرح المنياج   )
 ( .ِٗٗ/ِأبك الحسيف " المعتمد   ) ((ٓ

 ( .ِّٕ/ِابف السمعاني " قكاطٌ األدلة في أصكؿ الفقو   ) (ٔ )
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مخػالؼ لقيػاس القائػؿ بأنػو يبػرأ   كىػك   افرب قكؿ عثمػقي فيذا قياس  عيب خفي ال يعممو  مف 
 (ُ).أنو ال يبرأ شيء لمجيؿ بالمبرأ منو  آخر
عػد   فػبل يبألنػو ممػا يثيػر الظػف باجتماعيمػا  تد بقػكؿ صػحابي كحػده   كلػـ ينتشػر أف تعت _ٗ 

ف كػاف  أف يقكل القياس بو فػي ظػف مجتيػد   إذ يقػكؿ إف كػاف مػا قالػو عػف تكقيػؼ فيػك أكلػى   كا 
 (ِ)قاؿ ما قالو عف ظف كقياس   فيك أكلى بفيـ مقاصد الشرع منا .

  إف ات تبػػػارؾ كتعػػػالى المحصػػػف أف يقػػػكؿ المسػػػتدؿ عمػػػى قتػػػؿ المػػػكطي بػػػالرجـ كػػػالزاني مثالـــو : 
َنا ِإن ُو َكاَن َفاِحَشًة َوَسـاَء َسـِبياًل  تعالى " سمى الزنا فاحشة   كما قاؿ كسػمى    (ّ)" َوََل َتْقَرُبوا الزٍّ

" َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِو ِإن ُكْم َلتَْأُتوَن اْلَفاِحَشـَة َمـا َسـَبَقُكْم ِبَيـا كما قاؿ تعالى   المكاط فاحشة كذلؾ 
لحد في المكاط الػرجـ كالزنػا   بجػامٌ مػا بينيمػا مػف الكصػؼ   فيككف ا (ْ)" ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمينَ 

  فيذا القياس تأيد بقكؿ عدد مف الصحابة   منيـ عمر كعمي كابػف " فاحشة " كىك ككنو المشترؾ
 (٘). عباس كغيرىـ

فػػي نيايػػة ىػػذا المبحػػث يتتػػد لنػػا أىميػػة معرفػػة طػػرؽ التػػرجيد بػػيف العمػػؿ   بحيػػث ال يبقػػى فػػي 
 العمة الكاتحة القكية   التي تظافرت عمى صحتيا العديد مف الدالئؿ كالقرائف .عممية القياس إال 

الذم يتسٌ باتساع أفؽ ليذا الباب إنما ىي إشارة يسيرة النماذج مف طرؽ الترجيد بيف العمؿ كىذه 
كاعمػـ أف طػرؽ التػرجيد في فركع كأصكؿ الشرعية   فقد قػاؿ ابػف السػبكي " " المجتيد كدقة نظره 

 (ٔ)." مف تكسٌ في فف الفقو صر   فإنيا تمكيحات تجكؿ فييا االجتيادات    كيتكسٌ فيياال تنح
 

 
 
 
 

                                                 
 (  َِّٖ/ٖلتحرير )(   المرداكم " التحبير شرح إّٗ/ِالعطار " حاشية العطار عمى جمٌ الجكامٌ ) ((ُ
(   العبلئػي " ِّٔ/ٓ(   الػرازم " المحصػكؿ مػف عمػـ األصػكؿ   )َّّ/ِأبك الحسػيف " المعتمػد فػي أصػكؿ الفقػو   ) ((ِ

 ( .ٕٓ/ُإجماؿ اإلصابة في أقكاؿ الصحابة   )
 .  ِّسكرة اإلسراء " اآلية ( ّ)

 . ِٖسكرة العنكبكت "اآلية  ((ْ
 (.ْٗ/ْو كتكتيد مذاىب األئمة)سالـ " صحيد فقو السنة كأدلت ((ٓ
 ( .َّّ/ّ(   الجكيني " التمخيص في أصكؿ الفقو   )ِْٔ/ّالسبكي " اإلبياج شرح المنياج   ) ((ٔ



 35 

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث :                        
 أثر اَلختالف في تحديد العمة في الفروع الفقيية        

 وفيو ثالث مباحث :
 

 .ت المبحث األول : أثر اَلختالف في تحديد العمة في العبادا
  

 المبحث الثاني : أثر اَلختالف في تحديد العمة في المعامالت .
 

المبحـــث الثالـــث : أثـــر اَلخـــتالف فـــي تحديـــد العمـــة فـــي األحـــوال 
 الشخصية .
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 المبحث األول : أثر اَلختالف في تحديد العمة في العبادات .   

 وفيو ثالث مطالب :
 

 ميو .المطمب األول : صالة المَمى ع   
 
 إثبات األىمة بالحساب .المطمب الثاني :    
 
  الزكاة في مال اليتيم والصبي والمجنون .المطمب الثالث :    
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 المبحث األول : أثر اَلختالف في تحديد العمة في العبادات .  
 

اىب الفقييػة يتمخص عممنا في ىذا الفصؿ   في التركيز عمى ذكر العمؿ التي اعتمػدىا أئمػة المػذ
في المسائؿ المبحكثػة   كذكػر األدلػة الداعمػة كالمؤيػدة ليػا   كمػف ثىػـ نػكرد المناقشػات التػي جػرت 

ص إلى التػرجيد بينيػا مي حكؿ ىذه العمؿ   مف حيث صبلحيتيا كقكتيا لجعميا مناط الحكـ   ثـ نخٍ 
سبؽ الحديث عنيا بما يقتتيو البحث كالنظر الصحيد   دكف الخركج عف القكاعد كالشركط التي 

 في أثناء الفصؿ األكؿ كالثاني .
كمما يجب التنبيو عميو في ىذا الصدد   أف المسائؿ المبحكثة في ىذا الفصؿ التطبيقي ال تعتمػد 

نما منيا ما لو نص   كمنيػا مػا يعتمػد عمػى القيػاس    وشرعي كصفي إثباتيا عمى القياس فقط   كا 
  قد حدث اختبلؼ بيف الفقياء في فيػـ معنػى الػنص  غير أف المسائؿ التي فييا نصكص شرعية

 اكتأكيمو   نتيجة عمػكـ الػنص أك ككنػو مطمقػان أك غيػر ذلػؾ   كبالتػالي كػاف االخػتبلؼ فػي دخكليػ
الشػارع  لعمة التػي أنػاطالختبلفيـ في تحديد ا أحد أجزائو أك ال   نتيجةن  اتمف النص العاـ كجعمي

 الحكـ بيا . 
ث في ىذا الفصػؿ عمػى ذكػر العمػؿ التػي حػددىا الفقيػاء فػي كػؿ مسػألة مػف لذا تركز اىتماـ الباح

المسػػائؿ المطركحػػة لممناقشػػة كالنظػػر   كحػػاكؿ قػػدر المسػػتطاع تكجػػو األدلػػة كالمناقشػػات بمػػا يخػػدـ 
 ىذا اليدؼ   بحيث تظير قكة العمؿ التي حددىا العمماء أك تعفيا . كات المكفؽ  
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  (ٔ). صالة المَمى عميوقضاء "  المطمب األول
 

تعترم المرء في بعض األحياف حاالتو مف اإلغماء كفقداف الكعي   ألسباب ال  صورة المسألة :
دخؿ لو فييا   مف مرض كغيره   كقد تمتد ىذه الحالة لعدة ساعات أك أياـ   كبالتػالي ربمػا خػرج 

دراكو   فيؿ عمػى ىػذا المكمػ ا فػات مػف الصػبلة ؼ قتػاء مػكقت الصبلة كلـ يتعد المكمؼ كعيو كا 
 أك ال .

   تحرير محل النزاع :
 المغمػػػػػػػػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػػو إمػػػػػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػػػػػكف اإلغمػػػػػػػػػػػػػاء حصػػػػػػػػػػػػػؿ باختيػػػػػػػػػػػػػاره   أك بغيػػػػػػػػػػػػػر اختيػػػػػػػػػػػػػاره . 

سػػكر   أك أخػػذ البػػنج أك المػػادة المنٌكمػػة إلجػػراء فػػإف غػػاب عػػف الػػكعي باختيػػاره   كمػػف شػػرب المي 
 (ِ)امة الفقياء .عممية مثبل   فإف ىذا يقتي الصبلة التي فاتتو في قكؿ ع

أك مػرض كنحػكه   ففاتتػو صػبلة  د اإلنساف كعيو بغير اختياره   كالمغمى عميػو بحػادثو لكف إف فقٍ 
 قكم بيف الفقياء   كىك محؿ البحث في ىذا المطمب. كنزاعو  أك صمكات   فيذا محؿ اختبلؼو 

 مذاىب الفقياء :
 كابف حـز   كمف المعاصريف  فعيةالمالكية كالشاكىك مذىب ال قتاء عميو     المذىب األول :

فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة محمػػػػد الصػػػػالد ابػػػػف عثيمػػػػيف   كالمجنػػػػة الدائمػػػػة لمبحػػػػكث العمميػػػػة كاإلفتػػػػاء 
 (ّ).السعكدية

 (ْ)ة .فيحنال   فإف زادت فبل يقتي   كىذا مذىبيقتي خمس صمكات   المذىب الثاني :
 (ٓ)  كىك مذىب الحنابمة . مائويقتي جميٌ ما فاتو مف الصمكات حاؿ إغ المذىب الثالث :
 يعكد اختبلؼ الفقياء في مسألة قتاء صبلة المغمى عميو بغير اختياره إلى " سبب الخالف :

ألحقػو مطمقػا في تحديد العمة   التػي ينبنػي عمييػا الحكػـ   فمػف أسػقط عنػو القتػاء  فيـاختبل _ٔ
كمػػػف أكجػػػب عميػػػو القتػػػاء ألحقػػػو كىػػػؤالء ىػػػـ الفريػػػؽ األكؿ     بػػالمجنكف لعمػػػة " عػػػدـ التكميػػػؼ " 

كالػذيف كىـ أصحاب المػذىب الثالػث   بالقتاء لما فات    ولعمة " التكميؼ " كبالتالي طالببالنائـ 
                                                 

 (.ْٔٔ/ِانظر إبراىيـ مصطفى كآخركف " المعجـ الكسيط )فقد الحس كالحركة لعارض . اإلغماء ىك (ُ) 
(  ٗٔ/ُ(  الشػافعي " األـ )ُّٖ/ُيػة المجتيػد كنيايػة المقتصػد   )(   ابف رشد " بداُّٖ/ِالسرخسي " المبسكط   )( ِ)

 (.ْْٔ/ُابف قدامة " المغني   )
   (ٕٓٓ/ُ" حاشػػية العػػدكم عمػػى شػػرح كفايػػة الطالػػب الربػػاني   )  العػػدكم  (ِِْ/ُعبػػد البػػر " االسػػتذكار   ) ابػػف(ّ) 

(   ُٕ/ٔجنػػة الدائمػة لمبحػػكث العمميػة كاإلفتػػاء   )(  مجمكعػػة عممػاء " فتػاكل المُٗ/ِالنػككم " المجمػكع شػػرح الميػذب   )
 .( ُٖ/ِ(   ابف عثيميف " الشرح الممتٌ عمى زاد المستقنٌ   )ِٖٔ/ٓمجمكعة عمماء " المكسكعة الفقيية الككيتية   )

 (.ُِْ/ِ(   ابف نجيـ " البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  )ُّٖ/ِالسرخسي " المبسكط   )( ْ)
(   البيكتي" الركض المربػٌ شػرح زاد المسػتقنٌ ِٕٕ/ُ(  المرداكم " اإلنصاؼ   )ّٕٕ/ُشرح الكبير  )ابف قدامة " ال( ٓ)

(  ُ/ُّٗ.) 
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بجػامٌ تكسطكا في ذلؾ   كقالكا إف زاد عمػى خمػس صػمكات ال يقتػي   فمػرة ألحقػكه بػالمجنكف   
 (ُ).صحاب المذىب الثاني  كىـ أبجامٌ التكميؼ كمرة ألحقكه بالنائـ عدـ التكميؼ   

 عدـ كجكد نصكص شرعية تحسـ الخبلؼ في المسألة ._ ٕ
 أدلة المذاىب :

 القافمين بسقوط الصالة عن المَمى عميو مطمقًا . أدلة المذىب األول :
 , فمم يقـض و , فذىب عقموأغمي عمي"  ما ركاه مالؾ عف نافٌ أف ابف عمر الدليل األول : 

 (ّ)." أياماً أنو أغمي عميو " شيبو في مصنفو  أبي لركايات عند ابفكفي بعض ا (ِ)" الصالة
اَلَة َكاَنْت َعَمـى اْلُمـْؤِمِنيَن ِكتَاًبـا أف الصبلة تجب لمكقت   لقكلو تعالى " "  وجو اَلستدَلل ِإن  الص 

ف كاإلغماء   فإذا فات الكقت لـ تجب الصبلة إال بدليؿ ال تنازع فيو   كبالتالي فالجنك (ْ)" َمْوُقوتًا
يمنٌ كجكب الصبلة   كال إعػادة سػكاء كثػر زمػف   بغير معصية كما في معناىما مما يزيؿ العقؿ 

 (ٓ).الجنكف أك اإلغماء أـ قؿ
 قياس المغمى عميو عمى المجنكف . الدليل الثاني :

ذا ني فالمغمى عميو ال يعقؿ كال يفيـ      في حكـ ألنو أصبد فالخطاب عنو مرتفٌ   و لـ ينتبو   بٌ كا 
" رفع القمم عن ثالث , عن النافم حتى  الذم قاؿ في حقو النبي    المجنكف فاقد العقؿ

ر في   فإذا كاف كؿ مف ذك (ٔ)" يحتمم , وعن المجنون حتى يفيق يستيقظ , وعن الصبي حتى
 لـز الناس أف يؤدكىا فيو   فبل يجكز أداؤىا فيفي كقتيا الذم أي  غير مخاطب بالصبلة الحديث 

إال بدليؿ جديد يكجب األداء   كال دليؿ يكجب الصبلة عمى المغمي عميو   فيي عنو غير كقتيا  
   (ٕ).  كبناءن عميو فالمغمى عميو أصبد غير مكمؼ بالصبلة التي ناـ عنيا ساقطة كالمجنكف 

 . قياس المغمى عميو عمى العاجز الدليل الثالث :
لسػا كيسػقط عنػو القيػاـ   ثػـ إف عجػز عػف الجمػكس   فالعاجز عف القيػاـ فػي الصػبلة   يصػمي جا

صــل قافمــا فــذن لــم  سػػقط عنػػو حتػػى يبمػػ  حالػػو متػػطجعا إلػػى اإليمػػاء   كمػػا جػػاء فػػي الحػػديث "

                                                 

 (   الحسف " التعارض بيف األقيسة كأثره في الفقو اإلسبلمي  ُّٖ/ُابف رشد " بداية المجتيد كنياية المقتصد   )( ُ)
 ( . ِْْ) ص " 

 .(ِِح  ُِ/ُباب جامٌ الكقكت   مالؾ " مكطأ اإلماـ مالؾ   )( ِ)
(   ْٖٔٔ  ح ِٗٔ/ ِابف أبي شيبة " مصنؼ ابف أبي شيبة   ) كتاب الصبلة   بػاب مػف قػاؿ " لػيس عميػو إعػادة   ( ّ)

 كقد صححاه . .( ُٗٓ/ ُصد مف آثار الصحابة   ) الباكستاني " ما 
 . َُّسكرة النساء " اآلية ( ْ)

 ( .ُٗ/ِ  النككم " المجمكع شرح الميذب   )( َُٗ/ُالشافعي " الرسالة   )( (ٓ
(   صػحيد ابػف ِّّْ  ح  ُٔٓ/ٔالنسائي " سنف النسائي   ) كتاب الطبلؽ   باب مف ال يقٌ طبلقػو مػف األزكاج   ( ٔ)

 (   قاؿ األلباني في سنف النسائي " حديث صحيد .ُِْ  ح ّٓٓ/ ُحباف   ) كتاب اإليماف   باب التكميؼ   
 ( .ٕٖٓ/ُالمحمى باآلثار   )ابف حـز "  (ٕ)
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سػقط عنػو مػا سػكل إذا لػـ يقػدر عمػى اإليمػاء   فػ (ٔ)" تستطع فقاعدا فذن لم تسـتطع فعمـى جنـب
كبالتػالي    التكميػؼ حينئػذو  سػقط عنػومػاء عف اإليماء بما لحقو مف اإلغاإليماء   فكذلؾ إف عجز 

القتاء في شيء مما فاتو حالة ذىػاب العقػؿ   الػذم ىػك منػاط التكميػؼ   فيكػكف تػمف ال يمزمو 
 (ِ).القاعدة التي كتعيا الفقياء " إذا أخذ ما أكىب أسقط ما أكجب "

 
 القافمين بقضاء خمس صموات فما دون . :أدلة المذىب الثاني 

ــدليل األول مثػػؿ ىػػذا  إجمػػاع الصػػحابة   فإنػػو ركم عػػف عمػػي كعمػػار كعبػػد ات بػػف عمػػر  : ال
 (ٖ)كلـ يرك عف غيرىـ خبلفو فيككف إجماعا . القكؿ  

في حالػة اإلغمػاء المسػتمر   أكثػر مػف يػـك كليمػة   قياس اإلغماء عمى الجنكف    : الدليل الثاني
غمػاء بجػامٌ ذىػاب منػاط التكميػؼ ألف الجنكف يعجزه عف فيػـ خطػاب التكميػؼ   فيقػاس عميػو اإل

 (٘ )(ْ).   بجامٌ التكميؼ في كؿو   أما اإلغماء القميؿ   فإنو يقاس عمى النـك  مف الجميٌ
كليمة   أك أقؿ فإنو يجب عميػو القتػاء  مشقة كالحرج   فمف أغمي عميو يكـه قمة الالدليل الثالث : 

ف زاد عمى يكـ كليمة فبل قت اء عميو   ألنو يحرج فػي القتػاء لػدخكؿ النعداـ الحرج في حقو   كا 
 (ٔ)كالحد الفاصؿ بيف القميؿ كالكثير ىك ست صمكات . , العبادة في حد التكرار
 القائميف بكجكب قتاء جميٌ ما فات المغمى عميو مف الصبلة . أدلة المذىب الثالث :

ما أف النكـ ال يطػكؿ   فك بجامٌ التكميؼ في كؿو قياس المغمى عميو عمى النائـ    الدليل األول :
لقتاء فػي حػاؿ فػكات الصػبلة   قد ثبت فيو ا فكذا اإلغماء   فاألصؿ المقيس عميو كىك " النـك "

                                                 

  ح  ْٖ/ِأخرجػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو   ) أبػػػكاب تقصػػػير الصػػػبلة   بػػاب ًإذا لػػػـ يطػػػؽ قاعػػػدا صػػػمى عمػػػى جنػػػب    (ُ)
ُُُٕ. ) 

(   ابػػف القاسػػـ " حاشػػية الػػركض المربػػٌ    ُِٔ/ِ(   المػػرداكم " اإلنصػػاؼ   )ِٕٖ/ُابػػف عبػػد البػػر " االسػػتذكار   ) (ِ)
(ِ/ّٔٗ. ) 
 ( .ُِٗ/ُ(   السمرقندم " تحفة الفقياء   )ِْٔ/ُاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   )الك (ّ)

 ( .ُِٗ/ُ(   السمرقندم " تحفة الفقياء   )ُّٖ/ِالسرخسي " المبسكط   ) (ْ)
كه لعػػؿ كجػػو اعتبػػار الحنفيػػة لخمػػس صػػمكات فقػػط   ىػػك أف الغالػػب فػػيمف أغمػػي عميػػو لسػػبب عػػارض   أف يكػػكف إغمػػا  (5)

تمف ىذه الفترة   كبالتالي مطالبة بقتاء خمس صمكات أغمي عنيا ال يدخؿ في حيز المشقة كالحرج   كأمػا مػف زاد عمػى 
ذلؾ   فإنو يعتبر قد دخؿ في حيز المرض   كتكميفو بقتاء أكثر مف خمس صمكات يدخمو فػي حيػز المشػقة كالحػرج   ألف 

سبب مرض كعمة مبلزمػة ليػذا المكمػؼ   فاقتتػى األمػر التخفيػؼ عػنخ اإلغماء حينما امتد ألكثر مف خمس صمكات كاف ب
   كعدـ مطالبة بأكثر مف ذلؾ . كات أعمـ . 

 
 ( .ِْٔ/ُالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) ((ٔ
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  فيقػاس عميػو اإلغمػاء  (ُ)من نام عـن صـالة أو نسـييا , فميصـميا إذا ذكرىـا ""  النبػي  لقكؿ
 يسػقط عنػو قتػاء شػيء فػالمغمى عميػو حكمػو حكػـ النػائـ   الكبالتػالي    التكميؼ في كػؿو بجامٌ 

 (ِ).كغيرىامف الكاجبات التي يجب قتاؤىا عمى النائـ   كالصبلة كالصياـ 
ثالثـة   ُغشـي عمـى عمـار" قػد كقػٌ مػف فعػؿ الصػحابة مػا يؤيػد القتػاء   فقػد  الدليل الثاني :

  (ْ)بف جندب نحكه . ةر صيف كسمي   ككذلؾ فعؿ عمراف بف حي (ّ)"أيام فقضاىن عندما أفاق 
 قشة :المنا

   مناقشة أدلة المذىب األول :
 اإلغماء كالجنون , فيسقط عنو التكميف . :مناقشة الدليل األول 

 يمكف الرد عمى ىذا القياس مف كجييف "الرد : 
ألف العمػة لػـ تتحقػؽ فػي ىػذا الفػرع مٌ الفارؽ    قياس اإلغماء عمى الجنكف قياسه  األول :الوجو 

بػؿ ىػك كالنػائـ   فػإف الشػبو كجػكد العمػة فػي األصػؿ كالفػرع      كمف المعمكـ أف مف شرط القياس
بو بالمجنكف ب فإف اإلغمػاء ال يػؤثر فػي عقػؿ اإلنسػاف مػف جيػة الػزكاؿ   فيو بالنائـ أقكل مف الشى 

يسػتطيٌ أف يػتكمـ  كلكنو أشبو بالنائـ مف جيػة السػبات كالخػدر  كالنػائـ حقيقتػو أنػو مخػدر  أم" ال
 .  رب إلى النائـ منو إلى المجنكف غمى عميو أق. فالم كال يفيـ الخطاب
أقػكل شػبو بالنػائـ الكجػو  كلكػفأف المغمػى عميػو فيػو كجػو شػبو بػالمجنكف    ناسػٌمم الوجو الثـاني :

" ىػك  منػاقك لمشػارع    ؿ كجكب الصبلة عميػو كتكميفػو احتطنػاإلى أف األص إذا نظرناا كأعظـ   فإن
 ى األصػػػؿ مػػػف ككنػػػو مكمفػػػان كميػػػؼ أك ال   فيبقػػػى عمػػػشػػػؾ فػػػي عػػػذره ىػػػؿ ييسػػػقط التكنحػػػف ن مكمػػػؼه 
 (ٓ). كالنائـ

تسقط الصالة عن المـريض حـال العجـز التـام , فيقـاس عميـو المَمـى  : مناقشة الدليل الثاني 
 عميو .

بػؿ يصػمي بقمبػو   كيكفػي منػو  ال تسقط الصبلة عف المريض إذا بم  إلػى ىػذه الحالػة   رد :ـــــــــال
ف  النية فقط    كاف أكثر مف يـك كليمة إذا كاف مفيقا ب ألنو يفيـ متمكف الخطػاب كالتكميػؼ   كا 

                                                 

بػف ماجػة " (   آّْ  ح ُٔٔ/ُأبك داكد " سنف أبي داكد   ) كتػاب الصػبلة   بػاب مػف نػاـ عػف الصػبلة أك نسػييا    (ُ)
( كقػػاؿ محققػو الشػػيخ األلبػػاني ٕٗٔ  ح  ِِٕ/ُسػنف ابػػف ماجػة   ) كتػػاب الصػػبلة   بػاب مػػف نػاـ عػػف الصػػبلة أك نسػييا  

 حديث صحيد .
 ( .ْْٔ/ُابف قدامة " المغني   ) (ِ)
 ه.( كقد تعفآَِ/ُالباكستاني " ما صد مف آثار الصحابة )(   ُِٖ/ِالبييقي " معرفة السنف كاآلثار  ) (ّ)

 ( .ِٖٖ/ُ(   ابف عبد البر " االستذكار   )ْْٔ/ُابف قدامة " المغني   ) (ْ)
   محاتػػرة مػف يجػػب عمػػييـ قتػاء الصػػبلة لعػػذر (   الشػػنقيطي " شػػرح زاد المسػتقنٌ  ْْٔ/ُابػف قدامػػة " المغنػي   ) (ٓ)

 .  ِٕشريط صكتي رقـ 
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  ال    فيػػك فاقػػد لمػػكعي المغمػػى عميػػوبخػػبلؼ ككػػؿ مػػف ىػػذا حالػػو فإنػػو ال يسػػقط عنػػو التكميػػؼ   
 (ُ).يفيـ الخطاب كليس ىك أىبلن لمتكميؼ في حالتو ىذه 

 
 مناقشة أدلة المذىب الثاني :

: يقضــي المَمــى عميــو , إذا أغمــي عميــو خمــس صــموات فــدون , وَل  مناقشــة الــدليل األول
 يقضي أكثر .

ألنػو أسػقط عػف المغمػى عميػو سػت صػمكاتو   ىذا القكؿ  تعيؼ ال كجو لو في القيػاس    الرد :
كلـ ير عميو قتاء شيءو منيف   كأكجب عميو إف أغمػي عميػو خمػس صػمكاتو أف يقتػييف ب فمػـ 

كال  بجػػامٌ " عػػدـ التكميػػؼ "  عنػػو مطمقػػان ف فػػي إسػػقاط القتػػاء يقػػس المغمػػى عميػػو عمػػى المجنػػك 
ب القتػاء عميػو فػي كػؿ مػا نػػاـ كجػ  بجػامٌ " التكميػؼ " كبالتػػالي قػاس المغمػى عميػو عمػى النػائـ 

  . عنو
خمػػس صػػمكات   إمػػا أف يكػػكف عػػف دليػػؿ يقتتػػي ذلػػؾ أك ال   فػػإف كػػاف قتػػاء اشػػتراطيـ كػػذلؾ 

ال فيػػػك  ال فػػػرؽ بػػػيف قتػػػاء خمػػػس صػػػمكات أك تحكػػػـ محػػػض   إذ عػػػف دليػػػؿ كجػػػب إظيػػػاره   كا 
 (ِ).ست

 اإلجماع من الصحابة عمى قضاء خمس صموات .:  مناقشة الدليل الثاني
ال حجة ليػـ فػي فعػؿ   كما أنو  ىذا اإلجماع ال يثبت مٌ كجكد المخالؼ مف الصحابة  الرد :
ؿ إنو لك أغمي عمػي أكثػر لػـ   بأنو قتى صبلة يـك كليمة لما أغمي عميو   فإنو لـ يق عمار 
  (ّ). أقض

 مناقشة أدلة المذىب الثالث : 
 قياس المَمى عميو عمى النافم . : مناقشة الدليل األول 

  ألف تػػأثير اإلغمػػاء  و يكجػػد فػػرؽ بػػيف المقػػيس كالمقػػيس عميػػوىػػذا قيػػاس مػػٌ الفػػارؽ   ألنػػ الــرد :
فكؽ النـك ب ألف النكـ  نا اإلغماءذا اعتبر عمى المغمى عميو   أشد مف تأثير النـك عمى النائـ   كل

حالة طبيعية كثيرة الكقكع   كسببو شػيء لطيػؼ سػريٌ الػزكاؿ   كاإلغمػاء عمػى العكػس   أال تػرل 
أف التنبيو كاالنتباه مف النـك في غاية السرعة   كأما التنبيو مف اإلغماء فغير ممكف   كمعمػـك أف 

ض   فيػػك بحػػاؿ الجنػكف أشػػبو   كبالتػػالي فػػاألقرب إلػػى النػـك لػػذة   بخػػبلؼ المغمػػى عميػو فإنػػو مػػر 
 (ْ) القياس اعتبار المغمى عميو كالمجنكف   فيككف غير مكمؼ كال يقتي ما فات .

                                                 

 ( .ِْٔ/ُبدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) (   الكاساني "ٕٕ/ُالمرغياني " اليداية شرح البداية   ) (ُ)
 ( .ٖٔٓ/ُابف حـز " المحمى باآلثار   ) ((ِ
 ( .َِّ/ُابف عبد البر " االستذكار   ) ((ّ
 ( .ِِْ/ِ(   العبدرم " التاج كاإلكميؿ   )ِٕٖ/ُابف عبد البر " االستذكار   ) (ْ)
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 حدث ىذا األمر مع الصحابة فقضوا الصالة .: مناقشة الدليل الثاني 

ػػال حجػػة فػػي فعػػؿ بعػػض الصػػحابة   مػػٌ مخالفػػة الػػبعض   لً  "الــرد  قػػكؿ صػػكؿ أف ا ثبػػت فػػي األمى
  فقد ثبت عف بعض الصحابة أنيـ لـ  الصحابي فيما ال نص فيو يعتبر حجة إذا لـ يخالفو غيره

 (ُ). يقتكا ما فاتيـ
 

 الترجيح :
مػػف خػػبلؿ النظػػر فػػي األدلػػة التػػي سػػاقيا كػػؿ فريػػؽ   كالمناقشػػات التػػي كردت عمػػى ىػػذه األقػػكاؿ   

  كبػذلؾ يظيػر حددت لديو استنادن ألدلة متعددة أف كؿ فريؽ بنى رأيو عمى العمة التي تيتتد لنا 
 .مييا االختبلؼ في تحديد العمة عمى االختبلؼ في الحكـ الشرعي المترتب عأثر 

غير أف المجتيد األصكلي يستطيٌ مف خبلؿ النظر فػي األدلػة كمعرفتػو بطػرؽ التػرجيد بينيػا أف 
 يرجد ما يقتتيو الدليؿ كالنظر الصحيد .

   كىاالتػي قػػدم العمػؿالمناقشػات التػي جػرت بيػنيـ إلثبػػات صػحة األدلػػة   ك  النظػر فػي كمػف خػبلؿ
يتػػرجد لػػدل الباحػػث المػػذىب األكؿ   القائػػؿ بعػػدـ القتػػاء عمػػى مػػف أغمػػي عميػػو   ميمػػا طالػػت 

 المدة أك قصرت   كذلؾ لؤلدلة اآلتية "
 _ قكة األدلة كاألقيسة التي جاء بيا أصحاب ىذا المذىب .ُ
 قيسة التي جاءت بيا باقي المذاىب .تعؼ األدلة كاأل _ِ
مف ال يعقؿ الخطاب   كفيو _ ألف تكميؼ المغمى عميو بقتاء الصمكات الفائتة   فيو تكميؼ ّ

 اإلغماء لفترة طكيمة   كالشريعة بما ال يطاؽ   كأيتان فيو حرج كمشقة   خاصة إذا كافتكميؼ 
َوَما َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدٍّيِن ِمْن " ى  قاؿ تعالالتيسيرب كالمشقة   كأمرت جاءت برفٌ الحرج

  (ِ)."َحَرجٍ 
  

            
 
 
 
 

                                                 

 ( .ٖٔص " الباكستاني " أصكؿ الفقو عمى منيج أىؿ الحديث   ) ( ُ)
 . ٖٕسكرة الحج " اآلية  (ِ)
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 .الرؤية باليالل أو الحساب الفمكي المطمب الثاني : إثبات       
 

قد جرل العمؿ في إثبات دخكؿ الشير القمرم بالرؤية البصرية   كمٌ تقدـ عمـ لة : صورة المسأ
الفقيية مكتكع جػكاز إثبػات دخػكؿ الشػير القمػرم مػف خػبلؿ الفمؾ كالفتاء   ظير عمى الساحة 

 الحسابات الفمكية   كنحف في ىذا المطمب نتناكؿ ىذه المسألة بالبحث كالدراسة . كات المكفؽ .
  تحرير محل النزاع :

مف الثابت لدل جميٌ الفقياء أف الشير اليجرم ال يمكف أف يمتد ألكثر مف ثبلثػيف يكمػا   فيػك  
  فػػي عممػػاء الكػػكف تسػػعة كعشػػريف يكمػػا   أك ثبلثػػيف يكمػػا فقػػط   كقػػد كقػػٌ الخػػبلؼ بػػيف إمػػا أف ي

فمنيـ مف حصر طػرؽ إثبػات دخػكؿ اليػبلؿ فػي الرؤيػة البصػرية أك طريقة إثبات دخكؿ اليبلؿ   
إكمػػاؿ عػػدة الشػػير ثبلثػػيف يكمػػا   كمػػنيـ مػػف أجػػاز االعتمػػاد عمػػى الحسػػابات الفمكيػػة فػػي إثبػػات 

 دخكؿ الشير .
 :اىب الفقياء مذ

 البصػػريةالرؤيػػة إال مػػف خػػبلؿ األىمػػة فػػي الحػػج كفػػي رمتػػاف  إثبػػاتال يجػػكز  المــذىب األول :
  كمػػػف المعاصػػػريف الشػػػيخ (ِ)  كىػػػك مػػػذىب جميػػػكر الفقيػػػاء مػػػف أصػػػحاب المػػػذاىب األربعػػػة (ُ)

فػػي بكػػر أبػػك زيػػد  كىيئػػة كبػػار العممػػاء الشػػيخ محمػػد بػػف إبػػراىيـ   كالشػػيخ عبػػد العزيػػز بػػف بػػاز  ك 
 (ّ)المممكة العربية السعكدية .

 .الفمكي يجكز إثبات األىمة في الحج كفي رمتاف مف خبلؿ الحساب المذىب الثاني : 
كمف القائميف بذلؾ ابف سريج   كالسبكي   كابف قتيبػة   كمحمػد ابػف مقاتػؿ   كمطػرؼ بػف عبػدات 

  (ْ)اتػؿ الػرازم   كالقشػػيرممحمػػد بػف مقكالقفػاؿ الشاشػػي   كالقاتػي أبػك الطيػب   ك بػف الشػخير  ا

                                                 
 ( المقصكد بالرؤية البصرية أمراف " (ُ

 األكؿ " الرؤية بالعيف المجردة . 
 الثاني " الرؤية بكاسطة اآلالت كالمناظير الحديثة .

 (  ُٖٖ/ُ(   القركم " الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية   )ّٕٖ/ِحاشية ابف عابديف   ) ((ِ
 (  ُْْ/ْ(   القرافي " أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ   )ِّٓ/ُربيني " اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع   )الش 
(   مكقٌ الشيخ عبد العزيز ابف باز   ّْ_ِّ/ّمجمكعة عمماء " أبحاث ىيئة كبار العمماء   ) (ّ)

http://www.binbaz.org.sa/mat/8411  
(   ّّٕ/ّ(   مجمكعة عمماء " أبحاث ىيئة كبار العمماء   )ِٖٓ/ِآف الكريـ   )القرطبي " الجامٌ ألحكاـ القر  (ْ)

 ( .ُُِ/ُالسبكي " الفتاكل   )
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كمحمػد رشػيد   (ِ)شػاكر كأحمػد  (ُ)كمف المعاصريف مصػطفى الزرقػاء   كمحمػد بخيػت المطيعػي
 (ّ)رتا.

 ما يأتي " كاف مف أىـ األسباب التي أدت إلى اختبلؼ الفقياء في ىذه المسألة  سبب الخالف :
    في إثبات دخكؿ الشير طان لمحكـاختبلفيـ في تحديد العمة التي جعميا الشارع منا_ ُ

ػػالقمػػرم   فمػػف الفقيػػاء مػػف قى    كجعػػؿ عمػػة ذلػػؾ " تحقػػؽ ؿ عمػػى الرؤيػػة البصػػرية إثبػػات اليػػبل رى صى
  كجعػؿ عمػة  دقيقػةالرؤية البصرية "   كمنيـ مف أجاز إثبات اليبلؿ بكاسطة الحسابات الفمكيػة ال

ف كسػائؿ اإلثبػات أك بغيرىػا مػ سػكاء كػاف ذلػؾ بالرؤيػة  "التحقػؽ مػف ظيػكر اليػبلؿ الجكاز لػذلؾ "
 (ْ).كالحساب الفمكي 

 
 أدلة المذاىب :

 لقائميف بمنٌ إثبات األىمة بالحساب .اأدلة المذىب األول : 
عمـيكم فـأكمموا  مصـوموا لرؤيتـو, وأفطـروا لرؤيتـو , فـذن غـ" " رسػكؿ ات  قػكؿ الدليل األول :

                                                                                                                                                                (ٓ)" عدة شعبان ثالثين
م َل تصـوموا حتـى تـروا اليـالل , وَل تفطـروا حتـى تـروه , فـذن ُغـ" "   ولػك ق الـدليل الثـاني :

 (ٔ)"عميكم فاقدروا لو 
 الشير ىكذا وىكذا يعني مرة , إنا أمة أمية َل نكتب وَل نحسب "  قكؿ النبي  الدليل الثالث :

                                                 

المطيعي " إرشاد أىؿ الممة إلى إثبات األىمة   نقبل عف أحمد زكريا عبد المطيؼ    (ُ)
http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.sh//tml 

اكر " أكائؿ الشيكر العربية ىؿ يجكز شرعان إثباتيا بالحساب الفمكي   نقبل عف أحمد زكريا عبد المطيؼ " أحمد ش (ِ)
المجيزكف لمعمؿ بالحساب الفمكي كأدلتيـ "   

http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml 
 فقييةشاه " الحسابات الفمكية ك إثبات شير رمتاف" رؤية  عمى (ّ)

. http://books.google.ps   
(
4
 بالحساب الفمكي (   الدسكقي" بطبلف العمؿُّالقدكمي" بياف حكـ اختبلؼ المطالٌ كالحساب الفمكي )ص"  (

 (.ّٓ)ص"     

ذا رأيتمػػكه فػػأفطركا   ًإذا رأيػػتـ ا أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب الصػػـك   بػػاب قػػكؿ النبػػي  (ٓ) ليػػبلؿ فصػػكمكا كا 
 ( . َُٕٗح  ِٕ/ّ

ذا رأيتمػػكه فػػػأفطركا  أخرجػػو البخػػارم فػػػي صػػحيحو   ) كتػػػاب الصػػـك   بػػػاب قػػكؿ النبػػي  (ٔ) ًإذا رأيػػػتـ اليػػبلؿ فصػػػكمكا كا 
(   أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو   ) كتػػاب الصػػياـ    بػػاب كجػػكب صػػـك رمتػػاف لرؤيػػة اليػػبلؿ كالفطػػر َُٔٗ  ح ِٕ/ّ)

 ( .  ََُٖ  ح ٕٗٓ/ِية اليبلؿ كأنو إذا غـ في أكلو أك آخره أكممت عدة الشير ثبلثيف يكما   لرؤ 

http://books.google.ps/
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فـذن غـم عمـيكم  فصـوموا لرؤيتـو , وأفطـروا لرؤيتـو ,  كقػاؿ" (ُ)" تسعة وعشرين ومرة ثالثـين 
فـأكمموا عـدة شـعبان "   كفػي لفػظ آخػر" "  فأكمموا العدة ثالثينكفي لفظ " "   (ِ)"العدة  فأكمموا
  (ّ)."ثالثين 

صــوموا لرؤيتــو, أمػػر بالصػػـك لمرؤيػػة كاإلفطػػار ليػػا فػػي قكلػػو " "  أف النبػػي  وجــو اَلســتدَلل :
تصـوموا حتـى تـروه , وَل منيمػا عنػد عػدميا   فػي قكلػو" " ال  "   كنيػى عػف كػؿو  وأفطروا لرؤيتو

بلثيف   كلػـ "   كأمرىـ إذا كاف غيـ   أك نحكه ليمة الثبلثيف   أف يكممكا العدة ث تفطروا حتى تروه
يأمرىـ بالحساب   كال بالرجكع إلى الحساب   بؿ حصػر بطريػؽ النفػي كاإلثبػات الشػير بالرؤيػة   
فدؿ عمى أنو ال اعتبػار شػرعا لمػا سػكاىا فػي إثبػات األىمػة   كىػذا تشػريٌ مػف ات عػز كجػؿ عمػى 

آخػر لمتكقيػت عاـ لمحاتر كالبػاد   أبػدا إلػى يػـك القيامػة   كلػك كػاف ىنػاؾ أصػؿ  لساف رسكلو 
 (ْ)ألكتحو لعباده ب رحمة بيـ  كما كاف ربؾ نسيا .

فإف عمماء األمة في صدر اإلسػبلـ قػد أجمعػكا عمػى اعتبػار الرؤيػة فػي اإلجماع "  الدليل الرابع :
إثبات الشيكر القمرية دكف الحساب   فمـ يعرؼ أف أحدان منيـ رجٌ إليو في ذلؾ عند الغيـ كنحكه 

يعرؼ عف أحػد مػف أىػؿ العمػـ أنػو عػدؿ إلػى الحسػاب فػي إثبػات األىمػة أك    أما عند الصحك فمـ
 (ٓ). عمؽ الحكـ العاـ بو
أف تعميؽ إثبات الشير القمرم بالرؤية يتفؽ مٌ مقاصد الشريعة السمحة ب ألف  الدليل الخامس :

بو رؤية اليبلؿ أمرىا عاـ يتيسر ألكثر الناس  بخبلؼ ما لك عمؽ الحكـ بالحساب فإنو يحصؿ 
الحرج كيتنافى مٌ مقاصد الشريعة   كدعكل زكاؿ كصؼ األمية في عمـ النجكـ عف األمة لك 

 (ٔ).سممت ال يغير حكـ الشرع في ذلؾ 
 لقائميف بجكاز إثبات األىمة بالحساب .ا"  أدلة المذىب الثاني

َر الش ْمَس َواْلَقَمَر "  قاؿ تعالى  ك  (ٕ)" الش ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ قاؿ تعالى "  الدليل األول : َوَسخ 
                                                 

(   أخرجػو ُُّٗ  ح ِٕ/ّال نكتب كىال نحسب    أخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب الصـك   باب قكؿ النبي  ((ُ
فطػر لرؤيػة اليػبلؿ كأنػو إذا غػـ فػي أكلػو اب كجكب صـك رمتػاف لرؤيػة اليػبلؿ كالمسمـ في صحيحو   ) كتاب الصياـ   ب
 ( . ََُٖ  ح ُٕٔ/ِ    أك آخره أكممت عدة الشير ثبلثيف يكما

(   النسػػائي " ْٖٔ  ح  ٖٔ/ّالترمػػذم " سػػنف الترمػػذم   ) كتػػاب الصػػـك   بػػاب مػػا جػػاء ال تقػػدمكا الشػػير بصػػـك    ((ِ
(   كقػاؿ األلبػاني فػي ُُِٕ  ح ُّّ/ْكػاف غػيـ ...   سنف   النسائي   ) كتاب الصياـ   باب إكماؿ شػعباف ثبلثػيف إذا 

 سنف النسائي " صحيد .
ذا رأيتمػػػكه فػػػأفطركا    ((ّ   ح  ِٕ/ّأخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو   ) كتػػػاب الصػػػـك   بػػػاب ًإذا رأيػػػتـ اليػػػبلؿ فصػػػكمكا كا 

َُٗٗ. ) 
 (.ْمكي في الصـك كاإلفطار  )ص " (   الدسكقي" بطبلف العمؿ بالحساب الفُّٔ/ ِٓ)ابف تيمية" مجمكع الفتاكل   ((ْ
 ( .ُّٕ/ ِٓابف تيمية " مجمكع الفتاكل   ) ((ٓ
 ( . ٕالدسكقي" بطبلف العمؿ بالحساب الفمكي في الصـك كاإلفطار  )ص" (   ْٓ-ّٓ/ّأبحاث ىيئة كبار العمماء  )ٔ) )

 . ٓسكرة الرحمف " اآلية  ((ٕ
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ُىَو ال ِذي َجَعَل الش ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنورًا   كقاؿ عز كجؿ "  (ُ) "ُكلٌّ َيْجِري ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى 
  (ِ)". َوَقد َرُه َمَناِزَل ِلَتْعَمُموا َعَدَد السٍِّنيَن َواْلِحَسابَ 

أنػو أجػرل الشػمس كالقمػر بحسػاب ال يتػطرب   كجعميمػا أخبػر ب أف ات   وجـو اَلسـتدَلل :
بالحسػاب كجػكد  آيتيف كقػدرىما منػازؿ ب لنعتبػر  كلػنعمـ عػدد السػنيف كالحسػاب   فػإذا عمػـ جماعػةه 

ف لـ تمكف رؤيتو بعد غركب شمس التاسٌ كالعشريف أك كجكده مٌ إمكاف الرؤيػة  اليبلؿ يقينان   كا 
كجػب قبػكؿ خبػرىـ ب لبنائػو عمػى يقػيف     ـ يبمػ  مبمػ  التػكاتر لؾ عدد منيلكال المانٌ   كأخبرنا بذ

كاسػػتحالة الكػػذب عمػػى المخبػػريف ب لبمػػكغيـ حػػد التػػكاتر   كعمػػى تقػػدير أنيػػـ لػػـ يبمغػػكا حػػد التػػكاتر 
 (ّ)في بناء أحكاـ العبادات عمييا . ككانكا عدكالن فخبرىـ يفيد غمبة الظف  كىي كافية

الشير ىكذا وىكذا يعنـي مـرة , إنا أمة أمية َل نكتب وَل نحسب "  قكؿ النبي  الدليل الثاني :
 (ْ)"تسعة وعشرين ومرة ثالثين 

أف األمػر باعتمػاد رؤيػة اليػبلؿ   لػيس ألف رؤيتػو ىػي فػي ذاتيػا عبػادة  أك أف  وجو اَلستدَلل :
مػػرم فييػػا معنػػى التعبػػد  بػػؿ ألنيػػا ىػػي الكسػػيمة الممكنػػة الميسػػكرة إذ ذاؾ  لمعرفػػة بػػدء الشػػير الق

 كنيايتو لمف يككنكف كذلؾ  أم" أمييف ال عمـ ليـ بالكتابة كالحساب الفمكي.
كقكمػو العػرب إذ ذاؾ لػك كػانكا مػف  أف الرسػكؿ   كىذا مستفاد مف مفيـك النص الشػرعي نفسػو 

أىػػؿ العمػػـ بالكتػػاب كالحسػػاب بحيػػث يسػػتطيعكف أف يرصػػدكا األجػػراـ الفمكيػػة  كيتػػبطكا بالكتػػاب 
المنتظمة التي نظمتيا قدرة ات العميـ القػدير بصػكرة ال تختػؿ  كال تختمػؼ  حتػى  كالحساب دكراتيا

عتمػدكا لبلحػؽ  اليعرفكا مسبقنا بالحسػاب متػى ييػؿ بػاليبلؿ الجديػد  فينتيػي الشػير السػابؽ كيبػدأ ا
الحساب الفمكي. ككذا كؿ مف يصؿ لدييـ ىذا العمـ مػف الدقػة كاالنتػباط إلػى الدرجػة التػي يكثػؽ 

 (ٓ) يطمئف إلى صحتيا.بيا ك 
كىذا أكثؽ كأتبط في إثبات اليبلؿ مف االعتماد عمى شاىديف ليسا معصكميف مف الكىـ كخداع 

 البصر  ككذلؾ الحساب الفمكي أكثؽ كأتبط مف االعتماد عمى شاىد كاحد عندما يككف الجك 
 (ٔ). غيػػػػػػر صػػػػػػحك كالرؤيػػػػػػة عسػػػػػػيرة  كمػػػػػػا عميػػػػػػو بعػػػػػػض المػػػػػػذاىب المعتبػػػػػػرة فػػػػػػي ىػػػػػػذا الحػػػػػػاؿ

إف الفقياء يرجعكف في كثير مف شئكنيـ إلى أىؿ الخبرة   فيرجعػكف إلػى األطبػاء  الدليل الثالث :
                                                 

 . ِٗسكرة لقماف " اآلية  (ُ)
 . ٓية سكرة يكنس " اآل ((ِ

 ( .ْٓ-ّٓ/ّ" أبحاث ىيئة كبار العمماء   ) مجمكعة عمماء(ّ)  
 (.ٓٗسبؽ تخريجو )ص "  (ْ)
-ّٓ/ ّ" أبحػاث ىيئػة كبػار العممػاء   )  مجمكعة عمماء (  ٓالزرقا " لماذا االختبلؼ حكؿ الحساب الفمكي ) ص " ٓ) )

ْٓ . )  
زلة فاس كما يتعمؽ بمبدأ الشيكر اإلسبلمية العربية " نقبل عػف عبلؿ الفاسي " الجكاب الصحيد كالنصد الخالص في نا 6))

 http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml أحمد زكريا عبد المطيؼ  
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لػى أىػؿ المغػة فػي تفسػير  (ُ)في فطر المريض في رمتػاف   كتقػدير مػدة التأجيػؿ فػي العنػيف   كا 
نصػػكص الكتػػاب كالسػػنة   إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف الشػػئكف  فميرجعػػكا فػػي معرفػػة بػػدء الشػػيكر القمريػػة 

  لى الصحة مف رؤية أفرادو إيـ أىؿ عمـ كخبرة   كقكليـ أقرب ايتيا إلى عمماء الفمؾ   فكني
 (ِ)حتمؿ فييـ الخطأ كالكذب .يي 

إف تكقيػػت بػػدء الشػػير القمػػرم كنيايتػو   ال يختمػػؼ عػػف تكقيػػت الصػػمكات الخمػػس  الــدليل الرابــع :
فػػػي الصػػمكات كالصػػػياـ  المنػػػازؿ عمميػػان  كبػػدء صػػـك كػػػؿ يػػـك كنيايتػػػو   كقػػد اعتبػػػر النػػاس حسػػاب

ـاَلَة ِلـُدُلوِك الش ـْمِس ِإَلـى َغَسـِق الم ْيـلِ تعػالى " اليكمي   لقكؿ ات  فميعتبػركه فػي بػدء , (ٖ)" َأِقِم الص 
الشير كنيايتو   إذ ال فرؽ بيف األمريف   كمف فٌرؽ بيف األخذ بالحساب الفمكي في تحديػد أكقػات 

بػػدليؿ صػػحيد . بػػؿ إف األخػػذ بالحسػػاب الفمكػػػي  يػػأت   كبػػيف إثبػػات دخػػكؿ اليػػبلؿ لػػـالصػػمكات 
كاعتبػػػاره فػػػي تحديػػػد أكقػػػات الصػػػمكات أعظػػػـ مػػػف اعتبػػػاره فػػػي إثبػػػات دخػػػكؿ اليػػػبلؿ   كذلػػػؾ ألف 
الصػػبلة تتكػػرر خمػػس مػػرات فػػي اليػػـك كالميمػػة   بخػػبلؼ إثبػػات دخػػكؿ اليػػبلؿ فيكػػكف كػػؿ شػػير   

 (ْ). كالصبلة أعظـ
ي عمػػى مقػػدمات يقينيػػة   فكػػاف االعتمػػاد عميػػو فػػي إثبػػات إف عمػػـ الحسػػاب مبنػػ الــدليل الخــامس :

الشػػيكر القمريػػة أقػػرب إلػػى الصػػكاب   مػػف االعتمػػاد عمػػى الرؤيػػة البصػػرية   التػػي تحتمػػؿ الخطػػأ 
 (ٓ)كالكذب كالنسياف    كفي ىذا تحقيؽ لمكحدة بيف المسمميف في نسكيـ كأعيادىـ .

 
 المناقشة : 

   ع إثبات األىمة بالحساب .ن بمنقافموال مناقشة المذىب األول :
 . " لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو ...صوموا " " قكلو عميو الصبلة كالسبلـ مناقشة الدليل األول 

د بػٌيف  كىػك أف الرؤية تعتبر كسيمة متغيرة ليدؼ ثابت   أما اليدؼ مف الحديث فيك كات الرد :
ف شير غيػره   كشػعباف أك شػكاؿ بل يتيعكا يكمنا منو أك يصكمكا يكمنا مف ب يصكمكا رمتاف كمو

ال تكمفيػـ عنتنػا  لجميػكر النػاس ةو مقػدكر  ممكنػةو  بكسيمةو  إثبات دخكؿ الشير أك الخركج منو  كذلؾ ب
ا في دينيـ .  كال حرجن

                                                 

ال يقدر عمى الجماع لمرض أك كبر سف أك يصؿ إلى الثيب دكف البكر . انظر م الذ الشخصنيف " ىك المراد بالعً  (ُ)
 (.َِْ/ُالجرجاني " التعريفات )

2
المطيعي " إرشاد أىؿ الممة إلى إثبات األىمة   نقبل عف أحمد زكريا عبد المطيؼ " المجيزكف لمعمؿ بالحساب الفمكي ( (

 http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtmlكأدلتيـ 

(
 . ٖٕسكرة اإلسراء " اآلية ( 3
4
 تتصرف  ( .ّٔ/ ِٖمحمد رشيد رتا " مجمة المنار   )  ((

(
5

 .(َُِ/ُ  ) السبكي " الفتاكل(  
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لعامػة النػاس فػي ذلػؾ العصػر   فميػذا جػاء  ةبصار ىي الكسيمة السيمة كالمقدكر ككانت الرؤية باأل
ؾ الحػيف أميػة ال كاألمة في ذل_  ب الفمكييـ بكسيمة أخرل كالحساالحديث بتعيينيا ب ألنو لك كمف

فػػإذا كات يريػػد بأمتػػو اليسػػر كال يريػػد بيػػـ العسػػر     ألرىقيػػـ مػػف أمػػرىـ عسػػران _ تقػػرأ كال تحسػػب 
كيًجػدٍت كسػيمة أخػرل أقػدر عمػى تحقيػؽ ىػػدؼ الحػديث   كأبعػد عػف احتمػاؿ الخطػأ كالػكىـ كالكػػذب 

ىذه الكسيمة ميسكرة غير معسكرة   كلػـ تعػد كسػيمة صػعبة المنػاؿ   في دخكؿ الشير   كأصبحت 
كال فػػػكؽ طاقػػػة األمػػػة   بعػػػد أف أصػػػبد فييػػػا عممػػػاء كخبػػػراء فمكيػػػكف متخصصػػػكف عمػػػى المسػػػتكل 

فسػو  كينػزؿ عمػى العالمي   كبعد أف بم  العمـ البشرم مبمغنػا مٌكػف اإلنسػاف أف يصػعد إلػى القمػر ن
كنغفػػؿ اليػػدؼ الػػذم نشػػده   كىػػي ليسػػت مقصػػكدة لػػذاتيا    ةسػػيمفممػػاذا نجمػػد عمػػى الك    سػػطحو

 (ُ)الحديث ؟! "
 ."  إنا أمة أمية ..."  الصبلة كالسبلـ قكلو عميومناقشة الدليل الثاني : 

ــرد : ىػػذا الحػػديث ال حجػػة فيػػوب ألنػػو يتحػػدث عػػف حػػاؿ األمػػة  ككصػػفيا عنػػد بعثتػػو ليػػا عميػػو  ال
ػا كال مطمكبنػا  كقػد اجتيػد  الصبلة كالسبلـ  كلكف أميتيػا ليسػت أمػرنا أف يخرجيػا مػف أميتيػا  الزمن

عمػػى األمػػة تكػػكف فيػػو كاتبػػة  بتعمػػيـ الكتابػػة  كبػػدأ بػػذلؾ منػػذ غػػزكة بػػدر  فػػبل مػػانٌ أف يػػأتي طػػكره 
حاسبة. كالحسػاب الفمكػي العممػي الػذم عرفػو المسػممكف فػي عصػكر ازدىػار حتػارتيـ  كبمػ  فػي 

ىك شػيء غيػر التنجػيـ أك عمػـ ك ف الصعكد إلى القمر  عصرنا درجة مف الرقي تمكف بيا البشر م
  ِ. النجـك المذمـك في الشرع

أمر باالعتماد عمػى الرؤيػة كذلػؾ لعمػة عػدـ معرفػة الحسػاب   فػإذا انتفػت ىػذه العمػة    فالنبي  
كاسػػػتطاعت األمػػػة معرفػػػة الحسػػػاب كأمكػػػف أف يثقػػػكا بػػػو ثقػػػتيـ بالرؤيػػػة أك أقػػػكل صػػػار ليػػػـ األخػػػذ 

  (ّ)ثبات أكائؿ الشيكر القمرية .بالحساب في إ
 المنٌ مف األخذ بالحساب .باإلجماع ثبت  : مناقشة الدليل الثالث

داـ الحسػػابات الفمكيػػة أف االدعػػاء بكجػػكد إجمػػاع بػيف عممػػاء المسػػمميف   عمػػى رفػػض اسػػتخ الــرد :
ف إذ ال يكجػػد إجمػػاع بػػي   ىػػك إدعػػاء باطػػؿ غيػػر صػػحيد كال يمػػت إلػػى الحقيقػػة بصػػمة رفتػػا باتػػا

ال فػػي النفػػي   كلكػػف معظػػـ السػػمؼ فػػض تمػػؾ الحسػػابات ال فػػي اإلثبػػات ك عممػػاء المسػػمميف عمػػى ر 
مػف تػبلؿ نت عميو الحػاؿ مػف أميػة األمػة   ك رفتيا   ككاف السبب في مكقفيـ ذاؾ   ىك ما كا

عدـ الدقة في تقدير الحسػابات   كفػي معرفػة سػير الككاكػب ك في ذلؾ العصر  ك أصحاب النجكـ 

                                                 
 (ُّالقدكمي " بياف حكـ اختبلؼ المطالٌ كالحساب الفمكي )ص "  ((ُ
ثبات أكائؿ الشيكر ) ص "( (2  (.ْ القرتاكم " الحساب الفمكي كا 

(. الزرقا " لماذا االختبلؼ في الحساب ّْ)ص "  رؤية اليبلؿ كالحساب الفمكيالحسكف " دخكؿ الشير القمرم بيف  (ّ)
(   الرشكد " إثبات دخكؿ رمتاف بالحساب    ٖالفمكي )ص " 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183001 



 111 

ل أف مػػػػر  ك إذا كنػػػػا نفيػػػػـ األسػػػػباب التػػػػي أدت بأكلئػػػػؾ العممػػػػاء لقػػػػكؿ مػػػػا قػػػػالكا   ك نػػػػر منػػػػازؿ الق
باألخػػذ بعػػيف االعتبػػار. إال أننػػا نعػػرؼ تمػػاـ    جػديرةه    كجييػػةه مقنعػػةه  األسػباب التػػي قػػدمكىا أسػػبابه 

قنعػان لـ تعد سببان مد لمعظميا كجكد في زماننا ىذا  ك المعرفة أف األسباب التي استندكا عمييا لـ يع
مجػرد  ىػذا المجػاؿ   لػـ يعػكدكافػي الخائتػيف ـ    فػإف المتعػاطيف ىػذه األمػكر ك لمرفض أك التحري

 درسكا ىذا المجاؿ بأسسو العممية مشعكذيف أك دجاليف أك مدعي غيب   بؿ ىـ عمماء
 (ُ).باأللؼ  ان الرياتية الدقيقة   التي ال تحتمؿ الخطأ   كلك كاف كاحدك 
 

 القائميف بجكاز إثبات األىمة بالحساب . ي :مذىب الثانمناقشة ال
أخبػػػػر بأنػػػػو أجػػػػرل الشػػػػمس كالقمػػػػر بحسػػػػاب ال يتػػػػطرب     أف ات :مناقشــــة الــــدليل األول 

 كجعميما آيتيف كقدرىما منازؿب لنعتبر  كلنعمـ عدد السنيف كالحساب 
ـ ب سػػمٌ بػػادات غيػػر مي إف االسػػتدالؿ بحسػػاب سػػير الشػػمس كالقمػػر عمػػى تقػػدير أكقػػات الع الـــــــــــــرد :

جؿ لـ يعمؽ دخكؿ الشير كخركجو بعمػـ ك  أعمـ الخمؽ بتفسير كتاب ات عز كىك  ألف الرسكؿ 
نما عمػؽ ذلػؾ برؤيػة اليػبلؿ أك إكمػاؿ العػدة فػي حػاؿ الغػيـ   فكجػب االقتصػار عمػى  الحساب   كا 

نما ىػي أخػص مػف ذذلؾ    لػؾ   أال كىػى مما يقطٌ بأف العمة ليست ىي مجرد كجكد اليبلؿ   كا 
" تحقؽ الرؤية البصرية   كبيذا ألغى الشارع الحكيـ اعتبار الكجكد العممي لميبلؿ عمة لمصـك أك 

كلػػيس ذلػػؾ ألف قػػكة درجػػة الحسػػاب  الفطػػر   كأكػػد عمػػى أف الكجػػكد الحسػػي البصػػرم ىػػك العمػػة  
ريػػات عمػػـ الفمكػػي فػػي اإلثبػػات أقػػؿ مػػف درجػػة الشػػيادة عمػػى الرؤيػػة   أك لعػػدـ صػػحة مقػػدمات كنظ

الفمؾ كلكػف ألف رحمػة ات بعبػاده اقتتػت أف يعمػؽ أسػباب عبػادتيـ كعمميػا بػأمكر حسػية مممكسػة 
لكؿ المكمفيف   دفعان لمحرج كالمشػقة عمػى النػاس   كأف تكػكف عمػؿ األحكػاـ كأسػبابيا ثابتػة كحسػية 

ر عقميػػة عمميػػة كعامػة يسػػيؿ إدراكيػػا لجميػػٌ المكمفػػيف دكف مشػػقة   كأال تػػرتبط ىػػذه العبػػادات بػػأمك 
حتػى يتحقػؽ عمػـك العمػة مػٌ عمػـك التكميػؼ   كيسػر إدراكيػا ذلؾ ناس   ك معنكية ال يدركيا كؿ ال

 (ِ)مٌ يسر أدائو .
إف الفقياء يرجعكف في كثير مف شػئكنيـ إلػى أىػؿ الخبػرة   فميرجعػكا فػي  :مناقشة الدليل الثاني 

.  معرفة بدء الشيكر القمرية كنيايتيا إلى عمماء النجـك

                                                 

ثبا عمي ( ُ)  ت دخكؿ شير رمتاف   رؤية فقيية .شاه " الحسابات الفمكية كا 
http://books.google.ps 

القػدكمي " (  ْٓ -ّٓ/ّ  مجمكعة عمماء " أبحػاث ىيئػة كبػار العممػاء   )( ُّٕ/ ِٓابف تيمية " مجمكع الفتاكل   )( ِ)
 (   ُّبياف حكـ اختبلؼ المطالٌ كالحساب الفمكي )ص " 
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ىذا قياس مٌ الفػارؽ ب ألف الشػرع إنمػا جػاء بػالرجكع إلػى أىػؿ الخبػرة فػي اختصاصػيـ الــــــــــرد : 
فػػي المسػػائؿ التػػي ال نػػص فييػػا. أمػػا إثبػػات األىمػػة فقػػد كرد فيػػو الػػنص باعتبػػار الرؤيػػة فقػػػط  أك 

 (ُ)إكماؿ العدة دكف الرجكع فيو إلى غير ذلؾ .
ء الشػػير القمػػرم كنيايتػػو ال يختمػػؼ عػػف تكقيػػت الصػػمكات إف تكقيػػت بػػد: مناقشــة الــدليل الثالــث 

 . الخمس كبدء صـك كؿ يـك كنيايتو 
ـاَلَة ِلـُدُلوِك الش ـْمِس  إف الشرع أناط الحكـ في األكقات بكجكدىػا  قػاؿ تعػالى" " الـــــــــرد : َأِقـِم الص 

َتَبي َن َلُكـُم اْلَخـْيُط اأْلَْبـَيُض ِمـَن اْلَخـْيِط اأْلَْسـَوِد َوُكُموا َواْشَرُبوا َحت ى يَ   كقػاؿ "  (ِ)" ِإَلى َغَسِق الم ْيلِ 
َياَم ِإَلى الم ْيـلِ    كفصػمت السيػنة ذلػؾ   كأناطػت كجػكب صػكـ رمتػاف (ّ)" ِمَن اْلَفْجِر ُثم  َأِتمنوا الصٍّ

نمػا العبػرة بػدليؿ الحكػ ـ برؤية اليبلؿ   كلـ تعمؽ الحكـ في شيء مف ذلؾ عمى حساب المنازؿ  كا 
.(ْ) 

إف تعميؽ الحكـ بثبكت الشير عمى األىمة معمؿ بكصؼ األمة بأنيا أمية   : مناقشة الدليل الرابع
 كقد زاؿ عنيا ىذا الكصؼ .

ـــرد :  ة ال يػػزاؿ قائمػػان بالنسػػبة لعمػػـ سػػير الشػػمس كالقمػػر كسػػائر إف كصػػؼ األمػػة بأنيػػا أمٌيػػالــــــــــــ
كثػر إنمػا ىػك آالت الرصػد كأجيزتػو   كىػي ممػا يسػاعد يسػير   كالػذم  الككاكب  فالعمماء بو نػزره 

ثبػػات الشػػير بيػػا  كمػػا  عمػػى رؤيػػة اليػػبلؿ فػػي كقتػػو   كال مػػانٌ مػػف االسػػتعانة بيػػا عمػػى الرؤيػػة كا 
يستعاف باآلالت عمى سػماع األصػكات   كعمػى رؤيػة المبصػرات  كلػك فػرض زكاؿ كصػؼ األميػة 

عمػؽ الحكػـ  إثبػات األىمػةب ألف الرسػكؿ  عف األمة في عمـ الحساب لـ يجز االعتماد عميو فػي
 كاسػػتمر عمػػؿ المسػػمميف عمػػى ذلػػؾ كلػػـ يػػأمر بػػالرجكع إلػػى الحسػػاب   بالرؤيػػة   أك إكمػػاؿ العػػدة

   (ٓ).بعده
  " لترجيحا

ىكذا يظير لنا بكتكح طبيعة اختبلؼ األصكلييف في تحديد العمة   كأثر ىػذا االخػتبلؼ  أقول :
عمى الفركع الفقيية   فقد أٌثر االختبلؼ في تحديد العمة في الحكـ الشػرعي المتعمػؽ بيػذه المسػألة     

ات األىمػػػة عمػػػى _ إثبػػػات األىمػػػة بالحسػػػاب _ فبينمػػػا جعػػػؿ بعتػػػيـ عمػػػة منػػػٌ االعتمػػػاد فػػػي إثبػػػ
 "   جعؿ اآلخركف عمتيـ في جكاز إثبات األىمة بالحسابتحقؽ الرؤية البصرية  الحساب "

                                                 
 ( .ُّٔ/ ِٓابف تيمية " مجمكع الفتاكل   ) ((ُ

 . ٖٕسكرة اإلسراء " اآلية (ِ) 
 .ُٕٖسكرة البقرة " اآلية  ( ّ)

 ( .ّٔ/ُالدسكقي " بطبلف العمؿ بالحساب الفمكي في الصـك كاإلفطار   ) ((ْ
الدسػػكقي " بطػػبلف العمػػؿ بالحسػػاب الفمكػػي فػػي الصػػـك (   ْٓ-ّٓ/ّىيئػػة كبػػار العممػػاء   )مجمكعػػة عممػػاء " أبحػػاث  ((ٓ

 (.ّٔ/ُكاإلفطار   )
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ديػػد العمػػة عمػػى العديػػد مػػف المسػػائؿ "   كبالتػػالي أثٌػػر ىػػذا االخػػتبلؼ فػػي تحظيػػكر اليػػبلؿ تحقػػؽ "
 ذلؾ .   كمكاقيت الحج كغيركنيايتو الفقيية المرتبطة بيذه العمة   مف بداية شير الصـك 

مف الفريقيف   كالمناقشات التػي جػرت بيػنيـ   يتتػد لمباحػث أف  بعد النظر في أدلة كؿو غير أنو 
 القكؿ األكؿ ىك األقرب لمصكاب   كذلؾ لؤلسباب اآلتية "

_  أف الحساب الفمكي قطعي   ال يحتمؿ الخطأ   كما ثبت ذلؾ بالتجربػة كالمشػاىدة   بخػبلؼ ُ
 ؿ الخطأ كالكذب .الرؤية البصرية   فيي تحتم

عمػػػػؿ االعتمػػػػاد عمػػػػى الرؤيػػػػة   بػػػػأف األمػػػػة أميػػػػة   فقػػػػد ربػػػػط الكتابػػػػة كالحسػػػػاب  _ أف النبػػػػي ِ
  .بالشيكر   ليدلنا عمى إمكانية استخداـ الحساب في تحديد الشيكر إذا تكفر ذلؾ العمـ 

ألة   _ لػػيس فػػي ىػػذا القػػكؿ مخالفػػة لمنصػػكص الشػػرعية   ألف األحاديػػث الػػكاردة فػػي ىػػذه المسػػّ
العمؿ إذا اشتبيت الرؤية   كليس فييا المنٌ مف  يةتحدد كيفية إثبات دخكؿ الشير القمرم   ككيف

 .استخداـ أم طريقة أخرل إلثبات الرؤية 
مػٌ األخػػذ بعػػيف االعتبػػار الرؤيػػة البصػػرية   كعػػدـ إىماليػػا فػػي إثبػػات األىمػػة   لجريػػاف العمػػؿ بيػػا 

الرؤيػػة البصػػرية مػػٌ الحسػػاب الفمكػػي   ليكػػكف ذلػػؾ أدعػػى  أزمانػػان طػػكيبلن   بحيػػث تتعاتػػد كتتكحػػد
       إلى اجتماع األمة ككحدة كممتيا . كات أعمـ .
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 . المطمب الثالث : الزكاة في مال اليتيم والصبي والمجنون     
 صورة المسألة :

كطا كتػكابط لمػف فرض ات سبحانو كتعالى الزكاة عمى المسػمميف   كقػد كتػٌ الشػرع الكػريـ شػر 
تجػػػب عمػػػييـ الزكػػػاة   كمػػػف ىػػػذه الشػػػركط " اإلسػػػبلـ كالحريػػػة كممػػػؾ النصػػػاب   غيػػػر أف بعػػػض 
الشػػػركط التػػػي تكجػػػب الزكػػػاة قػػػد حػػػدث فييػػػا اخػػػتبلؼ   كمػػػف ذلػػػؾ كجػػػكب الزكػػػاة فػػػي مػػػاؿ اليتػػػيـ 

 كالصبي كالمجنكف .
 تحرير محل النزاع :

  العاقؿ المالؾ لمنصاب   كلكنيـ اختمفكا في اتفؽ الفقياء عمى كجكب الزكاة في ماؿ المسمـ البال
 (ُ)؟ال    ىؿ تجب أـالزكاة في ماؿ اليتيـ كالصبي كالمجنكف حكـ 
  كالمناقشػػات التػػي جػػرت بيػػنيـ   كعمػػة كػػؿ فريػػؽ   ثػػـ نػػرجد  ىػػذه المسػػألة سػػنذكر مػػذاىبيـكفػػي 

 بينيا   كفؽ شركط كتكابط أىؿ العمـ في ذلؾ .
 : مذاىب الفقياء

كقاؿ بػو الجميػكر مػف الفقيػاء   ,  تجب الزكاة في ماؿ اليتيـ كالصبي كالمجنكفول : المذىب األ 
   مػػنيـ مالػػؾ كالشػػافعي كأحمػػد كغيػػرىـ   كىػػك مػػركم عػػف ابػػف عمػػر كالحسػػف بػػف عمػػي كجػػابر بػػف

  (ِ). عبد ات 
نيفػة و اإلمػاـ أبػك حكقػاؿ بػ   ٖالزكاة فػي مػاؿ اليتػيـ كالصػبي كالمجنػكف تجبال " المذىب الثاني 
 (ْ).  كعبد ات بف عباس كغيرىـ  كىك قكؿ عمي بف أبي طالب    كبعض أصحابو

عػف ابػف مجنػكف . كىػك مػركم خرج حتى يبم  الصػبي كيفيػؽ التجب الزكاة كال تي المذىب الثالث : 
 (ٓ). يمسعكد كالثكرم كاألكزاع

 
 تعميق عمى المذاىب السابقة :

سألة يرل أنيا تدكر في اتجػاىيف ال ثالػث ليمػا   كذلػؾ لعؿ الناظر في مذاىب األئمة في ىذه الم
 إف غض الطرؼ عف طريقة األداء التي قاؿ بيا أصحاب المذىب الثالث .

                                                 
 (.ْٖٖ/ِ(   ابف قدامة " المغني )ِْٓ/ُابف رشد " بداية المجتيد كنياية المقتصد ) ((ُ
م " المجمػػكع شػػرح (   النػػكك ِٖ/ِالشػػافعي " كتػػاب األـ   )(   ِْٓ/ُابػػف رشػػد " بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة المقتصػػد   ) (ِ)

   (.ْٖٖ/ِ(   ابف قدامة " المغني )ِّٗ/ٓالميذب   )
(

3
نكعيف   أصميان كطارئان   فبل تجب الزكاة في ماؿ المجنكف األصمي   كتجب في ماؿ المجنكف جعؿ الحنفية الجنكف  (

 ( . ٓ/ِالطارئ إذا كانت مدتو قميمة . الكاساني " بدائٌ الصنائٌ   ) 

 ( .ْٕٓ/ُ(   الشيباني " الحجة عمى أىؿ المدينة   )ٓ/ِالصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   )الكاساني " بدائٌ  ((ْ
 (.ِْٓ/ُ(   ابف رشد " بداية المجتيد كنياية المقتصد )ْٖٖ/ِبف قدامة " المغني)( ا(ٓ
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 كبالتالي يتحصؿ لدينا اتجاىيف في ىذه المسألة   كىما "
تجػب الزكػاة فػي مػاؿ الصػػبي كالصػغير كالمجنػكف   كىػك قػكؿ أصػحاب المػػذىب  اَلتجـاه األول :

 الث .األكؿ كالث
ـــاني :  ال تجػػػب الزكػػػاة فػػػي مػػػاؿ الصػػػبي كالصػػػغير كالمجنػػػكف   كىػػػك قػػػكؿ أصػػػحاب اَلتجـــاه الث

  المذىب الثاني
 سبب الخالف :
  ىػك اخػتبلفيـ فػي  اليتػيـ كالصػبي كالمجنػكف في إيجػاب الزكػاة فػي أمػكاؿ الفقياء  سبب اختبلؼ

" التممػػؾ " كبالتػػالي أكجػػب العمػػة التػػي ينبنػػي عمييػػا الحكػػـ   فمػػنيـ مػػف جعػػؿ عمػػة كجػػكب الزكػػاة 
الزكاة عمى كؿ مالؾ لمنصاب   سػكاء فػي ذلػؾ الصػغير كالكبيػر   كالعاقػؿ كالمجنػكف   فيػك نظػر 

  كمنيـ مف جعؿ عمة الزكػاة "  نو يناط بياأل  فإف كجدت في المحؿ كجد الحكـ  إلى عمة التممؾ
 . المجانيفالمكمفيف مف الصغار ك  التكميؼ "   كبالتالي أسقط الزكاة عف غير

 كالمناقشات التي جرت بينيـ  كذلؾ عمى النحك التالي"نكرد أدلة كؿ فريؽ  ه المسألةكنحف في ىذ
 

 "  األول تجاهأدلة اَل 
ــَدَقاُت ِلْمُفَقـــرَاءِ ات تبػػػارؾ كتعػػالى "  قػػكؿ الــدليل األول : َوِفـــي كقكلػػو عػػػز كجػػؿ "   (ُ)" ِإن َمـــا الص 

 (ِ)."َواْلَمْحُرومِ ِلمس اِفِل  َأْمَواِلِيْم َحقٌّ 
اليتيـ كالصػبي فيتناكؿ ماؿ كجكب الزكاة    عمى اآليات يدؿ العمـك الكارد في ىذه وجو الدَللة :

بحػػػرؼ الػػػبلـ فػػػي اآليػػػات فػػػي قكلػػػو تعػػػالى " لمفقػػػراء "   كقكلػػػو " لمسػػػائؿ " فاإلتػػػافة   كالمجنػػػكف 
  كاليتػػػيـ كالصػػػبي  تقتتػػػي االختصػػػاص بجيػػػة الممػػػؾ   إذا كػػػاف المتػػػاؼ إليػػػو مػػػف أىػػػؿ الممػػػؾ

 (ّ). كالمجنكف مف أىؿ الممؾ كما ال يخفى
 (ْ)." ال اليتـامى َل تأكميـا الزكـاةو مـأ اتجروا فـيأنو قاؿ "  ما ركل عف النبي  الدليل الثاني :

 (ٓ)". أَل من ولى يتيما لو مال فميتجر فيو وَل يتركو حتى تأكمو الصدقة"  قكلو ككذلؾ 

                                                 

 .َٔسكرة التكبة " اآلية ُ) )
 .ُٗسكرة الذاريات " اآلية  (ِ)
 ( .ُُٗ/ُالقرتاكم " فقو الزكاة   ) (ّ)
اؿ اليتػامى كالتجػارة ليػـ   ) كتػاب الزكػاة   بػاب زكػاة أمػك  مالؾ " مكطأ مالؾ   ركاه مكقكفػا عمػى عمػر بػف الخطػاب  ((ْ

            َِٕ/ّ(   البييقي " السػنف الصػغرل لمبييقػي   ) كتػاب الزكػاة   بػاب مػف تجػب عميػو الزكػاة   ٖٖٓ  ح  ُِٓ/ُفييا   
 . ( " حديث تعيؼِٗٓ/ّ(   قاؿ األلباني في إركاء الغميؿ ) ُِٖٔح 
(       ُ  ح  َُٗ/ِب الزكػػػػاة فػػػػي مػػػػاؿ الصػػػػبي كاليتػػػػيـ   الػػػػدارقطني " سػػػػنف الػػػػدارقطني   ) كتػػػػاب الزكػػػػاة   بػػػػاب كجػػػػك  ((ٓ

 ( حديث تعيؼ.ِٖٓ/ّكقاؿ األلباني في إركاء الغميؿ )
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أمر أكلياء اليتيـ أف يتجركا بالماؿ كيستثمركه فيما فيػو الزيػادة كالنمػك   أف النبي  وجو الدَللة :
كال يكنز الماؿ دكف فائدة كنمػك لػو   فتأكمػو الزكػاة حينئػذ   كلػك لػـ تجػب الزكػاة فػي مػاؿ اليتػيـ مػا 
كانت الصدقة تأكميا   كمف جية أخرل فإف ماؿ اليتيـ األصػؿ فيػو حرمػة التصػرؼ   إال بمػا ىػك 

 (ُ).يـمصمحة لميت
"  كالمجنكف   فإنيما يدخبلف فػي عمػـك الحػديث الثابػت عػف النبػي  الصبيأما  : الدليل الثالث

لما بعث معاذًا إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما من أىل الكتاب فادعيم إلى شيادة أن َل إلو إَل 
س صـموات اهلل وأني رسول اهلل , فذن ىـم أطـاعوك لـذلك , فـأعمميم أن اهلل افتـرض عمـييم خمـ

في كل يوم وليمة , فـذن ىـم أطـاعوك لـذلك , فـأعمميم أن اهلل افتـرض عمـييم صـدقة تؤخـذ مـن 
أغنيافيم فترد عمى فقرافيم , فذن أطاعوك لـذلك , فذيـاك وكـرافم أمـواليم واتـق دعـوة المظمـوم , 

  (ِ)." فذنو ليس بينيا وبين اهلل حجاب
في أخذه الصدقة مف أىؿ الػيمف  ذ بف جبؿ جعؿ مناط األمر لمعا  أف النبي وجو الدَللة :

أك ال   فيػػدخؿ فػي عمػػـك الػنص الصػػبي  عػاقبلن  ان   كلػـ يحػػدد لػو كػػكف المػأخكذ منػػو بالغػ غنػى "ال" 
  (ّ)  كألف سبب كجكب الزكاة ممؾ النصاب   كقد كجد فتجب الزكاة فيو كالبال  .كالمجنكف

 
 الثاني : تجاهأدلة اَل 

قـام الصـالة "  قكؿ النبي  الدليل األول : بني اإلسـالم عمـى خمـس شـيادة أن َل إلـو إَل اهلل وا 
يتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليو سبيال    (ْ)" وا 

 قد جعؿ الشارع مناط الحكـ فييا أف ما بني عميو اإلسبلـ يككف عبادة   كالعبادات  وجو الدَللة :
ألف عمػة كجػكب   ماؿ اليتػيـ كال الصػبي كال المجنػكففي الزكاة بل تجب فكبالتالي   العقؿ كالبمكغ 

 (ٓ) الزكاة في أمكاليـ التكميؼ   كال تكميؼ ليؤالء .
 

 " رفع القمم عن ثالثة , عن النافم حتى يستيقظ , وعن الصبي  النبي قكؿ  الدليل الثاني :
 

                                                 

 ( .ْٖٖ/ِابف قدامة " المغني   ) (ُ)
   ُِٖ/ِ) كتاب الزكاة   باب أخذ الصدقة مف األغنياء كترد في الفقػراء حيػث كػانكا   أخرجو البخارم في صحيحو    ((ِ
 .( ُٗ  ح  َٓ/ُباب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائٌ اإلسبلـ   جو مسمـ في صحيحو ) كتاب اإليماف     أخر  (ُْٔٗح 
 ( .َٔٓ/ْالشككاني " نيؿ األكطار   ) ((ّ
( ٖ  ح  ُُ/ُبني اإلسبلـ عمى خمػس    أخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب اإليماف  باب اإليماف كقكؿ النبي  ((ْ

 ( .ُٔ  ح  ْٓ/ُ  ) كتاب اإليماف    باب بياف أركاف اإلسبلـ كدعائمو العظاـ     أخرجو مسمـ في صحيحو 
 (.ٓ/ِالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) ((ٓ
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 (ٔ).حتى يحتمم , وعن المجنون حتى يفيق "
كجػكب التكميػؼ عمكمػا   كيػدخؿ فػي ذلػؾ  عف الصبي كالمجنػكفرفٌ  أف النبي  وجو الدَللة :

يجاب الفعؿ عمػى العػاجز في أمكاليـ إيجاب الزكاة فإف و   كجكب الزكاة في مال إيجاب الفعؿ   كا 
عػػف الفعػػؿ   تكميػػؼ مػػا لػػيس فػػي الكسػػٌ   كال سػػػبيؿ إلػػى اإليجػػاب عمػػى الػػكلي ليػػؤدم مػػف مػػػاؿ 

  قػاؿ ات  ليتػيـ إال عمػى كجػو األحسػف بػنص الكتػابالػكلي منيػي عػف قربػاف مػاؿ االصػبي   ألف 
. كأداء الزكػػاة مػػف مالػػو (ِ)" كىال تقربػػكا مػػاؿ اليتػػيـ إال بػػالتي ىػػي أحسػػف حتػػى يبمػػ  أشػػده تعػػالى "

 (ّ)قرباف مالو ال عمى كجو األحسف .
 

 المناقشة :
 األول : تجاهاَل  مناقشة

دَ  قكلو تعالى " مناقشة الدليل األول : " َوِفـي َأْمـَواِلِيْم كقكلو عز كجؿ   (ْ)" َقاُت ِلْمُفَقرَاءِ ِإن َما الص 
 (ٓ)."ِلمس اِفِل َواْلَمْحُرومِ  َحقٌّ 

ــرد : الصػػدقة   فعػػؿ  محػػؿ الصػػدقة   كىػػك المػػاؿ   ال ي اآليتػػيفالمػػراد مػػف الصػػدقة المػػذككرة فػػ ال
 (ٔ).الفقير ألنيا اسـ لمفعؿ كىك إخراج الماؿ إلى ات تعالى كذلؾ حؽ ات تعالى ال حؽ

كبنػػاءن عميػػو فالصػػدقة بيػػذا المعنػػى متعمقػػة بػػالمكمفيف الػػذيف يتكجػػو إلػػييـ خطػػاب التكميػػؼ   كىػػذا 
 خارج محؿ النزاع .

 كغيره . " ال اليتامى َل تأكميا الزكاةو مأاتجروا في  حديث "مناقشة الدليل الثاني : 
 يرد عميو مف كجييف " الرد :

"  ييٍطمىػؽي عمػى النفقػة كمػا قػاؿ  لفػظ مشػترؾ   ارد في الحديثاسـ الصدقة الك أف  الوجو األول :
كفػػي الحػػديث مػػا يػػدؿ عميػػو   ألنػػو  (ٕ)" نفقــة الرجــل عمــى نفســو صــدقٌة , وعمــى عيالــو صــدقةٌ 

                                                 
(   ََْْ  ح  ِّْ/ْأبػػػك داكد " سػػػنف أبػػػي داكد   ) كتػػػاب الحػػػدكد   بػػػاب فػػػي المجنػػػكف يسػػػرؽ أك يصػػػيب حػػػدا    ((ُ

(   كقػػاؿ محققػػو ُِّْ  ح  ِّ/ْاب الحػػدكد   بػػاب مػػا جػاء فػػيمف ال يجػػب عميػػو الحػػد   الترمػذم " سػػنف الترمػػذم   ) كتػػ
 الشيخ األلباني " حديث صحيد .

 .ُِٔاآلية " سكرة األنعاـ ( ِ)
 ( .ٓ/ِالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) ((ّ
 .َٔسكرة التكبة " اآلية  (ْ)
 .ُٗسكرة الذاريات " اآلية  (ٓ)
 ( .ٓ/ِساني " بدائٌ الصنائٌ   )الكا( ٔ)

 َِ/ُباب ما جاء إف األعماؿ بالنية كالحسػبة كلكػؿ امػرئ مػا نػكل   أخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب اإليماف    (ٕ)
 .( ْٓ  ح 
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مػػف  ءن فيػػي تأكػػؿ جػػز   أتػػاؼ األكػػؿ إلػػى جميػػٌ المػػاؿ   كالنفقػػة ىػػي التػػي تىأكػػؿ الجميػػٌ ال الزكػػاة 
 . الماؿ كيبقى أقؿ مف النصاب

  كقػد تقػرر فػي غريبػاف أك مػف اآلحػاد عمػى تسػميـ صػحتيما   فيمػا ف يالحػديث فأ و الثاني :الوج
 (ُ).الكتاب  عمـ أصكؿ الفقو أنو ال يقدـ حديث اآلحاد عمى

إنك تأتي قوما من أىل الكتاب فـادعيم إلـى شـيادة أن َل  "حديث معاذ الثالث : مناقشة الدليل 
 . ..."إلو إَل اهلل وأني رسول اهلل 

 وألجميػا ىػي التكميػؼ   كدليػؿ ذلػؾ أنػ معػاذ  ؿى سً رٍ جعؿ مناط الدعكة التي أي  أف النبي الرد : 
كقػد حصػؿ االتفػاؽ عمػى عػدـ  اهلل ... " أن َل إلـو إَل اهلل وأنـي رسـولفادعيم إلى شيادة قاؿ " 

المكمفػيف  ب الزكػاة عمػى غيػرك ىذا الدليؿ فيو تأييد لقكلنا بعدـ كجػ فتكميؼ الصبي كالمجنكف   إذ
   كالصبي كالمجنكف . 

 
 الثاني : تجاهاَل مناقشة 

 ". بني اإلسالم عمى خمس ..."  : قولو مناقشة الدليل األول 
أف ىذا الحديث جاء في سياؽ بياف التكاليؼ الشرعية التي فرتيا ات تبػارؾ كتعػالى عمػى الرد " 

ذا مف ناحية   كمف ناحيػة أخػرل فػإف العباد   كليس فيو بياف ألصناؼ المكمفيف كغير المكمفيف ى
النصكص الشرعية جاءت بإيجاب الزكاة عمى مف ممؾ النصاب مف المسمميف   كحاؿ عمػى مالػو 

 الحكؿ   مف غير فرؽ بيف الصغير كالكبير   كالعاقؿ كالمجنكف .
 ."...رفع القمم عن ثالثة "  قكلو  مناقشة الدليل الثاني :

ــرد : لكجػػكب   كنحػػف نقػػكؿ ال إثػػـ عمييمػػا   كال تجػػب الزكػػاة عمييمػػا   بػػؿ فػػالمراد رفػػٌ اإلثػػـ كا ال
الكلي  ىعمتجب في ماليما كيطالب بإخراجيا كلييما   كما يجب في ماليما قيمة ما أتمفاه كيجب 

 (ِ)دفعيا .
 الترجيح : 

باألدلػػػة  عمػػػة كػػػؿ مػػػذىب مدعمػػػةن لمػػػذاىب الفقيػػػاء فػػػي ىػػػذه المسػػػألة   كتحديػػػد  بعػػػد ىػػػذا العػػػرض
 قشات   يتبيف التأثير الكبير الذم يحدثو االختبلؼ في تحديد العمة عمى الفركع الفقيية .كالمنا

التػي تػؤدم يعتبر مف أبرز األسػباب لحكـو شرعيو ما كيمكف القكؿ بأف االختبلؼ في تحديد العمة 
 إلى اختبلؼ الفقياء في الحكـ الصادر نحكه .

                                                 
 ( .ٓ/ِالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) ((ُ
 (.ْٖٖ/ِ" المغني   )(   ابف قدامة َّّ/ٓالنككم " المجمكع شرح الميذب )( ِ)
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تي جرت بينيـ   يظير لمباحث قكة مذىب الجميكر بعد النظر في أدلة الفريقيف   كالمناقشات الك 
 في إيجاب الزكاة في ماؿ اليتيـ كالصغير كالمجنكف   كذلؾ لؤلدلة اآلتية "

 األكؿ .  تجاهاألدلة التي أكردىا أصحاب اال _ قكةُ
 الثاني   كردكدىـ . تجاه_ تعؼ أدلة االِ
في تصرفات اليتيـ دة الشارع بالنظر أف الزكاة ليا تعمؽ كبير بالجانب المادم   فقد جرت عا_ ّ

 كالمجنكف المالية   كتتمينيـ المتمفات مف األشياء . كالصبي
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 . المبحث الثاني : أثر اَلختالف في تحديد العمة في المعامالت  

 وفيو مطالب :
   
 المطمب األول : القياس عمى الربويات الستة .    
 
 التسعير . المطمب الثاني :  
    
 التأمين التجاري . :المطمب الثالث   
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 . القياس عمى الربويات الستة"  المطمب األول
 

 صورة المسألة :
أحػػػؿ ات سػػػبحانو كتعػػػالى البيػػػٌ كحػػػـر الربػػػا   كقػػػد نػػػص الشػػػارع الحكػػػيـ عمػػػى أنػػػكاع معينػػػة مػػػف 

األنكاع " الذىب كالفتة كالقمد كالشعير كالتمر  األطعمة كالسمٌ التي يدخؿ فييا الربا   كمف تمؾ
 كالممد .

  تحرير محل النزاع :
 كالقػرض( ّ) فػي البيػٌ كالسػمـ (ِ)كربػا الفتػؿ (ُ)يئةقد أجمٌ الفقياء عمى أنو يحػـر ربػا النسػ _ُ

" الػػذىب بالػػذىب   كالفتػػة بالفتػػة   كالبػػر  كىػػي المػػذككرة فػػي قكلػػو   (ْ)السػػتة  الربكيػػاتفػػي 
الشعير بالشعير  كالتمر بالتمر  كالممد بالممد   مثبلن بمثؿ   يػدان بيػد   فمػف زاد أك اسػتزاد بالبر  ك 
  كالبػػر كالػػذىب بالػػذىب  كاحػػدو  إذا كانػػت مػػف جػػنسو  (ٓ)بػػى   اآلخػػذ كالمعطػػي فيػػو سػػكاء ".فقػػد أر 

 بالبر   كىكذا .
  سػػػاء ـ فييػػػا النى يحػػػر فإنػػػو  األجنػػػاس كاشػػػتركت فػػػي العمػػػة   إذا اختمفػػػتكأجمعػػػكا كػػػذلؾ أنػػػو _ ِ

 .  فالعمة فييما الثمنية كالذىب بالفتة مثبلن 
 كالبػػر بالشػػعير  فتػػة مػػف ال خمسػػيف درىػػـ مػػف الػػذىب مقابػػؿ مئػػة درىػػـتػػؿ   كافتيبػػاح فييػػا الك 

 كلكف بشرط التقابض في الحاؿ .  كذلؾ 
كالذىب تفاتؿ كالفييا النساء  بيف األصناؼ   فإنو يباحالعمة  ا اختمفتإذ_ كأجمعكا كذلؾ أنو ّ

 (ٔ).مثبلن   كالفتة بالتمر بالبر
أك االقتصػار عمػى ة   السػتجريػاف الربػا فػي ىػذه األصػناؼ  بيف الفقياء في حدث اختبلؼه  ثـ_ ْ

 النص فحسب   فجميكر الفقياء عمى جرياف الربا في غير ىذه األصناؼ المذككرة في الحديث   
 

                                                 
ؿو . انظر الماكردم " الحاكم في فقو الشافعي )( ربا النسيئة " (ُ ٍيًف ًإلىى أىجى ٌي الُدٍرىىـً ًبالُدٍرىىمى  (.ٕٔ/ٓىيكى بىٍي
رً ( ربا الفتؿ " ِ) ٍيًف عمى اآٍلخى ًد اٍلًعكىتى ٌي مٌ ًزيىادىًة أىحى بي شجاع اإلقناع في حؿ ألفاظ أ ". انظر الشربيني  ىك اٍلبىٍي
(ِ/ِٕٖ.) 

مى  ((ّ . انظر الجرجاني " التعريفات  كلممشترم في المثمف آجبل   يكجب الممؾ لمبائٌ في الثمف عاجبلن  ـ " ىك عقده السى
(ُُ/َُٔ.) 

عمى جرياف الربا فييا أكثر مف ستة أصناؼ   فمما ذكر في النص جرياف الربا فيو  ( األصناؼ التي نص النبي (ْ
 جرت عادة الفقياء بتسمية ىذه المسألة بالربكيات الستة .الزبيب   كلكف قد 

 ( .ُٕٖٓ  ح  َُُِ/ّأخرجو مسمـ في صحيحو   )كتاب المساقاة   باب الصرؼ كبيٌ الذىب بالكرؽ نقدا    (ٓ)
(   العينػػػي " عمػػػدة القػػػارم شػػػرح َّ/ِاالختيػػػار لتعميػػػؿ المختػػػار   ) (   المكصػػػمي "ُّْ/ْابػػػف قدامػػػة " المغنػػػي   ) (ٔ)

 ( .ِِ/ِ(   األنصارم " أسنى المطالب في شرح ركض الطالب )ّْْ/ُٕصحيد البخارم   )
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 (ُ) غير ىذه األصناؼ الستة . كالظاىرية كغيرىـ قالكا بعدـ جرياف الربا في
  ليقػػػػاس عمػػػػى ىػػػػذه  جميػػػػكر الفقيػػػػاء فػػػػي عمػػػػة جريػػػػاف الربػػػػا فػػػػي األصػػػػناؼ السػػػػتة ؼاختمػػػػ_ ك ٓ

األصناؼ ما تحققت فيو ىذه العمة ؟ فيؿ العمة ىي التقدير ؟ أـ االقتيات كاالدخار ؟ أـ الطعػـ ؟ 
  (ِ)أـ التقدير كالطعـ معا ؟

الختبلؼ في تحديد العمة   كالتي يقػاس عمييػا غيرىػا مػف اىك  كنحف في ىذا المطمب محؿ بحثنا
  .كاألصناؼ األنكاع 
   : الفقياءمذاىب 

إلػػػى أف العمػػػة ىػػػي  أشػػػير الركايػػػات عنػػػو  فػػػي كأحمػػػد ذىػػػب اإلمػػػاـ أبػػػك حنيفػػػة المـــذىب األول :
 (ّ)  فإنو يجرم فيو الربا . أك مكيؿو  التقدير  فكؿ مكزكفو 

إلى أف العمة الثمينة في الذىب كالفتة   كاالقتيات كاالدخار  مالؾاإلماـ ذىب  المذىب الثاني :
 (ْ)في األربعة األخرل .

الشػػػافعي إلػػػى أف العمػػػة فػػػي الػػػذىب كالفتػػػة ىػػػي الثمينػػػة   كفػػػي اإلمػػػاـ ذىػػػب  : المـــذىب الثالـــث
  كىػػػك الركايػػػة الثانيػػػة بمػػػا كػػػاف مكػػػيبلن أك مكزكنػػػان  األربعػػػة األخػػػرل الطعػػػـ   كخصػػػو فػػػي ركايػػػةو 

 (ٓ).ألحمد
يػػتمخص سػػبب الخػػبلؼ فػػي ىػػذه المسػػألة فػػي اخػػتبلؼ العممػػاء فػػي تحديػػد العمػػة  " ســبب الخــالف

حػاكؿ اختيػار أىػـ  كػؿ مػذىبالتي ألجميا أجركا الربا في غير األصناؼ المذككرة في الحػديث   ف
صػػؼ تشػػترؾ فييػػا األصػػناؼ السػػتة   فمػػنيـ مػػف جعمػػو " الكيػػؿ أك الػػكزف "   كمػػنيـ مػػف جعمػػو " ك 

  مػػٌ " كاالقتيػات  االدخػػارالثمنيػة " فػي الػػذىب كالفتػة   ك" الطعػـ " فػػي األربعػة األخػرل   أك " 
 ."الثمنية  االتفاؽ عمى "
 :ب أدلة المذاى

 دير .ن بأن العمة ىي التقيالقافم أدلة المذىب األول :
 ( َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس َٔٛٔأْوُفوا اْلَكْيَل َوََل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِريَن )قكلو تعالى " الدليل األول : 

                                                 

 ( . ُّٓ/ْالمغني   ) ( ابف قدامة "ُ)
 (    ٖٖ/ْ(   ابف عبد البر " التمييد   )َُّ/ِابف رشد " بداية المجتيد كنياية المقتصد   ) ((ِ
 كاردة في الربكيات الستةحاكـ المطيرم "  دراسة حديثية كفقيية عف األحاديث ال   

hakem.com                                                 http://www.dr-    
( البيػػػكتي " ُٔ/ّ(   المرغيػػػاني " اليدايػػػة شػػػرح البدايػػػة   )ُٖٓ/ٓالكاسػػػاني " بػػػدائٌ الصػػػنائٌ فػػػي ترتيػػػب الشػػػرائٌ   )(ّ) 

 ( .ُِٓ/ّ(   البيكتي " كشاؼ القناع   ) ِِٓ/ُح زاد المستقنٌ   )الركض المربٌ شر 
 ( .ِْ/ّ(   الصاكم " بمغة السالؾ   )ْٕ/ّالدردير " الشرح الكبير   ) ((ْ
(   الغزالي " مغنػي المحتػاج   ِٕٗ/ِ(   الشربيني " اإلقناع   )ْٗ/ّ(   الغزالي " الكسيط   )ُٔ/ّالشافعي " األـ ) ((ٓ
(ِ/ِِ. ) 

http://www.dr-/
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  كقاؿ سبحانو  (ُ)" ( َوََل َتْبَخُسوا الن اَس َأْشَياَءُىْم َوََل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ ٕٛٔاْلُمْسَتِقيِم )
ــاكتعػػالى "  ــي  َوَي ــْوا ِف ــَياَءُىْم َوََل َتْعَث ــاَس َأْش ــوا الن  ــِط َوََل َتْبَخُس ــزَاَن ِباْلِقْس ــاَل َواْلِمي ــوا اْلِمْكَي ــْوِم َأْوُف َق

    (ِ).اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن "
أف ات تبارؾ كتعالى جعؿ حرمة الربا بالمكيؿ كالمكزكف مطمقان عف شػرط الطعػـ    وجو الدَللة :

 (ّ)الكيؿ كالكزف   دكف غيرىا .فدؿ عمى أف العمة ىي 
الكعيد الشديد بالتطفيؼ في الكيؿ كالكزف   مطمقا مػف غيػر فصػؿ لحؽ ات تبارؾ كتعالى أ ككذلؾ

 (ْ)بيف المطعكـ كغيره   فدؿ عمى أف عمة التحريـ ىي ككف الشيء مكيبلن أك مكزكنان.
, فقـال : َأَوكـل  (٘)َجِنيًبـا اً ر تمـ أن عامل خيبر أىدى إلى رسول اهلل "  ثبتما  لدليل الثاني :ا

أربيــت , ىــال  ىكــذا ل فقــال : َل , ولكنــي أعطيــت صــاعين وأخــذت صــاًعا , فقــال تمــر خيبــر 
  (ٔ)" .بعت تمرك بسمعة , ثم ابتعت بسمعتك تمرًا , وكذلك الميزان 

ننـا طعامـًا مختمفـًا , فتبايعنـاه بي قسم رسول اهلل "  عف أبي سعيد الخدرم ككذلؾ ما جاء  
  (ٕ). " أن نأخذه إَل كياًل بكيل  بزيادة , فنيانا رسول اهلل

جعػؿ عمػة تحػريـ التفاتػؿ فػي الجػنس الكاحػد ىػي الكيػؿ   ثػـ ألحػؽ  أف  النبػي  وجو الدَللة :
 (ٖ)بو الكزف مطمقا مف غير فصؿ بيف المطعـك كغير المطعكـ .

كيػػؿ يكجػػب المماثمػػة فػػي الصػػكرة   كبػػو إف جعػػؿ عمػػة الحكػػـ التقػػدير بػػالكزف أك الالــدليل الثالــث : 
مػف المصػير إلػى مػا اختمفػكا فيػك أكلػى   يانة أمػكاؿ النػاس عرؼ التساكم حقيقة   كبو تتحقؽ صيي 

 (ٗ)" " مػػثبلن بمثػػؿ " فيػػو   كال يعػػرؼ بػػو التسػػاكم حقيقػػة   كألف التسػػاكم كالمماثمػػة شػػرط لقكلػػو 
  (َُ).كفي بعض الركايات " سكاءن بسكاء " 

 

                                                 

 .ُُٖسكرة الشعراء " اآلية  (ُ)
 . ٖٓسكرة ىكد " اآلية  (ِ)
 ( .ُْٖ/ٓالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) ّ))
 ( .ُْٖ/ٓالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) (ْ)

 (.ُٗٗ/ِالتمر الجنيب " ىك النكع مف التمر جيد . انظر الزبيدم " تاج العركس مف جكاىر القامكس ) ((ٓ
(    َّٕٓ  ح  َُٕ/ٗ   أخرجو البخارم في صحيحو   ) كتاب االعتصاـ   باب ًإذا اجتيد العامؿ أك الحاكـ فأخطأ( ٔ)

 ( .ُّٗٓ  ح  ُُِٓ/ّأخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب المساقاة   باب بيٌ الطعاـ مثبل بمثؿ   
  قو حسيف سميـ أسد " إسناده صحيد . (   قاؿ محقٗٗٗ  ح  ِّٖ/ِأبك يعمى " مسند أبي يعمى   ) ((ٕ
 ( .ُِٓ/ٔ(   ابف بطاؿ " شرح صحيد البخارم   )ُْٖ/ٓالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ   ) -(ٖ)
 ( .ُِٗٓ  ح ُُِْ/ّأخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب المساقاة   باب بيٌ الطعاـ مثبل بمثؿ    -(ٗ)

 ( .ِٕ/ْ( ابف قدامة " المغني   )َّ/ِؿ المختار   )ابف المكصمي " االختيار لتعمي (َُ)
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القــافمين بــأن العمــة فــي الــذىب والفضــة الثمنيــة , وفــي البــاقي اَلقتيــات مــذىب الثــاني : أدلــة ال
 واَلدخار.

المعنػػى الػػذم يجمػػٌ بػػيف الػػذىب كالفتػػة ىػػك ككنيػػا أثمانػػان   كالمعنػػى الػػذم يجمػػٌ الــدليل األول : 
ؽ الطعػـ   ألنو ال يخمػك إمػا أف تكػكف العمػة مطمػ  (ُ)بيف األربعة األخرل ىك ككنيا أقكاتان مدخرة 

أك الطعػػـ المكصػػكؼ باالدخػػار كاالقتيػػات   كال يصػػد اعتبػػار الطعػػـ كحػػده ىػػك العمػػة   كذلػػؾ ألف 
مػػف األصػػناؼ   يقصػػد بػػذلؾ التنبيػػو عمػػى المعنػػى الزائػػد عمػػى الطعػػـ   كىػػك  ان ذكػػر عػػدد النبػػي 

مػػف  اصػػان خ االدخػػار كاالقتيػػات   ككػػؿ كاحػػد مػػف األنػػكاع األربعػػة المػػذككرة فػػي الحػػديث يمثػػؿ نكعػػان 
أخػص أكصػافيا   فكجػب التعميػؽ المختػار كىذا الكصؼ أنكاع المدخرات   فبل تكرار في ذكرىا   

 (ِ)كقد سبؽ لنا في مبحث شركط العمة   أنو يجب أف تككف العمة جامعة مانعة . . بو دكف سكاه
نػػو لػػك لػػـ أف ىػػذه العمػػة يتعمػػؽ تأثيرىػػا بكػػؿ كاحػػد مػػف أفػػراد المنصػػكص عميػػو   أل الــدليل الثــاني :

يذكره لـ يستفد تعمؽ الحكػـ بنكعػو   كال يكجػد ذلػؾ فػي عمػؿ المخػالفيف   كذلػؾ ألف الطعػـ كالكيػؿ 
 (ّ)كاحد فييا   كال عبرة عندىـ في اختبلفيا   فكاف التعميؿ بالقكت كاالدخار أكلى .

عمة االطػراد فػي ال تتغير في األشياء المعممة بو   كمف شرط ال ثابتةه ذه العمة أف ى الدليل الثالث :
كىػػػذا كجػػػد فػػػي القػػػكت المػػػدخر   كسػػػبؽ التنبيػػػو ليػػػذا فػػػي مبحػػػث شػػػركط العمػػػة   جميػػػٌ أفرادىػػػا   

بخبلؼ عمة الكيؿ كالكزف   فيي عمة منقكتة   إلى جانب أنيا غير مؤثرة في الحكـ   فبل تكجد 
 (ْ). يس عميو  كمف شرط العمة كجكد مناسبة بيف المقيس كالمق مناسبة ظاىرة بيف الفرع كاألصؿ

  لتعػػذر القيػػاس عمييمػػا   كىػػك (ٓ)كأمػػا الػػذىب كالفتػػة فعمتيمػػا ىػػي الثمنيػػة   كىػػي عمػػة قاصػػرة 
غيػر مػانٌ مػف صػحة العمػة مػٌ التعبػد بالقيػػاس. كسػبب اختيػار عمػة الثمنيػة فػي الػذىب كالفتػػة   

 األثمػػاف .كجريػػاف الربػػا فييمػػا   ىػػك أف التجػػارة فػػي األثمػػاف بجنسػػيا   يفسػػد عمػػى النػػاس مقصػػكد 
كمينعكا مف التجارة في األقكات بجنسيا   ألف ذلؾ يفسد عمييـ مقصكد األقكات . ( ٔ)

 

 

                                                 
إال أف يخػػػرج  معنػػى االقتيػػات أف يكػػكف الطعػػػاـ مقتاتػػا   أم تقػػـك بػػػو البنيػػة   أمػػا االدخػػار فيػػػك " أف ال يفسػػد بتػػأخيره  ((ُ

 (.ُْ/ِالتأخير عف العادة . انظر التسكلي " البيجة في شرح التحفة )
(   الخف " أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية فػي اخػتبلؼ الفقيػاء ُُّ/ِاية المقتصد )ابف رشد " بداية المجتيد كني( ِ)

 (.ْٗٗ)ص " 
 (.َْٓالخف " أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء )ص "( ّ)

 (.ٖٔ/ٓالماكردم" الحاكم في فقو الشافعي ) ((ْ
عمػػة صػػحيحة معتبػػرة   انظػػر مبحػػث شػػركط العمػػة المختمػػؼ فييػػا     سػػبؽ ذكػػر الخػػبلؼ فػػي حجيػػة العمػػة القاصػػرة   كأنيػػا  ((ٓ

 (ِّ) ص "
(    ِْ/ِ(  الػدردير " الشػرح الصػغير عمػى مختصػر خميػؿ   ) ُِّ/ِابف رشد " بداية المجتيػد كنيايػة المقتصػد   ) ((ٔ

 ( .ُٕٓ/ ِ(   ابف القيـ " أعبلـ المكقعيف   ) ِْ/ِبمغة السالؾ ألقرب المسالؾ   ) 
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 القافمين بأن العمة في الذىب والفضة الثمنية , وفي الباقي الطعم . أدلة المذىب الثالث :
عػػاـ الط يقػكؿ"  عػف معمػر بػف عبػد ات قػاؿ " " كنػت أسػمٌ رسػكؿ ات  جػاءمػا  الـدليل األول :

 (ُ).بالطعاـ مثبلن بمثؿ " 
ف لػـ يكػؿ كلػـ يػكزف أف النبي  وجو الدَللة :  عمؽ الحكـ باسـ   فدؿ عمى أف العمة الطعـ   كا 

أف اقتراف الكصؼ بحكـ لك لـ يكف ىك أك صرخ األصكليكف بكقد   ألنو عمؽ ذلؾ عمى الطعاـ   
   (ِ).نظيره عمة لمحكـ   كاف اقترانو بعيدا شرعا كلغة 

يتان فػإف مػف شػركط العمػة االطػراد _دكراف الحكػـ مػٌ العمػة كجػكدا كعػدما_ كقػد نظرنػا فػي ىػذه كأ
المطعكمػػات المػػذككرة فػػي الػػنص   فكجػػدنا أنػػو كممػػا فقػػدت صػػفة الطعػػـ عنيػػا   فقػػدت حرمػػة الربػػا 

 فييا   ككمما كجدت صفة الطعـ فييا كجدت حرمة الربا .
ز التعػػاكض فيػػو   فػػإذا انعقػػد الحػػب كعػػاد مطعكمػػان   فػػإذا زرع كخػػرج نبتػػان بطػػؿ فيػػو الربػػا   كجػػا

 (ّ)عادت إليو الحرمة   فكجب حينئذو اعتبار ىذه الصفة ىي العمة .
أف الشػرع لمػا تػػـ الممػد   الػذم ىػك أدنػى مػا يطعػػـ   إلػى البػر الػذم ىػك أعمػػى  الـدليل الثـاني :

  (ْ).المطعكمات   دؿ ذلؾ عمى أف ما بيف النكعيف مف المطعكمات الحؽ بيا
 المناقشة :

 مناقشة أدلة المذىب األول :
 " كياًل بكيل"  كقكلو   " وزنًا بوزن"  قكلو مناقشة الدليل األول : 

"   كـياًل بكيـل"  كقكلػو   " وزنـًا بـوزن"  إف ذكر الكزف كالكيؿ في األحاديػث مثػؿ قكلػو الرد : 
ناؼ المنصػكص عمييػا   لػيس إال كنحكىا إنما ذكرت لبياف ما يتحصؿ بو التساكم في ىػذه األصػ

ــل ســواًء بســواء  كمػػا قػػاؿ" "  ــثاًل بمث ألف مػػف شػػرط العمػػة ة فػػي ذكرىػػا   كال مػػدخؿ لمعمٌيػػ (ٓ)" م
كبػيف مػف قػاؿ لػـ يػنص إال   فإنو ال فػرؽ بػيف ىػذا القػكؿ   (ٔ)التأثير في المعمكؿ كما سبؽ بيانو 

مقتات كمدخر كمعدني كما يصمد  أك عمى مأككؿ أك ثمف   أك مف قاؿ لـ ينص إال عمى مطعكـو 
بػػو الطعػػاـ   أك مػػف قػػاؿ لػػـ يػػنص إال عمػػى مػػا يزكػػى كعمػػى مػػالد الطعػػـ فقػػط   فمػػيس بعػػض ىػػذه 

 (ٕ)الدعاكل أكلى مف بعض.
                                                 

 (.  ُِٗٓ  ح ُُِْ/ّأخرجو مسمـ في صحيحو   ) كتاب المساقاة   باب بيٌ الطعاـ مثبل بمثؿ   (ُ) 
 ( .ٖٓ/ٖ(   البغكم " شرح السنة   )ّٓٗ/ٗالنككم " المجمكع شرح الميذب   )( (ِ
 (   الخف " أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء   ّٓٗ/ٗككم " المجمكع شرح الميذب )الن (ّ)
 (. ََٓ)ص "     
 ( .ٗٗ/ِ(   ابف رشد " بداية المجتيد كنياية المقتصد   )ٖٓ/ٖالبغكم " شرح السنة   ) (ْ)
 ( . ّٖسبؽ تخريجو )ص "  (ٓ)
 (. ِٕانظر مبحث شركط العمة  )ص " ( ٔ)
 ( .ِّٖ/ٕ(   ابف حـز " المحمى   )ْٔ/ّالشككاني " السيؿ الجرار   ) (ٕ)
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أف الشرع جعؿ عمة الربا في األصناؼ السػتة الكيػؿ مػف غيػر فصػؿ بػيف  مناقشة الدليل الثاني :
 مطعـك أك غير مطعكـ .

  لػػػيس فػػػي التعميػػػؿ بػػػو مناسػػػبة _ غيػػػر معتبػػػر _(ُ)ف كالكيػػػؿ كصػػػؼ طػػػردمأف ذكػػػر الػػػكز الػػػرد " 
  كما أنو انتقض في بعض صكره دكف كجكد فػرؽ مػؤثر  فػدؿ عمػى أنػو ال يصػمد التعميػؿ ظاىرة 
كذلػؾ فػي إجمػاعيـ عمػى جػكاز  كمف شرط العمة ثباتيا أماـ المفسدات   التػي منيػا الػنقض   بو  

مىـ في المكزكنات مف الحديد  (ِ)أثر لحريـ إال يدان بيد .ذه العمة كنحكىا   كلك كاف لي السى
 " مناقشة أدلة المذىب الثاني

المعنى الذي يجمع بين الذىب والفضة ىو كونيا أثمانًا , والمعنى الذي :  األول مناقشة الدليل
 يجمع بين األربعة األخرى ىو كونيا أقواتًا مدخرة .

لػـ تتحقػؽ  فػي أصػناؼو كنيػا أثمانػان يػؤدم إلػى طػرد الحكػـ كالفتػة ك جعؿ العمػة فػي الػذىب الرد :
البصؿ كالكراث كالخؿ كالفمفؿ بؿ كالممد الذم جاء فيو النص   ليس منيا   ألف الثكـ ك فييا العمة 

كؿ منو نصؼ كزف ما يؤكؿ مما يتقكت بو كػالممد شيء يككف قكتان أصبلن   بؿ بعتيا يقتؿ إذا أي 
فػػي المػػبف كالبػػيض   فإنيمػػا ال يمكػػف ادخارىمػػا   كالربػػا عنػػدىـ    كتفسػػد عمػػييـ ىػػذه العمػػة أيتػػان 

كالربػػا    كلػػيس شػػيئان مػػف ذلػػؾ قػػكته كغيرىػػا كالحمبػػة  فسػػد أيتػػا عمػػييـ فػػي الكمػػكفيػػدخؿ فييػػا  كت
 (ّ).عندىـ في كؿ ذلؾ 

 " مناقشة أدلة المذىب الثالث 
 ن ىي العمة .كر في بعض األحاديث لفظ " الطعام " فتكومناقشة الدليل األول : ذُ 

إنمػا ىػك مثػؿ ذكػر الػكزف أك    إف ذكر الطعػاـ فػي بعػض األحاديػث الػكاردة فػي ىػذا البػاب الرد :
 ذكػر العػدد كمػا فػي حػديث عثمػاف   فقد جاء في بعػض األحاديػث أف النبػيالكيؿ أك العدد  

  كلػـ يعتبػر العػدد (ٓ)" بـدرىموَل درىمـين "    كفػي ركايػةو  (ْ)" َل تبيعوا الـدينار بالـدينارينبمفظ " 
ا أكلػى بالتعميػؿ مػف   كلػيس أحػدى عمػى أنيػا منػاط الحكػـ ميس مجػرد ذكرىػا دلػيبلن كبالتالي ف   أحد
  (ٔ) .  كالترجيد مف غير دليؿ تحكـ غيره

ذكر الممح وىو أدنى المطعومات مـع البـر الـذي ىـو أعمـى المطعومـات الثاني : مناقشة الدليل 
   .يشعر بأن العمة في ذلك الطعم 

                                                 
 (.َٕ)ص " ُاالطراد ىنا بمعنى أف الكصؼ ممغى لـ يعتبره الشرع   كيجب عمى المجتيد أف يحذفو   انظر حاشية  ((ُ
 ( .ُٔٓ/ِ(   ابف القيـ " أعبلـ المكقعيف   )ٕٓ/ٖالبغكم " شرح السنة   ) ((ِ
 ( . ٗٗ/ِ(   ابف رشد " بداية المجتيد   ) ٖٓ/ٖ(  البغكم " شرح السنة   )ُٕ/ّافعي " األـ )الش ((ّ
 ( . ُٖٓٓ  ح  َُِٗ/ّأخرجو مسمـ في صحيحو    ) كتاب المساقاة   باب الربا   ( (ْ
 (َُٗسبؽ تخريجو )ص "  ((ٓ
 ( .ٓٔ/ّالشككاني " السيؿ الجرار   ) ((ٔ
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إف اعتبػار جريػاف الربػا فػي الممػد بعمػة الطعػـ غيػر صػحيد   فيػذه العمػة منقكتػة   كذلػؾ الرد : 
ألف الممد مما يصمد بػو الطعػاـ   فيجػب أف يػدخؿ غيػره مػف األشػياء التػي  تسػتخدـ فػي إصػبلح 

 الطعاـ   كىذا فيو مف المشقة كالحرج ما ال تبيحو الشريعة اإلسبلمية .
 الترجيح :

  نجػد أنيػـ بنػاءن عمػى اخػتبلفيـ فػي ياء في ىػذه المسػألة عد البحث كالدراسة لمذاىب الفقب أقول :
تحديد العمة قد اختمفكا في األحكاـ الشرعية المبنية عمييا   كذلؾ أف تحديد العمة فػي ىػذه المسػألة 
دة كػػػاف لػػػو األثػػػر البػػػال  عمػػػى األحكػػػاـ الشػػػرعية المترتبػػػة عمييػػػا   فقػػػد أدل ذلػػػؾ إلػػػى تكسػػػيٌ قاعػػػ

تسػػاع كعمػػـك العمػػة أك بجريػػاف الربػػا فييػػا   كذلػؾ تبعػػا الاألصػناؼ كاألطعمػػة التػػي يتناكليػػا الحكػـ 
تتيقيا   بمعنى أف مف اختار ككف العمة " التقدير " فقد أدخؿ في مفيـك العمة كمعناىػا   الكثيػر 

يؽ المػػدل مػػف األصػػناؼ كاألطعمػػة   بينمػػا مػػف اختػػار كػػكف العمػػة " االدخػػار كاالقتيػػات " فقػػد تػػ
 الكاسٌ الذم شممو كتناكلو مذىب الحنفية   كىكذا تكسط مف اختار الطعـ فقط .

المعتبػػػرة   السػػػالمة مػػػف المعارتػػػة عمػػػة أف ال مباحػػػثكبػػػالنظر فػػػي أدلػػػة المػػػذاىب كعمميػػػـ يظيػػػر ل
عمػة الربػا فػي أف   ك  الشافعية كالمالكيةفي النقديف ىي مطمؽ الثمنية كما ىك مذىب كالمناقتة   

   كذلؾ لؤلسباب التالية "كىك مذىب المالكية صناؼ األربعة ىي االقتيات كاالدخار األ
في األصػناؼ  " االقتيات كاالدخار"  في الذىب كالفتة   ك" الثمنية عمة " _ قكة أدلة القائميف بُ

عمة الثمنية أخص أكصاؼ الذىب كالفتة كىي مقصكدىما األعظػـ ألف األربعة األخرل . كذلؾ 
الي جعميا عمة ليما   أقكل كأكتد مػف جعػؿ العمػة لمػذىب كالفتػة الكيػؿ أك الػكزف   كمػا   كبالت

 ىك مذىب الحنفية .
ككػػذلؾ االقتيػػات كاالدخػػار ىػػي أخػػص أكصػػاؼ األطعمػػة التػػي ذكػػرت فػػي الحػػديث   كىػػي عمػػة 

 ظاىرة منتبطة   سالمة مف المعارتة مما ىك أقكل منيا . 
العمة   فإف االعتراتات التي اعترض بيا المخالؼ غيػر االعتراتات المكجية ليذه _ تعؼ ِ

 متكجو   كال تنقص مف تأثير العمة كقكتيا   كاستغراقيا ألجزاء المعمكؿ كأفراده .
  كعدـ صحة العمػة التػي اعتمػدكا عمييػا فػي تحديػد األصػناؼ أدلة المذاىب المخالفة _ تعؼ ّ

 .كاألطعمة التي يجرم فييا الربا 
لػركح الشػريعة كمقاصػدىا العامػة   كذلػؾ ألف الشػريعة اإلسػبلمية أرادت أف  لعمةا _ مناسبة ىذاّ

تكفر القكت األساسي لكؿ أفراد المجتمٌ   ليعيش المجتمٌ في استقرار اقتصادم كنفسػي   كالعمػة 
 المختار ترجيحيا   ىي أتبط العمؿ كأقكاىا في تحقيؽ ىذا اليدؼ .
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 . الَالء في حالة (ٔ)التسعيرالمطمب الثاني : 
 صورة المسألة : 

فتد الشارع الحكيـ المجاؿ كاسعا أماـ الناس لمتبادؿ التجارم كاألقتصػادم فيمػا بيػنيـ   كمنػٌ كػؿ 
لػػذا حػػـر التسػػعير ابتػػداءن   كىػػذا باتفػػاؽ العممػػاء   كلكػػف مػػا يقػػؼ فػػي كجػػو ىػػذه الحريػػة التجاريػػة   

 ار كاحتكار ليا .اختبلؼ الفقياء كاف فيما إذا كاف ىناؾ تبلعب في األسع
 تحرير محل النزاع :

لمحػػاكـ أف يسػػعر  كأنػػو ال يجػػكز  (ِ)اتفػػؽ األئمػػة األربعػػة عمػػى أف األصػػؿ فػػي التسػػعير الحرمػػة 
ككػػذلؾ اتفقػكا عمػػى حرمػػة التسػػعير إذا كػاف الغػػبلء بأسػػباب طبيعيػػة  .(ّ)جػػارتيـلمنػاس بتػػائعيـ كت

إذا كػػػاف ألسػػػباب غيػػػر  الغػػػبلء الػػػةفػػػي ح التسػػػعير كلكػػػنيـ اختمفػػػكا فػػػي جػػػكازكليسػػػت مصػػػطنعة   
 طبيعية كمصطنعة عمى مذاىب كىي "

 (ْ).الشافعية كالحنابمة ك المالكية  جميكر يجكز التسعير  كىك مذىب ال المذىب األول :
بعض الحنفية كبعض المالكية ك  جميكر يجكز التسعير في الغبلء   كىك مذىب المذىب الثاني :

    (ٓ)ـ مف الحنابمة .ابف تيمية كابف القيالشافعية   ك 
 : سبب الخالف 

تحديد العمػة   ىذه المسألة ىك اختبلفيـ كاف مف أىـ األسباب التي أدت إلى اختبلؼ الفقياء في 
ف مف التسعير فػي جعؿ المانعك حيث  أك عدمو  التي ينبني عمييا جكاز التسعير في حالة الغبلء 

ف بجػػكاز ك "   بينمػػا جعػػؿ القػػائمفػػي الممػػؾ  حالػة الغػػبلء   عمػػة المنػػٌ عنػػدىـ ىػػي " حريػػة التصػرؼ
 (ٔ)التسعير عمتيـ في ذلؾ " مراعاة المصمحة العامة ".

                                                 
ؼ عػاـ مخػتص بالكجػو الشػرعي   أمػران   بػأف تبػاع السػمٌ   أك تبػذؿ األعمػاؿ أك المنػافٌ التسعير ىك " أف يصػدر مكظػ ((ُ

التػػي تفػػيض عػػف حاجػػة أربابيػػا   كىػػي محتبسػػة أك مغػػالى فػػي ثمنيػػا   أك أجرىػػا   عمػػى غيػػر الكجػػو المعتػػاد   كالنػػاس أك 
لخبػرة " . انظػر الػدريني " بحػكث مقارنػة الحيكاف أك الدكلة في حاجة ماسة إلييػا   بػثمف أك أجػر معػيف عػادؿ بمشػكرة أىػؿ ا

 (. ِْٓ/ُفي الفقو اإلسبلمي كأصكلو )
حكى ابف عبد البر عف بعض السمؼ جكاز التسعير مطمقا   منيـ الميػث بػف سػعد ك سػعيد بػف المسػيب كربيعػو بػف عبػد  (ِ)

 ( . ِّّٕ/ُاالستذكار ) ابف عبد البر " الرحمف كيحيى بف سعيد األنصارم   انظر
(   المػػػاكردم " ِِّٕ/ُ(   ابػػػف عبػػػد البػػػر " االسػػػتذكار  )ُِٗ/ٓكاسػػػاني " بػػػدائٌ الصػػػنائٌ فػػػي ترتيػػػب الشػػػرائٌ   )ال ((ّ

 (.ُّّ/ُ(   ابف تيمية " مختصر الفتاكل المصرية   )َْٕ/ٓالحاكم في فقو الشافعية   )
(   البيكتي " الركض المربػٌ َْٕ/ٓ) (   الماكردم " الحاكم في فقو الشافعية  ِِّٕ/ُابف عبد البر " االستذكار  ) ((ْ

 ( .َّّ/ُُ(   مجمكعة عمماء " المكسكعة الفقيية الككيتية   )ُِْ/ُشرح زاد المستقنٌ   )
(   ابػػف عبػػد ََْ/ٔ( ابػػف عابػػديف " حاشػػية ابػػف عابػػديف   )ُِٗ/ٓالكاسػػاني " بػػدائٌ الصػػنائٌ فػػي ترتيػػب الشػػرائٌ   ) ((ٓ

(   ابػػػف القػػػيـ " الطػػػرؽ الحكميػػػة   ُّّ/ُتيميػػػة " مختصػػػر الفتػػػاكل المصػػػرية   ) (   ابػػػفِِّٕ/ُالبػػػر " االسػػػتذكار   )
(ُ/ّٓٓ . ) 
 (.َٕٓ/ُالدريني " بحكث مقارنة في الفقو اإلسبلمي كأصكلو )( ٔ)
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 كحججو لتأييد مذىبو   نكردىا فيما يأتي "  وتكلكؿ فريؽ أدل
 أدلة المذاىب :

 ن بالمنع من التسعير حالة الَالء .يالقافمأدلة المذىب األول : 
 َيا َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَل  َأْن َتُكوَن قكؿ ات تعالى" " الدليل األول : 

 (ُ)." ِتَجاَرًة َعْن َترَاٍض ِمْنُكمْ 
 منتفي في التسعير  فإفمبدأ التراتي الذم اشترطت الشريعة تكافره في البيٌ أف  وجو الدَللة :

كالتسعير حجر عمييـ  كاإلماـ مأمكر برعاية مصمحة المسمميف   الناس مسمطكف عمى أمكاليـ 
ذا تقابؿ  كليس نظره في مصمحة رخص الثمف أكلى مف نظره في مصمحة البائٌ بتكفير الثمف  كا 

ألنو ترجيد ببل      كحينئذ يحـر التسعير األمراف كجب تمكيف الفريقيف مف االجتياد ألنفسيـ
 (ِ).مرجد 

يـا رسـول  :النـاس فقال غال السعر عمى عيد رسول اهلل " قػاؿ"  أنس عف الدليل الثاني : 
,  : إن اهلل ىـو المسـعر القـابض الباسـط الـرازق اهلل غال السعر فسـعر لنـا, فقـال رسـول اهلل 

ني ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحد منكم يطمبني في دمٍ   (ّ)." وَل مال وا 
ذا كػػػاف لػػػـ يسػػعر   كقػػػد سػػألكه ذلػػػ أنػػػو  وجــو الدَللـــة : لػػػـ  ؾ   كلػػػك جػػاز ألجػػػابيـ إليػػو   كا 
فػػػبل يجػػػكز بعػػػد ذلػػػؾ ب منػػػو التسػػػعير رغػػػـ غػػػبلء السػػػعر كمػػػا كرد فػػػي الحػػػديث   ًمػػػيسػػػعر  كقػػػد طي 

التسػػعير ألنػػو أكػػؿ ألمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ   ألف الشػػرع إذا أعػػرض عػػف أمػػر كلػػـ يفعمػػو مػػٌ تػػكفر 
  كيػػؼ كقػػد جعمػػو ية لفعمػػو بعػػد ذلػػؾ الػػدكاعي لمفعػػؿ كقيػػاـ الحاجػػة   دؿ ىػػذا عمػػى عػػدـ المشػػركع

 (ْ).مف الظمـ كالبغي  النبي 
 (٘)سوق المصـمى وبـين يديـو غرارتـانفي   أنو مر بحاطب " " عف عمػر  الدليل الثالث :

: قـد ُحـدٍّْثت بعيـر   , فقال لو عمـر عر لو مدين لكل درىمفييما زبيب فسألو عن سعرىما فسّ 
فذمـا أن ترفـع فـي السـعر وأمـا أن تـدخل  يعتبـرون بسـعرك . تحمل زبيبًا وىم مقبمة من الطافف

 حاسب نفسو ثم أتى حاطبًا في داره فقال لو زبيبك البيت فتبيعو كيف شفت, فمما رجع عمر 

                                                 

 .ِٗسكرة النساء" اآلية  (ُ)
مبػػػػاركفكرم " عػػػػكف (  الِّّ/ ٓالشػػػككاني " نيػػػػؿ األكطػػػػار   )(   َْٕ/ٓالمػػػاكردم " الحػػػػاكم فػػػػي فقػػػػو الشػػػػافعية   ) ((ِ

 ( .ِْٓ/ْ" تحفة األحكذم بشرح جامٌ الترمذم   ) (   المباركفكرمَِّ/ٗالمعبكد شرح سنف أبي داكد   )
 (   الترمذم " سنف الترمذم   ّّْٓ  ح  ِٖٔ/ ّأبك داكد " سنف أبي داكد   ) كتاب اإلجارة   باب في التسعير    ((ّ

 ( كقاؿ محققو الشيخ األلباني " حديث صحيد .ُُّْ  ح  َٓٔ/ّ  ) كتاب البيكع   باب ما جاء في التسعير 
 (.ِِْ/ْ(   الزحيمي " الفقو اإلسبلمي كأدلتو )َّّ/ْابف قدامة " المغني) (ْ)
. انظر ابف الجكزم " كشؼ المشكؿ مف أكسية تجعؿ كالظركؼ لما يحمؿ فييامعنى غرارتاف " مثنى غرارة كىي  ((ٓ

 (.ُِْ/ُحديث الصحيحيف )
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: إن الذي قمـت لـك لـيس بعزمـة منـي وَل قضـاء , إنمـا ىـو شـيء أردت بـو الخيـر ألىـل البمـد, 
 (ُ)." فحيث شفت فبع وكيف شفت فبع

كبػو أقػكؿ ألف النػاس مسػمطكف عمػى " " كالنػككم  مػا نقمػو عنػو المػاكردمعي رحمػو ات فيقاؿ الشاف
أمػػكاليـ لػػيس ألحػػد أف يأخػػذىا كال شػػيئان منيػػا بغيػػر طيػػب أنفسػػيـ إال فػػي المكاتػػٌ التػػي تمتػػزميـ  

   (ِ)." كىذا ليس منيا
يقدمكا بسمعيـ بمدان  ؾ لـأف التسعير سبب الغبلء ب ألف الجالبيف إذا بمغيـ ذل : الرابعالدليل 
تميا   كيطمبيا عمى بيعيا فيو بغير ما يريدكف  كمف عنده البتاعة يمتنٌ مف بيعيا كيك فييكرىك 

فبل يجدكنيا إال قميبلن  فيرفعكف في ثمنيا ليصمكا إلييا فتغمكا األسعار كيحصؿ  أىؿ الحاجة إلييا
كجانب المشترم مف الكصكؿ إلى  اإلترار بالجانبيف" جانب المبلؾ في منعيـ مف بيٌ أمبلكيـ 

 (ّ). غرتو فيككف حرامان 
 "  أدلة المذىب الثاني

" إني ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحد منكم يطمبنـي بمظممـة فـي دم وَل "  قكلو الدليل األول : 
 (ْ)."مال 

ـ أنػو مراعػاة أال يظمػالتسػعير في المنٌ مف عمة الدليؿ صريد عمى أف في الحديث  وجو الدَللة :
مف الناس  سكاء كاف بائعا أك مشتريا  كىك يككف بالمحافظة عمى ميزاف العدالة بينيـ  كذلؾ أحده 

كمػػػا يكػػػكف بحمايػػػة البػػػائٌ مػػػف إلػػػزاـ المشػػػترم إيػػػاه بسػػػعر دكف الػػػذم يريػػػد  كػػػذلؾ يكػػػكف بحمايػػػة 
ريػب أنػو  المشترم مف إلزاـ البائٌ إياه بالغبف الفاحش كاستغبلؿ تركرتو إليقاع المظممػة بػو   كال

  لػػك رأل مػػف الباعػػة مػػيبل إلػػى ىػػذا الظمػػـ ألخػػذ عمػػى أيػػدييـ كألػػزميـ بحػػد ال يتجاكزكنػػو  كذلػػؾ
"   إني ألرجو أن ألقى اهلل , وليس أحد منكم يطمبني بمظممـة فـي دم وَل مـالبمقتتى قكلو " " 
 (ٔ) (ٓ)" َل ضرر وَل ضراركبمقتتي حديث " 

 اس بالعػدؿ الػذم ألػزميـ ات بػو   كمػا كرد عػف رسػكؿ ات لمنػ التسعير إلػزاـ في الدليل الثاني :
" ىػك مػف قبيػؿ كاقعػة الحػاؿ التػي  إن اهلل ىو القابض الباسط"  مف تركو التسعير   كمف قكلو 

                                                 
(   مالػػؾ " المكطػػأ   ) كتػػاب البيػػكع   ُُْٕٕ  ح  ِٗ/ٔالبييقػػي " السػػنف الكبػػرل   ) كتػػاب البيػػكع   بػػاب التسػػعير   ((ُ

 في تحقيؽ سنف البييقي " إسناده قكم . األرنؤكط( قاؿ الشيخ عبد القادر ُِّٖ  ح  ُٓٔ/ِباب الحكرة كالتربص   
  (.ّٓ/ُّلنككم " المجمكع شرح الميذب )(  إَْ/ٓالماكردم " الحاكم في فقو الشافعي )( (ِ
 (.  ْْ/ ْ" المغني كالشرح الكبير )(   ابف قدامة ِِّٕ/ُابف عبد البر " االستذكار   ) ((ّ
(   ابف ماجة " سنف ابف ماجػو   ّّْٓ  ح  ِٖٔ/ّأبك داكد " سنف أبك داكد    ) كتاب اإلجارة   باب ًفي الت ٍسًعيًر   ((ْ

 (. قاؿ محققو الشيخ األلباني " حديث صحيد .ََِِ  ح  ُْٕ/ِب مف كره أف يسعر   ) كتاب التجارات   با
(   ابػف َِّْ  ح ْٖٕ/ِابف ماجػة " سػنف ابػف ماجػو   ) كتػاب األحكػاـ   بػاب مػف بنػى فػي حقػو مػا يتػر بجػاره    (ٓ)

 يث صحيد .( . كقاؿ األلباني في سنف ابف ماجة " حدِِِٖٗ  ح ِّٕ/ٓحنبؿ " مسند أحمد بف حنبؿ   )
 (.ِّْ/ْالزحيمي " الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) ((ٔ
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إذ لػػػيس فػػػي ىػػػذه الكاقعػػػة أف أحػػػدا امتنػػػٌ عػػػف بيػػػٌ مػػػا النػػػاسي يحتػػػاجكف إليػػػو   كحينئػػػذ   ال تعػػػـ 
 ُ  ألنو مف دفٌ الظمـ المأمكر بو شرعان.كاجب مف التجار  الغبلء المتعمدحالة في فالتسعير 

عف االحتكار  كعمة النيػي ظمػـ النػاس بمػنعيـ عػف الكصػكؿ إلػى مػا  قد  نيى  الدليل الثالث :
يحتاجكنو مف أقكات كشبييا  كىي عمة منصكصة في ىذا الباب   فيقاس التسعير عمى االحتكار 

  كالعمة تدكر مػٌ معمكليػا كجػكدان كعػدمان   كال (ِ) ف مكجببجامٌ ىذه العمة كىي رفٌ األسعار دك 
  دكف كظػػاىر األلفػػػاظ الكقكؼ عنػػد المبػػػاني ر لمنصػػػكص الشػػرعية بنظػػرة قاصػػػرة   بػػينبغػػي النظػػ

منػػٌ االحتكػػار فيػػو تيسػػير لمنػػاس تعقػػؿ المعػػاني كالًحكػػـ التػػي ألجميػػا شػػرعت األحكػػاـ . فكمػػا أف 
التسػعير فيػو تيسػير لمصػالد النػاس   خاصػة فػي حالػة مكصكؿ إلى حاجاتيـ كمصػالحيـ   فكػذا ل

 الغبلء المتعمد مف التجار كالمحتكريف .
 المناقشة :

 مناقشة أدلة المذىب األول :
" َيا َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَل   قول اهلل تعالى:: األول  مناقشة الدليل

بالتسعير ينتفي مبدأ التراتي الذم اشترطت الشريعة ك  (ّ)." َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َترَاٍض ِمْنُكمْ  َأنْ 
 تكافره في البيٌ .

   كلكنو في حالة رفٌ األسعار ببل مبرر مف ًقبؿ التجار شرعان  مطمكبحؽ التراتي إف  الرد :
الػذم يعتبػر منعػان نٌ التسػعير   ال يصمد حجة لم كفي ىذه الحالة  يعتبر مف التعسؼ المرفكض 
فيػك كسػائر الحقػكؽ فػي الشػرع   مقيػد بعػدـ اإلتػرار بػالغير   فػردان لمظمـ الكاقػٌ عمػى المشػترم   

 (ٗ)كاف أك جماعة .
: ليس نظر اإلمام في مصمحة رخص الثمن أولى مـن نظـره فـي مصـمحة الثاني  مناقشة الدليل

 البافع بتوفير الثمن .
ير يقػػـك عمػػى تعػػارض مصػػمحتيف فػػرديتيف   فػػبل يجػػكز تػػرجيد إحػػداىما عمػػى اعتبػػار التسػػعالــرد : 

األخػػػرل إال بػػػدليؿ . ىػػػذا تصػػػكر خطػػػأ لممسػػػألة   كذلػػػؾ ألف التسػػػعير فيػػػو تعػػػارض مصػػػمحتيف   
األكلػػػى خاصػػػة بالبػػػائٌ كالثانيػػػة خاصػػػة لممجتمػػػٌ   كبالتػػػالي كجػػػب تقػػػديـ المصػػػمحة العامػػػة عمػػػى 

  (ٓ)المصمحة الخاصة .

                                                 
 (.ّٓ(   ابف تيمية " الحسبة )ص " ّٖ/ُّالنككم " المجمكع شرح الميذب   ) ((ُ
 .( ٖٔ/ْالسمماف " األسئمة كاألجكبة الفقيية   ) (ِ)
 .ِٗسكرة النساء" اآلية (ّ) 
 (.ٕٔٓ/ُ  )الدريني " بحكث مقارنو في الفقو اإلسبلمي كأصكلو  (ْ)
 ( بتصرؼ .َٕٓ/ُالدريني " بحكث مقارنو في الفقو اإلسبلمي كأصكلو   )(ٓ)
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رجع عن التسـعير لمـا رأى فيـو مـن الظمـم واَلعتـداء عمـى   إن عمر:  الثالث يلمناقشة الدل
 حقوق اآلخرين .

 ال حجة ليـ في نككلو   ألنو لـ يكف ناشئان عف اعتقاده بتحريـ التسعير   بؿ لعدـ تحقؽ  الرد :
  (ُ)مناط الحكـ   كىك كجكد الترر العاـ .

  مناقشة أدلة المذىب الثاني :
 التسعير في حالة الَالء من العدل الذي أمر اهلل بو .:  األول يلمناقشة الدل

ـــرد :    كنحػػػف نقػػػكؿ  ةعمػػػة صػػػحيح" تحقيػػػؽ العػػػدؿ "ىػػػي ك العمػػػة التػػػي قررىػػػا ىػػػذا المػػػذىب إف ال
  غيػػر أف الحكػػـ المتفػػرع عنيػػا يختمػػؼ عػػف الحكػػـ الػػذم قررتمػػكه   فػػإف مػػف مقتتػػى (ِ)بمكجبيػػا 

عة اإلسػػبلمية   أف يتػػرؾ البػػائٌ كالمشػػترم يبيعػػاف كيفمػػا العػػدؿ كاإلنصػػاؼ الػػذم جػػاءت بػػو الشػػري
أرادا دكف التػػدخؿ فػػي أسػػعار السػػكؽ   حتػػى فػػي حالػػة الغػػبلء   ألف التػػدخؿ لػػو أتػػرار اقتصػػادية 

 كبيرة عمى التجار كعمى مستقبؿ التعامبلت التجارية .
 موجب . : يقاس التسعير عمى اَلحتكار بجامع رفع األسعار دونمناقشة الدليل الثاني 

ىذا قياس مٌ الفارؽ   كذلؾ ألف االحتكار عمػة المنػٌ منػو ظػاىرة كاتػحة منتػبطة   ال  الرد : 
تخفػػػى عمػػػى أحػػػد   كىػػػي منػػػٌ حاجػػػات المجتمػػػٌ األساسػػػية لغػػػرض الػػػربد   كالمنػػػٌ منػػػو مصػػػمحة 
 خالصة   بينما التسعير العمة فيو غير ظاىرة كال منتبطة   ألف التسػعير فيػو تحديػد لمػربد الػذم

 (ٖ)أباحو الشرع   فيك مفسدة محض .
  الترجيح :

بعػػد عػػرض األدلػػة كالمناقشػػات ألقػػكاؿ المػػذاىب   يتبػػيف لنػػا أثػػر االخػػتبلؼ فػػي تحديػػد العمػػة عمػػى 
الفركع الفقيية المترتبة عمييا   فإف تبػايف األنظػار حػكؿ تحديػد العمػة كػاف لػو تػأثير كبيػر فػي ىػذه 

ٌو  ما  كفي الحكـ الصادر بحقيا المسألة   ليا. كمجيزو  بيف مان
ذىػب إليػو الفريػؽ الثػاني  غير أف القكؿ الصكاب في نظر الباحث فيما يتعمؽ بيذه المسألة ىك ما

   .لترجيد يك األكلى بافمف جكاز التسعير في حالة الغبلء 
 "وذلك لألسباب اآلتية 

عاة الصالد العاـ  أف التسعير في ىذه الحالة يكافؽ ركح الشريعة التي تقكـ أصبلن عمى مرا_ ٔ
ذا كانت المصمحة الفردية قد ركعيت في كثير مف األحاديث كالكقائٌ فإف مراعاة  المصمحة كا 

مف تحقيؽ المصمحة الخاصة  كلىأمف مقاصد الشريعة   كتحقيقيا  ان أساس ان تعتبر مقصدالعامة 
                                                 

 (.ٖٔٓ/ُالدريني" بحكث مقارنو في الفقو اإلسبلمي كأصكلو  ) ((ُ
القػػكؿ بالمكجػػب يعتبػػر مػػف مفسػػدات العمػػة التػػي سػػبؽ الحػػديث عنيػػا . انظػػر مبحػػث مفسػػدات العمػػة مػػف الفصػػؿ األكؿ     ((ِ

 (.َِ)ص " 
 (.َِسبؽ الحديث عف مفسدات العمة   التي منيا الفرؽ . انظر مبحث مفسدات العمة )ص "  ((ّ
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                                                                        . خاصة عند التعارض 
_  يمكف حمؿ األحاديث المانعة مف التسعير رغـ غبلء السعر   عمى أف يككف في األحكاؿ ِ

   كالتي ال دخؿ فييا إلرادة (ُ)العادية التي يختٌ فييا السعر لما يعرؼ بقانكف العرض كالطمب 
كأما حينما تستبيف  اإلنساف   كال تككف بسبب الرغبة في زيادة الثمف مف قبؿ أرباب السمٌ .

الرغبة في الظمـ الناتج عف تعمد زيادة الثمف ككتٌ المشترم تحت األمر الكاقٌ   فيذا مغاير 
 .لمفيـك الشريعة كليس ىك مفيـك النصكص

الغػبلء   مػف حيػث قكتيػا  ىذا المذىب في إجازة التسعير فػي حالػة عتمدىا_ صحة العمة التي اّ
 دىا بطريقة صحيحة مف المخالفيف .ىا لمشركط   كعدـ إفساؤ ك استيفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  حيػث أجػاز تػدخؿ كلػي األمػر فػي النشػاط االقتصػادم  بشػأف تحديػد أربػاح التجػارصدر قرار مجمٌ الفقو اإلسػبلمي    ((ُ

عير  إال حيػث يجػد خمػبلن كاتػحان فػي السػكؽ عند الحاجة كمف ذلؾ التسعير  فجػاء فػي القػرار" " ال يتػدخؿ كلػي األمػر بالتسػ
كاألسعار  ناشػئا مػف عكامػؿ مصػطنعة   فػإف لػكلي األمػر حينئػذ  التػدخؿ بالكسػائؿ العاديػة الممكنػة  التػي تقتػي عمػى تمػؾ 

 (َٕ/ُالعكامؿ  كأسباب الخمؿ كالغبلء كالغبف الفاحش .)
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 .: التأمين التجاري المطمب الثالث                 
 

 صورة المسألة :
ؾ الكثير مف يسعى الناس مف أجؿ االطمئناف عمى حياتيـ كممتمكاتيـ   كقد ابتكركا في سبيؿ ذل

مبتكرة في ىذا الصدد التأميف   لتكفير ىذا األماف كاالطمئناف   كمف تمف الكسائؿ ال الكسائؿ
التجارم الذم يقتي عمى جميٌ المخاطر المحتمؿ حصكليا أثناء العممية التجارية   كقد كاف 

 . ىذا النكع مف التأميف محؿ نظر كبحث الفقياء المعاصريف
  تحرير محل النزاع :

بكافة أنكاعو تأميف مسألة الالمعاصرة التي ظيرت نتيجة التقدـ الحتارم كاإلنساني    ؿمف النكاز 
 كحرمة التأميف عمى األركاح   كقد اتفؽ عامة الفقياء عمى شرعية التأميف التعاكني كصحتو    

 ظؿ التأميف التجارم محؿ خبلؼ كمناقشة بينيـ .بينما 
 تػوكنحف في ىذا المطمب نتنػاكؿ مسػألة التػأميف التجػارم بالبحػث كالدراسػة   فنػكرد لكػؿ فريػؽ أدل 

 حسبما يقتتيو النظر الصحيد في األدلة . كات المكفؽ . بينيا ـ نرجد كمف ثى كمناقشاتو   
 مذاىب الفقياء :
ف   كىيئػػػػات اإلفتػػػػاء كالبحػػػػكث يالفقيػػػػاء المعاصػػػػر  جميػػػػكرالمنػػػػٌ   كىػػػػك قػػػػكؿ المــــذىب األول : 

  (ٔ). اإلسبلمية كالمجامٌ الفقيية
ره داغػػػي   كعمػػػى جمعػػػة مفتػػػي الجػػػكاز   كىػػػك قػػػكؿ مصػػػطفى الزرقػػػاء   كالقػػػ" المـــذىب الثـــاني  

 (ِ)مصر  كغيرىـ.
 سبب الخالف :
 كؿ فريؽ في مسألة التأميف التجارم   كسبب ىذا االختبلؼ ىك العمة التي أقاميا اختمؼ الفقياء 

  فقد قرر القائمكف بالمنٌ أف عمة المنٌ ىي " الغرر " الناتج عف مثؿ  و  كجعميا مناط الحكـ لدي
ركع فاختمفكا في ال  كبناءن عميو لقائمكف بالجكاز أف عمة ذلؾ " المصمحة "ر اىذه المعامبلت   كقر 

 المبنية عمى ىذه العمة .الفقيية 
 إتافةن إلى ذلؾ عدـ كجكد نصكص شرعية في المسألة .

 :أدلة المذاىب 
 : القافمين بتحريم الـتأمين التجاري .أدلة المذىب األول 

                                                 

 ( .ٖٕ/ُٖث اإلسبلمية )(   مجمة البحك َّٖ/ْالبحكث العممية لييئة كبار العمماء ) ((ُ

 جمعة "  التأميف التجارم   مكقٌ  إسبلـ أكف اليف .  ((ِ
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ــدليل األول ــا " قػػكؿ ات تعػػالى "  ال ــاُب َواأْلَْزََلُم َي ــُر َواأْلَْنَص ــُر َواْلَمْيِس ــا اْلَخْم ــوا ِإن َم ــِذيَن آَمُن ــا ال  َأينَي
  (ُ)". ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعم ُكْم ُتْفِمُحونَ 

مػا أف التأميف التجارم يعتبر مف الميسر الذم جاء القرآف الكريـ بتحريمو   كذلؾ ل وجو الدَللة :
كقػد  دفٌ مػاؿ مجيػكؿ مؤجػؿ   مقابػؿ مػاؿ مؤجػؿ   يحتكم عميو ىذا العقد مف جيالة كبيرة   فيك

ػػػكم ف تػػػده فتنتفػػػٌ شػػػركة  ػػػكُمف   كقػػػد ال يحػػػدث األمػػػر المي ػػػكم ف تػػػده فينتفػػػٌ المي يحػػػدث األمػػػر المي
ىك الميسر التأميف دكف أف يعكد عمى الميكُمف أم نفٌ مف الماؿ الذم دفعو لشركة التأميف . كىذا 

  (ِ) الذم حرمو ات تبارؾ كتعالى .
َبــا َأْضــَعاًفا ُمَضــاَعَفًة َوات ُقــوا الم ــَو " قكلػػو تعػػالى  الــدليل الثــاني : َيــا َأينَيــا ال ــِذيَن آَمُنــوا ََل تَــْأُكُموا الرٍّ
 (ّ)"َلَعم ُكْم ُتْفِمُحوَن 
أقػػؿ منيػػا أك أكثػػر مػػٌ  كد بنقػػكدو بيػػٌ نقػػ كصػػريد   فيػػ كمربػػ أف عقػػد التػػأميف عقػػده  وجــو الدَللــة :

  ألف أصػػحاب التػػأميف يأخػػذكف نقػػكد النػػاس  اءففيػػو ربػػا الفتػػؿ كربػػا النسػػ تأجيػػؿ أحػػد النقػػديف  
 يف المػؤمف تػده . كىػذا ىػك الربػاكيعدكنيـ بإعطائيـ نقكدا أقؿ أك أكثر   متى كقػٌ الحػادث المعػ

 (ْ)القرآف الكريـ .الذم حرمو 
 (ٓ)". نيى عن بيع الحصاة وعن بيع الَرر"  أف النبي  يرة عف أبي ىر  الدليل الثالث :
منػػٌ تجميػػٌ شػػركات التػػأميف أف مػػف عقػػكد الغػػرر   ككجػػو ذلػػؾ يعتبػػر أف التػػأميف  وجــو الدَللــة :

 يكػكف محتمػؿ الكقػػكع   منعػا باتػا التػأميف تػد أم خطػر غيػر احتمػالي   أم أف الخطػر ال بػد أف
  كبيػذا  الحػادث الميػؤمف تػده مقػدارال عمػـ بكقػت الكقػكع ك ي اليكػكف قػاببل لمتػأميف   ككػذلؾ  حتى

 (ٔ)  كقد منعت الشريعة عقكد الغرر كحرمتيا . الغررمف تجتمٌ في التأميف أنكاع 
 . التأميف التجارم  جكازالقائميف ب أدلة المذىب الثاني :

  (ٕ)" وا ِباْلُعُقودِ َيا َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا َأْوفُ قكؿ ات تعالى " "  الدليل األول :
إف لفظ العقكد في اآلية عاـ يشمؿ كؿ العقػكد   فيػدخؿ فييػا عقػد التػأميف التجػارم  وجو الدَللة :

عمػى تحريمػو   لقكلػػو  العقػكد   إال مػا دؿ الػدليؿ الشػرعي كذلػؾ ألٌف األصػؿ فػي الشػريعة إباحػة  

                                                 
 َٗسكرة المائدة " اآلية  ((ُ
 (.ٖٖٖٗسؤاؿ رقـ  ِْٓٔ/ُ(   مكقٌ اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب )ِْٔ/ُٓفتاكل المجنة الدائمة ) ((ِ
 َُّسكرة آؿ عمراف " اآلية  ((ّ
 (   مكقٌ اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب  ِٓٗالتأميف )ص "  " ىيئة كبار العمماء " مجمكعة عمماء ((ْ
 (.ٖٖٖٗسؤاؿ رقـ  ِْٓٔ/ُ) 

 (. ُُّٓ  ح ُُّٓ/ّفي صحيحو   ) كتاب البيكع   باب بطبلف بيٌ الحصاة كالبيٌ الذم فيو غرر    أخرجو مسمـ ((ٓ
 (.ٕٕ/ٓمجمكعة عمماء " أبحاث ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية ) ((ٔ
 .ُسكرة المائدة " اآلية  ((ٕ
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   فات عز كجؿ خمؽ كؿ شيء عمى كجو(ُ)" يًعاُىَو ال ِذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجمِ تعالى" " 
العقػكد   كعقػد التػأميف كاحػد  كمػف ىػذه المباحػات اإلباحة لخمقو   إال ما اسػتثناه الػدليؿ بػالتحريـ  

  (ِ)بالتحريـ . منيا  كلـ يرد نص بخصكصو
 (ّ). " َل يحل َلمرئ من مال أخيو إَل ما طابت بو نفسو " قكؿ النبي  الدليل الثاني :
  مػػف خػػبلؿ  وباذلػػ ؿ المػػاؿ   أف تسػػمد بػػو نفػػسي ًحػػ طريػػؽجعػػؿ  رسػػكؿ ات أف  وجــو الدَللــة :
   فيكػػكف حػػبلالالطرفػػاف عمػػى أخػػذ مػػاؿ بطريػػؽ مخصػػكصالتػػأميف يتراتػػى فيػػو عقػػد التراتػػي   ك 

.(ْ) 
 . قياس عقكد التأميف عمى تماف خطر الطريؽ الدليل الثالث :

ف أصػابؾإذا قاؿ شخص آلخ كبياف ذلؾ" أٌنو   فيػو شػيء فأنػا ر" اسمؾ ىذا الطريؽ فإٌنو آمػف  كا 
التأميف  فإٌف المؤُمف  القكؿ في عقكد   فكذا(ٓ)تامف  فسمكو كأيًخذ مالػو فإٌنو يتمف عند الحنفية 

لممسػػتفيد بشػػركط تراتػػيا عمييػػا  فػػإذا جػػاز تػػماف  عنػػو أك تػمف لممسػػتأمف مبمغػػان يدفعػػو لػػػو أك
  جازت عقكد التأميف كلـز  كلـز الكفاء بو عند حصكؿ الحادث   ةالجيال خطر الطريؽ مٌ كجكد

عاشكا  الزماف  ال فرؽ  كلك أٌف الفقياء الذيف قرركا تماف خطر الطريؽ في ذلؾ بيا حيث الكفاء
كالسػػيارات  التػػي فرتػػت عمػػى  فػػي زماننػػا  كشػػاىدكا األخطػػار التػػي نشػػأت مػػف الكسػػائؿ الحديثػػة

كلمسكا تركرتو التي نممسيا نحف اليـك في سائر  تجتو مف السرعةاإلنساف مف الخطر بقدر ما أن
لتخفيػؼ آثػػار الكػػكارث الماحقػة  لمػػا تػػرددكا لحظػة فػػي إقػػرار التػػأميف  المرافػؽ االقتصػػادية الحيكيػػة

.(ٔ) 
 المناقشة :

 القافمين بتحريم التأمين التجاري . مناقشة أدلة المذىب األول :
 َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزََلُم  َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا ِإن َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسرُ  َيا ى "قولو تعال مناقشة الدليل األول :

                                                 
 .ِٗسكرة البقرة " اآلية  ((ُ
 -ُٕٗاإلسػبلمي  )ص (   القره داغي " التأميفُٕٓ(   الثنياف " التأميف  ) صّْ-ػّّالزرقاء " نظاـ التأميف  )ص ((ِ

 (.ُُُص" (   الشثرم " التأميف عمى الرخصة   )َُٖ
(   البييقي " السػنف الكبػرل   ) كتػاب الغصػب   بػاب ال َُِِٖبرقـ  َٔٓ/ّْمسند أحمد   حديث عمرك بف يثربي)( (ّ

(  قػػػاؿ األلبػػػاني فػػػي إركاء الغميػػػؿ ُُٖٖٓ  ح  ٕٗ/ٔيممػػػؾ أحػػػد بالجنايػػػة شػػػيئنا جنػػػى عميػػػو إال أف يشػػػاء ىػػػك كالمالػػػؾ   
 ( " حديث حسف .ِّٗ/ّ)

 .(ُِٖ -ُُٖتأميف   ) ص(    الثنياف " ال ِٖٖالعمماء " التأميف   ) ص "  مجمكعة عمماء " ىيئة كبار (ْ)
 ( .ُُٕ/ْالدر المختار   )  (   ابف عابديف " رد المحتار عمىُٕٓالتمانات   ) ص "  البغدادم " مجمٌ ((ٓ

 جمعة " التأميف التجارم (    ُٗٓالتأميف   ) ص"  عمياف " (  ُُٖص "  داغي " التأميف اإلسبلمي   )القره (ٔ) 
 مقاؿ مف مكقٌ إسبلـ أكف اليف
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 التأميف نكع مف القمار .عقد ف أ  ك (ُ)" ْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعم ُكْم ُتْفِمُحونَ ر 
ب ألف المقػامرة تقػـك عمػى الحػظ   فػي حػيف ال يكجد فػي عقػد التػأميف التجػارم شػبية القمػار الرد :

 (ِ)أف التأميف يقكـ عمى أسس منتبطة   كعمى حسابات مدركسة كمحسكبة .
َبـا َأْضـَعاًفا ُمَضـاَعَفًة َوات قُـوا  َيا َأينَيا قولو تعالى " "مناقشة الدليل الثاني  ال ِذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُموا الرٍّ

 ربا .كأف عقد التأميف مف ال (ّ)"ونَ الم َو َلَعم ُكْم ُتْفِمحُ 
التأميف ليس مف الربا في شيء   كذلؾ ألنػو عقػد يحتػكم عمػى منفعػة لمطػرفيف   بينمػا فػي  الرد :

 الربا يككف أحد الطرفيف مغبكف غبنان فاحشان .
عقػػد التػػأميف  أف" ك  نيــى عــن بيــع الحصــاة وعــن بيــع الَــرر " قولــو مناقشــة الــدليل الثالــث : 

 غرر .ال عقكديعتبر مف 
عقد التأميف لػيس مػف عقػكد الغػرر المحرمػة ألنػو عقػد تبػرع   كلػيس عقػد معاكتػة فيفسػده الرد : 

الغػػرر  ألف الغػػرر فيػػو ال يفتػػي إلػػى نػػزاع بػػيف أطرافػػو   لكثػػرة تعامػػؿ النػػاس بػػو   كشػػيكعو فػػييـ 
نػزاع حكلػو   كانتشاره في كؿ مجاالت نشاطيـ االقتصادم  فما ألفو الناس كرتػكا بػو دكف ترتػب 

 يككف غير منيي عنو .
كالغرر يتصكر حينما يككف العقد فرديا بيف الشخص كالشركة   أما كقد أصبد التػأميف فػي جميػٌ 
المجاالت االقتصادية   كأصبحت الشركات ىي التي تقكـ بالتػأميف الجمػاعي لمػف يعممػكف لػدييا  

ميػػو   فينػػا ال يتصػػكر كجػػكد كصػػار كػػؿ إنسػػاف يعػػرؼ مقػػدما مقػػدار مػػا سػػيدفعو   كمػػا سيحصػػؿ ع
 (ْ) الغرر الفاحش المنيي عنو .

 
 القافمين بجواز التأمين التجاري . "مناقشة أدلة المذىب الثاني 

  كأف لفظ العقكد عػاـ (ٓ)" َيا َأينَيا ال ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  قولو تعالى "مناقشة الدليل األول : 
 ا .فيدخؿ عقد التأميف في عمكمي

لكنػػو عػػاـ فػػي العقػػكد التػػي جػػاءت الشػػريعة ك أف لفػػظ العقػػكد فػػي اآليػػة عػػاـ   كنحػػف نقػػكؿ الــرد : 
 بإباحتيا   كال يدخؿ فيو العقكد المحرمة   كىذا باتفاؽ جميٌ الفقياء .

                                                 
 َٗسكرة المائدة " اآلية  ((ُ
 ( .ِْٗ" ىيئة كبار العمماء " التأميف  ) ص "  مجمكعة عمماء ((ِ
 َُّسكرة آؿ عمراف " اآلية  ((ّ
 ( .ِّٕ/ْمجمكعة عمماء " البحكث العممية لييئة كبار العمماء ) ((ْ
 ُسكرة المائدة " اآلية  ((ٓ
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 مػف العقػكد الشػتماليا عمػى الغػرر كالجيالػة أك الربػا   الشريعة بأدلة كثيرة تحـر أنكاعان  بؿ جاءت
لػـ يكػف فيػو سػكل  كمػا سػبؽ بيانػو   كلػك   الغػرر الفػاحشالجيالػة ك ميف قػائـ عمػى الربػا ك التػأعقد ك 

 (ُ).المحرمات  كبيرة الربا لكانت كافية لكتعو في مصاؼ أغمظ
 

 ."َل يحل َلمرئ من مال أخيو إَل ما طابت بو نفسو  "  الثاني : قول النبيمناقشة الدليل 
   كلكف ليس كؿ عقد يحصؿ صؿ بالتراتي بيف الطرفيف إف عقد التأميف يحكنحف نقكؿ الرد : 

لػػو      ةبالتراتػػي بػػيف طرفيػػو يكػػكف صػػحيحان   فػػإف العقػػد يجػػب أف يسػػتكفي جميػػٌ الشػػركط الكاجبػػ
ال فإف جميٌ عقكد الربا كالغرر إذا تمت بالتراتي تككف صحيحو   كال يكجد مسمـ يقكؿ ىذا .  كا 

 .لتأمين عمى عقد خطر الطريق يقاس عقد ا أنو : الثالثالدليل مناقشة 
 : ينيمن وج الرد

فػي  المتسػبب"  التغريػر"    فعمػة تػماف خطػر الطريػؽ ىػيمػٌ الفػارؽ قيػاس  ىػذا :الوجو األول 
حصػػػؿ فمتػػػى ديفعػػػت األقسػػػاط    " االلتػػػزاـ بػػػدفٌ أقسػػػاط التػػػأميف" اإلتػػػبلؼ   كعمػػػة التػػػأميف ىػػػي 

 (ِ)فتاف تمامان .فالعمتاف مختم يتمف  بل لـ يدفٌ فالتأميف   كمتى 
معاكتػة  يقصد بو المعركؼ المحض   كالتػأميف عقػد أٌف التماف نكع مف التبرع : ثانيالوجو ال

  كاألحكػاـ غيػر مقصػكد تػابٌ المػادم  فػإف ترتػب عميػو معػركؼ فيػك  مالية يقصد منيا أكالن الػربد
مػاال يغتفػر  فػي التػمافب كلػذا اغتفػر  مقصكد إليو فييا األصؿ ال التابٌ ما داـ تابعان غير يراعى

  (ّ)اف .كأفسده اشتراط العكض عمى التم في عقكد المعاكتات المالية  
  

 الترجيح : 
الفقييػة   فػإف الفريػؽ القائػؿ الفػركع  اختبلؼ العمماء في تحديد العمة فيمما سبؽ يتبيف لنا تأثير  

ىذا العقد    ة فحكـ بفسادغير متكافر نظر إلى جانب الشركط كاألركاف فكجدىا عقد التأميف  بفساد
مقاصػػد التػػي كتػػٌ ألجميػػا عقػػد يػػذا العقػػد نظػػر إلػػى الغايػػات كالاإلباحػػة لغيػػر أف الفريػػؽ القائػػؿ ب

كالمطمػػكب مػػف الباحػػث أف ينظػػر فػػي النصػػكص الشػػرعية نظػػرة كاعيػػة     فقػػالكا بػػالجكاز التػػأميف 
  ييراعػػػي فيػػػو بحيػػػث يخػػػرج بحكػػػـ شػػػرعي ال يتعػػػارض مػػػٌ نصػػػكص كأصػػػكؿ الشػػػريعة اإلسػػػبلمية 

 مقاصد الشريعة ككمياتيا .

                                                 

 ( .ُٖٓ – ُٕٓالثنياف " التأميف   ) ص "  (ُ)
 (.   ِِٓ/ْ(   مجمكعة عمماء " أبحاث ىيئة كبار العمماء )ُُٔص"  ياف " التأميف  )الثن ((ِ
3
 (.ُُٔ) ص "  التأميف  الثنياف " (   ُّّ/َِمجمكعة عمماء " مجمة البحكث العممية ) ((
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فإنو ال يخفى عمػى أحػد قػكة مػذىب القػائميف بحرمػة التػأميف التجػارم   كلكػف يمكػف قبػكؿ قػكؿ مػف 
تسػد الخمػؿ فػي ىػذه  (ُ)  كعػدـ كجػكد شػركات تػأميف تعػاكنيذىب إلى الجكاز في حالػة التػركرة 

 كات أعمـ . ِالميداف .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مقيػد يقػـك  بعتػيـ   فيػك اتحػاد غيػر دكرية لتعكيض الػنقص الحاصػؿ عمػى بالتأميف التعاكني" دفٌ جماعة ألقساط يراد ((ُ

 لتغطيػة الخسػائر التػي يتعػرض ليػا بػدفٌ اشػتراكات دكريػة  كفػؽ جػدكؿ متفػؽ عميػو ليـ بأنفسيـ  بحيث يتعيدكف بو المؤم ف
التعػاكني كالتجػارم أف التعػاكني ال ييسػعى فيػو  المسػتقبؿ . فػالفرؽ بػيف التػأميف بعتيـ في حػاالت معينػة يحتمػؿ حػدكثيا فػي

ترد عمى المشػتركيف  تعكيتات الخسائر كاقعة عمى المشتركيف فيو  كما أف األمكاؿ الباقية بعدال لتخفيؼ الخسائر لمربد  بؿ
 (.َّٕ/ْ" البحكث العممية لييئة كبار العمماء ) مجمكعة عمماء انظر .

يف لعؿ تكفير شركات تأميف كفؽ التكابط الشرعية يعتبر مف فركض الكفاية   التي يجب عمى مجمكع المسمميف القدادر  ((ِ
تكفيرىا كتحقيقيا   كذلؾ لتككف بديبلن عف ىذه الشركات التي مجمؿ تعامبلتيا ال تتكافؽ مٌ مٌ نصكص كأصكؿ الشريعة 

 اإلسبلمية .
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ـــث : أثـــر اَلخـــتالف فـــي تحديـــد العمـــة فـــي األحـــوال الم بحـــث الثال
 . الشخصية

 وفيو ثالث مطالب :
   

   .زواج المسيارالمطمب األول : 
 

 ثبوت حرمة المصاىرة بالزنا.المطمب الثاني : 
 

 لث : حكم اإلجياض قبل نفخ الروح المطمب الثا
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  (ٔ). ل :  زواج المسيارالمطمب األو                
 صورة المسألة : 

  فجاء ىذا النكع مف الػزكاج ليتجػاكز  ظير زكاج المسيار كنتيجة طبيعية ألنتشار ظاىرة العنكسة
العقبات التي كتعتيا العادات كالتقاليد المجتمعية   كاألكتاع االقتصادية كالسياسية المتردية في 

تتنازؿ الزكجة عف حؽ مف حقكقيا الزكجيػة كالمبيػت    ىذا النكع مف الزكاج بعض الدكؿ   كفي 
 أك النفقة .

  تحرير محل النزاع :
تعيػػػيف  اتفػػػؽ الفقيػػػاء بصػػػكرة عامػػػة عمػػػى مجمكعػػػة شػػػركط يجػػػب تكافرىػػػا فػػػي عقػػػد النكػػػاح   كىػػػي

فػػإذا كممػػت الشػػركط كأعمػػف النكػػاح كلػػـ يتكاصػػكا عمػػى   كالشػػاىداف  (ِ)الػػزكجيف كرتػػاىما كالػػكلي
  كلكػف إذا سػقط شػرط مػف ىػذا إف ىذا نكػاح صػحيد   فؤىما كج كال الزكجة كال أكلياكتمانو ال الز 

ىػػػػذا ىػػػػك محػػػػؿ البحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا  لػػػػت عنػػػػو الزكجػػػػة   فيػػػػؿ يصػػػػد العقػػػػد أـ ال ؟الشػػػػركط   كتناز 
   (ّ).المطمب

 (ٗ): مذاىب الفقياء
 (ٓ)  كىـ جميكر الفقياء المعاصريف . القائميف بالجكازالمذىب األول : 

عبد المحسف  الشيخ محمد ناصر الديف األلباني   كالشيخ  منيـ القائميف بالمنٌ  لثاني :المذىب ا
 (ٔ)  كالشيخ أبك إسحاؽ الحكيني  كالدكتكر عمر األشقر  كغيرىـ . العباد

يتمخص سبب الخبلؼ في ىذه المسألة في اخػتبلؼ العمػة التػي حػددىا كػؿ فريػؽ سبب الخالف : 
" تحقؽ شركط العقد "   أباح ىذه الصكرة مػف عمة الحكـ كمناطو  كـ   فمف جعؿلتككف مناط الح

الزكاج   كلـ ير فييا ما يقدح  في مشركعيتو   كمف جعؿ عمة الحكـ "عدـ تحقؽ مقاصػد العقػد " 
نما لعدـ تحقؽ المقصد كالغاية مف عقد الزكاج .  منٌ ىذا الزكاج   ليس لنقصافو في الشركط   كا 

                                                 
تعريػػؼ زكاج المسػػيار " زكاج شػػرعي تتنػػازؿ فيػػو الزكجػػة عػػف بعػػض حقكقيػػا التػػي تجػػب عمػػى الػػزكج مثػػؿ النفقػػة كالميػػر  ((ُ

 تمفزيكنية مف مكقٌ الشيخ   نقبل عف الحجيبلف " المختار في زكاج المسيار   كالمبيت . انظر " القرتاكم ندكة
  (. ٚٓٔ)ص: 

 (.ُُٕ/ّابف نجيـ " البحر الرائؽ   ) ترط الكلي في عقد النكاح . انظرخالؼ في ذلؾ الحنفية فقالكا ال يش( (ِ
(   كقػػد ذكػػر َُٓزكاج المسػػيار)ص " (  الحجػػيبلف " المختػػار فػػي ّٖ/ِٔمجمكعػػة عممػػاء " مجمػػة البحػػكث العمميػػة ) ((ّ

 فيو الكثير مف الفقياء الذيف قالكا بجكازه .
ذكػػر الفقيػػاء فػػي ىػػذه المسػػألة أقػػكاالن كثيػػرةن   كنحػػف نقتصػػر فػػي ىػػذا المطمػػب عمػػى أىػػـ قػػكليف   القائػػؿ باإلباحػػة كالقائػػؿ  ((ْ

 بالتحريـ .
 (.ِِٓخركف " األحكاؿ الشخصية فقو النكاح )ص " (  نكاىتة كآّٖ/ِٔمجمكعة عمماء " مجمة البحكث العممية ) ((ٓ
 (   األشقر " مستجدات فقييو في قتايا الزكاج كالطبلؽُٓٔالحجيبلف " المختار في زكاج المسيار )ص "  ((ٔ
 (. شريط صكتيَُٕ/ُِ(   العباد " شرح سنف أبي داكد )ُٕٕ)ص "  
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 أدلة المذىب األول :
اسػػػتدؿ أصػػػحاب ىػػػذا المػػػذىب بعمػػػـك األدلػػػة الػػػكاردة فػػػي جػػػكاز إسػػػقاط الحقػػػكؽ  ليل األول :الـــد

اآلخػػريف   سػػكاء كانػػت تخػػتص بػػالزكاج أك بغيػػره مػػف أنػػكاع العقػػكد   كقػػد اسػػتدلكا  المسػػتحقة عمػػى
 " لمبيت   كفيما يمي أدلة كؿ شرطعمى جكاز إسقاط الزكجة لبعض حقكقيا كالمير كالنفقة كا

 (ُ)." َفِذْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًفا َمِريًفا"  ىقاؿ تعال _أ
بطيب نفس منيا عف حقيا فػي الميػر  ؿانو كتعالى أباح لممرأة أف تتناز أف ات سبح وجو الدَللة :

 (ِ)"إذا كان من غير إضرار وَل خديعة فيو ىنيء مريء"    قاؿ ابف عباس 
  فيػػػذه تزكجػػػت  األنصػػػارم طمحػػػة  اى إسػػػبلـ أبػػػعمػػػرتػػػي ات عنيػػػا ـ سػػػميـ كقػػػد تزكجػػػت أ  

 (ّ)إلعفاؼ نفسيا.
إن أحق الشروط بالوفاء   كقكلو عميو السبلـ " (ْ)"المسممون عمى شروطيم" _ قكؿ النبي ب

 (ٓ)" ما استحممتم بو الفروج
  فيصػػد العقػػػد   عػػاـ لجميػػػٌ الشػػركط   فيشػػمؿ شػػرط إسػػػقاط النفقػػة الػػنص ىػػػذا  :وجــو الدَللــة 

 (ٔ)كيجب الكفاء بالشرط   خاصة أنو ال يتعارض مٌ الشرع .
ِن اْمــرََأٌة َخاَفــْت ِمـْن َبْعِمَيــا ُنُشـوزًا َأْو ِإْعرَاًضــا َفــاَل ُجَنـاَح َعَمْيِيَمــا َأْن ُيْصــِمَحا " " تعػالى قػاؿ_ ج  َواِ 

 (ٕ)". َبْيَنُيَما ُصْمًحا
قط حقيا في المبيت   كما فعمت سكدة بنت زمعة رتػي أف المرأة يجكز ليا أف تس وجو الدَللة :

_ رضي  ولقد قالت َسودة بنُت َزْمعةَ ... "" رتي ات عنيا  قالت عائشة . ات عنيا مٌ النبي 
". فقِبـل  يا رسول اهلل َيومي لعاِفَشة : "  حين أسن ت وَفِرقت أن ُيفاِرقيا رسول اهلل اهلل عنيا_

 (ٗ) (ٖ)". نقول: في ذلك أنزل اهلل تعالى وفي أشباىيا أراه , قالت: "" منيا ذلك رسوُل اهلل 
 .المترتبة عمى زكاج المسيار صمحةالم الدليل الثاني :

                                                 
 . ْسكرة النساء " اآلية  ((ُ
 (.ُّٔ/ُ(   ابف كثير " تفسير القرآف العظيـ )ٕٓٔ/ِفي التفسير بالمأثكر) السيكطي " الدر المنثكر ((ِ
 (.َِِ/َُالبييقي " معرفة السنف كاآلثار ) ((ّ
( كقاؿ محققػو الشػيخ األلبػاني " حػديث ّٔٗٓح ِّّ/ّأبك داكد " سنف أبي داكد   كتاب األقتية   باب في الصمد ) ((ْ

 صحيد .
كًط ًفي اٍلمىٍيًر ًعٍندى عيٍقدىًة الُنكىاًح   )ط   باب أخرجو البخارم   كتاب الشرك  ((ٓ  (.ُِِٕح َُٗ/ّالُشري
 (.َٗ(   الحجيبلف " المختار في زكاج المسيار )ص " َِِ/ٗالنككم " شرح صحيد مسمـ ) ((ٔ
 ُِٖسكرة  النساء " اآلية  ((ٕ
 .كصححو األلباني(   ُِّٕح َِٖ/ِأبك داكد " سنف أبي داكد   كتاب النكاح   باب القسمة بيف النساء ) ((ٖ
 ُِٓٓالرفاعي " عبد المنعـ   فتاكل مكقٌ األلككة   فتكل رقـ   (ِْٗ/ِالبغكم )البغكم " تفسير  ((ٗ
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ػةن مػف جيػة  يػاب منمػف كجػكه عديػدة  مصػالدفيػو  إفف ًحفػظ األعػراض كقىطػٌ أسػباب الفسػاد  خاص 
 (ُ)تي ال تتيس ر ليف أسباب الزكاج.بلالنساء ال

 ب الثاني :أدلة المذى
َوِمـْن آَياِتـِو َأْن َخَمـَق َلُكـْم ِمـْن َأْنُفِسـُكْم َأْزَواًجـا ِلَتْسـُكُنوا ِإَلْيَيـا َوَجَعـَل  قكلو تعالى" "الدليل األول : 

 (ِ)." َبْيَنُكْم َمَود ًة َوَرْحَمًة ِإن  ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك ُرونَ 
مػف أىػـ أكلكيػات الػزكاج كمميزاتػو السػكف كالمػكدة كالرحمػة بػيف أف ات تعالى جعػؿ وجو الدَللة : 

الزكجيف   كال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ فػي ظػؿ ىػذا النػكع العقػيـ مػف الػزكاج   الػذم يسػقط مثػؿ ىػذه 
  (ٖ)اإليجابيات ألعذار كاىية .

لمفاسد   ألنو يفتي إلى الكثير مف ا(ْ)منٌ ىذا الزكاج يعتبر مف باب سد الذرائٌ الدليل الثاني :
 لمفاسد كاألترار التي تتنافى مٌ مقصد كغاية عقد الزكاج  كمف ىذه المفاسد "ا

 ةأف ىػػذا الػػزكاج يتعػػارض مػػٌ الميمػػة التػػي كمفػػو ات تبػػارؾ كتعػػالى بيػػا   كىػػي تحمػػؿ مسػػؤكلي أ_
دارة البيت   كالتي ىي جزء مف القكامة التي جعميا ات تعالى لمرجاؿ عمى النسػاء   فقػاؿ  تعػالى كا 

ــَواِلِيمْ الرٍّ "  ــْن َأْم ــوا ِم ــا َأْنَفُق ــٍض َوِبَم ــى َبْع ــَل الم ــُو َبْعَضــُيْم َعَم ــا َفض  ــاِء ِبَم ــى النٍَّس ــوَن َعَم  َجــاُل َقو اُم
"(ٓ) (ٔ) 

التأثير السمبي عمى تربية األكالد كأخبلقيـ   فقد جعؿ الشرع تربيػة األكالد   مػف أىػـ كاجبػات  ب_
َماُم رَاٍع َوَمْسُفوٌل َعْن َرِعي ِتِو ُكمنُكْم  "الزكج داخؿ األسرة   فقاؿ  رَاٍع َوُكمنُكْم َمْسُفوٌل َعْن َرِعي ِتِو اإلِْ  

  (ٚ)."... الر ُجُل رَاٍع ِفي َأْىِمِو َوُىَو َمْسُفوٌل َعْن َرِعي ِتوِ و 
 كىذا النكع مف الزكاج فيو إىدار ليذه المسؤكلية العظيمة التي جعميا ات سبحانو كتعالى في عنؽ

 (ٖ)اآلباء .
 

                                                 
 (.ِٗالحجيبلف " المختار في زكاج المسيار )ص "  ((ُ
 ُِسكرة الرـك " اآلية  ((ِ
(   نكاىتػة كآخػركف " األحػكاؿ الشخصػية فقػو النكػاح ّٗٔالسعدم " تيسر الكريـ الػرحمف تفسػير كػبلـ المنػاف )ص "  ((ّ

 (ُُٖ(  األشقر " مستجدات فقيية في قتايا الزكاج كالطبلؽ )ص " ِّٓ)ص " 
 (َُِاألشقر " مستجدات فقيية في قتايا الزكاج كالطبلؽ )ص "  ((ْ
 ّْسكرة النساء " اآلية  ((ٓ
(   األشقر " مستجدات فقييػة فػي ُْٔٗ/ُ" تفسير الشعراكم ) (   الشعراكمِِٗ/ِابف كثير " تفسير القرآف العظيـ ) ((ٔ

 (.ُُٖقتايا الزكاج كالطبلؽ )ص " 
ػديًف ) ((ٕ ميعىػًة ًفػي اٍلقيػرىل كىاٍلمي (   كمسػمـ   كتػاب اإلمػارة  ّٖٗح  ٓ/ِركاه البخارم في صحيحو   كتػاب الجمعػة    بػاب اٍلجي

 (.ُِٖٗ ح ُْٗٓ/ّ  باب فتيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر )
 (شريط صكتي ُْ/ٕٓأبك إسحاؽ الحكيني " حقيقة زكاج المسيار كالمفاسد المترتبة عميو ) ((ٖ
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 المناقشة :
   مناقشة أدلة المذىب األول :

  مناقشة الدليل األول :
 (ُ)." ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًفا َمِريًفا " َفِذنْ قولو تعالى  أ _

نحػػف نتفػػؽ معكػػػـ عمػػى جػػكاز إسػػقاط الزكجػػػة لحقيػػا فػػي الميػػر   كلكػػػف ىػػذا الحػػؽ تممكػػػو  الــرد :
 الزكجة بعقد الزكاج ال قبمو   كبالتالي فاآلية تجيز لممرأة بعد أف تقبض حقيا مف الميػر أف تيػدم

 منو لزكجيا عف طيب نفسو منيا   بينما في زكاج المسيار إسقاط الحؽ ان ىذا المير أك جزء
 (ٕ)ط .سقً يككف قبؿ االستحقاؽ   كىي ال تممؾ حتى تي  

أحق الشروط بالوفاء  وقولو عميو السالم " إن"   طيمالمسممون عمى شرو  " قول النبي  ب_
 . "ما استحممتم بو الفروج 

ــرد :  ال يصػػد إسػػقاط شػػرط النفقػػة   ألف ات تعػػالى جعػػؿ بسػػببو حػػؽ القكامػػة لمػػزكج   كمػػا قػػاؿ ال
َل الم ُو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض وَ تعػالى "   ِبَمـا َأْنَفقُـوا ِمـْن َأْمـَواِلِيمالرٍَّجاُل َقو اُموَن َعَمى النٍَّساِء ِبَما َفض 

  كمػػا أف إال بشػػؽ األنفػػس كمزاحمػػة الرجػػاؿ كالمػػرأة تػػعيفة ال تسػػتطيٌ تػػكفير قػػكت يكميػػا , (ّ)"
اإلسػػبلـ قػػد كرميػػا بػػاف جعػػؿ مكانيػػا ككظيفتيػػا رعايػػة بيػػت زكجيػػا   كتربيػػة أكالدىػػا   فكيػػؼ تنفػػؽ 

 (ٗ)جيا كأكالدىا .عمى نفسيا كاإلسبلـ جعؿ كظيفتيا القياـ عمى رعاية زك 
ِن اْمـرََأٌة َخاَفـْت ِمـْن َبْعِمَيـا ُنُشـوزًا َأْو ِإْعرَاًضـا َفـاَل ُجَنـاَح َعَمْيِيَمـا َأْن ُيْصـِمَحا  ":  تعـالى قالج_  َواِ 

  (ٓ)." َبْيَنُيَما ُصْمًحا
نحػػف نتفػػؽ معكػػـ عمػػى جػػكاز إسػػقاط المػػرأة لحػػؽ السػػكف كالمبيػػت   كلػػيس ىػػذا محػػؿ النػػزاع  الــرد :
  فػػإف الخػػبلؼ بيننػػا فػػي المػػرأة تسػػقط حقيػػا فػػي المبيػػت قبػػؿ عقػػد الػػزكاج   كنحػػف نقػػكؿ أنيػػا  بيننػػا

  قبؿ استحقاقو   كال يصد ذلؾ . ان تسقط حق
  أن زواج المسيار فيو الكثير من المصالح .:  مناقشة الدليل الثاني

لمتكىمػػة   كقػػد كمػػا أف فيػػو مصػػالد   فػػإف فيػػو مػػف المفاسػػد مػػا يربػػك عمػػى ىػػذه المصػػالد ا الــرد :
 (ٕ) (ٔ)درء المفاسد أكلى مف جمب المصالد " "أف تقرر في قكاعد الفقو 

                                                 
 . ْسكرة النساء " اآلية  ((ُ
 (ِّٓنكاىتة كآخركف " األحكاؿ الشخصية فقو النكاح )ص "  ((ِ
 ّْسكرة النساء " اآلية  ((ّ
 (.ُٖ  الحجيبلف " المختار في زكاج المسيار )ص "  (ُٔ/ْالكاساني " بدائٌ الصنائٌ في ترتيب الشرائٌ ) ((ْ
 ُِٖسكرة  النساء " اآلية  ((ٓ
 (.َٗ/ُابف نجيـ " األشباه كالنظائر ) ((ٔ
 (.َُٖالزحيمي " رسالة في حكـ زكاج المسيار   نقبلن عف األشقر" مستجدات في قتايا الزكاج كالطبلؽ  )ص "  ((ٕ
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 مناقشة أدلة المذىب الثاني :
َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسـُكُنوا ِإَلْيَيـا "  : قكلو تعالىمناقشة الدليل األول : 

 (ُ)." د ًة َوَرْحَمًة ِإن  ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفك ُرونَ َوَجَعَل َبْيَنُكْم َموَ 
مػػف أمػػر سػػكف الػػزكج لزكجتػػو  مقصػػد مػػف مقاصػػد الػػزكاج  كلػػيس  يػػةىػػذه اآلمػػا جػػاء فػػي  :الــرد  

ياكـ   يتكقؼ عميو صحة عقده بشرطو  تنيى  ياأف مف أعظـ مقاصد الصبلة أنعمى  فنحف نتفؽ كا 
 كمٌ ذلؾ لك أتى المصمي بشركط الصبلة كأركانيػا ككاجباتيػا  فػإف صػبلتوعف الفحشاء كالمنكر  

فػي الصػػبلة كال  عنػدكـ   حتػى كلػك لػـ تنيػػو عػف الفحشػاء كالمنكػر. فممػاذا يصػػد ىػذا القػكؿ تصػد
 (ِ).يصد في النكاح؟!

 زواج المسيار يفضي إلى مفاسد وأضرار كثيرة . : مناقشة الدليل الثاني
عى حصكليا مػف ىػذا العقػد سػببيا الػرئيس سػكء التصػرؼ مػف ًقبػؿ الػزكج   إف المفاسد المدالرد : 

كلػػيس لخمػػؿو فػػي مبنػػى العقػػد   كقػػد تحصػػؿ ىػػذه المفاسػػد فػػي عقػػد كامػػؿ األركػػاف كالشػػركط   كلػػـ 
تتنػػػازؿ فيػػػو الزكجػػػة عػػػف أم حػػػؽ مػػػف حقكقيػػػا   كعميػػػو فيػػػذا النػػػكع مػػػف الػػػزكاج ال يسػػػبب مفاسػػػد 

  فيػك يحػؿ الكثيػر مػف المشػكبلت   أكليػا حمايػة المجتمػٌ اجتماعية   بػؿ عمػى العكػس مػف ذلػؾ 
 (ٖ)مف جريمة الزنا   ثانيان تخفيؼ نسبة العكانس في المجتمٌ   كغير ذلؾ كثير .

   
 الترجيح : 

ثر الخػبلؼ فػي تحديػد العمػة عمػى الفػركع الفقييػة   فػإف الفريػؽ القائػؿ بصػحة مما سبؽ يتبيف لنا أ
شركط كاألركاف فكجدىا متكافرة فحكـ بصحة ىذا العقد   غير أف زكاج المسيار نظر إلى جانب ال

الفريؽ القائؿ بحرمة ىذا العقػد نظػر إلػى الغايػات كالمقاصػد التػي كتػٌ ألجميػا عقػد الػزكاج   مػٌ 
 تسميميـ بكجكد شركط كأركاف ىذا العقد .

امييػا كأىػدافيا صر نظره عمى ظكاىر األدلة الشرعية دكف الغكص في مر قٍ كالمجتيد ال ينبغي أف يى 
 مجردة مف معانييا . ان كمقاصدىا   كبالتالي تصبد رسكم

كنحػػف أمػػاـ ىػػذا النػػكع مػػف الػػزكاج ال نممػػؾ إال القػػكؿ بصػػحتو   غيػػر أنػػو ينبغػػي مراعػػاة المصػػالد 
كالمفاسػػد فػػي ىػػذا الجانػػب   كىػػذا باعتقػػادم يختمػػؼ مػػف مكػػاف آلخػػر   كمػػف مجتمػػٌ آلخػػر   لػػذا 

 .صدار األحكاـالجانب أثناء إ مى المجتيد أف يراعي ىذاع
 

                
                                                 

 ُِسكرة الرـك " اآلية  ((ُ
   .   (َُّ/ُُكاستشارات اإلسبلـ اليـك " المجيب سامي بف عبد العزيز الماجد ) فتاكل ((ِ
 . ُِٓٓالرفاعي " فتاكل مكقٌ األلككة   فتكل رقـ  ((ّ
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 : ثبوت حرمة المصاىرة بالزنا. ثانيالمطمب ال
 صورة المسألة :

جعؿ ات سبحانو كتعالى حرمة المصاىرة في منزلة حرمة النسب   فقد جمٌ ات عز كجؿ بينيمػا 
صػػاىرة يكػػكف مػػف حينمػػا ذكػػر المحرمػػات مػػف النسػػاء كلػػـ يفػػرؽ بينيمػػا   كطريػػؽ ثبػػكت حرمػػة الم

خػػػبلؿ الػػػزكاج الصػػػحيد   كىػػػذا ممػػػا ال يعػػػرؼ فيػػػو خػػػبلؼ   لكػػػف كقػػػٌ النػػػزاع فػػػي إثبػػػات حرمػػػة 
 المصاىرة بطريؽ الزنا .

 تحرير محل النزاع :
زكجة سمـ أربعة أصناؼ مف النساء كىـ " تثبت حرمة المصاىرة بسبب النكاح   فيحريـ عمى الم 

. فيػػؿ تنتشػػر الحرمػػة كىػػي التػػي سػػماىا القػػرآف " ربيبػػو " أبيػػو   كزكجػػة ابنػػو   كأـ زكجتػػو كابنتيػػا
  كمػا تنتشػر بسػبب النكػاح  فيحػـر عمػى المػرء مػف زنػا بيػا أبػكه   فػي ىػذه األصػناؼ  بسبب الزنػا

ف زنػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػامرأة فيػػػػػػػػػػػػػػؿ تحػػػػػػػػػػػػػػـر عميػػػػػػػػػػػػػػو أميػػػػػػػػػػػػػػا كابنتيػػػػػػػػػػػػػػا ؟  كمػػػػػػػػػػػػػػف زنػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػا ابنػػػػػػػػػػػػػػو   كا 
 " التالي كذلؾ عمى النحكة فييا قكالف لمفقياء   ىذه المسأل

كىك قكؿ الحنفيػة كؿ كفركع المزني بيا  إف الزنا ينشر الحرمة بيف الزاني   كأص " المذىب األول
 (ُ).   كالحنابمة

إف  حٍرمػة المصػاىرة ال تثبػت بالزنػا  فمػف زنػا بػامرأة   ال يحػـر عميػو نكػاح أميػا  المذىب الثاني :
شػػػافعية   كالمالكيػػػة   كابػػػف حػػػـز مػػػف كبػػػو قػػػاؿ ال  نكػػػاح أبػػػي الزانػػػي ليػػػا  كال ابنػػػو كال ابنتيػػػا  كال 

 (ِ)الظاىرية   كركاية عف أحمد .
 " إلى ةسبب الخبلؼ في ىذه المسأليعكد  سبب الخالف :

تحديد العمة التي يقكـ عمييا الحكـ بالحؿ أك الحرمة   فمف جعؿ العمػة " اختبلؼ الفقياء في  _ُ
حرمػػػة عمػػػة . كمػػػف جعػػػؿ بػػػالزكاج كمػػػا تثبػػػت الػػػكطء "   قػػػاؿ بػػػأف حرمػػػة المصػػػاىرة تثبػػػت بالزنػػػا 

" عقػػد النكػػاح " منػػٌ مػػف إلحػػاؽ المزنػػي بيػػا أك فركعيػػا بحرمػػة المصػػاىرة   بػػؿ جعميػػا المصػػاىرة 
 عمى اإلباحة الشرعية المشركطة .

 _ االشتراؾ في لفظ " النكاح " الكارد في اآلية الكريمة .ِ
 : أدلة المذاىب 

 مصاىرة بالزنا .القافمين بثبوت حرمة ال " أدلة المذىب األول

                                                 
(   ٕٔٓ/ٕ(   ابػػػػف قدامػػػػة " المغنػػػػي   )ُٓ/ّ(   الجصػػػػاص " أحكػػػػاـ القػػػػرآف   )ّّٕ/ْالسرخسػػػػي " المبسػػػػكط   ) ((ُ

 ( . ٖٓ/ٖالمرداكم " اإلنصاؼ   )
 (   النػػػككم " شػػرح النػػككم عمػػى صػػحيد مسػػػمـُٖٕ/ّ(   الشػػربيني " مغنػػي المحتػػاج   )ِٓ/ٓالشػػافعي " األـ   ) ((ِ
 . (ُّٖ(   ابف جزم " القكانيف الفقيية )ص" َْ/َُ )
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َوََل َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمـَن النٍَّسـاِء ِإَل  َمـا َقـْد َسـَمَف ِإن ـُو َكـاَن  ات تعػالى "قكؿ  الدليل األول :
 (ُ)."َفاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبياًل 

ػا   كفػي اآليػة قرينػة تصػرؼ الػكطء ييسػم ى وجو اَلستدَلل : ى الػكطء   كىػى إلػلفػظ النكػاح  نكاحن
سىاء سىًبيبلن "  كىذا التغميظ ٍقتان كى مى  نكػاحالعقػد ال فػي إنما يككف فػي الػكطء  قكلو " ًإن وي كىافى فىاًحشىةن كى

  كبالتػػػالي فػػػإف مػػػف زنػػػى بيػػػا تصػػػبد محرمػػػة عمػػػى فركعػػػو   كحرمػػػة المصػػػاىرة   ألف حرمػػػة (ِ)
طالما أف عمػة الحكػـ كجػدت كىػي المصاىرة تثبت بالكطء   سكاء كاف بطريؽ صحيد أك بالزنا   

  .الحكـ كجكدا كعدما ٌمييا ببل ريب   ألف العمة تدكر م" الكطء " فإف الحكـ يترتب ع
َنَظـَر إلـى فـْرج  , اهلل إلـى رجـلٍ َل ينظر أنو قاؿ" "  عف النبي  عف عبد ات  الدليل الثاني :
 (ّ)". امرأة وابنتيا

جػؿ أف يػنكد األـ كابنتيػا   فيػدخؿ فػي عمػـك الحػديث   حػـر عمػى الر  أف النبي  وجو الدَللة :
 (ْ)أك بالزنا . ان يحالنكاح صحما إذا كاف 

 
 القافمين بمنع حرمة المصاىرة بالزنا . أدلة المذىب الثاني :

 (ٓ)." َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكمْ  َوُأِحل  " تعالى ولو ق ل :األوالدليل 
بعػد أف عػز كجػؿ  ات ذكر المحرمات مف النسػاء   فػإفكردت ىذه اآلية في سياؽ  وجو الدَللة :

ػؿ لنػػا مػػا حػػر ـ عمينػا مػػف المنػػاكد فمػػف حػػر ـ  قػػد أبػػاح لنػا مػػا دكف ذلػػؾ ممػػا لػـ يػػذكر   كعميػػو   فص 
  فػػبل كحػػر ـ مػػا أحػػؿ  ات تعػػالى    ؿ تحريمػػو فػػي القػػرآف  فقػػد خػػالؼى القػػرآفشػػيئنا مػػف غيػػر مػػا فيٌصػػ

 (ٔ).يا   كال مف زنى بابنتيا تحـر عمى الرجؿ مف زنى بأم
 ال ِذي َخَمَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَمُو َنَسـًبا َوِصـْيرًا َوَكـاَن َربنـَك َقـِديرًا َوُىوَ "  قال تعالى :الدليل الثاني

".(ٕ) 
فػػبل تثبػػت ىػػذه النعمػػة بطريػػؽ  عمػػى عبػػاده بالنسػػب كالصػػير  أف ات تعػػالى امػػتف   وجــو الدَللــة :

 (ٖ).  فبل يحـر الحراـ الحبلؿ  كىك الزنا الشرع ةحرم
                                                 

 .ِِسكرة النساء " اآلية  ((ُ
 (.ِْٕ/ِلقرآف العظيـ )(  ابف كثير" تفسير اِْٖ/ٕ(   ابف قدامة " المغني   )ّْٕ/ّالسرخسي " المبسكط   )( (ِ
 (   كتعفاه .ُُٓ/َُ  البييقي " معرفة السنف كاآلثار )(ِٗ  ح ِٖٔ/ّقطني ) باب المير  قطني " سنف الدار الدار  ((ّ
 (.ُٔٓ/ٗ(   ابف حجر " فتد البارم شرح صحيد البخارم )ِْٕ/ُنظاـ " الفتاكل اليندية ) ((ْ
 ِْسكرة النساء " اآلية  ((ٓ
 ( .ّْٖ/ٕ(   ابف قدامة " الشرح الكبير   )ُِٗ/ُٔجمكع شرح الميذب   )النككم " الم ((ٔ
 . ْٓسكرة الفرقاف " اآلية  ((ٕ
(  الزحيمػػي " َُُ/ْ(   ابػػف الػػدىاف " تقػػكيـ النظػػر فػػي مسػػائؿ خبلفيػػة ذائعػػة )ُٖٕ/ّالشػػربيني " مغنػػي المحتػػاج   ) ((ٖ

 ( .ُِٔ/ٗالفقو اإلسبلمي كأدلتو   )
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سفل عن الرجـل يتبـع المـرأة حرامـا   أف النبي " عف عائشة رتي ات عنيا    الدليل الثالث :
 (ُ)." ثم ينكح ابنتيا أو يتبع اَلبنة ثم ينكح أميا قال َل يحرم الحرام الحالل

لممصاىرة بيف الزاني كالمزني بيػا  أف يككف ىناؾ ثبكت في الحديث ينفي النبي  وجو الدَللة :
 (ِ). المزني بيا يحؿ لو أف ينكد مف شاء مف فركع كأصكؿفإنو   كبالتالي 
 المناقشة :

  مناقشة أدلة المذىب األول :
ُو َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمـَن النٍَّسـاِء ِإَل  َمـا َقـْد َسـَمَف ِإن ـ َوََل  قولو تعالى "مناقشة الدليل األول : 

ا  (ّ)."َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبياًل   .كالكطء ييسم ى نكاحن
 من وجيين :الرد 

أف جعؿ لفظ " النكاح " في اآلية المراد بو الكطء مطمقان غير صحيد   كذلؾ ألنو  :الوجو األول 
السفاح  كجعؿي   العقد  المراد بو الزنا قط   كال الكطء المجرد عف"  النكاحلفظ " لـ يأًت في القرآف 

ات تعػالى جعػؿ فػا بينيمػا مػف الفػركؽ   مى  يصد ب لً النكاح في إثبات حرمة المصاىرة الفي مرتبة 
ف نعمػػػو الُصػػير قىًسػػػيـ النسػػػب   كجعػػؿ ذلػػػؾ مػػػف نعمػػػو التػػي امػػػتف  بيػػػا عمػػػى عبػػاده   فكبلىمػػػا مػػػ

حسانو   كما قاؿ سبحانو  ء َبَشرًا َفَجَعَمُو َنَسبًا َوِصْيرًا َوَكاَن َربنَك َوُىَو ال ِذي َخَمَق ِمَن اْلَما"   كا 
كاف النسب الذم ىك أصؿ   ال يحصؿ بكطء الحراـ   فالصير الذم ىك فرع    فإذا(ْ)" َقِديراً 

  (ٓ).عميو كمشبو بو   أكلى أال يحصؿ بكطء الحراـ 
د ة   كاإلحداد   كالميراث   العً  التي رت بيا ات تعالى عميو مف أف أحكاـ النكاح الوجو الثاني :

كالًحُؿ كالحرمة   كلحكؽ النسب   ككجكب النفقة كالمير  كصحة الخمٌ كالطبلؽ كالظيار 
كاإليبلء   كالقصر عمى أربٌ   ككجكب القٍسـ كالعدؿ بيف الزكجات   كممؾ الرجعة   كثبكت 

شيء منيا بالزنا   فكيؼ  اإلحصاف   كاإلحبلؿ لمزكج األكؿ   كغير ذلؾ مف األحكاـ   ال يتعمؽ
 (ٔ)يثبت تحريـ المصاىرة مف بيف ىذه األحكاـ؟!.

 َنَظَر إلى فْرج امرأة وابنتيا , ينظر اهلل إلى رجلٍ  َل"   قول النبي مناقشة الدليل الثاني :
."(ٕ) 

                                                 
(   الػػدارقطني " َُِٓ  ح  ْٗٔ/ُبػػف ماجػػة   ) كتػػاب النكػػاح   بػػاب ال يحػػـر الحػػراـ الحػػبلؿ   ابػػف ماجػػة " سػػنف ا ((ُ

 (   قاؿ األلباني في سنف ابف ماجة " حديث تعيؼ .ٖٖ  ح  ِٖٔ/ّسنف الدارقطني ) باب المير   
 (.ُْٖ/ّالزرقاني " شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ) ((ِ
 .ِِسكرة النساء " اآلية  ((ّ
 . ْٓسكرة الفرقاف " اآلية  ((ْ
 ( .ِّْ/ّابف القيـ " أعبلـ المكقعيف   )( (ٓ
 (.ُِٔ/ٗ(   الزحيمي " الفقو اإلسبلمي كأدلتو   )ُِْ/ّٔمجمكعة عمماء " المكسكعة الفقيية الككيتية ) ((ٔ
 (  كتعفاه .ُُٓ/َُثار )(  البييقي " معرفة السنف كاآلِٗ  ح  ِٖٔ/ّالدارقطني " سنف الدارقطني ) باب المير   ((ٕ
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 :الرد 
   فقد تعفو غير كاحد مف عمماء الحديث . ىذا الحديث مما ال يصد نسبتو إلى رسكؿ ات  

 مناقشة أدلة المذىب الثاني :
ف ات تعػػالى قػد فصػػؿ لنػػا كأ  (ُ)" َلُكــْم َمــا َورَاَء َذِلُكـمْ  َوُأِحــل  " تعــالى ولــو ق:  مناقشـة الــدليل األول
 المحرمات مف النساء .

ؿ لنا المحرمات مػف النسػاء   كال يجػكز تحػريـ مػا أحػؿ نحف نتفؽ معكـ بأف ات تعالى فصٌ الرد : 
كالمزنػػي بيػا   قػػد ثبػػت مػػف خػػبلؿ نقػػكؿ أف ثبػػكت حرمػة المصػػاىرة بػػيف الزانػػي  فحػػات تعػالى   كن

 (ٕ)اآليات   فمـ نخرج إلى تحريـ ما أحؿ ات تعالى . هىذ
ال ِذي َخَمَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَمـُو َنَسـًبا َوِصـْيرًا َوَكـاَن  َوُىوَ  قولو تعالى " "مناقشة الدليل الثاني 

 كأف ات جعؿ مف نعمو المصاىرة   فبل تككف إال بطريؽ صحيد ., ( ٖ)" اَربنَك َقِديرً 
اآلية الكريمة تحمؿ في سياقيا معنى اإلخبار   كلػيس معنػى االمتنػاف   كمػا زعمػتـ   فػإذا الرد : 

  (ْ)ثبت ذلؾ لـ يكف فييا دليؿ عمى ما ذىبتـ .
ف الكطء الحػراـ ال أك  "   رام الحالليحرم الح َل"  ما روي عن النبي  "مناقشة الدليل الثالث  

 ييحٌرـ الحبلؿ .
 من وجيين :الرد 

  فيك تعيؼ    ىذا الحديث الذم يحتجكف بو   ال يصد سندا إلى رسكؿ ات  :الوجو األول 
 كما ذكر غير كاحد مف عمماء الحديث . 

نما نثبت الحرمة باعتبار ثانيًا : أف الػكطء حػرث لمكلػد    نحف ال نجعؿ الحراـ ميحرمان لمحبلؿ   كا 
كحرمػػة ىػػذا الفعػػؿ بككنػػو زنػػا . عمػػى أف ىػػذا الحػػديث غيػػر مجػػرل عمػػى ظػػاىره   فػػإف كثيػػرا مػػف 

ػػفػػي مػػاء   ككػالكطء بالشػػبية   ككطء األى  ـ الحػبلؿ   كمػػا إذا كقعػػت قطػرة مػػف خمػرو حػػرٌ الحػراـ يي  ة مى
  كبالتػػالي فالعمػػة التػػي (ٓ)المشػػتركة   ككطء األب جاريػػة االبػػف   فػػإف ىػػذا كمػػو حػػراـ حػػٌرـ الحػػبلؿ

جعمتمكىا مناط الحكـ   ىي عمة منقكتة   ألنو ثبت اختبلليػا فػي مػكاطف كثيػرة   كقػد سػبؽ فػي 
 (ٔ). شركط العمة أف تككف كصفان تابطان 

 

                                                 
 ِْسكرة النساء " اآلية  ((ُ
 (.َِقمت " سبؽ الحديث في مبحث مفسدات العمة عف مفسد القكؿ بالمكجب . انظر )ص" ((ِ
 . ْٓسكرة الفرقاف " اآلية  ((ّ
 (.ِِْ/ُ(   البيتاكم " تفسير البيتاكم )ُُٕ/ٔابف كثير " تفسير القرآف العظيـ ) ((ْ
 (.ُٕٓ/ٗ(   ابف حجر " فتد البارم شرح صحيد البخارم )ّّٕ/ْسرخسي   )المبسكط " ال ((ٓ
 (. ّٖ المتفؽ عمييا   انظر )ص "سبؽ الحديث عف شركط العمة في مبحث شركط العمة  ((ٔ
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  الترجيح :
تأثير اختبلؼ الفقياء  جرت بيف الفريقيف   يتتد لنا مدل بعد استعراض األدلة كالمناقشات التي

عمػة عمػى الفػركع الفقييػة المرتبطػة بيػا   بحيػث كممػا كانػت العمػة أقػؿ أكصػافان   فإنيػا في تحديػد ال
كمما كانت أرجد كأقكل في نظر المخالؼ   كفي  فركعان   ككذلؾ كمما كانت منتبطةن تككف أكثر 

 القكؿ الثاني   كذلؾ لؤلسباب اآلتية "ىذه المسألة يترجد لدينا 
 ألف االنتقاؿ عف األصؿ كىك حؿ الزكجة لزكجيا  افي لمتحريـ   _ قكة أدلة الفريؽ الثاني   النُ

  مػػػٌ قػػػكة العمػػػة التػػػي اعتمػػػدكا عمييػػػا كأصػػػؿ لمحكػػػـ   كعػػػدـ  صػػػحيدو  صػػػريدو  يحتػػػاج إلػػػى ناقػػػؿو 
 اتياانتق
 (ُ)_ تعؼ األدلة التي جاء بيا فريؽ القائميف بالتحريـ .ِ
 كذلؾ مف عدة جيات "  

 اط الحكـ   كانتقاتيا .تعؼ العمة التي جعمكىا من" أكليا 
ثانيا " األصؿ في المحرمات مف النساء النص عمػييف   كمػا سػكل ذلػؾ فيػك عمػى أصػؿ اإلباحػة 

 الشرعية المشركطة .
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 قمت " لكف يبقى في النفس شيء   فيما إذا ثبت باليقيف أف ىذه البنت التي يريد الزكاج منيا   ىي ابنتو   كمف صمبو. ((ُ
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 .قبل نفخ الروح  إجياض الجنين:  لثالمطمب الثا
 

 صورة المسألة : 
ف فػي رحػـ أمػو   كذلػؾ مػف خػبلؿ نتيجة لمتطكر التكنكلكجي استطاع األطباء الكصػكؿ إلػى الجنػي
  كبالتػػػالي اسػػػتطاعكا التعػػػرؼ عمػػػى التصػػػكير التمفزيػػػكني الطبػػػي كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف اآلالت الطبيػػػة 

الجنػػيف كنمػػكه   كمػػا يتعػػرض لػػو مػػف أمػػراض كتشػػكىات   كمػػف ىنػػا بػػرز الجػػدؿ كالخػػبلؼ حػػكؿ 
ك مػػف أجػػؿ مشػػركعية إجيػػاض الجنػػيف قبػػؿ نفػػخ الػػركح   سػػكاء كػػاف لكجػػكد تشػػكىات كأمػػراض   أ

 المحافظة عمى صحة األـ أك غير ذلؾ مف األسباب .
 :النزاع  تحرير محل

الجنػػيف بغيػػر عػػذر بعػػد مػػركر أربعػػة أشػػير  أم بعػػد نفػػخ  (ُ)اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى تحػػريـ إجيػػاض 
  ثػػـ اختمػػؼ (ِ)الػػركح فيػػو  ألنػػو يعتبػػر قتػػؿى نفػػسو محر مػػة بغيػػر حػػؽ  كقتػػؿي الػػنفس المحر مػػة حػػراـه 

ـٌ مػف عمػره أربعػة أشػير  أم ق الفقياء في بػؿ نفػخ الػركح فيػو إلػى حكـ إجياض الجنيف الذم لـ يػت
 (ّ). يفلقك 

 :مذاىب الفقياء 
لى ىذا ذىب جميكر الحنفية:  األول مذىبال  جكاز إجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح فيو  كا 
 يف كمف المعاصر    كىك الظاىر مف مذىب الحنابمة   كبعض الشافعية كبعض المالكية   

 (ْ)كغيرىـ . ءالدكتكر محمد رمتاف البكطي كالشيخ مصطفى الزرقا
لػػى ىػػذا ذىػػب بعػػض الحنفيػػة   الثــاني : مــذىبال تحػػريـ إجيػػاض الجنػػيف قبػػؿ نفػػخ الػػركح فيػػو   كا 

كبعػػػض الشػػػافعية مػػػنيـ  كجميػػػكر المالكيػػػة كىػػػك المعتمػػػد عنػػػدىـ كلػػػك قبػػػؿ األربعػػػيف يكمػػػان األكلػػػى 
كابػػػػػف تيميػػػػػة كابػػػػػف الجػػػػػكزم مػػػػػف الحنابمػػػػػة   كالظاىريػػػػػة   كمػػػػػف كاختػػػػػاره ابػػػػػف رجػػػػػب    الغزالػػػػػي  

  (ٓ)المعاصريف شيخ األزىر سابقا محمكد شمتكت كالدكتكر كىبو الزحيمي.
                                                 

" مجمػػػة مجمػػػٌ الفقػػػو مجمكعػػػة عممػػػاء المقصػػػكد باإلجيػػػاض " إلقػػػاء الحمػػػؿ نػػػاقص الًخٍمقػػػة أك نػػػاقصى المػػػد ة . انظػػػر  ((ُ
 (.ُّّٓ/ٔاإلسبلمي )

 (   ُٔٗ/ْ(   الزحيمي " الفقو اإلسبلمي كأدلتو )َُٕ/ٔالرحيباني " مطالب أكلي النيى ) ((ِ
لمحصػمة تجتمػٌ عمػى قػكليف   كبالتػالي سػكؼ نقتصػر عمييمػا فػي األدلػة كرد في ىػذه المسػألة سػتة أقػكاؿ   كلكنيػا فػي ا ((ّ

 كالمناقشات .
(  ابػػف حػػـز " ّْْ/ٖ(  الرممػػي " نيايػػة المحتػػاج )َُٔ/ْ(  القميػػكبي " حاشػػية قميػػكبي )ُٕٔ/ّحاشػػية ابػػف عابػػديف ) ((ْ

 (.َِِ/ُ(  البيكتي " كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع )ْٗٔ/َُالمحمى )
(  ابػػػف مفمػػػد " المبػػػدع شػػػرح المقنػػػٌ ِِٖ(  ابػػػف جػػػزم " القػػػكانيف الفقييػػػة" )ص " ّٖٗ/ٖ" البحػػػر الرائػػػؽ )ابػػػف نجػػػيـ  ((ٓ
(  الزحيمػػػي " الفقػػػو ْٗ(   ابػػػف رجػػػب " جػػػامٌ العمػػػـك كالحكػػػـ )ص " َُٔ/ّْابػػػف تيميػػػة " مجمػػػكع الفتػػػاكل ) (  ِٓٗ/ٖ)

 ( .  ُْٗ/ْاإلسبلمي كأدلتو )
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اختمؼ الفقياء في حكـ اإلجياض قبؿ نفخ الركح   كذلؾ الختبلفيـ فػي تحديػد سبب اَلختالف : 
اء مػػف اعتبػػر الحرمػػة   فمػػف الفقيػػ العمػػة التػػي تكجػػب الحكػػـ الصػػادر عنيػػا   سػػكاء كػػاف بالحػػؿ أك

قبػػؿ نفػػخ الػػركح   كمػػنيـ مػػف اعتبػػر عمػػة  جيػػاضاإل" أصػػؿ الكلػػد " مانعػػةن مػػف  الجنػػيف عمػػة كػػكف
  محترمو . ان "عدـ نفخ الركح " مبيحةن إلجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح   ألنو ليست نفس

 :    مذاىبأدلة ال
 لروح .ن بالجواز قبل نفخ اياألول: القافم لمذىبأدلة ا

إن أحـدكم ُيجمـع خمقـو فــي "  قػاؿ "   عػف النبػػي  عػف عبػد ات بػف مسػعكد الـدليل األول : 
, ثم يكون في ذلك عمقًة مثل ذلك , ثم يكون في َذلـك ُمضـًَة مثـل  بطن أمو أربعين يوًما نطفةً 

عممـو وشـقىٌّ أو زقو وأجمو و , ثم ُيْرسُل اْلَمَمُك فينفخ فيو الروح وُيؤمر بأربع كمماٍت بكتب ر  ذلك
 (ُ)". سعيدٌ 

 وجو الدَللة : 
ظاىر الحديث يدُؿ عمى أف تصكر الجنػيف يكػكف بعػد األربعػيف يكمػان الثالثػة  كىػي مػدة المتػغة  
كنفخي الركح يككف عقػب ىػذه المػدة  أم بعػد أربعػة أشػير يصػبد آدميػان باتفػاؽ العممػاء   كلكػف ىػك 

نان مف قطعة دـ و .قبؿ ىذه الفترة جمادان مكك   (ِ)  قد تككف جنينان كقد ال تككف  فمذلؾ جاز إجياتي
  كذلػؾ بجػامٌ أف (ّ)يقاس جكاز إسقاط الجنيف قبؿ نفػخ الػركح عمػى جػكاز العػزؿ الدليل الثاني :

كػػبلن منيمػػا يعتبػػر قطعػػان السػػتقرار النطفػػة فػػي الػػرحـ   كػػي ال تتحػػكؿ إلػػى جنػػيف بمراحمػػو المعركفػػة 
.(ٗ) 

 مافه مػػالي  ألنػػو لػـ يتصػػك ر بعػػدي لجنػػيف فػي مرحمػػة النطفػػة ال يجػب فيػػو تػإلقػاءي االــدليل الثالــث : 
.(ٓ) 

 ن بتحريم اإلجياض قبل نفخ الروح . يالقافم الثاني : مذىبأدلة ال
ــَداُىَما اأْلُْخــَرى َفَطَرَحــْت : "  عػػف أبػػي ىريػػرة  الــدليل األول : ــْت ِإْح ــْن ُىــَذْيٍل َرَم ــرََأَتْيِن ِم َأن  اْم

َُر ٍة َعْبٍد َأْو َأَمةٍ  َقَضى َرُسوُل الم ِو َجِنيَنَيا فَ   (ٔ). " ِفيَيا ِب
                                                 

(    كمسػػمـ   كتػػاب القػػدر   بػػاب كيفيػػة خمػػؽ َِّٖح  ُُُ/ْب ذكػػر المبلئكػػة )البخػػارم    كتػػاب بػػدء الخمػػؽ    بػػا ((ُ
 (.ِّْٔح  َِّٔ/ْاآلدمي في بطف أمو ككتابة رزقو كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتو )

 (.ُْٔ/ّ(  الصنعاني " سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ )ّٔٓ/ٗ(   ابف قدامة " المغني )َٗٓ/ٔحاشية ابف عابديف ) ((ِ
كقد ذىب الحنفية كالمالكية كالشػافعية كالحنابمػة إلػى جػكاز العػزؿ عػف زؿ " ىك إلقاء الرجؿ ماءه خارج رحـ الزكجة   الع ((ّ

 (.ٖٗ/ٗالزحيمي " الفقو اإلسبلمي كأدلتو  ). انظر  المرأة في الجممة
 (.َُّ/ٗ(   ابف حجر " فتد البارم شرح صحيد البخارم )َُٔ/ْقميكبي " حاشية قميكبي ) ((ْ
 (.ّٓ/ّابف نجيـ " البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ) ((ٓ
ػػٍرأىةً ركاه البخػػارم فػػي صػػحيحو   كتػػاب الػػديات    (ٔ) ًنػػيًف اٍلمى القسػػامة كالمحػػاربيف ( كمسػػمـ   كتػػاب َْٗٔح ُُ/ٗ )بىػػاب جى

 ( ُُٖٔح  َُّٗ/ّ  ) دية الجنيف ككجكب الدية في قتؿ الخطأ كشبو العمد عمى عاقمة الجاني   باب كالقصاص كالديات
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قتػػى بػػالغرة فػػي الجنػػيف الػػذم تػػـ إسػػقاطو   كفػػي إلػػزاـ الجػػاني بيػػذه  أف النبػػي  وجــو الدَللــة :
لػػـ يفػػرؽ بػػيف مرحمػػة كأخػػرل مػػف مراحػػؿ نمػػك  العقكبػػة داللػػة عمػػى حرمػػة الفعػػؿ   كمػػا أف النبػػي 

ف أمػو   كلػك كػاف األمػر يختمػؼ بػاختبلؼ تمػؾ المراحػؿ لبػيف ذلػؾ النبػي الجنيف   كتدرجو فػي بطػ
 . ألف الحاجة تدعك إلى بياف ذلؾ   كال يجكز تأخير البياف عف كقت الحاجة(ُ) 

قياس إجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح عمى كسر الميٍحًرـ بيضى الصيد   فممػا كػاف  الدليل الثاني :
ى المحـر قتمو   حـر عميو إتبلؼ البػيض كعميػو تػمانو   البيض ىك أصؿ الصيد الذم يحـر عم

 (ِ)ككذلؾ النطفة في الرحـ ىي أصؿ الكلد   فكؿ ما يتر بتمؾ النطفة حراـ .
ــدليل الثالــث : إف حيػػاة الجنػػيف فػػي نظػػر الشػػريعة اإلسػػبلمية حيػػاة محترمػػة فػػي جميػػٌ مراحمػػو  ال

عة  كلذا أيبيد لمحامؿ الفطري فػي رمتػاف كقػد باعتباره كائنان حي ان كالمحافظة عميو مف مقاصد الشري
يجب عمييا ذلؾ مف أجؿ الحمؿ  كيجب تأخير الحُد الكاجب عمييا حتى تتٌ   ككػُؿ ىػذا حفظػان 

  (ّ)كحماية لمجنيف في جميٌ مراحمو  لذا يٍحريـ إجياتو قبؿ نفخ الركح فيو .
   

 المناقشة : 
 مناقشة أدلة المذىب األول : 

الجنػيف قبػؿ   ك  ..."إن أحدكم ُيجمع خمقـو فـي بطـن أمـو " األول : قول النبي مناقشة الدليل 
 نفخ الركح ليس ب دمي .

ف لػـ يكػف آدميػان حيػان  إال أنػو أصػؿه الرد :  إف الجنيف في مرحمة النطفة قبؿ أف تيػنفخ فيػو الػركح كا 
  كاالعتػداء بغيػر كاالعتداء عمى الجنيف في ىذه الحالة ىك إيقاؼ لو عف نمكه بغير حػؽ لآلدمي 

 (ْ).حؽ محـر فيأثـ فاعمو   فمك تركت العمقة كالمتغة لصارت آدميا 
 يقاس اإلجياض عمى العزل . : مناقشة الدليل الثاني

ــرد :  إف قيػػاس اإلجيػػاض عمػػى العػػزؿ قيػػاسه مػػٌ الفػػارؽ  كذلػػؾ لمفػػرؽ بػػيف اإلجيػػاض كالعػػزؿ  ال
يف في الرحـ   إما العػزؿ فيػك إلقػاءه لمػاء كىك الجن حاصؿو  حيث إف اإلجياض جنايةه عمى مكجكدو 

  فيك سبب لمنٌ انعقاد الجنيف بالكمية   كقد ال يمتنػٌ االنعقػاد  الرجؿ قبؿ حصكلو في رحـ المرأة
  (ٓ)بالعزؿ إذا أراد ات تعالى .

                                                 
 (.ُٕٔ/ُُالنككم " شرح صحيد مسمـ ) ((ُ
 (.ُٕٔ/ّابف عابديف " حاشية ابف عابديف ) (ِ)
 (.َِٖٖ/ٗ(   مجمكعة عمماء " مجمة مجمٌ الفقو اإلسبلمي )ُُْابف جزم " القكانيف الفقيية )ص "  ((ّ
 (.ِٕٔ/ّٔ)(   مجمكعة عمماء " مجمة البحكث اإلسبلمية ّٔٓ/ٗابف قدامة " المغني ) ((ْ
(   ابػف رجػب " جػامٌ َُّ/ٗ(   ابف حجر " فتد البػارم شػرح صػحيد البخػارم )ِّٔ/ِالغزالي " إحياء عمـك الديف ) ((ٓ

 (.  ْٗالعمـك كالحكـ )ص "
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إلقــاُء الجنــين فــي مرحمــة النطفــة َل يجــب فيــو ضــماٌن مــالي, ألنــو لــم  :مناقشــة الــدليل الثالــث 
ر   بعُد .يتصو 

تػػماف فػػي إجيػػاض الجنػػيف قبػػؿ نفػػخ الػػركح   فػػإف ىػػذا ال يعنػػي نفػػي  عمػػى تسػػميـ أنػػو الالــرد :  
 (ُ)الحرمة كاإلثـ عف ىذا الفعؿ   كىذا محؿ النزاع أنو يحـر اإلجياض .

 
 مناقشة أدلة المذىب الثاني :

 حمة وأخرى من قضى بالَرة في الجنين , ولم يفرق بين مر  ن النبي أ" مناقشة الدليل األول 
 مراحل نمو الجنين.

أنػو إذا تعػارض القػكؿ كالفعػؿ   كلػـ يمكػف الجمػٌ فإنػو يقػدـ القػكؿ  تقرر عند األصكلييفقد الرد : 
"   مػٌ فعػؿ  إن أحدكم يجمع خمقو في بطـن أمـو ..."  كىنا تعارض قكؿ النبػي   الفعؿ عمى 
قتػػى  مػػٌ بػػيف األدلػػة   فػػالنبي أنػػو قتػػى بػػالغرة فػػي إسػػقاط الجنػػيف   كقػػد أمكػػف الج النبػػي 

بالغرة في إسػقاط الجنػيف لمػا تجػاكز ىػذا الجنػيف األربعػة أشػير   كتػيقف نفػخ الػركح فيػو   أمػا قبػؿ 
 . فيك جماد لـ تكتمؿ خمقتو   كال ركح فيو بنص حديث رسكؿ ات 

  (ِ)". فأسقطت غالمًا قد نبت شعره ميتاً يؤكد ىذا أنو في لفظ أبي داكد " 
 الصيد. قياس إجياض الجنين قبل نفخ الروح عمى كسر الُمْحِرم بيَض الدليل الثاني : مناقشة 
صػػيد يتعمػػؽ بػػو حكػػـ التحػػريـ فػػي حالػػة كاحػػدة   كىػػي الىػػذا قيػػاس مػػٌ الفػػارؽ   ألف بػػيض  الــرد :

  فػػإذا تحمػػؿ مػػف اإلحػػراـ جػػاز تنػػاكؿ ىػػذا البػػيض   كىػػذا بخػػبلؼ اإلحػػراـ كػػكف المسػػمـ فػػي حػػاؿ 
  فػػػأنتـ ال تقكلػػػكف بتحػػػريـ إجياتػػػو مػػػدة معمكمػػػة ثػػػـ يبػػػاح اإلجيػػػاض بعػػػدىا كمػػػا إسػػػقاط الجنػػػيف 

 حصؿ مٌ المحـر .  
إن حيــاة الجنــين حيــاة محترمــة فــي كــل مراحميــا , باعتبــاره كافنــًا حيــًا :  مناقشــة الــدليل الثالــث

 والمحافظة عميو من مقاصد الشريعة .
سػألة المتنػازع   غيػر أف ىػذا الػدليؿ خػارج المكنحف نقكؿ بقكلكـ   كنسمـ لكـ في اسػتداللكـ الرد: 

يػر أف الجنػيف قد اتفقنا عمى حرمػة حيػاة الجنػيف كاحتراميػا فػي كػؿ مراحميػا   غ أنتـفييا   فنحف ك 
تغػذل مػف األـ فيعتبػر فػي ت فيػك قطعػة لحػـجسـ ال حيػاة فيػو كال ركح   يعتبر قبؿ نفخ الركح فيو 

 (ٖ)كز إجياتو .ىذه المرحمة جزءن مف األـ   كبالتالي يج
 

                                                 
 (.ّٓ/ّابف نجيـ " البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ) ((ُ
(   كقػػاؿ محققػػو الشػػيخ األلبػػاني " ْٕٔٓ   ُّٕ/ْأبػػك داكد " سػػنف أبػػي داكد   ) كتػػاب الػػديات   بػػاب ديػػة الجنػػيف    ((ِ

 تعيؼ .
 (.ّٖٗ/ٖابف نجيـ " البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ) ((ّ
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  ترجيح :ال
 بعد البحث كالدراسة لمذاىب العمماء في ىذه المسألة   كمقابمة األقكاؿ كمناقشتيا   يتبيف لمباحػث

 الفػػركع الفقييػػة   فإنػػو بنػػاءن عمػػى االخػػتبلؼ فػػي تحديػػدىا حػػدث اخػػتبلؼه فػػيمػػدل تػػأثير العمػػة فػػي 
ظػر إلػى العمػة اج مػف المجتيػد أف ين  كىػذا يحتػمحػؿ البحػث  الحكـ الشػرعي الصػادر فػي المسػألة

  فيقػكـ بسػبرىا كاختبارىػا   كمعرفػة مػدل مبلئمتيػا لمحكػـ التكميفػي كمقاصػد  بعيفو فاحصػةو متأممػةو 
 الشريعة العامة . 

 إلى مقاصد الشرع   األقرب مف ىذه األقكاؿ أف القكؿ كفي ىذه المسألة قد ظير لمباحث 
 (ُ). اإلجياض بتحريـ  القائؿ  ثانيحظان بالدليؿ ىك القكؿ ال كاألكثر

 كذلؾ لؤلسباب التالية "
قكة األدلة التي استدؿ بيا ىذا الفريؽ   فإف نصكص الشريعة مستفيتةه في تحػريـ قتػؿ التػي _ ُ

حػػـر ات تبػػارؾ كتعػػالى   كمػػا كػػاف طريقػػان لحيػػاة ىػػذه الػػنفس   كمنشػػأ ليػػا   فإنػػو يػػدخؿ فػػي ىػػذا 
األصػػكؿ أف مػػاال يػتـ الكاجػػب إال بػػو فيػك كاجػػب   كىنػػا ال يػػتـ  اإلحتػراـ كالتعظػػيـ   كقػػد تقػرر فػػي

حياءىػا إال مػف  بػث باألجنػة حسػب األىػػكاء طريػػؽ تحػريـ اإلجيػاض كالعحمايػة الػنفس اإلنسػانية كا 
 .كاألمزجة

 .ستدالؿ ألدلة   كمف حيث كجو اال_ تعؼ أدلة المذاىب األخرل   مف حيث اِ
منيا ما ىك تعيؼ   ال يصد االسػتدالؿ بػو   كمنيػا مػاال  كبياف ذلؾ أف األدلة التي استدلكا بيا

 يدؿ عمى المطمكب   بؿ ىك خارج محؿ النزاع في ىذه المسألة .
أما اإلجياض في حالة العذر الشرعي الصحيد   فمو أدلة بؿ قكاعد شػرعية كثيػرة تؤيػده   منيػا " 

 (ّ)مصالد "  ك "درء المفاسد أكلى مف جمب ال (ِ)التركرات تبيد المحذكرات "
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
مف شركط التركرة المعتبرة إلباحة اإلجياض   أف تككف التركرة قائمة متحققة ال محتممة   كأف تككف التركرة  ((

 (.ِّٓ/ٖ" شرح زاد المستقنٌ ) الشنقيطي يخشى تمؼ النفس أك العتك. انظر ممجئة بحيث

 (.ٕٓ/ُالسبكي " األشباه كالنظائر ) ((ِ
 (.ُِّ/ُ(   السبكي " األشباه كالنظائر )َٗ/ ُابف نجيـ " األشباه كالنظائر ) ((ّ
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 الخاتمة
 الحمد ت كحده   كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده   كعمى آلو كصحبة أجمعيف .

 كبعد "
  كاف البد مف تدكيف كمكافقة الحؽ ا القبكؿ في نياية ىذه الدراسة التي أسأؿ ات تبارؾ كتعالى لي

ثـ نذكر بعض األمكر التي لمكتكع   النتائج التي تكصمنا إلييا في أثناء البحث في ىذا ا أىـ
 سردىا فيما يمي "تمس الحاجة إلييا كالكصية بيا   ن

 النتافج : 
_ القياس مكرد ميـ مف مكارد األحكاـ في الشريعة اإلسبلمية   غير أنو ينبغي أف يتبط ُ

بتكابط كشركط تجعمو منسجمان تمف منظكمة مصادر التشريٌ اإلسبلمي   فبل يخرج عنيا كال 
 خالفيا .ي
 
_ األصؿ في األحكاـ الشرعية التعميؿ كمراعاة مصالد المكمفيف   كالتعبدات المحتة قميمة ِ

ذا تعارض التعميؿ مٌ التعبد المحض فإنو يقدـ التعميؿ .  محدكدة   كا 
 
كتكابط تجب  ا_ العمة عنصر أساس في عممية القياس   لذا كتٌ األصكليكف ليا شركطّ

لقياس بثمرتو الطيبة   كىذا الشركط منيا ما ىك عاـ لجميٌ أنكاع العمؿ   مراعاتيا   حتى يأتي ا
 كمنيا ما ىك خاص بالعمة المستنبطة .

 
مف القكة   كما أنيا ليست  ليست عمى درجة كاحدةالشركط التي كتعيا األصكليكف لمعمة    -ْ
 .رنا ما نعتقده صحيحا منيا ؿ اتفاؽ كائتبلؼ بينيـ   لذا اختمح
 
كمسالؾ ألجؿ معرفة العمة   كىذه الطرؽ إما أف تككف نقمية مستفادة  ااألصكليكف طرق كتٌ -ٓ

ما عقمية بحتو   تعتمد عم ى البحث كالنظر في األدلة العامة مف ظاىر النص أك ركحو   كا 
كالمناسبات الشرعية   غير أف عدد ىذه الطرؽ مختمؼ عميو بيف األصكلييف   تبعان لتفاكت ىذه 

 لقكة كاإلثبات .الطرؽ في ا
 
استخدـ األصكليكف طرؽ عديدة لمعرفة صحة العمة كقكتيا   كىي ما أطمؽ عميو مفسدات  -ٔ

فسادىا .  العمة   كىي عبارة عف أساليب كطرؽ عقمية مستخدمة في إبطاؿ العمة كا 
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ىي إثبات كجكد العمة   تمر بثبلث خطكات تحديد العمة مرحمة ميمة في عممية القياس    -ٕ
األصؿ   ثـ تنقيد ىذه العمة مما يشتبو بيا   ثـ الترجيد بعد ذلؾ إف حدث تعارض بيف في 

 .  بطريؽ مف طرؽ الترجيد عمتيف صحيحتيف 
 
ليس مف السيكلة التمييز بيف المصطمحات األصكلية التي يستخدميا األصكليكف في ىذه  -ٖ

السبر كالتقسيـ ك تنقيد المكتٌ مف باب القياس   فتجد بعض األصكلييف ينفي الفرؽ بيف 
المناط   أك يجعميما مف طرؽ إثبات العمة   كليس األمر كذلؾ   كمنيـ مف يخمط بيف ما ىك 

 مف شركط العمة بما ىك مف طرؽ إثبات العمة   كقد نبينا عمى كؿ ذلؾ في مكاتعو .
 
لمبنية عمييا   االختبلؼ في تحديد العمة ألم حكـ شرعي لو تأثير كبير عمى الفركع الفقيية ا -ٗ

 كىذا ما ظير جميان في فصؿ التطبيقات الفقيية .
 

تحديد العمة ال يقتصر عمى الفركع الفقيية التي تعتمد القياس في إثباتيا   بؿ يشمؿ ما ىك  -َُ
 منصكص عميو أيتان   فربما اختمؼ الفقياء في تحديد العمة مف نص شرعي   كما حدث في 

 . عدة مسائؿ مف الفصؿ التطبيقي
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 ثانيًا : التوصيات :
بعد معاناة البحث كالدراسة ليذا المكتكع الميـ مف عمـ أصكؿ الفقو   كاف البد لنا مف التنبيو 

 عمى بعض األمكر التي تخص مسار ىذا العمـ   كتخدـ مف يسمكو   نذكرىا فيما يمي "
 
عادة الركح فيو    -ُ بالبحث كالدراسة كالتحقيؽ   كنفض تركرة العناية بعمـ أصكؿ الفقو كا 

 الغبار عف كتبة كمؤلفاتو   التي أصبد التعامؿ معيا أمران في غاية الحرج كالعسر .
كذلؾ ألف ىذا العمـ تمس الحاجة لو في ميداف االجتياد كالفتكل   في عصرو كثرت فيو النكازؿ 

 كاألحداث .
 
يو عمى قيمتيا كأصالتيا   فقد رأيت تقصيران _ زيادة االىتماـ بمكتكع العمة القياسية   كالتنبِ

يؤلؼ في عمـ أصكؿ الفقو مف الجانب مف ًقبؿ طبلب العمـ   فتبل عمف كاتحان في ىذا 
المعاصريف   كذلؾ مف خبلؿ الجمٌ بيف التأصيؿ العممي النظرم كالتطبيؽ العممي الكاقعي   

 .  بحيث يستطيٌ األصكلي تككيف ممكة تخريج الفركع عمى األصكؿ
_ تركرة اىتماـ المجتيديف كالمفتيف بمكتكع تحديد العمة القياسية   كذلؾ لمعرفة مدل ّ

صحتيا كقكتيا لتككف مناط الحكـ   سكاء في ذلؾ الفركع الفقيية التي كرد فييا نصكص شرعية 
   أك النكازؿ كاألحداث التي تيجـ عمى األمة بغتةن   لما في ذلؾ مف تتيؽو لدائرة الخبلؼ بيف
األمة   كمراعاة لمصالد المكمفيف   باختيار العمة المناسبة المتكافقة مٌ أصكؿ كقكاعد التشريٌ 

 اإلسبلمي .
 كات المكفؽ . ىذه أىـ النتائج كالتكصيات التي اشتدت الحاجة لذكرىا في نياية ىذا البحث . 
 

الصان لكجيو الكريـ   كأف كأخيران أسأؿ ات العظيـ رب العرش الكريـ أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ خ
 يجعمو في ميزاف حسناتي يـك ال ينفٌ ماؿ كال بنكف إال مف أتى ات بقمب سميـ .

  
ٍف طىاؿ الز مافي ًبًو ا          ٍيري أٍبقىى كا                              كالش ُر أٍخبىثي ما أكعىٍيتى ًمٍف زىادً               لخى

                         
 كالحمد ت رب العالميف .                                     
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 فيرس اآليات الكريمة                                
 الصفحة رقم اآلية  اسم السورة  اآلية الكريمة    الرقم     

ـٍ ًمفى ... " " يىٍجعىميكفى   .ُ ـٍ ًفي آذىاًنًي اًبعىيي  ْْ ُِ البقرة أىصى
ا ًفي اأٍلىٍرًض ... ""   .ِ ـٍ مى مىؽى لىكي  ُِٓ ِٗ البقرة ىيكى ال ًذم خى
ـي اٍلبىٍحرى ... "  .ّ ٍقنىا ًبكي ٍذ فىرى  ِْ َٓ البقرة " كىاً 
يىاةه ..."  .ْ اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  ْٖ-ِٗ-ُّ -ٓ ُٕٗ البقرة "كى
كيميكا"   .ٓ ـي ... " كى ت ى يىتىبىي فى لىكي بيكا حى  َُُ ُٕٖ البقرة كىاٍشرى
ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ... "  .ٔ ـٍ بىٍينىكي  ُّ -ٓ ُٖٖ البقرة " كىال تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
 ْْ-ّْ ِِِ البقرة " قؿ ىك أذل فاعتزلكا ... "  .ٕ
 ْْ ِّٕ البقرة " فنصؼ ما فرتتـ إال أف يعفكف ... "  .ٖ
فىةن ... ""الى تىٍأكيميكا   .ٗ اعى  ُِّ -ُُِ -ٖٓ َُّ آؿ عمراف الُربىا أىٍتعىافنا ميتى

ـٍ ... "  .َُ  ِْ ُٗٓ آؿ عمراف " فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى الم ًو ًلٍنتى لىيي
 ٗٔ ٔ النساء كابتمكا اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح ... " "  .ُُ
ـٍ ًمفى الُنسىاًء ... "   .ُِ ا نىكىدى آبىاؤيكي كا مى  ُِٗ – ُِٕ ِِ النساء "كىالى تىٍنًكحي
 ُِٖ ِْ النساء " كأيًحؿى لكـٍ ما كراءى ذلكـ ... "  .ُّ
نىاًت ... "  .ُْ مىى اٍلميٍحصى  َٕ ِٓ النساء " فىعىمىٍيًيف  ًنٍصؼي مىا عى
ـٍ ... "  .ُٓ نيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي  ُُِ-ُُٖ -ُٕ ِٗ النساء " يىا أىُييىا ال ًذيفى آمى
ةى كى "   .ُٔ ٍؤًمًنيفى ًكتىابنا ..."ًإف  الص بلى مىى اٍلمي  ٖٗ َُّ النساء انىٍت عى
نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد ... "  .ُٕ  ُِٔ -ُِْ ُ المائدة " يىا أىُييىا ال ًذيفى آمى
 ّْ ِّ المائدة " مف أجؿ ذلؾ كتبنا عمى بنى إسرائيؿ ..."  .ُٖ
ابي ..."  .ُٗ ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى  ُِٓ-ُِْ-ِٗ َٗ دةالمائ " ًإن مى
ـي ... "  .َِ ٌى بىٍينىكي ا ييًريدي الش ٍيطىافي أىٍف ييكًق  ُّ-ٓ ُٗ المائدة " ًإن مى
 َُٔ ُِٔ األنعاـ " كىال تقربكا ماؿ اليتيـ ... "  .ُِ
 َُٔ-َُْ َٔ التكبة " إنما الصدقات لمفقراء ... "  .ِِ
زىاءن ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى "  .ِّ  ْْ ِٖ التكبة "  جى
يى   .ِْ  ُُِ ٖٓ ىكد ... " ا قىٍكـً أىٍكفيكا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسطً " كى
عىؿى الش ٍمسى ًتيىاءن كىاٍلقىمىرى ... ""   .ِٓ  ٕٗ ٓ يكنس ىيكى ال ًذم جى
ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى الن اسى ... "  .ِٔ  ْْ ُ إبراىيـ " ًكتىابه أىٍنزى
ٍزلىيىا ... " " كىالى تىكيكنيكا كىال ًتي نىقىتىتٍ   .ِٕ  ُٗ ِٗ النحؿ  غى
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ًتٍعؼى ... "  .ِٖ يىاًة كى ىذىٍقنىاؾى ًتٍعؼى اٍلحى  ّْ ٕٓ اإلسراء " ًإذنا ألى
ةى ًلديليكًؾ الش ٍمًس ... "  .ِٗ  َُُ -ٖٗ -ْْ ٖٕ اإلسراء " أىًقـً الص بلى
ُبي ... "  .َّ زىاًئفى رىٍحمىًة رى  ْْ ََُ اإلسراء " قيٍؿ لىٍك أىٍنتيـٍ تىٍمًمكيكفى خى
ى ... "  .ُّ ـى أىُم اٍلًحٍزبىٍيًف أىٍحصى ـٍ ًلنىٍعمى  ْْ ُِ الكيؼ " ثيـ  بىعىٍثنىاىي
 ّْ َْ طو " كي تقر عينيا كال  تحزف ... "  .ِّ
رىجو ... ""   .ّّ ـٍ ًفي الُديًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى  ّٗ ٖٕ الحج كى
لىدو كما كاف معو ... "   .ّْ ذى الم وي مف كى  ْٔ ُٗ المؤمنكف " ما ات خى
عىمىوي نىسىبنا"   .ّٓ اًء بىشىرنا فىجى مىؽى ًمفى اٍلمى  ُّٗ -ُّٖ -ُّٕ ْٓ الفرقاف كىىيكى ال ًذم خى
 ُُُ ُُٖ الشعراء " أىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىالى تىكيكنيكا ًمفى اٍلميٍخًسًريفى ... "  .ّٔ
رى الش ٍمسى كىاٍلقىمىرى كيؿٌّ يىٍجًرم ... ""   .ّٕ سىخ   ٔٗ ِٗ لقماف كى
 َُٔ-َُْ ُٗ الذاريات اليـ حؽ لمسائؿ كالمحركـ..."" كفي أمك   .ّٖ
اًلقيكفى   .ّٗ ـٍ اٍلخى ـٍ ىي ٍيًر شىٍيءو أى ًمقيكا مف غى ـٍ خي  ْٕ ّٓ الطكر " أى
َْ.  " ا تيٍغًف الُنذيري  ّْ ٓ القمر " ًحٍكمىةه بىاًلغىةه فىمى
 ٔٗ ٓ الرحمف الشمس كالقمر بحسباف ""   .ُْ
ا فىاتىكي   .ِْ مىى مى كا... "" ًلكىٍيبلى تىٍأسىٍكا عى  ّْ ٕ الحشر ـٍ كىالى تىٍفرىحي
 ِِ ٖ المنافقكف يقكلكف لئف رجعنا إلى المدينة ... " "  .ّْ
ْْ.   " بىًنيفى * أىٍف كىافى ذىا مىاؿو كى ًنيـو  ّْ  ُْ-ُّ القمـ  "عيتيؿٍّ بىٍعدى ذىًلؾى زى
ٍيؿه ًلٍمميطىُفًفيفى * ..."  .ْٓ  َُٖ ُ المطففيف " كى
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 فيرس األحاديث النبوية واآلثار                          
 الصفحة حكمو الحديث الشريف الرقم
 ٕ صحيد " أجرؾ عمى قدر نصبؾ"   .ُ
 ّْ صحيد كميا ؟ قاؿ " إذان يغفر الم وي لؾ ذنبؾ كمو  أجعؿ لؾ صبلتي"   .ِ
 َُْ تعيؼ  "أال مف كلى يتيما لو ماؿ فميتجر فيو كال يتركو حتى تأكمو الصدقة "   .ّ
 ّٔ صحيد ..."لما خرج إلى خيبر مر بشجرة لممشركيف  سكؿ ات أف ر "   .ْ
ًنيبنػػا   فقػػاؿ " أك كػػؿ  أف عامػػؿ خيبػػر أىػػدل إلػػى رسػػكؿ ات "   .ٓ تمػػر جى

 ..."تمر خيبر ىكذا ؟ 
 صحيد 

 
ُُِ 

 ْْ صحيد ..." أف كاف ابف عمتؾ"   .ٔ
 ُِٔ-ُِْ-ٓ صحيد "" نيى عف بيٌ الحصاة كعف بيٌ الغرر أف النبي "   .ٕ
 ُُٖ صحيد ..."أنو مر بحاطب في سكؽ المصمى كبيف يديو غرارتاف فييما زبيب"   .ٖ
 ِ صحيد ..." جؼ أينقص الرطب إذا"   .ٗ

ذنيػػػػا "   .َُ األيػػػـ أحػػػػؽ بنفسػػػيا مػػػػف كلييػػػػا   كالبكػػػر تسػػػػتأذف فػػػي نفسػػػػيا   كا 
 " صماتيا

 َٕ صحيد

 َُٔ-َُْ تعيؼ "مكاؿ اليتامى ال تأكميا الزكاة اتجركا في أ"   .ُُ
ذا اجتيد فأخطأ فمو أجر كاحدإذا ا"  .ُِ  ِ صحيد "جتيد الحاكـ فأصاب فمو أجراف   كا 
 ٖٔ صحيد " إذا كل  الكمب في إناء أحدكـ فميغسمو سبعان إحداىف بالتراب"   .ُّ
 ّْ صحيد "إذان يكفيؾ الم وي ىـ الدنيا كاآلخرة "   .ُْ
 ُِْ-ُُْ صحيد ..."إف أحدكـ ييجمٌ خمقو في بطف أمو أربعيف يكمنا نطفةن "   .ُٓ
إنػػا أمػػة أميػػة ال نكتػػب كال نحسػػب الشػػير ىكػػذا كىكػػذا يعنػػي مػػرة تسػػعة "   .ُٔ

 " كعشريف كمرة ثبلثيف
 ٕٗ-ٔٗ صحيد

 ُُٗ-ُُٖ صحيد " إف ات ىك المسعر القابض الباسط الرازؽ"   .ُٕ
 َّ صحيد  " إنما البيٌ عف تراض"   .ُٖ
  ِ صحيد "إنما جعؿ االستئذاف مف أجؿ النظر"   .ُٗ
 ّْ صحيد " مف  أجؿ الدافة -يعني عف ادخار لحـك األتاحي  –إنما نييتكـ "   .َِ
 ّْ-ِٖ- ُٖ صحيد ..."إنيا ليست بنجس ب إنيا مف الط كافيف عميكـ كالط كافات"   .ُِ
 ّٕ صحيد ..."إف ىذه األقداـ بعتيا مف بعض"   .ِِ
 ُُٗ-ُُٖ صحيد ..." إني ألرجك أف ألقى ات كليس أحد منكـ"   .ِّ
 َُٓ صحيد ..."مس بني اإلسبلـ عمى خ"   .ِْ
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 ْٗ صحيد "تناكحكا تكثركا   فإني أباىي بكـ األمـ يـك القيامة "   .ِٓ
كؽه "   .ِٔ  ُُٗ تعيؼ " الجالب مرزكؽه   كالميحتكر مىٍمحي
 ِٗ صحيد ..."خمس مف الدكاب كميف فاسؽ يقتميف في الحـر"   .ِٕ
 َُُ صحيد ..."الذىب بالذىب   كالفتة بالفتة   كالبر بالبر"   .ِٖ
 َُٔ- ٖٗ صحيد ... " القمـ عف ثبلثرفٌ "   .ِٗ
 ْٓ صحيد ... "زممكىـ بكمكميـ كدمائيـ   فإنيـ يبعثكف يـك القيامة "   .َّ
 ٔٔ صحيد ..." سئمكا عف رجؿ أصاب أىمو   كىك محـر بالحج"   .ُّ
 ٖٗ صحيد ..."صؿ قائما فإف لـ تستطٌ فقاعدا فإف لـ تستطٌ فعمى جنب"   .ِّ
 ٓٗ صحيد ..."تو   فإف غـ عميكـ فأكممكا العدةصكمكا لرؤيتو   كأفطركا لرؤي"   .ّّ
 ّ تعيؼ " عف ربيعة   قاؿ " " سألت سعيد بف المسيب " كـ في إصبٌ المرأة ؟"  .ّْ
عف عائشة أـ المػؤمنيف رتػي ات عنيػا " قالػت دخػؿ عمػي رسػكؿ ات "   .ّٓ

 يكما فقاؿ ىؿ عندكـ شيء ؟ قالت قمت ال قاؿ فإني صائـ " 
 ُٗ حسف صحيد

" أغمػػػي عميػػػو   فػػػذىب عقمػػػو  فمػػػـ يقػػػض  ٌ أف ابػػػف عمػػػر عػػػف نػػػاف  .ّٔ
 الصبلة "

 ٖٗ صحيد

 ُّْ تعيؼ " فأسقطت غبلمان قد نبت شعره ميتان "   .ّٕ
 ٔٗ صحيد  " فأكممكا العدة ثبلثيف"   .ّٖ
 ْٓ صحيد " فإنو يبعث يكـ القيامة ممبيان "   .ّٗ
 ٔٗ صحيد " فصكمكا ثبلثيف"   .َْ
 ُُْ صحيد ..." ٍبدو أىٍك أىمىةو فييا ًبغير ةو عى  فقتى رسكؿ ات "   .ُْ
  ُّ صحيد ..." في أىٍربىًعيفى شىاةن شىاةه   .ِْ
 َُُ صحيد " ربٌ العشر -الدراىـ المتركبة  -في الرقة "   .ّْ
 َُُ صحيد ..."فيما سقت السماء العشر "   .ْْ

 ٓ صحيد " القاتؿ ال يرث"   .ْٓ
   فنيانا رسكؿ عناه بيننا بزيادةطعامان مختمفان   فتباي قسـ رسكؿ ات "   .ْٔ

 ..."أف نأخذه إال كيبلن بكيؿ   ات
 ُُِ صحيد

_ ِٕ_ٓٔ_ّْ صحيد ..." " أعتؽ رقبة   .ْٕ
ْٕ  _ 
ٕٔ _ٕٕ  _ُِْ 

 ٓ صحيد " كؿ مسكر حراـ"   .ْٖ
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 ُُّ صحيد " كنا نخرج عمى عيد رسكؿ ات صمى ات عميو كسمـ صدقة الفطر"   .ْٗ
 ُُٓ صحيد " ال تبيعكا الدينار بالديناريف"   .َٓ
 ُُّ -ّّ -ِّ صحيد " ال تبيعكا الطعاـ بالطعاـ إال  سكاءن بسكاءو "   .ُٓ
 ٖٔ صحيد " ال تصمكا في مبارؾ اإلبؿ   فإنيا خمقت مف الشياطيف"   .ِٓ
 ٓٗ صحيد ..."ال تصكمكا حتى تركا اليبلؿ   كال تفطركا حتى تركه "   .ّٓ
    ُُٗ-ُّ – ٓ صحيد " ال ترر كال ترار"   .ْٓ
 ُّٕ-ُّٔ تعيؼ " لحبلؿال يحـر الحراـ ا"   .ٓٓ
 ِٓ صحيد ... " ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث"   .ٔٓ
 ُِٕ-ُِٓ حسف " ال يحؿ المرئ مف ماؿ أخيو إال ما طابت بو نفسو"   .ٕٓ
 ْٓ – ُّ – ٓ صحيد " ال يقتي القاتي كىك غتباف"   .ٖٓ
 ُّٔ تعيؼ ..." نىظىرى إلى فٍرج امرأة كابنتيا   ال ينظر ات إلى رجؿو "   .ٗٓ
 َُٓ صحيد ..."لما بعث معاذان إلى اليمف قاؿ " إنؾ تأتي قكما مف أىؿ الكتاب "   .َٔ
 ٖٔ صحيد  ..."مف أعتؽ شركان لو في عبد قكـ عميو الباقي"   .ُٔ
 ُٗ صحيد ..."مف ناـ عف صبلة أك نسييا   فميصميا إذا ذكرىا"   .ِٔ
 ُُِ-ٓ صحيد " نيى عف بيٌ الغرر"   .ّٔ
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 رس المصادر والمراجعفي                   
 أوَل : القرآن الكريم 

 ثانيا : كتب عموم القرآن 
ىػػ (   معػالـ التنزيػؿ   حققػو كخػرج  ُٔٓ_ البغكم "  أبك محمد الحسيف بػف مسػعكد البغػكم )ت 

نشر   دار طيبة لم سميماف مسمـ الحرش -عثماف جمعة تميرية  -أحاديثو محمد عبد ات النمر 
   ػ .مُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالرابعة    بعةطالكالتكزيٌ   

 
  تفسػير البيتػاكم   دار ق(  ٖٓٔ)ت البيتاكم " ناصر الديف عبد ات بػف محمػد الشػيرازم  -

 . ػمََُِق _ ُِِْاألكلى  بعةطالالكتب العممية _ لبناف   
 
القػرآف   تحقيػؽ ق (   أحكػاـ َّٕالجصاص " أحمد بف عمي الرازم الجصاص أبػك بكػر )ت  -

 . قَُْٓاألكلى  بعةطال ر إحياء التراث العربي _ لبناف  " محمد الصادؽ قمحاكم   دا
 
ق(   تيسػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف فػػػي تفسػػػير كػػػبلـ ُّٕٔالسػػػعدم " عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر )ت  -

-قَُِْاألكلػى  بعػةطال المناف   تحقيؽ " عبػد الػرحمف بػف معػبل المكيحػؽ   مؤسسػة الرسػالة  
 ػ .مَََِ

 
ق (   الػػدر المنثػػكر فػي التفسػػير بالمػأثكر   تحقيػػؽ عبػػد ات ُُٗ_ السػيكطي " جػػبلؿ الػديف )ت 

األكلػػى  بعػػةطالبػػف عبػػد المحسػػف التركػػي   مركػػز ىجػػر لمبحػػكث كالدراسػػات العربيػػة كاإلسػػبلمية   
 .    ػمََِّق _ ُِْْ

 
ق ُُُْسػنة النشػراشػـ     تفسػير الشػعراكم   راجعػو أحمػد عمػر ى محمػد متػكليالشعراكم "  -
 مػ .ُُٕٗ_ 
   أتكاء البياف في  ىػ(ُّّٗ)تالشنقيطي " محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني  -

 مػ .ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ سنة النشر  لبناف  -تفسير القرآف بالقرآف   دار الفكر 
لطػػائؼ ق(   بصػػائر ذكل التمييػػز فػػي ُٕٖالفيركزآبػػادم " مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب )ت  -

   )بدكف ذكر الطبعة( الكتاب العزيز   تحقيؽ محمد عمى النجار
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القرطبي " أبك عبد ات محمد بف أحمد بف أبي بكر بػف فػرح األنصػارم الخزرجػي شػمس الػديف  -
 ُِّْ سػنة النشػر   السػعكدية –  الجامٌ ألحكاـ القرآف الكػريـ  دار عػالـ الكتػب  ىػ( ُٕٔ)ت 
 مػ .ََِّ -ىػ 

ق (   تفسػير القػرآف ْٕٕر " عمػاد الػديف أبػي الفػداء إسػماعيؿ بػف كثيػر الدمشػقي )ت _ ابف كثي
 -ىػػػ َُِْالثانيػػة  بعػػةطالالعظػػيـ   تحقيػػؽ سػػامي بػػف محمػػد سػػبلمة   دار طيبػػة _السػػعكدية   

 ػ .مُٗٗٗ
 

 وشروحو :  ثالثا : كتب الحديث
النيايػػػة فػػػي غريػػػػب  ق (  َٔٔالسػػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد الجػػػػزرم) تابػػػف األثيػػػر " أبػػػك  -

لبنػاف  –المكتبػة العمميػة  الحديث كاألثر   تحقيؽ طاىر أحمد الػزاكم _ محمػكد محمػد الطنػاحي  
 مػ .ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ سنة النشر  
 
ق(   صػحيد ابػف  ّْٓابف حباف " محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد أبػك حػاتـ التميمػي البسػتي )ت  -

 مػ . ُّٗٗ -ق  ُُْْية الثان بعةطالحباف   مؤسسة الرسالة _ لبناف   
 
ق(  فػتد البػارم ِٖٓابف حجر " أحمد بف عمي بف حجر أبك الفتؿ العسقبلني الشافعي )ت  -

 ق .ُّٕٗسنة النشر  لبناف   -لبخارم   دار المعرفة شرح صحيد ا
 
 ؽيػػحقتق(   مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ   ُِْابػػف حنبػػؿ " أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ )ت  -

 مػ ػُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية بعةطالسكريا    –آخركف   مؤسسة الرسالة شعيب األرنؤكط ك 
 
أبك داكد " سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف عمراف السجسػتاني  -

 –ق َُِْالثالثػػػػػػة  بعػػػػػػةطاللبنػػػػػػاف    –ق(   سػػػػػػنف أبػػػػػػي داكد   دار الكتػػػػػػاب العربػػػػػػي ِٕٓ)ت 
 مػ .ُٗٗٗ

 
(   جػػامٌ العمػػـك ٕٓٗعبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبمػػي )ت  ابػػف رجػػب "  أبػػك الفػػرج -

 ق .َُْٖاألكلى  بعةطاللبناف    كالًحكـ   دار المعرفة _
 
تحقيػػػؽ  ق(   سػػػنف ابػػػف ماجػػػة  ِٕٓابػػػف ماجػػػة " أبػػػك عبػػػد ات محمػػػد بػػػف يزيػػػد القزكينػػػي )ت  -

  ق .ُُْٕاأللباني   مكتبة المعارؼ _ السعكدية   الطبعة األكلى 
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 الباكستاني " زكريا بف غبلـ قادر   ما صد مف آثار الصحابة   دار الخراز _ السعكدية   -
 ػ .مَََِق _  ُُِْاألكلى  بعةطال 
 
ق(   ِٔٓالبخػػارم " أبػػك عبػػد ات محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة بػػف الجعفػػي )ت -

 بعػػةطالكثيػػر _ لبنػػاف    صػػحيد البخػػارم   تحقيػػؽ " محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر   دار ابػػف
 مػ . ُٕٖٗ –ق َُْٕالثالثة 

 
 بعػػػػػةطالق(   السػػػػػنف الكبػػػػرل   ْٖٓالبييقػػػػي " أبػػػػك بكػػػػػر أحمػػػػد بػػػػػف الحسػػػػيف بػػػػػف عمػػػػي )ت  -

 اليند .   –ىػ   مجمس دائرة المعارؼ النظامية  ُّْْاألكلى
 
  تحقيػػؽ ق(   معرفػػة السػػنف كاآلثػػار ْٖٓالبييقػػي " أبػػي بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي )ت _ 

كتخريج عبد المعطي أميف قمعجي   جامعة الدراسات اإلسبلمية _ باكستاف   دار الكعي _ حمب 
األكلػػػى  بعػػػةطالدار الكفػػػاء _ المنصػػػكرة   القػػػاىرة       القػػاىرة   دار قتيبػػػة _ دمشػػػؽ   بيػػػركت  

 ػ .مُُٗٗق _ ُُِْ
 
ق (   سػػػػنف ِٕٗت الترمػػػػذم " أبػػػػك عيسػػػػى محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى بػػػػف سػػػػكرة الترمػػػػذم السػػػػممي ) -

  . بيركت –شاكر كآخركف    دار إحياء التراث العربي الترمذم   تحقيؽ أحمد 
 
  المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف   تحقيػػؽ يكسػػؼ عبػػد  الحػػاكـ " أبػػك عبػػد ات الحػػاكـ النيسػػابكرم -

 مػ .َُٗٗ-ق ُُُْاألكلى بعةطالبيركت    –الرحمف المرعشمي   دار الكتب العممية 
 
ق(   سػنف الػػدارقطني   ّٖٓي " عمػي بػف عمػر أبػك الحسػف الػدارقطني البغػدادم )ت الػدارقطن -

 مػ .  ُٔٔٗ -ق ُّٖٔلبناف    ط  -دار المعرفة 
 
ق(   ِّٓابػػػف أبػػػي شػػػيبة " أبػػػك بكػػػر عبػػػد ات بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي شػػػيبة العبسػػػي الكػػػكفي )ت  -

 بعػةطالسػكريا   _ القػرآف السػعكدية   مؤسسػة عمػـك  -ميصنؼ ابف أبػي شػيبة   شػركة دار القبمػة 
 مػ .ََِٔ -ق ُِْٕاألكلى 
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ق(   مصػػنؼ عبػػػد الػػػرزاؽ   المكتػػػب ُُِعبػػد الػػػرزاؽ " أبػػػك بكػػػر عبػػد الػػػرزاؽ بػػػف ىمػػػاـ )ت  -
 ق .َُّْالثانية  بعةطالبيركت    –اإلسبلمي 

 
العظػيـ آبػادم " محمػػد شػمس الحػػؽ العظػيـ آبػػادم أبػك الطيػب   عػػكف المعبػكد شػػرح سػنف أبػػي  -

 ق . ُُْٓدار الكتب العممية _ لبناف   ط الثانية  داكد  
 
ق(  إجمػػػاؿ اإلصػػػابة فػػػي أقػػػكاؿ الصػػػحابة   ُٕٔالعبلئػػػي " خميػػػؿ بػػػف كيكمػػػدم العبلئػػػي )ت  -

 ق . َُْٕاألكلى بعةطالالككيت    –جمعية إحياء التراث اإلسبلمي 
 
ق(   ُِّٓى )ت المبػػػاركفكرم "  محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد الػػػرحيـ المبػػػاركفكرم أبػػػك العمػػػ -

 .   (طبعةذكر البدكف )تحفة األحكذم بشرح جامٌ الترمذم   دار الكتب العممية _ لبناف   
  
ق (   صػػحيد مسػػمـ   ُِٔمسػػمـ " أبػػك الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم )ت  -

 مػ . ُٖٗٗ -قُُْٗاألكلى  بعةطالبيت األفكار الدكلية _ السعكدية   
 
  سػػػنف  عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي بػػػف بحػػػر بػػػف سػػػناف بػػػف دينػػػار أبػػػك :النسػػػائي -

 قُُْٕتحقيؽ الشيخ األلباني   مكتبة المعارؼ_ السعكدية   الطبعة األكلى النسائي   
 
ق(   المنياج شػرح صػحيد مسػمـ   دار ٕٔٔالنككم " أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم )ت  -

 ق . ُِّٗالثانية  ةبعطاللبناف    –إحياء التراث العربي 
 
  مسػند أبػي  (ق َّٕت التميمػي )أبك يعمى " أحمد بف عمػي بػف المثنػى أبػك يعمػى المكصػمي  -

 مػ .ُْٖٗ –ق  َُْْاألكلى  بعةطالسكريا    -يعمى   دار المأمكف لمتراث 
 

 رابعا : كتب مذاىب الفقو األربعة :
 . المذىب الحنفي :ٔ
ة األحكػاـ   تحقيػؽ تعريػب" المحػامي فيمػي الحسػػيني    حيػدر " عمػي   درر الحكػاـ شػرح مجمػ -

 .)بدكف ذكر الطبعة(بيركت _ دار الكتب العممية 
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_   المبسػػكط    دار الفكػػرق( َّّالسرخسػػي " أبػػي بكػػر محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ )ت  -
 مػ .َََِ -ىػ ُُِْاألكلى  بعةطاللبناف   

 
 –  تحفػػػة الفقيػػػاء   دار الكتػػػب العمميػػػة  ػ(ىػػػ ّٗٓعػػػبلء الػػػديف السػػػمرقندم )ت السػػػمرقندم "  -

 . ُْٖٗ – َُْٓاألكلى  بعةطالبيركت    
 
الحجػة عمػى أىػؿ المدينػة     ه( 981)ت  محمد بن الحسن الشيةاني أبو عةد اهلل الشيباني " -

  ق .َُّْبيركت   سنة النشر  –عالـ الكتب    تحقيق مهدي حسن الكيالني القادري
 
تحقيػػؽ كتعميػػؽ ق (    حاشػػية ابػػف عابػػديف   ُِِٓأمػػيف بػػف عمػػر ) ت محمػػد ابػػف عابػػديف " -

 مػ .َََِسنة النشرعمي معكض   دار الفكر   عادؿ عبد المكجكد ك 
 
الكاساني "  عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد   بدائٌ الصنائٌ فػي ترتيػب الشػرائٌ   دار الكتػب  -

 مػ . ُٖٔٗ -ق َُْٔالثانية  بعةطاللبناف    –العممية 
 
  اليدايػػة  ( هـــ315)تالمرغيػػاني " أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الجميػػؿ الرشػػداني  -

  . )بدكف ذكر الطبعة( اإلسبلميةشرح البداية   المكتبة 
 
تعميػػػؽ   االختيػػار لتعميػػػؿ المختػػػار   ق(ّٖٔ)ت  المكصػػمي " عبػػػد ات بػػػف محمػػكد بػػػف مػػػكدكد -

 بيركت . –دار الكتب العممية محمكد أبك دقيقة   
 
ق(   البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ   َٕٗبػػف إبػػراىيـ بػػف نجػػيـ )ت  ابػػف نجػػيـ " زيػػف الػػديف -

 ـَُٖٗق_ََُْسنة النشر  العممية _ لبناف  دار الكتب 
 
نظاـ " الشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء الينػد   الفتػاكل الينديػة فػي مػذىب اإلمػاـ األعظػـ أبػي  -

 ـُُٗٗ -ىػ ُُُْسنة النشر ر الفكر _ لبناف      دا حنيفة النعماف_العالمكيرية
 
 : . المذىب المالكيٕ



 153 

ػػاًلًؾ ًفػػي فقػػًو   إرشػػاد السػػالؾ البغػػدادم " عبػػد الػػرحمف شػػياب الػػديف البغػػدادم  - إلػػىى أىشػػرىًؼ المىسى
اًلؾ   الشركة اإلفريقية لمطباعة    اـً مى  .(بدكف طبعة)اإلمى

 
ى مختصػر عمػ لصػغير  الشػرح ا ق(َُُِ)ت  مد العػدكممحأحمد بف أبك البركات  الدردير " -

 .)بدكف ذكر الطبعة( _ لبنافخميؿ   دار الفكر 
 
  الشػػػرح الكبيػػػر  دار إحيػػػاء ق( َُُِ)ت الػػػدردير " أبػػػك البركػػػات أحمػػػد بػػػف محمػػػد العػػػدكم  -

 .  )بدكف ذكر الطبعة(الكتب العربية 
 
   دار الفكػر _لبنػػاف   الشػرح الكبيػػر  حاشػػية الدسػكقي عمػػى الدسػكقي " محمػد عرفػػو الدسػكقي  -

 )بدكف ذكر الطبعة( .
 
   إحكاـ األحكاـ ق (َِٕ)تابف دقيؽ العيد " تقي الديف محمد بف عمى بف كىب القشيرم  -

 مػ .ُْٗٗ -ق ُُْْاألكلى  بعةطالشرح عمدة األحكاـ   مكتبة السنة _ مصر   
 
بػػف عبػػد الػػرحمف الطرابمسػػي المغربػػي   الريعينػػي " شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد ات محمػػد بػػف محمػػد  -

ىػ(   مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ   تحقيؽ " زكريا ْٓٗالمعركؼ بالحطاب الُرعيني )ت
   ػ .مََِّ -ىػ ُِّْعميرات   دار عالـ الكتب   

 
ق(   شػرح الزرقػاني عمػى مكطػأ اإلمػاـ ُُِِالزرقاني " محمد بف عبد الباقي بف يكسػؼ )ت  -

 . قُُُْسنة النشرالعممية _ لبناف   الكتب  مالؾ   دار
محمــد عةــد الســال  تحقيػػؽ    بمغػػة السػػالؾ ألقػػرب المسػػالؾ  ق (ُُِْ)ت الصػػاكم " أحمػػد  -

 مػ .ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت   سنة النشر _ دار الكتب العممية  ,  شاهين
 
  دار قتيبة      االستذكارق( ّْٔ)ت ابف عبد البر " أبك عمر يكسؼ بف عبد ات بف محمد  -

 ق .ُُْْاألكلى  بعةطالبيركت   _ دمشؽ
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  التمييد ق( ّْٔ)ت يكسؼ بف عبد ات بف محمد النمرم األندلسي  أبك عمر ابف عبد البر " -
سػعكدية   ال_ مؤسسػة قرطبػة    يو محمـد عةـد الكةيـل الةكـل  يمصطفى بن أحمد العلـو تحقيػؽ   

 ـ .ُٕٔٗق _ ُّٕٖسنة النشر 
 
  التػػاج كاإلكميػػؿ   دار ق(ٕٖٗ)ت أبػػك عبػػد ات محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أبػػي القاسػػـ  العبػػدرم " -

 ق .ُّٖٗبيركت   سنة النشر  –الفكر 
 
ق(    حاشػػية العػػدكم عمػػى شػػرح كفايػػة الطالػػب الربػػاني   ٖٗٗالعػػدكم " عمػػي الصػػعيدم )ت  -

 ق .ُُِْبيركت   سنة النشر  –  دار الفكر  تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي
 
 –سػػيد خميػػؿ   دار الفكػػر   مػػند الجميػػؿ شػػرح عمػػى مختصػػر ق(  َُِٕ)تعمػػيش "  محمػػد  -

 ػ .مُْٖٗ_ ىػَُْْالطبعة األكلى لبناف   
 
  أنكار البركؽ في أنػكاء  ق(ْٖٔ)ت القرافي " أبك العباس أحمد بف إدريس الصنياجي القرافي -

 مػ . ُٖٗٗ –ق ُُْٖ سنة النشر ت  بيرك  –الفركؽ  دار الكتب العممية 
 
لبنػاف    -  الذخيرة   دار الغػرب ق( ْٖٔ)ت القرافي " شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي  -
 مػ .ُُْْ - ُْٗٗاألكلى  بعةطال
 
فكر _ لبناف      دار الالقركم " محمد العربي   الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية  -

 . مػَََِق _  َُِْسنة النشر 
 
 :الشافعي . المذىب ٖ
  أسنى المطالب في  (ه 129)ت  زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارماألنصارم "  -

 مػ .َََِ –ق  ُِِْاألكلى  بعةطالبيركت    -شرح ركض الطالب   دار الكتب العممية 
 
محمــد  -شــعيا انرنــا و  تحقيػػؽ   شػػرح السػػنة   ق (ُٔٓ)تالبغػػكم " الحسػػيف بػػف مسػػعكد  -

 مػ . ُّٖٗ -ىػ َُّْالثانية  بعةطالدمشؽ ػ بيركت   _ المكتب اإلسبلمي ,  يشزهيل الشاو 
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  حاشػية إعانػػة الطػػالبيف   دار ق( َُِّ)ت الػدمياطي " أبػػك بكػر بػػف محمػػد شػطا الػػدمياطي  -
 بيركت .     –الكتب العممية 

 
 مي الشيير الرممي " شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف الرم -

 سنة  ار الفكر _لبناف   ىػ.(  نياية المحتاج إلى شرح المنياج    دََُْبالشافعي الصغير. )ت
 .ػ مُْٖٗ -ىػ َُْْالنشر 

 
سػػنة   _ لبنػػاف   دار المعرفػػة    األـ ق( َِْ) ت الشػػافعي " أبػػك عبػػد ات محمػػد بػػف إدريػػس -

 ق . ُّّٗالنشر 
 
حػؿ ألفػاظ أبػي شػجاع      اإلقنػاع فػيق(  ٕٕٗ)ت مػد الشػربيني " شػمس الػديف محمػد بػف أح -

 ق .ُُْٓسنة النشر بيركت    _دار الفكر 
 
عاني ألفاظ معرفة مإلى   مغني المحتاج ق(  ٕٕٗ)ت  محمد بف أحمدشمس الديف الشربيني"  -

 .   )بدكف ذكر الطبعة(بيركت _   دار الفكر  المنياج
 
ق(   التنبيو ْٕٔفيركزآبادم الشيرازم أبك إسحاؽ )ت الشيرازم " إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ ال -

 سػػػنة النشػػػر الـ الكتػػػب _ لبنػػاف  فػػي الفقػػػو الشػػافعي   تحقيػػػؽ عمػػاد الػػػديف أحمػػد حيػػػدر   دار عػػ
 . قَُّْ

 
  الكسػػػيط فػػػي المػػػذىب    دار السػػػبلـ _ مصػػػر   ق(  َٓٓ)ت الغزالػػػي " محمػػػد بػػػف محمػػػد  -
 مػ .ُٕٗٗ -ق ُُْٕاألكلى  بعةطال
 
ق(   حاشػية قميػكبي عمػى  َُٗٔي " شػياب الػديف أحمػد بػف أحمػد بػف سػبلمة القميػكبي )قميكب -

شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف   تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات   دار الفكػر _ 
 ػ .مُٖٗٗ -ىػ ُُْٗلبناف   

 
  ق(  َْٓ)ت الماكردم " أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيػب البصػرم البغػدادم  -

 مػ . ُْٗٗ –ق ُُْْ سنة النشربيركت   _ الشافعية   دار الكتب العممية  الحاكم في فقو
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  المجمػػػكع شػػػرح الميػػػذب   دار ق( ٕٔٔ)ت  أبػػػك زكريػػػا يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ بػػػف مػػػرم النػػػككم " -
 لبناف .  –الفكر 

 
 
 : . المذىب الحنبميٗ

تحقيؽ   مختصر الفتاكل المصرية    ق(ٕٕٕالبعمي " بدر الديف محمد بف عمي الحنبمي )ت  -
 مػ . ُٕٖٗ –ق َُْٕالثانية  بعةطالدار الجيؿ   محمد حامد الفقي   

 
  الركض المربٌ شػرح زاد المسػتنقٌ فػي ق( َُُٓ)تالبيكتي " منصكر بف يكنس بف إدريس  -

ف )بػػدك   بيػػركت _  دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر   ســعيد محمــد اللحــا تحقيػػؽ اختصػػار المقنػػٌ   
   ذكر الطبعة(.

 
كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع   تحقيؽ  (  قَُُٓبف إدريس )البيكتي " منصكر بف يكنس  -

 . قَُِْسنة النشر ر الفكر _ لبناف   ىبلؿ مصيمحي  كمصطفى ىبلؿ   دا
 
   ق(ِٖٕ)ت  ابػػف تيميػػة " تقػػي الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة الحرانػػػي -

 مػ . ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثالثة    بعةطالاكل   دار الكفاء   مجمكع الفت
 
ىػ(   مطالب أكلي النيى في شرح غايػة المنتيػى   ُِّْمصطفى السيكطي )ت  الرحيباني " -

 ػ .مُُٔٗالمكتب اإلسبلمي _ سكريا   )بدكف رقـ طبعة ( 
 
تقنٌ   دار ابػف   الشػرح الممتػٌ عمػى زاد المسػق(  ُُِْ)ت ابف عثيمػيف " محمػد بػف صػالد  -

 ق .ُِِْاألكلى  بعةطالالجكزم   
 
ىػػػػ(   ُِّٗابػػػف القاسػػػـ " عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف قاسػػػـ العاصػػػمي الحنبمػػػي النجػػػدم )ت  -

  . قُّٕٗاألكلى  بعةطالحاشية الركض المربٌ شرح زاد المستقنٌ   )بدكف ذكر الناشر(   
 
رح الكبيػر   دار الكتػاب العربػي لمنشػر   الشػق(  َِٔ)ت ابف قدامة " عبد الرحمف بػف قدامػو  -

 .)بدكف ذكر الطبعة(كالتكزيٌ 
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  المغنػػي   دار ق(  َِٔ)ت ابػػف قدامػػة " أبػػك محمػػد عبػػد ات بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي  -

 ق . َُْٓ سنة النشربيركت    –الفكر 
 
رفػػػة   اإلنصػػػاؼ فػػػي معق(  ٖٖٓ)ت المػػػرداكم " عػػػبلء الػػػديف أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف  -

 ىػ .ُُْٗاألكلى  بعةطالبيركت    –ء التراث العربي الراجد مف الخبلؼ   دار إحيا
 
 ىػ(   المبدع شرح المقنٌْٖٖابف مفمد " إبراىيـ بف محمد بف عبد ات بف محمد )المتكفى "  -

 . ػمََِّىػ _ُِّْ سنة النشرلكتب  الرياض     دار عالـ ا
 
 : . فقو عام٘
 
ر سػػميماف األشػػقر   مسػػتجدات فقييػػو فػػي قتػػايا الػػزكاج كالطػػبلؽ   دار األشػػقر " أسػػامة عمػػ -

  ػ .مََِٓق _ ُِْٓالثانية  بعةطالالنفائس _ األردف   
 
  الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب   غراس ـ( ُٖٗٗ)ت ناصر الديف " محمد  األلباني -

 . األكلى بعةطاللمنشر كالتكزيٌ   
 
   ق(ِٖٕ)ت  ف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ بػػف تيميػػة الحرانػػيتقػػي الػػدي ابػػف تيميػػة "  -

   . ـُْٗٗق _ ُّٖٔ  تحقيؽ محمد حامد الفقي   مكتبة ابف تيمية _ القاىرة    العقكد
 
 ْٔٓ)ت ابف حـز " أبك محمد عمي بف أحمػد بػف سػعيد بػف حػـز األندلسػي القرطبػي الظػاىرم  -

 . اف   )بدكف ذكر الطبعة(_ لبنار الفكر  المحمى باآلثار  دق ( 
 
الحجػػيبلف "  عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف عبػػد ات   المختػػار فػػي زكاج المسػػيار )دراسػػة فقييػػة  -

 . ػمََِٗق _ َُّْمقارنة حديثة (   الدار المتخصصة _ السعكدية   ط األكلى 
 
مػيٍّ  -  سػنة النشػر   سػاب الفمكػي فػي الصػـك كاإلفطػار  بطػبلف العمػؿ بالح الدسكقي " كاًئؿ بف عى

 ق .ُِْٕ
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   ػ .مُٖٓٗق _ َُْٓ  دار الفكر _سكريا   ط الثانية الزحيمي " كىبة  الفقو اإلسبلمي كأدلتو -
 
  الفتػػػاكل   دار (قٕٔٓ)تالسػػػبكي " أبػػػي الحسػػػف تقػػػي الػػػديف عمػػػي بػػػف عبػػػد الكػػػافي السػػػبكي  -

 .  )بدكف ذكر الطبعة(بيركت_ المعرفة 
 
زيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف السمماف   األسػئمة السمماف " أبك محمد عبد الع -

 ق . َُْٗالتاسعة  بعةطالكاألجكبة الفقيية   
 
لجػػػرار المتػػػدفؽ عمػػػى حػػػدائؽ السػػػيؿ اق(   َُِٓمحمػػػد بػػػف عمػػػى بػػػف محمػػػد )ت الشػػػككاني "  -

 .)بدكف سنة الطبٌ(األكلى  بعةطال  دار ابف حـز    األزىار
 
  نيػؿ األكطػار مػف أحاديػث سػيد األخيػار ق(َُِٓ)ت عمػي بػف محمػد الشككاني " محمد بػف  -

 مػ .َََِ –ق ُُِْاألكلى  بعةطالالقاىرة    –شرح منتقى األخبار   دار الحديث 
 
ىػػػ(    سػػبؿ السػػبلـ شػػرح بمػػكغ المػػراـ   مكتبػػة ُُِٖالصػػنعاني " محمػػد إسػػماعيؿ األميػػر )ت -

    ػ .مَُٔٗػ_ قُّٕٗمصطفى البابي الحمبي   ط الرابعة 
 
كالحسػػاب الفمكػػي " صػػكمكا  " سػػامي كديػػٌ عبػػد الفتػػاح   بيػػاف حكػػـ اخػػتبلؼ المطػػالٌ القػػدكمي -

 طبعة(.ذكر الأفطركا لرؤيتو "   دار الكتاح _ األردف   )بدكف ك لرؤيتو 
 
 –ق ُّّٗالثانيػػة  بعػػةطال  فقػػو الزكػػاة   مؤسسػػة الرسػػالة   بػػف عبػػد ات القرتػػاكم " يكسػػؼ  -

 مػ .ُّٕٗ
 
عػامرة لمطبعػة الا  طمبة الطمبػة   ق(ّٕٓ) ت عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ النسفي "  -

     ىػ .ُُُّسنة النشرمكتبة المثنى _ بغداد   
 

نكاىتػػة كآخػػركف " إسػػػماعيؿ أمػػيف نكاىتػػػة ك أحمػػد محمػػػد المػػكمني   األحػػػكاؿ الشخصػػية فقػػػو 
  ػ .مََُِ_  قَُّْاألكلى  بعةطالالنكاح   دار المسيرة _ األردف   

 
 والقواعد الفقيية : خامسا : كتب أصول الفقو



 164 

  العػدة فػي أصػكؿ ق(  ْٖٓ)ت أبك يعمى " محمد بف الحسيف بف محمد بف خمػؼ ابػف الفػراء  -
 مػ ػَُٗٗ -ىػ  َُُْالثانية  بعةطالالفقو   

 
عمػى  بيػاف المختصػرشمس الديف أبك الثناء محمكد بف عبػد الػرحمف بػف أحمػد   األصفياني "  -

 ق(   تحقيؽ محمد مظير بقا   جامعة أـ القرل _ السعكدية .ْٕٗ)ت مختصر ابف الحاجب
 
ق(  تيسػػػير التحريػػػر شػػػرح التحريػػػر فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو  ِٕٗأميػػػر بادشػػػاه " محمػػػد أمػػػيف )ت  -

 ق .  ُُّٓ سنة النشر  لبناف  –الجامٌ بيف اصطبلحي الحنفية كالشافعية    دار الفكر 
 
  غايػػة الكصػػكؿ  (ه 129)ت  ريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا األنصػػارماألنصػػارم " زك -

تحقيػػػػؽ عبػػػػد ات محمػػػػد أحمػػػػد الصػػػػالد   جامعػػػػة أـ القػػػػرل   سػػػػنة النشػػػػر  شػػػػرح لػػػػب األصػػػػكؿ  
 . ق َُْْ

 
 أحمد بف عبد الحميـك ق(  ِٖٔ)ت كعبد الحميـ  ق ( ِٓٔ)ت ية " عبد السبلـ آؿ تيم -
ر الناشػػػر دا تحقيػػػؽ أحمػػػد إبػػػراىيـ عبػػػاس الػػػذركم    فقػػػو   المسػػػكدة فػػػي أصػػػكؿ الق( ِٖٕ)ت  

  . ََُِاألكلى الطبعة الفتيمة   
,  ســيد اليميلــيتحقيػػؽ   ق( ُّٔ)ت  بػػف سػػالـ التغمبػػي محمػػدأبػػي عمػػي اآلمػػدم " عمػػى بػػف  -

  ق .  َُْْاألكلى  بعةطالبيركت   –اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   دار الكتاب العربي 
 
  التقريػر كالتحبيػر  ق( ٕٖٗ)ت  " محمػد بػف محمػد ابػف أميػر الحػاج الحنبمػيابف أمير الحاج  -

 مػ . ُّٖٗ -قَُّْالثانية  بعةطالبيركت    –في عمـ األصكؿ   دار الكتب العممية 
 
ىػ(   ُّْٔعبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف )ت ابف بدراف "  -

ؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بػف حنبػؿ   الناشػر مؤسسػة الرسػالة   المدخ تحقيؽ محمد أميف تناكم
 مػ .   ُُٖٗ -ق َُُْلبناف   الطبعة الثانية  –
 
ـ فػػي أصػػكؿ   اإلحكػػاق(  ْٔٓ)ت  ابػػف حػػـز " عمػػي بػػف أحمػػد بػػف حػػـز األندلسػػي أبػػك محمػػد -

 ق .َُْْاألكلى  بعةطالمصر   _ األحكاـ  دار الحديث 
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بػػف عمػػي بػف شػػعيب   تقػػكيـ النظػػر فػي مسػػائؿ خبلفيػػة ذائعػػة   ابػف الػػدىاف " أبػػك شػجاع محمػػد -
 مػ .   ََُِ -ىػ ُِِْسنة النشرالسعكدية    –ناشر مكتبة الرشد كنبذ مذىبية نافعة   ال

 
  بدايػة المجتيػد كنيايػة ق( ٓٗٓ)ت ابف رشد " أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمػد بػف أحمػد  -

 -ق ُّٓٗالرابعػػػػػػة  بعػػػػػةطالمصػػػػػر    –كأكالده المقتصػػػػػد   مطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي 
 مػ .ُٕٓٗ

 
  رفػٌ  (قُٕٕت)ابف السبكي " تاج الػديف أبػك النصػر عبػد الكىػاب بػف عمػي بػف عبػد الكػافي  -

 .مػ ُٗٗٗاألكلى  بعةطال  لبناف –اجب   الناشر عالـ الكتب الحاجب عف مختصر ابف الح
 
(   قكاطٌ األدلػة فػي قْٖٗ)تبد الجبار ابف السمعاني " أبك المظفر منصكر بف محمد بف ع -

 مػ .ُٕٗٗ -ق ُُْٖاألكلى  بعةطاللبناف    –األصكؿ   دار الكتب العممية 
 
ىػػ(   األصػكؿ مػف عمػـ األصػكؿ ُُِْف صالد بف محمد العثيمػيف )تابف عثيميف " محمد ب -

 . قُِْٔ سنة النشرر ابف الجكزم     دا
 
المحصػػػكؿ فػػػي   ق( ّٖٓ)تعربػػػي المعػػػافرم المػػػالكي القاتػػػي أبػػػك بكػػػر بػػػف الابػػػف العربػػػي "  -

 مػ .ُٗٗٗ-ىػَُِْاألكلى بعةطالاألردف    -دار البيارؽ   أصكؿ الفقو 
 
  حاشػػية العطػػار ق( َُِٓ)ت حسػػف بػػف محمػػد بػػف محمػػكد العطػػار الشػػافعي ابػػف العطػػار "  -

 .مػ ُٗٗٗ -ىػ َُِْسنة النشر لبناف   -  دار الكتب العممية عمى جمٌ الجكامٌ 
 
نػاًظر فػي ق(  َِٔ)ت ابف قدامة " مكفؽ الديف عبد ات بف أحمد   - نػة المي   ركتػة النػاظر كجي

 . قُّٗٗالثانية  بعةطالالرياض    –أصكؿ الفقو   جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 
 
  إعػبلـ المػكقعيف عػف ق( ُٕٓ)ت ابف القيـ " محمد بف أبي بكر أيكب الزرعػي أبػك عبػد ات  -

 مػ .ُّٕٗ سنة النشر بيركت   -يف   دار الجيؿ رب العالم
 
  المختصػر فػي أصػكؿ  لحسف عمي بف محمػد بػف عبػاس البعمػيعبلء الديف أبك اابف المحاـ "  -

 السعكدية .  –جامعة الممؾ عبد العزيز    الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ
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   شرحق( ِٕٗ)ت ي الحنبمي ابف النجار " محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكح -
 بعػػػةطالالسػػػعكدية    –مكتبػػػة العبيكػػػاف  , محمـــد اللحيلـــي ونليـــ  حمـــادتحقيـــق  الكككػػػب المنيػػػر   

 مػ .ُّٗٗ -ق ُُّْاألكلى 
 
ق(   األشػػػباه كالنظػػػائر   دار الكتػػػب َٕٗابػػػف نجػػػيـ " زيػػػف الػػػديف بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف نجػػػيـ )ت  -
 . ػمَُٖٗق_ََُْسنة النشرممية _ لبناف   الع
 
  نيايػة السػكؿ شػرح منيػاج األصػكؿ   دار ق(  ِٕٕ)ت اإلسػنكم " جمػاؿ الػديف عبػد الػرحيـ  -

 مػ . ُٗٗٗ -قَُِْاألكلى  بعةطاللبناف    -الكتب العممية 
 
  الػػػػردكد كالنقػػػػكد شػػػػرح مختصػػػػر ابػػػػف ق(  ٖٕٔ)ت البػػػػابرتي " محمػػػػد بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف أحمػػػػد  -

 مػ .ََِٓ -ق ُِْٔاألكلى  بعةطال السعكدية   –الحاجب   الناشر مكتبة الرشد 
 
ىػػؿ الحػػديث   دار الباكسػػتاني " زكريػػا بػػف غػػبلـ قػػادر الباكسػػتاني   أصػػكؿ الفقػػو عمػػى مػػنيج أ -

 مػ .ََِِ -ىػ ُِّْاألكلى  الطبعةجدة    -الخراز 
 
  كشػػػؼ األسػػػرار عػػػف أصػػػكؿ فخػػػر  البخػػػارم " عبػػػد العزيػػػز بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد عػػػبلء الػػػديف -

 مػ . ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖاألكلى  بعةطاللبناف   -  دار الكتب العممية اإلسبلـ البزدكم
 
باكسػتاف    -مطبعة جاكيد بػريس    أصكؿ البزدكم  ق(  ِْٖ)ت البزدكم " عمي بف محمد  -

 .ق  َُّٖسنة النشر 
 
 )بدكف ذكر الطبعة( بقنو " مبارؾ عامر بقنو   العمة عند األصكلييف . -
 
 بعةطالمصر   _ يٌ   الناشر دار السبلـ ر بف الخطاب في التشر بمتاجي " محمد   منيج عم -

 مػ .ََِّق _ ُِْْالثانية 
 
ق(  حاشػية البنػاني عمػى جمػٌ ُُٖٗالبنػاني " عبػد الػرحمف بػف جػاد ات البنػاني المغربػي )ت  -

 مػ .ُٖٗٗ –ق ُُْٖبيركت   الطبعة األكلى  –الجكامٌ   دار الكتب العممية 
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  شػػرح التمػػكيد عمػػى التكتػػيد لمػػتف ق(  ّٕٗ)ت  الػػديف مسػػعكد بػػف عمػػرالتفتػػازاني " سػػعد  -
 -ىػػ  ُُْٔلبنػاف   ط  -دار الكتػب العمميػة    زكليـا عميـلاتتحقيـق التنقيد فػي أصػكؿ الفقػو   

 مػ .ُٔٗٗ
  المعتمػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػو    ق( ّْٔ)ت أبػػك الحسػػيف البصػػرم " محمػػد بػػف عمػػي بػػف الطيػػب-

 ق .َُّْاألكلى  بعةطاللبناف    -كتب العممية دار ال   خليل الميستحقيؽ 
 
  البرىػاف فػي أصػكؿ الفقػو   مكتبػة ق( ْٖٕ)تالجكيني " عبػد الممػؾ بػف عبػد ات بػف يكسػؼ  -

 مػ . ََُِق   ََُْالسعكدية   ط الثانية  –إماـ الحرميف 
 
  دار التمخػيص فػػي أصػكؿ الفقػػو ق(   ْٖٕ)تالجػكيني " عبػد الممػػؾ بػف عبػػد ات بػف يكسػػؼ  -

 مػ .ُٔٗٗ -ىػُُْٕسنة النشر بيركت    –البشائر اإلسبلمية 
 
سػػٍف   معػػالـ أصػػكؿ الفقػػو  - ػػٍيف بػػف حى ػػد بػػٍف حسى دار عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة   الجيزانػػي " محم 

 مػ .ُٔٗٗ -ق ُُْٔاألكلى  بعةطالالسعكدية    –ابف الجكزم 
 
أثػره فػي الفقػو اإلسػبلمي   الناشػر دار الحسف " ميػادة محمػد الحسػف   التعػارض بػيف األقيسػة ك  -

 مػ ػََُِ -ق ُُّْاألكلى  بعةطاللبناف    -النكادر 
 
_  لرشػػػػدقيػػػػاس عنػػػػد األصػػػػكلييف   دار االتعميػػػػؿ بالشػػػػبو كأثػػػػره فػػػػي الميػػػػادة محمػػػػد   الحسػػػػف "  -

 . ـ ََُِق _ ُُِْاألكلى  بعةطالسعكدية   ال
 
 بعػػػةطالي   دار ابػػػف حػػػـز _ لبنػػػاف   إلسػػػبلمحمػػػادك " نػػػذير   االجتيػػػاد بػػػالرأم فػػػي التشػػػريٌ ا -

 مػ . ََِٗ –ق َُّْاألكلى 
 
 -الحمػػػػد " عبػػػػد المطيػػػػؼ بػػػػف أحمػػػػد   الفػػػػركؽ فػػػػي أصػػػػكؿ الفقػػػػو   الناشػػػػر دار ابػػػػف الجػػػػكزم  -

 مػ .   ََُِ -ق ُُّْاألكلى  بعةطالالسعكدية   
 
السادسػػة  بعػػةطلا الختػػرم بػػؾ " محمػػد   أصػػكؿ الفقػػو   المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل _ مصػػر   -

  ػ .مُٗٔٗق _ ُّٖٗ
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لفػػركع الفقييػػة   الخػػف " مصػػطفى سػػعيد الخػػف   أثػػر االخػػتبلؼ فػػي القكاعػػد األصػػكلية عمػػى ا -

 مػ .ُٖٗٗ –ق ُُْٖالسابعة  بعةطاللبناف   _ مؤسسة الرسالة 
لبنػاف  -الدريني " محمد فتحي   بحكث مقارنة في الفقو اإلسػبلمي كأصػكلو   مؤسسػة الرسػالة  -
 مػ .  ُْٗٗ-ق ُُْْاألكلى  بعةطال  
 
طػػو ق(  المحصػكؿ فػػي عمػػـ األصػػكؿ   تحقيػػؽ َٔٔالػرازم " محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف )ت -

 ق.ََُْمؤسسة الرسالة   الطبعة األكلىجابر فياض العمكاني   
 
 -ق َُْٔاألكلػػػى  بعػػةطاللبنػػاف    _أصػػكؿ الفقػػو اإلسػػػبلمي  دار الفكػػر الزحيمػػي " كىبػػة    -

 . مػ ُٖٔٗ
 
  البحر المحيط فػي ق( ْٕٗ)ت الزركشي " بدر الديف محمد بف بيادر بف عبد ات الزركشي  -

ىػػ ُُِْ بعػةطاللبنػاف    –الناشر دار الكتػب العمميػة  , محمد محمد تاملتحقيؽ  أصكؿ الفقو  
 مػ .َََِ -
 
فكػػر ؽ   دار الدمشػػ _مصػػطمحات أصػػكؿ الفقػػو   دار الفكػػر سػػانك " قطػػب مصػػطفى   معجػػـ  -

 مػ .َََِاألكلى الطبعةلبناف    -المعاصر
 
ق (   األشػػباه ُٕٕالسػػبكي " تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف عمػػي ابػػف عبػػد الكػػافي السػػبكي )ت  -

 . ػمُُٗٗ -ىػ  ُُُْاألكلى  بعةطالكالنظائر   دار الكتب العممية _لبناف   
 
شػػرح المنيػػاج   مكتبػػة  (   اإلبيػػاج فػػي ق ٕٔٓ السػػبكي " عمػػى بػػف عبػػد الكػػافي السػػبكي )ت -

 مػ .ُُٖٗ –ق َُُْاألكلى  بعةطالالكميات األزىرية _ القاىرة   
 
أصػػػػكؿ  ق(   َْٗالسرخسػػػػي " أبػػػػي بكػػػػر محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف أبػػػػي سػػػػيؿ السرخسػػػػي )ت  -

طبعػة (   لجنػة إحيػاء المعػارؼ النعمانيػة ذكر التحقيؽ أبك الكفاء األفغاني   ) بدكف  السرخسي  
 . ف _ باكستاف  حيدر آباد الدك
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  القكاعػػػػد كاألصػػػػكؿ الجامعػػػػة كالفػػػػركؽ ق ( ُّٕٔ)ت السػػػػعدم " عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف ناصػػػػر  -
 مػ . ََِِاألكلى  بعةطالمصر    -كالتقاسيـ البديعة النافعة   مكتبة السنة 

 
السعدم " عبد الحكيـ عبد الػرحمف أسػعد   مباحػث العمػة فػي القيػاس   دار البشػائر اإلسػبلمية  -
 مػ .َََِ -ق ُُِْالثانية  بعةطال   لبناف -
 

سمماف " مشيكر حسف   التحقيقات كالتنقيحات السمفيات عمى متف الكرقات   دار اإلماـ مالػؾ _ 
 . ػمََِٓق _ ُِْٔاألكلى  بعةطالأبك ظبي   

 
األشػباه كالنظػائر فػي قكاعػد ق(    ُُٗ)ت  بف أبي بكػر السيكطي " جبلؿ الديف عبد الرحمف -

 –ق ُُْٖالثانيػػػػة  بعػػػػةطالالسػػػػعكدية    -الشػػػػافعية   مكتبػػػػة نػػػػزار مصػػػػطفى البػػػػاز  كفػػػػركع فقػػػػو
 مػ .ُٕٗٗ

 
كككب الساطٌ  نظػـ   شرح الق(  ُُٗبف أبي بكر )ت السيكطي " جبلؿ الديف عبد الرحمف  -

ق  َُِْ  سنة النشػر مكتبة اإليماف _ القاىرة تحقيؽ محمد إبراىيـ الحفناكم     جمٌ الجكامٌ 
 .ـ َََِ_ 
 
ف لبنػػػا_   أصػػػكؿ الشاشػػػي   دار الكتػػػاب العربػػػي ق( ِّٓبػػػف إبػػػراىيـ )ت إسػػػحاؽ الشاشػػػي " -

 .)بدكف ذكر الطبعة(
 
   ق ( َٕٗ)ت  الشاطبي " إبراىيـ بف مكسى بف محمػد المخمػي الغرنػاطي الشػيير بالشػاطبي -

األكلػػػى  بعػػػةطالالمكافقػػػات   دار ابػػػف عفػػػاف   ,  أبـــو عةيـــدر مشـــهور بـــن حســـن    ســـلما تحقيػػؽ 
 مػ . ُٕٗٗ -قُُْٕ

 
دار الكتػػب  , تحقيــق أحمــد شــاكل   الرسػػالة   ق ( َِْ) ت  الشػػافعي  " محمػػد بػػف إدريػػس -

 . األكلى بعةطالالعممية _ لبناف   
 
  إرشاد الفحػكؿ إلػى تحقيػؽ الحػؽ مػف عمػـ األصػكؿ ق( َُِٓ)تالشككاني " محمد بف عمى  -
 مػ . َََِ-ق ُُِْاألكلى  بعةطالالسعكدية    –دار الفتيمة , أحمد علو عناية تحقيؽ   
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مذكرة أصكؿ الفقو عمى ركتػة النػاظر   الشنقيطي " محمد األميف بف محمد المختار الجكني  -

 ق . ُِْٔاألكلى  بعةطالالسعكدية   _    دار عالـ الفكائدق(  ُّّٗ)ت 
ر الكركد عمى مراقػي   نثق(  ُّّٗ)ت الشنقيطي " محمد األميف بف محمد المختار الجكني  -

كمػاؿ محمػد كلػد سػيدم كلػد حبيػب  الشػنقيطي    دار المنػارة   السعكد في أصكؿ الفقو   تحقيؽ كا 
 مػ .ََِِ -ق ُِّْالثالثة  بعةطال
 
قػػي السػػعكد   دار   نشػػر البنػػكد عمػػى مراق( ُِّٓ)تالشػػنقيطي " عبػػدات بػػف إبػػراىيـ العمػػكم  -

 مػ .  ُٖٖٗ –ق َُْٗلى األك  بعةطالبيركت   _ الكتب العممية 
 
التبصرة في أصػكؿ    إبلاهيم بن علي بن يوسف الفيلوز بادي الشيلازي أبو إسحاقالشيرازم "  -

  ق .َُّْاألكلى  بعةطالدمشؽ    –دار الفكر    محمد حسن هيتو  ق( ْٕٔ)تالفقو 
 
كؿ الفقػػو     الممػػٌ فػػي أصػػق( ْٕٔ)تالشػػيرازم " أبػػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف عمػػي الفيركزآبػػادم  -
 مػ .ُٓٗٗ -ق ُُْٔاألكلى  بعةطالبيركت   ك دمشؽ  _ار الكمـ الطيب   كدار ابف كثير د
ق(   إجابػػة السػػائؿ شػػرح بغيػػة اآلمػػؿ    ُُِٖت الصػػنعاني " محمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر ) -

مؤسسػػة الرسػػالة _    القاتػػي حسػػيف بػػف أحمػػد السػػياغي ك حسػػف محمػػد مقبػػكلي األىػػدؿتحقيػػؽ 
 مػ .ُٖٔٗطبعة األكلى لبناف   ال

 

  شػػرح مختصػر الركتػة   مؤسسػػة ق( ُٕٔ)ت الطػكفي " سػميماف بػف عبػػد القػكم بػف الكػريـ  -
 مػ . ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕاألكلى  بعةطالالرسالة   

 
  اآليػػػػات البينػػػػات   دار الكتػػػػب ق( ْٗٗ)ت  العبػػػػادم " أحمػػػػد بػػػػف قاسػػػػـ العبػػػػادم الشػػػػافعي -

 مػ .  ُٔٗٗ –ق ُُْٕاألكلى  بعةطالبيركت    _العممية
 
 عبد الشككر" عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد السيالكم األنصارم المكنكم -
 بعػػػةطاللبنػػػاف    –دار الكتػػػب العمميػػػة الرحمػػػكت شػػػرح مسػػػمـ الثبػػػكت     فػػػكاتد  ق(ُُُٗ)ت  

 مػ .    ََِِ -ق ُِّْاألكلى
 



 171 

ق ُُْٖرة   الطبعة األكلى القاى   دار السبلـ _ عبد العزيز " أمير   أصكؿ الفقو اإلسبلمي -
  ػ .مُٕٗٗ_ 
مكتبػػة عبػػد القػػادر " محمػػد العركسػػي   المسػػائؿ المشػػتركة بػػيف أصػػكؿ الػػديف كأصػػكؿ الفقػػو    -

 ـ ََُِالرشد الطبعة األكلى   سنة النشر 
  شرح مختصر المنتيى األصكلي   ق(  ٕٔٓ)ت العتد " عتد الديف عبد الرحمف اإليجي  -

 مػ . ََِْ -ق ُِْْاألكلى  بعةطاللبناف    –مية دار الكتب العم
 
الثالثػػػػة  بعػػػػةطاللبنػػػػاف    -  مؤسسػػػػة الرسػػػػالة  العمػػػػرم " ناديػػػػة شػػػػريؼ   اجتيػػػػاد الرسػػػػكؿ  -

 مػ . ُٖٓٗ -ق َُْٓ
 
  كمسػالؾ التعميػؿشفاء الغميؿ فػي بيػاف الشػبو كالمخيػؿ ق(   َٓٓ)ت الغزالي " محمد بف محمد -

 مػ .  ُُٕٗ-ق َُّٗاألكلى بعةطال  بغداد _   مطبعة اإلرشاد 
 
_ ؿ   دار الكتػب العمميػة   المستصفى فػي عمػـ األصػك  ق(َٓٓ)ت الغزالي " محمد بف محمد -

 ق .ُُّْاألكلى  بعةطاللبناف   
 
معاقػػد الفصػػكؿ    دار الفػػكزاف " عبػػد ات صػػالد   شػػرح تيسػػير الكصػػكؿ إلػػى قكاعػػد األصػػكؿ ك  -

 . ق ُِْٔاألكلى  عةبطالالسعكدية    _ابف الجكزم 
 
ؿ     شػػرح تنقػػيد الفصػػك ق (  ْٖٔ)ت القرافػػي " شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس الصػػنياجي  -

 مػ .ََِْق _ ُِْْ سنة النشرلبناف    -الناشر دار الفكر 
 
 ـ .ََُِالخامسة  بعةطالالقطاف " مناع   تاريخ التشريٌ اإلسبلمي   مكتبة كىبة    -
 

ق(   شػرح جمػٌ الجكامػٌ   تحقيػؽ زكريػا ُٖٖ)ت د بػف أحمػد المحمػيجبلؿ الديف محمػالمحمي " 
 مػ .ُٔٗٗق _ ُُْٕعميرات    دار الكتب العممية _ لبناف   الطبعة األكلى 

 
  التحبيػر شػرح التحريػر فػي  ق( ٖٖٓ)ت المرداكم " عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف -

 مػ .   َََِ -ىػ ُُِْة النشرسن السعكدية   -لناشر مكتبة الرشد أصكؿ الفقو   ا
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عبػػد الكػػريـ بػػف عمػػػى بػػف محمػػد   إتحػػاؼ ذكم البصػػػائر بشػػرح ركتػػة النػػاظر كجنػػػة النممػػة "  -
 مػ . ُٔٗٗ –ق ُُْٕ األكلى بعةطالالسعكدية    -المناظر  دار العاصمة 

 
السعكدية  -جد   مكتبة الٌرشد" الجامٌ لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى المذىب الرا النممة -
  مػ . ََِّ -ى  ُِْْسنة النشر   
 

 :سادسا : المجالت واألبحاث والمجامع الفقيية 
حكػػػيـ " محمػػػد طػػػاىر   رعايػػػة المصػػػمحة كالحكمػػػة فػػػي تشػػػريٌ نبػػػي الرحمػػػة   مجمػػػة الجامعػػػة  -

 َُْالصفحة  ْٓالمجمد  ُُٔ  العدد بالمدينة المنكرة اإلسبلمية 
 

مركػػز أبحػػاث االقتصػػاد اإلسػػبلمي   التػػأميف التعػػاكني   ط محمػػد نجيػػب بػػف غزالػػي خيػػا خيػػاط "
 . جامعة الممؾ عبد العزيز

 
صػػفحة  ِٖ(   مجمػػة المنػػار   إثبػػات شػػير رمتػػاف   الجػػزء ىػػػُّْٓرتػػا " محمػػد رشػػيد )ت -
ّٔ . 
سػبيتا " عػدناف عمػػي عبػد الػرحمف   تعميػػؿ األحكػاـ عنػد اإلمػػاـ الشػاطبي   رسػالة ماجسػػتير    - 

 . ػمََِٓق _ ُِْٔ_ غزة   نكقشت سنة  بلميةالجامعة اإلس
 
 مجمكعة عمماء " أبحاث ىيئة كبار العمماء   السعكدية .  -
 
مجمكعػػػة عممػػػػاء " أبحػػػػاث المػػػؤتمر العػػػػالمي الثالػػػػث لبلقتصػػػػاد   الػػػذم تنظمػػػػو كميػػػػة الشػػػػريعة  -

 ىػ .ُِْْكالدراسات اإلسبلمية بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة خبلؿ شير محـر 
 
 مكعة عمماء " فتاكل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء  جمٌ كترتيب " أحمد الدكيش.مج -
 
مجمكعة عمماء " مجمٌ الفقو اإلسبلمي التابٌ لمنظمة المؤتمر اإلسػبلمي   إعػداد" جميػؿ أبػك  -

 سارة .
 الككيػػت    –مجمكعػة عممػاء " المكسػكعة الفقييػة الككيتيػػة   كزارة األكقػاؼ كالشػئكف اإلسػبلمية  -

 ق. ُِْٕ - َُْْمف 
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ىنيػػػة " مػػػازف   تخصػػػيص العمػػػة   مجمػػػة الجامعػػػة اإلسػػػبلمية   سمسػػػمة الدراسػػػات الشػػػرعية    -
 .ـََِْيكنيك  ّٔٔ_ ّّْالعدد الثاني   ص  –المجمد الثاني عشر 

 
 : سابعا : كتب المَة والشعر

 مصر . –ابف ثابت " ديكاف حساف ابف ثابت   مطبعة السعادة  -
 
  المحكـ كالمحيط األعظػـ ق(  ْٖٓاألندلسي ) ت عمي بف إسماعيؿ أبك الحسف ابف سيده "  -

 مػ َََِاألكلى بعةطاللبناف   _ لعممية   دار الكتب ا
 
تحقيػػؽ   المخصػػص   ق(  ْٖٓ) ت ابػػف سػػيده " أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ األندلسػػي  -

مػػ ُٔٗٗ -ىػػ ُُْٕاألكلى  بعةطالبيركت    _دار إحياء التراث العربي  ,  م جفا يخليل إبلاه
. 
ابػػف منظػػكر " جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفتػػؿ محمػػد بػػف مكػػٌرـ بػػف عمػػى بػػف أحمػػد بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف  -

 القاىرة .  -ق(   لساف العرب    دار المعارؼ ُُٕحبقة )ت
 
 بيػركت –  دار الكتػاب العربػي   التعريفات ق( ُٖٔعمي بف محمد بف عمي )ت الجرجاني "  -

 .  قَُْٓ  الطبعة األكلى 
 
الػػرازم " محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر   مختػػار الصػػحاح   مكتبػػة لبنػػاف _ بيػػركت   ط  -

 مػ .ُٓٗٗ -قُُْٓاألكلى 
 
 الز بيدم " محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني   تاج العركس مف جكاىر القامكس   دار  -

 ػ .مُٓٔٗ -ق ُّٖٓالككيت   ط  -اليداية 
 
ق(   الفػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث  ّٖٓالزمخشػرم " جػػار ات محمػػكد بػف عمػػر الزمخشػػرم )ت  -

لبنػػػاف   تحقيػػػؽ " عمػػػي محمػػػد البجػػػاكم _ محمػػػد أبػػػك الفتػػػؿ إبػػػراىيـ    –كاألثػػػر   دار المعرفػػػة 
   . ػمُّٗٗق _ ُُْْالثانية  بعةطال
 
 مػ .ََِْ -قُِْٓ الرابعةبعة طلاالزيات كآخركف " المعجـ الكسيط   الناشر دار الدعكة    -
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كأنكاعيػػا   دار  السػػيكطي " جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر   المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة -
 مػ . ُٖٗٗاألكلى  بعةطالبيركت   _ الكتب العممية 

 
ق _ ُّٖٗاألكلػػى  بعػػةطالالفيركزآبػادم " مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب   القػػامكس المحػػيط    -

 .ـُٖٕٗ
 
لفيػػكمي " أحمػػد بػػف محمػػد بػػف المقػػرئ   المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر لمرافعػػي   ا -

 مػ .ُِِٗالخامسة  بعةطالالمطبعة األميرية _ القاىرة   
 
  مؤسسػػة  الكميػات  ه( 9911)ت  أبـو الةقـاأ أيـون بـن موسـى الحسـيني الكفـوميالكفػكمي "  -

 مػ .ُٖٗٗق _ ُُْْالرسالة _ لبناف   الطبعة الثانية 
 

 ثامنا : كتب متفرقة 
ق(   شػفاء العميػؿ فػي مسػائؿ ُٕٓابف القيـ " محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبػد ات )ت 

دار  محمػػػد بػػدر الػػػديف أبػػك فػػػراس النعسػػاني الحمبػػػي  القتػػاء كالقػػػدر كالحكمػػة كالتعميػػػؿ   تحقيػػؽ 
 مػ . ُٖٕٗ -قُّٖٗالفكر _ بيركت   سنة النشر 

 
ق (   الطػػرؽ الحكميػػة  ُٕٓمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر أيػػكب الزرعػػي أبػػك عبػػد ات ) ت  ابػػف القػػيـ " -

 في السياسة الشرعية   مطبعة المدني _ القاىرة   )بدكف ذكر الطبعة(.
 
ق(   مػدارج السػالكيف بػيف ُٕٓابف القيـ " محمد بف أبي بكر أيػكب الزرعػي أبػك عبػد ات )ت  -

يػػػاؾ نسػػػتعيف   دار   -ق ُّّٗلبنػػػاف   الطبعػػػة الثانيػػػة   -الكتػػػاب العربػػػي منػػػازؿ إيػػػاؾ نعبػػػد كا 
 مػ .ُّٕٗ

 
سػػنة    ق (  دار الفكػػر _ لبنػػافَٖٖابػػف خمػػدكف "  عبػػد الػػرحمف   مقدمػػة ابػػف خمػػدكف ) ت  -

 ـ.ََُِق _ ُُِْالنشر 
 
ق(   إحيػػاء عمػػـك  َٓٓالغزالػػي " أبػػك حامػػد محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي )ت  -

  .الديف 
 مواقع إلكترونية :ا: تاسع
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أحمد شاكر " أكائؿ الشيكر العربية ىؿ يجػكز شػرعان إثباتيػا بالحسػاب الفمكػي   نقػبل عػف أحمػد  -
زكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ " المجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكف لمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الفمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ " 

http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml 
 
 www.islam-qa.comخبلصة في حكـ التأميف   ال  بف إبراىيـ  سميمافالثنياف "  -
 
 http:// alheweny.orgحقيقة زكاج المسيار كالمفاسد المترتبة عميوأبك إسحاؽ  "الحكيني  -
 
-ٗ-ُٗإسبلـ أكف اليف. نت/  مكقٌ -صبحي مجاىد -مصر   القاىرةمفتي  " عمي   جمعة -

ََِْ  
 

لمطيرم "  دراسة حديثية كفقيية عف األحاديث الكاردة في الربكيات الستةا حاكـ -                 
http://www.dr- hakem.com 

 دخكؿ الشير القمرم بيف رؤية اليبلؿ كالحساب الفمكي فيد عمي   الحسكف "  -
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=32&book=1967) 

 
 إثبات دخكؿ رمتاف بالحساب     رياض بف راشد الرشكد " -
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183001 
 
  http:// www.alukah.net/fatawa فتاكل مكقٌ األلككة    عبد المنعـ الرفاعي "  -
 
 الزرقا " لماذا االختبلؼ في الحساب الفمكي  -

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/10/article01a.sht
ml3 
 
 http://www.islamfegh.com   خصةالشثرم " التأميف عمى الر  -
 
 http://www.binbaz.org.sa/mat/8411  عبد العزيز" ابف باز  -
 

http://www.islam-qa.com/
http://www.dr-/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183001
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/10/article01a.shtml3
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/10/article01a.shtml3
http://www.binbaz.org.sa/mat/8411
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عػػبلؿ الفاسػػي " الجػػكاب الصػػحيد كالنصػػد الخػػالص فػػي نازلػػة فػػاس كمػػا يتعمػػؽ بمبػػدأ الشػػيكر  -
 كريا عبد المطيؼاإلسبلمية العربية " نقبل عف أحمد ز 

http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml 
  

  الحسابات الفمكية ك إثبات شير رمتاف" رؤية فقيية    ذك الفقار شاه " عمى -
http://books.google.ps 

  
   جدتاكل كاستشارات اإلسبلـ اليـك " المجيب سامي بف عبد العزيز الماف -

http://www.islamport.com 
 
 http://www.qardaghi.com   اإلسبلمي  القره داغي" التأميف_ 
 
ثبات أكائؿ الشيكر  -  القرتاكم " الحساب الفمكي كا 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2004/10/article01b.sht
ml 
 
المطيعػػػػي " إرشػػػػاد أىػػػػؿ الممػػػػة إلػػػػى إثبػػػػات األىمػػػػة   نقػػػػبل عػػػػف أحمػػػػد زكريػػػػا عبػػػػد المطيػػػػؼ  -

http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml
http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml
http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml
http://www.egyig.com/public/articles/ahkam/11/50767210.shtml
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 فيرس الموضوعات                                 
 الصفحة الموضوع

 ِ إىداء
 ّ شكر كتقدير

 ْ مقدمة
 ِ نشأة كتطكر مصطمد التعميؿ الشرعي

 ٕ         أىمية تعميؿ األحكاـ
 ٗ الفصؿ األكؿ " حقيقة العمة كشركطيا كطرؽ إثباتيا .

 َُ المبحث األكؿ " حقيقة العمة .

 ُُ ؿ " تعريؼ العػمة .المطمب األك 

 ُٔ المطمب الثاني " أقساـ العػمة .

 ُٖ المطمب الثالث " ما يفسد العػمة .
 ِٕ المبحث الثاني " شركط العػمة .

 ِٖ المطمب األكؿ " الشركط المتفؽ عمييا .

 ّْ المطمب الثاني" الشركط المختمؼ فييا .
 َْ المبحث الثالث " طرؽ إثبات العػمة .

 ِْ األكؿ " الطرؽ النقمية . المطمب

 ْٔ المطمب الثاني " الطرؽ االجتيادية .

 َٓ الفصؿ الثاني " تعدد العمؿ كاالختبلؼ في تحديد العمة .
 ُٓ المبحث األكؿ " آراء األصكلييف في تعدد العمؿ في الحكـ الكاحد .

 ّٓ ىب األكؿ أدلتو كمناقشتيا .ذالمطمب األكؿ " الم

 ٓٓ المذىب الثاني أدلتو كمناقشتيا .  المطمب الثاني "
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 ٕٓ المطمب الثالث " المذىب الثالث أدلتو كمناقشتيا .

 ٗٓ المطمب الرابٌ " المذىب الرابٌ أدلتو كمناقشتيا .

 ُٔ المطمب الخامس " المذىب الراجد كأسباب ترجيحو
 ِٔ المبحث الثاني " تنقيد المناط حقيقتو كدكره في تحديد العمة .

 ّٔ طمب األكؿ " تعريؼ تنقيد المناط لغة كاصطبلحا .الم

 ٓٔ المطمب الثاني " دكر تنقيد المناط في تحديد العمة .

 ْٕ المبحث الثالث " منيج األصكلييف في ترجيد العمؿ .

 ٕٔ المطمب األكؿ " الترجيد بحسب العمة .

 ُٖ المطمب الثاني " الترجيد بأمر خارج .

 ٖٓ الختبلؼ في تحديد العمة في الفركع الفقيية الفصؿ الثالث " أثر ا

 ٕٖ المبحث األكؿ " أثر االختبلؼ في تحديد العمة في العبادات 

 ٖٖ المطمب األكؿ " قتاء صبلة المغمى عميو .

 ْٗ المطمب الثاني " إثبات األىمة بالحساب .

 َُّ المطمب الثالث " الزكاة في ماؿ اليتيـ كالصبي كالمجنكف .

 َُٗ حث الثاني " أثر االختبلؼ في تحديد العمة في المعامبلتالمب

 َُُ المطمب األكؿ " القياس عمى الربكيات الستة .  
 ُُٕ المطمب الثاني " التسعير .

 ُِّ المطمب الثالث " التأميف التجارم .
 ُِٗ المبحث الثالث " أثر االختبلؼ في تحديد العمة في األحكاؿ الشخصية

 َُّ كؿ " زكاج المسيار .المطمب األ 
 ُّْ المطمب الثاني "  ثبكت حرمة المصاىرة بالزنا .
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 َُْ المطمب الثالث "  إجياض الجنيف قبؿ نفخ الركح .

 ُْٓ خاتمة

 ُْٖ فيرس اآليات الكريمة

 َُٓ فيرس األحاديث النبكية كاآلثار

 ُّٓ المصادر كالمراجٌ

 ُٕٕ فيرس المكتكعات

  


