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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٨
 الثالثونو السادسالعدد  -السنة الثالثون                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   ٩       عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي/كلمة األستاذ الدكتور    
 -رشف العام عىل املجلة امل -األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي                                                                                                   

 
àê·ÿ^=Ñƒ^È–=

Ï‹˙ãˇ^=ÏÂ—Õÿ^=∆›.^=ÔŸß=Ω 
مـن داخـل املجمـع ، المي ومـا يتعلـق بـهتعني املجلة ببحوث الفقـه اإلسـ - ١                   

 .وخارجه
ر يف ـأو قـدم للنشـ، رهـأو سبق نش، يكون البحث مستالً من رسالة علمية أالَّ  -  ٢                  

جهة أخر. 
 .أن يكون البحث متسامً بالعمق واألصالة واجلدة -  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  -  ٤
 .فات منهج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواص -  ٥

 وأن ، أن يكون العزو إىل صفحات املصادر واملراجـع يف احلاشـية ال يف اللـب -  ٦                  
 .ترقم حوايش كل صفحة عىل حدة

بيان املراجع العلمية ومؤلفيها يف هناية كل بحث حسب احلروف اهلجائية مـع  -  ٧                 
 .ا وجهة نرشهابيان مكان وزمان طباعته

أن يقدم البحث خمرجاً يف صورته النهائية منسوخاً عىل أحـد أنظمـة احلاسـب  -  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه، مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث، اآليل

 .ويمكن االستعاضة عن هذا باإلرسال عن طريق الربيد اإللكرتوين
يف  هرـإالًّ إذا أمكـن تقسـيمه علميـاً لنشـ، يد البحث عن مخسني صفحةأالَّ يز -  ٩                  

 .عددين
، أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه ال يتجـاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة -١٠                 

 .ويفضل ترمجته إىل اإلنجليزية
مني ممن ختتارهم هيئة التحرير -١١  .يتم عرض األبحاث عىل حمكَّ
 .ريف علمي بالباحث ال يتجاوز مخسة أسطر يف صفحة مستقلةتقديم تع -١٢
 .خيطر أصحاب األبحاث املقبولة بإجازة بحوثهم للنرش -١٣

ودون ، يعتذر للباحثني الذين مل يوافق عىل نرش بحوثهم دون إبداء األسـباب -١٤                  
 .االلتزام بإعادة البحث

 .ثه بعد إرساله للتحكيمال حيق للباحث أن يطلب عدم نرش بح -١٥
 .يعطى الباحث عرش نسخ من العدد الذي نرش فيه بحثه -١٦

 
 :ISSN ١٣١٩-٩٧٨١: ردمد -هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم اإليداع



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٠
 الثالثونو السادسالعدد  -السنة الثالثون                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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ÔŸ.^=m_ÍÈk®=
■=ÔŸ.^=Ÿƒ=fl_≈ÿ^=œàêª^=Ô›Ÿ‘W=

 حممد بن عبد الكريم العيسىمعايل الدكتور 
  ......................................................................األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي 

■==Ô›Ÿ‘ÛáÎàÍà¢=ç=ÔŸ.^W=
 صالح بن زابن املرزوقي البقميالدكتور  األستاذ فضيلة

     ...............................................................اإلسالمي  للمجمع الفقهياألمني العام 

■=Ô›’-^=qÈwgÿ^W=
 حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته -١

   ...........................................................ملعايل الشيخ عبد العزيز بن صالح احلميد
ابـن النجـار يف رشح الكوكـب  رعي عنـدـالفروق األصولية يف مباحث احلكم الش -٢

 ............................................املنري مجعاً ودراسة لفضيلة الدكتور صالح بن سليامن احلميد
 القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة -٣

   .................................................عبد الوهاب بن عايد األمحديدكتور لفضيلة ال
 أقل الطهر بني احليضتني رؤية فقهية طبية -٤

  ................................................  لسعادة الدكتورة هيلة بنت عبد الرمحن اليابس
البيان اخلتامي للمؤمتر العـاملي االجتاهـات الفكريـة بـني حريـة التعبـري وحمكـامت  -٥
 ... ........................................................................................................................   الرشيعة
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٢
 الثالثونو السادسالعدد  -السنة الثالثون                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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 كلمة املشرف العام على الة
 حممد بن عبد الكريم العيسىمعايل الدكتور 

 األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٤
 الثالثونو السادسالعدد  - الثالثون السنة                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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=

=
fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåf=

 :وبعد. احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا
، من جملة املجمـع الفقهـي اإلسـالمي، فها هو ذا العدد السادس بعد الثالثني

مشتمالً عىل زمرة من البحوث الفقهية وما يتصل هبا من الدراسـات ذات الصـلة 
بالشأن اإلسالمي املعارص؛ مسامهة يف تبصري األمة بدينها، وتفقيهها فـيام يعـرض 
هلا من املستجدات يف االقتصاد والطب واألرسة وغري ذلك، وإثراءً للنظر الفقهي 

 .درس والبحثبال
ومن أرسل النظر يف األفق الفقهي الفسيح، وتأمل يف فروعه املتشعبة، مرتبطـة 
بأدلتها، وضوابطها الناظمة، وقواعدها اجلامعة، تبني له عمق النظر ودقـة الفهـم، 
لد كبار الفقهاء واألصوليني الذين مهدوا طرائـق االجتهـاد، ورسـموا منـاهج 

الدالئل، وقواعـد بنـاء الفـروع عـىل األصـول،  البحث يف تصوير املسائل وحترير
 .واستثامر األحكام من نصوص الكتاب والسنة

فحق علينا أن نذكر أولئك اجلهابذة بالثناء عـىل جهـودهم العظيمـة يف إنتـاج 
ثروة فقهية متكاملة البناء والرتتيب والتصنيف، مزودة بمفاتيح هتدي إىل البحـث 

حسن االستفادة من تلك الثروة التـي اشـرتك يف وعلينا أن ن. فيها، وتقرب تناوهلا
إنتاجها آالف العلـامء مـن خمتلـف األمصـار واألعصـار، ونقـدم زبـدهتا ألبنائنـا 
بالطرق الرتبوية والتعليمية املعارصة املناسـبة لبيئـتهم االجتامعيـة والثقافيـة، وأن 

أصـوله نستعني هبا أيضاً يف معاجلة قضايا عرصنا بنظر ثاقـب، واجتهـاد منضـبط ب
، وإدمـان املطالعـة ألمهـات مـا  صادر من أهله، مكتسب من حتصيل كافٍ شـافٍ
انطوت عليه املكتبة الفقهية، وما يتصل هبا من علوم خادمـة كالتفسـري واحلـديث 
واللغة واألصـول، مـع الـدأب يف البحـث واالسـتطالع ملـا كتبـه املعـارصون يف 

 .موضوعات تأصيلية أو تفريعية



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٦
 الثالثونو السادسالعدد  - الثالثون السنة                 

سياق ويصب يف جمراه، االهتامم بمعاجلة ما يبـدو مـن بعـض ومما يتصل هبذا ال
أهل عرصنا، من الشذوذ املنهجي يف التعاطي مع الفقه بخاصة والتثقيف الرشعي 
بعامة، حتى ال يطغى وينعكس بآثـاره السـلبية عـىل املـنهج التعليمـي اإلسـالمي 

تلقـي، ومن أسباب الوقوع يف الشذوذ املنهجي، بروز مصادر جديدة لل. الصحيح
 .يفتقر بعضها إىل املوثوقية وصحة األصول وسالمة املنهج

ويف مثل هذه األحوال يتأكد التوايص بتحـري املـنهج املوضـوعي، يف عـرض 
الً، واالعتناء بـالقراءة املنهجيـة الوافيـة ال االنتقائيـة، بمعـايري  الفقه عرضاً مؤصَّ

دة خالصة من شوائب التأثري يف النزاهة وا وليس التأصيل منهجاً عاصامً . حليادجمرَّ
من عثرات البحث والدراسة والفهم السليم فحسب، بل هو أيضاً سبيل قويم إىل 

    رعي ـاالقتصاد يف اجلهد، وتوفري الوقت يف العمل العلمـي سـواء يف املجـال الشـ
 .أو غريه

ه وحقيق عىل الباحث يف املجال الرشعي وغريه، أن يلتزم بإطار منهجي جييل ل
طرائق التلقي، وحيصـنه مـن غوائـل الشـذوذ والرؤيـة القـارصة، ويـربز واقعيـة 
اإلسالم، وجييد التناول الفقهـي بكفـاءة واقتـدار، وحسـن ترتيـب لألولويـات، 
وإعامل املوازنات، ومتييز األحوال العامـة التـي جتـر فيهـا األحكـام والقواعـد 

، عـن األحـوال ذات ى األصل مـن العمـوم واإلطـالقـوالتطبيقات، عىل مقتض
الطابع اخلاص املقتيض لتنزيل اسـتثنائي، رعيـاً ملقاصـد الشـارع يف دفـع املفاسـد 

 .وجلب املصالح، واإلخراج من اإلعنات واإلحراج
وإنام جييد ذلك من يسعى إىل االستمساك باألصول مع معرفة الواقع املعارص، 

تـي ة املـدارك الفقهيـة الفتنمي. ال يشغله املمكن املوجود عن طلب األمثل املنشود
نْظم عيـون املسـائل يف هبا تُسترشف مقاصد الشارع، وت ستكنه أرسار التكليف، وتُ

عقود الدالئل، تأيت من الغوص يف دواويـن الفقهـاء األقـدمني، غوصـاً يكسـب 
 .صاحبه دربة عىل إنتاج فقه سديد



   ١٧       حممد بن عبد الكريم العيسى/الدكتور معايل كلمة                                                                                                
 -املرشف العام عىل املجلة  -سالمي األمني العام لرابطة العامل اإل                                                                                                  

األمـني  هذا، وأتوجه بالشكر اجلزيل لألخ الدكتور صالح بن زابن املرزوقـي،
العام للمجمع الفقهي اإلسالمي بالرابطة، عىل جهوده املتميـزة هـو وزمـالؤه يف 
ــينها  ــدائبني يف حتس ــراء، ال ــة الغ ــر املجل ــة حتري ــوة يف هيئ ــع، ولإلخ ــة املجم أمان

 .وتطويرها، سائالً اهللا تعاىل التوفيق للجميع ملا حيبه ويرضاه
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٨
 الثالثونو السادسالعدد  - الثالثون السنة                 
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   ١٩    صالح بن زابن املرزوقي البقمي/الدكتورألستاذ التحرير ل كلمة    
 -املجلة رئيس حترير  - للمجمع الفقهي اإلسالمياألمني العام                                                                                                   

 
 
 
 
 

 
 

 
 التحريركلمة 

 صالح بن زابن املرزوقي البقميألستاذ الدكتور ل 
 اإلسالمي للمجمع الفقهياألمني العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٠
 والثالثون السادسالعدد  - الثالثونالسنة                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   ٢١    صالح بن زابن املرزوقي البقمي/الدكتورألستاذ التحرير ل كلمة    
 -املجلة رئيس حترير  - للمجمع الفقهي اإلسالمياألمني العام                                                                                                   

 
fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåf=

 :وبعد. والصالة والسالم عىل رسول اهللا احلمد هللا،
متمسـكة بمنطـق  ،اإلرسائييل وسلطات االحتالل ،مل تلبث القوات العدوانية

، يعرفون احلق وال يـذعنون لـه، ويـدركون هلا والتأييد اخلارجي ،القوة العسكرية
الطغيان ويتمسكون به، يمنعـون نفـاذ القـوانني واملعاهـدات، ويتحـدون اإلرادة 

 .الدولية
، املتنوعةيف األسابيع املاضية صور القهر واالستعالء واهليمنة  شاهد العاملوقد 

للصـالة فيـه،  املبـارك ىـاملسـجد األقصـ ؛ومنع املسلمني من دخـول مسـجدهم
ـا ﴿ ـا أُولَئِـكَ مَ َ اهبِ رَ عَى يفِ خَ سَ هُ وَ مُ ا اسْ رَ فِيهَ كَ ذْ دَ اهللاَِّ أَنْ يُ اجِ سَ نَعَ مَ َّنْ مَ لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ وَ

 ﴾ ظِيمٌ ابٌ عَ ذَ ةِ عَ رَ َخِ مْ يفِ اآلْ هلَُ يٌ وَ زْ يَا خِ نْ مْ يفِ الدُّ نيَ هلَُ ائِفِ ا إِالَّ خَ لُوهَ خُ مْ أَنْ يَدْ انَ هلَُ كَ
كـل  ،ىـذوا ملنع املسلمني من الصالة يف املسـجد األقصـوقد اخت .،)١١٤:البقرة(

واألسلحة الفتاكـة، ونصـب أبـواب إلكرتونيـة، وأجهـزة كشـف  ،وسائل القمع
مـع  ،رفاءـمن قبل املواطنني الفلسطينيني الشـ ،مما أد إىل مواجهات عنيفة ،ةدقيق

املئات، وقد رات وجرح فيها ـاستشهد فيها العش ،قوات االحتالل الباغية الطاغية
مدافعاً عن عقيدته، وعـن وطنـه  ؛موقفاً مرشفاً  ،وقف الشعب الفلسطيني األعزل

حتــى . والصــلف اإلرسائــييل ،مــتحمالً مجيــع أنـواع األذ. وهويتـه اإلســالمية
املسـجد  ، ودخل املسـلمونعن منعها وختلت ،أذعنت احلكومة اإلرسائيلية أخرياً 

 .، وأدوا الصالة فيهاألقىص
ثم بصمود هذا الشعب املناضل، وبوقـوف بعـض دول  ،بفضل اهللاوكان هذا 

ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية؛ إذ قام خـادم  ،العامل العريب مع هذا الشعب
لد األمـم  ،بجهود كبرية بن عبد العزيز آل سعود احلرمني الرشيفني امللك سلامن

إرسائيل عن  تراجعتحتى  ،الدول املؤثرة عىل إرسائيلوجملس األمن، واملتحدة، 
 .منعها املصلني
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داخـل وخـارج  ،إن مسلسل االعتـداءات عـىل املصـلني :أهيا القارئ الكريم
منذ االغتصاب اإلرسائـييل ألرض فلسـطني، وإحلـاق  ؛مستمراملسجد األقصـى 

بأهلها، ومـن أشـد الكـوارث التـي أحـدثها اليهـود إحـراق  األذأشد صنوف 
مــا دام ال رادع  االعتــداءات وســوف تســتمر م،١٩٦٩املســجد األقصـــى عــام 

 . للعدوان اإلرسائييل
قتـل األنبيـاء، بـل  حـدتقف عنـد  مل ،إن املامرسات التي طبعت تاريخ اليهود 

وإىل كثري من أنـواع الفسـاد يف األرض،  ،-جل وعال-إىل االفرتاء عىل اهللا  تعداها
وتعاليمهـا  ،بالديانـة اليهوديـة امال عالقة هلـ ،وهذا العدوان واإلفساد يف األرض

لَّـامَ ﴿: تعاىل قالاألصيلة  ـالً كُ سُ مْ رُ نَا إِلَـيْهِ ـلْ سَ أَرْ ائِيـلَ وَ َ نِي إِرسْ يثَاقَ بَ ا مِ نَ ذْ دْ أَخَ لَقَ
تُلُـونَ  قْ ـا يَ يقً رِ فَ بُوا وَ ـذَّ ا كَ يقً رِ مْ فَ هُ سُ  أَنْفُ ْوَ ولٌ بِامَ الَ هتَ سُ مْ رَ هُ اءَ ، )٧٠:املائـدة(﴾ جَ

ـقٍّ ﴿:وقال تعاىل ِ حَ ـريْ بِيَـاءَ بِغَ َنْ مُ األْ ـتْلِهِ قَ مْ بِآَيَـاتِ اهللاَِّ وَ هِ رِ فْ كُ مْ وَ هُ يثَاقَ مْ مِ هِ بِامَ نَقْضِ فَ
 ﴾ ــيالً لِ ــونَ إِالَّ قَ نُ مِ ؤْ ــالَ يُ مْ فَ هِ ــرِ فْ ــا بِكُ يْهَ لَ ــعَ اهللاَُّ عَ بَ ــلْ طَ ــفٌ بَ لْ ــا غُ نَ لُوبُ مْ قُ هلِِ ــوْ قَ وَ

قَ  :وقال تعاىل ،)١٥٥:النساء( امَ أَوْ لَّ وا نَارً ﴿كُ ـا اهللاُدُ أَهَ فَ بِ أَطْ ـرْ نَ  ا لِلْحَ وْ ـعَ يَسْ يفِ وَ
اهللاُ ا وَ ادً ضِ فَسَ َرْ ﴾ األْ ينَ دِ سِ ِبُّ املُْفْ ُمْ :وقـال تعـاىل، )٦٤:املائدة( الَ حيُ أَهنَّ كَ بـِ لـِ ﴿ذَ

امَ  كَ بـِ لـِ ـقِّ ذَ ِ احلَْ ـريْ تُلُـونَ النَّبِيِّـنيَ بِغَ قْ يَ ونَ بِآَيَـاتِ اهللاَِّ وَ رُ فُ كْ انُوا يَ ـانُوا كَ كَ ا وَ ـوْ صَ عَ
ونَ  تَدُ عْ نُـوا : تعاىل قالو ،)٦١:البقرة(﴾ يَ ينَ آَمَ ةً لِلَّـذِ اوَ ـدَ اسِ عَ ـدَّ النـَّ نَّ أَشَ دَ ﴿لَتَجِ

كُوا﴾ َ ينَ أَرشْ الَّذِ ودَ وَ  )٨٢:املائدة( الْيَهُ
بعد  إن احللول املؤقتة هي عبارة عن مسكنات، ليعود األمل: القارئ الكريمأهيا 

دلنـا  ،وربام يستفحل فيصعب عالجه، وعالج هذه املشكلة واضح ،انتهاء مفعوهلا
بقدر ما تكون القلوب ثابتة، والعـزائم صـادقة، والوحـدة بـني ف ،كتاب ربنا عليه

النصـر من عنـد يكون  ،واجلهاد والصرب واملصابرة ،املؤمنني قائمة، وبقدر اإليامن
يْنَا نَصْ :قال تعاىلاهللا،  لَ ا عَ قًّ انَ حَ كَ ﴾رُ ـ﴿وَ نِنيَ مِ فتحقـق اإليـامن ، )٤٧:الـروم(املُْـؤْ

﴾ ﴿:قــال تعــاىل ،رشط للنصـــر يــزٌ زِ يٌّ عَ ــوِ هُ إِنَّ اهللاَ لَقَ ـــرُ نْصُ ــنْ يَ نَّ اهللاُ مَ ـــرَ لَيَنْصُ وَ
ينَ  ﴿: ، وقال أيضاً )٤٠:احلج( الَّذِ بِيلِ اهللاَِّ وَ وا يفِ سَ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ هَ نُوا وَ ينَ آَمَ الَّذِ وَ
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وا ـرُ نَصَ ا وَ وْ ﴾  آَوَ يمٌ ـرِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ ا هلَُ قًّ نُونَ حَ مِ مُ املُْؤْ  ،) ٧٤:األنفـال(أُولَئِكَ هُ
وا﴿: وقال تعاىل مُ تَصِ اعْ ـوا وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ اهللاَِّ مجَ ، فـام  )١٠٣:آل عمـران(﴾ ... بِحَ

التارخييـة، تصغر إىل جانبها االختالفـات أخوة يمكن أن جيمع القلوب إال أخوة يف اهللا، 
 .ريةـواألطامع الشخصية، والرايات العنص

الـدول ذات  من بعـضعسكرية واقتصادية، مسنودة  ؛ملا كانت لليهود قوة ظاهرةو
يف نفـوس  ،بتهوين شـأن هـؤالء الفاسـقني ،الكريم فقد تكفل القرآن ،القوة العسكرية

وفرقـاً، ومـا كتـب بسبب كفرهم، وتفرقهم شيعاً  ،املسلمني، وإبراز حقيقتهم الضعيفة
ـ﴿:قـال تعـاىلواملسـكنة، اهللا عليهم من الذلة  مْ ـلَـنْ يَضُ ـاتِلُوكُ قَ إِنْ يُ مْ إِالَّ أَذً وَ وكُ رُّ

نْصَ  ارَ ثُمَّ الَ يُ بَ َدْ مُ األْ لُّوكُ وَ ونَ ـيُ ـوا إِالَّ ) ١١١(رُ فُ قِ ـا ثُ ـنَ مَ لَّـةُ أَيْ مُ الذِّ ـيْهِ لَ بَـتْ عَ ِ رضُ
بْلٍ مِ  حَ نَ اهللاَِّ وَ بْلٍ مِ نَةُ بِحَ ـكَ مُ املَْسْ ـيْهِ لَ بَـتْ عَ ِ رضُ ـنَ اهللاَِّ وَ ـبٍ مِ وا بِغَضَ اءُ بَ نَ النَّاسِ وَ

ا  ـوْ صَ امَ عَ كَ بـِ لـِ ـقٍّ ذَ ِ حَ ـريْ بِيَـاءَ بِغَ َنْ تُلُونَ األْ قْ يَ ونَ بِآَيَاتِ اهللاَِّ وَ رُ فُ كْ انُوا يَ ُمْ كَ لِكَ بِأَهنَّ ذَ
ونَ  تَدُ عْ انُوا يَ كَ  . )١١١،١١٢: آل عمران( ﴾)١١٢(وَ

    ،التقـوا بأعـدائهم هـؤالء أيـناموسالمة العاقبـة،  ،رـهبذا يضمن اهللا للمؤمنني النص
 .واستمسكوا بعقيدهتم، وأقاموا منهج اهللا يف حياهتم ،ما حافظ املسلمون عىل دينهم

 .ينرصهم عىل من بغى عليهمأسأل اهللا أن يوحد كلمة املسلمني عىل احلق، وأن 
;
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;
;
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 حتمل اجلاني تكاليف عالج اني عليه
 وتعويضه عما فاته
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 عبد العزيز بن صالح احلميد معايل الشيخ
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 :احلمد اهللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد

فقد استكتبني فضيلة األمني العام للمجمع الفقهي اإلسـالمي التـابع لرابطـة 
ــار  ــلمه اهللا الختي ــالمي س ــامل اإلس ــة الع ــع الثالث ــوعات دورة املجم ــد موض أح

حتمل اجلاين تكاليف عالج املجنـي عليـه : (والعرشين، ووقع اختياري عىل عنوان
مـن  ة، لعدد من األسباب واالعتبارات أبينها يف النقطـة التاليـ)وتعويضه عام فاته

 .هذه املقدمة
 :أمهية املوضوع وأسباب دراسته 
ر واقــع العــالج الطبــي؛ بســبب  -١  م نوعيــة العــالج، واخــتالف تطــوُّ تقــدّ

ختصصاته الطبية، وأدواته، وأجهزته، وأدويته، وخدماته املقدمة للمـريض الـذي 
      أثّر يف تكاليف عالج املجني عليه، وهذا يـدعو إىل جتديـد النظـر يف حكـم حتملـه

 . أو حتمل اجلاين أو غريمها لذلك
يف خمتلف جماالت حياهتم، ممّا التغريّ املتسارع يف أحوال الناس هبذا الزمان  -٢ 

يدعو إىل إعادة النظر يف حكم تعويض اإلنسان، أو عـدم تعويضـه عـام فاتـه مـن 
 .املصالح واألمور الواقعة، أو املتوقعة بعد اجلناية عليه

بيان حكم هذه املسألة يساعد يف تيسري تناوهلـا العلمـي وتطبيقهـا العمـيل  -٣
 .    واملحامني والباحثني وغريهملد املتخصصني من الفقهاء والقضاة 

  :أهداف البحث
 :إىل حتقيقها هذا البحث هي ما ييل ىاألهداف التي سع

بيان حكم حتمل اجلاين تكـاليف عـالج املجنـي عليـه فقهيًـا، وتطبيقاتـه  -١ 
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 .قضائيًا، ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
فــرتة عالجــه فقهيًــا، إيضــاح حكــم تعــويض املجنــي عليــه عــام فاتــه يف -٢ 

 .وتطبيقاته قضائيًا، ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
 :منهج البحث وكيفية تطبيقه

املنهج االستقرائي، والوثائقي، ويقصـد هبـام : اعتمد البحث عىل منهجني، مها
 :ما ييل

هو تتبع اجلزئيـات املتجانسـة يف يشء مـا؛ لقصـد تركيـب : املنهج االستقرائي
فهو مـنهج : ، أما املنهج الوثائقي)١(ة منها؛ إلنتاج قاعدة، أو تعميم حكمصورة كلي

، واسـتنباطًا؛ هبـدف تقـديم حقـائق  ، وتقـويامً يقوم عىل اعـتامد الوثـائق اسـتقراءً
 .  )٢(علمية

بتتبع ما أمكن الوقوف عليه من كالم الفقهـاء  -بحمد اهللا-وتطبيق ذلك كان 
اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضـه  السابقني واملعارصين يف مسألة حتمل

؛ لغرض ترجيح حكم عام فيها، بعد تصورها، وحترير حمل يف فرتة عالجه عام فاته
النزاع فيها، ورسد أقوال الفقهاء وأدلـتهم، ومـن ثـم اسـتعراض بعـض الوثـائق 
الرسمية املتصـلة باملجـالني القضـائي، والنظـامي يف اململكـة العربيـة السـعودية 

 .  استقراءً واستنباطًا هبدف تقديم صورة عن الواقع العميل يف ذلك
 :يامت البحثتقس

يشمل البحث عىل مقدمة، ومتهيد، وفصـلني، وخامتـة، وفهـارس، هـي عـىل 
 :النحو التايل
أمهية املوضوع وأسباب دراسته، وأهداف البحث، ومنهجـه تضمنت : املقدمة

 .وكيفية تطبيقه، وتقسيامهتا

 ).١٨٦:ص(أبجديات البحث يف العلوم الرشعية، لألنصاري : انظر) ١(
 ).١٩٣:ص( املرجع السابق: انظر) ٢(
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 .وفيه التعريف بعنوان البحث: التمهيد
فقهيًا وتطبيقاتـه املجني عليه حكم حتمل اجلاين تكاليف عالج : الفصل األول

 :وفيه مبحثان قضائيًا ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
 .حكم حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه فقهيًا :املبحث األول
قضـائيًا تطبيقات حتمـل اجلـاين تكـاليف عـالج املجنـي عليـه  :املبحث الثاين

 .ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
فقهيًـا حكم تعـويض املجنـي عليـه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه : الفصل الثاين

 :واشتمل عىل مبحثني وتطبيقاته قضائيًا ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
 .حكم تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه فقهيًا :املبحث األول
قضـائيًا يف فـرتة عالجـه  تطبيقات تعويض املجني عليه عام فاته :املبحث الثاين

 .ونظاميًا يف اململكة العربية السعودية
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة

 .تشمل عىل فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهارس
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حتمل اجلاين تكاليف عالج املجنـي (املوسوم بـ البحثالتعريف بعنوان  تناول

أوهلام التعريف املفرد ثم املركب، وسـنتعرض : يف نمطني) عليه وتعويضه عام فاته
يف التعريفات املفردة إىل التعريف اللغوي ثم التعريف يف االصطالح الفقهـي ثـم 

يف  صـلة هبـاأعرج عىل األلفاظ املوافقة أو املقاربـة لـه يف األنظمـة القضـائية واملت
 .اململكة العربية السعودية إن وجد

 :التعريف املفرد للعنوان: أوالً 
 :التحمل يف اللغة واالصطالح ●

أن حيمـل : إىل عـدة معـانٍ منهـا) التحمـل(، ويعـود )محـل(أصل مادته  :لغة
عىل نفسه ويسأل الناس فيها، واالعتامد، والذهاب  اإلنسان عن غريه دية أو غرامة

 .)١(واالرحتال
بحسب األبـواب ) التحمل(فقد تعددت تعريفات  :أما يف االصطالح الفقهي

 :واملسائل ومنها ما ييل
ا( - ، وهـذا خـاص بتحمـل )٢()علم ما يشهد به بسبب اختياري: التحمل عرفً

 .الشهادة
، وهذا خاص بتحمـل )٣(تلقي احلديث بأية طريقة من طرق التلقي: التحمل -

 . احلديث

، ولسان العرب البن )٨٢: ص(، وخمتار الصحاح للرازي )٣٦٧/ ٣(املحكم واملحيط األعظم البن سيده : انظر) ١(
  ).١٨٠-١٧٨-١/١٧٦(منظور 

  ).٢٨٤/ ٤(،وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )٥٤٩: ص( رشح حدود ابن عرفة للرصاع) ٢(
  ).١٢٤: ص(وآخر  لقلعجيومعجم لغة الفقهاء ، ) ٩٠-٨٩/ ١٦(احلاوي الكبري للاموردي : انظر) ٣(
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ا من الرشعالتزام : التحمل( - ، )١()أمر وجب عىل الغري ابتداء باختياره،أو قهرً
 .وهذا متعلق بتحمل العاقلة أو حتمل اإلمام عن املأموم ونحوه

وهذا التعريف هو األقـرب هنـا؛ لكونـه املعنـى املقـارب للمـراد بـه يف هـذا 
 .البحث، واهللا أعلم

 :اجلاين يف اللغة واالصطالح ●
: ، ومـن معانيـه)أجنـاء(و) جنـاء(و) جنـاة( ، ومجعه)جنى(أصل مادته : لغة

احُ   .)٢(املذنب واملجرم، والكاسب، اللّقَّ
فلم أقف عىل تعريف له عند السـابقني وإن وكـان  :أما يف االصطالح الفقهي 

، وللجناية عندهم عدة تعريفات بني عمـوم )٣(بعضهم يعده ركنًا من أركان اجلناية
 :وخصوص ومنها ما ييل

،وهو األشهر عنـد )٤()لفعل حمرم سواء كان يف مال أو نفس اسم: (العام هو -
كل فعل عدوان عـىل : (احلنفية، كام عرفه بعض احلنابلة بتعريف مقارب له بقوهلم

 .، وهذان التعريفان عامان يف الرشع)٥( )نفس أو مال
، وهـو األشـهر عنـد )٦(اسم لفعل حمـرم يف الـنفس واألطـراف: اخلاص هو -

كـل فعـل حيصـل فيـه :  بعض احلنابلة بتعريف مقـارب لـه هـواحلنفية، كام عرفه 
ا أو مـاالً  ،وهـذان التعريفـان خاصـان يف )٧(التعدي عىل األبدان بام يوجب قصاصً

 .عرف الفقهاء

  ).٢٦٢/ ١٠( املوسوعة الفقهية الكويتية) ١(
، وتـاج )١٥٦-١٤/١٥٤(، ولسان العرب البـن منظـور ) ٥٠٨/ ٧(املحكم واملحيط األعظم البن سيده : انظر) ٢(

 ).٣٧٩-٣٧/٣٧٤(العروس للزبيدي 
 ).٢/ ٨(رشح خمترص خليل للخريش : انظر) ٣(
    ، واجلـوهرة النـرية للحـدادي )٢٤/ ٣(اهلدايـة للبـابريت العنايـة رشح : ، وانظر)٩٧/ ٦(تبيني احلقائق للزيلعي ) ٤(

)١٦٨/ ١ .( 
 ).٩/٤٣٣(اإلنصاف للمرداوي : ، وانظر)٧/١٩٠(، واملبدع البن مفلح )٢٥٩/ ٨(املغني البن قدامة ) ٥(
     دي ، واجلـوهرة النـرية للحـدا)٣/٢٤(، والعنايـة رشح اهلدايـة للبـابريت )٦/٩٧(تبيني احلقائق للزيلعـي : انظر) ٦(

)١٦٨/ ١ .( 
  ).٦٣١: ص(، والروض املربع للبهويت )٤/١٦٢(، واإلقناع للحجاوي )٧/١٩٠(املبدع البن مفلح : انظر) ٧(
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ا باملعنى املراد به يف هذا البحـث، وممـا سـبق  واألخري هو املختار؛ لكونه خاصً
ل به التعدي عـىل األبـدان كل من ارتكب فعالً حيص: (يمكن أن نعرف اجلاين بأنه
ا أو ماالً   ).بام يوجب قصاصً

واملقاربة له يف األنظمة القضائية واملتصلة ) اجلاين(أما األلفاظ املوافقة ملصطلح 
 .)٣(، املعتدي)٢(، واملجرم)١(اللفظ ذاته اجلاين :هبا يف اململكة العربية السعودية فمنها

 :التكاليف يف اللغة واالصطالح●
لِفة(، وهي مجع )كلف(مادهتا أصل : لغة األمر بام : ، ومعناها)تكليف(أو ) تَكْ

قُّ عىل اإلنسان  .)٤( يَشُ
فقد تعددت التعريفات بحسـب املسـألة التـي ورد  :أما يف االصطالح الفقهي 

 :فيها املصطلح ومنها
املكلــف هبــا كــاإليامن والصــالة، وكــذا العهــد وامليثــاق، : التكــاليف أي( -

 .، وهنا يقصد هبا التكاليف الرشعية)٥( )ومعنامها واحد
 .، وهنا يقصد هبا التكاليف الشاقة)٦( )املشاق: التكاليف( -
 .، وهنا يقصد به تكليف املخاطب)٧( )إلزام ما فيه كلفة: التكليف( -
، وهنـا يقصـد بـه )٨(ما ينفق عىل اليشء لتحصيله مـن جهـد أو مـال: تكلفة -

 .التكاليف املادية

 .من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية) ١٦٥-٥٤(املادة : انظر) ١(
 .من النظام األسايس للحكم) ٤٢(املادة : انظر) ٢(
 .من نظام احلامية من اإليذاء) ٨(املادة : انظر) ٣(
، وتـاج العـروس )٣٠٧/ ٩(، ولسـان العـرب البـن منظـور )٥٤٩-٥٤٨: ص( للصغاينالعباب الزاخر : انظر) ٤(

 ).٢٤/٣٣٣(للزبيدي 
، )١٢٨/ ٢( رح الكبـريـحاشـية الدسـوقي عـىل الشـ: ، وانظر)٢٠١/ ٢(رح الصغري ـحاشية الصاوي عىل الش) ٥(

 ).١٤٣: ص(وآخر  لقلعجيومعجم لغة الفقهاء 
 ). ٥٣٧/ ٢(املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي ) ٦(
، )٦١: ص( للربكتـيالتعريفـات الفقهيـة : ، وانظـر)٦٩: ص(احلدود األنيقة والتعريفـات الدقيقـة لألنصـاري ) ٧(

 ).٣٢٣: ص(والقاموس الفقهي أليب حبيب 
  ).١٤٣: ص(وآخر  لقلعجيمعجم لغة الفقهاء : انظر) ٨(
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املختار هو األخري؛ لتعلقه بالتكـاليف املاديـة املقصـود األقـرب يف والتعريف 
 .هذا البحث

هنا واملقاربة له يف األنظمـة القضـائية ) التكاليف(أما األلفاظ املوافقة ملصطلح 
، )١(مصـاريف الطبيـب واجلـراح :واملتصلة هبا يف اململكة العربية السعودية فمنهـا

 .)٢(نفقات العالج
 :العالج يف اللغة واالصطالح ●

اس يء ومعاجلتـه، وـمزاولـة الشـ: ، ومن معانيـه)علج(أصل مادته : لغة رَ املـِ
فاع، واملداواة، واسم ملا يعالج به  .)٣(والدِّ

 :فمن تعريفاته ما ييل :أما يف االصطالح الفقهي 
 . ، وهذا خاص باملسابقة)٤()إشالة احلجر ونحوه باليد: (العالج -
 .)٥( )إحداث الفعل باجلوارح واملداواة لدفع املرض: العالج( -

 .واألخري هو املقصود هنا
واملقاربـة لـه يف األنظمـة القضـائية ) العـالج(أما األلفـاظ املوافقـة ملصـطلح 

ــعودية ــة الس ــة العربي ــا يف اململك ــلة هب ــا واملتص ــالج: فمنه ــه الع ــظ ذات ، )٦(اللف
 .)٧(واإلسعاف

 .من نظام املحكمة التجارية) ٢٢٨-٢٢٦(املادة : انظر) ١(
 .من نظام العمل) ١٣٣(املادة : انظر) ٢(
، ولسـان )٣٢٦/ ١(، واملحكم واملحيط األعظم البن سـيده )١٢٢-١٢١/ ٤(مقاييس اللغة البن فارس : انظر) ٣(

وتــاج العــروس للزبيــدي ، )١٩٩: ص(القــاموس املحــيط للفريوزآبــادي و، )٣٢٦/ ٢(العــرب البــن منظــور 
)٦/١١٢.( 

 ).٣٣٨/ ٢(، وفتح الوهاب لألنصاري )٥٨٧/ ٩(النجم الوهاج للدمريي : انظر) ٤(
، وحاشـية العـدوي عـىل )٥٤٦/ ٢(الفواكه الدواين للنفراوي : ، وانظر)١٥٠: ص( للربكتيالتعريفات الفقهية ) ٥(

 ).٣١٩: ص(ب ، والقاموس الفقهي أليب حبي)٤٨٩/ ٢(كفاية الطالب الرباين 
 .من نظام العمل) ١٣٥-١٣٣(املادة : انظر) ٦(
ا) ١٨(من نظام اإلجراءات اجلزائية واملادة ) ٧٩(املادة : انظر) ٧(  .من الالئحة التنفيذية للنظام املذكور آنفً
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 :واالصطالح املجني عليه يف اللغة ●
، و)جنى(أصل مادة جمني : لغة اسم مفعول ) املجني عليه(، وهي مفعول جانٍ

 .)١(ملن وقعت عليه اجلناية
فلم أقف عىل تعريف للمجني عليه عنـد السـابقني  :أما يف االصطالح الفقهي 

 )٣(، ومما سـبق مـن تعريـف اجلنايـة)٢(وإن كان بعضهم يعده ركنًا من أركان اجلناية
كل من وقع عليه فعل حصـل بـه التعـدي : (يمكن أن نعرف املجني عليه هنا بأنه

ا أو ماالً   ).عىل بدنه بام يوجب قصاصً
واملقاربة لـه يف األنظمـة القضـائية ) املجني عليه(أما األلفاظ املوافقة ملصطلح 

اللفــظ ذاتــه املجنــي : فمنهــا واملتصــلة هبــا يف اململكــة العربيــة الســعودية
 .)٦(، الضحية)٥(،املجروح)٤(عليه
 :التعويض يف اللغة واالصطالح ●

ض(مصدر فعله : لغة  .)٧( إعطاء العوض، وبدل اليشء: ، ومن معانيه)عوّ
فقـد تنـاول السـابقون لفـظ التعـويض يف أبـواب  :أما يف االصطالح الفقهي 

، أمـا تعريفـه عـىل وجـه )٨(خمتلفة وعموم مقصودهم به هو إعطاء بـدل مـا ذهـب
 :فقد وقفنا عىل ما ييل اخلصوص

أن يأيت املوهـوب لـه بلفـظ يعلـم الواهـب أنـه عـوض : تفسري التعويض( -
 .، وهذا خاص بالعوض يف اهلبة)٩()هبته

 ).٤٠٨/ ١(معجم اللغة العربية املعارصة ألمحد خمتار وآخرين : انظر) ١(
 ).٢/ ٨(للخريش رشح خمترص خليل : انظر) ٢(
 ).٣٤(الصفحة : انظر) ٣(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٢٣-١٧(املادة : انظر) ٤(
 .من نظام املحكمة التجارية) ٢٢٧(املادة : انظر) ٥(
 .من نظام احلامية من اإليذاء) ١٠(املادة : انظر) ٦(
 ).٢٢١ :ص(، وخمتار الصحاح للرازي )٤/١٨٨(مقاييس اللغة البن فارس : انظر) ٧(
وجــواهر العقــود  ،)١٩٦/ ١٠(، والبنايــة رشح اهلدايــة للعينــي )١٣٠/ ٦(بــدائع الصــنائع للكاســاين : انظــر) ٨(

 ).١٠٧-١٠٦/ ١(لألسيوطي 
 ).٤٣٥: ص(لللكنوي النافع الكبري ) ٩(
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ا هو( - رر ـدفع ما وجب من بدل مايل بسبب إحلـاق ضـ :التعويض اصطالحً
 .)٢(، وهذا خاص بالتعويض عن الرضر)١( )بالغري

 .واألخري هو املراد هنا
واملقاربـة لـه يف األنظمـة القضـائية ) التعـويض(األلفاظ املوافقة ملصطلح أما 

، والديـة، )٣(اللفظ ذاتـه التعـويض: واملتصلة هبا يف اململكة العربية السعودية فمنها
 .)٥(، واملسؤولية املدنية)٤(واألرش
 :فات يف اللغة واالصطالح ●

يء ـخـالف إدراك الشـ: ، ويعود إىل عدة معـان منهـا)فوت(أصل مادته : لغة
 .)٦(، والفرجة بني الشيئني، وذهاب اليشءوالوصول إليه

 :وأصلها عدة تعريفات منها) فات(فلـ :أما يف االصطالح الفقهي
 .)٧(أي ميض وقت اليشء دون أن يفعل: فات -
 .)٨( )بُعد اليشء عن اإلنسان بحيث يتعذر إدراكه: الفوت( -

هنا بام يتناسب مـع موضـوع البحـث  وبناء عىل ما سبق يمكن تعريف الفوت
 ).ضياع أمر مل يستفد منه أو يدرك: (بأنه

 ).٣٥/ ١٣(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
      رر يف الفقـه اإلسـالمي للـدكتور ـالتعويض عن الضـ: روكثري من املعارصين عرفوه بتعاريف قريبة من ذلك، انظ) ٢(

، )١/٣٧(رر املـايل واملعنـوي وتطبيقاتـه القضـائية للـدكتور اجلريـد ـ، والتعويض عن الضـ)١٥٥:ص(بو ساق 
كو الكيديـة للـدكتور حممـد التعويض املادي عن الرضر األديب أو املادي غري املبارش الناتج عن اجلنايـة أو الشـو

 . )٧: ص( اجلالل
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ٢٠٧-١٥٣(املادة : انظر) ٣(
 .من نظام مزاولة املهن الصحية) ٣٤(املادة : انظر) ٤(
 .الفرع األول من الفصل الثالث يف نظام مزاولة املهن الصحية: انظر) ٥(
، )٤/٤٥٧(البـن فـارس مقـاييس اللغـة ، و)١/٢٦٠(الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة للجـوهري : انظر) ٦(

، وتـاج العـروس للزبيـدي )١٥٧: ص(القاموس املحـيط للفريوزآبـادي ، و)٢/٦٩(ولسان العرب البن منظور 
)٣٤-٥/٣٣.(  

 ). ١٣٩: ص(، ومعجم لغة الفقهاء )٤٨٢/ ٢(املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي : انظر) ٧(
   رح الكبـري للفيـومي ـ، وانظر املصباح املنـري يف غريـب الشـ)٢٦٤ :ص(التوقيف عىل مهامت التعاريف للمناوي ) ٨(

)٤٨٢/ ٢.(  
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 :التعريف املركب للعنوان: ثانيًا
       : مـن خــالل مــا ســبق مــن التعريـف املفــرد يمكــن تعريــف عنــوان البحــث

 :مركبًا عىل شقني) حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته(
التـزام مـن ارتكـب : (ين تكاليف عالج املجني عليـه هـوحتمل اجلا: األول -

 ).فعالً حصل به التعدي عىل بدنٍ بنفقة مداواة املعتد عليه
دفع من ارتكب فعـالً حصـل بـه : (تعويض املجني عليه عام فاته هو: الثاين -

       رره بضـياع أمـر مل يسـتفد منـهـالتعدي عىل بدنٍ بدالً ماليًا إىل املعتد عليه؛ لتض
 ).أو يدركه
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 :املراد باملسألة :املطلب األول

 : بعد التعريف السابق يف التمهيد يمكن القول بأن املراد هبذه املسألة هو
ما احلكم يف التزام من ارتكب فعالً حصل به التعدي عىل بـدنٍ بنفقـة مـداواة 

 . املعتد عليه، من أجرة الطبيب وثمن الدواء ونحومها من لوازم ذلك
 :حترير حمل النزاع يف املسألة :املطلب الثاين

اتفق الفقهاءُ السابقون عىل أن اجلـاين إذا اعتـد عـىل بـدن املجنـي عليـه ومل 
كـام أن عامـة الفقهـاء قـرروا بأنـه إذا أمكـن  ،)١(ابتداء فال تعويض يتحملهجيرحه 

ـا ا عليـه وحكـى بعضـهم ذلـك اتفاقً           ، )٢(القصاص فال يتحمل اجلـاين شـيئاً زائـدً
ا عليـه وحكـى  ر يف الرشع فال يتحمل زائدً وقرروا أنه إذا كان يف اجلناية يشء مقدّ

عنـه، وحمـل اخـتالف الفقهـاء السـابقني ، وخـرج بعضـهم )٣(بعضهم ذلك اتفاقًا
واملعارصين يف حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه فيام ال قصاص فيه ممـا هـو 

را يف الش ر، بقـي أثـره عـىل ـدون النفس سواء أوجب شيئاً مقدّ رع أو لـيس بمقـدّ
؛ عىل ستة أقوال هي حتمل اجلـاين تكـاليف العـالج ضـمنًا : املجني عليه أو مل يبقَ

ى يف احلكومـة، أو حتملـه زيـادة مسـتقلة باإلضـافة إىل احلكومـة، أو حتملـه مرا عً
ر     تكاليف العالج فقط دون غريها، أو حتمله التكاليف باإلضـافة إىل مـا هـو مقـدّ

، وجممع األهنر يف رشح )١٣/٢١٢(، والبناية رشح اهلداية للعيني )١٠/٢٩٧(العناية رشح اهلداية للبابريت : انظر) ١(
والنافع الكبري للكنوي ، )٣٩٣-٣٩٢/ ٨(، وتكملة البحر الرائق للطوري )٢/٦٤٨(ملتقى األبحر لداماد أفندي 

  ).٥٠٥: ص(
 ).٤٦١/ ٣(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري : انظر) ٢(
 ).٦١٢/ ٣(، و حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )٤٦١/ ٣(حاشية الدسوقي : انظر) ٣(
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ر،  ا زائدة عليـه، أو عـدم حتمـل التكـاليف فـيام لـيس بمقـدّ ر مطلقً          أو ليس بمقدّ
ا فيام ر، وتفصـيل هـذه  أو عدم حتمل التكاليف مطلقً ر ومـا لـيس بمقـدّ هـو مقـدّ

 .   األقوال وأدلتها فيام ييل
 :األقوال يف املسألة وأدلتها :املطلب الثالث

ى فيام ليس  :القول األول يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه ضمنًا مراعً
 ، ر من الشجاج واجلروح يف احلكومة بقي أثرها عـىل املجنـي عليـه أو مل يبـقَ بمقدّ

، )٢(، واختاره مـن املعـارصين الـدكتور وهبـة الـزحييل)١(وإليه ذهب بعض احلنفية
 . )٣(وغريه

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
ا للجاينأن يف -١  .  تقرير هذا القول زجرً
 .أن فيه جرباً للرضر الواقع عىل املجني عليه -٢
 .)٤( يستحسن ذلك؛ ألن حق اآلدمي مبني عىل املشاححة -٣
أنه ال ينبغي اجلمع بني تعويضني يف جناية واحدة يف حمل واحـد، فـاملجني  -٤

ء عىل اجلـاين، فـال عليه إذا أخذ ما يستحقه من احلكومة فقد استوىف حقه، وال يش
 .)٥(يكلف بدفع تكاليف العالج إال ضمناً يف احلكومة

ره بعـض األنظمـة، والقـوانني السـائدة يف -٥ أن هذا القـول مسـاير ملـا تقـرِّ
 .)٦(عرصنا

        ، وحاشـية ابـن عابـدين )٧١٣: ص(، والـدر املختـار للحصـكفي )١٣١/ ٢(اجلوهرة النـرية للحـدادي : انظر) ١(
 ). ٢٥٥ -٢٥٤/ ٢(، والعقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية البن عابدين )٥٨٦/ ٦(

 ). ٥٧٦٨/ ٧(الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل : انظر) ٢(
، واألرش وأحكامه للـدكتور )٣٢:ص( عالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور اخلميس: انظر) ٣(

، وحكومة العدل وما يوجبها من اجلراحـات يف الفقـه اإلسـالمي للـدكتور إسـامعيل شـندي )٢/٩٨٧(العبيدي 
 ).٢٥: ص(

 ). ١٦٠/ ٣(، واللباب يف رشح الكتاب للصغاين )٥٨٦/ ٦(حاشية ابن عابدين : انظر) ٤(
 ).٢٦:ص( ة عليه للدكتور اخلميسعالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرص: انظر) ٥(
 ).٢٩٧:ص(، ونظرية الضامن للزحييل )٥٧٦٨/ ٧(الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل : انظر) ٦(
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يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه زيادة مسـتقلة عـىل مـا  :القول الثاين
ر من الشجاج واجلروح باإلضافة إىل احلكومة إن بقي أثرها عىل املجني  ليس بمقدّ

 .)١(عليه وبدون احلكومة إن مل يبقَ أثرها، وإليه ذهب بعض املالكية
 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل

ا عىل مسألة وجوب رفو -١ ـا  قياسً الثوب عىل املعتدي؛ فإن اجلاين لو شق ثوبً
ه فـإن أجـرة  ـا أو شـجّ كانت أجرة خياطته عليه، فكذلك اجلاين إذا جـرح شخصً

 .عالجه عليه
بناء عىل االستدالل السابق فإن األحر األخذ بـه؛ ألن الـدماء آكـد مـن  -٢

 .األموال
ه ظلم لـه، استحسان هذا القول؛ ألن يف حتمل املجني عليه تكاليف عالج -٣

 .)٢(لكونه تكلف ذلك من ماله؛ بسبب اعتداء غريه
ر  :القول الثالث يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه فقط فيام ليس بمقـدّ

ني، وهـو قـول عمـر بـن  من الشجاج واجلروح إذا مل يبقَ أثرها وبرئت من غري شَ
ــل ــن جب ــاذ ب ــاب، ومع ــفيان)٣(اخلط ــن أيب س ــة ب ــن )٤(، ومعاوي هم، ريض اهللا ع

، وعطـاء، وجماهـد، والفقهـاء )٧(، وعمـر بـن عبـدالعزيز)٦(، ورشيـح)٥(روقـومس

   ، والتـاج واإلكليـل للمـواق )٣٢١/ ٧(ر الفقهي البـن عرفـة ـ، واملختص)٥٧٥٩/ ١٢(التبرصة للخمي : انظر) ١(
)٣٣٨/ ٧ .( 

 ). ١٠/٩٠(و) ٣٢١/ ٧(، واملخترص الفقهي البن عرفة )٥٧٥٩/ ١٢(التبرصة للخمي : انظر) ٢(
،  )٢٦٨٢٢(رقـم ) ٣٥٣/ ٥(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الـديات، بـاب فـيام دون املوضـحة : انظر) ٣(

رقـم ) ١٤٦/ ٨(اج وكذلك ما أخرجه البيهقي يف السنن الكرب، كتاب الديات، باب ما دون املوضحة من الشج
، وكذلك ما أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار، كتاب الـديات، مجـاع الـديات فـيام دون الـنفس )١٦٢١٠(
 ). ١٦١٠١(رقم ) ١٢١/ ١٢(

رقـم ) ١٧٤/ ٨(ر الـذراع والسـاق ـما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء يف كسـ: انظر) ٤(
)١٦٣٣٦  .( 

، )٢٦٨١٩(رقـم ) ٣٥٢/ ٥(ما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الـديات، بـاب فـيام دون املوضـحة : انظر) ٥(
 ). ٢٧١٣٨(رقم ) ٣٨٠/ ٥(وكذلك ما أخرجه يف الكتاب نفسه، باب الضلع إذا كرس 

رقـم ) ٣٧٨/ ٥(ر ثـم تـربأ ـما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الديات، باب اليـد أو الرجـل تكسـ: انظر) ٦(
رقـم ) ٣٨٠/ ٥(ر ـ، وكذلك ما أخرجه يف الكتاب نفسه، باب الضلع إذا كس)٢٧١١٨(، وكذلك رقم )٢٧١١٣(
)٢٧١٣٨. ( 

رقـم ) ١٧٤/ ٨(ر الـذراع والسـاق ـما أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الديات، باب ما جاء يف كسـ: انظر) ٧(
 ).  ٢٦٨١٨(رقم ) ٣٥٢/ ٥(، وكذلك ما أخرجه يف الكتاب نفسه باب فيام دون املوضحة )١٦٣٣٦(
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، )٣(عـن أيب يوسـف ورواية ،)٢(، وحممد بن احلسن من احلنفية)١(السبعة من التابعني
 .)٤(واختاره غريهم

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
من ماله وأعطاه كون تكاليف العالج لزمت اجلاين؛ بسبب فعله فصار كأنه أخذ -١

 .)٥(للمعالج
ا للجاين-٢  . أن يف تقرير هذا القول زجرً
 .)٦(أن فيه جرباً للرضر الواقع عىل املجني عليه-٣
 .ملا تقدم من كونه قوالً لبعض كبار الصحابة وفقهاء التابعني-٤

ـا زيـادة عـىل مـا هـو  :القول الرابع يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه مطلقً
، وإليـه ذهـب بعـض  ر بقي أثره عىل املجنـي عليـه أو مل يبـقَ ا أو ليس بمقدّ ر رشعً مقدّ

 .)٩(، وغريمها)٨(، ومعايل الشيخ عبداهللا املطلق)٧(املعارصين كالشيخ مصطفى الزرقا
 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل

لوال حتمل العالج ربام حصلت رساية اجلناية يف اجلروح والشجاج قـد أنه  -١
 .تصل إىل تلف النفس

، واجلامع ملسائل املدونة البن )٤١٨/ ١٣(، والنوادر والزيادات للقريواين )٤٣٣/ ٣(املدونة لإلمام مالك : انظر) ١(
ــقيل  ــونس الص ــان والت ،)٤٣٤/ ١٥(ي ــد والبي ــن رش ــيل الب ــي )٢١٣/ ٩(حص ــيل للرجراج ــاهج التحص           ، من

)١٣١/ ١٠ .( 
         ، وبـدائع الصــنائع للكاســاين )١١٣/ ٣(، وحتفـة الفقهــاء للســمرقندي )١٨٩: ص(ر القــدوري ـخمتصــ: انظـر) ٢(

 ). ٢٧٧: ص(، وبداية املبتدي للمرغيناين )٣٢٤و ٣١٦/ ٧(
، وتكملة البحر الرائـق للطـوري )١٠٨/ ٢(رو ـ، ودرر احلكام ملال خس)١٣٨/ ٦(تبيني احلقائق للزيلعي : انظر) ٣(

 ). ٦٤٨/ ٢(، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر لداماد أفندي )٣٨٨/ ٨(
 ). ١٥٠/ ٦(، ورشح خمترص خليل للخريش )١١٥٣/ ٢(  روضة املستبني البن بزيزة: انظر) ٤(
 ). ٤٦٩/ ٤(، واهلداية يف رشح بداية املبتدي للمرغيناين )٣١٦/ ٧(بدائع الصنائع للكاساين :  انظر) ٥(
 ). ١٥٧/ ٧(، وقرة عني األخيار لعالء الدين ابن عابدين )٥٨٦/ ٦(حاشية ابن عابدين :  انظر) ٦(
 ).١٣٩-١٣٧: ص(الفعل الضار والضامن فيه للزرقا : انظر) ٧(
 .)٣١٥-٣١٢: ص(اين عن عالج املجني عليه وضامن تعطله عن العمل، للدكتور املطلق مسؤولية اجل: انظر) ٨(
، واإلذن يف إجـراء العمليـات الطبيـة )١٥٤: ص(ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممـد رساج : انظر) ٩(

 ).١٤٢:ص(أحكامه وأثره يف ضامن اخلطأ للدكتور هاين اجلبري 
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تكاليف العالج رضر مايل يلحق باملجني عليه، غري األذ الـذي حلقـه يف  -٢
رر الـذي ـجسمه، فإذا كانت تكاليف العالج هي حكومة العدل الواجبة بقي الض

اآلخـر إزالتـه، وهـذا منـافٍ لعـدل أصاب جسمه بال عوض؛ إذ مل يضمن القول 
 .الرشيعة احلكيمة واعتداهلا

  راية إىل الـنفس، ـأن تكاليف العالج قد تستغرق معظم الدية يف حال السـ -٣
           أو أكثر يف هذه احلالة، ومـن ثـم فـال يبـقَ لورثـة املجنـي عليـه يف احلالـة األوىل، 

و يشء يسري؛ وهذا خـالف املقصـود أو املجني عليه يف احلالة الثانية من الدية س
ا عام فقد من نفس، أو عضو، أو ما شان من البدن  .الرشعي يف جعل الدية عوضً

أن ذلك يتفق مع قواعد املسؤولية يف الرشيعة؛ إذ هو داخل يف باب إتالف  -٤
 .مال غريه بالتسبب، أي فال يتعارض مع وجوب الدية واألرش

 .)١( القولذ هبذا أنه ليس هناك من نص مانع لألخ -٥
ر  :القول اخلامس ال يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه فيام لـيس بمقـدّ

  من الشجاج واجلروح إذا مل يبقَ أثرها وبرئت من غري شـني، وإليـه ذهـب اإلمـام 
 .  )٥(واملعارصين )٤(، وغريمها من السابقني)٣(، ومالك)٢(أبو حنيفة

مسؤولية اجلاين عن عـالج املجنـي عليـه وضـامن  ، و)١٣٩-١٣٧: ص(الضامن فيه للزرقا الفعل الضار و: انظر) ١(
 .)٣١٥-٣١٢: ص(و ) ٢٩٣-٢٩٢: ص(تعطله عن العمل، للدكتور املطلق 

، )١١٣/ ٣(، وحتفة الفقهاء للسـمرقندي  )٩٥/ ٤(ي ـ، واملبسوط للرسخس)١٨٩: ص(خمترص القدوري : انظر) ٢(
 ). ٢٧٧: ص(، وبداية املبتدي للمرغيناين )٣٢٤و ٣١٦/ ٧(وبدائع الصنائع للكاساين 

، وعقد )٥٦٣/ ٢٣(، واجلامع ملسائل املدونة البن يونس الصقيل )٣٩٧/ ١٣(النوادر والزيادات للقريواين : انظر) ٣(
ر ابـن ـ، والتوضـيح يف رشح خمتصـ)٣٦٣/ ١٢(، والـذخرية للقـرايف )١١١٤/ ٣(اجلواهر الثمينة البـن شـاس 

 ).١٤٠/ ٨(للجندي احلاجب 
، وكفايـة الطالـب الربـاين )٣١٧/ ٧(، وبدائع الصنائع للكاساين )٢١٣/ ٩(البيان والتحصيل البن رشد : انظر) ٤(

 ). ٥٨٥/ ٢(، والبهجة يف رشح التحفة للتسويل )٦١٢/ ٣(، والرشح الصغري للدردير ) ٣٠٥/ ٢(للمنويف 
ادي غري املبارش الناتج عـن اجلنايـة أو الشـكو الكيديـة للـدكتور التعويض املادي عن الرضر األديب أو امل: انظر) ٥(

 ). ٧٥: ص(حممد اجلالل 
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 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
١-  ، األثر والشني الذي حلق بـاملجني عليـه يف الشـجة واجلـرح زال ومل يبـقَ

وحتمل التكاليف إنام جيب بوجود األثـر والشـني، فـإن زال أثـر الشـجة واجلـرح 
 .)١(سقطت تكلفة عالجها

أن حتمل اجلاين تكاليف العالج ليس باألمر املعلـوم مـن أمـر النـاس وال  -٢
 .معموالً به عندهم

ني عليه يف حال برء عىل شني ال يقىض له بقضاءين يف يشء واحـد؛ أن املج -٣
فال جيمع له بني ما شانه وما أنفق يف العالج، إنام يقىض له بام شانه؛ فكذلك يقـاس 

 .  )٢(عليه حال برئه من غري شني فال يقىض له بيشء
ـا فـيام هـو  :القول السادس ال يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه مطلقً

، وإليه ذهب بعـض مق ر بقي أثره عىل املجني عليه أو مل يبقَ ا أو ليس بمقدّ ر رشعً دّ
 .  )٤(، واختاره غريه)٣(املعارصين كسامحة الشيخ حممد بن إبراهيم

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
ر رشعاً؛ فكام أنه ال يتحمـل اجلـاين  -١ ر عىل ما فيه مقدّ قياس ما ليس فيه مقدّ

ر فيه إال األرشفيام فيه  ر؛ فكذلك ال يتحمل فيام ال مقدّ ا سو املقدّ ر رشعً  .مقدّ
واخللفـاءِ الراشـدين عـدد غـري قليـل مـن  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه وقع يف عهد النبـي  -٢

ر، واحلكومـة  ر فـيام فيـه مقـدّ اجلنايات، ومل ينقل عنهم سو احلكم بالدية، واملقدّ
ر فيه، ومل ينقل عنهم احلكم بثمن الدو اء وأجـرة الطبيـب ونحـوه مـن فيام ال مقدّ

 .تكاليف العالج، ولو وجد لنقل
األدلة الكثـرية عـىل حرمـة مـال املعصـومني إال بـرىض نفـس، أو سـبب  -٣

 .)٥(مرشوع

 ). ٣١٦/ ٧(، وبدائع الصنائع للكاساين )١١٣/ ٣(حتفة الفقهاء للسمرقندي  : انظر) ١(
 ).٥٦٣/ ٢٣(، واجلامع ملسائل املدونة البن يونس الصقيل )٣٩٧/ ١٣(النوادر والزيادات للقريواين : انظر) ٢(
 ).٣٤٢- ٣٤١/ ١١(فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ : انظر) ٣(
 .)٢٣٣:ص(هل يضمن اجلاين منفعة املجني عليه مدة احتباسه باجلناية وتكلفة عالجه؟ للقايض الزغيبي : انظر) ٤(
 .)٢٣٣-٢٣١:ص( املرجع السابق: انظر) ٥(
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 :القول الراجح يف املسألة وسببه :املطلب الرابع
هـو القـول الرابـع وهـو أن يتحمـل  -والعلم عنـد اهللا-الذي يرتجح عندي 

ـا أو لـيس  ر رشعً ا زيادة عىل مـا هـو مقـدّ اجلاين تكاليف عالج املجني عليه مطلقً
، ويستثنى من ذلـك مـا إذا كـان املجنـي  ر بقي أثره عىل املجني عليه أو مل يبقَ بمقدّ

 .عليه تلقى العالج جماناً 
 :ويرجع سبب اختيار هذا القول ملا ييل

 . ه أصحاب هذا القول من أدلةلوجاهة ما ذكر -
رر الواقـع ودفعـه قـدر ـلعموم أدلة الرشيعة وقواعدها املوجبـة رفـع الضـ -

، وملـا تفـرع منـه مـن قواعـد )١(»رارـرر وال ضــال ض«: ملسو هيلع هللا ىلصاإلمكان، ومنها قوله 
 .)٣()الرضر يدفع بقدر اإلمكان: (، وقاعدة)٢()الرضر يزال: (فقهية نحو قاعدة

الطبي وتغيري تكاليفه يف زماننا املعارص عام كان متعارفًـا لتطور واقع العالج  -
م نوعية العالج، واختالف ختصصاته الطبيـة،  عليه يف األزمنة السابقة؛ بسبب تقدّ
وأدواته، وأجهزته، وأدويته، وخدماته املقدمـة للمجنـي عليـه املعـالج، وارتفـاع 

 .كلفته مما يصعب معه حتمله
عليه تكاليف عالجه بسبب جناية غـريه عليـه  أنه قد يكون يف حتمل املجني -

رُ ﴿: سبحانه وتعاىلنوع ظلم له، لقوله  الَ تَـزِ ـا وَ يْهَ لَ ـسٍ إِالَّ عَ ـلُّ نَفْ ـبُ كُ سِ الَ تَكْ وَ
 رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ   .)٥(»ال جيني جان إال عىل نفسه«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله )٤(﴾ۚوَ

 

هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم احلديث ) ٦٦/ ٢(املستدرك عىل الصحيحني، كتاب البيوع، أخرجه احلاكم يف ) ١(
 ).صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاه

  ).١٠٤: ص(، واألشباه والنظائر البن نجيم )١٢/ ١(األشباه والنظائر للسبكي ) ٢(
  ).٢٧: ص(جملة األحكام العدلية ) ٣(
 .١٦٤:األنعام) ٤(
رقـم احلـديث ) ٣٤/ ٤(الرتمذي يف السنن، أبواب الفتن، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حـرام، أخرجه ) ٥(

 ).هذا حديث حسن صحيح: (، وقال)٢١٥٩(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٥٠
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ٥١                            حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته                                                                                                          
 رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض -معايل الشيخ عبد العزيز بن صالح احلميد                                                                            

 
Ï‡_oÿ^=pwgª^=W=

=<.^=u˙ƒ=ŒÎÿ_’j=Ï‡_§^=⁄›¢=m_—Îg�j
=ÊÎŸƒ=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=_�Î‹_¡‡Ë=_�ÎÛ_ò–

ÔÍÉÈ≈åÿ^W=
قضـائيًا يف تطبيقات حتمل اجلاين تكاليف عـالج املجنـي عليـه  :املطلب األول

 :اململكة العربية السعودية
 بحمد اهللا وفضله وحسن -من املعلوم أن القضاء يف اململكة العربية السعودية 

،  واملحاكم فيها )١(يستمد سلطته من سلطان الرشيعة اإلسالمية -تدبري والة األمر
ريعة اإلسالمية، وفقـاً ملـا دل عليـه ـأمامها أحكام الشتطبّق يف القضايا املعروضة 

الكتاب والسـنة، ومـا يُصـدره ويل األمـر مـن أنظمـة ال تتعـارض مـع الكتـاب 
الوقت احلايل يف اململكة العربية السـعودية  ، فمن هذا املنطلق فالقضاء يف)٢(والسنة

ريعة يف موضـوع القضـايا ـله حرية االجتهاد الفقهـي املسـتمد مـن أحكـام الشـ
املعروضة أمامه عىل وجه العموم، وكذلك عىل وجه اخلصوص فيام يتعلق بمسألة 

 . ريعةـبحثنا أو األخذ باآلراء الفقهية املستمدة من أحكام الش
ام الصادرة من حماكم اململكة يف القضايا املعروضـة أمامهـا وبالنظر إىل األحك

بشأن مسألة حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه يمكن القول بأن للقضاة فيها 
 :رأيني مها -حسب ما وقفت عليه من أحكام-

ا زيادة عىل مـا هـو حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه  :الرأي األول مطلقً
ا أو ل ر رشعً رمقدّ  .)٣(يس بمقدّ

 .من النظام األسايس للحكم) ٤٦(املادة : انظر) ١(
مـن نظـام ) ١(رعية، واملـادة ـمن نظام املرافعـات الشـ) ١(من النظام األسايس للحكم، واملادة ) ٤٨(املادة : انظر) ٢(

 .اإلجراءات اجلزائية
 =هــ، والصـك٤/٦/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٥٥٥٦(الصك الصادر من املحكمة العامـة يف الريـاض بـرقم : انظر) ٣(
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 :واألسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي يف أحكامهم هي
 .)١(»ال رضر وال رضار«:ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول  -
من أنه جيب الضامن يف الغصب واإلتالف ألن كل ذلـك : ما ذكره الكاساين -

 .)٢(اعتداء وإرضار
اجلـاين تكـاليف ال شك يف وجوب حتمل : (ما ذكره مصطفى الزرقا من أنه -

العالج الطبي، إذ لوال هذا العالج ربام حصلت رسايـة يف اجلراحـات قـد تتلـف 
 )٤( )٣( )النفس
ألن القول بإلزام اجلاين بتحمل نفقة العالج الطبي ال يتعارض مـع عمـوم ( -

 .)٥( )أدلة الرشيعة اإلسالمية التي تقيض برفع الرضر وإزالته
ـا ال يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه  :الرأي الثاين ر رشعً فيام هو مقدّ
ر  .)٦(أو ليس بمقدّ

 :واألسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي يف أحكامهم هي
ا -  .ملا قرره الفقهاء من أن املستحق عىل اجلاين يف اخلطأ هو املقدر رشعً
أمـا أجـرة مـدة : (رمحه اهللا بقولـهملا أفتى به سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم  -

باملعاجلة شهرين ونفقته تلك املدة وأجـرة الطبيـب فـال  -أي املجني عليه-تعطله 
 .)٧( )أعرف استحقاقه الرجوع به عىل من دعمه

 .هـ٥/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧١٠١(الصادرمن املحكمة العامة يف الرياض برقم =
هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم احلديث ) ٦٦/ ٢( ستدرك عىل الصحيحني، كتاب البيوعأخرجه احلاكم يف امل) ١(

 ).صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاه
 ).١٦٥/ ٧(بدائع الصنائع للكاساين : انظر) ٢(
 ).١٣٧: ص(الفعل الضار والضامن فيه للزرقا ) ٣(
 .هـ٤/٦/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٥٥٥٦(الصك الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم : انظر) ٤(
 .هـ٥/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧١٠١(الصك الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم ) ٥(
الصك الصادر من املحكمة العامة بمحافظة الزلفي املصادق عليه من حمكمة التمييز يف الرياض بالقرار رقم : انظر) ٦(

يف ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(هـ، والصك الصـادر مـن املحكمـة العامـة يف الريـاض بـرقم ١٤٢٠لعام ) أ/٣/ج/١٣٤(
هــ ٢٤/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(هـ، والصك الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم ٢٠/٧/١٤٣٧

 .هـ٢٣/١/١٤٣٨يف ) ٣٨٢٩٩٣٧(املؤيد من حمكمة االستئناف يف منطقة الرياض بالقرار رقم 
 .)٣٤٢/ ١١(فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ٧(
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أنـه بتأمـل (:خ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا منوكذلك ملا أفتى به سامحة الشي -
يتحمـل مـا ينفقـه املصـاب عـىل نفسـه مـدة ما ذكره مل يظهـر لنـا منـه أن اجلـاين 

 )٢()١()مرضه
وبالنظر يف جممل هذه اآلراء يمكن القـول بـأن التطبيـق القضـائي يف اململكـة 
العربية السعودية ال خيرج عام قرر لد الفقهاء من أقوال يف هذه املسألة، وهـو مـا 

ا يف القول الرابع، والسادس  .ذكرناه سابقً
          نظاميًـا تطبيقـات حتمـل اجلـاين تكـاليف عـالج املجنـي عليـه  :املطلب الثاين

 :يف اململكة العربية السعودية
من فضل اهللا ومنته عىل هذه البالد الطيبة املباركة أن جعل دستورها كتـاب اهللا 

، وجعلهام احلاكمني عىل مجيع أنظمة الدولة، وجعل وضـع ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وسنة رسوله 
 . )٣(ا لقواعد الرشيعة اإلسالميةاألنظمة واللوائح وفقً 

وبالنظر فيام تيرس من األنظمة واللوائح يف اململكة العربية السعودية  فيام خيص 
موضوع مسألتنا نجدها قررت أن األصـل يف حتمـل تكـاليف العـالج اإلسـعايف 
سواء للمجني عليه أو غريه وبعد استقرار حالتهام يف املؤسسات الصحية احلكومة 

يكون عـىل نفقـة الدولـة للمـواطنني السـعوديني، أمـا املقيمـون غـري أو اخلاصة 
ا للقواعـد  السعوديني فاملقرر حتمل التكاليف عىل كفالئهم، ورشكات التأمني وفقً

ا وال يعني ذلك عدم جواز مطالبة كفالء املقيمني اجلـاين أو غـريه  -، )٤(املبينة نظامً
ا يف إيـراد التفريعـات ومل يتوسع املـنظم السـع -من متحميل املسؤولية  ودي كثـريً

حول مسألة حتمل تكاليف العالج لألصل الذي ذكرنا، وكذلك لكـون األحكـام 
 .املوضوعية كام بينا يف املطلب السابق عائدة لنظر السلطة القضائية أو شبهها

 ).٣٤٢/ ١١(فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ١(
هــ، والصـك ٢٠/٧/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(الصك الصادر من املحكمة العامـة يف الريـاض بـرقم : انظر) ٢(

االسـتئناف هـ املؤيد من حمكمـة ٢٤/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم 
 .هـ٢٣/١/١٤٣٨يف ) ٣٨٢٩٩٣٧(يف منطقة الرياض بالقرار رقم 

 .من النظام األسايس للحكم) ٦٧-٧-١(املواد : انظر) ٣(
 .من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحتها التنفيذية) ١٦(املادة : انظر) ٤(
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ا وإجراءً حول هذه املسألة ما ييل  :ومما ورد تفريعً
ن مالح السفينة املريض أو املجـروح ما ورد يف نظام املحكمة التجارية من أ -

أو املعطل يأخذ مصـاريف الطبيـب واجلـراح مـدة مرضـه وجرحـه عـىل الوجـه 
املرشوح يف النظام إال إذا خرج من السفينة بال رخصة فجرح أو تعطـل أو مـرض 
بسبب نزاعه ومعارضته، أو بسبب حركـات غـري الئقـة تقـع منـه فتبقـى حينئـذ 

 .)١(حسابه مصاريف الطبيب واجلراح عىل 
ما ورد يف نظام العمل من أنه إذا أصيب العامل بإصابة عمل، فإن صـاحب  -

       العمل يلتزم بعالجه، ويتحمل مجيـع النفقـات الالزمـة لـذلك، بطريقـة مبـارشة
أو غري مبارشة، بـام فيهـا اإلقامـة يف املستشـفى، والفحـوص والتحاليـل الطبيـة، 

ات االنتقال إىل أماكن العالج، بحسـب مـا واألشعة، واألجهزة التعويضية، ونفق
ا  .)٢(هو مقرر نظامً

وال تعني هذه التفريعات واإلجراءات عدم جواز مطالبة مـن حتمـل تكـاليف 
 .العالج ابتداء اجلاين أو غريه، وإنام هو حتمل ابتدائي لتكاليف العالج يف األصل

ن رر مــه ضـويف املجمل العام فإن نظام اإلجـراءات اجلزائيـة جييـز ملـن حلقـ
أن يطالـب بحقـه اخلـاص أمـام املحكمـة املنظـورة  -ولوارثه من بعده-اجلريمة 

اجلزائية العامة يف أي حال كانت عليها الدعو ٣(أمامها الدعو(. 
ومما سبق يتضح أن التطبيق النظامي يف اململكة العربية السعودية ملسألة حتمـل 

املنظم بشكل مفصل وبنيّ بل أشـري اجلاين تكاليف عالج املجني عليه مل يتطرق له 
 .إليه بإشارات جمملة

   

 .من نظام املحكمة التجارية) ٢٢٨-٢٢٧-٢٢٦(املادة : انظر) ١(
 .من نظام العمل) ١٣٣(املادة : انظر) ٢(
 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١٤٧(املادة : انظر) ٣(
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 -بعد التعريف بعنوان البحث يف التمهيد-يمكن القول بأن املراد هبذه املسألة 
 : هو

 ما حكم دفع من ارتكب فعالً حصل به التعدي عىل بدنٍ بدالً ماليًا إىل املعتد
ن املصـالح مـ عليه؛ لترضره بضياع أمر مل يسـتفد منـه أو يدركـه يف مـدة مداواتـه

 . واألمور الواقعة أو املتوقعة
الكسـب الـذي ينفـق : أو مؤكدة الوقـوعومن أمثلة املصالح واألمور الواقعة 

): املحتملـة الوقـوع(عىل نفسه منه ونحوه، ومن أمثلة املصالح واألمـور املتوقعـة 
 .املسابقة الوظيفية أو الرتقية ونحوها

حكـم تعـويض املجنـي : األول منهام: وملا سبق يمكن تفريع املسألة إىل فرعني
تعويضـه : املصالح واألمور الواقعة، واآلخر منهام عليه عام فاته يف فرتة عالجه من

 .عام فاته من املصالح واألمور املتوقعة
املصالح  حكم تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه من : املطلب األول

 :أو املؤكدة الوقوع األمور الواقعةو
 :حترير حمل النزاع يف املسألة :أوالً 

تعد هذه املسألة من املسائل قليلـة التنـاول وعـىل نطـاق ضـيق لـد الفقهـاء 
السابقني وتناوهلم هلا كان عىل تطبيقاهتـا مـن نفقـة املجنـي عليـه أو كسـبه، وقـد 

تعويض املجني عليه عام فاتـه : ياختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال ه
، أو عدم تعـويض املجنـي عليـه عـن املصالح واألمور الواقعةيف فرتة عالجه من 

ا ضمنيًا يراعى يف احلكومة  .ذلك، أو تعويضه تعويضً
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 :األقوال يف املسألة وأدلتها:ثانيًا 
املصـالح  يعوض املجنـي عليـه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه مـن  :القول األول
، )٢(، وبعـض احلنفيـة)١(وإليـه ذهـب رشيـحأو املؤكـدة الوقـوع،  واألمور الواقعة

  ،ومعـايل الشـيخ )٤(، واختـاره مـن املعـارصين الـدكتور وهبـة الـزحييل)٣(واملالكية
 .)٦(وغريمها ،)٥(عبداهللا املطلق

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
 .)٧(لكونه املعتدياجلاين أحق أن حيمل عليه التعويض  -١
ا عىل مسألة ضامن فوات منافع احلر فـرتة حبسـه، فتعـويض املجنـي  -٢ قياسً

عليه عام فاته من األمور واملصالح الواقعة أو املؤكدة يف فرتة العـالج، يقـاس عـىل 
 .ضامن ما فات من منافع احلر فرتة حبسه

: ملسو هيلع هللا ىلصقولـه  عموم األدلة املوجبة لرفع الرضر ودفعه قدر اإلمكـان، ومنهـا -٣
 .)٩) (٨(»ال رضر وال رضار«

املصـالح  ال يعوض املجني عليه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه مـن  :القول الثاين
، )١١(، والشـافعية)١٠(بعـض املالكيـةوإليه ذهب أو املؤكدة الوقوع،  واألمور الواقعة

 ).٨٩/ ١١(، واملحىل باآلثار البن حزم )٤٢٨/ ٧(اإلرشاف عىل مذاهب العلامء البن املنذر : انظر) ١(
، والعقـود )١٣٠ /٧(، وقرة عني األخيار لعالء الـدين ابـن عابـدين )٧٠٧: ص(الدر املختار للحصكفي : انظر) ٢(

 ). ٢٥٥/ ٢(الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية البن عابدين 
 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة يف رشح التحفة للتسويل )٢٣٣/ ٦(حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين  : انظر) ٣(
 ). ٢٩: ص(نظرية الضامن للزحييل : انظر) ٤(
 .)٣٢٧: ص(تعطله عن العمل، للدكتور املطلق مسؤولية اجلاين عن عالج املجني عليه وضامن : انظر) ٥(
، واإلذن يف إجـراء العمليـات الطبيـة )١٥٤: ص(ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممـد رساج : انظر) ٦(

رر األديب أو املادي غري ـ، والتعويض املادي عن الض)١٤٣:ص(أحكامه وأثره يف ضامن اخلطأ للدكتور هاين اجلبري 
 ).٧٧: ص(اتج عن اجلناية أو الشكو الكيدية للدكتور حممد اجلالل املبارش الن

 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة يف رشح التحفة للتسويل )٢٣٣/ ٦(حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين  : انظر) ٧(
هذا حديث : (، وقال)٢٣٤٥(رقم احلديث ) ٦٦/ ٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب البيوع، ) ٨(

 ).يح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاهصح
 ).١٥٤: ص(ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد رساج : انظر) ٩(
 ). ٥٨٦/ ٢(، والبهجة يف رشح التحفة للتسويل )٢٣٤/ ٦(حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين  : انظر) ١٠(
 ). ٦٩٨/ ٢(فتاو ابن الصالح : انظر) ١١(
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، )٢(، وابـن عثمـني)١(املعارصين كسامحة الشيخ حممـد بـن إبـراهيمواختاره بعض 
 .  )٤(وغريهم، )٣(الزرقا ومصطفى

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
قياساً عىل حكم مسألة أن منـافع احلـر ال تعـوض إذا مل يسـتعملها اجلـاين  -١

 .)٥(ويستغلها
الرشيعة قد أخذت بمبدأ التسعري اإللزامي فـيام هـو مقـدر مـن الـديات،  -٢

ا مجيع األرضار التي حلقـت باملضـ رور مـن ـالذي يفرتض أن يغطي حكامً واعتبارً
 .اجلناية، ويقاس عليها ما ليس بمقدر

النظر الرشعي هيدف إىل املسـاواة ومنـع الغلـو يف التقـديرات الشخصـية  -٣
 .للرضر

ثـرية عـىل حرمـة مـال املعصـومني إال بـرىض نفـس، أو سـبب األدلة الك -٤
 .)٦(مرشوع

ـا ضـمنيًا يراعـى يف احلكومـة، وال  :القول الثالث يعوض املجني عليه تعويضً
ا مستقالً عام فاته يف فـرتة عالجـه مـن        املصـالح واألمـور الواقعـة يعوض تعويضً

 .   )٨(بعض املعارصين ، واختاره)٧(أو املؤكدة الوقوع، وإليه ذهب بعض احلنفية

 ).٣٤٢- ٣٤١/ ١١(رسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فتاو و: انظر) ١(
 ).١٦٦:ص(املنتقى من فرائد الفوائد البن عثيمني : انظر) ٢(
 ).١٣٩-١٣٧: ص(الفعل الضار والضامن فيه للزرقا : انظر) ٣(
 .)٢٣٦:ص(عالجه؟ للزغيبي هل يضمن اجلاين منفعة املجني عليه مدة احتباسه باجلناية وتكلفة : انظر) ٤(
، وفتاو ابن )٥٨٦/ ٢(، والبهجة يف رشح التحفة للتسويل )٢٣٤/ ٦(حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين  : انظر) ٥(

 ). ٦٩٨/ ٢(الصالح 
هل يضمن اجلاين منفعة املجني عليه مدة احتباسه باجلنايـة ، و)١٣٧: ص(الفعل الضار والضامن فيه للزرقا : انظر) ٦(

 .)٢٣٦-٢٣٥:ص(ة عالجه؟ للزغيبي وتكلف
      ، وحاشـية ابـن عابـدين )٧١٣: ص(، والـدر املختـار للحصـكفي )١٣١/ ٢(اجلوهرة النـرية للحـدادي : انظر) ٧(

)٥٨٦/ ٦ .( 
وعـالج املجنـي عليـه وتعطلـه وفـوات ، )٣٦٣: ص(التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي لبـو سـاق : انظر) ٨(

 ).٢/٩٨٧(، واألرش وأحكامه للدكتور العبيدي )٤٨-٤٧:ص( اخلميسالفرصة عليه للدكتور 
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 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
أنه ال ينبغي اجلمع بني تعويضني يف جناية واحدة، واملجني عليـه إذا أخـذ  -١

الدية أو احلكومة فقد استوىف حقـه، وال يسـتحق مـا زاد عـىل ذلـك، وال يكلـف 
 .)١(اجلاين بدفع تكاليف العالج إال ضمناً يف احلكومة

عة أحد ضبط ما حيصله املجني عليه وحتديده لو كان سليامً مـن عدم استطا -٢
اجلناية ومل يعطله أحد، فقد يمرض، وقد حيبس، وقد ال يعمل وهو سـليم كـام لـو 
أخذ إجازة عمل بال راتب ونحو ذلك مـن االحـتامالت، وال ينبغـي التعويـل يف 

 .)٢(تقدير التعويض عىل أمور ظنية مل تتحقق
 .)٣(املجني عليه حال تعطله للرضر الواقع عىل -٣

 :القول الراجح يف املسألة وسببه :ثالثاً 
بعد النظر يف األقوال السابقة وأدلتها، أجته هنـا إىل التوقـف عـن الرتجـيح يف 
هذه املسألة؛ لكون كل منها له حجته ووجاهته وقوته ولعدم تبني راجحهـا لـدي 

 . )٤(ا املقاميف الوقت احلايل عمالً بام قرره الفقهاء يف مثل هذ
املصـالح  حكم تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه من : املطلب الثاين
 ):املحتملة الوقوع( واألمور املتوقعة

 :حترير حمل النزاع يف املسألة :أوالً 
نْ تناول هذه املسـألة، وقـد تناوهلـا بعـض  مل أقف عند الفقهاء السابقني عىل مَ

، وقـد )٥(يقرره بعـض رجـال القـوانني الوضـعية املعارصين، ولعل سبب ذلك ما
عدم تعويض املجنـي عليـه : األول: اختلف املعارصون يف هذه املسألة عىل قولني

وعـالج املجنـي عليـه وتعطلـه وفـوات ، )٣٦٣: ص(رر يف الفقه اإلسالمي لبو سـاق ـالتعويض عن الض: انظر) ١(
 ).٤٨: ص( الفرصة عليه للدكتور اخلميس

 ).٤٨-٤٧:ص( عالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور اخلميس: انظر) ٢(
 ).٢/٩٨٧(األرش وأحكامه للدكتور العبيدي : انظر) ٣(
  ).١٤: ص(آداب الفتو واملفتي واملستفتي للنووي : انظر) ٤(
 ).١٢٥: ص(رر يف الفقه اإلسالمي لبو ساق ـالتعويض عن الض: انظر) ٥(
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: والثـاين ،)املحتملة الوقوع(املصالح واألمور املتوقعة  عام فاته يف فرتة عالجه من
 .تعويضه
 :األقوال يف املسألة وأدلتها  :ثانيًا

املصـالح  ال يعوض املجني عليه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه مـن  :القول األول
 .)٢(، وعدد من املعارصين)١(، ذهب إليه الشيخ عيل اخلفيفواألمور املتوقعة

 :واستدل أصحاب هذا القول بام ييل
لكون املجني عليه مل يفقد مصلحة قائمة، وإنام جمرد أمل واحتامل متوقـع،  -١

 . غري موجود بالفعل، وال قيمة ملعدوم
ا -٢  . )٣(ليست من األسباب الرشعية التي جتيز أخذ املال تعويضً
 .)٤(ملا فيه من ظلم وتعسف عىل اجلاين-٣

املصالح واألمور  جه من يعوض املجني عليه عام فاته يف فرتة عال :القول الثاين
 .)٥(الدكتور وهبة الزحييل، ذهب إليه املتوقعة

 :واستدل صاحب هذا القول بام ييل
رر، وتطالـب بضـامن األرضار املرتتبـة ـالقواعد العامة التي تنفي وقوع الض-

عىل الفعل بسبب تقصري، أو إمهـال، أو عـدم احـرتاز، أو لتعـارف النـاس، مثـل 
ــا (، و)ال رضر وال رضار يف اإلســالم(و، )رر يــزالـالضــ(قاعــدة  املعــروف عرفً

 .)٦( )كاملرشوط رشطًا

 ).٣٨: ص(الضامن يف الفقه اإلسالمي للخفيف : انظر) ١(
وضامن املنـافع يف الفقـه اإلسـالمي ، )١٢٦-١٢٥: ص(التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي لبو ساق : انظر) ٢(

 ).٥٠:ص( وعالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور اخلميس ،)٢/٦٥٧(للدكتور السلطان 
   قـه اإلسـالمي لبـو سـاق رر يف الفـالتعويض عـن الضـ، و)٣٨: ص(الضامن يف الفقه اإلسالمي للخفيف : انظر) ٣(

 ).٥٠:ص( وعالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليه للدكتور اخلميس ،)١٢٦-١٢٥: ص(
 ).٢/٦٥٧(ضامن املنافع يف الفقه اإلسالمي للدكتور السلطان : انظر) ٤(
 ). ٣٠: ص(نظرية الضامن للزحييل : انظر) ٥(
 . املرجع السابق) ٦(
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 :القول الراجح يف املسألة وسببه :ثالثاً 
بعد النظر يف القولني السابقني وأدلتهام، فأقول إن لكل منهام حجته، وأجته هنـا 
 إىل التوقف عن الرتجيح يف هذه املسألة؛ لعدم تبني راجحها لدي يف الوقت احلـايل

 . )١(عمالً بام قرره الفقهاء يف مثل هذا املقام
 
 
 
 
 
 

  

  ).١٤: ص(واملفتي واملستفتي للنووي آداب الفتو : انظر) ١(
                                                           



   ٦٣                            حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته                                                                                                          
 رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض -معايل الشيخ عبد العزيز بن صالح احلميد                                                                            

 
Ï‡_oÿ^=pwgª^=W=

=Ω=Êj_Ã=_›ƒ=ÊÎŸƒ=<.^=öÍÈ≈j=m_—Îg�j
=Êr˙ƒ=Ó3Ã=ÔÎfà≈ÿ^=Ô’Ÿ›ª^=Ω=_�Î‹_¡‡Ë=_�ÎÛ_ò–

ÔÍÉÈ≈åÿ^W=
قضـائيًا تطبيقات تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجـه : املطلب األول
 :السعودية يف اململكة العربية

بالنظر إىل األحكام الصادرة من حماكم اململكـة يف القضـايا املعروضـة أمامهـا 
بشأن مسألة تعويض املجني عليه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه بشـقيها مـن األمـور 

حسب ما وقفت -واملصالح الواقعة أو املتوقعة يمكن القول بأن رأي القضاة فيها 
 :ما ييل -عليه من أحكام

مسألة تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه من األمور واملصـالح : أوالً 
 :الواقعة أو املؤكدة الوقوع

عـدم تعـويض  -حسب ما وقفـت عليـه-فإن الرأي فيها لد بعض القضاة 
أو املؤكـدة  املصـالح واألمـور الواقعـة املجني عليه عام فاته يف فـرتة عالجـه مـن 

، ونقـص )٢(، وأجـرة التعطيـل عـن العمـل)١(سـةالوقوع، كالتأخر عن إمتـام الدرا
 .)٣(الراتب لتحويله إىل عمل أقل منه مرتبًا

 :واألسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي يف أحكامهم هي
ا -١  .ملا قرره الفقهاء من أن املستحق عىل اجلاين يف اخلطأ هو املقدر رشعً

 .هـ٢٣/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٨٨(الصك الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم : انظر) ١(
هــ املؤيـد مـن ٢٤/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصك الصادر من املحكمة العامـة يف الريـاض بـرقم : انظر) ٢(

 .هـ٢٣/١/١٤٣٨يف ) ٣٨٢٩٩٣٧(حمكمة االستئناف يف منطقة الرياض بالقرار رقم 
الصك الصادر من املحكمة العامة بمحافظة الزلفي املصادق عليه من حمكمة التمييز يف الرياض بالقرار رقم : انظر) ٣(

 .هـ١٤٢٠لعام ) أ/٣/ج/١٣٤(
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أما أجـرة مـدة : (إبراهيم رمحه اهللا بقولهما أفتى به سامحة الشيخ حممد بن  -٢
باملعاجلة شهرين ونفقته تلك املدة وأجـرة الطبيـب فـال  -أي املجني عليه-تعطله 

 .)١( )أعرف استحقاقه الرجوع به عىل من دعمه
أنه بتأمل : (وكذلك ملا أفتى به سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا من -٣

جلـاين يتحمـل مـا ينفقـه املصـاب عـىل نفسـه مـدة ما ذكره مل يظهـر لنـا منـه أن ا
 )٣()٢()مرضه

مسألة تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه من األمور واملصـالح : ثانيًا
 ):حمتملة الوقوع(املتوقعة 

عـدم تعـويض  -حسب ما وقفـت عليـه-فإن الرأي فيها لد بعض القضاة 
حمتملـة ( املصـالح واألمـور املتوقعـةاملجني عليه عـام فاتـه يف فـرتة عالجـه مـن 

، وأجرة املنزل الذي سيسكن فيه ، كالرواتب املستقبلية لعجزه عن العمل)الوقوع
 .)٤(حال حاجته للرعاية لكونه يسكن خارج املدينة التي تقدم فيها الرعاية

 :واألسباب التي يستند عليها القضاة أصحاب هذا الرأي يف أحكامهم هي
     فقه اإلسالمي ال يكـون إال عـن رضر مـايل واقـع فعـالً، التعويض يف ال( -١

 .)٥()أو ما يف حكمه
ومما سبق يتبني أن التطبيق القضائي يف اململكة العربية السعودية ال خيـرج عـام 
ا يف القـول الثـاين  قرر لد الفقهاء من أقوال يف هذه املسألة، وهو ما ذكرناه سـابقً

ح فاتـه يف فـرتة عالجـه مـن األمـور واملصـالمن مسألة تعويض املجني عليه عام 
وما ذكرناه يف القول األول من مسألة تعـويض املجنـي  الواقعة أو املؤكدة الوقوع،

 ).حمتملة الوقوع(عليه عام فاته يف فرتة عالجه من األمور واملصالح املتوقعة 

 ).٣٤٢/ ١١(فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ) ١(
 .املرجع السابق) ٢(
هــ، والصـك ٢٣/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٨٨(الصك الصادر من املحكمة العامـة يف الريـاض بـرقم : انظر) ٣(

هـ املؤيد من حمكمـة االسـتئناف ٢٤/٨/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٧٦٩٩(الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم 
 .هـ٢٣/١/١٤٣٨يف ) ٣٨٢٩٩٣٧(يف منطقة الرياض بالقرار رقم 

 .هـ٢٠/٧/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(ر من املحكمة العامة يف الرياض برقم الصك الصاد: انظر) ٤(
 .هـ٢٠/٧/١٤٣٧يف ) ٣٧١٠٠٦٦٥٧(الصك الصادر من املحكمة العامة يف الرياض برقم ) ٥(
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نظاميًـا يف تطبيقات تعويض املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجه : املطلب الثاين
 :اململكة العربية السعودية

يف اململكة العربيـة السـعودية فـيام خيـص مسـألتنا  األنظمة واللوائحبالنظر يف 
تعويض اجلاين للمجني عليه عام فاته يف فـرتة عالجـه نجـد أن املـنظم مل يتحـدث 
بشكل دقيق ومفصل عن مسـألة بحثنـا، وإنـام قـرر عـىل وجـه العمـوم يف نظـام 

أن  -ارثـه مـن بعـدهولو-رر مـن اجلريمـة ـة أنه ملن حلقـه ضـجلزائياإلجراءات ا
 يطالب بحقه اخلاص من تعويض وغريه أمام املحكمة املنظـورة أمامهـا الـدعو

 .)١(اجلزائية العامة
رر يف بعـض ـوكذلك قرر عىل وجه اخلصوص يف التعـويض عمـن حلقـه ضـ

 : اجلنايات ومنها ما ييل
يف نظام مزاولة املهن الصحية قرر أن كل خطـأ مهنـي صـحي صـدر مـن  -١

املامرس الصحي، وترتب عليه رضر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وحتدد 
 .)٢(مقدار هذا التعويض) اهليئة الصحية الرشعية(

نظام اإلخصاب واألجنـة وعـالج العقـم قـرر تشـكل جلنـة للنظـر يف يف  -٢
ا هلذا النظام والئحته التنفيذية، وتوقيع العقوبخمالفات أحكام هذا  ات املناسبة وفقً

رار ألصـحاب ـوحتديد مقدار التعويض عـن األضـ -عدا عقوبة السجن-النظام 
 .)٣( احلق اخلاص

يف نظام املرور قرر بأنه يعد احلادث املروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من  -٣
األنظمة، وأن كل من أتلف نفس إنسـان  اإلمهال، أو قلة االحرتاز، أو عدم مراعاة

ا- ا أو مفرطًا، يعاقـب دون إخـالل بـام يتقـرر  -كالً أو بعضً يف حادث سري متعديً
 .)٤(للحق اخلاص

 .من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١٥٣-١٤٧(املادة : انظر) ١(
 .من نظام مزاولة املهن الصحية) ٣٤-٢٧(املادة : انظر) ٢(
 .من نظام اإلخصاب واألجنة وعالج العقم) ٢٨(املادة : انظر) ٣(
 .من نظام املرور) ٦٢-٦٠(املادتني : انظر) ٤(
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ومما سبق يتضـح أن التطبيـق النظـامي يف اململكـة العربيـة السـعودية ملسـألة 
م بشـكل تعويض اجلاين للمجني عليه عام فاته يف فرتة عالجـه مل يتطـرق لـه املـنظ

مفصل بل أشري إمجاالً ألحقية من حلقه رضر من اجلناية املطالبة بحقه اخلاص مـن 
 .تعويض وغريه

  



   ٦٧                            حتمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته                                                                                                          
 رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض -معايل الشيخ عبد العزيز بن صالح احلميد                                                                            

 
Ôµ_¶^W=

m_ÎìÈkÿ^Ë=tÛ_k·ÿ^=fi‰`W=
 :أهم النتائج: أوالً 

حتمل اجلاين تكاليف عـالج -التعريف املركب لعنوان البحث بشقه األول -١
حصـل بـه التعـدي عـىل بـدنٍ بنفقـة التزام من ارتكب فعـالً : (هو -املجني عليه

:  فهـو -تعويض املجنـي عليـه عـام فاتـه-، أما الشق اآلخر )مداواة املعتد عليه
دفع من ارتكب فعالً حصل به التعدي عىل بـدنٍ بـدالً ماليًـا إىل املعتـد عليـه؛ (

 ).لترضره بضياع أمر مل يستفد منه أو يدركه
حكـم حتمـل اجلـاين تكـاليف  اختلف الفقهاءُ السابقون واملعـارصون يف -٢

را  عالج املجني عليه فيام ال قصاص فيه مما هو دون النفس سواء أوجب شيئاً مقـدّ
؛ عـىل سـتة أقـوال،  ر، بقي أثره عىل املجني عليـه أو مل يبـقَ يف الرشع أو ليس بمقدّ

ـا : والقول الراجح عندي هو أن يتحمل اجلاين تكاليف عالج املجنـي عليـه مطلقً
،  زيادة عىل ما ر بقي أثره عىل املجنـي عليـه أو مل يبـقَ ا أو ليس بمقدّ ر رشعً هو مقدّ

 .ويستثنى من ذلك ما إذا كان املجني عليه تلقى العالج جماناً 
حكـم حتمـل ال خيرج التطبيق القضائي يف اململكـة العربيـة السـعودية يف  -٣

عـام قـرر -حسب ما وقفت عليه مـن أحكـام- اجلاين تكاليف عالج املجني عليه
بتحمل اجلاين تكاليف عالج املجني عليه إما احلكم : لد الفقهاء من أقوال، وهو

ر بقي أثره عىل املجني عليـه أو مل  ا أو ليس بمقدّ ر رشعً ا زيادة عىل ما هو مقدّ مطلقً
ا ، وإما احلكم بعدم حتمله مطلقً  . يبقَ

ملعارصون يف حكم تعويض املجني عليـه عـام اختلف الفقهاءُ السابقون وا -٤
فاته يف فرتة عالجه من املصالح واألمـور الواقعـة أو املؤكـدة الوقـوع عـىل ثالثـة 

 .أقوال
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مل يتطرق الفقهاء السابقون حلكم تعويض املجني عليـه عـام فاتـه يف فـرتة  -٥
، وأمــا املعــارصون )املحتملــة الوقــوع(عالجــه مــن املصــالح واألمــور املتوقعــة 

 .فاختلفوا عىل قولني
حكـم تعـويض ال خيرج التطبيق القضائي يف اململكة العربية السعودية يف  -٦

       أو املتوقعـة  املجني عليه عام فاته يف فرتة عالجـه مـن  املصـالح واألمـور الواقعـة
عام قرر لد الفقهاء من أقوال، وهـو القـول  -حسب ما وقفت عليه من أحكام-

 .بعدم التعويض
لتطبيق النظامي يف اململكة العربية السعودية ملسألة حتمل اجلـاين تكـاليف ا -٧

، بـل  عالج املجني عليه وتعويضه عام فاته مل يتطرق إليه املنظم بشكل مفصل وبنيّ
أشري إمجاالً ألحقية من حلقه رضر من اجلناية املطالبة بحقه اخلـاص مـن تعـويض 

 .وغريه
 :التوصيات: ثانيًا

للواقـع العمـيل يف اجلهـات املعنيـة بتطبيـق املوضـوعات  عمراعاة املجمـ -١
املنظورة يف دوراته عند إعداد البحوث ومناقشتها، ويف املقابل كذلك عىل اجلهات 

 .املعنية باملوضوعات املنظورة مراعاة ما يصدر عن املجمع من قرارات علمية
 اقرتاح بحث موضوع أرش اجلناية عـىل األجهـزة واألعضـاء واألنسـجة-٢

 .واخلاليا الداخلية بجسم اإلنسان ومناقشة ذلك يف دورة املجمع املستقبلية
، وصـىل اهللا وسـلم )١(اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

  

) ٥/٢٢٤(،  إباحة التزوج بغري صـداقأثر عن ابن مسعود أخرجه النسائي يف سننه الكرب، كتاب النكاح ، باب ) ١(
 ).٥٤٩٦(رقمه 
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∆r^àª^Ë=áÉ_îª^=éàÂÃ=

 :الكتب والرسائل والبحوث العلمية: أوالً 
ليحيـى بـن رشف النـووي، حتقيـق بسـام عبـدالوهاب آداب الفتو واملفتي واملستفتي،  -١

 .هـ١٤٠٨اجلايب، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، سنة 
للدكتور فريد األنصاري، منشورات الفرقان، الدار أبجديات البحث يف العلوم الرشعية،  -٢

 .هـ١٤١٧البيضاء، الطبعة األوىل، سنة 
للـدكتور هـاين بـن ، جراء العمليات الطبية أحكامه وأثره يف ضامن اخلطأ الطبياإلذن يف إ -٣

 .هـ١٤٣٦عبداهللا اجلبري، دار كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، سنة 
، للدكتور حسـني بـن عبـد اهللا العبيـدي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة األرش وأحكامه -٤

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الريـاض، الدكتوراه يف الفقه من كلية الرشيعة بجامعة 
 .هـ١٤١٢سنة  

، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتـب العلميـة، األشباه والنظائر -٥
 .هـ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن -٦
بابن نجيم املرصي، حتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل، 

 .هـ١٤١٩سنة 
، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنـذر النيسـابوري، حتقيـق اإلرشاف عىل مذاهب العلامء -٧

صغري أمحد األنصاري أبو محاد، مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمـة يف اإلمـارات العربيـة 
 .هـ١٤٢٥تحدة، الطبعة األوىل، سنة امل

أليب النجا رشف الدين موسى بـن أمحـد احلجـاوي اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،  -٨
 .املقديس، حتقيق عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة بدون

بن سليامن املـرداوي لعالء الدين أيب احلسن عيل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  -٩
 .هـ١٣٧٥احلنبيل ، حتقيق حممد حامد الفقي، الطبعة األوىل، سنة 

، لربهان الدين عيل بن بداية املبتدي يف الفقه عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن -١٠
أيب بكر املرغيناين، حتقيق حامد إبراهيم كرسون وحممـد عبـد الوهـاب بحـريي، مطبعـة 

 .هـ١٣٥٥الطبعة األوىل، سنة  الفتوح، مرص،
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لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أمحـد الكاسـاين بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع،  -١١
 .هـ١٤٠٦احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، سنة 

ملحمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن احلسني بـدر الـدين العينـي البناية رشح اهلداية،  -١٢
بـريوت، الطبعـة األوىل، سـنة  احلنفي، حتقيق أمني صالح شعبان، دار الكتـب العلميـة،

 .هـ١٤٢٠
، لعيل بن عبد السالم بـن عـيل، أيب احلسـن )رشح حتفة احلكام(البهجة يف رشح التحفة  -١٣

ويل، حتقيق حممد عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  التُّسُ
 .ـه١٤١٨

، أليب الوليد حممـد البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف املسائل املستخرجة -١٤
بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق أمحد احلبايب، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت، الطبعـة 

 .هـ ١٤٠٨الثانية، سنة 
اق احلسينتاج العروس من جواهر القاموس -١٥ د بن عبد الرزّ بيـدي، ، ملحمد بن حممّ ي الزَّ

، )وزارة اإلعـالم(حتقيق مصطفى حجـازي وحسـني نصـار، وزارة اإلرشـاد واألنبـاء 
 .هـ١٤٢٢هـ حتى ١٣٩٦الكويت، سنة الطبعة بحسب األجزاء من 

، أليب عبداهللا حممد بـن يوسـف املـواق املـالكي، حتقيـق التاج واإلكليل ملخترص خليل -١٦
 . هـ١٤٢٣نة زكريا عمريات، دار عامل الكتب، الرياض، س

، لعيل بن حممد الربعي أيب احلسن املعروف باللخمي، حتقيق الدكتور أمحد عبـد التبرصة -١٧
                   الكـــريم نجيـــب، وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، قطـــر، الطبعـــة األوىل، 

 .هـ١٤٣٢ة سن
١٨-  ، بِيِّ لْ عيل فخـر الـدين الزيلعـي  لعثامن بنتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

احلنفي، وحمشيه شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بـن إسـامعيل بـن يـونس 
، املطبعة الكرب األمريية، ببوالق مرص، الطبعة األوىل، سنة  بِيُّ لْ  .هـ١٣١٣الشِّ

كتب ، ملحمد بن أمحد بن أيب أمحد، أيب بكر عالء الدين السمرقندي، دار الحتفة الفقهاء -١٩
 .هـ ١٤١٤العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، سنة 

ملحمد عميم اإلحسـان املجـددي الربكتـي،  دار الكتـب العلميـة، التعريفات الفقهية،  -٢٠
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، سنة 
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، للدكتور حممد بن املدين بوساق، دار اشـبيليا، التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي -٢١
 .هـ١٤١٩وىل، سنة الرياض، الطبعة األ

، للدكتور خالد بـن عبـدالعزيز التعويض عن الرضر املايل واملعنوي وتطبيقاته القضائية -٢٢
اجلريد، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه من كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد 

 .هـ١٤٣٢بن سعود اإلسالمية، الرياض، سنة  
األديب أو املادي غري املبارش الناتج عن اجلنايـة أو الشـكو التعويض املادي عن الرضر  -٢٣

، للدكتور حممد بن سنان اجلالل، بحث مقدم إىل املجمع الفقهي اإلسالمي التابع الكيدية
 . هـ١٤٣٦لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية والعرشين، مكة املكرمة، سنة 

: يل الطوري احلنفـي القـادري، وباحلاشـية، ملحمد بن حسني بن عتكملة البحر الرائق -٢٤
 .ملحمد أمني ابن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية منحة اخلالق

، خلليل بن إسحاق بن موسـى ضـياء التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب -٢٥
نجيبويه  الدين اجلندي املالكي املرصي، حتقيق الدكتور أمحد بن عبد الكريم نجيب، مركز

 .هـ١٤٢٩للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة األوىل، سنة 
لعبد الرؤوف املناوي، حتقيق عبداحلميد صالح محدان، التوقيف عىل مهامت التعاريف،  -٢٦

 .هـ١٤١٠عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة 
ي الصـقيل، معهـد ، أليب بكر حممد بن عبد اهللا بـن يـونس التميمـاجلامع ملسائل املدونة -٢٧

ملكرمـة، الطبعـة البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسـالمي بجامعـة أم القـر، مكـة ا
 .هـ١٤٣٤األوىل، سنة 

لشـمس الـدين حممـد بـن أمحـد جواهر العقود ومعني القضـاة واملـوقعني والشـهود،   -٢٨
املنهاجي األسيوطي الشافعي، حتقيـق مسـعد عبداحلميـد حممـد السـعدين، دار الكتـب 

 .هـ١٤١٧العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
يّ اليمنــي اجلــوهرة النــرية -٢٩ بِيــدِ ، أليب بكــر بــن عــيل بــن حممــد احلــدادي العبــادي الزَّ

 .هـ١٣٢٢احلنفي،املطبعة اخلريية، الطبعة األوىل، سنة 
حمد بن أمحد بـن عرفـة الدسـوقي املـالكي، دار ، ملحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري -٣٠

 .إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة بدون
، ملحمد بن أمحد بن حممد بن يوسف الرهوين، املطبعة حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين -٣١

 .  هـ١٣٠٦األمريية، بوالق يف مرص، الطبعة األوىل، سنة 
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مكـرم عيل بن أمحـد بـن ، أليب احلسنحاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين،  -٣٢
الصعيدي العدوي، حتقيق يوسـف الشـيخ حممـد البقـاعي، دار الفكـر، بـريوت، سـنة 

 .هـ١٤١٤
، أليب احلسـن عـيل احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين -٣٣

بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغـدادي الشـهري باملـاوردي، حتقيـق عـيل حممـد 
املوجود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، سـنة  معوض وعادل أمحد عبد

 .هـ ١٤١٩
لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زيـن احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،  -٣٤

الدين أيب حييى السنيكي، حتقيق الـدكتور مـازن املبـارك، دار الفكـر املعـارص، بـريوت، 
 .هـ١٤١١الطبعة األوىل، سنة 

، للـدكتور حكومة العدل وما يوجبها من اجلراحات يف الفقه اإلسالمي دراسـة مقارنـة -٣٥
 .هـ١٤٣١إسامعيل شندي، بحث منشور بموقع جامعة القدس املفتوحة، القدس، سنة 

ـني الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار -٣٦ صْ ، ملحمـد بـن عـيل بـن حممـد احلِ
حلنفي ، حتقيق عبد املنعم خليـل إبـراهيم،  دار الكتـب املعروف بعالء الدين احلصكفي ا

 .هـ١٤٢٣العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
، ملحمد بن فراموز الشهري بمال خرسو  احلنفي، دار مري درر احلكام رشح غرر األحكام -٣٧

 .هـ١٣٠٨، كراتيش باكستان، سنة كتبخانهحممد 
أمحد بن إدريس بن عبـد الـرمحن املـالكي الشـهري ، أليب العباس شهاب الدين الذخرية -٣٨

بالقرايف ، حتقيق حممد بو خبـزة، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، الطبعـة األوىل، سـنة 
 .م ١٩٩٤

، ملحمد أمني بن عمـر بـن عبـدالعزيز »حاشية ابن عابدين«رد املحتار عىل الدر املختار  -٣٩
 .هـ١٤١٢بعة الثانية، سنة عابدين الدمشقي احلنفي ، دار الفكر، بريوت، الط

ملنصور بن يونس البهويت احلنبيل، ختريج عبدالقدوس الروض املربع رشح زاد املستقنع،  -٤٠
 .هـ١٤١٦حممد نذير، دار املؤيد، الرياض،  مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة 

ي ، لعبدالعزيز بن إبراهيم بن أمحد القريش التميمروضة املستبني يف رشح كتاب التلقني -٤١
التونيس املعروف بابن بزيزة، حتقيق عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حـزم، بـريوت، الطبعـة 

 .هـ ١٤٣١األوىل، سنة 
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أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق بشار عواد  ،)اجلامع الكبري(سنن الرتمذي  -٤٢
 .م١٩٩٦معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

ردي اخلراساين، أيب بكـالكربالسنن  -٤٣ جِ وْ َ ر ، ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُرسْ
، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثـة، سـنة البيهقي
 .هـ ١٤٢٤

وباهلـامش  أليب الربكات أمحـد بـن حممـد الـدرديرالرشح الصغري عىل أقرب املسالك،  -٤٤
، ألمحد بن حممد الصاوي املـالكي، حتقيـق مصـطفى حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري

 .م١٩٨٦كامل وصفي، دار املعارف، القاهرة، سنة 
، )اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمـام ابـن عرفـة الوافيـة( رشح حدود ابن عرفة -٤٥

والطـاهر  نحممـد أبـو األجفـاحتقيـق أليب عبد اهللا حممد األنصـاري الرصـاع املـالكي، 
 .م١٩٩٣دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، سنة  املعموري،

، أليب عبد اهللا حممد اخلـريش املـالكي ، املطبعـة الكـرب األمرييـة، رشح خمترص خليل -٤٦
 .هـ ١٣١٧ببوالق مرص، الطبعة الثانية، سنة 

نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد  ، أليبالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٤٧
 . هـ١٤٠٧عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، سنة 

، للـدكتور حممـد أمحـد رساج، املؤسسـة اجلامعيـة ضامن العـدوان يف الفقـه اإلسـالمي -٤٨
 .هـ١٤١٤للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

 . م٢٠٠٠، لعيل اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة لضامن يف الفقه اإلسالميا -٤٩
، للدكتور عبداهللا بن عبدالرمحن السلطان، رسالة مقدمة ضامن املنافع يف الفقه اإلسالمي -٥٠

لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمـام حممـد بـن 
 .هـ١٤٢٣مية، الرياض، سنة  سعود اإلسال

للحسن بن حممد بن احلسن الصغاين، حتقيق حممد بـن العباب الزاخر واللباب الفاخر،  -٥١
 . م١٩٨١حسن آل ياسني، وزارة الثقافة واإلعالم ، اجلمهورية العراقية، سنة 

نجم بـن  ، أليب حممد جالل الدين عبد اهللا بنعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة -٥٢
محيد بـن حممـد حلمـر، دار الغـرب . د. شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، حتقيق أ

 .هـ ١٤٢٣اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
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، ملحمد أمني بن عمر بـن عبـدالعزيز عابـدين العقود الدرية يف تنقيح الفتاو احلامدية -٥٣
 .الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، الطبعة بدون

، للـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد الواحـد عالج املجني عليه وتعطله وفوات الفرصة عليـه -٥٤
، )٦٤(اخلميس، بحث حمكم منشور بمجلة البحوث الفقهية املعارصة، الرياض، العـدد 

 .هـ١٤٢٥سنة 
ملحمد بن حممد بن حممود، أكمل الـدين أيب عبـد اهللا ابـن الشـيخ العناية رشح اهلداية،  -٥٥

ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت ، دار الفكـر، بـدون طبعـة وبـدون شمس الدين 
 .تاريخ

، لعثامن بن عبد الرمحن تقي الدين املعروف بـابن الصـالح، حتقيـق فتاو ابن الصالح -٥٦
 .هـ١٤٠٧موفق عبد اهللا عبد القادر، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، مجع وترتيب مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخفتاو ورسائل سامحة الشيخ حم -٥٧
وحتقيق حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، سنة 

 .هـ ١٣٩٩
، لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريـا األنصـاري، دار فتح الوهاب برشح منهج الطالب -٥٨

 .هـ١٤١٨سنة الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، ملصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، سنة الفعل الضار والضامن فيه -٥٩

 .هـ١٤٠٩
الشامل لألدلة الرشعية واآلراء املذهبية وأهم النظريات الفقهية ( الفقه اإلسالمي وأدلته -٦٠

، لألستاذ الدكتور وهبة بن مصـطفى الـزحييل، دار )وحتقيق األحاديث النبوية وخترجيها
 .الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة

ألمحد بـن غنـيم بـن سـامل ابـن مهنـا الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين،  -٦١
نفراوي األزهري املالكي، حتقيق عبدالوارث حممد عيل، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ال

 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل، سنة 
، للدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانيـة، سـنة القاموس الفقهي -٦٢

 .هـ ١٤٠٨
الفريوزآبادي، حتقيـق مكتـب ، ملجد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب القاموس املحيط -٦٣

ـويس، الرسـالة للطباعـة  حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف حممـد نعـيم العرقسُ
 .هـ  ١٤٢٦ر والتوزيع، بريوت، الطبعة الثامنة، سنة ـوالنش
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، لعالء الدين حممد بن حممد بن عمر بن عبد العزيـز قرة عني األخيار لتكملة رد املحتار -٦٤
لدمشقي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، عابدين احلسيني ا

 .هـ١٤١٢سنة 
ضـمن حاشـية العـدوي، ،، لعيل بن خلف املنويف املالكي املرصيكفاية الطالب الرباين -٦٥

 .هـ١٤١٤حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، سنة 
، حتقيق الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفين طالب ، لعبد الغني باللباب يف رشح الكتاب -٦٦

 .حممود النواوي، املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة بدون
، ملحمد بن مكرم بن عىل، أيب الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصـاري لسان العرب -٦٧

 .هـ١٤١٤الرويفعي اإلفريقي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، سنة 
، أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابـن املقنعاملبدع رشح  -٦٨

مفلح احلنبيل، حتقيق حممد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل، 
 .هـ ١٤١٨سنة 

 .هـ١٤٠٩، لشمس الدين حممد الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، سنة املبسوط -٦٩
، ملعايل الشيخ الـدكتور عالج املجني عليه وضامن تعطله عن العملمسؤولية اجلاين عن  -٧٠

عبد اهللا بن حممد املطلق، بحث منشور بمجلة البحوث اإلسالمية، الصادرة عـن رئاسـة 
 . هـ١٤٢٤سنة ، )٧٠(واإلفتاء، الرياض، العدد  إدارة البحوث العلمية

يف اخلالفـة العثامنيـة، املطبعـة  ، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهـاءجملة األحكام العدلية -٧١
 .هـ ١٣٠٢األدبية، بريوت، سنة 

لعبداهللا بن حممد بن سليامن املعروف بداماد أفندي،  جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر،  -٧٢
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة بدون

           يس، حتقيـق ، أيب احلسـن عـيل بـن إسـامعيل بـن سـيده املـراملحكم واملحـيط األعظـم -٧٣
 .هـ١٤٢١عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

 ، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حـزم األندليسـ الظـاهري، حتقيـق املحىل باآلثار -٧٤
 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، سنة ، عبد الغفار سليامن البنداري

، لزين الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، خمتار الصحاح -٧٥
ذجية بصـيدا، الطبعـة رية ببريوت، الدار النموـحتقيق يوسف الشيخ حممد، املكتبة العص

 .هـ١٤٢٠اخلامسة، سنة



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٧٦
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

يـق الـدكتور ، ملحمد بن حممد بن عرفة الورغمي التونيس املالكي، حتقاملخترص الفقهي -٧٦
حافظ عبد الرمحن حممد خري، مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعامل اخلريية، ديب، الطبعـة 

 .هـ ١٤٣٥األوىل، سنة 
، ألمحد بن حممـد بـن أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان أيب خمترص القدوري يف الفقه احلنفي -٧٧

بريوت، الطبعـة احلسني القدوري، حتقيق كامل حممد حممد عويضة، دار الكتب العلمية، 
 .هـ١٤١٨األوىل، سنة 

، دار الكتب العلميـة، بن مالك بن عامر األصبحي املدين ، لإلمام مالك بن أنساملدونة -٧٨
 .هـ١٤١٥بريوت، الطبعة األوىل، سنة 

، أليب عبد اهللا احلاكم حممد بن عبـد اهللا النيسـابوري، حتقيـق املستدرك عىل الصحيحني -٧٩
 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، سنة مصطفى عبد القادر عطا، 

، ألمحـد بـن حممـد بـن عـيل الفيـومي، حتقيـق رح الكبـريـاملصباح املنري يف غريب الشـ -٨٠
 .هـ١٣٩٧عبدالعظيم الشناوي، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

، أليب بكـر بـن أيب شـيبة، )واآلثارالكتاب املصنف يف األحاديث (مصنف ابن أيب شيبة  -٨١
عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، حتقيق كامل يوسف احلـوت، 

 .هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، سنة 
الدكتور أمحد خمتار عبداحلميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية املعارصة،  -٨٢

 .هـ ١٤٢٩قاهرة، الطبعة األوىل، سنة عامل الكتب، ال
، ملحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفـائس للطباعـة معجم لغة الفقهاء -٨٣

 .هـ ١٤٠٨والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية، سنة 
،ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أيب احلسـني، حتقيـق معجم مقاييس اللغة -٨٤

 .هـ١٣٩٩حممد هارون، دار الفكر، سنة عبد السالم 
ردي اخلراساين، أيب معرفة السنن واآلثار -٨٥ جِ وْ َ ، ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُرسْ

بكر البيهقي، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي، دار الوفاء، القاهرة، الطبعـة األوىل، سـنة 
 .هـ١٤١٢

أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثـم  أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بناملغني،  -٨٦
 .هـ١٣٨٨الدمشقي احلنبيل، مكتبة القاهرة، سنة 
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، أليب احلسـن مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف رشح املدونة وحل مشـكالهتا -٨٧
، دار ابـن حـزم،  ميَاطي وأمحـد بـن عـيلّ عيل بن سعيد الرجراجي، حتقيق أبو الفضل الدّ

 .هـ ١٤٢٨الطبعة األوىل، سنة بريوت، 
، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، املنتقى من فرائد الفوائد -٨٨

 . هـ١٤٢٤الرياض، سنة 
، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، الكويـت، الطبعـة املوسوعة الفقهية الكويتية -٨٩

 . هـ١٤٠٨-هـ ١٤٠٧الثانية، سنة 
، ملحمد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري كبري ملن يطالع اجلامع الصغريالنافع ال -٩٠

 .هـ١٤٠٦اللكنوي اهلندي، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
كامل الـدين أيب البقـاء حممـد بـن موسـى بـن عيسـى ، لالنجم الوهاج يف رشح املنهاج -٩١

ريي الشافعي، حتقيق بإرشاف حممد غسان ن مِ صوح، دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل، الدَّ
 .هـ١٤٢٥سنة 

، نظرية الضامن أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقـه اإلسـالمي دراسـة مقارنـة -٩٢
 .هـ١٤٣٣لألستاذ الدكتور وهبة الزحييل، دار الفكر، دمشق، الطبعة التاسعة، سنة 

     ، أليب حممـد عبـداهللا بـن هـا مـن األمهـاتالنوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غري -٩٣
عبد الرمحن النفزي القـريواين املـالكي، حتقيـق حممـد عبـد العزيـز الـدباغ، دار الغـرب 

 .م ١٩٩٩اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، سنة 
، لعيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، حتقيق اهلداية يف رشح بداية املبتدي -٩٤

 .م١٩٧٠ل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، طال
؟، لفضـيلة هل يضمن اجلاين منفعة املجني عليه مدة احتباسه باجلنايـة وتكلفـة عالجـه -٩٥

الشيخ إبراهيم بن صالح الزغيبي، دراسة منشورة بمجلـة العـدل، الصـادرة عـن وزارة 
  .هـ١٤٢٧، سنة )٢٩( العدل، اململكة العربية السعودية،  العدد

 :األنظمة واللوائح: ثانيًا
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢يف ) ٩٠/أ(، الصادر باألمر امللكي رقم النظام األسايس للحكم -١
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥يف ) ٢/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام اإلجراءات اجلزائية -٢
 . هـ١٥/١١/١٤٣٤يف ) ٥٢/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام احلامية من اإليذاء -٣
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 .هـ٢٣/٨/١٤٢٦يف ) ٥١/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام العمل -٤
                          )٤٠/م(، الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم نظـــام املؤسســـات الصـــحية اخلاصـــة -٥

 . هـ٣/١١/١٤٢٣يف 
يف ) ٣٢(الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم  ،)ظـام التجـاريالن(نظام املحكمـة التجاريـة  -٦

 .هـ١٥/١/١٣٥٠
 .هـ٢٢/١/١٤٣٥يف ) ١/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام املرافعات الرشعية -٧
 .هـ٢٦/١٠/١٤٢٨يف ) ٨٥/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام املرور -٨
 .هـ٤/١١/١٤٢٦يف ) ٥٩/م(رقم  ، الصادر باملرسوم امللكينظام مزاولة املهن الصحية -٩

) ٧٦/م(، الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم -١٠
 .هـ٢١/١١/١٤٢٤يف 

) ١٤٢(، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية -١١
 هـ٢١/٣/١٤٣٦يف 

، الصـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم املؤسسات الصحية اخلاصـةالالئحة التنفيذية لنظام  -١٢
 . هـ١٦/٤/١٤٢٤يف ) ٤٥٧٨٧/١/١٢(
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 إعـــداد
 صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد. د

 اإلسالمية بجامعة أم القراألستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات 
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، وعىل آله وصـحبه ، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد احلمد هللا رب العاملني

 :وبعد، أمجعني
رعي عنـد ابـن ـالفروق األصولية يف مباحث احلكم الش(:فهذا البحث بعنوان

ا النجار يف رش  .)ودراسةً ح الكوكب املنري مجعً
رشح الكوكـب ( ، وكتابـهوالتعريف بـابن النجـار ث حو بعد املقدمة،البح

مفهوم الفـروق األصـولية، ونشـأهتا، وأوجـه الفـروق يف أصـول الفقـه، ): املنري
 .بيان أمهية علم الفروق األصولية ، معوأشهر الكتب املؤلفة فيها

مـن خـالل كتابـه كام حو البحث أقسام الفروق األصولية عند ابن النجـار 
 :والتي جاءت عىل النحو اآليت) نريرشح الكوكب امل(

 عدد املسائل املوضوع م
 مسألتان الفروق األصولية املتعلقة باحلكم الرشعي ١
 ثامن عرشة مسألة الفروق األصولية املتعلقة بخطاب التكليف ٢
 إحد عرشة مسألة الفروق األصولية املتعلقة بخطاب الوضع ٣

 إحد وثالثون مسألة الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعيعدد 
إبـراز الفـروق األصـولية عنـد ابـن النجـار يف : واهلدف من هذه الدراسة هو

 .باحث احلكم الرشعي من خالل كتابهم
كـر فيهـا أهـم النتـائج ـتم بفهـرس املصـادر  ثم حو البحـث خامتـة ذُ ، وخُ

 .واملراجع، وفهرس املوضوعات
، ومن تبعهم وعىل آله الطاهرين، وصحابته، اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وصىل

 .بإحسان إىل يوم الدين
 :الكلامت املفتاحية

 .يلية، ابن النجار، احلكم الرشع، األصوالفروق
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وعــىل آلــه  ،والصــالة والســالم عــىل ســيدنا حممــد ،احلمــد هللا رب العــاملني

 :وبعد. ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،تهوصحاب ،الطاهرين
يـه مـدار اسـتنباط إذ إن عل، صول الفقه من أرشف العلـوم وأمههـافإن علم أ

، ويعلـم مـراد اهللا د قواعده يعرف احلـالل مـن احلـرام، وباعتاماألحكام الرشعية
، وميــزان ، وهــو أســاس االجتهــاد، وقاعــدة الفتــوملسو هيلع هللا ىلصتعــاىل وحكــم رســوله 

فهـو مـن  ، ومعيار التمييز بني صحيح اآلراء مـن سـقيمها ؛والتمحيص الرتجيح
ا ا، وأعمقها نفعً وهـو الوسـيلة النافعـة حلفـظ الـدين،  ،أعظم علوم اإلسالم قدرً

 .وصيانة أحكام الرشيعة املطهرة
، مـن أجـل العلـوم، ، والبحـث فيهـاوتعد معرفـة الفـروق يف أصـول الفقـه

ــا  اوأعمقه ــارً ــا اعتب ــتنباطًا، وأدقه ــطلحات اس ــائق املص ــىل حق ــع ع ــه يُطّل ؛ إذ ب
ــز بــني ، ومــدارك املســائل، ومآخــذها، وأحكامهــا ،وأرسارهــا ــه يقــع التميي وب
ء يف كثـري مـن ، وعليه يعتمـد العلـاموإليه يستند التفريق بني األحكام، املتشاهبات

 .القضايا والواقعات
، لية يف مصـنفاهتم بـني مقـل ومكثـرووقد اعتنى علامؤه بتبيني الفروق األصـ

 هــ٩٧٢ابن النجار حممد بن أمحد بن عبـد العزيـز املتـوىف سـنة ولقد كان لإلمام 
الـذي ) رشح الكوكـب املنـري(من خالل كتابـه ،إسهام يف تبيني الفروق األصولية

 .عد من الكتب املهمة عند احلنابلةي
جمال الدراسات األصـولية؛  عظيمة يف، وفوائد وملا كان هلذا الفن أمهية جليلة 

عند ابـن  مباحث احلكم، مقترصاً يف ذلك عىل حرصت أن يكون جماالً لبحثي هذا
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تيـار عـىل هـذا املوضـوع الـذي ؛ فوقـع االخنجار يف كتابه رشح الكوكب املنريال
مه  :وسْ

رعي عنـد ابـن النجـار يف رشح ـالفـروق األصـولية يف مباحـث احلكـم الشـ(
 )ودراسةمجعاً : املنريالكوكب 

 :أمهية البحث وسبب اختياره
دراسـة تتعلـق  -فـيام أعلـم-د ؛ ألنه مل يسبق أن أفرد أحوضوعاجلدة يف امل/١

 ).رشح الكوكب املنري(عند ابن النجار من خالل كتابه احلكم بالفروق يف مباحث
، ر املـرداويـ؛ فقـد رشح فيـه خمتصـ»الكوكب املنري ورشحـه«أمهية كتابه /٢

 .مكانة بارزة عند احلنابلة كتابنيوهلذين ال
ص عـىل فهـم النصـو ناً ؛ ألن هلا عوية علم الفروق األصولية ودراستهاأمه/٣

 .الرشعية واستنباط األحكام منها
، والتفريـق بـني ولية مهمة للتمييز بـني املشـتبهاتأن معرفة الفروق األص/٤

 .وقائعاألحكام يف كثري من القضايا وال
 :الدراسات السابقة

، اجلامعـات السـعوديةارس العلميـة ومراجعـة العديـد مـن الفهـ من خالل 
ــ ــث يف حمرك ــوث والبح ــز البح ــات، ومراك ــرتوين يف املكتب ــث اإللك ات البح

، وإنـام مسـتقالً ، تبـني أن هـذا املوضـوع مل يبحـث واملعلومات، وقواعد البيانات
      ، مـة عنـد األصـوليني غـري مقيـد بكتـاببحثت الفروق األصولية إما بصورة عا

يل يف ، وقـد ذكـرت ذلـك بالتفصـب ليس هو ما اختري جماالً لبحثنـاأو مقيد بكتا
 .مطلب املؤلفات يف هذا الفن

 :خطة البحث
 .مة ومتهيد ومبحثني وخامتة وفهارسيتكون البحث من مقد
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اختيـاره، والدراسـات السـابقة،  ، وسـببأمهية املوضوع: أما املقدمة فتشمل
 .وخطة البحث

 .التعريف بابن النجار، وكتابه رشح الكوكب املنري: التمهيد
 :علم الفروق األصولية، وفيه سبعة مطالب: املبحث األول
 .تعريف الفروق لغة واصطالحا: املطلب األول
 .تعريف األصول لغة واصطالحا: املطلب الثاين

 .ف الفروق األصولية بمعناه اللقبيتعري: لثاملطلب الثا
 .الفروق يف أصول الفقهأوجه : املطلب الرابع

 .نشأة علم الفروق األصولية: املطلب اخلامس
 .أمهية علم الفروق األصولية: املطلب السادس

 .ات والدراسات يف الفروق األصوليةاملؤلف: املطلب السابع
، وفيـه ثالثـة رعيـصـولية يف مبحـث احلكـم الشـالفـروق األ: املبحث الثاين

  .مطالب
 :صولية املتعلقة باحلكم، وفيه مسألتانالفروق األ: املطلب األول
 .رق بني خطاب التكليف وخطاب الوضعالف: املسألة األوىل
 .م الرشعي بني الفقهاء واألصولينيالفرق يف تعريف احلك: املسألة الثانية
 ةرـعشـ ، وفيه ثاميناألصولية املتعلقة بخطاب التكليفالفروق : املطلب الثاين

 :مسألة
 .الفرق بني اإلجياب والوجوب: املسألة األوىل
 .الفرق بني الواجب واملندوب: املسألة الثانية
 .الفرق بني التحريم والكراهة: املسألة الثالثة
 .ماال يتم الواجب إال بهالفرق بني ماال يتم الوجوب إال به وبني : املسألة الرابعة
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العبـادة املعـني  ، وبـنيني العبادة املعني وقتها ومل حيـدالفرق ب: املسألة اخلامسة
 .من حيث األداء والقضاء واإلعادة وقتها وقد حد

 .الفرق بني األداء والقضاء: املسألة السادسة
 .الفرق بني األداء واإلعادة: املسألة السابعة

 .الفرق بني القضاء واإلعادة: املسألة الثامنة
 .ني الواجب املوسع والواجب املضيقالفرق ب: املسألة التاسعة

ني الواجـب الفرق بني الواجب املوسع واملخري والكفائي وبـ: العارشة املسألة
 .املضيق والواجب العيني
 .لفرق بني فرض العني وفرض الكفايةا: املسألة احلادية عرشة

 .الفرق بني فرض العني وسنة العني :ية عرشةاملسألة الثان
 .الفرق بني فرض الكفاية وسنة الكفاية: املسألة الثالثة عرشة

 .لفرق بني سنة العني وسنة الكفايةا: املسألة الرابعة عرشة
 .الفرق بني القربة والطاعة: املسألة اخلامسة عرشة

 :جبالفرق بني احلرام والوا: املسألة السادسة عرشة
 .الفرق بني املكروه واملندوب: املسألة السابعة عرشة

 .الفرق بني املكروه وترك األوىل: املسألة الثامنة عرشة
، وفيـه إحـد اب الوضـعالفـروق األصـولية املتعلقـة بخطـ: ملطلب الثالثا
 :رة مسألةـعش

 .الفرق بني السبب والرشط: املسألة األوىل
 .ني العلة العقلية والعلة الرشعيةالفرق ب: املسألة الثانية
 .بني السبب الوقتي والسبب املعنويالفرق : املسألة الثالثة

 .الفرق بني رشط السبب ورشط احلكم :املسألة الرابعة
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رط العقـيل ـالفرق بني الرشط اللغـوي والعـادي وبـني الشـ: املسألة اخلامسة
 .والرشعي

 .كم ومانع السببالفرق بني مانع احل: املسألة السادسة
 .الفرق بني الرشط واملانع: املسألة السابعة

 .الفرق بني الرشط وعدم املانع: املسألة الثامنة
 .، وجزء العلةوجزئهرق بني الرشط الف: التاسعةاملسألة 

 .، والعلل املتعدية أجزاء العلةالفرق بني: املسألة العارشة
 . العزيمة والرخصةالفرق بني: املسألة احلادية عرشة

 .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته :اخلامتة
 :منهج البحث

 :ذا املوضوع عىل ضوء املنهج اآليتوقد رست يف ه
ار من خالل كتابـه العناية بذكر الفروق األصولية التي تعرض هلا ابن النج/١

 .يف مباحث احلكم
 أكانتر يف رشحه سواء استقرأت الفروق األصولية الواردة عند ابن النجا/٢

 .بصيغة رصحية، أم بام يدل عليها، أم نقلها عن غريه واختارها
 .الكوكب املنريام هي يف كتاب رشح رتبت الفروق األصولية ك/٣
 .روق من املصادر األصولية األصيلةعززت الفرق بتوثيق الف/٤
 .)الفرق بني كذا وكذا(عنوانًا لكل مطلب يبدأ بلفظ  جعلت/٥
اعند ذكر الفرق بني مسألتني أو مصطلحني /٦ ، أبدأ بتعريفهام لغةً واصـطالحً

 .االصطالحي عىل تعريف ابن النجار مقترصاً يف التعريف
 :امش يكون عىل ضوء النقاط اآلتيةلتعليق واإلحالة يف اهلمنهج ا/٧
 .يات إىل سورها مع ذكر رقم اآليةعزو اآل/ أ
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وإن مل يمكن ذلـك عزوتـه  ،علامء وآرائهم لكتبهم مبارشةعزو نصوص ال/ب
 .بالواسطة

 :املنهج اآليت اتبعت ترمجة األعالم ويف /ج
 .الوارد ذكرهم يف متن البحثهورين اكتفيت بالرتمجة للعلامء غري املش ●
، بعــض اســم العلــم، ونســبه، وتــاريخ وفاتــه، شــهرته: ضــمنت الرتمجــة ●

 .در ترمجته، مصا،بعض مؤلفاتهصفاته
، وصىل اهللا عىل سيدنا حممـد وعـىل آلـه دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر 

 .واجه وأصحابه وسلّم تسليام كثرياوأز
 

       
 الباحث                                                                                              

 صالح بن سليامن بن عبدالعزيز احلميِّد                                                                  
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=

ÑÎÂµ=
á_s·ÿ^=‚f_f=ŒÍà≈kÿ^I4·ª^=h‘È’ÿ^=}àè=Êf_k‘Ë=

˘Ë`Wi_k‘=hv_ì=Ô∏àjF^=}àè4·ª^=h‘È’ÿEF١EW=
 )هـ٩٧٢ - ٨٩٨(

 : نسبه
   د بـن الفقيه األصويل النحوي الفريض حممد بـن العالمـة شـهاب الـدين أمحـ

بن عيل الفتوحي، تقي الدين أبـو البقـاء، الشـهري بـابن النجـار، فقيـه عبد العزيز 
 .، ونشأ هبا)هـ ٨٩٨(ولد بالقاهرة  سنة  .حنبيل مرصي شهري

 : شيوخه
، حفظ كتـاب املقنـع وعن كبار علامء عرصه، )٢(والدهأخذ الفقه واألصول عن 

رفة فقه اإلمـام ، وانتهت إليه بعد والده معللموفق، وغريه من املتون، فأجاد وأفاد
 .، وسافر إىل الشام، وأقام هبا مدة من الزمان وعاد-رمحه اهللا-أمحد 

 -رمحـه اهللا-رية، وكـان ـر املصـانفرد بعد والده باإلفتاء والتـدريس باألقطـا
نابلـة للقضـاء مشتغال بالفتيا أو بالتدريس أو بالتصنيف مع جلوسـه يف إيـوان احل

يكن من يضاهيه يف مذهبه، وال من يامثلـه ملة فلم ، وباجلوالفصل يف اخلصومات
، لـه يف حتريـر الفتـاو اليـد الطـوىل، ويف منصبه، وكان قلمه أحسـن مـن لفظـه

الـده عـىل تقريـر ، ومل يزل مكبًّا بعد وملقبولة عىل الوجه الصحيح األوىلوالكتابة ا
 .وحتريره عىل الوجه األنبل األمحد، مذهب اإلمام أمحد

: ر طبقـات احلنابلـةـ؛ خمتص ٢/٨٥٤: ؛ السحب الوابلة٢٣٧ص: أمحددخل إىل مذهب اإلمام امل: ينظر ترمجته يف )١(
 .٨/٢٧٦: ؛ معجم املؤلفني٦/٦: ؛ األعالم٣/٣٩٠: ؛ خالصة األثر٩٦ص

نجار اإلمـام العالمـة الدين أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي احلنبيل املعروف بابن ال هو قايض القضاة شهاب) ٢(
ا وشـيخة أكثر من، ومشاخيه )هـ٨٦٢(، ولد سنة شيخ اإلسالم ا ، وكـان عاملًـمائة وثالثني شيخً ا عـامالً متواضـعً

ا للتكلف  .) هـ٩٤٩(، تويف سنة ليه الرياسة يف حتقيق نقول مذهبه، انتهت إطارحً
 .١/٢٧٦: ؛ معجم املؤلفني١/٢٢٤: ؛ الضوء الالمع٨/٢٧٦: لذهبشذرات ا: ينظر

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٩٠
 السادس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                    

 :أشهر مصنفاته
حتريـر املنقـول (ذكر أنه اخترص فيه كتاب ):الكوكب املنري(التحرير خمترص/١

مد ، الـذي اسـت)هــ ٨٨٥ت ( )١(لعـالء الـدين املـرداوي) وهتذيب علم األصول
مفلـح  البـنمـن أصـول الشـمس ، وخاصـة املخترص من غالب كتب هذا الفـن

ملعظـم يف أصـول الفقـه جـامع ر ـهذا خمتص«:قال يف أوله، )هـ٧٦٣ت ( )٢(احلنبيل
األربعـة ، مشتمل عىل مـذاهب األئمـة أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه

األعالم وأتباعهم وغريهم، لكن عىل سبيل اإلعالم، اجتهـدت يف حتريـر نقولـه، 
  )٣(»وهتذيب أصوله

      ر حمتـو عـىل مسـائل ـفهـذا خمتصـ«:ابـن النجـارر التحرير قـال عنـه ـوخمتص
عـالء ، مجع الشيخ العالمة يف أصول الفقه) علم األصولحترير املنقول، وهتذيب (

، منتقـى ممـا احلنبيل تغمده اهللا تعاىل برمحته، وأسـكنه فسـيح جنتـهالدين املرداوي 
ان القول عليـه األكثـر مـن أصـحابنا، دون ، أو كقدمه من األقوال التي يف املسألة

ره ال مـن قـول أذكـ، خال هذا املخترص من قول ثان أذكره فيـه إذكر بقية األقوال
، وخـال هـذا  ليعلم أن يف املسألة خالفـا فقـط، اللفائدة تزيد عىل معرفة اخلالف

  )٤(»ضا من عزو قول منسوب إىل من إياهر أيـاملختص

الصـاحلي، ثـم احلنـبيل، شـيخ  ، السعدي ثمسليامن بن أمحد بن حممد املرداوي، أبو احلسن عيل بن هو عالء الدين) ١(
اف يف معرفـة اإلنصـ: مـن تصـانيفه )هـ٨٨٥(، تويف سنة )هـ٨١٧(املذهب وإمامه ومصححه ومنقحه، ولد سنة 

؛ ٣/٦٦: ؛ الضوء الالمع٢٠/١٨٧: سري أعالم النبالء: ينظر .كتاب التحبري يف رشح التحرير ،الراجح من اخلالف
 .٧/٣٤٠: شذرات الذهب

   فقيـه، أصـويل، ، ، أبو عبد اهللا، شـمس الـدينالرامينيهو حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس ثم الصاحلي ) ٢(
ا، فاضالً  شيخ احلنابلة، حمدث ان غاية يف نقل مذهب اإلمـام ، وكمتفننًا وال سيام يف علم الفروع ،يف وقته، كان بارعً

 .كتاب الفروع، أصول الفقه، األداب الرشعية الكرب: من تصانيفه )هـ٧٦٣(بصاحلية دمشق سنة ، توىف أمحد
 .٢/٥١٧: ؛ املقصد األرشد١٩٩: ٦ ؛ شذرات الذهب ٢٦٢، ٢٦١: ٤الدرر الكامنة : ينظر      

 .١/١٢٥: التحبري رشح التحرير) ٣(
 .١/٢٨: رشح الكوكب املنري) ٤(
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ا الَ «: ثم قال أيضً ر بعـد ذكـر ـومتى قلت يف هذا املختصـ : -أي املرداوي-قَ
فاملعتمد غريه، أي غري مـا قلـت حكم مسألة، أو قبله هو كذا يف وجه، فاملقدم أي 

 قول، فـإذا قـوي ، أو عىلهو كذا وليس بكذا يف قول: إنه كذا يف وجه، ومتى قلت
         ، اخلالف يف املسألة، أو اختلـف الرتجـيح، أو يكـون ذلـك مـع إطـالق القـولني

   )١(»عىل مرصح بالتصحيح ألحد القولني، أو األقوال ، إذ مل أطلعأو األقوال
ــم إن  ــامهث ــاب س ــه يف كت ــنفه رشح ــ(:مص ــر رشح املختص ــرب املبتك                )رـاملخت

 . )رشح الكوكب املنري(أو
ذا وإنـام وقـع اختيـاري عـىل اختصـار هـ«: رهـيف رشح خمتص ابن النجارقال 

الكتاب دون بقية كتب هـذا الفـن؛ ألنـه جـامع ألكثـر أحكامـه، حـاو لقواعـده 
 .)٢(»يف حترير نقوله، وهتذيب أصولهوضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه 

و عمدة املتـأخرين ه: مجع املقنع مع التنقيح والزياداتمنتهى اإلرادات يف /٢
، ثـم ىل الشام فألف هبا كتابـه املنتهـى، رحل إيف املذهب، وعليه الفتو فيام بينهم

مـة ، واشـتغل بـه عاحرر مسائله عـىل الـراجح مـن املـذهبعاد إىل مرص بعد أن 
ا يف ثالثة جملدات ضـخام، ثم رشحه رشيف عرصه واقترصوا عليهالطلبة  ، حا مفيدً

 .ه من كتاب الفروع البن مفلحوغالب استمداده في
                 ره ـشــيخ احلنابلــة يف عصــ )٣(ورشحــه العالمــة منصــور بــن يــونس البهــويت

 .)٤( )هـ ١٠٥١ت ( 

 .١/٢٩: رشح الكوكب املنري) ١(
 .١/٢٨: املرجع السابق) ٢(
ره، ـر يف عصــهو منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنـبىل، شـيخ احلنابلـة بمصـ) ٣(

ا أوقاتـه يف حتريـر املسـائل ) وتهب(نسبته إىل  ا يف العلوم الدينية، صارفً ا متبحرً يف غربية مرص، كان عاملًا عامالً ورعً
ره بالفقـه، تـويف سـنة ـرحل الناس إليه من اآلفاق ألجل أخذ مذهب اإلمـام أمحـد؛ فإنـه انفـرد يف عصـ ،الفقهية

 اإلقنـاع من املقنع، كشـاف القنـاع عـن مـتن الروض املربع رشح زاد املستقنع املخترص: من تصانيفه ).هـ١٠٥١(
٧/٣٠٦:  األعالم ١٠٤ص: ؛ خمترص طبقات احلنابلة٤/٤٢٦: خالصة األثر: ينظر .للحجاو. 

 

 .٢٣٧ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد) ٤(
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 السادس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                    

 : ثناء العلامء عليه
بـل نشـأ يف ، ني سنة فام رأيت عليه شيئا يشينهصحبته أربع«:)١(الشعراينقال  ●

ا منه، وال  وما رأيت ،عفة، وصيانة، ودين، وعلم، وأدب، وديانة ا أحىل منطقً أحدً
  )٢(»أكثر أدبًا مع جليسه

ا يف علم املذهبوباجلمل«: )٣(ابن بدرانوقال  ●   )٤(»ة فقد كان منفردً
 :وفاته

هــ ،  ٩٧٢شـهر صـفر سـنة ر مـن ـكانت وفاته عرص يوم اجلمعة ثـامن عشـ
خيلـف  ، وملف عامة الناس والفقهاء عىل وفاته، وأكثـروا مـن الـرتحم عليـهفتأس

، رـ، وأخرج نعشه من املدرسة الصـاحلية يـوم السـبت تاسـع عشـبعده يف مذهبه
، ودفن بقرافة املجاورين بجوار قـرب ولده موفق الدين باجلامع األزهر وصىل عليه

، قريباً من قرب احلافظ عبـد الـرحيم شافعي بوصية منهالشمس العلقمي الالعالمة 
 )٥(.العراقي صاحب األلفية يف مصطلح احلديث

 :كتاب رشح الكوكب املنري: ثانيًا
 :يتميز هذا الكتاب بعدة أمور

، واملسـائل والفـروع الفقهيـة زاخر بالقواعد والفوائـد األصـوليةالكتاب /١
 .واللغوية والبالغية واملنطقية

ولـد سـنة ري، ـ، األنصاري، الشاذيل، املصهو عبد الوهاب بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حممد بن موسى الشعراين) ١(
 .)هـ٩٧٣(، حمدث، صويف، مشارك يف أنواع من العلوم، تويف سنة ، أصويل، فقيه)هـ٨٩٨(

 .، ورشح مجع اجلوامع للسبكي يف أصول الفقهلواقح األنوار يف طبقات األخيار :من تصانيفه      
 .٦/٢١٨: ؛ معجم املؤلفني٤/١٨٠: ؛ األعالم  ٨/٣٧٢: شذرات الذهب: ينظر      

 .٦/٦: ؛ األعالم  ٨/٢٩٠: الذهب  تشذرا) ٢(
من أهل دوما ثم دمشق، فقيه، . بن مصطفي بن عبد الرحيم بن حممد، املعروف بابن بدران هو عبد القادر بن أمحد) ٣(

رف ـ، وانصـتاء عنـد احلنابلـة، ويل اإلفولد بدوما قرب دمشق. أصويل، أديب، مؤرخ، مشارك يف أنواع من العلوم
 ).هـ١٣٤٦(، تويف بدمشق سنة من اآلثار يف مباين دمشق القديمةمدة إىل البحث عام بقي 

 .خل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، نزهة اخلاطر العاطر، رشح روضة الناظر البن قدامةاملد: من تصانيفه     
 .٥/٢٨٣: ؛ معجم املؤلفني٤/٣٧: األعالم: ينظر      

 .٢٣٧ص : اإلمام أمحداملدخل إىل مذهب ) ٤(
: ؛ السـحب الوابلـة٨/٢٧٦: ؛ معجـم املـؤلفني٦/٦: ؛ األعـالم٢٣٧ص: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ٥(

 .٣/٣٩٠: ؛ خالصة األثر٩٦ص: ؛ خمترص طبقات احلنابلة٢/٨٥٤
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 .ال تعقيد فيه وال غموض يف اجلملة، الكتاب سلس رصنيأسلوب /٢
ا ملعرفـة كثرة مصادر الكتاب/٣ أقـوال األصـوليني يف ، فالكتاب يعترب مرجعً

، ومـن ذلـك رشح مد يف وضعه من غالب كتب هذا الفن، فقد استمجيع املذاهب
أللفيته التي استفادها من موسـوعة أصـول الفقـه املوسـومة بكتـاب  )١(الربماوي

  . )٢(بحر املحيط للزركيشال
، أقوال العلامء يف هذا الفن، مـع نسـبة القـول إىل قائلـهالكتاب غني بذكر /٤

 .ودقة النقل عنهم
 .ية املبنية عىل القاعدة األصوليةاالهتامم بذكر الفروع الفقه/٥
 )٤(، وابـن تيميـة)٣(، وابـن قدامـةتاممه بذكر آراء األئمة كالشافعي، وأمحداه/٦

  .وغريهم
 
 

نسبته إىل برمـة  ،) هـ٧٦٣(هو شمس الدين حممد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس الربماوي الشافعي ولد سنة ) ١(
تـويف يف بيـت ، تصدر لإلفتاء والتـدريس بالقـاهرة ،من الغربية، بمرص، عامل بالفقه واحلديث، أحد األئمة األجالء

 .نظم الفية يف أصول الفقه، رشح البخاري: ، من تصانيفه) هـ٨٣١(املقدس سنة 
 .٢/١٨١ :؛ البدر الطالع٧/١٩٧: ؛ شذرات الذهب٧/٢٨٠ :الضوء الالمع: ينظر      

ي نسـبة إىل الـزركش؛ ألنـه تعلـم ـ، بدر الدين، لقب بالزركش، أبو عبد اهللامد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيشهو حم) ٢(
 .  هـ ٧٩٤، تويف سنة يف صغره، أصويل وفقيه شافعي، تركي األصل، مرصي املولد والوفاة مصنعته

 .يف القواعد البحر املحيط يف أصول الفقه، املنثور: ن تصانيفهم      
 .٩/١٢١: ؛ معجم املؤلفني٦/٣٣٥: ؛ شذرات الذهب٢/٢٣٣: طبقات الشافعية البن قايض شهبه: ينظر      

عييل املقديس ثم الدمشق) ٣( ي احلنبيل، أبو حممـد، موفـق الـدين، فقيـه، مـن أكـابر هو عبد اهللا بن حممد بن قدامة اجلامَّ
سـنة ، وتعلـم يف دمشـق، ورحـل إىل بغـداد )هــ٥٤١(لسـطني سـنة ن قـر نـابلس بف، ولد يف مجَّاعيل ماحلنابلة

ا يف زماين:(قال ابن غنيمة، فأقام نحو أربع سنني) هـ٥٦١( وعاد إىل ، ) أدرك رتبه االجتهاد إال املوفقما أعرف أحدً
 .، املقنع يف الفقهروضة الناظر يف أصول الفقه: ن تصانيفهم). هـ٦٢٠(دمشق، وفيها وفاته سنة 

 . ٥/٨٨: ؛ شذرات الذهب  ٢/١٣٣: ؛ ذيل طبقات احلنابلة  ٢٢/١٦٦: نبالءسري أعالم ال: ينظر     
اين الدمشقيهو أمحد بن عبد احلليم بن عبد ال) ٤( ، الشـهري ، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العبـاسسالم بن تيمية احلرَّ

 .هـ  ٧٢٨ال سنة ، تويف بقلعة دمشق معتقبشيخ اإلسالم، سجن مرتني من أجل بعض فتاواه
 .منهاج السنة، الفتاو: من تصانيفه      
 .٦/٨٠: ؛ شذرات الذهب ١/٨٨: لدرر الكامنـة؛ ا٤/١٤٩٦: تذكـرة احلفاظ: ينظر      
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 تعريف الفروق: طلب األولامل
 : الفروق لغة

ق، وهو ما يميز به بني الشيئني  .مجع فَرْ
يـدل عـىل متييـز  صـحيح أصـلالفاء والراء والقاف : فرق«: )١(ابن فارسقال 

ق رْ   )٢(هـ.ا»فرقته فرقاً : فرق الشعر، يقال: وتزييل بني شيئني، من ذلك الفَ
ق  رْ الفَ ع وَ الَف اجلَمْ قـهفَ : قال، يخِ قـاً وفرَّ رْ ـه فَ قُ رُ فْ قه يَ يء ـ، وانفـرق الشـرَ

ق وافْرتق  )٣(.وتفرَّ
قَ ( رق بعضهم بني وقد ف رَ ق(، وبالتخفيف) فَ  .بالتشديد) فرَّ

ق لإلفساد تفريقا: وقيل«:)٤(ابن منظورقال  قا، وفرَّ رْ ق للصالح فَ   )٥(هـ.ا»فَرَ
 :الفروق اصطالحا

ف مؤلفو كتب األصول علم الفـ ا عـىل شـهرتهمل يُعرِّ ا اعـتامدً ؛ روق اصـطالحً
ا مـن التعريـف ، فـأوردوه خلـوًّ ىل ما وجدوه مشاهبًا له يف الفقـهوألهنم درجوا ع
ا عىل ذلك   . اعتامدً

ثم انتقـل إىل مـذهب ، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو احلسني، كان إماما يف اللغة، بدأ شافعي املذهب هو) ١(
وفيـات : ينظـر. املجمـل يف اللغـة، الصـاحبي: من تصـانيفه .هـ ، وقيل غري ذلك٣٩٥ويف سنة مالك وبرع فيه، ت

 ١/١٩٣: ، األعالم٢/٤٠: ، معجم املؤلفني١/١١٨: األعيان
 

 ) .فرق(مادة  ٤/٤٩٣: معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ) .ق ف ر ( مادة .  ٦/٢٨٣: ؛ املحكم واملحيط األعظم ) فرق(مادة  ١٠/٢٩٩: لسان العرب ) ٣(
ن منظـور ، العـامل اللغـوي هو حممد بن مكرم بن عيل األنصاري الرويفعي اإلفريقي ، أبو الفضـل ، املعـروف بـاب) ٤(

. لسان العرب، خمتصـر تاريخ بغـداد: من تصانيفه .هـ ٧١١، تويف يف مرص سنة املعروف، توىل القضاء يف طرابلس
 .٧/١٠٨: األعالم؛ ٦/٢٦: ؛ شذرات الذهب٤/١٦١: الدرر الكامنة: ينظر

 

 ) .فرق(مادة  ١٠/٢٩٩: لسان العرب ) ٥(
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ني النظـائر املتحـدة الذي يذكر فيـه الفـرق بـ«:بقوله)١(السيوطيفقد عرب عنها 
  )٢(»ة حكام وعلة، املختلفومعنىتصويرا 

ر الفارقـة بـني مسـألتني معرفـة األمـو«:هو)٣(الشيخ حممد ياسني الفاذاينوقال 
 بينهام يف احلكممتشاهبتني   )٤(»، بحيث ال يُسوَّ

الـذي يُبحـث فيـه عـن وجـوه العلم «:بأنه الدكتور يعقوب الباحسنيوعرفه 
يف الصورة، واملختلفة يف احلكـم،  املتشاهبة، وأسبابه بني املسائل الفقهية االختالف

 ،، وفسادهامن حيث بيان معنى تلك الوجوه، وماله صلة هبا، ومن حيث صحتها
والثمــرات ، وتطورهـا، وتطبيقاهتــا، وبيـان رشوطهــا، ووجـوه دفعهــا، ونشــأهتا

  )٥(»والفوائد املرتبة عليها
مسـألتني فقهيتـني  العلم ببيـان الفـرق بـني«:بأنه الدكتور عمر السبيلوعرفه 

  )٦(»متشاهبتني صورة، خمتلفتني حكام
العلم الـذي يُعنـى ببيـان أوجـه االخـتالف بـني «:بقوله هشام السعيدوعرفه 
 )٧(»خمتلفني يف احلكم واملعنى األخص ،اهبني يف املبنى أو املعنى األعمشيئني متش

هبة يف الصــورة، املســائل املتشــا: فموضــوع علــم الفــروق: وخالصــة ذلــك 
، ومـا واملختلفة يف احلكم، من حيث بيان أسباب االفرتاق، أو االجتامع فـيام بينهـا

 .يتعلق بذلك من األمور

الكبـري، صـاحب  ، جـالل الـدين أبـو الفضـل، اإلمـامأيب بكر بن حممد اخلضـريي السـيوطيهوعبد الرمحن بن ) ١(
ثم اشتغل بالعلم حتى اشتهر ذكره، تويف  ،قرآن وله من العمر دون ثامن سنني، وحفظ الالتصانيف النافعة، نشأ يتيامً 

: ؛ الكواكـب السـائرة٤/٦٥: الضوء الالمـع: ينظر .تدريب الراوي؛ األشباه والنظائر: هـ ، من تصانيفه٩١١سنة 
 .١/٣٢٨: ؛ البدر الطالع١/٢٢٧

 

 .٣٤ - ٣٣ص : األشباه والنظائر) ٢(
، درس عـىل علـامء ، نسبة إىل أحـد أقـاليم أندونيسـيايـن حممد عيسى الفاذاين اإلندونيسهو الشيخ حممد ياسني ب) ٣(

س يف دار العلوم بمكة، احلرم  .بغيـة املشـتاق رشح ملـع أيب إسـحاق :من تصـانيفه .هـ١٤١٠، تويف بمكة سنة ودرّ
    . ١ص : مة كتاب الفوائد اجلنية للفاداين؛ مقد٢/١٥٥: تتمة األعالم للزركيل : ينظر

 .٩٨ص : الفوائد اجلنية) ٤(
 .٢٤ص : الفروق الفقهية واألصولية )٥(
 .١٩ص: بني املسائل للزريراين مقدمة حتقيق كتاب إيضاح الدالئل يف الفرق) ٦(
 .٢١ص : احث الكتاب والسنة عند األصولينيالفروق يف مب) ٧(
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 تعريف األصول لغة واصطالحا: املطلب الثاين
 :تعريف األصول لغةً : أوال

ول، واألصل يطلق عىل معانٍ منها لُ واحد األُصُ  :األَصْ
لُ اليشء يقال ● فَ  .اجلبل، وأصل احلائط، وقلع أصل الشجرقعد يف أَصل : أَسْ
 .يء إِليه، فاألب أصل للولد، والنهر أصل للجدولـما يستند وجود ذلك الش●
بنَى عليه غريه●  .ما يُ
 .)١(أساس اليشء●

ا: ثانيا  :تعريف األصول اصطالحً
 :الح عىل عدد من املعاين منهايطلق األصل يف االصط

 . ، أي دليلهاالكتاب والسنةأصل هذه املسألة : الدليل، كقوهلم ●
 .، أي يف علم األصولوهذا اإلطالق هو املراد هنا

ـة األصـ: الرجحان، أي عىل الراجح من األمرين، كقـوهلم ● ل يف الكـالم احلقيقَ
 .ء ما كان عىل ما كان، واألصل بقادون املجاز، واألصل براءة الذمة

األصـل، أي عـىل خـالف أكل امليتـة عـىل خـالف : القاعدة املستمرة، كقوهلم ●
 .احلالة
 .)٢(وهو ما يقابل الفرع يف باب القياس: املقيس عليه ●

 :تعريف أصول الفقه باعتباره علامً 
ف األصول  :يون أصول الفقه باعتبارات خمتلفةعرّ

فــه  ● مــوع طــرق الفقــه عــىل ســبيل اإلمجــال، وكيفيــة جم«:)٣(الــرازيحيــث عرّ
 )٤(»هبااالستدالل هبا، وكيفية حال املستدل 

 ١/١٣٤٢: ؛ القاموس املحيط ) أصل(مادة  ٤/١٦٢٣: ؛ الصحاح ) أصل(مادة  ١/١٠٩: معجم مقاييس اللغة ) ١(
 ) .أ ص ل(مادة  ٢٧/٤٤٧: ؛ تاج العروس ) فصل اهلمزة(

 . ١/٣٦: ؛ رشح الكوكب املنري١/١٥٣: ؛ التحبري ١/١١: ؛ البحر املحيط ١/١٠:  هناية السول: ينظر ) ٢(
ي املشـهور بفخـر الـدين هو حممد بن عمر بن احلسني بن عيل القريش التيمي البكري الطربستاين، ابن خطيب ا) ٣( لرَّ

كثرياً من العلوم ونبغ فيهـا، تـويف  ، مجعي، كان فريد عرصه ومتكلم زمانهيف مدينة الرَّ ) هـ٥٤٤(ولد سنة  ،الرازي
  .املحصول يف أصول الفقه، مفاتيح الغيب: من تصانيفه. بمدينة هراة) هـ٦٠٦(سنة 

 .٤/٢٤٨: األعيان ؛ وفيات٢١/٥٠١: ؛ سري أعالم النبالء ٢/٦٥: طبقات الشافعية البن قايض شهبة: ينظر      
 .١/٩٤: املحصول) ٤(
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ات دالالهتــا عــىل األحكــام أدلــة الفقــه وجهــ«:بقولــه )١(اآلمــديوعرفــه  ●
 )٢(»من جهة اجلملة ال من جهة التفصيل، وكيفية حال املستدل هبا الرشعية
، وكيفيـة االسـتفادة «: بقوله )٣(البيضاويوعرفه  ● معرفة دالئل الفقـه إمجـاالً

 )٤(»، وحال املستفيدمنها
ـامِ «:بقوله ابن النجاروعرفه  ● كَ ـتِنْبَاطِ األَحْ َـا إىلَ اسْ ـلُ هبِ صَّ تَوَ تِي يُ دُ الَّ اعِ وَ قَ الْ

يَّةِ  عِ رْ فَ يَّةِ الْ عِ ْ  )٥(»الرشَّ
 تعريف الفروق األصولية بمعناه اللقبي: املطلب الثالث 

، وإن ة يف كتب علامء األصـول املتقـدمنيمل أعثر عىل تعريف للفروق األصولي
أن الفـروق : كثري من الفـروق األصـولية؛ وسـبب ذلـكتوي عىل كانت كتبهم حت

ا عـىل شـهرتهاألصولية ك ، ومـا انت مبثوثة ضمن مباحث أصول الفقـه، فـاعتامدً
 .له يف الفقه أوردوه بدون تعريف وجدوه مشاهبًا

ف هذا   :العلم عدد من الباحثني املعارصينوقد عرّ
بوجــوه لعلــم هــو ا«: بقولــه يعقــوب الباحســنيحيــث عرفــه الــدكتور / ١

ــدتني ــني قاع ــتالف ب ــطلحاالخ ــويرمها، ، أو مص ــاهبني يف تص ــوليني متش            ني أص
 )٦(»، لكنهام خمتلفان يف عدد من أحكامهامأو ظاهرمها

ا حنبليًّـ، بدأ ومتكلم فقيه، ) هـ ٥٥١(هو سيف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل التغلبي اآلمدي، ولد سنة ) ١(
كـان ، ووعلم الكـالممل يكن يف زمانه من جياريه يف األصلني : ابن اجلوزي، قال سبط شافعيثم انتقل إىل املذهب ال

 ، إحكام األحكـام يفأبكار االفكار يف الكالم: من تصانيفه ).هـ٦٣١(يظهر منه رقة قلب ورسعة دمعة، تويف سنة 
؛ سري أعالم  ٢/٧٩:  شهبة؛ طبقات الشافعية البن قايض  ٨/٣٠٦: طبقات الشافعية الكرب : ينظر .أصول الفقه

 . ٢٢/٣٦٤: النبالء
 .١/٧: اإلحكام لآلمدي) ٢(
ر نحـوي وأصـويل ـ، مفسـالبيضـاوي الشـريازي الشـافعيهو عبد اهللا بن عمر بـن عـيل القـايض نـارص الـدين ) ٣(

اتوىل ،متكلم : تصـانيفهمن  .)هـ٦٨٥(سنة ، تويف أثنى العلامء عليه وعىل مؤلفاته ،قضاء شرياز، وكان صاحلًا متعبدً
؛ ٨/١٥٥:  طبقات الشـافعية الكـرب: ينظر .ه أنوار التنزيل وأرسار التأويل، تفسرياملنهاج الوجيز يف أصول الفقه

  ١٣/٣٠٩: ؛ البداية والنهاية ٢/١٧٢: طبقات الشافعية البن قايض شهبة
 .١/٩: منهاج األصول مع هناية السول) ٤(
؛ املستصـفى ١٤/ ١فواتح الرمحـوت : أصول الفقه بمعناه اللقبي يف ريفوانظر تع .١/٤٤: رشح الكوكب املنري) ٥(

 .١/١٨٠: ؛ التحبري ١/٣٠: إلهباج ؛ ا١/١٢٠: خمترص الروضة ؛ رشح٤٧؛ إرشاد الفحول ص٤/ ١
 .١٢٣ص : لفروق الفقهية واألصوليةا) ٦(
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التمييـز والتنزيــل بـني مســألتني «: بقولــه راشــد احلـايوعرفـه الـدكتور / ٢
ر تفرتقان يف كثـري أصوليتني متشاهبتني ومتحدتني يف الظاهر إال أهنام يف حقيقة األم

 )١(»من األحكام لوجود عامل مؤثر خيتص بإحدامها
العلـم الـذي يُعنـى ببيـان أوجـه «: بقولـه هشام السـعيدوعرفه الباحث / ٣

تلفـني يف االختالف بني أمرين أصوليني متشـاهبني يف املبنـى أو املعنـى األعـم ، خم
 )٢(»احلكم أو املعنى األخص

االختالف بـني مسـألتني أصـوليتني «:بقوله حممد العرينيوعرفه الباحث / ٤
 )٣(»متشاهبتني يف الظاهر

فيه الفـرق بـني بأنه فن يذكر «: بقوله عبد الرمحن السديسوعرفه الدكتور /٥
، خمتلفــني حكــام ، أو مصــطلحني أصــوليني متحــدين تصــويرا ومعنــىقاعــدتني

  ولعــل أقــرب تعريــف ،)٥(وكــل تعريــف ممــا ســبق قـد اعــرتض عليــه، )٤(»وعلـة
ملوضوعنا هو تعريف الباحث هشام السعيد املذكور سابقاً، وقد رشحه عىل النحو 

 :اآليت
شاملٌ للمصطلحات والقواعد والضوابط واملسـائل : )أمرين أصوليني(:قوله

 .د يقع بينها نوع تشابه يف الظاهرواألدلة واالستدالالت األصولية مما ق
مـور املـذكورة هذا التشـابه يف األأي سواء كان : )املبني أو املعنى األعم:(قوله

، واملــراد عنــد املتقــدمني )النســخ(يف املبنــى والظــاهر، كــالفرق بــني مصــطلح 
أحاديـث الفضـائل  ، أو كان هذا التشابه يف املعنى العام ، كالفرق بـنيرينواملتأخ

 .ك يتمثل يف كوهنام أحاديث نبوية، إذْ جيمعهام قدر مشرتوأحاديث األحكام

 .١/٧: مسائل احلكم عند األصوليني الفروق يف ) ١(
 .٥١ص : والسنة عند األصوليني تاب الفروق يف مباحث الك) ٢(
 .٦ص : غري املنظوم عند األصوليني الفروق يف داللة ) ٣(
 .١٩ص : ألصولية املتعلقة بالكتاب العزيزالوجيز يف الفروق ا) ٤(
 ٤٠ص : فروق األصولية عند اإلمام الطويف؛ ال٥١ص : احث الكتاب والسنة عند األصولينيالفروق يف مب: ينظر) ٥(

 .٣٤-٣٣ص: ول الفقهالفروق يف أص
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 الـدقيقنـد الفحـص أي وهـذان األمـران ع: )واملعنى األخصاحلكم : (قوله
، ويف عـدد مـن األحكـام، خمتلفان يف املعنى املخـتص لكـل مـنهام: والنظر املتأمل

 )١( .، والفرق بني الرواية والشهادة ونحو ذلك)النسخ(كالفرق بني إطالقات 
االخـتالف  بيان أوجـه: فموضوع علم الفروق األصولية هو: وخالصة ذلك

من مبحث واحد أم مـن مباحـث ، أو بني املصطلحات سواء  املسائل املتشاهبةبني
 .فسها، أم بني القواعد نخمتلفة

 أوجه الفروق يف أصول الفقه: املطلب الرابع
 :)٢(تقوم الفروق يف أصول الفقه عىل عدد من األوجه منها

  )٣(، كالتفريق يف تعريف احلكم الرشعي بني الفقهاء واألصولينيالتعريف/١
، وهــو ذكــر مــا يتميــز بــه كـل واحــد عــن اآلخــر، كــالفرق بــني التمييـز/٢

 .)٤(التخصيص والنسخ
النسبة، وهي العالقة بني أمرين أصـوليني، كالقربـة أخـص مـن الطاعـة، /٣

 . )٥(، وليس كل طاعة قربةفكل قربة طاعة
، ية بـني الطلـب اجلـازم وغـري اجلـازمرعـ، كتقسيم األحكام الشـالتقسيم/٤

 . )٦(الرتك اجلازم وغري اجلازموطلب 
، والواجـب ني احلرام والواجب، فـاحلرام جيـب تركـهاحلكم ، كالتفريق ب/٥

 . )٧(جيب فعله
ني ، كالفرق بـنتيجة للتفريق بني أمرين أصوليني، وهي التي ترتتب اآلثار/ ٦

سـألة وهـي جـواز ، ويرتتب عىل هذا الفـرق مالواجب املوسع والواجب املضيق
 .لعبادة، أو عدم جوازهاتأخري فعل ا

 .٥١ص : احث الكتاب والسنة عند األصولينيالفروق يف مب) ١(
 .٣٥-٣٤ص : الفروق يف أصول الفقه: ينظر) ٢(
 . ١/٣٣٣: رشح الكوكب املنري : ينظر ) ٣(
 .  ٣/٣٧٦:  املرجع السابق: ينظر ) ٤(
 . ١/٣٨٥:  املرجع السابق: ينظر ) ٥(
 . ١/٣٤٠:  املرجع السابق: ينظر) ٦(
 . ١/٣٨٦:  املرجع السابق: ينظر) ٧(
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، جـوز تـأخريه؛ ألن الوجـوب يتعلـق بجميـع الوقـتأما الواجب املوسع في
عـىل الفعـل إذا ، برشط العـزم أي جزء من الوقت املقدر له رشعا فيجب آداؤه يف

 .أخره عن أول الوقت
، وإذا أخـره أخري فعل العبادة عـن وقتـه املقـدرأما الواجب املضيق فال جيوز ت

 .)١(قضاء ال أداء فإنه يعترب
 نشأة علم الفروق األصولية: املطلب اخلامس

وا الفــروق األصــولية بتــأليف مســتقل، وال األصــوليون املتقــدمون مل يفــرد
ي كام مىض الفـروق مبثوثـة يف كتـبهم األصـولية، ، وإنام كانت هـذه بتعريف حدّ
 :دوينهم له يمكن إمجاله فيام يأيتوسبب عدم ت، تتفاوت بني كتاب وآخر

أد إىل عدم إفرادهـا أن الفروق األصولية كانت معلومة وواضحة هلم مما / أ
 .بكتب مستقلة

ا من الكتب املؤلفة /ب ، ونـتج عـن عند املتقدمني متيل إىل االختصـارأن جزءً
ـا عـن إفرادهـا يف كتـاب ، عِ ذكـر الفـروق األصـولية يف مصـنفاهتمذلك قلة  ضً وَ

  .مستقل
مسـتقلة لوجودهـا يف املباحـث األصـولية عدم حاجتهم إىل إفراده بكتب /ج

 .)٢(األقرب للفهم من وجودها بمؤلفات مستقلة
، »الرسالة«يف كتابه اإلمام الشافعيفنجد أن أول من ذكرها فيام وصل إلينا هو 

 :)٣(ذكر عددا من الفروق منها
 .الفرق بني الرواية والشهادة ●
 .ذي أريد به اخلصوصالالفرق بني العام الذي أريد به العموم ، والعام  ●

، بـني مقـل الفروق األصـولية يف ثنايـا كتـبهم ثم تتابع األصوليون بعده بذكر
 .)٤(ومكثر

 . ١/٣٦٩: رشح الكوكب املنري : ينظر) ١(
 .١/٢٣: ؛ الفروق يف أصول الفقه للحمد٤٠ص : الفروق يف أصول الفقه: ينظر) ٢(
 .  ٣٧٣،  ١٠٥ص : الرسالة : ينظر) ٣(
 . ٤/٩: ؛ أصول اجلصاص ١/١٠: صول الكرخيأ: ينظر) ٤(
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كتابًـا مسـتقالًّ ) هــ ٦٨٤ت ( )١(اإلمـام القـرايفواستمر هذا النهج حتى ألف 
قاعـدة يف ) ٥٤٨(ذكـر  »أنـوار الـربوق يف أنـواء الفـروق«يعتني بـالفروق سـامه 

 .والفقهية وغريمهاالفروق األصولية 
وجعلت مبادئ املباحث يف «: منهجه يف الكتاب حيث قال -رمحه اهللا-بنيّ فيه 

، فـإن وقـع السـؤال ر الفروق والسؤال عنها بني فرعني، أو قاعـدتنيالقواعد بذك
الفـرق، ومهـا ، أو قاعدتني حيصـل هبـام ق بني الفرعني فبيانه بذكر قاعدةعن الفر

، وإن وقـع السـؤال عـن الفـرق بـني سيلة لتحصيلهاماملقصودتان، وذكر الفرق و
القاعدتني فاملقصود حتقيقهام ، ويكون حتقيقهام بالسؤال عن الفرق بينهام أوىل مـن 

الظـاهر، ويضـادها يف حتقيقهام بغري ذلك ، فإن ضـم القاعـدة إىل مـا يشـاكلها يف 
، ثـم تتـابع )٢(»ز األشياء؛ ألن الضد يظهر حسنة الضد ، وبضدها تتميالباطن أوىل

 .التأليف يف هذا الفن حتى وقتنا احلارض
 أمهية علم الفروق األصولية: املطلب السادس

 :بعض العلامء يف أمهية علم الفروقأقوال : أوال
ا مـن «:)٣(أبو هالل العسكريقال / ١ ثم إين ما رأيـت نوعـاً مـن العلـوم وفنًـّ

نِّف فيه كتبٌ جتمع أطرافه وتنظم  أصنافه ، إال الكالم يف الفرق اآلداب إال وقد صُ
 ) ٤(»بني معانٍ تقاربت حتى أشكل الفرق بينها

 ،، أصله من صنهاجة قبيلة من بربر املغـربريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين القرايفدهو أمحد بن إ) ١(
، كان بارعـا تهت إليه يف عهده رئاسة املالكية، انرة لقرب اإلمام الشافعي بالقاهرةنسبته إىل القرافة وهي املحلة املجاو

                               .               الفـروق ، الـذخرية: مـن تصـانيفه .هــ  ٦٨٤ة ر سـنـ، تويف بمصـواألصول والتفسري واحلديث والنحويف الفقه 
 .١/٩٤: ؛ األعالم  ١/١٨٨: ؛ شجرة النور الزكية١٢٨ص : الديباج املذهب: ينظر

 .١/٣: الفروق) ٢(
هـواز ، فـاريس األصـل من كور األ) عسكر مكرم(هو أبو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكري ، نسبة إىل ) ٣(

ا ا وشاعرً ا وناثرً ، ) هـ٣٩٥(تويف بعد سنة    من أهل أصبهان ثم سكن البرصة وبغداد وتلقى العلم فيهام ، وكان لغويًّ
: رين ـطبقات املفس: ينظر .، الفروق يف اللغة ، كتاب املحاسن يف تفسري القرآن الكريم  مجهرة األمثال :من تصانيفه 

 .  ٣/٢٤٠: ؛ معجم املؤلفني  ٢/١٩٦: ؛ األعالم ٣٣ص
 . ٩ص : الفروق يف اللغة ) ٤(

                                                           



   ١٠٣       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

تفقـة إن املطارحـة باملسـائل ذوات املآخـذ املؤتلفـة امل«: )١(اإلسـنويوقال / ٢
ثهـا عـىل ، ويبعيثـري أفكـار احلـارضين يف املسـالك مما: واألجوبة املختلفة املفرتقة

 )٢(»ار الفضالء، ومواضع جمال العلامءاقتناص أبكار املدارك، ويميز مواقع أقد
جـل منـاظرات السـلف  معرفة اجلمع والفـرق وعليـه«:يـالزركشوقال / ٣

  )٣(»)الفقه فرق ومجع: (حتى قال بعضهم
أي الفـن الثالـث مـن : الثالث معرفة اجلمـع والفـرق «: )٤(احلمويوقال / ٤

منـه يف حكـم آخـر كثر ويفرتق خر يف حكم فأآالفنون السبعة معرفة ما جيتمع مع 
  )٥(»فأكثر

 :ية علم الفروق األصولية يف اآليتيمكن بيان أمه: ثانيًا
ول بمعرفته إشـكاالت ، تزق األصولية علم له قيمته اخلطريةأن علم الفرو/١

 .وأخطاء كثرية
ـا عظـيم «:بيان أحد الفروق األصوليةسياق يف  القرايفقال  وهـذا الفـرق أيضً

ت وترد إشـكالقدر جليل اخلطر وبتحقيقه  ت تنفرج أمور عظيمة من اإلشكاالَ االَ
ا يف بعض الفروع  )٦(»عظيمة أيضً

ر ومؤرخ، ولد ـ، مجال الدين ، فقيه وأصويل ومفسبن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعي، أبو حممدهو عبد الرحيم ) ١(
: مـن تصـانيفه .هــ ٧٧٢، ويل احلسـبة ، تـويف سـنة رهـتهت إليه رئاسة الشافعية يف عصـ، انبإسنا من صعيد مرص

؛ الـدرر ٢/١٧١: الشـافعية البـن قـايض شـهبه طبقـات : ينظـر   .ح منهاج األصول، هناية السول يف رشاملهامت
 . ٦/٢٢٣: ؛ شذرات الذهب  ٢/٢١٥: الكامنة

            : ق كتـاب الفـروق للزريـراين ، حتقيـق، بواسـطة مقدمـة حتقيـ ١مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفـوارق ص ) ٢(
 .١/٢١: عمر السبيل. د 

 .١/٦٩: القواعداملنثور يف ) ٣(
يْني احلموي املرصي احلنفي، قال عنـه اجلـربيتهو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد ) ٤(   ، إمـام املحققـني: احلُسَ

تصـانيفه غمـز عيـون ، ومـن هــ ١٠٩٨، تويف سنةَ ليف العديدة، والتصانيف املفيدة، صاحب التآوعمدة املدققني
، ١/١٦٧: تـاريخ اجلـربيت :البصائر عىل حماسن األشباه والنظائر البن نجيم، كشف الرمز عن خبايا الكنز، وينظـر

 .٢/٩٣: ، معجم املؤلفني١/٢٣٩: األعالم
 

 .١/٤٩: غمز عيون البصائر) ٥(
 .١/٢٩١: الفروق) ٦(
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يث تزيل اللـبس بـني أفـراد ، بحا توضح حدود املصطلحات األصوليةأهن/٢
 .املحدود
قة واملجاز كافيني عن هـذه كان تقديم احلد للحقي: قال النقشواين«:القرايفقال 
اإلنسان قد حييط باحلدود ومـع ذلـك فقـد ، ولكن ملا علم األصوليون أن الفروق

، د إنام يفيد املاهيـة عـىل وجـه كـيل، فإن احلبس عليه أفراد احلقائق املحدوداتتلت
شـيئني  ، فيجد اإلنسـان لفظًـا مسـتعمالً يفع ذلك فقد يقع اللبس يف املفرداتوم

، أو جماز يف أحدمها لكثرة العوارض وهجـوم اللـبس، وال يدري أهو حقيقة فيهام
 .ذلك يف الفقهيات يعلم حد اإلباحةكو

ون العني ظـاهرة إباحـة الصـالة هبـا، وأكلهـا إن أمكـن معنى ك: وإذا قلت له
، وجيهـل أن النجاسـة ترجـع إىل حتـريم يستبعد ذلك، وكذلك يعلم حد التحريم

ض بعد احلد تعرض لـذكر هـذه ، فلام كان اللبس يعراملالبسة يف الصالة واألغذية
ا للشكوك يف موارد االستعاملبصريةالفروق، تقوية لل  )١(»، ودفعً

ا بـالفروقأن من رشوط املجتهد أن ي/ ٣ قـال ابـن  .، عارفًـا هبـاكـون بصـريً
فهو العارف بمداركه، أي مدارك مـذهب : وأما املجتهد يف مذهب إمامه«:النجار

 )٢(»إمامه، القادر عىل تقرير قواعده، وعىل اجلمع والفرق بني مسائله
، إذ القواعد والضوابط األصـولية بدقـة الفروق األصولية يوضحأن علم /٤ 

ا ببيان ما يضادهان األشيإ  .)٣(، وخيالفها يف األحكاماء تزداد وضوحً
جينب املتعلم اخللـط بـني املسـائل، والوقـوع يف  أن علم الفروق األصولية/٥

أهنـا يف ضـمن قاعـدة  ، بسبب مجعه بني مسائل يظنااللتباس، واخلطأ يف األحكام
 .)٤(، مع أهنا متنوعة القواعد والضوابطأو ضابط معني

 .٢/٩٧٤: نفائس األصول) ١(
 .٤/٤٦٧: رشح الكوكب املنري) ٢(
 .١٢٥ص : الفروق الفقهية واألصولية) ٣(
 .١٢٤ص : املرجع السابق) ٤(
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 املؤلفات والدراسات يف الفروق األصولية: املطلب السابع
 :الكتب املؤلفة: أوال

شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس : تـأليف .أنوار الربوق يف أنواء الفروق/ ١
قاعـدة ) ٥٤٨(الكتاب عىل اشتمل هذا ، و، الكتاب مطبوع)هـ ٦٨٤ت ( رايف الق

وكشـف عـن ، مجعها مـن كتابـه الـذخرية، وزاد عليهـا، أصولية وفقهية وغريمها
 .أرسارها  وبينها

أن  ، ولـكلك أنوار الربوق يف أنـواء الفـروقوسميته لذ«جاء يف املقدمة قوله 
قواعـد السـنية يف األرسار ، أو كتـاب األنـوار والتسميه كتـاب األنـوار واألنـواء

  )١(»، ومجعت فيه من القواعد مخسامئة وثامنية وأربعني قاعدة، كل ذلك لكالفقهية
: تأليف .اإلحكام يف متييز الفتاو عن األحكام وترصفات القايض واإلمام/٢

رشح فيـه .، الكتـاب مطبـوع)هــ٦٨٤ت (د بن إدريس القرايف شهاب الدين أمح
سـائل كتابـه املؤلف مجعل  . ترصفات القايض واملفتي واإلماممؤلفه الفروق بني

 .يف صورة أسئلة وأجوبة، وعددها أربعون سؤاالً 
قاسـم بـن عبـد اهللا األنصـاري : تأليف .إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق/ ٣

للقرايف بتضعيف بعض  كتاب الفروق تعقب. )هـ٧٢٣ت ()٢(املشهور بابن الشاط
 .قيـود يف املوافقـة افقه مـع اعتبـار، وأحياناً يوالفروق عنده، وموافقته عىل بعضها

 ،)٤(»قبل منهـا إال مـا قبلـه ابـن الشـاطعليك بفروق القرايف وال ت« )٣(التنبكتيقال 
 .وهو مطبوع أسفل فروق القرايف

 .١/١١: الفروق) ١(
فقيه، مالكي، فريض، شارك . سم بن عبد اهللا بن حممد بن الشاط، أبو حممد، أبو القاسم، األنصاري اإلشبييلهو قا) ٢(

، حتفـة تعقـب مسـائل القواعـد والفـروقأنوار الربوق يف : من تصانيفه .هـ٧٢٣يف بعض العلوم، تويف بسبته سنة 
 .٥/١٧٧: ؛ األعالم٢١٧ص: ؛ شجرة النور الزكية٢٢٦ص : الديباج املذهب: ينظر.  الرافض يف علم الفرائض

مـن أهـل ، هاجي التكروري التنبكتي السوداين، أبو العباس، يعـرف ببابـاهو أمحد بن أمحد بن أمحد بن عمر الصن) ٣(
ا يف ، كـ، من بيت علم وصالح، كان عاملا باحلـديث والفقـهأصله من صنهاجه، تنبكت يف إفريقية الغربية ان شـديدً

ا نيل : من تصانيفه .هـ ١٠٣٦،  تويف يف تنبكت سنة )تنبكت(حتالل املراكشيني لبلدته ، عارض ااحلق اليراعي أحدً
: ينظـر .لكيةخليل يف فروع املا ، منن الرب اجلليل يف مهامت حترير الشيختطريز الديباج يف تراجم املالكيةاالبتهاج ب

 .١/١٤٥: ؛ معجم املؤلفني١/١٠٣: األعالم 
 .١/٣: املطبوع حاشية عىل فروق القرايفإدرار الرشوق ) ٤(
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 عـيل بـن حممد :تأليف .الفقهية األرسار يف  السنية واعدوالق الفروق هتذيب/٤

ب .)هـ١٣٦٧ ت( املالكي  مـا مراعيًـا يفللقـرا الفـروق كتـاب وخلّص ورتب هذّ
ا ،الشاط ابن استدركه            )١(رشـد ابـن كـالم مـن واألمثلـة القاعـدة يوضـح ما وكثريً

  )٢(.للفروق رشحه خالل املذاهب بني اخلالف ويذكر ،املجتهد بداية كتابه يف
ـــأليف.فـــروق األصـــول/٥ ـــن كـــامل باشـــا: ت ـــن ســـليامن ب                             )٣(أمحـــد ب

املؤلـف مل .حممد بـن عبـدالعزيز املبـارك/الدكتور: مطبوع بتحقيق.)هـ٩٤٠ت (
 .وليةيستوعب مجيع الفروق األص

إبراهيم بن عبـدالقادر : تأليف.الضبط يف الفرق بني السبب والرشطإتقان /٦
 .سعد اليويب/مطبوع بتحقيق الدكتور. )هـ١٢٦٦ت ( )٤(الرياحي التونيس

يعقـوب بـن عبـدالوهاب /كتورالـد: تـأليف.الفروق الفقهية واألصولية/٧
 .وقد اعتنى باجلانب النظري.الباحسني

 :ويمكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام: الرسائل اجلامعية: ثانيا
 .يع أبواب أصول الفقه بشكل إمجايلتناولت الفروق يف مج: القسم األول

 )هـ١٤١٤(ه ، اجلامعة اإلسالمية رسالة دكتورا. الفروق يف أصول الفقه  ●
 .عبداللطيف بن أمحد احلمد/الدكتور

، يلقـب باحلفيـد بن أمحد بن رشد القرطبـي املـالكي هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن العالمة املفتى أبو الوليد حممد) ١(
ا له عن جده ، تف رب به املثل ـلسفة حتى صار يض، وأقبل عىل الكالم والفه وبرع وسمع احلديث وأتقن الطبقمتييزً

مـن .)هـ٥٩٥( هبا ودفن ىف قرطبة سنة ، وأحرقت بعض كتبه، وتويفالزندقة واإلحلاد فنفي إيل مراكش، أهتم بفيها
سـري أعـالم : ينظـر ريعة مـن االتصـالـوالش، فصل املقال يف ما بني احلكمة بداية املجتهد وهنايه املقتصد: تصانيفه

 .٨/٣١٣: ؛ معجم املؤلفني٤/٣٢٠: ؛ شذرات الذهب ٢١/٣٠٧: النبالء
 .٢٨٤، ٣/٢٧٢هتذيب الفروق  : ينظر) ٢(
ـا ، مستعرباألصلهو أمحد بن سليامن بن كامل باشا، شمس الدين، من علامء احلديث ورجاله، تركي ) ٣( ، كـان إمامً

ا يف التفسري، والفقه، واحلديث، والنحو، والترصيف، واملعاين، والبيان، والكالم، واملنطق، واألصول، وغـري  بارعً
اآلسـتانة ، ثم اإلفتـاء بن الفنون إال وله مصنف أو مصنفات، تعلم يف أدرنه، وويل قضاءها، وقلام يوجد فن مذلك

 ٣٦جمموعـة رسـائل تشـتمل عـىل ، املجتهـدين ت الفقهـاء، طبقـاتطبقا: من تصانيفه .هـ ٩٤٠إىل أن مات سنة 
 .١٠٦ص: ؛ الطبقات السنية٢/١٠٧: ؛ الكواكب السائرة ١/١٤١: هدية العارفني: ينظر.رسالة

 ،، ولـد يف تسـتورالقادر بن أمحد الرياحي التونيس، أبو إسحاق، فقيه مالكي، من أهل املغرب هو إبراهيم بن عبد) ٤(
ديـوان خطـب منربيـة، التحفـة االهليـة نظـم : من تصانيفه . هـ ١٢٦٦ونس سنة ، تويف بتوويل رئاسة الفتو فيها

 .١/٤٩: ؛ معجم املؤلفني١/٤٧: األعالم: ينظر. األجرومية

                                                           



   ١٠٧       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

ع مباحث أصول الفقه يف كتاب تناولت الفروق األصولية يف مجي: القسم الثاين
 .معني
 . الفروق األصولية عند اإلمام الطويف يف رشحه ملخترص الروضة ●

ماجـد بـن صـالح : ، الباحـث) هـ١٤٣٠(امعة أم القر ، جرسالة ماجستري
 .عجالن

 .أصول الفقه لت الفروق األصولية يف مبحث من مباحثتناو: القسم الثالث
ــد/١ ــم عن ــائل احلك ــروق يف مس ــوليني الف ــة: األص ــة تطبيقي ــة نظري  دراس

سـعود اإلسـالمية  ، جامعة اإلمام حممد بندكتوراه. راشد بن عيل احلاي: الباحث
 .)هـ١٤١٢(

ـا وتوثيقـا ودراسـة: األصـوليني الفروق يف داللـة غـري املنظـوم عنـد/٢  مجعً
سعود اإلسالمية  ، جامعة اإلمام حممد بنماجستري. الباحث حممد سليامن العريني

 .)هـ١٤٢٣(
ا وتوثيقا ودراسـة: األصوليني الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند/٣  مجعً

سـعود اإلسـالمية  ، جامعة اإلمام حممد بنماجستري. الباحث هشام حممد السعيد
 .)هـ١٤٢٣(

مجعـا : جيح عند األصولينيوالتعارض والرت تقليدالفروق يف االجتهاد وال/ ٤
      اإلمـام ، جامعـةماجسـتري.نـورة عبـد العزيـز املوسـى الباحثـة  وتوثيقا ودراسة

 ) .هـ١٤٢٤(حممد بن سعود اإلسالمية 
ــوم /٥ ــة املنظ ــروق يف دالل ــولينيالف ــد األص ــة عن ــا ودراس ــا وتوثيق  مجعً

 اإلسـالمية بـن سـعودالباحثة أمل عبد اهللا القحيز، ماجستري، جامعة اإلمام حممد 
 .)هـ١٤٢٦(

 ودراســـة مجعـــاً وتوثيقـــاً الفـــروق األصـــولية يف اإلمجـــاع والقيـــاس /٦
حممـد بـن سـعود اإلسـالمية ، جامعـة اإلمـام ماجستري. الباحثةنوف ماجد الفرم

 .)هـ١٤٢٧(
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ــا وتوثيقــا ودراســة -فيهــا  الفــروق األصــولية يف األدلــة املختلــف/٧  مجعً
  حممد بن سعود اإلسـالمية، جامعة اإلمام ماجستري. يالباحثة نوف عبد اهللا العتيب

 .)هـ١٤٢٧(
اسـتقراء ودراسـة . ألصولية املتعلقة بالكتـاب العزيـزالوجيز يف الفروق ا/ ٨

        رته جامعـةـبحـث نشـ. عبـدالرمحن بـن عبـدالعزيز السـديس/الدكتور.أصولية
 .)هـ١٤٣٠(القر  أم
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=:بوفيه ثالثة مطال

 :األصولية املتعلقة باحلكم الرشعي، وفيه مسألتانالفروق : املطلب األول
 الفرق بني خطاب التكليف وخطاب الوضع: املسألة األوىل

طَـابُ : تعريف اخلطـاب لغـة بَـةُ اخلِ اطَ ـالَمِ : واملُخَ ـةُ الكَ عَ اجَ رَ بَـهُ مُ اطَ ـدْ خَ ، وقَ
الَ  طَاباً بالكَ بَةً وخِ َاطَ بَانِ م خمُ اطَ تَخَ ا يَ َ ينَ ﴿:، قال اهللا تعاىل )١(، ومهُ اطِبْنِي يفِ الَّـذِ َ الَ ختُ وَ
وا لَمُ  .)٢(﴾ظَ

ا: تعريف اخلطاب اصطالحا ا مطلقً  )٣(.قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدً
ـقُّ عـىل اإلنسـان: التكليف لغة ، إذا يء تكلُّفـاً ـ، وتكلّفـتُ الشـاألمـر بـام يَشُ

تُه مْ َشَّ  .)٤(جتَ
 .)٥( إلزام مقتىض خطاب الرشع: والتكليف اصطالحا

عَ الش: تعريف الوضع لغة ـهـمن وضَ تَلَقَ عاً اخْ ضْ ـعَ ايءَ وَ لقـومُ عـىل ، وتَواضَ
وا عليه قُ فَ تُه يف األَمر إِذا اليشء اتَّ عْ ضَ تَه فيه عىل يشء، وأَوْ قْ  .)٦(وافَ

 .ريهو خطاب الرشع باالقتضاء أو التخي: أما خطاب التكليف
ن ورد بطلب فعل ليس معه ، وإد اخلطاب بطلب فعل مع جزم فإجيابفإن ور
 . جزم فندب

 .)خ ط ب ( مادة . ٥/١٢٢: ؛ املحكم واملحيط األعظم٢/٣٧٥: تاج العروس ) ١(
 . من سورة هود  ٣٧جزء من آية رقم ) ٢(
 .١/٢٢١: ؛حاشية اجلرجاين عىل العضد  ١/١٣٥: اإلحكام لآلمدي : وينظر .  ١/٣٣٩: رشح الكوكب املنري ) ٣(
 ) ك ل ف(مادة  ٢/٤٥: ؛ مجهرة اللغة) كلف(مادة  ٤/١٤٢٤: ؛ الصحاح) كلف(مادة  ٩/٣٠٧: لسان العرب) ٤(
 . ٦٥ص : ؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد  ١/١٦١: الفروق : وينظر .  ١/٤٨٣: رشح الكوكب املنري ) ٥(
 ) .وضع(مادة  ٢٢/٣٤٠: ؛ تاج العروس  ٨/٣٩٦: لسان العرب ) ٦(
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ورد بطلب تـرك لـيس معـه جـزم ، وإن وإن ورد بطلب ترك مع جزم فتحريم
 .)١(وإن ورد خطاب الرشع بتخيري بني الفعل والرتك فإباحة ،فكراهة

؛ لـام معرفـا حلكمـهفهو خرب استفيد من نصب الشـارع ع: أما خطاب الوضع
 .)٢(لتعذر معرفة خطابه يف كل حال ويف كل واقعة

 :نوع الفرق ●
وهو فرق عظـيم ذو خطـر ، )٣(هذا الفرق من الفروق املتعلقة باحلكم الرشعي

خطـاب التكليـف  رون بـني قاعـدةـالفرق السادس والعشـ(«: القرايف، قال بالغ
وهذا الفرق أيضا عظيم القـدر جليـل اخلطـر وبتحقيقـه ) وقاعدة خطاب الوضع

تنفرج أمور عظيمـة مـن اإلشـكاالت وتـرد إشـكاالت عظيمـة أيضـا يف بعـض 
 .)٤(»الفروع

 :إىل الفرق بينهام من أربعة أوجه وقد أشار ابن النجار
رع إذا ـ، فخطـاب الشـالتفريق بني خطاب التكليـف والوضـع: األولالوجه 

يم، أو الكراهة، أو اإلباحة فهو خطـاب ، أو التحرورد بصيغة اإلجياب، أو الندب
 .التكليف

ـا،ـوإذا ورد اخلطاب بنحو صحة، أو فساد، أو نصـب الشـ      يء سـببًا، أو مانعً
، فهـذا يسـمى أو عزيمـة أو رشطًا، أو كـون الفعـل أداء، أو قضـاء، أو رخصـة،

 .)٥(خطاب الوضع
، فـال يمكـن انفـراد خطاب الوضع أعـم مـن خطـاب التكليـف أن: الوجه الثاين

، فـال ، بل البـد أن يكـون معـه خطـاب وضـع)٦(خطاب التكليف عن خطاب الوضع
ضــع فــيمكن انفــراده كأوقــات أمــا خطــاب الو...تكليــف إال ولــه ســبب أو رشط 

 .٣/١٠٤٧: ؛ التحبري١/٩٨: ؛ البحر املحيط٢/١٧٣: الفروقو ٣٤٢-١/٣٤٠: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١(
: ؛ التحبـري٦٥ص : ؛ املـدخل إىل مـذهب اإلمـام أمحـد١/٢٩١: الفروق: وينظر. ١/٤٣٤: رشح الكوكب املنري) ٢(

٣/١٠٤٧. 
 . ١/٤٣٤: ؛ رشح الكوكب املنري١/٩٩: البحر املحيط: ينظر) ٣(
 .١/١٦١: الفروق) ٤(
 .١/٣٤٢: ، رشح الكوكب املنري١/٢٩١: الفروق: ينظر) ٥(
 .١/٢٩١: الفروق: ينظر. خالف يف ذلك القرايف) ٦(
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ا ، وحـوالن احلـول منها، وكون البلوغ رشطًا للتكليـف الصلوات، وكون احليض مانعً
 .)١(رشطًا لوجوب الزكاة

رع عـىل ـ، فاحلكم يف خطاب الوضع هو قضاء الشمن حيث احلقيقة: الوجه الثالث
ــا الوصــف ــا أو مانعً وخطــاب التكليــف لطلــب أداء مــا تقــرر ، بكونــه ســببًا أو رشطً

 .)٢(باألسباب والرشوط واملوانع
علـم املكلـف، : حيث احلكـم، فخطـاب التكليـف يشـرتط فيـه من: الوجه الرابع

 ، وأمـا خطـابسبه كالصالة والصوم واحلج ونحوهـا، وكونه من كوقدرته عىل الفعل
بب سـ:األوىل: الوضع فال يشرتط فيه يشء مـن ذلـك، ويسـتثنى مـن ذلـك قاعـدتان

 .العقوبة فيشرتط العلم والقدرة
 .)٣(والوصية ونحوها فيشرتط فيها العلم والقدرةنقل األمالك كالبيع واهلبة : الثانية

ــر ــذا الف ــر ه ــن ذك ــرايف:قومم ــاب)٤(الق ــ)٥(، واحلطَّ ــويف)٦(يـ، والزركش ، )٧(، والط
 .)٨(واملرداوي

 الفرق يف تعريف احلكم الرشعي بني الفقهاء واألصوليني: ةاملسألة الثاني
ـالُ : احلكم لغة قَ ، يُ لُهُ املَْنْعُ أَصْ ، وَ اءُ ضَ قَ تـه : الْ نَعْ ا مَ ا إذَ ـذَ يْـهِ بِكَ لَ ـتُ عَ مْ كَ ـنْ حَ مِ

فِهِ  الَ ىلَ خِ رْ عَ دِ قْ لَمْ يَ لِكَ ، فَ نْ ذَ وجِ مِ ُرُ مِ اخلْ وْ قَ َ الْ تُ بَنيْ مْ كَ حَ مْ ، وَ يْنَهُ لْتُ بَ  .)٩(فَصَ

 .٥٨ص : ؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ١/٣٤٢: رشح الكوكب املنري: ينظر ) ١(
 .  ٣/١٠٤٩: التحبري: وينظر. ١/٤٣٥: رشح الكوكب املنري) ٢(
ــري) ٣( ــب املن ــر. ١/٣٤٢: رشح الكوك ــروق: وينظ ــفى  ١/٢٩١: الف ــيط  ١/٨٦: ؛ املستص ــر املح ــري ١/٩٩: ؛ البح : ؛ التحب

٣/١٠٥١ . 
 .١/٢٩١: الفروق: ينظر ) ٤(
 .٦/٣٧: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل: ينظر) ٥(

، املغريب األصـل، ينحـدر مـن أصـل : واحلطاب هو        يْنيّ عَ شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حسني الرُّ
ـا حمبًّـا )هـ٩٠٢(أندليس، املالكي املذهب، املكي املولد والوفاة، ولد سنة  ، قرأ عىل والده العلوم، وهنل منه الفنـون، وكـان إمامً

ا عليه، حم قرة العني برشح ورقات إمام احلـرمني يف : من تصانيفه )هـ٩٥٤(ققاً فاضالً، ال يمل وال يكل، تويف سنة للعلم ومثابرً
: ؛ معجـم املـؤلفني٧/٥٨: ؛ األعـالم١٦٢٨ص: كشـف الظنـون: ينظـر .ر خليـلـمواهب اجلليل يف رشح خمتصـاألصول ، 

١١/٢٣٠. 
 .١/٩٩: البحر املحيط: ينظر) ٦(
نجـم ، الفقيه األصـويل املتفـنن، سليامن بن عبد الكريم بن سعيد الطويف: والطويف هو .١/٤١٦:  رشح خمترص الروضة: ينظر) ٧(

مـن كبـار علـامء  ).هـ٧١٦(تويف باخلليل يف فلسطني من أعامل رصرص، ، بقرية طوىف) هـ٦٥٧(ولد بعد سنة ، الدين أبو الربيع
 .تعلـق شـديد تيمية، وتتلمذ الطويف عىل شيخ اإلسـالم ولـه بـه احلنابلة يف بغداد، سافر إىل دمشق والتقى به شيخ اإلسالم ابن

؛ شـذرات ١/٤٢٥: املقصـد األرشـد :ينظـر. الرياض النوارض يف األشـباه والنظـائر، رشح خمتصــر الروضـة: ومن تصانيفه
 .١/٢٣٥: ؛ الدرر الكامنة٦/٣٩: الذهب

  .٣/١٠٥١: التحبري: ينظر) ٨(
 ).ك م ح ( مادة  ٢/٤٣٤: املصباح املنري) ٩(
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 :نوع الفرق ●
من الفروق املتعلقـة  الفرق يف تعريف احلكم الرشعي بني الفقهاء واألصوليني

مها، )١(بمباحث احلكم : وقد أشـار ابـن النجـار إىل الفـرق بيـنهام مـن خـالل حـدِّ
ويف اصـطالح ، رعـمدلول خطاب الشـ هو: فاحلكم الرشعي يف اصطالح الفقهاء

  )٢(.هو خطاب الرشع املتعلق بفعل املكلف: األصوليني
 األثـر املرتتـب عـىل: أن الفقهاء يعنون باحلكم الرشعي :فالفرق بني التعريفني

ول فيقصــدون بــاحلكم ، أمــا علــامء األصــالــخ...واحلرمــة  الــدليل كــالوجوب
من ناحيـة املصـدر وهـو اهللا فعلامء األصول ينظرون إليه  ،)٣(دليل احلكم: الرشعي

فـوا احلكـم بأنـه خطـاب، فاحلكم صـفة لـهعز وجل اء أمـا الفقهـ، ، فلـذلك عرّ
 احلكـم هـو مـدلول: فينظرون إليه من ناحية متعلقه، وهو فعـل املكلـف، فقـالوا

 )٤(.خطاب الرشع
 :وممن ذكر هذا الفرق

 .)٨(، واملرداوي)٧(، واآلمدي)٦(، وعبدالعيل األنصاري)٥(املحبويب

 .٢/٧٨٩: ؛ التحبري١/٢٧٣: ؛ البحر املحيط١/٥٥: ؛ املستصفى١/٣٢٥: بيان املخترص: ينظر) ١(
 .٣٣٤-١/٣٣٣: ؛ رشح الكوكب املنري١/٩٥: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٢(
، مثـلُ ـّيُستثنى من ذلك بعض األُصوليِّني الَّذين أخذوا بمفهوم الفقهـاء للحكـم الشـ) ٣( ر ـ يف رشح خمتصـاإلمـام الطُّـويفِّ : رعيِّ

وضة  .٣٩٠/ ٢: ؛ والنسفي يف كشفُ األرسار٢/٣٣٧: ، والرسخيس يف أصوله٢٥٩/ ١: الرَّ
 .٣٣٤-١/٣٣٣: الكوكب املنري رشح: ينظر) ٤(
 أمحـد األكـرب ريعةـالش صدر بن حممود الرشيعة تاج بن مسعود بن اهللا عبيد هو: واملحبويب هو، ١/٢٥: التوضيح) ٥(

ـا ،واملنقـول املعقول ، عامل)أجداده أحد (إىل حمبوب نسبة باملحبويب يلقب، الدين مجال بن  ،مـتكلامً  ،أصـوليًّا ،فقيهً
ا، ،امنطقيًّ  ـا، تـويف سـنة  ، مفســراً  حمـدثً  تعـديل ، رشحالوقايـة رـخمتصـ النقايـة: مـن تصـانيفه.)هــ٧٤٧(نحويًّ

 .٤/١٩٧: األعالم؛ ٢/٣٦٥: ؛ اجلواهر املضية٢٠٣ص: تاج الرتاجم: ينظر.العلوم
 .١/٥٤: فواتح الرمحوت) ٦(

 اللكنـوي، السـهالوي األنصـاري أبو العياش، بحر العلـوم) ننظام الدي(بن حممد ) عبد العيل(حممد : واألنصاري هو
، رشح السـلم يف تنـوير املنـار يف الفقـه: مـن تصـانيفه).هـ١٢٢٥(عامل باحلكمة واملنطق حنفي، تويف سنة : ندياهل

 .٧/٧١: ؛ األعالم١/٥٨٦: ؛ هدية العارفني٢/٤٨١: إيضاح املكنون :ينظر .املنطق
 .١/٥٩: مدياإلحكام لآل) ٧(
 .٢/٧٨٩: التحبري) ٨(
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 : األصولية املتعلقة بخطاب التكليفالفروق : املطلب الثاين
 :رة مسألةـعش وفيه ثامين

 الفرق بني اإلجياب والوجوب: املسألة األوىل
بَ اليشءُ : تعريف الواجب لغة جَ ِ من وَ مَ جيَ بَـتَ ولـزِ جوبـاً إِذا ثَ ، وأَصـلُ بُ وُ

ط وماتَ  بَ امليتُ إِذا سقَ جَ قوطُ والوقُوعُ ووَ وبِ السُّ جُ  .)١(الوُ
ا: الواجب اصطالحا ا مطلقً ا تاركه قصدً  .)٢(ما ذم رشعً

 :نوع الفرق ●
 )٣(يالتكليفالفرق بني اإلجياب والوجوب من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم 

ب هو وصف للحـاكم  وهـو بأن اإلجيا: النجار إىل الفرق بينهاموقد أشار ابن 
فعـل -ف للحكـم وهـو مـا تعلـق بـه اخلطـاب ، والوجـوب وصـذات اخلطاب

ةَ ﴿:، فنحو قوله تعاىل-املكلف الَ ه التـي إىل نفسـ النظـر باعتباريسمى ) ٤(﴾أَقِمِ الصَّ
مـا تعلـق بـه، وهـو فعـل املكلـف بـالنظر إىل  ، ويسـمىهي صفة هللا تعاىل إجيابًـا

 ) ٥(.وجوباً 
؛ ألن مـن الحـظ ة خالف لفظي ال أثـر لـه يف الفـروعواخلالف يف هذه املسأل

 ،اعتبار تعلقه بالفعل سامه واجبًـا، ومن الحظ املصدر املنبثق عنه سامه إجيابًااعتبار 
 رت العلـامء تـارة، فـفاإلجياب والوجوب متحدان بالذات، وخمتلفـان باالعتبـار

ا يعرفون اإلجياب   )٦(.إىل االعتبارين، وتارة يعرفون الوجوب نظرً

ــرب) ١( ــان الع ــادة  ١/٧٩٣: لس ــب(م ــحاح)وج ــادة  ٢/٢٦٧: ؛ الص ــب(م ــيط)وج ــاموس املح            ١/١٨٠: ؛ الق
 .)فصل الواو(

: ؛ رشح العضـد١/١٢: إحكـام الفصـول: عريـف الواجـب يفوانظر لت. ٣٤٦ - ١/٣٤٥: رشح الكوكب املنري) ٢(
 .١/١٥٩: ؛ العدة١/٤٣٧: ؛ البحر املحيط١/٩٥: ؛ املستصفى١/٢٣٨

 .١/٣٣٣: ؛ رشح الكوكب املنري٢/٧٩٠: ؛ التحبري١/٣٨: ؛ هناية السول٦٧ص : رشح تنقيح الفصول: ينظر) ٣(
 .من سورة اإلرساء) ٧٨(جزء من آية ) ٤(
 .١/٢٢٥: رشح العضد: ينظر. وقد تبع ابن النجار العضد يف هذه املسألة. ١/٣٣٣: الكوكب املنريرشح : ينظر) ٥(
 .٣٣٤ - ١/٣٣٣: ؛ رشح الكوكب املنري١/٢٢٥: ؛ رشح العضد١/٥٩: ؛ فواتح الرمحوت٢/٧٩: التقرير والتحبري: ينظر) ٦(
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، )٣(يـوالزركشـ، )٢(والعضـد، )١(عبـد العزيـز البخـاري :وممن ذكر هذا الفـرق
 .)٧(، واملرداوي)٦(والطويف، )٥(واإلسنوي ،)٤(والتفتازاين

 الفرق بني الواجب واملندوب: املسألة الثانية 
بِ : تعريف املندوب لغة نْ النَّدْ وذٌ مِ ، يقـال: مأْخُ اءُ عَ وَ الدُّ هُ بَ القـومَ إِىل : وَ نَـدَ

باً  هبم نَدْ نْدُ ر يَ ثَّهماألَمْ  .)٨(دعاهم وحَ
ا، ومل ما أثيب فاعله: املندوب اصطالحا   )٩(.يعاقب تاركه مطلقً

 :نوع الفرق ●
ــم  ــث احلك ــة بمباح ــروق املتعلق ــن الف ــدوب م ــب واملن ــني الواج ــرق ب الف

 .)١٠(التكليفي
 :لنجار إىل الفرق بينهام من وجهنيوقد أشار ابن ا

 : ناحية طلب الفعل مع اجلزم وعدمه من: الوجه األول

فقيـه حنفـي مـن علـامء : حممد، عـالء الـدين البخـاريعبد العزيز بن أمحد بن : والبخاري هو .٢/٨٦: كشف األرسار: ينظر) ١(
رشح أصول البزدوي املسمى بكشف األرسار، رشح املنتخـب : ، ومن تصانيفه)هـ٧٣٠(األصول، من أهل بخار، تويف سنة 

 .٤/١٣: ؛ األعالم٩٤ص: ؛ الفوائد البهية١/٣١٧: اجلواهر املضية: ينظر .احلسامي
 

ـا : د هووالعض .١/٢٢٥: رشح العضد: ينظر) ٢( عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين اإلجيي، كـان إمامً
ا يف الفقه، من أهل إيج  يف املعقوالت عارفًا ، ويل القضاء، جرت له حمنة مع )بفارس(باألصلني واملعاين والبيان والنحو، مشاركً

املواقـف يف علـم الكـالم، رشح خمتصــر ابـن (تصـانيفه ، ومـن ) هـ٧٥٦(صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة، فامت سجينًا سنة 
؛ شـذرات  ٣/٢٧: ن قـايض شـهبة؛ طبقات الشافعية الب ١٠/٤٦: طبقات الشافعية الكرب: ينظر  .احلاجب يف أصول الفقه

 .٦/١٧٤: الذهب
 

 .٢/١٠٣: البحر املحيط: ينظر) ٣(
احلنفي، ولـد : بن عبداهللا، سعد الدين التفتازاين الشافعي، وقيلمسعود بن عمر : والتفتازاين هو .١/٢٦: رشح التلويح: ينظر) ٤(

رخس، وأبعده تيمورلنك إىل سـمرقند، فتـويف ـبتفتازان من بالد خراسان، وإليها نسب، أصويل، مفرس، حمدث، أديب، أقام بس
عـىل خمتصــر ابـن رشح التلويح عـىل التوضـيح، حاشـية عـىل رشح العضـد : ، من تصانيفههـ٧٩٣: هـ ، وقيل ٧٩٠هبا سنة 

 .٧/٢١٩: ؛ األعالم ٢/٣٠٣: ؛ البدر الطالع ٦/٣١٩: شذرات الذهب: ينظر احلاجب
 

 .١/٣٨: هناية السول: ينظر) ٥(
 .١/٢٥٩: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٦(
 .٢/٧٩١: التحبري: ينظر) ٧(
     ١/١٧٥: القـاموس املحـيط؛ )ن د ب (مـادة  ٩/٢٥٤: ؛ املحكـم واملحـيط األعظـم)نـدب(مـادة  ١/٧٥٣: لسان العـرب) ٨(

 ).فصل امليم(
 

: رـ؛ بيـان املختصـ٢/٣١١: كشـف األرسار للبخـاري: وينظر تعريـف املنـدوب يف. ٤٠٣ - ١/٤٠٢: رشح الكوكب املنري) ٩(
 . ١/٦٤: ؛ التمهيد٢/٦٩١: ؛ البحر املحيط ١/٣٩٣

 

 .٤٠٢، ١/٣٤٥: ؛ رشح الكوكب املنري٢/٨١٥: ؛ التحبري١/١٧٦: ؛ البحر املحيط١/١٣٤: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ١٠(
 

                                                           



   ١١٥       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

ـوُ هو خطاب الرشع بط: فالواجب ـا، نَحْ : لب الفعل من املكلـف طلبًـا جازمً
اىلَ  له تَعَ وْ اةَ ﴿:قَ كَ آَتُوا الزَّ ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقِيمُ  .)١(﴾وَ

ـوُ هو خطاب الرشع بطلب الفعل من : واملندوب املكلف طلبًا غري جـازم، نَحْ
اىلَ  له تَعَ وْ تُمْ ﴿:قَ عْ بَايَ ا تَ وا إِذَ دُ هِ أَشْ  )٣( )٢(﴾وَ

 : من ناحية الثواب والعقاب: الوجه الثاين
ا ا: فالواجب رشعً ا مطلقً ا تاركه قصدً  .ما ذم رشعً

  .عن املندوب؛ ألنه ال ذم فيها) ما ذم: (فاحرتز بقول
ا ا، ومل يعاقب ما أثيب فاعله: واملندوب رشعً  .تاركه مطلقً

  )٤( .كصوم رمضانعن الواجب املعني ) كهومل يعاقب تار: (فاحرتز بقوله
، )٨(والسـبكي ،)٧(يـوالزركشـ ،)٦(واآلمـدي ،)٥(الغـزايل:وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)١٢(واملرداوي ،)١١(، والطويف)١٠(واملارديني ،)٩(واإلسنوي

 .، من سورة البقرة٤٣جزء من آية رقم ) ١(
 .، من سورة البقرة٢٨٢جزء من آية رقم ) ٢(
 .١/٣٤٠: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٣(
 .١/٣٤٦: ؛ رشح الكوكب املنري٢/٩٧٩: ؛ التحبري١/٢٨٤: ؛ البحر املحيط١/٦٦: املستصفى: ينظر) ٤(
ايل بتشديد الزاي نسبته إىل أبيـه حيـث : والغزايل.١/٦٦: املستصفى: انظر) ٥( هو حممد بن حممد بن حممد الطويس، أبو حامد الغزّ

: وبالتخفيف نسبته إىل غزالة، قرية من قر طوس، فقيه شافعي، أصويل، متكلم، متصوف، قال عنه إمـام احلـرمني كان غزاال،
إحياء علوم الدين، : من تصانيفه. هـ٥٠٥الغزايل هو الشافعي الثاين، تويف سنة : يىإنه بحر مغدق، وقال عنه اإلمام حممد بن حي

: ؛ طبقات الشافعية الكـرب١٩/٣٢٢: ؛ سري أعالم النبالء٤/٢١٦: وفيات األعيان: انظر.البسيط، الوسيط، الوجيز يف الفقه
٦/١٩١. 

 .١/١٣٤: اإلحكام لآلمدي: انظر) ٦(
 .١٧٦: البحر املحيط : انظر) ٧(
عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام، تقي الدين، شيخ اإلسالم، القايض الفقيه الشـافعي، : والسبكي هو. ١/٨٤: اإلهباج: انظر) ٨(

هـ ، مصنفاته تزيد عىل املائة واخلمسني، ويف آخر عمره استعفي من قضاء الشام، ٦٨٣ولد بسبك من أعامل الرشقية بمرص سنة 
: انظـر .تكملـة رشح املهـذب ، اإلهبـاج رشح املنهـاج يف أصـول الفقـه: من تصـانيفه.هـ ٧٥٦نة وتوىف هبا سورجع إىل مرص 

٦/١٨٠: ؛ شذرات الذهب ٢/١١٦: قايض شهبة ؛ طبقات الشافعية البن ١٠/١٣٩: طبقات الشافعية الكرب. 
 . ١/٧١: هناية السول: نظرا) ٩(
ثم احللبـي ، الشـافعي، فقيـه،  الدين حممد بن عثامن بن عيل املاردينيشمس : واملارديني هو  ١/٨: األنجم الزاهرات : انظر) ١٠(

ا، تويف بعد رجوعه من احلج ببدر  رشح : مـن تصـانيفه.وقـد جـاوز اخلمسـني) هــ٨٧١(سنة أصويل، حمدث، كان صاحلًا خريً
 .١٠/٢٨٤: ؛ معجم املؤلفني٤/١٥٩: الضوء الالمع: انظر.املنهاج، رشح الورقات يف أصول الفقه

 .١/٣٥٣: رشح خمترص الروضة: انظر) ١١(
 .٢/٩٧٩: التحبري: انظر) ١٢(
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 الفرق بني التحريم والكراهة: لثةالثااملسألة 
مٌ : تعريف احلرام لغة رُ  .)١(نقيض احلالل ومجعه حُ

ا: احلرام اصطالحا ، ولو عمل قلب رشعً   )٢( .ما ذم فاعله ولو قوالً
تُ اليشءَ : تعريف املكروه لغة هْ رِ ريـهٌ  كَ ، فهـو يشء كَ يَـةً راهِ راهـةً وكَ ـهُ كَ هُ رَ أكْ

، وهو ضد املحبوب، يقال تُ إليـه الشـ: ومكروهٌ هْ رَّ رهيـاً ـكَ بَّبْتُـهُ : يءَ تَكْ نقـيض حَ
 .)٣(إليه

  )٤(.ما مدح تاركه، ومل يذم فاعله: املكروه اصطالحا
 :نوع الفرق ●

 .)٥(الفرق بني التحريم والكراهة من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم التكليفي
 :لنجار إىل الفرق بينهام من وجهنيوقد أشار ابن ا

 : ناحية طلب الرتك مع اجلزم وعدمه من :الوجه األول
اهو خطا: فالتحريم  . ب الرشع بطلب الرتك طلبًا جازمً
 )٦(.الرشع بطلب الرتك طلبًا غري جازمهو خطاب : واملكروه

ام يشارك املكروه يف مدح تاركهام، ، فاحلرمن جانب الذم وعدمه: الوجه الثاين
      -رمحـه اهللا-ل حيـث قـا، املكـروهعله، بخالف ، فاحلرام يذم فاويفرتقان يف فعله

 )٧(»املكروه: « بالذم»فخرج«: يف حد احلرام

 .)محر(مادة . ١/١٤١١: ؛ القاموس املحيط ٣/٣٢٦: األعظم ؛ املحكم واملحيط ١٢/١١٩: لسان العرب) ١(
؛ ١/١١٣: ؛ اإلحكـام لآلمـدي ٣/٨٠: التنقـيح التوضـيح عـىل : احلرام يف تعريفوينظر . رشح الكوكب املنري) ٢(

 .٢/٩٤٦: ؛ التحبري٢/٦٢١: حر املحيطالب
 ) .كره(مادة .  ٤/٣٢٦: ؛ املحكم واملحيط األعظم ٢/١١٤: ؛ الصحاح١٣/٥٣٤: لسان العرب) ٣(
؛ ١/١٢٢: ؛ اإلحكام لآلمدي ١/٣٩٦: رـبيان املختص: املكروه يف تعريفوينظر . ١/٣١٤: ريرشح الكوكب املن) ٤(

 . ٣/١٠٠٤: ؛ التحبري ١/٧٩: هناية السول
 .١/٣٤٢: ؛ رشح الكوكب املنري٣/١٠٠٨: ؛ التحبري١/١١٣: ؛ البحر املحيط١/٥٦٢: رفع احلاجب: ينظر) ٥(
 .١/٣٤١: ريرشح الكوكب املن: ينظر) ٦(
 .١/٣٨٦: رشح الكوكب املنري) ٧(

                                                           



   ١١٧       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

احلـرام ، فإنـه يـذم : » ومل يـذم فاعلـه«: وخـرج بقولـه«:وقال يف حد املكروه
 )١(»بالرتك فإنه يفارقه يف ذم فاعله ؛ ألنه وإن شارك املكروه يف املدحِ فاعله

ف رْ حوا عـىل ، حيـث اصـطل املتـأخرين وهذا الفرق بني احلرام واملكروه يف عُ
  .أهنم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، ال التحريم

، وهو كثري يف كالم اإلمام فإن املكروه يرادف احلرام أما عند كثري من املتقدمني
، أكره املتعـة«: ومن كالمه رمحه اهللا. عنه، وغريه من املتقدمنيريض اهللا تعاىل أمحد 

 )٢( .ومها حمرمان »والصالة يف املقابر
 .ن هناك فرق بني التحريم والكراهةفعىل املصطلح الثاين فال يكو

، )٦(، والسـبكي)٥(يـ، والزركشـ)٤(، والعضـد)٣(املحبـويب :وممن ذكر هذا الفـرق
 .)٨(، واملرداوي)٧(والطويف

 الفرق بني ماال يتم الوجوب إال به وبني ماال يتم الواجب إال به: الرابعة املسألة
 :نوع الفرق ●

، وبني ماال يتم الواجب إال به مـن الفـروق بهلفرق بني ماال يتم الوجوب إال ا
 .)٩(التكليفياملتعلقة بمباحث الواجب يف احلكم 

 . ٣/١٠٠٥: التحبري : وينظر .  ١/٣٤١: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ٦٣ص : ؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد  ٤١٩ - ١/٤١٨: املنري ؛ رشح الكوكب  ٢/٥: رشح العضد: ينظر) ٢(
 . ٢/٢٧٥: التوضيح: ينظر) ٣(

 

 .١/٢٢٥: رشح العضد : ينظر) ٤(
 .١/١١٣: البحر املحيط : ينظر) ٥(

 

، تـاج بد الكايف بن عيل بن متـام السـبكيعبد الوهاب بن عيل بن ع: والسبكي هو. ١/٥٦٢: رفع احلاجب : ينظر) ٦(
، ع األمويهـ ، قدم دمشق وويل القضاء هبا، واخلطابة يف اجلام٧٢٧بالقاهرة سنة  ، أصويل وفقيه شافعي، ولدالدين

، طبقـات الشـافعية ل الفقـهمجع اجلوامع يف أصو: من تصانيفه . هـ ٧٧١تويف سنة ،الذهبي درس عىل والده، وعىل
؛ شـذرات الـذهب ٢/٢٥٨: الكامنـة  ؛ الـدرر٢/١٧٧: الشـافعية البـن قـايض شـهبة طبقات : ينظر .الكرب :

٦/٢٢١. 
 

 .١/٣٨٢: رشح خمترص الروضة : ينظر) ٧(
 

 .٣/١٠٠٨: التحبري : ينظر) ٨(
 .  ١/٣٥٧: ؛ رشح الكوكب املنري  ١/٢١١: ؛ هناية السول  ١/٢٢٣: البحر املحيط : ينظر) ٩(
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 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١١٨
 السادس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                    

بأن ماال يتم الوجوب إال به كالرشوط واألسباب  :وقد فرق ابن النجار بينهام 
احلكم عليها كحضور اإلمـام للجمعـة، واالسـتطاعة للحـج، وملـك التي رتب 

ب حتصيلها سواء قدر عليـه املكلـف، ، فهذه ال جيالنصاب، ومتام احلول يف الزكاة
ط  ذلك إىل إسقاط الرشو؛ إذْ لو أوجبنا عىل املكلف حتصيلها ألدأم مل يقدر عليه

ـا سـواء ، وألصبح الوجوجودها كعدمها، وأصبح وواألسباب وجـد أب متحققً
         رطـ، بـل الوجـوب متوقـف عـىل حصـول الشـ، وهذا غري مـرادالرشط أم عدم

  .أو السبب
املكلـف فواجـب يعاقـب املكلـف أما ماال يتم الواجب إال به وهو يف مقدور 

 )١(.بالنسبة للصالة اجب عليه كالوضوء؛ لتوقف الوبرتكه، ويثاب بفعله
، والقايض )٥(، واآلمدي)٤(، والغزايل)٣(، والقرايف)٢(العضد :وممن ذكر هذا الفرق

 .)٩(، واملرداوي)٨(، وابن اللّحام)٧(، والكلوذاين)٦(أبو يعىل

؛ ١/٢٢٣: ؛ البحـر املحـيط١/١١٠: لآلمدي ؛ اإلحكام  ١/٧١: ؛ املستصفى١٦١ -١٦٠ص: رشح تنقيح الفصول : ينظر) ١(
 . ٣٥٨ - ١/٣٥٧: ؛ رشح الكوكب املنري ١/٢١١: هناية السول

 .١/٢٤٤: رشح العضد: ينظر) ٢(
 .١٦١ص : رشح تنقيح الفصول: ينظر) ٣(
 .١/٧١: املستصفى: ينظر) ٤(
 .١/١١٠: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٥(
احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد البغـدادي، احلنـبيل، ابـن الفـراء، صـاحب  حممد بن: والقايض هو .٢/٤١٩: العدة: ينظر) ٦(

، انتهت إليه اإلمامة يف الفقه ، وكان عامل العراق يف زمانه ، مع معرفـة بعلـوم ) هـ٣٨٠(التصانيف املفيدة يف املذهب ، ولد سنة 
أحكام القرآن ، الرد عـىل : من تصانيفه ) .هـ٤٥٨( القرآن وتفسريه، والنظر واألصول، وكان أبوه من أعيان احلنفية ، تويف سنة

: ؛ شـذرات الـذهب  ١٨/٨٩: ؛ سـري أعـالم النـبالء  ٢/١٩٣: طبقـات احلنابلـة : ينظـر .اجلهمية ، العدة  يف أصول الفقـه 
٣/٣٠٦ . 

أصـله مـن كلـواذي  ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحـد الكلـوذاين: والكلوذاين هو.١/٣٩٨: التمهيد يف أصول الفقه: ينظر) ٧(
ومولده ووفاته ببغداد، أبو اخلطاب الفقيه اإلمام أحد أئمة املذهب احلنبيل، درس الفقه عىل القـاىض أبـى ) من ضواحي بغداد(

التمهيـد يف أصـول الفقـه، االنتصـار يف املسـائل : من تصانيفه).هـ٥١٠(يعىل ولزمه حتى برع ىف املذهب واخلالف، تويف سنة 
 .٤/٢٧: ؛ شذرات الذهب٢/٢٧٥: ؛ طبقات احلنابلة٣/٢٠: املقصد األرشد: ينظر.سائلالكبار، رؤوس امل

عيل بن حممد بن عبـاس بـن : وابن اللحام هو.٦٣ص : ؛ املخترص يف أصول الفقه١٣٠ص: القواعد والفوائد األصولية: ينظر) ٨(
أصله من بعلبك، سـكن دمشـق وصـنف كتبـا، شيبان، أبو احلسن عالء الدين، يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه، فقيه حنبيل 

القواعد األصولية، واألخبـار : من تصانيفه) .هـ٨٠٣(حتى صار شيخ احلنابلة بالشام مع ابن مفلح فانتفع الناس به، تويف سنة 
 :؛ شذرات الذهب٣/١٢٧: ؛ الضوء الالمع٢/٢٣٧: املقصد األرشد: ينظر.العلمية يف اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية

٧/٣١. 
 .٢/٩٢٣: التحبري: ينظر) ٩(
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، وبـني العبـادة املعـني ني العبادة املعني وقتهـا ومل حيـدالفرق ب: املسألة اخلامسة
 األداء والقضاء واإلعادةوقتها وقد حد من حيث 

 .)١(ما أمر به الشارع من غري اطراد عريف وال اقتضاء عقيل: تعريف العبادة
 .)٢(هو الزمان املقدر للعبادة رشعا مطلقا: تعريف الوقت

مضـبوط بنفسـه،  هلا وقـت هي كل عبادة: يف العبادة املعني وقتها ومل حيدتعر
 .غري حمدود الطرفني

، مضـبوط بنفسـه هلا وقت هي كل عبادة: وقتها وقد حيديف العبادة املعني تعر
 .)٣(حمدود الطرفني

 :نوع الفرق ●
 .)٤(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث لواحق خطاب التكليف

 : ، منهاهلا وقتبأن العبادة التي عنيِّ : وقد أشار ابن النجار إىل الفرق بينهام
، كحج، وكفارة، فهذه توصـف ابتداء وانتهاءأي ليس هلا : غري حمدود الطرفني

لغري عذر، ثـم فعـل، مل تسـم قضـاء؛  ار إخراج الزكاة عن وقته، فلو أخّ بأداء فقط
 .ألن وقتها غري حمدود الطرفني

ا إن حدّ وقت العبادة من الطرفني، كصالة الظهر، فهـذه توصـف بالثالثـة، أم
، وإن فعلـت قتهـا كانـت أداء؛ ألهنا إن فعلـت يف واألداء واإلعادة والقضاء: أي

معـة فإهنـا ، واسـتثني صـالة اجلبعده كانت قضاء، وإن تكرر فعلها كانت معـادة
توصف باألداء واإلعادة، إذا حصل فيها خلـل، وأمكـن تـداركها يف وقتهـا، وال 

 )٥( راً توصف بالقضاء؛ ألهنا إذا فاتت صليت ظه

 . ١/٢٤٣: ؛ كشاف القناع  ٢/١٠٠١: ؛ التحبري  ١/١٦٣: الفروع : ينظر) ١(
 . ١/٤٣٦: ؛ الفواكه الدواين  ٢/١٥٣: حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
 . ١/٥٩: هناية السول ) ٣(
. لامء من لواحق خطـاب الوضـعالعبينام جعلها بعض .  ١/٣٦٣: ؛ رشح الكوكب املنري ٢/٨٥٦: بريالتح: ينظر) ٤(

 .١/٤٤٧: رشح خمترص الروضة: ينظر
 .  ٣٦٥ - ١/٣٦٣: رشح الكوكب املنري : ينظر ) ٥(
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، )٣(، والغــزايل)٢(والقــرايف، )١(عبــد العزيــز البخــاري :وممــن ذكــر هــذا الفــرق
 .)٤(واملرداوي

 الفرق بني األداء والقضاء: املسألة السادسة
لهُ : تعريف األداء لغة صَ ـةً أَي قَضـاه، واالسـم ، وأَدَّ أَدَّ اليشءَ أَوْ أْدِيَ نَه تَ يْ  دَ

يْته: األَداء، ويقال تَه وقَضَ يْ ه إذا أَدَّ يْتُ إىل فالن من حقِّ  .)٥(تأَدَّ
ااألداء  ا: اصطالحً  .)٦(ما فعل يف وقته املقدر له أوال رشعً

، وقـد يكـون : تعريف القضاء لغة مَ كَ يَة، وقَىض، أي حَ احلكم، واجلمع األقْضِ
ىض عليـه، أي قتَلَـه: بمعنى الفراغ، تقول يْتُ حاجتي، ورضبه فقَ ، كأنـه فـرغ قَضَ

يْني: ل، تقووقد يكون بمعنى األداء واإلهناء ،منه يْتُ دَ  .)٧(قَضَ
ا ا: القضاء اصطالحً  .)٨(فعل الواجب خارج الوقت املقدر له رشعً

 :نوع الفرق ●
الفرق بني األداء والقضاء من الفروق املتعلقة بتقسيامت الواجب املؤقـت مـن 

 . )٩(خطاب احلكم التكليفي
   ، ه املقـدرمن ناحية وقـوع الفعـل يف وقتـ وقد أشار ابن النجار إىل الفرق بينهام

 .وقوعهأو عدم 
ا فيوصف بأنه أداءفإن وقع الفعل يف وقته   . املقدر له رشعً

 .١/١٤٦: كشف األرسار للبخاري : ينظر ) ١(
 . ٢٧٥ص : رشح تنقيح الفصول : ينظر ) ٢(
 .  ١/٩٥: املستصفى : ينظر ) ٣(
 . ٢/٨٥٦: التحبري : ينظر ) ٤(
 ) .أدا(مادة  ١١ص : ؛ خمتار الصحاح ) ءدي(مادة  ١/٥١: ؛ املصباح املنري ) أدا(مادة  ١٤/٢٤: العرب لسان ) ٥(
؛  ١/٢٣٣: ؛ رشح العضـد  ١/٨٦: فواتح الرمحـوت : األداء يف  تعريفوينظر .  ١/٣٦٥: رشح الكوكب املنري ) ٦(

 . ٢/٨٥٧: ؛ التحبري  ١/٤٩٦: رفع احلاجب 
 .)ىـضق(مادة  ٩/١٦٩: ؛ هتذيب اللغة ) قىض(مادة  ٣/٨٣: ؛ الصحاح ) قىض(مادة  ١٥/١٨٦:لسان العرب ) ٧(
قـيح ؛ رشح تن١/١٣٥: كشـف األرسار للبخـاري : القضـاء يف تعريـفوينظـر .  ١/٣٦٣ :رشح الكوكب املنري) ٨(

 .٢/٨٥٩: ؛ التحبري ١/٥٩: ؛ هناية السول ٧٣ص : الفصول
 . ١/٣٦٣: ملنريرشح الكوكب ا؛  ٢/٨٥٧: التحبري: ينظر) ٩(

: ر الروضـة ـ؛ رشح خمتصـ ١/٣٣٦: البحـر املحـيط : انظـر . بينام جعلها بعض العلامء من لواحـق خطـاب الوضـع 
١/٤٤٧. 
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ـا، سـواء كـان ذلـك ملـانع  وإن وقع الفعل بعده، أي بعد الوقـت املقـدر رشعً
، رشعي، كحائض يفوهتا الصوم يف رمضان، أم ملانع عقيل، كنـوم،  أم لغـري مـانع

ا حتى خرج وقتهـا ، ففعلـه للصـالة بعـد  ر الصالة عمدً الوقـت يسـمى كمن أخّ
 )١( .قضاء

، كـرتك صـيام رمضـان وير بعض العلامء أن من فاته فعـل الواجـب بعـذر
للحائض، ثم فعله بعد العذر، فال يسمى قضاء، وإنام يسـمى أداء؛ لعـدم وجوبـه 

 .)٢(، بدليل عدم عصياهنم لو ماتوا فيهعليهم حال العذر
، )٤(األنصـاري ، وعبـدالعيل)٣(عبـد العزيـز البخـاري :وممن ذكـر هـذا الفـرق

، )١٠(، واإلسـنوي)٩(، والتفتازاين)٨(يـ، والزركش)٧(، والسبكي)٦(، والعضد)٥(والقرايف
 .)١٢(، واملرداوي)١١(والطويف

 الفرق بني األداء واإلعادة: املسألة السابعة
دُ : تعريف اإلعادة لغة وْ وعُ : العَ جُ د تثنيةالرُّ وْ داً بعد  ، وقال بعضهم العَ وْ األَمر عَ

ءٍ يقال أَ ثـم عـاد: بَدْ ةُ بَدَ دَ ـوْ ةُ عَ دَ ـوْ دُ مـرةٍ واحـدةٍ ، والعَ ـوْ لَـق العَ ـراد بـه ، ويُطْ ، ويُ
 )١٣(االبتداءُ 

 . ٣٦٧،  ١/٣٦٥: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١(
؛ فـواتح  ١/١٣٧: كشـف األرسار للبخـاري : ينظر لكالم األصوليني يف هذه املسألة مع الرد ومأخذ اخلالف يف ) ٢(

؛ البحر  ٧٤ص : ؛ رشح تنقيح الفصول  ١/٢٣٣: ؛ رشح العضد  ٢/١٦٠: ؛ التقرير والتحبري  ١/٨٥: الرمحوت 
؛ القواعــد  ١/٢٥٧: ضــة النــاظر ؛ رو ١/١٠٩: ؛ اإلحكــام لآلمــدي  ١/٩٦: ؛ املستصــفى  ١/٣٣٦: املحــيط 

 .١/٤٥٢: ؛ رشح خمترص الروضة  ٣١ص : والفوائد األصولية 
 . ١/١٣٧: كشف األرسار للبخاري : ينظر) ٣(
 . ١/٨٥: فواتح الرمحوت : ينظر) ٤(
 .  ٧٤ص : رشح تنقيح الفصول : ينظر)٥(

 

 . ١/٢٣٣: رشح العضد : ينظر) ٦(
 .  ١/١١٨: اإلهباج : ينظر) ٧(

 

 . ١/٣٣٦: البحر املحيط : ينظر) ٨(
 .  ١/٣٠٢: رشح التلويح : ينظر) ٩(

 

 . ١/٦١: هناية السول : ينظر) ١٠(
 . ١/٤٥٢: رشح خمترص الروضة : ينظر) ١١(
 . ٢/٨٥٧: التحبري : ينظر)١٢(
 ) .عود(مادة  ٣/٨١: ؛ هتذيب اللغة ) عود(مادة  ٨/٤٣٢: ؛ تاج العروس ) عود(مادة  ٢/٤: الصحاح) ١٣(
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ا ا اوقتهما فعل من العبادة يف : اإلعادة اصطالحً  )١(املقدر ثانيًا مطلقً
 :الفرقنوع  ●

الفرق بني األداء واإلعادة من الفروق املتعلقة بتقسيامت الواجب املؤقت مـن 
 .)٢(احلكم التكليفيخطاب 

وهـو أن يكـون فعـل :  وقد بنيّ ابن النجار موطن االتفاق بني األداء واإلعادة
 .)٣(األداء واإلعادة يف وقتهام املقدر املحدود الطرفني

من ناحية وجود اخللل يف اإلعـادة، دون األداء، فهـو   ثم أشار إىل الفرق بينهام
 .هو الفعل يف وقته املقدر له أوالً رشعا، الذي ال يسبق باخللل: ير أن األداء

الً فهي العبادة ال: عادةأما اإل عـادة ، سـواء كانـت اإلتي تفعل ثانيًا بعد فعله أوَّ
كمـن صـىلّ الصـالة يف وقتهـا  ، أو غـري مسـبوقة ،مسبوقة بخلل يف الفعل األول

، فـإن هـذه الصـالة تسـمى قيمت الصالة وهو يف املسـجد وصـىلّ ، ثم أصحيحة
  )٤(.خلل وال عذرمعادة عند احلنابلة من غري حصول 

 .)٧(، واملرداوي)٦(، والطويف)٥(القرايف:وممن ذكر هذا الفرق

: ؛ تيسـري التحريـر١/١٣٥: كشف األرسار للبخاري : اإلعادة يف  تعريفوينظر .  ١/٣٦٨: رشح الكوكب املنري) ١(
 .١/١٤٧: ؛ اإلحكام لآلمدي  ١/٤٩٨ :؛ رفع احلاجب ٢/١٩٩

 

. لـامء مـن لواحـق خطـاب الوضـع جعلها بعض العو. ١/٣٦٨: ؛ رشح الكوكب املنري ٢/٨٥٩: التحبري: ينظر) ٢(
 .١/٤٤٧: ةر الروضـ؛ رشح خمتص ١/٣٣٦: البحر املحيط: ينظر

 

 . داء فال يكون إال يف وقته املحددذهب بعض احلنابلة إىل أن اإلعادة تكون داخل الوقت وخارجه بخالف األ) ٣(
 .٢/٨٥٧: ؛ التحبري١/١٦٨: روضة الناظر: ينظر

 

عىل حصول خلل يف الفعـل األول إلعادة بعض األصوليني رتب ا، و٣٦٨،  ١/٣٦٥: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٤(
ا، سواء كان اخللل يف اإلجزاء كمن صىلفقط ، فيعيدها يف مجاعة  بدون رشط أو ركن، أم يف الكامل كمن صىل منفردً

: ر الروضــةـ؛ رشح خمتصـ١/١٤٧: ؛ اإلحكـام لآلمـدي١/١٣٥ :كشـف األرسار للبخــاري: ينظـر. يف الوقـت
  .٢/٨٥٧: ؛ التحبري١/٤٤٧

 

 . ٧٦ص : رشح تنقيح الفصول : ينظر) ٥(
 . ١/٤٤٧: رشح خمترص الروضة : ينظر) ٦(
 . ٢/٨٧٠: التحبري : ينظر) ٧(
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 الفرق بني القضاء واإلعادة: املسألة الثامنة
 :نوع الفرق ●

بني القضاء واإلعادة من الفروق املتعلقـة بتقسـيامت الواجـب املؤقـت مـن  الفرق
 . )١(خطاب احلكم التكليفي

 .جهة فعل العبادةمن  وقد أشار ابن النجار إىل الفرق بينهام
من فعله يف  يتمكن، األداء ، سواء أكان التأخري لعذرفالقضاء يكون فعله بعد وقت 

؛ لعدم ونفاس، ملانع رشعي كحيض الفعل يف وقته ، أو مل يتمكن منوقته كمسافر يفطر
ا مع وجود يشء من ذلك، أو ملانع عقيل، كنوم، أم لغري مـانع صحة ، كمـن الفعل رشعً

ر  ا حتى خرج وقتهاأخّ  . فعله للصالة بعد الوقت يسمى قضاء، فالصالة عمدً
الً فهي العبادة ال: أما اإلعادة عـادة اإل ، سـواء كانـتتـي تفعـل ثانيًـا بعـد فعلـه أوَّ

، كمن صىلّ الصالة يف وقتها صـحيحة ،مسبوقة بخلل يف الفعل األول، أو غري مسبوقة
، فإن هذه الصالة تسمى معـادة عنـد احلنابلـة ثم أقيمت الصالة وهو يف املسجد وصىلّ 

 .من غري حصول خلل وال عذر
 )٢(.والً د الطرفني ثانيًا بعد فعله أأما اإلعادة فيكون فعله يف وقته املقدر املحدو

، )٥(، والسـبكي)٤(، وزكريـا األنصـاري)٣(عبد العزيز البخاري :وممن ذكر هذا الفرق
 .)٩(، وابن بدران)٨(، وعبداملؤمن البغدادي)٧(، واملرداوي)٦(والطويف

البحـر : ينظـر. جعلها بعض العلامء من لواحق خطـاب الوضـعو.  ١/٣٦٨: ؛ رشح الكوكب املنري ٢/٨٥٩: التحبري : ينظر) ١(
 .١/٤٤٧: ؛ رشح خمترص الروضة  ١/٣٣٦: املحيط

 . ٣٦٨ - ١/٣٦٧: رشح الكوكب املنري) ٢(
 . ١/٢٠٣: كشف األرسار: ينظر) ٣(
ري الشـافعي، أبـو ـزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصـاري السـنيكي املصـ: واألنصاري هو.٢ص : لب األصول: ينظر) ٤(

وتعلم يف القاهرة، تـويف  ،)هـ٨٢٣(سنة ) رـبرشقية مص(حييى، شيخ اإلسالم، قاض مفرس، من حفاظ احلديث، ولد يف سنيكة 
: ينظـر.غاية الوصول يف أصول الفقـه، لـب األصـول، أسـنى املطالـب يف رشح روض الطالـب: من تصانيفه).هـ٩٢٦(سنة 

 .٨/١٣٤: ؛ شذرات الذهب  ٢/٢٥٢: ؛ البدر الطالع  ١/١٩٦: الكواكب السائرة 
 .  ١/٤٩٩: رفع احلاجب : ينظر ) ٥(
 .  ١/٤٤٧: رشح خمترص الروضة : ينظر ) ٦(
 .  ٢/٨٥٧: التحبري : ينظر ) ٧(
هو صفي الدين عبد املؤمن بـن عبـد احلـق بـن شـامئل : والبغدادي هو  .  ١/٥٠: قواعد األصول مع تيسري الوصول : ينظر ) ٨(

تـوة ، يف بغـداد ، وكـان زاهـدا خـريا، ذا مـروءة وف) هــ٦٥٨(القطيعي، البغدادي، احلنبيل، الفقيه، الفريض، املتقن، ولد سنة 
، تـويف سـنة  وتواضع ، وحماسن كثرية، طارحا للتكلف عىل طريقة السلف ، حمبا للخمول ، وكان شيخ العراق عـىل اإلطـالق

ذيـل : ينظر.حقيق األمل يف علمي األصول واجلدل يف أصول الفقه ، قواعد األصول ومعاقد الفصول: من تصانيفه).هـ٧٣٩(
 .٦/١٢١: ؛ شذرات الذهب٢/٣٢ :؛ الدرر الكامنة٢/٤٢٨: طبقات احلنابلة

 . ٧٧ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: انظر) ٩(

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٢٤
 السادس والثالثونالعدد  - الثالثونالسنة                    

 الفرق بني الواجب املوسع والواجب املضيق: املسألة التاسعة 
ـعة: تعريف املضيق لغـة ـيقُ نقـيض السّ ـيْقاً، ـ، ضـاقَ الشـالضِّ يء يَضـيقُ ضَ

لُقٍ أو مكانوتَضايَقَ القوم  .)١(، إذا مل يتَّسعوا يف خُ
هُ ا: تعريف املوسع لغة عَ سِ ةُ وَ عَ عُ والسَ سْ ، والوُ ةً عَ عه سَ ـدةُ : ليشء بالكرس يَسَ اجلِ

عَ الرجل سَ ، وأوْ سيعُ : والطاقةُ نًى، والتَوْ ةٍ وغِ عَ  .)٢(خالف التضييق: إذا صار ذا سَ
 .)٣(هو أن يكون املقدر للعبادة بقدر وقت فعلها: املضيقتعريف الواجب 

 )٤(وقت فعلهاهو أن يكون املقدر للعبادة أكثر من : تعريف الواجب املوسع
 :نوع الفرق ●

الفرق بني الواجب املوسع والواجب املضيق من الفـروق املتعلقـة بتقسـيامت 
 .)٥(التكليفيالواجب املؤقت من خطاب احلكم 

اوقد بنيّ ابن    :للواجب املؤقت عىل النحو التايل النجار صورً
فعـل كصـوم رمضـان، فهـذا أن يكون املقدر للعبادة بقـدر ال: الصورة األوىل

 .بحيث ال يسع آخر معه ،يسمى الواجب املضيق
؛ ألنـه املقدر للعبادة أقل من وقت فعلها، فهذا حمـالأن يكون : الصورة الثانية

 .من التكليف بام ال يطاق
، فهذا بادة أكثر من وقت فعلها كالصلواتأن يكون املقدر للع: الثالثة الصورة

الوجـوب بجميـع الوقـت  ، فيتعلـقكالصـلوات املؤقتـة ،عيسمى الواجب املوس
ا   )٦(.أداءموسعً

 ) .ضيق(مادة .  ٥/٣٧٣: ؛ املصباح املنري ٢٦/٤٥: ؛ تاج العروس ١/٤١٦: الصحاح) ١(
 ) .وسع(مادة .  ١٠/٣٤٤: ؛ املصباح املنري  ٣/٦١: ؛ هتذيب اللغة  ٣/١٢٩٨: الصحاح ) ٢(
 . ١/٣٦٩: رشح الكوكب املنري ) ٣(
 .املصدر السابق ) ٤(
 . ٢/٩٠١: ؛ التحبري  ١/٢٠٨: ؛ البحر املحيط  ١/٢١٩: كشف األرسار للبخاري : ينظر ) ٥(
 . ٣٦٩- ١/٣٦٨: رشح الكوكب املنري : ينظر) ٦(

                                                           



   ١٢٥       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

، ال مـن جهـة الوقـت فابن النجار فرق بني الواجب املوسع والواجب املضيق
 .)١(من جهة كوهنام واجبني

 :، أو عدم جوازهاخري فعل العبادةجواز تأ: الفرق مسألةرتتب عىل هذا وي
، ريه؛ ألن الوجـوب يتعلـق بجميـع الوقـتأما الواجب املوسع فيجـوز تـأخ

ا ، برشط العزم عىل الفعـل إذا )٢(فيجب آداؤه يف أي جزء من الوقت املقدر له رشعً
 .)٣(أخره عن أول الوقت

، وإذا أخـره عـن وقتـه املقـدرأخري فعل العبادة أما الواجب املضيق فال جيوز ت
 )٤(.فإنه يعترب قضاء ال أداء

، )٧(، والطـــويف)٦(يـ، والزركشـــ)٥(يـالرسخســـ :وممـــن ذكـــر هـــذا الفـــرق
 .)٩(وابن بدران،)٨(واملرداوي

، وبـني الواجـب الواجب املوسع واملخري والكفائي الفرق بني: املسألة العارشة
 .لواجب العيني من جهة الرتك والذماملضيق وا

ة: تعريف املخري لغة َ ريَ نْ االِ مأخوذٌ من اخلِ مٌ مِ ةُ اسْ ريَ
ِ اخلْ تِيَارِ ، وَ َ خْ هُ بَـنيْ تُ ْ ريَّ خَ ، وَ

هُ  َ َريَّ ختَ ا وَ َ مهُ دَ تَارَ أَحَ تِيَارَ فَاخْ خْ يْهِ االِ تُ إلَ ضْ ِ فَوَّ يْئَنيْ  .)١٠(الشَّ

ويوصـف بـه كذلك ينقسم إىل مضيق وموسع ، واملضيق واملوسع باحلقيقة هو الوقـت «): ١/١٤٦: اإلهباج (قال السبكي يف ) ١(
 »فهو املوسع، وإال فهو املضيق الواجب ، والوجوب جمازا ، ومقصوده بالواجب الفعل الواجب إن زاد وقته عىل قدره

إن الوجـوب : ذهب بعض األصوليني إىل أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، فإن أخرت عنه صارت قضـاء ، ومـنهم مـن قـال) ٢(
: ؛ هنايـة السـول١/١٠٥: ؛ اإلحكام لآلمـدي١/٧٤: ؛ فواتح الرمحوت١/٣١: يـأصول الرسخس: ينظر.يتعلق بآخر الوقت

 .١/٣٧٠: ؛ رشح الكوكب املنري١/١١٤
: ؛ البحـر املحـيط١/١٠٦: اإلحكـام لآلمـدي: ينظـر .اختلف األصوليون يف اشرتاط العزم عىل الفعـل يف الواجـب املوسـع) ٣(

 .٢/٩١٢: ؛ التحبري ٧٠ص : ؛ القواعد والفوائد األصولية١/٢١٠
 .١/٣٦٩: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٤(
بلـدة يف ) رسخس(ي، من أهل ـحممد بن امحد بن أيب سهل أبو بكر الرسخس: والرسخيس هو.١/٣٥: أصول الرسخيس: ينظر) ٥(

ا، أمىل املبسوط وهو يف السـجن، األئمةويلقب بشمس . خراسان ، كان إماما يف فقه احلنفية، وعالمة حجة متكلامً أصوليًّا جمتهدً
؛ الفوائد ٣٨ص : ؛ تاج الرتاجم٢/٢٨: اجلواهر املضية: ينظر. رشح السري الكبري، املبسوط: من تصانيفه ). هـ٤٩٠(تويف سنة 

 .١٥٨ص : البهية
 

 .١/٢٠٨: البحر املحيط: ينظر) ٦(
 .١/٣١٢: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٧(
 .٢/٩٠١: التحبري: ينظر) ٨(
 .٦٧ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ٩(
 ).خري(مادة  ٣/١٦١: ؛ املصباح املنري ١١/٣٤١: ؛ تاج العروس ٤/٢٦٤: لسان العرب) ١٠(
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  )١(.طلب يشء واحد من أشياء ال بعينه :تعريف الواجب املخري
لَ بِهِ : لغة تعريف الكفاية صَ ا حَ افٍ إذَ وَ كَ ةً فَهُ ايَ ي كِفَ فِ ءُ يَكْ ْ ى اليشَّ فَ نَاءُ  كَ ـتِغْ سْ االِ

هِ  ِ ريْ نْ غَ   )٢(.عَ
  )٣(.طلب الفعل فقط مع جزم: تعريف الواجب الكفائي

ُ اليشء: تعريف العني لغة نيْ يانٌ وش نفسه: عَ ُ و. خصه وأَصله ، واجلمع أَعْ ـنيْ عَ
َ عليـه الشـنفسه وحارضه وشاهده: كل يشءٍ  ـنيَّ هِ : يءـ، وتَعَ يِـنيُ ، ولزمـه بعينـِ  تَعْ

ءِ  ْ لَةِ : اليشَّ ُمْ نْ اجلْ هُ مِ يصُ ْصِ  .)٤(ختَ
ةِ : تعريف فرض العني بَادَ عِ ل الْ اتِ  طَلَبُ فِعْ دٍ بِالـذَّ احِ لِّ وَ نْ كُ ٍ مِ ـنيَّ عَ ـنْ مُ ، أَوْ مِ

م زْ عَ جَ  .)٥(مَ
مُّ نقيض املدح: تعريف الذم لغة هُ الذَّ مُّ ذُ هُ يَ مَّ ومٌ ، ذَ مُ ـذْ ـةً فهـو مَ مَّ ذَ ـا ومَ مًّ مٌّ ذَ ، وذَ

وماً وأَذَ  مُ ذْ يامً مَ مِ هُ وجده ذَ مَّ مَّ مَّ بـه هتـاون،  ، وأَذَ ومنيَ يف الناس، وأَذَ مُ ذْ هبم تركهم مَ
ذُ : والعرب تقول مَّ يَ ا وهو اللوم يف اإلساءةذَ مًّ مُّ واملَذموم واحدمُّ ذَ  .)٦(، والذَّ

 :نوع الفرق ●
الفرق بني املسألتني من الفـروق املتعلقـة بالواجـب وهـو يـدخل يف خطـاب 

 .)٧(التكليف
من خالل الذم عىل الرتك حيث بنيَّ أن الـذم  وقد فرق ابن النجار بني املسألتني

والـذم عـىل . ، وعىل املخري، وعىل الكفاية من وجه دون وجهعىل الواجب املوسع
 .العني من كل وجه ، والواجب عىلالواجب املضيق، واملحتم

: ؛ البحـر املحـيط ١/١٠٠: لآلمـديم اإلحكا: خري يفالواجب امل تعريفوينظر .  ١/٣٧٩: رشح الكوكب املنري) ١(
 .٣٧ص : ؛ املسودة١/٩٧: ؛ هناية السول١/١٨٦

 .)ك ف ي(مادة  ٨/١٣٠: ؛ املصباح املنري٨/١٣٠: ؛ هتذيب اللغة)كفي(مادة  ١٥/٢٢٦: لسان العرب) ٢(
م بـه ، فـإذا قـافـرض الكفايـة يتعلـق بالفعـلاملقصود من تعريف ابن النجار أن .(١/٣٧٤: رشح الكوكب املنري) ٣(

فلـو مل يقومـوا بـه  ، لكنه هو واجب عىل اجلميـع ،البعض فقد حتقق مقصد الشارع، وعليه يسقط اإلثم عن الباقني
 . ١/٢٤٢: ؛ البحر املحيط١/٤٩٩: رفع احلاجب: الواجب الكفائي يف تعريفينظر  ،)مجيعا أثموا

 .)ع ي ن(مادة  ٦/٤٦٩: اح املنري؛ املصب)عني(مادة  ٣/١٠: ؛ الصحاح )عني(مادة  ١٣/٢٩٨: لسان العرب) ٤(
 .١/٢٤٢: ؛ البحر املحيط١/٤٩٩: رفع احلاجب: فرض العني يف تعريفوينظر . ١/٣٧٣: رشح الكوكب املنري) ٥(
 ) .ذم(مادة  ١٤/٢٩٨: ؛ هتذيب اللغة ) ذمم(مادة  ٥/١٩٢٥: ؛ الصحاح ) ذمم(مادة  ١٣/٣٢٠: لسان العرب ) ٦(
 .١/٣٧٣: الكوكب املنري؛ رشح ٢/٩١٢: التحبري: ينظر) ٧(

                                                           



   ١٢٧       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
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وقتهـا يصـدق عليـه أنـه تـرك واجبًـا؛ إذ  أن تـرك الصـالة يف أول: بيان ذلك
، ليهـا إذا أتـى هبـا يف أثنـاء الوقـت، ومع ذلك ال يذم عالصالة جتب بأول الوقت

 .، فالذم هنا من وجه دون وجهويذم إذا أخرجها عن مجيعه
أنه ال ذم فيه إذا أتى  ، فقد ترك ما يصدق عليهإذا ترك إحد خصال الكفارةو

 . يأْت بأَحد اخلصال فإنه يذم، فالذم هنا من وجه دون وجهلكن إذا مل  بغريه،
، وال يـذم عليـه د ترك ما صدق عليه أنه واجب عليهوإذا ترك صالة جنازة فق

  )١( .فالذم هنا من وجه دون وجه، لكن لَو ترك من قبل اجلميع أثموا ،إذا فعله غريه
ا فالرتك يلحقها ا مطلقً سـع يكـون ففي الواجب املو: باجلملَة، ولكنه ليس تركً

يكـون الـرتك يف بعـضِ أعيـان ، ويف الواجـب املخـري الرتك يف بعض أجزاء وقتـه
  )٢(.فائي يكون الرتك من بعض املكلفني، ويف الواجب الكاملخري

ـلِّ وَ : ، والواجب العينيأما الواجب املضيق كالصوم نْ كُ مُّ فِيهِ مِ ـهٍ فَالذَّ ألَنَّ ؛ جْ
هُ  َ ريْ غَ وَ وَ هُ هُ كَ رَ ا تَ ا إذَ يْهِ أَيْضً لَ مَّ عَ هُ ذُ دَ حْ هُ وَ كَ رَ ا تَ يْهِ إذَ لَ صُ عَ خْ مَّ الشَّ ا ذُ لَّ مَ  .)٣(كُ

 .)٦(، واملرداوي)٥(، والطويف)٤(تقي الدين السبكي :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية: املسألة احلادية عرشة

 :الفرق نوع ●
الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحـث الواجـب وهـو مـن احلكـم 

 . )٧(التكليفي
 :ني وفرض الكفاية عىل النحو اآليتفروقا بني فرض الع  -رمحه اهللا -فذكر 

، أي من جهـة الوجـوب،  ال فرق بني: أوال فرض العني وفرض الكفاية ابتداءً
 .، أي من جهة اإلسقاطالثاين احل يفرتقان يف، وإنام فكالمها يشمله حدّ الواجب

 .١/٣٤٨: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١(
 .٢/٩١٢: التحبري: وينظر. ١/٣٣٢: رشح خمترص الروضة) ٢(
 .٣٤٩ - ١/٣٤٨: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٣(
 .١/١٣٤: اإلهباج: ينظر ) ٤(
 .١/٢٧٣: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٥(
 .٢/٨٢٣: التحبري: ينظر) ٦(
 .١/٣٧٧:؛ رشح الكوكب املنري١/١٨٥:؛هناية السول١/١٠٠:؛اإلحكام لآلمدي ١/٣٤٣:املخترصبيان : ينظر) ٧(
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ففرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني ، أمـا فـرض العـني فـال يسـقط 
 .، بل ال بد أن يقوم به كل مكلفضبفعل البع

  )٢( )١(.، أي من حيث األثر ، ال من حيث احلقيقة والذاتوهذا الفرق فرق حكمي
اهو طلب فعل العبادة : أن فرض العني: ثانيًا  .من كل واحد بالذات طلبًا جازمً

افهو طلب الفعل: أما فرض الكفاية  .)٣(، أي حصوله فقط طلبًا جازمً
 ، كالصـلوات اخلمـس وغريهـا،رض العني ما تكررت مصلحته بتكررهأن ف: ثالثًا

 ، وهـذهيديـه، والتـذلل واملثـول بـني فإن مصلحتها اخلضوع هللا، وتعظيمه، ومناجاتـه
 مـا ال تتكـرر مصـلحته بتكـرره،: وفرض الكفايـة. كلام كررت الصالة اآلداب تكرر

 )٤(.كإنجاء الغريق وغسل امليت ودفنه ونحوها
ا ا خيتـرب بـه الفاعـل ويمـتحنأن كون املطلـ: رابعً ، ليثـاب أو يعاقب،أمـا وب عينـً

ا ذاتيًّا ، وقصد الفاعل فيه تبع ال    )٥(.ذايتاملطلوب عىل الكفاية يقصد حصوله قصدً
ا، أما يف فـرض العـني، ف املنظور يف فرض الكفاية هو الفعل، والفاعل ينظر إليه تبعً

 .فاملنظور هو الفاعل
، )٩(والطـويف،)٨(يـوالزركشـ،)٧(وتقي الدين السبكي،)٦(القرايف:وممن ذكر هذا الفرق

 .)١١(واملرداوي،)١٠(وابن اللحام
 وسنة العنيالفرق بني فرض العني : املسألة الثانية عرشة

 )١٢(.هو وقوع االمتثال ألمر االستحباب بفعل اجلميع: تعريف سنة العني

 . ١/٣٧٧: رشح الكوكب املنري : ينظر) ١(
ال فرق بني أصحابنا بني واجب العني والواجب عىل الكفاية من جهة الوجوب لشمول «): ١/١٠٠(قال اآلمدي يف اإلحكام ) ٢(

القواعـد والفوائـد : وينظـر» الف يف طريـق اإلسـقاط ، وذلـك ال يوجـب االخـتالف يف احلقيقـةحد الواجب هلام، وغايته االخـت
 .١٨٧ص: األصولية

 . ١/٣٧٣: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٣(
 . ٣٧٥ - ١/٣٧٤: املرجع السابق: ينظر) ٤(
 . ١/٣٧٥: املرجع السابق: ينظر) ٥(

 . ١٥٦ص : رشح تنقيح الفصول: ينظر) ٦(

 .  ١/٢٠١: اإلهباج: ينظر) ٧(

 . ١/٢٤٢: البحر املحيط : ينظر) ٨(

 . ١/٤٠٥: رشح خمترص الروضة : ينظر) ٩(

 .  ١٨٧ص : القواعد والفوائد األصولية : ينظر) ١٠(

 .  ٢/٨٨٢: التحبري: ينظر) ١١(

 . ٣٧/  ١: ؛ إجابة السائل٢٣٥/  ١: البحر املحيط: ينظر) ١٢(

                                                           



   ١٢٩       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

 :نوع الفرق ●
الفــرق بــني املســألتني مــن الفــروق املتعلقــة بمباحــث الواجــب يف احلكــم 

 .)١(التكليفي
أن طلـب : فأشار ابن النجار إىل أن وجه االتفاق بني فرض العني وسنة العـني

 .متعلق بالذات، أي الفاعل، والفعل إنام هو عرضدة من كليهام فعل العبا
 :جه الفرق بني املسألتني من وجهنيوأن و

العـني الطلـب جـازم ، فإنه يف فرض راجع إىل نوع الطلب فيهام: الوجه األول
 . كالصلوات اخلمس، وصيام رمضان

، وصـوم يـوم وإفطـار فالطلب غري جازم كالسـنن الرواتـب أما يف سنة العني
 )٢( .يوم

، ففـرض العـني يكـون الطلـب فيـه راجع إىل الثواب والعقاب: الوجه الثاين
ا مما يوجب ا  .لثواب لفاعله ، واإلثم عىل تاركهجازمً

، وعدم العقـاب ا سنة العني فالطلب فيه غري جازم، فيوجب الثواب لفاعلهأم
 )٣( .عىل تاركه

 .)٥(، واملرداوي)٤(الزركيش :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني فرض الكفاية وسنة الكفاية: الثالثة عرشةاملسألة 

 )٦( .هو أن يقع االمتثال ألمر االستحباب بفعل البعض: تعريف سنة الكفاية
 :نوع الفرق ●

الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث الواجب وهـو مـن مباحـث 
 .)٧(احلكم التكليفي

 . ١/٣٧٣: ؛ رشح الكوكب املنري  ١/٢٣٥: البحر املحيط: ينظر) ١(
 .٣٧٤ -١/٣٧٣: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٢(
 .١/٣٧٥: املرجع السابق: ينظر) ٣(
 .١/٢٣٥: البحر املحيط: ينظر) ٤(
 . ٢/٨٧٣: التحبري: ينظر) ٥(
 . ٣٧/  ١: ؛ إجابة السائل ٢٣٥/  ١: ملحيطالبحر ا: ينظر) ٦(
 . ١/٣٧٤: رشح الكوكب املنري  ؛ ١/٢٣٥: البحر املحيط : ينظر) ٧(
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مـن حيـث  الكفاية وسنة الكفاية فأشار ابن النجار إىل وجه االتفاق بني فرض
 .ينظر فيه إىل الفعل فقط، من غري نظر إىل الفاعل، وإنام هو تبعٌ  كليهامن إ

 :وبنيّ وجه الفرق بينهام من وجهني
اية الطلب مع جـزمٍ ، ففي فرض الكفراجع إىل نوع الطلب فيهام: الوجه األول
 )١( .كابتداء السالم من مجع، ويف سنة الكفاية الطلب بدون جزمٍ كاجلهاد ونحوه
سقط اإلثم عن البـاقني ، ففرض الكفاية يراجع إىل اإلثم وعدمه: الوجه الثاين

ا  .بفعل البعض، ويأثم اجلميع إذا تركوه مجيعً
، وتلحـق اإلسـاءة ط اإلساءة عن الباقني بفعـل الـبعضأما سنة الكفاية فتسق

ا  )٢(.بكل واحد إذا تركوه مجيعً
 .)٥(، واملرداوي)٤(، والعطار)٣(الزركيش :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني سنة العني وسنة الكفاية: املسألة الرابعة عرشة

 :نوع الفرق ●
الفــرق بــني املســألتني مــن الفــروق املتعلقــة بمباحــث الواجــب يف احلكــم 

 .)٦(التكليفي
حيـة من نا: وقد أشار ابن النجار إىل وجه االتفاق بني سنة العني وسنة الكفاية

 .أن الطلب يف كليهام بدون جزم، وأن تاركه ميسء

 .١/٣٧٤: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١(
وهذا الفرق إنام نشأ من الفرق بني كـون الطلـب يف الفـرض «: قال املطيعي.١/٣٧٦: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٢(

الثواب لفاعلـه ب ، ومن كون الطلب يف السنة طلبا غري جازم يوجلتاركه وجب الثواب لفاعله واإلثمطلبا جازما ي
         »سـنة عـىل الكفايـة إال بـرتك اجلميـع، أو تـرك الال يتحقق ترك الفرض عىل الكفاية ، ويف احلالنيواإلساءة لتاركه

 .)١/١٩٠: لم الوصولس(
 .١/٢٣٥: البحر املحيط: ينظر) ٣(
ر، أصـله مـن ـعلامء مص حسن بن حممد بن حممود العطار، من: والعطار هو. ٧٤،  ٢/٦٢: حاشية العطار : ينظر) ٤(

ة ، وتـويف بالقـاهرة سـنيف القـاهرة، أقـام زمنـا يف دمشـق، وتـوىل مشـيخة االزهـر) هـ١١٩٠(املغرب، ولد سنة 
: األعالم: ينظر .اإلنشاء واملراسالت ، ديوان شعر ،حاشية عىل مجع اجلوامع يف األصول: من تصانيفه.)هـ١٢٥٠(

 .١/٣٠١: رفني؛ هدية العا ٣/٢٨٥: ؛ معجم املؤلفني٢/٢٢٠
 .٢/٨٧٤: التحبري: ينظر) ٥(
 .١/٣٧٤: ؛ رشح الكوكب املنري ٢/٨٨٨: ؛ التحبري١/٢٣٥: البحر املحيط: ينظر) ٦(

                                                           



   ١٣١       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

بينام سـنة الكفايـة  ،من أن سنة العني متعلق بالفاعل: بينهام -رمحه اهللا-وفرق 
ب فعـل العبـادة مـن كـل واحـد ومتى طلب أي طلـ«:حيث قال، متعلق بالفعل

جزم كالصلوات اخلمس وصيام رمضان، فاملطلوب  ، فَإن كان الطلب معبالذات
كان الطلب بدونه، أي بدون جـزم، كالسـنن الرواتـب، وصـوم وإن  ،فرض عني

 ، فطلبـهوإن طلب الفعل، أي حصوله فقط، يوم وإفطار يوم، فاملطلوب سنة عني
، أَي بـدون جـزم مع جزم كاجلهاد ونحوه فرض كفاية، وطلـب حصـوله بدونـه

الكفايـة، ومها أي فـرض «: وقال أيضا، )١(»السالم من مجع فهو سنة كفايةَ  كابتداء
وله مـن غـري نظـر ، يقصد من قبل الرشع حصأمر هيتم به: وسنة الكفاية مهم، أي

، خمرج لفرض العني وسنة العني» إلَخ -من غري نظر«:وقوله، ...بالذات إىل فاعله
 )٢(»ينظر فيه الفاعلألن ما من فعل يتعلق به احلكم إال و

 .)٥(، واملرداوي)٤(، وزكريا األنصاري)٣(الزركيش:وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني القربة والطاعة: املسألة اخلامسة عرشة

ـدِ : تعريف القربة لغةً  بُ نقيضُ البُعْ رْ بَ الشـالقُ ـرُ بـاً ـ، قَ رْ بُ قُ ـرُ قْ يءُ بالضـم يَ
نا فهو قريبٌ الوا باناً أَي دَ باناً وقِرْ رْ ـالُ حد واإلثنان واجلميع يف ذلك سواءوقُ قَ يُ ، وَ

بُ يفِ  رْ قُ بَ الْ رْ قُ الْ ةِ وَ لَ ةُ يفِ املَْنْزِ بَ رْ قُ الْ انِ وَ مِ املَْكَ حِ ةُ يفِ الرَّ ابَ رَ قَ الْ هِ ى وَ بُ بـِ ـرَّ تَقَ قِيلَ ملَِا يُ ، وَ
بَاتٌ  رُ قُ بٌ وَ رَ عُ قُ َمْ اجلْ بَاعِ وَ تْ ِ مُّ لِإلْ الضَّ اءِ وَ ونِ الرَّ كُ ةٌ بِسُ بَ رْ اىلَ قُ  .)٦(إىلَ اهللاَِّ تَعَ

ا   )٧(.اهللا تعاىل عىل وفق أمره أو هنيهتقرب إىل ما قصد به ال: القربة اصطالحً

 . ١/٣٧٤: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ١/٣٧٥: املصدر السابق) ٢(
 . ١/٢٣٥: البحر املحيط: ينظر) ٣(
 . ١٨ص : غاية الوصول يف رشح لب األصول : ينظر) ٤(
 . ٢/٨٨٨: التحبري: نظري) ٥(
مـادة  ٤/١٢: ؛ تـاج العـروس) ق ر ب(مـادة  ٩/١٠٩: ؛ هتـذيب اللغـة )قـرب(مـادة  ١/٦٦٣: لسان العرب) ٦(

 .)قرب(
 .١/٣٨٥: رشح الكوكب املنري) ٧(
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هِ، طـاع لـه يَطُـوعُ ويَطـاعُ : تعريف الطاعة لغةً  رْ عُ نَقِيضُ الكَ الَ انْقـادَ : الطَّوْ ، وَ
ابَ  َوَ امَ أَنَّ اجلْ رٍ كَ نْ أَمْ ةُ إالَّ عَ ونُ الطَّاعَ الُ  تَكُ قَ ، يُ لٍ وْ نْ قَ ونُ إالَّ عَ أَطَـاعَ : الَ يَكُ هُ فَ رَ ، أَمَ

هُ  عَ دْ طَاوَ قَ هُ فَ قَ افَ ا وَ إِذَ ةً وَ هُ إطَاعَ دْ أَطَاعَ قَ هِ فَ رِ َمْ ا مَىضَ ألِ سٍ إذَ الَ ابْنُ فَارِ قَ  .)١(وَ
ا   )٢( .موافقة األمر: الطاعة اصطالحً

 :نوع الفرق ●
 .)٣(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث الواجب يف احلكم التكليفي

بـنيّ أن القربـة أخـص مـن  إذ، الفرق بينهام من خالل حدمهاشار ابن النجار إىل وأ
ا الطَّاعَ «:فقال، الطاعة، فكل قربة طاعة، وليس كل طاعة قربة أَمَّ رِ وَ ةُ األَمْ قَ افَ وَ يَ مُ ، ةُ فَهِ

ىلَ  ورِ بِهِ عَ لُ املَْأْمُ رِ بِه أَيْ فِعْ فَاقِ األَمْ هِ  ،... وِ ـدَ بـِ ـا قُصِ يَ مَ هِ ةٍ وَ بَ رْ لُّ قُ كُ بُ إىلَ اهللاَِّ وَ ـرُّ التَّقَ
فْقِ  ىلَ وَ اىلَ عَ سَ  تَعَ كْ ال عَ ، وَ ةٌ ْيِهِ طَاعَ هِ أَوْ هنَ رِ ـةً ، أَيْ أَمْ بَ رْ ـةٍ قُ ـلُّ طَاعَ ـيْسَ كُ لَ اطِ وَ َ ـرتِ ، الشْ

ةِ  بَ رْ قُ دِ يفِ الْ صْ قَ ةِ  الْ ةِ دُونَ الطَّاعَ نْ الطَّاعَ صَّ مِ ةُ أَخَ بَ رْ قُ ونُ الْ تَكُ  )٤(»، فَ
، )٧(، وابن أمـري احلـاج)٦(، وأمري بادشاه)٥(عبد العزيز البخاري :وممن ذكر هذا الفرق

 .)١١(، وابن بدران)١٠(، وابن تيمية)٩(، والزركيش)٨(واحلموي

 ).فصل الطاء( ١/٩٦٢: ؛ القاموس املحيط)ط و ع(مادة  ٥/٤٥٠: ؛ املصباح املنري ) طوع(مادة  ٨/٣٤٠: لسان العرب) ١(
: ؛ التقريـر والتحبـري ٢/٣٢٠ :تيسـري التحريـر: وينظر لتعريف القربة والطاعة يف.١/٣٨٥: رشح الكوكب املنري) ٢(

 .٣/٦٢: ؛ املنثور يف القواعد١/٢٣٧: ؛ البحر املحيط٢/٤١١
 .١/٣٨٥: ؛ رشح الكوكب املنري١/٢٣٧: ؛ البحر املحيط ٢/٣٢٠: تيسري التحرير: ينظر) ٣(
 . ١/٣٨٥: ريرشح الكوكب املن) ٤(

 . ١/٣٩٨: كشف األرسار: ينظر) ٥(

حممد أمني بن حممـود البخـاري املعـروف بـأمري بادشـاه ، فقيـه : وأمري بادشاه هو.٢/٣٢٠: التحرير تيسري: ينظر) ٦(
تيسري : من تصانيفه).هـ٩٧٢(حنفي حمقق، برع يف علم أصول الفقه، من أهل بخار، كان نزيالً بمكة، تويف نحو سنة 

: ؛ كشف الظنون٦/٤١: األعالم: ينظر.ح تائية ابن الفارضالتحرير يف رشح التحرير البن اهلامم  يف أصول الفقه ، رش
  . ٩/٨٠: ؛ معجم املؤلفني٣٥٨ص 

يـزي الشـيخ مصـلح موسى بن أمري حـاج بـن حممـد الترب: وابن أمري احلاج هو.٢/٤١١: التقرير والتحبري: ينظر) ٧(
ا فاضالً )هـ٦٦٩(سنة الدين أبو الفتح، ولد  ا عىل البديع يف : مصنفاته). هـ٧٣٦(سنة  ، تويف، كان إمامً وضع رشحً

؛ ٤/٣٧٤: ؛ الدرر الكامنـة٢/١٨٥: اجلواهر املضية: ينظر.عايت سامه الرفيع يف رشح البديعأصول الفقه البن السا
 . ٢٩٨ص : تاج الرتاجم

 .١/١٣٠: غمز عيون األبصار: ينظر) ٨(
 .٣/٦٢: ور يف القواعداملنث: ينظر) ٩(
 .٥٧٦ص : املسودة: ينظر) ١٠(
 .٦٣ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ١١(
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 الفرق بني احلرام والواجب: املسألة السادسة عرشة
 :نوع الفرق ●

 .)١(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم التكليفي
 .، ووجه اختالفأن بني احلرام والواجب وجه اتفاقأشار ابن النجار إىل و

رع ـهـو خطـاب الشـ: فالواجـب ،االتفاق فراجع إىل الطلب اجلازم أما وجه
 . ع بطلب ترك مع جزمهو خطاب الرش: بطلب فعل مع جزم، واحلرام

 :وأما وجه االختالف فمن وجهني
يف احلـرام  أما الطلب ،فعل مع جزمالواجب هو طلب  يف أن الطلب: الوجه األول

 )٢(.فهو طلب ترك مع جزم
حيث اعتبار تقسـيم أحكـام التكليـف، فـاحلرام مـا يـذم فاعلـه،  من: الوجه الثاين

ضـده باعتبـار تقسـيم ، وإنام كـان حلرام ضد الواجبا«:قال، ووالواجب ما يذم تاركه
ةأحكام التكليف ه، ...ضد احلالل: ، وإال فاحلرام يف احلقيقَ ، ولـو مـا ذم فاعلـه: وحـدّ

ا ، وقوالً   )٣(»، فإنه يذم تاركهالواجب: »فاعله«: فخرج بقوله... لو عمل قلب رشعً
ــا ــال أيض ــا«: وق ــب رشعً ــا الواج ــا: وأم ــا ذم رشعً ــا م ا مطلقً ــدً ــه قص ، ...تارك

 )٤(»احرتز به عن احلرام، فإنه ال يذم إال فاعله: »تاركه«:وقوله
، ألن احلـرام ضـد احلـالل، ولكـنهام متضـادان فالواجب واحلرام ليسـا نقيضـني؛

ـا لتنـافيهاميستحي: لفعل الواحد بالشخص من جهة واحدةفا ، إال ل كونه واجبًا وحرامً
ا  )٥(.عند من جيوز تكليف املحال عقالً ورشعً

 .١/٣٤٠: ؛ رشح الكوكب املنري١/٥١: ؛ هناية السول١/٦٥: ؛ املستصفى١/٦١: فواتح الرمحوت: ينظر) ١(
 .١/٣٤٠: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٢(
 .١/٣٨٦: املرجع السابق) ٣(
 .١/٣٤٥: املرجع السابق) ٤(
 .١/٣٩١: املرجع السابق) ٥(
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، )٤(، وابـن قدامـة)٣(، واإلسنوي)٢(، والغزايل)١(ابن رشد احلفيد:وممن ذكر هذا الفرق
 .)٨(، وابن بدران)٧(، وعبداملؤمن البغدادي)٦(واملرداوي، )٥(والطويف

 الفرق بني املكروه واملندوب: املسألة السابعة عرشة
 :نوع الفرق●

 .)٩(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم التكليفي
: وقد أشار ابن النجار إىل الفـرق بـني املكـروه واملنـدوب مـن خـالل حـدمها

 .املندوب فاملكروه ضد
، واملكروه طلـب الـرتك طلبًـا غـري دوب هو طلب الفعل طلبًا غري جازمواملن

 )١٠(.جازم
 .املندوب فام يمدح فاعله ، أمافاملكروه ما يمدح تاركه

وبِ املَْكْ «: حيث قال دُّ املَْنْدُ وهُ ضِ ـ، وَ ...رُ ـلِ الشّ طِالحِ أَهْ عِ ـَيفِ اصْ حَ : رْ ـدِ ـا مُ مَ
هُ  كُ مَّ تَارِ ذَ ْ يُ ملَ لِهِ ...لُهُ فَاعِ ، وَ وْ جَ بِقَ رَ خَ هُ «: ، وَ كُ وبُ : »تَارِ املَْنْدُ بُ وَ اجِ وَ امَ الْ لَهُ إِنَّ فَـاعِ ، فَ

مْ  امَ يُ هُ كُ حُ ال تَارِ  )١١(»دَ

، فتحققـت واملكروه قسيم احلرام يف النهـيِ  ،فاملندوب قسيم الواجب يف األمر
  )١٢(.الضدية بينهام من حيث حقيقتِهام ومادهتام

 .١١ص : الرضوري يف أصول الفقه: ينظر) ١(
 .١/٦١: املستصفى: ينظر) ٢(
 .٢/٢٧٤: هناية السول: ينظر) ٣(
عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس ثم الدمشقي الصاحلي، : وابن قدامة هو.٤١ص : روضة الناظر: ينظر) ٤(

ا يف فنون، ومل يكن يف زمانه أزهـد وال أورع منـه، وكـان الفقيه ا لزاهد، شيخ اإلسالم، موفق الدين أبو حممد، كان إمامً
 ا سخيًّا، من رآه كأنه رأ ا، حمبًا للمساكني حسن األخالق، جوادً ا عن الدنيا وأهلها هينًا لينًا متواضعً كثري احلياء، عزوفً

روضةالناظريف أصـول : ، من تصانيفه).هـ٦٢٠(هه، كثري العبادة، تويف سنة بعض الصحابة، وكأنام النور خيرج من وج
 .٥/٨٨: ؛ شذرات الذهب٢/١٧: ؛ املقصد األرشد٢/١٣٣: ذيل طبقات احلنابلة: ينظر.الفقه، املقنع

 .١/٣٥٩: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٥(
 .٢/٩٤٦: التحبري: ينظر) ٦(
 .١/٣١: تيسري الوصول: ينظر) ٧(
 .٦٩ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ٨(
 .٢/٩٧٦: ؛ التحبري ١/٣٨٢: ؛ رشح خمترص الروضة ١/٣٩٣: بيان املخترص: ينظر) ٩(
 . ١/٣٤١: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١٠(
 . ١/٣٤١: رشح الكوكب املنري) ١١(
 .١/٣٨٢: رشح خمترص الروضة: ينظر) ١٢(
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 :الفرقوممن ذكر هذا 
، وابـن )٥(، واملـرداوي)٤(، والطـويف)٣(، وابـن اللحـام)٢(، واإلسنوي)١(الزركيش

 .)٦(بدران
 الفرق بني املكروه وترك األوىل: املسألة الثامنة عرشة
ترك ما فعله راجح عىل تركـه، أو عكسـه، وهـو فعـل مـا : تعريف ترك األوىل

 )٧( .، ولو مل ينه عنهتركه راجح عىل فعله
 :الفرقنوع  ●

 .)٨(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم التكليفي
 :بعة اصطالحاتعىل أر يطلق املكروه

 .احلرام، وهو غالب إطالق املتقدمني: أحدها
 .ما هنى عنه هني تنزيه: الثاين

 .ما فيه شبهة وتردد: الثالث
 .)٩(فعلهاترك األوىل كرتك صالة الضحى لكثرة الفضل يف : الرابع

      :قــال، وقــد أشــار ابــن النجــار إىل أن املكــروه يشــارك تــرك األوىل يف احلــد
ألوىل تـرك مـا فعلـه راجـح عـىل ، وهو أي ترك اويطلق املكروه عىل ترك األوىل«

 )١٠(»كه راجح عىل فعله ولو مل ينه عنه، أو عكسه وهو فعل ما ترتركه

 .١/٢٤١: البحر املحيط: ينظر) ١(
 .١/٩٦: هناية السول: ينظر) ٢(
 .٦٤ص : املخترص يف أصول الفقه: ينظر) ٣(
 .١/٣٨٢: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٠٤: التحبري: ينظر) ٥(
 . ٧٠ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد : ينظر) ٦(
 .  ١/٤٢٠: رشح الكوكب املنري ) ٧(
 .١/٤٢٠: ؛ رشح الكوكب املنري ١/٢٣٩: البحر املحيط: ينظر) ٨(
 . ١/٤٢٠: ؛ رشح الكوكب املنري  ٣/١٠١٠: ؛ التحبري١/٩٨: ؛ اإلهباج١/١٣١: املحصول: ينظر) ٩(
 . ١/٤٢٠: رشح الكوكب املنري) ١٠(
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ـا ، فامويفرتقان يف النهي املقصود ، ومـا مل ورد فيه هني مقصود يسـمى مكروهً
: السـبكيقـال  .)١(، وال يقـال عنـه مكـروهد فيه هني مقصود يسمى ترك األوىلير
مـا ورد فيـه هنـي : ا والذي قبله ورود النهي املقصود، والضـابطوالفرق بني هذ«

ترك األوىل، وال يقـال : مكروه، وما مل يرد فيه هني مقصود يقال: مقصود يقال فيه
ا :وقولنا، مكروه ا ، فإن األمر باليشء لـيس إال هنيًّـمقصود احرتاز من النهي التزامً

ا، فاألوىل مأمور به ا، وترعن ضده التزامً ا ال مقصودً  )٢(»كه منهي عنه التزامً
 .)٥(، واملرداوي)٤(، والسبكي)٣(الزركيش:وممن ذكر هذا الفرق

وفيـه إحـد : الوضـعق األصـولية املتعلقـة بخطـاب الفـرو: املطلب الثالث
 :رة مسألةـعش

 الفرق بني السبب والرشط: املسألة األوىل
بَبُ : تعريف السبب لغةً  َبْلُ : السَّ تَوَ احلْ ـا يُ وَ مَ هُ ءِ ، وَ الَ ـتِعْ سْ هِ إىلَ االِ ـلُ بـِ ، ثـم صَّ

تُعِري لكلّ م يلَ اسْ قِ ل به إِىل يشءٍ فَ ا: ا يُتوصَّ ذَ بَبُ هَ ا سَ ذَ نْ هَ هَ بَّبٌ عَ سَ ا مُ ذَ هَ ا، وَ  .)٦(ذَ
ا ، ويلـزم مـن عدمـه العـدم ما يلـزم مـن وجـوده الوجـود: السبب اصطالحً

  )٧(.لذاته

 .٣/١٠١٠: ؛ التحبري١/٢٣٩: البحر املحيط: ينظر) ١(
، ومـا ال يـام الليـل،  كالضحى وق، إذا كان منضبطاترك األوىل مكروه: إنام يقال: ( قال بعضهم .١/٩٨: اإلهباج) ٢(

ل وقت مالبسـا للمكروهـات  ، وإال لكان اإلنسان يف كاملندوبات ال يسمى  تركه مكروها حتديد له وال ضابط من
يطلـق املكـروه عـىل مـا : ( ، وقـال بعضـهم) مل يقم ليصيل ركعتني، أو يعود مريضا، ونحوه  نهإ، من حيث الكثرية

وبعضـهم  )مـن املسـائل املختلـف يف  حتريمهـا ، ونحو ذلكري النبيذويس: ، كلحم السبعوقعت الشبهة يف  حتريمه
 . ٣/١٠١٠: ؛ التحبري  ١/٢٣٩: البحر املحيط : ذهب إىل عدم التفريق بينهام انظر

 

 . ١/٢٤٤: البحر املحيط : ينظر ) ٣(
 . ١/٩٨: اإلهباج : ينظر ) ٤(
 . ٣/١٠١٠: التحبري : ينظر ) ٥(
مـادة  ٣/٣٨: ؛ تـاج العـروس ) س ب ب(مادة  ٤/١٣٣: ؛ املصباح املنري ) سبب(مادة  ١/٤٥٥: لسان العرب ) ٦(

 ).س ب ب(
؛ ١/٩٤: ؛ املستصفى  ٨١ص : الفصول رشح تنقيح : وينظر لتعريف السبب يف .  ١/٤٤٥: رشح الكوكب املنري ) ٧(

ـ. ٩٤ص: ؛ القواعـد والفوائـد األصـولية  ٣/١٠٦٠: ؛ التحبري ١٢٣/ ١: هناية السول  رف السـبب بأنـه وقـد عُ
؛ اإلحكـام  ١/٤٠٥: ر ـبيـان املختصـ: ينظـر  .وصف ظاهر منضبط دل السمع عىل كونه معرفـا حلكـم رشعـي 

 )١/٧٣٤: ؛ البحر املحيط ١/١٢٧:لآلمدي
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طُ لغةً  ْ ائطُ : تعريف الرشَّ وط ورشَ ط إلزامُ اليشءِ اجلمع رشُ ْ ـهُ يف  ، والرشَّ امُ والتِزَ
ه، والشّ  طُ بالتحريـكـَالبيعِ ونحوِ اطٌ : رَ اطُ السـاعةِ العالمـة، واجلمـع أَرشْ ، وأَرشْ

ها المُ  .)١(أَعْ
ا ، وال يلزم مـن وجـوده وجـود وال ما يلزم من عدمه العدم: الرشط اصطالحً

 )٢(.عدم لذاتهِ 
 :نوع الفرق ●

 .)٣(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم الوضعي
ن احلكم كـام فبنيّ أ: وقد أشار ابن النجار إىل وجه االتفاق بني السبب والرشط

ا يتوقف عىل وجود رشطـهيتوقف عىل وجود سببه،  وذكـر أن هـذا التشـابه ، أيضً
بَبُ بِالشَّ «: قال إذن سببًا يف حدوث اللبس بينهام، كا تَبِسُ السَّ لْ دْ يَ يْـثُ ـقَ نْ حَ طِ مِ رْ

قَّ  تَوَ مَ يَ ُكْ اإنَّ احلْ َ ودِمهِ جُ ىلَ وُ هُ عَ ودُ جُ  )٤(»فُ وُ
 :ثم وضح الفرق بينهام من وجهني

ــه األول ــب: الوج ــبب مناس ــ أن الس ــه، والش ــريهـيف ذات ــب يف غ ، رط مناس
نظـرت فـإن كانـت كلهـا ؟ هـل هـو سـبب أو رشط: فإذا شك يف وصف«:فقال

ـــل العمـــد املحـــض العـــدوان   .، فالكـــل ســـببمناســـبة للحكـــم، كالقت
سـب وإن نا. وإن كان كل واحد منها مناسبا، كأسباب احلدث، فلكل واحد سبب

، كالنصـاب رشط: والثـاين. سـبب: البعض يف ذاتـه والـبعض يف غـريه، فـاألول
، فإن النصاب يشتمل عىل الغنى، ونعمـة امللـك يف نفسـه، فهـو السـبب. ولواحل

وقد أشـار ، )٥(»فهو رشط. مللك بالتمكن من التنمية يف مدتهواحلول مكمل لنعمة ا

 ١٩/٤٠٤: اج العـروس ؛ تـ) فصـل الشـني( ١/٨٦٩: املحيط؛ القاموس ) رشط(مادة  ٧/٣٣٩: لسان العرب) ١(
 .)ش ر ط(مادة 

: ؛ رشح تنقيح الفصـول ٢/٣٠٢: يـأصول الرسخس: رط يفـالش تعريفوينظر .  ١/٤٥٢: الكوكب املنريرشح ) ٢(
 .٣/١٠٦٧: ؛ التحبري ١/١٣٠: ؛ اإلحكام لآلمدي٨٢ص 

: ؛ رشح الكوكـب املنـري ١/٣٠٥: حـيط؛ البحـر امل ١/٩٣: ؛ املستصـفى  ٨١ص : فصـولرشح تنقيح ال: ينظر) ٣(
١/٤٥١. 

 .١/٤٥٩: رشح الكوكب املنري) ٤(
 .١/٤٥٩: املرجع السابق) ٥(
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 أنـه الربمـاويثم نقل عـن ، )١(فيه القرايفأن هذا الفرق الذي ذكره اتبع  ابن النجار
، ال يف السبب الزماين املعنوي الذي يكون علة يكون إال يف السبب هذا ال إن: قال

 .)٢(ونحوه
رط يتوقـف ـفالسبب والشـ، من خالل حدمها من حيث اإللزام: الوجه الثاين

، السبب يلزم وجـود احلكـم عنـد وجـوده، لكن افرتقا يف أن وجود احلكم عليهام
ا «: قال، زم وجود احلكم عند وجودهوالرشط ال يل السبب يف عـرف و: أيورشعً

: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العـدم لذاتـه، فـاألول: أهل الرشعِ 
 .فإنه ال يلزم من وجوده الوجود: رطـاحرتاز من الش

ا أي يف عرف أهل الرشعِ وا لـزم ، وال يما يلزم مـن عدمـه العـدم: لرشط رشعً
ا، ز من احرتا: والثاين... من وجوده وجود وال عدم لذاته، السبب ومن املانعِ أيضً

 )٣(»فألنه يلزم من وجوده الوجود لذاته: أما من السبب
، )٧(، والطـويف)٦(، واإلسـنوي)٥(يـ، والزركشـ)٤(القـرايف :وممن ذكر هذا الفـرق

 .)٨(واملرداوي
 الفرق بني العلة العقلية والعلة الرشعية: املسألة الثانية

لَّ : تعريف العلة لغةً  رسْ العِ ُلُّ باملحَ : ة بالكَ لمعنى حيَ ُ به حال املحَ يَتَغريَّ ، ومنه لِّ فَ
ُ ا لولِه يتغريَّ لَّةً ألنّه بحِ ي املرضُ عِ مِّ عفِ سُ ةِ إىل الضَّ وَّ ث حلالُ من القُ دَ لَّـةُ احلـَ ، والعِ

له  ـغْ ـه عـن شُ نَعَ الً ثانيـاً مَ ـغْ لَّـة صـارت شُ ل صاحبَه عن حاجته كأَنَّ تلك العِ غَ يَشْ
 .)٩(األَول

 . ٨٤ص : رشح تنقيح الفصول: ينظر) ١(
 .١/٤٥٩: رشح الكوكب املنري) ٢(
 .١/٩١: ؛ املستصفى ٨٢ص : رشح تنقيح الفصول: وينظر .  ٤٥٢ ؛ ١/٤٤٥: رشح الكوكب املنري) ٣(
 . ٨١ص : ؛ رشح تنقيح الفصول ١/١٩٦: الفروق: ينظر) ٤(

 . ١/١٨١: حيطالبحر امل: ينظر) ٥(

 .  ١/٨٧: هناية السول: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣٧: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٧(

 . ٢/٩٢٧: التحبري: ينظر) ٨(

فصـل ( ١/١٢٣٨: ؛ القـاموس املحـيط) عـل(مـادة  ١/٤٩٣: ؛ الصحاح)علل(مادة  ١١/٤٦٧: لسان العرب) ٩(
 ).العني
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االعلة   .)١(وصف ظاهر منضبط معرف للحكم: اصطالحً
ـ: تعريف الرشيعة لغةً  دُ يَشْ عَ الوارِ َ ْ ـرشَ عُ رشَ يـهرَ وعـاً تنـاول املـاءَ بفِ ، عـاً ورشُ

تِ الدوابُّ يف املاء تَشْ  عَ َ وعاً أَي دخلت، قال الليثـورشَ ُ عاً ورشُ ْ عُ رشَ يعةُ : رَ : الرشَّ
رُ املاءِ  دَ نحَ عَ اهللامُ يَ ما رشَ مِّ ـ ، وهبا سُ مِ والصَّ وْ جِّ والنِّكـاحِ للعباد من الصَّ الةِ واحلـَ

هم ه، وقال بعضُ يَت الرشَّ : وغريِ مِّ ةِ املاءِ ـَيعةُ تَشبيهاً بشسُ عَ ريعَ َ ـنْ رشَ ، بحيـثُ إنَّ مَ
رَ  يَ وتَطَهَّ وِ ةِ رَ  .)٢(فيها عىل احلَقيقة املَصدوقَ

ا هي الطريق يف  ، وقيل الرشيعةام العبوديةهي االئتامر بالتز: الرشيعة اصطالحً
 .)٣(الدين

قَ : تعريف العقل لغةً  والً عَ قُ عْ الً ومَ قْ ل عَ قِ عْ ـر والنُّ لَ يَ جْ ـلُ احلِ قْ ـدُّ ، و العَ هـى ضِ
قولٌ  ق واجلمع عُ لْـتُ احلُمْ قَ أْيه مـأْخوذ مـن عَ ل عاقِلٌ وهو اجلامع ألَمره ورَ جُ  ، ورَ

تَ قوائمه َعْ ْبِس نفسهالبَعريَ إِذا مجَ ـذَ  ، وقيل العاقِلُ الذي حيَ واهـا أُخِ ها عـن هَ دُّ رُ ويَ
ل لِس تُقِ ع الكـالمَ من قوهلم قد اعْ نـِ بِسَ ومُ لـه بقلبـك. انُه إِذا حُ قِ ـول مـا تَعْ قُ ، واملَعْ

لُ التَّثَبُّت يف األُمورو قْ ط يف العَ رُّ قِل صـاحبَه عـن التَّـوَ عْ الً ألَنه يَ قْ لُ عَ قْ ي العَ مِّ ، وسُ
ْبِسهاملَهالِ  لُ هـو ك أَي حيَ قْ نسـان مـن سـائر ، وقيل العَ التمييـز الـذي بـه يتميـز اإلِ

 .)٤(احليوان
 )٥( .هي عالمة وأمارة ال توجب احلكم بذاهتا: تعريف العلة الرشعية
، كاحلركـة علـة يف هي العلة التي توجب احلكـم بـذاهتا: تعريف العلة العقلية

كا ك متحرِّ  )٦( .كون املتحرِّ

: ؛ رشح العضـد ٣/٢٩٣: كشـف األرسار للبخـاري: يفينظر تعريفات األصوليني للعلـة و. ٧/٣١٧٧: التحبري) ١(
 .١/١٧٥: ؛ العدة٣/٢٧٦: ؛ اإلحكام لآلمدي٢/٢٠٩

 ).رشع(مادة  ٢١/٢٥٩: ؛ تاج العروس ) رشع(مادة  ١/٣٥٣: ؛ الصحاح) رشع(مادة  ٨/١٧٥: عرب لسان ال) ٢(
 . ١٦٧ص : التعريفات ) ٣(
فصـل ( ١/١٣٣٦: ؛ القاموس املحـيط) عقل(مادة  ١/٤٨٦: ؛ الصحاح) عقل(مادة  ١١/٤٥٨: رب لسان الع) ٤(

 ).العني
؛ إرشـاد ٣/١٠٦٤: ؛ التحبري ٣/٢٥١: ؛ اإلحكام لآلمدي٤/٢١٨: ؛ البحر املحيط ١/٣٠٥: املستصفى :ينظر) ٥(

 .٢/١٤١: الفحول
؛ ٣/١٠٥٦:؛ التحبـري١/٥٦: النـاظر؛ روضـة ٤/٢٤: ؛ اإلحكام لآلمـدي٢٨٩/  ٣التلخيص للجويني : ينظر) ٦(

 .١/٤٢٨: ح خمترص الروضةرش
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 :فرقنوع ال ●
 .)١(املتعلقة بمباحث احلكم الوضعيالفرق بني املسألتني من الفروق 

 : رعية من حيث التأثريـوقد أشار ابن النجار إىل الفرق بني العلة العقلية والعلة الش
رعية وإن كانـت ـأما العلـة الشـ، العقلية مؤثرة يف معلوهلا لذاهتا، ال بواسطةفالعلة 

ولـذلك ضـعفت  وهلا بذاهتا، بل بواسطة نصب الشارع هلا،كاملةً فليست مؤثرة يف معل
رع دون ـد هذه العلـة قبـل الشـ، بدليل وجوعن العلة العقلية، فأشبهت بذلك السبب

كم لذاته لوجـب للح موجباً ، فلو كانت العلة الرشعية احلكم، كاإلسكار قبل التحريم
 .التحريم قبل الرشع

ملة يلزم من وجودهـا رعية الكاـوسبب تسمية العلة الرشعية سببًا مع أن العلة الش
تـأثري العلـة  ، أنـه ملـا كـانسبب ال يلزم من وجـوده وجـود مسـببه، والوجود معلوهلا

، هلا ضعفت لذلك عـن العلـة العقليـة ، بل بواسطة نصب الشارعالرشعية ليس لذاهتا
 )٢(.، فلذلك سميت سببًابب الذي حكمه أن حيصل عنده ال بهفأشبهت الس

لعادة اإلهليـة بخلـق األثـر عقيـب أنه جرت ا: قول بأن العلة العقلية مؤثرة  أيوال
  )٣(.، ال أهنا مؤثرة بذاهتافيخلق االحرتاق عقيب مماسة النارذلك اليشء 

ــن القصــار:وممــن ذكــر هــذا الفــرق ، )٧(، والطــويف)٦(، واآلمــدي)٥(، والغــزايل)٤(اب
 .)٩(، وابن بدران)٨(واملرداوي

 .٣/١٠٦٤: ؛ التحبري٥/٢٦١: ؛ املحصول٤/٥٥: كشف األرسار للبخاري: ينظر) ١(
 .٤٤٩،  ١/٤٤٠: ؛ رشح الكوكب املنري١/٤٢٩: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٢(
 .٢/١٣٣: رشح التلويح) ٣(
عيل بن أمحد البغدادي القايض أبو احلسن املعروف بـابن القصـار، كـان : وابن القصار هو. ٣٨ص : املقدمة يف األصول: ينظر) ٤(

ا، ويل قضاء بغداد، له كتاب كبري يف مسائل اخلالف قال الشريازي ، »ال أعرف هلم كتاباً يف اخلـالف أحسـن منـه«: أصوليًّا نظارً
املقدمـة يف : ، مـن تصـانيفه) هـ٣٩٨(ن رأيت من املالكيني، وكان ثقة قليل احلديث ، تويف سنة هو أفقه م: وقال أبو ذر اهلروي

 .١٧/١٠٧: ؛ سري أعالم النبالء٩٢ص : ؛ شجرة النور الزكية١٩٩ص : الديباج املذهب: ينظر.أصول الفقه
 . ١/٩٤: املستصفى: ينظر) ٥(

 . ٤/٢٤: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٦(

 . ١/٤٢٩:  الروضةرشح خمترص: ينظر) ٧(

 . ٣/١٠٦٥: التحبري: ينظر) ٨(

 . ٧٤ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ٩(
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 الفرق بني السبب الوقتي والسبب املعنوي: املسألة الثالثة
نْ ال: تعريف الوقت لغةً  ارٌ مِ دَ قْ قْتُ مِ وَ ـاالْ ـرٍ مَ َمْ وضٌ ألِ ـرُ فْ انِ مَ مَ ءٍ زَّ ْ ـلُّ يشَ كُ ، وَ

ينً  هُ حِ تَ لَ رْ قِيتًاقَدَّ تَّهُ تَوْ قَّ دْ وَ قَ تَهُ فهو موقوت: تقول، ا فَ قَ لُ ، إذا وَ عَ فْ َ للفعل وقتاً يُ بنيَّ
عُ أَوْ فيه َمْ اجلْ ، ، وَ قْـتُ وَ اتُ الْ ِيقَ املْ ، وَ اقِيـتُ قَاتٌ وَ ـعُ مَ َمْ اجلْ قْـتُ وَ وَ ريَ الْ

ـتُعِ ـدْ اُسْ قَ ، وَ
 َ اقِيتُ احلْ وَ نْهُ مَ مِ انِ وَ كَ ، والتوقيتلِلْمَ امِ رَ حْ ِ عِ اإلْ اضِ : حتديد األوقـات، يقـال: جِّ ملَِوَ

قَّتَ اهللاُ ا وَ نْ بَ تها مِ ا يوقِّ تَهَ قَّ وَ قِيتًا وَ ةَ تَوْ الَ تًـاالصَّ قْ َا وَ دَ هلَ دَّ دَ حَ عَ ـلِّ ، ثُـمَّ بِ وَ قِيـلَ لِكُ
قَّتٌ  وَ مُ قُوتٌ وَ وْ ودٍ مَ ْدُ ءٍ حمَ ْ  .)١(يشَ

ظـوٌّ هو : تعريف املعنوي ـرفُ مـا ال يكـونُ للِّسـانِ فيـه حَ عْ ى يُ نـَ عْ ، إنّـام هـو مَ
لْبِ    )٢(.بالقَ

 )٣( .هو ما ال يستلزم يف تعريفه للحكم حكمة باعثة: تعريف السبب الوقتي
باعثـة يف تعريفـه للحكـم هـو مـا يسـتلزم حكمـة : تعريف السـبب املعنـوي

 )٤( .الرشعي
 :نوع الفرق ●

 .)٥(الوضعيالفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث السبب يف احلكم 
وهـو «: بقوله :بني السبب الوقتي والسبب املعنويأشار ابن النجار إىل الفرق 

وهو ما ال يسـتلزم يف تعريفـه للحكـم حكمـة : وقتي: حدمهاأ: أي السبب قسامن
أن  ، فإنه يعرف به وقت الوجوب من غـريباعثة، كزوال الشمس لوجوب الـظهر

 .يستلزم حكمة باعثة عىل الفعل
مـة باعثـة يف تعريفـه للحكـم وهـو مـا يسـتلزم حك: معنـوي: والقسم الثاين

 ،ود امللـكتحريم كل مسكر، وكوج، كإسكار فإنه أمرمعنوي جعل علة لالرشعي

مـادة  ٥/١٣٢: ؛ تـاج العـروس ) و ق ت(مـادة  ١٠/٤٣٣: ؛ املصـباح املنـري) وقـت(مادة  ٢/٢٨٩: الصحاح) ١(
 ).وقت(

 .)عنى(مادة  ٣٩/١٢٣: تاج العروس) ٢(
 .١/٤٥٠: الكوكب املنري؛ رشح ١٠٦٥/  ٣:  التحبري) ٣(
 .املصدران السابقان) ٤(
 .٣/١٠٦٥: ؛ التحبري١/١٢٧: ؛ اإلحكام لآلمدي٢/٧: رشح العضد: ينظر) ٥(
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جعـل سـببا ملطالبـة الضـامن  ، فإنـهوكالضـامن. فإنه جعل سببا إلباحة االنتفـاع
 )١(»، أو الديةات فإهنا جعلت سببا لوجوب القصاص، وكاجلنايبالدين

              وتقســيم املصــنف«: قــال إذهــذا التقســيم  تــاج الــدين الســبكيومل يــرتض 
وقتي ومعنوي مـدخول؛ إذ الـوقتي جيـوز أن يكـون  السبب إىل -ابن احلاجب  -

 -ين أيضـا ، ورب مكـاالصالة حتى ترتفع الشمس قدر رمح ، كالنهي عنمعنويا
إن دخـول : معنوي كام تقول عىل أحد القولني ، أو مكاينوهو ال وقتي وال معنوي

 ، وكالصـالة يفأو عمـرة إذا كـان حلاجـة ال تتكـرر موجب لإلحرام بحج »مكة«
 )٢(»ذلك يكثرالدار املغصوبة، وأمثال 

 ،)٥(والعضـد ،)٤(واألصـفهاين ،)٣(األنصـاريعبـد العـيل  :وممن ذكر هذا الفرق
 .)٨(واملرداوي ،)٧(يـوالزركش ،)٦(يواآلمد

 الفرق بني رشط السبب ورشط احلكم: املسألة الرابعة
 :نوع الفرق ●

 .)٩(الوضعيالفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث الرشط يف احلكم 

 . ٤٥١ - ١/٤٥٠: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ٢/١٢: رفع احلاجب) ٢(
 . ١/٦١: فواتح الرمحوت: ينظر) ٣(
حممد بن حممود بن حممـد بـن عبـاد العجـيل ينتهـي نسـبه إىل أيب : واألصفهاين هو. ١/٤٠٦: بيان املخترص: ينظر) ٤(

، كـان ) هـ٦١٠(دلف، الشيخ اإلمام العامل األصويل املتكلم القايض شمس الدين أبو عبد اهللا األصفهاين، ولد سنة 
ا ذا مهةً عالية، كثري العبادة واملراقبة، تويف بالقاهرة سنة  الكاشف عن املحصول : تصانيفه من).هـ٦٨٨(متدينًا ورعً

؛ طبقات الشـافعية البـن قـايض ٨/١٠٠: طبقات الشافعية الكرب: ينظر.غاية املطلب يف املنطقيف علم األصول،
 .  ٥/٤٠٦: ؛ شذرات الذهب٢/١٩٩: شهبة

 

 .٢/٧: رشح العضد: ينظر) ٥(
 .١/١٢٧: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٦(
 .١/٢٤٦: البحر املحيط: ينظر) ٧(
 . ٣/١٠٦٥: التحبري: نظري) ٨(

 

 .٣/١٠٧٠: ؛ التحبري١/١٧٥: اإلحكام لآلمدي: ر ينظ) ٩(
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  :السبب ورشط احلكم من خالل حدمها أشار ابن النجار إىل الفرق بني رشط
لسبب، كالقدرة عىل تسـليم بأن ما كان عدمه خمال بحكمة السبب فهذا رشط ا

 .املبيع
حكـم السـبب مـع بقـاء  وما كان عدمه مشتمالً عىل حكمة مقتضـاها نقـيض

القدرة مع اإلتيان  ، كعدم الطهارة يف الصالة حالحلكمحكمة السبب فهو رشط ا
واحلكم الرشعي يف ذلك إنام هـو قضـاء الشـارع عـىل الوصـف ، بمسمى الصالة

ا فإن أخل «: ابن النجارقال  .أو رشطًا، ال نفس الوصف املحكوم عليه بكونه مانعً
ة عـىل وذلـك كقـدر ،رشط السـبب السبب فهو رط بحكمةـعدم الش: عدمه، أي

بب ، الـذي هـو سـعىل تسليم املبيـع رشط لصـحة البيـع، فإن القدرة تسليم مبيع
ي وهـ. االبتياع لعلة االنتفاع باملبيع ، وهو حاجةثبوت امللك املشتمل عىل مصلحة

حكمة املصلحة التـي رشع هلـا ، فكان عدمه خمال بمتوقفة عىل القدرة عىل التسليم
ي نقـيض احلكـم ـرط حكمـة تقتضــعـدم الشـ: وإن اسـتلزم عدمـه، أي، البيع

القـدرة عليهـا مـع ، فإن عدم الطهارة حـال رشط احلكم كالطهارة للصالة فذلك
ي نقـيض حكمـة الصـالة، وهـو العقـاب، فإنـه نقـيض ـيقتض: اإلتيان بالصالة
 )١(»وصول الثواب

، )٤(، واآلمـدي)٣(والعضـد، )٢(عبـد العـيل األنصـاري :وممن ذكـر هـذا الفـرق
 .)٩(، وابن بدران)٨(، واملرداوي)٧(، والطويف)٦(، والعطار)٥(يـوالزركش

 .١/٤٥٤: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ١/٦١: فواتح الرمحوت: ينظر) ٢(

 .٢/٧: رشح العضد: ينظر) ٣(
 . ١/١٧٥: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٤(

 . ١/٢٤٨: البحر املحيط: ينظر) ٥(

 . ١/٣٥١: حاشية العطار: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣٥: رشح خمترص الروضة: ظرين) ٧(

 . ٣/١٠٧٠: التحبري: ينظر) ٨(

 . ٧٤ص : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ينظر) ٩(
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رط العقـيل ـرط اللغـوي والعـادي وبـني الشــالفرق بني الش: املسألة اخلامسة
 والرشعي

داً  عادَ : العادة لغةً  وْ ةً وعَ دَ وْ ـادٌ رجع: إليه يَعودُ عَ ـعُ عَ َمْ اجلْ وفَـةُ وَ رُ عْ ةُ مَ ـادَ عَ ، والْ
اتٌ  ادَ عَ ائِدُ وَ وَ عَ ـدَ وَ ةً بَعْ ـرَّ ـا مَ يْهَ ـعُ إلَ جِ رْ ا أَيْ يَ هَ دُ اوِ عَ ا يُ بَهَ احِ َنَّ صَ لِكَ ألِ يَتْ بِذَ مِّ ، سُ

 رَ هُ ، أُخْ دَ وَّ تَعَ هُ وَ تَادَ ا فَاعْ ذَ هُ كَ تُ دْ وَّ عَ ةً  وَ ادَ هُ عَ هُ لَ تُ ْ ريَّ تُ أَيْ صَ دْ تَعَ اسْ تُهُ  ، وَ لْ ـأَ لَ سَ جُ الرَّ
انِيًا لَهُ ثَ عَ فْ تُهُ أَنْ يَ لْ أَ ءَ سَ ْ هُ اليشَّ تُ دْ تَعَ اسْ ودَ وَ عُ  .)١(أَنْ يَ

 :نوع الفرق ●
ــة بمباحــث الشــ ــألتني مــن الفــروق املتعلق ــني املس ــم ـالفــرق ب رط يف احلك

 .)٢(الوضعي
العقـيل رط ـالرشط اللغوي والعادي وبـني الشـ أشار ابن النجار إىل الفرق بني

 : أن الرشط منحرص يف أربعة أنواعحيث بنيّ :والرشعي
فإذا انتفت احليـاة انتفـى العلـم، وال ، مثل احلياة للعلم: الرشط العقيل: األول

 .يلزم من وجودها وجوده
فـإذا انتفـت الطهـارة انتفـت ، مثل الطهـارة للصـالة: الرشط الرشعي: الثاين

 .الصالةلزم من وجود الطهارة وجود ، وال يالصالة
يلزم من وجـود القيـام فإنه ، ن قمتمثل أنت طالق إ: الرشط اللغوي: الثالث

وهـذا مـن قبيـل ، م القيام عدم الطالق املعلق عليـه، ويلزم من عدوجود الطالق
 .األسباب؛ النطباق تعريف السبب عليه

 .كالغذاء للحيوان: الرشط العادي: الرابع
ودهـا؛ ، ومن وجوده وجالغذاء انتفاء احلياة من انتفاء إذ العادة الغالبة أنه يلزم

 .وهذا ينطبق عليه تعريف السبب، إذ ال يتغذ إال احلي

 .)ع و د(مادة  ٦/٤٢٨: ؛ املصباح املنري) عود(مادة  ٢/٤: ؛ الصحاح) عود(مادة  ٣/٣١٥: لسان العرب) ١(
 .٣/١٠٦٨: ؛ التحبري٣/٢١٩: اإلهباج: ينظر) ٢(
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رط اللغـوي يف أنـه مطـرد ومـنعكس، ـهذا يكون الرشط العادي كالشـ وعىل
وهـو  ،ويكونان من قبيل األسباب، ال من قبيل الرشوط؛ التفاقهام معه يف احلقيقة

روط ـ، بخـالف الشـأنه يلزم من وجودمها الوجـود، ويلـزم مـن عـدمهام العـدم
فإذا ظهر أن الرشوط اللغوية أسـباب دون غريهـا فـإطالق ، )١(.العقلية والرشعية

ا باحلقيقة يف واحد واملجـاز يها وعىل ما عداها إما باالشرتاكرط علـلفظ الش ، وإمّ
ا بالتواطؤ إذ بينهام ، يف البواقي وهـو جمـرد توقـف الوجـود عـىل قدر مشـرتك وإمّ

رط العقيل وغريه يتوقف دخول رشوطه يف الوجود عىل وجوده ـ، فإن الشالوجود
، واملرشوط اللغـوي يتوقـف وجـوده عـىل وجـود رشطـه يقتضيهوإن وجوده ال 

 .)٢(ووجود رشطه يقتضيه
، )٦(، والسـبكي)٥(يـ، والزركشـ)٤(، واآلمـدي)٣(القـرايف:وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)٨(، واملرداوي)٧(والطويف
 الفرق بني مانع احلكم ومانع السبب: املسألة السادسة

ُولَ بني الرجل وبني الشـ: تعريف املانع لغةً  الـذي يريـده وهـو يء ـاملَنْعُ أَن حتَ
طاءِ  عْ وعٌ ومـاخالفُ اإلِ نـُ ع ورجـل مَ تَنَع منـه ومتنـَّ ه فـامْ نَّعَ نْعاً ومَ ه مَ نَعُ مْ ه يَ نَعَ نِعٌ ، مَ

كٌ  ْسِ نِنيٌ ممُ نَّاعٌ ضَ عَ الشـومَ نـُ َانَعةً ومَ تُه اليشءَ ممُ نِيـعٌ اعتَـزَّ ـ، ومانَعْ ناعـةً فهـو مَ يءُ مَ
 . )٩(وتعرسَّ 

ا ، وال ما يلزم من وجوده العدم، وال يلـزم مـن عدمـه وجـود: املانع اصطالحً
  )١٠(.عدم لذاته

 .١/٣٦٠: رشح الكوكب املنري: ينظر) ١(
 .٣/٢١٩: ؛ اإلهباج٢/٤٦٨: البحر املحيط: ينظر) ٢(
 .١/٦١: الفروق: ينظر) ٣(
 . ٢/٣٣٣: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٤(

 . ٢/٤٦٨: البحر املحيط: ينظر) ٥(

 . ٣/٢١٩: اإلهباج: ينظر) ٦(

 . ١/٤٣١: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٧(

 . ٣/١٠٦٨: التحبري: ينظر) ٨(

 .)منع(مادة  ٢٢/٢٢٢: ؛ تاج العروس) منع(مادة  ٣/١٢٨٧ :؛ الصحاح)منع(مادة  ٨/٣٤٣: لسان العرب ) ٩(
 =؛ بيـــان ٨٢ص : رشح تنقـــيح الفصـــول : املـــانع يف تعريـــفوينظـــر . ١/٤٥٦: رشح الكوكـــب املنـــري) ١٠(
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ي ـوصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم حلكمـة تقتضـ: تعريف مانع احلكم
  )١(.نقيض حكم السبب مع بقاء حكم املسبب

  )٢(.وصف خيل وجوده بحكمة السبب: تعريف مانع السبب
 :نوع الفرق ●

 . )٣(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث املانع يف احلكم الوضعي
 :مانع احلكم ومانع السبب من حيث التأثري وأشار ابن النجار إىل الفرق بني

ي نقـيض حكـم السـبب مـع بقـاء حكـم ـيستلزم حكمة تقتض: فامنع احلكم
وهو كـون األب سـببًا  ،يف قصاص مع القتل العمد العدوان األبوة: مثاله، سببامل

فينتفي احلكم، وهـو القصـاص، . فال حيسن كون الولد سببًا لعدمه ،لوجود الولد
 .مع وجود مقتضيه، وهو القتل

 .وجوده خيل بحكمة السببسبب احلكم، هو أن : أي: السبب ومانع
 . الزكاة مع ملك نصابكالدين يف : مثاله

كثـرة  -الذي هو السـبب-ب أن حكمة وجوب الزكاة يف النصا: ووجه ذلك
ا عىل نعمة ذلك الـذي  ، لكن ملا كان املدين مطالبا برصفحتمل املواساة منه، شكرً

 )٤( .فاختلت حكمة السبب هبذا املانع. يملكه يف الدين صار كالعدم
ــمي األول ــم: وس ــانع احلك ــؤثألن  ؛م ــه ال ي ــاء حكمت ــع بق ــببه م   .رس

 )٥(.، ألن حكمته فقدت مع وجود صورته فقطمانع السبب: والثاي

ر ـ؛ رشح خمتصـ٣/١٧٢: بـري؛ التح٢/٧٤٢: ؛ البحـر املحـيط١/١٣٠: ؛ اإلحكام لآلمدي١/٤٠٦:رـاملختص=
 .٣/٤٥٦: الروضة

: ؛ اإلحكـام لآلمـدي ١/٤٠٦: رـ؛ بيـان املختصـ ٦١: فواتح الرمحـوت: وينظر. ١/٤٥٧: رشح الكوكب املنري) ١(
١/١٣٠. 

: ؛ اإلحكـام لآلمـدي ٢/٧: ضـد؛ رشح الع ١/٦١: فـواتح الرمحـوت: وينظـر.  ١/٤٥٨: ح الكوكب املنريرش) ٢(
١/١٣٠ . 

؛ البحـر ١/٤٠٧: رـ؛ بيـان املختصـ١/١٣٠: ؛ اإلحكام لآلمـدي ٢/٧: ؛ رشح العضد٤/١٠٢: الفروق: ينظر) ٣(
 .٣/١٧٤: ؛ التحبري ١/٣١١: املحيط

 .٤٥٨ - ١/٤٥٧: رشح الكوكب املنري: ينظر) ٤(
 .١/٤٥٨: املرجع السابق: ينظر) ٥(
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ــرق ــذا الف ــر ه ــن ذك ــرايف :ومم ــدي)١(الق ــ)٢(، واآلم ــا )٣(يـ، والزركش ، وزكري
 .)٧(، واملرداوي)٦(، والطويف)٥(، والعطار)٤(األنصاري

 بني الرشط واملانعالفرق : املسألة السابعة
 :ع الفرقنو ●

قـد بينـا ، و)٨(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم الوضعي
ا  لزم من وجـوده وجـود ، وال يما يلزم من عدمه العدم: وهو تعريف الرشطسابقً

 .وال عدم لذاته
 .نه ال يلزم من عدمه وجود وال عدم؛ ألاحرتاز من املانع: فاألول
؛ ألنه يلزم من وجوده العدماحرتاز من امل: والثاين  .انعِ

يلـزم مـن عدمـه وجـود ، وال ما يلزم من وجوده العدم: فهو تعريف املانعأما 
 .وال عدم لذاته

  )٩(.؛ ألنه يلزم من عدمه العدماحرتاز من الرشط: والثاين
 : من وجهني الرشط واملانع وقد أشار ابن النجار إىل الفرق بني

انع«:رط املـانع، حيـث قـالـس الشأن عك: األول الوجه ينتفـي احلكـم : فاملـْ
ــ ــوده، والش ــه: رطـلوج ــم النتفائ ــي احلك ــك  )١٠(»ينتف ــح ذل ــد وض ــويفوق  الط

، وانتفـاء سواء يف اسـتلزامهام انتفـاء احلكـمرط ـفوجود املانع وانتفاء الش«:بقوله

 . ٤/١٠٢: الفروق : ينظر) ١(
 .١/١٣٠: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٢(
 .١/٣١١: البحر املحيط: رينظ) ٣(
 .١/٩: غاية الوصول يف رشح لب األصول: ينظر) ٤(
 .٣٥٢،  ١/٣٤٧: حاشية العطار: ينظر) ٥(
 .١/٤٣٦: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٦(
 .٣/١٠٧٤: التحبري: ينظر) ٧(
 .٣/١٠٦٧: ؛ التحبري١/٢٤٩: ؛ البحر املحيط١/١٣٠: ؛ اإلحكام لآلمدي١/٤٤٥: الفروق: ينظر) ٨(
 .١/٢٩٦: اإلهباج: وينظر. ٤٥٦، ١/٤٥٢: رشح الكوكب املنري) ٩(
 .٣/١٠٧٤: التحبري: وينظر. ١/٤٥٨: رشح الكوكب املنري) ١٠(
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فقـد  )١(»وال عدمـهاملانع ووجود الرشط سواء يف أهنام ال يلزم منهام وجود احلكـم 
ويقارن الرشط قيام املانع، فيلزم العدم، لكن ال لذاتـه وهـو كونـه ، الرشطيوجد 

  )٢(.، وهو قيام املانعرشطًا، بل ألمر خارج
، )٦(، والطـويف)٥(يـ، والزركشـ)٤(، واآلمـدي)٣(القـرايف :وممن ذكر هـذا الفـرق

 .)٧(واملرداوي
رط انعدم ـوإذا انعدم الش، قبل احلكمتقدمه أن الرشط ال بد من : الوجه الثاين

 :بخالف املانع فإنه إما أن، ود احلكم يف االبتداء واالستمراروج
كالرضـاع فإنـه يمنـع ابتـداء ، بتداء احلكم ويمنع كـذلك اسـتمرارهيمنع ا ●

ا طرأ عليه بأن يتزوجهـا يف املهـد، وترضـع مـن أمـه ، ويقطع استمراره إذالنكاح
 .النكاح بينهاميبطل ، ففتصري أخته

ـا يمنـع ابتـداء احلكــم فقـط ● كالعـدة متنــع ابتـداء النكـاح، وال تبطــل ، وإمّ
 .استمراره

 .أم يلحق بالقسم الثاين، هل يلحق بالقسم األول: أو ربام يكون خمتلفا فيه
، فهـل جتـب إزالـة اليـد عنـه؟ كاإلحرام يمنع ابتداء الصيد، فـإن طـرأ عليـه

منع ابتداء نكاح األمـة، فـإن طـرأ عليـه، فهـل وكالطول ي ،جتبأهنا : والصحيح
د ، فلو طرأ وجووكوجود املاء يمنع ابتداء التيمم، أنه ال يبطله: يبطله؟ والصحيح

  )٨(.أنه يبطله: املاء عليه يف الصالة فهل يبطل؟ والصحيح

 .١/٢٤٩: لبحر املحيطا: وينظر. ١/٤٣٣: رشح خمترص الروضة) ١(
 .٣/١٠٦٨: ؛ التحبري٣/٢١٩: اإلهباج: وينظر. ١/٤٥٢: رشح الكوكب املنري) ٢(
 . ٨٢ص : ؛ رشح تنقيح الفصول١/٤٤٥: الفروق: ينظر) ٣(
 .١/١٣٠: اإلحكام لآلمدي: ينظر) ٤(
 .١/٢٤٩: البحر املحيط: ينظر) ٥(
 .١/٤٣٣: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٦(
 .٣/١٠٦٧: التحبري: ينظر) ٧(
: الروضـة رـ؛ رشح خمتصـ ٤/٤٤٠: ؛ البحـر املحـيط١/١١٠: الفـروق: وينظر. ١/٤٦٣: رشح الكوكب املنري) ٨(

 .٣/١٠٧٩: ؛ التحبري١/٤٣٨
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 .)٤(، واملرداوي)٣(، والطويف)٢(، والزركيش)١(القرايف :وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني الرشط وعدم املانع: الثامنةاملسألة 

 :نوع الفرق ●
 .)٥(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم الوضعي

       كلـيهام يعتـرب ، أن رط وعـدم املـانعـوأشار ابن النجار إىل وجه الشبه بني الشـ
  )٦(.يف ترتب احلكم

ا معتـرب يف ترتيـب ـالش، ووجود يب احلكمعدم املانع يعترب يف ترت إنحيث  رط أيضً
ة، ، واحد منهام الَ يلزمه منه احلكم ، مع أن كلاحلكم فقد يعدم احليض والَ جتب الصالَ

، ويعدم الدين والَ جتـب الزكـاة، ألجـل اإلغـامء يف األول، وعـدم النصـاب يف الثـاين
  )٧(.، والَ يلزم من تقرره وجود وال عدموكالمها يلزمه من فقده أنه العدم

عـدم : الفقهـاء قـالوا بعـضن إتباس ، حتـى أجل هذا التشابه فهام يف غاية االل من
 .)١١( )١٠(والنووي،)٩(الرافعيو،الغزايلو،)٨(الفوراين: ومل يفرقوا بينهام، منهماملانع رشط،

 .١/١١٠: الفروق: ينظر) ١(
 . ٤/٤٤٠: البحر املحيط: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٨: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٣(
 .٣/١٠٧٩: التحبري: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٥: ؛ التحبري٣/٤٦٤: ؛ اإلهباج١/١١١: الفروق: ينظر) ٥(
 .١/٤٦٠: رشح الكوكب املنري) ٦(
 .١/١١١: الفروق) ٧(
وزي، فقيـه مـن علـامء األصـول والفـروع، كـان شـيخ ) ٨( رْ اين، أبو القاسـم املـَ رَ وْ هو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فُوران الفُ

؛ هتـذيب األسـامء ١٠٩/  ٥: طبقات الشافعية الكـرب: ينظر. اإلبانة، العمد: من تصانيفه. هـ ٤٦١الشافعية بمرو، تويف سنة 
 . ٢٢٩/  ١: ات الشافعية البن قايض شهبة؛ طبق ٢/٢٨٠: واللغات

إنـه : ر، حمدث، قـال عنـه السـبكيـهو عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم القزويني الرافعي، أبو القاسم، فقيه، أصويل، مفس) ٩(
مـن . هــ  ٦٢٣وجد الفقه ميتا فأحياه، يُعدُّ هو والنووي من حمرري املذهب الشـافعي وحمققيـه يف القـرن السـابع، تـويف سـنة 

؛  ٨/٢٨١: ؛ طبقـات الشـافعية الكـرب٢٢/٢٥٢: سري أعالم النبالء: ينظر.الرشح الكبري، املحرر، الرشح الصغري: تصانيفه
 . ٥/١٠٨: شذرات الذهب 

، أبو زكريا حمي الدين ، من أهل نو مـن قـر حـوران جنـويب ) النواوي ( شيخ اإلسالم حييى بن رشف بن حسن النووي هو ) ١٠(
املجمـوع : ، مـن تصـانيفههــ٦٧٦، يعترب من أبرز فقهاء الشافعية يف زمانه ، قام بتنقيح املذهب مع اإلمام الرافعي، تويف سنة دمشق 

؛ البدايـة  ٨/٣٩٥: ؛ طبقـات الشـافعية الكـرب٤/١٤٧٠: تذكرة احلفاظ: ينظر.رشح املهذب ومل يكمله، رشح صحيح مسلم
 .١٣/٢٩٤: والنهاية

 

 .١/٢٨٩: ؛ روضة الطالبني٤/١٠٥: ؛ فتح العزيز٢/٦٥٧: الوسيط: ينظر) ١١(
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رط ال بـد أن يكـون ـأن الشـ: يـنهاموالفرق ب«:بقوله ثم بنيّ ابن النجار الفرق بينهام
ا وجوديًّا إن عـدم املـانع  :عدم املانع فعـدمي، ويظهـر أثـر ذلـك يف التغـايروأما .وصفً

فـإذا شـك يف يشء يرجـع هلـذا  .رط ال بـد مـن حتققـهـوالش. يكتفى فيه باألصل
ــا ، ألن الشــك فيهــا مــع تــيقن ضــدها األصــل، ولــذلك عــدت الطهــارة رشطً

 )١(»املستصحب يمنع انعقاد الصالة
الفـرق «: مع رضب املثال عىل ذلك حيث قال القرايفوقد أوضح ذلك الفرق 

، فـإذا ريعةـوهـي أن كـل مشـكوك فيـه ملغـي يف الشـ: بينهام يظهر بتقرير قاعدة
رط فكـام ـ، وأما الش...يف املانع رتبنا احلكم شككنا يف الرشط مل نرتب احلكم ، أو 

 أن نا يف، وأما املـانع فكـام إذا شـككهارة فإنا ال نقدم عىل الصالةإذا شككنا يف الط
ا قبل وفاته ارتد أم ال، فإنا نورث منه استصحابًا لألصل نع مـن ؛ ألن الكفر مازيدً

وهـي أن كـل مشـكوك : اإلرث وقد شككنا فيه فنورث، فهذه قاعدة جممع عليها
 )٢(»فيه جيعل كاملعدوم الذي جيزم بعدمه

 .)٥(، واملرداوي)٤(، والسبكي)٣(القرايف :كر هذا الفرقوممن ذ
 ، وجزء العلةالفرق بني الرشط وجزئه: التاسعةاملسألة 

 :نوع الفرق ●
أشار ابن و.)٦(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكم الوضعي

رط ـالشـ « :حيـث قـال رط وجزئه وجزء العلةـابن النجار إىل وجه الشبه بني الش
وال يلزم من وجـوده وجـود  ،وجزؤه وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه العدم

     ، رطـبس قاعـدة جـزء العلـة بقاعـدة الشـمن أجل هذا التشابه تلتو ،)٧(»وال عدم

 .١/٤٦١: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ١/١١١: الفروق) ٢(
 .١/١١١: الفروق: ينظر) ٣(
 .٣/٤٦٤: اإلهباج: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٦: التحبري: ينظر) ٥(
 .٣/١٠٧٧: ؛ التحبري٥/١١٧: ؛ البحر املحيط١/١١٠: الفروق: ينظر) ٦(
 .١/٤٦٢: املنريرشح الكوكب ) ٧(

                                                           



   ١٥١       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

أن مناسـبة : والفـرق«: مع رضب املثال عىل ذلك حيـث قـال ثم بنيّ الفرق بينهام
   .هيف نفســــ: علــــةومناســــبة جــــزء ال. يف غــــريه: رط وجزئــــهـالشــــ

لتكملتـه الغنـى احلاصـل بـه يف السبب الذي هو النصاب : احلول، مناسبته: مثاله
من حيث إنه مشتمل عىل  ،الذي هو النصاب مناسبته يف نفسه وجزء العلة ،التنمية

ومـن ثـم . رط مكمـل لتـأثري العلـةـوالش. فالعلة وجزؤها مؤثران. بعض الغنى
 )١(»بام يتوقف عليه تأثري املؤثر: عرف بعضهم الرشط
 .)٥(، واملرداوي)٤(، والطويف)٣(، والزركيش)٢(القرايف :قوممن ذكر هذا الفر

 ، والعلل املتعددةالفرق بني أجزاء العلة: املسألة العارشة
 :نوع الفرق ●

أشـار و، )٦(الفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة بمباحث احلكـم الوضـعي
 احلكم يرتتب كليهام أن ، والعلل املتعددةىل وجه الشبه بني أجزاء العلةابن النجار إ

لـل املتعـددة إذا ، والعأجزاء العلة يرتتـب عليهـا احلكـم«: قالوجوده حيث  عند
تَـبِسُ  من أجل هذا.)٨(مؤثران وجزؤها فالعلة، )٧(»وجدت ترتب احلكم لْ التشـابه تَ

رع رتـب ذلـك ـإن كان صـاحب الشـ: أن ينظرب ويتبنيّ الفرق بينهام، هذه املسألة
كوجوب الوضوء عـىل  ،هي علل جمتمعة :اإذا انفرد قلن م مع كل وصف منهااحلك

ها إذا انفرد استقل بوجوب الوضـوء، فإن كل واحد منمن بال، والمس، وأمذ ،
هـي علـة : يرتب احلكم مع كـل واحـد منهـا قلنـاوإن وجدنا صاحب الرشع ال 

:  -رمحـه اهللا-قـال  ،)٩(.واحدة مركبة من تلك األوصاف كالقتل العمـد العـدوان

 .١/٤٦٢: املصدر السابق) ١(
 .٨٢ص : ح الفصول؛ رشح تنقي١/١١٠: الفروق: ينظر) ٢(
 .٥/١١٧: البحر املحيط: ينظر) ٣(
 .١/٤٣٦: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٤(
 .٣/١٠٧٧: التحبري: ينظر) ٥(
 .٣/١٠٧٨: ؛ التحبري ١/٤٣٧: ؛ رشح خمترص الروضة١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٦(
 . ١/٤٦٢: رشح الكوكب املنري ) ٧(
 .١/٤٣٧: رشح خمترص الروضة) ٨(
 .١١ص : ؛ تنقيح الفصول١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٩(
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ة إذا انفرد ال يرتتب عليه احلكم، بل ال بد من وجود بقيـة أجزائهـا، جزء العل إن«
كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القـود، ولـو انفـرد بعضـها، 

ا كالقتل خطأ مل جيـب القـود، : يف حد، أو قصاص، أو قتل العادل الباغي، أو عمدً
سـتقل بـاحلكم، كمـن ملـس ونـام إن بعضها إذا انفـرد اف. بخالف العلل املتعددة

، نعم إذا اجتمعـت كـان حكـام وبال، وجب الوضوء بجميعها، ولكل واحد منها
 )١(»ثابتًا بعلل

 .)٤(، واملرداوي)٣(، والطويف)٢(القرايف:وممن ذكر هذا الفرق
 الفرق بني العزيمة والرخصة: املسألة احلادية عرشة

دُّ : تعريف العزم لغةً  مُ اجلِ زْ مَ العَ زَ مـ، عَ زِ عْ مـاً ومَ زَ عْ مـاً ومَ زْ مُ عَ ـزِ عْ اً عىل األَمـر يَ
يمةً  زِ يامً وعَ زِ ماً وعَ زْ ه: وعُ رِ دَّ يفِ أَمْ جَ دَ وَ تَهَ ـرٍ اجْ لْبُـك مـن أَمْ د عليه قَ قَ مُ ما عَ زْ ، والعَ

ا  ـهَ َضَ ي افْرتَ تـِ تُهُ الَّ يضَ رِ ةُ اهللاَِّ فَ يمَ زِ عَ تُ عليكَ بمعنى أقسمت ، وَ مْ زَ لُه ، وعَ أَنَّكَ فاعِ
ائِمُ وَ  زَ عُ عَ َمْ   .)٥(اجلْ

ا   )٦(.حكم ثابت بدليل رشعي خال عن معارض راجح: العزيمة اصطالحً
صـاً : تعريف الرخصة لغةً  خْ صَ السعر بالضـم رُ خُ صُ ضد الغالء وقد رَ خْ   الرُّ

يصٌ  خِ هُ اهللا فهو رَ صَ خَ ـالُ و أرْ قَ ـريُ يُ التَّيْسِ ـرِ وَ َمْ يلُ يفِ األْ هِ ةُ التَّسْ صَ خْ ـصَ ، والرُّ خَّ رَ
ـ ا يَسّ ا إذَ اصً خَ صَ إرْ خَ أَرْ ا وَ يصً خِ ا تَرْ ذَ نَا يفِ كَ عُ لَ ْ هُ وَ ـَالرشَّ ـص لـه يف رَ خّ لَهُ ، ورَ ـهَّ سَ

 .)٧(أذن له بعد النهي عنه: األمر

 .٤٦٣ - ١/٤٦٢: رشح الكوكب املنري) ١(
 .١/١٠٩: الفروق: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٧: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٣(
 .٣/١٠٧٨: التحبري: ينظر) ٤(
 ) .ع ز م(مادة  ٣٣/٨٨: ؛ تاج العروس)ع ز م(مادة  ٦/١٣٤: ؛ املصباح املنري)عزم(مادة  ١٢/٣٩٩: لسان العرب) ٥(
؛ رشح تنقـيح ٢/٢٩٨: كشـف األرسار للبخـاري: العزيمـة يف تعريـفوينظـر . ١/٤٧٦: رشح الكوكب املنري) ٦(

 .٣/١١١٤: ؛ التحبري١/١٣١: ؛ اإلحكام لآلمدي ٨٥ص : الفصول
ص : ؛ خمتار الصحاح) ر خ ص(مادة  ٣/٣٧٨: ؛ املصباح املنري)ر خ ص(ادة م ٥/٥٦: املحكم واملحيط األعظم) ٧(

 .)باب الراء( ٢٦٧
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ا   )١(.ما ثبت عىل خالف دليل رشعي ملعارض راجح: الرخصة اصطالحً
 :نوع الفرق ●

أشـار و، )٢(بمباحث احلكـم الوضـعيالفرق بني املسألتني من الفروق املتعلقة 
، وقـد )٣(بني العزيمة والرخصة وأهنام وصفان للحكـم ابن النجار إىل وجه االتفاق

العزيمة والرخصة وصـفان للحكـم، ال : واالثنتان، أي«: فقال، ثبتا بنص رشعي
يء، وتكون الرخصـة بمعنـى ـ، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد يف طلب الشللفعل

 )٤(»الرتخيص
 :بنيّ الفرق بينهام من وجهني ثم

الرخصة فهي اسـتثناء ، وأما ن العزيمة أصل األحكام التكليفيةأ: الوجه األول
ا«: -رمحه اهللا-قال ، من هذا األصل : رعـأي يف عـرف أهـل الشـ: والعزيمة رشعً

؛ ألن بت بدليل رشعي خال عن معارض راجح، فشمل األحكام اخلمسةحكم ثا
احلـرام واملكـروه عـىل معنـى  ، فيكون يفبدليل رشعيل واحد منها حكم ثابت ك

: خـال عـن معـارض: وقولـه، ...، فيعود املعنى يف ترك احلرام إىل الوجوبالرتك
ألنه إن كان  ؛از عام يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض، مساو أو راجحاحرت

ا لزم الوقف وانتفت العزيمة، ووجب طلب املـرجح اخلـارجي، املعارض م ساويً
او ة كتحـريم ، وثبتت الرخصزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة، لإن كان راجحً

كـم ثابـت بـدليل رشعـي ؛ ألنه حة، فالتحريم فيها عزيمامليتة عند عدم املخمصة

؛  ١/٤١٠: رـ؛ بيان املختصـ٢/٢٢٨: تيسري التحرير: الرخصة يف تعريفوينظر . ١/٤٧٨: رشح الكوكب املنري) ١(
 .١١٥ص : ؛ القواعد والفوائد األصولية١/٩٨: املستصفى

: ؛ التحبـري١/٤٥٩: ر الروضـةـخمتصـ ؛ رشح١/٣٢٥: البحر املحيط؛ ٢/٢٩٨: خاريكشف األرسار للب: ينظر) ٢(
٣/١١١١. 

 .١/١١٥: ؛ املحصول١/٤١٠: ؛ بيان املخترص٢/٨: رشح العضد: ينظر. وصفان للفعل إهنام: وقيل) ٣(
 :اإلهبــاج؛ ٨٥ص : ؛ رشح تنقـيح الفصـول٢/٢٢٨: تيســري التحريـر: وانظـر. ١/٤٨١: رشح الكوكـب املنـري) ٤(

 .٣/١١٢٥: ؛ التحبري ١/٨١
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خمصة حصل املعارض لدليل التحـريم، وهـو ، فإذا وجدت املخال عن معارض
 )١(»راجح عليه، حفظًا للنفس، فجاز األكل، وحصلت الرخصة

هة ما ثبت عىل وفق الدليل الرشعي، أو خالفـه، فالعزيمـة من ج: الوجه الثاين
عىل خـالف دليـل رشعـي ملعـارض  ، أما الرخصة فهي ثابتةثابتة عىل وفق الدليل

ا«: -رمحه اهللا  -قال ، راجح عـىل خـالف دليـل رشعـي  ما ثبت: والرخصة رشعً
از عـام ثبـت عـىل احـرت. ما ثبت عىل خالف دليل رشعي: فقوله، ملعارض راجح

 )٢(»، كالصوم يف احلرض، بل عزيمةوفق الدليل، فإنه ال يكون رخصة
 .)٦(، واملرداوي)٥(، والطويف)٤(، واإلسنوي)٣(السبكي :ا الفرقوممن ذكر هذ

 

=
=
=
=
=
=
=

 . ٤٧٧ - ١/٤٧٦: رشح الكوكب املنري) ١(
 . ١/٤٧٨: املصدر السابق) ٢(
 .١/١٧٣: ؛ اإلهباج٢/٢٥: رفع احلاجب: ينظر) ٣(
 .١/١٢٠: هناية السول: ينظر) ٤(
 .١/٤٥٩: رشح خمترص الروضة: ينظر) ٥(
 .٣/١١١٧: التحبري: ينظر) ٦(
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 :أهم ما توصلت إليه يف هذا البحث
 أن موضوع علم الفروق األصولية هـو علـم يبـني أوجـه االخـتالف بـني/١

 .أصوليني متشاهبني يف بعض األمور قاعدتني أو مصطلحني
         ،ضح مـن خـالل أمـور، إمـا مـن جهـة التعريـفأن الفروق األصولية تت/٢

 .أو التمييز، أو النسبة، أو التقسيم، أو األثر املرتتب عليه
تبـني أسـباب اخـتالف التضـاد أن من فوائد علم الفروق األصـولية أهنـا /٣

 .قائمة عىل أسس علمية، ال عىل التشهيالفقهي، وأهنا 
جتنب اخللط بني املسائل، والوقوع  أن من فوائد علم الفروق األصولية هو/٤

 .يف االشتباه وااللتباس، واخلطأ يف األحكام
 .األصولية مع نشأة علم أصول الفقهاقرتان نشأة الفروق /٥
مل تنـل حظـا مـن أن علم الفروق األصولية من العلوم الدقيقة املهمة التي /٦

 .هو احلال يف علم الفروق الفقهية البحث كام
علمـي  بأسـلوب األصولية الفروق ببيان اهللا رمحه ابن النجار اإلمام اعتنى/٧
نة العلمية شخصيته خالله ظهرت من دقيق  .املُتمكِّ

ــة الفــروق /٨ ــن النجــار رمحــه اهللا يف معرف ــي اســتخدمها اب أن األلفــاظ الت
 : حلكم من خالل كتابه كانت كالتايلاألصولية يف مباحث ا

 .)ق والفر: ( التنصيص بقوله/ أ
 .)وعكسه: ( مثل أن يقول . خالفه أو الترصيح بذكر اليشء وعكسه أو ب/ب
 .ذكر الفرق من جهة العموم واخلصوص/ج
 .)متغايرتان: (رق بعبارة يفهم منها الفرق كقولهذكر الف/ د

 .األقسامرق عن طريق ذكر األنواع وذكر الف/ هـ
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 .لفرق عن طريق التعريف باملصطلحاتذكر ا/ و
 .ذكر الفرق عن طريق ذكر املحرتزات/ ز

، رط اللغـوي والعـاديـ، كالتفريق بـني الشـذكر الفرق عن طريق التنوع/ ح
 .وبني الرشط العقيل والرشعي

اهللا يف الفروق باإلمام القرايف، واإلمام الطويف،  تأثر اإلمام ابن النجار رمحه/٩
 .واإلمام املرداوي رمحهم اهللا
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ــاج -١ ــاج يف رشح املنه ــبكي اإلهب ــدين الس ــي ال ـــ٧٥٦ت(، تق ــدين )ه ــاج ال ــده ت ، وول
؛ بـريوت. مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، دار الكتب العلميـة ، صححه)هـ٧٧١ت(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤عام . األوىل: الطبعة
: ، حتقيـق)هــ٤٧٤ت (سليامن بن خلـف البـاجي  ،األصولإحكام الفصول يف أحكام  -٢

 -هــ ١٤٠٧عـام . األوىل: ، الطبعـةبـريوت. عبداملجيد الرتكي، دار الغرب اإلسـالمي
 .م١٩٨٦

: ، الطبـع)هــ٦٣١ت(عيل بن أيب عيل اآلمـدي  ، أبو احلسناإلحكام يف أصول األحكام -٣
 .بدون

 دار الشـاط، بـن عبـداهللا بـن قاسـم القاسم أيب لإلمام الفروق أنواء عىل الرشوق إدرار -٤
 . القرايف لإلمام الفروق كتاب بحاشية مطبوع بريوت، املعرفة

حممـد بـن عـيل بـن حممـد : إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـن علـم األصـول، لإلمـام -٥
، ١/امحد عزو عناية، دار الكتاب العريب، دمشـق، ط: ، حتقيق)هـ١٢٥٠ت (الشوكاين، 

 .١٩٩٩ -هـ١٤١٩
ن عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ، جالل الديائر يف قواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه والنظ -٦

. حممـد املعتصـم بـاهللا البغـدادي، دار الكتـاب العـريب: ، حتقيق)هـ  ٩١١ت (السيوطي
 .م١٩٨٧هـ  ـ   ١٤٠٧عام .األوىل: بريوت، الطبعة

، دار أبو الوفاء األفغاين :، حتقيق)هـ٤٩٠ت(، حممد بن أمحد الرسخيسأصول الرسخيس -٧
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣عام. بريوت. املعرفة

، )هــ٣٧ت(أصول الفقه املسمى الفصول يف األصول، حممد بن عيل الرازي اجلصـاص  -٨
، ١/عجيل جاسم النشمي، وزارة االوقـاف والشـؤون االسـالمية، كويـت، ط: حتقيق

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
. ، عنايـة د) هــ٣٤٠ت (احلسـني الكرخـي، أليب احلسـن عبيـد اهللا بـن أصول الكرخي-٩

الوصول اىل معرفة األصـول  كنز-أصول البزدوي: طبع ضمن(عصمت اهللا عنايت اهللا،
ي: ملؤلفه  .كراتيش -مطبعة جاويد بريس : ، النارش)عيل بن حممد البزدوي احلنفِ
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الرجـال والنسـاء مـن العـرب  ألشـهرخري الدين الزركيل، قـاموس : ، لإلماماألعالم -١٠
 .ت.، د٢/، طورشكائهواملستعمرين واملسترشقني، مطبعة كوستا تسوماس 

شمس الـدين حممـد بـن عـثامن بـن عـيل ، لاألنجم الزاهرات عىل حل ألفاظ الورقات -١١
 .املارديني الشافعي

، )ـهـ٧٤١ت(، عبدالرحيم بن عبداهللا الزريـراين اح الدالئل يف الفرق بني املسائلإيض -١٢
نرش مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، (،عمر بن حممد السبيل: حتقيق ودراسة

 .)هـ ١٤١٤عام 
ا ، إسامعيل باشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونإيضاح املكنون يف الذيل عىل كش -١٣

 .)هـ١٤١٠دار الفكر، بريوت، ) (هـ١٣٣٩ت(البغدادي 
مـن علـامء جلنة : ،حتقيق)هـ٧٩٤ت(حممد بن هبادر الزركيش  ، بدر الدينالبحر املحيط -١٤

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤عام . األوىل: ، الطبعةمرص. دار الكتبي.األزهر
) هــ١٢٥٠ت(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، حممد بن عـيل الشـوكاين  -١٥

 ) .دار املعرفة ، بريوت(
 .هـ١٤٠٧، ٣ب العلمية، بريوت، طر الكت، داكثري ، إسامعيل ابنالبداية والنهاية -١٦
ــ -١٧ ــان املختص ـــبي ــبـر رشح خمتص ــن احلاج ــفهاين ر اب ــدالرمحن األص ــن عب ــود ب ، حمم

هــ ١٤٠٦عام . ، الطبعة األوىلجدة. حممد مظهر بقا، دار املدين/د: حتقيق). هـ٧٤٩ت(
 .م١٩٧٦-

، مكتبة )هـ٨٧٩ ت(تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، لإلمام زين الدين قاسم قطلوبف  -١٨
 .بغداد، مطبعه العاين، بغداد

بـو أ حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني: تاج العروس من جوهر القاموس، لإلمام -١٩
 .جمموعة من املحققني، دار اهلدايه: الفيض امللقب بمرتىض الزبيدي، حتقيق

عبـدالرمحن /حتقيق د، املرداويالدين عيل  ، عالءتحبري رشح التحرير يف أصول الفقهال -٢٠
الرياض،الطبعــة األوىل -، مكتبــة الرشــدأمحــد رساج/د-عــوض القــرين/د-اجلــربين

 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١
 زكريـا حتقيـق ،)هــ٧٤٨ت(الـذهبي عـثامن بـن أمحـد بن حممد لإلمام احلفاظ تذكرة -٢١

 .)هـ ١٤١٩، عام ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط( ،عمريات
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إبـراهيم األبيـاري، دار الكتـاب : بن حممد بن عيل اجلرجـاين، حتقيـق التعريفات، عيل -٢٢
 .١٤٠٥، بريوت، الطبعة األوىل -العريب 

، دار )هــ٨٧٩ت(مري احلاج حممـد بـن حممـد ، ابن أ)رشح التحرير(التقرير والتحبري  -٢٣
 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧عام. األوىل: الطبعة.بريوت. الفكر

حممد عيل، /د: ، حتقيق)هـ٥١٠ت(بن أمحد الكلوذاين  فوظ، حمالتمهيد يف أصول الفقه -٢٤
 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٦عام. األوىل: ، الطبعةجدة. أبو عمشة، دار املدين مفيد/و د

 ةريعـعبيد اهللا بـن مسـعود بـن صـدر الشـ: التوضيح يف حل غوامض التنقيح، لإلمام -٢٥
 ).هـ٧٤٧ت(املحبويب البخاري احلنفي

دار الكتـب ) (هــ٦٧٦ت(ي الـدين بـن رشف النـوويهتذيب األسامء واللغـات، حمـ -٢٦
 .) ، بريوتالعلمية

 دار ، حسـني عـيل حممـد للشـيخ الفقهيـة األرسار يف السنية والقواعد الفروق هتذيب -٢٧
 . القرايف لإلمام الفروق كتاب هبامش بريوت ، مطبوع املعرفة

دار (حممد عـوض مرعـب، : أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق ،هتذيب اللغة -٢٨
 )األوىل : م ، الطبعة ٢٠٠١ -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : النرش

 .، دار الفكر) هـ٩٧٢ت(، أمري بادشاه حممد أمني ) رشح التحرير(تيسري التحرير  -٢٩
عبد املؤمن بن عبد احلـق : لإلمامتيسري الوصول اىل قواعد األصول ومعاقد الفصول،  -٣٠

 .، دار ابن اجلوزي)هـ٧٣٩ت (البغدادي احلنبيل 
 .أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ،  مجهرة اللغة -٣١
ابو حممد حمي الدين عبد القادر بن أيب الوفاء : اجلواهر املضيه يف طبقات احلنفيه، لإلمام -٣٢

 .ملثنى كتب خانه، كراتيش، مري حممد ا)هـ٧٧٥ت (القريش احلنفي 
دار ) . هــ  ١٢٣٠ت ( حممـد عرفـة الدسـوقي . حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبـري  -٣٣

 .بريوت . الفكر 
حسـن بـن حممـد : حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجـع اجلوامـع، لإلمـام -٣٤

 .٢٠٠٩حممد حممد تامر، دار الكتب العربية، : ، حتقيق)هـ١٢٥٠ت(العطار، 
 .محبي ادي عرش ، للخالصة األثر يف أعيان القرن احل -٣٥
مطبعة جملس ) (هـ٨٥٢ت(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، أمحد بن عيل بن حجر  -٣٦

 ) .هـ١٣٤٩، عام  ١دائرة املعارف العثامنية ، حيدر أباد ، ط
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مـأمون : ، حتقيـق فرحـونبـن ، إبراهيم اذهب يف معرفة أعيان علامء املذهبالديباج امل -٣٧
 .هـ ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بريوت، ط ، داراجلنان

دار عبـاس : النـارش(، )هــ٧٩٥ت(لة ، عبدالرمحن بن رجب الذيل عىل طبقات احلناب -٣٨
 ).الباز للنرش والتوزيع، مكة

محد حممـد شـاكر، مصـطفى بـايب أ: دريس الشافعي، حتقيقإحممد بن : الرسالة، لإلمام -٣٩
 .١٩٤٠-١٣٥٨القاهرة،  -، مرصاحللبي

 ).هـ٧٧١ت(عبدالوهاب بن عيل السبكي . رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب -٤٠
ــق ــداملوجود: حتقي ــادل عب ــوض، وع ــيل مع ــامل. ع ــب ع ــريوت. الكت ــة.ب   . األوىل: الطبع

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عام
املكتـب  ).هــ  ٦٧٦ت (حمي الدين بن رشف النـووي. تني روضة الطالبني وعمدة املف -٤١

 .م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥عام . الثانية: الطبعة.ت بريو. اإلسالمي
ــاظر يف أصــول الفقــهروضــة ال -٤٢ ــة املن ــاظر وجن ــن قدامــه . ن ــد اهللا ب ــق الــدين عب                      موف

 .بريوت . دار املطبوعات العربية ) . هـ  ٦٢٠ت (
 بن عبدالرمحن زيد، أبو بكر حتقيق النجدي، محيد بن عبداهللا بن ملحمد الوابلة السحب -٤٣

 .هـ١٤١٦ الرسالة عثيمني، مؤسسة
سلم الوصول لرشح هناية السول ، حممد بخيـت املطيعـي ، مطبـوع مـع هنايـة السـول  -٤٤

 .لإلسنوي ، عامل الكتب ، بريوت 
بي، حتقيـق: النبالء، لإلمام أعالمسري  -٤٥ هَ : شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد الـذَ

 .ت.عة حمققني بإرشاف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، دجممو
املطبعيـة السـلفية (شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، حممـد بـن حممـد خملـوف ،  -٤٦

 ) .هـ١٣٤٩بالقاهرة ، عام 
 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، البن العامد احلنبيل ، دار الفكر ، بريوت -٤٧
طـه عبـدالرؤوف : حتقيق). هـ٦٨٤ت (أمحد بن إدريس القرايف . الفصولرشح تنقيح  -٤٨

 -هــ ١٤١٤عـام . الثانيـة: الطبعـة. القـاهرة. مكتبـة الكليـات األزهريـة: رـنش. سعد
 .م١٩٩٣



   ١٦١       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
 األستاذ املشارك بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  بجامعة أم القر -صالح بن سليامن بن عبد العزيز احلميد . د                                        

، القايض عضد الدين اإلجيي عبدالرمحن بن أمحد رشح العضد عيل خمترص ابن احلاجب -٤٩
. األزهريـةشعبان حممد إسامعيل ، مكتبة الكليات /د: ، مراجعة وتصحيح) هـ٧٥٦ت(

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام
، حتقيق )هـ٦٢٣ت(الكريم بن حممد الرافعي ، عبد)الوجيزالعزيز رشح (الرشح الكبري  -٥٠

، ١لكتب العلميـة، لبنـان، بـريوت ، طدار ا(ل عبداملوجود ، وعادعيل معوض: وتعليق
 .)هـ١٤١٧عام 

حممد الزحييل، /د: ، حتقيق)هـ٩٧٢ت(حممد بن أمحد بن النجار ، رشح الكوكب املنري  -٥١
 .هـ١٤١٣عام . الثانية: ، الطبعةامعة أم القر، طبع بمطابع جنزيه حامد/و د

رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدين مسعود بـن عمـر  -٥٢
هـ ١٤١٦زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق)هـ ٧٩٢ت( الشافعيالتفتازاين 

 .م١٩٩٦ -
 عبـداهللا/د: ، حتقيـق)هـ٧١٦ت( ، سليامن بن عبدالقوي الطويفر الروضةـرشح خمتص -٥٣

 .م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧عام. األوىل: ، الطبعةبريوت. لةمؤسسة الرسا. الرتكي
) هــ  ٣٩٣ت ( محـاد اجلـوهري ، إسـامعيل بـن الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية -٥٤

 .م١٩٩٠عام . الرابعة: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، الطبعة: حتقيق
، )هــ٥٩٥(املتـوىف سـنة رشـد احلفيـد ، أبو الوليد حممد بن الرضوري يف أصول الفقه -٥٥

، الطبعة األوىل دار الغرب اإلسالمي بريوت: مجال الدين العلوي، النارش: تقديم وحتقيق
 .م١٩٩٤

طبـع ) (هـ٩٠٢ت(السخاوي  ، حممد بن عبدالرمحنالضوء الالمع ألهل القرن التاسع -٥٦
 .)هـ١٣٥٣عام ، بالقاهرة

: ، املحقق)هـ٥٢٦: املتوىف (مد بن حممد حم ،ابلة ، أليب احلسني ابن أيب يعىلطبقات احلن -٥٧
 .بريوت -دار املعرفة : حممد حامد الفقي، النارش

 .الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي -٥٨
عبـدالفتاح احللـو، دار إحيـاء : كرب، تاج الدين السـبكي، حتقيـقطبقات الشافعية ال -٥٩

 .عربيةالكتب ال
 .عيل حممد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: طبقات الشافعية، ابن قايض شبهة، حتقيق -٦٠
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       عـيل حممــد عمــر : حتقيــق، عبـد الــرمحن بـن أيب بكــر السـيوطيرين، ـطبقـات املفســ -٦١
 .)١٣٩٦الطبعة األوىل، القاهرة،  -مكتبة وهبة : النارش(

: ، حتقيـق)هــ٤٥٨ت(حممد بن احلسني الفراء  أبو يعىل، القايض العدة يف أصول الفقه -٦٢
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤عام . الثالثة: ، الطبعةأمحد املباركي/د

بـن زكريـا  أمحـدزكريـا بـن حممـد بـن : غاية الوصول يف رشح لب األصـول، لإلمـام -٦٣
 .هـ٩٢٦حييى ت أبو األنصاري

      بــن حممــد احلنفــي احلمــوي  ، أمحــدالبصــائر يف رشح األشــباه والنظــائرغمــز عيــون  -٦٤
 اإلسـالمية والعلـوم القـرآن إدارة نـور أمحـد، أرشف نعـيم ، عناية)هـ١٠٩٨: املتوىف(

 .هـ ١٤٢٤، ٢ ط ،ـيكراتش
، )هــ٧٦٢ت(عبـد اهللا  أبوحممد بن مفلح املقديس : الفروع وتصحيح الفروع، لإلمام -٦٥

 .١٤١دار الكتاب العلمية، بريوت،  ابو زهراء حازم القايض،: حتقيق
 .)دار املعرفة، بريوت ) (هـ٦٨٤ت(، حممد بن إدريس القرايف الفروق -٦٦
عـام  ١مكتبـة الرشـد ، الريـاض، ط(الباحسـني  ، يعقوبالفروق الفقهية واألصولية -٦٧

 .)هـ١٤١٩
 مـدغمش، مجـال حتقيـق العسـكري، عبـداهللا بـن احلسـن هالل أليب اللغة يف الفروق -٦٨

 .هـ ١٤٢٢، ١ط بريوت، ،الرسالة مؤسسة
، لإلمـام أيب البهيـةالفوائد البهيه يف تراجم احلنفيه مع تعليقـات السـنيه عـىل الفوائـد  -٦٩

 .احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي، دار املعرفة، بريوت، لبنان
القواعد الفقهية  الفوائد اجلنية حاشية عىل املواهب السنية برشح الفرائض البهية يف نظم -٧٠

دار البشائر اإلسالمية، (ي دمشقية رمز: ، اعتنى به ) هـ١٤١٠ت(، حممد ياسني الفاذاين 
 .)هـ١٤١١بريوت، عام 

وهو رشح مسلم الثبوت يف ) هـ١٢٢٥ت(، عبدالعيل حممد األنصاري فواتح الرمحوت -٧١
ستصـفى وهـو مطبـوع بـذيل امل). هـ١١١٩ت(اًول الفقه ملحب الدين بن عبدالشكور 

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام. الثانية: بريوت ، الطبعة. دار الكتب العلمية.للغزايل
ــد القــري -٧٢ ــن أيب زي ــدواين عــىل رســالة اب ــراوي. واين الفواكــه ال ــيم النف ــن غن                   أمحــد ب

. دار الكتـب العلميـة. رث حممـد عـيل عبـد الـوا: ضـبطه وصـححه) .هـ  ١١٢٦ت (
 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨. األوىل: الطبعة.بريوت



   ١٦٣       الفروق األصولية يف مباحث احلكم الرشعي عند ابن النجار يف رشح الكوكب املنري مجعاً ودراسةً     
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. بـريوت. ، دار الفكـر)هـ٨١٧ت(بادي آبن يعقوب الفريوز ، حممد القاموس املحيط -٧٣
 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣عام

حممـد  ، ضبطه وصـححهالقواعد والفوائد األصولية، عالء الدين عيل بن عباس البعيل -٧٤
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦، الطبعة األوىل بريوت -، دار الكتب العلمية شاهني

راجعه وعلق ). هـ ١٠٥١ت (منصور بن يونس البهويت. كشاف القناع عن متن اإلقناع -٧٥
 م ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣عام . بريوت. عامل الكتب.هالل مصيلحي هالل: عليه

ىل املنـار ملـال وبذيله رشح نـور األنـوار عـ.(نـار كشف األسـرار رشح املصنف عىل امل -٧٦
. دار الكتـب العلميـة). هــ  ٧١٠ت ( النسـفيعبد اهللا بن أمحد ). هـ  ١١٣٠جيون ت 

 .م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦عام . األوىل: الطبعة. تبريو
، )هــ٧٣٠ت(لدين عبـدالعزيز البخـاري ، عالء اكشف األرسار عن أصول البزدوي -٧٧

 .القاهرة. دار الكتاب اإلسالمي: النارش
القسـطنطيني  مصطفى بن عبـد اهللا: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لإلمام -٧٨

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بريوت، )١٠٦٧ت (الرومي احلنفي 
 .، للنجم الغزيكب السائرة بأعيان املئة العارشةالكوا -٧٩
 .بريوت. ، دار الفكر)هـ٧١١ت(رم بن منظر ، حممد بن مكلسان العرب -٨٠
طـه /د: حتقيـق، ).هــ٦٠٦ت(فخـر الـدين الـرازي . املحصول يف علم أصول الفقـه -٨١

 .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢عام. الثانية: ، الطبعة.بريوت. العلواين، مؤسسة الرسالة
ــم -٨٢ ــيط األعظ ــم واملح ــيده ، املحك ــن س ــامعيل ب ــن إس ــيل ب ـــ٤٥٨ت(ع ــق)ه : ، حتقي

 .)هـ١٤٢١، عام ١دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط(حلميد هنداوي عبدا/د
: ، حتقيـق)هـ٧٢١ت (بكر بن عبد القادر الرازي  أيبحممد بن : خمتار الصحاح، لإلمام -٨٣

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، طبعة جديدة، ١/ط حممود خاطر، مكتبة لبنان نارشون، بريوت،
د أمحـد فـؤا: ، دراسة)ابن شطي(يل بن عمر البغدادي ، حممد مجخمترص طبقات احلنابلة -٨٤

 .)هـ١٤٠٦، عام ١دار الكتاب العريب، بريوت، ط(زمريل 
عيل بن حممد بن عيل الـبعيل ، يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل املخترص -٨٥

 .)ملكرمةمكة ا -جامعة امللك عبد العزيز (، حممد مظهربقا. د: حتقيق، أبو احلسن
، )هــ١٣٤٦ت(قادر بن أمحد بن بدران ، عبدالخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملد -٨٦

 -هــ ١٤٠١عـام. الثانيـة: ةالطبعـ .بريوت. الرسالمؤسسة (،عبداهللا الرتكي/د: حتقيق
 .)م ١٩٨١
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 .بريوت. مذكرة أصول الفقه، حممد األمني الشنقيطي، دار القلم -٨٧
د بـن عبـد احللـيم آل تيميـة، املسودة يف أصول الفقه، عبد السالم و عبد احلليم و أمحـ -٨٨

 .حممد حميى الدين عبد احلميد، مطبعة املدين،  القاهرة: حتقيق
فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبـوت، حممـد بـن  وبذيله. املستصفى يف علم األصول  -٨٩

 -هـ ١٤٠٣عام. الثانية: ، الطبعةبريوت. ، دار الكتب العلمية)هـ٥٠٥ت(زايل غحممد ال
 .م١٩٨٣

، املكتبـة )هــ٧٧٠ت(بن حممـد الفيـومي  أمحد، باح املنري يف غريب الرشح الكبرياملص -٩٠
 .بريوت. العلمية

 مطبعـةعمـر رضـا كحالـه، : معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتـب العربيـة، لإلمـام -٩١
 .١٩٥٧هـ، ١٣٧٦الرتقي، دمشق، 

دار .عبد السـالم هـارون: ، حتقيق)هـ  ٣٩٥ت (غة، أمحد بن فارس معجم مقاييس الل -٩٢
 .بريوت. اجليل 

: ، حتقيق)هـ٣٩٧ت (املالكي عمر بن القصار ، أليب احلسني عيل بن املقدمة يف األصول -٩٣
 .)م١٩٩٩، ١، ط، الرياضدار املعلمة للنرش والتوزيع(دوم مصطفى خم

) هــ٨٨٤ت(بن حممد بن مفلـح  ، إبراهيماب اإلمام أمحداملقصد األرشد يف ذكر أصح -٩٤
 .)مكتبة الرشد، الرياض(بدالرمحن بن عثيمني ع/ د: حتقيق

               ي ـين حممــد بــن عبــد اهللا بــن هبــادر الزركشــبــدر الــد: املنثــور يف القواعــد، لإلمــام -٩٥
اإلسالمية  ؤونمحد حممود، وزارة األوقاف والشتيسري فائق أ. د: ، حتقيق)هـ٩٧٩٤ت (

 .٢/الكويت، ط-
بـن عبـد ، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل -٩٦

عيني  عروف، املالرمحن الطرابليس املغريب زكريـا : ،املحقق)هـ٩٥٤: املتوىف(باحلطاب الرُّ
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة : دار عامل الكتب،الطبعة: عمريات، النارش

: ، حتقيـق) هــ٦٨٤ت(نفائس األصول يف رشح املحصول ، حممد بن إدريس القـرايف   -٩٧
-هـ١٤١٨ام، ع ٢مكة ، ط. زار البازمكتبة ن: النارش(عادل عبداملوجود، وعيل معوض 

 ).م ١٩٩٧
لرحيم بن احلسن ، عبدا)األصول يف علم األصول للبيضاوي رشح منهاج(هناية السول  -٩٨

، دار ابـن اهده الدكتور شعبان حممد إسـامعيل، حققه وخرج شو)هـ٧٧٢ت(اإلسنوي 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠. الطبعة األوىل. بريوت. حزم
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) هـ١٣٣٩ت(ا البغدادي ، إسامعيل باش)املصنفنيأسامء املؤلفني وآثار (هدية العارفني  -٩٩
 .)هـ١٤١٠دار الفكر، بريوت، (
       أمحـد إبـراهيم : حتقيـق) . هــ ٥٠٥ت ( حممد بن حممد الغزايل . الوسيط يف املذهب  -١٠٠

 .م ١٩٩٧هـ  ـ  ١٤١٧عام . األوىل: الطبعة. دار السالم: النارش.و حممد تامر
إحسـان عبـاس، دار : ناء الزمان ، أمحد بـن خلكـان، حتقيـقاء أبوفيات األعيان وأنب -١٠١

 .صادر، بريوت
 :البحوث والرسائل العلمية

 )مجعاً وتوثيقاً ودراسة(الفروق يف مباحث الكتاب والسنة عند األصوليني  -١
، يدهشام بن حممد السع: ، إعداد الطالب)ل درجة املاجستري يف أصول الفقهرسالة مقدمة لني(

 .هـ١٤٢٣
، )استقراء ودراسة أصولية مقارنـة( الوجيز يف الفروق األصولية املتعلقة بالكتاب العزيز -٢

اث بجامعـة أم القـر بمكـة معهد البحوث العلمية وإحياء الرت(، عبدالرمحن السديس
 .)هـ١٤٣٠، عام ١املكرمة، ط

ه، جامعة رسالة دكتورا(د األصوليني دراسة نظرية تطبيقية، الفروق يف مسائل احلكم عن  -٣
 .راشد بن عيل احلاي: إعداد الطالب) . هـ١٤١٢اإلمام، الرياض، عام 

رسـالة ماجسـتري، (وتوثيقـا ودراسـة  الفروق يف داللة غري املنظوم عند األصوليني مجعا -٤
 .حممد بن سليامن العريني: إعداد الطالب) . هـ١٤٢٣جامعة اإلمام، الرياض، عام 

حممد رشيـف مصـطفى / ، إعداد الدكتور ة نظرية تأصيليةأصول الفقه دراس الفروق يف  -٥
 ) .م ٢٠١٣، )١(ددالع) ٨(جملة جامعة اخلليل للبحوث ، املجلد (

رسالة ( )مجعا ودراسة( ضةر الروـالفروق األصولية عند اإلمام الطويف يف رشحه ملختص -٦
 .ماجد بن صالح عجالن: إعداد) هـ ١٤٣٠جامعة أم القر ، ، ماجستري

 باجلامعـة دكتـوراه رسـالة احلمد، أمحد بن عبداللطيف للدكتور الفقه أصول يف الفروق -٧
 .هـ  ١٤١٣ عام عبدالعزيز بن عمر/ الدكتور إرشاف املنورة اإلسالمية باملدينة
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التـي وقـع  املهمـة ألصـوليةاإثبات احلدود عن طريق القياس، مـن املسـائل  

ل علة رشع حكـم فذهب اجلمهور إىل جوازه ، النزاع فيها بني األصوليني عند تعقّ
؛ وازوذهب األحنـاف إىل عـدم اجلـ، فاء املانع، ووجود العلة يف الفرع وانتاألصل

ل العلة من رشع   .احلكم يف احلدودلعدم تعقّ
استدل اجلمهور عىل اجلواز بأدلة عديدة أمهها عموم أدلة حجية القياس، وأهنا 
تشمل إثبات احلدود بالقياس، واستدلوا باستعامل الصحابة ريض اهللا عـنهم هـذا 

 .القياس، حني حدوا شارب اخلمر ثامنني قياساً عىل القاذف بجامع االفرتاء
وأهنـا ، الحظ فيها اجلانـب التعبـدين احلدود يُ واستدل األحناف عىل املنع بأ

والقيـاس  جلدة للزاين، مائةمثل ، والعلةتشتمل عىل تقديرات غري معقولة املعنى 
واحلـدود تـدرأ ، القياس دليـل يـورث الشـبهة بأنذلك واستدلوا ك. فرع تعقل املعنى

 .بالشبهات
املتقـدمون، وبـام ه وبعد عرض أدلة الفريقني ومناقشتها مناقشة علمية بام سطر

؛ ظهر أن القول األسعد بالصـواب هـو قـول اجلمهـور بجـواز إثبـات فتح اهللا به
والتـي ، احلدود عن طريق القياس يف املسائل التي يمكن فيها إدراك العلة وتعقلها

عـىل املحـاربني املفسـدين يف يكون احلكم فيها معلالً كقيـاس مهـريب املخـدرات 
امل الصـحابة الكـرام لـه ووقوعـه مـنهم يف زمـن ، ويكفي يف تأييده استعاألرض

حكـاه حتـى ، ريض اهللا عنه ومل ينكره منهم أحـداخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
 .بعض األصوليني إمجاعاً 

نسلم لكم باملنع يف املسائل التي ال يدرك العقل معناهـا : فيقال هلم وأما احلنفية
املسائل التـي يـدرك العقـل معناهـا وهذا ال يمنع استعامل القياس يف ، علة فيهاوال
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وهـو املـراد  ،فهذا النوع القياس فيه جائز، كقياس مهرب املخدرات عىل املحارب
 .هبذا البحث

القاعدة األصولية أثر يف عدد من الفروع الفقهية، ذكرت بعضـا  هلذهوقد كان 
ا تـي يمكـن خترجيهـمن املسائل القديمة وأكثرت من النوازل واملسائل املستجدة ال

واعتمـدت يف التخـريج عـىل األحكـام الصـادرة مـن املجـامع . عىل هذه املسألة
 .الفقهية أو من هيئة كبار العلامء

ار عىل السارق  قيـاس الـزاين و، فمن الفروع القديمة التي أوردهتا قياس الطرّ
وقيـاس ، مهرب املخدرات عـىل املحـارب، ومن النوازل قياس املًكره عىل املختار

       رقةـئصال األعضاء البرشية عـن طريـق اجلراحـة الطبيـة عـىل السـالعدوان باست
وقياس من يتعمـد نقـل مـرض نقـص  أو اجلناية عىل النفس وما دوهنا،أو احلرابة 

 وغريها من النوازل التي سـيأيت ذكرهـا، عىل حد احلرابة) اإليدز(املناعة املكتسبة  
 .، وباهللا التوفيقإن شاء اهللا
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ABSTRACT 

Proving the punishable penalties through the analogy is one of 
the important principles issues in which a conflict occurred between 
the fundamentalists. The consensus believed that it is permissible 
when prudence of the cause of the origin judgment law and the 
existence of the cause in the branch and the absence of the 
preventive. Hanafi  believed it is not permissible because of non-
prudence of the cause of judgment law in punishable penalties. 

The consensus concluded the Permissibility by many evidences 
the most important of them is the generality of the analogy evidences 
and they include proving the punishable penalties through the 
analogy and they reason out that the companions used this analogy 
when punished the liquor drinker (٨٠) in comparison to slanderer.  

Hanafi  reason out the prevention because the worship side is 
noticed in the punishable penalties and they include estimations in 
unreasonable meaning and cause such as one hundred lashes for 
the adulterer and analogy is a branch of the meaning prudence. They 
reason out that analogy is an evidence which causes suspicion and 
the punishable penalties are fended off by suspicion. 

After presenting the two parties evidences and the academic 
discussion on the lights of the former scholars and my opinion it 
became clear that the correct opinion is the consensus opinion that 
punishable penalties may be proved through the analogy in the 
cases where the cause can be perceived and prudence, and the 
judgment can be justified such as the analogy of drugs smugglers to 
corruptive armed robber. It is sufficient that it was advocated by the 
use of the companions in the era of Caliph Umar ibn al-Khattab 
without objection till it was told unanimously by some 
fundamentalists. 

For Hanafi  it can be said: We acknowledge to you by prevention 
in the issues that the intellect cannot perceive their meaning and the 
cause in them and this shall not prevent the use of analogy in the 
issues where the intellect can perceive their meaning such as the 
analogy of the drugs smuggler to the fighter and in such cases 
analogy is permissible and this is the aim of this research. 

This fundamental principle had effect in many jurisprudential 
branches. I have mentioned some of the old issues and many of the 
developed issues which can be interpreted on this issue. I relied on 
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the rules issued by the jurisprudential councils and  senior scholars 
assembly in this regard.  

Out of the old branches I have mentioned is the analogy of the 
compelled adulterer on the selected and from the developed issues 
the analogy of the drugs smuggler to the fighter and human organs 
uproot by surgery on theft or fighting or self-serious crime and the 
analogy of intentional transfer of AIDS on Penalty of Banditry and 
other issues which shall be mentioned after. 
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احلمد هللا الذي أنزل الكتاب بـاحلق وامليـزان، وجعـل احلـدود زواجـر لبنـي 
اإلنسان، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له امللك احلق الـديان، وأشـهد 

اللهم صل عليه وعـىل آلـه ذوي اإليـامن ، ولد عدنان أن حممداً عبده ورسوله سيد
 :كثرياً ما تعاقب اجلديدان، وبعد وصحبه ذوي اإلحسان وسلم تسليام

، وقـد بحـث بالنسـبة للفقيـهفإنه ال خيفـى عـىل طالـب علـم أمهيـة القيـاس 
وا يف رشوط العلــة ، كــام بحثــون يف حكــم القيــاس ورشوطــه وأركانــهاألصــولي

، وكـان ممـا وز فيـه القيـاسوبحثوا فيام جي، ومسالك إثباهتا، ويف تعددها وأنواعها
 . أوال ؟ يف احلدودبحثوه هل جيري القياس 

 :أمهية الدراسة
ا تتعلق بالتخريج عىل باب القياس، وهو بوابة جتدد الفقه اإلسالمي، كوهن -١

 .ودليل صالحيته لكل زمان ومكان
حتتاج إىل ردها ألصل  كوهنا تتصل بمسائل احلدود التي تتجدد فيها نوازل -٢

ة بعـد نفـخ جهـاض ، كام لو سأل سائل عن حكم طبيب يقـوم بإتبنى عليه األجنـّ
، أو مـريض عنـده ليبيعهـا ، أو طبيب يرسق أعضـاء املـرىض املنـومنيالروح فيها

باإليدز يقوم بمعارشة اآلخـرين رغبـة يف العـدوان علـيهم بنقـل املـرض إلـيهم، 
كلهـا حتتـاج إىل بيـان احلكـم  ، فهذهسائل التي سرتد يف ثنايا البحثوغريها من امل

 .وقوياً ومقنعاً حتى يرد إىل أصل ينبني عليه ، ولن يكون احلكم مستقراً فيها
هـو مـن  الـذي ية علم ختريج الفروع عـىل األصـولالدراسة تدل عىل أمه -٣

أوسع أوجه وطرق التجديـد يف علـم أصـول الفقـه ، وبرهـان يبـني قـدرة علـم 
ود النـوازل ، عنـد ورحاجة املجتهد إىل ركن يـأوي إليـه األصول وحده عىل تلبية

 .يها عليهالتي ال نص ف
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 :هناك العديد من الدراسات حول هذا املوضوع منها : الدراسات السابقة     
ــة  -١ ــروع الفقهي ــره يف الف ــارات وأث ــدود والكف ــاس يف احل ــان القي  جري

ــث ــد غراي/للباح ــل حمم ــةرحي ــور يفب ــث منش ــوث ، البح ــاء للبح ــة الزرق  جمل
التابعة جلامعة الزرقاء األهلية، يف مدينة الزرقـاء يف األردن، املجلـد  ،والدراسات

 .م٢٠٠٥السابع، العدد األول 
، ختم الباحث دراسته النظرية بذكر صفحة ٢٩هو بحث خمترص جدا جاء يف و

ها األصوليون عىل هذه القاعدةبعض الفروع الفقهية التي خ ، وقد خـال متامـاُ رجّ
 .يف بحثي من النوازل التي أوردهتا

ــة -٢ ــولية فقهي ــة أص ــارات، دراس ــدود والكف ــاس يف احل ــدكتور القي  ، لل
ريعة باجلامعـة ـ، عضـو هيئـة التـدريس يف كليـة الشـعبد املعز عبد العزيز حريـز

ألردنيـة يف الدراسـات اإلسـالمية، املجلـد البحـث منشـور يف املجلـة ااألردنية، 
            حــث عــىل اجلانــب النظــرير الباـوقــد اقتصــ. م ٢٠٠٧الثالــث، العــدد الثــاين 

 .، وهو قياس اللواط عىل الزنا، وأورد فرعاً فقهياً واحداً يف املسألة
، وهـو بحـث ثبات القياس يف احلدود والكفارات، فاطمـة نـاطق حممـدإ -٣

يـة وهو عبارة عن دراسة نظر. اإلمام األعظم يف جامعة األنبار منشور يف جملة كلية
 . صفحة، خلت من التطبيقات متاما ٢٨ بحتة وخمترصة جاءت يف

وغريها من الرسائل واألبحاث التي اكتفت باجلانب النظري وإن ذكرت معـه 
 .مسائل فهي من األمثلة املعهودة عند األصوليني

ج ورضب األمثلة من النوازل املعارصة املخرجة  وحيث مل أقف عىل بحثٍ خرّ
عـىل الكتابـة يف هـذا  - وحـدهمستعيناً بـاهللا-عىل هذا األصل؛ فقد عقدت العزم 

املوضوع، وعنـد ختـريج املسـائل ذكـرت بعـض الفـروع الفقهيـة املعهـودة عنـد 
، ثم ذكرت عدداً من النوازل التي يمكـن خترجيهـا عـىل مسـألة القيـاس يف األصوليني

 .يف الدراسات املشاهبة عىل كثرهتااحلدود، وأحسبها مزية هلذا البحث ال توجد 
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جـامع الفقهيـة وقد اعتمدت يف حكم النوازل التي قمت بتخرجيها عىل قـرارات امل 
لد أهـل العلـم ومعتمدة   معتربة ، وهي جهات فقهية عاملية معروفةوهيئة كبار العلامء

، جتمع آراء  العلامء املعـارصين مـن كثـري مـن التي ال ختفى ، وهلا ثقلها ومكانتهاوالفتيا
 . التي تنزل بالناس يف النوازل واملستجداتأقطار العامل اإلسالمي 

وأرشت إىل مراجـع ر، ـومل أقصد التفصيل واإلطالة فيها بل عرضتها بشكل خمتصـ
، واكتفيـت يف املسـائل التطبيقيـة بـذكر االسـتدالل بالقيـاس ألنـه فصلت القول فيهـا

 .يد، ومنه أستمد العون والتسد التوفيق،  وباهللاموضوع البحث ولئال يطول الكالم
 :التايل، فكانت كأما خطة البحث

 .مباحث وخامتة ، وسبعةحث منتظامً يف متهيدجعلت الب
 :، وفيه مطلبانتعريف القياس واحلدود: فالتمهيد يف 

 .واصطالحاً  تعريف القياس لغة: املطلب األول يف
 .تعريف احلدود لغة واصطالحاً : املطلب الثاين يف

 .القياس يف احلدودصورة مسألة حكم  :املبحث األول يف
 .عرض أقوال األصوليني يف املسألة :املبحث الثاين يف

 .بيان سبب اخلالف: املبحث الثالث يف
 : ، وفيه مطلبانعرض األدلة: املبحث الرابع يف
 .)املجيزين(أصحاب القول األول  عرض أدلة : املطلب األول يف

 .)عنياملان(ة أصحاب القول الثاين عرض أدل: يف املطلب الثاين
 :، وفيه مطلبانمناقشة األدلة: يف املبحث اخلامس
 .)املجيزين(لة أصحاب القول األول مناقشة أد: املطلب األول يف

 ).املانعني(مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين  : يف املطلب الثاين
 الرتجيح :املبحث السادس

أثر اخلالف يف القيـاس يف احلـدود عـىل املسـائل الفقهيـة، : يف السابعاملبحث 
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 :حتته مسائلو
 .عىل السارق يف وجوب احلد قياس النباش: املسألة األوىل 
ار عىل السارق يف وجوب احلد: املسألة الثانية  .قياس الطرّ
 .الالئط عىل الزاين يف وجوب احلد قياس: املسألة الثالثة

 .عىل الزاين املختار يف وجوب احلدلزاين املكره قياس ا: املسألة الرابعة
 .ني يف وجوب احلدقياس مهريب املخدرات عىل املحارب: املسألة اخلامسة

 قياس من يقوم بأعامل التخريب واإلرهـاب عـىل املحـاربني : املسألة السادسة
 .يف وجوب احلد

) اإليـدز(املكتسـبة  قياس من يتعمد نقل مرض نقص املناعـة: املسألة السابعة
 .املحارب يف وجوب احلد عىل

قياس الطبيب الذي يامرس عمليات اإلجهـاض لألجنـة غـري : املسألة الثامنة
 . الرشعية بعد بلوغ اجلنني مائة وعرشين يوماً عىل اجلاين عىل النفس وما دوهنا

مؤبـداً قياس من يقوم بتعقيم أو إعقام الرجال والنساء تعقيام ً : املسألة التاسعة
 .عىل اجلاين عىل النفس وما دوهنا

 رية عـن طريـقـقيـاس املعتـدي باستئصـال األعضـاء البشـ: املسألة العارشة
 .اجلراحة الطبية عىل املحارب أو السارق أو اجلاين عىل النفس وما دوهنا

 .نتائج البحث وتوصياته: اخلامتة يف
يته مّ  .»يف احلدود  دراسة نظرية تطبيقية القياس«: وسَ

ترتيب املباحث، وعزو اآليـات، وختـريج : وقد التزمت فيه املنهج العلمي من
، ونحو ذلك مما وبيان املصطلحات ،وتراجم األعالم ،األحاديث، وتوثيق النقول

 .بحث العلمييتطلبه منهج ال
جينبنـا راط ، وأن ـوحسبي أين بذلت جهدي ، سائالً اهللا تعـاىل أن هيـدينا سـواء الصـ

 . بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل ن، مضالت الفتن
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 :وفيه ثالثة مطالب
 تعريف القياس لغة واصطالحا: املطلب األول

 :تعريف القياس لغة: أوالً 
 :لق القياس يف اللغة عىل ستة معانيط

رته به: ، يقالالتقدير: األول   .قست الثوب بالذراع إذا قدّ
 .ن ال يقاس بفالن أي ال يساوي بهفال: يقال، التسوية: الثاين

 .قست اليشء إذا اعتربته: يقال، االعتبار: الثالث
 .التمثيل والتشبيه: الرابع

هذا قياس هذا أي مثله، وسـمي القيـاس قياسـاً؛ : من قوهلم، املامثلة: اخلامس
 .نه مجع بني املتامثلني يف احلكمأل

  )١(.، إذا أصبتهقست اليشء: اليق، اإلصابة: السادس
فإن هـذا املعنـى  ، وعليه)٢( به احلكم؛ ألن القائس يصيب فسمي القياس قياساً 

 .عنى اللغوي إىل املعنى االصطالحييُعد منقوالً من امل
ل لغـة يف ؛ فإن األصوليني وإن ذكروا أن لفـظ القيـاس مسـتعموعىل أية حال

، نظر فيهـا نجـدها متقاربـة مـن بعضـهاتدقيق ال؛ لكنها بعد املعاين الستة املتقدمة
، والتقـدير واملامثلة تكاد تكون بمعنى واحد والتسوية والتمثيل والتشبيه فاالعتبار

، فالتقـدير يسـتدعي التسـوية، واإلصابة بمعنى واحد أو هي قريبـة مـن بعضـها
 .واملساواةٍ من لوازم التقدير

، لسان العـرب البـن منظـور     )قاسه(مادة) ٧٧٨/ ٢( القاموس املحيط للفريوز آبادي : انظر معنى القياس لغة يف) ١(
 ) . ٤٠/ ٥( ، مقاييس اللغة البن فارس) ٩٦٧/  ٣( ، الصحاح للجوهري ) قيس(مادة)  ١٨٧/  ٦( 

 ). ٣/ ٤(قواطع األدلة البن السمعاين : انظر) ٢(
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 .واإلصابة والتسويةل إىل التقدير وعليه فإن املعاين الستة تؤو
، يء بنفسه حمـالـقياس لغة ال يتحقق إال بني شيئني؛ ألن تقدير الشومفهوم ال

 .)١(وكذا التسوية ال تُعقل إال بني شيئني، ء آخرفالبد وأن يكون بيش
 :تعريف القياس اصطالحاً : ثانياً 

اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف القيـاس تبعـاً الخـتالفهم يف القيـاس 
؟  ، سواء نظـر املجتهـد أو مل ينظـرو دليل رشعي مستقل مثل الكتاب والسنةهل ه

 .)٢(أم أنه هو عمل من أعامل املجتهد فال يتحقق إال بوجوده
عربّ عن القياس بلفظ  -يكابن احلاجب واآلمد-فمن ذهب إىل االجتاه األول

ــه، املســاواة ــاس بأن ف ابــن احلاجــب القي ــة «:فعــرّ  مســاواة فــرع األصــل يف عل
يف العلـة املسـتنبطة االستواء بني الفرع واألصـل «:فه اآلمدي بأنه، وعرّ )٣(»كمهح

 ؛ عـن القيـاس باملسـاواة أو االسـتواءويالحظ أهنم عـربوا ، )٤(.»من حكم األصل
وحكـم العلـة ، عليها بتحقيق مساواة الفرع لألصلألن عمل املجتهد أثر مرتتب 

 .اجلامعة بينها
عربّ عن القياس بام يفيـد  -وهم أكثر األصوليني-ومن ذهب إىل االجتاه الثاين 

ــظ ــتعملوا لف ــد فاس ــامل املجته ــن أع ــل م ــه عم ــل:(أن ــرع بأص ــبيه ف                         )...تش
 .)...محل معلوم عىل معلوم آخر(أو 

محـل معلـوم :(عند القايض الباقالين هـو -الجتاهعىل هذا ا-والتعريف املختار
  ، مـن إثبـاتِ حكـمٍ أو نفيه عنهام، بأمرٍ جامعٍ بينهام هلاميف إثبات حكمٍ ، عىل معلوم

 .)٥(وارتضاه مجهور املتكلمني. )أو صفته أو نفيهام 

 ). ٣٠٢٤/ ٧(هناية الوصول للصفي اهلندي : ظران) ١(
 ).٢/٢٢٢(أصول الفقه ، أبو النور زهري : انظر) ٢(
 .ح العضدمع رش) ٢/٢٠٤(خمترص ابن احلاجب ) ٣(
 ).١٩٠/ ٣(اإلحكام ) ٤(
وقـال  ،»أقرب العبارات ما ذكره القايض«: عن تعريف الباقالين للقياس) ٢/٤٨٧(قال إمام احلرمني يف الربهان ) ٥(

            =، وقـال ابـن برهـان يف الوصـول إىل األصـول» واختـاره مجهـور املحققـني منـا«) : ٥/٥(الرازي يف املحصول 
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ر عىل نفس هذا االجتاهوهناك ت القـايض  ولكنهـا مقاربـة لتعريـف، عاريف أُخَ
أصـل : أربعـة يـاسإهنا متفقة عـىل أن أركـان الق إذ، ومتقاربة من بعضها البعض

 .)١(وحكم وعلةوفرع 
 تعريف احلدود لغة واصطالحاً : املطلب الثاين

 :تعريف احلدود لغة: أوالً 
 :استعامل احلد لغة يف ثالثة معان ويكثر، ع حداحلدود مج

تُ ، املنع: األول نَعْ تُه عن األمر إذا مَ دْ دَ ولذا أطلق الرشع احلكيم لفظـة ، هيقال حَ
ومتنع املحـدود مـن العـود إىل ، املعايص؛ ألهنا متنع من إتياهناعىل عقوبات ) احلد(

دٍّ َ ت املرأة أي امتنعت من الزينة بعـد وفـ: ويقال. من أجلها املعصية التي حُ اة أحدّ
اداً؛، زوجها  .ألنه يمنع من الدخول ويسمى البواب حدّ

ر، أي حدود الدا: ومنه، لئال خيتلط أحدمها باآلخر الفصل بني الشيئني: الثاين 
سميت العبارات عن احلقائق حدوداً؛ ألهنا متيزها عـن ومنه ، ما يميزها عن غريها

ا﴿: قوله تعاىلومنه ، غريها بُوهَ رَ قْ ودُ اهللاَِّ فَالَ تَ دُ احلد عـىل نفـس فأطلق  )٢(﴾تِلْكَ حُ
 . هي حمارمه التي هنى عن قرباهنافحدود اهللا، املعصية

وسـميت عقوبـة اجلـاين ، احلـرم أي منتهـاهحدود ومنه ، هناية اليشء: الثالث
 .)٣(عليها أو النقصان منها؛ المتناع الزيادة حداً 

               ) :  ٣٠٢٦/  ٧( ، وقــال الصــفي اهلنــدي يف هنايــة الوصــول » أوضــح احلــدود حــد القــايض« ) :  ٢١٨/  ٢( =
 .»وارتضاه مجهور املحققني منا«

 

أصـول : من تعـاريف القيـاس عنـد األصـوليني وانظر لالستزادة ،) ٧٩٧/  ٣( الناظر البن قدامة  روضة: انظر) ١(
، ) ٦٩ص ( ، احلـدود للبـاجي ) ١١٢ / ٢( ىل التوضـيح للتفتـازاين ، رشح التلويح عـ) ١١٨/  ٢( ي ـالرسخس

 ، املعتمد) ٢٤/  ١( التمهيد أليب اخلطاب ) ١٧٤/ ١( ، العدة أليب يعىل ) ٣٨٣ص ( تنقيح الفصول للقرايف  رشح
 .) ٦٩٧/  ٢( أليب احلسني البرصي 

 

 .١٨٧: سورة البقرة، آية ) ٢(
                 ، الصــحاح )  ٣٣١/  ٢( ، تــاج العــروس للزبيــدي )  ١٤٠/  ٣( لســان العــرب : انظــر يف تعريــف احلــد لغــة ) ٣(

 ) . ٥٥٨/  ١( ، القاموس املحيط  )  ٤٦٢/  ٢( 
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 :تعريف احلدود اصطالحاً : ثانياً 
 :وهي قريبة من بعضها، هاء عدة تعاريف للحد يف االصطالحذكر الفق

رة حقـاً هللا تعـاىل: فقيل قدَّ رة : ( فقـوهلم، )١(هو عقوبة مُ قـدَّ ـرج عقوبـة  )مُ قيـد خيُ
ـرج  )حقـاً هللا تعـاىل: (وقولـه ،رعـألهنا من تقدير اإلمام ال الشـ التعزير؛ قيـد ثـان خيُ

هـو عقوبـة : وقيـل، رف؛ ألهنا عقوبة مقدرة حقاً للعبـدالقصاص يف النفس أو الط
فـزاد عـىل التعريـف السـابق ، )٢(مقدرة رشعاً يف معصية ؛ لتمنـع مـن الوقـوع يف مثلـه

وأنه لـيس ألحـد أن يثبـت ، املطهروهو الرشع  ،مصدر احلد ليبني ؛»عاً رش«:كلمة
بـات املقـدرة يف القـوانني وهذا القيد خيرج العقو، )٣(حداً يف الرشع ابتداء بالقياس

» لتمنع من الوقـوع يف مثلـه«:وزاد أيضاً قوله، فال تسمى حداً يف الرشع، الوضعية
، يف معصية، ألجل حق اهللا، رشعاً هو عقوبة مقدرة : وقيل، ن احلكمة من احلدلبيا

 .وهذا أوسع التعاريف كام هو واضح. )٤(لتمنع من الوقوع يف مثله
، وحـد احلرابـة، وحـد القـذف، وحد السـرقة، حد الردة: احلدود ومن أنواع

 .وحد الزنا، وحد رشب اخلمر
            

=
=
=
=
=
=
=

 ). ٢/  ٢٢( ، املجموع رشح املهذب للنووي ) ٢١٢/  ٥( رشح فتح القدير البن اهلامم : انظر)  ١( 
 .) ٣٣٦/  ٣( هى اإلرادات للبهويت ، رشح منت) ٢٤٤/  ٤( اإلقناع للحجاوي : انظر) ٢(
 .) ٥٦/  ٤( البحر املحيط : انظر) ٣(
 .) ٧٧/  ٦( كشاف القناع للبهويت  ،) ٢١٢/  ٥( دير رشح فتح الق: انظر) ٤(
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رة رشعاً وتوقيفيـةاتفق العلامء عىل أن احلدود  ، أي إنـه لـيس ألحـد مـن مقدّ

ولكن املراد ، )١(؛ ألن ذلك نصب للرشع بالرأيابتداءَ بالقياسالبرش أن يثبت حداَ 
بالقياس يف احلدود أن يرد من الشارع احلكيم تقدير حـدٍ يف موضـعٍ يمكـن إدراك 

فهـل  ،خـرثم نجد هذا املعنى يف موضع آ ،املعنى املناسب الذي تعلق به هذا احلد 
هـذه صـورة ، كـام تعلـق بـذلك املوضـع أم ال ؟، يتعلق به ذلك املقدار من احلـد

هـو إحلـاق جنايـةٍ غـري : القيـاس يف احلـدود: ويمكن تعريفها بـأن يقـال، املسألة
اكهام يف علة رشع احلكـم ؛ الشرتىل حدها بجنايةٍ منصوصٍ عىل حدهامنصوصٍ ع

أخـذ مـال  ، بجامعالسارق يف وجوب القطع عىل )٢(مثل قياس النباش، يف األصل
 .الغري عىل سبيلٍ اخلفية

 
 

 ) . ٥٦/  ٥( البحر املحيط للزركيش  : انظر ) ١(
ـــ) ٢( ـــوتى و:اشالنبّ ـــور امل ـــبش قب ـــن ين ـــو م ـــه ـــاـيس ـــان منه ـــر. رق األكف ـــاء : انظ ـــة الفقه ـــم لغ  معج

 .) ٤٧٣ص ( 
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 :اختلف األصوليون يف حكم إثبات احلدود بالقياس عىل قولني 
وهو قول مجهـور األصـوليني مـن ، جيوز إثبات احلدود بالقياس :القول األول

، وحكي هذا القـول عـن القـايض أيب يوسـف )٣(واحلنابلة، )٢(والشافعية، )١(املالكية
 .)٤(صاحب أيب حنيفة

، )٥(، وهـو قـول مجهـور احلنفيـةبالقيـاسال جيوز إثبات احلـدود  :قول الثاينال
 .)٦(وبعض املعتزلة

 

تقريـب ، ، مـع رشح العضـد) ٢٥٤/  ٢( ر ابـن احلاجـب ـ، خمتصـ) ٦٢٨/  ٢( إحكام الفصول للبـاجي :انظر) ١(
 .) ٣٥٠ص ( الوصول البن جزي 

 .) ٣٤٩/  ٥( رازي ، املحصول لل) ٥٨٤/  ٢( ، الربهان للجويني ) ٧٩١/  ٢( رشح اللمع للشريازي  :انظر) ٢(
 .) ٣٤٢/  ٥، الواضح البن عقيل ) ٤٤٩/  ٣( ، التمهيد ) ١٤٠٩/  ٤( العدة : انظر) ٣(
 .) ٣٩٨ص ( ، املسودة آلل تيمية ) ٦٢٣ص ( بذل النظر لألسمندي : انظر) ٤(
 .) ٣١٨/  ٢( ، فواتح الرمحوت ) ٤١٤/  ٢( كشف األرسار للبخاري ، ) ٢٤٢/  ١( أصول الرسخيس : انظر) ٥(
 .) ٧٩٤/  ٢( املعتمد : انظر) ٦(
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 :                                              يمكن إرجاع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل ثالثة أسباب رئيسة

ـ :األول فحينئـذ جيـوز إجـراء ، ل علـة رشع احلكـم يف احلـدودهل يمكن تعقّ
 .                                                                                       )١(؟أم أنه غري ممكن فحينئذ ال جيوز ،القياس فيها

هبـا  ؛ فيكون احلكـم الثابـتالقياسهل داللة النص داخلة ضمن داللة :الثاين
ــاً  ــاس ثابت ــتبالقي ــري ثاب ــا غ ــت هب ــم الثاب ــون احلك ــة فيك ــة لفظي ــا دالل  ، أم أهن

 .)٢(؟ بالقياس 
،  وبالتـايل  الهل يف الرشيعة مجلة من املسائل ال جيوز استعامل القياس فيها  أم : الثالث

 .جيب البحث يف كل مسألة هل جيوز إجراء القياس فيها أم ال ؟ 
ريعة ـفاملانعون من إجراء القياس يف احلدود وهم احلنفية ذهبـوا إىل أن يف الشـ

 .ومن مجلتها احلدود، ائل ال جيوز استعامل القياس فيهامجلة مس
بـل ، فـال حيكمـون بـذلك يف اجلملـةوأما القائلون بجواز القياس يف احلدود 

 .)٣(يرون أنه البد من البحث يف كل مسألة هل جيوز إجراء القياس فيها أم ال
 
 

 .) ٤٥٢/  ٣( رشح خمترص الروضة للطويف : انظر) ١(
 .) ١٨٩ص ( ، حممد احلريتي  ما ال جيري القياس فيه: انظر) ٢(
، محود املباركي  د األصولينيما اختلف يف إجراء القياس فيه عن، ) ٥/٣٤٩( املحصول ، ) ٢/٧٩٥( مد املعت: انظر) ٣(

                      ي ، القيــاس يف العبــادات حممــد إهلــ) ٩٦ص (، عبــد املعــز حريـز ، القيـاس يف احلــدود والكفــارات) ٢٧٧ص ( 
 .)٥٤٣ص ( 

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ١٨٦
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

=

=

=

=

 أبيض
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

 



   ١٨٧       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

=

∆f^àÿ^=pwgª^=
ÔÿÉ˚^=úàƒ=

 : وفيه مطلبان
 .)املجيزين(القول األول ة  أصحاب عرض أدل: املطلب األول

 :استدل اجلمهور عىل جواز القياس يف احلدود بأدلة عديدة
مثل قوله ، عموم األدلة املثبتة حلجية القياس من الكتاب والسنة :الدليل األول

ارِ ﴿: تعاىل َبْصَ ا أُويلِ األْ وا يَ ُ تَربِ اعْ  .)١( ﴾فَ
عتبـار أن واملـراد باال،  سبحانه باالعتبار بحال الكفارأمر اهللا:ستداللوجه اال

، عل فعلهـم اسـتحق جـزاءً مثـل جـزائهمليعلم أنه إن ف، يقيس املرء حاله بحاهلم
ومـا أمـر ، )٢(؛ ألن فيه نقالَ للحكم من األصل إىل الفـرعوذلك متحقق يف القياس

 .اهللا به فهو واجب
اهللا إن أمـي ماتـت وعليهـا يا رسول : الذي سأله فقالللرجل  ملسو هيلع هللا ىلصومثل قوله 

 .)٣( »فدين اهللا أحق أن يُقىض، نعم«: قال. أفأقضيه عنها ؟، صوم شهر
، عىل ديـن اآلدمـي، دين اهللا الذي هو الصومملسو هيلع هللا ىلص قاس النبي  :وجه االستدالل

 .)٤(بجامع وجوب القضاء يف كل
طلقة ال تقييد فيها بحكـم دون واخلالصة أن األدلة الدالة عىل حجية القياس م

ص بعض األحكام وعا، حكم زان ، دون بعضمة مل ختصِ واإلطالق والعموم جيـوّ
، والقول بـأن القيـاس حجـة يف بعـض ل بالقياس من غري تقييد أو ختصيصالعم

 .٢: ، آيةسورة احلرش) ١(
                    ، رشح العضـــد ) ٧٩٢/  ٢( ، رشح اللمـــع ) ٦/  ٤( ، اإلحكـــام لآلمـــدي ) ٣٤٩/ ٥(  املحصـــول : انظـــر) ٢(

 .) ٢٢٠/  ٤( رشح الكوكب املنري  ،) ٤٥٠/  ٣( ، التمهيد )٢٥٤/  ٢(
 .) ١٩٥٣( وم، رقم احلديث رواه البخاري يف كتاب الصوم ، باب من مات وعليه ص) ٣(
 ) . ٣٧/  ٤( اإلحكام لآلمدي : انظر) ٤(
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، وقد اتفق العلـامء عـىل إما ختصيص للعام أو تقييد للمطلق، األحكام دون بعض
، وحيث ال دليل فإن أدلة حجية القيـاس تخصيص والتقييد ال بد له من دليلأن ال

ألحكـام، ومنهـا عمومها وعىل إطالقها ، فيكون القياس جيري يف مجيع اتبقى عىل 
 .)١(فهي من مجلة األحكام، القياس يف احلدود
واهللا يتــوىل ، م بالظــاهرأُمــرت أن أحكــ«:قــالملسو هيلع هللا ىلص أن النبــي  :الــدليل الثــاين

 .)٢(»الرسائر
ه يف أن إثبات احلدود بالقياس عمل بالظـاهر الـذي أُمرنـا بـ: وجه االستدالل

 .احلديث السابق وما يف معناه
، استعامل الصحابة رضوان اهللا عليهم هلذا النـوع مـن القيـاس: لدليل الثالثا

ــر ــوا اخلم ــل قاس ــرتاء يف ك ــامع االف ــذف بج ــىل الق ــت، ع ــا ثب ــك م ــل ذل                     ودلي
جلـد يف اخلمـر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبـي «:حني عن أنس بـن مالـك ريض اهللا عنـهيف الصحي

فقال عبد الرمحن بـن ، سفلام كان عمر استشار النا، وجلد أبو بكر أربعني، أربعني
 واستشـار عمـر ، )٣(»فجلـد عمـر ثامنـني، ا كأخف احلـدود أر أن جتعله: عوف

طالـب ريض اهللا ، فقال له عـيل بـن أيب عنه الصحابة يف حتديد حد اخلمر ريض اهللا

مـع رشح )  ٢٥٤/  ٢(  ر ابـن احلاجـبـ، خمتصـ) ٦٢٩/  ٢( ، إحكام الفصول )  ٩٤/  ٤( قواطع األدلة : انظر) ١(
، كشـف ) ٨٢٦/ ٢(  هنايـة السـول لإلسـنوي ، ) ٦/  ٤( ، اإلحكـام لآلمـدي ) ٣٤٩/  ٥( ، املحصـول العضد

، )  ٤٥٠/  ٣( ، التمهيـد ) ١٤٦٠/  ٤( ، العـدة ) ٣٩٨( ص  ، املسودة آلل تيمية) ٣٠٤/  ٣(  األرسار للبخاري
 ) . ٣٧٧ص (  إرشاد الفحول للشوكاين

 

احلديث بني الفقهاء واألصوليني ، وال وجود له يف كتب احلديث املشهورة ، وال األفراد املنثـورة ، كـذا اشتهر هذا ) ٢(
وجزم العراقي بأنه ال أصل له ، وكذا أنكره املزي وغريه ، وذكر )  ١٧٥حديث ( قال السخاوي يف املقاصد احلسنة 

            ويف معنـاه مـا رواه البخـاري يف صـحيحه ،الشافعيأن هذا من كالم اإلمام  ) ٣٠ص ( السيوطي يف الدرر املنتثرة 
إنكـم : [ريض اهللا عنها أن النبي قـال  من حديث أم سلمة)  ١٠٧٨/  ٣( ، ورواه مسلم يف صحيحه )  ٨٦٨/  ٢( 

ختتصمون إيلِّ فلعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض ، فأقيض له عـىل نحـو مـا أسـمع ، فمـن قضـيت لـه 
 ] .أخيه فال يأخذ منه شيئاً  يء من حقـبش

، ورواه )  ٦٧٧٣( رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب احلدود ، باب ما جاء يف رضب شارب اخلمر ، رقم احلديث ) ٣(
 ) . ١٧٠٦( مسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود ، باب حد اخلمر ، رقم احلديث 
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لـد ثامنـني؛ أل«:عنه وإذا هـذ ، وإذا سـكِر هـذ، نـه إذا رشب سـكِرأر أن جيُ
مبينـا وجـه  )٢(قال الصفي اهلندي. فجلد عمر ثامنني )١( »فرتي ثامنني، وحد املافرت

والشك «: ود بالقياس من خالل األثر السابقاالستدالل عىل جواز استنباط احلد
قبيـل إذ لـيس هـو مـن اجتهاد الصحابة يف حد شارب اخلمـر؛ أي   -يف أنه قياس

ثـم إنـه مل ، )٣(»مجاع  فهو إذن قياسوال هو إ   ، جتهاد يف النص والرباءة األصليةاال
، فكـان ذلـك د عىل عمر كيف يثبت احلد بالقيـاس، بـل ارتضـوه وعملـوا بـهينكر أح

 .)٤( جواز استعامل القياس يف احلدودإمجاعاً  منهم عىل
 .القياس عىل خرب الواحد: الدليل الرابع

كـل واحـدٍ مـنهام ن إمن حيـث ، أن القياس يف معنى خرب الواحد: وبيان ذلك
ه الظن ، وإثبـات احلـدود جـائز بخـرب الواحـد ،وجيوز فيه السـهو واخلطـأ، طريقُ

 وكذلك أيضاً شهادة الشهود تثبت هبـا احلـدود وإن، فكذلك جيوز إثباهتا بالقياس
زنا عليهم اخلطأ وتعمد الكذب  أوالً، القياسجيوز أن تثبت احلدود ب، فكذلك جوّ

 . )٥(واجلامع أن كالً منها يفيد الظن 

، وهو منقطع ألن ثور بن زيد الـدييل مل يلحـق عمـر بـال  يف كتاب احلد يف اخلمر)   ٤٥/  ٢( رواه مالك يف املوطأ ) ١(
خالف ، لكن وصله النسائي يف السنن الكرب يف كتاب احلد يف اخلمر ، باب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب قتادة 

يف  كما، وصـححه احلـ)  ٣٢٠/  ٨( ، ووصـله البيهقـي يف السـنن الكـرب )  ٥٢٨٨( عن أنس ، رقـم احلـديث 
 ) . ١٤٢/  ٤( تلخيص احلبري البن حجر : وانظر . ووافقه الذهبي )  ٣٧٥/  ٤ (املستدرك 

حممد بن عبد الرحيم بن حممد األرموي، أبو عبد اهللا صفي الـدين اهلنـدي الفقيـه األصـويل الشـافعي، مـن :  هو ) ٢(
، شـذرات )٣/٤٠٠(الـدرر الكامنـة البـن حجـر : انظر يف ترمجتـه ، )هـ٧١٥ت . (هناية الوصول، الفائق: مصنفاته
 ).٦/١٦٨(الذهب 

مـع رشح العضـد ، الـردود )  ٢٥٤/  ٢( ر ابـن احلاجـب ـخمتص: وانظر يف هذا الدليل أيضاً ،)  ٣٢٢٠/  ٧( هناية الوصول ) ٣(
 ) . ٢٢٠/  ٤(  ، رشح الكوكب املنري)  ٤٥٠/  ٣( ، التمهيد )  ١٤١٠/  ٤( ، العدة )  ٥٨٤/  ٢( والنقود للبابريت

ــــــاع ) ٤( ــــــة اإلمج ــــــر يف حكاي ــــــدة : انظ ــــــد )  ١٤١٠/  ٤( الع ــــــدي )  ٤٥٠/ ٣( ، التمهي ــــــام لآلم  ، اإلحك
 ) . ٤٤٨/  ٣( ، رشح خمترص الروضة للطويف )  ٣٢٢٠/  ٧( ، هناية الوصول  )  ٣٠/  ٣( ، اإلهباج )  ٦٢/  ٤( 

 ، التمهيـــــد )  ١٤١١/  ٤( العـــــدة : ، وانظـــــر كـــــذلك )  ٧٩٣/  ٢( رشح اللمـــــع للشـــــريازي : انظـــــر ) ٥(
ــدي ) ٤٥٠/  ٣(   ــام لآلم ــول ) ٦٢/  ٤( ، اإلحك ــام الفص ــول) ٦٢٩/  ٢( ، إحك ــاظر )٥/٣٥٣( ، املحص ــة الن ، روض

)٣/٩٢٧(.  
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د استعملوا القياس أن املانعني من إجراء القياس يف احلدود  ق: الدليل اخلامس
زمهم أن ال ، ويلهم يدل عىل أن القياس فيها جائز، وهذا تناقض منيف هذا املوضع

 .يعرتضوا عىل املجيزين
ومن املسائل التي استعملوا فيها القيـاس يف احلـدود أهنـم أوجبـوا احلـد يف    

اً عـىل الـردء يف قياسـ -وهـو املعـني واملنـارص- املحاربة بقطع الطريق عىل الـردء
 .استحقاق الغنيمة

 .)١(واخلالصة أن أصحاب أيب حنيفة قد تناقضوا  وقاسوا يف باب احلدود
          أن املـانعني مـن القيـاس يف احلـدود كـام أثبتوهـا بالقيـاس : الدليل السـادس

 إن)٢(فقد أثبتوها باالستحسان أيضاً ، فقالوا يف مسـألة شـهود الزوايـا -كام تقدم-
ـى العقـل، حيـث إن ، مع أنه خالف مقتضـملشهود عليه جيب رمجه باالستحسانا

العقـل وهـو  إثبـات احلـدود ، فألن يُعمـل بـام يوافـق اختالفهم يدل عىل كذهبم
أما احلدود فقـد : (فعي مبيناً تناقضهم يف هذا البابقال اإلمام الشا .بالقياس أوىل
 ، فإهنم زعموا يف شـهود الزوايـا م فيها حتى تعدوها إىل االستحسانكثرت أقيسته

صناً وإال فاجللد استحساناً  أن املشهود عليه جيب رمجه إن كان ، مـع أنـه خـالف حمُ
 .)٣( )يُعمل بام يوافق العقل كان أوىل فألن ،العقل

يثبـت بـام يوجـب العلـم ومل ، أنه حكم ليس فيـه دليـل قـاطع: الدليل السابع
 .)٤(فجاز إثباته بالقياس، امفأشبه غريه من األحك، ويقطع العذر

، ) ٢٥٠/  ٢( كذلك ابـن برهـان يف الوصـول ، و) ٥٨٤/  ٢( تناقضات  يف الربهان نقل إمام احلرمني مجيع هذه ال) ١(
ــول  ــرازي يف املحص ــاً ). ٣٥٠/  ٥( وال ــر أيض ــول: وانظ ــة الوص ــد )٧/٣٢٢٤( هناي ــع )٣/٤٥٠(، التمهي ، رشح اللم

)٢/٧٩٤.( 
 

، ثم إن كل واحـد مـنهم ذكـر رجل أنه زنا بامرأة يف بيت صغري مسألة شهود الزوايا هي إذا شهد أربعة شهود عىل) ٢(
ود قذفة عند أمحـد ، واعترب الشهنت الزوايا متباعدة سقطت الشهادة، فإن كاالبيت غري ما ذكره اآلخرونية من زاو

دَّ املشهود عليهام لت، وإذا تقاربت الزوايا كملت الشهادة وقُبومالك والشافعي، خالفاً ألصحاب الرأي عند ، وحُ
رشح فـتح : انظـر. دم اكـتامل الشـهادة، وهـو القيـاس حد عليهام لعال: احلنابلة واحلنفية واملالكية، وقال الشافعي

 .) ١٨٣/  ١٠( املغني البن قدامة  ،) ٢٥٩/  ٥(  املزين هبامش األم ، خمترص) ٢٨٦/  ٥( القدير
 

 .) ٢٥٩/  ٥(  املزين هبامش األم خمترص: انظر) ٣(
 ). ٧٩٣/  ٢( ، رشح اللمع ) ١٤١١/  ٤( العدة : انظر) ٤(
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من األحكام أن املعنى الذي اوجب العمل بالقياس يف غري هذا  :الدليل الثامن
ل عـىل صـحتها وقيـام الـدلي، وهو معرفـة علـة األصـل، احلدودموجود ههنا يف 

؛ فوجـب أن جيـوز إثبـات احلكـم هبـا كـام نقـول يف سـائر وسالمتها مما يفسـدها
 .)١(املواضع

 )املانعني( عرض أدلة أصحاب القول الثاين : املطلب الثاين
 :ز القياس يف احلدود بأدلة عديدةاستدل احلنفية عىل عدم جوا

ع للردع والزجر عن املعايصأن احل: الدليل األول الـردع ال  وما يقع بـه، د رشُ
ال يعلمـه ، ك اختصاص احلكم بمقـدار دون مقـداروكذل، يعلمه إال اهللا عزوجل

 .)٢(إثبات يشء من ذلك بالقياسفال جيوز ، إال اهللا عز وجل
يف حـد ) املائـة(كعدد ، دود تشتمل عىل تقديرات ال تُعقلأن احل :الدليل الثاين

ـل والقيـا، فهي كـاألمور التعبديـة، يف حد القذف) الثامنني(و، الزنى س فـرع تعقّ
فال جيوز إذن جريان القياس يف احلدود كام ال جيوز إثبـات ، املعنى يف حكم األصل

 .)٣(الصلوات وأنصبة الزكوات بالقياسأعداد ركعات 
يصـح أن  هـو شـبهة والوعىل هذا ف، أن القياس إنام يفيد الظن :الدليل الثالث

ــه  ــبهات، لقول ــدفع بالش ــدود ت ــد؛ ألن احل ــه احل ــت ب ــدود «:ملسو هيلع هللا ىلصيثب ادرءوا احل
 . )٤(»بالشبهات

، إرشـاد الفحـول         ) ١٤١١/  ٤( ، العـدة ) ٢٥٠/  ٢( ، الوصـول إىل األصـول ) ٧٩٣/  ٢( رشح اللمع : انظر) ١(
 ). ٣٧٧ص ( 

، التلخـيص إلمـام ) ٢٦٦/  ٢( ، أصـول اجلصـاص ) ٩٣/  ٤( ، قواطع األدلة ) ٧٩٥/  ٢( رشح اللمع : انظر) ٢(
 )    ٢٩٣/  ٣( احلرمني 

ـــر) ٣( ـــامم :انظ ـــن اهل ـــر الب ـــابريت ، ) ٣٢٠/  ٣( التحري ـــود للب ـــردود والنق ـــري، ال ـــر والتحب ـــه التقري  ومع
 ). ١٠٣/  ٤( ، تيسري التحرير ألمري بادشاه ) ٣١٧/  ٢( ، فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت ) ٥٨٥/  ٢( 

   

 ، ورواه البيهقـــي يف الســـنن )  ٨٤/  ٣( يف كتـــاب احلـــدود والـــديات )  ٨٤/  ٣( رواه الـــدار قطنـــي ) ٤(
              ما جاء يف درء احلدود بالشبهات عـن عـيل ريض اهللا عنـه ، وضـعفه األلبـاين يف إرواء الغليـل ، باب )  ٢٣٨/  ٨( 
        يف كتاب احلدود ، باب ما جاء يف درء احلدود ، والدار قطنـي يف السـنن )  ٢٥/  ٤( ورواه الرتمذي ، ) ٣٤٣/  ٧( 
ادرءوا احلـدود عـن : ( ة ريض اهللا عنهـا مرفوعـاً بلفـظكلهم عن عائش)  ٨/٢٣٨( والبيهقي يف السنن ) ٣/٨٤( 

)  املسلمني ما استطعم ، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله ، فأن اإلمام خيطىء يف العفو خري من أن خيطـىء يف العقوبـة 
 .) ٢٥/  ٨( األلباين يف اإلرواء  وقد ضعفه
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جلاز إثبـات صـالة سادسـة ، و جاز إثبات حد بالقياسل: قالوا :الدليل الرابع
 .)١(بالقياس

رع أوجـب ـ؛ ألن الشـإنام مل نُجـز القيـاس يف احلـدود: قالوا :الدليل اخلامس
نا أهنا وضعت فعرف، يف حمل آخر هو أوىل باإلجياب فيهومل يوجبها ، احلدود يف حمل

 .وضعاَ ينايف القياس
اتبـة الكفـار مـع أهنـا أوىل أن القطع وجب بالرسقة ومل جيب بمك: وبيان ذلك

، والقـذف بالزنـا يوجـب احلـد، ها من اطالعٍ عىل عورات املسلمني؛ ملا فيبالقطع
فلـام رأينـا أن الشـارع مل ، ألنـه أعظـم جرمـاً يوجبه وهو أوىل؛ والقذف بالكفر ال 

 .)٢(يلتفت إىل هذه األولوية عرفنا أن القياس ال جيوز  يف احلدود
 

 
 

 

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=

 .) ٢٩٤/  ٣( التخليص : انظر ) ١(
، القيـاس يف )٧/٣٢٢١( ، هنايـة الوصـول)  ٦٣/  ٤( ، اإلحكام لآلمـدي )  ٢٥٣/  ٢( الوصول إىل األصول  ) ٢(

 ). ٥٥٠(العبادات، حممد منظور إهلي ص 
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 :وفيه مطلبان
 )املجيزين(مناقشة أدلة أصحاب القول األول : املطلب األول

       الـواردة عـىل أدلـة الفـريقنييف هذا املبحث أذكر االعرتاضـات واإلجابـات 
 .بذكر مناقشات احلنفية ألدلة اجلمهور وأبدأ، سألةيف امل

 .استدالهلم بعموم أدلة حجية القياس -١
، وإنام م ؛ ذلك أنه ليس كل قياس حيتج بهناقشه املانعون بعدم التسليم بالعمو 

 .فرت رشوطه وأركانه وانتفت موانعهحيتج بالقياس الذي تو
أي غري حمدد ومن رشوط حجية القياس أن يكون حكم األصل معقول املعنى 

ر رة ال تُعقل فيها العلة كعدد ا، ومقدّ دَّ قَ ، والقياس ملائة يف حد الزناواحلدود أمور مُ
ل العلة  .)١(فرع تعقّ

، ن ما ال تُعقل له من األحكام علة؛ فـإن القيـاس متعـذر فيـهبأنا نسلم أ: وأجيب
ـل املعنـى املوجـب لتقـديرهامجيع احلـدود ال يُ  ولكن ال نسلم أن ، وال يمتنـع أن تعقّ

م يوجـد هـذا املناسـب يف صـورة ، ثـألمرٍ مناسب ولعلةٍ معقولـةيرشع الشارع احلد 
ويثبت ذلك بعد البحث واالستقراء، أخر. 

: ، مثال ذلـكوالوقوع دليل اجلواز وهناك مسائل وقع فيها القياس يف احلدود 
 .القاذف يف وجوب جلده ثامنني جلدة، بجامع االفرتاءعىل  قياس شارب اخلمر

فهذه املسائل وغريها تُثبت أن القياس جيري فيام يُعقل معناه ، أمـا مـاال يُعقـل 
معناه فال خالف بيننا وبينكم يف عدم جريان القياس به ؛ ألنه فقد العلة وهي ركن 

 .)٢(القياس

 ).٤/١٠٣( ، تيسري التحرير) ٣١٨/  ٢( وت ، فواتح الرمح) ٣٢٠/  ٣( التقرير والتحبري : انظر) ١(
 

، رشح العضـد )٣/٣٠(، اإلهبـاج البـن السـبكي )  ٣٢٢٢/  ٧( ، هنايـة الوصـول )  ٤٥٤/  ٣( التمهيد : انظر) ٢(
)٢/٢٥٥.( 
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، بل هلا معنى معقولة املعنى مطلقاً حلدود ليست أنا ال نسلِّم أن ا: وجواب آخر
قال بعـد إقـرار  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ، يدل عليه)١(اقرتاف املعايصوهو الردع والزجر عن 

ـي مــن أحــدٍ مــنهم إال جعلتــه  إن اهللا ال: (بالزنــا )٢(مــاعز بــن مالــك  يمكنـّ
 .)٣( )نكاالً 

يـدل هري هلم من الذنب الذي وقعوا فيه، وأيضاً فإن احلدود كفارة ألهلها وتط
فعوقب يف الـدنيا فهـو  -أي الذنوب-ومن أصاب من ذلك شيئاً :(ملسو هيلع هللا ىلصعليه قوله 

 .معنىً معقوالً، فهي زواجر وجوابر فدل ذلك عىل أن للحدود )٤( )كفارة له
باحلكمـة ال يُسـلّم ، والتعليـل عليه بأن هذه حكمة وليست علـة وقد يُعرتض

 .لعدم انضباطها
وا شـارب القياس يف احلدودأمجع الصحابة عىل جواز : (قوهلم -٢ ، حيث حدّ
 .لخا) ر ثامنني جلدة قياساً عىل القاذفاخلم
 :عىل هذا الدليل بثالثة اعرتاضاتاعرتض احلنفية  

أنا ال نسلم لكم دعو اإلمجـاع هنـا ؛  فقـد ثبـت أن عـثامن بـن  :االعرتاض األول
 فقـال عـيلٌ  ،يف اخلمر  )٥(عنه أمر علّياً ريض اهللا عنه بجلد الوليد بن عقبةعفان ريض اهللا 

ـك«: ربعـني قـال لـه عـيلبلـغ األ ، فلـاماجلـده: )٦(جعفرلعبد اهللا بن  سِ لَـدَ أمْ      ، جَ

 ) . ٥٨/  ١٢( ، فتح الباري البن حجر ) ١١٤/ ٢( إعالم املوقعني البن القيم : انظر) ١(
م يف عهد النبي : هو ماعز بن مالك األسلمي، قال ابن حبان) ٢( جِ لقـد رأيتـه : وقال ملا رمجهملسو هيلع هللا ىلص له صحبة، وهو الذي رُ

ريب ، وماعز لقب له: اجلنة، وقيل يتحضحض يف أهنار ، )  ٤٠١/  ٣( االستيعاب البن عبـد الـرب : انظر يف ترمجته.إن اسمه غَ
 ) . ٥٢١/  ٥( اإلصابة البن حجر 

 

 ) .١٦٩٢(رواه مسلم يف كتاب احلدود ، باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا ، رقم احلديث) ٣(
 )  .١٨(م احلديث ، رق) ١١(، بابرواه البخاري يف كتاب اإليامن) ٤(
ربه اخلمـر وسـوء ـ، وملـا علـم بشـعفان ألمه ، والّه عثامن الكوفة هو الوليد بن عقبة بن أيب معيط ، أخو عثامن بن) ٥(

                   اإلصـابة البـن حجـر  ،) ٤١٢/  ٣( سـري أعـالم النـبالء للـذهبي:ر ترمجتـهانظـ. هــ ٦١، تويف سـنة سريته عزله
 )٦٣٧/  ٣(. 

 

 ،أرض احلبشة ملا هـاجر أبـواه إليهـاهو عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب اهلاشمي القريش ، صحايب جليل ، ولد يف ) ٦(
              ، اإلصـابة ) ٤٥٦/  ٣( سـري أعـالم النـبالء : انظـر ترمجتـه.  هـ ٨٠، تويف سنة كان أمرياً يف جيش عيل يوم صفني

 )٢٨٩/  ٢ (. 
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ـنَّة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسولُ اهللا  أربعني، وجلد أبو بكر أربعني، وجلـد عمـر أربعـني، وكـلٌ سُ
 .)١(، وعلم بذلك عثامن ومل ينكر عليه»وهذا أحب إيلّ 

، وعيلٌ وعثامن رجعـا إىل األثر عىل أن املسألة فيها خالف، فعمر زاد أربعني فدل هذا
 . )٢(، وال إمجاع مع وجود اخلالفتفق عليه وهو األربعونالقدر امل

معوا عىل: وأجيب ، أن شارب اخلمر جيلـد ثامنـني جلـدة سلّمنا لكم أهنم مل جيُ
 .عىل جواز إجراء القياس يف احلدودولكنهم أمجعوا 

د يف اخلمر بالقياس؛ بل باإلمجاع املزيل لشـبهة : هذا ونوقش القيـاس، بأنه مل حيُ
 .  )٣(وال يلزم من اجلواز بالقياس املُزال الشبهة اجلواز بالقياس مطلقاً 

 :وأجيب بجوابني
قل التقدير بالرأي هناأن هذا الكالم ال يتوجه؛ : األول  .ألنه قد عُ
إلمجـاع ، وإذْ قد استدل أهـل ابالقياس إلمجاع ينعقد باالستداللوألن ا: الثاين

لم بعمـل أهـل زالت شبهته بعد تقرر اإلمجاع، وإنام مل يكن مزال الشبهة أصالً  ، فعُ
 .  )٤(اإلمجاع أن الشبهة الراسخة يف القياس غري مانعة عن العمل به يف احلدود

إن جعل الصحابة حد اخلمـر ثامنـني جلـدة مل : قال املانعون:االعرتاض الثاين 
ــذف ــد الق ــىل ح ــاس ع ــل القي ــن قبي ــن م ــارات يك ــن إش ــذاً م ــان أخ ــام ك                ، وإن

، حيث كان أمره وهديه يف الزيـادة والنقصـان موقوفـاً عـىل فسـاد ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رسول
للزيـادة عليـه عنـد ظهـور ، ثم أمجعوا عىل ثامنني منعاً وصالحه ولذا زادواالزمان 

الرأي لتعيـني ، ورعـن صاحب الش، فمراتب احلدود كانت مأخوذة مفساد شديد
 .كل عدد بحسب الزمان

 .) ١٧٠٧( قم احلديث ، ره يف كتاب احلدود ، باب حد اخلمرحاألثر رواه مسلم يف صحي) ١(
، ما ال جيري القياس فيـه، حممـد )٢٩٤ص (إجراء القياس فيه عند األصوليني، محود املباركي  ما اختلف يف: انظر) ٢(

 ) .١٩٤ص (نصار احلريتي 
 .) ٣١٨/ ٢(فواتح الرمحوت : انظر) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
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اخلمر ثامنني، وروي عنه أنه جلـد فيهـا أربعـني،  أنه جلد يف ملسو هيلع هللا ىلصفقد روي عنه 
، وهبـذه اإلشـارة أخـذ يرضبه كل رجل بنعله رضبتني، فيصـبح املجمـوع ثامنـني

يبتـدعوا أهنـم مل ؛ فثبت هبـذا ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة فجلدوه ثامنني ليوافقوا فعل رسول اهللا
 .)١(؛ بل بإشارة النصإجياب حد القياس

 :ةوأجيب عن هذا االعرتاض بأجوب
، فثبت القياس يف احلدود ابتدأواأن القصة يف اجلملة تدل عىل أن الصحابة  )أ(

 .)٢(املطلوب وهو جواز القياس يف احلدود
قـال ، وهذه الزيادة شاذة كـام أنه جلد يف اخلمر ثامنني ملسو هيلع هللا ىلص أنه مل يثبت عنه) ب(

قـول ، فلم يبق إال أن الصحابة ابتدأوا القياس يف احلدود بـدليل )٣(اإلمام الشوكاين
وهـذا  »، وحـد املفـرتي ثامنـونهذ افرت ، وإذاإذا سكر هذ« : يل ريض اهللا عنه ع

 .)٤(هو املطلوب إثباته
از أن يكـون أن هذا االعرتاض منقوض بأن احلنفية مع اجلمهـور يف جـو) ج(

رب عـىل حـد ـس الصحابة حد الش، واستدلوا عىل ذلك بقياع قياساً مستند اإلمجا
؛ ألن لقول بجواز إثبات احلـدود بالقيـاس، وهبذا االستدالل يلزم احلنفية االقذف

، والبـد هلـذا عىل قياس حد الرشب عىل حـد القـذف -كام ذكروا-اإلمجاع انعقد
 . )٥(اإلمجاع من مستند وهو القياس

 :؛ إذ ال يمكن التوفيـق بـني قـوهلممذهب احلنفيةومن هنا حصل التناقض يف 

 .) ٣١٨/  ٢( واتح الرمحوت ، ف) ١٠٤/  ٤( حرير تيسري الت: انظر) ١(
 .) ٨٥ص ( ياس فيه عند األصوليني  ما اختلف يف إجراء الق:انظر) ٢(
أبـو عـيل بـدر الـدين : والشوكاين هو، ) ١٤٣/  ٤( خيص احلبري البن حجر ، تل) ١٥١/  ٧( نيل األوطار : انظر) ٣(

لسـلف، إرشـاد الفحـول، نيـل التحف يف مـذاهب ا:همن مؤلفاتحممد بن عيل بن حممد الشوكاين، اإلمام املجتهد، 
م ، معجـ)٢/٢١٤(البدر الطـالع للمؤلـف : تهانظر يف ترمج ،) هـ ١٢٥٠ت (ع، الدرر البهية ، البدر الطالاألوطار

 .)٥٣/ ١١( املؤلفني لرضا كحالة 
 .) ١٩٦ص ( ا ال جيري القياس فيه م: انظر) ٤(
 .)٥٦١ص (، القياس يف العبادات ) ٢٤٠/ ٢(الرمحوت  فواتح: انظر) ٥(
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)  القياس يصح أن يكون مستنداً لإلمجـاع:(وبني قوهلم) ت بالقياساحلدود ال تثب(
 .)١( بناء عىل استدالهلم بإمجاع الصحابة عىل قياس حد اخلمر  عىل حد القذف

املسـتند أعـم مـن : (ا التناقض قال صاحب مسـلّم الثبـوتوللخروج من هذ
هـذا ؛ ألن اليشء ربام يكون مستنداً وال يكون مثبِتاً ؛ كقطعـي سـنده ظنـي ، فـإن املثبت

، وصـح للحـد عنـدنا ، ومن  ههنـا ال يكـون القيـاس مثبِتـاً السند ال يكون مثبِتاً للقطع
، فاحلد ههنا ثبـت ن إثبات احلدمستنداً للحد؛ وذلك  ألن اإلمجاع رافع للشبهة املانعة ع

ود ال تثبـت احلـد: انـدفع تـوهم التنـاقض بـني الكالمـني، فس مستندوالقيا باإلمجاع،
 . )٢(  )، والقياس يصلح سنداً لإلمجاع إلثبات احلدود بالقياس

ع عقب حماولة شيخه دفـ-وقد أنصف شارح مسلّم الثبوت حني قال رمحه اهللا 
؛ فـإن الفتـو وهذا ال يسمن وال يغني من جوع(:-تناقض احلنفية يف هذه املسألة

؟ مـن القيـاس فهـو ع من أين علموا احلدا كان حراماً من غري دليل، فأهل اإلمجاملّ 
 .أو من غريه وهو مفروض االنتفاء، املثبت

فـإن  ،الكالم يف هذا اإلظهـار: قلت. القياس ليس بمثبت بل مظهر: ن قيلوإ 
الصـحابة أمجعـوا هبـذا القيـاس عـىل حـد : بل نقـول، احلنفية يمنعونه يف احلدود

 . )٣( )...لِّص إال أن يمنعوا كونه قياساً فإثباته احلد جممعٌ عليه، وال خمُ ،  الرشب
إن : عـىل احلنفيـة يف قـوهلم )٥(وقـد شـنّع ابـن حـزم: ()٤( قال احلافظ ابن حجر

 .)٥٦٢ص (القياس يف العبادات : انظر) ١(
 .)٨٩ص (قياس فيه عند األصوليني ، ما اختلف يف إجراء ال)٢٤٠/ ٢(البن عبد الشكور  بوتمسلم الث: انظر) ٢(
 .)٢٤٠/ ٢(تح الرمحوت لألنصاري فوا: انظر) ٣(
: ، صاحب املصنفات، من أشـهرهافضل، شيخ اإلسالم خامتة املحققنيأمحد بن عيل بن حممد الشافعي، أبو ال: هو)٤(

البدر الطالع : انظر يف ترمجته). هـ٨٥٢ت . ( الكامنة، الدرر خاري، هتذيب التهذيب، نزهة النظرفتح الباري يف رشح الب
 ).٧/٢٧٠(، شذرات الذهب )١/٨٧(

هري، نشأ شافعياً ثم انتقل إىل مذهب  أهـل الظـاهر، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندليس الظا: هو) ٥(
: انظـر يف ترمجتـه).  هـ٤٥٦ت. (اإلحكام يف أصول األحكام ، املحىل باآلثار: كان إماماً فقيهاً أصولياً، من مؤلفاته

 ).١/٢٤٣(، الفتح املبني)٣/٣٢٥(وفيات األعيان
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ومن وافقه منهم بأن حد اخلمـر  )١(القياس ال يدخل يف احلدود مع جزم الطحاوي
 .)٢( )وقع بالقياس عىل حد القذف 

 .الخ...)  إن القياس يف معنى خرب الواحد:(قوهلم وأما -٣
وإن كـان  -بني القياس وخـرب الواحـد   فرقاً  بأن هناك فقد نوقش هذا الدليل

إال أن القياس يدل عىل احلكم بواسطة وهي العلة اجلامعة  -كالً منهام طريقه الظن
ومـا دل ، د فإنه يدل عىل احلكم بـدون واسـطة، أما خرب اآلحاواألصل بني الفرع

 .)٣(عىل احلكم بدون واسطة أوىل مما دل عليه بواسطة
؛ فالبـد مـن معرفـة واحد أيضاً يدل عىل احلكـم بواسـطةبأن خرب ال: وأجيب

كم بقبول خربه فاستوياعدالة الراوي وصد  .قه حتى حيُ
ردَّ هذا اجلواب جوهرياً بـني القيـاس وخـرب  فرقاً ، بل إن هناك بعدم التسليم وُ

والتـي هـي  -طأ؛ ألن الوقوف عـىل العلـةل يف القياس احتامل اخلالواحد؛ فاألص
إذا ثبتت العلة بالنص أو اإلمجاع، وذلك أمـر نـادر ال يتيقن منه إال  -مناط احلكم

 .يف العلل
وهـو  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألنـه قـول الرسـولالواحد فاألصل فيه احتامل الصـوابأما خرب 

 وهـو -تـرد عليـه الشـبهة مـن جهـة طريقـه  ، وإناممعصوم من اخلطأ يف الترشيع
 .زالت الشبهة ثبتت به احلجة قطعاً فمتى  -النقل

ا كان أقو وأوىل مم -وهو خرب الواحد-ا كان األصل فيه احتامل الصواب وم
 .)٤(-وهو القياس-األصل فيه احتامل اخلطأ 

ر ـ، خمتصـالعقيدة الطحاوية: الفقيه احلنفي، من مؤلفاتهمة املرصي الطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سال:هو) ١(
                 تـذكرة احلفــاظ للــذهبي : انظـر يف ترمجتــه).هـــ  ٣٢١ت (الطحـاوي، رشح اجلــامع الكبـري، رشح معــاين اآلثـار

 .  ) ١٠٢/  ١( ، اجلواهر املضية ) ٨٠٨/  ٣( 
 .)١٥٨/  ٣( عاين اآلثار للطحاوي ، رشح م) ٤٥٤/  ٧( اإلحكام البن حزم : وانظر).  ٧٣/  ١٢( فتح الباري ) ٢(
 ) . ١١٦/  ٣( تيسري التحرير : انظر) ٣(
 ).٩٦ص( ، ما اختلف يف إجراء القياس فيه عند األصوليني)  ٣٧٨/  ٣( كشف األرسار :انظر) ٤(
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ت ليس له تأثري يف عدم قبول القيـاس يف إثبـا فرقويمكن أن جياب بأن هذا ال
 .) ١(احلدود 

 .إن احلنفية قاسوا يف باب احلدود وأما قوهلم -٤
 :اعرتض احلنفية عليه باعرتاضني 

موضـع احلكـم بحـذف ، وإنـام هـو اسـتدالل عـىل أن هذا ليس قياساً  :األول
 ، وهــي عنــدنا ليســت مــن )٢(، وهــو مــا يعــرف بداللــة الــنصالفــوارق امللغــاة

 : )٣(يـالطريق يف حق الردء بام قاله الرسخسوأجابوا عن إثبات حد قاطع ، القياس
، )٤(أوجبنا حد قطاع الطريق عىل الردء بداللة النص؛ ألن عبـارة الـنص املحاربـة(

ينقطـع ، ومعناها لغة قهر العدو والتخويف عىل وجه وصورة ذلك بمبارشة القتال
وهلـذا  ،ل، والـردء مبـارش لـذلك كاملقاتـِحاربـة لغـة، وهذا معنى معلوم باملبه الطريق

 . )٥()يقام احلد عىل الردء بداللة النص؛ فالغنيمةاشرتكوا يف 
ص خمتلـف فيهـا هـل هـي قيـاس أم ال ؟، بـأن داللـة الـنوأجيب عن ذلـك 

؛ فإهنا إحلاق مسـكوت عنـه والراجح أهنا قياس؛ ألن تعريف القياس متحقق فيها
 . )٦(بمنطوق به الشرتاكهام يف علة احلكم

؛ ألن من رشط داللة النص أن ل بينهام ليست قياساً ببأن داللة النص ونوقش 
، بخالف القياس فـإن العلـة فيـه حتتـاج إىل ون العلة مفهومة بمجرد فهم اللغةتك

 .)٧(؛ فافرتقاتأمل واستنباط

 ). ٩٦ص ( القياس يف العبادات : انظر) ١(
 ) . ٢٠١/  ٢( أصول الرسخيس ، ) ٨٢٥/  ٣( الفصول يف األصول : انظر) ٢(
أصـول : ي احلنفـي، الفقيـه األصـويل املجتهـد، مـن مؤلفاتـهـحممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر شـمس األئمـة الرسخسـ: هو) ٣(

 ). ٢٨/  ٢(  ضية، اجلواهر امل) ١٥٨ص ( الفوائد البهية : انظر يف ترمجته).هـ  ٤٨٣ت .( الرسخيس، املبسوط يف الفقه 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهيم وأرجلهم إنام جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن : (وله تعاىليشري إىل ق) ٤(

 .  ٣٣اآلية : املائدة ) من خالف أو ينفوا من األرض 
 ). ٢٤٢/  ١( أصول الرسخيس ) ٥(
 ). ٢٨٧ص (  ، ما اختلف يف إجراء القياس فيه) ٤١٤/  ٢( كشف األرسار : انظر) ٦(
        ، القيـاس ) ٣٢٤/  ١( ، موازنة بني داللـة الـنص والقيـاس األصـويل ، محـد الصـاعدي ) ٤١٤/  ٢( كشف األرسار : انظر) ٧(

 ). ٥٧١ص ( يف العبادات 
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الوصـف املناسـب  بأنه ال يشـرتط يف القيـاس األصـويل أن ال يكـونوأجيب 
نطوق لعلة جامعة بينهام سواء ؛ بل القياس هو إحلاق مسكوت بممفهوماً من اللغة

، بحيث يفهم حكـم مل باللغة من النص عىل حكم األصلأكانت العلة يفهمها العا
ذا يثبـت وهبـ ،)١(، أو مل تكن العلة كـذلككوت من اللفظ وإن مل يرشع القياساملس

 .أن داللة النص من القياس
ضـع احلـد ثباتـاً ملوإننا أثبتنا احلد يف حـق الـردء إ: قال األحناف املانعون: ثانياً 

فأثبتنـا موضـعهام ، لنص؛ ألنه قد ثبت احلد عىل املفسـدين يف األرض بـادون احلد
بالقياس وهذا جائز، وإنام الذي ال جيوز هو إثبات ذلك يف غري الباب الذي ثبـت فيـه 

 .)٢(بالقياس؛ كإجياب القطع عىل النباش واحلد عىل الالئط
 :وأجيب عن ذلك بجوابني

؛ فقـد أوجـب اهللا نيّ الداللةيف املحارب مل يرد جممالً  وإنام كان بأن النص ) أ(
تعاىل احلكم عىل املحارب والساعي بالفساد ، وليس الردء ممن يشمله هذا االسـم 

 .)٣(نطقاً ، وإنام أثبتّم احلد لوجود املعنى فيه ، وهذا إثباتٌ للحد بالقياس 
أن الطريق الذي منعتم به إثبات احلد بالقياس هو أن معرفة ما يفتقـر إىل ) ب(

، وهذا موجود يف بيان موضـعه، وال يعلمه إال اهللا احلد يف الردع ال يدرك بالقياس 
فيجب أن ال يقاس فيه، ووقوع القياس فيه مـنكم يـدل عـىل عـدم انضـباطكم يف 

 .)٤(املسألة 

 : فقـال ذكره الفخـر الـرازيثم إنه قد أجيب األحناف املانعون بجواب إمجايل 
ا الكم يف األصل جيب أن يكون معلّالً إنكم ملّا مل تبّينوا أن احل« ذي به ، وأن العلة إمّ

علـالً ، االشرتاك بني األصل والفرع، أو الذي به االمتيـاز ، وباطـلٌ أن ال يكـون مُ

 ) . ٣٣٧/  ١( موازنة بني داللة النص والقياس األصويل : انظر) ١(
 ).٥٧٢ص( ، القياس يف العبادات) ٥/٣٤٣(البن عقيل، الواضح )٤٤١ص( التبرصة للشريازي :انظر) ٢(

 

 ) . ٢٠١ص (، ما ال جيري القياس فيه)  ٤٥٢/  ٣( ، التمهيد)  ٧٩٤/  ٢( رشح اللمع : انظر ) ٣(
 )  . ٥٧٣ص ( ، القياس يف العبادات )  ٣٤٤/  ٥( ، الواضح )  ٤٤١ص ( التبرصة : انظر ) ٤(
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علالً بام فوباطل أ ، ويلزم مـن يه االمتياز؛ فوجب التعليل بام به االشرتاكن يكون مُ
، واسـتخراج ملعنى يف الفرع حصول احلكم فيه، وهذا نفس القياسحصول ذلك ا

وهبذا نصل إىل آخر االعرتاضات التـي أوردهـا ، )١(» لعلة بطريق السرب والتقسيما
 .أدلة اجلمهوراحلنفية عىل 

 مناقشة أدلة املانعني: املطلب الثاين
 :ش اجلمهور أدلة املانعني كالتايلناق
ع للزجر عن املعصـية، ومـا يقـع بـه الـردع ال مـدخل (:قوهلم -١ إن احلد رشُ

 .)وال يعلمه إال اهللا تعاىل، وال هيتدي إليه القياس للرأي فيه
 :نوقش هذا من وجهني

، لكـان طريقـاً قاً إلسقاط القيـاس يف هـذا املوضـعأنه لو كان هذا طري:األول
؛ ألن من ذهب إىل إبطال القياس من نفاة القياس مجلة ويف سائر األحكام اطإلسق

وال ، ـروعة ملصـالح املكلفـنياألحكـام مشـ«:قياس استدلوا هبذا الطريق فقالواال
 .)٢(»يعلم املصالح إال اهللا تعاىل؛ فيجب أن يكون القياس باطالً 

أننا إنام نقيس إذا علمنا علة األصل وثبت ذلك عندنا بالدليل ، فأمـا إذا : الثاين
نع اإلمجاع كإجياب صالة سادسة فال نقيس هناك   .)٣(مل نعلم ذلك أو مَ

يـدرك العقـل  إن احلدود مشتملة عـىل تقـديرات رشعيـة ال: (وأما قوهلم -٢
 .)الزنا معناها واحلكمة منها؛ كالثامنني يف حد القذف، واملائة يف حد

، ، فمنها ما هو معقول املعنـىنواعبأن املقدرات الرشعية تأيت عىل أفقد نوقش 
، ولـيس مـن قياس إنام يكون فـيام يُعقـل معنـاهوجريان ال، ومنها ماال يعقل معناه

الشارع احلد ملعنى مناسب ثم يوجـد ذلـك املعنـى املناسـب يف حمـل رع ـاملمتنع أن يش
 .عىل السارق يف القطع بجامع أخذ مال الغري خفية من حرز مثلهمثل قياس النباش ،  )٤(آخر

 .) ٣٥١/  ٥( املحصول ) ١(
 .)٩٢٧/  ٣( روضة الناظر ،) ٢٩٤/  ٣( ، التلخيص ) ٤٥٤/  ٣( التمهيد أليب اخلطاب ، ) ٧٩٥/  ٢( رشح اللمع : انظر) ٢(
  .) ٩٥/  ٤( ، قواطع األدلة ) ٧٩٥/  ٢( رشح اللمع : انظر) ٣(
 .) ٣٠/  ٣(  اإلهباج البن السبكي: انظر) ٤(
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؛ ألنـه فقـد ومل نعلم احلكمة فيه، فال جيـري القيـاس فيـه وأما مامل نعقل معناه 
، وأنصـبة ركناً من أركان القياس وهي العلة، وذلك مثل أعداد ركعات الصلوات

 .)١(الزكوات ونحوها مما ذكرتم
والقياس يفيد الظـن، » احلدود بالشبهات درأواا«:وأما استدالهلم بحديث -٣

 :فاعرتض عليه من وجوه، وهي شبهة تدرأ احلد
ــرتاض األول ــعيفأ: االع ــه ض ــتندتم إلي ــذي اس ــديث ال ــح ن احل ــال يص ، ف

 .ل به عىل إسقاط القياس يف احلدوداالستدال
، وقـال احلـافظ ابـن )٢(»مل أر هذا احلـديث هبـذا اللفـظ«:قال احلافظ ابن كثري

قـع يل مرفوعـاً ، ومل يهور بني الفقهاء وأهل أصول الفقـههذا احلديث مش«:حجر
 .)٣(»هبذا اللفظ

ــاين ــرتاض الث ــديث: االع ــحة احل ــرض ص ــىل ف ــل )٤(ع ــم يبط ــإن كالمه  ، ف
 :بأمور
 .)٥(بخرب الواحد؛ فإنه ال يفيد إال الظن،  ومع ذلك جيوز إثبات احلدود به) أ(

 .خبار اآلحاد، فليكن القياس كذلكبأ ونحن وإياكم اتفقنا عىل إثبات احلدود
، فـإن احلـدود تثبـت بشـهادة بشـهادة الشـهود -أيضاً -ويبطل كالمهم ) ب(

، ومع ذلـك فية ، وشهادهتم ال تفيد إال الظنالشهود اتفاقاً عند اجلميع ومنهم احلن

 .) ٣٣/  ٣( ، اإلهباج )  ٢٥٥/  ٢ (، رشح العضد )  ٧٩٥/  ٢( رشح اللمع : انظر) ١(
 ) . ٢٢٦ص ( حتفة الطالب يف ختريج أحاديث خمترص ابن احلاجب ) ٢(
اين ، وممن ضعف احلديث من املعارصين الشـيخ األلبـ) ٤٤٢/  ١( ريج أحاديث املخترص موافقة اخلُربْ اخلَربَ يف خت) ٣(

 .) ٣٤٣/  ٧( يف إرواء الغليل 
 ادرأوا«:ائشـة ريض اهللا عنهـا مرفوعـاً بلفـظد أخرج له الرتمذي شاهداً مـن حـديث ع، فقصح احلديث موقوفاً ) ٤(

سـنن : انظـر» العفـو خـري مـن أن خيطـئ يف العقوبـةفإن اإلمام أن خيطـئ يف ... احلدود عن املسلمني ما استطعتم 
يف ) : ٤/١٠٤( خـيصوقال احلافظ يف التل) . ١٤٢٤( الرتمذي ، كتاب احلدود ، باب ما جاء يف درء احلدود ، رقم

ب : إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف ، ورواه وكيع عنه موقوفاً وهو أصـح ، قـال الرتمـذي  وكـذا صـوّ
 ).  احلدود بالشبهات ادرأوا: ( أصح ما ورد فيه رواية ابن مسعود املوقوفة : البيهقي رواية وكيع، وقال البخاري 

، )  ٩٥/  ٤( األدلـة ، قواطـع )  ٣٥٣/  ٥( ، املحصـول )  ٥٨٧/  ٢( ربهـان ،  ال)  ٧٩٦/  ٢( رشح اللمع : انظر) ٥(
 ) . ٩٢٧/  ٣( روضة الناظر  ،)  ١٧٣/  ٣( ، بيان املخترص لألصفهاين )  ٢٥٢/  ٢( الوصول إىل األصول 
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 .)١(جاز إجياب احلدود هبا ، فسقط ما قالوه
، والعام قد دخلها التخصيصات احلدود فإنه بعموم آي -كذلك-ويبطل ) ج(

املخصوص ظني الداللة اتفاقاً ، ومع ذلـك فـإن احلنفيـة مل يمنعـوا مـن اسـتعامل 
 .)٢(، والقصاص يندرئ بالشبهة قطعاً لقياس يف القصاصا

ن ال يفيـد ؛ وذلـك أن ظـاهر القـرآبظاهر القرآن الكريم -أيضاً -ويبطل ) د(
ومـع ذلـك تثبـت  -الظن شـبهةو-، بل هو ظني الداللة اليقني من حيث الداللة

بالقياس  بظاهر القرآن احلدود حتى عند احلنفية املانعني، فوجب أن تثبت احلدود 
، فظاهر القرآن حيتمل التخصيص مع ظاهر القرآن يف ظنية الداللة ؛ الستوائهأيضاً 

 . )٣(، فاستويا من هذا الوجهاس حيتمل اخلطأ يف إصابة العلةواإلضامر،  والقي
ح أحد األصلني عـىل اآلخـر ترجيحـاً رشعيـاً؛  : الثالثاالعرتاض  جِّ أنه إذا رُ

 .)٤(، فال تبقى هناك شبهة ببطالن الثاين فإننا حينها نحكم
، بـل هـو أن القياس شبهة ال تفيد إال الظنأنه ال يسلّم هلم : االعرتاض الرابع

س ، ويـدل عـىل هـذا أن أدلـة حجيـة القيـاليل يفيد القطع يف وجوب العمل بهد
 .)٥(قطعية ال ظنية

؛ كقيـاس يكون قطعياً باالتفاق، فيكـون العمـل واجبـاً األقيسة ما وهناك من 
امَ أُفٍّ ﴿:دين عىل التأفيف يف قوله تعاىلرضب الوال  .)٦(﴾فَالَ تَقُلْ هلَُ

 .)؛ جلاز إثبات صالة سادسة بالقياسبالقياس لو جاز إثبات حدٍ (:وقوهلم -٤
 يتمسـك فيـه بطـرق بأن كل ما يمنع منه مانع من موانع القيـاس؛ فـال نوقش

، وإثبـات صـالة جيوز إجراء القيـاس فيـه، وكل ما ال يمنع منه مانع؛ فإنه القياس

ــر) ١( ــ: انظ ــع األدل ــد ) ٩٥/  ٤( ة قواط ــول)  ٢٥٥/  ٢( ، رشح العض ــول إىل األص ــة )٢/٢٥٢( ، الوص ، روض
 ).٣/٩٢٧(ناظرال

 

 ) . ٨٨/  ٣( ، تيسري التحرير ) ٩٥/  ٤( ، قواطع األدلة )  ٥٨٧/  ٢( الربهان : انظر) ٢(
 ) . ١٣٧/  ٢( ، مسلم الثبوت ) ٨٨/  ٣( تيسري التحرير : انظر) ٣(
 .) ٧٩٦/  ٢( رشح اللمع : انظر) ٤(
 .) ٢٥٢/  ٢( الوصول إىل األصول : انظر) ٥(
 .٢٣ :سورة اإلرساء، آية) ٦(
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ريعة ـ، وكذلك إثبات حد سو احلدود الثابتة يف الشاألمةسادسة يمنع منه إمجاع 
 .)١(يمنع منه اإلمجاع

أوىل ، ومل يوجبها يف حمل آخـر هـو احلدود يف حملإن الرشع أوجب (:قوهلم -٥
،  فلـام رأينـا قة، وعدم إجيابـه بمكاتبـة الكفـاررـ، مثل إجياب القطع يف السباإلجياب فيه

 .)ا أن القياس ال جيوز يف احلدود الشارع مل يلتفت إىل هذه األولوية  عرفن
األمثلـة يل عـن هذا الدليل من وجهني أحـدمها إمجـايل واآلخـر تفصـي نوقش

 .واملسائل املذكورة
إن قُصار ما ذُكرتم مـن األمثلـة أهنـا مسـائل : ب اإلمجايل فيقال فيهأما اجلوا

 .وهذا ال يمنع من إجرائه يف غريها، عقد اإلمجاع عىل ترك القياس فيهاان
ووجود بعض الصور التي منع الشارع من إجراء القيـاس فيهـا ال يـدل عـىل املنـع 

 .له يف غريها اختصاص تلك الصور بمعنى ال وجود مطلقاً ، بل يدل عىل
وما من أصل من األصول إال وقد انتزعت منه مسائل خترج من قـانون ذلـك 

 .)٢(األصل وال يكون ذلك مانعاً من إجراء القياس فيام عداها
، وبيان ذلـك  فرقت الوأما اجلواب التفصييل عن األمثلة املذكورة فيكون بإثبا

 :مفصالً كام ييل
ب للكفـار -أ كاتـب  ؛ ألن جريمـة مـنإجياب القطع عىل السارق دون املكاتـِ

عامـة يف حـق األراذل وهـم ؛ فإن الرسقة جريمـة الكفار ليست كجريمة السارق
، فكان بالناس حاجـة إىل ادع القطع لتشوفت نفوسهم إىل ذلك، فلوال راألكثرون

، إذْ ليس يف ديناً وطبعاً  سلمني ممتنعون عنها؛ فإن املحفظها، بخالف مكاتبة الكفار
 . )٣(، واليشء إنام يُلحق بنظريهباعهم ما حيملهم عىل ذلكط

 ) . ٥٥٤ص ( ، القياس يف العبادات )  ٢٩٤/  ٢( التلخيص  : انظر ) ١(
 ) . ٢٥٣/  ٢( الوصول إىل األصول : انظر ) ٢(
 ) . ٢٥٤/  ٢( املصدر السابق ) ٣(
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واألجوبـة الـواردة عليهـا كـام  بعد دراسة أدلة الفريقني وتأمل االعرتاضـات

، وهـو جـواز هو أقو األقوال وأسـعدها بالصـواب؛ تبني أن القول األول سبق
 :ويرجع ذلك إىل األسباب التالية ، يف إثبات احلدودلقياس استعامل ا

، وأقـو مـا يـدل عـىل يزين وسالمتها من املعارض القـادحقوة أدلة املج -١
يوجـد دليـل ، فال بني حكم وآخر قرفالقياس والتي مل ت اجلواز عموم أدلة حجية

 .من هذا العمومخيرج احلدود 
يف احلـدود وهـم أهـل للقيـاس وكذلك استعامل الصحابة رضوان اهللا عليهم 

 ،خلمـر ثامنـني قياسـاً عـىل حـد القـذف، فقد أمجعوا عـىل حـد شـارب ااألصول
، وإن مل يُسلّم بوقـوع اإلمجـاع مـنهم فعـىل أقـل واستندوا يف إمجاعهم عىل القياس

، حجـة عنـد احلنفيـة، وقـول الصـحايب حوال نعتربه من باب قـول الصـحايباأل
 .خلمر ثامنني قياساً عىل حد القذفوا بجعل حد ارهم الذين أشاالصحابة و

 .تبني من املناقشات الواردة عليهاضعف أدلة األحناف املانعني كام  -٢
 .جراء القياس يف احلدودمن إ معترب عدم وجود مانع رشعي أو عقيل -٣
يف ثنايـا البحـث ذكـر  ، وسبقحناف للقياس يف احلدودثبوت استعامل األ -٤

التنـاقض فال مناص هلم من االعـرتاف ب ،بعض األمثلة، مما يثبت تناقض مذهبهم
 .أو إثبات احلدود بالقياس
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يف القطـع بـأن  ال يرتدد النـاظر يف مسـألة حكـم جريـان القيـاس يف احلـدود 

، وسـأقوم هبـا، ذلك أن مجلة من الفروع الفقهيـة قـد تـأثرت اخلالف فيها حقيقي
بتخريج عدد من الفروع التي تأثرت بـاخلالف يف هـذه األصـل ، األربعـة األوىل 

، والستة الباقيـة اجتهـدت يف خترجيهـا  صولينياخذهتا من األمثلة املعهودة عند األ
جـامع الفقهيـة تـي صـدرت يف حكمهـا قـرارات املمن بعض النوازل املعارصة ال

عىل هذا املبحث عدم الرتجيح لـرأي مـن األراء يف  يلحظ، وقد وهيئة كبار العلامء
التمثيـل املسائل التي سأذكرها  وهذا يعود اىل أن مرادي من إيراد املسائل إنام هـو 

لـامً ، وهذا أمر حيتمل اختالف وجهات النظر والضـري يف ذلـك، عوالتطبيق فقط
، وهـو امـر اجتهـادي وبـاهللا زلة يعني الرضا بصحة القيـاس فيهـابأن إيرادي للنا

 .التوفيق
 :رتبت املسائل التطبيقية كالتايل :تنبيه

 .لة األوىل والثانية يف حد الرسقةاملسأ  -
 .ثالثة والرابعة يف حد الزنااملسألة ال  -
 .والسادسة والسابعة يف حد احلرابةاملسألة اخلامسة   -
 .رشة يف اجلناية عىل ما دون النفساملسألة الثامنة والتاسعة والعا  -

 :وهذا أوان الرشوع يف املقصود
 .عىل السارق يف وجوب احلد قياس النباش: املسألة األوىل *

عىل قولني يف حكم نباش القبور إذا استخرج من القرب ما جيـب  اختلف العلامء
 .؟عىل السارق أم ال هل جيب عليه القطع قياساً فيه القطع، 
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، )١(أنه جيب عليه احلـد، وهـو قـول مجهـور العلـامء مـن املالكيـة :القول األول
 .)٤(من احلنفية ، وهو قول القايض أيب يوسف)٣(، واحلنابلة)٢(والشافعية

 .)٥(أنه ال جيب عليه احلد، وهو قول مجهور احلنفية :القول الثاين
 :يف القاعدة  املسألة عىل اخلالفختريج اخلالف يف* 

بقياس النباش عـىل عىل وجوب احلد عىل النباش استدل اجلمهور من القياس 
ُامَ ﴿:الواجب قطع يده بقوله تعاىل السارق هيَ ـدِ وا أَيْ طَعُ ـاقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ قُ وَ ارِ السَّ  )٦(﴾وَ

ألن علة قطع السارق وهي أخذ املال عـىل سـبيل اخلفيـة مـن حـرز مثلـه، : قالوا
 .)٧(متحققة يف النباش

أهنـا عـورة جيـب : وبيانهواستدلوا من القياس ثانياً  بالقياس عىل رسقة سرتة احلي، 
 .)٨(سرتها فجاز أن جيب القطع يف رسقة ما سرتها ، قياساً عىل سرتة احلي

حكـم يتعلـق  أنـه: ، وبيانـهثالثاً بالقيـاس عـىل الضـامنواستدلوا من القياس 
 .)٩(رقة مال احلي، فجاز أن يتعلق برسقة كفن امليت كالضامنـبس

 :عىل هذا القياس باعرتاضات أمههاواعرتض املانعون من قطع النباش 
ن إ، حيـث لنباش عىل السارق قياس مع الفـارقأن قياس ا: االعرتاض األول

، فـال ينطبـق اسـم السـارق عـىل بني تعريف الرسقة وتعريـف النـبش هناك فرقاً 
 .)١٠(النباش

 .) ٤٤٩/  ٢( ية املجتهد البن رشد ، بدا) ١٨٣/  ٢( لكايف البن عبد الرب ا: انظر) ١(
 ) . ٤٦٧ص (  إلسنويل، التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ) ١٣٧/  ٦( األم للشافعي : انظر) ٢(
 ) . ١٢٩/  ٩( ، املبدع البن مطلع ) ١٨٥/  ٤( الكايف البن قدامة : انظر) ٣(
 ) . ٦٠/  ٥( ، البحر الرائق للنسفي ) ١٥٩/  ٩( املبسوط للرسخيس : انظر) ٤(
 ) . ٣٦٢/  ٥( ، رشح فتح القدير ) ١٥٩/  ٩( املبسوط : انظر) ٥(
 .) ٣٨( آية : سورة املائدة) ٦(
 .) ١٨١/  ٧( نتقى للباجي امل: انظر) ٧(
 ) . ٣١٤/  ١٣( احلاوي : انظر) ٨(
 .املصدر السابق) ٩(
 .) ١٥٩/  ٩( املبسوط : انظر) ١٠(
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يء مـن حـرزه، وهـذا موجـود يف ـوأجيب بأن السارق هو املتسرت بأخذ الشـ
ــارقاً  ــون س ــب أن يك ــاش، فوج ــاحة يف النب ــطالحية وال مش ــات اص ، والتعريف

يف ، فيلحــق بــه جلــواز القيــاس طاملــا تــوفر الوصــف اجلــامع بيــنهام االصــطالح
 . )١(األسامء

روق يف حـرز مثلـه، ـمن رشوط القطع أن يكون املـال املسـ: االعرتاض الثاين
، فمن بـاب أوىل أنـه والقرب إنام هو حفرة يف صحراء، فهو ليس حرزاً للميت نفسه

 .)٢(ال يكون حرزاً للكفن
 .)٣(بأن احلرز معترب بالعادة،  والعادة يف األكفان إحرازها يف القبور وأجيب

أن الكفن ال مالك له، وماال مالك له ال قطـع فيـه؛ لعـدم : االعرتاض الثالث
 .)٤(املطالب به قياساً عىل مال بيت املال

بعدم تسليم دعو أن الكفن ال مالك له، بل إن ملكيتـه ال ختلـو مـن  وأجيب
أنـه أنه ملك للميت كالدين، أو أنه ملك للورثة كالرتكة، أو : إحد ثالث جهات

 .وال يمتنع أن يُقطع فيه كام يُقطع يف أستارالكعبة وآالت املساجد ال مالك،
ال مل ؛ ألَّن مال بيـت املـىل مال بيت املال قياس مع الفارقوقياس كفن امليت ع
 .، والكفن يتعنيَّ يف حق صاحبهيتعني يف حق إنسانٍ بعينه

 .)٥(واحلاصل أن قطع النباش واجب عىل الوجوه الثالثة السابقة
واستدل أصحاب القول الثاين عىل عدم قطع النباش بقياس كفن امليت عـىل  *

أن أطراف امليـت أغلـظ حرمـةً مـن كفنـه، وإذا : وبيانهأطرافه يف سقوط الضامن، 
 .)٦(أُتلفت مل تُضمن، فيكون سقوط القطع عن سارق أكفانه أوىل

 .) ٣١٤/  ١٣( احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٤٥٦/  ١٢( املغني ، )  ٣٧٦/  ٥( ، رشح فتح القدير )  ١٦٠/  ٩( املبسوط : انظر) ٢(
 ) . ٣١٥/  ١٣( احلاوي : انظر) ٣(
 ) . ٣٧٦/  ٥( رشح فتح القدير : انظر) ٤(
 ) . ٣١٤/  ١٣( احلاوي : انظر) ٥(
 ) . ٣٥٨ص ( ، ماال جيري القياس فيه )  ٣١٣/  ١٣( احلاوي : انظر ) ٦(
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بانتقاضه بقياس امليت عىل املرتد، فإنه بارتداده يسقط ضـامن أطرافـه،  ونوقش
 .)١(وال يسقط ضامن ماله، وامليت املسلم أوىل بضامن ماله

امليـت أن قرب : وبيانه. واستدلوا من القياس ثانياً بقياس كفن امليت عىل الطيب
 .)٢(يف أخذ كفنه يشتمل عىل كفنه وطيبه ، فلام مل يُقطع يف أخذ طيبه فإنه ال يُقطع

 .)٣(بأنه قياس مع الفارق ؛ ألن الطيب مستهلك بخالف األكفان ونوقش
ار: ةاملسألة الثاني *  .عىل السارق يف وجوب احلد )٤(قياس الطرّ
إىل الكم أو اجليب فيأخـذ مـا  أن يُدخل يده: األوىل: للطرار حالتان: رير حمل النزاع حت

 .)٥(قياساً عىل السارق،  وهنا جيب قطع يده بال خالف فيه
، ويف هـذه  ثم يأخذهأن يبطّ الكم أو اجليب أو يفتقهام حتى خيرج ما فيهام: احلالة الثانية

 .احلالة اختلف العلامء هل يُقطع قياساً عىل السارق أم ال ؟
 .)٦(، واختار ه القايض أبو يوسفإىل أنه يقطع فذهب اجلمهور

 .)٨(واية عن أمحد، وهو ر)٧(ذهب احلنفية إىل عدم القطعو
 : املسألة عىل اخلالف يف القاعدةختريج اخلالف يف

 .)٩(بجامع أخذ مال الغري خفية، الطرار عىل السارقاستدل اجلمهور بقياس 

 ) . ٣٦٠ص ( ، ماال جيري القياس فيه )  ٣١٥/  ١٣( احلاوي : انظر) ١(
 ) . ٣١٤/  ١٣( احلاوي : انظر) ٢(
 ) . ٣١٧/  ١٣( املصدر السابق ) ٣(
ار) ٤( ال من طرّ : الطرّ اً أي شـقه : ، يقال فعّ ه طرّ           هـو الـذي يشـق اجليـب أو الكـم: ويف االصـطالح.طرّ الثوب يطرّ

         ، اإلنصاف )  ٣٣٦/  ١٢( ني ، املغ)  ١٤١/  ٨( لسان العرب : انظر .لّ ما فيه عىل غفلةٍ من صاحبه أو الرصة ويس
 )٢٥٤/  ١٠ . ( 

ـــرا) ٥( ـــداين : ( نظ ـــاب للمي ـــاب يف رشح الكت ـــل )  ٢٠٨/  ٣( اللب ـــب اجللي ـــاوي )  ٤٢٠/  ٨( ، مواه  ، احل
 ) . ١١١/  ٥( ، كشاف القناع )  ٣١٧/  ١٣( 

 ) . ٣٩١/  ٥( ، رشح فتح القدير )  ٢١٧ص ( خمترص الطحاوي : انظر) ٦(
 ) . ١٦٦/  ٦( ، حاشية ابن عابدين )  ٣٩١/  ٥( رشح فتح القدير  :انظر) ٧(
 ) . ٤٣٦/  ١٢( املغني : انظر) ٨(
          ، روضـة الطـالبني )  ٣١٧/  ١٣( ، احلـاوي ) ٣٤٠/  ٤( رح الكبـري ـ، الشـ)  ٤٢٠/  ٨( مواهب اجلليل : انظر) ٩(

 ) . ١١١ / ٥( ، كشاف القناع )  ٣٥٧/  ٥( ، الكايف )  ١٢٣/  ١٠( 
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بأنه قياس مع الفارق ؛ ألن من رشوط القطع يف الرسقة هتك احلرز، وهو مـا  ونوقش
ار  .)١(مل يتحقق يف الطرّ

ار ، إذْ ال فرقبأنه ال يُسلّم بالوأجيب  ار   فرق بني السارق والطرّ بـني أن يـدخل الطـرّ
وبني أن يدخل يده إىل احلرز ويشـقه  -والذي تقطعونه فيه ألنه هتك احلرز -يده إىل الكم 
ار أوىل بالقطع؛ ألن معنـى السـ -)٢(والذي ال تقطعونه فيه  -ليخرج ما فيه رقة ـبل إن الطرّ

 .زائد يف فعله حلذقه 
دّ  ار إىل الكم ممتنع ، أما دخولـه إىل احلـرز فهـو  ورُ بأن بينهام فرق؛ وهو أن دخول الطرّ

 .)٤(حرز مطلقاً أم ال ؟ -مع القبض عليه -هل الكم  :وسبب اخلالف .  )٣(ممكن
 .قياس الالئط عىل الزاين يف وجوب احلد: املسألة الثالثة*

 :اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني
، )٥(أن عقوبته كعقوبة الزاين جلداً أو رمجاً، وهـو قـول الشـافعي :األولالقول 

 .)٧(، واختاره الصاحبان)٦(ورواية عن أمحد
ر  :أن عقوبته ليست كعقوبة الزنا، فقـال األحنـاف: القول الثاين ، وقـال ) ٨(يعـزّ

 .)٩(يُقتل: املالكية
 :  املسألة عىل اخلالف يف القاعدةختريج اخلالف يف

بجـامع أن  صحاب القول األول من القياس بقياس اللواط عـىل الزنـااستدل أ
كالً منهام إيالج فرجِ آدميٍ يف فرجِ آدمي، ال ملك له فيه وال شـبهة ملـك ؛ فكـان 

 .املصدر السابق: انظر) ١(
 .) ٣١٨/  ١٣( احلاوي : انظر) ٢(
 .املصدر السابق: انظر) ٣(
 .) ٢٥٤/  ١٠( اإلنصاف : انظر) ٤(
 .) ٢٢/  ٦( هناية املحتاج للرميل ، ) ١٧١ص ( منهاج الطالبني للنووي : انظر) ٥(
 .) ٧٦/  ٦( ، الفروع البن مفلح ) ١٩٨/  ٤( الكايف البن قدامة : انظر) ٦(
 .) ٣٨/  ٦( ، حاشية ابن عابدين ) ٢٦٢/  ٥( رشح فتح القدير  : انظر) ٧(
 .) ٢٦٣ص ( ، خمترص الطحاوي ) ٢٦٢/  ٥( رشح فتح القدير : انظر) ٨(
 .) ٥٧٤ص ( مع رشحه مواهب اجلليل، الكايف )  ٣٨٨/  ٨ (خمترص خليل : انظر) ٩(
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 .)٢(»وجه القياس فيه الئح«:قال إمام احلرمني.  )١(زنا
  :ونوقش هذا القياس من وجوه

 :الزنا واللواط من طريقنيبني  فرقأنه قياس مع الفارق، ويتبني ال: األول
 .)٣(من ناحية الداعي له والرغبة فيه: أوهلا

من ناحية املفاسد املرتتبة عىل الزنا كفساد الفراش واختالط األنسـاب؛ : ثانيها
 .)٤(فإهنا ليست موجودة يف اللواط

منقوض بـوطء العجـوز؛ فالـداعي لـه غـري متحقـق؛  فرقبأن هذا ال وأجيب
اط، ومنقوض أيضاً بوطء العاقر؛ فإن فسـاد األنسـاب فأشبهت املفعول به يف اللو

 .)٥(غري متحقق فيه، ومع ذلك جيب عليهام احلد لو زنتا ، فبطل الفارق
ى : أخذوه من القرآن الكـريم، وبيانـه آخرواستدلوا بقياس  أن اهللا تعـاىل سـمّ

ــال  ــأْتُونَ ﴿:اللــواط فاحشــة حــني ق تَ ــهِ أَ مِ وْ ــالَ لِقَ ــا إِذْ قَ لُوطً ــتُمْ وَ أَنْ ــةَ وَ شَ احِ الْفَ
بْصِ  ونَ ـتُ ـانَ ﴿:، كام سمى الزنا فاحشة يف قوله سبحانه)٦(﴾رُ ـهُ كَ ـا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ الَ تَ وَ

ــبِيالً  ــاءَ سَ سَ ــةً وَ شَ احِ                  فيجــب أن يأخــذ اللــواط حكــم الزنــا ؛ ألن اللــواط هــو )٧(﴾فَ
بأنه ال يُسلّم ألن الصحابة اختلفوا يف حد اللـواط ومل خيتلفـوا  ونوقش.  )٨(الزنا اسامً 

ف أن حكمـه  يف حد الزنا، فلو كان املراد إطالق لفظ الفاحشة عـىل اللـواط ليعـرّ
 .)٩(الزنا؛ الستغنى الصحابة بالنص يف حد الزنا عن االجتهاد يف حكم اللواطحكم 

 . )٢٢/  ٦( ، رشح املنهاج ) ٣٤٩/  ١٢ (املغني : انظر. له فيها شبهة ملكأي كوطء أمته،أو وطء أمةِ بيت املال،ف) ١(
 .) ١٩٧/  ١٧( هناية املطلب ) ٢(
 .) ٢٦٣/  ٥( ، رشح فتح القدير ) ٧٩/  ٩( املبسوط : انظر) ٣(
 .املصدرين السابقني: انظر) ٤(
 .) ١٣٤/  ٢٣( فسري الكبري للرازي الت: انظر) ٥(
 .) ٥٤ (اآلية : سورة النمل) ٦(
 .) ٣٢( آية : رساءسورة اإل) ٧(
 .) ٢٦٣/  ٥( ، رشح فتح القدير ) ٧٧/  ٩( املبسوط : انظر) ٨(
 .) ٢٦٣/  ٥( رشح فتح القدير : ظران) ٩(
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عىل أن عقوبة اللواط ليست كعقوبة الزنا بأن  واستدل أصحاب القول الثاين- 
اللواط ليس بزنا يف أصل اللغة ؛ ألن أهـل اللغـة غـايروا بـني اسـم الزنـا واسـم 

، اللغة قـد غـايروا بيـنهام يف االسـموإذا كان أهل ) الطَ وما زنا: (اللواط ، فيقال
 .)١(، ويكون كاالستمتاع بام دون الفرجفينبغي أن نغاير بينهام يف احلكم

، ولكن ال نسـلم لواط ال يطلق عليه اسم الزنا لغةهذا بأنّا نسلّم أن ال ونوقش
لقيـاس األصـل عـىل  أن عدم إطالق اسم األصل عىل الفرع يف اللغة يكون مانعاً 

األصل بالفرع لعلـة  ؛ ألن القياس الرشعي عبارة عن إحلاق حكمالفرع يف الرشع
األصل وهو الزنا، يف الفرع وهـو  لعلة من رشع حكم، وقد وجدت اجامعة بينهام

، فكذلك اللـواط فرع عىل األصل ونعطيه  حكم األصل، وبالتايل نقيس الاللواط
 .)٢(جيب فيه حد الزنا وإن مل يكن زنا يف اللغة

 .قياس الزاين املكره عىل الزاين املختار يف وجوب احلد: املسألة الرابعة *
، هل جيـب عليـه  )٣(النزاع هو يف حالة إكراه الرجل عىل فعل الزنا إكراهاً مُلجئاً  حمل

 .؟ل يتصور إكراه الرجل عىل الزناوسبب اخلالف هو أنه ه احلد أم ال ؟
 :جوب احلد عىل املستكره عىل الزناوقد اختلف العلامء عىل قولني يف و

إن : أوالً ثم رجع عنـه فقـال، وقال به أبو حنيفة جيب عليه احلد :القول األول
ـدَّ  ، وبعـض )٥(، وهـو اختيـار بعـض املالكيـة)٤(أكرهه السلطان فـال حـد، وإال حُ

 .)٧(، ونص عليه أمحد واختاره أكثر أصحابه)٦(الشافعية

 ) . ٧٨/  ٩( املبسوط : انظر) ١(
 .) ٣٥٣ص ( ماال جيري القياس فيه  ،) ٢٢٣/  ١٣( احلاوي : انظر) ٢(
. ويسمى اإلكـراه الكامـلهو الذي ينعدم فيه الرضا واالختيار؛ كالتخويف بالقتل أو قطع العضو ، : اإلكراه امللجئ) ٣(

 ). ٢٠٦/  ٢( ، التقرير والتحبري)  ٣٨٣/  ٤( كشف األرسار: انظر
ن الفرتة، ويصـري هذا منه استدالل بأن إكراه السلطان فسق خيرج به من اإلمامة  فيصري الوقت خالياً من إمام كزم) ٤(

 ).٧/١٨٠(بدائع الصنائع: انظر.كدار احلرب التي ال جيب عىل الزاين فيها حد عنده
 .)١٦٣/ ٣(القرآن البن العريب  ، أحكام)٢١٧/ ٥(ى للباجي املنتق: انظر) ٥(
 .) ٧٥/  ٤( ، مغني املحتاج ) ٤٠٥/  ٧( هناية املحتاج للرميل : انظر) ٦(
  .) ٤٧٦/  ٣( ، الفروع ) ٣٤٧/  ١٢( املغني : انظر) ٧(
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، )١(، واختـاره الصـاحباناحلد، وعليه الفتو عند احلنفية ال جيب :القول الثاين
 .)٤(، ورواية عن أمحد)٣(د الشافعية، وهو املذهب عن)٢(وكثري من املالكية

 : املسألة عىل اخلالف يف القاعدةختريج اخلالف يف
بجامع إيالج فـرج يف استدل املوجبون للحد بقياس الزاين املكره عىل املختار، 

 .؛ إذْ ال يتصور اإلكراه مع االنتشار، وذلك دليل الرضافرج حمرم
 :ونوقش هذا القياس من وجهني

فأمـا اجلـواب عـن « : أنـه قيـاس مـع الفـارق ، قـال املـاوردي :الوجه األول
االستدالل بحدوث االنتشار عن الشهوة فهـو أن الشـهوة مركـوزة يف الطبـاع ال 
يمكن رفعها، وإنام يمكن دفع النفس عن االنقياد هلا لدين أو تقية، فصار اإلكـراه 

 .)٥(»ةد إنام جيب يف الفعل دون الشهوعىل الفعل ال عىل الشهوة، واحل
 : ملسو هيلع هللا ىلصأنه قياس فاسد االعتبـار؛ ألنـه يف مقابلـة نـص وهـو قولـه :الوجه الثاين

، واحلـديث عـام يف )٦(»خلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن اهللا جتاوز عن أمتي ا«
 .التجاوز فيشمل التجاوز عن احلد يف الدنيا وعن اإلثم يف اآلخرة

الـزاين املكـره عـىل الزانيـة واستدل أصحاب القول الثاين من القياس بقياس -
 .)٧(بجامع عدم قصد اجلناية يف كلٍ  املكرهة

الـزاين املكـره غـري قاصـد  ؛ ألننـا ال نُسـلِّم أنبأنه قياس مع الفـارق ونوقش
ه؛ إذْ لو للجناية رُ كَ  .)٨(، واالنتشار دليل االختيارمل يكن قاصداً ملا انترش ذَ

 ) . ١٨٠/  ٧( ، بدائع الصنائع )  ٨٨/  ٢٤( املبسوط : انظر ) ١(
، أحكام القرآن )  ٤٤٠/  ٢( بداية املجتهد : انظر . كابن رشد واللخمي وابن العريب والقايض أيب الوليد وغريهم ) ٢(

 .) ٢٧١/  ٥( ، املنتقى )  ١٦٣/  ٣( البن العريب 
 .) ٢٤٨/  ٢( ، املهذب )  ٤٠٥/  ٧ (هناية املحتاج : انظر) ٣(
 .)٤٧٦/ ٣(، الفروع )٢٠٠/ ٣(، الكايف ) ٣٤٨/  ١٢( املغني : انظر) ٤(
 ) . ٢٤١/  ١٣( احلاوي ) ٥(
ستدرك وصححه احلاكم يف امل) ٢٠٤٥(رواه ابن ماجه يف كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس، رقم احلديث ) ٦(

 .) ١٢٣/  ١( اين يف إرواء الغليل ، وصححه األلبه الذهبيووافق) ٢١٦/  ٢(
 .) ٢٤١/  ١٣( احلاوي : انظر) ٧(
 .)١٢/٣٤٨(، املغني ) ٨٨/  ٢٤( املبسوط : انظر) ٨(

                                                           



   ٢١٥       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

 .بام سبق ذكره عن اإلمام املاوردي  وأجيب
الـزاين املكـره عـىل املـتلفظ بكلمـة الكفـر  واستدلوا ثانياً من القيـاس بقيـاس

 .)١(بجامع عدم قصد اجلناية يف كلٍ  -وهو معفو عنه-،مكرهاً 
 .بام سبق يف القياس األول وأجيب بام سبق عن اإلمام املاورديونوقش 

 .واستدلوا ثالثاُ من القياس بالقياس عىل حد الرسقة ورشب اخلمر
أن كل ما سقط فيه احلد أو أُكرهت عليه املرأة؛ سقط فيـه احلـد إذا أُكـره : بيانه

 .)٢(عليه الرجل، كالرسقة ورشب اخلمر
 .، وأجيب بام سبق من كالم املاورديبام سبق ونوقش

يب املخدرات عىل املحارب: املسألة اخلامسة*  . ني يف وجوب احلدقياس مهرِّ
صدر بذلك قرار جملس هيئة كبـار : احلدودس يف ختريج املسألة عىل أصل القيا

العلامء يف اململكة العربية السعودية باإلمجاع يف دورته التاسعة والعرشين املنعقـدة 
 .هـ ٩/٦/١٤٠٧بمدينة الرياض بتاريخ 

ب املخدرات فإن عقوبته القتـل ملـا يسـب:(ونص القرار به  هتريـب بالنسبة ملهرِّ
ج املخـدرات فإنـه يف املـرة األوىل يعـزر ، وبالنسبة ملاملخدرات من فساد عظيم روّ

، فـإن تكـرر منـه ذلـك و الغرامة املالية أو هبا مجيعاً تعزيراً بليغاً باحلبس أو اجللد أ
ألنه بفعله هـذا يعتـرب مـن ؛ ه عن املجتمع ولو كان ذلك بالقتلفيعزر بام يقطع رش

 .) ٣()املفسدين يف األرض
وهو قياس مهرب املخدرات عىل املحـارب يف وجـوب  ووجه التخريج ظاهر

ب أوىل بالقتـل لامع أن كالً منهام مفسد يف األرضالقتل  بج عظـيم ، بـل أن املهـرِّ
، وهـذا ال خيفـى ملـن تأمـل يف آثـار املخـدرات عـىل إفساده عىل العقول واألبدان

 .البرش

       ، القيـاس يف العبـادات )٣٤٥ص (، ما ال جيـري القيـاس فيـه ) ٢٠٤ص ( ف يف إجراء القياس فيه ما اختل:انظر) ١(
 ). ٦٢٣ص ( 

 ) . ٢٤١/  ١٣( احلاوي : ظران) ٢(
 ). ٤٦٠/ ٥( فقه النوازل، حممد حسني اجليزاين : انظر) ٣(
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املحـاربني  قياس من يقوم بأعامل التخريب واإلرهاب عىل: السادسة املسألة *
 .يف وجوب احلد

صدر بذلك قرار هيئة كبار العلـامء : ختريج املسألة عىل أصل القياس يف احلدود
يف اململكة العربية السعودية يف دورته الثانية والثالثني املنعقـدة يف مدينـة الطـائف 

من ثبت رشعاً أنه قام بعمل مـن أعـامل :(هـ ونص القرار ١٤٠٩/  ١/ ٨ بتاريخ
ــس التخريــب  ــىل األنف ــداء ع ــن باالعت ــزع األم ــي تزع ــاد يف األرض الت واإلفس

                   واملمتلكــات اخلاصــة أو العامــة كنســف املســاكن أو املســاجد أو املــدارس
عامـة لبيـت أو املستشفيات واملصانع واجلسور وخمازن األسلحة واملياه واملـوارد ال

القتل ؛ فإن عقوبته ا ونحو ذلكونسف الطائرات أو خطفه، املال كأنابيب البرتول
نَ يفِ :كقوله تعاىللداللة اآليات  وْ ـعَ يَسْ ـولَهُ وَ سُ رَ بُونَ اهللاََّ وَ َـارِ ينَ حيُ اءُ الَّـذِ زَ امَ جَ ﴿إِنَّ

ا  ـوْ نْفَ فٍ أَوْ يُ ـالَ نْ خِ مْ مِ هُ لُ جُ أَرْ هيِمْ وَ طَّعَ أَيْدِ بُوا أَوْ تُقَ لَّ تَّلُوا أَوْ يُصَ قَ ا أَنْ يُ ادً ضِ فَسَ َرْ األْ
ضِ  َرْ نَ األْ ، إهـدار دم املفسـد يـعىل أن مثل هذا اإلفسـاد يف األرض يقتضـ )١(﴾مِ

وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعامل التخريبيـة ورضرهـم أشـد مـن خطـر 
، وقـد حكـم تدي عىل شخص فيقتله أو يأخذ مالهورضر الذي يقطع الطريق فيع

 .)٢(اهللا عليه بام ذُكر يف آية احلرابة
التخريـب واإلرهـاب عـىل  وهو قياس من يقوم بـأعامل ظاهر فوجه التخريج

ر وأهنـا ليسـت ـ، خاصة عىل قول من ير وقوع احلرابـة حتـى يف املصـاملحاربني
؛ حيـث إهنـم يفسـدون هؤالء أفظع وخطرهم أوسع، بل أعامل خاصة بالصحراء

م  أن تطبـق علـيه، وبالتايل فهـم أوىلالعامة ويقتلون األنفس املعصومة املمتلكات
 . أحكام املحاربني

 . ٣٣آية : سورة املائدة ) ١(
 ) . ٤٦٣/  ٥( ، حممد اجليزاين فقه النوازل: انظر) ٢(
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 قيــاس مــن يتعمــد نقــل مــرض نقــص املناعــة املكتســبة : املســألة الســابعة *
 .عىل املحارب يف وجوب احلد ) اإليدز ( 

جاء يف قرار جممع الفقه اإلسـالمي : ختريج املسألة عىل أصل القياس يف احلدود
        : هــ مـا نصـه ١٤١٥/  ١١/  ١بتـاريخ  يف أبـو ظبـي ةيف دورته التاسعة املنعقـد

د نقل العدو بمرض نقص املناعة املكتسبة ( أي إىل السـليم منـه بـ) اإليدز ( تعمّ
م كـام أنـه ، م، ويعـد مـن كبـائر الـذنوب واآلثـاصورة من صور التعمد عمل حمرّ

عـىل ، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره يستوجب العقوبة الدنيوية
 .ألفراد وتأثريه عىل املجتمعا

؛ فعمله هـذا يُعـدُّ اعة هذا املرض اخلبيث يف املجتمعفإن كان قصد املتعمد إش
ات املنصـوص ، ويستوجب إحـد العقوبـاً من احلرابة واإلفساد يف األرضنوع

 .عليها يف أية احلرابة
د نقل الع ، ومل دو إعداء شخص بعينه ومتت العدووإن كان قصده من تعمّ

، وعنـد عمد بالعقوبـة التعزيريـة املناسـبةت املنقول إليه املرض بعد، عوقب املتيم
 .ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه حدوث الوفاة

بعينه ولكن مل تنتقـل وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدو إعداء شخص 
١(؛ فإنه يعاقب عقوبة تعزيريةإليه العدو(  . 

هـو  وجه ختريج املسألة عىل أصل القياس يف احلدودوبناء عىل قرار املجمع فإن 
قياس مريض اإليدز الذي تعمد نقل املرض لشخص معني  ومتت العدو ومات املنقول 

 .ىل املحارب فيجب عليه حد احلرابةإليه املرض ؛ فإنه يقاس ع

ــتزادة ) ١( ــر لالس ــوازل : انظ ــه الن ــي )  ١٨٧/  ٥( فق ــعود الثبيت ــدكتور س ــه لل ــبة وأحكام ــة املكتس ــص املناع  ، نق
ــبة )  ٩٥ص (  ــة املكتس ــص املناع ــرىض نق ــام م ــدز(، أحك ــامعيل ) اإلي ــد إس ــان حمم ــالمي ، حن ــه اإلس  يف الفق
 ) . ١٤٧ص ( 
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رعية ـقياس الطبيب الذي يامرس عمليات اإلجهاض لألجنة غري الشـ: املسألة الثامنة* 
  .بلوغ اجلنني مائة وعرشين يوماً عىل اجلاين عىل النفس وما دوهنا  بعد

ر مائة وعرشين ، أي بعد مرو حتريم قتل اجلني بعد نفخ الروحأمجع العلامء عىل
؛ وذلك ألنه صار نفساً ً آدمية واألدمي ال حيـل  قتلـه بغـري سـبب يوماً منذ التلقيح

 .) ١(رشعي
فـذهب إىل وجـوب : عىل اجلنني عمـداً  وقد اختلف العلامء يف موجب اجلناية

 .) ٢(القصاص الظاهرية وبعض املالكية وبعض احلنابلة
ر أن ، عـىل اعتبـاهاء األربعـة إىل عـدم وجـوب القصـاصوذهب مجهور الفق

 .) ٣(؛ ألن موته تم برضب أمهالعمد يف قتل اجلنني كاخلطأ
ومقـدارها نصـف ، روطـعمداً فيه الدية وهي الغرة بشإن قتل اجلنني : وقالوا

 .) ٤(عرش دية احلر املسلم وهي مخس من اإلبل
أن الطبيــب الــذي تعمــد : وختــريج املســألة عــىل أصــل القيــاس يف احلــدود

، أو بإذن معيب بسبب اخلـداع نفخ الروح بدون إذن املجني عليهااإلجهاض بعد 
 ؛ قـد قـام بجراحـة أدت إىل قتـل جنـنيرير الواقع من الطبيب أو مساعديهأو التغ

ب النفس جي، وهذه اجلراحة تُعد جناية عمدية عىل ياته بالوسائل العلميةعلمت ح
هة تدرأ ، إال أن تقوم شبعىل قتل النفس املعصومة فيها القصاص من اجلاين، قياسا

وهذا عىل مذهب الظاهرية وبعض املالكية واحلنابلـة . عنه حد القصاص إىل الدية
 .كام سبق 

هنايـة ، )  ٣٩٩/  ١( ، فـتح العـيل املالـك للشـيخ علـيش )  ٥٩١/  ٦( ، )  ٦٠٢/  ١( حاشية ابن عابدين : انظر) ١(
 ) . ٣٠/  ٨( ، املحىل البن حزم )  ٣٨٦/  ١( ، اإلنصاف للمرداوي )  ٤١٦/  ٨( املحتاج للرميل 

 م النســاء البــن اجلـــوزي ، أحكــا) ٢٥٧/  ٦( ، مواهــب اجلليــل للحطـــاب ) ٣١/  ١١( املحــىل : انظــر) ٢(
 .) ٣٧٤ص ( 

ـــر) ٣( ـــوط : انظ ـــد )  ٨٨/  ٢٦( املبس ـــة املجته ـــاج )  ٤٥١/  ٢( ، بداي ـــة املحت  نـــي ، املغ) ٢٢٧/  ٧( ، هناي
 )٥٤٤/  ٧ (. 

وجود فعل جنائي يرتتب عليه انفصال اجلنني عن أمه ميتـاً ، وأن يكـون اجلنـني قـد جتـاوز مرحلـة : رشوطمن ال)٤(
دكتور حممد سـالم اجلنني واألحكام املتعلقة به يف الفقه اإلسالمي لل: انظر.وأن يكون مسلامً معصوم الدم  املضغة ،
 .) ٢٤٩ص ( مدكور 

                                                           



   ٢١٩       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

؛ ألن القصاص ال يكـون إال بقتـل نفـس فارقال بأنه مع ونوقش هذا القياس
 .فساً كاملة ألنه مل ينفصل عن أمهكاملة ، واجلنني ليس ن

، ب احلـق عليـه لكونـه جـزءاً مـن األموليس له ذمة كاملة أو صـاحلة لوجـو
وبالتايل مل يتحقـق رشط التامثـل بـني النفسـني والـذي هـو مـن رشوط وجـوب 

 .)١(القصاص
من يقـوم بتعقـيم أو إعقـام الرجـال والنسـاء تعقـيام ً  قياس :ةاملسألة التاسع*
 .عىل اجلاين عىل النفس وما دوهنا مؤبداً 

ذهب مجهـور العلـامء إىل حتـريم اإلعقـام أو التعقـيم ، بحيـث يـتم املنـع مـن 
 .)٢(اإلنجاب مع القدرة عليه

أمـا مـا يرتتـب عـىل التعقـيم فقـد : ختريج املسألة عىل أصل القياس يف احلدود
ذلك قرار جممع الفقه اإلسـالمي يف دورتـه اخلامسـة املنعقـدة يف الكويـت صدر ب

حيرم استئصال القدرة عـىل اإلنجـاب :(م ونص القرار ١٩٨٨ديسمرب  ١٠ريخ بتا
رورة ـيف الرجل واملرأة وهو ما يعرف باإلعقام أو التعقيم ما مل تدع إىل ذلـك الضـ

 .بمعايريها الرشعية 
رأة تعقيامً مؤبـداً ال حيرم عليه تعقيم الرجل أو امل وبناء عىل ما سبق فإن الطبيب

، أم كان ذلـك بـربط باخلصاء أو غريه بالنسبة للرجال ، سواء أكان ذلكرجعة فيه
 .ال الرحم أو غريه بالنسبة للنساءاألنابيب أو استئص

فإن فعل ذلك عامداً خمتـاراً بـدون إذن املـريض فقـد ارتكـب جنايـة عمديـة 
 .أمكناص إن توجب القص

فقد وجبت الدية كاملـة بقطـع فإن اندفع أو سقط أو مل يمكن ألي سبب كان 
، أما إذا كان ذلك بإذن الرجل أو املرأة ومل يؤد اجلرح إىل املوت فقـد سـقط النسل

 ) .٣٧١، ١٠٦ص (األعضاء باجلراحة الطبية رسقة  :نظرا )١(
، رسقـة ) ٣٨٨ص ( لـدكتور حممـد عـيل البـار ، وسائل حتديد النسـل ل) ٣٨٣/  ١( اإلنصاف للمرداوي : انظر) ٢(

 .  ) ٣٥٧ص ( بية للدكتور حممد يرسياألعضاء باجلراحة الط

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٢٠
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 ).)١(كل من القصاص والدية عند اجلمهور ، ولزم اإلثم والتعزير
أصل القياس يف احلدود هو وبناء عىل قرار املجمع فإن وجه ختريج املسألة عىل 

ل فيجب عليه حد قياس الطبيب الذي يقوم بعملية اإلعقام عامداً خمتارا عىل القات
 .القتل وهو القصاص

رية عـن طريـق ـقياس املعتدي باستئصـال األعضـاء البشـ: ةاملسألة العارش*
 .ااجلراحة الطبية عىل املحارب أو السارق أو اجلاين عىل النفس وما دوهن

هلا ختريج بالقياس عـىل هذه اجلناية : املسألة عىل أصل القياس يف احلدودختريج 
عىل اجلناية عىل الـنفس ، وهلا ختريج عىل حد احلرابة، وهلا ختريج ثالث حد الرسقة

 . فام دوهنا
ب الـذي رسق عضـواً مـن أعضـاء رقة فـألن الطبيــأما صلتها بحد السـ) أ(

رزهـا وهـو جسـد املمدة أمامـه يف ح ، فيكون قد جحد العارية أو الوديعةمريضه
ل ماملريض املجني عليه، وجاحد العارية يقطع نزلة السارق وإن مل يعتـرب ؛ ألنه ينزّ

 .ة رسقة أو انتهاب أو جحد للعارية، فهي جريمسارقاً 
وإىل يشء من هذا أشار بعض الباحثني املعارصين فقال يف سياق متثيله جلـرائم 

ل رسقة ، مثإذا رسق أي يشء من املريض: رقةـد السح: (علقة باألطباءاحلدود املت
ريمـة مـن جـرائم ؛ فإنه يكون عىل األقل قد ارتكـب جالكىل أو الدم أو غري ذلك

، وقد يضاف إىل هذا الفعـل جـرائم اجلـرح العمـد ويرتتـب احلدود وهي الرسقة
 . )٢(القصاص

ل ـضـاء البشـعـدم التسـليم بـأن األع ويرد عىل هذا التكييـف منزلـة رية تنـزّ
، وقد نصت مجيع الفتاو الصادرة من هيئات اإلفتـاء واملجـامع الفقهيـة األموال

 . )٣(عىل عدم جواز بيع األعضاء

ــر  )١( ــالمي: انظ ــه اإلس ــع الفق ــة جمم ــدد اجمل ــزء األول ، الع ــامس، اجل ــة  ،) ٧٤٨ص ( خل ــاء الطبي ــة األعض  رسق
 . ) ٣٦٣ص ( 

 ، رسقة األعضاء الطبيـة ) ٥٨ص ( ب اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية، أسامة التايه مسؤولية الطبي: انظر لالستزادة) ٢(
 .) ٤٢٥ص ( 

و هــ، وفتـ ١٤٠٩/  ٧/ ١٣انظر فتو املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف الدورة احلادية عرشة بتاريخ ) ٣(
 .هـ  ١٤٠٠/  ١/  ١٥يف )  ١٣٢٣( مفتي الديار املرصية الشيخ جاد احلق  برقم 
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وأيضاً فإنه يلزم من هذا التخـريج أن تُعـد هـذه اجلنايـة مركبـة مـن جنـايتني 
للعاريـة،  اً جمتمعتني عىل عضو واحد ، حيث كانت األوىل رسقة للعضو أو جحـد

د والقصـاص باجلنايـة ، ويلزم عنها اجتامع عقوبتني مـن احلـجائف والثانية جرح
 .  )١(، وهو بعيدعىل عضو واحد

وأما صلتها بحد احلرابة فقد ذهب بعض الفقهاء املعارصين إىل أن جناية ) ب(
الطبيب عىل األعضاء البرشية باستئصـاهلا تـدخل ضـمن نطـاق جريمـة احلرابـة 

هذا الطبيب ومساعديه قد صالوا عـىل جسـد ، عىل اعتبار أن فساد يف األرضواإل
وهـذه . املريض باحليلة واملخادعة ليقطعوا شـيئاً مـن أعضـائه ملعاوضـتها باملـال 

ر ـمعدودة من أنواع احلرابة عند املالكية الذين يرون أن احلرابة تقع حتـى يف املصـ
 ، فتكـونصود عندهم هو حتصيل املـال؛ ألن املقوال يشرتط أن تكون يف الصحراء

 .بباب احلرابة واإلفساد يف األرض جناية الطبيب ومساعديه أليق
إىل املـوت أن يُقتـل اجلـاين ي اقتطاعـه ـويرتتب عليها عند اقتطاع عضو يُفضـ

لينتفـع بـه أو أتلفـه مـن غـري وإن اقتطع عضـواً . ويصلب، كمن أخذ املال وقتل
يمنـى ورجلـه ؛ فإنـه تقطـع يـده الك موت املجنـي عليـه، ومل يرتتب عىل ذلتربّح

 .  )٢(اليرس يف مقام واحد
، وأن مـن رشوطهـا أن بأن احلرابة تتعلق بقطاع الطريق ونوقش هذا التكييف

 .-قول اجلمهور خالفاً للاملكية كام هو-تكون يف صحراء 
وكذلك فإن من رشوط احلرابة أن يقع العدوان جهاراً وقهراً من غري تلصـص 

     وإال اعتـرب الفعـل اختالسـاً  -فاً للاملكيـةكام هول قول اجلمهور خال-أو احتيال 
 .أو انتهاباً 

مذهب اجلمهور ترك القصاص يف اجلائفة لعدم حتقق املامثلة، غري أنه يف عرصنا هـذا يمكـن القصـاص مـن هـذه  )١(
           األعضـاء الطبيـة ، رسقـة ) ٤٣١/  ٢( ، بدايـة املجتهـد ) ٣٧٠/  ٨( غني امل: انظر. الطبية بطريقة طبية أيضاً  اجلناية

 ) . ١٥١ص ( ، التعزير يف الرشيعة اإلسالمية للدكتور عبد العزيز عامر )  ٤٢٦ص ( 
: وانظر. ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، فرع أهباهذا رأي الدكتور عبد اهللا املصلح عميد كلية الرشيعة يف جامع )٢(

 .) ٤٣٢ص ( ، رسقة األعضاء الطبية)  ١٠٥/  ٨( ، حاشية اخلريش ) ١٥٢/  ٦( حكام القرآن للقرطبي اجلامع أل
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، ويف عـدّ ذ املـال الـذي بلـغ نصـاباً مـن حـرزهومن رشوطها أيضاً أن يؤخـ 
 .األعضاء البرشية ماالً نظر ال خيفى

،  م  هـذا التخـريجوبناء عىل عدم حتقق تلكم الرشوط يف تيك اجلناية، فال يسلّ 
 . )١(ومساعديه عىل املحاربنيويتبني ضعف قياس الطبيب 

اجلناية هي االعتـداء عـىل ؛ فألن ها باجلناية عىل النفس فام دوهناوأما صلت) ج(
، وبالتايل فإن كل عمل أرض باألبدان بالقتل أو اجلـرح أو إبانـة األعضـاء األبدان

 .دوهنا فإنه داخل يف اجلناية عىل النفس وما
النيـل مـن أعضـائه سـواء أكانـت فإذا اعتد الطبيب عىل مريضه املعصـوم ب

، أم كانـت مفـردة كالكبـد انات املنوية والبويضات األنثويةمتجددة كالدم واحليو
تكـب ؛ فقـد ارأو مزدوجة كالكليتني أو الرئتني، عامداً قاصداً خمتاراً  والبنكرياس

 .جناية عىل النفس أو ما دوهنا
ب مـؤمتن عـىل بـدن لـة هـو طبيـويرد عىل هذا التكييف أن اجلاين يف هذه احلا

، وإنـام إىل االعتداء لغضـب أو شـهوة فحسـب ، وليس مطلق جانٍ يقصداملريض
، وهـذا عىل صاحبها بقصد الرتبح من بيعهـايعمد إىل أعضاء مؤمتن عليها فيتلفها 

 .فساد يف األرض بعد خيانة األمانةنوع إ
هـو أهنـا واألظهر من التكييفات والتخرجيات الثالثة السـابقة هلـذا االعتـداء 

، وفيهـا يتـهجناية عىل النفس أو ما دوهنا بحسب نتيجة فعل الطبيب ورسايـة جنا
 .أيضاً خيانة لألمانة

فيؤخـذ -أو ما دوهنا هو القصاص النفس ومعلوم أن عقوبة اجلناية العمد عىل
، كـام أن أو الديـة أو التعزيـر -الطبيب مثل ما أخذ مـن جسـد املـريضمن جسد 

عـىل أن بعـض الفقهـاء املعـارصين رأ أنـه عنـد . )٢(التعزيرعقوبة خيانة األمانة 

 .)٤٣٢ص(رسقة األعضاء الطبية : انظر )١(
 ).٤٣٥ص( املرجع السابق: انظر  )٢(

                                                           



   ٢٢٣       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

، وإن مل يقتـل بجنايتـه يراً ل تعز؛ فإن الطبيب يعاقب بعقوبة القتاجلنايةثبوت هذه 
  .)١(إذا رأ اإلمام ذلك أو نائبه

 .اذ الدكتور سليامن بن فهد العيسى، انظر املصدر السابقهو رأي األست) ١(
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 : نعمته تتم الصاحلات، وبعداحلمد هللا الذي ب
ل أهميف ختام هذا   :النتائج التي توصلت إليها وهي البحث أسجّ

مفهوم املوافقة ومنـه  -جيوز باالتفاق إثبات أحكام احلدود بالقياس اجليل  -١
، حيث يسميها ر مع احلنفية يف اسم هذه الداللةمع اختالف اجلمهو -داللة النص

و داللة لفظية اجلمهور بالقياس اجليل، بينام ير احلنفية أن هذا النوع من الداللة ه
 .فظ دون حاجة لالستنباط واالجتهادلغوية تُفهم من الل

وإنام اخلالف يف اسـم  ،اً بني الفريقني يف احلكم الفقهيوعليه فقد ال جتد خالف
 .طريق احلكم

نفيـة إهنـا جيري القياس باالتفاق يف احلدود يف املسائل التـي قـال عنهـا احل-٢
النوع من املسائل مـن بـاب  اجلمهور هذا، يف حني ير استدالل عىل موضع احلد

 .عليه فاخلالف لفظي يف هذا اجلانب، والقياس
، وسـبب املنـع جيوز باالتفاق ابتداء حدٍ بقياس، أي ابتداء مقـدار احلـد ال -٣

عدم القدرة عـىل ، وعند اجلمهور ه ال جيوز عندهم ابتداء حد بقياسعند احلنفية أن
فإن كان معقول املعنى صـح  ، أما أصل احلدإدراك علة القياس، فال يصح القياس

ية وال يكون هذا ابتداء حـد ، ومن ثم تعديته بالقياس كبقية األحكام الرشعتعليله
 .بقياس
حترير القول يف قاعـدة جريـان القيـاس يف احلـدود خيتلـف عـن اخلـالف  -٤

 ر توافـق قـول احلنفيـةـّ، وهـذا يفسـالفروع الفقهية املتعلقـة باحلـدودالفقهي يف 
، -كـام سـبق يف التطبيقـات-واجلمهور يف بعض الفروع الفقهية املتعلقة باحلـدود

وعدم إدراك هذا األمر دفع البعض إىل القول بأن اخلالف بني احلنفيـة واجلمهـور 
 .، واحلق أنه حقيقياملسألة لفظي يف
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ــع -٥ ــو موض ــألة ه ــالف يف املس ــدود : اخل ــل احل ــات أص ــوز إثب ــل جي  ه
 .بالقياس ؟

أن استخراج القواعد األصولية من الفروع التي يذكرها األئمة وإلـزامهم  -٦
الفـروع ؛ ذلـك أن لفقهي املنسوب إليهم أمر فيه نظرهبذه القواعد بناء عىل الرأي ا
؛ الحتامل أن يكون اإلمام قد بنـى ذلـك الفـرع عـىل تبنى عىل األصول ال العكس
 .جأصل آخر مل خيطر ببال املُخرِّ 

م احلنفية بالقول بجواز إثبات احلـدود بالقيـاس بنـاء عـىل ختـريج أن إلزا - ٧
 .التي أثبتوا فيها احلدود بالقياسالقاعدة األصولية من بعض فروعهم الفقهية 

بأنـه قيـاس، وهـم ال يعرتفـون هذا اإللزام ال يستقيم حتـى يعـرتف احلنفيـة 
، س عىل احلـدالل عىل موضع احلد ولي، بل يرون أنه مفهوم موافقة أو استدبذلك

 .اس مل تتوفر فيه الرشوط واألركان، فال إلزامأو يرون أنه قي
 بالقيــاس اجلــيل القـول الــراجح يف املسـألة هــو جـواز إثبــات احلـدود  أن-٨

؛ وهو ما يسـميه األحنـاف داللـة الـنص، دون غريه من األقيسة) مفهوم املوافقة(
 .ال بنصالثابت هبذا الطريق له قوة النص، وال حد إ ألن احلكم

ق عليـه وداللة مفهوم املوافقة عىل احلكم ختتلف عن القياس حقيقـة و إن أُطلـِ
 .اسم القياس اجليل

 فالقول بإثبات احلدود بغري القيـاس اجلـيل يعنـي أننـا أنشـأنا حـداً جديـداً يف
 .ص، وال حد إال بنموضع جديد مل جيعله الرشع حداً 

ر ـبتخريج أحد عشـ فقمتأن كثرياً من الفروع الفقهية تأثرت هبذا الفرع  -٩
 .تهدت يف خترجيها عىل هذه القاعدة، والبقية نوازل اجفرعاً أربعة منها قديمة

وأويص يف هناية هذا البحث باإلكثار من الدراسات األصولية التطبيقية ، فإهنا 
 .ة منهمن أهم أسباب تقريب علم الوصول واإلفاد

، وما كان فيه ان فيه من صواب فهو من اهللا وحده، فام كهذا أوان ختم البحث
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من خطأ فهو من نفيس والشيطان، واهللا ورسوله منه بريئـان، وحسـبي أين بـذلت 
، خالصاً لوجهـه وسـبيالً إىل مرضـاته، أسأل اهللا جل وعال أن جيعل عميل جهدي

، لـه وصـحبه وسـلم تسـليامً كثـرياً  آوباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعـىل
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر 
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 .القرآن الكريم -١
دار الكتـب : النـارش) هــ٧٧١ت (تـاج الـدين ابـن السـبكي ، اإلهباج يف رشح املنهـاج -٢

 .العلمية، بريوت
ريعة، ـعبد العزيز احلالف، رسالة ماجستري، كلية الش ، القصاص واحلدودأثر اإلكراه يف  -٣

 .هـ ١٣٩٦، جامعة امللك عبد العزيز
، ٢دار احلـديث،القاهرة، ط : النارش) هـ٤٥٦ت(ابن حزم اإلحكام يف أصول األحكام، -٤

 .هـ١٤١٣
املكتب : عفيفي، النارشعبدالرزاق : ت) هـ٦٣١ت(اآلمدي  اإلحكام يف أصول األحكام، -٥

 .هـ  ١٤٠٢،  ٢اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط 
مكتبـة : حممد املختار الشنقيطي ، النـارش. دأحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،  -٦

   .هـ  ١٤١٥،  ٢الصحابة ، جدة، اململكة العربية السعودية ، ط
ــول -٧ ــام الفص ــول يف أحك ــام الفص ــاجي  ، إحك ــف الب ــن خل ــليامن ب ـــ٤٧٤ت (س  ) ه

 .هـ١٤١٥،  ٢دار الغرب اإلسالمي، ط : عبداملجيد تركي، النارش: ت
دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : النـارش) هـ٥٤٣ت(أبو بكر ابن العريب  ، أحكام القرآن -٨

 .هـ١٤٠٨، ١ط
ر الفكـر، دا: البدري، النارش: ت) هـ١٢٥٠ت (حممد بن عيل الشوكاين  إرشاد الفحول، -٩

 .هـ١٤١٢،  ١بريوت، ط
املكتـب : النـارش) هـ١٤٢١ت (األلباين  ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١٠

 .هـ  ١٤٠٥،  ٢اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط 
دار : البنا وعاشور، النارش: ت) هـ٦٣٠ت (ابن األثري  ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة -١١

 .الشعب
ــتيعاب  -١٢ ــحاباالس ــامء األص ــرب يف أس ــد ال ــن عب ـــ ٤٦٣ت( ، اب ــارش) ه ــة  :الن مطبع

 .هــ ١٣٢٨ ١،القاهرة،ط السعادة
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دار : النارش أبو الوفاء األفغاين،: ت) هـ٤٨٣ت ( أبوبكر الرسخيس أصول الرسخيس، -١٣
 .املعرفة

 .هـ ١٤٠٥املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة، : أبو النور زهري ، النارش، أصول الفقه -١٤
 .دار الفكر العريب : حممد أبو زهرة ، النارش ، أصول الفقه -١٥
: النـارش)هـــ٨٥٢ت( أمحد بن عـيل بـن حجـر العسـقالين اإلصابة يف متييز الصحابة، -١٦

 .هــ١٣٢٨،  ١مطبعة السعادة،القاهرة، ط 
: ت) هـــ٩٦٨ت (رشف الــدين احلجــاوي اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، -١٧

 .دار املعرفة:سبكي، النارشعبداللطيف ال
دار الكتـب  :، النـارش)هــ٧٥١ت (ابن قيم اجلوزية  ، إعالم املوقعني عن رب العاملني -١٨

 .هـ١٤١١،  ١العلمية، بريوت، ط 
ــافعي ا األم ، -١٩ ــام الش ـــ ٢٠٤ت (إلم ــارش:ت ) ه ــي ، الن ــود مطرج ــب : حمم دار الكت

 .هـ١٤١٣ ١العلمية،بريوت، ط
عـالء الـدين  الـراجح مـن اخلـالف عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد ،اإلنصاف يف معرفـة  -٢٠

، ١اث العريب ، بريوت، طدار إحياء الرت: حممد الفقي ، النارش: ت) هـ٨٨٥ت (املرداوي
 .هـ١٤٠٦

 )هــــ٥٨٧ت( عـــالء الـــدين الكاســـاين ، رائعـبـــدائع الصـــنائع يف ترتيـــب الشـــ -٢١
 .م  ١٩٨٢،  ٢دارالكتاب العريب،بريوت،ط :النارش

 دار املعرفــة ، : ، النــارش)هـــ٧٧٤ت(احلــافظ إســامعيل ابــن كثــري  ، البدايــة والنهايــة -٢٢
 .هـ١٤٢٠، ٥ط 

دار : النـارش) هــ ٩٧٠ت ( زيـن الـدين ابـن نجـيم  البحر الرائق رشح كنز الدقائق ، -٢٣
 .٢املعرفة ، بريوت ، ط 

دار : دة، النارش عبدالقادر العاين وأبو غ: راجعه) هـ٧٩٤ت (الزركيش البحر املحيط ، -٢٤
 .هـ١٤١٣،  ٢الصفوة، الكويت، ط 

مطبعـة : النـارش) ـه١٢٥٠ت(الشوكاين ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع -٢٥
 .هـ١٣٤٨،   ١،القاهرة ، ط السعادة
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حممـد زكـي عبـد الـرب، : ت ) هــ ٥٥٢ت (حممد األسـمندي  ،بذل النظر يف األصول -٢٦
 .هـ  ١٤١٢، ١مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط : النارش

دار : عبـدالعظيم الـديب، النـارش: ت) هــ٤٧٨ت (إمام احلرمني اجلـويني  الربهان ، -٢٧
 .هـ١٤١٢،  ١الوفاء، املنصورة، ط 

، ١دار الفكر، بريوت ، ط: النارش) هـ٨٥٥ت(بدر الدين العيني ، البناية يف رشح اهلداية -٢٨
 . هـ١٤٠١

 .حممد بن مرتىض الزبيدي ، دار اهلداية  تاج العروس ، -٢٩
حممد حسـن هيتـو، : ت) هـ٤٧٦ت (أبو إسحاق الشريازي  التبرصة يف أصول الفقه،  -٣٠

 .هـ١٤٠٣دار الفكر، دمشق ، :النارش
 .دار الكتاب اإلسالمي : فخرالزيلعي ، النارش تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ، -٣١
دار الكتـب العلميـة، :النـارش) هـــ٧٤٨ت (شـمس الـدين الـذهبي  ،تذكرة احلفاظ -٣٢

 .بريوت، مصور عن طبعة وزارة املعارف اهلندية
حممـد هاشـم ، : ، ت ) ٥٤٤ت(القـايض عيـاض   ترتيب املدارك وتقريب املسـالك ، -٣٣

 .ز ، مكة املكرمةمكتبة عباس البا: النارش 
دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، : النـارش) هـ٦٠٦ت (فخر الدين الرازي ، التفسري الكبري -٣٤

 . ٣، طبريوت
) هــ٧٤١ت( أبو القاسم حممد بن جزي الغرنـاطي تقريب الوصول إىل علم األصول، -٣٥

 .هـ١٤٢٣،  ٢حممد املختار الشنقيطي، ط : ت
دار الفكـر، : النـارش) هـ٨٧٩ت(ابن أمري احلاج  لتحرير،التقرير والتحبري عىل كتاب ا  -٣٦

 .هـ١٤١٧،  ١بريوت، ط 
: عنايـة) هــ٨٥٢ت(ابـن حجـر  ،يف ختريج أحاديث الرافعي الكبـري التلخيص احلبري -٣٧

 .هـ١٤١٦،  ١قرطبة، ط : حسن قطب، النارش
،  النيبـايلعبداهللا: حتقيق) هـ٤١٩ت(إمام احلرمني اجلويني  التلخيص يف أصول الفقه ، -٣٨

 .هـ١٤١٧،  ١دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط : شبري العمري، النارش
حممد عـيل إبـراهيم، : ت) هـ٥١٠ت (أبو اخلطاب الكلوذاين  التمهيد يف أصول الفقه، -٣٩

 .هـ١٤٠٦،   ١دار املدين، جدة، ط : النارش



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٣٢
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

حممـد : ت) هـ٧٧٢ت (سنوي إلمجال الدين ا التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ، -٤٠
 .هـ ١٤١٤،  ١مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط : ،النارش هيتو

دار الفكـر، : النارش) هـ٩٨٧ت (ابن أمري بادشاه  ، تيسري التحرير رشح كتاب التحرير -٤١
 .بريوت

دار : النـارش) هــ٦٧١ت( حممد بن أمحـد األنصـاري القرطبـي ، اجلامع ألحكام القرآن -٤٢
 .هــ ١٤٠٨، ١وت، ط الكتب العلمية ، بري

 .هـ١٣٣٢مطبعة حيدر آباد، اهلند: عبد القادر القريش، النارش،  اجلواهر املضيئة -٤٣
مطبعة البـايب : النارش ) هـ١٢٥٢ت ( ابن عابدين  ، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار -٤٤

 .هـ  ١٣٨٦،  ٢احللبي ، القاهرة ،ط
عـيل :ت) هــ٤٥٠ت(أليب احلسـن املـاوردي  ،)ر املـزينـرشح خمتصـ(احلاوي الكبـري -٤٥

 .هـ ١٤١٤،  ١دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط: معوض و عادل عبد املوجود ، النارش
) هــ٨٥٢ت (أمحد بن عيل بـن حجـر العسـقالين  ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -٤٦

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: النارش
ــديباج املــذهب يف -٤٧ ــان علــامء املــذهب ال ــة أعي ــالكي  ، معرف ــن فرحــون امل ــراهيم  ب إب

 .هـ١٣٩٤دار الرتاث، القاهرة ، : النارش) هـ٧٩٩ت(
دار : أمحـد حجـي وآخـرين، النـارش: ت) هـ٦٨٤ت(شهاب الدين القرايف  ،الذخرية -٤٨

 .م ١٩٩٤،  ١الغرب اإلسالمي، بريوت ، ط 
: ت) هــ٧٨٦ت( حممد بن حممود البـابريت  الردود والنقود رشح خمترص ابن احلاجب ، -٤٩

 .هـ ١٤٢٦،  ١مكتبة الرشد، الرياض، ط : ترحيب الدورسي ، النارش
مركـز البحـث العلمـي، : يـد، النـارشصالح بـن مح ،رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية -٥٠

هـ ١٤٠٣،  ١، طجامعة أم القر. 
: النملـة،النارش عبـد الكـريم. د: ت) هــ٦٢٠ت ( ابن قدامـة  ، روضة الناظر وجنة املناظر -٥١

 .هـ١٤١٧،  ٥مكتبة الرشد،الرياض،ط 
، دراسـة ملرتتبة عليها يف الفقـه اإلسـالميوأحكام القصاص ارسقة األعضاء باجلراحة الطبية  -٥٢

 ،ـراء ، مكــة املكرمــةدار طيبــة اخلضــ: ري إبــراهيم ، النــارشـحممــد يســ. تأصــيلية ، د
 .هـ  ١٤٢٦، ١ط



   ٢٣٣       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

عـزت دعـاس، : ت) هــ٢٧٥ت (سليامن بـن األشـعث السجسـتاين  ، داودسنن أيب  -٥٣
 .هـ١٣٨٩،  ١دار احلديث، محص، ط : النارش

دار : صدقي العطار، النـارش: ت) هـ٢٧٥ت (حممد بن يزيد القزويني  سنن ابن ماجه، -٥٤
 .هـ١٤١٥الفكر، بريوت، 

دار : اكر، النـارشأمحد شـ: ، ت)هـ٢٨٩ت (حممد بن عيسى الرتمذي  ، سنن الرتمذي  -٥٥
 .هـ ١٤٠٨،  ١الكتب العلمية، بريوت، ط 

: عبداهللا املـدين، النـارش: ت ،)هـ٣٨٥ت (عيل بن عمر الدار قطني  سنن الدار قطني، -٥٦
 .هـ ١٣٨٦دار املحاسن للطباعة، القاهرة، 

٥٧- ،دار الفكر، بريوت: النارش) هـ٤٥٨ت(أمحد بن احلسني البيهقي  السنن الكرب. 
دار : ومعه رشح السيوطي، النارش) هـ٣٠٣ت (أمحد بن شعيب النسائي النسائي، سنن -٥٨

 .هـ١٣٤٨،  ١الكتاب العريب، بريوت، ط 
مؤسسـة : بشار عواد معـروف ، النـارش: ت) هـ٧٤٨ت (الذهبي  ، سري أعالم النبالء -٥٩

 .هـ١٤١٢،  ٨الرسالة، بريوت، ط 
: النـارش) هــ١٠٨٩ت (عامد احلنبيل عبداحلي بن ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -٦٠

 .دار الفكر، بريوت، لبنان
دار : ارش عمريات ، النـ :عناية ) هـ  ٧٩٢ت ( التفتازاين  رشح التلويح عىل التوضيح، -٦١

 .هـ ١٤١٦، ١، ط الكتب العلمية، بريوت
طه عبدالرؤوف سـعد، : ت) هـ٦٨٤ت (شهاب الدين القرايف  ، رشح تنقيح الفصول -٦٢

 .مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة :النارش
 .دار صادر ، بريوت : النارش) هـ١١٠١ت( اخلريش ،رشح اخلريش عىل خمترص خليل -٦٣
دار : النارش) هـ٦٨١ت( كامل الدين ابن اهلامم رشح فتح القدير عىل اهلداية للمرغيناين ، -٦٤

 .الفكر، بريوت
، ومعـه حاشـية الدسـوقي عليـه) هـ١٢٠١ت(أليب الربكات الدردير  الرشح الكبري ، -٦٥

 .، بريوتدار الفكر: النارش
مكتبـة : الزحييل ونزيه محاد، النـارش: ت) هـ٩٧٢ت(ابن النجار رشح الكوكب املنري، -٦٦

 .هـ١٤١٣العبيكان، الرياض 
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: عبـد اهللا الرتكـي، النـارش: ت) هـ٧١٦ت(نجم الدين الطويف  رشح خمترص الروضة، -٦٧
 .هـ١٤٠٧،  ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

دار : نجـار، النـارشحممـد ال: ت) هــ٣٢١ت(الطحاوي  أبو جعفر رشح معاين اآلثار، -٦٨
 .هـ ١٤٠٧،  ٢، ط الكتب العلمية، بريوت

دار عـامل : ، النـارش)هــ١٠٥١ت(منصور بن يـونس البهـويت  رشح منتهى اإلرادات،  -٦٩
 .الكتب، بريوت

دار : املجيد تركـي، النـارش عبد: ، ت)هـ٤٦٧ت (أبو إسحاق الشريازي  ،رشح اللمع -٧٠
 .هـ١٤٠٨،  ١، بريوت، ط الغرب

دار العلـم : أمحد عطار، النارش: ت) هـ٤٠٠ت (إسامعيل بن محاد اجلوهري الصحاح، -٧١
 .هـ١٤٠٢،   ٣للماليني، بريوت، ط 

دار : مصـطفى البغـا، النـارش: ترقيم) هـ٣٥٦ت (اإلمام البخاري  ، صحيح البخاري -٧٢
 هـ١٤١٠،  ٤ابن كثري، دمشق، ط 

 .دار ابن حزم، بريوت: ، النارش)هـ٢٦١ت (اإلمام مسلم بن حجاج  صحيح مسلم،  -٧٣
دار صـادر،بريوت : النـارش) هـــ٢٣٠ت(ريـحممد بن سعد البصـ طبقات ابن سعد، -٧٤

 .هــ١٣٨٠
٧٥- عبد الفتـاح احللـو : ت)هـ٧٧١ت(تاج الدين ابن السبكي  ، طبقات الشافعية الكرب    

 .هـ١٤١٣،  ٢دار هجر ، القاهرة، ط : و حممود الطناحي، النارش
مؤسسـة : أمحـد سـري املبـاركي، النـارش: ت) هــ٥٢٦ت (القايض أبـو يعـىل   العدة ، -٧٦

 .هـ١٤١٠،  ٢الرسالة، الرياض، ط 
دار : ابن باز، النارش: ، ت)هـ٨٥٢ت (ابن حجر  ، الباري رشح صحيح البخاريفتح  -٧٧

 .هـ ١٤١٠،  ١الكتب العلمية، بريوت ، ط 
دار : حممـد تـامر، النـارش: ت) هــ٣٧٠ت (أبو بكر اجلصاص  ، الفصول يف األصول -٧٨

 .هـ١٤٢٠،  ١الكتب العلمية، بريوت، ط 
) هبـامش املستصـفى(د العـيل األنصـاري عبـ ، فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبـوت -٧٩

 .هـ١٣٢٢املطبعة األمريية، بوالق، : النارش



   ٢٣٥       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

املكتبـة األزهريـة : عبداهللا مصطفى املراغي، النـارش الفتح املبني يف طبقات األصوليني، -٨٠
 .للرتاث، القاهرة، مرص

دار ابـن : النـارشحممـد حسـني اجليـزاين ، . دراسة تأصـيلية تطبيقيـة ، دفقه النوازل ،  -٨١
  .هـ  ١٤٣٣،  ٤، اململكة العربية السعودية ، ط اجلوزي ، الرياض

، دار إحيـاء الـرتاث:النـارش)  ٨١٧ت ( جمد الـدين الفريوزآبـادي  القاموس املحيط ، -٨٢
 .هـ ١٤١٢، ١بريوت ، ط

عبـد اهللا  وعـيل احلكمـي، : ، ت)هــ٤٨٩ت (منصـور ابـن السـمعاين قواطع األدلة ، -٨٣
 .هـ ١٤١٨، ١التوبة،الرياض، ط  مكتبة: لنارشا

ـارش) هــ٧٤١ت(حممد ابن جزي  ، يف تلخيص مذهب املالكية قوانني الفقهيةال -٨٤ دار الفكـر، : الن
 .بريوت 

، مكتبة الرشد ، الرياض: ، النارش حممد منظور إهلي القياس يف العبادات حكمه وأثره ، -٨٥
 .هـ  ١٤٢٠

: ، النـارش)هــ٤٦٣ت (أبـو عمـر ابـن عبـد الـرب  احلـافظ ، يف فقه أهـل املدينـةالكايف -٨٦
 .هـ ١٤٠٧،  ١دارالكتب العلمية ، بريوت ، ط 

، املكتب اإلسالمي: ، النارش)هـ٦٢٠ت (ابن قدامة املقديس ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد -٨٧
 .هـ ١٤٠٨،  ٥بريوت ، ط 

: النـارش  )هــ١٠٥١ت(منصور بن يـونس  البهـويت  كشاف القناع عن متن اإلقناع ،  -٨٨
 .هـ ١٣٩٤مطبعة احلكمة، مكة املكرمة ، 

دار : ، النـارش)هــ٧٣٠ت(عبـدالعزيز البخـاري  كشف األرسار عن أصول البزدوي، -٨٩
 .هـ١٤١٨،  ١الكتب العلمية، بريوت، ط 

دار إحيـاء الـرتاث : النارش) هـ١٢٩٨ت (عبدالغني امليداين  اللباب يف رشح الكتاب ، -٩٠
 .هـ١٤١٢العريب، بريوت، 

 دار صــادر، بــريوت، : النــارش )هـــ٧١١ت ( ابــن منظــور األفريقــي ، لســان العــرب -٩١
 .هـ ١٤١٠،  ١ط 

محـود املبـاركي، رسـالة ماجسـتري،  ،إجراء القياس فيه عنـد األصـوليني ما اختُلف يف -٩٢
 .اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة
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رسالة ماجستري، كلية دار العلوم، جامعـة حممد نصار احلريتي، ما ال جيري القياس فيه،  -٩٣
 .هـ١٤٢١القاهرة، 

دار البشـائر : النـارش) هــ٨٨٤ت (برهـان الـدين ابـن مفلـح  املبدع يف رشح املقنـع ، -٩٤
 .هـ ١٣٩٩،  ١اإلسالمية، بريوت، ط 

،  ٣دار املعرفة ، بـريوت، لبنـان ، ط: النارش) هـ٤٨٣ت(أبو بكر الرسخيس  املبسوط ، -٩٥
 .هـ١٣٩٨

 . ، العدد السادس جدة التعاون اإلسالميالتابع ملنظمة جملة جممع الفقه اإلسالمي  -٩٦
، بتحريـر احلـافظني )هــ٨٠٧ت (نـور الـدين اهليثمـي  جممع الزوائد ومنبع الفوائـد، -٩٧

 .هـ١٤٠٢،  ٣دار الكتاب العريب، بريوت، ط : العراقي وابن حجر، النارش
مكتبة اإلرشاد، : ، النارش)هـ٦٧٦ت (حييى بن رشف النووي  ، املجموع رشح املهذب -٩٨

 .جدة
: جـابر فيـاض العلـواين، النـارش: ، ت)هــ٦٠٦ت (فخر الدين الـرازي  املحصول ، -٩٩

 .هـ١٤١٢،  ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 
شـعبان : ت  ومعـه رشح العضـد،) هــ٦٤٦ت (الكـردي  ، ابـن احلاجـب رـخمتص -١٠٠

 .هـ١٣٩٣مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، : إسامعيل، النارش
جلنة إحياء :النارش أبو الوفاء األفغاين،:ت ) هـ ٣٢١ت(أبو جعفر  ، خمترص الطحاوي -١٠١

 .املعارف النعامنية،حيدر آباد،اهلند
دار : حممود مطرجي، النـارش:ت) هـ٢٦٤ت (إسامعيل املزين خمترص املزين عىل األم ، -١٠٢

 .هـ١٤١٣، ١ت، طالكتب العلمية،بريو
دار : ويليه التلخيص للذهبي، النارش) هـ٥٠٤ت (احلاكم املستدرك عىل الصحيحني، -١٠٣

 .هـ١٤١١، ١الكتب العلمية، بريوت، ط 
: محزة زهري، النارش: ت) هـ٥٠٥ت (أبو حامد الغزايل  املستصفى من علم األصول،  -١٠٤

 .رشكة املدينة املنورة
دار احلـديث، : أمحد شاكر، النـارش: رشح) هـ٢٤١ت(اإلمام أمحد بن حنبل املسند،  -١٠٥

 .هـ١٤١٦،  ١القاهرة، ط 



   ٢٣٧       القياس يف احلدود دراسة نظرية تطبيقية عىل بعض النوازل املعارصة                                                               
 أستاذ أصول الفقه املشارك يف كلية الرشيعة بجامعة أم القر -عبد الوهاب بن عايد األمحدي . د                                                     

دار احلـديث، : حمي الدين عبداحلميـد، النـارش: آل تيمية،ت املسودة يف أصول الفقه، -١٠٦
 .هـ١٤١٦،  ١القاهرة، ظ 

 .مية، بريوتاملكتبة العل: النارش) هـ٧٧٠ت (أمحد الفيومي  املصباح املنري، -١٠٧
: ، النـارشحبيب الـرمحن األعظمـي: ت) هـ٢١١ت(عبدالرزاق الصنعاين  ،املصنف -١٠٨

 .هـ ١٣٩٢،  ١املجلس العلمي ، ط
املعهد العلمي : حممد محيد اهللا، النارش: ت) هـ٤٣٦ت (أبو احلسني البرصي ،املعتمد -١٠٩

 .هـ  ١٣٨٤الفرنيس، دمشق، 
ــؤلفني  -١١٠ ــم امل ــة، ا ، معج ــر كحال ــارش عم ــريوت :لن ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال  ،دار إحي
 .م  ١٩٦١ 
 ، دار النفــائس، بــريوت: قلعــه جــي، النــارش  حممــد رواس ،معجــم لغــة الفقهــاء -١١١

 .هـ  ١٤٠٨،  ٢ط 
: النارش) هـ٩٧٧ت ( ربيني اخلطيب ـالش،ج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغني املحتا -١١٢

 .   هـ ١٣٧٧،  ١، طمطبعة البايب احللبي
، ٢ر،  طـدار هجر للنش: النارش الرتكي واحللو ،: ت) هـ٦٢٠ت (ابن قدامة  املغني ، -١١٣

 .هـ ١٤١٠
دار : شـهاب الـدين أبـوعمرو ، النـارش: ت) هـ٣٩٥ت( ، ابن فارس  مقاييس اللغة -١١٤

 .هـ ١٤١٥، ١الفكر، بريوت، ط 
،  ٣ر، ط ـمطبعة احللبـي، مصـ: النارش) هـ٤٧٦ت(أبو إسحاق الشريازي  املهذب ، -١١٥

 .هـ١٣٩٦
 دار الكتـب العلميـة،: النـارش)هــ٦٧٦ت(النـووي ، منهاج الطالبني وعمدة املفتني -١١٦

 .م٢٠٠٩،   ١بريوت، ط 
ر، ـمكتبـة اخلـانجي، مصـ: النـارش) هــ٩٠٢ت (حممد السخاوي  ، املقاصد احلسنة -١١٧

 .هـ ١٣٧٥
، رـمطبعـة السـعادة ، مصـ: لنارشا) هـ٤٩٤ت (الباجي ، الك ،ماملنتقى رشح موطأ  -١١٨

 .هـ١٣٣٢، ١ط
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محـد  موازنة بني داللة النص والقيـاس األصـويل وأثـر ذلـك عـىل الفـروع الفقهيـة، -١١٩
 . هـ ١٤١٤،  ١مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة، ط : ، النارشالصاعدي

دار : النـارش) هــ٩٥٤ت(احلطـاب الرعينـي  ر خليـل،ـخمتصـمواهب اجلليل رشح  -١٢٠
 .هـ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بريوت، ط 

دار : فـؤاد عبـد البـاقي، النـارش: ت) هــ١٧٩ت (اإلمام مالك بـن أنـس  ، املـوطأ -١٢١
 .هـ١٤١٣،  ٢احلديث، القاهرة، ط 

ر، ـة احللبي، مصمطبع: النارش) هـ٧٤٨ت ( الذهبي ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، -١٢٢
 .هـ ١٣٨٢، ١ط 

: إسامعيل، النـارش شعبان: ت) هـ٧٧٢ت (اإلسنوي  ، هناية السول رشح منهاج الوصول -١٢٣
 .هـ١٤٢٠، ١دار ابن حزم، بريوت، ط 

دار الكتب : النارش) هـ١٠٠٤ت(شمس الدين الرميل،  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج -١٢٤
 .هـ١٤٣٠،  ١العلمية،بريوت، ط 

عبـد العظـيم :ت )هــ٤٧٨ت( إمام احلرمني اجلويني ، هناية املطلب يف دراية املذهب -١٢٥
 .هـ ١٤٢٨، ١دار املنهاج،جدة، ط :الديب،النارش

صـالح : حتقيـق) هــ٧١٥ت(صفي الدين اهلنـدي  هناية الوصول يف دراية األصول، -١٢٦
 .هـ١٤٣٣،  ٢املكتبة التجارية، مكة املكرمة، ط :اليوسف وسعد السويح،النارش

دار : النارش ) هـ١٢٥٠ت (، حممد بن عيل الشوكايننيل األوطار رشح منتقى األخبار -١٢٧
 .هـ١٤١٣،  ١احلديث ، القاهرة ، ط 

 عبـــد اهللا: ت) هــــ٥١٣ت(الوفـــاء ابـــن عقيـــل  أبـــو ، الواضـــح يف أصـــول الفقـــه -١٢٨
 .هــ ١٤٢٠،  ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط :الرتكي،النارش

عبد احلميد أبـو زنيـد، : ت) هـ٥١٨ت (ابن برهان البغدادي ، إىل األصول الوصول -١٢٩
 .هـ١٤٠٤،  ١مكتبة املعارف،الرياض، ط : النارش

إحسـان عبـاس، : ت) هــ٦٨١ت (ابن خلكـان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -١٣٠
 .هـ١٤١٤دار صادر، بريوت، : النارش
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إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهللا من رشور أنفسـنا ومـن 

 :سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، أما بعد
ى مـن ـحيص ال فإن احليض من األمور العامة املتكررة، ويرتتب عىل معرفته ما

الصــالة والقــراءة والصــوم واالعتكــاف واحلــج والبلــوغ األحكــام كالطهــارة و
والوطء والطالق واخللع واإليالء والعدة واالسترباء وغري ذلك من األحكام وما 

 .)١(وجب االعتناء به حالهكانت هذه 
ورغبة يف فهم أحكام احليض والسـعي لسـدّ حاجـة النسـاء يف بيـان مسـائله؛ 

احليضتني ثم إين هبت الرتجـيح يف املسـألة بدأت البحث يف مسألة أقل الطهر بني 
 .-سبحانه-لشدة اشتباهها فحبست البحث رجاء الفتح من العالّم

صحة املـرأة : (ولـامّ جاء خطاب املجمع الفقهي اإلسالمي للمشاركة يف ندوة
يف موضوع أقـل الطهـر، رأيـت ) من حني البلوغ إىل سن اليأس بني الفقه والطب

مت بإجيـاز  لدراستهلامئنا األفاضل، مجعته بني يدي ع نرش ما واحلكم عليـه، وقـدّ
اطلعت عليه من رأي طبي ثم ذكرت اخلالف الفقهي يف املسـألة وبيّنـت مـد  ما

 . توصل إليه الطب وما قال به الفقهاء التوافق بني ما
كام عمدت لتجريد البحث من املقدمات املهمة لفهم أصـول املسـألة اسـتغناء 

الباحثات الفضليات، وخففته من كثري من املتطلبات املعتادة يف بام سيذكر من قِبل 
 . البحوث األكاديمية، رغبة يف الرتكيز، واهللا أسأل اإلخالص والقبول والتوفيق

، حاشية ٢/٣٤٥،  املجموع ١/٢٨٩، الفواكه الدواين ١/٤٧٤، حاشية ابن عابدين ١/٣٣٠البحر الرائق : ينظر) ١(
 .  ٤/٣٧٢اجلمل 
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 : هدف البحث
دراسة إمكان وضع ضابط ألقل مدة الطهر بـني احليضـتني مبنـي عـىل اآلراء 

 . تفتيالفقهية واحلقائق الطبية يدفع حرية املفتي واملس
 : أمهية املوضوع وأسباب اختياره

ـا واالستفتاءاتكثرة األسئلة  -١       من النسـاء عـن هـذا املوضـوع؛ وخصوصً
 . يف هذا الزمان لوجود العقاقري الكيميائية املؤثرة عىل العمليات احليوية

 . قلة األبحاث الفقهية املعتمدة يف دراستها عىل نتائج األبحاث الطبية -٢
             هـذه املسـائل وأشـباهها مـن قبـل املـرأة قـد يكـون أكثـر دقـةأن بحث  -٣

ا وإحاطــة  يف الوصــول إىل احلكــم؛ لشــدة مساســها هبــا، ولكوهنــا أكثــر تصــورً
 . بتفاصيلها

 : الدراسات السابقة
         مل أطلع عىل بحـث خـاص يف هـذه املسـألة، وقـد راجعـت مظـان وجودهـا 

 : يف األبحاث اآلتية
ريعة بجامعـة اإلمـام ـاه مسـجل يف قسـم الفقـه بكليـة الشـبحث دكتور -١
أثـر احلقـائق الطبيـة يف املسـائل الفقهيـة : بن سعود اإلسالمية حتت عنـوان حممد

هتاين بنت عبداهللا اخلنيني، وقد ذكرت الباحثة مجلة من مسـائل : للباحثة املحارضة
 : احليض، وهي

لعارية من الدم، وحكـم الغسل من احليض، والنفاس، والغسل من الوالدة ا(
احليض، وأقل احليض، وأكثره، وأقل سن احليض، ومنتهى سن احليض، وحيض 
احلامل، وحكم االستحاضة، والوطء أثناء احلـيض واالستحاضـة، والنقـاء مـن 

 ). يومني، ونفاس من ولدت توأمني احليض، والدم اخلارج قبل الوالدة بيوم أو
 ). ضتنيأقل الطهر بني احلي(ومل تذكر مسألة 

وهو بحث ماجستري يف قسم الفقه ) دفع احليض واستجالبه واضطراباته( -٢
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بن سعود اإلسالمية للباحثة هتاين بنت عبداهللا  بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد
 . أقل الطهر بني احليضتني عند الفقهاء: اخلنيني، وقد بحثت

      وراه للباحـثوهـي رسـالة دكتـ) أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهـي(  -٣
: بن عبدامللك آل الشيخ، واملسائل التي ذكرها الباحث يف احليض هي هشام. د. أ
حيض املبتدأة، وأقل احليض وأكثره، والصفرة والكدرة قبـل احلـيض، وحـيض (

 . ومل تذكر املسألة املرادة بالبحث هنا) احلامل، وأكثر مدة النفاس
وهي رسالة دكتوراه ) األحكام الفقهية املتعلقة بأمراض النساء والوالدة(  -٤

 . مل يرد فيها بحث املسألة املرادة أسامء بنت عبدالرمحن الرشيد،. د للباحثة
 : خطة البحث

 . يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة
 . حوت هدف البحث، وأمهيته، وأسباب اختياره، وتقسيامته: املقدمة

 . سبب احليض: التمهيد
 . املراد بالطهر بني احليضتني: املبحث األول

 : وفيه ثالثة مطالب
 . تعريف الطهر: املطلب األول
 . تعريف احليض: املطلب الثاين

 . تعريف الطهر بني احليضتني: املطلب الثالث
 . طهر بني احليضتني وأكثرهغالب ال: املبحث الثاين
 : وفيه مطلبان

 . غالب الطهر بني احليضتني: املطلب األول
 . أكثر الطهر بني احليضتني: املطلب الثاين

 . أقل الطهر بني احليضتني عند األطباء: املبحث الثالث
 . أقل الطهر بني احليضتني عند الفقهاء: املبحث الرابع

 . وضمنتها أهم النتائج: اخلامتة
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 :وختاماً 
هــذا البحــث يف ، وأن جيعــل  أن يتجــاوز عــن الــزالت واهلفــواتأســأل اهللا

ن يوفقني حلسن القصد وإصـابة احلـق، ويمـن عـيلّ ، وأصحائف أعاميل حسنات
 . بالقبول

، واحلمـد هللا رب وآلـه وصـحبه أمجعـني، وصىل اهللا وسـلم عـىل نبينـا حممـد
  .العاملني
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خلـق دم احلـيض حلكمـة  -سـبحانه- عـىل أن اهللا -رمحهم اهللا-نص الفقهاء 

  رف ذلـك الـدم ـغذاء الولد وتربيته يف وعائه وهو الرحم؛ فإذا محلت املـرأة انصـ
 . )٢(، وإذا مل حتمل خرج ذلك الدم)١(بإذن اهللا إىل غذائه

: قال هلا حني حاضتملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  -ريض اهللا عنها-وقد ثبت عن عائشة 
 . )٣(»كتبه اهللا عىل بنات آدمهذا يشء «

أرسـل احلـيض عـىل بنـي  قال بعضهم أول ما«: )٤(وقال البخاري يف صحيحه
 . »أكثر ملسو هيلع هللا ىلصوحديث النبي : -البخاري-إرسائيل، قال أبو عبداهللا 

يعني أنه أشمل؛ فهـو عـام يف مجيـع بنـات آدم، فيشـمل اإلرسائيليـات ومـن 
 . )٥(قبلهن

 -تقريبـاً -أن اجلهاز التناسيل للمرأة يستعد يف كل شـهر والذي يذكره األطباء
للحمل، وتتهيأ بطانة الرحم فيزداد سمكها وتصبح خالياها أكثر طوالً، وغـددها 

أن هذه األغشية املتهتكة زمن احليض تبقـى حـال  -يف نظري واهللا أعلم-الذي ينبغي أن حيمل عليه كالم الفقهاء ) ١(
احلمل لتحتضن اجلنني وتكون كالرتبة التي ينغرس فيها ومتتد فيها جذور املشيمة لتكـون واسـطة بـني اجلنـني ودم 
أمه، وال يظهر يل واهللا أعلم أن احلرفية مرادة وأهنم يعنون أن اجلنني يطعم هذا الدم ويتجدد له شهرياً كام قد يفهمـه 

 !.البعض 
 .١/١٩٦، كشاف القناع ١/٢٥٤، املبدع ١/٣٨٦، املغني ١٤/٢٢٨، احلاوي الكبري ١/٥٩بداية املجتهد : ينظر) ٢(

هو عقوبة حلواء حني أهبطت من اجلنة : وقيل ،الت األغذية التي ال تصلح للبقاءإن احليض غسالة اجلسد وفض: وقيل
، حاشـية اجلمـل ١/٥٣٢، فـتح البـاري ١/٣٧٢الـذخرية : ينظـر. ملا عصت رهبا يف اجلنة وأكلـت مـن الشـجرة

١/٣٦٨. 
، ومسـلم يف ٥٢ص) ٢٩٤(كتـاب احلـيض، بـاب كيـف كـان بـدء احلـيض، رقمـه : رواه البخاري يف صحيحه) ٣(

 .٥٠٧ص) ٢٩١٨(كتاب احلج، باب بيان وجوه اإلحرام، رقمه : صحيحه
  . ٥٢ص) ٤(
 . ٣٤٤ - ٢/٣٤٣، املجموع ١/٥٣٢فتح الباري : ينظر) ٥(
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وإذا مضت مدة حمددة ومل يتم علوق البييضة امللقحـة  ،أكثر عمقاً واتساعاً ونشاطاً 
إىل انقبـاض  يف الرحم فإن مسـتو اهلرمونـات املنظمـة لـذلك هيـبط ممـا يـؤدي

األوعية الدموية املغذية لبطانة الـرحم انقباضـاً شـديداً فيـذوي الغشـاء ويتهتـك 
وتتفتت األوعية الدموية حتته فيخرج هذا الدم املحتقن حمتوياً عىل قطع من الغشاء 
املبطن للرحم واألنسجة املتهتكة، وينظم ذلـك كلـه جهـاز حيـوي معقـد يعمـل 

 . الدماغ واجلهاز التناسيل باإلشارات اهلرمونية فيام بني
تبـدأ مـن أول ) الدورة الشـهرية أو الدورة الطمثية أو(وهذه الدورة احليضية 

يوم يف احليض وحتى أول يوم من احليض الـذي يليـه وختتلـف مـدهتا مـن امـرأة 
 . ألخر، بل حتى عند املرأة نفسها من حني آلخر

 تتامن يف اجلهاز التناسـيل واملراحل التي متر هبا هذه الدورة هي حصيلة دورتني
 . للمرأة، أوالمها هي الدورة املبيضية، وثانيهام هي الدورة الرمحية

إىل مرحلـة اإلباضـة  )١(ينتقل املبيض من املرحلة اجلرابية: ففي الدورة املبيضية
 . )٢()أو اللوتينية(ثم املرحلة الصفراوية 
مرحلـة اإلفـراز ثـم مرحلـة يبدأ الرحم بمرحلة البناء ثم : ويف الدورة الرمحية

 . احليض
ونظراً الرتباط هاتني الدورتني وتداخلهام؛ فإن بيان مراحل الـدورة احليضـية 
سيتضمن إجيازاً ألطوار ومراحل هـاتني الـدورتني ضـمناً فـيام إذا مل يـتم احلمـل 

 : كاآليتونـزل احليض، وذلك 

هو الكيس املغلق للبييضة، وهو وعاء لصيانة البييضة ينتج هرمونات تـنظم عمليـة هتيئـة بطانـة الـرحم  اجلريب)  ١(
 . ١٨ -١٧دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر. للحمل املتوقع

املوقـع : ينظـر. هي الطور الذي يتطور فيه اجلريب الذي حيتوي عىل البييضة الناضجة يف املبـيض واملرحلة اجلرابية       
 .altibbi.comالطبي، القاموس الطبي 

 altibbi.comاملوقع الطبي، القاموس الطبي . وهي الطور الذي يتم فيه تشكيل وارتداد اجلسم األصفر) ٢(
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 : متر الدورة احليضية بثالث مراحل هي
 The Proliferative Phaseمرحلة البناء : املرحلة األوىل

 ٠٬٥يف هناية مدة احليض تكون بطانة الرحم رفيعـة، إذ يبلـغ سـمكها تقريبـاً 
وهـو اهلرمـون املحفـز  (FSH)ملم، وحينئذ تفرز الغدة النخامية يف املخ هرمون 

فتنمـو جمموعـة  ،(Follicle stimulating hormone) .لنضوج اجلريبـات
البييضات، وتنتج اجلريبات هرمون اإلسرتوجني وهو اهلرمون املسـؤول عـن  من

، ملـم تقريبـاً  ٥نمو بطانة الرحم وأوعيته الدموية، فيزداد سمك جدار الرحم إىل 
 ،(FSH) وإذا بلغت نسبة هرمون األسرتوجني حداً معيناً توقف إنتـاج هرمـون

املحفـز  (LH)ن امللـوتن وبدأت الغدة النخامية بإنتاج هرمون آخر وهـو اهلرمـو
 . (Luteinsnng hormone) لإلباضة واملتحكم بالكتلة الصفراء

فحينئذ تبدأ معظم اجلريبات التي بدأت يف النضج يف الضمور واالضمحالل، 
وتبقى البييضة التي اكتمل نضجها وهي بييضة واحدة كل شـهر، فيفـرز اجلريـب 

فتتحـرك ) حتـوي عـىل اإلسـرتوجنيامل(املحيط هبا كمية أكرب من السائل اجلريبي 
 )١(البييضة والكيس اجلريبي يف اجتاه سطح املبـيض، وذلـك قبيـل وقـت اإلباضـة

تقريبـاً مـن أول  ١٢ساعة أي قرابـة اليـومني وذلـك يف اليـوم  ٣٦ -ساعة  ٢٤بـ
 . )٢(يوماً  ٢٨احليض ملن كانت دورهتا احليضية 

 The Secretaryمرحلة اإلفراز : املرحلة الثانية
املؤدية لإلباضة حيـث تتحـرر  (LH)تبدأ هذه املرحلة بزيادة اهلرمون امللوتن 

 . يوماً تقريباً  ١٤البييضة من اجلريب وذلك قبل احليضة املقبلة بـ

اإلجراءات العالجية لتأخر اإلنجـاب : ينظر. خروج البييضة الناضجة من مبيض األنثى: هو اإلباضة أو التبويض) ١(
 . ٢١عند املرأة ص

، اإلجـراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد املـرأة ١٢٦ - ١٢٥خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص -: ينظر) ٢(
،  دليـل ١٣٧ - ١٣٦عافية املرأة ص،  دليل صحة و١٢ - ١٠، ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص٢٠ - ١٤ص

، موقــع الطبــي ١٠٥٥، دليــل صــحة األرسة ص٤٠٨املوســوعة الطبيــة الفقهيــة ص ،١٨املــرأة إىل الصــحة ص
altibbi.com موقع الصحة نت ،al-health.net ، اضـطرابات الـدورة الشـهرية، األسـباب وسـبل العـالج         
، موسوعة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز العربية للمحتـو الصـحي  alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢د سميح خوري 

kaahe.org . 
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رايني ـملم، وتزداد حلزونية الش ٨ويف هذه املرحلة يزداد نمو بطانة الرحم إىل 
غدد الرمحية نمواً كبرياً، وذلك املغذية للرحم الزدياد طوهلا يف حيز ضيق، وتنمو ال

نتيجة انفجار اجلريب وخروج البييضة، فيتحول اجلريب حينئذ للجسـم األصـفر 
(corpus luteum)  الذي يتحكم يف اهلرمونات الالزمـة أثنـاء احلمـل؛ فيقـوم

ستريون، ويبلغ هذا اهلرمون ذروته بعد أسبوع من اإلباضـة جبإفراز هرمون الربو
ملـن كانـت دورهتـا  ٢١-١٩أي يف اليـوم (ع من احليضة املقبلة تقريباً، وقبل أسبو

اجلسـم األصـفر إىل النضـوج  أيام من اإلباضـة يصـل ٨وبعد ) يوماً  ٢٨احليضية 
 (HCG) فإذا تم تلقيح البييضة وحصل احلمل، فإن اهلرمـون املشـيمي ،الكامل

ليعمــل عــىل دعــم نمــو احلمــل، ) اللــوتيني(حيــافظ عــىل بقــاء اجلســم األصــفر 
وأما إذا مل يتم احلمـل فـإن اجلسـم األصـفر  ،خصوصاً يف األشهر األربعة األوىلو

ثـم يضـمحل ويبـدأ . (corpus albicans)يبدأ بالتحول إىل اجلسـم األبـيض 
 . )١(بالضمور، مما يؤدي إىل هبوط مفاجئ ملستو الربوجستريون يف اجلسم

 (Menstruation)مرحلة احليض : املرحلة الثالثة
مستو هرمون الربوجستريون يف الدم، تفقد بطانة الرحم الـدعم  عند هبوط

الالزم لنموهـا وتغـذيتها، فيتسـبب ذلـك يف انقبـاض األوعيـة الدمويـة املغذيـة 
للبطانة؛ مما يؤدي إىل هتتك أنسجتها وسـقوطها وخروجهـا والـدم املحـتقن فيهـا 

 . )٢(خارج الرحم

، اإلجـراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد املـرأة ١٢٦-١٢٥ص خلق اإلنسان بني الطب والقرآن  -: ينظر) ١(
،  دليـل  ١٣٧-١٣٦ص،  دليل صحة وعافيـة املـرأة ١٢-١٠ص، ملحة عن التوليد وأمراض النساء  ٢٠-١٤ص
، موقــع الطبــي  ١٠٥٥، دليــل صــحة األرسة ص٤٠٨،  املوســوعة الطبيــة الفقهيــة ص١٨رأة إىل الصــحة صاملـ

altibbi.com ،  موقع الصحة نتal-health.net  اضطرابات الدورة الشهرية، األسباب وسـبل العـالج  د ،
تـو الصـحي ، موسوعة امللك عبداهللا بن عبـدالعزيز العربيـة للمح alrai.com ١٨/٣/٢٠١٢سميح خوري 
kaahe.org . 

 .املراجع السابقة ) ٢(
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 )١(رسم توضيحي للدورة املبيضية والدورة احليضية
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=
€Ë˚^=pwgª^=

≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ_f=É^àª^=
 : وفيه ثالثة مطالب

  :تعريف الطهر: املطلب األول
: )٢(جاء يف مقـاييس اللغـة. )١(نقيض احليض، ونقيض النجاسة: الطهر يف اللغة

 . »الطاء واهلاء والراء أصل واحد صحيح يدل عىل نقاء وزوال دنس«
خيرج معنى الطهر عند الفقهـاء عـن املعنـى اللغـوي  ال: الطهر يف االصطالح

 . )٣(»زمان نقاء املرأة من دم احليض والنفاس«: فهو
 :تعريف احليض: املطلب الثاين

احلاء والياء والضاد كلمـة واحـدة، «: )٤(جاء يف مقاييس اللغة: احليض يف اللغة
رة إذا خرج منها : يقال مُ ماء أمحر، ولـذلك سـميت النفسـاء حائضـاً حاضت السَّ

سمي احليض حيضاً مـن قـوهلم حـاض السـيل : وقيل ،»تشبيهاً لدمها بذلك املاء
حاضت املرأة حتيض : فيقال ،)٦(حاض السيل إذا فاض: ، وقيل)٥(والوادي إذا سال

 . )٧(حيضاً وحميضاً وحماضاً فهي حائض إذا سال الدم منها يف أوقات معلومة
 : االصطالحواحليض يف 

تعددت تعريفات احليض عند الفقهاء وكلها تـدور : احليض عند الفقهاء:أوالً 
حــول معنــاه اللغــوي واالخــتالف إنــام هــو يف اســتيعاب القيــود املخرجــة لــدم 

 : ، ومن هذه التعريفات)٨(االستحاضة ودم النفاس

 .١٩٦، املصباح املنري ص٤/٥٠٤، لسان العرب ١٦٧خمتار الصحاح ص: ينظر) ١(
)٣/٤٢٨) ٢  . 
 . ٢٩٣معجم لغة الفقهاء ص: وينظر، ١/٤٦٢الفقه اإلسالمي وأدلته ) ٣(
 .٧/١٤٣لسان العرب : ، وينظر٢/١٢٤) ٤(
 . ٧/١٤٣لسان العرب : ينظر) ٥(
 . ٧/١٤٢املرجع السابق ) ٦(
 . ٧/١٤٢، لسان العرب ٦٩خمتار الصحاح ص: ينظر) ٧(
 =،٥٣٩- ١/٥٣٦، التــاج واإلكليــل ١/١٦٠، فـتح القــدير ١/٣٩، بــدائع الصــنائع ٣/١٤٧املبســوط : ينظـر) ٨(
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دم طبيعة خيرج مع الصحة من غري سبب والدة من قعر الرحم يعتـاد : احليض
 . )١(أنثى إذا بلغت يف أوقات معلومة

 (Menstruation)عرف احلـيض عنـد األطبـاء : احليض عند األطباء: ثانياً 
 : بتعريفات عدة منها

 . )٢(»نـزف رمحي دوري تتعرض له معظم النساء يف سن اإلنجاب«: احليض
الدم الذي ينفضه رحـم املـرأة بصـورة دوريـة : )٣(ويف املوسوعة الطبية الفقهية

ي التي متتـد مـن البلـوغ إىل سـن ـشهر قمري غالبا خالل فرتة نشاطها اجلنس كل
 . اليأس

 تعريف الطهر بني احليضتني: املطلب الثالث
بعد أن تبني معنى احليض ومعنى الطهر فإن املـراد باملسـألة املـراد بحثهـا هـو 

واحـرتز بقـول  ،كنـة بـني احلـيض واحلـيض التـايل لـهالنظر يف أقل مدة زمنيـة مم
 : عن أمرين) احليضتني(

 . الطهر الذي بني النفاس واحليض: األول
 . أيام النقاء املتخللة للحيض: الثاين

 . فموطن البحث خاص بأقل مدة بني احليضتني املتتاليتني
=
=
=
=
=
=

 . ١/٢٢٥، املبدع ١/٣٨٦، املغني ١/٣٦٦ية اجلمل ، حاش١/٣٧٨، احلاوي الكبري ١/٥٣٩مواهب اجلليل =
 . ١/١١٠رشح منتهى اإلرادات : ، وينظر١/١٩٦اإلقناع مع كشاف القناع ) ١(
: وهناك تعريفات أخر ركزت عىل صـفة دم احلـيض أو سـببه، ينظـر، ١٠حة عن التوليد وأمراض النساء صمل) ٢(

 .١٠٥٥، دليل صحة األرسة ص ١٨الصحة ص ، دليل املرأة إىل ٢٨صحة املرأة يف أدوار حياهتا ص
 . ٤٠٨ص) ٣(
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=
Ï‡_oÿ^=pwgª^=

Áào‘`Ë=≤kòÎ•^=≤f=àÂ�ÿ^=hÿ_»=
 : وفيه مطلبان

 احليضتني غالب الطهر بني: املطلب األول
يذكر األطباء أن الدورة احليضية التي تبتدئ مـن أول يـوم يف احلـيض إىل أول 

 . )١(يوماً  ٣٥يوماً إىل  ٢١يوم يف احليض الذي يليه يرتاوح طوهلا يف الغالب بني 
 . )٢()أربعة أسابيع(يوماً  ٢٨وأن الغالب أن يكون طول الدورة احليضية هو 

ل متقاربة، متوسطها الذي اشـرتكوا فيـه هـو وأما غالب احليض فلهم فيه أقوا
 . )٣(من أربعة أيام إىل ستة

سبق فيمكن أن يقال أن غالب الطهر بني احليضتني عنـد األطبـاء  وبناء عىل ما
وأما غالـب  ،أربعة وعرشون يوماً  ثالثة وعرشون يوماً أو اثنان وعرشون يوماً أو

رون ـأربعـة وعشـ ون يومـاً أورـالطهر بني احليضتني عند الفقهاء فهو ثالثة وعش
وذلك أن الغالب أن للمرأة حيضة يف كل شهر قمري، وغالب مدة احلـيض  ،يوماً 

 . )٤(سبعة؛ فيكون غالب الطهر هو بقية الشهر بعد غالب احليض هو ستة أيام أو

 .Comprehensive Gynecology. P١٠٣ -Obstetrics and Gynecology – p٣٠٣ -: ينظر) ١(
    وذكـرت ، ١٠٥٥ة ص، دليل صحة األرس ٢/٢٥، الغدد الصم النسائية والعقم ١٣٦دليل صحة وعافية املرأة ص       

يوماً تزيد أسبوعاً أو تنقص  ٢٨مشافهة أن الدورة احليضية مدهتا ) هـ٢/٣/١٤٣٦(لطيفة العتي يف لقاء بتاريخ . د
. يوماً كام يف بعض الدراسـات ٣٥ألكثر من  ٠٫٩، وبنسبة ٠٫٥يوماً هو بنسبة  ٢١أسبوعاً، ووجود دورة أقل من 

 .١٢٦ .Gynecologic end eccrinology and infertility p: ينظر
. ٤٠٨املوسوعة الطبية الفقهية ص. ١٩، دليل املرأة إىل الصحة ص١٠ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص: ينظر) ٢(

 .١٠٥٥دليل صحة األرسة ص
، صحة املـرأة يف أدوار ١٠ملحة عن التوليد وأمراض النساء ص:  ينظر. ٤، وقيل ٧ - ٣، وقيل من ٦ - ٣قيل من ) ٣(

، خلـق اإلنسـان بـني الطـب  ١٠٥٦، دليل صـحة األرسة ص ٥٠املرأة إىل الصحة ص، دليل  ٣٣، ٢٨حياهتا ص
 ). اهلامش( ١٢٧والقرآن ص

، العزيـز رشح الـوجيز ٢/٣٧٦، املجموع ٣١٩ - ١/٣١٨هناية املطلب : ينظر. نص الشافعية واحلنابلة عىل ذلك) ٤(
، ١/٢٤٠، املبدع ١/٧٥، الكايف ١/٣٩٠، املغني ١/٣٧٢) مع حاشية اجلمل(، رشح منهج الطالب ٣١٤، ١/٣١٢

 .١/٤٧٨حاشية ابن عابدين : ينظر. وذكر احلنفية أن غالب احليض هو ستة أو سبعة ،٢/٣٩٧اإلنصاف 
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 : األدلة عىل ذلك
يضِ ﴿:قول اهللا عز وجل: الدليل األول نَ املَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ الالَّ مْ إِنِ وَ ـائِكُ نْ نِسَ مِ

نَ  ِضْ ْ حيَ ئِي ملَ الالَّ رٍ وَ هُ ةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَالَ هتُ عِدَّ بْتُمْ فَ تَ  . )١(﴾ارْ
يـأس ثالثـة  حتـيض لصـغر أو أن عدة املفارقة يف احلياة التـي ال: وجه الداللة

، وعليه فالغالب )٢(أشهر، وأما من حتيض فعدهتا ثالثة قروء، فكل شهر يقابل قرءاً 
سـبعة، ومـا بقـي فهـو غالـب  شهر حيضاً، وغالب احليض ستة أيام أوأن يف كل 

 . الطهر
كنت أسـتحاض حيضـة كبـرية : حديث محنة بنت جحش قالت: الدليل الثاين

أستفتيه وأخـربه، فوجدتـه يف بيـت أختـي زينـب بنـت  ملسو هيلع هللا ىلصشديدة، فأتيت النبي 
يا رسول اهللا إين أستحاض حيضة كبرية شديدة، فـام تـأمرين فيهـا، : جحش فقلت

           ، فإنـه يـذهب الـدم )٣(أنعـت لـك الكرسـف: قد منعتني الصيام والصـالة؟ قـال
     : هو أكثـر مـن ذلـك؟ قـال: ، قالت)٤(»فتلجمي«: هو أكثر من ذلك، قال: قالت«
سـآمرك «: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  )٥(هو أكثر من ذلك، إنام أثج ثجاً؟: قالت»فاختذي ثوباً «

إنـام هـي «: ، فقال»عنك، فإن قويت عليهام فأنت أعلم أهيام صنعت أجزأ: بأمرين
سبعة أيام يف علم اهللا، ثم اغتسـيل، فـإذا  ركضة من الشيطان، فتحييض ستة أيام أو

رت واستنقأت  رين ـثالثـاً وعشـ رين ليلة، أوـفصيل أربعاً وعشرأيت أنك قد طهُ
وصومي وصيل، فإن ذلك جيزئك، وكذلك فافعيل، كام حتيض النساء  ليلة وأيامها،

وكام يطهرن مليقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل 
ر مجيعـاً، ثـم تـؤخرين ـالعرص ثم تغتسلني حني تطهرين وتصلني الظهـر والعصـ

وتعجلني العشاء، ثم تغتسلني، وجتمعني بني الصالتني فافعيل، وتغتسـلني املغرب 

 . ٤: سورة الطالق، جزء من اآلية) ١(
 . ٤/٤٢٠، تفسري القرآن العظيم ١٨/١٦٥اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(
 . ٤/١٤٢غريب احلديث النهاية يف : ينظر. القطن : الكرسف) ٣(
 .٤/٢٠٢النهاية يف غريب احلديث : ينظر . اجعيل موضع خروج الدم عصابة متنع الدم : تلجمي) ٤(
 .١/٢٠٢النهاية يف غريب احلديث : ينظر . سيالن الدماء :  الثج) ٥(
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فقـال رسـول »ك فافعيل، وصومي إن قويت عىل ذلكمع الصبح وتصلني، وكذل
 . )١(»وهو أعجب األمرين إيلّ «: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ردّ املستحاضة إىل غالب احلـيض وغالـب الطهـر،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة
رين يوماً ملـن غالـب حيضـها سـتة أيـام، وثالثـة ـفكان غالب الطهر أربعة وعش

 . كان الشهر ناقصاً وحيضها ستة أيام وعرشين يوماً ملن حيضها سبعة أيام، أو
العرف والعادة حيث ثبـت بعـد االسـتقراء أن غالـب النسـاء : الدليل الثالث

يوماً،  ٢٤-٢٣سبعة، ومدة طهرها بني احليضتني هي  شهر ستة أيام أو حتيض كل
 . )٢(واالستقراء وإن كان ناقصاً إال أنه يفيد الظن

سـبعة يلـزم منـه أن  ، فكون النساء حيضن ستة أيام أو)٣(التالزم: الدليل الرابع
 . يوماً وهو غالب بقية الشهر ٢٣ أو ٢٤يكون غالب الطهر بني احليضتني 

 أكثر الطهر بني احليضتني: املطلب الثاين
يوماً، وعليه فـإن  ٣٥أن أطول مدة للدورة احليضية الطبيعية هي  األطباءيذكر 

أكثر الطهر الطبيعي هو قرابة الشهر، ويمكن أن تزيد املـدة وتكـون املـرأة طـاهراً 
 أو رضـاعاً  الً مل يكن املؤثر عىل ذلـك محـ مرض ما ولكن ذلك داللة اضطراب أو

وقد حيدث انقطاع ثانوي للطمـث ملـدة أقصـاها سـتة أشـهر نتيجـة  ،ونحو ذلك
وأما بعد انقطاع احليض عند املرأة اآليسـة، فـإن مـرور  ،)٤(اضطرابات وشذوذات

بعـده لـيس مـن  سنة كاملة عـىل عـدم نــزول احلـيض كـافٍ للحكـم بـام أن مـا
 . )٥(احليض

أقبلـت احليضـة  كتاب الطهارة، بـاب إذا: ، وأبو داود يف سننه ٢٠٢١ص) ٢٧٦٨٥(أخرجه أمحد يف املسند رقمه ) ١(
كتاب الطهارة، باب ما جاء يف املستحاضة أهنا جتمع بـني : ، والرتمذي يف اجلامع٥٢ص) ٢٨٧(تدع الصالة، رقمه 

كتـاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء يف البكـر إذا ابتـدأت : ، وابن ماجه يف سننه٣٥-٣٤ص ) ١٢٨(الصالتني، رقمه 
 . ١/٢٠٣) ١٨٨(األلباين يف اإلرواء رقمه ، واحلديث حسنه ٨٩-٨٨ص ) ٦٢٧(مستحاضة، رقم احلديث 

 . ١/٣٧١، حاشية اجلمل ٢/٣٧٦املجموع : ينظر) ٢(
 .١/٢٨٠النملة . تيسري مسائل الفقه، د: ينظر) ٣(
 . ٢٥٤مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٤(
، احلـيض والنفـاس واحلمـل بـني الفقـه ٣٥٧، موسوعة املرأة الطبية ص٥٧٥املوسوعة الطبية الفقهية ص: ينظر) ٥(

 . ٥١-٥٠ص والطب 

                                                           



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي       ٢٥٦
 السادس والثالثونالعدد  - ة الثالثونالسن                   

 . )١(الطهر بني احليضتنيحد ألكثر  فقد اتفقوا عىل أنه ال الفقهاءوأما 
 : األدلة عىل ذلك

حد ألكثر الطهـر، ومسـتنده االسـتقراء،  أمجع العلامء عىل أنه ال :اإلمجاع) ١(
حتيض أصالً، ومن النساء من تطهر سنني عديـدة وتطالـب بـام  فمن النساء من ال

 . )٢(جيب عىل الطاهرات وتعمل عملهن
عارض، فـإذا مل يظهـر العـارض أن الطهارة يف بنات آدم أصل، واحليض ) ٢(

 . )٣(وجب بناء احلكم عىل األصل وإن طال
أن التحديد من الرشع، وحيث مل يرد ألكثر الطهر حتديد من الشارع فإنـه ) ٣(

 .)٤(حد له ال
=
=
=
=
=

، الفتـاو اهلنديـة ١/١٧٦، تبيني احلقائق ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر) ١(
) مـع حاشـية اجلمـل(، رشح منهج الطالب ٢/٣٨٠موع ، املج١/٣١٨، هناية املطلب ١/٣٧٤،الذخرية ١/٣٧
وحكـى ، ١٩/٢٣٨جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم  ،١/٢٤٠، املبـدع ١/٧٥، الكايف ١/٤٠٠، املغني ١/٣٧٢

وللحنفية أقوال يف أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العـادة عنـد  ،٢/٣٨٠املجموع : عىل هذا، ينظر النووي اإلمجاع
 : االستمرار ووجود احلاجة

 . أنه ال حد له، فالطهر وإن طال يصلح لنصب العادة، ونصب املقادير بالتوقف -
 . أنه ستة أشهر، وإذا كان ستة أشهر فصاعداً فال يصلح لنصب العادة وترد أيامها إىل الشهر -
 .أنه سبعة ومخسون يوماً، وإذا زاد عليه فرتد أيامها إىل الشهر -
 . أنه سبعة وعرشون-. شهروإذا زاد عليه فرتد إىل ال أنه شهر، -

، حاشـية ابـن ١/٣٦١، منحـة اخلـالق ١/١٧٧، تبيـني احلقـائق ٤١-١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر
 . ١/٤٧٨عابدين 

، ١/٣٦١، البحـر الرائـق ١/٤٠بـدائع الصـنائع : ، وينظـر »وال حد ألكثره باإلمجاع«: ٢/٣٨٢قال يف املجموع ) ٢(
، تيسـري مسـائل الفقـه ١٩/٢٣٨، جممـوع فتـاو شـيخ اإلسـالم ١/٢٤٠املبـدع  ،١/٢٩٢العزيز رشح الوجيز

١/٢٧٩. 
 . ١/٤٠بدائع الصنائع ) ٣(
 .١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٦١، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
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البنـاء، واإلفـراز، (: متر الدورة احليضـية الطبيعيـة اإلباضـية بـثالث مراحـل

ا واملدة الزمنية من التبويض وحتـى  ٣٥-٢١بني  ، يف مدة ترتاوح ما)واحليض يومً
ا، وهي مدة زمنية ثابتة تقريبًا، فالتبويض إنام يـتم بعـد  ١٤نـزول احليض متتد  يومً

نـزول بطانة الرحم القديمة واكتامل مرحلـة البنـاء، وعليـه فمـن كانـت دورهتـا 
ا ٢٨احليضية  ر مـن أول يـوم مـن ـفالتبويض عندها يكون يف اليوم الرابع عش يومً

ا فالتبويض عندها يف اليـوم  ٢١ومن كانت دورهتا احليضية  ،)١(احليضة السابقة يومً
ا فالتبويض  ٣٥ومن كانت دورهتا احليضية  ،يضة السابقةالسابع تقريبًا من احل يومً

رين مـن أول يـوم مـن احليضـة السـابقة وهكـذا، ـعندها يف اليوم احلادي والعش
والتغيري يف مـدة الـدورة احليضـية يرجـع عـىل األرجـح إىل املرحلـة التـي تسـبق 

 . اإلباضة
أن وبناء عىل ذلك فإن األصل يف األوضاع الطبيعية يف اجلهاز التناسيل للمـرأة 

ا مرحلة البنـاء ؛ لتشمل مدة الطهر بني احليضتني البد وأن تزيد عىل أربعة عرش يومً
 . بعد سقوط بطانة الرحم السابقة ثم التبويض واإلفراز

، )١٠(املـرأة ص، اإلجراءات العالجيـة لتـأخر اإلنجـاب عنـد )١٠(ص ءملحة عن التوليد وأمراض النسا: ينظر) ١(
، خلـق اإلنسـان بـني الطـب والقـرآن )١٣٧(، دليـل صـحة وعافيـة املـرأة ص)١٨(دليل املـرأة إىل الصـحة ص

ــة )١٣٦(ص ــويض بدق ــد التب ــاب موع ــة حس ــويض وكيفي ــرتة التب ــن ف ــة ع ــائق هام ــك(، حق ــة حيات : جمل
hayatuki.com(،  كيــف أعــرف أيــام التبــويض)موضــوع :mawdooل��ة  وجــاء يف موقــع طفــو ،)٣

tufoola.com : ا فقط من يوم اإلباضة، كام ) ١٦-١٢عادة ما تكون من ) مرحلة اإلفراز(أن املرحلة اللوتينية يومً
أن التبويض قـد يتـأخر قلـيالً عـن ) جامعة اإلمام-أستاذ مساعد يف كلية الطب (الكسندرا اخلاطر . ذكرت ذلك د

حياة احلارثي يف ورقتهـا املقدمـة للمجمـع أن . د ، وذكرت)هـ١٤/٦/١٤٣٨(ر، يف لقاء بتاريخ ـاليوم الرابع عش
ا) ١٦-١٢(الطور اإلفرازي وهي الفرتة ما بني اإلباضة ونزول احليض ترتاوح ما بني   .يومً
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ـا، مـع  ٢١وأما نـزول الدم قبل مرور هذه املدة يف دورة حيضية أقـل مـن  يومً
 )٢(؛ إذ هـو داللـة نــزف)١(انتظام احليض واستمراره فهو مما يستلزم استشارة طبية 

ـا، وقـد ، )٣(»نـزف بـني الطمـوث«: رمحي، والنـزف الرمحي هو وقـد يكـون تبقعً
 : ومن أسباب النـزف الرمحي ،)٤(يكون نـزفًا غري منتظم وغري دوري

 . فرط تصنع بطانة الرحم -١
 ). أورام محيدة(مرجالت عنق الرحم  -٢
 . التهاب عنق الرحم -٣
 . رسطان عنق الرحم -٤
 . )٥(اآلفات الفرجية واملهبلية -٥
 . (iup)وجود األداة املانعة للحمل داخل الرحم  -٦

، مشـاكل )يف اهلامش( ١٢٨-١٢٧(، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص)٥٠(دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر) ١(
ابتسـام جحـالن يف . ذلك د ، وذكرت٢٠١٣س�بتمبر   lmashake/com.facebook.www  طبية وعالجية

 .الورقة املقدمة للمجمع الفقهي
 .وهو نزف غزير أو مديد يف أيام الطمث: (Menorrhagia)املينوراجيا  -النزف الطمثي : النزف ثالثة أنواع) ٢(

 .وهو نزف بني الطموث: (metrorrhafia)امليرتوراجيا  -النزف الرمحي 
ا، أي طموث غزيـرة مـع نـزف مـرتدد بـني :(Menometrorrhagi)النزف الطمثي الرمحي  وهو اجتامع االثنني معً

، صحة ٥١-٥٠، دليل املرأة إىل الصحة ص)٢١٣(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر. الطموث
 ).٢/٢٥(، الغدد الصم النسائية والعقم )٣٤-٣٣(املرأة يف أدوار حياهتا ص

الغدد الصـم : ، وينظر)١٣٩(، دليل صحة وعافية املرأة ص)٢١٣(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص) ٣(
 ).٢/٢٥(النسائية والعقم 

 ).٥١(إىل الصحة ص ، دليل املرأة)٢٢٥(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٤(
سميح خـوري مستشـار . ، أسئلة وأجوبة حول الدورة الشهرية د)٢٢٨(مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص: ينظر) ٥(

، خروج الدم يف الفرتة بني الدورات الشهرية أو بعـد العالقـة Alrai.com األمراض النسائية والتوليد والعقم، جريدة الرأي
نوال احلـريب، استشـارية أمـراض النسـاء والـوالدة بمدينـة . ، وذكرت ذلك دAl.health.net) موقع الصحة نت(الزوجية 

 :يةوقسمت أسباب النزف عند املرأة إىل األقسام اآلت) هـ١٨/٢/١٤٣٧( إلثننياامللك سعود الطبية مشافهة يوم 
كحبوب منع احلمل، واللولب (، من خارج اجلسم ...)كاضطراب الغدة الدرقية وهرمون احلليب(من داخل اجلسم : هرمونية -١

            زائـدة حلميـة أو التهابـات وأورام ونحوهـا يف الـرحم أو عنـق الـرحم(موضـعية وعضـوية  -٢، ) اهلرموين، واإلبر اهلرمونية
 .األدوية -٤). سيولة، وأدوية السيولة(لدم أمراض ا -٣...). أو املهبل
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ـا يف األشـهر السـتة األوىل؛ ألن بطانـة  -٧ موانع احلمـل الفمويـة وخصوصً
 . )١(الرحم تصبح أرق نسبيًا يف البيئة منخفضة األسرتوجني

 . )٢((HRT)استخدام أنواع من العالج الفموي البديل  -٨
ــية  -٩ ــال إباض ــدورات ال ــة ال-ال ــة املزمن ــيطرة  -العارض ــي س ــي تعن والت

 . )٤(تكون يف بداية البلوغ وما قبل اليأس ، وغالبًا ما)٣(اإلسرتوجني
 . وغري ذلك )٥((LH)التبقيع وقت اإلباضة وعند ارتفاع هرمون  -١٠
العوامل النفسية والصدمات واهلموم والتوتر، والتعرض ألعامل شـاقة،  -١١

 . )٦(وممارسة رياضات عنيفة وغريها
باسـتثناء التلـوين -ف بني فرتات احليض أمـر غـري طبيعـيوبكل حال فالنـز

، فــاألورام وااللتهابــات واخللــل الغــددي املــؤثر يف -اليســري يف وقــت اإلباضــة
اهلرمونات هي أبرز أسباب هذا النـزف، وكل ذلك يسـتدعي إجـراء فحوصـات 

يبـني أبـرز أسـباب النــزف بـني  ويف اجلـدول اآليت مـا ،)٧(دقيقة والسعي للعالج
 : الطموث

ابتسـام جحـالن يف الورقـة املقدمـةللمجمع . ، وذكـرت ذلـك د٢١٣مراجعات رسيرية يف التوليـد وطـب النسـاء ص: ينظر) ١(
 .الفقهي

 .٢١٦، مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص١٣٩دليل صحة وعافية املرأة ص: ينظر) ٢(
 .١٥، ملحة عن التوليد ص٢٢٨-٢٢٥، ٢١٦ية يف التوليد وطب النساء صمراجعات رسير: ينظر) ٣(
، ٥١، ٤٥، ٢٣-٢٢، دليل املرأة إىل الصحة ص٩٠، ملحة عن التوليد ص١٣٢دليل صحة وعافية املرأة ص: ينظر) ٤(

 .alrai.com خوريسميح . ، اضطرابات الدورة الشهرية، األسباب وسبل العالج، د٥٦
ـــر) ٥( ـــد ص: ينظ ـــن التولي ـــة ع ـــحة ص١٥ملح ـــرأة إىل الص ـــل امل ـــويض ٥٢، دلي ـــراض التب ـــوع (، أع موض

mawdoo٣.com( ، حقائق هامة عن فـرتة التبـويض وكيفيـة حسـاب موعـد التبـويض بدقـة) جملـة حياتـك
hayatuki.com(الكسـندر اخلـاطر . ابتسام جحالن يف الورقة املقدمة للمجمـع الفقهـي، ود. ، وذكرت ذلك د

 ).مشافهة) (١٤/٦/١٤٣٨(
ابتسام جحـالن . ، وذكرت ذلك د١٢٨، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص٥٣-٥١دليل املرأة إىل الصحة ص) ٦(

 .يف الورقة املقدمة للمجمع الفقهي
، وذكرت ذلك )يف اهلامش( ١٢-١٢٧، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص٥٠دليل املرأة إىل الصحة ص: ينظر) ٧(

 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(استشارية أمراض النساء والوالدة بمستشفى امللك سعود بالرياض مشافهة  نوال احلريب. د
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 )١(أسباب النـزف بني الطموث عند النساء   
 احلمل اهلاجر التهديد باإلجهاض أو احلمل

ـا  عنق الرحم نمو طبيعي زائد يف املنطقة االنتقالية لعنـق الـرحم قـد ينــزف عفويً

أمل حويض أحادي اجلانب يف منتصـف الـدورة وتبقـع مهـبيل حيـدثان  أمل اإلباضة    

    

 

 خلل يف التوازن اهلرموين

ا مـن حبـوب منـع  استخدام غري منتظم أو - جرعـة منخفضـة جـدً
 . احلمل يسبب نـزفًا اخرتاقيًا

 . االستخدام املتزامن ملضادات الرصع ومانعات احلمل الفموية -
 ). الدرقة النخامية(خلل الوظيفة الصاموية  -
حبوب منع احلمل التي حتتوي عـىل الربوجسـتريون فقـط تسـبب  -

 . اضطرابًا يف املستويات اهلرمونية عند بعض املريضات
ا عندما يصبح الفاصل بـني : الدورات الالإباضية - تسبب نـزفًا شاذً

ا  .الدورات طويالً جدً
 
 

 األمخاج          

بعد اإلجهـاض  يسبب مخج بعد الوالدة أو: بطانة الرحمالتهابات  -
 . بعد العمل اجلراحي أو

غالبًـا بسـبب اإلصـابة بالبكترييـا املمرضـة : التهاب عنق الـرحم -
 . الكالميديا كالنيسرييا أو

 . باجلراثيم باملبيضات أو باملشعرات املهبلية أو: التهاب املهبل -
 
 
 

 اآلفات البنيوية

 . إدخال أجسام أجنبية أو األذية بسبب اجلامع -
الفرزجـات وهـي  تقرح املهبل بسبب استخدام احلجب العنقية أو -

 . )٢(األجهزة املستخدمة إلبقاء الرحم مكانه
ا يف بعض األحيان -  . اللولب الرمحي، قد يسبب تبقيعً
 LEEPواخلزعة املخروطية : شذوذات العنق بعد العمل اجلراحي -

 . واملعاجلة القرنة
 . عنق الرحم الرحم أورحالت بطانة  -
 . األورام العضلية امللساء -

 : سبق أن الدورات احليضية نوعان والذي يفهم من كل ما
تتم فيها اإلباضة، وحيدث نـزول بطانة الرحم فيها نتيجة : دورات إباضية) ١(

 . انخفاض هرمون الربوجستريون الناجم عن انكامش اجلسم األصفر

، دليل صحة وعافية املـرأة  ١٥-١٤ملحة عن التوليد: ، وينظر٢٢٣مراجعات رسيرية يف التوليد وطب النساء ص) ١(
 .  ٣٤-٣٣، صحة املرأة يف أدوار حياهتا  ٥٢-٤٨، دليل املرأة إىل الصحة  ١٣٩-١٣٢

 .(kaahe.org)املوسوعة الصحية، هبوط الرحم : ينظر) ٢(
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تتم فيها اإلباضة، أي مل تكـرب  دورات حيضية الوهي : إباضية دورات ال) ٢(
يكون بتـأثري اجلسـم األصـفر  فيها بييضة ومل تنفجر، ونـزول بطانة الرحم فيها ال

لعدم تشكله، ولكن ألن الغشاء يظل حتت تـأثري االسـرتوجني املفـرز يف مراحـل 
ثـم تطور البييضة ويستمر يف النمو، وتبقى الغدد مستقيمة دون مظـاهر إفرازيـة، 

يلبث اجلريب أن يرتاجع ويضمر فيقل االسرتوجني الداعم لنمو بطانة الـرحم  ال
وهذه الدورات الالإباضية أكثـر  ،)١(وعند هبوطه لدرجة معينة تنسلخ هذه البطانة

 : حتدث عند ما
 . )٢(النساء الاليت لدهين ضعف يف اإلباضة -
ـل الـدورات  - احليضـية األوىل يف السنوات الـثالث األوىل بعـد البلـوغ؛ فجُ

 . )٣(تكون دون إنتاج بييضات
 . )٤(وقد حتدث الدورات الال إباضية بشكل عارض يف سنوات اإلنجاب -
وقد حتدث هذه الدورات بشكل مزمن مسببة دورات طمثيـة غـري منتظمـة  -

وغزيرة بسبب سيطرة اإلسرتوجني، مما يعرض املريضة خلطـر حـدوث فـرط 
 . مفقر الد الرسطان أو التصنع أو

ا يف سن اإلياس حيث ينهي املبيضـان وظيفـتهام  - وحتدث هذه الدورات أيضً
ويفرزان كميات أقل من هرموناهتام؛ ونتيجـة لـذلك تـنقص اخلصـوبة حتـى 

 . )٥(تتوقف املبايض كليًا

ــر) ١( ــي : ينظ ــع الطب ــارات، . altibbi.comموق ــب، االستش ــالم وي ــع إس ــهري، موق ــدورة الش ــطرابات ال اض
consult.islamweb.netأسـتاذ مسـاعد يف كليـة الطـب جامعـة اإلمـام، (لطيفـة العتـي . ، وذكرت ذلـك د

استشارية أمراض النساء بمدينة امللـك (نوال احلريب . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(يف مشافهة ) واستشارية نساء ووالدة
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) سعود الطبية

ا، موقع إسالم ويب، االستشارات : ينظر) ٢(  .consult.islamweb.netاضطرابات الدورة الشهرية عمومً
ويعتقد أن التوقيت املوزون حليض املرأة ال ينـتظم «: وفيه) ٢٣-٢٢(املرجع السابق، دليل املرأة إىل الصحة : ينظر) ٣(

 .»قبل أن يتكرر احليض نحو أربعني مرة
 .لطيفة العتي. ، وذكرته دaltibbi.comموقع الطبي : ينظر) ٤(
أسـتاذ مسـاعد (لطيفة العتي . ، وذكرت ذلك دaltibbi.com ، موقع الطبي٥٩دليل املرأة يف الصحة ص: ينظر) ٥(

استشارية (نوال احلريب . ، ود)هـ٢/٣/١٤٣٦(مشافهة يف ) ة اإلمام، واستشارية نساء ووالدةيف كلية الطب جامع
 ).هـ١٨/٢/١٤٣٧(مشافهة ) أمراض النساء بمدينة امللك سعود الطبية
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يف أقل زمن ممكن للطهـر بـني احليضـتني   -اهللا تعاىلرمحهم -اختلف الفقهاء 

 : عىل أقوال عديدة، مردها إىل قولني مها
عــدم التحديــد، فلــيس هنــاك زمــن حمــدد ألقــل الطهــر بــني : القــول األول

وهـذا قـول  ،ذ فهو حيض وحيث ختلف فهو الطهراحليضتني، وحيث وجد األ
وعىل هذا فتـو  ،)٣(واختارها شيخ اإلسالم، )٢(، ورواية عند احلنابلة)١(عند املالكية

 . )٤(كثري من العلامء املعارصين
 : األدلة

وَ أَذً﴿:وجل عز قول اهللا -١  لْ هُ يضِ قُ نِ املَْحِ أَلُونَكَ عَ يَسْ  . )٥(﴾وَ
إذا أقبلــت «: ملسو هيلع هللا ىلصقــال النبــي : قالــت -ريض اهللا عنهــا-حــديث عائشــة  -٢ 

 . )٦(»أدبرت فاغسيل عنك الدم وصيلاحليضة فدعي الصالة وإذا 
ـا وللطهـر : وجه الداللة من اآلية واحلديث أن الشارع جعل للحـيض أحكامً

ا، وعلق احلكم باملحيض، واملحيض هو الذي يُؤذ بـه مـن مكـروه فيـه؛  أحكامً

 .١/٣٧٤، الذخرية ٣/٨٣اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ١(
واستثنى يف رواية العـدة؛  ،»وهو الصواب«:  ٢/٣٩٦، قال يف اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع ١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٢(

): ١/٢٦٧(قـال يف الفـروع . فتكلف املرأة بالبينة إذا ادعت انقضاءها يف شهر، وتصدق فيام كـان أكثـر مـن ذلـك
 .»كأكثره، وعنه إال يف العدة] أقله[وعنه ال توقيت فيه «

 .١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٣(
، والسيد سابق ١/١١٥، والشيخ السعدي يف منهاج السالكني  ٥٠ومنهم اإلمام الشوكاين يف الدراري املضية ص) ٤(

، والشيخ ابن جربين يف إهباج ١/٤١٠يف الرشح املمتع   -رمحه اهللا-، والشيخ حممد بن عثيمني  ١/٧٦يف فقه السنة 
، )هــ١٤٢٧ذو القعـدة  ١٠ ar.islamway.netطريق اإلسالم (الشيخ عبدالكريم اخلضري ، و١/١١٥املؤمنني 

 ) .٢٠٨٩٨: رقم( (islamqa.info)ونقلت هذه الفتو يف اإلسالم سؤال وجواب 
 ).٢٢٢(سورة البقرة، جزء من اآلية ) ٥(
  ومسـلم. ٥٦ص) ٣٢٠( إذا رأت املستحاضة الطهر، رقمـه: احليض، باب: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب) ٦(

 .١٤٨-١٤٧ص ، )٧٥٣(املستحاضة وغسلها وصالهتا، رقمه : احليض، باب: يف صحيحه، كتاب
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، فحيـث وجـد فهـو احلـيض وحيـث ارتفـع فهـو )١(لنتن رحيه، وقذره، ونجاسته
 . )٢(الطهر

 : املناقشة
تعارض بني التقدير باملدة واآلية، فاآلية علقت احلكم  أن يناقش بأنه ال يمكن

 . عىل األذ مطلقاً، وماال تقدير فيه من الشارع فإنه يقدر بالعرف
أن نصب املقادير أمر توقيفي، فال حتديد إال من الشارع، ومل يرد دليل عـىل  -٣

ا  عىل الوجود، فام اعتادته املـرأة حتديد أقل الطهر بني احليضتني، فيبقى احلكم معلقً
 . )٣(يف حيضها فيحكم به هلا، وما اعتادته يف طهرها فيحكم به هلا

، ولـو كـان هنـاك حـد ألقـل )٤(جيـوز أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال -٤
وملا وسعه التأخري مع عموم البلو بذلك فأزواجه وعمـوم  ملسو هيلع هللا ىلصالطهر لبينه النبي 

 . )٥(يان ذلك يف كل وقتنساء املسلمني حيتجن إىل ب
ي احلكـم بـام هـو معتـاد ـيمكن أن يناقش بأن إطالق احليض يقتضـ: املناقشة

يستشكلن احليض الطبيعي املعتـاد  أن النساء ال: ومعروف عند النساء، واملالحظ
فيام خالف املعتاد، وهـذا يـدعو إىل ضـبط احلـيض املعتـاد  استفتاءاهتنوإنام تكثر 

واعتامد نتائج االستقراء يف حال اعتدال األحوال للخروج بتوقيت ضـابط يصـار 
 . له عند الشك

يمكـن  التحديد، فهناك مدة معينة ألقل الطهر بـني احليضـتني ال: القول الثاين
ا فالأن ينـزل احليض فيها، ولو رأت ا ـاملرأة فيهام دمً وهـذا مـذهب  ، يكـون حيضً

، وهـو )٧(، وقـول عنـد املالكيـة)٦(فهو مذهب احلنفيـة -رمحهم اهللا-مجهور الفقهاء 

 .٣/٨٢، اجلامع ألحكام القرآن ١/٦٨٢تفسري الطربي : ينظر) ١(
 .١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٢(
 .١/٢٦٧الفروع : ينظر) ٣(
 .٣/٤٥١، رشح الكوكب املنري ٢٩٤اد الفحول ص، إرش٤١-٣/٤٠اإلحكام لآلمدي : ينظر) ٤(
 .١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٥(
 . ١/٣٧، الفتاو اهلندية ١/٣٥٦، كنز الدقائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
حاشـية ، ١/٣٧٤الـذخرية : ، وأما أقل الطهر فاضـطربت فيـه الروايـات عـن مالـك ، وينظـر ١/١٣٦قال يف بداية املجتهد ) ٧(

 .١/٣٨١اخلريش 
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 . )٢(، واملذهب عند احلنابلة)١(مذهب الشافعية
 : أدلة القول الثاين

يمكـن أن يفهـم  أن احليض يتكرر وال يدوم، فإن وجد من أدلة الرشع ما -١
مل يصـح التوقيـف ومل يسـلم االسـتدالل بـه فـالعربة ، وإن )٣(منه التحديد أخذ به

مستند ألقل الطهر إال التجربة والعادة، فأقل زمـن وجـد وعـرف  بالوجود، إذ ال
 . )٤(بني النساء، فهو أقل مدة للطهر بني احليضتني

ر، وعليـه اسـتقر ـأن التحديد أسهل للمفتي واملستفتي، واألخـذ بـه أيسـ -٢
 . )٥(رأي اجلمهور

 : املناقشة
 : نوقشت أدلة هذا القول باآليت

ا رشعيًـا لكـان ) أ( أن التحديد الذي مال إليه أصحاب هذا القول لو كان حـدً
 . )٦(أوىل بمعرفته وبيانه منا ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

أن التحديد بُني عىل التجربة والعادة، ومن علم بحد فقد علم غريه بحد ) ب(
 . )٧(العلم ليس علامً بالعدمأقل منه، وال يمكن نفي ماال نعلم، فعدم 

 : اآلراء يف حتديد أقل الطهر بني احليضتني
بعد اتفاقهم -اختلف أصحاب القول الثاين يف حتديد أقل الطهر بني احليضتني 

عىل آراء بياهنـا  -يف اجلملة عىل القول بوجود مدة معينة ألقل الطهر بني احليضتني
 : يف اآليت

ـا، وـيضـتني مخسـة عشـأقل الطهر بـني احل: الرأي األول هـذا مـذهب  ر يومً

 . ٣٧٩ - ٢/٣٧٧، املجموع ١/٣١٩هناية املطلب : ينظر) ١(
 . ١/٢٣٩، املبدع  ٢/٣٩٥، اإلنصاف  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣٩٠املغني : ينظر) ٢(
 .وهذا ما بنى عليه بعض أصحاب هذا القول حتديدهم) ٣(
 . ٣٢١-١/٣٢٠هناية املطلب : ينظر) ٤(
 . ١/٣٧الفتاو اهلندية  : ينظر) ٥(
 . ١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٦(
 . املرجع السابق: ينظر) ٧(
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، وهـو مـذهب )٢(، واملعتمـد يف مـذهب املالكيـة)١(اجلمهور فهـو مـذهب احلنفيـة
 . )٤(، ورواية عن أمحد)٣(الشافعية

 : استدلوا باآليت: األدلة
ـا -ريض اهللا عـنهام- عمـر روي عـن ابـن ما: الدليل األول النسـاء «: مرفوعً

متكث إحداهن شطر دهرهـا : نقصان دينهن؟ قالوما : ناقصات عقل ودين، قيل
 . )٥(»تصيل ال

يف احلديث أن املرأة متكث يف حيضها شطر دهرها، ففـي الشـهر : وجه الداللة
ا، فاحلـديث أشـعر  ا، ومفهومه أن طهرها يف الشهر مخسة عرش يومً مخسة عرش يومً

 . )٦(بأقل الطهر، وأكثر احليض
 : املناقشة

 : نوقش هذا الدليل باآليت
ــظ ال: أوالً  ــذا اللف ــديث هب ــه أن احل ــل ل ــن )٧(أص ــك اب ــر ذل ــام ذك ــر  ك                     حج

ليس فيـه موضـع الشـاهد  واحلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم -)٨(رمحه اهللا-

 . ١/٣٧، الفتاو اهلندية  ١/٣٥٦، كنز الدقائق  ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ١(
،  ١/٣٨١، حاشـية اخلـريش  ٣/٨٣، اجلـامع ألحكـام القـرآن ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : ينظر) ٢(

، واقترص عليه العالمة خليل ، وقال ابـن رشـد يف ١/١٨٧، الفواكه الدواين ١/٣٨١عىل اخلريش  حاشية العدوي
 . »له حظ من القياس.. وهذا القول  «:١/١٢٦املقدمات املمهدات 

 .١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز »باتفاق أصحابنا«: ، وقال ٢/٣٧٦، املجموع ١/٣١٨هناية املطلب :ينظر) ٣(
 .١/٢٦٧، الفروع ٢/٣٩٥اإلنصاف : ينظر) ٤(
ال «:  ١/١٦٢وقال ابن حجر يف التلخيص احلبـري  ،١/٢٦٧١صد احلسنة، كتاب الطهارة ذكره السخاوي يف املقا) ٥(

، )مل أجده هبذا اللفظ إال يف كتب الفقهـاء: (٢/٣٧٥وقال الشيخ أبو إسحاق يف املهذب «، .. »أصل له هبذا اللفظ،
وأصل احلديث ثابت يف الصـحيح دون ذكـر شـطر ، )باطل ال يعرف: ( ٢/٣٧٧املجموع وقال النووي يف رشحه 

يف أضحى أو فطر إىل املصـىل، فمـر عـىل النسـاء  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا : قال الدهر، فقد رو أبو سعيد اخلدري 
رن تكثـرن اللعـن وتكفـ: بم يا رسول اهللا؟ قـال: يا معرش النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن«: فقال

وما نقصان ديننا وعقلنا يـا : العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن، قلن
فذلك من نقصان عقلها، ألـيس : بىل، قال: أليس شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: رسول اهللا؟ قال

 .»هافذلك من نقصان دين: بىل، قال: إذا حاضت مل تصلِ ومل تصم؟ قلن
، املبدع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٢٢، هناية املطلب  ١/١٩١اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف : ينظر) ٦(

١/٢٤٠. 
 .٢/٣٧٧، املجموع ١/٣٧٤، الذخرية ١/٣٣٣البحر الرائق : كام سبق ، ينظر) ٧(
 .وسبق ذكره عند ختريج احلديث ) ٨(
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أليس شـهادة املـرأة «: عن نقصان العقل والدين قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه ملا سئل النبي : ولفظه
فـذلك مـن نقصـان عقلهـا، ألـيس إذا : شهادة الرجل؟ قلن بىل، قالمثل نصف 

فال داللة فيـه  )١(»فذلك من نقصان دينها: حاضت مل تصم ومل تصل؟ قلن بىل، قال
 . عىل املذكور

أن دهر املرأة تدخل فيه أيـام الصـبا ومـا بعـد اإليـاس وعليـه فليسـت : ثانيًا
ا من كل شهر حمققة للمعادلة   . )٢(بني الطهر واحليضاخلمسة عرش يومً

رة وتطهـر ـأن احلديث حيتمل معانٍ أخر، فلو كانت املرأة حتـيض عشـ: ثالثًا
 . )٣(عرشة استقام املعنى، فال داللة فيه عىل اخلمسة عرش

ا  . )٤(»يفيدهاعموم فيه، والدعو عامة فال  أن احلديث ال«: رابعً
 . )٥(عىل ذلك -هللا عليهمرضوان ا-اإلمجاع، فقد أمجع الصحابة : الدليل الثاين

 : املناقشة
         بإبطال دعو اإلمجـاع، لوجـود املخـالف مـن الصـحابة : يمكن أن يُناقشو

 . -كام سيأيت-
أن أقل الطهر مبني عىل أكثر احليض، وحيث كان أكثر احليض : الدليل الثالث

ا  ا؛ إذ الشـهر غالبًـا )٦(مخسة عرش يومً خيلـو مـن  ال؛ فإن أقل الطهر مخسة عرش يومً
؛ ألن اهللا تعاىل جعل عدة احلرائر ذوات األقـراء يف الطـالق ثالثـة )٧(حيض وطهر

، ومسـلم يف )٣٠٤(رقمـه  ١/٦٨بـاب تـرك احلـائض الصـوم ، كتاب احليض ، : أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
 .  ٧٩رقمه  ١/٨٦، .. كتاب اإليامن ، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات : صحيحه 

 .١/٣٧٤الذخرية : ينظر) ٢(
 .املرجع السابق :ينظر) ٣(
 .املرجع السابق: ينظر) ٤(
 .١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
، احلاوي الكبري ١/١٣٥، كفاية الطالب الرباين ١/١٥١املدونة : ينظر . -رمحهم اهللا-هو مذهب مجهور الفقهاء و) ٦(

ا للحنفية، ينظـر٢/٣٩٤، اإلنصاف ١/٣٧١، رشح منهج الطالب ١/٢٧٩، املجموع ١/٤٣٤ املبسـوط : ، خالفً
 .١/١٥٥، بدائع الصنائع ٣/١٤٨

، ١/٢٤٠، املبـدع ١/٣٩٠، املغنـي  ١/٣٧١، حاشية اجلمـل  ١٤١٠/ ٣خلالف عيون األدلة يف مسائل ا:  ينظر) ٧(
 .٢/٣٩٥اإلنصاف 
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قروء، وجعل عدة اليائسة من املحيض ثالثة أشهر، فجعل بإزاء كـل شـهر طهـراً 
 . )١(وحيضا

 : نوقش من وجهني: املناقشة
نفيـة عدم التسليم ببناء أقل الطهر عىل أكثر احليض؛ فأكثر احليض عند احل -١

أن أكثـر احلـيض مخسـة  -واملسـتدل مـنهم- واملشهور عند احلنابلـة )٢(عرشة أيام
اـعش ا، وأقل الطهر ثالثة عرش يومً  . )٣(ر يومً

ا جيتمـع  أن مبنى االستدالل قائم عىل أن شهر املرأة ال -٢ يزيد عىل ثالثني يومً
يتصـور أن هلا فيه حيض وطهر وهذا غري مسلم فقد يزيد شهرها عىل ذلك، ولـذا 

ـا مـثالً، وأن يكـون حيضـها سـبعة  يكون حيضها سبعة أيام وطهرها ثالثون يومً
 . )٤(عرش يوما وطهرها مخسة عرش وأكثر

الرجوع إىل الوجود، وقد ثبت بالبحث الشايف أن أقل طهر بـني : الدليل الرابع
ا فيكـون  احليضتني وجد من عادات النساء يف اعتدال األحوال هو مخسة عرش يومً

 . )٥(و املعتمد واملتبعه
 : املناقشة

هو دون ذلك، فأصحاب اآلراء األخر يف التحديد بنـوا  أنه ثبت بالوجود ما
وجدوه وعرفوه من واقع النساء وعدم علمنا بام هـو دون اخلمسـة  أقواهلم عىل ما

 . )٦(يعني العلم بعدمه عرش ال
 : يمكن أن جياب: اجلواب

أفاد عدم وجود من دون اخلمسة عرش يومـاً يف بأن االستقراء عرب العصور ) أ(
 . خيرم نتيجة االستقراء اعتدال األحوال، ووجود حاالت شاذة ال

 . ١/١٢٦املقدمات املمهدات : ينظر ) ١(
 .٣/١٨٤املبسوط : ينظر) ٢(
 .١/٢٤٠املبدع : ينظر) ٣(
 . ١/٢٤٠، املبدع ١/٣٩٠املغني : كام قال بذلك احلنابلة ، ينظر ) ٤(
 .٢/٢٧٩، املجموع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣١٩هناية املطلب : ينظر) ٥(
 .١٩/٢٤١جمموع فتاو شيخ اإلسالم : ينظر) ٦(
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أن هذا االستقراء مقابل باستقراء أدق وأشـمل، وهـو اسـتقراء األطبـاء ) ب(
 . ثبت بخالف ذلك فهو حاالت مرضية الذي أثبت أن جل ما

واجلامع أن املـرأة بـالطهر تعـود إىل  القياس عىل مدة اإلقامة،: الدليل اخلامس
سقط عنه بالسفر، وأقل مدة  سقط عنها باحليض، واملسافر باإلقامة يعود إىل ما ما

ا كـذلك، حيـث إن  ا فتكون أقل مدة الطهر مخسة عرش يومً اإلقامة مخسة عرش يومً
 . )١(هذه املدة معتربة يف الرشع توقيتًا ملا لزم

 : املناقشة
 : يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم سالمة هذا القياس وذلك من وجهني

 . ضعف العلة اجلامعة بينهام -١
         أنه قياس عىل أمر خمتلف فيـه، فمـدة اإلقامـة حمـل خـالف بـني الفقهـاء  -٢

 . -رمحهم اهللا تعاىل-
ـاـأقل الطهر بني احليضتني ثالثة عش: الرأي الثاين ، وهـذا املشـهور مـن ر يومً
 . )٢(مذهب احلنابلة

 : استدلوا باآليت: األدلة
أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت  روي عن عيل  ما: الدليل األول

أهنا حاضت يف شهر ثالث حيض، طهـرت عنـد كـل قـرء وصـلت، فقـال عـىل 
إن جاءت ببينة من بطانـة أهلهـا ممـن يـرىض دينـه : قل فيها، فقال رشيح: لرشيح

وعقـد ثالثـني بيـده ! )٣(قـالون: وأمانته فشهدت بذلك وإال فهي كاذبة، فقال عيل
 . )٤(يعني بالرومية

 . ٣٦١-١/٣٦٠، منحة اخلالق  ٣٦١-١/٣٦٠، البحر الرائق ١/٤٠، بدائع الصنائع ٣/١٤٨املبسوط : ينظر) ١(
 . ١/٢٦٧، الفروع  ٢/٣٩٥، اإلنصاف  ١/٢٣٩، املبدع ١/٣٩٠املغني : ينظر) ٢(
 . ١/٢٣٣سنن الدارمي : ينظر. قالون بلسان الروم وتعني أحسنت) ٣(
 =ال تعتـد: ، والبيهقـي يف سـننه، بـاب ١/٢٣٣) ٨٥٥(الطهر كيف هـو، رقـم احلـديث : أخرجه الدارمي، باب) ٤(
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جييء إال إذا كـان أقـل احلـيض يـوم  أن انقضاء العدة يف شهر ال: وجه الداللة
ر ومل يعلـم لـه ـوليلة، وأقل الطهر ثالثة عرش، وقد قال هبذا أحد الصحابة وانتشـ

 . )١(خالف
 : املناقشة

 : نوقش االستدالل هبذا األثر من وجوه
انقطــاع إســناد هــذا األثــر؛ حيــث إن الشــعبي مل يســمعه مــن عــيل، قــال ) أ(

للرتدد يف سامع الشعبي ] يعني البخاري[وإنام مل جيزم به «: )٢( -رمحه اهللا-حجر ابن
 . »أنه سمعه من رشيح فيكون موصوالً  من عيل، ومل ينقل

 .  -كام سبق يف خترجيه-بأن هذا األثر أورده عبدالرزاق موصوالً : وأجيب
يكون إال بام ذكر، بل يمكن أن تكـون  عدم التسليم بأن انقضاء العدة ال) ب(

، ثـم حاضـت ثالثـة أيـام ثـم )٣(املرأة قد حاضت ثالثة أيام ثم طهرت عرشة أيـام
ـا ثـ م حاضـت ثالثـة أيـام طهرت عرشة أيام، فيكون املجموع ستة وعرشين يومً

 . )٤(فانقضت عدهتا يف شهر
فيه قبول  عدم داللة األثر عىل نفي املدة التي هي أقل من ذلك، إذ غاية ما) ج(

من بلغنا خربها من أهنا حتيض ثالثة مرات يف الشهر، وقد يكون هناك من حتـيض 
 . )٥(أقل من ذلك وتنقيض عدهتا بأقل من شهر

من قال أؤمتنت املرأة عىل : ، وابن أيب شيبة يف املصنف ٧/٤١٨)  ١٥١٨٢(التي وقع فيها الطالق، رقمه  باحليضة=
ا بصيغة التمريض، كتاب احلـيض، بـاب ) ٤/٢٠٠) (١٩٢٩٦(رقمه  ها،جرف واللفظ له، وأخرجه البخاري تعليقً

وإسناده منقطع حيث مل يسمعه الشعبي من عيل، ووصـله عبـدالرزاق ). ٥٧(إذا حاضت يف شهر ثالث حيض ص
ا عن أيب معرش : ينظـر. عن إبـراهيم نحـوه بن جريج عن عطاء، وبه قال إبراهيم النخعي، ووصله عبدالرزاق أيضً

وعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعيل، وهو من الرواة املكثرين عنه إال أنه ال ينتقي يف حديثه «. ١/٤٢٥فتح الباري 
التحجيل يف ختريج ما مل خيـرج : ينظر. »عن عيل فهو يروي بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف يف روايته وعدم قبوهلا

 .١/٣٦يف إرواء الغليل 
وعليه صح عند احلنابلة أن تنقيض العـدة يف .  ٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٣٩، املبدع  ٣٩٢-١/٣٩١املغني : ينظر) ١(

 .شهر واحد إذا قامت بذلك البينة
 .١/٤٢٥فتح الباري  ) ٢( 

 .١/١٦١، فتح القدير  ٣/١٤٨املبسوط  : ينظر. وهذا مذهب احلنفية أن أقل احليض ثالثة أيام) ٣(
 .١/٥١٥رشح ابن رجب عىل صحيح البخاري  : ينظر.  -رمحه اهللا-اإلمام إسحاق بن راهويه   فرسه هبذا) ٤(
 . ٧٥، دفع احليض واستجالبه واضطراباته ص )١/١٩١احليض والنفاس رواية ودراية  : ينظر) ٥(

                                                                                                                                                    



   ٢٧١   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

جتـد ذلـك، وأن هـذا  ب البينة حتقيق النفي فإهنا لنأن رشحيًا إنام أراد بطل) د(
يَـاطِ ﴿: كام قـال اهللا تعـاىل ِ ـمِّ اخلْ ـلُ يفِ سَ مَ جَ اجلَْ لـِ تَّـى يَ نَّـةَ حَ لُونَ اجلَْ خُ ـدْ الَ يَ             )١(﴾وَ

 . )٢(يدخلوهنا أي ال
بأن شذوذ حال هذه املرأة عـن حـاالت النسـاء : ويمكن أن يناقش أيضاً ) هـ(

قبـول هـذه الـدعو  املعتادة مل جيعله الصحابة حجة عىل غريهـا فيكـون األصـل
هنالك قبول هـذه  مطلقاً وجعلها قاعدة مقبولة تعمم عىل سائر النساء، بل غاية ما

 !. الدعو يف حقها هي فقط متى أثبتت ذلك بالبينة
أن مبنى أقل الطهر عىل أكثـر احلـيض، وحيـث قيـل بـأن أكثـر : الدليل الثاين

ا، فإن أقل الطهر ثالثة عرش يومً   . )٣(ااحليض سبعة عرش يومً
 : -كام سبق- وجوه نوقش من: املناقشة

 . )٤(عدم التسليم ببناء أقل الطهر عىل أكثر احليض -١
ا، إذ املسألة حمل خالف بـني  -٢ عدم التسليم بأن أكثر احليض سبعة عرش يومً

 . )٥(الفقهاء
ا عدم التسليم بأن شهر املرأة ال -٣  . )٦(يزيد عىل ثالثني يومً

ـاـالطهر بني احليضتني تسعة عشـأقل : الرأي الثالث ، وهـذا قـول عنـد ر يومً
 . )٧(احلنفية

 : الدليل عىل ذلك
أن الشهر يشتمل عىل احليض والطهـر عـادة؛ ألن اآليسـة والصـغرية أبـدلت 

 ).٤٠(سورة األعراف، جزء من اآلية ) ١(
قالت باستحالة ذلك وأنـه ) لطيفة العتي. د(بعض الطبيبات ، وملا ذكرت هذا األثر ل ١/٤٢بدائع الصنائع  : ينظر) ٢(

 . يلزم االستفصال من هذه املرأة ، وسيتبني باالستفصال أنه ليس حيضا
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع    ١/٣٩٠املغني  : ينظر. وقال هبذا أبو بكر من احلنابلة) ٣(
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠املبدع  : ينظر. واملشهور عند األصحاب من احلنابلة عدم البناء) ٤(
ا وهو املذهب عند احلنابلة وقد سبق ١٥واجلمهور عىل أن أكثره ) ٥(  .يومً
 .٢/٣٩٦، اإلنصاف  ١/٢٤٠، املبدع  ١/٣٩٠املغني  : ينظر) ٦(
 .١/٤٠، بدائع الصنائع  ٣/١٤٨املبسوط  : ينظر) ٧(
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رون، إال ـبشهر، وقد قام الدليل عىل أن أكثر احليض عرشة، فيبقى من الشهر عشـ
 . )١(بيومأنه ينقص يوم؛ الحتامل نقص الشهر القمري 

 : نُوقش هذا الدليل من وجهني: املناقشة
عدم التسليم بأن أكثر احليض عرشة أيام، إذ مبنى هذا القول أحاديـث : األول

يثبـت يف أكثـر احلـيض يشء، فيكـون  باطلة، وآثار موقوفة وضعيفة، وإذا كان ال
 . )٢(بُني عليه واهٍ وضعيف ما

 . فقد يزيد وقد ينقص كام سبق ثالثونعدم التسليم بأن شهر املرأة : الثاين
 . )٣(، وقال هبذا بعض املالكيةأقل الطهر بني احليضتني عرشة أيام: الرأي الرابع

اف إليهـا، أن العرشة هناية املرتبة األوىل يف العدد، ومـا فوقهـا فمضـ«: الدليل
 . )٤(»فكانت هناية أقل الطهر

ناقش بأنه: املناقشة ني أقـل الطهـر وهنايـة املرتبـة للـربط بـ ال وجه يمكن أن يُ
 !. األوىل يف العدد، فاحليض والطهر أمور خلقية جسدية

ثامنيـة أيـام، وقـال هبـذا بعـض  أقـل الطهـر بـني احليضـتني: الرأي اخلـامس
 . )٥(املالكية

 أن العرشة هناية، والكالم يف أقل الطهر، فيناسـب أقـل مـن النهايـة؛«: الدليل
 . )٦(»فينقص منها أقل اجلمع وهو اثنان

وجـه للـربط  بأن هذا االستدالل فيه تكلف، إذ ال: يمكن أن يناقش: املناقشة
 !. عالقة ألقل اجلمع ليتم نقصه من العرشة بني أقل الطهر والرقم عرشة، وكذا ال

 .٢/٣٨٣، املجموع  ٣/٨٤املبسوط  : ينظر) ١(
 .١/١٩٢احليض رواية ودراية  : رينظ) ٢(
، حاشية اخلـريش  ١/١٣٢، كفاية الطالب ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : وهذا قول ابن حبيب، ينظر) ٣(

 .١/١٨٧، الفواكه الدواين ١/٣٨١
 .١/٣٧٤الذخرية ) ٤(
، الفواكـه الـدواين  ١/١٣٢، كفاية الطالـب ١/٣٧٤، الذخرية ١/١٣٦بداية املجتهد : ينظر. وهذا قول سحنون) ٥(

١/١٨٧. 
 .١/٣٧٤الذخرية  ) ٦(
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، وهذا قول أقل الطهر بني احليضتني من ثامنية أيام لعرشة أيام: الرأي السادس
 . )١(ند املالكيةع

 . )٢(، وهذا قول عند املالكيةأقل الطهر بني احليضتني مخسة أيام: الرأي السابع
 : دليل الرأي السادس والسابع

 . الوجود، فقد وجد من النساء من كان طهرها بعدد هذه األيام
رة ـيعنـي بـأن أقـل الطهـر عشـ-وأمـا سـائر األقاويـل «: )٣(جاء يف املقدمات

ملحظ هلا يف القياس، وإنام أخذت من عادة النساء، ألن كل  ال -مخسة ثامنية أو أو
 العـادة كنفقـة وجب حتديده يف الرشع، ومل يرد بـه نـص لـزم الرجـوع فيـه إىل ما

املاجشـون أنـه وجـد مـن  املعدل عن ابـن وقد حكى ابن ،الزوجات وشبه ذلك
 . »من النساءذلك بالتجربة من مجاعة النساء من يكون طهرها مخسة أيام، وعرف 

 : نوقش من وجهني: املناقشة
ينفـي وجـود  مخسـة أيـام، ال رة أيـام أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عشـ) أ(

 . )٤(يعني العلم بالعدم هو أقل من ذلك فعدم العلم ال ما
مخسة شاهد عـىل ضـعف  ثامنية أو رة أوـأن العلم بوجود الطهر مدة عش) ب(

 . )٥(يوجد حد ألقل الطهر أنه الالقول بالتحديد بل هو دليل عىل 
يمكن أن جياب بـأن االضـطراب يف التحديـد مـرده إىل اعتبـار كـل : اجلواب

جزئية، وإن كانت شاذة، ويستقيم التحديـد عنـد اعتبـار عـادة عمـوم النسـاء يف 
 . األحوال الطبيعية

 .١/٢٧٤، الذخرية  ١١الرسالة ص : ينظر. وهذا قول ابن أيب زيد يف الرسالة) ١(
 .١/٣٨١، حاشية اخلريش  ١/٥٣٨، مواهب اجلليل  ١/٣٧٤الذخرية  : ينظر. قال به عبدامللك وابن املاجشون) ٢(
)١/١٢٧) ٣. 
 .١٩/٢٤١شيخ اإلسالم  جمموع فتاو : ينظر) ٤(
 .١/١٩٣احليض رواية ودراية  : ينظر) ٥(
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 : سبب اخلالف
للنتيجـة التـي ، فكل فريق ذهب )١(االختالف يف اآلراء كان ملبناها عىل الوجود

أوصله إليها استقراؤه، ومال فريق لعدم التحديد نتيجة االضطراب واالخـتالف 
وهذه األقاويل كلها املختلـف «: )٢(رشد جاء يف بداية املجتهد قول ابن. بني النساء

مسـتند هلـا إال التجربـة  فيها عند الفقهاء يف أقل احليض وأكثره، وأقـل الطهـر ال
ظن أن التجربة أوقفته عىل ذلـك، والخـتالف  من ذلك ما والعادة، وكلٌ إنام قال

قـع ذلك يف النساء عرسُ أن يعرف بالتجربة حدود هذه األشياء يف أكثر النسـاء وو
 . »يف ذلك هذا اخلالف الذي ذكرنا

 : الرتجيح
 : قبل بيان الراجح يف املسألة ينبغي التأكيد عىل مقدمتني

طبية هو مـن سـؤال اخلبـري، وقـد اتفـق أن الرجوع للحقائق ال: املقدمة األوىل
 . )٣(عىل مرشوعية الرجوع إىل أهل اخلربة -رمحهم اهللا تعاىل-الفقهاء 

والرؤية الطبية يف فهم حقيقة احلـيض هـي مـن القـرائن، والقـرائن حجـة يف 
بل إهنا قرائن قوية ألن مبناها عىل اسـتقراء أدق وأوسـع مـن اسـتقراء . )٤(اإلثبات

ملبناها العلمي عىل فهم حقيقة احلـيض ومعرفـة حـال االعتـدال الفقيه، فهي أدق 
قطــر، إذ جــل  ر أوـواالعــتالل، وأوســع وأشــمل لعــدم اقتصــارها عــىل مصــ

والذي يظهر من خالل العـرض  ،طبية تغطي أماكن واسعة من العاملالدراسات ال
 : يأيت السابق لكالم األطباء ما

مـن أن أقـل الطهـر بـني  -اهللا علـيهمرمحة - ذكره مجهور الفقهاء أن ما: أوالً 

 .  ١/٢٦٧، الفروع  ١/٣١٩، هناية املطلب  ١/٣٧الفتاو اهلندية : ينظر) ١(
)١/١٣٧) ٢  
ا بحسب كل مسألة) ٣( ا أو استحبابً ا وجوبً  .٤٩٣، ٢٩/٤٠جمموع فتاو شيخ اإلسالم  : ينظر. يف اجلملة، إمّ
     ، الطـرق احلكميـة ص٩/١٧١، اجلـامع ألحكـام القـرآن  ٦/٢٥٣بدائع الصـنائع  : ينظر. العلمعند عامة أهل ) ٤(

 .٢٦/٤٣١، اإلنصاف  ٧-٦
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ا منصور طبيًا من حيث األصـل؛ ـاحليضتني هو مخسة عش ذكـروا أن أقـل  إذر يومً
؛ فاملعتـاد أن التبـويض يف سـن اً يومـ١٤يضـتني، البـد أن يزيـد عـىل طهر بني احل

، وعليـه فالبـد أن تزيـد فـرتة الطهـر يف يومـاً ١٤صوبة يسبق احليضة املقبلة بـ اخل
، ونـزول دم قبل هذه املدة هو يف الغالـب يوماً ١٤يضية اإلباضية عن احلالدورات 

 . )١(أمارة نـزف رمحي له دالالته املرضية
 يومـاً ١٥أن فرتة الطهـر قـد تكـون أقـل مـن ذكره بعض الفقهاء من  ما: ثانيًا

ا يف الفـرتة  مقبول طبيًا حني تكون الدورات احليضية دورات ال إباضية وخصوصً
 . األوىل بعد البلوغ وعند اقرتاب سن اليأس

يمكن أن  أن اخللل الوظيفي اهلرموين املؤثر يف نوع الدورات احليضية ال: ثالثًا
ا أو يكلفنـا  ال؛ لعرس الوقوف عليه، والرشع ال يناط عليه احلكم بكون الدم حيضً

! ظـل اإلمكانـات التقنيـة املتطـورة يمكن معرفته إالّ من قبل اخلـواص ويف بام ال
 . فالرشائع جاءت لعموم اخللق ولكل زمان ومكان

 : املقدمة الثانية
أن الرشع مل يأت بتحديد أقل الطهر بني احليضتني بل علق أحكام احليض عىل 
     وجوده، وما مل جير فيه توقيت من الشارع فاملرد فيـه للتجربـة والعـادة، والفقهـاء

عملوا االستقراء لتحديده، وتباينت نتائج االسـتقراء كـام ظهـر يف أ -رمحهم اهللا-
ورغبة يف استقراء واقع النساء ومعرفة املعتـاد مـن حـال . اخلالف الفقهي السابق

ا مع إمكان تغري العـادة وتأثرهـا بالعوامـل البيئيـة  الطهر بني احليضتني وخصوصً
ة بعـض وسـائل التواصـل اليوم، فقد تم إعداد استبانة إلكرتونية ونرشها بواسـط

التحقق من دعو احليض قبـل متـام مـدة : هدفها) تطبيق واتس أب(االجتامعي 
ا ١٥(الطهر املعتادة   . ، وسرب أحوال النساء وطهرهن املعتاد)يومً

وتعترب الدورة الشـهرية بـام فيهـا «) : اهلامش(،  ١٢٨حممد البار يف خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص . يقول د) ١(
يومـاً اعتـربت حالـة مرضـية تسـتدعي  ٢٤أو يومني ، فإذا قلت عـن يوماً قد تزيد أو تنقص يوماً  ٢٨احليض والطهر 

البحث عن سببها وعالجها ، وينظر األطباء بقلق إىل خروج الدم يف غري وقت احليض ألهنا تدل عىل وجود مرض إمـا 
 .  »بجسم املرأة وغددها ، أو بجهازها التناسيل مما يستدعي إجراء الفحوصات الدقيقة
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بنتائجها يف فهـم ومعرفـة  االستئناسواالستبانة وإن كانت حملية إال أنه يمكن 
 . الواقع
 . امرأة من نساء اململكة العربية السعودية) ٩٣٢٠(شارك يف االستبانة  -

 : ويمكن حتليل نتائج االستبانة يف اآليت
مدة الدورة احليضية للنساء املشاركات من أول يـوم يف احلـيض إىل أول  :أوالً 

 : يوم يف احليض الذي يليه
 %. ٥، وغري ذلك بنسبة %٩٥يوماً بنسبة  ٣٥-٢١من 

 
 %. ٩٨أيام بنسبة  ١٠ - ٣مدة احليض املعتادة للنساء تراوحت بني  :ثانياً 

 : وغالب احليض عند النساء املشاركات
 %٣٩بنسبة  أيام ٧ - ٦من 

 : وتفصيل املدد يف اآليت

 
 
 

٣٢% 

١٤% 
١٧% 

٢٢% 

١٠% 
 مدة الدورة الحیضیة %٥

٢٦ -٢٧ ٢٥- ٢١ 
٣٠- ٢٩ ٢٨ 

 غیر ذلك ٣٥ -٣١

٤% 

٢٨% 

٣٩% 

٢٢% 

 مدة الحیض المعتادة %٢ %٥
٤−  ٣ 
٥−  ٦ 
٦−  ٧ 
٧−  ٨ 
٩−  ١٠ 
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 . من العينة% ٩٥يوماً يف  ٢٨ -يوماً  ١٩غالب الطهر تراوح بني  :ثالثاً 
 %. ٥وغري ذلك كان بنسبة 

 : وتفصيله يف اآليت

 
 :النتيجة

 :غالب الطهر عند النساء املشاركات كان
 %٢٦يوماً بنسبة  ٢٢-٢١

 
 : أقل طهر بني احليضتني مرّ باملرأة املشاركة :رابعاً 

 %٦٣ يوماً فأكثر بنسبة - ١٥
 %٤   يوماً  ١٣
 %٨   أيام ١٠

 %٢٥   غري ذلك
 : وتفصيله يف اآليت

١٥% 

٢٦% 

١٩% 

١٣% 

٢٢% 

 متوسط مدة الطھر المعتاد %٥
٢٠−  ١٩ 
٢١−  ٢٢ 
٢٣−  ٢٤ 
٢٥−  ٢٦ 
٢٧−  ٢٨ 

 غیر ذلك
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 :النتيجة

ل املشاركات كان  •  . يوماً  ١٥أقل طهر مر هبن أكثر من جُ
الذي يظهر أن من ذكرن أقل الطهر كان غري املدد املذكورة قصـدن بـذلك  •

ما جتده املرأة بعد انتهاء احليض بساعات كام ظهر هذا يف اإلجابـات عـن األسـئلة 
 .التي تلت هذا السؤال 

 
 هل رأت املشاركات دماً يف فرتة الطهر املعتادة؟  :خامساً 

 . من النساء مل يرين دماً يف فرتة الطهر املعتادة% ٦٦
 . نحوها خالل هذه املدة كدرة أو أسوداً أو رأين دماً أمحراً أو% ٣٤

 

٤ %٨% 

١٢% 

٨% 

٤٣% 

٢٥% 

 أقل طھر بین الحیضتین

١٣ ١٠ 
١٧ ١٥ 
 غیر ذلك ١٩

٣٤% 

٦٦% 

 ھل سبق ورأیت دمًا في فترة الطھر المعتادة؟ 

 نعم

 ال
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 ). من العينة% ٣٤وهن (من رأين الدم  :سادساً 
 %٨٢بنسبة  ٤٥ - ١٧أعامرهن من 
 %١٦بنسبة  ٦٠ - ٤٦أعامرهن من 

 

 
 :النتيجة

 ، ٤٥-١٧من رأين كدرة أو دماً حال الطهر جلهن ممن هن يف سـن اإلنجـاب 
 .قربن من سن اليأس منمنهن % ١٦و 

 % ٢٣رأين الدم أمحر بنسة ) من العينة % ٣٤وهن (من رأين الدم  :سابعاً 
 %٦٤، ورأين كدرة أو نحوها بنسبة  %١٣ورأين دماً أسود بنسبة 

 
  : النتيجة 

ل من حكني رؤية الدم حال الطهر مل يرين دم احليض املعروف   .جُ
 ). من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :ثامناً 

١% 

٣٦% 

٤٧% 

١٣% 
٥% 

 نعم: إجابة
١٦−  ١٠ 
١٧− ٣٠ 
٤٥− ٣١ 
٤٦− ٥٠  

١٣% 

٢٣% 

١٧% 

٣٣% 

 صفة الدم %٢ %١٢
 دم أسود
 دم أحمر
 نقط یسیرة دم أحمر
 خیوط بنیة وحمراء
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 %١٠ استمر مدة احليض املعتادة 
 %٢٨ كان تنقيطاً لعدة أيام

 %٦٢يومني يوم أو ساعات أو دفقة أو

 
 : النتيجة

ل من حكني رؤية الدم مل يستمر هبن مدة احليض املعتاد ، وإنام كـان نقطـاً أو  جُ
 . تبقيعاً متقطعاً أو دفقة 

 
 : كان نـزوله) من عينة الدراسة%  ٣٤(من رأين الدم  :تاسعاً 

 %). ٤٩% = ٣٢يومني  بعد يوم أو% + ١٧بعد الغسل مبارشة ( -
 %. ٢٩قبل احليضة التالية بأسبوعني  -
 %. ١٧قبل احليض التايل مبارشة  -

 
 
 
 

١٤% 

٢٨% 

٢٨% 

١٧% 

٤ %١٠% 
 استمر نزول الدم بین الحیضتین

 ساعات
 یوم أو یومان
 تنقیط متقطع لعدة أیام
 نزول دفقة واحدة ثم توقف
 مدة الحیض المعتادة
 غیر ذلك



   ٢٨١   -ةرؤية فقهية طبي -أقل الطهر بني احليضتني             
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 :  النتيجة
  شـى معـه أن له كان عقيب احليض ممـا خيُ ما حتكيه النساء من رؤية الدم جُ

 .تكون املرأة قد عجلت يف احلكم بالطهر
قبل احليضة التالي وال ، ة بأسبوعني أمارة طبيعية للتبيـيضاحلمرة التي تر

 .وعليه فال تدخل يف مسألة البحث، تعد حيضاً وال مرضاً كام سبق
وهلم قـوالن يف ة عند النساء معروفة عند الفقهاءالكدرة قبيل احليض كثري ،

 . ، فال تدخل يف مسألتنا يض التايل أو عدم اعتبارها شيئاً عدها حيضاً يتبع احل
 : عزون سبب ذلك )من العينة% ٣٤(من رأين الدم  :عارشاً 

 . منهن لألدوية واللولب وموانع احلمل واإلجهاد البدين والتوتر النفيس% ٤٨
 . ألسباب غري معروفة% ٥٢

 

١٧% 

٢٩ %٣٢% 

١٧% 

 وقت عود الدم %٥

 بعد الُغسل من الحیض مباشرة

 بعد الطھر بیوم أوم یومین

 قبل الحیضة المقبلة بأسبوعین

 قبل الحیضة التالیة

 غیر ذلك

١٠% 
٩% 

٥% 
٦% 

١٠% 

٥٢% 

 سبب عود الدم %٧
 حمل أشیاء ثقیلة
 السیر لمسافات طویلة
 صدمة نفسیة
 تناول بعض األدویة
 تركیب لولب
 ال أعلم سببًا
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رغبة يف التحقق من حقيقة الدم املحكـي نــزوله هـل هـو تـابع  :احلادي عرش
 . أنه حيضة جديدة أعيد السؤال بطريقة أخر ليتبني أن للحيض السابق أو

انقضـاؤه قبـل الـزمن  للطهر وحتققهن منـه أوكان بسبب عدم رؤيتهن % ٤٤
 . املعتاد

 . كان بعد النفاس% ١٠
 . كان بسبب اجلهد البدين والتوتر النفيس% ٣٧

 . غري ذلك% ٩

 
 :  النتيجة
 ل من حك دويـة ، أو كـان نتيجـة أني نزول الـدم مل يـتحققن مـن الطهـرجُ

 . وموانع وإجهاد بدين أو نفيس
؛ إذ البحث خـاص بـالطهر خارج عن حمل البحثعد النفاس فهو ما كان ب

 .بني احليضتني
استمر هبن % ١٠نسبة % ٣٤بقي من عينة البحث الاليت رأين الدم : الثاين عرش

 . ، ومل تظهر االستبانة تكرر ذلك%٣،  ٤الدم مدة كمدة احليض املعتادة أي بنسبة  
 
 

١٧% 

١٦% 

١١% 
٢٣% 

١٤% 

٩ %١٠% 
 أكثر ما یعاودك الدم عند

 عدم التحقق من الطھر
 عدم رؤیة القصة البیضاء
 انقضاء الحیض قبل وقتھ المعتاد
 اإلجھاد البدني
 اإلجھاد النفسي
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 : )١(وبناءً عىل املقدمتني السابقتني يُمكن اخللوص لآليت
رف قض -١ أن األصل والغالب يف أقل الطهر بـني احليضـتني  ياأن العادة والعُ

 . ، كام نص عىل ذلك مجهور الفقهاءيوماً هو مخسة عرش 
ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن أقـل الطهـر  أن احلقائق الطبية عضدت ما -٢

ا، فإذا كان احليض هو االنسالخ الطبيعي  املعتـاد بني احليضتني هو مخسة عرش يومً
لبطانة الرحم؛ فإن أقل مدة يتمكن اجلسـم فيهـا مـن بنـاء بطانـة جديـدة للـرحم 

 . يوماً ولفظها البد أن تزيد عىل أربعة عرش 
ا من النساء يعجلن يف احلكم بالطهارة من احليض قبل التحقق من  -٣ أن عددً
 . ذلك

أمـر ) يومـاً ١٤(بل موعد احليضـة القادمـة بأسـبوعنيأن احلمرة اليسرية ق -٤
ا ا لبطانة الرحم فال يُعد حيضً  . طبيعي حيدث عند التبويض وليس انسالخً

يلزم التحقق مما حتكيه املرأة من رؤية الدم قبل موعد احليض املعتاد فكثـري  -٥
 . نحوها منه ليس دم احليض املعروف وإنام هو كدرة أو

تطهر من احلـيض إذا رأت املرأة بعدما «: وقد أثر عن عيل ريض اهللا عنه أنه قال
دون ذلـك فلتنضـح  فـوق ذلـك أو القطرة من الرعـاف أو مثل غسالة اللحم أو

نام هي ركضـة مـن الشـيطان يف باملاء ولتصل، وال تغتسل إال أن تر دماً غليظاً فإ
 . )٢(»الرحم
ل ما -٦ يرجع العـتالالت  يوماً ر ـتراه املرأة من الدماء قبل اخلمسة عش أن جُ

ا طبيعيًا عند األطباء كام سبق  . واضطرابات مرضية، وليس أمرً

واهللا أسـأل أن . عند هذه املرحلة قرابة السنتني رهبة هذا املقام ورجاء الفتح من الفتاح العلـيم وقد توقف البحث) ١(
 .هيدينا ملا اختلف فيه من احلق بإذنه

، )٩٩٤(رقمه  ١/٨٩فرة بعد الطهر ، كتاب الطهارة ، يف املرأة تطهر ثم تر الص:  هنفابن أيب شيبة يف مص أخرجه) ٢(
وقـال عنـه ) ١١٦١(رقمه  ١/٣٠٢كتاب احليض ، باب ما تر أيام حيضتها أو بعدها ، : وعبدالرزاق يف مصنفه 

كتاب الطهارة ، باب الكـدرة إذا كانـت بعـد احلـيض : ، والدارمي يف سننه »حديث حسن«: حمققه حسني الداراين
 ) .٩٠٢(رقمه  ١/٦٣٨
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أن يكون هناك اضـطراب  يوماً من أسباب نـزول الدم قبل متام مخسة عرش  -٧
 . إباضية يف الدورة احليضية وهرموناهتا ينتج عنه دورات ال

 -واهللا اعلم-فاملختار 
، وتقـدم يومـاً ر ـهـو مخسـة عشـأن األصل يف أقل مدة الطهر بـني احليضـتني 

يقـل عـن هـذه املـدة، فقـول  احليض وتأخره مقبول وواقع وتتبعه أحكامه فيام ال
اجلمهور هو األصل الذي ينبغي استصحابه من قبل املفتي واملستفتي عند الشـك، 

 : وذلك لآليتوعند تنكر دم احليض املعتاد، 
 . األصل وجوب العبادات: أوال
رع ـتعاقب احليض فيام دون اخلمسة عرش يوماً، بداللة الشـاألصل عدم : ثانياً 

رٍ ﴿:وقـالحني قابل احليضة بشـهر يف العـدة  ـهُ ـةُ أَشْ ثَ ُنَّ ثَالَ هتُ عِـدَّ بْـتُمْ فَ تَ  ،)١(﴾إِنِ ارْ
وبداللة التجربة والعادة التي قاد إليهـا اسـتقراء الفقهـاء واألطبـاء، واحلـيض دم 

 . النادر ائع الطبيعة وجبلة، فالعربة فيه بالغالب الش
األصل يف الدم النازل فيام دون هـذه املـدة باسـتقراء األطبـاء أنـه أمـارة : ثالثاً 

مرضية، وال يكون األصل يف الدم النازل أنـه حـيض إال يف أوقاتـه املعتـادة عنـد 
 . اعتدال األحوال

أن وجود حاالت نادرة خمالفة ملا استقرت عليه أحـوال النسـاء املعتـادة : رابعاً 
 ينبغي أال خيرم التحديد؛ وذلك ألن االستقراء مل يبن عىل جمرد املشاهدة بل تعـد
ذلك للوصف والتعليل مما جيعل نتائجه قواعد كليـة يمكـن أن يصـار إليهـا عنـد 

ثبت خالفها، وينظر بعد ذلك يف هذا الشذوذ  االختالف، وحيكم بالشذوذ عىل ما
ء بالنادر والشاذ ملـا سـلمت قواعـد كقضايا عني؛ إذ لو سلم نقض نتائج االستقرا

اللغة العربية والقواعد األصولية والفقهيـة ونحوهـا مـن القضـايا التـي أخـذت 
 . باستقراء كالم العرب ونصوص الشارع

 .  ٤: سورة الطالق من اآلية ) ١(
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 . )٢(اضطرد وغلب ، وال يعترب إال ما)١(يثبت بالعرف اخلاص واحلكم العام ال
ن مـن األمـور اخللقيـة أطلق ولو كـا أن املعهود عند الفقهاء ضبط ما: خامساً 

فهو مطلق يف لسان الشارع وهو من األمور اخللقيـة، وال ) الذراع(ومن ذلك لفظ 
مل إال عىل املعهود يف اعتدال األحوال وأما من شذّ ذراعه بقص طـول  ر بنيّ أوـحيُ

بنيّ فال يكون مرجعاً ومعتمداً عند احلكم عـىل غـريه، ولـذا جـاء حتديـد الفقهـاء 
 . )٣(د من األصابع باعتبار املعهود غالباً لطول الذراع بعد

أن توقيت الطهر بـني احليضـتني سـبيل لرفـع احلـرج عـن النسـاء يف : سادساً 
عـارض، فعـدم التحديـد جيعـل املـرأة تبـادر بـرتك الصـالة  تعاملهن مع كل دم

كدرة ظناً منها أنه حيض، ثم حتتـاج للغسـل  والصيام والطواف عند رؤية محرة أو
ثم قد تضطر للقضاء حني تتيقن أنه مل يكن حيضا ً ومـن يتعـرض  عند كل توقف،

 . ألسئلة النساء يدرك مد احلرج الواقع عليهم يف ذلك
ــابعاً  ــول : س ــاء معم ــب النس ــرف غال ــة إىل ع ــهأن اإلحال ــال  ب ــاً يف ح رشع
 . )٥(، ويف حتديد سن احليض عند مجهور الفقهاء)٤(املستحاضة

ر ـالتي تدعي تكرر احليض يف أقل من مخسة عش أن طلب البينة من املرأة: ثامناً 
كام جاء عـن عـيلّ فـيمن ادعـت -يوماً، دليل عىل معارضة حاهلا لألصل واليقني 

 . -ثالث حيض يف شهر
أن انتفاء لوازم احليض عند من قـال باعتبـاره حيضـا وإن قـل الطهـر : تاسعاً 

ومن اعتـربه حيضـا مل يستلزم انتفاء امللزوم، إذ من الزم احليض انقضاء العدة به، 
 . وعليه فينتفي كونه حيضاً ! ير اعتباره يف العدة

 .١٣٦واألشباه والنظائر للسيوطي ص، ١٠٣يم صألشباه والنظائر البن نجا: ينظر) ١(
 .١٢٢واألشباه والنظائر للسيوطي ص ، ٩٤األشباه والنظائر البن نجيم ص: ينظر) ٢(
 .١/١٨٢، كشف املخدرات  ٢/٣٦٥ريمي ، حاشية البج١٥٢/  ١٢املبسوط : ينظر) ٣(
 .١/٢٤٤، املبدع  ١/٣٤٠اية املطلب ، هن ١/٣٨٤الذخرية :  ينظر) ٤(
 . ١/٢٣٥، املبدع ٣١٥-١/٣١٤، هناية املطلب ١/٥٤٠مواهب اجلليل   :ينظر) ٥(
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ر يومـاً فيستفصـل ـوإذا كان هذا هو األصل، فمن نـزل منها دم قبل مخسة عش
 : منها ويتحقق

فإن كان أمرا عارضا، فهو نـزول للـدم يف مـدد غـري معتـادة عـادة وطبـا، ) أ(
فيبقى الدم مشكوكا ًفيه فال جيعل حيضاً بل هو دم فساد، وثمرة اخلالف يف حتديـد 

لغو الدم العائد قبلـه، فـال تـرتك لـه العبـادة، وال يعتـد بـه يف العـدة : أقل الطهر
 . واالسترباء

دم احلـيض املعـروف لـدون الطهـر املعتـاد وأما من ادعت أنه يعتادهـا ) ب(
وهـذه الصـورة إن وجـدت فهـي -واألمر مستقر عندها عادة متكـررة مسـتمرة 

 : فلمن قال بالتحديد يف حكمها ثالثة أقوال -نادرة
تعمل بعادهتا، ويكون الطهر يف حقها هو املدة التي اعتادهتا ولـو : القول األول

وجه عند الشـافعية قـال بـه طوائـف مـن وهذا  ،النساءكانت أقل من عادة عموم 
أبو إسحاق اإلسفراييني، والقايض حسني، وهو اختيـار : حمققي الشافعية، ومنهم

 . )١(بن الصالح الدارمي، وأبو عمرو
أن احليض من العادات التي قـد تتـأثر باألعصـار والطبـائع فتتبعـه : ودليلهم

جد  . )٢(أحكامه حيث وُ
النازل قبل أقـل الطهـر، ويكـون دم فسـاد، وهـذا عربة بالدم  ال: القول الثاين

 . )٣(وجه عند الشافعية هو املذهب املعتمد عندهم
 : األدلة عىل ذلك

أن خمالفة املعتاد من غالب أحوال النساء أمارة عىل عروض الفساد عىل دم  -١
املرأة فهو ميل عن االعتدال إىل االعتالل، والقول هبـذا أوىل مـن خـرق العـادات 

 . ةاملستمر

 .  ٢/٣٨١، املجموع ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز  ١/٣٢١هناية املطلب : ينظر) ١(
 .املراجع السابقة:ينظر) ٢(
 . املراجع السابقة: ينظر) ٣(
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أن االستقراء السابق وما صح يف األعصار املاضية مجيعاً مع اختالف خلق  -٢
اخلالئق وتباين الطباع دليل الصحة واالعتدال وما تبني مـن دعـو خالفـه فهـو 

 . اعتالل وفساد، وليس دم الفساد نادر الوقوع
أن اإلمجاع منعقد عىل أن املرأة لو كانـت حتـيض يومـاً وتطهـر يومـاً عـىل  -٣

 . االستمرار، فال جيعل ذلك النقاء طهراً كامالً يف حقها
حيدث الختلطت األبـواب وظهـر  أنه لو فتح باب اتباع الوجود يف كل ما -٤

 . )١(االضطراب
دد التـي قـال هبـا يعترب دمها دم حيض إال إذا وافق مدة من املال: القول الثالث

 . )٢(السلف، وإال فهو دم فساد
أن ثبوت هذه املدة من الطهر يف حق امرأة مع قول أحـد مـن السـلف : دليلهم

بـه، دليــل عــىل أن إمــام املـذهب مل يبلغــه ذلــك، ولــو بلغـه لقــال بــه، إذ العــربة 
 . )٣(بالوجود

 :الرتجيح
العمل بالقول األول، فيعترب الطهر يف حـق مـن اعتادتـه  -واهللا أعلم- املختار

وإن كان دون املعتاد عند غالب النساء وال يتعد ذلك لغريها، فهو شذوذ مقبول 
يف حقها وال يُعد خارماً للقاعدة املستقيمة للحيض عند اعتدال األحول، عـىل أال 

 . ن طبيعتهحيكم هلا إال بعد التحقق من حقيقة الدم واالستفصال الدقيق ع
وهذا االختيار ليس رجوعاً عامّ تم ترجيحه من التحديد، ولكنه حكم خـاص 

 . -إن وجدت- حلالة شاذة
ل النووي نقالً عـن الشـافعي فـيمن خالفـت املعتـاد عنـد  -رمحه اهللا-وقد أوّ

النساء وحكم به يف حقها بأن هذا ليس اختالفا ًيف قول الشافعي املعروف بل لعله 
 . حكم أراده لصورة بعينها

 . املراجع السابقة: ينظر) ١(
 . املراجع السابقة: ينظر) ٢(
 . ١/٢٩٢، العزيز رشح الوجيز ١/٣٢١هناية املطلب : رينظ) ٣(
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جريـر عـن الشـافعي غريـب  والـذي نقلـه ابـن«: )١(-رمحه اهللا-قال النووي 
سـأذكره يف الفـرع  ىل ماولكن تأويله ع -يف اعتبار أقل احليض أقل من يوم- جداً 

 ... بعد هذا إن شاء اهللا
ر، ـأكثـر مـن مخسـة عشـ ولو وجدنا امرأة حتيض أقل من يـوم وليلـة أو: فرع

ففيهـا ثالثـة  واشـتهرت عادهتـا كـذلك متكـررةر، ـتطهر أقل من مخسـة عشـ أو
: بن الصالح قول األسـتاذ أيب إسـحاق، فقـال واختار الشيخ أبوعمرو:... أوجه

الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صـاحب التقريـب فيـه وناهيـك 
إتقانا وحتقيقاً واطالعاً، وكأن األصحاب مل يطلعوا عىل الـنص، قـال ويف املحـيط 

كانـت امـرأة تسـتفتيني : للشيخ أيب حممد اجلويني عن األسـتاذ أيب إسـحاق قـال
 وتقول إن عادهتا يف الطهر مستمرة عىل أربعة عرش يومـاً عـىل الـدوام، باسفرايني

 . فجعلت ذلك طهرها عىل الدوام
جريـر  وهذا النص الذي نقله أبوعمرو واختاره موافق ملا قدمته عن ابن: قلت

حممـول عـىل هـذه عن الربيع عن الشافعي، فإن ذلك النص وإن كان مطلقاً فهـو 
 . »الصورة واهللا أعلم

عل من قال بعدم التحديد ألقـل الطهـر بـني احليضـتني إنـام يريـد هـذه ول
اعتادته املـرأة عـادة مسـتمرة يف  فمراده اعتامد ما -وهي العادة املستقرة- الصورة

عىل تعميمه عىل سائر النساء وجعل كل دم عـارض حيضـاً،  ال -إن وجد-حقها 
 : ومن النصوص التي يفهم منها ذلك

يف  اعتادته، وما هلااملرأة من حيضها فيحكم به  اعتادتهفام «: )٢(ما جاء يف الفروع
 . »هلاطهرها فيحكم به 

) ٣٨١-٣٨٠(والذي يظهر يف النسخة التي اعتمـدهتا قلـب تـرقيم الصـفحتني ( ٣٨١-٢/٣٧٦/٣٨٠املجموع ) ١(
 ) .  فالصحيح تبديل الرقمني

)١/٢٦٧) ٢  . 
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حـد ألقلـه  أنـه ال: والقول الثالث أصح«: )١(-رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم 
فهو حيض، وإن قدر أنه أقـل مـن يـوم  عادة مستمرةرأته املرأة  وال ألكثره، بل ما

حد لـه،  عىل الصحيح ال) الطهر(وكذلك أقله ... استمر هبا عىل ذلك فهو حيض
بل قد حتيض املرأة يف الشهر ثالث حيض، وإن قُدر أهنا حاضت ثالث حـيض يف 

فـال  العادة املعروفـةأقل من ذلك أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدهتا فيام خيالف 
 . »..ا بطانة من أهلهابد أن يشهد هل

 منذ أيـام الـدهرحيضتي : كانت امرأة يقال هلا أم العال قالت«: )٢(ويف املجموع
 . »..يومان

لـو  ...«: )٣(ويف إعالم املوقعني يف التمثيل ملا مجع فيه القياسيون بني املتناقضات
لـو امتـد مـن ... مل يكن حيضاً حتى يمتد ثالثـة أيـام دائامً امتد يومني ونصف يوم 

 . »...مسمل يكن حيضاً حتى يمتد إىل غروب الش دائامً غدوة إىل العرص 
فالظاهر من هذه النصوص وغريها أن عدم التوقيت إنام هو يف حق من كانـت 

أما من كان ذلك الدم طارئـا عليهـا فيكـون الـدم  -إن وجدت-هلا عادة مستمرة 
 . فيه فريجع لألصل والعادة املعهودة بالتجربة واهللا أعلممشكوكاً 

 

==

=

 .    ٢٣٨-١٩/٢٣٧جمموع فتاو شيخ اإلسالم ) ١(
)٢/٣٨٢) ٢     . 
)١/٢٢٥) ٣  . 
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=

Ôµ_¶^=
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأسأل اهللا سبحانه أن هيدينا ملا اختلـف 

 . فيه من احلق بإذنه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد
 : خلصت إليه يف هذا البحث يف النقاط اآلتية أخلص أبرز ماو
 . املعتاد عند النساء أن حتيض املرأة يف كل شهر مرة وباقي شهرها طهر -١
الدورة احليضية الطبيعية عند املرأة من أول يوم يف احليض إىل أول يـوم يف  -٢

 . يوماً  ٣٥-٢١احليض الذي يليه ترتاوح عند األطباء من 
 . يوماً تقريباً  ١٤يكون التبويض عادة قبل احليض القادم بـ -٣
 ١٤يف الدورات احليضية الطبيعية اإلباضية البد أن تزيد فرتة الطهـر عـن  -٤

 . يوماً 
يوماً عند األطباء يسـتلزم استشـارة طبيـة  ١٤نـزول الدم يف طهر أقل من  -٥

اخللـل  ابـات أوااللته وهو يف الغالب داللـة نــزف رمحـي، سـببه األورام أو
 . نحو ذلك الغددي أو

يومـاً يف الـدورات  ١٤قد حيدث هتتك لبطانـة الـرحم يف طهـر أقـل مـن  -٦
 . احليضية الالإباضية

خمتلفون يف أقل الطهر بني احليضتني فمنهم من ير  -رمحهم اهللا-الفقهاء  -٧
حتديد مدة ألقل الطهر وهم اجلمهور، ومنهم من جيعل احليض تدور أحكامـه 

 . ع الدم وجوداً وعدماً م
يومـاً؛ ألن  ١٥ذهب مجهور الفقهاء إىل أن أقل الطهر بـني احليضـتني هـو  -٨

 ١٥باالستقراء تبـني أن  ماال توقيت فيه رشعا ًفاملرجع فيه للتجربة والعادة، و
 . هي أقل طهر بني النساء

 . أثبت بعض الفقهاء مدداً للطهر دون ذلك بحسب نتائج االستقراء -٩
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استقرأت واقع النساء؛ لالستئناس به وللتحقق من دعو إمكان نـزول  -١٠
 . امرأة ٩٣٢٠يوماً بواسطة استبانة شارك فيها  ١٥احليض يف أقل من 

 : وكان من أهم النتائج
 ٢٨-١٩يومـا، فمتوسـط الطهـر مـن  ١٥أن غالب النساء يزيد طهرهن عـن 

 . من العينة% ٩٥يوماً، كان بنسبة 
يرين دماً يف فرتة الطهر املعتادة ال أن غالب النساء . 
 أن غالب من حكني رؤية دم يف فرتة الطهـر كـان ذلـك عارضـاً يف حقهـن ومل

 . يكن عادة مستمرة
 أن غالب من حكني رؤية الدم تبـني مـن خـالل وصـفهن للـدم أنـه لـيس دم

 . احليض املعروف
مـن احلـيض  كان عقيب االغتسال أن غالب من حكني رؤية الدم قصدن به ما

 . وقت التبويض قبيل احليضة التالية أو أو
من النساء من يعجلن يف احلكم بالطهر ثم يتبني هلن خالف ذلك . 
 تعزو الكثري من النساء سبب نـزول الدم العارض قبـل احليضـة املقبلـة جلهـد

 . بسبب العقاقري وموانع احلمل ونحو ذلك نفيس أو بدين أو
يستمر مدة احليض املعتادة ل قبل أقل الطهر الأكثر الدم العارض الناز . 
 ،ندرة من النساء من جلسن أيام احليض املعتادة لدم أصاهبن قبل الطهر املعتـاد

 . ال ومل أتبني هل عاودهن ذلك أو
اعتدال أن األصل يف مدة الطهر بني احليضتني عند  -واهللا أعلم-املختار  -١١

توقيـت فيـه  لشارع ذكر احليض مطلقا، ومـا اليوما ً، فا ١٥أالّ تقل عن  األحوال
فالتجربة والعادة حتدده، وقد ثبت باالستقراء أن الطهر يف حال اعتـدال األحـوال 

 . يوما ١٥يقل عن  ال
عند تنكر الدم واشتباهه عـىل املـرأة ونــزوله قبـل أقـل الطهـر املعتـاد   -١٢
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فيلزمها الرجوع لألصل، فاالستقراء الفقهي والطبي يدل عىل أن هـذه املـدة هـي 
 . ، وخمالفتها أمارة اعتاللاعتدال األحوالاملعتادة عند 

االستقراء املثبت لوجـود حـاالت دون املـدة املـذكورة يقابلـه اسـتقراء  -١٣
بيعـة يعتـاد األطباء املثبت لالعتالل يف جل الصور املخالفة، وما احلـيض إال دم ط

 . املرأة يف أوقات معلومة
يومـاً ١٥من ادعت من النساء أن هلا عادة مستقرة تعود يف طهر أقل مـن  -١٤

 . اعتربت يف حقها، وتكون عادة خاصة هبا
أن من قال بعدم حتديد مدة ألقـل الطهـر فـإن  -واهللا أعلم-الذي يظهر -١٥

 . تباه وحالة عارضةذلك يف حق من عادهتا مستقرة مستمرة، وليس يف كل اش
ــاً و ــا: ختام ــب أن م ــب،  أحس ــن عت ــه م ــدّ ذهن ــعه وك ــذل وس ــن ب ــىل م                  ع
اهللا اهلداية والتوفيق، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد  ومن

 . وعىل آله وصحبه أمجعني
 . هـ١٤٣٨يوم اجلمعة ا شعبان 
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جوهرة . هيلني كارسيو، ترمجة د: العالجية لتأخر اإلنجاب عند املرأة، تأليف اإلجراءات -١
 . م ٢٠٢١/هـ١٤٣٣جامعة امللك سعود  -عبداهللا املطوع، النرش العلمي واملطابع 

 إرواء الغليل يف ختـريج أحاديـث منـار السـبيل، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين املكتـب -٢
 . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥اإلسالمي، الطبعة الثانية 

نيفة النعامن، لزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار حاألشباه والنظائر عىل مذهب أيب  -٣
 . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، أليب الفضـل جـالل الـدين عبـدالرمحن  -٤
خالد عبدالفتاح شبل أبو سليامن، مؤسسـة : ، ختريج وتعليق وضبط)هـ٩١١(السيوطي 

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١الكتب الثقافية، ط
ر ـاإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، القايض أبو حممد عبـدالوهاب بـن عـيل بـن نصـ-٥

-هــ١٤٢٠، دار ابـن حـزم ١احلبيب بن طـاهر، ط: حتقيق) هـ٤٢٢(البغدادي املالكي 
 . م١٩٩٩

بن أيب بكر املعروف بابن  إعالم املوقعني عن رب العاملني، لشمس الدين أيب عبداهللا حممد -٦
ج آياتـه)هـ٧٥١ت (قيم اجلوزية  حممـد عبدالسـالم إبـراهيم، دار : ، رتبه وضبطه وخرّ

 . م١٩٩١ - هـ١٤١١الطبعة األوىل  -بريوت لبنان -الكتب العلمية 
بن سليامن املرداوي  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أيب احلسن عيل -٧

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١عبداهللا الرتكي، دار هجر، ط. د: يق، حتق)هـ٨٨٥ت (
 :أوراق عمل مقدمة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف املحور الطبي األول من كل من -٨

  .حياة معتوق احلارثي. د -٣أمحد كردي، . د -٢ابتسام جحالن، . د -١       
             بـن مسـعود الكاسـاين  بكـررائع، لإلمام عـالء الـدين أيب ـبدائع الصنائع يف ترتيب الش -٩

 . ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان)هـ٥٨٧ت (
بـن رشـد  بـن حممـد بـن أمحـد بداية املجتهد وهناية املقتصد، لإلمام أيب الوليـد حممـد -١٠

حممد صـبحي حسـن حـالق، الطبعـة : حتقيق وتعليق وختريج) هـ٥٩٥-٥٢٠( احلفيد
 . هـ١٤١٥األوىل 

) هــ٨٩٧ت(بـن يوسـف املـواق  ليل ملخترص خليل، أليب عبـداهللا حممـدالتاج واإلك -١١
 ). هبامش مواهب اجلليل(
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كثـري  تفسري القرآن العظيم، لإلمام اجلليل احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسـامعيل ابـن -١٢
عبدالقادر األرنـاؤوط، دار السـالم، الريـاض، : ، قدم له)هـ٧٧٤ت(القريش الدمشقي 

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣شق، الطبعة األوىل، دار الفيحاء، دم
تيسري مسائل الفقه عىل الروض املربع وتنـزيل عىل قواعده األصولية وبيان مقاصـدها  -١٣

بـن عـيل  عبـدالكريم: ومصاحلها وأرسارها وأسباب االختالف فيها، األستاذ الـدكتور
 . هـ١٤٣٤، ٤النملة، مكتبة الرشد، ط

إرشاف ومراجعـة ) هــ٢٧٩ - ٢٠٠(الرتمـذي  جامع الرتمذي، للحـافظ أيب عيسـى -١٤
ر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السـالم للنشـ الشيخ صالح

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١
بـن مكـرم  بـن أمحـد حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، أبو احلسن، عيل -١٥

دار : مـد البقـاعي، النـارشيوسف الشـيخ حم: ، حتقيق)هـ١١٨٩ت(الصعيدي العدوي 
 ). م١٩٩٤-هـ١٤١٤(بريوت، -الفكر 

أيب زيد القـريواين، للشـيخ عـيل  حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن -١٦
 . الصعيدي العدوي املالكي، املكتبة الثقافية، بريوت

، ملحمد أمـني الشـهري بـابن عابـدين، )رد املحتار عىل الدر املختار(بن عابدين  حاشية -١٧
عيل حممد معوض، دار الكتب : عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ: الشيخ: دراسة وحتقيق

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١العلمية، بريوت، لبنان، ط
حممود . حققه د ،)هـ٤٥٠ت(بن حممد املاوردي  احلاوي الكبري، لإلمام أيب احلسن عيل -١٨

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٤مطرجي وآخرون، دار الفكر، 
بـن حممـد  عمر دبيـان أبواحليض والنفاس رواية ودراية، دراسة حديثية فقهية مقارنة،  -١٩

 . هـ١٤١٩الدبيان، دار أصداء املجتمع 
ر ـبـن عـيل البـار، الـدار السـعودية للنشـ حممـد. خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د -٢٠

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١٢يع، جدة، طوالتوز
، للباحثة هتاين بنت عبداهللا اخلنيني، )دراسة فقهية(دفع احليض واستجالبه واضطراباته  -٢١

بـن سـعود اإلسـالمية  جامعة اإلمام حممـد -ريعة بالرياض ـرسالة ماجستري بكلية الش
 . طنيعادلة بنت أمحد الباب. بن عيل الغامدي، ود عبدالعزيز. رشاف دإهـ، ١٤٢٨
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حممد نظيف، مؤسسة فرانكلني للطباعة . دليل املرأة إىل الصحة، ماكسني ديفز، ترمجة د -٢٢
 . م ١٩٦٦نيويورك، مارس سنة -والنرش، القاهرة 

 . م٢٠٠٤، ١دليل صحة األرسة، إصدار كلية طب هارفارد، مكتبة جرير، ط -٢٣
ليسيل هيكن، الدار العربية للعلوم، دار الرشوق، مجهورية . دليل صحة وعافية املرأة، د -٢٤

 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣مرص العربية، الطبعة األوىل، 
     : األسـتاذ ، حتقيـق)هــ٨٨٤ت (إدريـس القـرايف  بـن الذخرية، لشهاب الـدين أمحـد -٢٥

 . م، دار الغرب اإلسالمي١٩٩٤، ١سعيد أعراب، ط
بـن يـونس البهـويت، الطبعـة الثالثـة  املربع رشح زاد املستقنع، للشيخ منصورالروض  -٢٦

 . هـ١٤٠٥
           بــن ماجــه القزوينــي  بــن يزيــد ماجــه، لإلمــام احلــافظ أيب عبــداهللا حممــد ســنن ابــن -٢٧

بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار  الشـيخ صـالح: ، إرشاف ومراجعـة)هـ٢٧٣ - ٢٠٩(
 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١السالم، الطبعة الثانية 

ـــليامن -٢٨ ـــافظ أيب داود س ـــام احل ـــنن أيب داود، لإلم ـــتاين  س ـــعث السجس ـــن األش                   ب
بـن عبـدالعزيز آل الشـيخ، دار السـالم،  ، إرشاف ومراجعـة صـالح)هـ٢٧٥ - ٢٠٢(

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الطبعة الثانية 
بن صـالح العثيمـني، دار  مة حممدالرشح املمتع عىل زاد املستقنع، لفضيلة الشيخ العال -٢٩

بـن صـالح العثيمـني اخلرييـة، الطبعـة  اجلوزي، طبع بإرشاف مؤسسة الشيخ حممد ابن
 . هـ١٤٢٧األوىل صفر 

) هــ١٠٥١ت(بن إدريـس البهـويت  بن يونس رشح منتهى اإلرادات، للشيخ منصور -٣٠
 . م١٩٩٣ - هـ١٤١٤بريوت، الطبعة األوىل  -عامل الكتب 

لبنان، الطبعـة  -أمحد عيسى، دار الرائد العريب، بريوت . رأة يف أدوار حياهتا، دصحة امل -٣١
 . م١٩٨١/هـ١٤٠١الثانية 

، إرشاف )هــ٢٥٦(بـن إسـامعيل البخـاري  صحيح البخاري، لإلمام احلـافظ حممـد -٣٢
ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم للنشـ صالح: ومراجعة فضيلة الشيخ

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
، إرشاف )هــ٢٦١ت(بن احلجـاج القشـريي  صحيح مسلم، لإلمام أيب احلسن مسلم -٣٣

ر والتوزيـع، ـبن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السالم للنشـ صالح: ومراجعة فضيلة الشيخ
 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٢ط
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قـيم  ن ابـنبـن سـعد شـمس الـدي بـن أيـوب بـن أيب بكـر الطرق احلكميـة، حممـد -٣٤
 . مكتبة دار البيان، بدون طبعة، وبدون تاريخ: ، النارش)٧٥١ت( اجلوزية

بـن  رح الكبـري، لإلمـام أيب القاسـم عبـدالكريمـالعزيز رشح الوجيز املعـروف بالشـ -٣٥
الشـيخ عـيل : ، حتقيق وتعليق)هـ٦٢٣(بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي  حممد

لبنـان،  -بـريوت-د عبداملوجود، دار الكتب العلميـة حممد معوض، والشيخ عادل أمح
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الطبعة األوىل 

عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار، أبو احلسن عيل بـن عمـر بـن أمحـد  -٣٦
عبداحلميـد بـن . د: دراسـة وحتقيـق) هـ٣٩٧(البغدادي املالكي، املعروف بابن القصار 

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦سعد السعودي، مكتبة امللك فهد الوطنية، 
النعامن، للشيخ نظـام ومجاعـة مـن  الفتاو اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة -٣٧

لبنـان، الطبعـة  -علامء اهلند األعالم، دار إحياء الرتاث العريب للنرش والتوزيع، بـريوت 
 . م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الرابعة 

بن حجر العسقالين، طبعـة  بن عيل فتح الباري برشح صحيح البخاري، للحافظ أمحد -٣٨
بـن  هلا وأجازها الشيخ عبـدالعزيزمصححة عىل عدة نسخ وعن النسخة التي حقق أصو

 . هـ١٤١٤/م ١٩٩٣بن باز، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  عبداهللا
بن عبدالواحد السيوايس ثم اإلسكندري املعروف  فتح القدير، لإلمام كامل الدين حممد -٣٩

 . لبنان -بريوت -، دار الفكر)هـ٦٨١ت(بابن اهلامم احلنفي 
ــا -٤٠ ــات الوه ــل فتوح ــية اجلم ــروف بحاش ــالب، املع ــنهج الط ــيح رشح م              ب بتوض

منهج الطالب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي ثم رشحه يف رشح (
ــالب ــنهج الط ــليامن)م ــر ، س ــن عم ــروف  ب ــري، املع ــييل األزه ــور العج ــن منص ب

 . ، بدون طبعة، وبدون تاريخ)هـ١٢٠٤ت( باجلمل
، )هــ٧٦٣ت(بـن مفلـح،  لإلمام شمس الدين املقـديس، أيب عبـداهللا حممـدالفروع،  -٤١

 . م١٩٨٥هـ١٤٠٥عبدالستار أمحد فراج، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الرابعة : راجعه
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٣وهبة الزحييل، دار الفكر، ط. الفقه اإلسالمي وأدلته، د -٤٢
بن  بن غنيم للشيخ أمحد) هـ٣٨٦ت(قريواين أيب زيد ال الفواكه الدواين عىل رسالة ابن -٤٣

ج أحاديثه )هـ١١٢٦ت(بن مهنا النفراوي األزهري املالكي  سامل ، ضبطه وصححه وخرّ
لبنـان، الطبعـة األوىل، -الشيخ عبـدالوارث حممـد عـيل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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بـن  حممد موفق الـدين عبـداهللا بن حنبل، لشيخ اإلسالم أيب الكايف يف فقه اإلمام أمحد -٤٤
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨بريوت، الطبعة اخلامسة  -قدامة املقديس، املكتب اإلسالمي 

بـن  بـن حممـد بـن أيب شـيبة، عبـداهللا الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر -٤٥
مكتبـة : كـامل يوسـف احلـوت، النـارش: ، حتقيق)هـ٢٣٥ت(بن عثامن العبيس  إبراهيم
 . هـ١٤٠٩، ١الرياض، ط- الرشد

كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات، عبدالرمحن بن عبداهللا  -٤٦
، ١، دار البشــائر اإلســالمية، بــريوت، لبنــان، ط)هـــ١١٩٢(الــبعيل اخللــويت احلنــبيل 

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
منظـور األنصـاري  بن عيل، أبو الفضل، مجال الدين ابن بن مكرم لسان العرب، حممد -٤٧

ــي  ــي األفريق ـــ٧١١ت(الرويفع ــارش)ه ــادر : ، الن ــة-دار ص ــة الثالث ــريوت، الطبع              ب
 . هـ١٤١٤-

. جون سكوراج، ترمجة د. إيرول نوروتز، د. ملحة عن التوليد وأمراض النساء، تأليف د -٤٨
سـعود،  بجامعـة امللـك بـعطر العلمي، ـبن خالد احلكيم، النش ملك بنت حممد مساعد

 . هـ١٤٣٢الرياض 
بـن  بن حممد بن عبداهللا بن حممد املبدع رشح املقنع، أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم -٤٩

حممد حسـن حممـد حسـن إسـامعيل الشـافعي، دار : ، حتقيق)هـ٨٨٤ت(مفلح احلنبيل، 
 ). م١٩٩٧-هـ١٤١٨(الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 

، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، )هـ٤٩٠ت(لدين الرسخيس، املبسوط، لشمس ا -٥٠
 . م١٩٩٣-هـ١٤١٤الطبعة األوىل، 

بـن عـيل  بـن شـعيب الصـغر للنسـائي، أبـو عبـدالرمحن أمحـداملجتبى من السـنن  -٥١
مكتب املطبوعات : عبدالفتاح أبو غدة، النارش: ، حتقيق)هـ٣٠٣ت(اخلراساين، النسائي 

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية –اإلسالمية 
 . بن رشف النووي، دار الفكر املجموع رشح املهذب، لإلمام أيب زكريا حميي الدين -٥٢
بـن  بـن حممـد عبـدالرمحن: بن تيمية، مجع وترتيـب جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد -٥٣

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، : قاسم، وابنه
دائـرة املعـاجم : بن عبدالقادر الرازي، إخراج بن أيب بكر خمتار الصحاح، لإلمام حممد -٥٤

 .م١٩٨٨يف مكتبة لبنان، مكتبة لبنان 
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 clinical revifw in obstetrics)مراجعات رسيرية يف التوليد وطـب النسـاء  -٥٥ 
and gynecology) .املراجعـة صـالح شـيخة. د.وائل إبـراهيم، تقـديم أ. ترمجة د ،

. د.خالد مرعشيل، أ. د.مجيل طالب، أ. د.متام األشقر، أ. د.بشار الكردي، أ. د.أ: العلمية
حممـد . د.عزام أبو طوق، أ. د.صالح شيخة، أ. د.سوزان طرباين، أ. د.سلو عبد اهللا، أ

 .م٢٠١١طباع، دار القدس للعلوم، الطبعة العربية األوىل، 
            :األســتاذ ن عــيل الفيــومي املقــرئ، اعتنــى هبــابــ حممــد بــن املصــباح املنــري، ألمحــد -٥٦

 - هــ١٤١٨بـريوت، الطبعـة الثانيـة -رية، صـيدا ـيوسف الشيخ حممد، املكتبة العصـ
 . م١٩٩٧

حامد صـادق قنيبـي، دار . حممد رواس قلعه جي، ود. د. أ: معجم لغة الفقهاء، وضع -٥٧
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثانية  -النفائس، بريوت 

ــداهللا -٥٨ ــد عب ــدين أيب حمم ــق ال ــي ملوف ــد املغن ــن أمح ــق ب ــة، حتقي ــن قدام ــدكتور ب  :            ال
عبـدالفتاح احللـو، توزيـع وزارة الشـؤون  :بن عبداملحسـن الرتكـي والـدكتور عبداهللا

اململكة العربية السعودية، دار عـامل الكتـب،  - اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧لطبعة الثالثة ا

عبدالسـالم : حتقيق) هـ٣٩٥ت(بن زكريا  بن فارس مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد -٥٩
 . بريوت-حممد هارون، دار اجليل 

: ، حتقيـق)هـ٥٢٠ت(بن رشد القرطبي  بن أمحد املقدمات املمهدات، أبو الوليد حممد -٦٠
-هــ١٤٠٨، ١لبنـان، ط -دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت : حممد حجـي، النـارش. د

 . م١٩٨٨
بن عبدالرمحن املغريب  بن حممد مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أليب عبداهللا، حممد -٦١

ج آياتـه وأحاديثـه الشـيخ زك)٩٥٤ت(املعروف باحلطّاب الرعينـي  ريـا ، ضـبطه وخـرّ
 . م١٩٩٥/هـ ١٤١٦لبنان الطبعة األوىل  - بريوت - عمريات، دار الكتب العلمية

املوســوعة الطبيــة الفقهيــة موســوعة جامعــة لألحكــام الفقهيــة يف الصــحة واملــرض  -٦٢
حممـد هيـثم اخليـاط، دار . أمحـد حممـد كنعـان، تقـديم د. واملامرسات الطبية، تـأليف د

 . م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧النفائس، الطبعة الثانية 
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 عضو هيئة التدريس بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -اليابسهيلة بنت عبد الرمحن  .د                     

ــدامللك -٦٣ ــذهب، إلمــام احلــرمني عب ــة امل ــة املطلــب يف دراي ــويني  هناي ــداهللا اجل ــن عب             ب
 . عبدالعظيم حممود الديب. د. أ: ، حققه ووضع فهارسه)هـ٤٧٨ - ٤١٩(

               الســعادات املبــارك بــن حممــد  أبــوالنهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر، جمــد الــدين  -٦٤
أبوعبدالرمحن صالح بن : ، أخرج أحاديثه وعلق عليه)هـ٦٠٦ت) (ابن األثري اجلوزي (

 . م١٩٩٧هـ١٤١٨، ١حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

١- comprehensive gynecology/ fourth editton . 
٢- Handbook for clmical: Gynecologic end ocrinology and 

infertility/ jhon david Gordon – leon speroff/ Lippincott 
Williams and wilkins . 

٣- Obste trics and gynecology/ and edition elmor p. sakala/ 
Lippincott willams and wilkins . 
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  )kaahe. Org(بن عبدالعزيز العربية للمحتو الصحي  موسوعة امللك عبداهللا •
 )altibbi. Com( املوقع الطبي •
 )hayatuki. com( جملة حياتك •
 )tufoola. com( موقع طفولة •
 )www. facebook. com/mashakel(مشاكل طبية وعالجية  •
 )Alrai. com( جريدة الرأي •
  ).Al. health. net(موقع الصحة نت  •
 . (kaahe. org) املوسوعة الصحية •
  )consult. islamweb. net(موقع إسالم ويب، االستشارات  •
  )altibbi. com(موقع الطبي  •
 )ar. islamway. net(طريق اإلسالم  •
 (islamqa. info)اإلسالم سؤال وجواب  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/mashakel%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202013
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=
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والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، نبينا حممد وعـىل آلـه  احلمد هللا وحده،
 :وأصحابه أمجعني، أما بعد

فربعاية كريمة من خادم احلرمني الرشيفني امللـك سـلامن بـن عبـد العزيـز آل 
نظمـت رابطـة العـامل اإلسـالمي ممثلـة يف  سعود ملك اململكة العربية السـعودية،

االجتاهـات الفكريـة بـني حريـة : (جممعها الفقهي اإلسالمي مؤمتراً عاملياً بعنـوان
، وذلك يف مقر األمانة العامة للرابطة بمكـة املكرمـة، )ريعةـالتعبري وحمكامت الش

  ٢٢-٢٠مـن يف املـدة مهبط وحي اإلسـالم وقبلـة املسـلمني ومهـو أفئـدهتم، 
أكثر من م، بحضور ٢٠١٧مارس  ٢١-١٩هـ التي يوافقها ١٤٣٨اد اآلخرة مج

 .من كبار علامء العامل اإلسالمي ومفكريه ودعاته مائتني
مو امللكي األمري ريفني صاحب السـوافتتح املؤمتر نيابة عن خادم احلرمني الش

     ريفني، ـعبـد العزيـز آل سـعود، مستشـار خـادم احلـرمني الشـ خالد الفيصل بن
 رحـب فيهـاريفني التـي ـأمري منطقة مكة املكرمة، وألقى كلمة خادم احلرمني الش

يف موضـوع املـؤمتر، وثمنهـا  عـن معـامل مضـيئة الكلمة بضيوف املؤمتر، وعربت
 .اجلميع باعتبارها وثيقة من وثائقه

        وحتدث يف جلسة االفتتاح كل مـن سـامحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا 
   خ املفتي العـام للمملكـة العربيـة السـعودية رئـيس هيئـة كبـار علامئهـا، آل الشي

 .رئيس املجلس األعىل لرابطة العامل اإلسالمي، رئيس املجمع الفقهي اإلسالمي
ثم توالت كلامت كل من معايل األمني العام للرابطة، رئيس جملس إدارة اهليئـة 

لفقهي اإلسالمي، الشـيخ الـدكتور العاملية للعلامء املسلمني، نائب رئيس املجمع ا
حممد بن عبد الكريم العيسى، وفضيلة األمني العام للمجمـع الفقهـي اإلسـالمي 
الشيخ الدكتور صالح بن زابن املرزوقي، ومعايل رئيس الشـؤون الدينيـة الرتكيـة 
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الــدكتور حممــد كورمــاز، ملقيــاً كلمــة اجلهــات احلكوميــة املشــاركة مــن العــامل 
عبد اهللا بن الشيخ املحفوظ بن بيه رئيس منتـد تعزيـز  الشيخ اإلسالمي، ومعايل

السلم يف املجتمعات املسلمة الذي ألقـى كلمـة اهليئـات واملؤسسـات اإلسـالمية 
 .األهلية املشاركة يف املؤمتر

وناقش املشاركون البحوث العلمية والفكرية املقدمة يف موضـوعات املـؤمتر، 
 :وقرروا ما ييل

أن تعد األمانة العامة للمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العـامل اإلسـالمي -١
، وتعرضه )القواعد والضوابط الرشعية يف االجتاهات الفكرية املعارصة(:روعـمش

عىل الدورة القادمة للمجمع، لتكون بعد إقرار املجمع هلا قواعد وضوابط تـدعى 
 .املختلفة إىل امتثاهلا اجلهات اإلسالمية

دعوة اهليئـات واملؤسسـات احلكوميـة واألهليـة يف العـامل اإلسـالمي إىل  -٢
ترســيخ القــيم العليــا يف اإلســالم الداعيــة إىل العــدل واملحبــة والــرب والتســامح 
والتعايش والوئام، واحليلولة دون أسباب النزاع والفرقة والكراهية، ومـن ذلـك 

عدديـة، واحلفـاوة بتعـدد لتتفهم سنة اخلالق جل وعال يف االخـتالف والتنـوع وا
اإلسالمية يف سياق عطائها العلمي والفكـري املشــروع، واعتبـاره مـن  املدارس

َـا ﴿: قـال تعـاىل. مظاهر سعة الرشيعة اإلسالمية وعامليتها ورمحتها بالعبـاد ـا أَهيُّ يَ
نَّ  مَ ْـرِ الَ جيَ ـطِ وَ اءَ بِالْقِسْ دَ ـهَ نيَ هللاَِِّ شُ امِ ـوَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ـىلَ أَالَّ الَّذِ مٍ عَ ـوْ ـنَآَنُ قَ مْ شَ كُ

﴾ بُ لِلتَّقْوَ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ عْ  )٨:املائدة( تَ
دعوة املسلمني إىل احرتام رابطة الدين والتعايش عـىل هـدهيا، وإىل التـزام  -٣

أدب اإلسالم وهديه الرفيع يف احلـوار والبيـان العلمـي والفكـري، واحلـذر مـن 
ــذاه ــاع امل ــة ازدراء أتب ــرات املذهبي ــارة النع ــزاع وإث ــباب الن ــالمية وأس ب اإلس

 .والطائفية، وجتريم هذا العمل حتت طائلة املساءلة القضائية
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مطالبة املسـؤولني بالتصـدي للقنـوات والوسـائل اإلعالميـة التـي تثـري  -٤
مفاهيم الكراهية واالزدراء والتحريض والتـأجيج بـني املسـلمني أو بيـنهم وبـني 

ها من املفاسد، وتنكب املنهج السوي يف وجوب االعتصام بحبل اهللا غريهم، ملا في
وا : بني املسلمني والتحذير من تفرقهم وتنازعهم، عمالً بقول اهللا تعاىل مُ تَصِ اعْ ﴿وَ

ـأَلَّ  اءً فَ ـدَ نْـتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ ـيْكُ لَ ـةَ اهللاَِّ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ الَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ اهللاَِّ مجَ َ بِحَ فَ بَـنيْ
انًا﴾،  وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ وداللتهم عىل االهتداء بنهج اإلسالم يف الـرب قُ

مُ اهللاُ : واإلحسان والتعايش بني املسلمني وغريهم عمالً بقول اهللا تعاىل ـاكُ نْهَ ﴿الَ يَ
وكُ  جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ نِ الَّذِ ـطُوا عَ تُقْسِ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَـربَ كُ ـارِ ـنْ دِيَ مْ مِ

﴾ طِنيَ ِبُّ املُْقْسِ مْ إِنَّ اهللاَ حيُ والرب أرقى أنواع اإلكرام واالحرتام، والقسط أرقى  .إِلَيْهِ
 .أنواع العدل واإلنصاف

احلذر من التسـاهل يف التصـنيفات الدينيـة والفكريـة سـواء للهيئـات أو  -٥
هلية أو األفراد، واعتبارهـا وقـود الفتنـة بـني املسـلمني املؤسسات احلكومية واأل

 .وفتيل التطرف والتناحر والتدابر
االستمساك برابطة املسلمني ومظلتهم وهويتهم واسـمهم الـذي سـامهم  -٦
، والتحذير من األسـامء واألوصـاف األخـر التـي مـن شـأهنا )اإلسالم(اهللا به 

البة بأن يكون بيان احلق داخـل أصـول اإلساءة هلذا االسم اجلامع احلاضن، واملط
 .وفروع هذا الوصف اجلامع، عىل منهج اإلسالم احلكيم يف النصح والبيان

اعتبار األوصـاف املتعلقـة بالتوجهـات املذهبيـة يف األصـول واملـدارس  -٧
الفقهية يف الفروع من األوصاف الكاشفة التي أقرها علامء اإلسـالم سـلفاً، وأهنـا 

زامحة السم اإلسالم اجلـامع، وال يتوسـع يف تلـك األوصـاف ليست بديلة وال م
    الكاشفة عام تقرر يف مدونات املسلمني ألي نزعة كانـت، سـواء لـذرائع سياسـية
أو تنظيمية أو غريها، وال جيوز بحال منازعة السـلطات الرشـعية، وعـىل اجلميـع 
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أثـرة علـيهم، السمع والطاعة باملعروف يف العرس واليرس واملنشط واملكـره وعـىل 
 .وأن ال ينازعوا األمر أهله، ملتزمني جادة اهلدي النبوي الكريم

التحذير من التساهل يف التكفري والتبـديع والتفسـيق، وعـىل أهـل العلـم  -٧
واإليامن التامس األعذار إلخواهنم وحسن الظن هبم وتبيـان احلـق والنصـح هلـم 

استصـحاب أن احلـق ال  باحلكمة، واحلذر مـن سـلبيات التعـايل واإلقصـاء، مـع
خيتص به أحد دون سواه، وال حيتكره دون غريه، وعىل اجلميع مؤسساتٍ وأفـراداً 
أن يتهموا آراءهم قبل اهتام آراء غريهم، وأن يعلموا أن القناعات ال تفرض، وإنام 

        ملسو هيلع هللا ىلص تساق بأدلتها يف سـياق أدب احلـوار وفقـه االحتـواء عـىل هـدي نبينـا حممـد 
ظًّـا ﴿: يم وقول اهللا تعاىل عنه يف خلقه العظ نْـتَ فَ لَـوْ كُ مْ وَ نَ اهللاَِّ لِنْتَ هلَُ ةٍ مِ َ محْ بِامَ رَ فَ

لِكَ  وْ نْ حَ وا مِ ضُّ نْفَ لْبِ الَ لِيظَ الْقَ  .﴾غَ
مطالبــة اجلاليــات اإلســالمية يف الــبالد غــري اإلســالمية احــرتام دســاتري  -٨

وااللتزام بخصوصياهتم وفق األدوات  وقوانني وثقافة البلدان التي يعيشون فيها،
 .الدستورية والقانونية املتاحة، والتقيد التام بام تنتهي إليه من حسم هنائي

دعوة اهليئات واملؤسسات واملراكز اإلسالمية يف البلـدان غـري اإلسـالمية  -٩
إىل توعية اجلاليـات اإلسـالمية بـاحرتام دسـاتري وقـوانني وثقافـة البلـدان التـي 

            يء لإلسـالم وتنفـر منـهـفيها، وأن أي إساءة لـذلك مـن شـأهنا أن تسـيعيشون 
أو تضعه يف دائرة االهتام، واإلسالم بـريء مـن ذلـك كلـه، وعليهـا أن تكـون يف 
أعامهلا ومناشطها واضحة شفافة داعمة للسلم والتعايش، وأن تكـون فاحتـة خـري 

يف سـلمها وأماهنـا، وأن تكـون وإضافة للدول التي تقيم فيها، معينة هلا ومسهمة 
ـونَ ﴿: أعامهلا اإلغاثية إنسانية، كام أمـر اهللا تعـاىل بـذلك يف قولـه سـبحانه طْعِمُ يُ وَ

ا ريً
أَسِ تِيامً وَ يَ كِينًا وَ سْ بِّهِ مِ ىلَ حُ امَ عَ ﴾، فجاء التنويه واحلث عـىل إطعـام األسـري الطَّعَ

ط مـع غـري والقسـ وسبقت آيـة سـورة املمتحنـة يف الـرب ،املحارب، فكيف بغريه
، وعلـيهم احلـذر يف هـذا مـن »يف كل كبد رطبة أجـر«:ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي املسلمني،
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أو غري ذلـك، وأن يعـوا بـأن  نيفات، سواء لدين أو مذهب أو عرقسلبيات التص
اإلسالم عرب تارخيه الطويل مل ينترش ومل تتقبله القلوب إال هبذه السعة والرمحة التي 

ــةً ﴿:حيـث يقـول اهللا تعـاىلملسو هيلع هللا ىلص  ا حممـداً بعـث اهللا هبـا نبينـ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِنيَ  املَ عَ  .﴾لِلْ
دعوة اهليئات واملؤسسات واملراكـز اإلسـالمية احلكوميـة واألهليـة إىل  -١٠

توعية الشباب املسلم بخطر األفكار املتطرفة، والتصـدي للرسـائل السـلبية التـي 
يام عـرب مواقـع التواصـل االجتامعـي، تبثها الوسائل اإلعالمية اإلرهابيـة وال سـ

 .والدخول يف تفاصيلها وتفكيكها
ــد عــىل أ -١١ ــيس يف مــذاهب ومــدارس املســلمنيالتأكي ــه ل              يف األصــول ن

أو الفروع داعية تطرف وال إرهاب، وشاهد ذلك أن هذا اجلنوح الفكري حارهبـا 
حملة الفكر الضـال مجيعاً عن قوس واحدة دون استثناء، كام حاربته هي كذلك، ف

خارجون عن جادة اإلسالم واملسلمني، وهم قدر مقدور يف كل دين، فلـيس ثمـة 
دين يف أصله متطرف، وال ديـن خيلـو مـن متطـرفني، والتـاريخ اإلنسـاين حكـى 
فصوالً من الوقائع يف هذا األمر مل يسلم منها دين وال زمان وال مكان، وإنام حترض 

خر، غري أن الفكر اإلرهايب املعارص يمثـل نزعـة وتغيب بني مد وجزر من حني آل
 :استقلت بفظائعها اإلجرامية عن غريها، وأسبابه تكمن يف عدة أمور من بينها

 .غياب القدوة وضعف دوره-أ
الشباب املسلم يف إزاء  زيادة احلامس الديني غري املنضبط من بعض تنامي -ب

 .راجع العلمية املوثوقةضعف مادهتم العلمية والتوعوية، واالنعزال عن امل
إشعال العاطفة الدينية يف األوساط الشبابية من قبل بعـض الـدعاة بعيـداً  -ج

عن االستقراء الصحيح لألبعاد الرشعية والسياسية والقراءة الواقعية لألحـداث، 
ــائج والتبعــات، فضــالً عــن األخطــاء الشــ ــاس النت ــاب قي               رعية اجلســيمةـوغي

 .التكييف واإلنزال عىل الوقائعيف االستدالل و
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 .اإلثارة السلبية للمشاعر الدينية ضد اآلخر يف الدين أو املذهب أو الفكر -د
 .غياب فقه التسامح والتعايش -هـ
 .غياب فقه االستيعاب واالحتواء -و
 .سلبيات البيئات احلاضنة يف التعامل مع املخالف -ز

شـاد والتـأثري األرسية والرتبويـة ومنصـات اإلر جتاهل بعض املحاضن -حـ
يف صــياغة املــنهج والشــعور، وضــعف املــواد التعليميــة  خمــاطر العقــل اجلمعــي

التطبيقية املحفزة للتفكري احلـر واملسـتقل بعيـداً عـن أسـاليب التلقـني واالنقيـاد 
 .األعمى التي تعترب يف طليعة أسباب تغييب الوعي والتيه عن اليقظة للمخاطر

 .اجلهل بقواعد الرشيعة اإلسالمية يف الرتتيب بني املصالح واملفاسد -ط
تفيش ظاهرة اإلسالموفوبيا يف بعض البلدان غري اإلسالمية وتوظيفهـا يف  -ي

املزايدات السياسية واإلعالمية بوصفها من أخطر أسباب إثـارة العاطفـة الدينيـة 
مـل إشـارات والوجه اآلخـر للتطـرف العنيـف، بـل هـي يف بعـض صـورها حت

 .اإلرهاب الفكري املوازي
جتاهل اخلصوصيات اإلسالمية املنسجمة مـع القواعـد العامـة للدسـاتري  -ك

رة احلاثـة عـىل التسـامح والتعـايش واحـرتام حقـوق ـوالقوانني والقيم املتحضـ
اإلنسان وحرياته يف بعض البلدان غـري اإلسـالمية بفعـل تنـامي دور االجتاهـات 

الداعية إىل جتاوز إجيابية االنـدماج الـوطني والتعـايش السـلمي  احلزبية املتطرفة،
الذي انسجمت معه أحوال عموم األقليات، سواء كانت إسالمية أو غريهـا عـرب 
سنني طويلة إىل احلمل عىل االنصهار والذوبان الكامل والدعوة إىل طمس اهلويـة 

 .وإلغاء اخلصوصية وإشاعة الكراهية
ــات و -ل ــات واخلطاب ــض الكتاب ــدرها بع ــي يص ــات الت ــداءات والبيان الن

املحسوبني عىل العلم والدعوة من حني آلخر، لتعبئة الشعور اإلسالمي جتاه قـرار 
أو مشهد أو واقعة أو رأي؛ بعيداً عـن أدب اإلسـالم وحكمتـه ورحابتـه وسـمته 
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الرفيع يف إيضاح وجهة النظر، واعتبار هذه األخطاء الفادحـة مـن أخطـر أدوات 
ي إىل حلقـات ـالتهييج ويف طليعة املواد األولية لصناعة التطـرف املفضـاإلثارة و

 .عنفه وإرهابه
والوقوع يف مزالق الغـرور يف سـياق أهـازيج اإلثـارة  البحث عن الذات، -م

 .واحلامسة وخداع النفس هبا
 .الظروف النفسية واالجتامعية، وإسقاط حتوالهتا اخلطرة عىل الدين -ن

صطلحات واملفاهيم اإلسالمية، وعدم التصـدي هلـا التباس عدد من امل -ص
ببيان إسالمي واضح وكاشف، وال سيام املجازفـات واألوهـام اخلطـرة يف معنـى 
اجلهاد واحلاكمية واجلاهلية ومفهوم الدولة ودار اإلسالم ودار احلـرب وغريهـا، 

 .ودعوة املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي للتصدي هلذا األمر
اعتبار املواجهة الفكرية للتطرف واإلرهاب املرتكز الرئيس الجتثاثه من  -١٢

جذوره، وأن املواجهات العسكرية مع أمهيتهـا البالغـة يف درء خطـر اإلرهـاب ال 
حتسم املعركة النهائية معه، وأن كيان اإلرهاب هو عامل افـرتايض واسـع ال نطـاق 

اميـة تـتم بتمـويالت زهيـدة يسـهل جغرايف حمدود، وأن كثرياً من عملياته اإلجر
احلصول عليها، ومع ذلك فام يساعد يف السيطرة عىل موارده مراقبـة التحـويالت 
املالية مع تقليص التبادل املـايل التقليـدي عـن طريـق خيـارات التبـادل بالبـدائل 

 .املرصفية احلديثة
 .وباهللا التوفيق، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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