


 
 

 

 

 

 

 

 

َمَساِئُل تَ َعاُرِض اأَلْصِل َوالظَّاِهِر ِفْي الِجَنايَاِت 
 َوالُحُدْوِد َواأَلْطِعَمِة َواألَْيَمانِ 

 )جمًعا ودراسة(
Issues of Contradiction of Apparent and Fundament in 
The Field of Felonies, Punishments, Foods and Oaths 

(Collections and Studies) 
 الماجستير على درجةِ  بات الحصولِ استكماًًل لمتطلَّ  مقدَّم   بحث  

 مسار الفقه وأصوله -قسم الدراسات اإلسالميَّة -اآلداب في
 

 اب اجل سعودبن  خالدبنت  جنودإعدادالطالبة: 

 431202694الرقم الجامعي:

 
 سلميال شريف بن رزقبن  عمرإشراف: د. 

 سالميَّةإلابقسم الدراسات فقه املشارك أستاذ ال

 ولالفصل الدراسي األ
 ه 1439ه  / 1438

 

 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 امعة امللك سعودج
 كليَّة الرتبيَّة

 الدراسات اإلسالميَّةقسم 
 فقه وأصولهمسار ال



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
 

 

 

 

 



                                                                                                               أ                                                      
 

 
 

 ملخص البحث 

 ملخص البحث 
املسماة بالقواعد الكربى: قاعدة "اليقني ال يزول  ؛من أبرز القواعد الفقهيَّة املتفق عليها

لفقهيَّة اليت تطبيقاهتا اكثرة   بعض العلماء مصنفاهتم يف القواعد هبا؛ ألمهيتها، و افتتح بالشك"، وقد 
األصل تعارض ومن القواعد املندرجة ضمن هذه القاعدة: "قاعدة  خيلو منها باب فقهي.يكاد ال 

ما يدل عليه : والظاهر، هنا: األمر الثابت املتيقن، أو القاعدة املستمرة األصليقصد بو  "والظاهر
 احلال.

املخّرجة عليها تبلغ ثالثة أهنا تدخل يف مجيع أبواب الفقه، وأن املسائل  وقد ذكر السيوطي
واألصل والظاهر قد يتفقان، وقد يتعارضان، فأما اتفاقهما فقد ينقل املسألة إىل  ر.وأكث ،أرباع الفقه

 فهو ما اختلف العلماء فيه كثريًا، من حيث التقعيد، والتطبيق. ؛وأما تعارضهما ،موضع اإلمجاع
 املتيقن مننهما، فإن العمل حينئٍذ يكون بعند حصول التعارض بني األصول، أو الظواهر، أو بيو 

ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى،  ،وهو املشكوك فيه اآلخر؛ ويرتك الطرف وهو األصل، املتعارضني،
برتك األصل، والعمل بالظاهر فإن العمل حينئٍذ يكون  رجيح الظاهر؛، وعند تاليقني ال يزول بالشك

 .لقاعدة الكربىاستثناءاً من ا
البحث متعلق يف األساس بالقواعد الفقهيَّة، وله ارتباط واضح بأصول الفقه من خالل ذا هموضوع و 

مجع املسائل الفقهيَّة اليت يوجد فيها تعارض . ومت البناء والتأصيل، وبالفقه من خالل التمثيل والتفريع
التعارض بني  لحترير حمحماولة و  ،واألميان ،واألطعمة ،واحلدود ،اجلنايات يف ؛بني األصل والظاهر

 هما.، وتقدمي الراجح منفيها األصل والظاهر
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 ملخص البحث 

Research abstract 
 

One of the most prominent fiqh’s rules that agreed upon and one of 

the great rule is that "Certainty does not disappear by doubt". Some 

scholars have started their books by this rule for its importance and its 

many fiqhi’s applications, which is almost in every chapter of fiqh. Among 

the rules that fall within this rule is "The rule of contradiction of apparent 

and fundament”, the fundament means the firm perception or the constant 

rule, and the apparent means the current situation. 

Al-Suyooti mentioned that this rule is included in all the chapters of fiqh, 

and the issues that lead to it are more than three-quarters of the fiqh are. 

The apparent and fundament may correspond or contradict. 

Correspondence leads to consensus, and contradiction leads to scholar’s 

variance opinions in terms of application. 

 

When contradiction occurs between two fundaments, tow apparent matters 

or both of them, certainty will be chosen. Certainty here means the 

fundament. This is considered as an application of the great rule “certainty 

does not disappear by doubt”. However, when the apparent outweighs the 

fundament, apparent will be chosen. In this case, it is considered as an 

exception of the great rule. 

 

The subject of this research is related to fiqh’s rules through representation 

and branching, and has a clear link to the principles of fiqh through 

building and rooting. The study also collects fiqh issues that have 

contradictions between the fundament and apparent in the field of felonies, 

punishments, foods, and oaths. It also attempts to edit and outweigh the 

mentioned issues. 
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 شكر وإهداء

 الشكر واإلهداء  
جل وعال وأشكره على ما من عليَّ من إمتام هذا البحث، فأسأله سبحانه  أحمد اهلل

 أن جيعله لوجهه خالصاً، ولعباده نافعاً. مث أتقدم بالشكر اجلزيل:
أولت منذ نشأهتا، كل الرعاية وجل االهتمام لدفع وتطوير البحث  اليت لجامعة الملك سعود 
 املعرفة. العلمي يف شىت حقول

باإلشراف واملتابعة ودعم الطالب ملواصلة يف مساندهتا للطالب وعمادة الدراسات العليا 
 البحث.

على دعمهم لطالب القسم يف كل وقسم الدراسات اإلسالمية، ولجنة مسار الفقه وأصوله 
 مرحلة من مراحل البحث.

الذي قدم مي وأقدم شكري وتقديري لمشرف الرسالة الدكتور / عمر بن شريف السل
 للبحث جل علمه واهتمامه، وحثه املتواصل على إظهار البحث بصورة حسنة.

 وأهدي جهدي هذا إىل من ساندين بالدعاء واالهتمام:
 والدتي ساره بنت سعد الجابر ، ووالدي خالد بن سعود الجابر.

 وإىل أخويت وأبناءهم:
اف املوسى، وأخيت منال وابنتيها أخيت خلود، وأخي فهد وابنته سارة، وأخيت نوف وابنها نو 

 هند وسارة الغيث، وأخي حممد وأبناءه سارة وخالد وعمر، وأخي سعود.
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 المقدمة
، نبينا حممد وعلى آله وصحبه، احلمُد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيّب بعده

 ومن سار على طريقه، والذ بنهجه.
 -أما بعد: 
يف بعض  مما قد يقع، الفروع ، وكثري  داركامل تشعبوم املسالك، لما كان الفقه متعدد  ف

؛ اجته فقهاء اإلسالم إىل التقعيد والتأصيل؛ ليستجمع املتفقه منثور نوع من اخلفاء الفروع
فاستقرؤوا الدالئل، ومجعوا الفروع  ،ومناسبات الفضائل األحكام آخذماملسائل، ويدرك 

حىت تشكل علم القواعد الفقهيَّة، لشاهد باملشهود؛ واملسائل، ووضعوا الضوابط والقيود، وقرنوا ا
 .ما دام يف الفقه بقيةالذي ال يستغين عنه متفقه 

املسماة بالقواعد الكربى: قاعدة "اليقني ال  ؛ومن أبرز القواعد الفقهيَّة املتفق عليها
رة كث  ؛ ألمهيتها، وبعض العلماء مصنفاهتم يف القواعد هبا افتتح يزول بالشك"، وقد 

 خيلو منها باب فقهي.يكاد تطبيقاهتا الفقهيَّة اليت ال 
األصل والظاهر، املشهورة تعارض ومن القواعد املندرجة ضمن هذه القاعدة: "قاعدة 

 والقواعد الفقهيَّة. ،والفقه ،، املذكورة يف كتب األصولعند الفقهاء"
القاعدة هو  :لواألصل يقصد به هنا: األمر الثابت املتيقن، أو ميكن أن يقا

 .املستمرة
 
 

                                                           

 ألشباه والنظائر.كابن السبكي يف ا  
 (.3/173اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي وابنه، والعبارة لالبن تاج الدين ) 
 (.1/311ينظر: املنثور يف القواعد للزركشي ) 
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بتعبري  -، أو هووالظاهر يف هذه القاعدة يقصد به: ما يرتجَّح وقوعه وحصوله
 .ما يدل عليه احلال -آخر

واألصل والظاهر قد يتفقان، وقد يتعارضان، فأما اتفاقهما فقد ينقل املسألة إىل  
اء فيه كثريًا، من حيث التقعيد، فهو ما اختلف العلم ؛وأما تعارضهما ،موضع اإلمجاع

 والتطبيق.
وحيث إن من متطلبات احلصول على درجة املاجستري؛ تقدمي حبث يف التخصص ذاته؛ 
فقد طرح مسار الفقه يف جامعة امللك سعود مشروع: مسائل تعارض األصل والظاهر؛  ووقع 

 نصييب على جزء منه باسم:
 ؛واأليمان ،واألطعمة ،الحدودو  ،مسائل تعارض األصل والظاهر في الجنايات

 )جمًعا ودراسة(.
 مشكلة البحث:

 ،اجلنايات يف ؛مجع املسائل الفقهيَّة اليت يوجد فيها تعارض بني األصل والظاهر
، وتقدمي فيها التعارض بني األصل والظاهر حترير حملحماولة و  ،واألميان ،واألطعمة ،واحلدود

ا ذكره السابقون يف هذه األبواب، أو كانت من كانت تلك املسائل ممسواء  هما؛ الراجح من
 نوازل العصر، ومستجداته.

تعارض األصل  منهج الفقهاء جتاه اتباع سيكون من خالل وتنقيحه؛ ذلكحترير و 
للوصول إىل  ؛اخلالفحمل حترير و  لتلك املسائل، وهذا األمر حيتاج إىل دراسة تطبيقيَّة والظاهر،

 د.،  واملنهج املعتمالقول الراجح
 
 

                                                           

 (.1/312) املنثور يف القواعد للزركشيينظر:  
 (.2/1065ينظر: املدخل الفقهي العام للزرقا ) 
 (.21/325بن تيميَّة )ينظر: جمموع الفتاوى ال 
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 حدود البحث:
 األبواب الفقهية التالية: حدود الدراسة تقتصر على مسائل تعارض األصل والظاهر يف

 ينص الفقهاء املتقدمون على كوهناوهذه املسائل إما  ،واألميان ،واألطعمة ،واحلدود ،اجلنايات
ف، تؤول إىل ذلك بعد حترير وتنقيح مناط اخلال أنأو من قبيل تعارض األصل والظاهر، 

 مقصود الدراسة.داخل يف . وكل ذلك ومأخذه
 

 مصطلحات البحث:
: الدليل، كقوهلم: املعاين التاليةيطلق األصل يف االصطالح الشرعي على  األصل:

، أو الرجحان ،، والراجح، والقاعدةأصل هذه املسألة من الكتاب والسنة أي دليلها
 .واملستصحب

وهذا عند . هو يف أحدمها أرجحو  ؛معنيني فأكثر اللفظ احملتملهو  الظاهر: 
 .ما يدلُّ احلال عليه األصوليني، أما عند الفقهاء فهو: 

اعتقاد الشيء مطابًقا لنفس األمر، مع اعتقاده بأنه ال ميكن أن يكون إال كذا،  اليقين:
، ويريدون هبما الظن . قال النووي: )واعلم أهنم يطلقون العلم واليقني وأنه غري ممكن الزوال

الظاهر، ال حقيقة العلم واليقني، فإن اليقني هو: االعتقاد اجلازم، وليس ذلك بشرط يف هذه 

                                                           

 (، وفواتح الرمحوت1/11)للزركشي(، والبحر احمليط 20(، وشرح تنقيح الفصول للقرايف )ص1/9املستصفى للغزايل ) 
 (.1/9) للكنوي

 (.1/9فواتح الرمحوت ) 
 (.1/9(، وفواتح الرمحوت )1/11(، والبحر احمليط )20شرح تنقيح الفصول )ص 
 (.1/9)فواتح الرمحوت  
 (.1/558شرح خمتصر الروضة للطويف ) 
 (.87)ص األصل والظاهر يف القواعد الفقهية للدكتور أمحد الرشيدينظر:  
 (.458ينظر: حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي )ص 
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، فليس اليقني هو العلم؛ ألن العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به ونظائرها...( ،املسألة
ال جيوز أن يوصف  وثلج الصدر مبا علم، وهلذا ،على سبيل الثقة، واليقني هو سكون النفس

 .باليقني -تعاىل -اهلل
 

أطلق الفقهاء لفظ إذا حيث قال:  أقرب تعريف للشك هو تعريف ابن القيمالشك: 
 .أو رجح أحدمها ،االحتماالن ىالشك فمرادهم به الرتدد بني وجود الشيء وعدمه، تساو 

مزية معتربة؛ جتعل العمل تقدمي اجملتهد أحد الطريقتني املتعارضتني؛ ملا فيه من الترجيح: 
 .به أوىل من اآلخر
ي أحدمها غري ما يقتضيه ضحبيث يقت ؛التمانع بني الدليلني مطلًقا التعارض:

 .صاحبه
 أهميَّة البحث وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية البحث، وأسباب اختياره في التالي:
، قال األصحصل على السيَّما ما يرتجح فيه األ ؛قاعدةال هذه كثرة فروع وتطبيقات .1

أمحد بن محيد  الدكتور. وقال السيوطي عن هذه الصورة: "وأمثلته ال تكاد حتصر"
ي عند ذكر قاعدة تعارض األصل والظاهر، قال: يف حتقيقه لكتاب القواعد للمقرَّ 

                                                           

 جنًسا.( وهذا يف مسألة: تيقن أن الذي توضأ به كان 1/240اجملموع ) 
 (.81ينظر: الفروق اللغويَّة أليب هالل العسكري )ص 
 (.4/829بدائع الفوائد البن القيم ) 

التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد (، و 1/56ينظر: التعريفات للجرجاين )
 (.49احلفناوي )ص

معجم ، و (29)ص ميوالرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسال التعارض(، و 1/219ينظر: التعريفات )
 (.1/467املصطلحات واأللفاظ الفقهيَّة )

 (.109األشباه والنظائر )ص 
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ألبواب من أبواب  . فجمع هذه الفروع"هذه القاعدة من القواعد الكثرية الفروع"
ا للمتخصص الباحث يف وعاء واحد؛ هاودراست الفقه؛ ، وجامع والقارئ ؛نافع جدًّ

 لطلبة األصول فروًعا كثرية للتمثيل والتطبيق.
ألمهية معرفة مثل هذه املسائل والفروع يف حياة املسلم عموًما، والدارسني خصوًصا؛  .2

يف حفظ  املسلميهم واحلدود، مما  ،الظاهر يف اجلناياتو مسائل تعارض األصل ف
 .دينه وعبادتهحفظ املسلم يف  يهماألطعمة واألميان، مما يف وعرضه، و  ،نفسه

يف مسائل تعارض األصل والظاهر، سواء يف  -يرمحهم اهلل -كثرة اختالف العلماء .3
والتنوع يف املرجحات، أو يف  وتنقيح مناطها، حترير ضوابط حاالت التعارض،

: " -رمحه اهلل -. قال العالئيوهو يف التطبيقات أظهر وأكثر ،التطبيقات الفقهيَّة
. وقال شيخ واملسائل املختلف فيها بالنسبة إىل تعارض األصل والظاهر كثرية جدًّا"

: "..فقد يتعارض األصل والظاهر، ويف مثل هذا كثريًا -رمحه اهلل -اإلسالم ابن تيميَّة
 .لشافعي وأمحد وغريمها"ما جييء قوالن يف مذهب ا

دم برسالتني علميتني إثراء موضوع األصل والظاهر بالدراسات التطبيقيَّة، السيَّما وقد خُ  .4
 يف اجلانب التأصيلي. 

إبراز مناهج الفقهاء واألصوليني يف التعامل مع اخلالف، وبيان طرائقهم يف التعامل مع  .5
 .املتعارضات يف الظاهر

ىل الباحث، وذلك من خالل تنوع مسالك النظر والرتجيح، ثراء املوضوع بالنسبة إ .6
؛ مما يقوي ونقل اخلالف واملوازنة بني األقوال، والتطبيق والتخريج على القواعد الفقهيَّة

  ملكته البحثية، ويشد عود قدرته العلمية.
                                                           

 (.1/264القواعد للمقرَّي ) 
يف فروع الفقه  ( خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي، أبو سعيد، فقيه، أصويل، له تصانيف منها: "األشباه والنظائر(2

ه، ينظر: طبقات الشافعية 761الشافعي" و"تفصيل اإلمجال يف تعارض األقوال واألفعال يف األصول". تويف عام: 
 (.4/126(، ومعجم املؤلفني )10/35الكربى؛ لعبد الوهاب السبكي )

 (.1/326اجملموع املذهب يف قواعد املذهب ) 
 (.21/326جمموع الفتاوى ) 
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 الدراسات السابقة:

ركز امللك فيصل ممن خالل البحث يف قوائم املراكز البحثية املتخصصة؛ كـ -مل أجد 
يف فهارس املكتبات اجلامعية الكربى، ومن خالل التنقيب للبحوث والدراسات اإلسالميَّة، و 

هبذا  تناول ما تناولته هذه الدراسة حبثًا -، وسؤال أهل االطالع واالختصاصالشبكة العنكبوتيَّة
 .العنوان

 ا إىل قسمني:وأما الكتب اليت تكلم مؤلفوها عن األصل والظاهر، فيمكن تصنيفه
والكتب يف هذا القسم   ،كتب تكلمت عن األصل والظاهر ضمًنا  القسم األول/

كثرية، فجلُّ من كتب يف القواعد الفقهيَّة من املتقدمني واملتأخرين، عرض لقاعدة: األصل 
 والظاهر.

كالعزِّ بن عبد السالم يف القواعد الكربى، والقرايف يف الفروق، والنووي يف األصول 
وابط، وابن الوكيل يف األشباه والنظائر، واملقري يف القواعد، والعالئي يف اجملموع املـُْذه ب، والض

وابن السبكي يف األشباه والنظائر، والزركشي يف املنثور، وابن رجب يف القواعد، والسيوطي يف 
 األشباه والنظائر، وابن جنيم يف األشباه والنظائر، وغريهم.

يف املدخل الفقهي العام، والبورنو يف موسوعة القواعد الفقهيَّة،  ومن املعاصرين: الزرقا
 وحممد الزحيلي يف القواعد الفقهيَّة وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، وغريهم.

 يف تعريفي هبذه القاعدة، -بعد فضل اهلل -وهذه الكتب وغريها، هلا الفضل عليَّ 
ضمن قواعد أخرى، ومل ختّصها بالدراسة  إال أهنا تكلمت على القاعدة وإملامي مبفاهيمها؛

ذكر صور التعارض وأحكامه، على  -كعادة الكتب العامة-اقتصرت تأصياًل وتطبيًقا، بل
؛ ألجل ا من األمثلة سرًداإىل اخلالف الواسع يف هذه القضايا، وتسرد عددً  إشارة  وتشري

 توضيح القاعدة.
م عن هذه القاعدة هم الشافعيَّة، وهي متفاوتة يف التوسع واالختصار، فأكثر من تكل

كما ،ال سيَّما العالئي يف اجملموع املذهب، والزركشي يف املنثور، والسيوطي يف األشباه والنظائر
 توسع فيها ابن رجب احلنبلي يف القواعد.
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من جهة أهنا وباجلملة فهذه الكتب كانت مفاتيح، وال تتقاطع مع دراسيت التطبيقيَّة، 
وسعة، ومقتصرة على أمثلة توضيحية؛ ودراسيت شاملة للقاعدة يف األبواب خمتصرة ودراسيت م

الفقهية املذكورة، وخمتزلة ودراسيت توسعت يف دراسة هذه القاعدة؛ ببيان مناطها، وحترير حملها، 
 ومأخذها، وكالم أهل العلم عنها.

 كتب متخصِّصة يف األصل والظاهر، وهي ثالثة كتب:  القسم الثاني/
دراسة تأصيليَّة مع دراسة تطبيقيَّة لبعض األصول  ،ظاهر يف القواعد الفقهيَّةاألصل وال -1

املتعلقة باملعامالت. إعداد/ د.أمحد بن عبد الرمحن الرشيد. من مطبوعات جامعة 
 هـ.1429اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة سنة 

ريعة جبامعة والكتاب أصله رسالة ماجستري، مقدمة إىل قسم أصول الفقه بكليَّة الش
 هـ.1422نوقشت عام ؛ اإلمام

أما الرابع  ،ذا البحث بصورة مباشرة: الفصل الرابع، والفصل اخلامسهب يتعلقوالذي  
 نه يف التعارض والرتجيح بني األصول والظواهر، واخلامس يف الدراسة التطبيقيَّة.إف

تكلَّم الباحث عن فقد  ؛الرابع واخلامس :مها املبحثان ؛يف الفصل الرابع وما يعنيين
 :حبثهعناية حاالت تعارض األصل والظاهر، وناقش ما ذكره املتقدمون، إال أنه مل يكن من 

الدراسة التطبيقيَّة هلذه املباحث، وإمنا ذكر عدًدا يسريًا من الفروع من خمتلف األبواب الفقهيَّة 
 والتطبيق. ،على سبيل التمثيل، ال احلصر

اليت أوردها الباحث يف هذا املبحث اثنان وعشرون مثااًل، موزعة وعدد األمثلة التطبيقيَّة 
 العبادات. يف على صور تعارض األصل والظاهر، منها ثالثة عشر مثااًل 

 .املوجز أنه مل يدرس هذه الفروع، وإمنا عرضها للتمثيلزيادة على  
ق بني واملبحث اخلامس يف تعارض األصل والغالب، وهذا بناء على ترجيحه يف التفري

مل يتوسع فيه، بل كان حبثه فيه خمتصرًا جدًّا. وهذا املبحث  -أيًضا-الظاهر والغالب، وهو
يلحق بالذي قبله عند التحقيق، كما أن الباحث مل يقصد فيه الدراسة التطبيقيَّة؛ ولذا مل يتتبع 

 .هذه املباحثالفروع، وإمنا ذكر ثالثة أمثلة فقط، وليست يف 
والذي كان يف الدراسة التطبيقيَّة، فقد ذكر الباحث عشرة أصول  ؛وأما الفصل اخلامس

 بعض األمثلة. امتعلقة باملعامالت، ودرس كل أصل منها، وذكر هل
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إال أنه مل يكن يف التعارض بني األصل  -وإن كان دراسة تطبيقيَّة –وهذا الفصل 
 ل مفارقًا ملوضوع حبثي.وهذان األمران جيعالن هذا الفص ،والظاهر، كما أنه متعلق باملعامالت

واآلثار.. تأليف/ حممد  ،واألحكام ،املفهوم ؛نظريَّة األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي -2
 هـ.1426مساعي اجلزائري. طبعة دار ابن حزم 

والكتاب أصله رسالة ماجستري، مقدمة إىل كليَّة الشريعة باجلامعة األردنيَّة سنة 
  .م2004

 الثالث والرابع.: كتاب الفصالنهذا ال والذي يتعلق مبباحث
 فالفصل الثالث يف العالقة اليت حتكم األصول والظواهر.

من الناحية  ؛وقد تكلم الباحث عن موضوع توافق األصل والظاهر، وتعارضهما
واحلاالت وحنوها، ومل يقصد الدراسة التطبيقيَّة، ومل يتتبع الفروع  ،التأصيليَّة، كذكر الشروط

 جة ضمن حاالت التعارض، بل ذكر عدًدا من الفروع على سبيل التمثيل.الفقهيَّة املندر 
وجمموع ما ذكره من أمثلة تطبيقيَّة يف مبحث تعارض األصل والظاهر عشرة أمثلة،  

 ، كما أنه مل يدرس ما أورده من أمثلة دراسًة تطبيقيَّة.مسألة واحدة يف احلدودمنها 
 ا نظريَّة )أصواًل الظاهر، حيث ذكر آثارً فهو يف آثار األصل و  ؛وأما الفصل الرابع

وقواعد(، وآثارًا تطبيقيَّة فقهيَّة، وهي مخس مسائل فقهيَّة، درسها دراسة تطبيقيَّة من خالل 
وهذه املسائل اخلمس هي: معاملة من غلب ماله حرام، األجبان  ،تعارض األصل والظاهر فيها

زوجة حكم راح، صبيان على بعضهم يف اجلج املستوردة من البالد غري اإلسالميَّة، شهادات ال
 املفقود، بيوع العينة.

وكما يالحظ أنه درس هذه املسائل بعد انتقائها، كتطبيٍق ملا توصل إليه يف حبثه، ومل 
 ملسائل تعارض األصل والظاهر. ؛واجلمع ،يكن ذلك على سبيل التتبُّع

 
فارقان صلبه في نقطتين وهذان الكتابان يعدان أقرب الدراسات إلى موضوع بحثي، وي

 :جوهريتين
يف القواعد واألصول، كوهنا   دراسيت دراسة تطبيقيَّة، مما جيعل هويَّة حبثي فقهيَّة أكثر من -أ 

 لدراستني املذكورتني، حيث اعتنتا بالتأصيل، ومل يكن من هدف الدراسةل اخالفً 
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دراسة لا -التطبيقيَّة، وليس فيهما شيء مما هو من صلب حبثي عندمها:الناحية
 .-تطبيقيَّة

 ،اجلنايات أبواب: أن حبثي متخصص يف مجع مسائل تعارض األصل والظاهر يف -ب 
ودراستها، وليس من صلبه املباحث األخرى اليت تتعلق  ؛واألميان ،واألطعمة ،واحلدود

والقواعد الفقهيَّة املتعلقة باألصل  ، وما يرد عليها،باألصل والظاهر، كالتعريفات
وإن ذُكجر ت يف -هذه املباحث فيَّة، وتعارض األصول، أو الظواهر، والظاهر، واحلج

 .ملناسبة داعيةتذكر عرًضا فليست من صميم مقصوده، وإمنا  -حبثي
الكتاب الثالث: الذخر الفاخر يف تعارض األصل والظاهر، إلبراهيم البهشيت الدامغاين  -3

 األطهار مبدينة قموهذا الكتاب من إصدارات مركز فقه األئمة  ؛الشيعي اإلمامي
 . اإليرانية

ومل يتسن يل حيازة نسخة ورقيَّة من الكتاب، إال أنين اطلعت عليه من خالل موقع 
جهتني والكتاب فيه حبث وتأصيل، إال أنه يفارق حبثي من  ،املركز املذكور على الشبكة

 :أساسيتني
ماميَّة، ومن ينطلق من أصول الشيعة اإل فهواالختالف املنهجي بيين وبني الباحث،  - أ

قواعدهم، وينهل من مصادرهم يف حبثه، وال يذكر مذاهب أهل السنة إال على سبيل 
 حكاية األقوال.

أن دراسته ليست تطبيقيَّة باستقراء فروع قاعدة تعارض األصل والظاهر، كما هي -ب
 على سبيل التمثيل. كانتدراسيت، وما ذكره من فروع  

األصل والظاهر يف أحكام النكاح. للباحث:  عارضت التطبيقات الفقهيَّة على قاعدة -4
عبد العزيز محود الفراج، رسالة ماجستري جامعة اإلمام حممد بن سعود، عام 

 هـ.32/1433
األصل والظاهر يف أحكام الطالق. للباحث: تعارض التطبيقات الفقهيَّة على قاعدة  -5

سعود، عام راشد ضيف اهلل احلريب، رسالة ماجستري جامعة اإلمام حممد بن 
 هـ.32/1433
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األصل والظاهر يف أحكام الشهادات والدعوى.  تعارض التطبيقات الفقهيَّة على قاعدة -6
للباحث: محد مشرف الشهري، رسالة ماجستري جامعة اإلمام حممد بن سعود، عام 

 هـ.32/1433
األصل والظاهر يف أحكام البيع. للباحث: تعارض التطبيقات الفقهيَّة على قاعدة  -7

 هـ.34/1435ن عريشي، رسالة ماجستري جامعة اإلمام حممد بن سعود، عام حمس
درست القاعدة دراسة  ؛ وما سيتلوها من رساالت؛وهذه الرسائل العلميَّة األربع األخرية

يف األبواب املبحوثة،  ؛ فوافقت البحث احلايل يف منهجه، وطريقته، إال أهنا تفارقهتطبيقيَّة
يف أبواب: اجلنايات، واحلدود واألطعمة  -كما سلف-ثي احلايلواملسائل املدرسة؛ إذ حب

 واألميان.
مجًعا ودراسة.  ؛واجلنائز ،والصالة ،مسائل تعارض األصل والظاهر يف كتب الطهارة -8

 إعداد الطالب: عبد اهلل بن علي الشهراين.
مجًعا ودراسة.  ؛واملناسك ،والصيام ،مسائل تعارض األصل والظاهر يف كتب الزكاة -9

 عداد الطالبة: لطيفة بنت عبد العزيز امللحم.إ
مجًعا ودراسة.  ؛مسائل تعارض األصل والظاهر من باب الوكالة إىل كتاب اجلهاد -10

 إعداد الطالبة: زمزم معلم أمحد.
مجًعا  ؛مسائل تعارض األصل والظاهر من كتاب الشركة إىل هناية كتاب الفرائض -11

 طيار.آالء بنت أمحد ال :ودراسة. إعداد الطالبة
وهذه املوضوعات العلميَّة األربعة األخرية ُسجلت يف القسم للبحث والدراسة، ومجيعها 

 تدرس القاعدة دراسة تطبيقيَّة لكنها مفارقة ملوضوع حبثي.
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 أهداف البحث:
طرائق العلماء يف حترير حمال اخلالف يف تعارض األصل والظاهر، وسرب  استنتاج .1

 ضوابطهم يف التعامل معه.
 ،واحلدود ،عند تعارضهما يف مسائل اجلنايات ؛الراجح واملقدم من األصل والظاهر بيان .2

 واألميان. ،واألطعمة
 يف املسائل حملِّ الدراسة. ؛معرفة وجه الرتجيح يف مسائل تعارض األصل والظاهر .3

 أسئلة البحث:
 ما ضوابط تعارض األصل والظاهر؟ .1
 هما، يف تلك املسائل؟ما الراجح واملقدم من األصل والظاهر عند تعارض .2
 ما وجه الرتجيح يف مسائل تعارض األصل والظاهر يف تلك املسائل؟ .3

 منهج البحث:
 املنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج االستقرائي، االستنباطي.

 إجراءات البحث:
ن من واألميا ،واألطعمة ،واحلدود ،مجع مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلنايات .1

 ذاهب الفقهية األربعة.مجيع كتب امل
التأصيل الصحيح لتعارض األصل والظاهر، وذلك بقراءة املوضوع قراءة دقيقة يف كتب  .2

كتاب، مث االستفادة من املؤلفات املتخصصة   االقواعد الفقهيَّة، واليت ال يكاد خيلو منه
 يف املوضوع.

األصل  تخراج تعارضسدراسة األمثلة اليت يذكرها الفقهاء يف كتب القواعد الفقهيَّة؛ ال .3
فهم النواحي  إعمال الفكر والتحليل يفالتعارض، ومن مث  وحترير حملوالظاهر، 

 التطبيقيَّة للموضوع.
اليت  ،واألميان ،واألطعمة ،واحلدود ،دراسة مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلنايات .4

ذلك وفق العناصر واملقارن، دراسًة تطبيقيَّة شاملًة، و  ،مجعتها من كتب الفقه املذهيب
 اآلتية:

 تصويرًا فقهيًّا دقيًقا.املسألة  تصوير -أ 
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 بيان األصل والظاهر يف املسألة، وتوضيح كل منهما. -ب 
 توضيح وجه التعاُرض بني األصل والظاهر.-ج 
ذكر أقوال الفقهاء يف املسألة، مع الرتكيز على بيان وجه ترجيح أي من األصل أو  -د 

 الظاهر.
، رتجيُح، والذي سيكون مراعًيا جلميع مدارك املسألةاملوازنة بني األقوال، وال -ه 

 .ومآخذها
، العزو، والتوثيقجودة الصياغة، و سالمة االلتزام بقواعد البحث العلمي، من حيث  .5

 وموائمتها لألعراف األكادميية املتبعة.
بأن  وفق املنهج املتبع يف الدراسات العلميَّة الشرعيَّة، وذلكواآلثار ختريج األحاديث  .6

ما مل يكن فيهما أو يف و  تفى بالصحيحني أو أحدمها حال كون احلديث فيها،يك
، من املصادر املعتمدة، وأنقل كالم أهل الفن يف درجة احلديثأحدمها؛ فأخرجه 
 واحلكم على رجاله.

 ؛ يف أول موطن يرد فيه ذكرهم،الرتمجة جلميع األعالم الوارد ذكرهم يف صلب البحث .7
 .-يرمحهم اهلل-وأئمة املذاهب الفقهيَّة األربعة ،- عليهمرضوان اهلل -عدا الصحابة

؛ يف أول موطن يرد الوارد ذكرهم يف صلب البحث بالكلمات الغريبة واألماكن التعريف .8
 فيه ذكرهم.

 
 من الصعوبات التي واجهتني في البحث:

 موضوع البحث متعلق يف األساس بالقواعد الفقهيَّة، وله ارتباط واضح بأصول أوًًل:
الفقه من خالل البناء والتأصيل، وبالفقه من خالل التمثيل والتفريع، وهذا األمر يستدعي نفًسا 

 .ووقًتا ليس بالقصري ومراًسا مديًدا، واطالًعا واسًعا، طوياًل من الباحث،
انتظرت مكتبة امللك عبد العزيز العامة عاًما كاماًل للحصول على كتاب: شرح  ثانًيا:
من املراجع املميزة والنادرة، وقد  إذ هي: حممد خالد وحممد طاهر األتاسي؛ اجمللة للمؤلف

                                                           

 (.29األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص ينظر: 
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يف وحدة الصيانة  وسبب االنتظار كون الكتابمتهيد البحث،  كتابة  يف ااستفدت منه
 .للمكتبة، وذلك لرفعه إىل املكتبة الرقميَّة العربيَّة، وهذا يستلزم عدم إخراج الكتاب للباحثني

 
 البحث: خطة

 كما يلي:  تفصياًل  وفهارس، وهي ،وخامتة ،وأربعة فصول ،مقدمة :لبحث إىلقسمت ا
 :ثالثة مطالب وفيه ،املقدمة وتشمل: التمهيد

 تعريف القاعدة الفقهية.المطلب األول: 
 قاعدة اليقني ال يزول بالشك.المطلب الثاني: 
 قاعدة تعارض األصل والظاهر.المطلب الثالث: 

 األصل والظاهر في الجنايات، وفيه ثالثة مباحث:الفصل األول: مسائل تعارض 
 مسائل تعارض األصل والظاهر يف أنواع اجلناية. المبحث األول:

 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناية على النفس. المبحث الثاني:
 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناية على ما دون النفس. المبحث الثالث:
 تعارض األصل والظاهر في الحدود، وفيه أربعة مباحث:الفصل الثاني: مسائل 

 .امسائل تعارض األصل والظاهر يف حد الزن المبحث األول: 
 مسائل تعارض األصل والظاهر يف حد القذف. المبحث الثاني:
 .اخلمر مسائل تعارض األصل والظاهر يف حد المبحث الثالث:
 .السرقةد مسائل تعارض األصل والظاهر يف ح المبحث الرابع:

 :مبحثانالفصل الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر في األطعمة، وفيه 
 .أكل املباحمسائل تعارض األصل والظاهر يف  المبحث األول:
 .أكل امليتةمسائل تعارض األصل والظاهر يف  المبحث الثاني:
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر في األيمان، وفيه ثالثة مباحث:
وصفاته،  يف احللف بأمساء اهلل مسائل تعارض األصل والظاهر  المبحث األول:

 .واأللفاظ ذات الصلة
احللف باأللفاظ املشتهرة بني مسائل تعارض األصل والظاهر يف  المبحث الثاني:

 .العامة
 ما يبىن عليه اليمني.مسائل تعارض األصل والظاهر في المبحث الثالث:

 النتائج، ومجلة من التوصيات.أهم  وضمنتها الخاتمة:
 وتشمل: ،الفهارس العلميَّة

 فهرس اآليات القرآنيَّة.
 .فهرس اآلحاديث النبويَّة

 اآلثار.فهرس 
 املرتجم هلم. فهرس األعالم

 فهرس الكلمات الغريبة واألماكن.
 فهرس املصادر واملراجع. 

 فهرس موضوعات البحث.

 



 التمهيد
 وفيه ثالثة مطالب:

 ول: تعريف القاعدة الفقهية.المطلب األ
 أواًل: تعريف القواعد لغًة، واصطالحاً.

 ثانياً: تعريف الفقهية لغًة، واصطالحاً.

 ثالثاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً، ولقباً على قواعد معينة.

 رابعاً: حجية ودليلية القاعدة الفقهية، وأمهيتها.

 زول بالشك.المطلب الثاني: قاعدة: اليقين ًل ي
 أواًل:تعريف قاعدة: اليقني ال يزول بالشك لغًة، واصطالحاً.

 ثانياً: حجية قاعدة اليقني ال يزول بالشك، وأمهيتها ومكانتها.

"اليقني ال يزول  الكربى قاعدةالثالثاً: ثبوت تفرع قاعدة "تعارض األصل والظاهر" من 
 بالشك".

 ر.المطلب الثالث: قاعدة: تعارض األصل والظاه
 أواًل: تعريف قاعدة: تعارض األصل والظاهر لغة، واصطالحاً.

 ثانياً: عالقة األصل والظاهر باأللفاظ ذات الصلة.

 ثالثاً: تعريف قاعدة تعارض األصل والظاهر كمصطلح مركب، وأدلة ثبوهتا.

 رابعاً: الفروق بني األصل والظاهر.

بني األصل  تعارضحاالت الو  ،شروط العمل بقاعدة: تعارض األصل والظاهرخامساً: 
 .والظاهر، والعمل بالرتجيح بينهما
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 المطلب األول: تعريف القاعدة الفقهية.
 أوًًل: تعريف القواعد لغًة، واصطالحاً.
 ثانياً: تعريف الفقهية لغًة، واصطالحاً.

 ثالثاً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً، ولقباً على قواعد معينة.
  اً: حجية ودليلية القاعدة الفقهية، وأهميتها.رابع
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القواعد الفقهيَّة مصطلح مركب من كلمتني مها "القواعد" و"الفقهيَّة"، وتعريف القواعد الفقهيَّة 
 باعتبارها علًما ينبين على تعريف كل جزأي املركب؛ كل جزٍء على حدة.

 

 أوًًل: تعريف القواعد لغًة واصطالًحا:
القواعد: مجع قاعدة، ومادته اللغويَّة: قعد، و)القاف والعني  لغة: تعريف القواعد

كثرية ترجع   . وهلا معانٍ ه املادة تفيد االستقرار والثباتوالدال( أصل مطرد منقاس ال خُيلجف.وهذ
هو األساس، قال  :وأقرب املعاين إىل املراد يف معاين القاعدة ،يف حقيقتها إىل هذا املعىن

 ىل مل خلما ارتكن بعضه فوق بعض، كما يف قوله تعاىل:  ::وقواعدهالفراهيدي

، وقال    ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل

  ؛، وسواء أكان ذلك األساس حسيًّا   مق حق مف خف حف تعاىل:
البتناء األحكام عليها،   نظرًا ؛القواعد الفقهيَّة :كقواعد الدين، ومنه  ؛كقواعد البيت، أو معنويًا

 .كابتناء اجلدران على األساس
 

                                                           

هو اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي، كنيته أبو عبد الرمحن، وهو من أئمة اللغة واألدب، له تصانيف منها:  
(، واألعالم 3/199ينظر: التاريخ الكبري للبخاري )، هـ170"العني" وهو أبرزها، و"تفسري حروف اللغة"، تويف عام:

(2/314.) 

(، وخمتار الصحاح للرازي 109و5/108(، ومقاييس اللغة البن فارس )1/143ينظر: كتاب العني للفراهيدي ) 
(. وينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني 9/49(، وتاج العروس للزبيدي )3/362(، ولسان العرب البن منظور )1/227)

 صرف.(بت15و14)ص
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 مل جند لألصوليني)قال الدكتور يعقوب الباحسني:  تعريف القواعد اصطالًحا:
تعريًفا للقاعدة قبل القرن الثامن اهلجري، وقد كثرت  -فيما اطلعنا عليه من كتبهم -والفقهاء

 :(من هذه التعريفاتف. تعريفاهتم، وتنوعت يف هذه الفرتة، وفيما بعدها

 . : القواعد: القضايا الكليَّةقال صدر الشريعة

: القاعدة يف االصطالح مبعىن الضابط، وهي: األمر الكلي املنطبق الفيومي وقال
 .على مجيع جزئياته

 . ابن السبكي كذلك عرفها باألمر الكليو 

 .ليتعرف أحكامها منه ؛بقوله: حكم كلي ينطبق على جزئياتهوعرفها التفتازاين
 
 

                                                           

 (.19القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
عبيد اهلل بن مسعود بن حممود احملبويب البخاري احلنفي، امللقب بصدر الشريعة األصغر، فقيه، أصويل، له تصانيف   

تويف ، يمنها: "التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول الفقيه"، و"شرح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" يف الفقه احلنف
(، واألعالم 1/203(، وتاج الرتاجم )2/365هـ، ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية حملي الدين احلنفي )747عام: 

 (.2/355(، ومعجم املؤلفني )4/197)
 (. التعريف ذُكر يف منت التوضيح.1/36شرح التلويح للتفتازاين على التوضيح للمحبويب البخاري ) 
حممد بن علي الفيومي احلموي،كنيته: أبو العباس، فقيه، لغوي، له تصانيف منها: "املصباح املنري يف  هو أمحد بن 

(، ومعجم املؤلفني 1/224هـ، ينظر: األعالم )770تويف عام: ،غريب الشرح الكبري"، و"نثر اجلمان يف تراجم األعيان"
(1/281.) 

 (.2/510املصباح املنري ألمحد الفيومي ) 
 (.1/11ألشباه والنظائر )ا 
هو مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين، امللقب بسعد الدين، فقيه، أصويل، له تصانيف، منها: "حقائق التنقيح  

ينظر: بغية الوعاة جلالل الدين ، هـ 793تويف عام:، لصدر الشريعة يف األصول" و"التلويح إىل كشف غوامض التنقيح"
 (.3/849(، ومعجم املؤلفني )7/219األعالم )(، و 2/285االسيوطي )

 (.1/35شرح التلويح على التوضيح ) 
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 .بأهنا: قضيَّة كليَّة منطبقة على مجيع جزئياهتاوعرفها اجلرجاين
 ولقد تضمنت التعريفات ما يأيت:)

أفادت أن القاعدة كليَّة، سواء عرّبت عن ذلك بالقضيَّة، أو األمر، أو احلكم. ونعتها  -1
نظرًا ألن معناها ال يتحقق من دونه. واملقصود بالكليَّة:  ؛بالكليَّة يُعد أمرًا أساًسا فيها

 .عند العلماء: أهنا احملكوم فيها على كافة األفراد
و"احلكم"؛ وذلك لشموله  ،فيه من التعميم ماليس يف "القضيَّة" ؛نعت القواعد باألمر -2

مما مل  ؛رجيوالعامل اخلا ،املفردات الكليَّة اليت ال تكون قواعد، كقضايا ومسائل الكون
على سبيل  -حيكم فيها. وأما التعبري باحلكم فإنه وإن ُفسر بأن املراد منه القضيَّة

ألنه الذي  ؛التجوز بإطالق اجلزء على الكل، وباعتبار أن احلكم أهم أجزاء القضيَّة
لتناوهلا مجيع  ؛إال أن التعبري بالقضيَّة أمتُّ وأمشل -ينصب عليه التصديق والتكذيب

 .، على وجه احلقيقةاألركان
تنطبق على مجيع جزئياهتا لتعرف أحكامها  :ما ورد يف التعريفات للقاعدة من أهنا -3

منها، أو ما أشبه ذلك يف معناه، ليس يف ذلك جديد ُيضاف؛ ألن كل قضيَّة كليَّة ال 
تكون إال وهي شاملة جلزئيات موضوعها، واحلكم فيها حكم على هذه اجلزئيات. 

بضم  ؛ئيات معلومة بالقوة، والعاملج هو الذي خُيرجها من القوة إىل الفعلفأحكام اجلز 
 .الصغريات إليها

 تعريف  وإذا كان التعرُّف على أحكام اجلزئيات ميثل عمليَّة التخريج، فإنه يكفي يف -4

                                                           

علي بن حممد بن علي اجلرجاين احلنفي، امللقب بالسيد الشريف، له تصانيف، منها: "التعريفات" و"شرح السراجيَّة"  
(، واألعالم 5/328المع للسخاوي )هـ، ينظر: الضوء ال816تويف عام:، يف الفرائض، و"حاشية على تشييد القواعد"

 (.2/515(، ومعجم املؤلفني )5/7)
 (.2/219التعريفات ) 
 (بتصرف.34-32ينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
 (بتصرف.33)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.36و32)ص املصدر السابقينظر:  
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  :بأنها أن يقال القاعدة

 (. قضيَّة كليَّة، كما جاء يف تعريف صدر الشريعة املتقدم
 

 لغًة واصطالًحا: الفقه: تعريف ثانًيا
 ،واهلندسة ،إلخراج ماليس فقهيًّا منها، كقواعد احلساب ؛لفظ الفقهيَّة قيد يف القواعد)
 (. وغريها ،وأصول الفقه ،والفلسفة

هو العلم والفهم. ومادته  :والفقه يف اللغةاسم منسوب إىل الفقه،  لغة: فقهيَّةتعريف ال
يدلُّ على إدراك الشيء والعلم به،  ؛لقاف واهلاء( أصل واحد صحيح: فقه )الفاء واةاللغويَّ 

 مف خف حف جف مغ جغ . قال تعاىل:إذا بينته لك وقول: أفقهتك الشيء  

هة ، وليتكلفوا الفقاوالتفقه يف الدين ،، أي يطلبوا العلم   حك جك مق حق
. ويأيت أيًضا مبعىن ، ويعلموا غريهم العلم الشرعيويتجشموا مشاق حتصيلها ،يف العلم

 .الفهم

                                                           

 (بتصرف.37)ص املصدر السابقينظر:  
 (.38عد الفقهيَّة للباحسني )صالقوا

-13/522(، ولسان العرب )1/213(، وخمتار الصحاح )3/370(، وينظر: العني )4/442مقاييس اللغة ) 
(، ومعجم الوسيط 1/278(، واألفعال املتعدية حبرف للنويوات )2/475(، واألفعال أليب القاسم السعدي )523

 (.2/698إلبراهيم مصطفى وآخرين )

 (.2/520ينظر: فتح القدير للشوكاين ) 
 (.3/102ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) 
 (.1/355ينظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ) 

لسان العرب (، و 1/479(، وأساس البالغة للزخمشري )1/93(، وخمتار الصحاح )3/370ينظر: العني ) 
 (.2/698(، واملعجم الوسيط )1/278(، واألفعال املتعدية حبرف )2/475(، واألفعال )13/522)
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ن يرد اهلل به م)): قال: قال رسول اهلل  عن معاوية بن أيب سفيان  ففي احلديث
، وقال أي يفهمه، إذ الفقه يف اللغة: الفهم :.قوله: يفقهه((خريًا يفقهه يف الدين

 .أي يفهموا كالمي .   خض حض جض مص خص حص مستعاىل:

االصطالح بعدة تعريفات، لكن اشتهر ُعرِّف الفقه يف  تعريف الفقهيَّة اصطالًحا:
 .من أدلتها التفصيليَّة ةوشاع أنه: العلم باألحكام الشرعيَّة العمليَّة املكتسب

 شرح التعريف:
سواء كان بالذات كزيد، أو بالصفات كسواده، أو  ؛جنس يشمل على كل علمالعلم: 

 باألفعال كقيامه، أو باألحكام كاإلجياب.
  .واألفعال ،والصفات ،، كأحكام الذواتاليس حكمً  إلخراج ما قيد أّولباألحكام:  
العقلية، حكام األإلخراج األحكام غري الشرعيَّة، ك ؛قيد ثان يف التعريفالشرعيَّة:  
 لشرع: الكتاب، والسنة، واإلمجاع.والشرعية اليت مصدرها اوغريها، والعادية، 
االعتقاديَّة، والعمليَّة املتعلقة بكيفيَّة  إلخراج األحكام ؛قيد ثالث يف التعريفالعمليَّة:  

 وغريها. ،والندب ،عمل، أي بصفته القائمة الثابتة له، كالوجوب
املتلقى من طريق  إلخراج ما علم من غري دليل، كعلم النيب ؛قيد رابعمن أدلتها:  

 الوحي، من أدلتها: أي من أدلة األحكام.

                                                           

 ( )كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين(.71( ح: )25/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
 (.2/62(، وعمدة القاري للعيين )1/290ينظر: فتح الباري البن حجر ) 

 (.3/363ينظر: فتح القدير للشوكاين ) 
(، البحر احمليط يف أصول الفقه 1/28لم األصول للسبكي )اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل ع 

 (.1/15للزركشي )
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كمطلق   ؛اإلمجاليَّة اليت مل تتعلَّق بشيء معنيإلخراج األدلة  ؛: قيد خامسالتفصيليَّة 
ومطلق القياس، فالبحث عن هذه األدلة اإلمجاليَّة من شأن علماء  ،ومطلق اإلمجاع ،األمر

 .األصول
 

 ثالثًا: تعريف القواعد الفقهيَّة باعتبارها علًما ولقًبا على قواعد معينة.
عرف القواعد تعريًفا عامًّا، ومل يكن من جيدر التنبيه على أن من العلماء املتقدمني من )

جند نفرًا قلياًل منهم انتبه إىل ذلك، فذكر و  ،غرضهم أن يعرفوها تعريًفا خاصًّا بالقواعد الفقهيَّة
 (.تعريًفا للقواعد الفقهيَّة مبعناها اخلاص، إضافة إىل بعض املعاصرين

 أوًًل: تعريفات بعض المتقدمين:
:كل كلي أخص من األصول وسائر املعاين العقليَّة العامة، وأعم من يتعريف املقرَّ  -1

 .العقود ومجلة الضوابط الفقهيَّة اخلاصة
 

ومع ما يف هذا التعريف من مزيَّة تصدق على القاعدة الفقهيَّة، ومتنع نقد التعريف: 
ا من التعميم واإلهبام، حيث إنه ال يعطي صورة واضحة دخول القواعد األخرى، إال أن فيه نوعً 

                                                           

-68(، وعلم أصول الفقه للباحسني )ص39-38(، والقواعد الفقهيَّة للباحسني )ص1/15ينظر: البحر احمليط ) 
87.) 

 (.40و39ينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
قَّريهو حممد بن حممد بن أمحد القرشي ال 

 
، -نسبة إىل بلدة م قَّر من قرى زاب إفريقيَّة-تلمساين املالكي، امللقب بامل

تويف ، قاعدة" و"احلقائق والرقائق"1200أديب وفقيه صويف، له تصانيف منها: "كتاب القواعد، حيث اشتمل على 
(، ومعجم املؤلفني 7/37الم )(، واألع1/334هـ، ينظر: شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية البن خملوف )758عام:

(3/620.) 
 (.1/212القواعد ) 
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 نلذيلحيدد ما هو املتوسط بني النوعني ا اوجد مقياسً جليَّة عن القاعدة الفقهيَّة، كما أنه ال يُ 
 .ذكرمها

أحكامها  ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف ؛: حكم أكثري ال كليتعريف احلموي
 .منها

 
مع أن التعريف ميز القاعدة الفقهيَّة عن غريها، وجعل من مسات أكثرها  نقد التعريف:

لوجود املستثنيات والشواذ يف القاعدة الفقهيَّة أكثر مما توجد يف غريها من قواعد  ؛أهنا أغلبيَّة
يَّة أكثريَّة، وإن خرج منها لعدم التسليم بأن القاعدة الفقه إال أنه ليس جامًعا؛العلوم األخرى، 

بعض اجلزئيات، وعلى فرض التسليم بذلك، فال تتميز به القاعدة عن غريها؛ ألن التمييز إمنا 
 .هو يف موضوع القاعدة، وطبيعة القضايا اليت تشتمل عليها، ال يف كليَّة املوضوع أو أكثريته

 

                                                           

 (.3(، والقواعد الفقهيَّة للندوي )ص41ينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
احلسيين احلموي احلنفي، كان مدرًسا باملدرسة السليمانيَّة بالقاهرة، -ويف روايه-هو: أمحد بن حممد بن مكي احلسين  

نها: "غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر البن جنيم" و"شرح منظومة البن الشحنة يف التوحيد" له تصانيف م
(، ومعجم املؤلفني 1/239هـ، ينظر: األعالم )1098تويف عام:، و"كشف الرمز عن خبايا الكنز يف الفقه احلنفي"

(1/259.) 
 (.1/51)غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن جنيم  
 (.4(،والقواعد الفقهيَّة للندوي )ص48-46ينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
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 ثانًيا: تعريفات بعض المعاصرين:

تتضمن  ؛أصول فقهيَّة يف نصوص موجزة دستوريَّة :: القواعدتعريف مصطفى الزرقا -1
 .أحكاًما تشريعيَّة عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها

يؤخذ على تعريف الزرقا أنه عرف القواعد مبرادفها يف قوله: أصول )نقد التعريف: 
 (.خل مصطلحات عامة وليست حمددة، كقوله: نصوص دستوريَّةفقهيَّة كليَّة، وأد

 .(قضيَّة فقهيَّة كليَّة، جزئياهتا قضايا فقهيَّة كليَّة)تعريف الدكتور يعقوب الباحسني:  -2

 رابًعا: حجيَّة ودليليَّة القاعدة الفقهيَّة، وأهميتها.
 حجيَّة ودليليَّة القاعدة الفقهيَّة: -1

وإحلاق الفروع بالكليات.  ،دورًا مهمًّا يف الكشف عن احلكم الشرعيإن للقواعد الفقهيَّة 
والسؤال املطروح يف هذا السياق: هل جيوز أن جنعل القاعدة الفقهيَّة دلياًل شرعيًّا نستند 

 إليه يف االستنباط، ونعتمد عليه يف الرتجيح؟
 اختلف العلماء على ذلك إىل ثالثة أقوال:

 .ستدالل هباعدم جواز اال القول األول:

                                                           

مصطفى بن أمحد الزرقا من مدينة حلب، بدأ دراسته يف كتاتيب القرآن على يد شيخه حممد احلجار، مث التحق  
دراسته اجلامعيَّة، وكان حيضر دروس العلم اليت يقيمها  ، مث أكمل-باملدرسة اخلسرويَّة اليت مسيت باملدرسة الثانويَّة الشرعيَّة

م، وعضًوا يف 1956والده الشيخ أمحد، مث عمل أستاًذا بكليَّة احلقوق جبامعة دمشق، ووزيرًا لوزاريت العدل واألوقاف عام
جلماعي، له تصانيف هـ، وهو من أول املنادين لفكرة االجتهاد ا1398اجمللس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكه عام

، منها: "الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد" و"شرح القانون املدين السوري" واملشروع الضخم "املوسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة"
 (.369-343هـ، ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم، حملمد اجملذوب )ص1420تويف عام:

 (.2/965املدخل الفقهي العام ) 
 (.49لفقهيَّة للباحسني )صينظر: القواعد ا 
 (.54القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
 (.360ينظر: غياث األمم يف التياث الظلم للجويين )ص 
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 ،أو سنة ،جيوز االستدالل هبا إذا مل يعارضها أصل مقطوع به من كتاب القول الثاني:
 .أو إمجاع

أو  ،عدم جواز االستدالل هبا مامل يوجد عليها نص صريح من الكتاب القول الثالث:
 .السنة

 أدلة القائلين بعدم جواز اًلستدًلل بها هي:
أغلبيَّة وليست كليَّة، وإن املستثنيات فيها كثرية، ومن احملتمل أن إن القواعد الفقهيَّة ) -1

 (.يكون الفرع املراد استنباطه من القاعدة داخاًل يف املستثنيات
إن أغلب القواعد الفقهيَّة ال تستند إىل نصوص شرعيَّة، وإمنا تستند إىل استقراء ناقص ) -2

وهو حيتمل  ؛ها يستند إىل االجتهادفال تفيد اليقني، والبعض من ؛للفروع الفقهيَّة
 (.اخلطأ

 ورابط هلا، وليس من املعقول أن جنعل ما ،إن القواعد الفقهيَّة هي مثرة للفروع الفقهيَّة) -3
 (.دلياًل لالستنباط ؛هو مثرة ورابط

 أو ،أو سنة ،أدلة القائلين بجواز اًلستدًلل بها إذا لم يعارضها أصل مقطوع به من كتاب
 إجماع:

إن القواعد الفقهيَّة كليَّة على مجيع جزئياهتا، وال يقدح يف كليتها وجود ) -1
 (.استثناءات

                                                           

 (.1/39(، واملوافقات للشاطيب )4/98(، والفروق للقرايف )364ينظر: املنخول للغزايل )ص 
(، والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكليَّة 169و168ندوي )ص(، والقواعد الفقهيَّة لل16جملة األحكام العدليَّة )ص 

(، والقواعد الفقهيَّة الكربى للسدالن 1/116(، ومقدمة أمحد بن محيد يف حتقيقه لقواعد املقرَّي )40للبورنو )ص
 (.38)ص
 (.2/966املدخل الفقهي العام ) 
 (.272القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 
 (.39ح قواعد الفقه الكليَّة )صالوجيز يف إيضا  
 (.85القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة للدكتور حممد شبري )ص 
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اسُتفيدت من جمموع األدلة اجلزئيَّة اليت  ؛وصالحيتها لالستدالل ،إن حجيَّة القاعدة) -2
 ؛يصح االستدالل به ؛هنضت مبعىن تلك القاعدة، فإن كان كل دليل جزئي حجة بذاته

ن تتحقق هذه احلجيَّة يف القاعدة اليت أرشدت إليها جمموع فمن باب أوىل أ
 (.األدلة

واعتمادهم عليها للكشف عن احلكم الشرعي يف الوقائع  ،من خالل تتبع اجملتهدين -3
 .يتبني أن هذه القواعد راسخة يف أذهاهنم ؛اليت مل يرد فيها نص

 
أو  ،ها نص صريح من الكتابأدلة القائلين بعدم جواز اًلستدًلل بها ما لم يوجد علي

 السنة:
إال إن كان هلا  ،حيكم اجملتهد إال بتلك القواعد الفقهيَّة مامل تقف على نقل صريح ال -1

 .فائدة كليَّة يف ضبط املسائل
وال يستند إليها يف استنباط األحكام؛ يف حني أن اجملتهد  ،املقلد له أن يستأنس هبا -2

 .جيوز له االستناد إليها يف االستنباط ؛والشروط ،دوالقيو  ،واملآخذ ،العامل باملدارك
 بشرطني مها:إال عدم جواز االستدالل هبا،  والراجح:

 أو إمجاع.  ،أو سنة ،ىل دليل من كتابإأن تستند القاعدة الفقهيَّة  الشرط األول:
أو  ،أو سنة ،أن ال تعارض القاعدة الفقهيَّة أصاًل مقطوًعا به من كتاب الشرط الثاني:

 .إمجاع
 

                                                           

 (.120و119قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب للكيالين )ص 
 (.1/13ي )(، وشرح اجمللة حملمد بن خالد وحممد بن طاهر األتاس16جملة األحكام العدليَّة )ص 
 (.1/13) (، و16)ص املصدر السابق 
 (.1/13شرح اجمللة لألتاسي ) 
 (.87القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
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 أهميَّة دراسة القاعدة الفقهيَّة:

إن دراسة القواعد الفقهيَّة من أهم العلوم اليت ينبغي على طلبة العلم االشتغال هبا، والرتكيز 
ومن  ،ومنافع كثرية، وملا هلا من مكانة يف أصول الشريعة ،ملا تتضمنه من فوائد عديدة ؛عليها
 ذلك:

تندرج حتت   ؛فقهيَّة املتناثرة، وغري املنحصرة يف قواعد كليَّةحفظ وضبط الفروع ال) أوًًل:
استغىن  هعدد كبري من الفروع. قال القرايف: )من ضبط الفقه بقواعد ؛أو ضابط ،كل قاعدة

، وقال الزركشي: )فإن ضبط األمور الندراجها يف الكليات( ؛عن حفظ أكثر اجلزئيات
. ويرجع سبب وأدعى لضبطها( ،هو أدعى حلفظها ؛املنتثرة املتعددة يف القوانني املتحدة

مع مرور الرتكيز على هذه األمهيَّة إىل أن عدد فروع الفقه وجزئياته غري منحصرة، وتزيد وتكثر 
بدون سلوك طريق  ؛واإلملام هبا ،فيستحيل على الفقيه حفظها ؛العصور بتجدد احلوادث

بعيدة النسيان، ومىت ذكرها استحضر عدًدا   ،القواعد الكليَّة؛ ألن تلك القواعد سهلة احلفظ
 (.كبريًا من الفرعيات

 
 ثانًيا: تكوين الملكة الفقهيَّة.

حتقق الفهم ملقاصد الكالم الذي  ؛تعريف امللكة الفقهيَّة: )صفة راسخة يف النفس)
ن يسهم يف التمكن من إعطاء احلكم الشرعي للقضيَّة املطروحة، إما برده إىل مظانه يف خمزو 

 .أو القواعد الكليَّة( ،أو باالستنباط من األدلة الشرعيَّة ،الفقه

                                                           

 (.1/61الفروق ) 
 (.1/65املنثور يف القواعد للزركشي ) 
 .(75إلسالميَّة )ص الشريعة االقواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف 
 (.58تكوين امللكة الفقهيَّة للدكتور حممد شبري )ص 



                                                                                                             28    
 

 
 

 التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

عن طريق األمور  ؛فدراسة القواعد الفقهيَّة تشكل عند طالب العلم الشرعي هذه امللكة
 التالية:
حبيث يتمكن من ختريج الفروع على  ؛حقائق الفقه ومآخذه يفجتهاد فهم مناهج اال -1

بطريقة سليمة منضبطة، وتعينه على استنباط  ؛لكلياتوإحلاق اجلزئيات با ،األصول
 .األحكام للقضايا املستجدة

حيث قال:  وأسرارها، كما نبه إىل ذلك الشاطيب ،وحكمها ،إدراك مقاصد الشريعة -2
فهم مقاصد الشريعة على   -:أحدمها :)إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني

 (..باط بناًء على فهمه فيها(التمكن من االستن -كماهلا. والثاين:
 ؛وموضوعاته ،فإن تكوين التصور العام عن الفقه ؛تكوين تصور عام عن الفقه ثالثًا:

وغريهم؛ ألن علم الفقه فيه بيان حكم الشرع يف تصرفات اإلنسان  ،ضروري للمختصني
 املختلفة.

على غريهم هي ف ؛لفقهايف وملا كانت معرفة تلك الفروع التفصيليَّة تشق على املختصني 
 . وهذا التصور حيقق عدة فوائد لغري املختصني يف الفقه، منها:شاقة من باب أوىل

عبارة سهلة ال حُيار الذهن يف ب ؛تيسري فهم الفقه، فإن هذه القواعد جتمع فروًعا متعددة -1
 .ولوال هذه القواعد لبقيت األحكام مشتتة ،فهمها

الرجوع إىل تلك يف وغريهم،  ،واالقتصاد ،اء القانونكعلم  ؛التيسري على الباحثني -2
فالقانوين حيتاجها لتفسري  ؛والكشف عن األحكام ،القواعد، ورد جزئيات الفقه إليها

                                                           

 (بتصرف.77ينظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
 (.5/41املوافقات للشاطيب ) 
 .(77الشريعة اإلسالميَّة )ص القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف 
( 117(، والقواعد الفقهيَّة للباحسني )ص80ظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )صين

 بتصرف.
 ( بتصرف.114)ص املصدر السابق (، و80)ص املصدر السابقينظر:  
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من وكالمها مستمدتان املواد القانونيَّة، واالقتصادي حيتاجها لتفسري املواد التجاريَّة، 
 .الفقه اإلسالمي

 
إن للقواعد الفقهيَّة أثرًا يف اجتهادات الفقهاء فتالف الفقهاء، أثر القواعد يف اخ رابًعا:

 أو سنة. فاملعلوم أن من أسباب ،حول القضايا والنوازل اليت مل يرد فيها نصٌّ من كتاب
وهي من هذه  ،باألحكام الكليَّة ومنها ما يرتبطباألحكام اجلزئيَّة، ما يرتبط  اختالف الفقهاء

. ومن األمثلة اليت ُتظهر تلك العالقة، قاعدة: ابًا لالختالفاجلهة تعترب مبجموعها أسب
فمنهم من أقرَّها، ومنهم من  ؛"الرخص ال تناط باملعاصي"، فالفقهاء اختلفوا يف هذه القاعدة

ايف الرتخيص أم بصيغة االستفهام: "العصيان هل ينولذلك ساقها الونشريسي ،ال يعتربها
االختالف يف املشرتك اللغوي  يرجع إىل ؛. فسبب اختالفهم يف اعتبار أصل القاعدةال؟"

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفالوارد يف قوله تعاىل: 

 ،   يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل
يكون سفره سفر طاعة، بأن  ؛حيتمل معنيني: األول: غري باغ وال عاد يف سفرهفالبغي والعدوان 
 وال عاد يف تناوله األكل احملرم. ،والثاين: غري باغ

استنبطوا قاعدة: "الرخص ال تناط باملعاصي"، والذين  ؛فالذين محلوه على املعىن األول
 .ثاين قالوا: ال وجه الستنباط تلك القاعدةمحلوه على املعىن ال

                                                           

( 117د الفقهيَّة للباحسني )ص(، والقواع81ينظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
 بتصرف.

 ( بتصرف.117)ص املصدر السابق (، و83-81)ص املصدر السابقينظر:  
هـ، ينظر: 914أمحد بن حيىي الونشريسي التلمساين الفاسي املالكي، فقيه، له تصانيف منها: "املعيار"، تويف عام:  

 (.1/325(، ومعجم املؤلفني )1/274وف )شجرة النور الزكيَّة يف طبقات املالكيَّة البن خمل
 (.67إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهلل مالك للونشريسي )ص 

 (.249-247نظريَّة التقعيد الفقهي للروكي ص) 
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 عن والده  ب الفقيه الوقوع يف التناقض، وقد نقل تاج الدين السبكيجتنّ  خامًسا:

غفل  ذهنه فيها، قد أفرغ مجام ؛ومداركها ،قوله: )وكم من آخر مستكثر يف الفروع
 ..عد كليَّة(واعن ق

                                                           

شيء واجتماعه، والثاين ع د م اجلمام ومادته اللغويَّة: جم )اجليم وامليم( يف املضاعف له أصالن: األّول كثرُة ال 
ام ُه. واألصل الثاين األجّم، وهو الذي ال  السِّالح. فاألّول اجل مُّ وهو الكثري، واجلجمام: املجْلُء، يقال: إناءٌ مج َّاُن، إذا بل غ  مجج

 (.421-1/419ُرْمح  معه يف احلرب. ينظر: مقاييس اللغة البن فارس )
 (.309و1/308األشباه والنظائر ) 
 (بتصرف.116ينظر: القواعد الفقهيَّة للباحسني )ص 



 
 
 
 
 

 ًل يزول بالشك. المطلب الثاني: قاعدة: اليقين
 أوًًل:تعريف قاعدة: اليقين ًل يزول بالشك لغًة، واصطالًحا.

 ثانًيا: حجية قاعدة اليقين ًل يزول بالشك، وأهميتها، ومكانتها.
 قاع      دةالثالثً      ا: ثب      وت تف      رع قاع      دة  تع      ارض األص      ل والظ      اهر  م      ن 

  اليقين ًل يزول بالشك . الكبرى
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وال يقتصر على بعض التطبيقات، وإمنا  ،اإلمجايل للقاعدةالفقيه ال يكتفي مبعرفة املعىن 

ة، ويبحث يف كيفيَّة يفتش عن حقيقتها، ويفتح ما استغلق منها، ويشققها إىل عناصرها األوليَّ 
أو مناطها، وغري ذلك مما يقتضيه الفقه الشامل للقاعدة  ،اهتا هبا، ويعرف مضموهنائيإحلاق جز 
 الفقهيَّة.

ة هي اليت حتكم بنية الفقه اإلسالمي، بغض النظر عن القوالب والقواعد الفقهيَّ  
مخس  قواعد  . فقد ذكر السيوطياملذهبيَّة الفقهيَّة اليت تقولبت فيها املدارس الفقهيَّة املختلفة

"اليقني اليزول بالشك" اليت  كربى عليها مدار الفقه وهي: "األمور مبقاصدها"، وقاعدة
، ا يف أحد فروعها وهي قاعدة: "تعارض األصل والظاهر"وخصوصً  ،ستكون مدار البحث

والقواعد األصوليَّة: كقاعدة االستصحاب،  ،وهذه القاعدة تُعدُّ أصاًل لكثري من القواعد الفقهيَّة
. وحقيقة هذا القول بل إن الكثري من العلماء عدوا هذه القاعدة االستصحاب نفسه

 يث عن األلفاظ ذات الصلة باألصل والظاهر.احلد عند ؛سيتضح يف املطلب الثالث

 واصطالًحا: ،أوًًل:تعريف قاعدة: اليقين ًل يزول بالشك لغةً 
 ا:واصطالحً  ،تعريف اليقين لغة -1

 ،والثبات ،اليقن واليقني، ويفيد العلم، ويقال: لغة: إزاحة الشك وحتقيق األمر اليقين
، أي اخلرب    جئ يي ىي :. كما يف قوله تعاىلاالستقرار والدوامو  ،والوضوح

                                                           

 (.90ينظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
 (.7ينظر: األشباه والنظائر )ص 
 (.127ينظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
(، وخمتار 9/245(، وهتذيب اللغة أليب منصور األزهري )6/157(، ومقاييس اللغة )5/220ينظر: العني ) 

(، واألفعال املتعدية حبرف 36/300(، وتاج العروس )13/457( و)5/220(، ولسان العرب )1/310الصحاح )
 (.980ي )ص، والكليات للكفو 332ت للجرجاين ص(، والتعريفا2/1066(، واملعجم الوسيط )1/446)
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هو العلم الثابت ف ؛،واليقني أعلى مراتب العلموال شك  ،الصادق احلق الذي ال مرية فيه
 .الذي ال يتزلزل وال يزول
 ميكن أن اعتقاد الشيء مطابًقا لنفس األمر، مع اعتقاده بأنه ال اليقين اصطالًحا:

. قال النووي: )واعلم أهنم يطلقون العلم واليقني،  يكون إال كذا، وأنه غري ممكن الزوال
ويريدون هبما الظن الظاهر، ال حقيقة العلم واليقني، فإن اليقني هو: االعتقاد اجلازم، وليس 

هو اعتقاد  ، فليس اليقني هو العلم؛ ألن العلمونظائرها...( ،ذلك بشرط يف هذه املسألة
وثلج الصدر مبا علم، وهلذا  ،الشيء على ما هو به على سبيل الثقة، واليقني هو سكون النفس

 .باليقني -تعاىل -ال جيوز أن يوصف اهلل
اعتداد الفقهاء بالظنِّ يف بناء األحكام عليه من قبيل الضرورة. قال:  و ع دَّ القرايف

 مق حق مف خف حف جف ، لقوله تعاىل:األصل أن ال تبىن األحكام إال على العلم
ثبت عليه تولكن دعت الضرورة للعمل بالظن، لتعذر العلم يف أكثر الصور، ف   جك

وغلبة إصابته، والغالب ال يرتك للنادر، وبقي الشك غري معترب  ،لندرة خطئه ؛األحكام
 .إمجاًعا(
 تعريف الشك لغة واصطالًحا: -2

 ،)الشني والكاف( أصل واحد مشتق بعضه من بعض، ويفيد التداخلالشك لغة: 
تخلل ما بينهما، وهو خالف اليقني، يفال مدخل للفهم والرأي ل ؛وذلك أن يتالصق النقيضان

                                                           

 (.8/218تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 
 (.1/885تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ) 
 (.458ينظر: حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي )ص 
 أ به كان جنًسا.( وهذا يف مسألة: تيقن أن الذي توض1/240اجملموع ) 
 (.81ينظر: الفروق اللغويَّة أليب هالل العسكري )ص 

 (.1/177الذخرية ) 
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ا، وإمنا مسي بذلك ألن الشاك كأنه شك له األمران يف مشك واحد، وهو ال يتيقن واحًدا منهم
 .أو غري موجود ،: هل هو موجوديءمبعىن آخر رمبا يكون يف الش
أطلق إذا حيث قال:  أقرب تعريف للشك هو تعريف ابن القيمالشك اصطالحا: 

أو رجح  ،االحتماالن ىالفقهاء لفظ الشك فمرادهم به الرتدد بني وجود الشيء وعدمه، تساو 
 .أحدمها

الشك الذي منشؤه تعارض األدلة؛ ألن هذا  سلطارئ، وليفاملراد بالشكِّ يف القاعدة الشك ا
 .النوع خيرج اليقني عن كونه يقيًنا

 المعنى اإلجمالي للقاعدة: -3
أو أي طريق من طرق اإلثبات  ،أو أمارة ،واملقرر بدليلٍ  ،إن األمر الثابت ثبوتًا يقيًنا

أو احتمال ال يستند إىل  ،ال يرفعه شكٌّ ضعيف ؛أو اليقني ،واملعرب عنه باألصل ،املعتد هبا
دليل، بل يبقى حكم األصل أو اليقني ساريًا حىت يقوم الدليل املعترب يف تغيري ذلك احلكم. 

 .بالشك صلفال يرفع هذا األ ؛الطهارة هفإن كان األصل يف امليا
 

 ومكانتها. ،ثانًيا: حجيَّة قاعدة اليقين ًل يزول بالشك، وأهميتها
 أدلة ثبوت القاعدة: -1

 واملعقول، أما أدلة املنقول فهي: ،ل على هذه القاعدة أدلٌة من املنقولد
 اسُتدل على هذه القاعدة بأدلة من الكتاب منها ما يأيت: أوًًل: من الكتاب:

                                                           

(، 2/217(، واألفعال )10/451(، ولسان العرب )1/145(، وخمتار الصحاح )3/173ينظر: مقاييس اللغة ) 
 (.27/229وتاج العروس )

 (.4/829)بدائع الفوائد البن القيم  
 (.139ينظر: القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )ص 
(، والقواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة 46ينظر: قاعدة اليقني ال يزول بالشك للباحسني )ص 
 (.131)ص
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 مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث ال تعاىل:ق-1

 .   ام يل ىل

أنه احلالة اليت ال يقع هبا علم حبقيقة  ؛أن مما ُفسر الظن به وجه الدًللة من اآلية:
الشيء وال بصحته، وواقع هذه احلالة أنه حال شٍك وريبٍة، وقد دلَّت اآلية على أن هذه احلالة 

 ل اليقني ال يقوى على وال تقوم يف شيٍء مقامه، فدلَّ على أن الشك لو قاب ،ال تغين عن اليقني

 .معارضته، بل يبقى احلكم لليقني

 ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جنقال تعاىل:-2
 .   ٰر

، وقد علمنا أن الوهم قد هنا بالتوهم أنه قد ُفسر الظن ووجه الدًللة من اآلية:
يُطلق عليه الظنُّ الفاسد، وقد بينت اآلية أن هذا التوهم لضعفه ال يغين عن احلق، فدل على 

 .فإنه ال يقوى على معارضته، بل يبقى احلكم لليقني أيًضا ؛أن التوهم لو قابل اليقني
 هذه القاعدة بأدلة من السنة منها ما يأيت:اسُتدل على ثانًيا: من السنة النبويَّة: 

أحدكم يف صالته،  ذا شكإ)): قال: قال رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري  -1
 ((فليطرح الشك، ولينبج على ما استيقن... ،فلم يدرج كم صلى ثالثًا أم أربًعا

                                                           

( واملمتع يف القواعد الفقهيَّة للدكتور 664و2/663 مزايا القرآن الكرمي أليب السعود )ينظر: إرشاد العقل السليم إىل 
 (.117مسلَّم الدوسري )ص

الظن: اسم ملا حيصل عن أمارة، ومىت قويت أدت إىل العلم، ومىت ضعفت جدًّا مل يتجاوز حد التوهم، ينظر:  
 (.317األصفهاين )ص املفردات يف غريب القرآن للراغب

 (.117ينظر: املمتع يف القواعد الفقهيَّة )ص 
)كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يفج الصالة  (572( ح: )84/  2مسلم يف "صحيحه" )أخرجه  

 والسجود له(.
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وطرح  ،أن املقصود من القاعدة هو البناء على اليقني) :الحديث ووجه الدًللة من
 .(الشك، وهذا هو ما نص عليه هذا احلديث صراحةً 

فأشكل  ؛ذا وجد أحدكم يف بطنه شيًئاإ)): قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة  -2
أو جيد  ،ىت يسمع صوتًاعليه أخرج منه شيٌء أم ال، فال خيرجّن من املسجد ح

 ((رحًيا
 

أرشد يف حال الرتدُّد يف وجود احلدث يف  أن النيب) :الحديث ووجه الدًللة من
أرشد إىل أن على املسلم أن يبقى يف صالته، وال  ؛الصالة بعد الدخول فيها بطهارٍة متيقنة

ل النووي: )وهذا . قا(، مما يدل على أن اليقني ال يزول بالشكئيضره هذا الشك الطار 
وهي أن األشياء حُيكم  ،احلديث أصل من أصول اإلسالم، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه

ببقائها على أصوهلا حىت يتيقن خالف ذلك، وال يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة 
حكم ببقائه على  ؛وهي أن من تيقن الطهارة وشك يف احلدث ،الباب اليت ورد فيها احلديث

 .(طهارةال
 

فقد أمجع العلماء على أصل العمل هبذه القاعدة، وممن نقل ثالثًا: من اإلجماع: 
يف فروقه حيث قال: )... فهذه قاعدة جممع عليها، وهي: أن كل مشكوك فيه  اإلمجاع القرايف

 .جُيعل كاملعدوم الذي جُيزم بعدمه(
                                                           

 (.119املمتع يف القواعد الفقهيَّة )ص 
( )كتاب الوضوء، ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن(، ومسلم 137( ح )39/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

( )كتاب احليض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة مُثَّ شك يفج احلدث فله أن 361( ح )189/  1يف "صحيحه" )
 يصلي بطهارته تلك(.

 (.118املمتع يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.4/49املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ) 
 ( الفرق العاشر.266و1/265ينظر: الفروق ) 
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ليقني يتصف بالثبات فإن اليقني أقوى من الشك؛ ألن االمعقول: رابًعا: من 
فال يقوى على إزالة  ؛واجلزم، يف حني أن الشك حيمل معىن الرتدد واالحتمال ،واالستقرار

 ، اليقني
قال مصطفى الزرقا)اليقني أقوى من الشك؛ ألن يف اليقني حكًما قطعًيا جازًما، فال ينهدم 

 .بالشك(
 

 أهميَّة القاعدة ومكانتها: -2
 ة، وتظهر مكانتها وأمهيتها من خالل أمرين:هذه القاعدة قاعدة عظيم

هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهيَّة تطبيًقا، وأكثرها امتداًدا يف أبواب  أن أولها:
أهنا تدخل يف مجيع أبواب الفقه، وأن املسائل املخّرجة عليها تبلغ  الفقه، وقد ذكر السيوطي

 .وأكثر ،ثالثة أرباع الفقه
 

بعلم أصول الفقه، فقد تعرض هلا األصوليون باعتبارها  القاعدة صلةً أن هلذه  ثانيها:
كأهنا دليٌل على   ؛؛ من حيث إهنا يُقضى هبا يف جزئياهتاهأو أهنا تشبه أدلة الفق ،من أدلة الفقه

ذلك اجلزئي، ومن حيث صلتها باالستصحاب الذي يُعد دلياًل من أدلة الفقه، بل من العلماء 
 .ي االستصحاب نفسهمن عد هذه القاعدة ه

 

                                                           

 (.133ة والضوابط الفقهيَّة يف الشريعة اإلسالميَّة )صالقواعد الكليَّ  
 (.2/981املدخل الفقهي العام ) 
 (.51ينظر: األشباه والنظائر )ص 
 (.51ينظر: األشباه والنظائر )ص 
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ثالثًا: ثبوت تفرع قاعدة  تعارض األصل والظاهر  من القاعدة الكبرى  اليقين ًل يزول 
 بالشك .

سنعرض من خالل االستقراء يف كتب الفقهاء واألصوليني حقيقة تفرعها على النحو 
 اآليت:

 واًلستقالل عنها: ،على وجه اًلتصال بالقاعدة الكبرى
"تعارض األصل والظاهر" بيانًا لقاعدة"اليقني ال  من جعل قاعدة جند يف تلك الكتب

 يزول بالشك".
قال: )اليقني ال يرفع  ؛بعد توضيحه لليقني والشك كما ذكر ذلك ابن السبكي

. مث شرح القاعدة يف فصول موضًحا ضابط الرتجيح بالشك...فإن عارض األصل ظاهر...(
السيوطي القاعدة على ذلك النحو بعد إدراجها  يف حال التعارض بينهما. وصنف من بعده

"اليقني ال يزول بالشك"  "األصل يف الكالم احلقيقة" وهي قاعدة فرعيَّة من قاعدة حتت قاعدة
املذاهب  كتب  . وبعض املصنفات األخرى كما يف"ذكر تعارض األصل والظاهر" بعنوان:
ربى، فعند احلنفيَّة ذكرها صنفت القاعدة بعنوان مستقل عن القاعدة الك ؛األربعة

تبًعا لألصل التايل: أن ما ثبت باليقني ال يزول بالشك، مقدًما القول بالظاهر يف الكرخي
، وعند الشافعيَّة أيًضا أفردوها ، وعند املالكيَّة أيضا صنفوها كقاعدة مستقلةبعض املسائل

                                                           

 (.14ينظر: األشباه والنظائر )ص 
 (.64-50ينظر: األشباه والنظائر )ص 

أبرز تصانيفه: "رسالة  انتهت إليه رياسة أصحاب أيب حنيفة، كنيته أبو احلسن، فقيه،  عبيد اهلل بن احلسني الكرخي،  
(، 1/337هـ، ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية )340تويف عام:  ،يف األصول اليت عليها مدار فروع احلنفيَّة

 (.4/193واألعالم )
 (.2ينظر: أصول الكرخي )ص 
( القاعدة السابعة عشرة، والفروق 72القاعدة الثامنة والثالثون، وإيضاح املسالك )ص (1/264ينظر: القواعد ) 

 ( الفرق الثالث والثالثون بعد املائتني.4/141)
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أيًضا  ة. وعند احلنابلالتعارض" وبعنوان: "فصل يف تعارض أصل وظاهر" بعنوان: "فصول
 . صنفت على أهنا قاعدة مستقلة

 وجه التشابه:
وبني الشك والظاهر؟ سيتضح  ،واملقصود هل هناك تشابه يف املعىن بني اليقني واألصل

 ذلك يف املطلب الثالث، مع ذكر األلفاظ ذات الصلة باألصل والظاهر.
 
 ثر الفقهي:األ

 ،والتمحيص يف األقوال ،والتثبت ،هو التحقُّق ؛إن املقصد الشرعي من هذه القاعدة
فال ينتقل عن استصحاب احلال إال ؛ واالعتقادات، فإذا كان األصل براءة الذمة ،واألفعال

أو  ،من أدلة الشرع انتقل عنه، سواء أكان ذلك الدليل نطًقا بدليل شرعي، فإن وجد دليلٌ 
 .أو ظاهرًا، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حُرم عليه استصحاب احلال بعده ،نص فهوم  م

وعند حصول التعارض بني األصول، أو الظواهر، أو بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون )
ويف هذا إعمال  ،وهو املشكوك فيه اآلخر؛ ويرتك الطرف وهو األصل، املتعارضني، املتيقن منب

فإن األحكام تبىن  ؛والشيء إذا صار أصاًل صحيًحا، فاليقني ال يزول بالشك للقاعدة الكربى،
عليه، وهو يف هذه احلالة مبعىن اليقني الذي تبىن األحكام عليه؛ ولذا فإن كل أصل يقني، وقد 

 .(تقرر أن العلماء كثريًا ما يعربون عن اليقني باألصل
برتك األصل، والعمل العمل حينئٍذ يكون فإن  وُرجح الظاهر؛ عند حصول التعارض بينهما،و 

 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".بالظاهر استثناءاً من ا
                                                           

 (.2/103(، وقواعد األحكام يف إصالح األنام للعز بن عبد السالم )1/311ينظر: املنثور يف القواعد للزركشي ) 
 ( القاعدة التاسعة واخلمسون بعد املائة.3/162رير الفوائد البن رجب )ينظر: تقرير القواعد وحت 
 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
 ( بتصرف.1/526ينظر: الفقيه واملتفقه للبغدادي ) 
 (.41ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة ألمحد الرشيد )ص 
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يف  ؛أن األثر الفقهي لألحكام الشرعيَّة من قاعدة اليقني ال يزول بالشك :أي

 هو نفسه األثر الفقهي من قاعدة تعارض األصل والظاهر. ؛التصرفات اليت حيدثها املكلف
يف  ؛ تظهر وقاعدة اليقني ال يزول بالشك ،قة القائمة بني قاعدة تعارض األصل والظاهرالعالف

خصوًصا الذين سلكوا منهج التأليف -أن كثريًا من العلماء الذين كتبوا يف القواعد الفقهيَّة
 ؛والتطبيق ،تكلموا عن األصل والظاهر، وما يتعلق هبما من حيث التأصيل-حبسب القواعد

ة الكربى:"اليقني ال يزول بالشك" وذكروا مجلة من األصول الفقهيَّة الداخلة حتت حتت القاعد
 .هذه القاعدة، وعدوها من ضمن القواعد املتفرعة عن القاعدة الكربى

وسيلمس القارئ  ،وهذه األصول الفقهيَّة اليت تكلموا عنها ستظهر يف مسائل البحث
  هذه العالقة.

                                                           

 (.39قهيَّة )صينظر: األصل والظاهر يف القواعد الف 



 
 
 
 

 ة: تعارض األصل والظاهر: قاعدالثالثالمطلب 

 أوًًل: تعريف قاعدة: تعارض األصل والظاهر لغة، واصطالحاً.
 ثانياً: عالقة األصل والظاهر باأللفاظ ذات الصلة.

ثالث      اً: تعري      ف قاع      دة تع      ارض األص      ل والظ      اهر كمص      طلح مرك      ب، وأدل      ة 
 ثبوتها.

 رابعاً: الفروق بين األصل والظاهر.
ح        اًلت و  ،ع        ارض األص        ل والظ        اهرش        روط العم        ل بقاع        دة: تخامس        اً: 

 .بين األصل والظاهر، والعمل بالترجيح بينهما تعارضال
 
 
 
 
 
 



 

 

 أوًًل: تعريف قاعدة: تعارض األصل والظاهر لغة واصطالًحا.
قاعدة تعارض األصل والظاهر عبارة عن مصطلح مركب من ثالث كلمات، وسيتم 

 .ة كما يليحدعلى  تعريف كل مصطلح 
 تعارض لغًة واصطالًحا:ال أوًًل: تعريف

، ومن معانيه: التعارض لغة: عارض يقال: املقابلة:  مصدر من الفعل الرباعي تعارض 
 .إذا قابله ؛الشيء بالشيء

ي أحدمها غري ما يقتضيه ضحبيث يقت ؛التمانع بني الدليلني مطلًقا التعارض اصطالًحا:
 .صاحبه
 

 تعريف األصل لغًة واصطالًحا:ثانًيا: 
 .. واألصل: أسفل الشيءأساس الشيء ل لغة:األص

 .: ما يبتىن عليه غريهوتعددت إطالقاته عند األصوليني، وكلها تعود إىل
 
 

                                                           

 (.7/167ينظر: لسان العرب ) 
معجم ، و (29)ص ميالتعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسال(، و 1/219ينظر: التعريفات )

 (.1/467املصطلحات واأللفاظ الفقهيَّة )

 (.1/109مقاييس اللغة ) 
 (.27/447اج العروس )(، وت11/16(، ولسان العرب )12/168هتذيب اللغة ) 
 (.1/9(، وفواتح الرمحوت للكنوي بشرح مسلم الثبوت للبهاري )1/5ينظر: املعتمد البن الطيب البصري ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

: الدليل،  املعاين التاليةيطلق األصل يف االصطالح الشرعي على  األصل اصطالًحا:
أو  ،، والراجح، والقاعدةكقوهلم: أصل هذه املسألة من الكتاب والسنة أي دليلها

 .، واملستصحبالرجحان
 تعريف الظاهر لغًة واصطالًحا:ثالثًا: 

 ،أصل صحيح يدلُّ على قوة وبروز "الظاء واهلاء والراء"مادته )ظهر( الظاهر لغًة: 
ويأيت تعريفه  ،ومبعىن الكشف والوضوح ،ويأيت بعدة معاٍن، منها: البيان وبدو الشيء املخفي

 .وباٍد ظاهر ه ألن الراجح قوي وبارز بالنسبة للمرجوح،لعلَّ ؛ و ول بالراجحعند أهل األص

وهذا . هو يف أحدمها أرجحو  ؛اللفظ احملتمل معنيني فأكثرهو  الظاهر اصطالًحا: 
 .ما يدلُّ احلال عليه عند األصوليني، أما عند الفقهاء فهو: 

كالمه عن تعارض األصل   حيث قال يف معرض وهذا ُفهم من كالم ابن رجب 
واألمثلة على هذا التعارض:...ومنها: إذا جاء بعض العسكر مبشرك، فادعى املشرك  ،والظاهر

ألن  ؛وأنكر املسلم؛ ففيه روايتان: األوىل: القول قول املسلم يف إنكار األمان ،نهأن املسلم أمّ 
دماء احلظر. مث قال: وفيه األصل عدم األمان. الثانية: القول قول املشرك؛ ألن األصل يف ال

                                                           

(، وفواتح الرمحوت 1/11(، والبحر احمليط )20(، وشرح تنقيح الفصول للقرايف )ص1/9املستصفى للغزايل ) 
(1/9.) 

 (.1/9فواتح الرمحوت ) 
 (.1/9(، وفواتح الرمحوت )1/11(، والبحر احمليط )20نقيح الفصول )صشرح ت 
 (.1/9فواتح الرمحوت ) 

(، واملعجم الوسيط 12/487(، وتاج العروس )1/171(، وخمتار الصحاح )3/471ينظر: مقاييس اللغة ) 
(2/578.) 

 (.62قاعدة اليقني ال يزول بالشك )ص 
 (.79قواعد الفقهيَّة )صينظر: األصل والظاهر يف ال 
 (.1/558شرح خمتصر الروضة للطويف ) 
 (.87)ص األصل والظاهر يف القواعد الفقهية للدكتور أمحد الرشيدينظر:  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

رواية ثالثة: القول قول من يدل احلال على صدقه منهما؛ ترجيًحا ألحد األصلني بالظاهر 
 . املوافق له

 
 :  العالقة بين الظاهر األصولي والظاهر الفقهي

فالظاهر عند األصوليني هو:  ،قبل احلديث عن العالقة بينهما ال بدَّ من تعريف معنامها
 وحنوه. ،ل على املراد منه، والظاهر عند الفقهاء هو: ما يدل احلال عليه، من مشاهدةما د

 
 وجهني: منوالعالقة بينهما 

فالظاهر األصويل خمتص مبوضوع داللة اللفظ  الوجه األول: اختالفهما يف املصطلح: 
، ظاهرة يف حلَّ     ٰذٰر يي ىي مي خيمثاًل يف قوله تعاىل:  ؛على املعىن

 على قرينة. دالة على ذلك بنفس صيغتها من غري توقفٍ  ،وحرمة كل ربا ،كل بيع
-والظاهر الفقهي خمتص مبوضوع حال املكلف. مثاًل: من وضع يده على شيء

على  حفالظاهر أهنا له؛ ألن احلال يدل عليه، فامتالك هذا الشخص لألرض راج-كأرض
  امتالك غريه هلا.

وال حيل  ،يجب العمل هبماف ؛الوجه الثاين: اتفاقهما يف احلكم الشرعي واألثر الفقهي
 .صرفهما عن ظاهرمها إال بدليل

 

                                                           

 (.86، واألصل والظاهر يف القواعد الفقهية )ص(3/160القواعد وحترير الفوائد ) ينظر: تقرير 
الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان.ستظهر تطبيقات الظاهر األصويل على  

 (.92(، روضة الناظر البن قدامة )ص1/215(، اإلهباج للسبكي)1/163ينظر: أصول السرخسي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 

 عالقة األصل والظاهر باأللفاظ ذات الصلة: ثانًيا:
 عالقة األصل بالقاعدة:

، اعدة يف اللغة واالصطالحقبل بيان العالقة بني املصطلحني البدَّ من تعريف الق
أن القاعدة مبعىن األساس الذي يقوم عليه الشيء كما يف معىن األصل هنا، فهناك  وسبق بيان

ن كالًّ منهما أساس تبىن عليه األحكام، فهما  إقدر مشرتك بني األصل والقاعدة، حيث 
: القواعد هنا كما يف تعريف القاعدة البن اهلمام  ؛كلمتان تدالن على مقصود واحد

وعلى  ،واألصل ،والقانون ،أعين املفاهيم التصديقيَّة الكليَّة، مث قال: كالضابط ؛معلومات
 .كما سبقيتمشى تعريف األصل بأنه القاعدة ههذا االجتا

 عالقة األصل باليقين:
، وقد من تعريف اليقني يف اللغة واالصطالح قبل بيان العالقة بني املصطلحني البدَّ 

تبني أن اليقني مبعىن العلم وإزالة الشك، فعالقة األصل هنا باليقني تتضح من حيث إن األصل 
فكل أصل يقني، أي أن العمل  ؛تبىن عليه األحكام، وهو مبعىن اليقني الذي تبىن عليه األحكام

ذا حيث قال: )إن العلماء كثريًا ما يعربون عن وقد صرح بعض الباحثني هب ،به عمل باليقني
، ومصداق هذا أن العلماء يقولون ملن شك يف أي أمر: ارجع إىل األصل اليقني باألصل(

                                                           

 (17)ص  سبق تعريفها  
بـ ابن اهلمام، إمام من أئمة املذهب احلنفي، له تصانيف منها:  هو حممد بن عبد الواحد السيواسي احلنفي، املشهور 

(، واألعالم 8/127هـ، ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )861"التحرير يف أصول الفقه" و"شرح اهلداية"، تويف عام: 
(6/255.) 

 (.5ينظر: التحرير يف أصول الفقه )ص 
 (.1/9فواتح الرمحوت ) 
 ( بتصرف.68و67ر يف القواعد الفقهيَّة )صينظر: األصل والظاه 
 (.32سبق تعريفه ) 
 (.36ينظر: قاعدة: اليقني ال يزول بالشك )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

أن  -رمحه اهلل-)الظاهر من مذهب مالك ي:كما جاء يف قواعد املقرَّ مثاله:  ويعنون به اليقني، 
وإذا تتبعت كالم العلماء جتدهم كثريًا ما . يلغي الشك ويرجع إىل األصل( املستنكح

لكالم القاضي أيب  من ذلك تفسري ابن مفلح ؛يفسرون األصل بأنه اليقني، والعكس كذلك
حيث قال القاضي عندما تكلم عن مسألة من مسائل سجود السهو: يرتك اإلمام  يعلى

فالذي يتبادر إىل الذهن أن معىن اليقني هنا  .: مراده األصلاليقني، قال ابن مفلح
 .وأطلق عليه اليقني جمازًا ؛االستصحاب ملا تيقن يف املاضي، وهو األصل

 
 ستصحاب:األصل باًل عالقةُ 

 واالصطالح. ،قبل بيان العالقة بني املصطلحني البدَّ من تعريف االستصحاب يف اللغة
أصل واحد يدل على  :الصاد واحلاء والباءمن صحب، و  استفعالاًلستصحاب لغة: 

 . ومقاربته من ذلك الصاحب ،مقارنة شيء
 
 

                                                           

ذلك، أو من يكثر  : صاحب السلس الذي ال ينقطع مذيه، أو بوله لعلة نزلت به من كجرب أو برد أو غرياملستنكح 
(، ويف اللغة: 2/3( و)1/244عليه الوهم فال ينفك منه أو ال يكاد ينفك منه.ينظر: االستذكار البن عبد الرب )

(، 7/198الذي يغلب الوهم عليه، يقال: استنكح النوم عيوهنم أي غلبها. ينظر: تاج العروس ) -جمازا-املستنكح 
 .(2/951واملعجم الوسيط )

 ( القاعدة الرابعة والستون.1/287واعد )ينظر: الق 
هو حممد بن مفلح الراميين، أعلم أهل عصره مبذهب اإلمام أمحد بن حنبل، له تصانيف منها: "الفروع" و"اآلداب  

 (.7/107(، واألعالم )1/152هـ، ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )763الشرعيَّة"، تويف عام:
 ( بتصرف.73-71ل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )صاألص، و (2/318ينظر: الفروع ) 
 (.248ينظر: القواعد الفقهيَّة للندوي )ص 
 (.3/335انظر: مقاييس اللغة ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

. وتعريفه عند أهل األصول هو: وكل شيء الزم شيًئا استصحبه، أي مبعىن املالزمة
مأخوذ من املصاحبة، وهو مالزمة ذلك احلكم مامل يوجد مغري، فيقال: احلكم الفالين قد  

 .نظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاءفلم  ؛كان
التمسك مبا كان سائدا إبقاء ملا كان على ما كان لفقد املغري أو مع اًلستصحاب اصطالًحا: 

أن االستصحاب هو أحد  بيان سبقوقد  .ظن انتفائه عند بذل اجملهود يف البحث والطلب 
ة اليقني ال يزول بالشك قائاًل: )اليقني ال يف حديثه عن قاعد ، وذكر السبكيمعاين األصل
اليزيله  ؛ولكن املراد استصحاب األصل املتيقن ،وال خيفى أنه ال شك مع اليقني ،يرفع بالشك

االستصحاب  :األصل بقاء ما كان على ما كان، أو :شك طارئ عليه، فقل إن شئت
 . حجة(

أو شرعي، وليس راجًعا  ،يتضح يف االستصحاب أنه عبارة عن التمسك بدليل عقلي
وهذا هو العمل يف األصل، وهو معىن قوهلم: األصل بقاء ما كان  إىل عدم العلم بالدليل

زيل
ُ
 .على ماكان حىت يوجد امل

 
 
 

                                                           

( بتصرف، وينظر: معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهيَّة 3/186(، وتاج العروس )134ينظر: القاموس احمليط )ص 
(1/139.) 

 (.6/17البحر احمليط ) 
 (.57التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ) 

 (.23)ص حملمد اجلزائري ( ينظر: نظرية األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي(4
 (.1/13ينظر: األشباه والنظائر ) 
 ( بتصرف.2/410ينظر: املستصفى ) 
 (.6/17ينظر: البحر احمليط ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 عالقة الظاهر باأللفاظ ذات الصلة:
 عالقة الظاهر بالشك:

، واالصطالح ،قبل بيان العالقة بني املصطلحني البدَّ من تعريف الشكِّ يف اللغة
أحدمها، فعالقة الظاهر هنا  انأو رجح ،وتساوي االحتمالني ،وقد تبني أن الشك مبعىن الرتدُّد)

بالشك تتضح من حيث أن الشك مبين على ما يظهر لإلنسان، فإذا كان اإلنسان متيقًنا من 
نسان، فهنا يبدأ الشك مع اإل ؛أمر ما، مث بعد ذلك ظهر له شيء ميكن أن ينقل عما تيقنه

 وهذا الشك إمنا طرأ لإلنسان بناء على الظاهر.
وليس معىن هذا أن الظاهر من قبيل الشك أو أنه ضعيف ال يبىن عليه حكم، وإمنا 

الذي مل  ؛داملقصود أن الشك يُبىن على ما يظهر لإلنسان، وهذا الظاهر هو الظاهر اجملرَّ 
منها كالظن أو  حلة الشكِّ إىل مرحلة أقوىيعتضد مبا يقويه، فإذا اعتضد مبا يقويه انتقل من مر 

، حسب ما اعتضد به. مثال يوضح ما سبق: إنسان متطهر متيقن اليقني غلبة الظن أو
الطهارة، مث بعد ذلك رأى بلاًل على ثيابه وشك هل خرج منه شيء أم ال؟ فهنا حصل الشك 

 .بناء على ما ظهر له من البلل، وهذا الشك قد يتحقق وقد يزول.(
 عالقة الظاهر بالغالب:

 واالصطالح. ،البدَّ من تعريف الغالب يف اللغة ؛قبل بيان العالقة بني املصطلحني

 .الشديد  ي،قو الالغالب لغًة: 

 .أكثر األشياء، ولكنه يتخلفالغالب اصطالًحا: 

                                                           

 .(33سبق تعريفه ) 
من  ( هذا النوع63باألصل جزمًا )ص، وهو احلالة األوىل: األخذ (98يف القواعد الفقهيَّة )صاألصل والظاهر  

 .الظاهر هو الشك نفسه
(، ولسان 1/199(، وخمتار الصحاح )8/133(، وهتذيب اللغة )4/420(، وينظر: العني )4/388مقاييس اللغة ) 

 (.3/491(، وتاج العروس )1/651العرب )
 (.529الكليات أليب البقاء الكفوي )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

الزركشي: )اعلم أن األصحاب تارة يعربون .قال هناك قدر مشرتك بينهما يف املعىنف
ما باألصل والظاهر، وتارة باألصل والغالب، وكأهنما مبعىن واحد، وفهم بعضهم التغاير وأن عنه

ما  :ما يغلب على الظن من غري مشاهدة، وهذا يقدم األصل عليه، والظاهر :املراد بالغالب
.  - فيحكم بنجاسته ؛إذا بالت، ووجد املاء عقب بوهلا متغريًا - كبول الظبية  ،حيصل مبشاهدة

أن  والراجح. للغالب( ال تعويل عليه؛ ألن الظاهر عبارة عما يرتجح وقوعه، فهو مساوٍ  وهذا
إال أهنما ليس مبتساويني، بل لكل منهما  ؛وإن كانا يتفقان يف معىن مشرتك ؛هذين اللفظني

زيادة معىن على اآلخر، ولعلَّ اتفاقهما يف القدر املشرتك هو الذي جعل كثريًا من العلماء يعرب 
فالغالب ميثل مرحلة أقل من مرحلة الظهور، فالشيء  ؛بأحدمها عن اآلخر، أو جيعلهما مرتادفني

، فخص الغالب حىت يكون من قبيل الظاهر ؛مث يكثر ويغلب ويزيد ،مث يوجد ،يكون معدوًما
مبا يغلب على الظن حصوله من غري مشاهدة، وخص الظاهر مبا يغلب على الظن حصوله 

 .مبشاهدة باحلس
 عالقة الظاهر بالظن:

 واالصطالح. ،قبل بيان العالقة بني املصطلحني البدَّ من تعريف الظن يف اللغة

 . يقني وشك :على معنيني خمتلفني تدل)ظن(  ةمادالظن لغًة: 
هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل يف اليقني الظن اصطالًحا: 

، أي: جتويز أمرين أحدمها أقوى من صفة الرجحانوالشك، وقيل الظن أحد طريف الشك ب
 .اآلخر

                                                           

 (.27(، وإيضاح القواعد الفقهية لعبد اهلل اللحجي احلضرمي )ص312و1/311ينظر: املنثور يف القواعد ) 
( 27(، ونظرية األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي )ص97-95ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 

 بتصرف.
 (.3/462يس اللغة )مقاي 
 (.187التعريفات )ص 
 (.1/83العدة يف أصول الفقه أليب يعلى ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

الذي يتبادر منه عند اإلطالق معىن مع جتويز  ؛وقد تبني أن الظن هو من قبيل الظاهر
ب العمل به...مث قال: إنه وجب و وهذا اتضح يف قول الرازي: )والراجح يف الظنِّ وج غريه

ول الظن، وإمنا وجب العمل به ترجيًحا للراجح على عند حص ؛وتعيني القبلة ،العمل بالشهادة
، -ليس الظن من قبيل الشكِّ  -. واملرجوح، وذلك املعىن حاصل ها هنا، فوجب العمل به(

 . يف تعريفه للشك: جتويز أمرين ال مزيَّة ألحدمها على اآلخر كما ذكر أبو يعلى
 

 ركب، وأدلة ثبوتها:ثالثًا:تعريف قاعدة: تعارض األصل والظاهر كمصطلح م
على وجه مينع كل  ؛ُعرفت بأهنا: تقابل احلكم املستصحب واحلال الطارئة الراجحة)

 . (منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد
 أدلة ثبوت القاعدة:

األدلة الدالة على ثبوت قاعدة: اليقني ال يزول بالشك هي يف احلقيقة أدلة لثبوت )
فقد جاءت أدلة خاصة يف هذه القاعدة، أدلة شرعيَّة جاءت بتقدمي  هذه القاعدة، ومع هذا

األصل على الظاهر، وأخرى جاءت بتقدمي الظاهر على األصل، وقد دل عليها أدلة من 
 .(واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب

 اسُتدل على هذه القاعدة بأدلة من الكتاب منها ما يأيت: أوًًل من الكتاب:

                                                           

 (.131ينظر: املختصر يف أصول الفقه البن اللحام )ص 
 (.2/80ينظر: احملصول للرازي ) 
 (.1/83العدة يف أصول الفقه ) 
 (.413اري )صالقول الباهر يف تعارض األصل والظاهر للدكتور خالد الشر  
 (.418القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر للدكتور خالد الشراري )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف قال تعاىل: -1
 .   ىل مل

دلَّت اآلية مبنطوقها على أن الذين يرمون احملصنات ومل يأتوا ) وجه الدًللة من اآلية:
قبلت جيلدون مثانني جلدة، ودلَّت مبفهومها على أهنم إذا أتوا بأربعة شهداء  ؛بأربعة شهداء

على وجه الظهور  يف حق املقذوف، مع أن الشهادة تدل على ثبوت الزىن اوثبت الزن شهادهتم
، فتعارض األصل والظاهر، اأو خطئهم، واألصل عدم الزن ،ال اليقني؛ الحتمال كذب الشهود

 .(ونرتك األصل ،وأمرنا اهلل تعاىل هنا أن نأخذ بالظاهر

 رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذقال تعاىل:  -2

 .   ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 ،واألكل ،دلت هذه اآلية مبنطوقها على جواز اجلماع) وجه الدًللة من اآلية:
طلوع  يف ليايل الصيام حىت يتبني الفجر، ودلت مبفهومها على أنه ال عربة بالشك يف ؛والشرب

، وعلى هذا: له أن جيامع ويأكل ويشرب  مئ زئوال الظن؛ لقول اهلل تعاىل:  ،الفجر
والظن يفيد الظهور، فتعارض هنا األصل  ،ولو ظن أن الفجر طلع؛ ألن األصل عدم طلوعه

 .(وترك الظاهر ،هنا باألخذ باألصل تعاىل والظاهر، وقد أمرنا اهلل
 هذه القاعدة بأدلة من السنة منها ما يأيت:اسُتدلُّ على  ثانًيا من السنة:

أخرج  منه شيٌء أم ال، فال  ،ذا وجد أحدكم يف بطنه شيًئا فأشكل عليهإ)): قوله  -1
 .(أو جيد رحًيا( ،خيرجنَّ من املسجد حىت يسمع صوتًا

                                                           

 (.419القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 

 (.420و419ينظر: القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 
 (.36 سبق خترجيه ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

دلَّ هذا احلديث على أن من تيقَّن الطهارة وشك يف ) وجه الدًللة من الحديث:
حىت يتيقن احلدث؛ لقوله -الذي هو الطهارة -ى طهارته، وال ينتقل من اليقنييبقى عل ؛احلدث
أو يغلب على ظنه؛  ،أو جيد رحًيا(، وال فرق بني أن يشك يف احلدث ،: )حىت يسمع صوتًا

وشم الرائحة، وهذه أمور حسيَّة يقينيَّة، وإن   ،علق انتقاض الطهارة على مساع الصوت ألنه 
 ،يشرتطان بإمجاع املسلمني؛ ألن املقصود أن يتيقن احلدث بأي طريق كان السماع والشم ال

 -رمحهم اهلل تعاىل -وغلبة الظن داللتها ظاهرة ال تصل إىل درجة اليقني، وهلذا صرح العلماء
قال النووي: )قال أصحابنا: ال فرق يف الشك  .الشك وغلبة الظن يف األحداثني بالتسوية ب

 ؛أو يغلب على ظنه ،أو يرتجح أحدمها ، وقوع احلدث وعدمهبني أن يستوي االحتماالن يف
يبقى ف ؛، وعلى هذا لو تيقن الطهارة وغلب على ظنه احلدثفال وضوء عليه بكل حال(

على طهارته؛ ألهنا األصل، مع أن داللة غلبة الظن ظاهرة، وقد تعارضت مع األصل، إال أن 
 .(اهروترك الظ ،أمرنا هنا باألخذ باألصل الرسول 

فليتحرَّ الصواب فليتم عليه مث ليسلم مث ذا شك أحدكم يف صالته، إ)): قوله  -2
 .((يسجد سجدتني

 
ن م ن شكَّ يف صالته فإنه يتحرى دلَّ هذا احلديث على أ) وجه الدًللة من الحديث:

الصواب، وهو ما غلب على ظنه، مث يبين عليه، مث يسلم، ويسجد للسهو، وما غلب على 
الظن يفيد الظهور ال اليقني، واألصل هو األقل؛ ألن األصل عدم القدر الزائد، وعلى هذا لو  

؟ وغلب على ظنه أهنا أصلى ثالثًا أم أربًعا كما لو شكَّ   ؛كان ما غلب على الظن هو األكثر
يف هذه  ، وقد أمر النيب-وهواألصل-األقل -وهو-أربع، فحينئٍذ تعارض ما غلب على الظن

 .(احلال أن يقدم ما غلب على الظن، فيكون قد أمر بتقدمي الظاهر على األصل هنا

                                                           

 (.51-4/49املنهاج شرح صحيح مسلم ) 
 (.421و420القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 
 .(( )كتاب الصالة، باب التوجه حنو القبلة حيث كان401( ح: )89/  1يف "صحيحه" )أخرجه البخاري  
 (.421ينظر: القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
اء فيها ما أمجع العلم ،من املسائل اليت تعارض فيها األصل مع الظاهر) من اإلجماع: :ثالثًا

على تقدمي األصل، ومنها ما أمجعوا فيها على تقدمي الظاهر، وهذا يدل على إمجاعهم على 
أصل العمل هبذه املسألة، وهذه بعض من املسائل اليت حصل فيها تعارض بني أصل وظاهر، 

 :وأمجع العلماء فيها على تقدمي أحدمها
 

لى الدعوى اجملردة الصادرة عن ع ؛أمجع العلماء على تقدمي براءة ذمة املدعى عليه -1
وتقدمي له على الظاهر  ،ولو كان الغالب عليه الصدق، وهذا عمل باألصل ،املدعي

 .باإلمجاع
. أربعة شهود، وال يقبل أقل من ذلك اأمجع العلماء على أنه يقبل يف ثبوت الزن -2

الظاهر هنا  ، ولكن قدماومعلوم أن الشهادة تفيد الظن، وهو ظاهر، واألصل عدم الزن
 .(على األصل باإلمجاع

 رابًعا: الفروق بين األصل والظاهر.
تبني معنا من خالل ما ُكتب سابًقا اختصاص كل من األصل والظاهر حبقيقة ختالف 

 ،أن هناك قدرًا من االشرتاك ؛وتغايرها، كما يتبني ملن دقق النظر يف حقيقتهما ،حقيقة اآلخر
وهذا األمر هو الذي جعل بعض العلماء يعرب بأحدمها عن اآلخر، ونوًعا من التشابه بينهما، 

فإن معرفة األشياء اليت تفرق بينهما أمٌر يف غاية األمهيَّة؛ ألن الشيئني  ؛وإذا كان األمر كذلك

                                                           

 (.422ينظر: القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 
، وتقرير القواعد وحترير الفوائد البن رجب (1/16(، واألشباه والنظائر للسبكي )141و4/140ينظر: الفروق ) 

 (.1/196(، األشباه والنظائر البن جنيم )3/166)
(، 14/125(، واملغين البن قدامة )6/289(، وبدائع الصنائع للكاساين )13/226ينظر: احلاوي للماوردي ) 

 (.12/85والذخرية للقرايف )
 (.423و422القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

البدَّ وأن مييز كل منهما عن اآلخر، من أجل  ؛واألحكام ،واخلصائص ،املختلفني يف الصفات
 .وما ينفرد به من خصائص ،تميز به من أحكامأن يعطى كلُّ منهما ما ي

 وهذه الفروق على النحو التايل:
خيتلف األصل عن الظاهر من حيث املصدر، فاألصل غالًبا ما من حيث المصدر:  -1

وما يوافقها من األدلة العقليَّة، أما الظاهر فكثريًا ما يستمدُّ  ،يستمدُّ من األدلة الشرعيَّة
أو  ،واحملسوسة، وهي اليت يعرب عنها العلماء بالعادات الغالبة ،من األمور املشاه دة

 .أو القرائن الدالَّة على شيء معني ،األعراف السائدة
أن اخلالف يقع يف أصالة بعض األمور؛ ألن األصول تستمد من من حيث األصالة:  -2

النصوص، والنصوص قد ختفى على بعض العلماء، وقد ال يتفق على صحتها، أو على 
اللتها على املقصود، وغري ذلك من األمور اليت تعرض للنصوص، أما الظاهر د

واملشاهدة، وهي من األمور الواضحة اليت  ،فاخلالف فيه نادر؛ ألنه مبين على املالحظة
 .ال حتتمل اخلالف

أن يقوم  ؛الواجب على من تصدى لعمليَّة التأصيلمن حيث التأصيل الشرعي:  -3
عيَّة؛ لئال يستنبط من بعض هذه األدلة أصواًل ختالف مامل يقم باستقراء األدلة الشر 

وإمنا إذا  ،ال حيتاج إىل مثل هذا ؛خبالف الظاهر فإن احلكم بظهور أمٍر ما ؛باستقرائه
 .فإنه يصفه بالظهور ؛والحظ فيه الداللة على حكم معني ،شاهد اإلنسان شيًئا

صفة العموم والشمول، فتجد من كثري من األصول هلا من حيث العموم والشمول:  -4
يندرج حتته أصول عديدة، مثاًل: األصل العدم، واألصل البقاء، واألصل ما األصول

                                                           

 (.103ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
-65(، ونظرية األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي )ص107ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 

 (بتصرف.72
 (بتصرف.107ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 صرف.(بت108)ص املصدر السابقينظر:  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

اليت تتَّفق معها يف  ؛الطهارة، فهذه األصول يندرج حتتها ما ال ميكن حصره من األصول
 .ةأو حادثة حمدد ،أحكامها، أما الظاهر فإنه غالًبا ما يكون خمتًصا مبسألة معينة

بل هي باقية على أصالتها؛ ألهنا  ؛األصول ثابتة ال تتغري وال تتبدلمن حيث الثبات:  -5
فإهنا باقية على  ؛وهي ثابتة باقية، فإذا قلت: األصل اإلباحة ،مبنيَّة على األدلة الشرعيَّة

فإنه قابل للتغيري  ؛وكل مكان، وليس األمر كذلك بالنسبة للظاهر ،حاهلا يف كل زمان
أو ماال يكون ظاهرًا يف الغد،  ،دل، فقد يظهر اليوم مامل يكن ظاهرًا باألمسوالتب

 ؛فإن الظاهر أنه ناقص املروءة ؛فمثاًل: إذا خرج الرجل حاسر الرأس يف الزمن املاضي
والقرائن، وهي قابلة للتبدل والتغري،  ،والعادات ،ألن األمور الظاهرة مبنيَّة على األعراف

قاباًل لذلك، والظاهر املذكور قريًبا مبين على عادة الناس، فقد  فيكون ما بين عليها 
كانت عادة الناس يف الزمن السابق أال خيرج الرجل وهو حاسر الرأس، مث تغريت عادة 

وهم حاسرو  ؛واملساجد ،الناس مع مرور الوقت، وأصبحوا خيرجون إىل األسواق
 .ا وهو الظاهرالرؤوس، وتبع التغري يف العادات تغري فيما بين عليه

األصل صاحل لبناء األحكام من حيث بناء األحكام عليهما في اًلبتداء واًلستمرار:  -6
عند طائفة من -أما الظاهر فإنه ،أو استمرارًا عليه مطلًقا، سواء أكان ذلك البناء ابتداءً 

ا صاحل الستمرار األحكام، وال ينهض لبناء األحكام عليه ابتداًء، فمثاًل: إذ-العلماء
ألن عادة الناس جرت بذلك،  ؛وضع إنسان يده على أرض، فإن الظاهر أهنا ملكه

فإذا ادعى أحٌد أن هذه األرض له، مل يقبل قوله إال ببينة؛ ألن هذا املدعي يريد 
استحقاق األرض من يد صاحب اليد، وصاحب اليد متمسك بالظاهر يف دفع 

ذلك، ولكن إذا بيعت أرض جبانب االستحقاق، فكان القول قوله؛ ألن الظاهر صاحل ل
هذه األرض، فجاء صاحب اليد وأراد أن يشفع يف األرض املباعة، فإنه ال ميّكن من 

                                                           

 (بتصرف.108)ص املصدر السابقينظر:  
 ( بتصرف.109)ص املصدر السابقينظر:  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

ذلك؛ ألن امتالكه ألرضه إمنا كان حبسب الظاهر، والظاهر إمنا هو حجة يف استمرار 
 .األحكام، ال يف ابتدائها

 

وحاًلت التعارض بين األصل  ،العمل بقاعدة: تعارض األصل والظاهر ضوابطخامًسا: 
 والظاهر، والعمل بالترجيح بينهما.

 شروط لجريان القولين في تعارض األصل والظاهر:
الشروط اليت جيب توفرها من أجل حتقق التعارض بني األصل بعض ذكر أهل العلم )

صل األا والظاهر، ومن املعلوم أن كثريًا من العلماء يطلق القولني يف املسائل اليت تعارض فيه
ظاهر، وهذا قول قائم على إمهال الرتجيح بني األدلة املتعارضة، وهذا خالف ما ذهب إليه الو 

وهو العمل الذي نقله  ،مجهور العلماء من وجوب النظر يف الرتجيح، ووجوب العمل بالراجح
وجب النظر  ؛أو أصل وظاهر ،تعارض أصالن، حيث قال: )إذا عن ابن الصالح النووي

وإن ترجح  ،فهي مسائل القولني ؛فإن تردد يف الراجح ،يف الرتجيح كما يف تعاُرض الدليلني
إال أهنم () ، بال خالف( ؛دليل الظاهر حكم به، وإن ترجح دليل األصل حكم به

لني يف تلك املسائل، وهذه جعلوا جلريان القولني شروطًا معينة، إذا حتققت جاز إطالق القو 
 :(وهي يف كتابه"املنثور يف القواعد" الشروط صرح هبا الزركشي
أال تطَّرد العادة مبخالفة األصل، فإن اطردت عادة بذلك، مل يلتفت )الشرط األول: 

 :إىل األصل قطًعا؛ ألن األصل حينئذ يكون من قبيل املرتوك لضعفه، واملقصود بالعادة هنا
                                                           

 ( بتصرف.109ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
هو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري، املشهور بـ ابن الصالح، فقيه، له تصانيف منها: "الفتاوى" و"شرح الوسيط  

طبقات الشافعية الكربى لعبد الوهاب السبكي ينظر: هـ، 643فعيَّة" و"أدب املفيت واملستفيت"، تويف عام: يف فقه الشا
 (.4/208(، واألعالم )8/326)

 (.1/260ينظر: اجملموع ) 
 (بتصرف.431و430ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (1/312-315.) 



                                                                                                             57    
 

 
 

 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

ويستمد منها  ،اغ ذلك ألن العادة من أهم املستندات اليت يستند إليها الظاهرالظاهر، وس
 .(ظهوره

املاء اهلارب من احلمام، األصل فيه الطهارة؛ ألنه من جنس املاء، وأصله على  مثال:
الطهارة، إال أن العادة اطردت مبخالفة هذه األصل، وهي عادة التبول فيه، فيكون حكمه 

 .النجاسة
أن تكثر أسباب الظاهر، فإن ندرت مل ينظر إليه قطًعا؛ ألن الظاهر )رط الثاني: الش

من األمور اليت تنقل عن األصل، واألصل هو الشيء املتيقن، وإذا كانت أسباب الظاهر نادرة، 
 .(فإهنا ال تقوى على رفع األصل، فيبقى على حاله

دث، كان له األخذ بالوضوء، ومل اإلنسان إذا تيقن الطهارة، وغلب على ظنه احل مثال:
جيعل العلماء هذه املسألة من مسائل تعارض األصل والظاهر، ومل جيروا فيها القولني، مع أهنم 

أو عدم  ،أجرومها فيما يغلب على الظن جناسته، والسبب يف ذلك هو حتقق الشرط املذكور
ا، فجاز إجراء القولني فيها، حتققه. وبيان ذلك: أن األسباب اليت تظهر هبا النجاسة كثرية جدًّ 

فإهنا قليلة، والقليل والنادر ال  ؛لتحقق هذا الشرط، خبالف األسباب اليت تظهر هبا األحداث
 .أثر له، فكان التمسك باستصحاب اليقني أوىل وأقوى

فالعمل  ؛أال يكون مع أحدمها ما ال يعتضد به، فإن كان ذلك)الشرط الثالث: 
وارتضاه  ح،الشرط متوافق مع الضابط الذي حرره ابن الصال بالرتجيح متعني. وهذا

 .(العلماء

                                                           

 ( بتصرف.475القواعد الفقهيَّة )ص ينظر: األصل والظاهر يف 
 (.64)صللسيوطي(، واألشباه والنظائر 1/312ينظر: املنثور يف القواعد ) 
 ( بتصرف.476ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.2/75ينظر: اجملموع ) 
 (بتصرف.477ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

تنبيه: وبعد هذه اإلشارة املوجزة للشروط اليت اشرتطها بعض أهل العلم جلريان القولني )
يف تعارض األصل والظاهر، وبعد النظر يف املسائل املتعلقة هبذه الشروط، يرتجح أن هذه 

يها كليًّا يف املسألة، بدليل وجود اخلالف بني العلماء يف كثري من الشروط ال ميكن االعتماد عل
املسائل اليت حتققت فيها الشروط املذكورة، مما جيعل اخلالف حاصاًل يف صحة اشرتاط هذه 

ن الذي يشرتط إلطالق التعارض بني األصل إاألمور. ولذلك فإن الذي ميكن القول به: 
وال  ،وة، وحيدد هذا التساوي أمور عديدة ال ميكن حصرهاوالظاهر هو: التساوي بينهما يف الق

 اإلحاطة هبا، فإذا تساويا فقد تعارضا، وحينئذ يصح إطالق القولني. 
وأحب أن أشري إىل أن العلماء الذين يطلقون القولني يف كثري من املسائل اليت تعارض 

 يقصدون جواز العمل فيها األصل والظاهر، ال يقصدون من ذلك التخيري بني املعنيني، وال
اليت  ؛بأي منهما؛ ألن ذلك غري جائز، وإمنا يقصدون أن هذه املسألة من املسائل املتعارضة

 (.اختلف العلماء فيها على قولني، واهلل أعلم
 العمل بقاعدة: تعارض األصل والظاهر: ضواط

 األصل:ضوابط تقديم أوًًل: 
إطالقه، بل البدَّ من التأكد من توفر  على-أيًا كان-ال يصح العمل باألصل الفقهي)

عامة البدَّ من حتققها يف كل  اً ضوابطالالزمة للعمل به، حيث ذكر أهل العلم  ضوابطال
، وإن كانت تدور حول أمر واحد وهو: ضوابطوهذه ال ،من أجل أن يصح العمل هبا ؛األصول

  إمجااًل  ة يف اإليضاح والبيانزياد سوف نُفصل فيهاأال يعارض األصل ما هو أقوى منه، إال أننا 
 : (  كما يلي
أال يعارض األصل  نصٌّ شرعيٌّ يقتضي خالف ما يقتضيه )األول:  ضابطال

 .(األصل

                                                           

 (بتصرف.481-478األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )صينظر:  
 (بتصرف.198ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (بتصرف.198)ص املصدر السابقينظر:  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 .(آخر أرجح منه أال يعارض األصل  أصلٌ )الثاني:  ضابطال

 .(أال يعارض األصل  ظاهٌر أرجح منه)الثالث:  ضابطال

 .(كم الذي دلَّ عليه األصل قد استقر العمل عليهأن يكون احل)الرابع:  ضابطال
 الظاهر:ضوابط تقديم ثانًيا: 

العمل بالظاهر أمر مقرر يف الشريعة اإلسالميَّة، وأصل من أصوهلا املتفق عليها، إال أن )
 ضوابطهذا األمر ليس على إطالقه، فليس كل ظاهر جيوز العمل به، بل البد من حتقق ال

وإن كانت تدور حول أمر واحد،  ضوابطوهذه ال ن يكون العمل به صحيًحا.الالزمة من أجل أ
أو: أال يعارضه ما هو أقوى منه، إال أننا سوف نُفصل فيها زيادة  ،وهو: أن يكون الظاهر قويًّا

 ( : يف اإليضاح والبيان إمجااًل كما يلي

 .(أال يعارض الظاهر أصٌل أرجح منه)األول:  لضابطا

 .(آخر أرجح منه أال يعارض الظاهر ظاهرٌ )ثاني: ال ضابطال

 .(أال يكون الظاهر خمالًفا للحقيقة) الثالث: ضابطال

 .(أال يكون يف املسألة دليل يلغي العمل بالظاهر) الرابع: ضابطال

                                                           

 (بتصرف.201)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.204)ص املصدر السابقينظر:  
 .(بتصرف206)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.331)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.332)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.335)ص املصدر السابقينظر:  
 (بتصرف.338ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (بتصرف.335)ص املصدر السابقينظر:  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

هو: أن يكون الظاهر مستنًدا إىل سبب  ابط الظاهر املستند إىل نص شرعيض)
وهو  .ه،جة جيب قبوهلا شرًعا، وهي: قول من جيب العمل بقولأو يكون ح ،منصوب شرًعا

 . (ومن املستند إىل القرينة ،والعادة ،أقوى أنواع الظاهر من املستند إىل العرف
 وسيتضح ذلك يف موضوع حاالت التعارض بني األصل والظاهر. 
 تعارض األصل والظاهر: ضوابط تحققا: ثالثً 

القاعدة من العلماء، ولكن تكلم بعض العلماء عن هلذه  اً ضوابطمل أجد من ذكر )
، ومبا أن هذه القاعدة تعد من فروع تلك شروط إعمال قاعدة: اليقني ال يزول بالشك

إعمال هذه،  ضوابط ؛حاولت أن أستشف من شروط إعمال تلك القاعدةفقد  ؛القاعدة
آلخر ليس كذلك ن يكون كذلك مع تعديل الصياغة، والبعض افوجدت بعضها مالئًما أل

واستقرائها، وهي  ،فرتكته، وزدت من عندي مارأيت أنه من شروط إعماهلا بعد تتبع فروعها
 ( :ثالثة شروط، كما يلي

 األول: اتحاد األصل والظاهر في المحل. ضابطال
واملقصود بذلك أن يكون حمل األصل هو حمل الظاهر، كما لو أخرب ثقة بدخول وقت )

صل عدم دخول وقت الصالة، والظاهر دخول وقتها خبرب الثقة، فاحملل الصالة، فنقول: األ
 واحد موضوًعا وحممواًل، فاملوضوع هو الصالة، واحملمول هو دخول الوقت.

: أنه عند اختالف احملل ال يكون هناك تعارض بينهما؛ ألن هذا الضابطووجه 
يف احملل فال تعارض بينهما، سواء التعارض بينهما متفرع من احتادمها يف احملل، فإذا مل يتحدا 

أكان عدم احتادمها ناشًئا من تغاير املوضوع، أم من تغاير احملمول، أم من تغايرمها مًعا، فمثال 
تغاير املوضوع: أن يكون األصل عدم دخول وقت الصالة، والظاهر دخول وقت الصيام. 

لظاهر أداء الصالة. ومثال ومثال تغاير احملمول: أن يكون األصل عدم دخول وقت الصالة، وا

                                                           

 (.301-299ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.55ينظر: قاعدة اليقني ال يزول بالشك )ص 
 .(417تعارض األصل والظاهر )ص القول الباهر يف 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

تغاير املوضوع واحملمول مًعا: أن يكون األصل عدم دخول وقت الصالة والظاهر أداء 
 .(الصيام
 
 الثاني: تحقق التعارض بين األصل والظاهر. ضابطال

اط احتادمها السابق كما ذكرنا، ولكن ال يكتفى باشرت  ضابطمتفرع عن ال ضابطوهذا ال)
 ؛ ألهنما قد يتحدان حماًل، وال يكون تعارض بينهما.ابطلضحمالًّ عن هذا ا

والتعارض بينهما هو أن يكون مادل عليه أحدمها مقاباًل ملا دل اآلخر، كأن يدل 
أحدمها على اجلواز واآلخر على املنع، كقول السيوطي: )إذا رأت املرأة الدم لوقت جيوز أن 

اهر أنه حيض، وقيل: ال؛ عماًل يكون حيًضا. أمسكت عما متسك عنه احلائض؛ ألن الظ
. فإن دالَّ مجيًعا على شيء واحد فال تعارض، كما لو رأت املرأة الدم لوقت ال باألصل(

فال متسك عما متسك عنه احلائض؛ ألن األصل عدم احليض، والظاهر  ،جيوز أن يكون حيًضا
 .( (أنه ليس حبيض

 
 اهر.الثالث: اختالف زماني حدوث األصل والظ لضابطا

ويكون ذلك بتقدم زمن األصل على زمن الظاهر؛ ألنه من املستحيل اجتماع زمان )
األصل والظاهر؛ ألهنما متناقضان، أحدمها يدل على خالف ما يدل عليه آخر، واجلمع بني 

 .(النقيضني حمال
وكيفيَّة  ،عند عرض مسائل البحث يف الفصول القادمة الضوابطوسيتضح العمل هبذه 

 والعمل بشروط الرتجيح عموًما. ،ضوابطبناًء على تلك ال ؛ح بني األصل والظاهرالرتجي
                                                           

 .(417تعارض األصل والظاهر )ص القول الباهر يف 
 (.68ينظر: األشباه والنظائر )ص 
 .(418و417رض األصل والظاهر )صالقول الباهر يف تعا 
 .(418و417رض األصل والظاهر )صعاالقول الباهر يف ت 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 حاًلت التعارض بين األصل والظاهر:
وجدير بالذكر احلديث عن شروط التعارض بني األدلة الشرعيَّة على العموم، قبل 

مًعا  احلديث عن حاالت التعارض بني األصل والظاهر، وذلك ليتم النظر يف الشروط واحلاالت
 عند الرتجيح بني األصل والظاهر يف مسائل البحث.

 :شروط التعارض بين األدلة الشرعيَّة
 ذكر األصوليون شروطًا للتعارض بني األدلة الشرعية،  ومن أمهها كما يلي:

أن يكون الدليالن متضادين، وذلك بأن كان أحدمها حُيل شيًئا واآلخر  الشرط األول:
 . حيرمه

أن يتساوى الدليالن يف القوة، وذلك حىت يتحقق التقابل والتعارض،  :الشرط الثاني
 ه.فإذا اقرتن أحدمها بوصف يزيد قوته ُرجح علي ؛ومع تساويهما يف القوة

  ؛أو ظنيني ،كاملتواتر  ؛بأن يكون الدليالن قطعيني ؛والتساوي يف القوة تكون يف الثبوت
أو ظنيني كالظاهرين، وتكون يف  ،كالنصنيبأن يكونا قطعيني   ؛كاآلحاد، وتكون يف الداللة

العدد، وذلك بأن يكون كل من املتعارضني واحًدا أو اثنني، فعلى اشرتاط هذا ال تعارض بني 
 . أو قياٌس. ،حديثني يوافق أحد مها آيةٌ 
أن يكون تقابل الدليلني يف حمل واحد؛ ألن التضاد والتنايف ال يتحقق  الشرط الثالث:

 .  حملنيبني الشيئني يف

 .أن يكون تقابل الدليلني يف وقت واحد أي احتاد الزمن الشرط الرابع:
 وسيتضح العمل هبذه الشروط يف أثناء الرتجيح بني األصل والظاهر يف مسائل البحث.

                                                           

 (.49ينظر: التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد احلفناوي )ص 
 (.49)ص املصدر السابقينظر:  
 (.49)ص املصدر السابقينظر:  
 (.49للدكتور حممد احلفناوي )صينظر: التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

فالتعارض بني األصل والظاهر ال يتخذ شكاًل واحًدا، وال منطًا معيًنا، وإمنا هو خمتلف 
من املتعارضني، ولذلك ذكر العلماء حاالت عديدة تضبط التعارض  تبًعا الختالف كل  

بينهما، وتوضح املقدم منهما يف كل حالة. فقد قسم العلماء حاالت التعارض بني األصل 
 : وبيان ذلك كما يلي والظاهر إىل أقسام عديدة، وذلك بالنظر إىل قوة كل منهما،

 الحالة األولى: األخذ باألصل جزًما.
باجلزم بتقدمي  ؛كثري من العلماء الذين تناولوا هذه املسألة بشيء من التفصيلصرح  

 :األصل على الظاهر يف بعض املواضع، ومن ذلك
قال ابن رجب: )القسم الثاين: ما عمل فيه باألصل، ومل يلتفت إىل القرائن الظاهرة 

 .وحنوها(

 .وإلغاء القرائن الظاهرة(قال الزركشي: )القسم الثالث: ما قطعوا فيه باألصل، 

 .قال ابن السبكي: )فصل: ويرجح األصل جزما، إن عارضه احتمال جمرد(
كما أشار إليه ابن   ؛أن يعارض األصل احتمال جمردوضابط هذه الحالة هو: 

 .والسيوطي ،السبكي
إذا شك يف طلوع الفجر يف رمضان، فإنه يباح له األكل حىت يستيقن طلوعه، مثال: 

والعربة يف ذلك بغلبة الظن بالقرائن وحنوها، مامل يكن مستنًدا إىل إخبار ثقة بالطلوع، فإن مل 
 .حيصل هذا بقي على األصل، وهو بقاء الليل

                                                           

 ( بتصرف.482ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (بتصرف.482ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.3/166تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
 (.1/320املنثور يف القواعد ) 
 (.1/14األشباه والنظائر ) 
 (بتصرف.487ر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )صينظ 
 (.3/168(، وتقرير القواعد وحترير الفوائد )1/320ينظر: املنثور يف القواعد ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 الحالة الثانية: األخذ باألصل على األصح.

وهنا حصل التعارض بني األصل والظاهر، وترجح العمل باألصل بوجه من وجوه 
نه ال يقطع بتقدمي األصل كما يف احلالة األوىل. وقد أشار عدد من العلماء إىل الرتجيح، إال أ

 :هذه احلالة، ومن ذلك
إن استند االحتمال إىل سبب -على األصح-قال ابن السبكي: )فصل: ويرجح األصل

 .ضعيف(

 .قال الزركشي: )القسم الرابع: ما فيه خالف، واألصح تقدمي األصل(
 

أن يعارض األصل احتمال غري جمرد، وإمنا يستند على  حالة هي:وضابط هذه ال
طني الشوارع والطرقات الذي يغلب على مثال: .سبب ضعيف، كما أشار إليه ابن السبكي

الظن اختالطه بالنجاسات، هل هو طاهر، أو جنس؟ الذي يرجحه كثري من العلماء: أنه 
ألن الظاهر يف هذا الطني وحنوه طاهر؛ ألنه مقتضى األصل. ويرى البعض أنه جنس؛ 

 .النجاسة
 

                                                           

 (بتصرف.490ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.1/16األشباه والنظائر ) 
 (.1/324املنثور يف القواعد ) 
 (بتصرف.490األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص ينظر: 
 (.3/180ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 الحالة الثالثة: األخذ بالظاهر جزًما.
وحيكم العلماء بتقدمي الظاهر من غري خالف،  ،كثريًا ما يتعارض األصل والظاهر

وذلك عندما يكون الظاهر قويًّا، يقول ابن القيم: )واملسائل اليت يقدم الظاهر القوي على 
 :. وقد أشار عدد من العلماء إىل هذه احلالة، ومن ذلكحتصى(أكثر من أن  ؛األصل

قال ابن رجب: )القسم األول: ما ترك فيه العمل باألصل للحجة الشرعيَّة، وهي من 
آخر يشتمل على مسائل ترجح فيها الظاهر على  . كما أنه ذكر قسًماجيب العمل بقوله(

 .فيه بالظاهر، ومل يلتفت إىل األصل(األصل، حيث يقول: )القسم الثالث: ما عمل 
قال ابن السبكي: )فصل: ويرجح الظاهر جزًما يف مواضع: إن استند إىل سبب 

 .منصوب شرًعا(

 .قال الزركشي: )القسم األول: ما قطعوا فيه بالظاهر(
أن يستند الظاهر إىل سبب منصوب شرًعا، أو بتعبري آخر:  وضابط هذه الحالة هي:

 .حجة شرعيَّة، وهي قول من جيب العمل بقوله، كما ذكره ابن رجب أن يكون
قبول قول األمناء يف تلف األموال اليت اؤمتنوا عليها؛ وإن كان األصل عدم مثال: 

ذلك، ولكن ترك األصل هنا؛ ألن األمني جيب العمل بقوله، فإذا قال: تلف املال، فإن الظاهر 
 .صدقه وصحة ما قاله

                                                           

 (.3/352إعالم املوقعني ) 
 (بتصرف.493ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.3/163ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
 (.3/168حترير الفوائد )ينظر: تقرير القواعد و  
 (.1/19األشباه والنظائر ) 
 (.1/315املنثور يف القواعد ) 
 (بتصرف.494ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.3/166ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 ابعة: األخذ بالظاهر على األصح.الحالة الر 
واملقصود هبذه احلالة: أن يقع التعارض بني األصل والظاهر، ويكون الظاهر متصًفا مبا 

ويقدمه على األصل عند كثري من العلماء. والفرق بني هذه احلالة واليت قبلها: أن  ،يقويه
حمدد، حيث يرجح أكثر  اخلالف ال جيري يف احلالة السابقة، وجيري يف هذه احلالة على نطاق

 العلماء جانب الظاهر على جانب األصل.

 :وقد أشار عدد من العلماء إىل هذه احلالة، ومن ذلك

.قال ابن قال الزركشي: )القسم الثاين: ما فيه خالف، واألصح تقدمي الظاهر(
 .إن كان سبًبا قويًا منضبطًا(-على الصحيح-السبكي: )فصل: ويرجح الظاهر

أن يكون الظاهر سبًبا قويًا منضبطًا. كما ذكره ابن  ط هذه الحالة هي:وضاب
 .السبكي

إذا نام اإلنسان نوًما مستثقاًل انتقض وضوؤه عند كثري من العلماء؛ ألن الظاهر مثال: 
انتقاض وضوئه؛ ألن النوم مظنة خروج احلدث، وإن كان األصل عدم خروجه وبقاء 

 .الطهارة
 بين األصل والظاهر:العمل بالترجيح 

البدَّ من تعريف الرتجيح يف  ،قبل احلديث عن العمل بالرتجيح بني األصل والظاهر
 واالصطالح. ،اللغة
 

                                                           

 (بتصرف.496ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.1/317ثور يف القواعد )املن 
 (.1/19األشباه والنظائر ) 
 (بتصرف.497ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.3/177(، وتقرير القواعد وحترير الفوائد )1/319ينظر: املنثور يف القواعد ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 تعريف الترجيح لغًة واصطالًحا:

 .. ويأيت مبعىن امليالن والثقلعلى رزانة وزيادةتدل )رجح(  ةماد الترجيح لغة:
أحد الطريقتني املتعارضتني؛ ملا فيه من مزية معتربة؛ تقدمي اجملتهد الترجيح اصطالًحا: 
 .جتعل العمل به أوىل من اآلخر

 
 ثانًيا: شروط الترجيح:

ال يصح ترجيح أحد املتعارضني على اآلخر إال عند توفر الشروط اليت اشرتطها 
 األصوليون لذلك، وإليك أمهها:

 هبما. عدم إمكان اجلمع بني املتعارضني، فإن أمكن وجب العمل -1
 أن يقوم دليل على الرتجيح؛ ألن الرتجيح حكم، واحلكم مفتقر إىل دليل يستند إليه. -2
 أن يكون الرتجيح باملزيَّة اليت ال تستقل. -3
أن تتحقق املعارضة بني املتقابلني، وذلك بتوفُّر شروط التعارض اليت تقدم ذكرها، فإن  -4

 .مل تتحقق مل حيتج إىل الرتجيح
 

                                                           

 (.2/489مقاييس اللغة ) 
 (.279يط )ص(، والقاموس احمل2/445ينظر: لسان العرب ) 

التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي للدكتور حممد (، و 1/56ينظر: التعريفات للجرجاين )
 (.49احلفناوي )ص

(، 3/373(، وبيان املختصر لألصفهاين )163و4/161(، واملستصفى )3/1019ينظر: العدة يف أصول الفقه ) 
(، والتعارض 2/1115(، وإرشاد الفحول للشوكاين )139-6/130(، والبحر احمليط )4/444هناية السول لإلسنوي )

 (.296والرتجيح عند األصوليني )ص
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 .-األصل والظاهر-علماء من ترجيح أحدهما على اآلخرثالثًا: موقف ال
 اتفق العلماء على تقدمي الظاهر على األصل يف ثالثة مواضع:

 املوضع األول: البينات.
 املوضع الثاين: اليد يف الدعوى.

 املوضع الثالث: خرب الثقة.
 ،قال القرايف: )اجتمعت األمة على اعتبار األصل وإلغاء الغالب يف دعوى الدين

وحنوه، فالقول قول املدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم هلل، ومن الغالب عليه 
 .أن ال يدعي إال ماله، فهذا الغالب ُملًغى إمجاًعا(

فإن الظاهر حجة جيب قبوهلا شرعاُ   ؛قال ابن رجب: )إذا تعارض األصل والظاهر
صل بغري خالف( وقال الزركشي: )القسم فهو مقدم على األ ؛واإلخبار ،والرواية ،كالشهادة

 .األول: ما قطعوا فيه بالظاهر كالبينة...مث قال ومنه: اليد يف الدعوى(
 اختلف العلماء في غير ما تقدم: هل يقدم األصل أو الظاهر؟

من املقرر عند أهل العلم أن األصل والظاهر جيب العمل هبما إن أمكن ذلك، وإذا مل )
وجب العمل بالراجح منهما، وهو األقوى. ولذلك فقد وضع  ،تعارضا كما لو  ؛ميكن ذلك

العلماء ضوابط حتدد األقوى منهما، إال أن هذه الضوابط مل حيظ بعضها باالتفاق، حيث وقع 
اخلالف يف مسائل اشتملت على مثل تلك الضوابط، مما يشعر بأن هذه الضوابط ختتص 

الواجب على الباحث يف مسائل تعارض األصل  ببعض املذاهب، أو العلماء. وألجل هذا فإن
أن ينظر يف كل مسألة حبسبها نظرة فاحصة دقيقة، وحياول أن يتعرف على مجيع  ؛والظاهر

األمور اليت تؤثر يف املسألة، مع العمل بقواعد الرتجيح اليت ارتضاها العلماء. وقبل ذلك جيب 
من أهم شروط التعارض، وإذا أخذنا عليه أن يتأكد من التساوي بني األصل والظاهر؛ ألنه 

                                                           

(، واألشباه والنظائر البن جنيم 1/19(، واألشباه والنظائر للسبكي )4/165(، والفروق )5أصول الكرخي ) 
(1/206.) 

 (بتصرف.1/315(، واملنثور يف القواعد )3/162ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

هذا األمر بعني االعتبار سلمنا من التعارض يف كثري من املسائل؛ لعدم تساوي األصل والظاهر 
فيها، كما لو تقابل أصل قوي مع ظاهر جمرد، أو ظاهر قوي مع أصل ضعيف أو بعيد، 

 وهكذا.
ء حينما يرجحون أحد األمرين ومن األمور اليت هلا أمهيتها البالغة يف املوضوع: أن العلما

إمنا ينطلقون من قواعد الرتجيح اليت يرتضوهنا، ومن املعلوم أن قواعد الرتجيح قد  ؛املتعارضني
وقع يف كثري منها خالف بني أهل العلم، وترتب على هذا اخلالف اختالف يف تقدمي أحد 

رتجيح، واألقرب من قواعد املتعارضني على اآلخر، فكل فريق يقدم ما يوافق مذهبه يف قواعد ال
 :(الرتجيح ما يناسب التعارض بني األصل والظاهر هي

 األخذ باألحوط.في الترجيح بين األصل والظاهر  -1
إذا سخن املاء بنجاسة، وظن وصول الدخان إليه، فهل يكره استعماله، أو ال؟.  مثال:

هارة. وقال بعضهم: بل هو الط هقال بعض أهل العلم: ال يكره استعماله؛ ألن األصل يف امليا
 .مكروه؛ ألن الظاهر وصول دخان النجاسة إليه

رجحنا جانب الظاهر، فيكون  ؛وإذا طُبقت قاعدة الرتجيح باألحوط يف هذه املسألة
استعماله مكروًها، واألفضل له البحث عن ماء آخر، وإذا مل نطبق هذه القاعدة رجحنا جانب 

 .األصل
 لظاهر باقتضاء أحدهما اإلثبات واآلخر النفي.الترجيح بين األصل وا -2

أحدمها يوجب احلد، واآلخر ينفيه، فماذا يقدم منهما؟ مما  ؛إذا تعارض دليالنأي: 
الظاهر على يدل يف املسائل اليت يدل فيها األصل على براءة الذمة، و  يرتجح عند الباحث

يقدم املوجب، ومنهم من يقدم  وجوب احلد، وهذه املسألة خمتلف فيها بني العلماء، فمنهم من
وبناء على هذا اخلالف وما يرتجح فيه عند ؛ النايف، ومنهم من ال يقدم أحدمها على اآلخر

                                                           

 (بتصرف.502و501ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.1/179ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
 (بتصرف.503و502ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

يكون احلكم يف املسائل اليت يدلُّ فيها األصل على براءة الذمة، والظاهر على وجوب  ؛الباحث
 .احلد

 والثاين من البحث. ستعرض يف الفصلني األول ؛واألمثلة كثرية يف هذا الشأن
 الترجيح بين األصل والظاهر بمؤثر خارجي. -3

قال العز بن عبد السالم: )وقد يتعارض أصل وظاهر، وخيتلف العلماء يف ترجيح 
 ال من جهة كونه استصحابًا، بل ملرجح ينضم إليه من خارج(. ؛أحدمها
ر يف هذه إىل األمور اليت تؤث طني الشوارع والطرقات، فقد أشار ابن رجب مثال:

املسألة، ويكون هلا أثرها الواضح يف ترجيح أحد املتعارضني على اآلخر، حيث يقول: 
مباء املطر، وطهارة األرض  ،وغسالتها ،)وللمسألة أصول تنبين عليها: أحدها: طهارة األرض

 ..والريح( ،والشمس ،باجلفاف
 ة.الترجيح بين األصل والظاهر بأصل أو ظاهر يؤيده في الدًلل -4

إذا وجد يف دار الكفر ميت جمهول الدِّين، وعليه عالمات اإلسالم، فهل يصلى مثال: 
 عليه، أو ال؟

اختلف العلماء يف هذه املسألة تبًعا لتعارض األصل والظاهر، فمن أخذ باألصل قال: )
ال يصلى عليه؟ ألن األصل يف أهل دار الكفر الكفر، ومن أخذ بالظاهر قال: يصلى عليه؛ 

لظاهر إسالمه، لوجود عالمات اإلسالم عليه، ورجح كثري من العلماء الصالة عليه، قال ألن ا
ابن رجب: )وهذا ترجيح للظاهر على األصل، ومل يرجح األصحاب هنا األصل، ألن األصل 

 ..قد عارضه أصل آخر، وهو: أن األصل يف كل مولود أنه يولد على الفطرة(
                                                           

 (بتصرف.503صينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة ) 
 (.3/180ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
 (بتصرف.504ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
 (.3/186ينظر: تقرير القواعد وحترير الفوائد ) 
 (بتصرف.506ينظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهيَّة )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 

 األصل والظاهر في الجنايات ل: مسائل تعارضالفصل األو 
 وفيه ثالثة مباحث: 

وفي  ه  المبح  ث األول: مس  ائل تع  ارض األص  ل والظ  اهر ف  ي أن  واع الجناي  ة
 مطلبان:

 المطلب األول: جناية شبه العمد.
 المطلب الثاني: اإللقاء في الماء.

 المبحث الث اني: مس ائل تع ارض األص ل والظ اهر ف ي الجناي ة عل ى ال نف 
 وفيه مطلبان:

 وأمه ميتة. لجنيناًلستيفاء للمطلب األول: ا
 .بال إكراه المطلب الثاني: جناية سقاية السم

المبحث الثالث: مسائل تعارض األص ل والظ اهر ف ي الجناي ة عل ى م ادون 
 وفيه مطلبان: النف 

 المطلب األول: اًلستيفاء فيما دون الموضحة.
  ستيفاء من العضو المشلول.المطلب الثاني: اًل
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في أنواع الجناية
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: جناية شبه العمد.
 أواًل: القول يف جناية شبه العمد.

 تعارض األصل والظاهر يف جناية شبه العمد.حتقيق ثانياً: 
 المطلب الثاني: اإللقاء في الماء.

 اء.أواًل: القول يف اإللقاء يف امل
 تعارض األصل والظاهر يف اإللقاء يف املاء. حتقيقثانياً: 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 المطلب األول: جناية شبه العمد
 

 أوًًل: القول في جناية شبه العمد.
 :صورتانمن خالل االستقراء يف صور اجلناية على النفس، ظهر يل  تصوير المسألة: 
تداء بالضرب كالعصا، أو سواء كان االع ؛ااالعتداء مبا ال يقتل غالبً  الصورة األولى:

أو  ،أو اللكم ،السوط، أو خشبة صغرية، أو حجر صغري، أو االعتداء بالوكز باليد، أو اللطم
 عني على اهلالك.امل ؛الصياح على غفلة، أو االعتداء على بدن ضعيف يف حال احلر، أو الربد

تُعد هذه  التأديب أو اللعب.فهلألجل  ؛االعتداء بال قصد القتل الصورة الثانية:
 الصور من صور جناية العمد، أو من صور جناية اخلطأ؟ أو هي نوع ثالث من أنواع اجلناية؟

 
 تحرير محل النزاع:

 .نوعني من اجلناية ومها العمد واخلطأاتفق الفقهاء على  أوًًل:
 على قولني: جناية شبه العمداختلفوا يف  ثانًيا:

 
رواية وشبه العمد باطلة، وهو  .وخطأ جناية عمد، :اجلناية نوعان :القول األول

 .-يرمحه اهلل-الكمل

                                                           

(، 12/282والذخرية للقرايف )(، 2/1096والكايف البن عبد الرب )(، 253هاب )صاملعونة للقاضي عبد الو ينظر:  
 (.10/118(، ومناهج التحصيل  للرجراجي)4/338والشرح الصغري للدردير)



                                                                                                             74    
 

 
 

 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 

ويسمى عمد اخلطأ أو -اجلناية ثالثة أنواع: عمد، وخطأ، وشبه عمد :ثانيالقول ال
 من املالكية، وقول احلنفية، وابن وهب -يرمحه اهلل-رواية أخرى ملالك، وهو خطأ العمد

 .والشافعية، واحلنابلة
 

 :ولأدلة القول األ

 .   مم خم حم جم يل ىل مل خلقال تعاىل:  -1

 .   ىل مل يك ىك قال تعاىل: -2

 
شبه ذكر تومل  القتل يف العمد واخلطأ احملضني،أهنا حصرت  وجه الدًللة من اآليتين:

وهو  أيًضا؛ وهو قصد الفاعل إىل الفعل، واخلطأ معىن معقول ؛، وألن العمد معىن معقولالعمد
 .ومينتع جعل وسط بينهما حيمل الوصفني املتضادين ما يكون عن غري قصد، 

                                                           

هو عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي بالوالء، أبو حممد، الفقيه املالكي املصري، كان أحد أئمة عصره، وصحب  
هـ. ينظر: وفيات األعيان 197سنة، له تصانيف منها: "املوطأ الكبري"، و"املوطأ الصغري" تويف عام:  اإلمام مالك عشرين

 (.1/89(، وشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية )3/36البن خلكان )
، (12/212(، واحلاوي للماوردي )2/253(، واملعونة للقاضي عبد الوهاب )7/15ينظر: األم لإلمام الشافعي ) 

(، واملغين البن 5/126(، والكايف البن قدامة )7/234(، وبدائع الصنائع للكاساين )26/125واملبسوط للسرخسي )
(، واجملموع 2/124(، واحملرر اليب الربكات ابن تيميه )10/118(، ومناهج التحصيل للرجراجي )11/463قدامة )

(، والفروع البن مفلح مشس الدين 3/142ميداين )(، واللباب لل12/282(، والذخرية للقرايف )20/295للنووي )
(، ومغين احملتاج للشربيين 9/445(، واإلنصاف للمرداوي )93-12/91(، والبناية شرح اهلداية للعيين )9/352"األب")

 (.6/529(، وحاشية ابن عابدين )4/8)

 (بتصرف.1306ينظر: املعونة)ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

اد على النص، ولو كان شبه ليس يف كتاب اهلل إال العمد واخلطأ، فمن زاد قسًما ثالثًا ز  -3
 ..   يترث ىت نت مت زت رتالعمد نوًعا ثالثًا لذكره، لقوله تعاىل: 

مل يذكر يف القرآن الكرمي، لكنه ثبت بالسنة، والسنة أصل من أصول  بأنهنوقش: 
ال يفرقون بني حكم ورد يف  مبقتضاها، والصحابة التشريع، وحجة جيب األخذ هبا والعمل 

هو  وحكم وردت به السنة، فاجلميع عندهم واجب االتباع، فكل ما يصدر عنه  ،القرآن
 .من طريق الوحي

ففيه الدية؛ ألنه قتل خطأ، وإذا كان القصد الضرب  ؛واللعب ،إذا كان القصد األدب   -4
 .ففيه القصاص؛ ألنه قتل عمد ؛وما شاهبه
حقيقة القصد يف التأديب ال ميكن الوقوف عليها، وإمنا يبىن احلكم على  أنب نوقش:
  أن قد ثبت و احلكم ال يثبت إال بنص، ف هذه دعوى جمردة عن الدليل،و  .السبب الظاهر

قتل شبه العمد الدية مغلظة، فكيف يُلحق حكمه بقتل اخلطأ وديته خمففة؟ وقد صدر لكل يف 
 .األدلة الشرعيَّةنهما حكمه من م

 .أو ال يقصده ،أنه ال واسطة بني العمد واخلطأ، أي بني أن يقصد القتل -5
احلكم هنا بالظاهر، فمن قصد االعتداء مبا يقتل غالًبا فهو قتل عمد، ومن  نوقش:

قصد االعتداء مبا ال يقتل غالًبا فهو قتل بني العمد واخلطأ، وهو املسمى بشبه العمد؛ ملا فيه 
انعدام قصد بالنظر إىل  ؛بالنظر إىل قصد الفاعل إىل االعتداء، ومعىن اخلطأ ؛ىن العمدمن مع
وشبهة عدم القصد ثابتة؛ ألنه حيتمل حصول القتل بالضربة أو الضربتني على سبيل  ،القتل

                                                           

 (.12/282الذخرية ) 
 (بتصرف.11/463ينظر: املغين ) 

 (بتصرف.4/338(، والشرح الصغري )2/1096ينظر: الكايف البن عبد الرب )
 (.26/125ينظر: املبسوط )

 (.10/118ينظر: مناهج التحصيل ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

من غري حاجة إىل الضربات اأُلخر، والقتل بضربة أو ضربتني ال يكون عمًدا،  ؛االستقالل
 .ه ال يوجب القصاص، وإذا جاء االحتمال جاءت الشبهةفتبني بذلك أن
 :ثانيأدلة القول ال

ما كان  ؛العمد ال إن دية اخلطأ شبهأ))قال:  عن النيب  عن عبد اهلل بن عمر -1
 .((منها أربعون يف بطوهنا أوالدها ؛مائة من األبل ؛والعصا ،بالسوط
 

؛ وذلك شبه العمديف اجلناية يدل على أنه اجتمع وجه الدًللة من الحديث: 
فلم  ؛مل يقصد القتل ؛ وذلك ألنه، وشبه اخلطأ-السوط والعصا-مبا ال يقتل غالًبا بالضرب

 .فغلظت الدية ،منفرًدا يعط حكم أحدمها
عند أهل احلديث ال يثبت من جهة اإلسناد فيما  حديث مضطرب بأنه نوقش:          

 من وجهني: ، ذكره أبو عمر ابن عبد الرب

                                                           

 (بتصرف.7/234ينظر: بدائع الصنائع ) 
( )كتاب الديات، باب الدية كم هي(، والنسائي يف "اجملتىب" 4547( ح )309/  4ود يف "سننه" )أخرجه أبو دا 

( )كتاب القسامة والقود، باب كم دية شبه العمد وذكر االختالف على أيوب يف حديث 1/  4805( ح: )932/  1)
( )كتاب القسامة(. قال األلباين: هذا إسناد 6967( ح: )351/  6القاسم بن ربيعة فيه(، والنسائي يف "الكربى" )

 (.7/256صحيح رجاله كلهم ثقات، إرواء الغليل )
 (بتصرف.12/282(، والذخرية )253ينظر: املعونة )ص 
: هو احلديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه خمتلفة متساوية، ال مرجح بينها، احلديث املضطرب 

متساوية يف القوة حبيث ال يرتجح  وال ميكن اجلمع.فاملضطرب ال بد فيه مع اختالف رواياته من شرطني:األول: أن تكون
منها شيء، فإن ترجح شيء فاحلكم للراجح، ويكون حمفوظا أو معروفا، ومقابله الشاذ أو املنكر. الثاين: أن ال ميكن 
التوفيق بينها. فإن أمكن إزالة االختالف بوجه صحيح زال االضطراب، وإذا اختل شرط واحد من هذين الشرطني زال 

 (.433يث. منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت)صاالضطراب عن احلد
( يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب؛ النمري املالكي الشهري بــ"ابن عبد الرب"، من كبار حفاظ احلديث، له (5

ذكار يف شرح مذاهب تصانيف منها: "جامع بيان العلم وفضله" و"التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد" و"االست
 (.8/240(، ومعجم األعالم )264/ 17هـ. ينظر: الوايف بالوفيات للصفدي )463علماء األمصار" تويف عام 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 ضعيف ال يؤخذ حبديثه.؛دعانعلي بن زيد بن جُ  يف سنده أن الوجه األول:

 .مل يلق ابن عمرةالقاسم بن ربيعاالنقطاع؛ ف ه الثاني:الوج
عنه  روى ، بل هو ثقة بعدم التسليم بضعف ابن جدعان الوجه األول:وأجيب عن 

مث إنه قد توبع    ا وجوه الناسإمنا كان جيالس عليً من الكبار، وقيل فيه:   وغريه الثوري
 كما عند أيب داود وغريه. 
أن يكون القاسم بن ربيعة قد لقي ابن فغري مسلم أيًضا، فغري ممنوع  اني:وأما الوجه الث

فصار  قد روي من طريق أيب داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوسالسيما و عمر، 
وعن  ،عن ابن عمر تارة على الوجهني، مسعه ، وحيتمل أن يكون قدمن هذا الوجه متصاًل 

 .أخرى عن ابن عمر عقبة بن أوس

                                                           

علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي البصري، كنيته أبو احلسن، روى عن القاسم بن ربيعة، وروى عنه سفيان   
( 41/485(، تاريخ دمشق البن عساكر )20/343لكمال للمزي )الثوري، واألكثرون على ضعفه. ينظر: هتذيب ا

 (.1/106وتذكرة احلفاظ للذهيب )
هو القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاين، روى عن عقبة أوس، وروى عنه علي بن زيد بن جدعان، وهو ثقة. ينظر:  

 (.1/106(، وتذكرة احلفاظ للذهيب )23/347هتذيب الكمال للمزي )
هو احلديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحايب يف موضع واحد أو موضع متعددة حبيث : املنقطعاحلديث  

ال يزيد الساقط يف كل منها على واحد وأال يكون الساقط يف أول السند. منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين 
  (.367عرت)ص

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمري املؤمنني يف احلديث، تويف سنة يكىن بأيب عبد اهلل الكويف، روى عن علي  
 (.11/154(، وهتذيب الكمال للمزي )6/401بن زيد بن جدعان، وهو ثقة. ينظر: الثقات البن حبان )

 (.41/493( تاريخ دمشق البن عساكر )(5
سي البصري، روى عنه علي بن زيد بن جدعان، والقاسم بن ربيعه، وهو ثقة. ينظر:  الثقات عقبة بن أوس السدو  

 (.20/187(، وهتذيب الكمال للمزي )5/225البن حبان )
اته ممن فوقه حىت ينتهي إىل ويقال له املوصول أيضا، وعرفوه بأنه هو الذي مسعه كل واحد من رو  :احلديث املتصل 

  (.348منتهاه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا. منهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت)ص
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 .عند من مل يثبته جيب فيه القصاص، ومن أثبته جتب فيه الديةف 
فرمت إحدامها األخرى حبجر  ؛اقتتلت امرأتان من هذيل))قال: عن أيب هريرة -2

أو  عبدٌ  :فقضى أن دية جنينها غرةٌ ، فاختصموا إىل النيب  ،فقتلتها وما يف بطنها
 .((، وقضى أن دية املرأة على عاقلتهاأمةٌ 
 

أوجب  ،يقتل غالًبا مما الواحلجر  ؛ملا قُتل اجلنني حبجروجه الدًللة من الحديث: 
 .الغرة، فليس هو مما يقتل غالًبا ليكون قتل عمد يوجب القصاص النيب 
وزيد  ،وعلي ،وعثمان ،على جناية شبه العمد، فقد روي عن عمر اتفق الصحابة  -3

، ومل يُعرف وأيب موسى األشعري  ،واملغرية بن شعبة ،وعبد اهلل بن مسعود ،بن ثابت
اًعا، وهو قول أكثر أهل العلم، حيث أوجبوا فيه الدية فصار إمج ،هلم خمالف

، والدية املغلظة قرينة أنه شابه العمد، إذ اخلطأ ال تغليظ فيه، والعمد فيه مغلظة
 القود.

وسلب اخلطأ احملض  ،وقصد النفس ،الفعل تعمدأن العمد احملض ملا مجع صفتني من  -4
، أو قصد الفعلتعمد  -كون ما وجد فيه إحدى الصفتنييوجب أن  ؛الصفتني

الفعل، وحكم اخلطأ من  لتعمدجيري عليه حكم العمد من وجه تغليظ الدية  -النفس

                                                           

 (.4/331(، وللحديث شواهد يرقى هبا قطًعا إىل القبول، تنظر يف : نصب الراية )12/211ينظر: احلاوي ) 
، والشرح (1/197. ينظر: خمتار الصحاح )الذي قيمته مخس من اإلبل: بياض يف جبهة الفرس، والُغرة العبد الغرة 

 .(14/136املمتع البن عثيمني )
( )كتاب الديات، باب جنني املرأة(، ومسلم يف "صحيحه" 6904( ح )11/  9أخرجه البخاري يف "صحيحه" )

( )كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب دية اجلنني ووجوب الدية يفج قتل اخلطأ 1681( ح )110/  5)
 وشبه العمد على عاقلة اجلاين(.

 (بتصرف.11/463ين )ينظر: املغ 
 (.10/118(، ومناهج التحصيل )11/463(، واملغين )12/212ينظر: احلاوي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

وجه سقوط القود؛ ألنه خاطئ يف النفس فصار من هذا الوجه عمد اخلطأ، وال يكون 
 .فيمتنعان ؛ذلك مجًعا بني ضدين ممتنعني، ألنه ليس جيمع بينهما يف حكم واحد

أو اللعب دون اإلتالف، فهذا من  ،يقصد التأديب منلة اليت استعملها بالنظر إىل اآل -5
دليل عدم  ؛فإن القتل بآلة غري معدة للقتل ؛صور شبه العمد الذي ال قصاص فيه

القصد؛ ألن حتصيل كل فعل باآللة املعدة له، فحصوله بغري ما أُعد له دليل عدم 
 .القصد

وإمنا احلكم مبا ظهر، فمن قصد ضرب آخر ، ىلتعا أن النيات ال يطلع عليها إال اهلل -6
كان حكمه حكم من قصد القتل عامًدا، فُقتل. ومن قصد ضرب   ؛بآلة القتل غالًبا

من ففأما شبهة العمد  ،كان حكمه مرتدًدا بني العمد واخلطأ  ؛رجل بآلة ال تقتل غالًبا
 .ه القتلجهة ما قصد ضربه، وأما شبهة اخلطأ فمن جهة أنه ضربه مبا ال يقصد ب

 الترجيح بين األقوال:
وأدلتها، وتعليالهتا، يظهر يل أن اجلناية ثالثة أنواع: عمد، وخطأ، ، بعد عرض األقوال

، وهو الوصف الذي خال من املناقشة املؤثرة لصحة دليله، وقوة تعليله، وسالمتهوشبه عمد، 
 منه القول اآلخر.

 
 ة شبه العمد.تعارض األصل والظاهر في جناي تحقيقثانًيا: 

: والظاهر يف املسألةشبه العمد، جناية  ثبوتهعدم  : هوتبني يل أن األصل يف املسألة
، وقد حتقق التعارض قيقة القصد )اجلناية، أو اللعب، أو التأديب(، واآللة املعدةحب ثبوته هو

ة النص داللفيحكم اجملتهد بالظاهر جزًما؛ ألنه استند إىل سبب منصوب شرًعا، وهو ، بينهما
                                                           

 (.12/212ينظر: احلاوي ) 
(، والكايف 7/234(، وبدائع الصنائع )26/125(، واملبسوط )3/142(، واللباب للمنبجي )7/15ينظر: األم ) 

(، والبناية 9/352(، والفروع )2/124(، واحملرر )20/295موع )(، واجمل11/463(، واملغين )5/126البن قدامة )
 (بتصرف.6/529(، وحاشية ابن عابدين )4/8(، ومغين احملتاج )9/445(، واإلنصاف )93-12/91شرح اهلداية )

 (.10/118ينظر: مناهج التحصيل ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

اقتضاء يؤيد الظاهر يف الداللة، وهو  أصل، والرتجيح بينهما قائم على -اخلرب-الشرعي
 اإلثبات.

وقد حتقُّق القول ، اء على الظاهر مامل يتبني خالفهجاء يف املبسوط: أنه جيب البن
هر يل ، ومل يظ، وداللة النص الشرعيبناًء على الظاهر وهو نوع اآللة املعدة ؛بقتل شبه العمد

 .ما خيالفه

باتباع  ؛وقد حتقق القول بقتل شبه العمد ،وأيًضا: القاضي مأمور باتباع الظاهر
 .الظاهر بالنظر إىل اآللة املعدة، وترك احلكم بالنيات

، وال يرتك إال والعمل به ،حجة جيب املصري إليه جاء يف املغين: أن خرب النيب و 
 .بالنص الشرعيقق القول بقتل شبه العمد أو أقوى منه، وقد حت ،ملعارض مثله

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

 :، واحلال الطارئة الراجحةجناية شبه العمد ثبوتهعدم تقابل احلكم املستصحب : وهو 
ويف هذا إعمال  ،، على وجه مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهدثبوتهوهي 

برتك فإن العمل حينئٍذ يكون عند حصول التعارض بينهما، و . لقاعدة تعارض األصل والظاهر
 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".األصل، والعمل بالظاهر استثناءاً من ا

 

 

                                                           

 (.15/58ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
 (.1/378ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 

 اإللقاء في الماءالمطلب الثاني: 
 أوًًل: القول في اإللقاء في الماء.

النفس، وقيل فيه إنه أن اإللقاء يف املاء إحدى صور اجلناية على تصوير المسألة: 
 .إنه جناية شبه عمد جناية عمد، وقيل أيًضا

 تحرير محل النزاع: 

 .اإللقاء يف املاء من صور جناية العمداتفق الفقهاء على أن  أوًًل:        
 ؟ على قولني: وصف املاء وحال اجملين عليهاختلفوا يف  ثانًيا:

وميكنه النجاة أو العوم فهو شبه عمد عند  إذا كان املاء عظيمًا أو قليالً  القول األول:
 .أيب حنيفة، وعمد عند املالكية عن كان على العداوة

إذا كان املاء عظيمًا وال ميكنه النجاة أو العوم ، أو غرقه حىت مات فهو  القول الثاني:
 من احلنفية، وحممد بن احلسن شبه عمد عند أيب حنيفة، وعمد عند أيب يوسف

                                                           

(، 12/279(، والذخرية للقرايف )12/42(، واحلاوي للماوردي )1308ونة للقاضي عبد الوهاب )صينظر: املع 
 (بتصرف.6/543(، وحاشية ابن عابدين )11/450واملغين البن قدامة )

(، وتبيني احلقائق 12/279)للقرايف (، والذخرية 7/234(، بدائع الصنائع للكاساين )1308ينظر: املعونة )ص 
كنز الدقائق البن جنيم (، والبحر الرائق شرح  8/304(، ومواهب اجلليل للحطاب الرعيين )6/101زيلعي )للبارعي ال

 (.6/543(، وحاشية ابن عابدين )4/340والشرح الصغري للدردير )(، 8/335)
بالتفسري  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب االنصاري، الكويف، البغدادي، فقيه، أصويل، جمتهد، حمدث، حافظ، عامل 

واملغازي وأيام العرب، وتفقه على أيب حنيفة وهو املقدم من أصحابه، وويل القضاء ببغداد لثالثة من اخللفاء العباسيني، 
ودعي بقاضي القضاة، له تصانيف منها: "كتاب اخلراج"، و"املبسوط" يف فروع الفقه احلنفي ويسمى باألصل، وتويف 

  (.13/240(، ومعجم املؤلفني )2/220يف طبقات احلنفية حملي الدين احلنفي ) هـ. ينظر: اجلواهر املضية182عام: 
هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، فقيه، جمتهد، حمدث، مسع العلم من أيب حنيفة ومالك وروى عنه الشافعي، له  

هـ. ينظر: اجلواهر 189تويف عام: تصانيف منها: "اجلامع الكبري" ، و"اجلامع الصغري" كالمها يف فروع الفقه احلنفي، 
 (.9/207(، ومعجم املؤلفني )1/526املضية يف طبقات احلنفية )
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 

 .للمالكية إن كان على العداوة واللعب، وقول للحنابلةوقول 
إذا كان املاء عظيمًا سواء كان ميكنه النجاة أو العوم أو ال ميكنه فهو  :الثالقول الث

 .عمد، وهو قول للشافعية
 
  القول األول: أدلة

 .نه قاصداً لهيج إمنا كان إمثاً يشبه العمد؛ ألنه ارتكب حُمرم دج -1        
 .أن األصل يف هذه الصورة هو القصاص أي عامده قصد به القتل-2

 
 القول الثاني: دليل

فاملوت حصل بعد فعل واملنازع يف ذلك منازع يف الواضحات؛ اإللقاء يف املاء جناية، 
 .فوجب كونه عمًدا ؛يغلب على الظن إسناد القتل إليه

 
 
 

                                                           

وتبيني احلقائق للبارعي الزيلعي  (،11/450)البن قدامه (، واملغين 7/234: بدائع الصنائع للكاساين )ينظر 
(، وحاشية ابن 5/507قناع للبهويت )(، وكشاف ال8/335(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )6/101)

 (.6/543عابدين )
 .(12/42حلاوي )اينظر:  
 (.6/101ينظر: تبيني احلقائق للبارعي الزيلعي ) 
 (بتصرف.1308ينظر: املعونة )ص 
 (بتصرف.5/507كشاف القناع )و  (،11/450ينظر: واملغين البن قدامة ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 :لثالقول الثا دليل
وحتت النار  ،إن حتت البحر نارًاف))قال:  ن النيب ع وعن عبد اهلل بن عمر 

 .((حبرًا
؛ جبامع اإللقاء يف النارباإللقاء يف املاء  شبه النيب  وجه الدًللة من الحديث:

 . النارفاإللقاء يف املاء جناية كجناية اإللقاء يف اإلتالف،
 اهناك فرقً بعدم التسليم بصحة احلديث، وعلى فرض صحته؛ فعنه جواب: أن  نوقش:
اإللقاء يف النار جناية متلفة ال يقدم الناس عليها خمتارين، وليس اإللقاء يف املاء  ،بني املاء والنار

ون بف، فال ينسظُ أو تن ،دملن حيسن السباحة جناية عليه؛ ألن الناس قد يعومون فيه خمتارين لتربُ 
 .إىل تغرير

هل القصد  ؛حقيقة اإللقاء يف املاء تقوم على النظر يف السبب الظاهر بأن ونوقش
 .ةالدي فيستحقأم اللعب واملزاح،  ،يثبت للمجين عليه حق القصاصف ،عتداءاال

 الترجيح بين األقوال:
حة قياس املاء على لص، عمد بعد عرض األقوال يظهر يل أن اإللقاء يف املاء جناية

 .النار يف اإلتالف، وحصول املوت بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه
 

                                                           

 ( )كتاب الطهارة، باب الوضوء مباء البحر( والرتمذي يف "جامعه" 83( ح )31/  1أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
( )أبواب الطهارة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور(، 69( ح )111/ 1)

( ح 392/  4وابن ماجه يف "سننه" ) ( )كتاب الصيد، ميتة البحر(،4843( ح )489/  4والنسائي يف "الكربى" )
(، 2/424( )أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء مباء البحر(.قال ابن حجر: ليس بصحيح، تلخيص احلبري )3246)

 (.1/691وقال األلباين: منكر، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة )
 (بتصرف.12/42ينظر: احلاوي ) 
 (.12/42ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.4/340(، والشرح الصغري )8/304(، ومواهب اجلليل )1308ينظر: املعونة )ص 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 تعارض األصل والظاهر في اإللقاء في الماء. تحقيقثانًيا: 
" من جناية العمد إىل جناية هو "األصل براءة الذمة :تبني يل أن األصل يف املسألة

 وأ ا،أو لعبً  اعتداءاً،، سواء أكان القصد جناية العمدو ه :والظاهر يف املسألةشبه العمد، 
ألنه استند إىل سبب  ؛فيحكم اجملتهد بالظاهر على األصح، ، وقد حتقق التعارض بينهماامزاحً 

، والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد باإللقاء يف املاءحصول املوت وهو قوي منضبط، 
حمرمة من بعضهم  ؛وأعراضهم ،وأمواهلم ،اء املسلمني"األصل أن دم أن الظاهر يف الداللة، وهو

 .على بعض

، وقد حتقق القول جبناية جاء يف املبسوط: جيب البناء على الظاهر مامل يتبني خالفه
 ومل يظهر يل ما خيالفه.  ،اإللقاء يف املاء بناًء على الظاهر، وهو غلبة ظن موت النفس باملاء

، وقد حتقق القول جبناية اإللقاء يف املاء ور باتباع الظاهرمأم وجاء فيه أيًضا: القاضي
 الذي يوجب قصاًصا. ؛بالنظر إىل غلبة الظن يف موت النفس باملاء ؛باتباع الظاهر

، وقد حتقَّق القول يف اإللقاء يف املاء وجاء أيًضا: األحكام تبىن على العادة الظاهرة
ا، فلو أقر اجلاين بفعل اإللقاء سيحكم عليه القاضي بناًء على الظاهر وليس تومهً  ؛أنه جناية

 قصاص. الب
 
 
 
 

                                                           

 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
 (.283/ 3ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) 
 (.15/58ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
 (.5/228ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

عند تعذر الوقوف  ؛وأيًضا: األصل يف الشرع إقامة السبب الظاهر مقام املعىن اخلفي
وترك املعىن  ،، وقد حتقق إقامة السبب يف اإللقاء يف املاء أنه جناية حبقيقة القصدعليه

غلبة الظن يف موت  ، وقصدالفلم تتحقق الرباءة مع  ؛اءة الذمةوهو القول إن األصل بر  ؛اخلفي
 النفس باملاء.

يف فعل اإللقاء يف  ،، فجزاء اجلاين القصاصوأيًضا: اجلزاء إمنا جيب حبسب اجلناية
 املاء، ال أن يرتك بال جزاء وعقاب.

وجاء يف بدائع الصنائع: األصل أن احلكم مىت ظهر ُعقيب سبب حيال على ذلك 
مبوته من املاء، أو حصول األذى له، فاحلكم  ؛، وقد حتقق السبب يف اجملين عليهلسببا

 بذلك السبب. قصاصالحيال باالستيفاء من اجلاين ب

، وقد حتقق القول يف اإللقاء يف وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 د.قصالوهو  ؛بالنظر إىل ظاهر احلال ؛املاء أنه جناية

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
، واحلال الطارئة من جناية العمد وهو براءة ذمة امللقي: تقابل احلكم املستصحب

على وجه مينع كل منهما ما ؛ بغلبة موت النفس باملاء ثبوت اجلناية على امللقيوهي : الراجحة
والظاهر. فعند حصول  دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل

لقاعدة برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من افإن العمل حينئٍذ يكون التعارض بينهما، 
 الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".

                                                           

 (.1/62ينظر: ) 
 (.4/122ينظر: ) 
 (.1/323: )ينظر 
 (.1/178ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في الجناية على النف 
 وفيه مطلبان: 

 ميتة.لجنين وأمه اًلستيفاء لالمطلب األول: 
 لجنني وأمه ميتة.االستيفاء لأواًل: القول يف 

 لجنني وأمه ميتة.االستيفاء لتعارض األصل والظاهر يف  حتقيقثانياً: 
 .بال إكراه المطلب الثاني: جناية سقاية السم

 .بال إكراه أواًل: القول يف جناية سقاية السم
 .بال إكراه تعارض األصل والظاهر يف جناية سقاية السم حتقيقثانياً: 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 لجنين وأمه ميتةل المطلب األول: اًلستيفاء
 لجنين وأمه ميتة.اًلستيفاء لأوًًل: القول في 

مع من االعتداء هناك اختالف يف احلكم بني موت اجلنني مباشرة تصوير المسألة: 
 ةاالستيفاء بالغر وأمه حيَّة؛ ألن كلتا احلالتني يرتتب عليهما أثر خمتلف يف  هوموت ،موت أمه

 من عدمها.
 تحرير محل النزاع:

 اجلنني يتسبب يف موته وأمه حية الغرة.اتفق الفقهاء على أن يف  أوًًل: 
 على قولني:وأمه ميتة اختلفوا يف حق اجلنني من الُغرة   ثانًيا:

 .احلنفية، واملالكية، والشافعية قولالشيء، وهو  القول األول:

 .من املالكية، وقول للحنابلة ل أشهبقو فيه الُغرة، وهو  القول الثاني:
 

 أدلة القول األول:
يتمكن االشتباه يف هالك اجلنني إذا انفصل بعد موت األم، فرمبا كان ذلك بالضربة،  -1

خبالف ما إذا   ؛ومع اشتباه السبب ال جيب الضمان ،حنباس نفسه هبالكهااورمبا كان ب
 -رمحه اهلل-وهذا على أصل أيب حنيفةانفصل اجلنني ميًتا عنها، و كانت األم حيَّة 

ظاهر؛ ألنه ال جيعل ذكاة األم ذكاة اجلنني، وكذلك ال جيعل قتل األم قتاًل للجنني؛ 
                                                           

 ( .78)ص سبق تعريفها الُغرة:   
(، و 3/170(، واللباب للميداين )90و 26/89(، واملبسوط للسرخسي )12/390ينظر: احلاوي للماوردي) 

 (.4/269(، وحاشية الدسوقي )6/589(، وحاشية ابن عابدين )10/223مناهج التحصيل للرجراجي )
هو أشهب بن عبد العزيز القيسي اجلعدي الفقيه املالكي، املصري، تفقه على مالك وهو ثقة فيما روى عنه، وأدركه  

هـ، ينظر: وفيات األعيان البن 204الشافعي وقال عنه: ما نظرت أحدًا من املصريني مثله لوال طيش فيه، تويف عام: 
 (.1/89طبقات احلنفية البن خملوف )(، وشجرة النور الزكية يف 1/238خلكان )

 (.10/223(، و مناهج التحصيل للرجراجي )12/62ملغين البن قدامة )انظر: ي 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

ومع اشتباه السبب ال جيب الضمان، حيث إنه لو  ،ألنه ال سبب ملوته سوى الضربة
ت بالضربة وقد ما ؛ففيه الدية؛ ألن االشتباه زال حيث انفصل حيًّا ؛خرج حيًّا مث مات

 .بعد ما صار نفًسا من كل وجه، فتجب الدية كاملة
أنه ال ميتنع أن جيب فيه الُغرة؛ ألن األصل فيه بقاء احلياة إىل أن يتحقق املوت  نوقش:

 .فيسقط به 
 ؛إذ حياته حبياهتا، وتنفسه بتنفسها ؛فأحيل إليه ؛أن موت األم سبب ملوته ظاهر -2

 .فال يضمن بالشك ،حتمال فيه أقلإذ اال؛ فيتحقق موته مبوهتا
، وهذا املولود لضعفه خُيشى عليه ال موته بالفور  -3 يدل على أنه من ضرب اجلاين مات 

 فيمكن أن موته بغري ضرب اجلاين؛ ألن اجلنني إذا استهلَّ  ؛املوت بأدىن األسباب
 .كن فيه ُغرةيفلم  ؛صار من مجلة األحياء

ها بعد موجب لسقوط ُغرمه، كما لو ديس بطنُ  ؛د موت األمأن انفصال اجلنني ميًتا بع -4
وهو بدياستها بعد املوت خمصوص باجلناية، وقتله  ،املوت فألقت جنيًنا ميًتا مل يضمن

 .غري خمصوص هبا، فكان سقوط الُغرم أحق
غري بعد املوت موته مبوت األم، واملديسة أن وإن سقطت الُغرة فألن الظاهر  نوقش:

 .م ُيضمن جنينها، واملضروبة مضمونة فُضمن جنينهامضمونة فل

                                                           

 .(90و 26/89) ينظر: املبسوط  
 (.12/390ينظر: احلاوي ) 
 (.6/589(، وحاشية ابن عابدين )3/170ينظر: اللباب للميداين ) 
 (.372: أي صرخ وصاح ورفع صوته، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي أليب منصور اهلروي )صاستهل 
 (.4/269ينظر: حاشية الدسوقي ) 
 (.12/389ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.12/390ينظر: احلاوي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

مبنزلة تلف عضو منها،  عنها، تلف اجلنني قبل االنفصالف-أن اجلنني مبنزلة أعضائها -5
فال دية  ؛دية، ولو تلف بعد موهتااللكان فيه  ؛ولو تلف عضو من أعضائها قبل موهتا

 ألمرين:-فيه
 األعضاء.ك  ؛والبيع ،اتباعه هلا يف العتق األول:
يتبعها يف كما ال ،  يف بعض األحكام فال ميتنع أن يتميَّز عنهابعدم التسليم؛  نوقش:
 .الردة بعد الوالدة
فلو كانت  املنفصلة، كما ال تفرد به األعضاء  ؛وال صالة ،أنه ال يفرد بغسل الثاني:

 .وجب أن تكون غرة جنينها داخلة يف ديتها ،أعضائها داخلة يف ديتهاأروش
وليس يف إسقاط الصالة عليه ما مينع  ،فهو يُغسلبعدم التسليم أنه ال يغسل،  نوقش:

 .كما ال يُغسل الشهيد والذمي  ،من انفراده بنفسه
 أدلة القول الثاني:

قتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر ا))قال:  عن أيب هريرة  -1
أو  ،عبد :فقضى أن دية جنينها غرة ؛لنيب فاختصموا إىل ا ،فقتلتها وما يف بطنها

 .(، وقضى أن دية املرأة على عاقلتها( ،أمة
 حياة األم؛أن كل جناية ُضمن هبا اجلنني إذا سقط يف  وجه الدًللة من الحديث:

 .الذي سقط حيًّا مث ماتوفاة األم؛ كاجلنني وجب أن يضمن هبا اجلنني إذا سقط بعد 
                                                           

 (بتصرف.10/223ينظر: مناهج التحصيل ) 
 (.12/390ينظر: احلاوي ) 
 (.6/284: دية اجلراحة. ينظر: العني )األرش 
 (.390و 12/389ينظر: احلاوي ) 
 (.12/390ينظر: احلاوي ) 
 (.78سبق خترجيه ) 
 (بتصرف.12/390ينظر: احلاوي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

حياة كما لو سقط يف   ،، وُعلم ذلك خبروجه، فوجب ضمانهايةباجلنأن اجلنني تلف  -2
يف األم ، فكذلك إذا سقط ميًتا، كما لو أسقطته اجلاين ، ألنه لو سقط حيًّا ضمنهاألم

 .حياهتا
 

 الترجيح بين األقوال:
االستيفاء للجنني وأمه ميتة الدية غرة، ملوافقة اخلرب بعد عرض األقوال يظهر يل أن يف 

اهلل )) حيث قال: حبديث النيب عمر امرأتان من هذيل...( ولعمل الصحايب )اقتتلت
، وعضده معىن . عندما ذُكر عنده حديث النيب((أكرب لو مل نسمع هذا، قضينا بغريه

حياة كما لو سقط يف   ،ذلك خبروجه، فوجب ضمانه، وُعلم باجلنايةأن اجلنني تلف حسي 
 .يف حياهتااألم ، فكذلك إذا سقط ميًتا، كما لو أسقطته اجلاين ، ألنه لو سقط حيًّا ضمنهاألم

 
 لجنين وأمه ميتة.اًلستيفاء لتعارض األصل والظاهر في تحقيق ثانًيا:  

هو  :الظاهر يف املسألةو  هو االستيفاء للجنني بالغرة، :تبني يل أن األصل يف املسألة
فيحكم اجملتهد باألصل جزًما؛ ألنه عارضه  ،، وقد حتقق التعارض بينهماعدم االستيفاء هبا

 بالضربة، أو حببس نفسه، أو بسبب آخرأهو احتمال جمرد، وهو االشتباه يف موت اجلنني، 
 . والرتجيح بينهما قائم على اقتضاء اإلثبات.عند اجلناية

                                                           

 (بتصرف.12/62ينظر: املغين ) 
 4( )كتاب القسامة، قتل املرأة باملرأة(، وأبو داود يف "سننه" )6915( ح )332/  6ه النسائي يف "الكربى" )أخرج 

: سنده صحيح، بلوغ املرام من أدلة األحكام ابن حجر( )كتاب الديات، باب دية اجلنني(. قال 4572( ح )317/ 
 .(6460( ح )3/666تدرك )، وهي زيادة من احلاكم يف املس(356)ص
 (.72/ 8االستذكار البن عبد الرب ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

والعمل به، وال يرتك إال ملعارض  ،حجة جيب املصري إليه  النيب جاء يف املغين: خرب
 :)فقضى أن دية جنينها غرة(.، وقد حتقق القول بغرة للجنني خبرب النيب مثله أو أقوى منه

، وقد تبث حكم هذه أو إمجاع ،أو قياس ،احلكم ال يثبت إال بنص وجاء أيًضا:
 رة(.اجلناية بنص: )فقضى أن دية جنينها غ

، وقد حتقق القول يف جناية اجلنني وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
، حيث إنه يستحيل أن -وهو القصد-بالنظر إىل ظاهر احلال  ؛أنه جناية شبه عمد ؛وأمه ميتة

 يظهر أمر خيالف القصد.
اخلفي عند تعذر وجاء يف املبسوط: األصل يف الشرع إقامة السبب الظاهر مقام املعىن 

 :أنه جناية، وترك املعىن اخلفي ؛، وقد حتققت إقامة السبب يف اجلنني وأمه ميتةالوقوف عليه
 .بسبب آخر غري اجلناية وهو االشتباه يف موته

أو  ،، فجزاء اجلاين إما القصاصوجاء فيه أيًضا: اجلزاء إمنا جيب حبسب اجلناية
 ، ال أن يرتك بال جزاء وعقاب.يف فعل اجلناية على اجلنني ؛الدية

حيال على ذلك  ؛وجاء يف بدائع الصنائع: األصل أن احلكم مىت ظهر عقيب سبب
، وقد حتقق السبب يف اجلنني مبوته بعد اجلناية عليه، فاحلكم حيال باالستيفاء من السبب

 اجلاين بدفع الُغرة بذلك السبب.
 
 

                                                           

 (.1/378ينظر: ) 
 (.1/395ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 
 (.1/62ينظر: ) 
 (.4/122ينظر: ) 
 (.1/323ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة: 

عدم  وهي :، واحلال الطارئة الراجحةاالستيفاء بالغرةكم املستصحب : وهو تقابل احل
على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال االستيفاء هبا، 

لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ يكون بأحد 
بثبوت الغرة على اجلاين، ويرتك املشكوك فيه بعدم حتملها لالشتباه يف  ؛املتعارضني، وهو املتيقن

 سبب املوت. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 بال إكراه سقاية السمالمطلب الثاني: جناية 
 

 .بال إكراه أوًًل: القول في سقاية السم
كأن خيلط السم بشيء أو يهديه طعاًما  -سقاية املسموم بال إكراهتصوير المسألة: 

 ؟هل سقاية السم بال إكراه جناية عمدخملوطًا به، 
 

 تحرير محل النزاع: 
وفيه  ،جناية عمد ؛أو أكله ،اتفق الفقهاء على أن سقي السم باإلكراه على شربهأوًًل: 

 القصاص. 
 اختلفوا يف حكم تقدمي السم بال إكراه على قولني: ثانًيا:

 ،احلنفيَّة قولالتعزير، وهو ليس جبناية وفيه سقي السم بال إكراه فيه  ل:القول األو 
 .لشافعيَّةاو 

  للمالكيَّة، وأبو حامد قولسقي السم بال إكراه جناية عمد، وهو  :ثانيالقول ال
 . من الشافعيَّة، وقول للحنابلة

 

                                                           

(، والبحر 20/312) (، واجملموع للنووي7/235(، وبدائع الصنائع للكاساين )12/87ينظر: احلاوي للماوردي ) 
 (.6/542(، و حاشية ابن عابدين )336و8/335الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )

هو أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب طاهر اإلسفراييين، أبو حامد، انتهت إليه رئاسة املذهب ببغداد، واتفق املوافق  
هـ. 406لى شرح املزين تقدر بنحو مخسني جملد، تويف عام: واملخالف على تفضيله وتقدميه يف جودة الفقه، له تعليقات ع

 (.1/172(، وطبقات الشافعية البن قاضي ُشهبة )13/13ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب )
(، 455-11/453(، واملغين البن قدامة )7/235(، وبدائع الصنائع للكاساين )12/86ينظر: احلاوي للماوردي ) 

(، والبحر 9/354(، والفروع البن مفلح مشس الدين "األب")12/284(، والذخرية للقرايف )20/312واجملموع للنووي)
 (.5/508(، وكشاف القناع للبهويت )336و8/335الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 :ولة القول األأدل
فجيء  ؛فأكل منها ،بشاة مسمومة ن يهودية أتت النيب أ)) عن أنس بن مالك  -1

 .(( هبا، فقيل: أال نقتلها؟ قال: ال
 

بقتلها، وهذا يدل على أن تقدمي السم يف  مل يأمر النيب يث:وجه الدًللة من الحد
 ؛واملعلوم أن اجلنايات اليت ليس فيها حد مقدر ،الطعام بال إكراه ليس جبناية ليقام فيها حد

 .فيها التعزير
، فلم يذكر فيه أن أحًدا مات من السم، وال جيب فأما حديث أنس  نوقش:

مل يقتلها قبل أن ميوت بشر بن  أن يكون النيب  القصاص إال أن يُقتل به، وجيوز
فسأهلا، فاعرتفت، فقتلها. فنقل الصحايب أنس  ، فلما مات أرسل إليها النيب الرباء
 وجيوز أن يرتك قتلها؛  ،صدر القصة دون آخرها، ويتعني محله عليه؛ مجًعا بني اخلربين

فاختل العمد بالنسبة إىل  ؛يب لكوهنا ما قصدت بشر بن الرباء، إمنا قصدت قتل الن
 .بشر

 .أن اجملين عليه أكله خمتارًا، فأشبه ما لو ُقدِّم إليه سكيًنا فطعن هبا نفسه -2
هناك فرق؛ ألهنا ال تُقدم إىل اإلنسان ليقتل هبا نفسه، إمنا تُقدم إليه لينتفع  نوقش:

 .هبا، وهو عامل مبضرهتا ونفعها
                                                           

( ) كتاب اهلبة وفضلها ، باب قبول اهلدية من املشركني ( 2617( ح )163/  3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب السالم ، باب السم (.2190( ح )14/  7ومسلم يف "صحيحه" )

 (.336و8/335(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )7/235ينظر: بدائع الصنائع ) 
(، 3/30. ينظر: الثقات البن حبان )بشر بن الرباء بن معرور، شهد بدر، وأكل الشاة املسمومة مع النيب  

 (.1/163وغوامض األمساء املبهمة البن بشكوال )
 (.455-11/453ينظر: املغين ) 
 (.6/542(، حاشية ابن عابدين )20/312(، واجملموع )12/87ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.455-11/453ينظر: املغين ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 :ثانيأدلة القول ال
وال يقبل الصدقة، فأهدت  ،يأكل اهلدية ان رسول اهلل ك))قال:   سلمة عن أيب -1

، مث رفع النيب له امرأة من يهود خيرب شاة مصلية، فتناول منها، وتناول بشر بن الرباء
يده، مث قال: إن هذه ختربين أهنا مسمومة، فمات بشر بن الرباء فأرسل إليها ،

ا مل يضرك شيء، وإن كنت ؟ فقالت: إن كنت نبيً ى ما صنعتج : ما محلك علالنيب 
 .((فقتلت ا أرحت الناس منك، فأمر هبا رسول اهلل ملكً 

بقتل اليهوديَّة بعد موت بشر من السمِّ،  أمر النيب وجه الدًللة من الحديث: 
 .حيث إهنا قدمته مع الطعام بال إكراه

 .إىل القتل كثريًا، ويُعد من صور القتل العمد السم مما يقتل غالًبا، ويُتخذ طريًقا -2
 الترجيح بين األقوال:

؛ لداللة اخلرب بعد عرض األقوال يظهر يل أن يف سقاية السم بال إكراه جناية عمد
السم مما يقتل غالًبا، ويُتخذ طريًقا إىل  وعضده معىن حسي بأن بإقامة القصاص على اليهودية،

 . القتل كثريًا
 
 .بال إكراه حقيق تعارض األصل والظاهرفي سقاية السمثانياً: ت

، والظاهر "براءة ذمة الساقي"األصل براءة الذمة : هوتبني يل أن األصل يف املسألة
فيحكم اجملتهد بالظاهر ، ، وقد حتقق التعارض بينهماالقصاص من اليهودية : هويف املسألة

                                                           

 مسا أو أطعمه فمات أيقاد منه(. ( )كتاب الديات، باب فيمن سقى رجال295/  4أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
(. قال األلباين: صحيح، 12/149قال املنذري: حديث مرسل، ينظر: عون املعبود شرح سنن أيب داود لشرف احلق )

 (.1/2صحيح سنن أيب داود )
(، والبحر الرائق 7/235( بدائع الصنائع )20/312(، واجملموع )12/85(، واحلاوي )12/284ينظر: الذخرية ) 

 (بتصرف.336و8/335شرح كنز الدقائق )
 (.5/508(، وكشاف القناع )9/354(، والفروع )455-11/453ينظر: املغين ) 
 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 قصاص من اليهودية كما نص اخلرب،؛ وهو الجزًما؛ ألنه استند إىل سبب منصوب شرًعا
وعلى أصل يؤيد الظاهر يف الداللة، وهو "األصل  ،والرتجيح بينهما قائم على اقتضاء اإلثبات

 .حمرمة من بعضهم على بعض ؛وأعراضهم ،وأمواهلم ،أن دماء املسلمني
ارض والعمل به، وال يرتك إال ملع ،حجة جيب املصري إليه جاء يف املغين: خرب النيب 

 :)فأمر هبا رسول اهلل خبرب النيب  ، وقد حتقق القول بقتل الساقيأو أقوى منه ،مثله
 فُقتلت(.

، وقد تبث حكم هذه أو إمجاع ،أو قياس ،وجاء أيًضا: احلكم ال يثبت إال بنص
 فُقتلت(. اجلناية بنص: )فأمر هبا رسول اهلل 

، وقد حتقق القول يف جناية سقاية احلالوجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة ب
وهو املوت بعد سقي السم، حيث  ؛، وأنه جناية عمد بالنظر إىل ظاهر احلالبال إكراه السمِّ 

 إنه يستحيل أن يظهر أمر خيالفه.
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة: 
 :ة الراجحةال الطارئتقابل احلكم املستصحب : وهو براءة ذمة الساقي من اجلناية، واحل

ويف  على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. القصاص من اليهودية، ووه
فإن العمل حينئٍذ هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، 

 ك".لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشبرتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءاً من ايكون 
 

 
                                                           

 (.283/ 3ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) 
 (.1/378ينظر: ) 
 (.1/395ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر في الجناية على مادون النف 
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: اًلستيفاء فيما دون الموضحة.
 أواًل: القول يف االستيفاء فيما دون املوضحة.

 تعارض األصل والظاهر يف االستيفاء فيما دون املوضحة. حتقيقثانياً: 
 ستيفاء من العضو المشلول.ني: اًلالمطلب الثا

 أواًل: القول يف اإلستيفاء من العضو املشلول.
 .تعارض األصل والظاهر يف اإلستيفاء من العضو املشلول حتقيقثانياً: 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 اًلستيفاء فيما دون الموضحةالمطلب األول: 
 

 أوًًل: القول في اًلستيفاء فيما دون الموضحة.
يف تعريف املوضحة واجلراح اليت دوهنا واجلراح اليت  من خالل النظرتصوير المسألة: 

أهنا: باالختالف يف حكم كل منها، فُعرفت املوضحة  ،فوقها ظهر يل من االختالف يف صورها
.وقد نص الشرع بأن يف املوضحة القصاص، واجلراحات اليت تُبدي وضح العظم أي: بياضه

كاهلامشة واملنقلة -وما فوقها -املتالمحة والسمحاقكاحلارصة والبازلة والدامية والباضعة و -دوهنا 
 .، القصاص فيها بل فيها أرش أو حكومةعلى الرتتيب -واملأمومة والدامغة

 
 تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن يف املوضحة القصاص، وما فوقها من اجلراحات ال قصاص أوًًل: 
 فيها.

 قصاص؟ أو فيها األرش أو احلكومة؟ على قولني: اختلفوا يف ما دون املوضحة ثانياً:
                                                           

 (.1/448ى ألفاظ املقنع للبعلي )املطلع عل 
الشجة اليت تبزل اجللد أي تشقه ويرشح منها الدم، وتسمى  :والبازلةالشجة اليت حترص اجللد أي تشقه،  :الحارصة 

الشجة اليت وصلت  :والِسمحاقالشجة اليت تشق اللحم بعد اجللد وال يسيل هبا الدم،  :والباضعةبالدامية أو الدامعة، 
وتكسره، ويصري منها يف العظم صديع مثل  اليت هتشم العظم تصيبه :والهاشمةإىل القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس، 

(، ومعجم لغة الفقهاء للقلعجي وقنييب 1/448الشعرة وتلمس باللسان خلفائه. ينظر: املطلع )
اليت تنقل العظم عن موضعه بعد كسره.  :والمنقلةاليت تقطع اجللد وتأخذ يف اللحم،  :.والمتالحمة(بتصرف1/162)

اجلرح يف الرأس إذا بلغت : والمأمومة(بتصرف.1/165ينظر: طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهيَّة لنجم الدين النسفي )
( 2/142اجلرح يف الرأس إذا بلغت الدماغ. ينظر: احملرر أليب الربكات بن تيمية ) :والدامغة الغشاء املغلف للدماغ.

 (بتصرف.1/162ومعجم لغة الفقهاء )
 له القيمتني بني فما منها، بريء عبد كأنه نقدره مث به، جناية ال عبد كأنه عليه ُجين الذي هذا نقدر أن :احلكومة 
بتصرف. (14/161، والشرح املمتع البن عثيمني )(12/400(، والذخرية )2/144رر ). ينظر: احمل.الدية من نسبته مثل

 (.89سبق تعريفه )ص واألرش: 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

-ظاهر الرواية عن أيب حنيفةفيما دون املوضحة فيها القصاص، وهو  القول األول:ب
 .، وقول للمالكية-يرمحه اهلل

رواية عن أيب حنيفة، األرش أو احلكومة، وهو  افيما دون املوضحة فيه القول الثاني:
 .احلنابلة، و -يرمحهما اهلل-وقول للشافعي

 
 أدلة القول األول:

 هت مت خت حت جت هب  مب خب قال تعاىل: -1
   جسحس  مخ جخ مح جح مج مثحج

. 
اآلية تفيد بعمومها أن النفس تُقتل بالنفس، وتفقأ العني بالعني، ويقطع  وجه الدًللة من اآلية:

ذكر ما ذكر وخص ما  ألنف باألنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص اجلراح باجلراح. واهلل ا
فعّم مبا نبه فيه من  حسجس مخخص يف العني واألنف والسن، فقال بعد ذلك

 .، وجراح ما دون املوضحة تدخل يف ذلك العمومذلك وبينه النيب 

                                                           

ة للبابريت (، والعناية شرح اهلداي10/131(، ومناهج التحصيل للرجراجي)26/74ينظر: املبسوط للسرخسي ) 
 (.4/350(، والشرح الصغري للدردير )8/382(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق)15/167)

(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين 26/74(، واملبسوط للسرخسي )12/156ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 11/540(، واملغين البن قدامة )7/309(، وبدائع الصنائع للكاساين )11/362)

 (.5/559(، وكشاف القناع للبهويت )5/355(، ومغين احملتاج للشربيين )8/382البن جنيم )

 45سورة املائدة:  
يم البن (، وتفسري القرآن العظ10/131(، ومناهج التحصيل للرجراجي)2/135ينظر: أحكام القرآن البن العريب ) 

 (بتصرف.5/236كثري )
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 .((ال قصاص يف عظم))قاال:  عن ابن مسعود وابن عمر  -2
ألن ؛ املفهوم من ذلك وجوب القصاص فيما دون املوضحةوجه الدًللة من األثر: 

 . اعتبار املماثلة متعذر الحتمال الزيادة والنقصان
احلكومة يف ما دون  عن الصحابة بأن احلديث إسناده ضعيف، وقد ثبت نوقش:

 .املوضحة

، مث إذا عرف أن استيفاء املثل فيه ممكن؛ ألنه ميكن معرفة قدر غور اجلراحة باملسبار -3
قدره به يعمل حديدة على قدره فتنفذ يف اللحم إىل آخرها فيستويف منه مثل ما 

 .فعل
 أدلة القول الثاني:

السكني،  أنه ال ميكن اعتبار املساواة فيه؛ ألن ما دون املوضحة ليس له حد ينتهي إليه -1
 .وهي جراحة ال تنتهي إىل عظم

أنه ال يؤمن فيها الزيادة، فأشبه كسر العظام، أي أنه إن اقتص من غري تقدير، أفضى  -2
إىل أن يأخذ أكثر من حقه، وإن اعترب مقدار العمق، أفضى إىل أن يقتص من الباضعة 

                                                           

قاد (، وابن أيب شيبة ( ) كتاب العقول، باب ما ال يست18023( ح )461/  9أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ) 
بإسناد  ( ) كتاب الديات، الرجل يصيب سن الرجل (. قال ابن حجر: روي27692( ح )117/  14يف "مصنفه" )

ضعيف منقطع عن عمر قال: إنا ال نقيد من العظام، وبإسناد ضعيف عن ابن عباس: ليس يف العظام قصاص، الدراية يف 
أهنم جيرون على ما دون املوضحة دية أو  (. وأُثر عن الصحابة عمر وعثمان وعلي 2/269ختريج أحاديث اهلداية )

 (.5/352السابق ) صدرحكومة، امل
(، والبحر الرائق شرح كنز 15/167(، والعناية شرح اهلداية )7/309(، وبدائع الصنائع )26/74بسوط )ينظر: امل 

 (.8/382الدقائق)
 (.26/74ينظر: املبسوط ) 
 (.2/97جليم أليب عمرو الشيباين ): الفتيلة اليت حُيشى هبا الشجة، وهو ما يسرب به اجلرح ويقدر غوره.ينظر: ااملسبار 
 (بتصرف.8/382(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )309/ 7ينظر: بدائع الصنائع ) 
 ( بتصرف.5/255(، ومغين احملتاج )8/382(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )309/ 7ينظر: بدائع الصنائع ) 

file:///C:/Users/Dr_Hanan/AppData/Program%20Files/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(233623)
file:///C:/Users/Dr_Hanan/AppData/Program%20Files/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(268870)
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

كثريًا، حبيث والسمحاق موضحة، ومن الباضعة مسحاقًا؛ ألنه قد يكون حلم املشجوج  
 يكون عمق باضعته كعمق موضحة الشاج، أو مسحاقًا، وألننا مل نعترب يف املوضحة قدر 

 .عمقها، فكذلك يف غريها
 الترجيح بين األقوال:

 غالب ألن؛ أو حكومة أرشبعد عرض األقوال يظهر يل أن ما دون املوضحة فيها 
قياس ما دون املوضحة على  ؛و القياس ،ملوافقة عمل الصحابة و  ،مقدر شيء فيها الشجاج

ما فوقها يف االستيفاء فما دون املوضحة تشبه كسر العظام فال يؤمن فيها الزيادة، وعضده 
 معىن عقلي أن ما دون املوضحة لس له حد ينتهي إليه السكني.

املنع من الزيادة املنع من القصاص؛ ألهنا  يف تفسريه: )ومن ضرورة قال ابن عاشور
 .من لوازمه، فال ميكن املنع منها إال باملنع منه، وهذا ال خالف فيه بني الفقهاء(

 
 تعارض األصل والظاهر في اًلستيفاء فيما دون الموضحة. تحقيقثانًيا: 

 :املسألة ، والظاهر يفالقصاص من ما دون املوضحة : هوتبني يل أن األصل يف املسألة
فيحكم اجملتهد بالظاهر على األصح، ، ، وقد حتقق التعارض بينهمااألرش أو احلكومةهو 

التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصل لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو عدم حتُقق املماثلة؛ 

                                                           

(، وكشاف القناع 11/540(، واملغين )11/365إلمام الشافعي )(، والبيان يف مذهب ا12/156ينظر: احلاوي ) 
 ( بتصرف.5/559)

 .(14/161) عثيمني البن املمتع الشرحينظر:  
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، من علماء العصر شيخ اجلامع بالزيتونة يف تونس، تويف عام:  

ها: "حواشي على التنقيح للقرايف" و"التوضيح والتصحيح" يف أصول الفقه هـ، تأثر مبحمد عبده، له تصانيف من1393
و"مقاصد الشريعة اإلسالميَّة" و"الوقف وآثاره يف اإلسالم" يف الفقه. ينظر: شيخ اجلامع حممد الطاهر ابن عاشور للدكتور 

 (.251-35بلقاسم الغايل )ص
 (، بتصرف.6/215ينظر: التحرير والتنوير ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

يؤيد أصل يف حلم وعظم اجلاين واجملين عليه، والرتجيح بينهما قائم على  لت بايُن اخلجلقةوذلك 
 .الظاهر يف الداللة، وهو األصل يف اجلراح احلكومة

، هنا يف جراحة ما دون جاء يف املبسوط: القصاص ينبين على معرفة املساواة
املوضحة ال ميكن حتقق املساواة عند االستيفاء يف قدر اجلراحة مع اجلاين، فإذا مل تثبت املساواة 

 فال جيوز القصاص.

، سبب عدم حتقق املماثلة عند االستيفاء صل الرتجيح بقوة السببوجاء أيًضا: األ
نص ال داللةسبب قوي، عند التعارض يغلب على السبب الضعيف وهو القصاص بهو 

 .الشرعي

، هنا مل تتحقَّق املماثلة عند وأيًضا: جيب البناء على الظاهر مامل يتبني خالفه
 راحة هذه ال تنتهي إىل عظم، ومل يظهر يل ما خيالفه.االستيفاء، بناًء على الظاهر وهو أن اجل

، فهذه وجاء يف األشباه والنظائر للسبكي: املماثلة يف القصاص مرعيَّة إال يف مسائل
 من املسائل املستثناه عن حتقق املماثلة يف القصاص.-ما دون املوضحة وما فوقها -اجلراح

، وقد تبث حكم هذه ياس أو إمجاعوجاء يف املغين: احلكم ال يثبت إال بنص أو ق
 اجلناية بقياس ما دون املوضحة على ما فوق املوضحة.

 
 
 

                                                           

 (.4/202اجملتهد ) بداية 
 (.26/80ينظر: ) 
 (.7/77ينظر: ) 
 (.15/58ينظر: ) 
 (.1/391ينظر: ) 
 (.1/395ينظر: ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

ال الطارئة تقابل احلكم املستصحب : وهو القصاص على ما دون املوضحة واحل
منهما ما دل على وجه مينع كل  تباين اخلجلقةاألرش أو احلكومة فيما دوهنا لوهي  :الراجحة

عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول 
لقاعدة برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من افإن العمل حينئٍذ يكون التعارض بينهما، 

 الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 اًلستيفاء من العضو المشلولالمطلب الثاني: 
 : القول في دعوى اًلستيفاء من العضو المشلول.أوًًل 

بني األعضاء -يرمحه اهلل-من خالل النظر يف املسألة فرق الشافعيتصوير المسألة: 
الباطنة واألعضاء الظاهرة يف االستيفاء من العضو املشلول، وذكر إقامة البينة لكل من اجلاين 

 أو اجملين عليه يف إثبات دعواه. 
على أن يف األعضاء الباطنة كالذكر واألنثيني القول قول اجملين عليه  الشافعيفقد نصَّ 

، وهو مع ميينه على سالمتها، وله القود. إال أن يقيم اجلاين البينة على ما ادعاه من الشلل
 . النصَّ األول

ونص يف األعضاء الظاهرة كاليدين والرجلني واألنف والعينني أن القول قول اجلاين مع 
، وهو غري سليمة، وال قود عليه وال دية. إال أن يقيم اجملين عليه البينة على سالمته ميينه أهنا

 النصَّ الثاين.
 

 تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن من شروط القصاص يف ما دون النفس املماثلة يف قدر  أوًًل: 

، حيث إنه ال يقتص يف األعضاء الظاهرة االستيفاء من اجلاين بعضو مماثل لعضو اجملين عليه
 .منه إذا كان عضو اجملين عليه غري مماثل لعضو اجلاين أي كان مشلواًل 

على الشافعي اختلف فقهاء الشافعيَّة يف هذه املسألة من اختالف نصيَّ  ثانياً:
 قولني:

 

                                                           

(، 11/569(، واملغين البن قدامة )12/162(، واحلاوي للماوردي )2/262ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب ) 
 (.9/32والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )

 النصان املذكوران يف تصوير املسألة.  
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

أن اختالف النصني حممول على اختالف قولني، وهو مذهب  القول األول:
 .الشافعيَّة

-الشافعي قولأن اختالف النصني حممول على اختالف حالني، وهو  لثاني:القول ا
 .-يرمحه اهلل

 
 أدلة القول األول:

؛ ألن األصل ةأن القول قول اجلاين مع ميينه يف األعضاء الباطنة والظاهرة أهنا غري سليم -1
 .قود، فكان الظاهر صدقهالبراءة الذمة من 

نه يف األعضاء الباطنة والظاهرة أهنا سليمة؛ ألن االصل أن القول قول اجملين عليه مع ميي -2
 .سالمة اخلجلقة وثبوت الصحة

كان سليًما   بأنه لفحيإذا كان القول قول اجملين عليه يف سالمتها مع ميينه بأنه  نوقش:
كم له بالقود أو الدية، إال أن يكون للجاين بينة على ما ادعاه من هنا حيُ عند اجلناية عليه، 

؛ ألن الشلل إذا ثبت قبل سقط القود والدية ووجب األرشهنا لل وعدم السالمة، الش
 .اجلناية يزل. وكان باقًيا إىل وقت اجلناية

                                                           

(، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب أليب حيىي 12/185(، واحلاوي للماوردي)6/75ينظر: األم للشافعي )  
 (.4/34السنيكي )

 (.4/34(، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب )12/185(، واحلاوي )6/75ينظر: األم )  
 (بتصرف.12/185اوي )ينظر: احل 
 (بتصرف.12/185ينظر: احلاوي ) 
 (.89سبق تعريفه ) 
 (بتصرف.12/186ينظر: احلاوي ) 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

ل اقول اجلاين مع ميينه أهنا غري سليمة، واحل أن احلال يف األعضاء الظاهرة دليل القول الثاني:
 ةا سليمة، وذلك لعسر إقامة البينة يف الباطنيف األعضاء الباطنة قول اجملين عليه مع ميينه أهن

 . على السالمة ا، واألصل استمرارهةدون الظاهر 
إذا كان القول قول اجلاين فال خيلو حاله من أن يكون قد اعرتف بالسالمة قبل  نوقش:

ه اجلناية، أو مل يعرتف هبا، فإن مل يعرتف له بالسالمة وقال مل تزل سالمتها وحلف. فالقول قول
 مع ميينه، وإن اعرتف له بالسالمة وادعى حدوث الشلل عند اجلناية ففي قبول قوله قوالن:

ال تقبل دعواه، لالعرتاف بالسالمة؛ ألهنا قد صارت باعرتافه هبا أصل  األول:
 استصحابه، فيصري القول فيه قول اجملين عليه.

قوله يف  ألنه قُبلسالمة؛ أن تُقبل دعواه، يف حدوث الشلل مع اعرتافه بتقدم ال الثاني:
قوله مع اعرتافه بسالمة اخلجلقة؛ العرتافه مبا وافق  قُبلالشلل، وإن كان الظاهر سالمة اخلجلقة 

 . الظاهر مع السالمة، فيكون القول قوله مع ميينه
 

 الترجيح بين األقوال:
لني، االستيفاء من العضو املشلول حممول على احلابعد عرض األقوال يظهر يل أن 

من خالل النظر ومشاهدة احلال فإذا كانت اجلناية على األعضاء الظاهرة  وعضده معىن عقلي
فالقول قول اجلاين إذا قال إهنا غري سليمة وثبت ذلك؛ ألن األصل براءة ذمته، وإذا كانت 

المة، اجلناية على األعضاء الباطنة فالقول قول اجملين عليه أهنا سليمة؛ ألن الغالب يف الناس الس
والسبب يف ذلك التفريق عائد إىل تقدير إقامة البينة يف األعضاء الباطنة، وإمكاهنا يف األعضاء 

 .الظاهرة

                                                           

 (بتصرف.4/34(، وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب )12/185(، واحلاوي )6/75ينظر: األم ) 
 (بتصرف.187و12/186ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.12/186: احلاوي )ينظر 
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 مسائل تعارض األصل والظاهر يف اجلناياتالفصل األول : 

 تعارض األصل والظاهر في دعوى اًلستيفاء من العضو المشلول. تحقيقثانًيا: 
ة، قول اجلاين بغري السالمة يف األعضاء الظاهرة والباطنتبني يل أن األصل يف املسألة 

حال اجلاين يف ، والظاهر يف املسألة وقول اجملين عليه بالسالمة يف األعضاء الظاهرة والباطنة
.وقد حتقق السالمة يف األعضاء الظاهرة، وحال اجملين عليه بغري السالمة يف األعضاء الباطنة

ألصل فيحكم اجملتهد بالظاهر على األصح، التصافه مبا يقويه ويقدمه على ا، التعارض بينهما
يف األعضاء الباطنة للمجين عليه،  لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو أن الغالب يف الناس السالمة

أصل يؤيد الظاهر يف ، والرتجيح بينهما قائم على وعدم السالمة يف األعضاء الظاهرة للجاين
 .الداللة وهو األصل السالمة

، وقد حتقق القول يف قبول قول جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 ألعضاء الباطنة بالنظر إىل احلال.يف األعضاء الظاهرة، وقبول قول اجملين عليه يف ااجلاين 
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
قبول قول اجلاين بغري السالمة يف األعضاء الظاهرة تقابل احلكم املستصحب : وهو 

واحلال الطارئة  بالسالمة يف األعضاء الظاهرة والباطنة،والباطنة، وقبول قول اجملين عليه 
قبول حال اجلاين يف غري السالمة لألعضاء الظاهرة، وقبول حال اجملين عليه وهي  :الراجحة

تقدير إقامة البينة يف األعضاء الباطنة، وإمكاهنا يف األعضاء ب بالسالمة لألعضاء الباطنة
عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة  على وجه مينع كل منهما ما دلالظاهرة 

برتك األصل، فإن العمل حينئٍذ يكون تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، 
 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".والعمل بالظاهر استثناءاً من ا

                                                           

 (.1/167ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ) 
 (.1/178ينظر: األشباه والنظائر ) 



 

 

  : مسائل تعارض األصل والظاهر في الحدودالفصل الثاني
 أربعة مباحث: وفيه

 :ثالثة مطالبالمبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد الزناوفيه 
 المطلب األول: حمل الخلية.

 المطلب الثاني: عقوبة المحَصن المنكر الوطء وله ولد.
 المطلب الثالث: وطء النائمة على الفراش.

 مطلبان: وفيه المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد القذف
 المطلب األول: التعريض بالقذف.

 المطلب الثاني: العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها القاضي.

 وفيه مطلبان: المبحث الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد الخمر
 المطلب األول: العمل باًلستنكاه إلقامة حد الخمر.

 المطلب الثاني: إرواء العطشان بشرب الخمر.

 وفيه مطلبان: لرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد السرقةالمبحث ا
 المطلب األول: السرقة بين الزوجين.

 .اًلشتراك في هتك الحرزالمطلب الثاني: 
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 المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد الزنا
 :ثالثة مطالبوفيه 

 المطلب األول: حمل الخلية.
 اخللية.رأة املمحل أواًل: القول يف 

 محل اخللية. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف
 المطلب الثاني: عقوبة المحَصن المنكر الوطء وله ولد.

 عقوبة احملص ن املنكر الوطء وله ولد.أواًل: القول يف 
 عقوبة احملص ن املنكر الوطء وله ولد. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف

 النائمة على الفراش.المطلب الثالث: وطء 
 وطء النائمة على الفراش. أواًل: القول يف

 وطء النائمة على الفراش. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف
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 .المطلب األول: حمل المرأة الخلية
 الخليَّة.المرأة أوًًل: القول في ظهور حمل 
 ؛زوجمن يف الظاهر ت خل هي اليت ؛اخلليَّةاملرأة مل املقصود حبتصوير المسألة: 

أو  ،وحبلت؛ ألن ظهوره ال يكون إال من وطء. إال أن يكون هلا بينة على أهنا تزوجت
 بأن تكون بكرًا وتأيت وهي تدمي، أو تفضح نفسها بأثر االستكراه. ؛استكرهت

 تحرير محل النزاع:
 .والبينة ،باإلقرار ااتفق الفقهاء على ثبوت الزن أوًًل:
 يف ثبوته باحلمل، على قولني:اختلفوا   ثانًيا:

 . لمالكيَّةقول لباحلمل، وهو  ايثبت الزن :القول األول
 .قول للحنفية، والشافعية، واحلنابلةباحلمل، وهو  اال يثبت الزن: ثانيالقول ال
 :ولأدلة القول األ

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حىت )) :قال عمر :قال عن ابن عباس  -1
أال وإن الرجم  ؛ضة أنزهلا اهلليقول قائل: ال جند الرجم يف كتاب اهلل، فيضلوا برتك فري

 .حق على من زنا وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان احلمل، أو االعرتاف
                                                           

الشَّيء من  يف اللغة: من )خلو( قال ابن فارس: )اخلاء والالم واحلرف املعتل( أصٌل واحد يدلُّ على تعرِّي خلليةاملرأة ا 
لجيَّة ْلٌو من كذا، إذا كان عجْرًوا منه. وخ ل تج الدار وغريُها ختُلو. واخل لجّي: اخلايل من الغ ّم. وامرأٌة خ  : كنايٌة الشيء. يقال هو خج

 (.2/205عن الطَّالق، ألهّنا إذا طُّلقت فقد خ ل ْت عن بعلها. ويقال خال يلج  الّشيُء وأخلى. مقاييس اللغة )
 (.12/60(، والذخرية للقرايف )4/223(، وبداية اجملتهد البن رشد )1390ظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )صين 
(، وبدائع الصنائع 12/359(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )13/227ينظر: احلاوي للماوردي ) 

(، واالختيار لتعليل املختار 2/156 الربكات ابن تيميه )(، واحملرر أليب12/377(، واملغين البن قدامة )7/46للكاساين )
(، وحاشية 3/351(، وشرح منتهى اإلرادات للبهويت )5/249(، وشرح فتح القدير البن اهلمام )4/85للبلدحي )

 (.6/185(، ومطالب أويل النهى للرحيباين )4/213البجريمي على شرح املنهج )
( ) كتاب احلدود وما حيذر من احلدود، باب االعرتاف 6063( ح )168/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

 د، باب رجم الثيب يفج الزنا (.( ) كتاب احلدو 1691( ح )116/  5بالزنا(، ومسلم يف "صحيحه" )
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 ايا أيها الناس إن الزن))قال: بن عبد اهلل بن مسعود عن علي  عن عبد الرمحن -2
فتكون الشهود أول من  ؛أن يشهد الشهود :فزىن السر ؛عالنية او زن ،سر ازن :زناءان
فيكون اإلمام  ؛أو االعرتاف ،أن يظهر احلبل :العالنية اوزن .مث الناس ،مث اإلمام ،يرمي

 .(( أول من يرمي
احلمل مما يثبت به فعل  الصحابيان عمر وعلي جعل وجه الدًللة من األثرين: 

 .، وفعاله على حمضر من الصحابة؛ فكان إمجاًعاحيث أقاما مبوجبه احلد ا؛الزن
الذي يفضي إىل هالك  ؛هذا األمر العظيمال يثبت به مثل  بأن قول عمر  نوقش:

 .اومل يُنكر عليه ال يستلزم أن يكون إمجاعً  النفوس، وكونه قاله يف جممع من الصحابة 
ال  ايقصد احلمل من الزن وعلى التسليم بتمام ما قاله، إال أنه خالف الظاهر، فإن عمر 

 .من الشبهة
ستة أشهر فأمر لأتته امرأة قد ولدت  أن عثمان بن عفان  -يرمحه اهلل-ابلغ مالكً 

 من خن حن: ليس ذلك عليها، قال تعاىل:هبا أن ترجم. فقال علي 
 ((أن تُرد فوجدْت قد ُرمجت فأمر هبا عثمان     ىنين

                                                           

عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود اهلذيل الكويف، روى عن والده، ثقة قليل احلديث. ينظر: الثقات البن حبان  
 (.17/239(، وهتذيب الكمال للمزي )5/76)

( ) كتاب احلدود، فيمن يبدأ بالرجم (، قال األلباين: 29414( ح )544/  14أخرجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" ) 
 (.8/31إسناده صحيح على شرط الشيخني، إرواء الغليل )

 (بتصرف.12/60ينظر: الذخرية ) 
 (بتصرف.7/126(، ونيل األوطار للشوكاين )12/359يان يف مذهب اإلمام الشافعي )ينظر: الب 
 (.7/126(، ونيل األوطار )12/359ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 

( ) كتاب الرجم واحلدود، ما جاء يف الرجم ( 631/  3044( ح )1203/  5أخرجه مالك يف "املوطأ" )  
.، باب ما جاء يف حتقيق الرجم (. ( ) أبواب احلدود عن رسول اهلل 1431( ح )101/  3والرتمذي يف "جامعه" )

 (.8/132قال ابن امللقن: إسناده صحيح، ينظر: البدر املنري )
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يثبت باحلمل، وأنه أجراه  ايدل على أن الزن فعل عثمان وجه الدًللة من األثر: 
 . له قبل تنبيه الصحايب علي 

 ،يتأنيان يف إقامة احلدود ا أهنم أهنما ال يقيمان احلد باحلمل، فيظهر نوقش:
احلد بعد  ءبالعمل على در  ويدفعانه بالشبهات، فيكون اجلمع بني األثرين عنهما 

أو شبهة أو إكراه؟ أو يُقيمانه مع البيِّنة أو  اهل هو من زن :ن حقيقة الوطءعاالستفصال 
 .اإلقرار
احلد بظهوره، ومل يظهر  ويُقام ا،أن احلمل دليل إثبات على فعل الزن اتفق الصحابة  -3

 .هلم يف عصرهم خمالف
األثر  كما يفيف عدم إقامة احلد باحلمل،   بأن هناك إمجاًعا ورد عنهم  نوقش:

، وعقبة بن عامر ،ومعاذ بن جبل ،، وقد ورد عن عبد اهلل بن مسعودثايناملذكور يف القول ال
، وال خالف أن احلد يُدرأ بالشبهات، إذا اشتبه عليك احلد، فادرأ ما استطعت))أهنم قالوا: 

 . ((وهي متحققة ها هنا
و شوهد أن إسقاط احلد ذريعة إىل أال يقام حد يف زناة، وألن كل من وجد هبا محل، أ -4

أن ، و فال ميكن إقامته ؛معها من يطؤها ادعيا الزوجيَّة، فيصري ذلك طريًقا إىل إبطاله
احلد يلزم بشهادة الشهود، وأن ادعاء الزوجيَّة غري مقبول مع الشهود، والشهود إمنا 

؛ ألن املسألة: هو الزناوالقطع، والظاهر يف  ،ال على احلقيقة ؛يشهدون على الظاهر
وال عالمة، فال جيب ترك  ،وال أمارة على ما يدعونه ،ظهور احلملالوطء ثابت ب

                                                           

 (.12/60ينظر: الذخرية ) 
 (.12/60ينظر: الذخرية ) 
 (بتصرف.12/60ينظر: الذخرية ) 
( ) كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود 17159( ح )238/  8أخرجه البيهقي يف "سننه الكبري" ) 

( ) كتاب احلدود والديات وغريه، (، قال الزيلعي: وهو معلول 3099( ح )63/  4(، والدارقطين يف "سننه" )بالشبهات
 (.3/333فإنه مرتوك، نصب الراية ألحاديث اهلداية )بإسحاق بن أيب فروة 

 (.6/185(، ومطالب أويل النهى)12/378ينظر: املغين ) 
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إلمكان أن يكون األمر على  إهنما ال حيدان إذا كانا غريبنيف الظاهر بقوهلما، وهلذا
 .وال ذريعة إىل إسقاط احلد ،ما قااله، وليس يف تصديقهما نفي الظاهر

بأن  ثاينوضحه أصحاب القول ال بأن حقيقة هذا القول )إذا كان غريبني(، قد نوقش:
 .احلد يدرأ بأي شبهة، وهذه شبهة معتربة

 
 : ثانيأدلة القول ال

 . (درءوا احلدود عن املسلمني(ا))قال:  عن النيب  عن عائشة  -1
ت حبمل وهي بال زوج، فاألصل يف احلد يدرأ عن اليت أتوجه الدًللة من الحديث: 

 .البينة، فاحلمل ليس دلياًل على إقامة احلدِّ، بل هو شبهة وأ ،اإلقرار اإثبات الزن
 . أن هذا احلديث ضعيفب نوقش:

أهنم  :اجلواب عن ذلك: قد روى حنو هذا عن غري واحد من أصحاب رسول اهلل 
 . قالوا مثل ذلك

 
                                                           

 (.1/197: أي بعيدين عن بعضهما يف النسب والقرابة، والغربة مبعىن البعد. ينظر: خمتار الصحاح )( زوجني غريبني(1
 (بتصرف.1390ينظر: املعونة )ص 
 (.1390ينظر: املعونة )ص 
(. قال ابن حجر: إسناده من طريق 4/33(، )1424أخرجه: الرتمذي يف سننه باب: )ما جاء يف درء احلدود( ح) 

عائشة فيه ضعف، وقال البخاري عنه: منكر احلديث وأصح ما فيه رواية عن عبد اهلل بن مسعود )ادرءوا احلدود 
(، وقال الرتمذي: ووقفه أصح، وأخرجه احلاكم والدار قطين والبيهقي، وقال: 4/105لشبهات(، تلخيص احلبري )با

(. قال األلباين: ضعيف، إرواء الغليل 8/611(، والبدر املنري البن امللقن )2/94املوقوف أقرب للصواب، الدراية )
(8/25.) 

 (.4/213(، وحاشية البجريمي على شرح املنهج )4/85ليل املختار )(، واالختيار لتع7/46ينظر: بدائع الصنائع ) 
 (.12/59ينظر: احمللى باآلثار البن حزم ) 
 (.4/574ينظر: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي أليب العال املباركفوري ) 
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فدرأ  امرأة على عهد النيب  تج ه  رج كْ تُ سْ ا)) عن أبيه قال: عن عبد اجلبار بن وائل -2
 . (( اعنها احلد، وأقامه على الذي أصاهبا، ومل يذكر أنه جعل هلا مهرً 

 . أن هذا احلديث ضعيف: نوقش
فهو يعترب قرينة ألصحاب  ا؛اجلواب عن ذلك: يظهر يل وإن كان هذا احلديث ضعيفً 

 .أو تفضح نفسها ،أو أن تدمي ،استغاثة البكر باإلكراهبأن يلحق  ول؛القول األ

 فقال : لعلك ،فقالت : إين زنيت ،اأتت عليً   أن شراحة اهلمدانية)) عن الشعيب -3
؟ وكل ذلك تقول: ال، فجلدها تج هج رج كْ تُ لعلك رأيت يف منامك، لعلك اسْ ، ىر  يْـ غ  

                                                           

اريخ الكبري للبخاري الت عبد اجلبار بن وائل بن ُحجر احلضرمي، وهو ثقه ولكنه مل يسمع من أبيه. ينظر: 
 (.16/393، وهتذيب الكمال للمزي )(6/106)

. ، باب ما جاء يف املرأة دود عن رسول اهلل ( ) أبواب احل1453( ح )122/  3أخرجه الرتمذي يف "جامعه" ) 
وقال  .حلدود ، باب املستكره (( ) أبواب ا2598( ح )623/  3إذا استكرهت على الزنا ( وابن ماجه يف "سننه" )

 (.7/341الرتمذي: هو حديث غريب وإسناده غري متصل، وقال األلباين: يف هذا اإلسناد ضعف، إرواء الغليل )
 (.12/59ينظر: احمللى باآلثار ) 
 ( بتصرف.4/223ينظر: بداية اجملتهد البن رشد ) 
، ، حمدث، فقيه، ثقة، أدرك مخس مئة من أصحاب رسول اهلل عامر بن شراحيل الشعيب، يكىن: بأيب عمرو الكويف 

 (.14/28(، وهتذيب الكمال للمزي )6/450ينظر: التاريخ الكبري للبخاري )
 (.2/778، ينظر: تبصري املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر ) ( هي اليت اعرتفت بالزنا ورمجها علي (6
( للطحاوي، 5/307يت طائعة غري مكرهه، ينظر: شرح مشكل األثار ): أي لعلك عصيت نفسك. قالت: أتغ يـْر ى ((7
(، أو لعلك غضبت على نفسك، ينظر: املطالب العالية 6/273ينظر: شرح معاين اآلثار ) نفسك، غصبت لعلك أو

ر: (، أو لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فانت تكرهني أن تديل عليه، ويلقنها لعلها تقول: نعم. ينظ9/38البن حجر )
(. فاللفظ حيتمل مجيع هذه املعاين، ويبدو أن املعىن: مل يدفعك هلذا أي مشاعر داخلية 8/220السنن الكربى للبيهقي )

يف النفس إما غضب على نفسها  أو غرية وخوف على زوجها الذي هو من العدو.والتعليق على املعىن: د.نعمات بنت 
 لية الرتبية جامعة امللك سعود.حممد اجلعفري، األستاذ املشارك بقسم احلديث بك
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 يوم اخلميس، ورمجها يوم اجلمعة، وقال : جلدهتا بكتاب اهلل، ورمجتها بسنة نيب
 .((اهلل

إال بعد االستفصال،  اخللية ى املرأةال يُقام احلد عل أنهوجه الدًللة من األثرين: 
 .، وهذا هو الصوابفالشبهات كثرية ودرء احلد أوىل

إذ حنن بامرأة اجتمع عليها الناس حىت كاد أن  إنا ل بجم كَّة))قال:  عن النزال بن سربة
وهي حبلى، وجاء معها  فأيت هبا عمر بن اخلطاب  ؛يقتلوها وهم يقولون : زنت زنت

، فأثنوا عليها خبري، فقال عمر : أخربيين عن أمرك . قالت : يا أمري املؤمنني، كنت امرأة قومها
مثل  أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة مث منت، فقمت ورجل بني رجلي، فقذف يفَّ 

 -األخشبني :أو قال-: لو قتل هذه من بني اجلبلني، الشهاب، مث ذهب. فقال عمر 
 .((ا إال بإذينلها، وكتب إىل اآلفاق : أن ال تقتلوا أحدً لعذهبم اهلل، فخلى سبي

 .درء احلد على تلك احلال ثبت عن عمر وجه الدًللة من األثر: 
فال يلتفت إليه، وخاصة أن إقامة احلد هو  ؛أن هذا االحتمال نادر ما يقعنوقش: 

 وي عن عمر األقرب إىل حكم الشريعة، وهو املأثور عن اخللفاء الراشدين، وقد ر 
 .خالفه

                                                           

رجم ( ) كتاب احلدود وما حيذر من احلدود ، باب 6812( ح )164/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
 احملصن(.

 ( بتصرف.3/351ينظر: شرح منتهى اإلرادات ) 
النزال بن سربة اهلاليل العامري، روى عنه عبد امللك بن ميسرة يف هذا احلديث املذكور، وهو ثقه من كبار التابعني،   

 (.29/334(، وهتذيب الكمال للمزي )3/418وله صحبة. ينظر: الثقات البن حبان )
( ) كتاب احلدود، باب من زنا بامرأة مستكرهه(، قال 17144( ح )235/  8هقي يف "سننه الكبري" )أخرجه البي 

 (.8/31ط البخاري، إرواء الغليل )األلباين: إسناده صحيح على شر 
 (.2/156(، واحملرر )12/377(، واملغين )13/227ينظر: احلاوي ) 
 (.84(، والسياسة الشرعيَّة البن تيمية )ص12/359ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
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اجلواب عن ذلك: يظهر يل أنه على التسليم بوقوع هذا االحتمال، فإن احلمل يقع إما 
وهذا ما حدث مع  ؛وقد ورد يف السُّنة ذلك، أو باإلكراه، أو بغلبة النوم ؛عند اإلقرار به ابالزن

ح ال ميكن وهذه إحدى صور الشبهات املسقطة للحد. والشهادة هلا بالصال ؛تلك املرأة
ومجع القوم عليها يف مثل هذا احلال؛ فالظهور للشهادة على الفاحشة مما تأنفه  ،إظهارها
 .النفوس
وال يُقام احلد به   ا،على أن احلمل ليس دلياًل على فعل الزن وقع إمجاع الصحابة -4

إذا كان يف احلد لعل ))وابن عباس أهنما قاال:  ،البينة. فقد روي عن علي وأ ،كاإلقرار
 .. ((فهو معطل ؛وعسى

أو زىن، فلم جيز أن حيكم فيه باألغلظ مع  ،أو شبهة ،حيتمل أن احلمل من وطء إكراه -5
 .القول بدرء احلدود بالشبهات

 
إبطال احلدود على كل حال،  يؤدي إىل ؛شبهة ُتسقط احلدالقول بأن أي  بأن نوقش:

ألن كل أحد مستطيع أن يدرأ كل حد يأتيه فال يقيمه، مث ال سبيل إىل بيان ما هي تلك 
إال كان لغريه أن  ؛هذا شبهة :افليس ألحد أن يقول يف شيء يريد أن يسقط به حدً  ؛الشبهات

ا: ليس هذا يقول: ليس بشبهة، وال كان ألحد أن يقول يف شيء ال يريد أن ُيسقط به حدًّ 
 .شبهة، إال كان لغريه أن يقول: بل هو شبهة

 

                                                           

 (بتصرف.3/351ينظر: شرح منتهى اإلرادات ) 
( )كتاب الطالق، باب التعريض(، قال صاحل آل الشيخ: 13727( ح)7/425)أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه"  

 (.127إسناده ضعيف جدا، وعن ابن عباس فلينظر. التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل )صعن علي 
 (.3/351(، شرح منتهى اإلرادات )2/156(، واحملرر )378و12/377ينظر: املغين ) 

(، واحملرر 12/377(، واملغين )12/359(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )13/227ينظر: احلاوي ) 
(2/156.) 

 ( بتصرف.12/60ينظر: احمللى البن حزم ) 
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ادرءوا احلدود حديث احلدود تدرأ بالشبهات كفاية، و  يف حديث اجلواب عن ذلك: أن

ما يقطع يف  والصحابة  ،عن املسلمني تلقته األمة بالقبول، ففي تتبع املروي عن النيب 
 . اذير، ويغين عن ضرب األمثال، وتكلف املعاملسألة

كل ذلك يلقنه أن يقول: . (علك قبلت، لعلك غمزت(ل)): ملاعز  قالفقد 
 .لذلك فائدة إال كونه إذا قاهلا تركه، وإال فال فائدة وليس، انعم، بعد إقراره بالزن

على مشروعيَّة درء احلدود بالشبهات احملتملة  -اعزقول مب-الحتجاج اقال الشوكاين: )يصلح 
 .ال مطلق الشبهة(

                                                           

 (بتصرف.5/249شرح فتح القدير  البن اهلمام ) 
قومه، وهو الذي  له كتابًا على نفسه بإسالم ماعز بن مالك األسلمي، معدود يف املدنيني، كتب له رسول اهلل  

اعرتف على نفسه بالزنا تائًبا منيًبا وكان حمصًنا فُرجم رمحه اهلل، روى عنه ابنه عبد اهلل حديثًا واحًدا. ينظر: غوامض األمساء 
 (.25/15(، والوايف بالوفيات للصفدي )1/203املبهمة البن بشكوال )

وما حيذر من احلدود، باب هل يقول اإلمام  ( )كتاب احلدود6824( ح )8/167( أخرجه البخاري يف صحيحه )(3
( )كتاب احلدود، باب من اعرتف على نفسه 2693( ح )5/117للمقر لعلك ملست أو غمزت( ومسلم يف صحيحه )

 بالزنا(.
 (.7/145ينظر: مرقاة املفاتيح للقاري ) 
 (بتصرف.7/125نيل األوطار للشوكاين ) 
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أو بفعل  ،بأن يدخل ماء الرجل يف فرجها، إما بفعلها ؛قد قيل: إن املرأة حتمل من غري وطء
 ..وهلذا ُتُصوِّر  محل البكر، فقد وجد ذلكغريها
 

 الترجيح بين األقوال:
ملوافقة اخلرب)ادرءوا احلدود...(، باحلمل  ا يثبت الزنبعد عرض األقوال يظهر يل أنه ال

، فلم اأو زن ،أو شبهة ،احلمل من وطء إكراه، وعضده الواقع، وهو وقوع ولعمل الصحابة 
)واحلدود ال تُقام إال باإلفصاح دون الكنايات، أال ترى لو أن .جيز أن حيكم فيه باألغلظ

 ؛كان حكمهم حكم من قذف  ؛: رأيناه أوجل فيها، ومل يقولوااالشهود شهدوا على رجل بالزن
 .وألن السرت أوىل يف أصل الشرع(

 

                                                           

الستيالد، واملسمى باألم البديلة أو استئجار الرحم. هذه من املسائل الفقهيَّة املعاصرة ومثاله: تلقيح بويضة يف امرأة ل 
هـ واحلكم صدر حلرمة 1405اليت أفىت اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بالتحرمي يف دورته الثامنة مبكة عام

النسب، وصبغ األمومة بصبغة جتاريَّة وحنوها. وهذه املسألة بيع وأجرة الرحم، وأيًضا للمفاسد املرتتبة يف اختالط النطف و 
املعاصرة وقع فيها محل بال وطء فال يُقام احلد على هذه املرأة بظهوره، لذا يُلزم معه البينة أو اإلقرار، وهذا ما مت بيانه يف 

 مناقشة األدلة والرتجيح بينها.
من غري زوج يف صور وهي: من غري حدوث الزنا، كأن ينتقل  ، من ذلك: صور محل املرأة(12/377ينظر: املغين ) 

احليمن املنوي)ماء الرجل( إىل رحم املرأة من غري اختيار أو إرادة للمرأة فيه، سواء بطريق اإلكراه أو بطريق اخلطأ، او أن 
إىل فرجها، ومن صور  ينتقل ماء الرجل إىل الرحم باختيارها وإرادهتا دون أن يكون إيالج مباشر كأن تدخل ماء الرجل

اإلكراه: االغتصاب أو التلقيح باألنابيب دون علمها، ومن صور اخلطأ: انتقال ماء الرجل باللباس أو املياة كأن تلبس رداًء 
ألحد حمارمها حيمل ماًء حياً، أو تسبح يف بركة  فيكون احليمن مازال حياً وتكون هي يف فرتة اإلباضة. ولإلستزادة، ينظر: 

 (.19( جملة اجلمعية الفقهية السعودية العدد )590رأة من غري زوج، للدكتور خالد عبيدات )صمحل امل
 ( بتصرف.8/445ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطال )
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 الخليَّة.المرأة ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي حمل 
 :والظاهر يف املسألة ،األصل درء احلدود بالشبهات :تبني يل أن األصل يف املسألة

القرائن  يلغيفيحكم اجملتهد باألصل جزًما، و ، وقد حتقق التعارض بينهما ،ثبوت إقامة احلدهو 
من  واحلمل بال وطء، ومحل باقٍ  ،والغفلة ،احلال احتمل وجوًها كثرية كاإلكراه ألنالظاهرة، 

يح بينهما قائم ، والرتجوغريه من االحتماالت اليت من املعلوم أهنا تقع يف النساء ،زوج سابق
 .على اقتضاء النفي

والعمل به، وال يرتك إال ملعارض  ،حجة جيب املصري إليه نيب جاء يف املغين: خرب ال
 .(درؤوا احلدود عن املسلمني(ا)):، وقد حتقق القول خبرب النيب أو أقوى منه ،مثله

أمران، وكان مع املرأة اخلليَّة هنا تعارض و ، : األصل الرتجيح بقوة السببيف املبسوطوجاء 
 أو االشتباه باإلكراه وحنوه، فإنه يُرجح القول بدرء احلد عنها. ،سبب صالحها عند قومها

 

محل اخلليَّة و ، : الشبهة تعمل عمل احلقيقة فيما هو مبين على االحتياطأيًضاوجاء 
 ا.تفعل الزن فهي تكون كاحلقيقة يف أن هذه املرأة مل ؛فيه عدة شبهات كما ذُكر

باحلمل  اهنا يسقط إثبات الزنو ، وأيضا: الظاهر يسقط اعتباره إذا تبني احلال خالفه
 إذا وجدتا. ؛والبينة ،اإلقرار ا:ومه ؛عند ما هو أقوى منه

وجاء يف البناية وجممع األهنر: األصل أن أمور املسلمني حممولة على الصالح 
 ر احلمل عماًل بأصل صالح الناس واستقامتهم.، هنا تُرك الظاهر بظهو واالستقامة 

                                                           

 (.12/60الذخرية ) 
 (.1/378ينظر: ) 
 (.7/77ينظر: ) 
 (.17/98ينظر: ) 
 (.10/192ينظر: ) 
 ( بتصرف.2/453(، و)12/220ينظر: ) 
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، هذه املرأة اخلليَّة وجاء يف األشباه والنظائر للسبكي: اإلكراه يسقط أثر التصرف
 ،حبكم الفعل، ويسقط أثر تصرفها رخصة من اهلل ةال تكون مؤاخذ االيت أكرهت على فعل الزن

 ورمحة.
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
 :واحلال الطارئة الراجحة ،درء احلدود بالشبهات املستصحب : وهوتقابل احلكم 

ويف هذا إعمال  ،على وجه مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد ،وهي ثبوت احلد
 قوىفعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون بأ .لقاعدة تعارض األصل والظاهر

ويف  ،بإقامته بهوهو  ؛، ويرتك املشكوك فيهبعدم إقامة احلد باحلمل ؛املتعارضني، وهو املتيقن
 هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".

 

                                                           

 (.1/456ينظر: ) 
 (.12/60الذخرية ) 
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 الوطء وله ولد. المحَصن المنِكرالمطلب الثاني: عقوبة 
 أوًًل: القول في عقوبة المحَصن المنِكر للوطء وله ولد.

 ؟على اإلحصان أم ال هل يعترب الولد دليالً تصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع: 

 .ال شبهة فيه ؛الوطء يف نكاح صحيح :اتفق الفقهاء على أن من شروط اإلحصانأوًًل: 
 .اتفقوا على أن انتفاء اإلحصان ُيسقط الرجم ثانًيا: 

 على قولني: ؟وله من زوجته ولد ؛اختلفوا يف عقوبة احملصن املنكر للوطء ثالثًا:
 .ةلحنفيَّ ل قولاحملصن املنكر للوطء وله ولد، يُرجم، وهو  القول األول:
 ،الشافعيَّةوهو قول الملالكية، و احملصن املنكر للوطء وله ولد، ال يُرجم،  القول الثاني:

 .واحلنابلة
 أدلة القول األول:

 .ك م بالوطء ضرورة احُلكم بالولدفاحل  الولد ال يكون إال من وطء،  أن -1
إمنا يكون إلجراء حكم الوطء عليه، وإذا  ؛احتجاًجا بأن حلوق الولد به دله الوليثبت  -1

 .جرى عليه حكم الوطء يف إحصانه ؛جرى عليه حكم الوطء يف حلوقه

                                                           

 (.9/43(، واملبسوط للسرخسي )11/5946ينظر: التجريد للقدوري ) 
(، وفتح 12/319(، واملغين البن قدامة )13/238(، واحلاوي للماوردي )4/503ينظر: املدونة ملالك بن أنس ) 

(، والذخرية للقرايف 516وجامع األمهات البن احلاجب الكردي )(، 135-11/130العزيز شرح الوجيز للرافعي )
 (.3/344(، وشرح منتهى اإلرادات للبهويت )7/383(، واملبدع إلبراهيم بن مفلح "األبن")12/74)

 ( بتصرف.11/5946ينظر: التجريد ) 
 ( بتصرف.11/5946ينظر: التجريد ) 
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فالولد  ؛أن شهادة الولد على الوطء كشهادة شاهدين، فإذا ثبت اإلحصان بالشهادة -2
 ال يكون  الولد من زوجته أوىل. يبني ذلك أن أمر املسلمني حممول على الصحة، وألن

 
 .وهذا الظن كالظن احلاصل بالشهادة، فأحدمها كاآلخر، إال من صاحب الفراش

 ؛بثبوت النسب منه ُحكمملا  نه؛ أل-الولد-ال يكون اإلحصان بشيء أبني من هذا -3
بالدخول هبا، وذلك أقوى من شهادة الشهود على أنه جامعها، وألن الذي  ُحكم فقد

 .فوق ما يقع بشهادة الشاهدين ؛بالدخول هبا إذا كان بينهما أوالد يقع به العلم
 أدلة القول الثاني:

فأما إمكان الوطء  ؛النسب يثبت بإمكان الوطء، وإمكان الوطء ال يثبت به اإلحصان-1
لو تزوج امرأة  ، مثاله:يعترب ليستدل به على وجود الوطء، فأما أن يثبت اإلحصان فال

مع العلم أنه مل يطأها يف الزوجيَّة،  ؛كم، مث طلقها فيه، فأتت بولد، حلقهيف جملس احلا 
 .!فكيف حُيكم حبقيقة الوطء مع حتقق انتفائه

وإمنا  ،مل يثبت اإلحصان فيه؛ أن النسب إذا ثبت يف املوضع الذي يعلم أنه ال وطءب :نوقش
ح، وعلى أنه وطئها فولدت فيحمل األمر على الصحي فيه؛ يثبت يف املوضع الذي ميكن الوطء

 .منه
فلحق به الولد، ومل يثبت له  ،فاستدخلت منيِّه ؛قد ميكن أن يكون وطئها دون الفرج -2

 . ألن احلدود ُتدرأ بالشبهات ؛احلصانة
                                                           

 (.11/5946التجريد ) 
 (بتصرف.12/73(، والذخرية )9/43(، واملبسوط )11/5946ينظر: التجريد ) 
(، والذخرية 516(، وجامع األمهات )135-11/130(، وفتح العزيز شرح الوجيز )4/503ينظر: املدونة ) 

(12/74.) 
 (.12/320ينظر: املغين ) 
 (.11/5946ينظر: التجريد ) 
 (بتصرف.13/238ينظر: احلاوي ) 
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أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله، واإلحصان ال يثبت إال حبقيقة الوطء، فال  -3
وهو أحق الناس  ،وجود ما تُعترب فيه احلقيقة ؛مكانيلزم من ثبوت ما ُيكتفى فيه باإل

كان المرأة ولد من زوج، فأنكرت أن يكون وطئها، مل يثبت إحصاهنا ، مثاله:  به
 .لذلك
واالنتساب  ،اإلحصان بالظاهر كما يثبت اإلسالم بالدار يثبت بالتسليم بأنهنوقش: 

 .نبه إىل املسلمني، وإن جاز أن يكون كافرًا يف الباط
 الترجيح بين األقوال:

قد ميكن أن فال يُرجم،  ؛وله ولد ؛بعد عرض األقوال يظهر يل أن احملصن املنكر للوطء
الولد يلحق ، و فلحق به الولد، ومل يثبت له احلصانة ،فاستدخلت منيِّه ؛يكون وطئها دون الفرج

لزم من ثبوت ما ُيكتفى بإمكان الوطء واحتماله، واإلحصان ال يثبت إال حبقيقة الوطء، فال ي
، والولد إلمكان ثبوت النسب ال حلقيقة الوطء، وجود ما تُعترب فيه احلقيقة ،فيه باإلمكان

 واإلحصان لثبوت الوطء باإلقرار، أو البينة.
 

 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي عقوبة المحَصن المنِكر للوطء وله ولد.
حصول هو  :، والظاهر يف املسألةم إقامة احلدعدهو  :تبني يل أن األصل يف املسألة

يحكم اجملتهد باألصل على األصح، ، ف، وقد حتقق التعارض بينهمااجلماع ملا نسب له ولد
مستند على سبب ضعيف، واحلال احتمل وجوًها كثرية كاستدخال  ؛ملعارضته احتمال غري جمرد

، ليت من املعلوم أهنا تقع يف النساءا ؛وغريه من االحتماالت ،من زوج سابق املين، أومحل باقٍ 
 والرتجيح بينهما قائم على اقتضاء النفي.

 

                                                           

 (.3/344(، وشرح منتهى اإلرادات )7/383(، واملبدع )12/319املغين ) 
 (.3/344(، وشرح منتهى اإلرادات )12/320ينظر: املغين ) 
 (.11/5946التجريد ) 
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، من ومن حُيدُّ ال يلحق به النسب ،جاء يف الذخرية: كلما سقط احلد حلق النسب
 ال حلقيقة الوطء. ،فالشبهة هنا إلمكان النسب ؛له ولد وأنكر الوطء يسقط عنه حد الرجم

، ال يعمل بالظن إال أن يقوم دليل خاص على اعتبارهوجاء يف اجملموع املذهب: 
 أو البينة، فرمبا كان من غري الوطء. ،فليس له دليل يثبته إال اإلقرار ؛الولد ظن على فعل الوطء

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

واحلال الطارئة الراجحة، وهي  باإلحصان، إقامة احلد تقابل احلكم املستصحب : وهو
الولد على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال حلد بإقامة ا

فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ يكون  ،لقاعدة تعارض األصل والظاهر
إقامة احلد ؛ وهو ، ويرتك املشكوك فيهباإلحصان إقامة احلداملتعارضني، وهو  املتيقن منب

 مال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".بالولد. ويف هذا إع

 

                                                           

 (.12/68ينظر: ) 
 (.3/442ينظر: ) 
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 المطلب الثالث: وطء النائمة على الفراش
 أوًًل: القول في وطء النائمة على الفراش.

، أو زُفت إليه، أو دعاها فظن من وطئ امرأة على فراشه دون علمهتصوير المسألة: 
 .شبهةالوطء بيسمى املدعوة زوجته؛ فوطئها، فهل يقام عليه احلد؟ أو ال، و 

 تحرير محل النزاع: 
انتفاء الشبهة، فمىت وجدت ال  ااتفق الفقهاء على أن من شروط إثبات حد الزنأوًًل: 

 .، واحلدود ُتدرأ بالشبهاتايُقام حد الزن
على فراشه بسبب ظالم أجنبية؛  اختلفوا يف إقامة احلد على من وطىء نائمة  ثانًيا:

 وحنوه على قولني:
 . واحلنابلة ،لشافعيَّة، وااملالكيَّة قولال يُقام عليه احلد، وهو  ل:القول األو 
 . لشافعيَّةوالنووي من ا ،-يرمحه اهلل-أيب حنيفة قوليُقام عليه احلد، وهو  :ثانيالقول ال

 :ولأدلة القول األ
 .((درءوا احلدود عن املسلمنيا))قال:  عن النيب  عن عائشة  -1

                                                           

امرأته، والثانية: شبهة  الشبهة ثالثة: األوىل: شبهة يف الواطىء)الفاعل(، مثال: اعتقد أن هذه األجنبيةوطء ضابط  
يف املوطوءة)احملل(، مثاهلا: األمة املشرتكة إذا وطئها أحد الشريكني، والثالثة: شبهة يف الطريق)اجلهة(، ومثاله: اختالف 
 العلماء يف املوطوءة يف نكاح املتعة فاحملرجم يقتضي احلد، واملبيح يقتضي عدم احلد.ويشرتط للشبهة املعتربة يف إسقاط احلدود

(، 271و4/270(، والفروق للقرايف )10/93أن يعتقد املكلف اقرتان السبب املبيح. ينظر: روضة الطالبني للنووي )
 (بتصرف.250و5/249وشرح فتح القدير البن اهلمام )

(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي 3/338(، املهذب للشريازي )1392ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )ص 
(، وروضة الطالبني 2/153(، واحملرر أليب الربكات ابن تيميه  )12/344(، واملغين البن قدامة )12/361ين )للعمرا

 (.6/184(، ومطالب أويل النهى للرحيباين )10/57(، والفروع البن مفلح مشس الدين "األب")10/93للنووي )
 (.3/191اللباب للميداين )(، و 10/93(، وروضة الطالبني )11/5899ينظر: التجريد للقدوري ) 

 (.4/25(، وحاشية ابن عابدين )4/145(، ومغين احملتاج للشربيين )306و6/305والبناية شرح اهلداية للبابريت )
 (.114سبق خترجيه ) 
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فال يقام عليه احلد؛ ألنه حيتمل ما  ؛ال إمث مع الظن أنهوجه الدًللة من الحديث: 
 .يدعيه من الشبهة
جمرد االشتباه ليس بشبهة، بداللة من اشتبه عليه حمرم، ومن ظن أن اخلمر نوقش: 

 .فشرهبا قبل أن يسأل عنها أرباهبا ؛ليس خبمر
وقيل  ،هو وطئ امرأة معتقًدا أهنا زوجته، فلم جيب عليه احلد، كما لو زفت إليه امرأة -2

 .له: هذه امرأتك، فوطئها
فلم يوجد  ؛هنا ال يتمكن من معرفتها: إال باخلرب، وقد وجد اخلرب أهنا زوجتهنوقش: 

أو مساع   ،هتاعليه أن يتوصل إىل معرفتها مبشاهدف ؛هذه املسألة خبالفمن جهته تفريط، 
ومل خيربه النساء أهنا امرأته فوطئها، وإذ هي أجنبيَّة  ،كالمها، فصار كما لو زفت إليه امرأة

 .وجب عليه احلد

 .ال حُيد ألنه ظن ما يسقط احلد -3
وألن  ،أنه وطٌء اعتقد إباحته مبا يعذر مثله فيه، فأشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك -4

 .من أعظمها احلدود تدرأ بالشبهات، وهذه

 .اإلباحة والتحرمي، ال يوجب احلدود وال يسقطهابأنه جمرد الظن نوقش: 
 

                                                           

 (.3/338ينظر: املهذب ) 
 (.11/5899ينظر: التجريد ) 

(، والفروع 12/361(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3/338هذب )(، وامل1392ينظر: املعونة )ص 
 (بتصرف.10/57)

 (.11/5900ينظر: التجريد ) 
 (.10/93ينظر: روضة الطالبني ) 
 (بتصرف.2/153(، واحملرر )12/344ينظر: املغين ) 
 (.11/5900ينظر: التجريد ) 
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 ،وكذلك بغري منزله، فإنه حيد، وال يقبل دعواه الظن أهنا زوجته ،لو وجدها بغري فراشه -5
ككوهنا معه يف   ؛قرينة تصدقه حيث ال قرينة على صدق ظنه، أما إن كان مثَّ ؛ أو أمته

 .فمقتضاه أنه ال حيد؛ جلواز االشتباهمنزل الغري، 
 :ثانيأدلة القول ال

ظ ُنُه أهنا زوجته ظن ال يستند إىل سبب صحيح، فصار كما لو شهد نائمة يف دار  -1
ليعلم  ؛أو مساع كالمها ،يقدر على مشاهدهتا هوووطئها، و  ،وعليها ثياب امرأته ،غريه

؛  مل يعتد بظنه ؛والسماع ،شاهدةوهو يقدر على امل ؛حقيقة األمر. ومن رجع إىل الظن
كمن اجتهد يف القبلة وحبضرته من يسأله عنها، أو هو بقرب مسجد ميكنه أن ينظر 

 .إىل حمرابه
 

أنه ال اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستنًدا إىل دليل، ألنه قد ينام على  -2
على أن النائمة هي  دلياًل  فال يكون جمرد النوم ؛فراشها غريها من احملارم اليت يف بيتها

أو فراش زوجته امرأة فوطئها على ظن أهنا  ،األعمى  يف بيت إذا كان ، مثاله:زوجته
جيب عليه احلد؛ ألنه ميكنه التمييز بالسؤال، أي ميكنه متييز امرأته بالسؤال  ؛امرأته
 ؛نا زوجتكأ :وقالت ،وغري السؤال من العالمات. إال إذا دعا فأجابته أجنبيَّة ،عنها

 .ال جيب احلد؛ ألن اإلخبار دليل فاستند إليه، وهو دليل يف حقهففواقعها 
 

. وهذا هو االمتناعأنه علم بالتحرمي، وإمنا جهل وجوب احلد، وكان من حقه  -3
 .الظاهر

                                                           

 .(بتصرف6/184ينظر: مطالب أويل النهى ) 
 (.11/5899ينظر: التجريد ) 
 (.3/191(، واللباب )306و6/305ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
 (بتصرف.4/25(، وحاشية ابن عابدين )3/191(، واللباب )306و6/305ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
 (بتصرف.4/25)(، وحاشية ابن عابدين 4/145(، ومغين احملتاج )10/93ينظر: روضة الطالبني ) 
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   ، فمن شروط وداحلدبه أنه يُعترب ذلك احلال من وطء الشبهة اليت ت درأ نوقشت األدلة: 

 .انتفاء الشبهة، وهذا باتفاق الفقهاء مجيعهم الزنإثبات حد ا
 الترجيح بين األقوال:

شبهة وأن يُقام عليه احلد،  ؛بعد عرض األقوال يظهر يل أن واطئ النائمة على فراشه
  وغريه من العالمات. ألنه ميكنه التمييز بالسؤال ؛عدم معرفتها غري معتربة

 
 واطئ النائمة على الفراش. ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي
إقامة  :، والظاهر يف املسألةدرء احلدود بالشبهات: تبني يل أن األصل يف املسألة هو

يحكم اجملتهد بالظاهر على األصح؛ التصافه مبا يقويه ، ف، وقد حتقَّق التعارض بينهمااحلد
، بالسؤال، أو العالماتإما  النائمة ويقدمه على األصل؛ لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو متييز

والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد الظاهر يف الداللة، وهو: "األصل يف اإلبضاع 
 ".التحرمي

، وقد حتقق الظاهر جاء يف املبسوط: جيب البناء على الظاهر مامل يتبني خالفه
 . ابالوطء على النائمة أنه زن

 .افعل الوطء مع إمكان املعرفة زنو ، اع الظاهروجاء أيًضا: القاضي مأمور باتب        

                                                           

(، والفروع 10/92(، وروضة الطالبني )12/315(، واملغين )3/334(، واملهذب )1373ينظر: املعونة )ص 
(، واللباب 4/18(، وحاشية ابن عابدين )5/442(، ومغين احملتاج )306و6/305(، والبناية شرح اهلداية )10/57)
 (بتصرف.3/191)

 (.12/60الذخرية ) 
 (.1/67لنظائر البن جنيم )األشباه وا 
 (.15/58ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
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؛ ألنه ميكنه ا، ظاهر احلال هو زنوجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 متييز زوجته.

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

تقابل احلكم املستصحب : وهو عدم إقامة احلد، واحلال الطارئة الراجحة، ثبوت إقامة 
على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر  بتمييز النائمة بالسؤال، أو العالمات؛احلد 

فإن فعند حصول التعارض بينهما،  ،ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر ،اجملتهد
لقاعدة الكربى: "اليقني ال برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من االعمل حينئٍذ يكون 

 لشك".يزول با

                                                           

 (.1/178ينظر: ) 
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 المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد القذف
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: التعريض بالقذف.
 التعريض بالقذف.أواًل: القول يف 

 التعريض بالقذف. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف
 المطلب الثاني: العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها القاضي.

 العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها القاضي. لقول يفأواًل: ا
العفــــو عــــن دعــــوى القــــذف بعــــد بلوغهـــــا  ثانيــــاً: حتقيــــق تعــــارض األصــــل والظــــاهر يف

 القاضي.
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 المطلب األول: التعريض بالقذف
 

 أوًًل: القول في التعريض بالقذف.

بلفظ هو الرمي  :فالصريح ؛وكناية ،صريح :ألفاظ القذف تنقسم إىلتصوير المسألة: 
 ؛هو التعبري عن الغرض باللفظ املوضوع لضده :أو التعريض بالقذف ،أو اللواط. والكناية ا،الزن
. وقول: واإلشارة ،، والتعريض يكون بالقولما أنا بزان، والتعريض خالف التصريح :حنو

 :، أوطييا نب :أو يا خبيثة، أو يقول لعريب ،يا حالل ابن احلالل، أو يا فاجرة، أو يا قحبة
 :ما أمي زانية أو :ما أنا بزان، أو :يا رومي، أو يقول ألحدهم: يا عريب، أو قال :أو ،يا فارسي

 يا خنيث، أو يا عفيف، أو يا نظيف.
 تحرير محلِّ النزاع: 

قام احلد على يُ  ؛واللواط ا،اتفق الفقهاء على أن التصريح بالقذف بلفظ الزنأوًًل: 
 .القاذف

 ؛واللواط ااختلفوا يف إقامة احلد على القاذف عند التعريض به بغري لفظي الزن ثانًيا:
 على قولني:

ول للحنفية، ، وق-يرمحه اهلل-رواية ألمحدوهو به،  يُقام احلد الالقول األول:
 .والشافعية

                                                           

 (.2/328حاشية العدوي ) 
 ( بتصرف.4/325حاشية الدسوقي ) 
نبطي: منسوب إىل )نبط(: قوم أهل األنباط نزلوا البطائح بني العراقيني، واجلمع أنباط، يقال: رجل نبطي مثل ميين  

(، وغريب احلديث للخطايب 7/439وميان. ومسوا نبطاً؛ ألهنم أنبطوا املاء أي: استخرجوه. ينظر: العني للفراهيدي )ومياين 
 (.1/688(، وخمتار الصحاح للرازي )3/119)

(، وبدائع 6/71(، والوسيط أليب حامد الطوسي )11/5955(، التجريد للقدوري )369ينظر: خمتصر املزين )ص 
(، الشرح الكبري لعبد الرمحن 22/113(، واجملموع للنووي  )12/392(، واملغين البن قدامة )7/43ين )الصنائع للكاسا

 (.6/111(، وكشاف القناع للبهويت )10/227بن قدامة )
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: -يرمحه اهلل-مالكو -ه اهلليرمح-رواية آخرى ألمحد، وهو به يُقام احلد :ثانيالقول ال

 . ال يقيمه إال بالبينة
 :ولأدلة القول األ

تعاىل:  وقال ٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ قال تعاىل: 

 .   نثىثيثىفيفىقيقاكلك

م ألن اهلل تعاىل أباح التعريض فيما حرُ  ؛ال حد يف التعريض وجه الدًللة من اآلية:
  نثىثيثىفيفىقيقاكلكعقده، فقال 

فجعل التعريض خمالًفا  ٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئوقال 
 .فال حد إال بقذف صريح ؛للتصريح

يف العدة، باخلطبة بني التعريض باخلطبة والتصريح هبا، فأباح التعريض  قد فرق اهلل  -1
ا،  ن مل يكن قذفً ؛وحرم التصريح، فكذلك يف القذف؛ وألن كل كالم حيتمل معنيي

 .يا فاسق كقوله:
نع فمُ  ؛أو املوعد ،إذا صرح باخلطبة وقع عليه اجلواب من اآلخر باإلجيابأنه  نوقش:

فلم حيتج إىل جواب، والتعريض بالقذف ال  ،هم أن املرأة من حاجتهفُ  اض هبذلك، فإذا عرَّ ل

                                                           

(، 12/94(، والذخرية للقرايف )4/224(، وبداية اجملتهد البن رشد )1407ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )ص 
 (.8/405(، والتاج واإلكليل ألبو عبد اهلل املواق املالكي )12/392ن قدامة )واملغين الب

 (.369ينظر: خمتصر املزين )ص 
 (.6/111(، كشاف القناع )12/392ينظر: املغين ) 
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فقام مقام  ؛يكون إال من واحد، وال يكون فيه جواب، فهو قاذف من غري أن جييبه أحد
 .ريحالتص

فقال: يا رسول اهلل ُولجد  يل غالم أسود فقال:  أن رجاًل أتى النيب  عن أيب هريرة -1
)هل لك من إبجٍل( قال: نعم. قال: )ما ألواهنا؟( قال: محٌر. قال: )هل فيها من  ))

؟( قال: نعم. قال: )فأ ىنَّ ذلك؟( قال: لع لَُّه نز ع ُه عْرٌق. قال: )فل ع لَّ اْبنك  هذا  أْور ق 
 . (( نز ع ُه(

 مل جيعله قاذفًا ومل  زوجته، والنيب  اايب عّرض بزنهنا األعر وجه الدًللة من الحديث: 

 .يُقم عليه احلد
ال صرحًيا وال كناية، وإمنا أخربه بالواقع  ؛أنه ليس فيه ما يدلُّ على القذف نوقش:

وقرب  أم ينفيه؟ فأفتاه النيب  ،مستفتًيا عن حكم هذا الولد: أيستلحقه مع خمالفة لونه للونه
ي ذكره؛ ليكون أذعن لقبوله، وانشراح الصدر له، وال يقبله على له احلكم بالشبه الذ

 .إغماض

 .، فلم يكن صرحًيا يف القذفاألفاظ التعريض قول حيتمل غري الزن -2
والتعريض أبلغ ، خبالف جمرد النيَّة ؛بأن القرائن مع اللفظ تصريه كالصريحنوقش: 

 .موقًعا

                                                           

 (بتصرف.12/392(، واملغين )484و483/ 8ينظر: شرح صحيح البخارى البن بطال ) 
( ) كتاب احلدود وما حيذر من احلدود، باب ما جاء يف 8223( ح )173/  8البخاري يف "صحيحه" )أخرجه  

 ( ) كتاب اللعان، (.1500( ح )211/  4التعريض (، ومسلم يف "صحيحه" )
 (.22/113(، واجملموع )12/392(، واملغين )6/71ينظر: الوسيط ) 
 (.3/104ينظر: إعالم املوقعني البن القيم ) 
 (.10/227ينظر: الشرح الكبري ) 
 (بتصرف.12/95ينظر: الذخرية ) 
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اب احلد، ودرء احلدود هنا؛ أوىل أمام الكناية القاذف مبا يريده بالكناية يوصل إىل إجي -3
 .دون التوصل إىل إثبات الكناية

 
أن الكناية حمتملة، واحلد ال جيب مع الشبهة، فمع االحتمال أوىل، فال جُيعل قذفًا مع  -4

 .الشك واالحتمال
وُتستعمل للحال، فال جيعل قذفًا مع  ،أن ألفاظ الكناية ُتستعمل لالستقبال -5

 .لاالحتما
 :ثانيأدلة القول ال

 .   مج حج مث هتقال تعاىل:  -1

 ؛عن قوهلم هذا أنه تعريض عن قوم شعيب أخرب اهلل وجه الدًللة من اآلية:
 .وظاهره املدح، على وجه االستهزاء والسخريَّة ،أرادوا به السب

فقال  ،، أن رجلني استبا يف زمان عمر بن اخلطاب نعن عمرة بنت عبد الرمح -2
فقال  ،واهلل ما أيب بزان، وال أمي بزانية، فاستشار يف ذلك عمر ))أحدمها لآلخر: 

                                                           

 (بتصرف.11/5955ينظر: التجريد ) 
 (.6/111(، وكشاف القناع )12/392(، واملغين )7/42الصنائع )ينظر: بدائع  
 (.7/43ينظر: بدائع الصنائع ) 

 (بتصرف.12/94(، والذخرية )11/194ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 
عنها ابنها أبو الرَّجال ، روى عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة االنصارية، كانت يف حجر عائشة هي  

حممد بن عبد الرمحن األنصاري، وأخوها، ويقال ابن أخيها حممد بن عبد الرمحن، وهي ثقة، حجة، تابعة، وهي إحدى 
(، وهتذيب الكمال للمزي، كتاب النساء 5/288األثبات فيها. ينظر: الثقات البن حبان ) الثقات العلماء بعائشة 

(35/241.) 
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 الفصل الثاين: مسائل تعارض األصل والظاهر يف احلدود

فرأى أن ، قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان ألبيه وأمه مدح سوى هذا
 .((فجلده عمر مثانني، جيلد

كالقاذف   ؛يُفهم منه أن القاذف بالتعريض فعُل عمر  وجه الدًللة من األثر:
 .بالتصريح فُيجلد

 ..مقام النص الصريح ؛واالستعمال ،الكناية قد تقوم بعرف العادة أن -3
 .أو النفي ،وحكم التعريض حكم التصريح إذا فهم منه القذف -4
 ،أنه إذا كان مع التعريض قرينة على القذف، كالرمي يف حال اخلصامنوقش:         
 . فهذا قذف؛ ألنه رمي مبا يعيبه ويشينه ؛واملشامتة ،والغضب

وحكمه حكم الصريح،  ،فعليه احلد ،إذا تلفَّظ بالقذف تعريًضا يفهم منه أنه أراده -5
 ؛فإن كان يف حال الغضب، واألسباب ،وخمارج الكالم ،وذلك معلوم بشاهد احلال

فهو يريد به حقيقة كالمه، وإن كان يف حال الرضا فالظاهر أنه  ف؛فالظاهر أنه قذ
أنت ال تشبه أباك يف  ؛ فيعينكان يف حال املعاتبة  فلم يكن قذفًا، وإن ؛أراد املدح

 .فال حيد مع االحتمال. وهذا عند القذف بالنسب ؛املروءة، والسخاوة
 

                                                           

( ) كتاب الرجم واحلدود ، ما جاء يف احلد يف القذف والنفي 3064( ح )1211/  5 "املوطأ" )أخرجه مالك يف 
( ) كجت اُب احلُُْدودج ، باب من حد يف التعريض ( 17244( ح )252/  8بري" )والتعريض ( والبيهقي يف "سننه الك

( ) كتاب احلدود والديات وغريه ، يفج اآلبق إذا سرق يقطع (. قال 3479( ح )290/  4والدارقطين يف "سننه" )
 (.8/39األلباين: إسناده صحيح. إرواء الغليل )

 (.12/94(، والذخرية )4/224جملتهد )ينظر: بداية ا 
 (. 4/224ينظر: بداية اجملتهد ) 
 (.1407(، واملعونة )ص8/405ينظر: التاج واإلكليل ) 
 ( بتصرف.4/93ينظر: االختيار لتعليل املختار ) 
 (.1407ينظر: املعونة )ص 
 (.1/605(، وجممع األهنر لداما أفندي )7/44ينظر: بدائع الصنائع ) 
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 الترجيح بين األقوال:
ملوافقة النص الشرعي احلد،  به بعد عرض األقوال يظهر يل أن التعريض بالقذف يُقام

 يف ىفتعاىل: آخر يف قولهلنص شرعي  -عن عمر -، وملوافقة األثر-اآلية–
، وملوافقة عمل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 .الصحابة 
 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي التعريض بالقذف.

 هو :والظاهر يف املسألة ،" "درء احلدود بالشبهات :تبني يل أن األصل يف املسألة
التصافه مبا يقويه على األصح؛ اهر فيحكم اجملتهد بالظ، وقد حتقق التعارض بينهما، قامة احلدإ

، الغضب احلال الدالة علىمبعية ويقدمه على األصل؛ لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو 
والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد الظاهر  .استعمال اللفظ مبا يفهم منه القذفو  واخلصومة،

 . "يف الداللة وهو "األصل يف القذف التحرمي

، فاللفظ واحلال يدل وط: جيب البناء على الظاهر مامل يتبني خالفهجاء يف املبس
 على أنه قذف.

، والظاهر يدلُّ على أن لفظ التعريض وجاء أيًضا فيه: القاضي مأمور باتباع الظاهر
 واملشامتة. ،واحلال كذلك يف اخلصومة ،يدل على القذف

                                                           

 4سورة النور:  
 (.12/60الذخرية ) 
 (.4/287الذخرية ) 
 (.15/58ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
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 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
وهي  :واحلال الطارئة الراجحة"،  صحب : وهو درء احلدود بالشبهاتتقابل احلكم املست

على وجه مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال  ،ثبوت إقامة احلد
برتك فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون  ؛لقاعدة تعارض األصل والظاهر

 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ستثناءاً من ااألصل، والعمل بالظاهر ا

                                                           

 (.12/60الذخرية ) 
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 لقاضياالعفو عن دعوى القذف بعد بلوغها المطلب الثاني: 
 أوًًل: القول في العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها للقاضي.

هل ُيسقط القاضي احلد على القاذف؛ يف حال العفو عن إقامة احلد تصوير المسألة: 
 ؟.اهلل  يقيمه ألنه حقُ أو  للمقذوف،ألنه حق 

 تحرير محل النزاع: 
 .اتفق الفقهاء على إقامة حد القذف إذا بلغت دعوى املدعي إىل القاضيأوًًل: 

 :قولنياختلفوا يف سقوط احلد بالعفو عند القاضي، على  ثانًيا: 
الشافعيَّة للمالكية، و  قول، وهو فهو حق لآلدمي يسقط احلد :ألولالقول ا

 .واحلنابلة
 

 .لحنفيَّةل قول، وهو ؛ فهو حق اهلل ال يسقط احلد :ثانيالقول ال
 :ولأدلة القول األ

 ؛وأعراضكم ،وأموالكم ،إن دماءكمف))أنه قال:  عن النيب  عن ابن عباس  -1
 . (عليكم حرام(

                                                           

(، ومناهج التحصيل 12/417(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )13/259ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، 220(، وزاد املستنقع للحجاوي )12/109(، والذخرية للقرايف )22/126ي )(، واجملموع للنوو 10/102للرجراجي )

 (.8/91(، وشرح خمتصر خليل للخرشي )6/105وكشاف القناع للبهويت )
(، والبحر الرائق شرح كنز 1/606(، وجممع األهنر لداما أفندي )3/203ينظر: تبيني احلقائق للبارعي الزيلعي ) 

 (.5/39الدقائق البن جنيم )
رب مبلغ أوعى من سامع (،  ( ) كتاب العلم، باب قول النيب 67( ح )24/  1أخرجه البخاري يف "صحيحه" )

( ) كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب تغليظ حترمي الدماء 1679( ح )107/  5)ومسلم يف "صحيحه" 
 واألعراض واألموال (.
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أضاف العرض لآلدمي، واحلد إمنا جيب بتناول العرض، فإذا  أنه لة من الحديث: وجه الدًل
 كان العرض للمقذوف، وجب أن يكون ما وجب يف مقابلته، وما وجب يف مقابلته ملك 

 .لآلدمي

،كان إذا يعجز أحدكم أن يكون مثل أيب ضمضمأ))، قال: -موقوفًا –عن قتادة -2
 .((أصبح قال: اللهم إين قد تصدقت بعرضي على عبادك

 
التصدق بالعرض ال يكون إال بالعفو عما وجب له، وهذا وجه الدًللة من الحديث: 

 .ال ملا سقط بإسقاطه، وإاآلدمي دليل على أنه عرضه من حق
فكان لآلدمي حقًّا   ؛ال يسقط بالرجوع، أنه حق على البدن إذا ثبت باالعرتاف -3

 . ة اآلدميال يستوىف إال مبطالب ، وكالقصاص
 .احلد فلو طالب مث عفا عن احلد، سقط ؛هو حق لآلدمي -4

 

                                                           

 (.22/126(، واجملموع )12/417لبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )ينظر: ا 
، مسي موقوفًا ألنه وقف : ما أضيف إىل الصحابة رضوان اهلل عليهم. ومل يتجاوز به إىل رسول اهلل احلديث املوقوف 

 (.326هج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت)ص. منبه عند الصحايب، ومل يرتفع إىل النيب 
( أبو ضمضم غري مسمى، وال منسوب، وقد روى عنه قتادة هذا احلديث فقط، ينظر: االستيعاب يف معرفة (3

(، واإلصابة يف متييز الصحابة 6/164(، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري )4/1694األصحاب البن عبد الرب )
 (.7/191بن حجر )ال

(  )كتاب األدب، باب ما جاء يف الرجل حيل الرجل قد اغتابه(. 4886( ح )4/423أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
 (.8/33قال األلباين: اإلسناد صحيح إىل قتادة، إرواء الغليل )

 (.22/126(، واجملموع )12/417ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
 (.22/126(، واجملموع )12/417البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )ينظر:  
 (.6/105(، وكشاف القناع )220(، وزاد املستنقع  )13/259ينظر: احلاوي ) 
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م، فإن إقامتها أنه ال عفو يف احلدود عن شيء منها بعد أن تبلغ اإلمانوقشت األدلة: 
  .من السنة

 . ، وحق املقذوفألنه تعلق به حقَّان: حق اهلل  ؛أراد السرتيسقط احلد إذا  -5
هي اخلوف على النفس أن يثبت عليها ما رُمي هبا،  ؛الغاية من إرادة السرت أن: نوقش

 .فجاز العفو
 :ثانيالقول الدليل 

ولدفع العار عن  ،إنه شرع لصيانة عرض العبد وحق العبد، ألنه من حيث ن فيه حق اهلل أ 
 ،، صار حقًّا للعبد، ومن حيث إنه شرع زاجرًا-وهو الذي ينتفع به على اخلصوص-املقذوف 

اصار حقًّا هلل  ؛وإخالء للعامل عن الفساد  ويستوفيه اإلمام دون املقذوف، ؛ وهلذا مسي حدًّ

بل لرتك طلبه،  ،القاذف؛ ال لصحة عفوهال حيد  ؛عفا املقذوف قبل القضاء باحلد، فلو 
 .حىت لو عاد وطلب حيد، وفيه إشارة إىل أنه يشرتط الدعوى يف إقامته

 الترجيح بين األقوال:
العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها القاضي ال يسقط بعد عرض األقوال يظهر يل أن 

أن تعفو،   يشاور عائشة ومل يف أهل اإلفك، حد القذف ةقامبإ احلد، ملوافقة  فعل النيب 
وهو أرحم الناس، وأكثرهم حضًّا على العفو فيما جيوز فيه  ،فلو كان هلا يف ذلك حق ملا عطله

وال عفو له  ،العفو، فصح أن احلد من حقوق اهلل تعاىل، ال مدخل للمقذوف فيه أصاًل 

                                                           

 (. 12/254ينظر: احمللى باآلثار  البن حزم ) 
 (بتصرف.8/91(، وشرح خمتصر خليل للخرشي )12/109(، والذخرية )10/102ينظر: مناهج التحصيل ) 
 (.12/254ينظر: احمللى باآلثار ) 
 (.5/39(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )3/203ينظر: تبيني احلقائق ) 
 (بتصرف.1/606ينظر: جممع األهنر ) 



                                                                                                             141    
 

 
 

 الفصل الثاين: مسائل تعارض األصل والظاهر يف احلدود

بل لرتك طلبه،  عفا املقذوف قبل القضاء باحلد ال حيد القاذف؛ ال لصحة عفوه، ولو عنه
 .حىت لو عاد وطلب حيد، وفيه إشارة إىل أنه يشرتط الدعوى يف إقامته

 
 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها للقاضي.

 أنه حق لآلدمي هو :والظاهر يف املسألةإقامة احلد،  هو :تبني يل أن األصل يف املسألة
األصل على األصح؛ ملعارضته فيحكم اجملتهد ب، التعارض بينهما ، وقد حتققفله إسقاطه

، اخلوف على النفس أن يثبت عليها ما ُرمي هبا ، وهواحتمال مستند على سبب ضعيف
 اقتضاء اإلثبات.والرتجيح بينهما قائم على 

، هنا تعارض أمران، وكان مع وقد جاء يف املبسوط: األصل الرتجيح بقوة السبب
 بب، وهو املطالبة عند القاضي، فإنه يُرجح القول بإقامة احلد.املقذوف س

 ، فالظاهر أمامه هو املطالبة باحلق.وجاء فيه أيًضا: القاضي مأمور باتباع الظاهر
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
إسقاط وهي ع :واحلال الطارئة الراجحة، تقابل احلكم املستصحب : وهو إقامة احلد

ه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة على وج احلد،
 قوى تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ يكون بأ

. ويف هذا إعمال للقاعدة تهاملتعارضني، وهو املتيقن بإقامة احلدِّ، ويرتك املشكوك فيه عدم إقام
 زول بالشك".الكربى: "اليقني ال ي

 

                                                           

 ( بتصرف.12/256ينظر: احمللى باآلثار ) 
 (.7/77ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
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  المبحث الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد الخمر
 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: العمل باًلستنكاه إلقامة حد الخمر.
 العمل باالستنكاه إلقامة حد اخلمر. أواًل: القول يف

 العمل باالستنكاه إلقامة حد اخلمر. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف
 لمطلب الثاني: إرواء العطشان بشرب الخمر.ا

 إرواء العطشان بشرب اخلمر.أواًل: القول يف 
 إرواء العطشان بشرب اخلمر. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف
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 المطلب األول: العمل باًلستنكاه إلقامة حد الخمر
 

 حد الخمر.إلقامة أوًًل: القول في العمل باًلستنكاه 
من املعلوم أن حدَّ شرب اخلمر يُقام باإلقرار، والبينة، فهل يُقام لة: تصوير المسأ

 .البينة وأ ،إلقراركما يف ا  ؟ كاهنْ تج باالسْ 
 تحرير محل النزاع: 

 .أو البينة ،اتفق الفقهاء على أن حد اخلمر يُقام باإلقرارأوًًل: 
 ل يُعمل باالستنكاه، أورائحة اخلمر، فه منهاختلفوا يف إقامة احلد على من وجد  ثانًيا:

 البينة؟ على قولني: وأ ،اإلقرار ال بد من
، مالكيَّةوقول لل -اهلل يرمحه-، وهو رواية عن أمحدبه يُقام احلد :ولالقول األ

 .والشافعية

 .واحلنابلة قول للحنفية،، وهو به ال يُقام احلد :ثانيالقول ال

                                                           

قال ابن فارس: "النون والكاف واهلاء "كلمة واحدة وهي نكه اإلنسان، واْستجْنكهته تشممت ريح فمه.  :كاهنْ تج االسْ  
  (.5/474ينظر: مقاييس اللغة )

 (، والبيان والتحصيل البن رشد "اجلد"4/228بداية اجملتهد البن رشد )و (، 13/409ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، وشرح خمتصر 12/501(، واملغين البن قدامة)12/528والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين ) (،16/336)

(، وحاشية الدسوقي 2/330(، وحاشية العدوي )5/520(، ومغين احملتاج للشربيين )2/463اخلرقي للزركشي )
 (.4/502(، والشرح الصغري للدردير)4/353)

(، واإلقناع للحجاوي 2/157(، واجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري للزبيدي )12/501دامة )ينظر: املغين البن ق 
 (.6/118(، وكشاف القناع للبهويت  )5/28(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )4/267)
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 :ولأدلة القول األ
 فقال:  إىل النيب  جاء ماعز بن مالك، قال: أبيهبن بريدة عن عن سليمان  -1

ا رسول اهلل، طهرين، فقال: وحيك! ارجع فاستغفر اهلل وتب إليه. قال: فرجع غري ي))
: وحيك! ارجع فاستغفر اهلل بعيد مث جاء، فقال: يا رسول اهلل، طهرين، فقال رسول اهلل 

مثل  ء، فقال: يا رسول اهلل، طهرين، فقال النيب وتب إليه. قال: فرجع غري بعيد مث جا
، فسأل رسول اهلل اذلك، حىت إذا كانت الرابعة قال له رسول اهلل: فيم أطهرك؟ فقال: من الزن

 ًه، فلم جيد منه ه  ك  نْ تـ  ا؟ فقام رجل فاسْ : أبه جنون؟ فأخرب أنه ليس مبجنون، فقال: أشرب مخر
 .((نيت؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم: أز ريح مخر، قال: فقال رسول اهلل 
أن استنكاهه دليل على أنه لو وجد منه ريح مخر؛ درأ عنه احلد،  وجه الدًللة من الحديث:

 .ويدل هذا على جعل الرائحة حكًما
ه ثائر الشعر، متغري اللون، مقرًّا آباستنكاه ماعز؛ ألنه ر  أمر رسول اهلل بأن  نوقش:

ستنكاه، ومل يعلق الأو زواله، فأراد اختبار حاله با ،الته يف ثبات عقلهفاشتبهت عليه ح ا؛بالزن
 .باالستنكاه حكًما
 بأن الشك يف زوال عقله منفي بقوله : أبه جنون؟ فأخرب أنه ليس مبجنون. وأجيب:

 
 

                                                           

ه عبد اهلل، تابعي، ثقه. هو سليمان بن بريدة بن احُلصيب األسلمي املروزي، روى عن أبيه، كان أصح حديثًا من أخي 
(. وأبيه بريدة روى عنه ابنه سليمان وممن أسلم قبل غزوة بدر، وممن هاجر إىل 11/370ينظر: هتذيب الكمال للمزي )

(، 4/53على صدقات قومه. ينظر: هتذيب الكمال للمزي ) املدينة، وشهد غزوة خيرب، وفتح مكه، واستعمله النيب 
 (.1/250وتقريب التهذيب البن حجر )

 ( ) كتاب احلدود ، باب من اعرتف على نفسه بالزنا (.1695( ح )118/  5أخرجه مسلم يف "صحيحه" ) 
 (بتصرف.2/463صر اخلرقي للزركشي )ينظر: شرح خمت 
 (.13/409ينظر: احلاوي ) 
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سورة يوسف، فقال رجل: ما  قال: كنا حبمص فقرأ ابن مسعود  عن علقمة -2
فقال: أحسنت، ووجد منه ريح اخلمر،  رأت على رسول اهلل ق))هكذا أنزلت، قال: 

 .((فقال: أجتمع أن تكذب بكتاب اهلل وتشرب اخلمر؟ فضربه احلد
يدل على إقامة احلد على الشارب  فعل ابن مسعود دًللة من األثر: وجه ال

 .بالرائحة بعد االستنكاه
، فإن  ريح شراب، وأنا سائل عنه -ابنه –وجدت من عبيد اهلل )): روي عن عمر -3

 .((كان يسكر جلدته
شهدت عثمان، وأيت بالوليد بن عقبة بن ))، قال: ساسان ني بن املنذر أيبضعن ح -4

قد صلى الصبح ركعتني، مث قال: أزيدكم، فشهد عليه رجالن أحدمها: أنه  أيب معيط
شرب اخلمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه مل يتقيأ حىت شرهبا، فقال: 

 .((يا علي، قم فاجلده
                                                           

هو علقمة بن قيس بن كهل النخعي، روى عن عبد اهلل بن مسعود، ثقه، أعلم الناس بابن مسعود، وكان من الفقهاء  
(، وهتذيب الكمال للمزي 41/161بالكوفة. ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر ) بعد أصحاب رسول اهلل 

(20/300.) 
( ) كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النيب 5001( ح )186/  6أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

( ) كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب فضل 801( ح )196/  2لم ( ومسلم يف "صحيحه" )صلى اهلل عليه وس
 استماع القرآن (.

 (.12/501ينظر: املغين ) 
( ) كتاب األشربة ، باب الباذق ومن هنى عن كل مسكر 5598( ح )107/  7أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

 من األشربة (.
هو ُحضني بن املنذر بن احلارث الرقاشي، روى عن عثمان، تابعي، صدوق، ثقه. ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر  

 (.6/555(، وهتذيب الكمال للمزي )14/390)
إىل  ألمه، كنيته أبو وهب، أسلم يوم فتح مكه، بعثه النيب  ابن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس، أًخا لعثمان  

 ، مث عثر منه على شربه للُمسكر فأخرجوه، فحده عثمان ساعًيا، كان يلي على الكوفة لعثمان بين املصطلق 
 (.31/53(، وهتذيب الكمال للمزي )2727أليب نعيم ) ه. ينظر: معرفة الصحابة 61وحبسه، تويف عام:

 ( ) كتاب احلدود، باب حد اخلمر (.1707( ح )126/  5أخرجه مسلم يف "صحيحه" ) 
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جعال الرائحة قرينة للبينة يف إثبات حد  عمر وعثمان وجه الدًللة من األثرين: 
 .فوح منه الرائحةتاخلمر، وبالقيء 
، مل يكتف بوجود الرائحة، ولو وجب ذلك لبادر إليه عمر  عمر بأن  نوقش:

، وأما عثمان ، فحده باعرتافهفإنه سأل ابنه حني شم منه الرائحة، فاعرتف بشرب الطالء
 دلياًل  جاز أن يعمل عليها، وإن كان ؛فألنه ملا اقرتن بشهادة القيء شهادة الشرب 

 .ضعيًفا
أو ي سكر منها  ،واجلواب عن ذلك: أنه يكفي يف الشهادة عليه أنه شرهبا، وال يتقيأها

 .حىت يشرهبا

 .واخلط ،الشهادة على الصوتعلى إقامة احلد بالرائحة قياًسا  -5
يُقام احلد حىت يف حال اختلف الشاهدان يف ماهيَّة الرائحة، كأن يقول أحدمها: أشم  -6

رائحة مخر، واآلخر يقول: أشم رائحة خل؛ ألن املثبت يُقدم على النايف، ومل جيعلوا 
 .املخالفة شبهة ت درأ احلد

 .جمرى اإلقرار تالرائحة تدل على شربه، فجر  -7
فيعلم بالرائحة أهنا مخر،  ؛برائحة اخلمر عند مشاهدهتا أنه ملا جاز أن يستدرك نوقش:

 .جاز أن تستدرك بالرائحة بعد شرهبا
                                                           

 (.12/528(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )13/409ينظر: احلاوي ) 
ء    سكرة. ينظر: خمتارح الصحاح )الطِّال 

ُ
(، 1/166: العصري إذا طبخ حىت يذهب أقل من ثلثيه، وهو من األشربة امل

 (.4/393واهلداية شرح البداية للمرغيناين )
 (.12/501ينظر: املغين ) 
 (بتصرف.12/503ينظر: املغين ) 
 (.4/228ينظر: بداية اجملتهد ) 
 (.4/353(، وحاشية الدسوقي )4/502(، والشرح الصغري )2/330ينظر: حاشية العدوي ) 
 (بتصرف.16/336(، والبيان والتحصيل )12/501ينظر: املغين ) 
 (.13/409ينظر: احلاوي ) 
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 :ثانيأدلة القول ال

 .   جكحك مق حق مف خف حف جفقال تعاىل:  -1

 رائحة علم متحقق، فلم جيز أن يُفهم من اآلية أنه ليس له بال وجه الدًللة من اآلية:

 .احيكم هب
أو شرهبا يف حال  ،جلواز أن يكون ُأكره ؛أن ذلك ال يدل على شرهبا باختياره -2

 .فال حيد مع الشك ؛لعدم املاء ؛العطش مضطرًا
عدم إقامة احلد بالرائحة الشتباه الروائح؛ فاحلد يُدرأ بالشبهة، واألصل هنا  -3

 .براءة الذمة
فلما صارت  ؛ة احلد هبا، ألنه حيتمل أنه متضمض هبا، أو ظنها ماءً عدم إقام -4

بالًغا، أو  ه جّمها، أو ظنها ال ُتسكر، أو كان مكرًها، أو أكل نبًقايف فجيَّ 
شرب من شراب التفاح، فإنه يكون منه كرائحة اخلمر، وإذا احتمل ذلك، مل 

 .جيب احلد الذي يُدرأ بالشبهات
أحد بّينيت الشرب، فلم يُعترب معه  -اإلقرار أو البينة-ناليصح بالرائحة، أل -5

 .ألنه قد يُقر بعد زوال الرائحة عنهة؛ وجود الرائح
 

                                                           

 (.13/409ينظر: احلاوي ) 
 (.2/157ينظر: اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري ) 
(، واجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري 12/501(، واملغين )12/528ن يف مذهب اإلمام الشافعي )ينظر: البيا 

 (بتصرف.6/118(، وكشاف القناع  )5/520(، ومغين احملتاج )2/157)
حسلة حلوة تؤكل، ودقيق خيرج من لب النخلة  : مثرة السدر وشجرة من الفصيلة السدريَّة قليلة االرتفاع، مثرهتاالنبق 

 (.2/898حلو يستعمل يف صنع النبيذ. ينظر: املعجم الوسيط )
 (.6/118(، وكشاف القناع  )12/501(، واملغين )13/409ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.4/267(، واإلقناع )5/28ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 
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 الترجيح بين األقوال:
يُقام به احلد،  ال بعد عرض األقوال يظهر يل أن العمل باالستنكاه على حد اخلمر،

عه وجود الرائحة، ألنه قد يُقر بعد فلم يُعترب م، وعضده معىن عقلي ملوافقة عمل الصحابة 
أو  ،باإلكراه شرهبا يكونفقد  ؛االحتماالت كثرية يف شرب اخلمر، و زوال الرائحة عنه

 ر.باالضطرا
 

 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي العمل باًلستنكاه على حد الخمر.
والظاهر مة احلد، عدم إقاب، " الذمة ةتبني يل أن األصل يف املسألة هو: "األصل براء

يحكم اجملتهد باألصل جزًما، وإلغاء ، فوقد حتقق التعارض بينهما ،ثبوت احلد :يف املسألة
واالضطرار،  ،كاإلكراه  ؛القرائن الظاهرة، فقد عارضه احتمال جمرد، واحلال احتمل وجوًها كثرية

داللة، وهو "ُتدرأ وزوال الرائحة عن الفم، والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد األصل يف ال
 ." احلدود بالشبهات

ه سبب وكان مع املـُستنك   ،، هنا تعارض أمران: األصل الرتجيح بقوة السببيف املبسوط جاء
 . وبراءة ذمته ،وحنوه، فإنه يُرجح القول بدرء احلدِّ عنها ،باإلكراه ؛االشتباه

أو شهد  ،ه إذا أقر، املـُستنك  ينةأو بالب ،وجاء أيًضا: الثابت باإلقرار كالثابت باملعاينة
 كأهنا املعاينة واملشاهدة على شربه. ف ؛اخلمر هالشهود على شرب

ه فيه عدة ، املـُستنك  وأيًضا: الشبهة تعمل عمل احلقيقة فيما هو مبين على االحتياط
 شبهات كما ذُكر، فهي تكون كاحلقيقة يف أنه مل يشرب.

                                                           

 (.1/218لسبكي )األشباه والنظائر ل 
 (.12/60الذخرية ) 
 (.7/77ينظر: ) 
 (.9/98ينظر: ) 
 (.17/98ينظر: ) 
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، ترجح املسقط على املوجب ؛واملسقط له ،ب للحدوجاء أيًضا: إذا اجتمع املوج
يقدم ما يسقط احلد ف ؛واملسقط له برباءة ذمته هنا ،ه اجتمع فيه وجوب احلد بالرائحةفاملـُستنك  

 عنه.
، وجاء يف البناية وجممع األهنر: األصل أن أمور املسلمني حممولة على الصالح واالستقامة

، هنا تُرك الظاهر بالرائحة؛ عماًل بأصل صالح الناس مع أن العمل بالظاهر هو األصل
 واستقامتهم.

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

 :واحلال الطارئة الراجحة براءة الذمة مما يوجب احلد،تقابل احلكم املستصحب : وهو 
 على وجه مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويفبريح الفم، وهي إقامة احلد 

هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ 
وهو  ؛، ويرتك املشكوك فيهمن براءة ذمته مما يوجب احلد ؛املتعارضني، وهو املتيقن أقوىيكون ب

. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول وجوب احلد املرتب على االستنكاه
 بالشك".

 

                                                           

 (.24/15ينظر: ) 
 ( بتصرف.2/453(، وجممع األهنر )12/220ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
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 إرواء العطشان بشرب الخمرالمطلب الثاني: 
 أوًًل: القول في إرواء العطشان بشرب الخمر.

دفع غصة، أو إلرواء كإما أن يكون حلاجة   ؛االضطرار لشرب اخلمرتصوير المسألة: 
 العطش، أو ُشربه لإلكراه.

 تحرير محل النزاع: 
 .سكرأو أي مُ  ،اتفق الفقهاء على ُحرمة التداوي باخلمر أوًًل:

 .االضطرار إليه لدفع الغصةشربه عند اتفقوا على جواز  ثانًيا:
 اختلفوا يف االضطرار إليه يف إرواء العطش، على قولني: ثالثًا:

 .واحلنابلة ،ال جيوز، وهو مذهب الشافعيَّة القول األول:
 .واملالكيَّة ،جيوز، وهو مذهب احلنفيَّة :ثانيالقول ال

 
 :ولأدلة القول األ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل قال تعاىل: -1
 .   جهمه ين جنحنخنمنىن

 

                                                           

(، والفروع البن 9/51وي )(، واجملموع للنو 12/494(، واملغين البن قدامة )13/378ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، و كشاف 5/518(، ومغين احملتاج للشربيين )9/170(، وحتفة احملتاج للهيتمي )10/96مفلح مشس الدين "األب" )

 (.6/116القناع للبهويت )
(، والتاج 3/29(، وبداية اجملتهد البن رشد )24/28(، واملبسوط للسرخسي )12/6118ينظر: التجريد للقدوري ) 
 (.12/274ليل أليب عبد اهلل املواق املالكي )واإلك
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وعن الصالة،  ،وأنه يصد عن ذكر اهلل ،اآلية بعمومها حترم شرب اخلمروجه الدًللة من اآلية: 
 .والبغضاء ،وشربه يسبب العداوة
إمنا تقع بالسكر، وحنن ال نبيح منها  ، وكل ما ذكر من مضاره؛العداوةبأن  نوقش:

 .عند الضرورة إال ما مُيسك الرمق دون غريه
أن يصنعها،  -أو كره  -عن اخلمر، فنهاه  سأل النيب أن طارق بن سويد اجلعفي -2

 .  ((نه ليس بدواء، ولكنه داءإ))فقال: إمنا أصنعها للدواء، فقال: 
وهو يغلي،  ، فدخل رسول اهلل ا يف كوزقالت: نبذت نبيذً  عن أم سلمة -3

ن إ)): فنعت هلا هذا، فقال رسول اهلل  ،فقال: )ما هذا؟(، قلت: اشتكت ابنة يل
 .((اهلل مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم

 .مبا أهنا ال تنفع يف الداء فيثبت حترميها مطلًقاوجه الدًللة من الحديثين: 
 

                                                           

 .(13/378ينظر: احلاوي ) 
 (.12/6119ينظر: التجريد ) 
وحديثه هذا صحيح اإلسناد. ينظر:  طارق بن سويد اجلعفي، له صحبه، حديثه عند أهل الكوفة، روى عن النيب  

 (.3/448البن حجر ) ابة يف متييز الصحابة(، واإلص13/339هتذيب الكمال للمزي )
 ي باخلمر (.( ) كتاب اأْلشربة ، باب حترمي التداو 1984( ح )89/  6أخرجه مسلم يف "صحيحه" )

 (.15/308الكوز: إناء بعروة، غري الكوب: إناء بال عروة. ينظر: تاج العروس للزبيدي ) 
( ) كتاب الطهارة، ذكر خرب يصرح بأن إباحة املصطفى 1391( ح )233/  4أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ) 

( ح 5/  10صلى اهلل عليه وسلم للعرنيني يف شرب أبوال اإلبل مل يكن للتداوي ( والبيهقي يف "سننه الكبري" )
( ) كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي باملسكر (.قال ابن حجر: روي  من طرق صحيحة، وقد ذكر 19741)

(، قال األلباين: صحيح، سلسلة األحاديث الصحيحة 4/141.تلخيص احلبري )البخاري تعليقا عن ابن مسعود
(4/174). 

 (.5/518(، ومغين احملتاج )12/500(، واملغين )9/55ينظر: اجملموع ) 
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ه ما ذكر ليس للتداوي، وأن ما ثبت حترميفبأن الضرورات تبيح احملظوراتأجيب: 
 يتة جتوز للضرورة.قطًعأ، كامل

 .إنه ال حيصل به ري ألن فيه من احلرارة ما يزيد العطش -4
عن األطباء أهنا ال تسكن العطش، بل تزيده، واملشهور من عادة من شربة اخلمر أهنم  -5

يكثرون شرب املاء البارد، فهي جُتيع وتُعطش، فإهنا تروي يف احلال مث تثري عطًشا 
 .عظيًما

أبيحت لدفعه عند  ؛فإن كانت ممزوجة مبا يروي العطش ؛إن شرب اخلمر لعطش -6
ا أو وكإباحتها لدفع الغصة، وإن شرهبا صرفً  ،كما تباح امليتة عند املخمصة  ،الضرورة

مل تبح لعدم حصول املقصود هبا؛ ألهنا ال  ؛ممزوجة بشيء يسري ال يروي من العطش
فيها مل يسلب عنها اسم  وعليه احلد؛ ألن اليسري املستهلك ؛بل تزيده عطًشا ،تروي
وحرم اخلمر، ألن حترمي البول  ،لزمه شرب البول ؛فإن كان معه مخر وبول، اخلمر
 .أخف

 
 :ثانيأدلة القول ال

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تعاىل:قال -1

   ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                           

 (.1/45األشباه والنظائر للسبكي ) 
 (بتصرف.6/116(، وكشاف القناع )5/518(، ومغين احملتاج )9/170(، وحتفة احملتاج )9/55ينظر: اجملموع ) 
 ما. العطش يف وتسببه اخلمر عن موثوق طيب مصدر أجد مل، و (5/518(، ومغين احملتاج )9/55ع )ينظر: اجملمو  

 .به التداوي عن كان وجدته
 (.5/519ينظر: مغين احملتاج ) 
 (.6/116(، وكشاف القناع )10/96(، والفروع )9/51ينظر: اجملموع ) 
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فإذا جاز تناول  ،رةامليتة حمرمة ومستقذرة، واخلمر حمرم وغري مستقذ وجه الدًللة من اآلية:
 .امليتة عند الضرورة، فاخلمر أوىل

شرب اخلمر يرد عطشه يف احلال؛ ألن يف اخلمر رطوبة وحرارة، فالرطوبة اليت فيها ترد  -1
عطشه يف احلال، مث باحلرارة اليت فيها يزداد العطش يف الثاين، وإىل أن يهيج ذلك به 

 .به عن نفسه رمبا يصل إىل املاء، فعرفنا أنه يدفع اهلالك
وحلم اخلنزير، مث كانت الضرورة تبيح بعض ذلك،  ،حترمي اخلمر يف القرآن كتحرمي امليتة -2

فال بأس إذا كانت يف امليتة، ففيها بيان أن موضع الضرورة مستثىن من احلرمة الثابتة 
منها وحلم اخلنزير، وال بأس باإلصابة  ،كحرمة امليتة  ؛بالشرع، وحرمة اخلمر ثابتة بالشرع

 .بقدر ما يدفع اهلالك به عن نفسه ؛عند حتقق الضرورة
 

ألن اخلمر  ؛الضرورة تزول بأكل امليتة، وال تزول بشرب اخلمربأن  نوقش الدليالن:
 .يزيد يف العطش

واجلواب عن ذلك: إذا كانت تزيل ضرورة العطش يف احلال، مل يعترب جواز أن يعطش 
 .يف الثاين

                                                           

 (.12/6118ينظر: التجريد ) 
 (.24/28ينظر: املبسوط ) 
 (بتصرف.24/28(، واملبسوط )12/6118ر: التجريد )ينظ 
(، وكشاف 5/518(، ومغين احملتاج )9/170(، وحتفة احملتاج )9/55(، واجملموع )12/6118ينظر: التجريد ) 

 (بتصرف.6/116القناع )
 (.12/6118ينظر: التجريد ) 
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ألن و  رب منها إىل السكر؛ ألن الثابت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة،ال حيل له أن يش -3
شرب هذا املقدار حالل، وإن استكثر منه بعد ما سكن عطشه حىت سكر، فعليه 
احلد؛ ألن بعد ما سكن عطشه، وهو غري مضطر، فالقليل، والكثري منها سواء يف 

في يف إجياب احلد حكمه، فمقدار ما شرب بعد تسكني العطش حرام عليه، وذلك يك
 .عليه

؛ وال يأكل مال الغري ،أو أكل مال الغري، جاز أن يشرهبا ،من ُأكره على شرب اخلمر -4
 .ألن حرمة مال الغري آكد من حرمة اخلمر

 .، فجاز له شربهاملضطر ال حُيد لوضوح الشبهة -5
 

 الترجيح بين األقوال:
ملوافقة القياس األويل  العطش جائز،بعد عرض األقوال يظهر يل أن شرب اخلمر إلرواء 

وقياس العطش على التداوي قياس غري  على أكل امليتة، وأكل مال الغري؛ حال االضطرار،
ببدائل أخرى، بعكس العطش الذي  صللتداوي حيف اجلامع بني القياسني، صحيح؛ الختالف

 .ما يزول إال باإلرواء من أي شرب، وهذا مجًعا للقولني
 

 تعارض األصل والظاهرفي إرواء العطشان بشرب الخمر. ثانياً: تحقيق
، واز الشرب"جب هو األصل"الضرورات تبيح احملظورات :تبني يل أن األصل يف املسألة

فيحكم اجملتهد باألصل ، ، وقد حتقق التعارض بينهماحرمة الشربهو  :والظاهر يف املسألة
ى سبب ضعيف، وهو احتمال السُّكر، على األصح؛ ملعارضته احتمال غري جمرد أي مستند عل

                                                           

 (بتصرف.24/28ينظر: املبسوط ) 
 ف.(بتصر 12/6118ينظر: التجريد ) 
 (بتصرف.12/274(، والتاج واإلكليل )3/29ينظر: بداية اجملتهد ) 
 (.1/45األشباه والنظائر للسبكي ) 
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وأيًضا "والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد األصل يف الداللة، وهو"الضرورة تقدر بقدرها
دون الثانية اليت  ،ظاهر يؤيد األصل يف الداللة، وهو اكتفاء العطشان بالشربة األوىل الباردة

 تسبب احلرارة، وهنا يتحقق مقدار الضرورة.
ئع الصنائع: األصل أن احلكم مىت ظهر عقيب سبب حيال على ذلك جاء يف بدا

 وهو الضرورة إلرواء العطش. ؛سببال، وقد حتقق السبب

وهو اكتفاء العطشان بالشربة ، وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 . األوىل الباردة

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
، واحلال الطارئة الشرب وازجب الضرورات تبيح احملظورات :تقابل احلكم املستصحب

على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف  ،وهي عدم جوازه :الراجحة
هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ 

 ؛، ويرتك املشكوك فيهللضرورة از شرب العطشانو املتيقن؛ جباملتعارضني، وهو  قوىيكون بأ
 . ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".السُّكروهو حدوث 

 

                                                           

 (.2/9حتفة احملتاج ) 
 (.1/323ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 



                                                                                                             156    
 

 
 

 الفصل الثاين: مسائل تعارض األصل والظاهر يف احلدود

 

 
 
 
 

 

 المبحث الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر في حد السرقة
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: السرقة بين الزوجين.
 وجني.السرقة بني الز أواًل: القول يف 

 السرقة بني الزوجني. تعارض األصل والظاهر يف حتقيقثانياً: 
 المطلب الثاني: التعاون على السرقة.

 .االشرتاك يف هتك احلرز أواًل: القول يف
 .االشرتاك يف هتك احلرز تعارض األصل والظاهر يف حتقيقثانياً: 
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 السرقة بين الزوجينالمطلب األول: 
 ن الزوجين.أوًًل: القول في السرقة بي
احلاصل ما بني الزوجني هو االنبساط بينهم، والدخول يف احلرز تصوير المسألة: 

)املال غري  وحنوه. فهل يُقام احلد إذا سرق أحدمها من مال صاحبه ،املشرتك كالسكن
 ؟ أو يُقام احلد على الزوج إذا سرق من مال زوجته؟املشرتك(

 تحرير محل النزاع: 

سوى سرقة األب من  إذا كان من حرز، على القطع بني األقارباتفق الفقهاء  أوًًل:
 .ابنه

 اختلفوا يف السرقة بني مال الزوجني من احلرز، على ثالثة أقوال: ثانًيا:
، وظاهر قول مالكيَّةلل ، وقول-يرمحه اهلل-شافعيلل قولوهو القطع،  القول األول:

 .نابلة ن احلم اخلرقي
وهو قول احلارث بن سريج القطع على الزوج إذا سرق من مال زوجته،  :ثانيالقول ال

 .من الشافعيَّة، وابن قدامه من احلنابلة النقال
 ، وقول -هلليرمحه ا-للشافعي قول أخروهو عدم القطع عموًما،  :ثالثالقول ال

 
                                                           

هب أمحد، تويف هو عمر بن احلسني اخلرقي، أبو القاسم، شيخ احلنابلة، له تصانيف كثرية منها: "املختصر" يف مذ 
 (.11/542(، وسري أعالم النبالء للذهيب )2/75هـ، ينظر: طبقات احلنابلة البن أيب يعلى )334عام: 
(، 2/950(، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب )13/345ينظر: احلاوي للماوردي ) 

 (.116شاد السالك البن عسكر )(، وإر 22/205(، واجملموع للنووي )12/461واملغين البن قدامة )
احلارث بن سريج النقال، أبو عمر اخلوارزمي، البغدادي، وقيل النقال: ألنه نقل كتاب الرسالة للشافعي إىل عبد  

الرمحن بن مهدي وقد طلب من الشافعي أن يكتب له معاين القرآن وبيان الناسخ واملنسوخ إىل أخره فوضع له الرسالة 
( 10/44ه، ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب )236مية اليت كتبت بالعراق ومل يبق هلا أثر، تويف عام: وهي الرسالة القد

 (.2/112طبعة مؤسسة الرسالة، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 (.12/461(، واملغين البن قدامة )3/362(، واملهذب )13/346ينظر: احلاوي ) 



                                                                                                             158    
 

 
 

 الفصل الثاين: مسائل تعارض األصل والظاهر يف احلدود

 .ة، ومذهب للحنابلةنابلمن احل وقول أيب بكر ،حنفيَّةلل
 أدلة القول األول:

 .   ىنينجهمه قال تعاىل: -1
قطع اليد يف ربع دينار ت))يقول:  أهنا مسعت رسول اهلل  عن عائشة  -2

 .((فصاعًدا
اآلية واحلديث نزال بعمومهما على إقامة احلد على وجه الدًللة من اآلية والحديث: 

 .السارق دون ختصيص
 نت أ)): يص يف قوله للتخص ؛القطع لكل القرابات ما عدا سرقة األب من مال ابنه -3

 .، فلم يكن لسرقة الزوجني ما خيصصها من عموم اآلية ((ومالك ألبيك

                                                           

محد بن يزداذ، أبو بكر، شيخ احلنابلة وعاملهم املشهور، وغالم وتلميذ أيب بكر اخلالل،  هو عبد العزيز بن جعفر بن أ 
ه، ينظر: سري 363كان كبري القدر، صحيح النقل بارعاً يف نقل مذهبه، له تصانيف منها: "املقنع" و"الشايف" تويف عام: 

 (.18/285(، والوايف بالوفيات )12/217أعالم النبالء للذهيب )
(، وبدائع 3/362(، واملهذب للشريازي )13/345(، واحلاوي للماوردي )11/6025ر: التجريد للقدوري )ينظ 

(، وروضة 12/461(، واملغين البن قدامة )2/367(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )7/75الصنائع للكاساين )
(، 2/167ة شرخ خمتصر القدوري للزبيدي )(، واجلوهرة النري 22/205(.واجملموع للنووي )10/120الطالبني للنووي )

 (.6/142(، وكشاف القناع للبهويت )7/447(، واملبدع البراهيم بن مفلح "األبن" )7/37والبناية شرح اهلداية للعيين )

( ) كتاب احلدود وما حيذر من احلدود ، باب قول اهلل 6789( ح )160/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
( ) كتاب احلدود ، باب حد 1684( ح )112/  5تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( ، ومسلم يف "صحيحه" )

 السرقة ونصاهبا (.
 (بتصرف.12/461(، واملغين )22/205ينظر: اجملموع ) 
( ) كتاب الرب واإلحسان، ذكر خرب أوهم من مل حيكم 410( ح )142/  2أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ) 

( ) كتاب الرضاع، ذكر خرب أوهم من مل حيكم 4262( ح )74/  10صناعة العلم أن مال االبن يكون لألب (، )
(.قال 3/337صناعة العلم أن مال االبن يكون لألب (، قال الزيلعي: إسناده صحيح ورجاله ثقات، نصب الراية )

 (.3/323لباين: صحيح، إرواء الغليل )األ
 (.1/116(، ووإرشاد السالك )4/234ينظر: بداية اجملتهد ) 
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 .كاألجنيبفكان   ؛أنه مكلف سرق ما ال شبهة له فيه من حرز -4
ي عقد على منافع  ن الزوجيَّة ال تقتضي شركة يف املال، وال شبهة فيه، وإمنا هأ -5

 .كاألجريين، أي أن النكاح عقد على املنفعة؛ فال يسقط القطع بالسرقة كاإلجارة
 قياسهيبطل إذا ُسرق من البيت الذي مها فيه، وألن عقد النكاح ال جيوز  نوقش:

 وحتمل الفطرة،  ،والنفقة ،باإلجارة يف إثبات احلديَّة. بدليل: أن اإلجارة ال يثبت هبا التوارث

 .فكذلك جيوز أن يثبت النكاح حرمة تسقط القطع، فال يثبت ذلك يف اإلجارة
 لو كان لرجل زوجتان، سرقت إحدامها مال األخرى، أو سرق مال زوجة أبيه، أو ابنه،  -6

 .فيجب احلد
يف مال الزوجة  أن كل واحد منهما يتصرف غالًبا يف مال صاحبه، فحق:نيدليل القول الثا

حني قالت: يا رسول اهلل إن أبا سفيان هلند بنت عتبة ولذلك قال النيب  النفقة؛زوجها 
ال يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت من ماله سرًا، فهل علي يف ذلك  ؛رجل شحيح

وأنه ال تُقطع الزوجة، ففيه أمران:  .((ذي ما يكفيك وولدك باملعروفخ))شيء؟ فقال: 
فصارت شبهة للزوجة دون الزوج.  ؛األول: أن نفقة الزوجيَّة تستحقها الزوجة على الزوج

 خم حم جم يل ىل مل خلوالثاين: أهنا يف قبضة الزوج؛ لقوله تعاىل: 

                                                           

 (بتصرف.116(، وإرشاد السالك )12/461(، واملغين )2/950ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 
 (.3/362(، واملهذب )2/950ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 
 (.11/6026ظر: التجريد )ين 
 (.10/120ينظر: روضة الطالبني ) 

، أسلمت عام الفتح بعد إسالم أيب سفيان بن حرب،  ( هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية اهلامشية، والدة معاوية (5
ثري (، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األ4/1922ينظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب ال بن عبد الرب )

 (.8/346(، واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )7/281)
، باب ذكر احلجام (، ومسلم يف "صحيحه" ( ) كتاب البيوع2102( ح )63/  3أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب البيوع، باب حل أجرة احلجامة (.1577( ح )39/  5)
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فلم تُقطع  ؛ا يف يدها من سرقة الزوج كالباقي يف يد الزوج. فصار م   يم ىم مم
 .فيه، وُقطع يف ماهلا؛ ألنه فيه خبالفها

على ما ال حق هلا فيه من مال -هند بنت عتبة -مل يطلق يدها أن رسول اهلل  نوقش:
ومقدار  ،وهي يف ذلك كاألجنيب، فمباح له أن يأخذ حقه زوجها، وال على أكثر من حقِّها،

ه من مال الذي له عنده احلق من حرز، أو من غري حرز، نعم ويقاتله عليه إن منعه، وحيل حق
 .له بذلك دمه، وهو مأجور يف كل ذلك

 :لثأدلة القول الثا
فقال  جاء بغالم إىل عمر أن عبد اهلل بن عمرو احلضرميعن السائب بن يزيد -1

ذا سرق؟ قال: سرق مرآة المرأيت، : فماله: أقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر 
أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق )): مثنها ستون درمهًا. فقال عمر 

 .((متاعكم
من  احلد على غالمهما، فال يُقام على أحدمها مل يُقم عمر وجه الدًللة من األثر:

 .باب أوىل
                                                           

 (بتصرف.12/461(، واملغين البن قدامة )3/362(، واملهذب )13/346ينظر: احلاوي ) 
 ( بتصرف. 343و12/342ينظر: احمللى باآلثار ) 
(، واإلصابة يف متييز 10/193السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، له وألبيه ُصحبة. ينظر: هتذيب الكمال للمزري ) 

 (.3/23البن حجر ) الصحابة
عبد اهلل ان عمرو احلضرمي، روى عنه السائب بن يزيد، وقد روي هذا األثر بإسناد أخر أعلى من هذا اإلسناد وعن  

(، وهتذيب 15/374السائب بن يزيد أيًضا، رواه أبوداود والقعنيب عن اإلمام مالك. ينظر: هتذيب الكمال للمزي )
 (.20/310التهذيب البن حجر )

( ) كتاب السرقة ، ما ال قطع فيه ( والبيهقي يف "سننه الكبري" 3105( ح )1229/  5" )أخرجه مالك يف "املوطأ
( 251/  4( ) كتاب السرقة ، باب العبد يسرق من مال امرأة سيده ( والدارقطين يف "سننه" )17397( ح )281/  8)

 (.8/677( ) كتاب احلدود والديات وغريه ، اللعان ( قال ابن امللقن: هذا األثر صحيح، البدر املنري )3412ح )
 (بتصرف.12/461املغين )(، و 3/362(، واملهذب )13/345(، واحلاوي )11/6025ينظر: التجريد ) 
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لوجب القطع  ؛من مال حمرز اأذون له يف الدخول لو سرقوامل بأن الغالم نوقش:
عليهما. فيلزم هبذا التشبيه أال يسقطوا القطع عن الزوجني فيما سرق أحدمها من اآلخر، إال 

 .فيما اؤمتن عليه، ومل حيرز منه
ًسا على الغالم؛ ألن اإلذن ال يُقطع أحدمها لوجود اإلذن بدخول احلرز عادة؛ قيا -2

 . بالدخول أخرج املوضع من أن يكون حرزًا يف حقه
 .أن كل واحد منهما يرث صاحبه بغري حجب -3
 .يُتبسط يف مال اآلخر عادة، فأشبه الوالد والولدأن كل واحد منهما  -4
ة عدم إمنا متنع وجوب القطع باعتبار الشبهة، وهي شبه ؛الزوجيَّة القائمة عند السرقة -5

 .صاحبهمبال كل واحد منهما مال   لطة خباحلرز، أو شبهة امللك
ومينعها من  ،أنه ال يقطع ألن الزوجة تستحق النفقة، والزوج ميلك أن حيجر عليها -6

 .فصار ذلك شبهة ؛التصرف
أن العادة أن كل واحد منهما ال حيرز ماله عن اآلخر، وإن فعل ذلك كان نادرًا، فأحلق  -7

 .بالغالب النادر
 
 

                                                           

 ( بتصرف.12/341ينظر: احمللى باآلثار ) 
 (بتصرف.2/367(، واهلداية شرح البداية )7/75ينظر: بدائع الصنائع ) 
(، والبناية شرح 2/167(، واجلوهرة النرية شرخ خمتصر القدوري )12/461(، واملغين )11/6025ينظر: التجريد ) 

 (بتصرف.6/142(، وكشاف القناع )7/447) (، واملبدع7/37اهلداية )
 (بتصرف.6/142(، وكشاف القناع )7/447(، واملبدع )12/461(، واملغين)2/367ينظر: اهلداية شرح البداية) 
 (بتصرف.7/76ينظر: بدائع الصنائع ) 
 (.13/346ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.3/362(، واملهذب )13/345ينظر: احلاوي ) 
 (.22/205ر: اجملموع )ينظ 
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 الترجيح بين األقوال:
القول بعدم القطع عموًما، ملوافقة  يف السرقة بني الزوجني؛  بعد عرض األقوال يظهر يل

العادة أن كل واحد منهما ال حيرز ماله عن القياس على الغالم واملأذون له بالدخول، وألن  
للتبسط يف مال اآلخر وعدم احلرز، ، و اآلخر، وإن فعل ذلك كان نادرًا، فأحلق النادر بالغالب
 وكما تقرر شرًعا للزوجة األخذ من مال الزوج إذا امتنع.

 
 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي السرقة بين الزوجين.

، وقد إقامتهعدم هو  :، والظاهر يف املسألةإقامة احلد هو :تبني يل أن األصل يف املسألة
؛ التصافه مبا يقويه ويقدمه على على األصحتهد بالظاهر فيحكم اجمل، حتقق التعارض بينهما

التبسط يف مال شبهة استحقاق النفقة، وخلطة املال، و لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو  ؛األصل
وهو"احلدود  ، والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد الظاهر يف الداللة،غلبة عدم احلرزو  اآلخر

 ".ُتدرأ بالشبهات
ائع الصنائع: األصل أن احلكم مىت ظهر عقيب سبب حيال على ذلك بدجاء يف 

واإلذن  ،والتبسط ،وهو شبهة عدم احلرز واختالط املال :، وقد حتقق السببالسبب
 بالدخول على مال بعضهما.

 ، ظاهر احلال التبسط بينهما.وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 المسألة: وجه إعمال القاعدة في

عدم إقامة  وهي :واحلال الطارئة الراجحة، وهو إقامة احلد :تقابل احلكم املستصحب
على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة   احلد،

                                                           

 (.12/60الذخرية للقرايف ) 
 (.1/323ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 
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برتك األصل، تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون 
 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".بالظاهر استثناءاً من ا والعمل

 

 المطلب الثاني: اًلشتراك في هتك الحرز
 .اًلشتراك في هتك الحرزأوًًل: القول في 

 سارقألنه  ؛يُقام عليه احلد ؛من املعلوم أن من خُيرج املال من حرزهتصوير المسألة: 
 مع اشرتك لو فهل، فيه شروط أخرى معروفة يف مظاهناشرًعا إذا كان املسروق نصابًا، وتوفرت 

 أحدمها؟ على أو احلد عليهما يقام فهل( املنقب) الداخل ، املخرج
 تحرير محل النزاع: 

 .ال يُقام احلد ؛اتفق الفقهاء على أنه إذا انتفى شرط احلرزأوًًل: 
على أو  ،عليهما على السرقة، هل يُقام احلد الداخل واملخرجاختلفوا يف تعاون ثانًيا:

 أحدمها؟ على ثالثة أقوال:
 .ال حد عليهما، وهو قول احلنفية :ولالقول األ

 .قول الشافعية ، وهواحلد على املخرج :ثانيالقول ال

 .قول املالكية، واحلنابلة ، وهواحلد عليهما )الداخل واملخرج( :ثالثالقول ال
 

                                                           

والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن (، 7/43(، والبناية شرح اهلداية للعيين )7/65بدائع الصنائع للكاساين )ينظر:  
 (.1/622(، وجممع األهنر لداما أفندي )5/65جنيم )
 (.17/233وهناية املطلب للجويين ) (،13/293احلاوي للماوردي ) ينظر: 
(، ومناهج التحصيل للرجراجي 12/468واملغين البن قدامة )(، 1418ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )ص 

 .(7/436راهيم البن مفلح "األبن" )(، واملبدع الب10/54)
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وأما الداخل فألنه مل يوجد منه ، األخذ من احلرز مل يوجد منه املخرج أن :ولالقول األ دليل
 .فلم تتم السرقة ؛عليهاملخرج لثبوت يد  ؛اإلخراج من احلرز
 بدليل أهنم لو  ؛اجلميع حديقتضي  ؛ن اشرتاكهم يف إخراج املسروق من احلرزبأ نوقش:

 .سرقوا متاًعا فجعلوه على دابة إىل خارج احلرز لقطعوا
املخرج سارق؛ ألنه مجع بني هتك احلرز واإلخراج، وال يقطع الداخل ألنه  :دليل القول الثاني

 . انفرد بالنقب دون اإلخراج

  ؛كاملتعاونني على إخراجه  اال يصل إليه إال مبناولة الداخل له، فصار املخرج ن بأنوقش:         
 .كما إذا محلوه من احلرز على أحدهم

 
 :ثالثأدلة القول ال

 .   ىنينجهمه قال تعاىل: -1

على إقامة احلد على السارق دون  ابعمومه نزلتاآلية وجه الدًللة من اآلية: 
 .ختصيص

                                                           

(، وجممع 5/65والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )(، 7/43هلداية )(، والبناية شرح ا7/65بدائع الصنائع )ينظر:  
 (.1/622األهنر لداما أفندي )

 (.1418ينظر: املعونة )ص 
 (.17/233وهناية املطلب ) (،13/293ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.10/55(، ومناهج التحصيل )12/470ينظر: املغين ) 

 (.12/461ين )ينظر: املغ 
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كالقصاص املشروع حلفظ   ؛وجيرتأ عليها ،لئال هتتك ؛أن القطع شرع لصيانة األموال -2
ألن يف منعه إبطال الغرض  ؛ال مينع القودكان االشرتاك يف القتل فإذا   ،النفوس

 . كذلك االشرتاك يف السرقة  ،الذي وضع له

أن اشرتاكهم يف إخراج املسروق من احلرز يقتضي قطع اجلميع؛ بدليل أهنم لو سرقوا  -3
 .لقطعوا ؛متاًعا فجعلوه على دابة إىل خارج احلرز

اخل واملخرج(؛ ألن املخرج أخرجه أهنم اشرتكوا يف هتك احلرز، فالقصد الزجر هلما )الد -4
 .ومعونته  ،بقوة صاحبه

 .ا يف النقب، واإلخراجاكأن فعل كل منهما وقع بقوة اآلخر، أشبه ما لو اشرت  -5
 

 الترجيح بين األقوال:
، شرتكنيالقطع للم  رجحان القول الثالث؛ يظهر يل ، ومناقشاهتا،بعد عرض األقوال

، والقياس الصحيح على احلد يف القتل إذا اشرتك فيه -اآلية-ملوافقة هذا القول للنص الشرعي
واملخرج أعانه على محل  ،هتك احلرز داخلفال؛ وفعلهما ،السرقة داقص مجاعة، وألهنما 

فكل واحد منهم له يد على املال عند انفصاله من  ؛وألن فعل أحدهم كفعلهم املسروق،
وخرج  ،فحمل أحدمها ؛تمع السارقان يف احلرزاحلرز، شاهده كما لو محله على الدابة، فإذا اج

 .فيده ثابتة مشاهدة ؛اآلخر معه
 

                                                           

 (.10/54ومناهج التحصيل ) (،1418ينظر: املعونة )ص 
 (.10/54) املصدر السابقو  (،1418)ص املصدر السابقينظر:  
 (.7/436(، واملبدع البراهيم )12/468املغين )ينظر:  
 (.10/54ومناهج التحصيل ) (،1418ينظر: املعونة )ص 
 .( بتصرف1418ينظر: املعونة )ص 
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 .في هتك الحرزاًلشتراك تعارض األصل والظاهر في تحقيق ثانًيا: 
، براءة ذمتهما من أن تشغل حبد "" براءة الذمةهوتبني يل أن األصل يف املسألة 

على يحكم اجملتهد بالظاهر ، فعارض بينهما، وقد حتقق الت: إقامة احلدوالظاهر يف املسألة
على  االشرتاك؛ التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصل؛ لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو األصح

 قائم على اقتضاء اإلثبات.، والرتجيح بينهما هبتك احلرز محل املسروق

ان مع وك ،، هنا تعارض أمرانجاء يف املبسوط: األصل الرتجيح بقوة السبب
 والتناول، فإنه يُرجح القول بإقامة احلد عليهما ،سبب هتك احلرز بالتنقيب شرتكنيامل

، تُقطع يدمها بناًء على وجاء أيًضا: جيب البناء على الظاهر مامل يتبني خالفه
 بينهما، ومحل املسروق. شرتاكالظاهر، وهو مشاهدة اال

 هو مشاهدة هتك احلرز. ؛اهر أمامه، فالظوأيًضا: القاضي مأمور باتباع الظاهر
حيال على ذلك  ؛سببالوجاء يف بدائع الصنائع: األصل أن احلكم مىت ظهر عقيب 

 .شرتاك، وقد حتقق سبب القطع من املشاهدة على االالسبب

 الداخل، فالغالب من ي: الغالب مساٍو للمحقق يف احلكموجاء يف القواعد للمقرَّ 
 للحرز.  اهلاتك أي يف حكم السارق ؛يف حكم احملقق الثابت فهما ؛واملخرج، السرقة

وهتك  ،، ظاهر احلال السرقةوجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 احلرز.

                                                           

 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
 (.7/77ينظر: ) 
 (.15/58ينظر: ) 
 (.9/9ينظر: ) 
 (.1/323ينظر: ) 
 (.1/241ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 



                                                                                                             167    
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 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

عدم إقامة احلد، واحلال الطارئة ب ؛تقابل احلكم املستصحب : وهو أصل براءة الذمة
على وجه مينع كل منهما ما  ؛السرقة، واشرتاكهما يف ي إقامة احلد مبشاهدة فعلهموه: الراجحة

دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول 
لقاعدة برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من افإن العمل حينئٍذ يكون التعارض بينهما، 

 ني ال يزول بالشك".الكربى: "اليق



 

 
 
 

  ثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر في األطعمةالفصل ال
 مبحثان:وفيه 

 وفيه مطلبان: المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في أكل المباح
 المطلب األول: تعارض األصل والظاهر في  أكل الحيوان المأكول المتغذي بالَنج .

 ل والظاهر في أكل النبات المسقي والمسمد بالَنج .المطلب الثاني: تعارض األص

ثالثة وفيه  المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في أكل الميتة
 مطالب:

 المطلب األول: تعارض األصل والظاهر في  أكل الطافي.
 المطلب الثاني: تعارض األصل والظاهر في شبع المضطر من أكل الميتة.

األصل والظاهر في حكم اختيار المضطر بين أكل الميتة المطلب الثالث: تعارض 
 وطعام الغير.
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 المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في أكل المباح
 وفيه مطلبان: 

المطل        ب األول: تع        ارض األص        ل والظ        اهر ف        ي  أك        ل الحي        وان الم        أكول 
 المتغذي بالَنج .

 غذي بالن جس.أواًل: القول يف أكل احليوان املأكول املت
 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف أكل احليوان املأكول املتغذي بالن جس.

المطل    ب الث    اني: تع    ارض األص    ل والظ    اهر ف    ي أك    ل النب    ات المس    قي والمس    مد 
 بالَنج .

 أواًل: القول يف أكل النبات املسقي واملسمد بالن جس.
 ات املسقي واملسمد بالن جس.ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف أكل النب
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 أكل الحيوان المأكول المتغذي بالَنج المطلب األول: 
 

 .أوًًل: القول في أكل الحيوان المأكول المتغذي بالَنج 
جيوز أكله إذا ُعلف  -والطيور ،كبهيمة األنعام  -احليوان املشروع أكلهتصوير المسألة: 

 ل جيوز أكله؟هف ؛أو ُغذي بن جس ،، ولكن إذا ُخلياطاهرً 
 تحرير محل النزاع: 

 س.اتفق الفقهاء على كراهة تغذية احليوان املأكول بن جأوًًل:
 اختلفوا يف حكم أكل احليوان املأكول املتغذي بالن جس، على ثالثة أقوال: ثانًيا:
من  وابن حبيب حلنفيَّة،من ا قول للحنابلة، والقدوري وهو ،هيكره أكل :ولالقول األ

 .شافعيَّة املالكيَّة، وقول لل

 . احلنابلةمن  قول القاضي أيب يعلى الفراء ، وهوهحمرم أكل :ثانيالقول ال        

                                                           

لة  بل، -: من البهائم املأكولةيسمى عند الفقهاء باجلالَّ اليت ترعى العذرة، والزبل،  -والبقر، والغنم، والدجاج من اإلج
 ( بتصرف.13/329(، واملغين )9/30(، واجملموع )1/542(، واملدونة )5/39والنجاسات. ينظر: بدائع الصنائع )

هو أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان املعروف بالقدوري، أبو احلسن، من أجنب يف الفقه لذكائه، وانتهت  
هـ. ينظر: سري أعالم 428إليه رئاسة أصحاب أيب حنيفة بالعراق، له تصانيف منها: "املختصر" و"التجريد"، تويف عام: 

 (.1/93(، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية حملي الدين احلنفي )13/224النبالء للذهيب )
، وكان فقيهاً وحنوياً، ولقب بعامل اإلندلس، هو عبد امللك بن حبيب السلمي، املرداسي، كان رأساً يف مذهب مالك 

(، وطبقات 2/91ه. ينظر: تذكرة احلفاظ للذهيب )239وهو أول من أظهر احلديث فيها ومل يكن باملتقن له، تويف عام: 
 (.1/237احلفاظ للذهيب )

مام الشافعي ، والبيان يف مذهب اإل(18/214وهناية املطلب للجويين )(، 206ينظر: املختصر للقدوري )ص 
(، واملغين البن قدامة 3/18(، وبداية اجملتهد البن رشد )5/39(، وبدائع الصنائع للكاساين )4/508للعمراين )

(، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج للدمريي 9/30(، واجملموع للنووي )3/278(، وروضة الطالبني للنووي )13/329)
 (.4/262(، حاشية قليويب وعمرية )9/560)

 (.13/329ينظر: املغين البن قدامة ) 
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 .ة مالكيَّ مباحة مطلقاً، وهو قوٌل للالقول الثالث:  

 .قول للحنفية، وهو ه بعد احلبسأكل إباحة :عرابالقول ال
 

 :ولأدلة القول األ

 .((عن أكل اجلاللة، وألباهنا ى رسول اهلل هن))قال:  عن عبد اهلل بن عمر  -1
و لتغري اللحم، وذلك ال يوجب التحرمي النهي الوارد إمنا هوجه الدًللة من الحديث:  -2

. 
واألعيان  القذرة، وهو مباح يف جنسه، فإن مل يظهر أثر ما كل حيوان يتعاطى الع ذجرة -3

وإن ظهرت الرائحة  ،يتعاطاه على اللحم، وال ت بنُي فيه رائحٌة مستكرهة، فهو حالل
واالستقالل  ؛النجاسةالكريهة على اللحم، فهو حمرم، وال تعويل على االستكثار من 

 .منها، وإمنا التعويل على ظهور الرائحة، وذلك يبني عند الذبح
                                                           

 (.3/18(، وبداية اجملتهد البن رشد )4/104الذخرية للقرايف )نظر: ي 
 .(11/255ينظر: املبسوط للسرخسي ) 
( ) كتاب اجلهاد ، باب يف ركوب اجلاللة (، والرتمذي يف 2557( ح )330/  2أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 

( ) أبواب األطعمة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، باب ما جاء يف أكل حلوم 1824( ح )411/  3"جامعه" )
( ) أبواب الذبائح ، باب النهي عن حلوم اجلاللة ( 3189( ح )353/  4اجلاللة وألباهنا ( وابن ماجه يف "سننه" )

( ) كتاب احلج ، باب النهي عن ركوب اجلاللة (،  قال الرتمذي: 10439( ح )254/  5والبيهقي يف "سننه الكبري" )
هذا حديث حسن غريب، ويف إسناده حممد بن إسحاق، عن ابن أيب جنيح. وذكر الرتمذي أن سفيان الثوري رواه عن ابن 

خيص احلبري البن حجر (، وتل9/388مرسال. البدر املنري البن امللقن ) أيب جنيح، عن جماهد، عن النيب 
 (.4/324(.قال األلباين: صحيح، صحيح وضعيف الرتمذي )4/287)

(، وحاشية قليويب 9/560(، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج )13/329(، واملغين )3/18ينظر: بداية اجملتهد ) 
 (بتصرف.4/262وعمرية )

لها فناء الدار، واجلمُع العذرات، وإمنا مسيت عذرات الناس هبذا، ألهنا كانت تُلقى باألْفنجية، فكين عنها : أصالع ذجرة 
ْطمئجنَّة عنها. ينظر: تاج العروس للزبيدي )

ُ
(، ولسان العرب 12/553باسم الفجناء، كما كين بالغائط الذي هي األرض امل

(4/554.) 
 (.9/30(، واجملموع )3/278(، وروضة الطالبني )5/40دائع الصنائع )(، وب18/214ينظر: هناية املطلب ) 
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فإنه ُيكره أكله على الصحيح، فإن أطعم اجلاللة طاهرًا  ؛املذكَّى إذا أننتقياًسا على  -4
 .مل يكره، لزوال العلة -أي بزوال الرائحة الكريهة-طاب حلمها

أيب حالاًل يف ذاته إال أن مينع عنه لغريه. فقد ورد عن االنتفاع هبا بأن  :ت األدلةنوقش
متنع لو كان فيه أدىن ُخبث الو ، ((أيت النيب يأكل دجاًجار )) موسى األشعري قال:

 . من تناوله رسول اهلل 
 

 :الثانيأدلة القول 

 .((لة، وألباهناعن أكل اجلالَّ  ى رسول اهلل هن))قال:  عن عبد اهلل بن عمر  -1
ملا هنى عن ُشرب ألبان  التحرمي، والنيب  األصل يف النهيوجه الدًللة من الحديث: 

لة،   .ًعاتغري لبنها تب ؛ألن حلمها إذا تغريفاجلالَّ
 .فيكون جنًسا، كرماد النجاسة ؛حلم اجلاللة متولد من النجاسة، وكذلك لبنها -2

أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل يف كرشها، وال ب نوقش الدليالن:
وبيضها؛ ألن النجاسة اليت  ،ولبنها ،وال يؤثر ذلك يف إباحة حلمها ،يكون غذاؤها إال بالنجاسة

                                                           

 (بتصرف.9/560(، والنجم الوهاج يف شرح املنهاج )3/18ينظر: بداية اجملتهد ) 
( ) كتاب الذبائح والصيد ، باب حلم الدجاج ( ، ومسلم 5517( ح )94/  7أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

( ) كتاب اأْلميان ، باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها أن يأيت الذي هو 1649( ح )82/  5"صحيحه" )
 خري ويكفر ع ْن ميينه (.

 (.11/255املبسوط ) 
 (.172سبق خترجيه ) 
 (.13/329ينظر: املغين ) 
 (.13/329ينظر: املغين ) 
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وذلك ال يوجب  ،هبا  اللحم وال ختالط اللحم، وإمنا ينتشي ،يف جماري الطعام تأكلها تنزل
 .كما لو كان معه حلم طري فرتكه حىت أننت، فإنه ال حُيرم بذلك  ؛التحرمي

 . وسائر أجزائه ،ما يرد جوف احليوان ينقلب إىل حلم ذلك احليواندليل القول الثالث: 
 .، يف ذكر شرط حبس اجلاللةف دليل التحرميدليل اإلباحة خيالبأن نوقش: 
 :رابعأدلة القول ال

أن يؤكل  :عن اجلاللة سول اهلل ى ر هن))قال:  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -1
ويشرب لبنها، وال حيمل عليها األدم، وال يركبها الناس حىت تُعّلف أربعني  ،حلمها

 .((ليلة
 . (ثًا(نه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالأ)):  عن عبد اهلل بن عمر  -2

أهنما جعال للنجس وقًتا يزول بانقضائه وعلفها طاهرًا، وجه الدًللة من الحديث واألثر: 
 .  يف ذاتهفكان االنتفاع هبا حالاًل  ؛بل لعارض جاورها ،النهي ليس ملعىن يرجع إىل ذاهتاف

                                                           

 (.6/246: مصدره النتش: وهو جذب اللحم وحنوه قرصاً، وهنشاً، ينظر: العني للفراهيدي )اللحم يينتش 
 (بتصرف.9/30(، واجملموع )4/508ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
 (.3/1203ينظر: بداية اجملتهد ) 
 (.13/329ينظر: املغين ) 
( ) كتاب الضحايا ، النهي عن أكل حلم اجلاللة ( وأبو داود 4521( ح )367/  4أخرجه النسائي يف "الكربى" ) 

( ) كتاب األطعمة ، باب يف أكل حلوم احلمر األهلية ( والبيهقي يف "سننه الكبري" 3811( ح )420/  3نه" )يف "سن
( ) كتاب الضحايا ، باب ما جاء يف أكل اجلاللة وألباهنا ( ، وقال البيهقي: إسناده ليس 19539( ح )333/  9)

 بالقوي.
( ) كتاب املناسك، باب اجلاللة ( وابن أيب شيبة يف 8717( ح )522/  4صنفه" )أخرجه عبد الرزاق يف "م 

( ) كتاب األطعمة، يفج حلوم اجلاللة ( وقال ابن حجر: سنده صحيح. 25098( ح )432/  12"مصنفه" )
 (.1/498(. قال األلباين: صحيح، إرواء الغليل )9/563)

 (بتصرف.4/104(، والذخرية للقرايف )5/40ائع )ينظر: بدائع الصن 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

احل ب فيأكل ببل خيلطها  صرفًا، ال يغلب عليه أكل النجاسة ؛الدجاجأن اجلاللة مثل:  -3
 ايً جدْ ولو أن فاحلكم متعلق بالننت؛  ؛، وألنه ال يننت كما يننت اإلبل اجلاللةذا وذا

فهذا يدل  ؛ال يكره أكله؛ ألن حلمه ال يتغري وال يننتف ؛ارتضع بلنب خنزير حىت كرب
لة ملكان التغري والننت ال لتناول النجاسة؛ ألهنا ال تننت، فدل  ،على أن الكراهة يف اجلالَّ

ال لتناول النجاسة. واألفضل أن حتبس الدجاج حىت يذهب ما يف أن العربة للننت 
 .بطنها من النجاسة، حيث إهنا تزول يف هذه املدة ظاهرًا وغالًبا

 .، ومل يبق له أثروما ُغذي به صار مستهلًكا ،ال بأس بأكله؛ ألنه مل يتغري حلمه -4
 

 الترجيح بين األقوال:
بعد  اإلباحة احليوان املأكول املتغذي بالن جس: يف أكل يظهر يل ؛بعد عرض األقوال

فالقول بالتحرمي قول فيه ر، ومل يبق له أث، ما ُغذي به صار مستهلًكااحلبس؛ فإن 
 .مشقة؛ ألنه يصعب منع احليوان من تناول النجاسة على اإلطالق

املاء  وقد ورد عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء: أنه ال جيوز سقي احليوانات
النجس؛ ألن ذلك جيعلها يف حكم اجلاللة؛ وألنه مطلوب من املسلم اجتناب النجاسات يف 

                                                           

 (.5/40ينظر: بدائع الصنائع ) 
هو: اإلتالف فيما ينفع. أي زوال املنافع اليت وجد الشيء من أجل حتقيقها، وأن بقيت عينه قائمة. ينظر  االستهالك 

. واالستهالك يف االستعمال الفقهي يُطلق على 46قلعه جي والدكتور حامد قنييب ص معجم لغة الفقهاء للدكتور حممد
معنيني: أحدمها: تصيري الشيء هالًكا، فيقال استهلك فالن ماله، أي أنفقه، وأنفده. والثاين: اختالط العني بغريها على 

لكة وإن كانت باقية كامتزاج نقطة مخر وجه يفوت الصفات املوجودة فيها، واخلصائص املقصودة منها، حبيث تصري كاهلا
أو لنب يف ماء أو مائع غالب. ينظر: النوازل يف األطعمة،رسالة ماجستري للباحثة: بدريَّة احلارثي. وهذه تسمى نظريَّة 

 (.21/501االستهالك يف الفقه اإلسالمي وقد حتدث عنها ابن تيميَّة يف جمموع الفتاوى )
 .(11/255ينظر: املبسوط ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

. وأفتت جبواز أكل احليوان املتغذي بالنجس بعد مأكله، وملبسه، ومركبه، ومجيع شئونه
 .حبسه وتغذيته بطاهر ثالثة أيام فأكثر، ألنه يف حكم اجلاللة

 الظاهرفي أكل الحيوان المأكول المتغذي بالَنج .    ثانياً: تحقيق تعارض األصل و 
، إباحة أكلهب"، تبني يل أن األصل يف املسألة هو "األصل يف احليوانات الطهارة

على فيحكم اجملتهد باألصل ، ، وقد حتقق التعارض بينهماحرمة أكله :والظاهر يف املسألة
، عدم غلبة النجاسةوهو ب ضعيف؛ األصح؛ ملعارضته احتمال غري جمرد؛ أي مستند على سب

على مؤثر  والنجاسة ،  استهالكوهو  ،م على ظاهر يؤيد األصل يف الداللةئوالرتجيح بينهما قا
 حبس احليوان. خارجي، وهو

، فاحتمال حصول ي: الغالب مساٍو للمحقق يف احلكمجاء يف القواعد للمقرَّ 
 اهر  وارد، فهو يف حكم احملقق الثابت.بتغذيته الط ؛واحلبس ،طهارة احليوان باالستهالك
 وجاء يف اجملموع 

ُ
إال أن يقوم دليل خاص على  ،ذهب للعالئي: ال يعمل بالظنامل

 جناسة احليوان ظن حيتاج إىل دليل العتباره، فال يعمل به على هذا احلال.و ، اعتباره
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

، واحلال هإباحة أكلب ، احليوانات الطهارةتقابل احلكم املستصحب : وهو األصل يف
على وجه مينع كل منهما ما دل عليه حرمة أكله، لتغذيته بالنجاسة، وهي  :الطارئة الراجحة

اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض 
، ويرتك املشكوك حبل أكله ؛و املتيقناملتعارضني، وه قوىبينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون بأ

ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك" حبرمة أكله، ؛فيه

                                                           

 (.18615اجمللد الثاين والعشرون، رقم الفتوى ) 
 (.16413ينظر: اجمللد الثاين والعشرون، رقم الفتوى ) 
 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
 (.1/241ينظر: ) 
 (.3/442ينظر: ) 
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 المطلب الثاني: أكل النبات المسقي والمسمد بالَنج 
 

 بالَنج .أوًًل: القول في أكل النبات المسقيِّ والمسمَّد
تاج هلا املزارع يف تغذية الرتبة، فما حي هناك بعض األعيان النجسةتصوير المسألة: 

 حكم أكل النبات املسقي أو املسمَّد بالن جس؟
 

 تحرير محل النزاع: 
  اتفق الفقهاء على جواز التسميد بروث احليوان املأكول حلمه أوًًل:
 على قولني: حكم أكل النبات املسقي واملسمد بالن جساختلفوا يف  ثانًيا:

 .لحنابلةل قول، وهو هحرمة أكل القول األول:

 . قول للحنفية، واملالكيَّة، والشافعيةإباحة أكله، وهو  القول الثاني:
 
 

                                                           

ض أن جُيعل فيها السماد وهو سرجني ورماد، مس  د  األ رض مس ًْدا أي:سهلها وأصلحها، : تسميد األر داملسمَّ النبات  
مسَّدها: زبَّلها، والسماد تراب قوي ُيسمد به النبات أو ما يوضع على األرض من املخصبات ليجود زرعها. ينظر: لسان 

 (بتصرف.1/447(، واملعجم الوسيط )3/220العرب )
(، وحاشية ابن عابدين 1/425: يعرف بـ"الزبل" وهو رجيع ما سوى اإلنسان، ينظر: املعجم الوسيط )السرجني 

(6/385.) 
 (.8/13ينظر: املبدع إلبراهيم مب مفلح "االبن" ) 
(، 12/201اهلداية للعيين )(، والبناية شرح 4/104)(و1/188)(، والذخرية للقرايف 2/591ينظر: اجملموع للنووي ) 

(، 4/104بالكراهه. ينظر: الذخرية)-يرمحه اهلل–ورواية ملالك  (.1/239والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )
 (.1/49والشامل يف فقه اإلمام مالك أليب البقاء الدمريي )
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 أدلة القول األول:
ونشرتط عليهم أن ال  ،هلل كنا نكري أرض رسول ا))قال:  عن ابن عباس  -1

 .((بعذرة الناس  يدملوها

 .لوال تأثري النجاسة ملا كان يف االشرتاط فائدةوجه الدًللة من األثر: 
تسميد  فإنه ثبت عن الصحابة  ؛احلديث سنده ضعيف، وعند التسليم بهنوقش: 

 .األرض بالزبل، ومل مينع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة
 .ال ُتطهره أنه ترتىب أجزاؤه  بالنجاسة، واالستحالة -2
 

 أدلة القول الثاني:
يف احليوان فتعافه  النجاسة نفُس اإلنسان تشاهد دخول ،احليوان املتغذي بالنجاسة -1

 .النفوس، فيصان اإلنسان عنه خبالف النبات
،كالسنبل لكن ينجس مبالقاة النجاسة، وإذا غسل طهر ؛ليس النبات جنس العني -2

يكون  ؛واخليار ،وال حاجة إىل غسلها، وهكذا القجثَّاء ،حباته املخرجة طاهرة قطًعا
                                                           

ْمُن: وهويدملوها  البعر، وما تلبَّد من السرجني والبعر يف مباءات النـْع م، ويقال: د ْمنُت األرض بذلك، ينظر:  : من الدِّ
 (.2/243(، ومقاييس اللغة البن فارس )1/173اجليم أليب عمر الشيباين )

( ) كتاب املزارعة ، باب ما جاء يف طرح السرجني 11873( ح )139/  6أخرجه البيهقي يف "سننه الكبري" ) 
(. قال األلباين: ضعيف، إرواء 2/188والعذرة يف األرض (، وضعفه، قال ابن حجر: سنده ضعيف، تلخيص احلبري )

 (.172) يف حاشية ص عذرة: سبق تعريفها(. وال1/499الغليل )
 (.8/13ينظر: املبدع ) 
 (بتصرف.2/188ينظر: تلخيص احلبري ) 
لة العذرة إىل رماد. ينظر: : تغري ماهيَّة الشيء تغريًا ال يقبل اإلعادة. ومنه االستحالة مزيلة للنجاسة كاستحااالستحالة 

 (.40معجم لغة الفقهاء للدكتور: حممد قلعة جي والدكتور حامد قنييب )ص
 (بتصرف.8/13ينظر: املبدع ) 
 (.4/104ينظر: الذخرية ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

طاهرة كلها؛ ألن  ؛ومثارها ،وأوراقها ،والشجرة إذا سقيت ماًء جنًسا فأغصاهناا، طاهرً 
 .ومناؤها ،اجلميع فرع الشجرة

عني النجسة حمرمة، جيوز االنتفاع باملتنجس النقالب عني النجاسة إىل طهارة، فال -3
جائز؛ ألنه يلقى يف األراضي الستكثار  ؛أو تسميد الزرع ،ولكن االنتفاع هبا يف سقي

فيجوز االنتفاع ع؛ وجناسة العني متنع األكل، وال متنع االنتفا ؛ ، وألنه مالالريع
 .باملخلوط ألن الناس ينتفعون به

 ؛أن األصل يف األرواث النجاسةدعوى لكن األصل يف األعيان الطهارة، و  بأننوقش: 
فقد  ؛ممنوع، فلم يدّل على ذلك ال نص، وال إمجاع، ومن ادعى أصاًل بال نص، وال إمجاع

 .أبطل
 ،، كالسرجني-االستحالة-التطهري من النجاسة له صور، منها: انقالب العني -4

ك عند حرقها تصري رماًدا ت طهر؛ فالشرع رتَّب وصف النجاسة على تلوالعذرة
احلقيقة، وتنتفي احلقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فالعصري طاهر فيصري مخرًا 

 .فاستحالة العني تستتبع زوال الوصف املرتب عليها فينجس، ويصري خالًّ فيطهر،
 الترجيح بين األقوال:

، فقد باحةاإل يف أكل النبات املسقي واملسمد بالن جس؛بعد عرض األقوال يظهر يل 
، لكن ينجس مبالقاة النجاسة ؛جنس العني عىن عقلي؛ وهو كون النبات ليسعضده م

                                                           

 (.2/591ينظر: اجملموع ) 
والزيادة، حنو: وريع البذر: فضل ما خيرج من النُّزلج على أصل الب ذر، : فضل كل شيء على أصله أي: النماء الريع 

 (.2/468(، ومقاييس اللغة البن فارس )2/243ينظر: العني للفراهيدي )
 (بتصرف.1/239(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )12/201ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
 (بتصرف.1/238ينظر: الفتاوى الكربى البن تيمية ) 
 . ( 178 و 172سبق تعريفهما ) 
 ( بتصرف.1/239(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )12/201ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
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تنقلب إىل تربة  النجسة فالغالب أن الرتبة؛ تستتبع زوال الوصف املرتب عليها العني استحالةو 
 ، فاحلكم هنا للغالب.طاهرة باالستحالة

ظهر النجاسات يف طعم وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء: أنه إذا مل ي
مثار هذه النخيل، أو رحيها؛ فإنه يباح أكلها؛ ألن األصل إباحة أكلها، إال إذا ظهر أثر 

 .النجاسة يف طعمها، أو رحيها، فإنه حيرم تناوهلا

 
 ثانياً: تحقيق تعارض األصل والظاهرفي أكل النبات المسقيِّ والمسمَّد بالَنج .

، والظاهر إباحة أكلهب "الطهارة األعيانهو"األصل يف  تبني يل أن األصل يف املسألة
 على األصح؛فيحكم اجملتهد باألصل ، ، وقد حتقق التعارض بينهماحرمة أكلههو  :يف املسألة

، والرتجيح بينهما قائم ملعارضته احتمال مستند على سبب ضعيف؛ وهو عدم غلبة النجاسة
وعلى مؤثر خارجي، وهو تأثري  النجاسة،الة استحعلى ظاهر يؤيد األصل يف الداللة، وهو 

 وغلبته على النجاسة. ،طهارة املاء

، فاحتمال حصول ي: الغالب مساٍو للمحقق يف احلكمجاء يف القواعد للمقرَّ 
 طهارة النبات باالستحالة وارد، فهو يف حكم احملقق الثابت.

 

                                                           

ض العلل واجلراثيم الضارة ، ولكن أثبتت الدراسات احلديثة بقاء بع(20747اجمللد الثاين والعشرون، رقم الفتوى ) 
واخلطرية يف هذه املياة حىت بعد تنقيتها، فال جيوز استخدامها فيما يضر اإلنسان: كاألكل، والشرب، والطهارة، وأما ما ال 
يتضرر منه اإلنسان فإنه جيوز استخدامها فيه: كسقي املزروعات يف الطرق العامة وحنوها. ولإلستزادة، ينظر: حكم 

( جملة اجلمعية الفقهية السعودية العدد 215و202الصرف الصحي بعد تنقيتها، للدكتور فهد الصغري )صاستعمال مياة 
(34.) 

 (.1/238ينظر: الفتاوى الكربى البن تيمية ) 
 (.1/241ينظر: ) 
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 وجاء يف اجملموع ا
ُ
قوم دليل خاص على : ال يعمل بالظن إال أن يللعالئي ذهبمل

فال يعمل به على  ؛ظنٌّ حيتاج إىل دليل العتباره ؛والتسميد ،، جناسة النبات بالسقياعتباره
 هذا احلال.

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

، واحلال وإباحة أكله ؛الطهارة األشياءتقابل احلكم املستصحب : وهو األصل يف 
على وجه مينع كل منهما ما سقيه، وتسميده بالنجاسة؛ ب جناسة النبات الطارئة الراجحة، وهي

فعند حصول دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. 
، ويرتك باإلباحة ؛املتعارضني، وهو املتيقن قوىالتعارض بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون بأ

 اعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ويف هذا إعمال للق ،بالتحرمي ؛املشكوك فيه

                                                           

 (.3/442ينظر: ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 
 
 

  المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في أكل الميتة
 ثالثة مطالب:وفيه 

 المطلب األول: تعارض األصل والظاهر في  أكل الطافي.
 أكل الطايف. أواًل: القول يف

 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف  أكل الطايف.
ي: تع    ارض األص    ل والظ    اهر ف    ي ش    بع المض    طر م    ن أك    ل المطل    ب الث    ان

 الميتة.
 أواًل: القول يف شبع املضطر من أكل امليتة.

 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف شبع املضطر من أكل امليتة.
المطل     ب الثال     ث: تع     ارض األص     ل والظ     اهر ف     ي حك     م اختي     ار المض     طر 

 بين أكل الميتة وطعام الغير.
 حكم اختيار املضطر بني أكل امليتة وطعام الغري. أواًل: القول يف

ثانيــــــاً: حتقيــــــق تعــــــارض األصــــــل والظــــــاهر يف حكــــــم اختيــــــار املضــــــطر بــــــني أكــــــل 
 امليتة وطعام الغري.



                                                                                                             182    
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 المطلب األول: أكل الطافي
 أوًًل: القول في أكل الطافي.

و أ ،، من غري آفةالطايف: وهو الذي ميوت يف املاء حتف أنفهتصوير المسألة: 
فهل جيوز  ،، ويعلو على وجه املاء. فهو غري ميتة البحر اليت متوت بسبب معلومسبب معلوم

 أكله ؟
 تحرير محل النزاع: 

 .اتفق الفقهاء على إباحة ميتة البحرأوًًل: 
 اختلفوا يف أكل الطايف على قولني: ثانًيا:

 .-يرمحه اهلل-مذهب أيب حنيفة، وهو هحُيرم أكل القول األول:

 . ، وهو مذهب اجلمهورلهأك مباح القول الثاني:
 أدلة القول األول:

 .   ىث نث مث قال تعاىل: -1

                                                           

بال ضرب، وال قتل. وقيل: األنف هو خمرج النفس. ينظر: لسان العرب  : احلتف: اهلالك، أي ماتحتف أنفه 
(9/38.) 

مثل: أن ميوت من شدة حر، أو شدة برد، أو يؤخذ فيموت أو ميوت بضربة صياد، أو تنتشل مسكتان فتموت  
(، مغين 495اب )إحدامها، أو حيبس عنه املاء فيموت، أو يطرح يف جب فيموت. ينظر: عيون املسائل للقاضي عبد الوه

 (بتصرف.6/145احملتاج )
(، وتبيني احلقائق للبارعي الزيلعي 4/353(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )12/6364ينظر: التجريد للقدوري ) 

 (.611و11/610(، والبناية شرح اهلداية للعيين )5/296)
(، والبيان والتحصيل البن 1/387 البن عبد الرب )(، والكايف15/65(، واحلاوي للماوردي )1/452ينظر: املدونة ) 

(، والنجم الوهاج للدمريي 8/246وكفاية النبيه البن الرفعة )(، 13/300واملغين البن قدامه )(، 3/300رشد "اجلد" )
حتفة احملتاج (، و 6/328) ومطالب أويل النهى للرحيباين(، 9/213) (، واملبدع إلبراهيم بن مفلح "االبن "9/540)

  (.6/145(، ومغين احملتاج للشربيين )9/377للهيتمي )
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أن ميتة البحر املوصوفة باحلل هي من مات من غري آفة فيكون وجه الدًللة من اآلية: 
 .خبيث -من الطايف-ماسواها 

فٌيحرم للضرر، ويف  ؛حبيث خيشى منه السقم ؛أنه يصري من اخلبائث إذا انتفخبنوقش: 
 .فأكله مباح ؛حال كان غري مستقذر

وما طفا فال  عنه فكلوه، ا ألقى البحر، أو جزرم))قال:  عن جابر عن النيب  -2
 .((تأكلوه

واألصل يف النهي  الطايف، عن أكل هذا هني صريحوجه الدًللة من الحديث: 
 .متييزه ما يلقيه وجيزره البحر أكد ذلكوقد  التحرمي،
يف القول -، )احلل ميتته( أضعف من حديث أيب هريرة  هذا احلديث ضعيف بأن نوقش:

أن يف رواته من ال يعرف، وأنه ورد من طريق  )احلل ميتته( حديث وسبب ضعف -الثاين
  .واحد

. : بل رواته معروفون، وقد ورد من طرقاجلواب عن ذلك: قال أبو عمر بن عبد الرب
فمن ، أن الثقات أوقفوه على جابر(؛ وما طفا فال تأكلوه) وسبب ضعف حديث جابر 

مل يستثن  -تاب له؛ لشهادة عموم الكهذا على حديث أيب هريرة رجح حديث جابر 

                                                           

 (.5/296(، وتبيني احلقائق )4/353ينظر: اهلداية شرح البداية ) 
 (بتصرف.6/145(، ومغين احملتاج )9/377ينظر: حتفة احملتاج ) 
 (.1/407: إذا قلَّ ماُؤه جزراً، واجل ْزر: خالف املّد، ينظر: مقاييس اللغة البن فارس )البحر عنه جزر 
( ) كتاب األطعمة ، باب يف أكل الطايف من السمك ( وابن 3815( ح )421/  3أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 

، باب الطايف من صيد البحر ( والبيهقي يف "سننه الكبري" ( ) أبواب الصيد 3247( ح )392/  4ماجه يف "سننه" )
ايف (.قال ابن امللقن: هذا حديث ضعيف ( ) كتاب الصيد والذبائح ، باب من كره أكل الط19056( ح )255/  9)

 .( 379/  9) باتفاق األئمة ال جيوز االحتجاج به، البدر املنري
 (.611و11/610ينظر: البناية شرح اهلداية ) 
 (.3/18ينظر: بداية اجملتهد ) 
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 إذ مل يرد يف ذلك تعارض. ومن رجح حديث أيب هريرة  -من ذلك إال ما جزر عنه البحر
 . فمصريه إىل ترجيح عموم الكتاب ؛وأما من قال باملنع مطلًقاا؛ قال باإلباحة مطلقً 

: سأل رجل ابن عباس فقال: إين آيت إىل البحر فأجده عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل -3
 .((ال مامل تر مسًكا طافيً كُ )) جفل مسًكا كثريًا ؟ فقال: قد

داللة على  الطايف أكلعن  هني الصحايب ابن عباس وجه الدًللة من األثر: 
 يف أنه حمرم. اتباعهم قول النيب 

مضافًا إىل البحر، ال ما مات فيه من غري  ليكون موته ؛ما لفظه البحر :ميتة البحر -4
 .كالطايف  ؛آفة

األصل يف ميتة البحر أنه مىت ُعرف سبب موهتا حل أكلها؛ ألن سبب موهتا  -5
 .معلوم

 
 أدلة القول الثاني:

 .   جم يل ىل مل خلقال تعاىل:  -1

 

                                                           

 (.612-11/609( بتصرف.وقد ذكر تلك الطرق، وينظر: البناية شرح اهلداية)15و23/14التمهيد البن عبد الرب) 
(، وهتذيب 16/244هتذيب الكمال للمزي ) عبد اهلل بن أيب اهلذيل الع ن زي، يكىن: بأيب املغرية الكويف، ثقة. ينظر: 

 (. 21/62التهذيب البن حجر )
( ) كتاب الصيد والذبائح ، باب اإلرسال على الصيد 18968( ح )241/  9أخرجه البيهقي يف "سننه الكبري" ) 

 (.12/444يتوارى عنك مث جتده مقتوال ( .قال ابن حجر: يف سنده األجلح وهو لني، فتح الباري  )
 (.4/353ينظر: اهلداية شرح البداية ) 
 (.5/297ينظر: تبيني احلقائق ) 
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مبا طفا على وجه  فسر "طعامه" مجهور الصحابة والتابعني آلية: وجه الدًللة من ا
أو ما يؤخذ منه ميًتا. وطعامه: أي ما مات فيه،  ،، وال فرق بني ما يؤخذ حيًّا مث ميوتاملاء

 . يف قول ابن عباس
أن تفسري ابن عباس لطعام البحر هو ما قذفه البحر، وما وجد ميًتا على  نوقش:
 .وكل هذا ليس يف معىن الطايف الساحل باجلزر

 
 :حلت لنا ميتتان ودمان، فأما امليتتانأ))قال:  عن النيب  عن عبد اهلل بن عمر  -2

 . ((والطحال ،فالكبد :واجلراد، وأما الدمان ،فاحلوت
 .ميتة السمك ومل خيص طافًيا من غريه احلديث عموجه الدًللة من الحديث: 

 
 .((هو الطهور ماؤه، احلل ميتته))قال: عن النيب  عن أيب هريرة  -3

 
                                                           

 (.6/145(، ومغين احملتاج )9/377ينظر: حتفة احملتاج ) 
 (.8/246ينظر: كفاية النبيه ) 
 (.7/65ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي ) 
( ) أبواب الصيد ، باب صيد احليتان واجلراد (، والبيهقي يف 3218( ح )372/  4أخرجه ابن ماجه يف "سننه" ) 

( ) كتاب الصيد والذبائح ، باب ما جاء يف أكل اجلراد ( .وقال البيهقي: 19065( ح )257/  9"سننه الكبري" )
 (.7/314إسناده صحيح. قال األلباين: صحيح، صحيح وضعيف ابن ماجه )

 (.13/300: املغين ) ينظر 
( ) أبواب الصيد ، باب الطايف من صيد البحر ( وأبو داود يف 3246( ح )392/  4أخرجه ابن ماجه يف "سننه" ) 

( 69( ح )111/  1( ) كتاب الطهارة ، باب الوضوء مباء البحر ( والرتمذي يف "جامعه" )83( ح )31/  1"سننه" )
/  1أبواب الطهارة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور ( والنسائي يف "اجملتىب" ))

( ح 489/  4( ) كتاب الصيد والذبائح ، باب ميتة البحر ( والنسائي يف "الكربى"  )1/  4361( ح )854
( ) كتاب الصيد والذبائح 19033( ح )252/  9( ) كتاب الصيد ، ميتة البحر ( والبيهقي يف "سننه الكبري" )4843)

(.قال األلباين: صحيح، إرواء 1/349ان وميتة البحر (، قال ابن امللقن: هذا حديث صحيح، البدر املنري )، باب احليت
 (.1/498الغليل )
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 ،فجعنا جوًعا شديًدا وأُمِّر أبو عبيدة  ،غزونا جيش اخلبط) :قال جابر  -4

، فأكلنا منه نصف شهر،... يقال له العنرب ؛فألقى لنا البحر حوتًا ميًتا مل نر مثله
ُلوا، رزقًا أخرجه اهلل، أ ْطعُمون ا إن  ك))فقال:  فلما قدمنا إىل املدينة ذكرنا ذلك للنيب 

 . ل ُه((، فأتاه بعضهم بعضو فأ ك  (كان معكم
 .((ل شيء يف البحر مذبوحك)): قال النيب  عن شريح -5

                                                           

مسي جبيش اخلبط؛ ألن اجليش كان يضرب الشجر بالعصا لي تناثر ورُقها ويسقط ليأكلوه، ينظر: مقاييس اللغة البن  
  (.7/ 2واألثر البن األثري ) (، والنهاية يف غريب احلديث2/196فارس )

 (.4/603: يطلق على الطيب، وعلى مسكة كبرية، ينظر: لسان العرب )العنرب 
( ) كتاب الذبائح والصيد، باب قول اهلل تعاىل أحل لكم 5493( ح )89/  7أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب إباحة 1935( ح )61/  6صيد البحر (، ومسلم يف "صحيحه" )
 ميتة البحر (.

(، 12/457هو شريح احلجازي له صحبة، وال يعرف له إال هذا احلديث املوقوف. ينظر: هتذيب الكمال للمزي ) 
 (.3/272البن حجر ) واإلصابة يف متييز الصحابة

( ) كتاب الذبائح والصيد، باب قول اهلل تعاىل أحل لكم 5493( ح )89/  7أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
( ) كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 1935( ح )61/  6ًقا جمزوًما به،ومسلم يف "صحيحه" )صيد البحر (، معل

 احليوان، باب إباحة ميتة البحر (. 
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 . ((ن اهلل ذكى لكم صيد البحرإ)):  قال: قال رسول اهلل عن حذيفة 

كل األحاديث واآلثار أطلقت جواز أكل ميتة وجه الدًللة من األحاديث واآلثار:
 .البحر بال تقييد، وحديث العنرب ُخصص جبواز أكل الطايف، دون معرفة سبب موته

؛ فيقدم اخلاص على وما طفا أخص منه ،عامحديث )أحلت لنا ميتتان(  بأن نوقش:
عام، وقوله:    ىل مل خل فال يؤكل، فيقضى به عليه، كما أن قوله: العام،

 .)احلل ميتته( خاصٌّ، فقضوا به عليه
 

فُيحرم أكلها لذلك،  ؛، إال أن يتحقق ضررهاةميتة البحر طاهرة ولو تغريت بنتونأن  -6
 .ال لنجاستها، بل لضررها خشية أن تورث األسقام

 الترجيح بين األقوال:
اإلباحة، ملوافقة  النص الطايف  يف أكل يظهر يل ، ومناقشاهتا،بعد عرض األقوال

ا انتفخ وننت إذا مل ينتفخ حبيث خيشى منه السقم يُؤكل، وإذالشرعي ، وعضده معىن عقلي 
 فُيحرم خلباثته.

                                                           

( )كتاب الصيد والذبائح، باب احليتان وميتة البحر(. قال 19035( ح )9/252أخرجه البيهقي يف "سننه " ) 
(.قال األلباين: ضعيف، صحيح وضعيف اجلامع الصغري 9/411البيهقي و ابن امللقن: إسناده ليس بالقوي، البدر املنري )

(8/479.) 
(، والبيان والتحصيل البن 1/387(، والكايف البن عبد الرب )15/65ردي )(، واحلاوي للماو 1/452ينظر: املدونة ) 

 بتصرف.(6/328) ومطالب أويل النهى، (3/300رشد "اجلد" )

 (.12/6364ينظر: التجريد ) 
 (.13/426ننت اللحم. ينظر: لسان العرب ) : مصدر ننت: وهو الرائحة الكريهة، يقال:النتونة 
 (.4/141(، وحاشية الصاوي )6/145مغين احملتاج )(، و 9/213) املبدعو (، 9/540ينظر: النجم الوهاج ) 
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 ثانًيا: تعارض األصل والظاهر في أكل الطافي.
، حرمة أكلههو  :، والظاهر يف املسألةإباحة أكله هو :تبني يل أن األصل يف املسألة

على األصح؛ ملعارضته احتمال مستند على فيحكم اجملتهد باألصل ، وقد حتقق التعارض بينهما
يؤيد  أصل بال معرفة السبب، والرتجيح بينهما قائم على وهو موت الطايفسبب ضعيف، 

 .""األصل يف احليوانات الطهارة األصل يف الداللة، وهو
حجة جيب املصري إليه والعمل به، وال يرتك إال ملعارض  جاء يف املغين: خرب النيب 

 (.لطافيةعنرب ا:)ال، وقد حتقق القول جبواز أكل الطايف خبرب النيب أو أقوى منه ،مثله

، وقد حتقق القول جبواز أكل وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلال
 والضرر. ،سالمة الطايف من الننت :بالنظر إىل ظاهر احلال ؛الطايف
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
وهي : ، واحلال الطارئة الراجحة: النص الشرعي بإباحة أكلهتقابل احلكم املستصحب

، على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال حرمة أكله
 قوىلقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ يكون بأ

. ويف هذا إعمال هرمة أكلحب :، ويرتك املشكوك فيهإباحة أكلهب :املتعارضني، وهو املتيقن
 الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".للقاعدة 

 

                                                           

 (.1/218األشباه والنظائر للسبكي ) 
 (.1/378ينظر: ) 
 (.1/178ينظر: ) 
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 شبع المضطر من أكل الميتةالمطلب الثاني: 
 

 أوًًل: القول في شبع المضطر من أكل الميتة.
املضطر إىل أكل امليتة خوفًا من تلف، أو ضرر، أو مرض، أو انقطاع تصوير المسألة: 

 له الشبع منها؟.، فهل جيوز عن الرفقة يف السفر، له أن يأكل منها قدر سد الرمق
 

 تحرير محل النزاع: 
اتفق الفقهاء على حرمة أكل امليتة حال االختيار، وعلى إباحة األكل منها حال أوًًل: 

 .االضطرار
 اختلفوا يف الشبع منها، على قولني: ثانًيا:

 . قول املالكية، ورواية للحنابلة، وهو  العدم خاف إذا وازباجل القول األول:
 
 
 

                                                           

: بقيَّة الروح، وقول آخر هو: قوة البدن؛ ألن املراد سد اخللل احلاصل يف ذلك بسبب اجلوع. ينظر: أسىن الرمق 
(. ولعل التعبري ببقيَّة الروح، أنه نزل ما أصابه من اجلوع منزلة ذهاب بعض روحه اليت هبا حياته؛ فعرب 1/570املطالب )

(. والصواب املالئم لتفسري 9/391 فالروح ال تتجزأ. ينظر: حتفة احملتاج )عن حاله الذي وصل إليه ببقيَّة الروح جمازًا، وإال
 (.5/276الرمق ببقيَّة الروح أنه يُقال: شد الرمق. ينظر: حاشية اجلمل )

(، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب  708ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )ص 
(، 13/330) البن قدامه ملغينوا (،3/29(، وبداية اجملتهد البن رشد )1/439د الرب )(، والكايف  البن عب2/922)

(، وكشاف 4/312)للحجاوي(، واإلقناع 2/190اليب الربكات ابن تيميه ) (، واحملرر499لعبد الرمحن املقدسي ) والعدة
 (.1/582( وحاشية العدوي )6/196)للبهويت القناع 
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وظاهر الرواية  ،، وابن حبيب من املالكية، والشافعيةاحلنفيَّةو قول ، وهبالتحرمي :ثانيالقول ال
 . نابلةاحلاألخرى عند 

 
 :ولأدلة القول األ

  مل يك ىك لكمك اك يق يفىق ىفقال تعاىل: -1

 نيىي مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ىليلام

 .   يي

 ممالظاهر أنه جائٌز أكلها مجيعها يف حال االضطرار، لقوله:وجه الدًللة من اآلية:

 ..   ىن نن من زن رن

إن ناقة  :رجلفقال  ؛وولده ،ومعه أهلهة، نزل احلرَّ ، أن رجاًل عن جابر بن مسرة -2
فمرضت فقالت امرأته:  .فوجدها، فلم جيد صاحبها ؛يل ضلت فإن وجدهتا فأمسكها

احنرها فأىب فنفقت فقالت: اسلخها حىت نقدد شحمها، وحلمها، ونأكله، فقال: حىت 
                                                           

(، واحلاوي للماوردي 12/6379(، والتجريد للقدوري  )4/382للنفري القريواين )ينظر: النوادر والزيادات  
(، وفتح 13/330(، واملغين البن قدامة )1/559(، والكايف البن قدامة )1/439(، والكايف  البن عبد الرب )15/163)

(، 8/255بيه البن الرفعة )(، وكفاية الن499(، والعدة لعبد الرمحن املقدسي )12/159العزيز شرح الوجيز للرافعي )
(، ومغين احملتاج 4/312(، واإلقناع للحجاوي )9/568(، والنجم الوهاج للدمريي )6/678وشرح اخلرقي للزركشي )

(، والفقه املنهجي على 3/412(، وشرح منتهى اإلرادات للبهويت )6/196(، وكشاف القناع للبهويت )6/159للشربيين )
 (.3/71مصطفى اخلجن وآخرين ) مذهب اإلمام الشافعي للدكتور

  (.3/29ينظر: بداية اجملتهد ) 
جابر بن مُسرة بن جنادة بن عامر بن صعصعة ويقال أبو خالد العامري، كنيته أبو عبد اهلل، له وألبيه صحبه. ينظر:  

 (.1/542البن حجر ) يز الصحابة(، واإلصابة يف متي4/437هتذيب الكمال للمزي )
 (.1/55: أرض ذات حجارة سود خنرة كأهنا أحرقت بالنار، واجلمع احلجرار. ينظر: خمتار الصحاح )احلرَّة 
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، قال: ال. قال: ((غىن يغنيك؟ل عندك ه)): فأتاه فسأله فقال: أسأل رسول اهلل 
 .)فكلوها(

املفهوم من احلديث أن ما جاز سد الرمق منه، جاز الشبع وجه الدًللة من الحديث: 
 .املباحالشبع من ك  ؛منه

بشرط أال جيد ما يغنيه، وقد مشروطة  أن اإلباحة الوجه األول:من وجهني: نوقش: 
 مشروطة،  ؛يُبني ذلك أن اإلباحة يف القرآن واألخبارل له الباقي. األول، فال حياستغىن باجلزء 

 .فال يسقط شرطها خبرب واحد
 على الدليل ألن معلوم؛ اآلحاد خبرب العمل وجوب أن): أقول والجواب عن ذلك

 خبرب العلم يف خالف من يأت مل) و (،للعذر قاطع للعلم موجب الواحد خبرب العلم وجوب
 وعمل وغريهم  اخللفاء من ،الصحابة عمل تتبع ومن ه،ب للتمسك يصلح بشيء الواحد
 إال له يتسع ال حبيث ،الكثرة غاية يف ذلك وجد اآلحاد بأخبار فتابعيهم التابعني
 ألسباب فذلك ؛األحوال بعض يف به العمل يف الرتدد بعضهم من وقع وإذا ،بسيط مصنف
 حنو أو ،راجح معارض وجود أو ،يللراو  هتمة أو ،الصحة ريبة من واحد خرب كونه عن خارجة

 .(ذلك
مرجوة الزوال، فما كانت  وضرورة ،بني ضرورة مستمرة هناك فرق الوجه الثاني:

الشبع؛ ألنه إذا اقتصر على سد  له جازهنا؛  مستمرة كحال اإلعرايب الذي سأل رسول اهلل 
                                                           

( ) كتاب األطعمة، باب فيمن اضطر إىل امليتة ( والبيهقي يف 3816( ح )422/  3أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
( ) كتاب الضحايا، باب ما حيل من امليتة بالضرورة (، قال األلباين: إسناده 19695( ح )355/  9"سننه الكبري" )

 (.6/453صحيح على شرط مسلم، سلسلة األحاديث الصحيحة )
 (بتصرف.10/369صاف )(، واإلن8/14(، واملبدع )499(، والعدة )13/330ينظر: املغين ) 
 (.12/6381التجريد ) 
  اآلحاد خرب حجية(، وينظر: 3/881العدة يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى ) 

 (.53للدكتورة فرحانة بنت علي شويته )ص واألحكام العقائد يف
 .-طبعة دار الكتاب العريب-(1/137إرشاد الفحول للشوكاين ) 
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خمافة الضرورة املستقبلة،  الرمق عادت الضرورة إليه عن قُرب، وال يتمكن من البعد عن امليتة؛
ويفضي إىل ضعف بدنه، ورمبا أدى ذلك إىل تلفه، خبالف اليت ليست مستمرة، فإنه يرجى 

إذ ثبت هذا، فإن الضرورة املبيحة هي اليت خياف التلف هبا إن ترك ؛ فالغىن عنها مبا حيل له
 .معىن االضطرار أنه مىت ترك األكل خاف التلف ، ويتقرراألكل

 .حىت جيد احلالل ؛ويتزوَّد منها حلاجته إليها ،أن يشبع من امليتة للمضطر -3
ن له أن يزيد؛ ألن الضرورة قد حتقَّقت يف االبتداء، واالستدامة حمل املساحمة؛ أال أ -4

 .ترى أن احلر ال ينكح األمة إال عند الضرورة، مث ال تعترب الضرورة يف الدوام
م اخلوف، حيث يتزوَّد إن خاف احلاجة إن مل هذا مقيد بدوابأن : الدليالن نوقش

وقضاء حاجته، وال يأكل  ،وال يف إعدادها لدفع ضرورته ،يتزود؛ ألنه ال ضرر يف استصحاهبا
 .منها إال عند ضرورته

 
جاز  ؛أنه يتبع الظن، فإن ظن أنه ال جيد املباح قبل صريورته إىل حالته هذهبنوقش: و 

 .قبل أن يصري إىل مثلها مل جيز، وإن مل يكن له ظن، احتاط هله أن يشبع، وإن ظن أنه جيد
حلفظ النفس، فإذا  :سد الرمق فوجهاإلباحة لسد الرمق والشبع، وذلك من وجهني:  -5

 :الشبعووجه  مل جتز الزيادة عليه؛ ألنه خياف التلف اعتبارًا بالشبع.سد الرمق وجد 
كحصوهلا مع خوفه، فجاز له   ؛عموم الظاهر، ألن الضرورة حاصلة فيما دون التلف

                                                           

(، 6/196(، وكشاف القناع )4/312(، واإلقناع )2/190(، واحملرر )499، والعدة )(13/330ينظر: املغين ) 
 بتصرف.

 (بتصرف.1/439ينظر: الكايف  البن عبد الرب ) 
 (.12/160ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز ) 
 (.6/196ينظر: كشاف القناع ) 
 (.1/582حاشية العدوي ) 



                                                                                                             193    
 

 
 

 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

جلواز أن يدوم به العدم، فإن استغىن  ؛أكلها، وله أن يتزود منها احتياطًا واستظهارًا
 .عنها طرحها

 :لثانيأدلة القول ا

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفقال تعاىل:  -1

 .   يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىليلامممرنزنمننن

اآلية دلت على حترمي امليتة، واستثىن ما اضطر إليه، فإذا وجه الدًللة من اآلية: 
 .اندفعت الضرورة، مل حيل للمضطر األكل إىل الشبع

إىل جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلقال تعاىل:  -2

 اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زثقوله تعاىل: 

 .   لك

: أي ال يزيد على ما ىف يث أن املراد من قوله تعاىلوجه الدًللة من اآلية: 
يسد رمقه، فليس له الشبع؛ ألن اهلل حرم امليتة، واستثىن ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة 

 .مل حتل

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:قال تعاىل

   ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                           

 ( بتصرف.2/922راف على نكت مسائل اخلالف )(، واإلش708ينظر: املعونة )ص 

 (.6/196(، وكشاف القناع )499(، والعدة )13/330ينظر: املغين ) 

 (. 3/412ينظر: شرح منتهى اإلرادات ) 
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امليتة، وأباحها فيما تدعو إليه الضرورة، فما ال  حرم اهلل وجه الدًللة من اآلية: 
 .ضرورة إليه هو على أصل التحرمي

إال اإلضمار األول: ، ان، إضمار ىهيه مه جه ينيف قوله تعاىل: نوقش: 
؛ وهو إال الذي اضطررمت إليهاإلضمار الثاين: و ، ؛ وهو القول باإلباحةالقدر الذي اضطررمت إليه

 القول بالتحرمي.
ما إال الذي اضطررمت إليه، وما زاد على األوىل هو اإلضمار الثاين اجلواب عن ذلك: 

 .سك الرمق ال ضرورة إليه مي

 فتصيبنا هبا  ؛ قال: يا رسول اهلل إنا نكون باألرضأن رجاًل  عن أيب واقد الليثي

 ، أو حتتفئوا هباا مل تصطبحوا، أو تغتبقوام))مىت حتل لنا امليتة؟ فقال: املخمصة ف
 .((، فشأنكم هباالً بق

                                                           

 (.12/6379ينظر: التجريد ) 
 (بتصرف.2/247: اإلتيان بالضمري بداًل من االسم الظاهر، ينظر: األصول يف النحو البن السراج )اإلضمار 
 (.12/6379ينظر: التجريد ) 
امسه: احلارث بن عوف، شهد بدرًا. ينظر: التاريخ الكبري للبخاري  أبو واقد الليثي صاحب رسول اهلل  

 (.34/386ذيب الكمال للمزي )(، وهت2/258)
(، والنهاية يف 4/411( و)3/328: العشاء، ينظر: مقاييس اللغة البن فارس ): يراد به الغداء، والغبوقالصبوح 

 .(3/341( و)3/6غريب احلديث واألثر البن األثري  )
: فسرها حممود شاكر بدقة وإسهاب، نقلها عنه أخوه أمحد، وملخص ذلك هو: "حتتفئوا" من احلفأ حتتفئوا هبا بقالً  

اقتلعه من وجه  وهو الربدى، يُقال "احتفأ احلفأ" اقتلعه من منبته، و"حتتفجئوا" من قوهلم: "احتفى احلفأ" أي البقل إذا
األرض باألظافر، و"حتتفَّوا" من قوهلم: "احتف الطعام" إذا أكل مجيع ما يف القدر، و"حتتْفوا" من قوهلم: "احتفى البقل" 

 (.4/78(، وعمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ألمحد شاكر )14/186إذا اقتلعه. ينظر: لسان العرب البن منظور )
( ) كتاب األطعمة، جواز أكل امليتة عند اإلضرار ( والبيهقي 7249( ح )125/  4كه" )أخرجه احلاكم يف "مستدر  

( ) كتاب الضحايا، باب ما حيل من امليتة بالضرورة (. وقال احلاكم: هذا 19697( ح )356/  9يف "سننه الكبري" )
حديث منقطع وفيه نظر، وأصح منه حديث جابر بن حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقال البيهقي: 

 (.14/128مسرة، معرفة السنن واآلثار )
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ك ألن الرمق يتماس؛ ليس لكم أن تأكلوها عند الغداءأنه  وجه الدًللة من الحديث:
 .أي ال يباح الشبع منها
، كذلك حيظر إذا أكل وهو أصل الربدي ؛للمضطر أكلها إذا وجد البقلنوقش: 

فالضرورة زالت منها ما يقوم مقامه، وصار هذا تنبيًها على أن اإلباحة ُيشرتط فيها الضرورة، 
يتة ال تستباح باحلاجة كاالبتداء، أو باجلزء األول، فلو أكل بعده أكل للحاجة ال للضرورة، وامل

ألن اجلزء األول يف حق املضطر كالطعام املباح، ولو كان معه ذلك املقدار من حلم مذكًّى 
 .فأكله، مل جيز أن يتمم أكله من امليتة، كذلك إذا أكل اجلزء األول منها

 زثإليه بقوله:  حرم امليتة أواًل، مث أباح ما اضطررنا ليس له الشبع ؛ ألن اهلل -6

، ومع أمن املوت ال    ىه مه جه ينويف آية أخرى    مث

، أي: وال عاد سدًّا    ىن نن من زناضطرار، ويؤيده ذلك قوله تعاىل: 
 .وحيفظ احلياة ،جلوعه، ومعتٍد متجاوز القدر، وهو ما يسدُّ الرمق

حكم تعلق مبعىن زال بزواله، إال أن يلحقه معىن آخر يتعلق باحلكم به، وقد كل -7
ليس له أن يأكل من امليتة وهو ، أي زالت الضرورة اليت أبيح ألجلها، فتزول اإلباحة

دي الشبع؛ ألنه ليس مبضطر، فإذا كان خائًفا على نفسه فمضطر، فإذا أكل منها ما با
 ؛فقد أمن فارتفع االضطرار الذي هو علة اإلباحة، وإذا ارتفعت العلة ؛يذهب اخلوف

                                                           

 ( بتصرف.15/167ينظر: احلاوي ) 
منطقة : الربدي نبات مائي من الفصيلة السعديَّة تسمو ساقه اهلوائيَّة إىل حنو مرت أو أكثر ينمو بكثرة يف الربدي 

 (.1/48املستنقعات بأعايل النيل وصنع منه املصريون القدماء ورق الربدى املعروف. ينظر: املعجم الوسيط )
 (.12/6379يد )ينظر: التجر  

 (.3/71ب اإلمام الشافعي )(، والفقه املنهجي على مذه6/678ينظر: شرح اخلرقي للزركشي ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

امليتة على من  وهو حترمي اهلل  ،ورجع احلكم كما كان قبل االضطرار ،ارتفع حكمها
 .طر ليس مبض

د يرتدد يف درك حد الضرورة؛ فال يأمن أنه مل ينته إليها، وال يزال  أن املضطر ق-8
كذلك حىت ميوت، وإمنا حل أكل امليتة لدفع الضرورة، مع حكم الشارع بوجوب 

الضرورة اندفعت بسدِّ الرمق، وقد جيد ، أي االقتصار على قدر احلاجة يف الدفع
 .بعده ما يغنيه عن احلرام

وُحرم  ،تعني سدَّ الرمق ؛قبل رجوع الضرورة اإلباحة يتوقعال شك أنه لو كان -9
 .الشبع

 
 الترجيح بين األقوال:

يف شبع املضطر من أكل يظهر يل بعد عرض األقوال ومناقشتها وما أجيب عنها؛ 
الضرورة اندفعت امليتة؛ التحرمي، ملوافقة اخلرب )مىت حتل لنا امليتة...( وظاهر اآليات، وعضده أن 

فهو على أصل التحرمي إال إذا  ؛القائل باجلواز األولوهذا هو املفهوم من القول ، الرمقبسدِّ 
 .""الضرورة تقدر بقدرهاو احتاج املضطر هلا فله ذلك

 
 
 

                                                           

 (بتصرف.1/559(، والكايف البن قدامة )15/163(، واحلاوي )12/6380ينظر: التجريد ) 
 (بتصرف.8/255ينظر: كفاية النبيه ) 
 (.12/159(، وفتح العزيز شرح الوجيز )4/382ينظر: النوادر والزيادات ) 
 (.12/159ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز ) 
 (.2/9حتفة احملتاج ) 



                                                                                                             197    
 

 
 

 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 تعارض األصل والظاهر في شبع المضطر من أكل الميتة.تحقيق ثانًيا: 
استمرار  هو :ر يف املسألةوالظاه، األكل قدر الضرورة تبني يل أن األصل يف املسألة هو

فيحكم اجملتهد باألصل جزًما، وإلغاء القرائن ، وقد حتقق التعارض بينهما ،حال الضرورة
وليس ذلك -وهو دوام العدم والضرر، وعدم وجود احلالل الظاهرة، فقد عارضه احتمال جمرد، 

"الضرورة تقدر  وهو، والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد األصل يف الداللة، -على الدوام
 "بقدرها

، فاليقني هو زوال الضرر بسد جاء يف املبسوط: االحتياط يف أن يؤخذ باليقني
 حىت يتيقن أنه قد أبرأ ذمته. ؛الرمق، وترك احتمال دوام العدم باألخذ باألحوط لدينه

وتسقط  ،، الرخص ُشرعت للتعبدوجاء أيًضا: ال مدخل للرأي يف إثبات الرخص
 ،العزمية، فرخصة املضطر بسد الرمق، وهذا هو قدر الضرورة ال إىل التساهل يف الشبع برجوع

 أو زوال الضرر. ،مع القدرة على احلصول على احلالل ؛والتزود من امليتة
وحتفة احملتاج: إذا ضاق األمر اتسع، وإذا  ،وحاشية الصاوي ،جاء يف البحر الرائقو 

فرُيخص له ويوسع، فإذا  ؛لضرر احلاصل من التلف، هنا ظهرت مشقة، وهو ااتسع ضاق
 .زالت املشقة عاد األمر إىل أصل التحرمي

واألصل يف  ،واإلهباج: األصل يف املنافع اإلباحة ،والفروق ،جاء يف التقرير والتحبريو 
، فما حرمه اهلل هو لدرء مفسدة، فامليتة مفسدة، وهذا األصل قائم، وال املضار التحرمي

 عند الضرورة املقدرة. يسقط إال
 

                                                           

 (.2/9حتفة احملتاج ) 
 (.6/39ينظر: ) 
 (.2/49ينظر: ) 
 (.5/166(، وحتفة احملتاج )1/72(، وحاشية الصاوي )1/90ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 
 (.3/166ج للسبكي )(، واإلهبا 1/220(، والفروق للقرايف )2/101ينظر: التقرير والتحبري البن أمري حاج ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

وهي  :، واحلال الطارئة الراجحةاألكل قدر الضرورةتقابل احلكم املستصحب : وهو 
على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا  استمرار حال الضرورة،

التعارض بينهما، فإن العمل حينئذ يكون إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول 
. ويف هذا تهإباحب ؛رمة الشبع، ويرتك املشكوك فيهحبُ وهو  ؛املتعارضني، وهو املتيقنقوى بأ

 إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 حكم اختيار المضطر بين أكل الميتة وطعام الغيرالمطلب الثالث: 
 المضطر بين أكل الميتة وطعام الغير.أوًًل: القول في حكم اختيار 
كل مأكول ومشروب كان ملًكا للغري؛ ال حيل أكله إال بإذنه، وهذا تصوير المسألة: 

 حال االختيار. فهل جيوز أن يأكل من طعام الغري، وعنده امليتة حال االضطرار؟
 

 تحرير محل النزاع: 
ى عصمة أموال الناس حال اتفق الفقهاء على إباحة أكل امليتة للمضطر، وعلأوًًل: 

 االختيار، وعلى أكل طعام الغري حال االضطرار. 
 اختلفوا يف أكل طعام الغري للمضطر مع وجود ميتة على ثالثة أقوال: ثانًيا:

يأكل امليتة، وهو قول للحنفيَّة، وهو الصحيح عند الشافعية واحلنابلة إذا   القول األول:
 . ى مثن الطعاموال يقدر عل كان صاحب الطعام غائباً 

 .من احلنابلة ة، وهو قول ابن قدامإذا قدر على مثنه يأكل طعام الغري القول الثاني:
له اخليار بينهما حسب احلال)حال املضطر وصاحب الطعام(، وهو  القول الثالث:

 .  قول للمالكيَّة، و الشافعيَّة واحلنابلة إذا كان صاحب الطعام حاضراً 
 
 

                                                           

(، املغين البن قدامة 4/516(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين)12/6383ينظر: التجريد للقدوري ) 
(، وشرح منتهى اإلرادات 11/100(، والشرح الكبري لعبد الرمحن بن قدامه )9/51(، واجملموع للنووي )13/337)

 (.3/413للبهويت )
 (.6/689شرح اخلرقي للزركشي )و (، 13/337بن قدامة )ينظر: املغين ال 
والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي (، 1/439والكايف البن عبد الرب )(، 1/320ينظر: التفريع البن اجلالب ) 

(، واإلقناع 4/111(، والذخرية للقرايف )9/51(، واجملموع للنووي )13/337(، واملغين البن قدامة )4/516للعمراين)
 (.2/185(، وحاشية الصاوي )3/52(، وشرح خمتصر خليل للزرقاين )4/312حجاوي )لل
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 األول:أدلة القول 
أكل امليتة منصوص عليه، ومال اآلدمي جمتهد فيه، والعدول إىل املنصوص عليه  -1

 .أوىل

اهلل مبنيَّة على فحقوق  .يُقدم أكل امليتة؛ ألن حترميها يف غري حال الضرورة حلق اهلل -2
 .املساحمة واملساهلة، وحق اآلدمي مبين على الشُّح والضيق

 .ق اهلل ال عوض لهحق اآلدمي تلزمه غرامته، وح -3
يأكل امليتة مع العلم أنه مضطر، وكالمها)امليتة، وطعام الغري( جيوز أكلهما عند  -4

 .الضرورة، لكن أكل طعام الغري إضرار به
 -للمضطر -ففي حال وجد طعاًما مع صاحبه، وامتنع من بذله، أو بيعه منه، مل جيز -5

امليتة، فيعدل عنه إىل أكل امليتة، مكابرته عليه؛ لعدم احتياج املضطر إليه بوجود 
 .وكذلك إذا كان صاحب الطعام غائًبا

 من إجنائه يف منافعه بذلك أشبه ، معصوم آدمي نفس إحياء من فيه ملا دليل القول الثاني:
 ولو شبعه قدر أو رمقه يسد ما منه يأخذ أن فللمضطر ذلك من امتنع فإن ، ذلك وحنو الغرق
 ألنه ، الطعام صاحب ضمنه املضطر قتل ولو ، هدر فهو الطعام احبص قتل لو حىت ، قهراً 

 لزمه وإال احلال يف معه كان فإن ، أخذ ما عوض ويلزمه ، مالكه دون له مستحق هذه واحلال
 . ذمته يف

                                                           

 (.11/100(، والشرح الكبري )6/689(، وشرح اخلرقي للزركشي )13/337ينظر: املغين ) 
 (.3/413ينظر: شرح منتهى اإلرادات ) 
 (.11/100ري )(، والشرح الكب6/689(، وشرح اخلرقي للزركشي )13/337ينظر: املغين ) 
 (.11/100(، والشرح الكبري )13/337ينظر: املغين ) 
 (.12/6383ينظر: التجريد ) 
 (تصرف.9/51(، واجملموع )4/516(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )18/227ينظر: هناية املطلب ) 
 (.6/689شرح اخلرقي للزركشي )نظر: ي 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

 
 أدلة القول الثالث: 

إذا خاف التهمة؛ بأن يقال عنه سارق، أو أن يقتل مبكابرة صاحب الطعام؛ بأن كان  -1
البنية؛ فيأكل امليتة، وإذا كان ضعيف البنية؛ فيأكل طعام الغري ويضمنه، وإن قوي 

 .عجز تربأ ذمته؛ ألنه مضطر
أنه إذا كان جيوز له أن يأكل امليتة حىت ال يضر بنفسه يف ماله، فألن يأكلها أوىل  نوقش:

 . أوىل حىت ال يضر بغريه يف املال؛ الذي ال تبيحه الضرورة
يتة متغرية الرائحة وخياف على نفسه منها، فيأكل من طعام غريه، كانت امل  إذا -2

 .ويرتكها
 

 الترجيح بين األقوال:
بعد عرض األقوال؛ ومناقشاهتا يظهر يل أرجحية القول يف اختيار املضطر بني أكل 
امليتة وطعام الغري له اخليار حسب احلال، فقد عضده معىن عقلي أن أكل امليتة، وطعام الغري 

لى وجه االنفراد؛ مباحان للمضطر، مع الضمان لصاحب الطعام، ويف حال عدم الضمان ع
، ولكن اذا اجتمعا أمامه: امليتة، وطعام الغري؛ فينظر يف تربأ ذمته؛ ألن حفظ النفس واجب

حاله مع هتمة السرقة، ومقاتلة صاحب الطعام، وعدم القدرة على الضمان. فلو كان حاله أن 

                                                           

(، 4/111(، والذخرية )13/337(، واملغين )4/516يان يف مذهب اإلمام الشافعي )(، والب1/320ينظر: التفريع ) 
 (. 2/185(، وحاشية الصاوي )3/52(، وشرح خمتصر خليل للزرقاين )4/312(، واإلقناع )9/51واجملموع )

 (بتصرف.12/6384ينظر: التجريد ) 
تناول املضطر اجلائع طعام غريه، للدكتور سامل مدين (، ولإلستزادة، ينظر: 1/439الكايف البن عبد الرب )ينظر:  
 (.2( جملة اجلمعية الفقهية السعودية العدد )372)ص
 ( بتصرف.2/185ينظر: حاشية الصاوي ) 
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 ل والظاهر يف األطعمةالفصل الثالث: مسائل تعارض األص

أن يقاتل، وأال يضمن فهنا؛ يأكل امليتة، وإذا كان حاله غري ما ذكر؛ فهنا يأكل يقال سارق، و 
 طعام الغري.
 

ثانًيا: تحقيق تعارض األصل والظاهر في حكم اختيار المضطر بين أكل الميتة وطعام 
 الغير.

حسب  :، والظاهر يف املسألةتقدمي أي واحد منهما وه :تبني يل أن األصل يف املسألة
وقد حتقق التعارض بينهما، فيحكم اجملتهد بالظاهر على األصح، التصافه مبا يقويه  الضرورة،

ويقدمه على األصل؛ لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو العمل بالرخص والعزمية حسب تقدير 
الضرورة، والرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد الظاهر يف الداللة، وهو:"الضرورة تقدر 

 .بقدرها"

، وقد حتقق القول يف ختيري املضطر  األشباه والنظائر للسيوطي: العربة باحلالجاء يف
بني أكل امليتة وطعام الغري بالنظر إىل ظاهر احلال، وهو االضطرار، أوعدم القدرة على 

 الضمان، حيث إنه يستحيل أن يظهر أمر خيالف هذا احلالني.
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
وهي  :، واحلال الطارئة الراجحةتقدمي أي واحد منهماملستصحب : تقابل احلكم ا

على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال  حسب الضرورة،
برتك فإن العمل حينئٍذ يكون لقاعدة تعارض األصل والظاهر، فعند حصول التعارض بينهما، 

 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ا األصل، والعمل بالظاهر استثناءاً من
 

                                                           

 (.2/9حتفة احملتاج ) 
 (.1/178ينظر: ) 



 

 رابع: مسائل تعارض األصل والظاهر في األيمان الفصل ال
 وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في الحلف بأسماء اهلل 
 وفيه أربعة مطالب: وصفاته واأللفاظ ذات الصلة 

 (.المطلب األول: الحلف بلفظ : )وحق اهلل
 المطلب الثاني: الحلف بلفظ: )وعهد اهلل(.
 المطلب الثالث: الحلف بلفظ: )وأمانة اهلل(.

 المطلب الرابع: الحلف بلفظ: )أقسم ( و )أشهد(.

المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في األلفاظ المشتهرة بين 
 وفيه مطلبان: العامة

 .المطلب األول: الحلف بالقرآن أو بآية منه
 المطلب الثاني: الحلف بالبراءة من اإلسالم. 

 المبحث الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر فيما يبنى عليه اليمين
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: الكتابة والمراسلة من الحالف عن الكالم.

 المطلب الثاني: التذوق من الحالف عن األكل.
  ن أكل الدقيق.المطلب الثالث: أكل الخبز من الحالف ع

 من الحالف بالضرب مائة ضربة. مجتمعةالمطلب الرابع: الضرب بمائة سوط 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 

 توطئة:
سيجد القارئ يف هذا الفصل دراسة خمتلفة ملسائل تعارض األصل والظاهر عن مسائل 
الفصول السابقة؛ وذلك عائد إىل نوع الظاهر يف دراسة هذا الفصل، فدراسة تعارض مسائل 

وهذا خمتلف عن الظاهر  ،م على ظاهر أصويل، وقد سبق احلديث عنه يف التمهيداألميان قائ
، فالظاهر األصويل قائم على داللة اللفظ، واألطعمة ،واحلدود ،الفقهي يف مسائل اجلنايات

كما عند األصوليني، أي حممول على ما يقتضيه   " عند الفقهاءاللفظ يقتضي ما تناوله"و
 ، فألفاظ اليمني ترجع إىل ثالثة أمساء، وهي:، أو شرًعا، أو عرفًا-حلقيقياللفظ ا-ظاهره لغةً 

. حدث يف الشرع ؛أو حكم ،فسمي به فعل ؛االسم الشرعي وهو: ما نقل عن أصله يف اللغة
 وكثر أخرى، أشياء على الشرع يف جرت مث أشياء؛ على الشرع قبل جتري أمساء كانتو 

 يف الصالة كاستعمال جمازًا، استعماهلا األصلي  وصار فيها، حقيقة صارت حىت استعماهلا
 . األصل هو وكان جماز، الدعاء؛

فإذا حلف ال يأكل  ؛كاللحم،اللغة أصل يف موضعه القول من وضع ماوهو:  لغويواالسم ال
 . اللحم، فأكل شحًما مل حينث؛ ألن إطالق اسم اللحم ال يتناوله

ا للمطمئن من الغائط كان امسً ك ،ابه بعرف االستعمالواالسم العريف وهو: ما نقل عن ب
 .للخارج امث صار يف العرف امسً  ؛رضاأل

                                                           

 (.48)ص 
 (.4/491املغين البن قدامة ) 
 ( بتصرف.3/121واملنثور للزركشي ) (،4/491ينظر: املغين البن قدامة ) 
(، وتيسري التحرير ألمري بادشاه 1/24(، واملعتمد للبصري)35ينظر: الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )ص 

/ 7(،وحاشية الروض املربع البن قاسم النجدي)8/90(،واملبدع إلبراهيم بن مفلح"االبن")1/172احلنفي)
 (بتصرف.485
 (بتصرف.7/487(،وحاشية الروض املربع )8/90(، واملبدع )178لغوية أليب هالل العسكري )صينظر: الفروق ال 
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، ألن احلقيقة يف حنو ما ذكر صارت كاملهجورة، وال اللغوية فتتعلق اليمني بالعرف دون احلقيقة

 .يعرفها أكثر الناس
الشرعية، أو العرفية إن كان  فإذا ورد يف الشرع تعليق حكم حبقيقة؛ فاألوىل محله على حقيقته

 .مث عرف
وبناًء على ما سبق ذكره؛ ستتم دراسة مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان على 

 .أو عرفًا ،أو شرًعا ،-لغةً -حقيقةً أي على داللة اللفظ وما يقتضيه  ؛الظاهر األصويل

                                                           

 (بتصرف.7/490(، وحاشية الروض املربع )8/90(، واملبدع )35ينظر: الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )ص 
 (بتصرف.1/27لآلمدي )(، واإلحكام يف أصول األحكام 35ينظر: الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )ص 
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اهلل المبحث األول: مسائل تعارض األصل والظاهر في الحلف بأسماء 
 وصفاته واأللفاظ ذات الصلة  

 وفيه أربعة مطالب:
 المطلب األول: الحلف بلفظ : )وحق اهلل(.

 أواًل: القول يف احللف بلفظ : )وحق اهلل(.
 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف احللف بلفظ : )وحق اهلل(.

 المطلب الثاني: الحلف بلفظ: )وعهد اهلل(.
 بلفظ: )وأمانة اهلل(. أواًل: القول يف احللف 

 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف احللف بلفظ: )وأمانة اهلل(.
  المطلب الثالث: الحلف بلفظ: )وأمانة اهلل(.

 أواًل: القول يف احللف بلفظ: )وعهد اهلل(. 
 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف احللف بلفظ: )وعهد اهلل(. 

 لفظ: )أقسم ( و )أشهد(.المطلب الرابع: الحلف ب
 أواًل: القول يف احللف بلفظ: )أقسم ( و )أشهد(. 

 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف احللف بلفظ: )أقسم ( و )أشهد(.
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 الحلف بلفظ : )وحق اهلل(المطلب األول: 
 أوًًل: القول في الحلف بلفظ  وحق اهلل .

 ؟احللف باحلقكاحللف بلفظ "وحق اهلل"   هلتصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع: 

 ؛ ألنه اسم من أمسائه تعاىل. اتفق الفقهاء على جواز احللف بلفظ "احلق" أوًًل:
 اختلفوا يف احللف بلفظ "وحق اهلل" على قولني: ثانًيا:

قول للحنفية، ، وهو سواء أراده أو أطلقه أو نوى أو مل ينوي ميني :ولالقول األ
الشافعية، يرى أهنا ميينًا إذا نوى أهنا من العبادات من  حاق الشريازيوأيب إسواملالكيَّة، 

 . واحلنابلة
 

                                                           

: يقع امسا وصفة هلل، ويأيت موصوفًا به دين اهلل وشرعه، ينظر: األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن لشمس الدين احلق 
ان (، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد اهلل الغنيم122و116حممد األنصاري القرطيب)ص

(1/167.) 
سحاق، يلقب بالشيخ ومجال اإلسالم، وكانت الرحلة يف طلب العلم إهو إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، أبو   

(، وطبقات 6/42ه. ينظر: الوايف بالوفيات للصفدي )476إليه، له تصانيف منها: "التنبيه" و"املهذب"، تويف عام: 
 (.1/238الشافعية البن قاضي ُشهبة )

(، واحلاوي للماوردي 12/6408(، والتجريد للقدوري )8/397(، وخمتصر املزين )7/65ينظر: األم للشافعي ) 
(، 194(،  والتنبيه للشريازي )ص3/97(، واملهذب للشريازي )1/447(، والكايف البن عبد الرب )274و15/273)

(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي 3/232(، والبيان والتحصيل البن رشد "اجلد" )8/134واملبسوط للسرخسي )
(، 2/318(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )243و12/242(، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )10/500للعمراين )

(، واحملرر أليب الربكات بن تيميه 243و12/242(، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )13/455واملغين البن قدامة )
(، واملبدع إلبراهيم بن مفلح "األبن" 19/244(، واجملموع للنووي )11/12روضة الطالبني للنووي )(، و 2/196)
(، 4/331(، واإلقناع للحجاوي )4/244(، وأسىن املطالب للسنيكي )11/5(، واإلنصاف للمرداوي )61و8/60)

(، وحاشية 3/50خليل للخرشي )(، وشرح خمتصر 6/183(، ومغين احملتاج للشربيين )10/8وحتفة احملتاج للهيتمي )
 (.6/231(، وكشاف القناع للبهويت )3/5( ومنح اجلليل حملمد بن عليش )2/127الدسوقي )
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وهو رواية أخرى أليب يوسف من احلنفية، وقول أليب إسحاق ليس مييًنا،  :ثانيالقول ال
 .من الشافعيةاملروزي

 :ولأدلة القول األ

 .   مم خم حم جم يل ىل مل خلقال تعاىل:  -1
أمساء اهلل، واحللف بأمساء اهلل جائز باإلمجاع؛ فلو  من احلقوجه الدًللة من اآلية: 

 .كقوله: واهللف ؛قال: واحلق ال أفعل كذا
ال يسلم بأن ما يقوله الناس هو حلف باهلل، فهم يقولون وحق اهلل وليس نوقش: 

 واحلق.
فتصري هذه القرينة صارفة للفظ إىل معىن استحقاقه  ؛ألن أغلب استعماله يف اليمني -2

 .والعظمة ،اإلهليَّة

                                                           

هو إبراهيم بن أمحد املروزي، أبو إسحاق، أحد أئمة املذهب الشافعي، وانتهت إليه رئاسة املذهب يف بغداد، له  
(، وطبقات 12/39ه. ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب )340 عام: تصانيف منها: "شرح املختصر)خمتصر املزين(، تويف

 (.1/105الشافعية البن قاضي ُشهبة )
(، وبدائع الصنائع 194(، والتنبيه للشريازي )ص3/97(، واملهذب للشريازي )12/6408ينظر: التجريد للقدوري ) 

(، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 10/500(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )3/7للكاساين  )
(، واجلوهرة 201و4/200(، واحمليط الربهاين البن مازة )2/318(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )243و12/242)

 (.6/184(، ومغين احملتاج للشربيين)2/193النرية للزبيدي )

 (.8/134ينظر: املبسوط ) 
(،  والكايف البن عبد الرب 3/97(، واملهذب )274و15/273(، واحلاوي )12/6408يد )ينظر: التجر  

(، واملغين 2/318(، واهلداية شرح البداية )501و10/500(، والبيان )3/232(، والبيان والتحصيل )1/447)
(، واإلنصاف 61و8/60(، واملبدع )11/12(، وروضة الطالبني )19/244(، واجملموع )2/196(، واحملرر )13/455)
 (.6/231(، وكشاف القناع )10/8(، وحتفة احملتاج )4/331(، واإلقناع )4/244(، وأسىن املطالب )11/5)
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يَّة، ألن حق اهلل يطلق ألنه كناية، إال إذا انضمت إليه الن ؛ال يكون مييًنابأنه نوقش: 
والتعايل، فال يصري مييًنا  ،والعظمة ،على العبادات اليت أمر هبا، ويطلق مبعىن استحقاقه األلوهيَّة

 إال بالنيَّة.
ميني إذا أطلقه احلالف ومل يكن له نيَّة، وإمنا ينصرف عن أنه واجلواب على ذلك: 

فقد وجه بطريقتني:أشهرمها: أنه  ؛عند اإلطالقاليمني إذا نوى فيه غري اليمني، وأما كونه مييًنا 
أغلب استعماله يف اليمني، فتصري هذه الغلبة قرينة صارفة للفظ إىل معىن استحقاق األلوهيَّة 

، واحللف    جئ يي ىي قال تعاىل:، : حق اهلل هو القرآنةوالعظمة، والثاني
، وألهنا قد ثبت هلا عرف االستعمال وإن مل يثبت هلا عرف رآن ميني يف صورة اإلطالقبالق

 .الشرع، وما ثبت له أحد العرفني كان مييًنا

 .اسم من أمساء اهللأن احلق احلقيقة  -3
ذُكر حقًّا مضافًا إىل اهلل، فلو أراد لقال: واحلق. فال يكون حلًفا كما لو قال: نوقش: 

 .، مل يكن حالًفا وإن كانت الرمحة من أمساء اهللورمحة اهلل
فانعقدت اليمني على اإلطالق من غري  ؛العرف ام إليهضهي ميني معتادة، وقد ان -4

 .نيَّة
 
 

                                                           

 (.243و12/242ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز ) 
(، ومغين 243و12/242(، وفتح العزيز شرح الوجيز )501و10/500ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 

 (.6/184احملتاج )
 (.6/183مغين احملتاج ) 
 (.12/6408التجريد ) 
(، وشرح خمتصر خليل 194(، والتنبيه )ص12/6408(، والتجريد )8/397(، وخمتصر املزين )7/65ينظر: األم ) 

 (.3/5( ومنح اجلليل )2/127(، وحاشية الدسوقي )3/50للخرشي )
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 :ثانيأدلة القول ال
سأله: هل تدري ما حقُّ الّلهج على اْلعباد؟ قلت:  أن النيب  عن معاذ بن جبل  -1

 .((قُّ الّلهج على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئاح))اهلل ورسوله أعلم، قال: 
أخرب أن حق اهلل العبادات، فصار كأنه قال: والعبادات ال وجه الدًللة من الحديث: 

 .أفعل كذا، فال يكون مييًنا 
يُراد به ما ثبت حبق اهلل  تعاىل حلق إذا ذكر غري مقرون باأللف والالم مضافًا إىل اهللأن ا -2

على عباده يف العبادات، واالسم املنكر يُراد به حتقيق الوعد، أي: أفعل هذا ال 
 .حمالة

الشيء قد ُيضاف إىل نفسه يف اجلملة فكأنه قال: واهلل احلق، واألصل أن يضاف إىل  -3
 .نفسه، فكان حلًفا بغري اهللغريه ال إىل 

 
 الترجيح بين األقوال:
يف احللف بلفظ "وحق اهلل" ليس مييًنا، فقد عضده معىن يظهر يل  ؛بعد عرض األقوال

عقلي فصار كأنه يقول: والعبادات ال أفعل كذا. و)ال يصح أن يقسم به، وال يسأل بسببه 
 . ويتوسل به؛ ألن السبب هو ما نصبه اهلل سبًبا(

                                                           

( ) كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب أمته إىل 7373( ح )114/  9صحيحه" )أخرجه البخاري يف " 
( ) كتاب اإلميان، باب من لقي اهلل باإلميان وهو غري شاك فيه 30)( ح 43/  1توحيد اهلل ( ومسلم يف "صحيحه" )

 دخل اجلنة وحرم على النار (.
 (.201و4/200، واحمليط الربهاين )(12/6408ينظر: التجريد ) 
 (.2/193(، واجلوهرة النرية )4/201(، واحمليط الربهاين )2/318ينظر: اهلداية شرح البداية ) 
 ( بتصرف.3/7بدائع الصنائع ) 
 (.220شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص 

file:///C:/Users/Dr_Hanan/Program%20Files/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(11312)
file:///C:/Users/Dr_Hanan/Program%20Files/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(11692)
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وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء: أنه ال جيوز احللف إال باهلل، 
أو صفة من صفاته، وحق اهلل: هو عبادته وحده ال شريك له، وذلك من أفعال العباد، فال 

 .جيوز احللف به
 

 تعارض األصل والظاهر في الحلف بلفظ  وحق اهلل .تحقيق ثانًيا: 
، والظاهر االسم الشرعي مبعىن العباداتهو احلمل على  :ألصل يف املسألةتبني يل أن ا

، فيحكم ، وقد حتقق التعارض بينهمامبعىن صفة هلل ،قيقياالسم احلاحلمل على هو  :يف املسألة
وهو أنه صفة  اجملتهد باألصل على األصح، ملعارضته احتمال مستند على سبب ضعيف؛

، والرتجيح بينهما قائم على -ضيفت إليه تعاىل تكون مييًنافليس كل صفة أُ -مضافة إىل اهلل
 .وهو االسم العريف ،يف الداللةاألصل أصل يؤيد 

، وقد حتقق محل جاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: األصل يف الكالم احلقيقة
ال ، وهذا هو املتبادر إىل الذهن، فمن العباداتأنه و  ؛اهلل" على حقيقته حقاحللف بلفظ "و 
 .حُيمل على غريه

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

، واحلال الطارئة ؛ وأنه ليس بيمنياالسم الشرعيتقابل احلكم املستصحب : وهو 
، على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر ؛ أنه مينياالسم احلقيقي ووه :الراجحة

فعند حصول التعارض بينهما، فإن  اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر.
وهو  ؛، ويرتك املشكوك فيهاميينً ه ليس بأن ؛املتعارضني، وهو املتيقن قوىالعمل حينئٍذ يكون بأ

 ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك". أنه ميني،

                                                           

 (.20977اجمللد الثالث والعشرون، رقم الفتوى ) 
 (.1/63ينظر: ) 
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 المطلب الثاني: الحلف بلفظ: )وعهد اهلل(
 اهلل . أوًًل: القول في الحلف بلفظ  وعهد

 ؟مبعىن صفة اهلل، أو مبعىن العباداتاحللف بلفظ "وعهد اهلل" تصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع:

 .اتفق الفقهاء على جواز احللف بلفظ "العهد" أوًًل:
 اختلفوا يف احللف بلفظ "وعهد اهلل" على قولني: ثانًيا:
 . قول للشافعيةليس مييًنا، وهو القول األول:  

 .  قول للحنفية، واملالكيَّة، واحلنابلة ميني، وهو:  ثانيلالقول ا
 :ولأدلة القول األ

 .   مئ زئ رئ قال تعاىل: ألن عهد اهلل أمره ؛ال يكون مييًنا -1
ا من فلم تصر ميينً  ؛أن ظاهر اللفظ ينصرف إىل ما وجب له على خلقه من العبادات -2

 .غري نيَّة؛ ألنه ميني مبحدث، وختالف العظمة؛ فإهنا صفة ذاته

                                                           

(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي 18/301(، وهناية املطلب للجويين )15/279ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، واجلوهرة النرية للزبيدي 19/244(، واجملموع للنووي )11/16(، وروضة الطالبني للنووي )10/501للعمراين )

(2/194.) 
(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين 3/6(، وبدائع الصنائع للكاساين )630وهاب  )صينظر: املعونة للقاضي عبد ال 

(، وتبيني احلقائق للبارعي الزيلعي 4/9(، والذخرية للقرايف )4/52(، واالختيار البن مودود املوصلي )2/319)
ومواهب اجلليل (، 8/61بن")واملبدع إلبراهيم بن مفلح "األ(، 6/130(، والبناية شرح اهلداية للعيين )110و3/109)

(، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق البن 4/308(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )3/265للحطاب الرعيين )
(، ودرر احلكام ملال خسرو 3/716(، و حاشية ابن عابدين )3/90(، وشرح خمتصر خليل للزرقاين )3/54جنيم )

(2/40.) 
 (.2/192) اجلوهرة النرية 

 ( بتصرف.19/244(، واجملموع )10/501(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي )15/279احلاوي ) 
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 .فلم جيعل مييًنا ؛حيلف به بعض الناس، وأكثرهم ال يعرفونه -3
 .فليس مييًنا ؛كناية حمضة  "عهد اهلللفظ "و  -4
 وغريها، إذ العهد حيتمل أن يراد به كالم اهلل بني صفة اهلل تعاىل مرتدد "عهد اهلللفظ "و  -5

.وال ريب أن     مئ زئ رئالذي أمرنا أو هنانا به، كقوله تعاىل:  تعاىل
نا به   .كالمه صفة له سبحانه، وحيتمل أن يراد به استحقاقه ملا تعبَّد 

 
 :  لثانيأدلة القول ا

 .   لك اك يق ىق يف قال تعاىل: -1
 .   خس حس جس مخ محجخ جحقال تعاىل:  -2

فوجب احلكم  فقد جعل اهلل عهد اهلل يف القرآن مييًناوجه الدًللة من اآليتين: 
 .باعتبار الشرع إياه

                                                           

 ( بتصرف.19/244(، واجملموع )15/279احلاوي ) 
 ( بتصرف.18/301(، وهناية املطلب )11/16روضة الطالبني ) 

 (بتصرف.7/85خمتصر اخلرقي للزركشي )(، وشرح 8/60املبدع ) 

(، وتبيني احلقائق 4/52(، واالختيار )2/319(، واهلداية شرح البداية )3/6ينظر: بدائع الصنائع ) 
الفائق شرح كنز  (، والنهر4/308(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )6/130(، والبناية شرح اهلداية )110و3/109)

 (.2/40(، ودرر احلكام )3/54الدقائق )
 ( بتصرف.3/716حاشية ابن عابدين ) 
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يًنا؛ فألن العهد يف األصل هي املواعدة اليت تكون بني كون احللف بلفظ "وعهد اهلل"مي -3
 لقوله تعاىل: وهو امليثاق. وقد استعمل يف اليمني ؛اثنني لوثوق أحدمها على اآلخر

 .   لك اك يق ىق يف
 

كأنه متعارف بني الناسأن أغلب استعماله يف اليمني على اإلطالق، واحللف به  -4
 .قال: وميني اهلل

فهو صفة  ؛أي: تكليفي   ىئ نئقال تعاىل:  ،إلزامهأي  "عهد اهلللفظ "و  -5
 ،فريجع إىل خربه ؛إلزامه :وهو استمرار وجوده، وذمته ؛وعهد اهلل بقاؤه ، تعاىل هذات

 .كالمهوخربه يرجع إىل  
 .والتغليظ بصفاته  ،كالعادة باحللف باهلل  ؛أن عادة احللف هبا والتغليظ بألفاظها -6

نه حيتمل غري ما وجبت به الكفارة، ومل يصرفه إىل ذلك بنيته، فال بأ: ت األدلةنوقش
 .جتب الكفارة؛ ألن األصل عدمها

 

                                                           

 ( بتصرف.4/308البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 

(، وحاشية ابن 4/308(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )110و3/109(، وتبيني احلقائق )630املعونة )ص 
 (، بتصرف. 2/40(، ودرر احلكام )3/716دين )عاب

 (.8/60واملبدع )(، 3/6بدائع الصنائع ) 

 (بتصرف.3/90(، وشرخ خمتصر خليل )3/265(، ومواهب اجلليل )4/9(، والذخرية )630املعونة )ص 
 (بتصرف.19/244(، واجملموع )15/279احلاوي ) 
 (.13/463املغين ) 
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  الترجيح بين األقوال:

لف بلفظ "وعهد اهلل" أنه ميني، ملوافقة النص يف احليظهر يل  ؛بعد عرض األقوال
، واحلقيقة الشرعية بأنه    لك اك يق ىق يفيف قوله  -اآلية-الشرعي

 ميني.
 تعارض األصل والظاهر في الحلف بلفظ  وعهد اهلل . يقتحقثانًيا: 

 والظاهرصفة هلل،  االسم احلقيقي مبعىناحلمل على هو  :تبني يل أن األصل يف املسألة
، فيحكم ، وقد حتقق التعارض بينهماالعبادات مبعىن االسم الشرعياحلمل على : هو يف املسألة

وهو احتمال أن  ،اجملتهد باألصل على األصح، ملعارضته احتمال مستند على سبب ضعيف
أصل يؤيد األصل يف الداللة وهو االسم  لىوالرتجيح بينهما قائم ع عهد اهلل صفة أو عبادة،

 .العريف

وقد حتقق محل احللف سيوطي: األصل يف الكالم احلقيقة،جاء يف األشباه والنظائر لل
 .، وهذا هو املتبادر إىل الذهن، فال حُيمل على غريهأنه صفة هلل" على حقيقته وعهد اهللبلفظ "
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
: ، واحلال الطارئة الراجحةاالسم احلقيقي، وأنه ميني: وهو م املستصحبتقابل احلك

، على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر ، وأنه ليس بيمنيعريفاالسم ال وهو
فعند حصول التعارض بينهما، فإن ، اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر

 هأنبوهو  ؛ميني، ويرتك املشكوك فيهه بأن ؛ارضني، وهو املتيقناملتع قوىالعمل حينئٍذ يكون بأ
 ني. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ليس بيم

                                                           

 (.1/63ينظر: ) 
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 الحلف بلفظ: )وأمانة اهلل(المطلب الثالث: 
 أوًًل: القول في الحلف بلفظ  وأمانة اهلل .

صفة هلل، أو مبعىن الفرائض  مبعىناحللف بلفظ "وأمانة اهلل" هل تصوير المسألة: 
 ؟والودائع واحلقوق

 تحرير محل النزاع: 
 .اتفق الفقهاء على حترمي احللف بلفظ "األمانة"أوًًل: 

 .اختلفوا يف احللف بلفظ "وأمانة اهلل" ثانًيا:
 على قولني: 

 . ، والشافعية-يرمحه اهلل-قول أيب حنيفه احللف به ليس مييًنا، وهو القول األول:
قول أيب يوسف، وحممد بن احلسن من احلنفية، واملالكية، ميني، وهو به احللف  :ثانيول الالق

 . واحلنابلة
 : ولأدلة القول األ

 .   خس حس جس مخ جخ مح جح مج قال تعاىل: -1
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس قال تعاىل: -2

 .   خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 د األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من أ))أنه قال:  عن النيب  عن أيب هريرة  -3

                                                           

 (.19/245(، واجملموع للنووي )8/133(، واملبسوط للسرخسي )15/261ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب 4/15ينظر: النوادر والزيادات النفري القريواين ) 

(، و املغين البن 4/8(، والذخرية للقرايف )3/6(، وبدائع الصنائع للكاساين )8/133(، واملبسوط للسرخسي )2/883)
 (.13/470قدامة )
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 .(خانك(
 ،األمانة مل تطلق إال على الفرائض والودائعالحديث: اآليتين و وجه الدًللة من 

 .واحلقوق
أنه حيتمل احتمالني: احتمال أنه يريد بأمانة اهلل أنه )تعاىل( ذو أمانة، فيكون ب نوقش:

من صفات ذاته، وحيتمل أن يريد هبا فروض اهلل، فتكون من صفات أفعاله، فلم تنعقد 
 . مع احتمال األمرينبه اليمني

أن أمانة اهلل صفة له؛ بدليل وجوب الكفارة على من حلف هبا إذا نوى، وجيب محلها ب -4
على ذلك عند اإلطالق، لوجوه؛ أحدها: أن محلها على غري ذلك صرف ليمني املسلم 

 ،إىل املعصية، أو املكروه؛ لكونه قسًما مبخلوق، والظاهر من حال املسلم خالفه
أعظم  تعاىل أن القسم يف العادة يكون باملعظم احملرتم دون غريه، وصفة اهلل والثاين:

كر من الفرائض والودائع مل يعهد القسم هبا، وال والثالث: أن ما ُذ  ،حرمة وقدرًا
يستحسن ذلك لو صرح به، فكذلك ال يقسم مبا هو عبارة عنه. الرابع: أن أمانة اهلل 

كر غري مضاف إليه، كما ذكر يف اآليات واخلرب. املضافة إليه، هي صفته، وغريها يذ 
اخلامس: أن اللفظ عام يف كل أمانة اهلل؛ ألن اسم اجلنس إذا أضيف إىل معرفة، أفاد 

 .االستغراق، فيدخل فيه أمانة اهلل اليت هي صفته، فتنعقد اليمني هبا موجبة للكفارة
 .احللف هبا غري متعارف-5

                                                           

( ) كتاب اإلجارة، باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده( 3536( ح )3/313أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
( ) كتاب 2310( ح )46/  2( )كتاب البيوع( واحلاكم يف "مستدركه" )1264)( ح 3/564والرتمذي يف "سننه" )

( )  21360( ح )271/  10( والبيهقي يف "سننه الكبري" )البيوع ، أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك 
( )  2937( ح )444/  3طين يف "سننه" )كتاب الدعوى والبينات ، باب أخذ الرجل حقه ممن مينعه إياه ( والدارق

 (.1/783كتاب البيوع ، باب الصلح (، قال األلباين: احلديث حسن، سلسلة األحاديث الصحيحة )
 ( بتصرف.19/245(، واجملموع )15/261ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.15/261احلاوي ) 
 (بتصرف.19/244(، واجملموع )13/470ينظر: املغين ) 
 (.8/133املبسوط ) 
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 :ثانيأدلة القول ال

نة املضافة إىل اهلل تعاىل عند القسم يراد هبا: صفته؛ فاألمني من أمساء اهلل تعاىل، األما -1
وأنه اسم مشتق من األمانة فكان املراد هبا عند اإلطالق خصوصا يف موضع القسم: 

 .صفة اهلل فكأنه قال: وميني اهلل. فكان احللف باالسم حلفا بالذات
عند الرتمذي وال عند ابن ماجه، وال عند احلافظ يف )مل أجد األمني يف أمساء اهلل نوقش: 

التلخيص احلبري، وال عند ابن حزم يف احمللى. وقد استوعب األمساء اليت صحت الرواية به، 
واستوعب احلافظ األمساء اليت نطق هبا القرآن خاصة، فإن صح كونه من أمساء اهلل تعاىل مث 

عارف العرب احللف هبا كالعلم أو ال يكون احللف الدليل، وإال فكم من صفات اهلل تعاىل مل تت
 .هبا مييناً إلطالقها على غري الصفة كالرمحة والغضب(

 .من غري احتياج إىل نيَّة ؛لفظ "وأمانة اهلل" من الصريح الذي يوجب الكفارة بنطقه -2
صارف إليه،  أو دليل ،أنه إذا كان اللفظ حمتماًل مل يصرف إىل أحد حمتمالته إال بنيةبنوقش: 

 .تعاىل فلم يكن مييًنا والناس ال جيري العرف بينهم على اعتباره من صفات اهلل
 .ميني حيلف هبا العرب "وأمانة اهلللفظ " -3

 الترجيح بين األقوال:
"أمانة اهلل" يف احللف بلفظ "وأمانة اهلل" أنه ميني، ألنيظهر يل  ،بعد عرض األقوال

 ريها يذكر غري مضاف إليه.املضافة إليه، هي صفته، وغ

                                                           

 (بتصرف.3/6(، بدائع الصنائع )2/883ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 
 (.11/344إعالء السنن للتهانوي ) 
 (.4/8الذخرية ) 
 ( بتصرف.19/244اجملموع ) 
 (.8/133(، واملبسوط )4/15النوادر والزيادات ) 
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 تعارض األصل والظاهر في الحلف بلفظ  وأمانة اهلل .تحقيق ثانًيا: 
مبعىن الفرائض والودائع  شرعياالسم الاحلمل على هو  :تبني يل أن األصل يف املسألة

، وقد حتقق احلقيقي مبعىن صفة اهللاالسم هو احلمل على  :، والظاهر يف املسألةواحلقوق
 ؛بالظاهر على األصح، التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصلفيحكم اجملتهد  ،ينهماالتعارض ب

، والرتجيح أن الفرائض والودائع واحلقوق مل يعهد القسم هبا لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو
 .االسم العريفيف الداللة، وهو  الظاهربينهما قائم على أصل يؤيد 

وقد حتقق أن الناس حجة جيب العمل هباستعمال جاء يف قواعد ابن رجب: ا
 ."من استعمال الناس يف احللف، فتجب الكفارة عند احلنثوأمانة اهلللفظ"

 وأمانة اهللوقد حتقق أن لفظ "ط: الثابت بالعرف كالثابت بالنصوجاء يف املبسو 
 ."ثابت احللف به عرفًا كثبوته نصًّا

 ،"كثر استعماله بني الناس وأمانة اهللفظ "وقد حتقق أن لوجاء أيًضا: احلكم للغالب
 .ووقوعه ،واألصل يف الشرع محل األمور على ما يكثر استعماله

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

: ، واحلال الطارئة الراجحةاالسم الشرعي بعدم اليمني تقابل احلكم املستصحب : وهو
ا ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. على وجه مينع كل منهم االسم احلقيقي، وأنه ميني، وهو

ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن العمل 
لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من احينئٍذ يكون 

 بالشك".

                                                           

 (.566و2/555)122و 121ينظر: القاعدتان  
 (.19/41ينظر: ) 
 (.5/140ينظر: ) 
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 المطلب الرابع: الحلف بلفظ: )أقسم( و )أشهد(
 : القول في الحلف بلفظ  أقسم  أو  أشهد .أوًًل 

 يعترب قسًما باهلل، أو بغريه؟احللف بلفظ "أقسم" أو "أشهد" هل تصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع:

اسم "اهلل" فهو  إليهااتفق الفقهاء على أن احللف هبذين اللفظني إذا أضيف  أوًًل:
 .ميني

 ، على قولني:اسم اهللإضافة اختلفوا يف احللف هبما دون  ثانًيا:
 .و قول للشافعية، واحلنابلةوه، -يرمحه اهلل-وهو رواية عن أمحد ليس مييًنا، القول األول:

 .واملالكية  ،حنفيَّة، وقول لل-يرمحه اهلل-عن أمحدأخرى رواية وهو ميني، : ثانيالقول ال
 

 : ولأدلة القول األ

 .   مح جح مج حج مثقال تعاىل: -1

 .كون مييًنا حىت تقرتن بذكر اهللتدلَّ على أن مطلق الشهادة ال وجه الدًللة من اآلية: 

                                                           

(، والكايف 18/297للجويين )(، وهناية املطلب 3/99(، واملهذب للشريازي )15/271ينظر: احلاوي للماوردي ) 
(، واجملموع للنووي 11/15(، وروضة الطالبني للنووي  )13/469(، واملغين البن قدامة )4/190البن قدامة )

(، والشرح الكبري لعبد 8/64(، املبدع إلبراهيم بن مفلح "االبن " )10/435(، والفروع البن مفلح "األب" )19/260)
 (.6/232شاف القناع للبهويت )(، وك11/174الرمحن بن قدامة )

(، وحتفة الفقهاء للسمرقندي 8/133(، واملبسوط للسرخسي )632و631ينظر: املعونة للقاضي عبد الوهاب )ص 
(، 6/121(، والبناية شرح اهلداية للعيين )13/469(، واملغين البن قامه )4/190(، والكايف البن قدامة )2/299)

(، وحاشية 4/307(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )11/174قدامة ) والشرح الكبري لعبد الرمحن بن
 (. 2/40(، ودرر احلكام ملال خسرو )7/384الطحطاوي )

 (.15/271احلاوي ) 
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وهلذا مل يكن هذا مكروًها، ولو محل على القسم بغري  ،حيمل على القسم املشروع بأنه نوقش:
 .اهلل، كان مكروًها

 فته، فوجب أال تنعقد به ميني توجب الكفارة، وألن اليمني وص ،أنه لفظ عري عن اسم -2
سقطت حرمته،  ،املكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة، فإذا جترد القسم عن ذكر اهلل

 .فسقطت كفارته
 .وال فيه داللة عليه ولو نوى ؛ تدل على أنه ميني،وال لغة ،أنه ال شرع -3

ل القس م باهلل، والثاين: حيتمل القسم بغريه، أنه حيتمل احتمالني: األول: حيتم نوقش:
إال أن ينوي؛ ألن النيَّة صرفته إىل القسم باهلل، فيجب جعله مييًنا، كما لو صرح به، 

 .وقد ثبت له عرف الشرع واالستعمال
 : ثانيأدلة القول ال

    ۀ ۀ ڻ[1]سورة املنافقون:     ڳڳ ڳ گ گ گ قال تعاىل:

 .يريد: حنلفيك، وقول اجعل اهلل الشهادة نفسها ميينً وجه الدًللة من اآليتين: 

 .   يم ىم مم خمقال تعاىل: -1

 .معناه حلفواوجه الدًللة من اآلية: 

                                                           

 (.174\11(، والشرح الكبري )469\13(، واملغين )190\4الكايف البن قدامة ) 
(، واجملموع 13/469(، واملغين )4/190(، والكايف البن قدامة )3/99(، واملهذب )15/271ينظر: احلاوي ) 

 (.11/174(، والشرح الكبري )11/15(، وروضة الطالبني )19/260)
 (.10/435الفروع ) 
 (.6/232(، وكشاف القناع )8/64ينظر: املبدع ) 

 (.7/384(، وحاشية الطحطاوي )4/307لبحر الرائق شرح كنز الدقائق )(، وا632و631ينظر: املعونة )ص 

 (.632و631املعونة )ص 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

قال: أقسمت عليك يا رسول اهلل، لتخربين مبا أصبت من الذي  عن أيب بكر  -2
 ((رتقسم يا أبا بكال))أخطأت. فقال: 

 .مساه قسًما أن النيب وجه الدًللة من األثر: 
بأنه إخبار عن القسم، وليس فيه دليل على صفة القسم، كما لو نوقشت األدلة: 

مل يكن فيه دليل على ما حلف به. والتعويل يف اليمني على تأكيد الكالم  ،قيل: حلف فالن
 .ألزليَّةأو صفة من الصفات ا ،تعاىل بذكر اسم من أمساء اهلل

مييًنا؛ ألن ذكر القسم واخلرب دليل على  "أقسم" و"أشهد" يكون احللف هبذين اللفظني -3
وبغريه حمظور،  ،مقسم حمذوف، وهو اسم اهلل، واحللف باهلل هو املعهود املشروع

 .فيصرف إليه
ما وبغري اهلل أخرى، ك ،بأن العرف من القسم أنه ميني، لكن قد يكون باهلل تارةنوقش: 

والعتاق، ومبا ال تنعقد من  ،لو قال: حلفت، جيوز أن يريد باهلل، وجيوز أن يريد بالطالق
 .دون غريه تعاىل املخلوقات، فلم جيز أن يضاف القسم إىل اهلل

أن هذه األلفاظ مستعملة يف احللف، وهذه الصيغة للحال حقيقة، وتستعمل  -4
اللفظان كالمها يف األصل، وكالمها  عل حالًفا للحال، وهذانلالستقبال بقرينة، فجُ 

 .فحنث وجبت الكفارة ؛أميان، فإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا
 

                                                           

( ) أبواب تعبري الرؤيا، باب تعبري الرؤيا ( ، قال األلباين: حديث 3918( ح )70/  5أخرجه ابن ماجه يف "سننه" )
 (.1/240صحيح، سلسلة األحاديث الصحيحة )

 (.11/174(، والشرح الكبري )13/469(، واملغين )4/190الكايف البن قدامة ) 
 (.18/297(، وهناية املطلب )15/271ينظر: احلاوي ) 
 (.4/307(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )2/299ينظر: حتفة الفقهاء ) 
 (.15/271احلاوي ) 
 (.4/307ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 الترجيح بين األقوال:
، ملوافقة اخلرب: مينيأنه احللف بلفظ "أقسم" و"أشهد"  يفيظهر يل  ،بعد عرض األقوال

 دليل على مقسم حمذوف، ذكر القسم واخلرباآليات؛ يف أنه ميني، وعضده معىن عقلي ففي 
صيغة للحال ، وأنه وهو اسم اهلل، واحللف باهلل هو املعهود املشروع وبغريه حمظور، فيصرف إليه

 .عل حالًفا للحالحقيقة، وتستعمل لالستقبال بقرينة، فجُ 
 تعارض األصل والظاهر في الحلف بلفظ  أقسم  و أشهد .تحقيق  ثانًيا: 

، احللف باهللمبعىن  الشرعي االسماحلمل على  : هوتبني يل أن األصل يف املسألة
، وقد حتقق مبعىن حيتمل احللف باهلل وبغريه احلقيقي االسماحلمل على هو  :والظاهر يف املسألة

، فيحكم اجملتهد باألصل على األصح، ملعارضته احتمال غري جمرد أي مستند التعارض بينهما
، والرتجيح بينهما قائم ، وبه يسقط حرمتهجتُرد القسم عن ذكر اهللوهو  على سبب ضعيف

 .العريف االسموهو  ؛يف الداللةاألصل على أصل يؤيد 

وقد حتقق محل احللف سيوطي: األصل يف الكالم احلقيقةجاء يف األشباه والنظائر لل
، وهذا هو املتبادر إىل الذهن، فال حُيمل قسم باهلل" على حقيقته أنه أقسم" و"أشهدبلفظ "
 .ريهعلى غ

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
: ، واحلال الطارئة الراجحةاالسم الشرعي بأنه مينيتقابل احلكم املستصحب : وهو 

، على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر ، أنه ليس بيمنياالسم احلقيقي ووه
رض بينهما، فإن اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعا

 هأنبميني، ويرتك املشكوك فيه، وهو ه العمل حينئٍذ يكون بأحد املتعارضني، وهو املتيقن بأن
 ني. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ليس بيم

 

                                                           

 (.1/63ينظر: ) 
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المبحث الثاني: مسائل تعارض األصل والظاهر في األلفاظ المشتهرة 
  بين العامة
 ن:وفيه مطلبا

 المطلب األول: الحلف بالقرآن أو بآية منه.
 أواًل: القول يف احللف بالقرآن أو بآية منه.

 ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف احللف بالقرآن أو بآية منه.
 المطلب الثاني: الحلف بالبراءة من اإلسالم.

 أواًل: القول يف احللف بالرباءة من اإلسالم. 
األصـــــــــل والظـــــــــاهر يف احللـــــــــف بـــــــــالرباءة مـــــــــن اإلســـــــــالم. ثانيـــــــــاً: حتقيـــــــــق تعـــــــــارض
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 المطلب األول: الحلف بالقرآن أو بأيه منه
 

 أوًًل: القول في الحلف بالقرآن أو بآية منه.
 أو املصحف؟ صفة الكالم هلل،هل احللف بالقرآن مقصود به تصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع:

 .أنه ميني، فهو صفة هلل اتفق الفقهاء على احللف بكالم اهلل  أوًًل:
 اختلفوا يف احللف بالقرآن على قولني: ثانًيا:

 .قول للحنفية ليس بيمني، وهو القول األول:

 . قول للمالكَّية، والشافعية، واحلنابلةميني، وهو  :ثانيالقول ال
 : ولأدلة القول األ

 .   يل ىل مل خل قال تعاىل:  -1

اليمني هنا باسم اهلل ثابت نصًّا، وهذا يدل أن احللف بغري وجه الدًللة من اآلية: 
 .اسم اهلل ال يكون مييًنا

                                                           

مازة (، واحمليط الربهاين لربهان الدين 3/8(، وبدائع الصنائع للكاساين )7/24ينظر: املبسوط للسرخسي ) 
(، والبناية شرح اهلداية للعيين 2/2/193(، واجلوهرة النرية للزبيدي )5/69(، والعناية شرح اهلداية للبابريت )4/199)
 (.3/55(، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )6/122)

، واملغين البن قدامة (4/189(، والكايف البن قدامة )1/498ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين ) 
(، 4/6(، والذخرية للقرايف )3/177(، والبيان والتحصيل البن رشد "اجلد" )19/260(، واجملموع للنووي )13/460)

(، والشرح الكبري لعبد الرمحن بن قدامة 7/79(، وشرح خمتصر اخلرقي للزركشي )14/420وكفاية النبيه للشريازي )
(، وكشاف القناع للبهويت 11/7(، واإلنصاف للمرداوي )8/63فلح "االبن " )(، واملبدع إلبراهيم بن م11/171)
 (.3/712(، وحاشية ابن عابدين )4/331)

 ( بتصرف.4/199احمليط الربهاين ) 



                                                                                                             226    
 

 
 

 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

هلل أو ن كان حالًفا فليحلف بام)):  قال: قال النيب  عن ابن عمر  -2
 .((ليصمت

 ىإذا كان اليمني باسم اهلل ثابًتا بالنص، كان اليمني بأمساء أخر وجه الدًللة من الحديث: 
ال يراعى يف العرف؛ ألن األصل هو ؛وبداللة النص  ،ثابًتا بداللة النص، وما ثبت بالنص

 .وصفاته تعاىل احللف بأمساء اهلل
 .ملعترب يف األميان العرفالناس مل يتعارفوا احللف بالقرآن، وا -3

ال حُيلف هبا، والقرآن  ؛وكالمه ،بأنه يلزمهم قول: وكربياء اهلل، وعظمته، وجاللهنوقش: 
 .من كالم اهلل؛ فهو من صفاته

واجلواب: القرآن هو كالم اهلل وصفته، ولكن احللف به غري متعارف، فكان مبنزلة قوله: 
 .وعلم اهلل

، ال   ؛واألصوات املقطعة ،القرآن احلروف املنظومةأن املتعارف من اسم  -4 بتقطيع خاص 
 .كالم اهلل الذي هو صفة أزليَّة قائمة بذاته

 -وهو كالمه–قالوا أن القرآن حروف وأصوات وليس كالم اهلل، أي: ليس القرآن نوقش: 
خملوق ألنه  صفة من صفاته سبحانه، بل فعل اهلل وخلقه، وإن كان كالم اهلل خملوقاً فالقرآن 

أن اآلية تدل بعمومها على    ہ ہ ہ ہ ۀ   كالمه، مستدلني بقوله تعاىل:
ية مع أنه صفة من حدوث القرآن، وأنه تعاىل خلقه، كيف تدخلون كالم اهلل يف عموم اآل

                                                           

( ) كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم (، ومسلم 6646( ح )132/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 
 ( ) كتاب اأْلميان، باب النهي ع ْن احللف بغري اهلل تعاىل (.1646( ح )80/  5يف "صحيحه" )

 ( بتصرف.4/199(، واحمليط الربهاين )2/2/193(، واجلوهرة النرية )5/69ينظر: العناية شرح اهلداية ) 
 (.3/55(، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق )6/122ة )(، والبناية شرح اهلداي24م7ينظر: املبسوط ) 
 ( بتصرف.15/119(، والشرح املمتع البن عثيمني )13/460املغين ) 
 (.7/24املبسوط ) 
 (بتصرف.3/8ينظر: بدائع الصنائع ) 
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صفاته به تكون األشياء املخلوقة، وخترجون أفعال العباد من ذلك العموم كما يف أصولكم؟ 
وكيف يصح أن يكون اهلل متكلمًا بكالم يقوم بغريه، ولو صح ذلك؛ للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكالم يف اجلمادات كالمه. وكذلك ما خلقه من احليوانات...بل يلزم أن يكون 

ولو صح أن -تعاىل اهلل عن ذلك-متكلمًا بكل كالم خلقه يف غريه زورًا كان أو كذباً 
! فاملراد من اآلية كل شيء يوصف أحد بصفة قامت بغريه؛ لصح أن يقال للبصري أعمى

خملوق، ومل يدخل يف العموم اخلالق وصفاته؛ ألنه سبحانه هو املوصوف بصفات الكمال 
ور انفصال صفاته عنه، ومبا أن القرآن كالم اهلل وكالمه صفة وصفاته مالزمة لذاته، ال يتص

 .من صفاته. إذن القرآن ليس داخالً يف عموم اآلية، فهو ليس خملوقاً 
 :ثانيأدلة القول ال

 .((، وليس مبخلوقلقرآن كالم اهللا))قال:  أن النيب  عن أنس بن مالك  -1
كان صفة من صفات الذات، كعظمة   ؛إذا كان غري خملوقوجه الدًللة من الحديث: 

 .اهلل وجالله
مل يزل موصوفًا هبا، فصار كما لو حلف باهلل، وإذا  ؛صفات الذات صفة الكالم من -2

وهو القرآن، وال يقصد احلالف نفس  ؛حلف باملصحف إمنا قصد احللف باملكتوب فيه
 .الورق واملداد

 

                                                           

عتقينظر:  
ُ
 بتصرف.(119و118)ص املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، لعواد امل

مل ( ) كتاب السنة، باب يف القرآن (، قال احلافظ السيوطي: 4737( ح )377/  4أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
 (.1/2(.قال األلباين: صحيح، صحيح سنن أيب داود )1/27أقف عليه، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين )

 (.1/498البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
(، واجملموع 13/460(، واملغين )4/189(، والكايف البن قدامة )1/498ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 

(، وكشاف 11/7(، واإلنصاف )8/63(، واملبدع )14/420(، وكفاية النبيه )11/171والشرح الكبري )(، 19/260)
 (.430( بتصرف. واملداد: احلرب، االشتقاق أليب بكر بن دريد )ص4/331القناع )
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وهو ميني منعقدة؛ وألهنا قد ثبت هلا عرف االستعمال وإن مل يثبت هلا عرف الشرع،  -3
 .وما ثبت له أحد العرفني كان مييًنا

 .احلالف بالقرآن كاحلالف بكالم اهلل -4
 الترجيح بين األقوال:

فقة النص ملواميني،  ، أو بآية منهاحللف بالقرآن يفيظهر يل  ؛بعد عرض األقوال
إذا حلف باملصحف إمنا قصد للقياس على كالم اهلل، وعضده معىن عقلي؛ -اآلية-الشرعي

 .وهو القرآن، وال يقصد احلالف نفس الورق واملداد ؛احللف باملكتوب فيه
 تعارض األصل والظاهر في الحلف بالقرآن أو بآية منه.تحقيق ثانًيا: 

، والظاهر صفة هللاالسم احلقيقي مبعىن لى احلمل عهو  :تبني يل أن األصل يف املسألة
وقد حتقق التعارض ما ثبت بداللة النص، ي، مبعىن االسم الشرعاحلمل على هو : يف املسألة

، فيحكم اجملتهد باألصل على األصح، ملعارضته احتمال غري جمرد أي مستند على سبب بينهما
جيح بينهما قائم على أصل يؤيد ، والرت ما ثبت بداللة النص ال يراعي يف العرفوهو  ضعيف
 .االسم العريفوهو  ؛يف الداللةاألصل 

وقد حتقق محل احللف صل يف الكالم احلقيقةجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي: األ
، وهذا هو املتبادر إىل الذهن، فال حُيمل صفة الكالم هللعلى حقيقته أنه  بالقرآن أو بآية منه

 على غريه
 
 

                                                           

 (.4/189(، والكايف البن قدامة )1/498والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
(، وحاشية ابن 4/6(، والذخرية )3/177(، والبيان والتحصيل )7/79قي للزركشي  )ينظر: وشرح خمتصر اخلر  

 (.3/712عابدين )
 (.1/63ينظر: ) 
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 قاعدة في المسألة:وجه إعمال ال
: واحلال الطارئة الراجحة، االسم احلقيقي؛ وأنه ميني تقابل احلكم املستصحب : وهو

على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر  ،االسم الشرعي؛ أنه ليس ميينا وهو
اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن 

 هأنبميني، ويرتك املشكوك فيه، وهو ه املتعارضني، وهو املتيقن بأن قوىلعمل حينئٍذ يكون بأا
 ني. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".ليس بيم
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 الحلف بالبراءة من اإلسالمالمطلب الثاني: 
 أوًًل: القول في الحلف بالبراءة من اإلسالم.

 هل هو من األميان املنعقدة؟ ؛بالرباءة من اإلسالم احللفتصوير المسألة: 
 

 تحرير محل النزاع:
أو نصراين إن فعلت كذا" يكفر  ،اتفق الفقهاء على أن احللف بلفظ "أنا يهودي أوًًل:

يميه: و لذلك يقول ابن ت والغالب العام ال يقصد الرضا، .قصده الرضايف احلال إذا كان هبا 
فعل كذا فهو برىء من اهلل ورسوله، أو هو يهودي أو نصراين، مل ولو حلف بالكفر، فقال: إن 

اللفظ؛ ألن مقصوده احللف به  يف يكفر بفعل احمللوف عليه، وإن كان هذا حكماً معلقاً بشرط
 . بغضاً له ونفوراً عنه ال إرادة له

 ، على قولني:يعد مييًنا اختلفوا يف أن احللف به ثانًيا:
 . ، واحلنابلةنفيَّة، و قول للح-يرمحه اهلل-عن أمحد روايةو ميني، وه: ولالقول األ
، وقول للمالكية، -يرمحه اهلل-عن أمحدأخرى ليس بيمني، وهو رواية : ثانيالقول ال
 .والشافعية

                                                           

 (.3/79ينظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل البن تيميه ) 
(، 4/56املوصلي ) (، واالختيار البن مودود13/464(، واملغين البن قدامة )3/8ينظر: بدائع الصنائع للكاساين ) 

(، واملبدع إلبراهيم بن مفلح "االبن 6/131(، والبناية شرح اهلداية للعيين )5/77والعناية شرح اهلداية للبابريت )
("8/75.) 

(، واملعونة للقاضي عبد الوهاب 2/880ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب ) 
(، واملغين البن قدامة 10/495(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )15/263(، واحلاوي للماوردي )632)
(، والتاج واإلكليل شرح خمتصر خليل أليب عبد اهلل املواق املالكي 14/413(، وكفاية النبيه للشريازي )13/464)
(، ومغين 10/12تمي)(، وحتفة احملتاج للهي3/266(، ومواهب اجلليل شرح خمتصر خليل للحطاب الرعيين )4/406)

(، وحاشية الدسوقي 1/417(، والفواكه الدواين للنفراوي )8/179(، وهناية احملتاج للرملي )6/87احملتاج للشربيين )
(2/128.) 
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 : ولأدلة القول األ

 ،أو نصراين ،أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهودي عن النيب  عن زيد بن ثابت  -1
فارة ك))يف اليمني حيلف هبا، فيحنث. قال:  ؛بريء من اإلسالمأو  ،أو جموسي

 .(ميني(

 . مييًنا، كاحللف باهلل ن احللف هباوجود الكفارة يدل أوجه الدًللة من الحديث: 
اىل معصية، فدل تع -ألن احللف بغري اهللو  ،أن احللف هبذه األلفاظ متعارف بني الناس -2

 . تعارفهم على أهنم جعلوا ذلك كناية عن احللف باهلل 
 .، فكان مييًنا، كاحللف باهلل تعاىلاسم اهلل أن قول هذه األشياء يوجب هتك  حرمة -3

 : ثانيأدلة القول ال

 .   جع مظ حط مضقال تعاىل: -1

غاية األميان هذه الصيغة )من األميان املنعقدة( جعل اهلل وجه الدًللة من اآلية: 
 .وأغلظها، فلم تتغلَّظ اليمني بغري اهلل

 .أن اطالقها حممول على اليمني املعهودة، يف عرف الشرع، واالستعمال نوقش:

                                                           

، باب ما جاء ال ( ) أبواب النذور واألميان عن رسول اهلل 1527( ح )188/  3أخرجه الرتمذي يف "جامعه" ) 
( ) كتاب األميان، باب من حلف 19894( ح )30/  10نذر فيما ال ميلك ابن آدم (، والبيهقي يف "سننه الكبري" )

بغري اهلل مث حنث (. قال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وقال األلباين: مل أقف على إسناده وما أراه يصح، إرواء 
 (.8/202الغليل )

 بتصرف.(13/464)ينظر: املغين  
 (بتصرف.3/8بدائع الصنائع ) 
 (بتصرف.8/75(، واملبدع )6/131(، والبناية شرح اهلداية )5/77(، والعناية شرح اهلداية )4/56ينظر: االختيار ) 

 (بتصرف. 15/263احلاوي ) 
 (.15/264احلاوي ) 
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 .((ن حلف بغري اهلل فقد أشركم))يقول:  قال: مسعت النيب  عن ابن عمر  -2
وجب أال ، وو حلف بغري اهلل فوجب أن ال تلزمه كفارة منوجه الدًللة من الحديث: 

 .تكون مييًنا 
 . ظحديث)فقد أشرك( ليس على ظاهره، وإمنا املراد النهي عن مواقعة هذا اللفنوقش:      

ألهنا و  ويلزم االستغفار؛ ألن الكفارة إمنا تكون يف األميان املنعقدة، ،نًاليست هذه أميا -3
تعاىل وصفاته، كما لو حلف بسائر املخلوقات، وهذا اللفظ  ميني تعرت عن اسم اهلل

وال حرمة له؛ فلم يكن مييًنا، واملراد باالستغفار التوبة الرتكابه أمرًا  ،غري معظم
 .حمرًما

: أصله قوله ،فلم جيب باحلنث فيها كفارة ميني ،اسم اهلل وصفاته أهنا أميان تعرت عن -4
هو بريء من  :كقوله  ؛ألنه حلف بالرباءة ممن ال جيوز التربي منه "؛والكعبة ،والنيب"

 . الكعبة
مل يكن حالًفا؛ ألنه ميني مبحدث، فهو كاليمني بالكعبة، فألن  "واإلسالم"أنه لو قال:  -5

 .أنه بريء من اإلسالم أوىلال يكون مييًنا إذا حلف 

                                                           

( ) كتاب األميان والنذور.، باب كراهية احللف باآلباء ( 3251( ح )217/  3أخرجه أبو داود يف "سننه" ) 
( ) أبواب النذور واألميان عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.، باب ما 1535( ح )194/  3والرتمذي يف "جامعه" )

( ) كتاب األميان، باب  19889( ح )29/  10جاء أن من حلف بغري اهلل فقد أشرك ( والبيهقي يف "سننه الكبري" )
أللباين: حديث (، وقال ا9/458كراهية احللف بغري اهلل عز وجل (.قال ابن امللقن: صحيح هبذا اللفظ، البدر املنري )

 (.8/189صحيح، إرواء الغليل )
 (.15/263ينظر: احلاوي ) 
 (.3/10منح اجلليل شرح خمتصر خليل ) 
(، والتاج واإلكليل شرح خمتصر 14/413(، وكفاية النبيه )2/880ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 

(، 6/87(، ومغين احملتاج )10/12وحتفة احملتاج ) (،3/266(، ومواهب اجلليل شرح خمتصر خليل )4/406خليل )
 ( بتصرف.2/128(، وحاشية الدسوقي )1/417(، والفواكه الدواين للنفراوي )8/179وهناية احملتاج )

 (.632املعونة )ص 
 (.10/495البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 
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يف قياس املنصوص، فإن الكفارة إمنا وجبت يف  ومل يرد يف هذا اليمني نصٌّ، وال ه -6
 .احللف باسم اهلل تعظيًما المسه، وإظهارًا لشرفه وعظمته، وال تتحقق التسوية

 الترجيح بين األقوال:
ليس بيمني، ملوافقته لآلية يظهر يل أن احللف بالرباءة من اإلسالم  ؛بعد عرض األقوال

 وألهنا تعرت من اسم اهلل وصفاته، وهذا اللفظ غري معظم، وال حرمة له.
 
 تعارض األصل والظاهر في الحلف بالبراءة من اإلسالم.تحقيق ثانًيا: 

، االسم الشرعي مبعىن أنه حلف بغري اهللاحلمل على هو  :تبني يل أن األصل يف املسألة
، وقد حتقق التعارض قيقي مبعىن أن الرباءة منهاالسم احلاحلمل على هو  :والظاهر يف املسألة

 ، فيحكم اجملتهد باألصل على األصح، ملعارضته احتمال مستند على سبب ضعيف؛بينهما
أصل يؤيد ، والرتجيح بينهما قائم على أن العرف جييز احللف به كناية عن احللف باهللوهو 

 .ريفاألصل يف الداللة وهو االسم الع
 

وقد حتقق محل احللف سيوطي: األصل يف الكالم احلقيقةجاء يف األشباه والنظائر لل
، وهذا هو املتبادر إىل ليس مييًنا منعقًدا يوجب كفارةأنه و  ؛على حقيقته بالرباءة من اإلسالم

 .الذهن، فال حُيمل على غريه
 

                                                           

 (.13/464املغين ) 
 (.1/63ينظر: ) 
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 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
، واحلال الطارئة ليس بيمني أنهو  ؛االسم الشرعيهو و  :تقابل احلكم املستصحب

، على وجه مينع كل منهما ما دل عليه اآلخر يف نظر االسم احلقيقي؛ أنه ميني وه :الراجحة
اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، فإن 

وهو  ؛ميني، ويرتك املشكوك فيهليس ه بأن ؛يقناملتعارضني، وهو املت قوىالعمل حينئٍذ يكون بأ
 ني. ويف هذا إعمال للقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".مي هأنب
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  المبحث الثالث: مسائل تعارض األصل والظاهر فيما يبنى عليه اليمين
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول: الكتابة والمراسلة من الحالف عن الكالم.
 قول يف الكتابة واملراسلة من احلالف عن الكالم.أواًل: ال

ثانيـــــــاً: حتقيـــــــق تعـــــــارض األصـــــــل والظـــــــاهر يف الكتابـــــــة واملراســـــــلة مـــــــن احلـــــــالف عـــــــن 
 الكالم. 

 المطلب الثاني: التذوق من الحالف عن األكل.
 أواًل: القول يف التذوق من احلالف عن األكل.

 حلالف عن األكل. ثانياً: حتقيق تعارض األصل والظاهر يف التذوق من ا
 المطلب الثالث: أكل الخبز من الحالف عن أكل الدقيق.

 أواًل: القول يف أكل اخلبز من احلالف عن أكل الدقيق. 
 ثانياً: حتقيق األصل والظاهر يف أكل اخلبز من احلالف عن أكل الدقيق.

م    ن الح    الف بالض    رب مائ    ة  مجتمع    ةالمطل    ب الراب    ع: الض    رب بمائ    ة س    وط 
 ضربة.

 من احلالف بالضرب مائة ضربة. جمتمعة: القول يف الضرب مبائة سوط أوالً 
مــــــــن  جمتمعــــــــةثانيــــــــاً: حتقيــــــــق تعــــــــارض األصــــــــل والظــــــــاهر يف الضــــــــرب مبائــــــــة ســــــــوط 

 احلالف بالضرب مائة ضربة.
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 الكتابة والمراسلة من الحالف عن الكالمالمطلب األول: 
 

 م.أوًًل: القول في الكتابة والمراسلة من الحالف عن الكال

الكالم يف اللغة اسم جنس يراد به كل ما أفهم؛ كالنطق، تصوير المسألة: 
 الكالم؟ من جنسفهل الكتابة واملراسلة ؛  واحلديث

 تحرير محل النزاع:
الم يُراد به الكتابة واملراسلة جمازًا وأنه حينث إذا نوى اتفق الفقهاء على أن الك أوًًل:
 احللف هبما.
 ، على قولني:ناء الكتابة واملراسلة على الكالمباختلفوا يف  ثانًيا:
 .  قول للحنفية، والشافعية وهو الحينث، القول األول:

 .لمالكيَّة واحلنابلةقول ل ، وهوبالنية حينث القول الثاني:
 
 
 

                                                           

 (.1/698(بتصرف، والكتابة املراد هبا: اخلط. لسان العرب )12/522ن منظور )لسان العرب الب 
(، واحمليط 3/48(، وبدائع الصنائع للكاساين )9/23(، واملبسوط للسرخسي )15/446ينظر: احلاوي للماوردي ) 

(، 3/137لبارعي الزيلعي )(، وتبيني احلقائق ل14/475(، وكفاية النبيه للشريازي )4/237الربهاين لربهان الدين مازة )
(، ومغين احملتاج للشربيين 10/51(، وحتفة احملتاج للهيتمي )4/361والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )

(، وحاشية ابن 4/331(، وحاشية البيجرمي )5/316(،وحاشية اجلمل )4/285(، وحاشية قليويب وعمرية )6/218)
 (.3/792عابدين )

(، 2/900(، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب )1/602ملالك بن أنس ) ينظر: املدونة 
(، واجملموع 12/328(، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي )3/109(، واملهذب للشريازي )15/446واحلاوي للماوردي )

(، وكشاف 6/218اج للشربيين )(، ومغين احملت11/247(، والشرح الكبري لعبد الرمحن بن قدامة )19/333للنووي )
 (. 4/285(، وحاشية قليويب وعمرية )3/76(، وشرح خمتصر خليل للخرشي )6/260القناع للبهويت )
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  أدلة القول األول: 

،    حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل ملقال تعاىل:  -1
 ىل مل خل، وقال:    مب زب رب يئ وقال:

 .   مم خم حم جم يل
غريه من  موسى  لو كانت الرسالة تكليًما لشارك وجه الدًللة من اآليات:

 .الرسل، ومل خيتص بكونه كليم اهلل وجنيه
 حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ال)): قال النيب  عن أنس بن مالك  -2

 .((ليال
 

لو كتب أو أرسل إليه، وهو م، فأن اهلجرة هنا عن الكال وجه الدًللة من الحديث:
 . يقدر على كالمه مل خيرجه هذا من اهلجرة اليت أمث هبا

 
؛ ألن مقصود الكالم يف خيرج من مأمث اهلجرة، كالكالم، وإن مل يكن كالماً نوقش: 

نفي ما بينهما من الوحشة، وعودمها إىل ما كانا عليه من األنسة، فقام ذلك مقام  اناهلجر 
حمل األميان فتومل يقم مقام الكالم يف اليمني اعتبارًا باالسم،  ،اعتبارًا مبعىن ان؛جر الكالم يف اهل

                                                           

 (.19/333ينظر: اجملموع ) 
( ) كتاب األدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (، 6065( ح )19/  8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ) 

 ( ) كتاب الرب والصلة واآلداب ، باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر (.2559( ح )8/  8ومسلم يف "صحيحه" )
 (بتصرف.15/446ينظر: احلاوي ) 
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ال يزول إال ، و اهلجران ترك الكالمف ،مل األحكام على املعاينكما حتعلى األسامي،  
 .بالكالم
ه؛ فالكالم ليس  ال يكتب بنفسه عادة، وإمنا يأمر به غري الذي السلطان هذا احلالف ك -3

 . كتابة، والرسالةكال
 . الكالم ال يكون إال باللسان، فال يكون بالكتابة -4
، بدليل صحة -وعلى اللغة جمازًا-الشرعية على احلقيقةمحاًل  ماً كال والرسالة الكتابة -5

فال ، إذا قيل: كلم فالن فالنًا، يقال: ال، بل كاتبه أو راسلهمثال:  النفي عن ذلك
 .واألميان تنزل على احلقائق  ،حقيقته الشرعيَّةحينث اقتصارًا بالكالم على 

فإنه حينث قطًعا، ووجه -أهنما عن الكالم -إذا نوى يف ميينه املكاتبة واملراسلةنوقش: 
 .ذلك أن اجملاز جتوز إرادته بالنيَّة

من أفعال يده،  ةأن كالمه خمتص جبارحة لسانه، وكالم الرسول بلسان غريه، والكتاب -6
خمالًفا لرسالته، وألن األميان حممولة على األسامي دون املعاين واألمساء يف فصار كالمه 

 .ذلك خمتلفة، فوجب أن يكون يف أحكام األميان خمتلفة
 
 

                                                           

 (بتصرف.12/328شرح الوجيز ) (، وفتح العزيز3/110(، واملهذب )15/447ينظر: احلاوي ) 
 (بتصرف.12/328فتح العزيز شرح الوجيز ) 
 (بتصرف.3/137(، وتبيني احلقائق )4/237(، واحمليط الربهاين )9/23ينظر: املبسوط ) 
 (.4/361ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) 
(، وحتفة احملتاج 4/361بحر الرائق شرح كنز الدقائق )(، وال14/475(، وكفاية النبيه )3/48ينظر: بدائع الصنائع ) 

(، وحاشية البيجرمي 5/316(، وحاشية اجلمل )4/285(، وحاشية قليويب وعمرية )6/218(، ومغين احملتاج )10/51)
 (، وبتصرف. 3/792(، وحاشية ابن عابدين )4/331)

 (.6/218ينظر: مغين احملتاج ) 
 (.15/447احلاوي ) 
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 أدلة القول الثاني: 

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مكقال تعاىل:  -1

 .   مه جه هن من

 
ُجعل الوحي كالًما، الستثنائه منه، فاستثىن الوحي وهو الرسالة وجه الدًللة من اآلية: 

 .من الكالم، فدل على أهنا منه، وألن ظاهر حاله قصد هجرانه، فتحمل ميينه عليه
 

ستثىن م، واألصل أن يكون املستثىن من جنس امليأنه استثىن الرسول من التكلنوقش: 
منه؛ وألنه وضع إلفهام اآلدميني أشبه اخلطاب، والصحيح أن هذا ليس بتكلم، وهذا االستثناء 

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يثمن غري اجلنس، كما قال يف اآلية األخرى 

تكلم، لكن إن نوى ترك مواصلته، ، والرمز ليس ب   ممرن ام يل ىل مل يك
، إن الكتاب -رمحه اهللي -ولذلك قال أمحد، أو كان سبب ميينه يقتضى هجرانه، حنث لذلك

 .فلم جيعلوه كالًما، إمنا قالوا هو مبنزلته يف بعض احلاالت ؛ينزل منزلة الكالم

 .مشافهته إال أن يكون له نيَّة على حينث محاًل للكالم على اجملاز مع احلقيقة -1

                                                           

 (.4/209(، والكايف البن قدامة )15/446ينظر: احلاوي ) 

 (.6/260(، وكشاف القناع )334و19/33(، واجملموع )11/248ينظر: الشرح الكبري ) 
 (.4/285حاشية قليويب وعمرية ) 
 (.1/602املدونة ) 
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أن األغراض املقصودة باألميان معتربة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض  -2
وما يقوم  ،إمنا هو قطعه وهجرته، فانتظم ذلك الكالم ؛احلالف على ترك كالم فالن

 .مقامه
أن الكناية موضوعة لإلفهام، وتعريف املعىن املراد، فوقع احلنث هبا على من حلف لرتك  -3

 .م الكال
 

فرق  يكون الفقها باحلقيقة، تعلقت اليمني به تعلُ  ؛أن اجملاز إذا قارنه عرف التخاطب -4
 .واملراسلة ،واملكاتبة املشافهة،بني 

 الترجيح بين األقوال:
يف الكتابة واملراسلة من احلالف عن الكالم أنه حينث يظهر يل  ؛بعد عرض األقوال
االسم الشرعي بأن الرسالة مستثناه من الكالم، و عضده  -اآلية-هبما، ملوافقة النص الشرعي

اجملاز إذا قارنه عرف ، و معتربة فيها مع اللفظ ؛أن األغراض املقصودة باألميان معىن عقلي
 .واملراسلة ،واملكاتبة املشافهة،فرق بني  يكون الفقها باحلقيقة، التخاطب تعلقت اليمني به تعلُ 

 
 ي الكتابة والمراسلة من الحالف عن الكالم.ثانًيا: تعارض األصل والظاهر ف

شرعي، مبعىن الكتابة واملراسلة االسم الاحلمل على  : هوتبني يل أن األصل يف املسألة
، وقد االسم احلقيقي، مبعىن أهنما كالكالماحلمل على  هو :، والظاهر يف املسألةليست كالماً 

ويقدمه على  ،صح، التصافه مبا يقويهبالظاهر على األفيحكم اجملتهد  ،حتقق التعارض بينهما
أن األغراض املقصودة باألميان معتربة فيها مع اللفظ،  لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو ؛األصل

                                                           

 (.3/76(، وشرح خمتصر خليل للخرشي )2/900ف )ينظر: اإلشراف على نكت مسائل اخلال 
 (.2/900اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 
 ( بتصرف.900و2/899اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 
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إمنا هو قطعه وهجرته، والرتجيح  ؛وقد علم بالعرف أن غرض احلالف على ترك كالم فالن
 .والعرف ىن األميان على النيةأن مبيف الداللة، وهو  الظاهربينهما قائم على أصل يؤيد 

 ،وقد حتقق أن الكتابةالعمل هبا جاء يف قواعد ابن رجب: استعمال الناس حجة جيب
 .من استعمال الناس يف احللف، فتجب الكفارة عند احلنث من احلالف عن الكالم ؛واملراسلة

 ؛واملراسلة ،تابةوقد حتقق أن الكط: الثابت بالعرف كالثابت بالنصوجاء يف املبسو 
 .من احلالف عن الكالم ثابت احللف به عرفًا  كثبوته نصًّا

من احلالف عن الكالم   ؛واملراسلة ،وقد حتقق أن الكتابةبوجاء أيًضا: احلكم للغال
 .ووقوعه ،واألصل يف الشرع محل األمور على ما يكثر استعماله ،كثر استعماله بني الناس

 
 مسألة:وجه إعمال القاعدة في ال

، واحلال الطارئة بأنه ال حينثاالسم الشرعي؛  تقابل احلكم املستصحب : وهو
على وجه ، وأنه حينث؛ ألن غرض احلالف اهلجران، والقطيعة؛ االسم احلقيقي ووه :الراجحة

مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل 
برتك األصل، والعمل بالظاهر ول التعارض بينهما، فإن العمل حينئٍذ يكون فعند حصوالظاهر. 

 لقاعدة الكربى: "اليقني ال يزول بالشك".استثناءاً من ا

                                                           

 (.5/96العدة ) 
 (.1/32قواعد ابن رجب ) 
 (.566و2/555)122و 121ينظر: القاعدتان  
 (.19/41ينظر: ) 
 (.5/140ينظر: ) 
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 التذوق من الحالف عن األكلالمطلب الثاني: 
 

 أوًًل: القول في التذوق من الحالف عن األكل.

 ضغ إىل اجلوف ممضوًغا،ما يتأتى فيه املإيصال ب :األكل يعرفتصوير المسألة: 
فهل األكل  .: قوة منبثة يف العصب املفروش على جرم اللسان؛ تدرك هبا الطعوموالذوق

 ؟على اختالف معنامها يدخل يف التذوق
 

 تحرير محل النزاع:
؛ ألنه أتى باحمللوف  يف أن أكل احلالف عن التذوق؛ يقع به احلنثاتفق الفقهاء  أوًًل:
  عليه وزيادة.
 على قولني: يف التذوق من احلالف عن األكلاختلفوا  ًيا:ثان

 .لشافعيَّةوا ،-يرمحه اهلل-أيب حنيفه قولال حينث، وهو القول األول: 

                                                           

(، 6/166(، والبناية شرح اهلداية للعيين )144و50(، والتعريفات للجرجاين)ص8/175ينظر: املبسوط للسرخسي ) 
(، حاشية 1/556(، وجممع األهنر شرح ملتقى األحبر لداماد أفندي )4/344والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )

 (.3/765ابن عابدين )
 (.8/180(، واملبسوط للسرخسي )14/453(، وكفاية النبيه )2/133زي )ينظر: املهذب للشريا 
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قول أيب يوسف القاضي، وحممد بن احلسن من احلنفية، وقول  حينث، وهو: لثانيالقول ا
 . من الشافعية، واحلنابلة املالكية، وأيب العباس
 أدلة القول األول: 

 مامل يدخله يف حلقه؛ ألن املْنويَّ من ؛مل حينثيف املأكول ين بالذوق األكل إن عُ  -1
 .حمتمالت لفظه

فإن الرجل يقول: ما ذقت اليوم شيًئا، أي ما أكلت،  ؛عرف ظاهر التذوق نوقش:
تكن له نيَّة، فيمينه على حقيقة ذلك؛ ألن ذلك فإن نوى ذلك عملت نيته، وإن مل 

 .متعارف أيًضا
فكل أكل ذوق،  ؛أو جمَّه ،العلم بالطعم حيصل حبصول الذوق يف فمه، سواء ابتلعه -2

فيجتمعان يف إيصال ما  ؛ألن عمل الفم ليس معتربًا يف مفهومه ؛وليس كل ذوق أكاًل 
بتلع بال مضغ، ألن التغاير كما هو وينفرد الذوق فيما مل يوصل، واألكل فيما ا ،هشم

 .ظاهر يف قول: الذوق عمل الشفاة دون احللق، واألكل عمل الشفاة واحللق 

                                                           

هو أمحد بن عمر بن ُسريج البغدادي، أبو العباس، يُقال له: الباز األشهب، ويل القضاء بشرياز، وصاحب املصنفات  
ه الفقه خلق من الكثرية تشتمل على أربعمائة مصنف، مسع من أيب داود السجستاين، قام بنصرة املذهب، وُأخذ عن

(، وطبقات الشافعية 11/123هـ. ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب )306األئمة، وكان يُفضل على املزين، تويف عام: 
 (.3/21(، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )1/89البن قاضي ُشهبة )

(، 3/103ب للشريازي )(، واملهذ12/6454(، والتجريد للقدوري )1/599ينظر: املدونة ملالك بن أنس ) 
(، وبدائع الصنائع للكاساين 10/533(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )8/180واملبسوط للسرخسي )

(، وتبيني احلقائق للبارعي الزيلعي 13/586(، واملغين البن قدامة )2/326(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )3/62)
(، والتاج واإلكليل ألبو عبد اهلل 2/202(، واجلوهرة النرية للزبيدي )5/126ية للبابريت )(، والعناية شرح اهلدا3/129)

(، 6/256(، وكشاف القناع للبهويت )4/349(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )4/456املواق املالكي )
 (.3/775وحاشية ابن عابدين )

 (.3/68(، وبدائع الصنائع )8/175(، واملبسوط )1/601ينظر: املدونة ) 
 (.3/68(، وبدائع الصنائع )8/175ينظر: املبسوط ) 
(، وحاشية ابن 6/209(، مغين احملتاج ) 4/344(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )3/67ينظر: بدائع الصنائع ) 

 (.3/75(، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق )3/766عابدين )
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ال حينث جبنس آخر، فالذوق هو أن  ؛أو األفعال ،إذا حلف على جنس من األعيان -3
يدرك الطعم، والقدر الذي حيصل الذوق به خيتلف األمر فيه بالقصد: فإن قصد به 

فهو ذائق، وليس  ؛فهو أكل، وإن قصد به درك الطعم ؛ يقع درك طعمهاألكل ومل
 .ومىت ذاق ووصل الطعام إىل حلقه، حنث  ،بآكل

 
 أدلة القول الثاني: 

 .   نبىب مب زب رب يئقال تعاىل:  -1
 .   نث مث زث رث يت ىت قال تعاىل: -2

 .اليمني على ترك أكل شيء يُقصد به عرفًا اجتنابهوجه الدًللة من اآليتين:  
صل إىل جوفه إال و لف ال يذوق، فيمينه على الذوق حقيقة، وهو أال يهو ح  نوقش: 

معه طعاًما فهذا على أن يقال تغد معي فحلف ال يذوق  مثال:أن يتقدمه كالم يدلُّ عليه، 
 .األكل

 .لمريض عن أكل شيء، مينع تناوله، فحملت اليمني عليهلقياًسا على هني الطبيب  -3
حقيقة الذوق هي اكتساب سبب العلم باملذوق، وقد يستعمل ذلك يف  نوقش:

فتمضمض للصالة ال حينث،  ؛لو حلف ال يذوق املاء ، مثال:مل حبقيقة اللفظعُ  فهنا ،األكل

                                                           

 ( بتصرف.14/456(، وكفاية النبيه )8/129ن الفراء )ينظر: التهذيب الب 

 (.6/401(، ومطالب أويل النهى )4/409ينظر: الكايف البن قدامة ) 
 (.3/766حاشية ابن عابدين ) 
 (.4/409الكايف البن قدامة ) 
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وعادًة، إذ املقصود منه التطهري  ،حصل له العلم بطعم املاء؛ ألن ذلك ال يسمى ذوقًا عرفًا وإن
 .ال معرفة طعم املذوق
 الترجيح بين األقوال:

، فقد عضده حينث يظهر يل يف التذوق من احلالف عن األكل ؛بعد عرض األقوال
 به.اليمني على ترك أكل شيء يُقصد به عرفًا اجتنامعىن عقلي يف 

 تعارض األصل والظاهر في التذوق من الحالف عن األكل.تحقيق ثانًيا: 
، ، مبعىن عدم األكلقيقياحلمل على االسم احل هو :تبني يل أن األصل يف املسألة

 ،، وقد حتقق التعارض بينهما ، مبعىن األكلشرعياحلمل على االسم ال :والظاهر يف املسألة
لكونه سبًبا قويًّا  ؛، التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصلبالظاهر على األصحفيحكم اجملتهد 

اليمني على ترك أكل شيء يُقصد به عرفًا اجتنابه، والرتجيح بينهما قائم يف  منضبطًا، وهو
 .أن مبىن األميان على العرف يف الداللة، وهو الظاهرعلى أصل يؤيد 

وقد حتقق أن هبا ستعمال الناس حجة جيب العملجاء يف قواعد ابن رجب: ا
 .من استعمال الناس يف احللف، فتجب الكفارة عند احلنث التذوق من احلالف عن األكل

وقد حتقق أن التذوق من احلالف صوط: الثابت بالعرف كالثابت بالنوجاء يف املبس
 .ثابت احللف به عرفًا  كثبوته نصًّا؛ عن األكل

كثر  التذوق من احلالف عن األكل وقد حتقق أنأيًضا: احلكم للغالب وجاء
 .ووقوعه ،واألصل يف الشرع محل األمور على ما يكثر استعماله ،استعماله بني الناس

 
                                                           

 ( بتصرف.3/68بدائع الصنائع ) 
 (.1/32ن رجب )قواعد اب 
 (.566و2/555)122و 121ينظر: القاعدتان  
 (.19/41ينظر: ) 
 (.5/140ينظر: ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

، واحلال الطارئة االسم الشرعي؛ وأنه ال حينث تقابل احلكم املستصحب : وهو
مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر  على وجه ،وأنه مينياالسم احلقيقي؛  : وهوالراجحة

فإن ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما،  ،اجملتهد
لقاعدة الكربى: "اليقني ال برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من االعمل حينئٍذ يكون 

 يزول بالشك".
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 .عن أكل الدقيقأكل الخبز من الحالف المطلب الثالث: 
 أوًًل: القول في أكل الخبز من الحالف عن أكل الدقيق.

 ؟اأم جمازً  هل اخلبز كالدقيق حقيقةً تصوير المسألة: 
 تحرير محل النزاع:

 .اتفق الفقهاء على أن احلالف عن أكل الدقيق حينث بأكله على حقيقته أوًًل:

 اختلفوا يف حكم أكله خبزًا على قولني: ثانًيا:
 .لشافعيَّةوا ،-يرمحه اهلل-أيب حنيفه قولال حينث، وهو األول: القول 
قول أيب يوسف القاضي، وحممد بن احلسن من احلنفية،  حينث، وهو: لثانيالقول ا

 . من الشافعية، واحلنابلة وقول املالكية، وأيب العباس
حينث بغري  واالسم، مث ال ،نه علق اليمني على العنيال حينث أل: ولالقول األ دليل

ألن هذه حقيقة مهجورة، وملا انصرفت اليمني إىل ما ، و العني، فكذلك ال حينث بغري االسم
يتخذ منه للعرف، يسقط اعتبار احلقيقة، وإن كان عين  أكل الدقيق بعينه، مل حينث بأكل 

 .اخلبز؛ ألنه نوى حقيقة كالمه

                                                           

 (.8/180(، واملبسوط للسرخسي )14/453(، وكفاية النبيه )2/133ينظر: املهذب للشريازي ) 
(، 3/103شريازي )(، واملهذب لل12/6454(، والتجريد للقدوري )1/599ينظر: املدونة ملالك بن أنس ) 

(، وبدائع الصنائع للكاساين 10/533(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي للعمراين )8/180واملبسوط للسرخسي )
(، وتبيني احلقائق للبارعي الزيلعي 13/586(، واملغين البن قدامة )2/326(، واهلداية شرح البداية للمرغيناين )3/62)
(، والتاج واإلكليل ألبو عبد اهلل 2/202(، واجلوهرة النرية للزبيدي )5/126لبابريت )(، والعناية شرح اهلداية ل3/129)

(، 6/256(، وكشاف القناع للبهويت )4/349(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم )4/456املواق املالكي )
 (.3/775وحاشية ابن عابدين )

 ف.(بتصر 14/453(، وكفاية النبيه )2/133املهذب ) 
 (.8/180املبسوط ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 .متعارفأن حقيقة الكالم اختاذ الدقيق كما هو، غري نوقش: 
 : ثانيأدلة القول ال

بعرف الدقيق، أنه ال يؤكل إال خمبوزًا. كاحليوان الذي ال يؤكل إال  االحتجاج -1
 .مذبوًحا، فاقتضى أن يكون وجود العرف فيه مشروطًا

إال  وال يستف، عادة فتنصرف ميينه إىل ما يتخذ منهخبزًا أن الدقيق يؤكل  -2
؛ ألن اكذهنادرًا، ولو استفه كما هو مل حينث، ألنه مل جتر العادة باستعماله 

ولو أكل من عصيدته حينث؛ ألنه يؤكل كذلك ، له حقيقة مستعملة ليس
 .فينصرف إىل ما هو معتاد 

إذا نوى أكل الدقيق: فقد نوى حقيقة كالمه، فيحنث إذا قضمها، وال بأنه نوقش: 
من خبزها؛ ألن احلقيقة متعارفة، وإذا تعورفت احلقيقة واجملاز، محلت اليمني حينث إذا أكل 

 .على احلقيقة دون اجملاز؛ ألن اللفظ ال حيمل على األمرين
 

يف أكل اخلبز من احلالف عن أكل  يظهر يل ؛بعد عرض األقوال الترجيح بين األقوال:
ال يستف إال نادرًا، ، سيما والدقيق  خمبوزًاعرف أنه ال يؤكل إالالاحتجاًجا ب ، أنه حينث، الدقيق

 ا.كذهولو استفه كما هو مل حينث، ألنه مل جتر العادة باستعماله 

                                                           

 (.12/6454التجريد ) 
 (.14/453(، وكفاية النبيه )2/133املهذب ) 
، ينظر: هتذيب ينظر:   قال الليث: سففت السويق أس فُّه س فاً: إذا اقتمحته، قال: واقتماح كل شيء يابس: س فٌّ

 (.9/152معجون، ينظر: لسان العرب ) (، واستففته ق مجْحُته إذا أخذته غري ملتوت وغري12/217اللغة )
(، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي 2/133(، واملهذب )8/180(، املبسوط )1/599ينظر: املدونة ) 

(، والعناية شرح 3/129(، وتبيني احلقائق )2/326(، واهلداية شرح البداية )3/62(، وبدائع الصنائع )10/533)
(، 4/349(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )4/456(، والتاج واإلكليل )2/202ة )(، واجلوهرة النري 5/126اهلداية )

 ( بتصرف. 3/775(، وحاشية ابن عابدين )6/256وكشاف القناع )
 (.12/6454ينظر: التجريد ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 
 

 تعارض األصل والظاهر في أكل الخبز من الحالف عن أكل الدقيق.تحقيق ثانًيا: 
: هو احلمل على االسم احلقيقي، مبعىن أن الدقيق ليس تبني يل أن األصل يف املسألة

، وقد حتقق اً أن الدقيق خبز احلمل على االسم الشرعي، مبعىن  هو :، والظاهر يف املسألةخبزًا
 ؛بالظاهر على األصح، التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصلفيحكم اجملتهد  ،التعارض بينهما

وال ، هعادة فتنصرف ميينه إىل ما يتخذ منخبزًا أن الدقيق يؤكل  لكونه سبًبا قويًّا منضبطًا، وهو
أن مبىن األميان  يف الداللة، وهو الظاهريؤيد  ؛يستف إال نادرًا، والرتجيح بينهما قائم على أصل

 .على العرف
 

أكل اخلبز من  وقد حتقق أن استعمال الناس حجة جيب العمل هباجاء يف قواعد ابن رجب: 
 .عند احلنثمن استعمال الناس يف احللف، فتجب الكفارة  احلالف عن أكل الدقيق

أكل اخلبز من  وقد حتقق أنط: الثابت بالعرف كالثابت بالنصوجاء يف املبسو 
 .ثابت احللف به عرفًا  كثبوته نصًّا؛ احلالف عن أكل الدقيق

؛  أكل اخلبز من احلالف عن أكل الدقيق وقد حتقق أنوجاء أيًضا: احلكم للغالب
 .ووقوعه ،ل األمور على ما يكثر استعمالهواألصل يف الشرع مح ،كثر استعماله بني الناس

                                                           

 (.1/32قواعد ابن رجب ) 
 (.566و2/555)122و 121ينظر: القاعدتان  
 (.19/41ينظر: ) 
 (.5/140) ينظر: 



                                                                                                             250    
 

 
 

 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 
 وجه إعمال القاعدة في المسألة:

، واحلال الطارئة ليس بيمني أنهي، و االسم احلقيق تقابل احلكم املستصحب : وهو
على وجه مينع كل منهما ما دلَّ عليه اآلخر يف نظر  سم الشرعي وأنه ميني،وهو اال :الراجحة

فإن دة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاع
لقاعدة الكربى: "اليقني ال برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من االعمل حينئٍذ يكون 

 يزول بالشك".
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 .من الحالف بالضرب مائة ضربة مجتمعةالضرب بمائة سوط المطلب الرابع: 
 

 من الحالف بالضرب مائة ضربة. معةمجتأوًًل: القول في الضرب بمائة سوط 

هل يفرق احللف بالضرب مائة سوط جمتمعة، عن احللف بالضرب تصوير المسألة: 
 مائة ضربة؟

 تحرير محل النزاع:
احلالف بالضرب مائة سوط؛ يرب إذا ضرب هبا متفرقة، أو فقهاء على أن الاتفق  أوًًل:

 جمتمعة.
 على قولني: بة، وضرب مبائة سوط جمتمعة؛احلالف بالضرب مائة ضر اختلفوا يف  ثانًيا:

من  ، ويشرتط ابن الصباغشافعيَّةقول للحنفية، واليرب يف ميينه، وهو  القول األول:
 .الشافعية أنه غلب على ظنه أنه أصاب الكل 

من  واحلنابلة، ويشرتط ابن الصباغقول للمالكية، ال يرب يف ميينه، وهو  القول الثاني:
 .الشافعية إذا أصاب البعض، ومل يغلب على ظنه إصابة اجلميع 

 
                                                           

هو عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي املعروف بابن الصباغ، كان ثبتاً وأصولياً، كان يضاهي أبا إسحاق  
الشريازي، ويقال هو أعرف باملذهب منه، وكانت الرحلة يف طلب العلم إليه، وقيل فيه: اكتملت له شرائط االجتهاد، له 

كتب أصحاب املذهب الشافعي، و"الكامل" يف اخلالف بني الشافعية واحلنفية"   تصانيف منها: "الشامل" وهو أصح
(، وطبقات الشافعية البن 14/14ه. ينظر: سري أعالم النبالء للذهيب )477و"العمدة" يف أصول الفقه، تويف عام: 

 (.1/251قاضي ُشهبة )
(، وحاشية 6/222، ومغين احملتاج للشربيين )(10/54(، وحتفة احملتاج للهيتمي )19/325ينظر: اجملموع للنووي ) 

 (.3/837ابن عابدين )
(، 11/78(، وروضة الطالبني للنووي )3/109(، واملهذب للشريازي )1/610ينظر: املدونة ملالك بن أنس ) 

ناع (، وكشاف الق3/467(، وشرح منتهى اإلرادات للبهويت )4/352(، واإلقناع للحجاوي )19/325واجملموع للنووي )
 (.6/409(، مطالب أويل النهى للرحيباين )6/265للبهويت )
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 أدلة القول األول:
حسب بكل سوط  األنه حصل بكل سوط ضربة؛ وهلذا لو ضرب به يف حد الزن -1

 .كما لو ضربه مائة متفرقة  ،جلدة. فقد أوصل الضرب بكل واحد منها إىل بدنه
عل العدد للضربات، فاجلميع يسمى ضربة حصل مبا يسمى ضربًا، وألنه جُ  الرب إمنا -2

 .واحدة
يصل اجلميع إىل بدنه، وإذا مل يغلب على ظنه إصابة  بأنه ال ن: ينوقش الدليل

 .من الورع أن حينث نفسهف ؛اجلميع
 أدلة القول الثاني: 

مل  ؛دفعة واحدة إىل اجلمرة حصيات ال يرب ألنه ما ضربه إال ضربة، وهلذا لو رمى بسبع -1
 .حيتسب له سبًعا

، ليتكرر أمله بتكرر الضرب ؛ال يرب ولو آمله هبا؛ ألن ظاهر ميينه أن يضربه مائة ضربة -2
فتعدد الضرب بتعددها. وهذا  ؛وانتصبت انتصابه ،وألن اآللة هنا أقيمت مقام املصدر

 .هو املفهوم من العرف
السياط الدقاق أن مجيعها أصابت البدن؛ وألن غلبة الظاهر من  بأنن: نوقش الدليال

والقياس بغلبة الظن، فوجب  ،كما حيكم خبرب الواحد  ،الظن أجريت يف األحكام جمرى اليقني
 .يف الرب أن حيكم به هاهنا

                                                           

 (بتصرف.3/837(، وحاشية ابن عابدين )325و19/324ينظر: اجملموع ) 
 ( بتصرف.6/222(، ومغين احملتاج )10/54حتفة احملتاج ) 
 ( بتصرف.19/324اجملموع ) 
 (.4/352(، واإلقناع )11/78لطالبني )(، وروضة ا19/325(، واجملموع )3/109ينظر: املهذب ) 
(، ومطالب أويل النهى 6/265(، وكشاف القناع )3/467(، وشرح منتهى اإلرادات )1/610ينظر: املدونة ) 

 (بتصرف.6/409)
 (.19/325اجملموع ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

 
 الترجيح بين األقوال:

، أنه من احلالف بالضرب مائة ضربة جمتمعةبعد عرض األقوال يظهر يل يف الضرب مبائة سوط 
على رمي اجلمرات السبع متفرقة، وليتكرر األمل بتكرر الضرب مائة مرة؛  يرب، ملوافقة القياس ال 

 كما حلف هبذا العدد.
 
من الحالف  مجتمعةتعارض األصل والظاهر في الضرب بمائة سوط تحقيق ثانًيا: 

 بالضرب مائة ضربة.
 الرب باجملتمعة ،عي، مبعىن: هو احلمل على االسم الشر تبني يل أن األصل يف املسألة

وقد حتقق  عدم الرب باجملتمعة، ،احلمل على االسم احلقيقي، مبعىن هو :والظاهر يف املسألة
التصافه مبا يقويه ويقدمه على األصل على األصح،  ظاهرفيحكم اجملتهد بال ،التعارض بينهما

، ة ليتكرر أمله بتكرر الضربلكونه سببًا قويًا منضبطاً، وهو أن ظاهر ميينه أن يضربه مائة ضرب
 .أن مبىن األميان على العرف يف الداللة، وهو الظاهروالرتجيح بينهما قائم على أصل يؤيد 

وقد حتقق أن جاء يف قواعد ابن رجب: استعمال الناس حجة جيب العمل هبا
لف، الضرب مبائة سوط جمتمعة من احلالف بالضرب مائة ضربة؛ من استعمال الناس يف احل

 .فتجب الكفارة عند احلنث

الضرب مبائة سوط  وقد حتقق أنط: الثابت بالعرف كالثابت بالنصجاء يف املبسو و 
 .ثابت احللف به عرفًا  كثبوته نصًّا ؛من احلالف بالضرب مائة ضربة جمتمعة

 

                                                           

 (.1/32قواعد ابن رجب ) 
 (.566و2/555) 122و121القاعدتان ينظر:  
 (.19/41ينظر: ) 
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 الفصل الرابع: مسائل تعارض األصل والظاهر يف األميان

من احلالف  جمتمعةالضرب مبائة سوط  وقد حتقق أنوجاء أيًضا: احلكم للغالب
واألصل يف الشرع محل األمور على ما يكثر  ،كثر استعماله بني الناس؛  ة ضربةبالضرب مائ

  .استعماله ووقوعه
 

 وجه إعمال القاعدة في المسألة:
، واحلال الطارئة شرعي؛ وأنه ال حينثاالسم ال تقابل احلكم املستصحب : وهو

عليه اآلخر يف نظر  على وجه مينع كل منهما ما دلَّ  ،حينث ؛ وأنهقيقيو االسم احلوه :الراجحة
فإن اجملتهد. ويف هذا إعمال لقاعدة تعارض األصل والظاهر. فعند حصول التعارض بينهما، 

لقاعدة الكربى: "اليقني ال برتك األصل، والعمل بالظاهر استثناءًا من االعمل حينئٍذ يكون 
 يزول بالشك".
 
 

                                                           

 (.5/140ينظر: ) 
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 الخاتمة
الـــذي علـــى متـــام هـــذا البحـــث،  وعظـــيم ســـلطانه، ،احلمـــد هلل كمـــا ينبغـــي جلـــالل وجهـــه

درســـت فيـــه ســـتني مســـألة، ومت دراســـة التعـــارض بـــني األصـــل والظـــاهر فيهـــا، وذلـــك يف األبـــواب 
وعلــي أن أقــدم للقــارىء مــا وصــلت إليــه مــن التاليــة: اجلنايــات، واحلــدود، واألطعمــة، واألميــان، 

 نتائج وتوصيات، فأقول:

 أوًًل: أهم نتائج البحث:
عــدة الفقهيــة بشــرطني: الشــرط األول: أن تســتند القاعــدة الفقهيــة جــواز االســتدالل بالقا -1

أو إمجاع، والشرط الثاين: أن ال تعارض القاعدة الفقهية  ،أو سنة ،على دليل من كتاب
 أو إمجاع. ،أو سنة ،أصاًل مقطوًعا به من كتاب

يف التصـــرفات  ؛أن األثــر الفقهــي لألحكــام الشـــرعية مــن قاعــدة اليقـــني ال يــزول بالشــك -2
 هو نفسه األثر الفقهي من قاعدة تعارض األصل والظاهر. ؛اليت حيدثها املكلف

يطلــق األصــل يف االصــطالح الشــرعي علــى معــاٍن متعــددة، وهــي: الــدليل، والقاعــدة،    -3
 والراجح أو الرجحان، واملستصحب.

ومــا حيصــل  ،والظــاهر هــو : مــا يــدل احلــال عليــه، ألنــه يــدخل فيــه مــا حيصــل مبشــاهده   -4
 بغريها.

خمــتص   مبوضــوع  :فالظــاهر األصـويل ؛هنـاك فــرق بـني الظــاهر األصــويل والظـاهر الفقهــي -5
 خمتص مبوضوع حال املكلف. :داللة اللفظ على املعىن،  والظاهر الفقهي

قائمـــة علـــى الظـــاهر  ؛تبــني يل أن دراســـة مســـائل تعـــارض األصـــل والظــاهر يف األميـــان -6
ــا، لــيس علــى داللــة  ،أو شــرًعا ،األصــويل أي علــى داللــة اللفــظ ومــا يقتضــيه لغــةً  أو عرًف

 واألطعمة. ،واحلدود ،حال املكلف كما يف مسائل اجلنايات
عالقـــة األصـــل بالقاعـــدة: فهنـــاك قـــدر مشـــرتك بـــني األصـــل والقاعـــدة، حيـــث أن كـــاًل    -7

 منهما أساس تبىن عليه األحكام.
عليـــه  عالقـــة األصـــل بـــاليقني: تتضـــح مـــن حيـــث أن األصـــل مبعـــىن اليقـــني الـــذي تبـــىن   -8

 فكل أصل يقني، أي أن العمل به عمل باليقني. ؛األحكام
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 ستصحاب هو أحد معاين األصل.عالقة األصل باالستصحاب: تبني أن اال   -9
أو  ،نيعالقـــة الظـــاهر بالشـــك: تبـــني أن الشـــك مبعـــىن الـــرتدد وتســـاوي االحتمـــال -10

مـا أحدمها، فعالقـة الظـاهر هنـا بالشـك تتضـح مـن حيـث أن الشـك مبـين علـى  انرجح
يظهر لإلنسان، فإذا كان اإلنسان متيقًنا من أمر مـا، مث بعـد ذلـك ظهـر لـه شـيء ميكـن 

فهنـا يبـدأ الشـك مــع اإلنسـان، وهـذا الشـك إمنـا طـرأ لإلنسـان بنــاء  ؛أن ينقـل عمـا تيقنـه
 على الظاهر.

عالقــة الظــاهر بالغالــب: الــذي يــرتجح أن هــذين اللفظــني وإن كانــا يتفقــان يف معــىن  -11
خــر، فالغالــب اآلمــا لــيس مبتســاويني، بــل لكــل منهمــا زيــادة معــىن علــى إال أهن ؛مشــرتك

 ،ويغلـب ،مث يكثـر ،فالشيء يكون معدوًما مث يوجـد ؛ميثل مرحلة أقل من مرحلة الظهور
 حىت يكون من قبيل الظاهر. ؛ويزيد

 عالقة الظاهر بالظن: تبني أن الظن هو من قبيل الظاهر. -12
ُعرفـت بأهنـا: تقابـل احلكـم  ؛مصـطلح مركـبتعريف قاعدة تعارض األصل والظاهر ك -13

على وجـه مينـع كـل منهمـا مـا دل عليـه األخـر يف  ؛واحلال الطارئة الراجحة ،املستصحب
 نظر اجملتهد.

التعـــارض بـــني األصـــل والظـــاهر يقـــع يف أربـــع حـــاالت وهـــي: األخـــذ باألصـــل جزًمـــا،  -14
ر جزًمـا، ألنـه اسـتند وإلغاء القرائن الظاهرة ، فقـد عارضـه احتمـال جمـرد. واألخـذ بالظـاه

إىل سبب منصوب شرًعا. واألخذ باألصل على األصح، ملعارضته احتمال غري جمرد أي 
التصــافه مبــا يقويــه ويقدمــه  ؛مســتند علــى ســبب ضــعيف. واألخــذ بالظــاهر علــى األصــح

 على األصل لكونه سبًبا قويًا منضبطًا.
، أو بإقتضــــاء الرتجــــيح بــــني تعــــارض األصــــل والظــــاهر قــــد يكــــون باألخــــذ بــــاألحوط -15

 خر النفي، أو مبؤثر خارجي، أو بأصل أو ظاهر يؤيده يف الداللة.أحدمها اإلثبات واآل
مسائل(، وهي على النحو  أربععدد المسائل التي ثبت فيها األصل جزًما ) -16

 التالي:
 االستيفاء بالغرة.، ثبت له الُغرة، واألصل لجنني وأمه ميتةاالستيفاء ل -1
ـــا باحلمـــل، بـــل بـــاإلقرار، أوالبينـــة، واألصـــل درء ال  اخلليـــة،املـــرأة محـــل  -2 يثبـــت الزن
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 احلدود بالشبهات.
، ال يثبت اخلمر باالستنكاه، بـل بـاإلقرار، أو االستنكاه على حد اخلمرالعمل ب -3

 .عدم إقامة احلدالبينة، واألصل 
 ، ثبت التحرمي، واألصل النص الشرعي.شبع املضطر من أكل امليتة -4
مس ائل(،  إح دى عش رها األص ل عل ى األص ح )عدد المسائل التي ثبت في -11

 وهي على النحو التالي:
عدم ، ثبت أنه ال يٌرجم، واألصل عقوبة احملص ن املنكجر للوطء وله ولد -1

 إقامة احلد.
، ثبت أنه اليسقط احلد، العفو عن دعوى القذف بعد بلوغها للقاضي -2

 .إقامتهواألصل 
 .جواز الشربصل: ، ثبت أنه جائز، واألإرواء العطشان بشرب اخلمر -3
، ثبــت أنــه مبــاح، واألصــل فيــه أكــل احليــوان املــأكول املتغــذي بــالن جس -4

 .احلل
، ثبـــت أنـــه مبـــاح، واألصـــل فيـــه أكـــل النبـــات املســـقي واملســـمد بـــالن جس -5

 اإلباحة.
 ، ثبت أنه مباح، واألصل إباحة أكله.أكل الطايف -6
 عي.ثبت أنه ليس ميني، واألصل االسم الشر  احللف بلفظ "وحق اهلل"، -7
 ثبت أنه ميني، واألصل االسم احلقيقي. احللف بلفظ "وعهد اهلل"، -8
ثبت أنه ميني، واألصل االسم  احللف بلفظ "أقسم" و "أشهد"، -9

 الشرعي. 
 ثبت أنه ميني، واألصل االسم احلقيقي. أو بآية منه، ،احللف بالقرآن -10
، ثبت أنه ليس بيمني، واألصل االسم احللف بالرباءة من اإلسالم -11

 ي.الشرع
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ع  دد المس  ائل الت  ي ثب  ت فيه  ا الظ  اهر جزًم  ا )مس  ألتين(، وه  ي عل  ى النح  و  -18
 التالي:

قيقـة ثبوتـه حب، ثبـت أنـه نـوع ثالـث مـن أنـواع اجلنايـة، والظـاهر جنايـة شـبه العمـد -1
 القصد، واآللة املعدة.

 القصاص من اليهودية.بال إكراه، ثبت أنه جناية عمد، والظاهر  سقاية السم  -2
ت ي ثب ت فيه ا الظ اهر عل ى األص ح )ث الث عش رة مس ألة(، عدد المسائل ال -19

 وهي على النحو التالي:
 .جناية عمد، والظاهر عمد ثبت أنه جناية اإللقاء يف املاء،  -1
األرش ، ثبــت فيهــا األرش، أو احلكومــة، والظــاهر االســتيفاء فيمــا دون املوضــحة -2

 .أو احلكومة
علـــى حـــالني: حـــال  ثبـــت أنـــه حممـــول دعـــوى االســـتيفاء مـــن العضـــو املشـــلول،  -3

اجلـاين يف السـالمة لألعضـاء الظـاهرة، وحـال اجملـين عليـه بغـري السـالمة لألعضــاء 
الباطنة، والظاهر بتقدير إقامـة البينـة يف األعضـاء الباطنـة، وإمكاهنـا يف األعضـاء 

 الظاهرة.
 .إقامة احلدثبت فيه احلد، والظاهر  واطىء النائمة على الفراش، -4
 .إقامة احلديه احلد، والظاهر ثبت ف التعريض بالقذف، -5
 .عدم إقامة احلدثبت عدم القطع على الزوجني، والظاهر  السرقة بني الزوجني، -6
 إقامة احلد.، والظاهر االشرتاك يف هتك احلرز، ثبت القطع للمشرتكني -7
ثبت اخليـار للمضـطر حسـب  حكم اختيار املضطر بني أكل امليتة وطعام الغري، -8

 .رةحسب الضرو احلال، والظاهر 
 .قيقييمني، والظاهر االسم احلليس بثبت أنه  احللف بلفظ "وأمانة اهلل"، -9

االســـم  ، ثبـــت أنـــه حينـــث، والظـــاهرالكتابـــة واملراســـلة مـــن احلـــالف عـــن الكـــالم -10
 احلقيقي.

 الشرعي.، ثبت أنه حينث، والظاهر االسم االتذوق من احلالف عن األكل -11
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نث، والظاهر االسم ثبت أنه حي أكل اخلبز من احلالف عن أكل الدقيق، -12
 الشرعي.

، يربأنه ال  ، ثبتمن احلالف بالضرب مائة ضربة جمتمعةالضرب مبائة سوط  -13
 .احلقيقيوالظاهر االسم 
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 ثانًيا: التوصيات:
 أوصي مبا أوصى به من سبقين يف حبث تعارض األصل والظاهر على النحو التايل:

لة؛ ألن كثــــريًا مــــن هــــذه األصــــول يطلقهــــا العنايــــة بدراســــة األصــــول دراســــة علميــــة مؤصــــ -1
 .أو لتحقق شروط العمل هبا ،العلماء يف مواضع خمتلفة دون التعرض لصحتها

مجــع األحكــام املبنيــة علــى الظــاهر، ودراســتها دراســة فقهيــة عمليــة، مــع االهتمــام بعالقــة  -2
وبيـان  هذا الظاهر مع حقيقة األمر وباطنه، والتعرض ألسباب بنـاء احلكـم علـى ظـاهره،

 .مذاهب أهل العلم يف تلك املسائل
مجــع اآلثــار الفقهيــة املبنيــة علــى الظــاهر، بدراســة األثــر الفقهــي للمســألة، وعالقتــه بكــل  -3

 باب من أبواب الفقه اإلسالمي.
 الفقهي األثر دراسةمع  فقهيةض أصلني، ودراستها دراسة أصولية مجع مسائل تعار  -4

 .اإلسالمي الفقه بأبوا من باب بكل وعالقته للمسألة،

 الفقهي األثر دراسة مع فقهيةظاهرين، ودراستها دراسة أصولية  مجع مسائل تعارض -5
 .اإلسالمي الفقه أبواب من باب بكل وعالقته للمسألة،

 

                                                           

 (بتصرف.680)ص املصدر السابقينظر:  
 (.680األصل والظاهر يف القواعد الفقهية )ص 
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 الفهارس
 

 فهرس اآليات
 فهرس األحاديث
 فهرس اآلثار

 فهرس األعالم المترجم لهم
 فهرس الكلمات الغريبة واألماكن

 المصادر والمراجعفهرس 
 فهرس الموضوعات
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 المصادر والمراجعثبت 
 القرآن الكرمي.  -1

 كتب التفاسير.
أحكام القرآن، تأليف: القاضي حممد بن عبد اهلل أيب بكر بن العريب املعافري  -2

اإلشبيلي،حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة 
 م. 2003هـ/  1424الثالثة، عام: 

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، تأليف: أيب السعود حممد بن حممد العمادي،  -3
 الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف: ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي  -4
 لرمحن املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.البيضاوي، حتقيق: حممد عبد ا

التحرير والتنوير، تأليف: حممد الطاهر بن عاشور، الناشر: دار سحنون بتونس، عام:  -5
 م.1997

تفسري القرآن العظيم، تأليف: أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ، حتقيق: سامي حممد  -6
 م.1999ه/1420انية، عام: سالمة، الناشر: دار طيبة، الطبعة الث

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تأليف: عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي،  -7
هـ 1420حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عام: 

 م. 2000/
مد بن جرير بن يزيد بن خالد جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: أيب جعفر حم -8

 ه.1405الطربي، الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: 
اجلامع ألحكام القرآن تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، الناشر: دار  -9

 الشعب بالقاهرة.
، حتقيق: تأليف: أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثريعمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري،  -10

 م.2005هـ/1426أمحد حممد شاكر، الناشر: دار الوفاء باملنصورة، الطبعة الثانية، عام: 
القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، تأليف:  حممد بن علي بن حممد فتح  -11

 الشوكاين، الناشر: دار الفكر ببريوت.
حممد الشهري بالراغب األصفهاين،  املفردات يف غريب القرآن، تأليف: أيب القاسم احلسني بن -12
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 حتقيق: حممد سد كيالين، الناشر: دار املعرفة بلبنان.
 

 العقيدة )المتون والشروح(.كتب 
األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسن وصفاته، تأليف:أيب عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد  -13

اشر: املكتبة احلضرية األنصاري القرطيب، حتقيق: عرفان سليم العشا حّسونه الدمشقي، الن
 م.2006هـ/1427بالقاهرة، الطبعة الرابعة، عام:

 بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيإقامة الدليل على إبطال التحليل، تأليف:  -14
 ، )مت نشره على املكتبة الشاملة(.احلراين تيمية

ن حممد بن أيب شرح العقيدة الطحاوية، تأليف:صدر الدين حممد بن عالء الدين  علي ب -15
العز احلنفي األذرعي الصاحلي الدمشقي، حتقيق: امحد شاكر، الناشر: وزارة الشؤون 

 هـ.1418اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل، عام: 
شرح كتاب التوحيد على صحيح البخاري، تأليف: عبد اهلل حممد الغنيمان، الناشر:  -16

 هـ.1405ة، الطبعة األوىل، عام: مكتبة الدار باملدينة املنور 
عتق،  -17

ُ
املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، تأليف: عواد بن عبد اهلل امل

 م.2001ه/1421الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الرابعة، عام: 
 رجال الحديث(تراجم الصحابة والشروح و والمصطلح كتب األحاديث )المتون والتخريج 

 الحديث كتب متون (أ 
اجلامع الصحيح املختصر، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، الناشر:  -18

 هـ.1422دار طوق النجاة ببريوت ، الطبعة الثالثة، الطبعةاألوىل، عام: 
سنن الرتمذي، تأليف: أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي، -اجلامع الصحيح  -19

 م. 1998م و  1996ي ببريوت، عام: الناشر: دار الغرب اإلسالم
سنن ابن ماجه، تأليف:  أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، الناشر: دار الرسالة العاملية،  -20

 م.2009هـ / 1430الطبعة األوىل، عام: 
سنن أيب داود، تأليف:  أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي، الناشر: دار  -21

 الكتاب العريب ببريوت.
سنن البيهقي الكربى، تأليف: أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي، حتقيق :  -22

 م.1994ه / 1414حممد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز مبكة املكرمة عام: 
سنن الدارقطين، تأليف: أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي، الناشر: مؤسسة   -23

 م .2004هـ / 1424طبعة األوىل، عام: الرسالة ببريوت، ال
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السنن الكربى، تأليف:  أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، الناشر: مؤسسة الرسالة  -24
 م .2001هـ / 1421ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، تأليف: أيب حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي  -25
يب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة الثانية، عام: البسيت، حتقيق : شع

 م. 1993ه/  1414
عون املعبود شرح سنن أيب داود، تأليف:أيب عبد الرمحن حممد أشرف بن أمري بن علي  -26

 هـ.  1415بن حيدر، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
واآلثار، تأليف: أيب بكر بن أيب شيبة، دار القبلة جبدة  الكتاب املصنف يف األحاديث -27

 م.2006هـ /  1427ومؤسسة علوم القرآن بدمشق، الطبعة األوىل، عام: 
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، تأليف: أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة  -28

بالرياض، الطبعة األوىل، الكويف، حتقيق: كمال يوسف احلوت، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون  
 ه.1409عام: 

املستدرك على الصحيحني، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسأبريي، حتقيق:  -29
 مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار املعرفة ببريوت.

كنز مسند اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: أيب عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين، الناشر: مجعية امل -30
 م.2010هـ / 1431اإلسالمي دار املنهاج، الطبعة األوىل، عام: 

، تأليف:  أيب املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل  -31
 هـ. 1334احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسأبريي، الناشر: دار اجليل ببريوت، عام: 

بن مهام احلمريي الصنعاين، املكتب اإلسالمي ببريوت، املصنف، تأليف: أيب بكر عبد الرزاق  -32
 م.1983م و 1970هـ / 1403ه و  1390الطبعة الثانية، 

معرفة السنن واآلثار، تأليف: أيب بكر  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين البيهقي،  -33
ه و  1352وىل، عام: الناشر: جملس دائرة املعارف العمانية حبيدر آباد الدكن باهلند، الطبعة األ

 هـ. 1355
: حممد مصطفى األعظمي، حتقيقموطأ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين،  -34

ظيب، الطبعة األوىل، و الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية بأب
 م. 2004هـ /  1425عام: 

 الحديث مصطلح كتبب(

، شويتة علي بنت فرحانة، تأليف: الدكتورة: واألحكام عقائدال يف اآلحاد خرب حجية -35
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 .املنورة باملدينة الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع: الناشر

 بدمشق، الفكر دار: الناشر عرت، الدين نور: تأليف احلديث، علوم يف النقد منهج -36
 . م1997/هـ1418: عام الثالثة، الطبعة

 كتب شروح الحديثت(  
تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري، حتقيق: سامل  االستذكار، -37

حممد عطا و حممد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
 م.2000ه/ 1421

إعالء السنن، تأليف: ظفر أمحد العثماين التهانوي، الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية  -38
 ه.1401راتشي، الطبعة األوىل: عام بك

حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، تأليف: أيب العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم   -39
 املباركفورى، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت.

، تأليف: أيب احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن -البن بطال-شرح صحيح البخاري  -40
قيق: أيب متيم ياسر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون بالرياض، بطال البكري القرطيب، حت

 م.2003ه/1423الطبعة الثانية، عام: 
 سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أيب:  تأليف اآلثار، مشكل شرح -41

 رسالة،ال مؤسسة: الناشر األرنؤوط، شعيب: حتقيق بالطحاوي، املعروف املصري احلجري األزدي
 .م 1494/ هـ 1415: عام ، األوىل الطبعة

 جعفر أبو سلمة بن عبدامللك بن سالمة بن حممد بن أمحد: تأليف اآلثار، معاين شرح -42
 ، األوىل الطبعة ببريوت، العلمية الكتب دار:  الناشر النجار، زهري حممد:  حتقيق الطحاوي،

 .هـ1399: عام
: أيب حممد بدر الدين حممود بن أمحد العيين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف  -43

حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
 م.2001ه/1421

غريب احلديث، تأليف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت أبو سليمان، حتقيق: عبد  -44
 ه.1402جامعة أم القرى مبكة، عام: الكرمي إبراهيم العزباوي، الناشر: 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   -45
حتقيق: أبو قتيبة نظر بن حممد الفاريايب، الناشر: دار طيبة، الطبعة األوىل، عام: 

 م. 2005ه/1426
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بن سلطان حممد، املال اهلروي  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، تأليف: أيب احلسن علي  -46
 م.2002هـ / 1422القاري، الناشر: دار الفكر ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

 أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أيب: تأليف الثمانية، املسانيد بزوائد العالية املطالب -47
: تنسيق عود،س بن حممد اإلمام جلامعة قدمت علمية رسالة( 17: )حتقيق العسقالين، حجر بن
 العربية باململكة الغيث دارو  العاصمة، دار: لناشر، االشثري العزيز عبد بن ناصر بن سعد. د

 .هـ1419: عام األوىل، الطبعة السعودية،
معامل السنن شرح سنن أيب داود، تأليف: أيب سليمان محد بن حممد اخلطاب البسيت املعروف  -48

 م.1932هـ/1351، الطبعة األوىل، عام: باخلطايب، الناشر: املطبعة العلمية حبلب
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، تأليف: أيب زكريا حميي الدين بن شرف النووي،  -49

 ه.1392الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
عصام نيل األوطار، تأليف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين، حتقيق:  -50

 م.1993هـ / 1413الدين الصبابطي، الناشر: دار احلديث مبصر، الطبعة األوىل، 
 
 كتب تخريج األحاديثث(

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة، تأليف: أيب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر  -51
ملشكاة للبحث العلمي بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان البوصريي الكناين، حتقيق: دار ا

هـ  1420و أيب متيم ياسر بن إبراهيم، الناشر: دار الوطن للنشر بالرياض، الطبعة األوىل، عام: 
 م. 1999/ 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليف: حممد ناصر الدين األلباين، إشراف: زهري  -52
 م.1985ه/1405ثانية، عام: الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي ببريوت، الطبعة ال

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري، تأليف: أيب حفص عمر علي  -53
األنصاري الشهري بابن امللقن، حتقيق: مصطفى عبد احلي وعبد اهلل سليمان وياسر كمال، 

 م.2004ه/1425الناشر: دار اهلجرة بالرياض، الطبعة األوىل، عام:
ميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل، تأليف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، )مت التك -54

 نشره على املكتبة الشاملة(.
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تأليف: أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر  -55

عة األوىل، عام: العسقالين، حتقيق: أيب عاصم حسن بن قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة، الطب
 م.1995ه/1416

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، تأليف: أيب الفضل أمحد بن علي العسقالين، حتقيق: السيد  -56
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 عبد اهلل هاشم اليماين املدين، الناشر: دار املعرفة ببريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة، تأليف: أيب عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين، الناشر:  -57

 ه.1415بة املعارف بالرياض، الطبعة األوىل، عام: مكت
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء على األمة، تأليف: حممد بن ناصر  -58

 م.1992هـ/1412األلباين، الناشر: دار املعارف بالرياض، الطبعة األوىل، عام: 
كز نور اإلسالم ألحباث صحيح سنن أيب داود، تأليف: حممد بن ناصر األلباين، الناشر: مر  -59

 القرآن والسنة باإلسكندرية )مت نشره على املكتبة الشاملة(.
صحيح سنن ابن ماجه، تأليف: حممد بن ناصر األلباين، الناشر: مركز نور اإلسالم ألحباث  -60

 القرآن والسنة باإلسكندرية )مت نشره على املكتبة الشاملة(.
أللباين، الناشر: مركز نور اإلسالم ألحباث صحيح سنن الرتمذي، تأليف: حممد بن ناصر ا -61

 القرآن والسنة باإلسكندرية )مت نشره على املكتبة الشاملة(.
صحيح وضعيف اجلامع الصغري، تأليف: حممد بن ناصر األلباين، الناشر: مركز نور اإلسالم  -62

 ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية )مت نشره على املكتبة الشاملة(.
زيل اإللباس، تأليف: أيب الفداء، تأليف: إمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي كشف اخلفاء وم -63

اجلراحي العجلوين الدمشقي، حتقيق: عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي، الناشر: 
 م.2000هـ / 1420املكتبة العصرية، الطبعة األوىل، عام: 

ي، حتقيق: عبد اهلل حممد الدرويش، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف:علي بن أيب بكر اهليثم -64
 م.1994ه/1414الناشر: دار الفكر ببريوت،عام: 

مصنف عبد الرزاق، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، الناشر: املكتب اإلسالمي  -65
 هـ.1403ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 

ف الزيلعي، حتقيق : حممد نصب الراية ألحاديث اهلداية، تأليف: أيب حممد عبداهلل بن يوس -66
 ه.1357يوسف البنوري، الناشر: دار احلديث مبصر، عام: 

 رجال الحديثتراجم الصحابة و كتب ج(
، تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد االستيعاب يف معرفة األصحاب -67

ألوىل، عام: الرب النمري، حتقيق: علي حممد البجاوي، الناشر: دار اجليل ببريوت، الطبعة ا
 م.1992هـ / 1412

، تأليف: أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن أسد الغابة يف معرفة الصحابة -68
عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري، حتقيق: علي حممد معوض و 

هـ / 1415ة األوىل، عام: عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبع
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 م.1994
، تأليف: أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة -69

 .العسقالين، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض
تذكرة احلفاظ، تأليف:حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق:زكريا عمريات، الناشر: دار  -70

 م.1998هـ/1419علمية بريوت، الطبعة األوىل، عام: الكتب ال
الثقات، تأليف: أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت، حتقيق: السيد شرف  -71

 م.1975هـ/1395الدين أمحد، الناشر: دار الفكر، الطبعة األوىل، عام: 
العسقالين،  تقريب التهذيب، تأليف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر -72

 هـ.1406حتقيق: حممد عوَّامة، الناشر: دار الرشيد، الطبعة األوىل، عام: 
هتذيب التهذيب، تأليف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،  -73

 هـ.1326الناشر: دار املعارف النظامية باهلند، الطبعة األوىل، عام: 
ليف: أيب احلجاج يوسف املزي، حتقيق: الدكتور بشار هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، تأ -74

 م.1983ه/1403عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية طبقات احلفاظ، تأليف:  -75

 .ه1403ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
يف: أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن ، تألمعرفة الصحابة -76

مهران األصبهاين، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر بالرياض، الطبعة 
 م.1998هـ /  1419األوىل، عام: 

 ولغة الفقه والمصطلحات.كتب اللغة 
مد بن عمر اخلوارزمي أساس البالغة، تأليف: أيب القاسم حممود بن عمر بن حم -77

 م.1979هـ/ 1399الزخمشري، الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: 
األصول يف النحو، تأليف: أيب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،  -78

حتقيق: د/عبداحلسني الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة: الثالثة، عام: 
 م.1988

لقاسم علي بن جعفر السعدي، الناشر: عامل الكتب ببريوت، األفعال، تأليف: أيب ا  -79
 م.1983هـ/ 1403الطبعة األوىل، عام: 

االشتقاق، تأليف: أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد، حتقيق: عبد السالم هارون،  -80
 الناشر: مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة: الثالثة.

بكر الزرعي الشهري بابن القيم اجلوزية، بديع الفوائد، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن أيب  -81
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حتقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل العدوي وأشرف أمحد، الناشر: مكتبة نزار 
 م.1996ه/1416مصطفى الباز مبكة املكرمة، الطبعة األوىل، عام: 

تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق:    -82
 قني الناشر: دار اهلداية.جمموعة من احملق

التعريفات، تاليف: علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، الناشر:  -83
 ه.1405دار الكتاب العريب ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

هتذيب اللغة، تأليف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: حممد عوض مرعب  -84
 م.2001العريب ببريوت، الطبعة األوىل، عام: الناشر: دار إحياء الرتاث 

التوقيف على مهمات التعريف، تأليف: حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق: د/ حممد  -85
رضوان الداية، الناشر: دار الفكر املعاصر، دار الفكر، ببريوت ودمشق، الطبعة األوىل/ 

 هـ.1410عام: 
رمي العزباوي، وعبد احلميد حسن، اجليم، تأليف:أيب عمرو الشيباين، حتقيق: عبد الك -86

 م.1975هـ/1395الناشر: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية بالقاهرة، عام: 
الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، تأليف:أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر األزهري  -87

م: اهلروي، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، الطبعة األوىل، عا
 ه.1399

طلبة الطلبة، تأليف: أيب حفص عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل الشهري بنجم الدين  -88
 هـ.1311النسفي، الناشر: املطبعة العامرة مكتبة املثىن ببغداد، عام: 

الفروق اللغوية، تأليف: أيب هالل العسكري، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، الناشر: دار   -89
 .العلم والثقافة بالقاهرة

 القاموس احمليط، تأليف: حممد يعقوب الفريوز آبادي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت. -90
كتاب العني، تأليف: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: د مهدي املخزومي و د إبراهيم  -91

 السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.
درويش وحممد  الكليات، تأليف: أيب البقاء أيوب موسى الكفوي، حتقيق: عدنان -92

 م.1998ه/1419املصري، الناشر: دار الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
لسان العرب، تأليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، الناشر: دار صادر    -93

 ببريوت، الطبعة األوىل.
اطر خمتار الصحاح، تأليف: حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق : حممود خ -94

 م.1995ه/ 1415الناشر : مكتبة لبنان ناشرون ببريوت، عام: 
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مشارق األنوار على صحاح اآلثار، تأليف: أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض بن  -95
 عمرون اليحصيب السبيت، الناشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

بن علي املقري املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، تأليف:  أمحد بن حممد  -96
 الفيومي، الناشر: املكتبة العلمية ببريوت.

املطلع على ألفاظ املقنع، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي،  -97
حتقيق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، الناشر: مكتبة السوادي ، الطبعة 

 م. 2003هـ / 1423األوىل، عام:  
ل املتعدية حبرف، تاليف:  موسى بن حممد بن امللياين األمحدي املعروف معجم األفعا -98

 م.1977ه/1397بالنويوات، الناشر: دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، تأليف: الدكتور حممود عبد املنعم، الناشر: دار  -99

 م.1999ه/ 1419الفضيلة بالرياض، عام: 
املعجم الوسيط، تأليف: إبراهيم مصطفى و أمحد الزيات و حامد عبد القادر و حممد  -100

 النجار، حتقيق : جممع اللغة العربية ، الناشر: دار الدعوة.
معجم لغة الفقهاء، تاليف: حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، الناشر: دار  -101

 م. 1988هـ /  1408النفائس، الطبعة الثانية، عام: 
اييس اللغة، تأليف: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيق : عبد السالم حممد مق -102

 م.1999هـ/ 1420هارون، الناشر: دار اجليل ببريوت، الطبعة الثانية، عام 
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن النهاية يف غريب احلديث واألثر، تأليف:  -103

 و طاهر أمحد الزاوى، حتقيق: شيباين اجلزري ابن األثريحممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال
 .م1979/هـ 1399 عام:  بريوت،ب املكتبة العلمية، الناشر: حممود حممد الطناحي
 كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه.

اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول، تأليف: تقي الدين أيب  -104
يف بن علي السبكي وولده تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب، احلسن علي بن عبد الكا

 م.1995ه/1416الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، عام: 
اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف: أيب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد  -105

 وت.بن سامل الثعليب اآلمدي، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: املكتب اإلسالمي ببري 
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، تأليف: حممد علي الشوكاين، حتقيق:  -106

 م.2000ه/1421سامي األشري، الناشر: دار الفضيلة بالرياض، الطبعة األوىل، عام: 
 األوىل، الطبعة العريب، الكتاب دار: الناشر عناية، عزو أمحد الشيخوأخرى بتحقيق:  -107
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 .م1999/  هـ1419: عام
ألشباه والنظائر، تأليف:زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم املصري، حتقيق: زكريا ا -108

 م.1999هـ/1419عمريات، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
األشباه والنظائر، تأليف: جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية  -109

 م.1983ه/1403األوىل، عام: ببريوت، الطبعة 
هاب بن علي السبكي، حتقيق: عادل عبد و األشباه والنظائر، تأليف: تاج الدين عبد ال -110

املوجود وعلي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة االوىل، عام: 
 م.1991ه/1411

ر: جامعة اإلمام األصل والظاهر يف القواعد الفقهية، تأليف: الدكتور أمحد الرشيد، الناش -111
 م.2008ه/1429حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل، عام: 

 أصول السرخسي، تأليف: حممد بن أمحد السرخسي، الناشر: دار املعرفة ببريوت. -112
أصول الفقه: احلدود واملوضوع والغاية، تأليف: الدكتور يعقوب الباحسني، الناشر:  -113

 م.1988مكتبة الرشد ناشرون بالرياض، عام: 
أصول الكرخي، تأليف: أيب احلسني عبيد اهلل الكرخي، الناشر: مطبعة جاويد بريس   -114

 كراتشي بباكستان.
إعالم املوقعني عن رب العاملني، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الزرعي الشهري  -115

دار ه، و 1423بابن القيم اجلوزية، الناشر: دار ابن اجلوزي بالدمام، الطبعة األوىل، عام: 
 م1973اجليل ببريوت، حتقيق: طه سعد، عام: 

، تأليف: أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف، -الفروق-أنوار الربوق يف أنواء الفروق -116
حتقيق: خليل املنصور، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

 م.1998ه/1418
تأليف: عبد اهلل بن سعيد اللحجي  إيضاح القواعد الفقهية لطالب املدرسة الصولتية، -117

 ه.1388احلضرمي الشماري، الناشر: مطبعة املدين باملدينة، عام: 
إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهلل مالك، تأليف: أمحد بن حىي الونشريسي،  -118

حتقيق: الصادق بن عبد الرمحن الغرياين، الناشر: دار بن حزم ببريوت، الطبعة األوىل، 
 م.2006ه/1427 عام:

البحر احمليط يف أصول الفقة، تأليف: بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي، حتقيق: عبد  -119
القادر العاين والدكتور عمر األشقر، الناشر: دار الصفوة بالغردقة، الطبعة الثانية، عام: 

تحقيق: الدكتور حممد حممد تامر، الناشر : دار الكتب وأيضا ب م.1992ه/1413
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 م.2000هـ / 1421ببريوت، الطبعة األوىل، عام:العلمية 
بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، تأليف: أيب الثناء حممود عبد الرمحن  -120

األصفهاين، حتقيق: الدكتور حممد مظهر بقا، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث 
 م.1986ه/1406اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، الطبعة األوىل، عام: 

التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، تأليف: كمال الدين  -121
حممد بن عبد الواحد السيواسي الشهري بابن اهلمام، الناشر: مطبعة مصطفى البايب 

 ه.1351مبصر، عام: 
مد التعارض والرتجيح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، تأليف: الدكتور حم -122

 م.1987ه/1408احلفناوي، الناشر: دار الوفاء باملنصورة، الطبعة الثانية، عام: 
حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية، تأليف: قطب الدين حممد بن حممد  -123

 ه.1426الرازي، الناشر: منشورات بيدار بإيران، الطبعة الثانية، عام: 
، تأليف: زين الدين عبد الرمحن بن رجب -بن رجبقواعد ا-تقرير القواعد وحترير الفوائد -124

 احلنبلي، حتقيق: أيب عبيدة مشهور آل سليمان، الناشر: دار ابن عفان.
تيسري التحرير، تأليف:حممد أمني البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي، الناشر:دار  -125

 الفكر ببريوت.
أمحد بن حنبل، تأليف:  روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام -126

أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي، الشهري بابن قدامة، 
 م.2002ه/1423الناشر: موسسة الريان، الطبعة الثانية، عام: 

شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، تأليف: سعد الدين مسعود  -127
 يا عمريات، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل. التفتازاين، حتقيق: زكر 

شرح اجمللة، تأليف: حممد بن خالد وحممد بن طاهر األتاسي، الناشر: املطبعة األدبية  -128
 م.1888ببريوت، عام: 

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، تأليف: شهاب الدين أيب العباس  -129
 م.2004ه/1424، الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: أمحد بن إدريس القرايف

شرح خمتصر الروضة، تأليف: أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويف، حتقيق: الدكتور  -130
عبد اهلل الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

 م.1987ه/1407
: بنيونس الويل، الناشر: دار ضوابط الرتجيح عند وقوع التعارض لدى األصوليني، تأليف -131

 هـ.1425أضواء السلف، الطبعة األوىل، عام: 
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العدة يف أصول الفقه، تأليف: القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء، حتقيق: الدكتور  -132
أمحد املباركي، الناشر: حقوق الطبع حمفوظة للمحقق، الطبعة األوىل، عام: 

 م.1990ه/1420م، والطبعة الثانية، عام: 1980ه/1400
غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن جنيم، تأليف: أمحد بن حممد احلموي،  -133

 م.1985ه/1405الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
غياث األمم يف التياث الظلم، تأليف: عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين، حتقيق: الدكتور  -134

دكتور مصطفى حلمي، الناشر: دار الدعوة باإلسكندرية، الطبعة فؤاد عبد املنعم وال
 م.1979األوىل، عام: 

الفقيه واملتفقه، تأليف: أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق: عادل يوسف  -135
 م.1996ه/1417العزازي، الناشر: دار ابن اجلوزي بالدمام، الطبعة األوىل، عام: 

وت للبهاري، تأليف: عبد العلي حممد السهالوي فواتح الرمحوت شرح مسلم الثب -136
اللكنوي، حتقيق: عبد اهلل حممود عمر، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة 

 م.2002ه/1423األوىل، عام: 
قاعدة اليقني ال يزول بالشك، تأليف: الدكتور يعقوب الباحسني، الناشر: مكتبة الرشد  -137

 م.2007ه/1428عام:  ناشرون بالرياض، الطبعة الثانية،
قواعد األحكام يف إصالح األنام، تأليف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، حتقيق:  -138

 الدكتور نزيه محاد والدكتور عماد ضمريية، الناشر: دار القلم بدمشق.
القواعد الفقهية الكربى، تأليف: الدكتور صاحل بن غامن السدالن، الناشر: دار بلنسيه  -139

 ه.1417بعة األوىل، عام: بالرياض، الط
القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي، تأليف: علي بن أمحد بن غالم الندوي،  -140

 م.1983ه/1403، عام: -رسالة ماجستري-الناشر: جامعة أم القرى مبكة املكرمة 
القواعد الفقهية، تأليف: الدكتور يعقوب الباحسني، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون  -141

 م.2008ه/1429الطبعة الرابعة، عام: بالرياض، 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية، تأليف: الدكتور حممد بن عثمان  -142

 م.2007ه/1428شبري، الناشر: دار النفائس باألردن، الطبعة الثانية، عام: 
الكيالين،  قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، تأليف: الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم -143

 م.2000ه/1421الناشر: دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل، عام: 
القواعد، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املّقري، حتقيق: أمحد بن عبد اهلل  -144

بن محيد، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة 
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 املكرمة.
لعدلية، تأليف: جلنة مكونة من علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، جملة األحكام ا -145

 حتقيق: جنيب هواويين، الناشر: نور حممد.
اجملموع املذهب يف قواعد املذهب، تأليف: خليل بن كيكلدي العالئي، حتقيق ودراسة:  -146

 الدكتور حممد الشريف، الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت. 
ول يف أصول الفقه، تأليف: حممد بن عمر الرازي، حتقيق: الدكتور طه جابر احملص -147

 العلواين، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت.
املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: علي حممد البعلي  -148

الشهري بابن اللحام، حتقيق: الدكتور حممد مظهر بقا، الطبعة الثانية، عام: 
 م.2001ه/1422

املستصفى من علم األصول، تأليف: أيب حامد حممد الغزايل، حتقيق: الدكتور محزة   -149
 ه.1413حافظ، عام: 

املعتمد يف أصول الفقه، تأليف: أيب احلسني حممد بن علي الطيب البصري، حتقيق:  -150
حممد محيد اهلل وحممد بكر وحسن حنفي، الناشر: املعهد العلمي الفرنسي للدراسات 

 م.1964ه/1384ربية بدمشق، عام: الع
املمتع يف القواعد الفقهية، تأليف: الدكتور مسلم الدوسري، الناشر: دار زدين بالرياض،  -151

 م.2007ه/1428الطبعة األوىل، عام: 
املنثور يف القواعد، تأليف: بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي، حتقيق: الدكتور تيسري  -152

أبيغدة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  فائق حممود والدكتور عبد الستار
 م.1992ه/1402بالكويت، الطبعة األوىل، عام: 

املنخول يف تعليقات األصول، تأليف: حممد بن حممد الغزايل، حتقيق: الدكتور حممد بن  -153
 ه.1400حسن هيتو، الناشر: دار الفكر بدمشق، الطبعة الثانية، عام: 

، تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الشهري بالشاطيب، حتقيق: املوافقات يف أصول الفقه -154
 عبد اهلل دراز، الناشر: دار املعرفة ببريوت.

نظرية األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي، تأليف: حممد مساعي اجلزائري، الناشر: دار  -155
 م.2005ه/1426ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

 اختالف الفقهاء، تأليف: حممد الروكي، الطبعة األوىل، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف -156
 م.1994ه/1414الناشر: مطبعة النجاح اجلديدة بدار البيضاء، عام: 

هناية السول يف شرح منهاج الوصول للبيضاوي، تأليف: عبد الرحيم بن احلسن  -157
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 األسنوي، حتقيق: حممد جنيب املطيعي، الناشر: دار عامل الكتب بالرياض.
يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، تأليف: الدكتور حممد بن صدقي البورنو، الناشر:  الوجيز -158

 م.1996ه/1416دار الرسالة ببريوت، الطبعة الرابعة، عام: 
 كتب الفقة والمذاهب الفقهية.

بلوغ املرام من أدلة األحكام، تأليف: أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  -159
ري بن أمني الزهري، الناشر: دار الفلق بالرياض، الطبعة حجر العسقالين،حتقيق: مس

 ه. 1424السابعة، عام: 
تكوين امللكة الفقهية، تأليف: الدكتور حممد بن عثمان شبري، الناشر: وزارة األوقاف  -160

 م.1999ه/1420والشؤون اإلسالمية بقطر، الطبعة األوىل: 
يب العباس أمحد بن عبد احلليم بن السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، تأليف: أ -161

عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين الدمشقي، الناشر: 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، الطبعة 

 هـ.1418األوىل، عام: 
سالم ابن تيمية، تأليف:  أيب العباس شيخ اإل -كتب ورسائل وفتاوى-جمموع الفتاوى -162

أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي 
 النجدي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.

احمللى باآلثار، تأليف: أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب  -163
 ر الفكر ببريوت.الظاهري، الناشر: دا

املدخل الفقهي العام، تأليف: مصطفى بن أمحد الزرقا، الناشر: دار القلم بدمشق،  -164
 م.1998ه/1418الطبعة األوىل، عام: 

النوازل يف األطعمة، تأليف: بدرية احلارثي، الناشر:دار كنوز اشبيليا باململكة العربية  -165
 م.2011ه/1432السعودية، الطبعة األوىل، عام:

 ذهب الحنفي.كتب الم (أ 
االختيار لتعليل املختار، تأليف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، الناشر:  -166

 م.1937ه/1356مطبعة احلليب بالقاهرة، عام: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن  -167

 ي ببريوت.جنيم املصري، الناشر: دار الكتاب اإلسالم
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، تأليف: أيب بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،  -168

 م.1986ه/1406الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
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البناية شرح اهلداية، تأليف: أيب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  -169
يىن، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، الغيتاىب احلنفى بدر الدين الع

 م. 2000هـ /  1420عام: 
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: عثمان بن علي البارعي الزيلعي، الناشر: املطبعة  -170

الكربى األمريية ببوالق القاهرة ودار الكتاب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
 ه.1313

تأليف: أيب احلسني أمحد حممد القدوري، حتقق: الدكتور حممد سراج والدكتور  التجريد، -171
 م.2004ه/1425علي مجعه، الناشر: دار السالم باإلسكندرية، الطبعة األوىل، عام: 

حتفة الفقهاء، تأليف: أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي، الناشر: دار  -172
 م.1994ه/1414نية، عام: الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثا

اجلوهرة النرية، تأليف: أيب بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبجيدجّي، الناشر:  -173
 هـ.1322املطبعة اخلريية، الطبعةاألوىل، عام: 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، تأليف: أمحد بن حممد بن  -174
العزيز اخلالدي، الناشر: دار الكتب العلمية  إمساعيل الطحطاوي، حتقيق: حممد عبد

 م.1997هـ / 1418ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
درر احلكام شرح غرر األحكام، تأليف: حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال خسرو،  -175

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
ني بن عمر بن عبد ، تأليف: حممد أم-حاشية ابن عابدين-رد احملتار على الدر املختار -176

العزيز عابدين الدمشقي، الناشر: دار الفكر ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
 م.1992ه/1412

شرح فتح القدير، تأليف:كمال الدين حممد عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام،  -177
 الناشر: دار الفكر ببريوت.

مد بن حممود الرومي البابريت، العناية شرح اهلداية، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن حم -178
 الناشر: دار الفكر ببريوت.

الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل اإلمام أيب حنيفة، تأليف: أيب حفص عمر بن إسحق  -179
بن أمحد اهلندي الغزنوي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، عام: 

 م.1986ه/1406
أليف: أيب حممد علي بن أيب حيىي زكريا بن اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، ت -180

مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي، حتقيق: الدكتور حممد فضل عبد العزيز املراد، 
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الناشر: دار القلم بدمشق والدار الشامية ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
 م.1994ه/1414

براهيم الغنيمي اللباب يف شرح الكتاب، تأليف: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إ -181
 الدمشقي امليداين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العلمية ببريوت.

املبسوط، تأليف: حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، الناشر: دار املعرفة ببريوت،  -182
 م.1993ه/1414عام: 

سليمان املدعو  جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، تأليف: عبد الرمحن بن حممد بن -183
 بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة، تأليف: أيب املعايل حممود بن أمحد  -184
بن عبد العزيز بن عمر بن م از ة  البخاري، حتقيق: عبد الكرمي سامي اجلندي، الناشر: دار 

 م.2004ه/1424ب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: الكت
ملتقى األحبر، تأليف: إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احل ل يب، حتقيق: خليل عمران املنصور،  -185

 م.1998ه/1419الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 
ن إبراهيم بن جنيم احلنفي، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تأليف: سراج الدين عمر ب -186

حتقيق: أمحد عزو عناية، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام:  
 م. 2002هـ / 1422

اهلداية يف شرح بداية املبتدي، تأليف: أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل  -187
 يب ببريوت.املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، الناشر: دار إحياء الرتاث العر 

 كتب المذهب المالكي. (ب 
إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالك، تأليف: أيب زيد عبد الرمحن بن  -188

 حممد بن عسكر البغدادي، الناشر: مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، الطبعة الثالثة.
علي اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، تأليف: القاضي أيب حممد عبد الوهاب بن  -189

بن نصر البغدادي، حتقيق: احلبيب بن طاهر، الناشر: دار بن حزم ببريوت ، الطبعة 
 م.1999هـ / 1420األوىل، عام: 

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، تأليف: أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري  -190
 السالمالناشر: دار  حتقيق: د/عبد اهلل العبادي، بابن رشد احلفيد،

 م. 1995ه/1416عام:لقاهرة،با
البيان والتحصيل، تأليف: أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، حتقيق: الدكتور  -191

حممد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة الثانية، عام: 
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 م. 1988هـ /  1408
بن يوسف بن أيب التاج واإلكليل ملختصر خليل، تأليف: أيب عبد اهلل املواق حممد   -192

القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، 
 م.1994هـ/1416الطبعة األوىل، عام:  

التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، تأليف: أيب القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن  -193
ب، حتقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار  الكتب العلمية ببريوت، الطبعة ابن اجل الَّ

 م.  2007هـ /  1428األوىل، عام: 
جامع األمهات، تأليف: أيب عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس بن احلاجب  -194

الكردي املالكي، حتقيق: أيب عبد الرمحن األخضر األخضري، الناشر: اليمامة، الطبعة 
 م.2000هـ / 1421الثانية، عام: 

لى الشرح الكبري، تأليف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، الناشر: حاشية الدسوقي ع -195
 دار الفكر ببريوت.

حاشية الصاوي بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح  -196
الصغري، تأليف: أيب العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي، الناشر: دار 

 املعارف.
كفاية الطالب الرباين، تأليف: أيب احلسن علي بن أمحد بن   حاشية العدوي على شرح -197

مكرم الصعيدي العدوي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، الناشر: دار الفكر 
 م.1994هـ / 1414ببريوت، عام: 

اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية، تأليف: حممد العريب القروي، الناشر: دار  -198
 .الكتب العلمية ببريوت

الذخرية، تأليف: أيب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف، حتقيق:  -199
حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بوخبزة، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة 

 م.1994األوىل، عام: 
 عوض، بن عمر بن العزيز عبد بن اهلل عبد بن هبرام: تأليف مالك، اإلمام فقه يف الشامل -200

ْمي اطجيّ  الدَّمجريجيّ  السلمي الدين تاج البقاء، أبو  الكرمي عبد بن أمحد: حتقيق املالكي، الدِّ
:  عام األوىل،  الطبعة الرتاث، وخدمة للمخطوطات جنيبويه مركز: الناشر جنيب،

 .م2008/ هـ1429
شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل، تأليف: عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين  -201

 2002هـ /  1422صري، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام: امل
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 م.
شرح خمتصر خليل للخرشي، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي، الناشر: دار  -202

 الفكر ببريوت.
عيون املسائل، تأليف: أيب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي، حتقيق:  -203

هـ  1430حممَّد إبراهيم بورويبة، الناشر: دار ابن حزم ببريوت، الطبعة األوىل، عام: علي 
 م. 2009/ 

الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف: أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا  -204
 م.1995هـ / 1415النفراوي األزهري، الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: 

هل املدينة، تأليف: أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري الكايف يف فقه أ -205
القرطيب، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، الناشر: مكتبة الرياض احلديثة 

 م.1980هـ/1400بالرياض، الطبعة الثانية، عام: 
ر املدونة، تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، الناشر: دا  -206

 م.1994هـ / 1415الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام:  
املعونة على مذهب عامل املدينة، تأليف: أيب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب  -207

البغدادي، حتقيق: محيش عبد احلق، الناشر: املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز مبكة 
 رسالة دكتوراة.-املكرمة

ل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا، تأليف: أيب مناهج التحصي -208
احلسن علي بن سعيد الرجراجي، اعتىن به: أيب الفضل الّدمي اطي و أمحد بن علي، 

 م.2007هـ /  1428الناشر: دار ابن حزم ببريوت ، الطبعة األوىل، عام: 
ن أمحد بن حممد عليش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، تأليف: أيب عبد اهلل حممد ب -209

 م.1989هـ/1409الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: 
مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، تأليف: أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن  -210

الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب الرُّعيين ، الناشر: دار الفكر ببريوت، الطبعة الثالثة، 
 م.1992هـ / 1412عام: 

، تأليف: أيب حممد عبد اهلل ا -211 لنَّوادر والزِّيادات على م ا يف املد وَّنة من غريها من األُمهاتج
بن عبد الرمحن النفزي، القريواين، حتقيق: الدكتور عبد الفتاح احللو وأخرون، الناشر: دار 

 م. 1999الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل،عام: 
 كتب المذهب الشافعي. (ج 

ح املهذب، تأليف: أيب زكريا حميي الدين بن شرف النووي، حتقيق: حممد اجملموع شر  -212
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 جنيب املطيعي، الناشر: مكتبة اإلرشاد جبدة.
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، تأليف: أيب حيىي كريا بن حممد بن زكريا األنصاري  -213

 السنيكي، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي ببريوت.
حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي،  األم، تأليف: أيب عبد اهلل -214

 م.1990ه/1410الناشر: دار املعرفة ببريوت، عام: 
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، تأليف: أيب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين  -215

 اليمين، حتقيق: قاسم حممد النوري، الناشر: دار املنهاج جبدة
ح املنهاج، تأليف: أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، الناشر: حتفة احملتاج يف شر  -216

 املكتبة التجارية الكربى مبصر.
التنبيه يف الفقه الشافعي، تأليف: أيب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،  -217

 الناشر: عامل الكتب.
مد بن التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، تأليف: أيب حممد احلسني بن مسعود بن حم -218

الفراء البغوي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب 
 م. 1997هـ /  1418العلمية ببريوت، الطبعة األوىل، عام:      

حاشية البيجرمي على شرح اخلطيب )حتفة احلبيب على شرح اخلطيب(، تأليف: سليمان  -219
 م.1995هـ / 1415ر: دار الفكر، عام: بن حممد بن عمر الُبجريمي املصري، الناش

حاشية البيجرمي على شرح املنهج )التجريد لنفع العبيد(، تأليف: سليمان بن حممد بن  -220
 م.1950هـ / 1369عمر الُبجريمي املصري، الناشر: مطبعة احلليب، عام: 

حاشية اجلمل )فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب(، تأليف: سليمان بن  -221
 صور العجيلي األزهري، املعروف باجلمل،الناشر: دار الفكر.عمر بن من

حاشيتا قليويب وعمرية، تأليف: أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية، الناشر: دار  -222
 م.1995هـ/1415الفكر ببريوت، عام: 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، تأليف: أيب احلسن  -223
حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي، حتقيق: علي  علي بن

حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة 
 م. 1999هـ / 1419األوىل،عام:  

روضة الطالبني وعمدة املفتني، تأليف: أيب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي،   -224
هـ 1412ق:  زهري الشاويش، الناشر: املكتب اإلسالمي ببريوتالطبعة الثالثة، عام:  حتقي

 م.1991/ 
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فتح فتح العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، تأليف: أيب القاسم عبد الكرمي بن  -225
حممد بن عبد الكرمي، الرافعي القزويين، حتقيق: علي حممد عوض وعادل أمحد عبد 

هـ  1417دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، عام:   املوجود، الناشر:
 م.1997/

الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، الدكتور ُمصطفى اخلجْن و الدكتور ُمصطفى  -226
هـ /  1413الُبغا وعلي الّشْرجبي، الناشر: دار القلم بدمشق، الطبعة الرابعة، عام: 

 م. 1992
، تأليف: أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أيب العباس، كفاية النبيه يف شرح التنبيه -227

الشهري بابن الرفعة، حتقيق: جمدي حممد سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م.2009ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

خمتصر املزين، تأليف: أيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، املزين، الناشر: دار املعرفة  -228
 م.1990هـ/1410ت، عام: ببريو 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، تأليف: حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين،  -229
 م.1994هـ / 1415الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل،عام:  

املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، تأليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  -230
 اشر: دار الكتب العلمية ببريوت.الشريازي، الن

النجم الوهاج يف شرح املنهاج، تأليف: أيب البقاء، حممد بن موسى بن عيسى بن علي  -231
هـ / 1425الدَّمجريي، الناشر: دار املنهاج جبدة، حتقيق: جلنة علمية، الطبعة األوىل، عام: 

 م.2004
أمحد بن محزة شهاب الدين  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، تأليف: حممد بن أيب العباس -232

 م.1984هـ/1404الرملي، الناشر: دار الفكر ببريوت، عام: 
هناية املطلب يف دراية املذهب، تأليف: أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن  -233

حممد اجلويين، الشهري بإمام احلرمني،حتقيق: الدكتور عبد العظيم حممود الّديب، الناشر: 
 م.2007هـ/1428دة، الطبعة األوىل، عام: دار املنهاج جب

الوسيط يف املذهب، تأليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، حتقيق: أمحد  -234
حممود إبراهيم و حممد حممد تامر، الناشر: دار السالم بالقاهرة، الطبعة األوىل،عام:  

 ه.1417
 ث(كتب المذهب الحنبلي.

بل، تأليف: أيب النجا موسى بن أمحد بن موسى بن اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حن -235
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سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي الصاحلي، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى 
 السبكي، الناشر: دار املعرفة ببريوت.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، تأليف: أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي  -236
 ر إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.الدمشقي الصاحلي،الناشر: دا

حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، تأليف: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي  -237
 ه. 1397النجدي، الطبعة األوىل، عام: 

زاد املستقنع يف اختصار املقنع، تأليف: أيب النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن  -238
ملقدسي الصاحلي، حتقيق: عبد الرمحن بن علي بن حممد عيسى بن سامل احلجاوي ا

 العّسكر، الناشر: دار الوطن للنشر بالرياض.
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، حممد بن عبد اهلل الزركشي املصري، الناشر: دار  -239

 م.1993هـ / 1413العبيكان بالرياض، الطبعة األوىل، عام:  
أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة  الشرح الكبري على منت املقنع، تأليف: -240

 املقدسي اجلماعيلي، الناشر: دار الكتاب العريب.
الشرح املمتع على زاد املستقنع، تأليف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، الناشر: دار  -241

 ه. 1428و  1422ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، عام: 
لشرح املنتهى(، تأليف: منصور بن يونس  شرح منتهى اإلرادات)دقائق أويل النهى -242

 م.1993هـ /1414البهوتى، الناشر: عامل الكتب، الطبعة األوىل، عام: 
العدة شرح العمدة، تأليف: أيب حممد عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد املقدسي، الناشر:  -243

 م. 2003هـ/ 1424دار احلديث بالقاهرة، عام: 
بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي الراميىن مث  الفروع، تأليف: أيب عبد اهلل حممد -244

الصاحلي احلنبلي، حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، 
 م.2003هـ /  1424الطبعة األوىل، عام: 

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، تأليف: أيب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن  -245
لي املقدسي مث الدمشقي ، الشهري بابن قدامة املقدسي، الناشر: دار قدامة اجلماعي

 م. 1994هـ / 1414الكتب العلمية ببريوت، الطبعة األوىل،عام:       
كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأليف: منصور بن يونس البهوتى الناشر: دار الكتب  -246

 العلمية ببريوت.
إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن  املبدع يف شرح املقنع، تأليف: أيب اسحاق -247

 م.1997هـ /  1418مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية ببريوت، األوىل، عام: 
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احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: أيب الربكات عبد السالم بن  -248
ف بالرياض، الطبعة عبد اهلل بن اخلضر بن حممد، ابن تيمية احلراين، الناشر: مكتبة املعار 

 م.1984هـ /1404الثانية، عام:  
مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، تأليف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي  -249

هـ 1415شهرة، الرحيباىن الدمشقي، الناشر: املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، عام: 
 م.1994/

بن قدامة اجلماعيلي املقدسي،  املغين، تأليف: أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد -250
الشهري بابن قدامة، حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي والدكتور عبد الفتاح احللو، الناشر: 
دار عامل الكتب بالرياض، الطبعات: األوىل والثانية والثالثة، عام: 

 ه.1406/1412/1417
أمحد بن حممد بن  أيب حممد عبد اهلل بناملقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، تأليف: -251

حممود األرناؤوط وياسني حممود قدامة اجلماعيلي املقدسي، الشهري بابن قدامة، حتقيق: 
 م.2000ه/1421: األوىل ، عام: ة، الطبعمكتبة السَّوادي جبدة، الناشر: اخلطيب

اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، تأليف: أيب اخلطاب  -252
أمحد بن احلسن الكلوذاين، حتقيق: عبد اللطيف مهيم و ماهر ياسني الفحل، حمفوظ بن 

 م. 2004هـ /  1425الناشر: مؤسسة غراس، الطبعة األوىل، عام: 
 كتب التراجم.
األعالم، تأليف: خري الدين الزركلي، الناشر: دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة  -253

 م.2002اخلامسة عشر، عام: 
طبقات اللغويني والنحاة، تأليف:عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين بغية الوعاة يف  -254

 السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية بلبنان.
تاج الرتاجم، تأليف: أيب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوين، حتقيق: حممد  -255

م، الطبعة 1992هـ/ 1413ام: خري رمضان يوسف، الناشر:دار القلم بدمشق، ع
 األوىل.

تاريخ دمشق، تأليف:أيب القاسم علي بن احلسن هبة اهلل املعروف بابن عساكر، الناشر:  -256
 م.1998هـ/1419دار الفكر ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

التاريخ الكبري، تأليف:أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري، حتقيق:  -257
  هاشم الندوي، الناشر: دار الفكر ببريوت.السيد 

بصري املنتبه بتحرير املشتبه، تأليف:  أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن ت -258
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حجر العسقالين، حتقيق: حممد علي النجار و علي حممد البجاوي، الناشر: املكتبة 
 العلمية ببريوت. 

حممد حامد ، حتقيق: ، حممد بن حممداحلسني ابن أيب يعلى أيب، تأليف: طبقات احلنابلة -259
 .بريوتب دار املعرفةالناشر: ، الفقي

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، تأليف: عبد القادر بن حممد القرشي، حمي الدين  -260
 احلنفي، الناشر: مري حممد كتب خانه بكراتشي.

عقوب السلوك يف طبقات العلماء وامللوك، تأليف: هباء الدين حممد بن يوسف بن ي -261
اجلندي الكندي، حتقيق: حممد علي األكوع احلوايل، الناشر: مكتبة اإلرشاد، عام: 

 م.1995
سري أعالم النبالء، تأليف: مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  -262

م. وأيضا: للناشر: دار 2006ه/1427الذهيب، الناشر: دار احلديث بالقاهرة، عام: 
، الثالثة الطبعة، جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: الرسالة، حتقيق

 .م 1985هـ /  1405 عام:
شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، تأليف: حممد بن حممد خملوف، الناشر: املطبعة  -263

 ه.1349السلفية بالقاهرة، عام: 
لغايل، الناشر: دار ابن شيخ اجلامع حممد الطاهر ابن عاشور، تأليف: الدكتور بلقاسم ا -264

 م.1996ه/ 1417جزم ببريوت، الطبعة األوىل، عام:
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تاليف: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي،  -265

 الناشر: دار مكتبة احلياة ببريوت.
طبقات الشافعية، تأليف: أيب بكر أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي،  -266

الدين ابن قاضي ُشهبة، حتقيق: الدكتور احلافظ عبد العليم خان، الناشر: عامل تقي 
 هـ.1407الكتب ببريوت، الطبعة األوىل، عام: 

طبقات الشافعية الكربى، تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  -267
والنشر  حتقيق: د/حممود حممد الطناحي ود/ عبد الفتاح احللو، الناشر: هجر للطباعة

 هـ.1413والتوزيع، الطبعة الثانية، عام: 
علماء ومفكرون عرفتهم، تأليف: حممد اجملذوب، الناشر: دار الشواف بالرياض، الطبعة  -268

 م.1992الرابعة، عام: 
غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة، تأليف: أيب القاسم خلف  -269

الدين علي السيد ود/ حممد كمال الدين عز  بن عبد امللك بشكوال، حتقيق: د/عز
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 هـ.1407الدين، الناشر: عامل الكتب ببريوت، عام: 
معجم املؤلفني، تأليف: عمر رضا كحالة، الناشر: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة  -270

 م.1993ه/1414األوىل، عام: 
فى، الوايف بالوفيات، تأليف: خليل الصفدي، حتقيق: أمحد األرناؤوط و تزكي مصط -271

 م.2000ه/1420الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، الطبعة األوىل، عام:
وفيات األعيان، تأليف: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان،  -272

 م.1994-م1900حتقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ببريوت، عام: 
 المواقع اإللكترونيةالمجالت العلمية و 

، تأليف: الدكتور سامل مدين، الناشر: جملة اجلمعية ل املضطر اجلائع طعام غريهتناو  -273
 (.2الفقهية السعودية، العدد )

، تأليف: الدكتور فهد الصغري، الناشر: حكم استعمال مياة الصرف الصحي بعد تنقيتها -274
 (.34جملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد )

كتور خالد عبيدات، الناشر: جملة اجلمعية الفقهية محل املرأة من غري زوج، تأليف: الد  -275
 (.19السعودية، العدد )

القول الباهر يف تعارض األصل والظاهر، تأليف: الدكتور خالد الشراري، الناشر: جملة  -276
 (.155اجلامعة اإلسالمية العدد)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، رابط املوقع  -277
(http://www.alifta.net/ن ) م.29/8/1971ه/ 8/7/1391شأت عام  

اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة، رابط املوقع  -872
(http://ar.themwl.org/ نشأ عام )م.1/11/1977ه/ 1/12/1397 

http://ar.themwl.org/
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 اآليات فهرس
 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 قرة سورة الب-2

ىئ نئ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

نثىثيثىفيفىقيقاكلك

حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل

ٰذٰر يي ىي مي خي

 سورة آل عمران -3

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث

 سورة النساء -4

نبىب مب زب رب يئ

نث مث زث رث يت ىت

 مم خم حم جم يل ىل مل خل

خس حس جس مخ جخ مح جح مج

مم خم حم جم يل ىل مل خل

ىل مل يك ىك

مب زب رب يئ
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 سورة املائدة -5

ىل مل خل

ىنينجهمه

 مت خت حت جت هب مب خب

 مم خم حم جم يل ىل مل خل

جم يل ىل مل خل
 سورة األنعام -6

يترث ىت نت مت زت رت

جع مظ حط مض

ىه مه جه ين
 سورة األعراف -7

مم خم حم جم يل ىل مل خل

ىث نث مث
 سورة التوبة -9

يل ىل مل خل

حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 سورة يونس -10

 لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 سورة هود -11

مج حج مث هت
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 سورة الرعد -13

 ہ ہ ہ ہ ۀ

 سورة النحل -16

مق حق مف خف حف

لك اك يق ىق يف
 سورة اإلسراء -17

خس حس جس مخ محجخ جح

جك مق حق مف خف حف جف
 سورة طه -20

خض حض جض مص خص حص مس

 سورة احلج -22

مم خم حم جم يل ىل مل خل
 سورة النور -24

 مك لك اك يق ىق يف ىف

مح جح مج حج مث
 ة األحزاب سور -33

 جض مص خص حص مس خس حس
 سورة يس -36

مئ زئ رئ
 سورة الشورى -42

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 سورة األحقاف -46

ىنين من خن حن
 سورة النجم -53

 مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جن
  املنافقون سورة-63

ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 ۀ ۀ ڻ

 سورة القلم -68

يم ىم مم خم
 سورة احلاقة -69

جئ يي ىي
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 األحاديث فهرس
 

 الصفحة طرف الحديث م

 185 ..((فالكبد الدمان وأما واجلراد، فاحلوت، امليتتان فأما ودمان، ميتتان لنا أحلت))  1
 216 ((خانك من ختن وال ائتمنك، من إىل األمانة أد))  2
، 113 ((املسلمني عن احلدود ادرءوا))  3

125 
 119 ((املسلمني عن احلدود ادرؤوا))  4
 35 ..((الشك، فليطرح أربًعا، أم ثالثًا صلى كم يدرج  فلم صالته، يف أحدكم شك إذا))  5
 52 ..(( مث ليسلم مث عليه فليتم بالصوا فليتحرَّ  صالته، يف أحدكم شك إذا))  6
 36 ..(( خيرجنّ  فال ال، أم شيءٌ  منه أخرج عليه فأشكل شيًئا؛ بطنه يف أحدكم وجد إذا))  7
 114 ..(( أصاهبا، الذي على وأقامه احلد، عنها فدرأ)  النيب عهد على امرأة اْسُتْكرجه تج ))  8
 78 ..((بطنها يف وما فقتلتها جرحب األخرى إحدامها فرمت هذيل؛ من امرأتان اقتتلت))  9
 76 ..(( منها األبل؛ من مائة والعصا؛ بالسوط، كان ما العمد؛ شبه اخلطأ دية إن أال))  10
 187 ((البحر صيد لكم ذكى اهلل إن))  11
 151 ((عليكم حرم فيما شفاءكم جيعل مل اهلل إن))  12
 94 ..(( نقتلها أال فقيل ،هبا فجيء منها؛ فأكل مسمومة، بشاة)  النيب أتت يهودية أن))  13
 158 ((ألبيك ومالك أنت))  14
 173 ((ثالثًا اجلاللة الدجاجة حيبس كان أنه))  15
 151 ((داء ولكنه بدواء، ليس إنه))  16
 139 ..(( إين اللهم قال أصبح إذا ،كان ضمضم أيب مثل يكون أن أحدكم أيعجز))  17
 158 ((فصاعًدا دينار ربع يف اليد تقطع))  18
 210 ((شيًئا به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على الّلهج  حقُّ ))  19
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 الصفحة طرف الحديث م

 159 ((باملعروف وولدك يكفيك ما خذي))  20
 172 ((دجاًجا يأكل النيب رأيت))  21
 83 ((حبرًا النار وحتت نارًا، البحر حتت فإن))  22
 138 ((حرام عليكم وأعراضكم؛ وأموالكم، دماءكم، فإن))  23
 145 ..(( أجتمع فقال اخلمر، ريح منه ووجد أحسنت، فقال)  اهلل رسول على قرأت))  24
 227 ((مبخلوق وليس اهلل، كالم القرآن))  25
 95 ..(( يهود من امرأة له فأهدت الصدقة، يقبل وال اهلدية، يأكل)  اهلل رسول كان))  26
 231 ((ميني كفارة))  27
 186 ((مذبوح البحر يف شيء كل))  28
 186 ((فأ ك ل هُ  بعضو بعضهم فأتاه ،(معكم كان إن ون اأ ْطعمُ  اهلل، أخرجه رزقًا كُلوا،))  29
 237 ((ليال ثالث فوق أخاه يهجر أن ملسلم حيل ال))  30
 222 ((بكر أبا يا التقسم))  31
 117 ((غمزت لعلك قبلت، لعلك))  32
 183 ((تأكلوه فال طفا وما فكلوه، عنه جزر أو البحر، ألقى ما))  33
 194 ((هبا فشأنكم ، بقالً  هبا حتتفئوا أو ، تغتبقوا أو تصطبحوا، مل ما))  34
 232 ((أشرك فقد اهلل بغري حلف من))  35
 226 ((ليصمت أو باهلل فليحلف حالًفا كان من))  36
 21 ((الدين يف يفقهه خريًا به اهلل يرد من))  37
 171 ((وألباهنا اجلاللة، أكل عن)  اهلل رسول هنى))  38
لة، أكل عن)  اهلل رسول هنى))  39  172 ((وألباهنا اجلالَّ
 173 ..(( حيمل وال لبنها، ويشرب حلمها، يؤكل أن اجلاللة عن)  اهلل رسول هنى))  40
 191 ((يغنيك غىن عندك هل))  41
 133 ..(( أْور ق   من فيها هل) قال. محرٌ  قال(  ألواهنا ما) قال. نعم قال( إبجلٍ  من لك هل))  42
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 الصفحة طرف الحديث م

 185 ((ميتته احلل ماؤه، الطهور هو))  43
 144 ..(( فرجع قال. إليه وتب اهلل فاستغفر ارجع وحيك فقال طهرين، اهلل، ولرس يا))  44
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 اآلثار فهرس
 الصفحة طرف األثر م
 112 ..((بالشبهات يُدرأ احلد أن خالف وال ، استطعت ما فادرأ احلد، عليك اشتبه إذا))  1
 116 ((معطل فهو وعسى؛ لعل احلد يف كان إذا))  2
 160 ((متاعكم سرق خادمكم قطع، يهعل فليس أرسله،))  3
 114 ..(( لعلك ، غ يـْر ى لعلك فقال زنيت، إين فقالت علًيا، أتت اهلمدانية شراحة أن))  4
 111 . ..((ترجم أن هبا فأمر أشهر لستة ولدت قد امرأة أتته)  عفان بن عثمان أن))  5
 115 ..(( وهم يقتلوها أن كاد حىت الناس عليها اجتمع بامرأة حنن إذ ل بجم كَّة إنا))  6
 145 ..(( ركعتني، الصبح صلى قد معيط أيب بن عقبة بن بالوليد وأيت عثمان، شهدت))  7
 184 ((طافًيا مسًكا تر مامل ُكل))  8
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