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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
ٍاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على خري مبعوث للعاملني، حممد  ً ً ً ً

  :وبعد . الصادق األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني

فإن لعلم الفروق الفقهية أمهية كبرية وفوائد جليلة يف دراسة الفقه اإلسالمي، إذ به ميكن 
 ومعرفة علل األحكام، وإحلاق املسائل الفقهية للفقيه االطالع على مدارك الفقه ومآخذه،

املتشا�ة يف الصورة ببعضها من عدمه، وال يكون ذلك إال مبلكة راسخة ودراية تامة بعلم 

 .ًوقد أشار العلماء قدميا إىل أمهية معرفة هذا العلم. الفروق الفقيهة
أنه مل يفرده بكتاب مستقل، وكان من أبرز العلماء الذين أعطوا هذا العلم العناية الالزمة إال 

اإلمام أبو حممد موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي املتوىف سنة 

ًفروقا كثرية بني ) املغين( يف مؤلفاته، وخاصة كتاب – رمحه اهللا تعاىل –ه، فقد أودع ٦٢٠
العلمية، -اهللا تعاىل رمحه –الفروع واألصول، وألمهية هذا العلم، ومكانة اإلمام ابن قدامة 

امجع الفروق الفقهية املتعلقة باجتماع على فروق كثرية، رغبت أن ) املغين(واشتمال كتابه 

  ).دراسة فقهية مقارنة(احلدود وتداخلها، 
  :مشكلة البحث

 متفرقة مل -  رمحه اهللا- لإلمام ابن قدامة) املغين( ّملا كانت الفروق الفقهية اليت حيويها كتاب 

املتعلقة باجتماع احلدود ّ الفروق اليت نص عليها املؤلف ُ ودراستها،  قصدت مجعيتم مجعها
ًودراستها دراسة فقهية مقارنةوتداخلها،  ً.  

  :حدود البحث

باجتماع احلدود   املتعلقة-  رمحه اهللا تعاىل- دراسة الفروق الفقهية عند اإلمام ابن قدامة
  ).املغين (همن كتابوتداخلها، 

  .قو فر وجدته من الفروق ثالثةما وقد بلغ عدد 

وستكون الطبعة املعتمدة مبشيئة اهللا لكتاب املغين طبعة دار عامل الكتب، الطبعة السادسة، 
  .حتقيق الدكتور عبدا هللا بن عبد احملسن الرتكي، والدكتور عبد الفتاح بن حممد احللو

  :مصطلحات البحث
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

َالذي يذكر فيه ا(هو العلم : علم الفروق الفقهية ًلفرق بني النظائر املتحدة تصويرا ومعىن، ُ ّ
ُ ّاملختلفة حكما وعلة ً ُ()١(.  

   .)٢(ا هللاًهو عقوبة مقدرة وجبت حق: ، ويف الشريعة املنع :احلد يف اللغةمجع حد، و :الحدود

  :أهمية البحث

 أمهية علم الفروق الفقهية، فقد اعتىن الفقهاء بالفوارق املؤثرة بني الفروع املتشا�ة،  -١
فتاويهم ومؤلفا�م، وزاد من عنايتهم به أن أفردوه بالتأليف وخصوه يف 

 .بالتصنيف

فهي متكن الفقيه من التمييز بني املسائل املتشا�ة، وإدراك ما بينها من وجوه االتفاق 
 .واالفرتاق، وتبصره حبقائق األحكام

اليت أثارها بعض إن من أهم الفوائد املرتتبة على معرفة الفروق الفقهية، إزالة األوهام  -٢

من ا�موا الفقه بالتناقض يف تسويته بني املختلفات، فبمعرفة أسباب التفريق يف 
 .احلكم بني الصور املتشا�ة يدرك وهن مثل هذه االعرتاضات وسقوطها

لتعلقها حبفظ الضروريات ) اجتماع احلدود وتداخلها(أمهية الفروق املتعلقة مبسائل  -٣

 .ا�تمعوحتقيق األمن ، والعدل يف 
أغىن شروح اخلرقي على اإلطالق، وأشهرها باالتفاق، ومما من يعد كتاب املغين  -٤

جعل استخراج الفروق الفقهية منه يف غاية األمهية ما متيز به اإلمام موفق الدين 

 . من قوته الفقهية وامتالكه أدوات االجتهاد يف الفقه-رمحه اهللا تعاىل- 
  الدراسات السابقة

جلهات املعنية �ذا الشأن،كاجلامعات واملراكز العلمية، يف فهارس الرسائل بعد البحث يف ا

العلمية يف مكتبة امللك فهد الوطنية، ومركز امللك فيصل لألحباث، ومكتبة جامعة ا إلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، ومكتبة املعهد العايل للقضاء، ومكتبة جامعة امللك 

ا استطعت الوقوف عليه من كتب الفروق الفقهية املطبوعة، سعود، وبعد الرجوع إىل م

والبحث يف الشبكة العنكبوتية، فلم أجد من تفرد وكتب ومجع يف الفروق الفقهية عند ابن 
، إال أن هناك  بعض الدراسات يف الفروق الفقهية ولكنها  يف كتابه املغين-رمحه اهللا–قدامه 

                                                           

  ).١/٧(األشباه والنظائر،جالل الدين السيوطي(١) 

  ).١/٦١(أنيس الفقهاء  (٢)
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كون  يف كتب الفقه عامة، أو يف جانب من جوانب ختتلف عن هذه الدراسة؛ أل�ا إما أن ت

ُالفقه، أو أ�ا تتطرق يف حبثها إىل كتب أخر، وعلماء أخر ُ. 
  :وكان مما وجدته من الكتب اليت هلا صلة مبوضوع البحث ما يلي

لفضيلة الشيخ ) الفروق الفقهية يف املذهب احلنبلي كما يراها ابن قدامة املقدسي( - 

ًوكان منهجه قائما على مجع الفروق الفقهية ، د الغطيملعبدا هللا بن مح/الدكتور
دون التفصيل يف ) والصيام، والزكاة، والطهارة، الصالة(الواردة يف باب العبادات

 . املسائل 

  :وختتلف هذه الدراسة عما أنا بصدده يف هذا البحث من حيث
ثي الذي أن هذه الدراسة عمدت إىل الفروق الفقهية يف باب العبادات خبالف حب - 

 .املتعلقة باجتماع احلدود وتداخلهاسيكون الفروق الفقهية 

أن هذه الدراسة قائمة على مجع الفروق الفقهية فقط دون التفصيل خبالف حبثي  - 
  .القائم على اجلمع والدراسة الفقهية املقارنة

  :أما ما وجدته من البحوث والرسائل العلمية ما يلي

يف كلية الشريعة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة مشروع الفروق الفقهية الذي حبث  - 
 .املنورة

الفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف حد الزنا (وكان من ضمن رسالة دكتوراه بعنوان 

  .   سراج الدين بالل/ إعداد) والقذف والسرقة دراسة موازنة بني املذاهب األربعة
  :إال أن هذه الدراسة ختتلف عن حبثي من حيث

والتوثيق والدراسة من كتب الفقه اليت ال ختتص ،  مت مجع الفروق من كتب الفروقأنه - 

بالفروق، خبالف دراسيت القائمة على االقتصار يف مجع الفروق على كتاب املغين 
 .فقط، دون الرجوع إىل كتب الفروق الفقهية- رمحه اهللا تعاىل- لإلمام ابن قدامه

خبالف حبثي فأذكر فيه وجه ، بني املسائل فقطكما اقتصر الباحث على ذكر وجه الفرق 

الفرق بني املسائل وأذكر وجه الشبه بينهما، وعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر القول 
الراجح يف املسائل مث أتوصل إىل احلكم على الفرق الذي ذكره ابن قدامه من ناحية القوة 

  .والضعف
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 األئمة يف الفروق الفقهية أما حبثي فهو من أن هذه الرسالة ال يتم فيها دراسة منهج أحد من

 فيها، مع تصدير الرتمجة له، والتعريف –رمحه اهللا تعاىل–دراسة منهج ابن قدامة صميمه 
 .بكتابه املغين

 :أهداف البحث

 من كتاب  اجتماع احلدود وتداخلها، مجع الفروق الفقهية املتعلقة مبسائل .١
 .هية مقارنةالبن قدامة ودراستها دراسة فق) املغين(

 .بيان أوجه االتفاق واالفرتاق بني املسائل املتشا�ة .٢

 .دراسة املسائل املتشا�ة دراسة فقهية مقارنة مع ذكر القول الراجح  .٣
  ).املغين( بيان منهج ابن قدامة يف الفروق يف كتابه  .٤

  :أسئلة البحث

 داخلها؟املتعلقةباجتماع احلدود وتما الفروق الفقهية اليت أوردها ابن قدامة  -١
 ما أوجه االتفاق واالفرتاق بني املسائل املتشا�ة ؟ -٢

 ما أقوال العلماء يف املسائل املتشا�ة، وما القول الراجح؟ -٣

  ؟)املغين( ما منهج ابن قدامة يف الفروق يف كتابه  -٤
  :منهج البحث

  .أسري يف هذا البحث على املنهج االستقرائي، االستنباطي

  :إجراءات البحث
 يف كتابه املغين، - اهللا تعاىلرمحه -ج الفروق الفقهية اليت ذكرها اإلمام ابن قدامة استخرا:ًأوال

  .املتعلقة باجتماع احلدود وتداخلها

  :دراسة املسائل حسب ما يلي: ًانيثا
  إلمام اا ه، ومن مث أذكر املسألة اليت أورد)الفرق بني(أعنون للمسألة بتصدير عبارة

 .ُفرق فيها وأتبعها باملسائل املشا�ة هلا ال-رمحه اهللا تعاىل–ابن قدامة 

  مع االكتفاء بالقدر ) الفرق فيها(ُأورد نص املسألة اليت ذكر اإلمام ابن قدامة عبارة
 .الذي تتضح معه املسائل املتشا�ة، وبعبارة الفرق املنصوص عليها

  أجتهد يف استنباط وجه الشبه والفرق بني املسائل املتشا�ة. 

 ل دراسة فقهية مقارنة للتوصل من خالل ذلك إىل بيان قوة الفرق أو مث أدرس املسائ
 :ضعفه، وذلك حسب ما يلي

أقتصر يف نقل األقوال على املذاهب األربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة،  -١
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ًوأرتبها حسب الرتتيب الزمين هلا، وإن أورد اإلمام ابن قدامة يف املسألة قوال لغري 
 .ُنقلتهالذي ربعة املذاهب األ

�أجتهد يف ختريج حكم املسألة الفقهية، وذلك عندما ال أجد نصا يف املسألة يف كتب  -٢
 .املذهب

�ال أشري للمذهب فيما لو مل أجد نصا يف املسألة ومل أمتكن من التخريج بعد حماولة  -٣ ِ

 .البحث يف كتب املذهب

ِّأدعم األقوال اليت أنقلها عن املذاهب األربعة بذكر -٤  بعض من وافقهم من العلماء، ُ

ُوأقتصر يف ذلك على من يوردهم اإلمام ابن قدامة يف املسألة، وسأذكرهم بعد عرض 
 .املذاهب األربعة، وأرتبهم حسب الرتتيب الزمين هلم، وأكتفي باملغين يف التوثيق

أرتب األقوال مبتدئة بالقول الراجح فاملرجوح، وإن كان يف املسألة أكثر من قولني،  -٥

 .فإين أرتبها على هذا النحو إىل أن أنتهي إىل القول األضعف بينها
إن كانت املسألة حمل إمجاع أو اتفاق أنقل نصوص الفقهاء اليت تدعم هذا اإلمجاع أو  -٦

  .االتفاق وأكتفي �ا يف التوثيق

ًأذكر أدلة األقوال متبعة كل دليل مبا ورد أو ميكن أن يرد عليه من إجابة، وما نوقشت  -٧
ميكن أن تناقش به تلك اإلجابات، وذلك للمسألة اخلالفية اليت ذكر ابن قدامة أو 

الفرق يف حبثه هلا، أما املسائل اليت تشتبه �ا، واملسائل حمل اإلمجاع أو االتفاق، فإين 

  .سأكتفي بذكر األدلة دون إيراد اإلجابات واملناقشات عليها
، وأما )نوقش(أو) أجيب: (ة بعبارةُأشري ملا مت نقله من إجابات أو مناقشات موثق -٨

أو ) ميكن أن جياب(ُاإلجابات واملناقشات اليت مل يتم توثيقها فإين أشري إليها بعبارة 

  .وهي اجتهاد من الباحثة) ميكن أن يناقش(
ُأبني الراجح يف املسألة، مع بيان سبب الرتجيح، فإن كانت األسباب منقولة فإين  -٩

 . فهي اجتهاد من الباحثةأوثق مراجعها يف احلاشية وإال

  .أذكر اخلالصة يف احلكم على الفرق بالقوة أو الضعف - ١٠
  .توثيق اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية: ًرابعا

 ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث يف أول موضع هلا، وذلك من مصادرها :ًخامسا

 ورقم اجلزء والصفحة، ورقم احلديث أو َاملعتمدة بذكر من خرجها، واسم الكتاب والباب،
األثر، فإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني  فسأكتفي بتخرجيه من أحدمها، وإن مل 

ّيكن يف واحد منهما فإين سأخرجه من املصادر احلديثة، مع بيان درجته بنقل كالم أهل 
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  .ل، فإن تكرر احلديث أو األثر عزوته للموضع األو- إن وجدت- الشأن فيه
 توضيح الكلمات واأللفاظ الغريبة يف أول موضع هلا بنقل كالم أهل الشأن يف :ًسادسا

  .املعاجم اللغوية والفقهية
الرتمجة لألعالم يف أول موضع هلا ترمجة موجزة عدا املعروفني منهم  اخللفاء الراشدين : ًسابعا

  .واألئمة األربعة
 الكتاب مث رقم اجلزء، إن وجد، مث رقم توثيق املعلومات من مصادرها بذكر اسم: ًثامنا

الصفحة، فإن كان السم الكتاب مطابق يف نفس الفن فإين سأذكر مؤلفه للتفريق بينهما، 
ُورتبت الكتب حسب تاريخ وفاة املؤلف، فإن وجد كتابان فأكثر هلا نفس تاريخ الوفاة أو 

  .»ال«دون تاريخ للوفاة، رتبتها حسب حروف املعجم من غري اعتبار 
ُ وضع خامتة يف �اية البحث توضح أهم النتائج اليت أخلص إليها وأهم التوصيات:ًتاسعا ُ.  
ًأتبع البحث بفهارس عامة؛ تسهيال للقارئ:ًعاشرا ِ ُ.  

  :خطة البحث
  :على النحو اآليتقائمة املصادر وخامتة، وومبحثني، قسمت البحث إىل  مقدمة، ومتهيد، 

 وحدوده، وأمهية املوضوع وأسباب اختياره،  وتشتمل على مشكلة البحث:المقدمة
  .والدراسات السابقة، وأهداف البحث وأسئلته، ومنهج البحث وإجراءاته

 وعلم الفروق - رمحه اهللا تعاىل-  ويشتمل على دراسة تعريفية خمتصرة بابن قدامة:التمهيد
  :الفقهية وهي كالتايل

  .ترمجة موجزة) يناملغ(وبكتابه - رمحه اهللا- التعريف بابن قدامه: أوال
  .وأمهيتها، ومؤلفا�ا،التعريف بعلم الفروق الفقهية:ثانيا
  . يف الفروق الفقهية-  اهللا تعاىلرمحه–بيان منهج ابن قدامة : ثالثا

  :باجتماع الحدود ، وفيها مطلب واحدالفروق الفقهية المتعلقة : المبحث األول
اىل، وبني اجتماعها خالصة لآلدمي الفرق بني اجتماع حدود خالصة هللا تع: المطلب األول

  .يف استيفاء مجيعها
  :نمطلباوفيه  الحدود، تداخلبالفروق الفقهية المتعلقة : الثانيلمبحث ا

  .نيَني، والقطعَلتحد الشرب والقذف، وبني تداخل الق الفرق بني تداخل :ولالمطلب األ
ها قتل حقا هللا تعاىل، وبني  الفرق بني املواالة يف استيفاء احلقوق اليت في:نيالمطلب الثا

  .املواالة يف استيفاء احلقوق اليت فيها قتل حقا لآلدمي
  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  .قائمة املصادر واملراجع
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ا 
   وبكتابه المغني– رحمه اهللا –التعريف بابن قدامة : ًأوال

  -مه اهللارح- )١ (التعريف بابن قدامة  - أ

 اسمه ونسبه: 

 موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن )٢ (هو أحد األئمة األعالم وشيخ اإلسالم
حممد ابن قدامه بن مقدام بن نصر بن عبد اهللا بن حذيفة بن يعقوب بن القاسم بن 

إبراهيم بن إمساعيل بن حيي بن حممد بن سامل ابن الصحايب اجلليل عبد اهللا ابن أمري 

َماعيـليَ اجلالعدوي القرشي نسبا،- رضي اهللا عنهما-ؤمنني عمر بن اخلطابامل ْ
ِ َّ

 املقدس )٣ (
  .)٤ ()املوفق(موطنا، مث الدمشقي الصاحلي مهاجرا، ويعرف ب

 مولده ونشأته  

ْمجاعيل(يف شعبان سنة إحدى وأربعني ومخسمائة للهجرة، بقرية - رمحه اهللا–ولد املوفق 
ِ ََّ (

لده بأسرته إىل دمشق بسبب احلروب الصليبية واستيالء الفرجنة مث هاجر وا. يف فلسطني

وهناك بني حلق الذكر ومراكز العلم، بدأ املوفق يفتح . ه٥٥١على بيت املقدس سنة 

بصره ويقلب مسعه على خمتلف العلوم والفنون، ناهيك عن نشأته يف أحضان هذه األسرة 
منها بالدرر واجلواهر بعد صرب وجماهدة، العلمية العريقة الكرمية، والبيئة السليمة فخرج 

فحرر . وجلد ومثابرة وكان من مثرة ذلك ما كان له وملصنفاته من ظهور وذيوع وعلو منزلة

وأبدع وناظر فأقنع وكفى وشفى، وليس هذا بغريب على أسرة كرمية مشهورة بالعلم 
  .والفضل والتقى والصالح

 مقدام بن نصر أبو العباس املقدسي أمحد بن حممد بن قدامة بن-رمحه اهللا- فوالده

ه، من العلماء الصاحلني، ٥٥٨ه واملتويف عام ٤٩١اجلماعيلي احلنبلي، املولود عام 

                                                           

ـــة ) ٣/٢٨١(، ذيـــل طبقـــات احلنابلـــة ) ١٧/٢٣(، الـــوايف بالوفيـــات ) ٢٢/١٦٦(ســـري أعـــالم النـــبالء (١)  ، البداي

  ).٢/٣٤٦(، املقصد األرشد ) ١٣/٩٩(والنهاية 

  ).١/٢٠٥,٢٠٤,١٨٥(املدخل املفصل .  �ذا اللقب وبشيخ املذهب يف زمانه-رمحه اهللا-تفرد املوفق) ٢(

َمجاعيــــل(نــــسبة إىل ) ٢( ْ
ِ معجــــم البلــــدان .  بفــــتح اجلــــيم وتــــشديد املــــيم، قريــــة يف جبــــل نــــابلس مــــن أرض فلــــسطني)ََّ

)٢/١٨٥.(  

، )٤/١٣٣( ، وذيـل طبقـات احلنابلـة)٢/١٥( ،والبدايـة والنهايـة)٩-٢٢/٥( انظر يف ترمجته سري أعالم النـبالء(٤) 

  ).٤/٦٧  ( واألعالم
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َوالعباد الزهاد الفضالء، وهو خطيب مجاعيل قبل هجرته عنها ْ
ِ وهو الذي درس أوالده . ََّ

  .)١ (احلديث ونشأهم على العلم والفضائل واألخالق
ْجبماعيل كان . ه٥٢٨ولد سنة ) أخو املوفق(  أبو عمر حممد بن أمحدمث يأيت ابنه الشيخ

ِ َّ َ
ًعاملا، زاهدا، عابدا، صواما ًً ، وهو الذي توىل تربية املوفق وتعليمه يف ه٦٠٧تويف سنة . ً

صغره، وكان املوفق يدعوا له ويثين عليه، ومكانته ال تقل عن مكانة املوفق يف علمه 
 .)٢ (وفضله وزهده

عن آخرين يف الصاحلية ممن ازدهر �م املذهب خاصة، والعلم - رمحه اهللا- وفقمث أخذ امل

ّمنهم وهبة اهللا بن هالل الدقاق. عامة   .، وغريهم)٤ (، وأيب الفتح ابن البطي)٣ (ِ
و�ذا نرى أن املوفق قد استند يف نشأته إىل قاعدة سلفية قوية وسليمة قوامها العلم والتقى 

 .كة يف علمه، ونفع به املسلمني كافةفأنزل اهللا الرب. والصالح

 مذهبه الفقهي: 
فمعروف أنه من أئمة فقهاء احلنابلة، فهو يف املذهب احلنبلي شيخ : أما مذهبه الفقهي

ومؤلفاته . )٥ (قد بلغ رتبة االجتهاد املطلق يف فقهه. اإلسالم يف وقته وإمام املذهب

 )املقنع( على ذلك، ومنها دةشاه-تعاىلرمحه اهللا - املتعددة يف فقه اإلمام أمحد 
ًيف األصل موضوعا على مذهب اإلمام ) املغين(وإذا كان كتابه ). املغين(و )الكايف(و

� مصدرا مهما من مصادر الفقه يعتربونه- األزهروباألخص يف - أمحد، فإن العلماء  ً
                                                           

  ).١/١٧٢(ملقصد األرشد ، ا) ٨/٥٥(، الوايف بالوفيات ) ٣٨/٢٤٦( تاريخ اإلسالم (١)

  ).٦-٢٢/٧(، وسري أعالم النبالء )٥٢-٤/٥٧(ذيل الطبقات البن رجب) ٢(

هــو أبــو القاســم هبــة اهللا بــن احلــسن بــن هــالل بــن علــي بــن محــصاء العجلــي، الــسامري، الــشيخ اجلليــل، مــسند ) ٣(

ولـد سـنة إحـدى . فريـةبغداد، الكاتب، مث البغـدادي، ابـن الـدقاق، شـيخ معمـر، صـحيح الروايـة، مـن أهـل الظ

تـويف يف تاسـع عـشر احملـرم، سـنة . أقـدم مـشاخينا مساعـا-فيمـا أظـن -هـو : قـال ابـن قدامـة. وسبعني وأربع مائـة

 )٢٠/٤٧١(سري اعالم النبالء : ينظر. اثنتني وستني ومخس مائة

محــد بـــن ســـلمان هــو الـــشيخ اجلليــل، العـــامل، الــصدوق، مـــسند العــراق، أبـــو الفــتح حممـــد بــن عبـــد البــاقي بـــن أ) ٤(

هــو شــيخنا : قــال الــشيخ موفــق الــدين. ســنة ســبع وســبعني وأربــع مائــة: ولــد. البغــدادي، احلاجــب، ابــن البطــي

كان حريصا على نشر العلم، صدوقا، تويف يـوم اخلمـيس، سـابع : وشيخ أهل بغداد يف وقته، وقال ابن النجار

ســري أعــالم النـــبالء : ينظــر.  ة بــاب أبــرزوعــشرين مجــادى األوىل، ســنة أربــع وســتني ومخــس مائــة، ودفـــن مبقــرب

)٢٠/٤٨٣.( 

  ).١/٤٨٦(املدخل املفصل ) ١(
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 ن رشدالب) بداية ا�تهد(، و)١(لإلمام النووي )ا�موع(املقارن، ويضعونه جبانب كتاب 

)٢(.  
 فقد شهد له علماء عصره، ومن بعدهم بالفضل والعلم واألخالق :أما مكانته العلمية

-الكرمية، فهو شريف النسب، حيث يتصل نسبه إىل اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب 
  .كما تقدم- رضي اهللا عنه

   :ومما قيل في الثناء عليه
ًشق، وكان ثقة حجة نبيال، غزير كان إمام احلنابلة جبامع دم: ")٣ (قال ابن النجار

ًالفضل، نزها، ورعا عابدا، على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل  ً ً
  ")٤ (أن يسمع كالمه

  -ما دخل الشام ()٥ (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  

                                                           

شــيخ : حيــي بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن احلزامــي احلــوراين، النــووي، الــشافعي، أبــو زكريــا، حميــي الــدين:  هــو(١) 

إليهـا ) ن، بـسوريةمـن قـرى حـورا(مولده ووفاته يف نوا . املذهب وكبري الفقهاء يف زمانه، عالمة بالفقه واحلديث

ًنسبته، تعلم يف دمشق، وأقام �ا زمنا طويال كان زاهدا، عابـدا، ورعـا، صـواما ً ً ً ً البدايـة : ، ينظـر)ه٦٧٦(تـويف . ً

 ).١٥٠-٨/١٤٩(، األعالم)٢٧٩-١٣/٢٧٨(والنهاية

مل ينـشأ ابن رشد احلفيد حممد بن أمحد بن حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب، العالمـة، فيلـسوف الوقـت، :  هو(٢)

ُباألنـدلس مثلــه كمــاال وعلمــا وفــضال، وكــان متواضــعا، مــنخفض اجلنــاح، يقــال عنــه ً ً ُإنــه مــا تــرك االشــتغال مــذ : ًً
ًليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سـود يف مـا ألـف وقيـد حنـوا مـن عـشرة آآلف ورقـة، ومـال : عقل سوى ليلتني

ً الفقـــه واخلـــالف، وبـــرع يف الطـــب، حمبوســـا بـــداره إىل علـــوم الكمـــاء، فكانـــت لـــه فيهـــا اإلمامـــة، كـــان أوحـــد يف

، شـذرات )٣٠٩-٢١/٣٠٧(سري أعالم النـبالء: ينظر. مبراكش، يف أواخر مخس وتسعني ومخس مائة للهجرة

 ).١١/٢٢٦(الذهب

حمــب الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــود بــن حــسن بــن هبــة اهللا بــن حماســن البغــدادي، ابــن :  ابــن النجــار هــو)٣(

ينظــر طبقــات الــشافعية الكــربى . تــويف ســنة ســتمائة وثــالث وأربعــني. ب الــذيل علــى تــاريخ بغــدادالنجــار، كتــ

  ).١٣٤-٢٣/١٣١(، سري أعالم النبالء )٢٨٤-١٧/٢٨٣(، البداية والنهاية )٩٩-٨/٩٨(للسبكي 

  ).٣/٢٤٨( ذيل طبقات احلنابلة (٤)

 بـن أيب القاسـم النمـريي احلـراين مث الدمـشقي أبـو أمحد بن عبد احلليم بن عبدالسالم بـن عبـداهللا: ابن تيمية هو) ٣(

ه، وقـدم مـع والـده إىل دمـشق وهـو صـغري وطلـب العلـم ٦٦١العباس، تقـي الـدين ابـن تيميـة، ولـد حبـران سـنة 

ًوحـرص عليــه وكــان دكيـا كثــري احملفــوظ فــصار إمامـا يف التفــسري وعاملــا يف األصــول والفـروع والنحــو وغريهــا تــويف  ً ً

  ).١٤/١٧١(، البداية والنهاية )١/١١٤(الدرر الكامنة . انظر. ه٧٢٨شق سنة ًمعتقال بقلعة دم
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  .)٢()أفقه من الشيخ املوفق- )١ (بعد األوزاعي
ًإماما يف القرآن وتفسريه، إماما - رمحه اهللا-كان: (-يذ املوفقتلم-) ٣ (وقال الضياء املقدسي ً

ًيف علم احلديث ومشكالته، إماما يف الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما يف النجوم السيارة  ً
  .)٤()واملنازل

ِّ ابن املين–وقال شيخه 
َ

ُأسكن هنا، فان بغداد مفتقرة إليك، وأنت خترج من : (-  )٥ ( ُ

إىل غري ذلك من الشهادات الغالية والتز كيات الوافية . )٦ ()ها مثلكبغداد وال ختلف في

  اليت استحقها جبدارة، من صفوة علماء عصره، وممن جاء بعده
 مؤلفاته  

ثروة علمية عظيمة يف خمتلف العلوم والفنون جتلت يف مصنفاته يف -رمحه اهللا–للموفق 

واألنساب والفضائل وغريها من أصول الدين وأصول الفقه، والتفسري، واحلديث، والفقه 
وكان هلذه املصنفات األثر الكبري يف إثراء املذهب خاصة والعلم . املختصرات واملطوالت

فذاع . فاستفاد منها الطالب، والباحثون وقام على خدمتها الشارحون واحملققون. عامة

                                                           

من كبار تـابعي التـابعي، وأئمـتهم . هو أبو عمروا، عبدالرمحن بن عمرو األوزاعي، حافظ فقيه جمتهد:  األوزاعي(١)

املـسند : ه لـه كتـابًه كان رأسا يف العلم والعمل، جم املناقب، إمام أهل الشام يف زمان٨٨البارعني، ولد سنة 

ـــــــــسنن، واملـــــــــسائل ـــــــــويف ســـــــــنة . وال ، شـــــــــذرات الـــــــــذهب ٧/٢٢٦طبقـــــــــات ابـــــــــن ســـــــــعد . انظـــــــــر. ه١٥٧ت

)١/٢٤١،٢٤٢.( 

 ).٥/٨٨(  شذرات الذهب،) ٤/١٣٦ ( ذيل طبقات احلنابلة(٢)

 الـضياء املقدسـي هـو حممـد بـن عبـد الواحـد بـن أمحـد بـن عبـد الـرمحن املقدسـي، الـصاحلي، احلـافظ الكبـري، أبـو )١(

عبــد اهللا، ولــد ســنة تــسع وســتني ومخــسمائة، وهــو حــافظ، مــتقن ثبــت ثقــة، ورع تقــي زاهــد عابــد، أكثــر مــن 

 ينظـر سـري أعـالم .تويف سنة ثالث وأربعني وسـتمائة. َّالتصنيف، وقد وصف الذهيب تصانيفه بأ�ا نافعة مهذبة

-٧/٣٨٧(ذهب ، شـــذرات الـــ)٥٢١-٣/٥١٤(، الـــذيل علـــى طبقـــات احلنابلـــة )١٣٠-٢٣/١٢٦(النـــبالء 

٣٩١.(  

 ).٢٢/١٦٩(، وسري أعالم النبالء )٤/١٣٦(ذيل الطبقات البن رجب ) ٢(

ِّ نــصر بــن فتيــان بــن مطــر النهــرواين، مث البغــدادي، أبــو الفــتح، املعــرف بــابن املــين، صــرف مهتــه طــول عمــره إىل )٥(

ًالفقه، أصوال وفروعا، مذهبا وخالفا فربع بالفقه، أخذ الفقه على يديه خلق  ً ً تويف سـنة مخـسمائة وثـالث . كثريً

، ســــري أعــــالم )٣٦٦-٢/٣٥٤(، الــــذيل علــــى طبقــــات احلنابلــــة )١٦/٥٩٩(ينظــــر البدايــــة والنهايــــة . ومثــــانني

 ).١٣٨-٢١/١٣٧(النبالء 

  ).٢٢/١(، وسري أعالم النبالء ) ٤/١٣٦( ذيل الطبقات البن رجب (٦)
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ً، وصارت مرجعا صيتها وانتفع �ا العام واخلاص، واحتلت حيزا كبريا يف املكتبة اإلسالمية
ًألحكام اإلسالم وعلومه، وال زالت منهال عذبا وموردا صافيا لطالب العلم ورواده ًً ً.  

فكان من مصنفاته ما هو مطبوع أو خمطوط أو مما ذكرته املصادر واملراجع فجاءت على 

  :النحو التايل

  :ومنها-: المطبوع: أوال
 .وهو للمبتدئني على رواية واحدة: العمدة -١

 )١ (املقنع -٢

  .الكايف يف الفقه -٣
 .)٢ (يف شرح خمتصر اخلرقي: املغين -٤

  وغريها .منهاج القاصدين، يف فضل اخللفاء الراشدين -٥

  -: )٣ (المخطوط: ثانيا
   فيه مسلسل العيدين)٤ (جزء

 .الفوائد -١

 .تسهيل املطلب يف حتصيل املذهب -٢
  .الصراط املستقيم يف بيان احلرف القدمي -٣

  :)٥ (راجعما نقلته المصادر والم: ًثالثا

  .الزهد يف علوم القرآن -١
 .مشيخة شيوخه -٢

                                                           

ًوقد اعتىن به فقهاء املذهب شرحا واختصارا وحتشية) (١ ً. 

َعمــر بــن احلــسني بــن عبــد اهللا بــن أمحــد اخلرقــي، واخلرقــي نــسبة إىل بيــع اخلــرق والثيــاب، شــيخ : أبــو القاســم هــو) (٢
ِ

: ينظـر. تـويف سـنة ثالمثائـة وأربـع وثالثـني. احلنابلة، له مـصنفات كثـرية لكنهـا احرتقـت ومل يعـرف لـه إال خمتـصره

، )١٨٧-٤/١٨٦(، شــــذرات الــــذهب )٣٦٤-١٥/٣٦٣(ســــري أعــــالم النــــبالء  ،)٢/٧٥(طبقــــات احلنابلــــة 

  ).٢/٢٩٨(املقصد األرشد 

القواعــد والــضوابط الفقهيــة يف كتــاب املغــين البــن قدامــة مــن أول كتــاب احلــدود إىل �ايــة كتــاب اجلزيــة، حملمــد ) (٣

  ).٣٦-٣٥(السعدان، رسالة دكتوراه 

  ).٦٥٦ /٢(املدخل املفصل . كراس أو ما يقارب من كراسني، والكراس مثان ورقات: اجلزء يف اصطالحهم) (٤

أردت �ــا الـــيت مل أقــف علـــى أ�ــا مطبوعـــة أو خمطوطــة يف الكتـــب احلديثــة، و وردت يف كتـــب الــرتاجم منـــسوبة (٥)

  .البن قدامة
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 .كتاب القدر -٣

 .فضائل الصحابة -٤
ًوله أيضا فتاوى ومسائل منثورة، ورسائل شىت كثرية

) ١(.  

  وفاته: ًخامسا

ظل املوفق يقضي حياته كلها بني علم وتدريس وتصنيف وجهاد وإمامة وخطابة وكلما تقدم 
ًبه السن كلما ازداد علما وعمال وأخالق ًا وزهدا يف الدنيا حىت صار يعد من كبار أئمة ً ً

ًخلف ورائه تراثا ، املسلمني يف العبادة والتقوى والفقه واحلديث وغريها من فروع العلم 
ًحافال من العلم ما زال ينتفع �ا الناس حىت وقتنا احلايل وقد حضرته الوفاة يوم السبت 

وصلي عليه من الغد ، مر تسع وسبعون وله من الع، األول من شوال سنة عشرون وستمائةـ 

رمحه اهللا رمحة واسعة .)٢(وكانت جنازته حافلة ودفن يف مغارة التوبة بسفح جبل قاسيون،

  .)٣(ومجعنا به يف مستقر رمحته

                                                           

وهذا مما ذكـره املرتمجـون لـه واملهتمـون ) ٥/٩١(وابن العماد يف الشذرات). ٤/١٣٩( ابن رجب يف الذيل: قاله(١) 

  .واهللا أعلم. ملذهبحبصر تصانيف فقهاء ا

، )١/٤٣١(، املنجـد يف اللغـة واألعـالم)٤/٣٣٥( معجم البلـدان.انظر .هو اجلبل املشرف على مدينة دمشق  )(٢

  .م من غوطة دمشق١٢٠٠وذكر أنه على بعد 

 ).١٦/١٥٣(سري أعالم النبالء ) (٣
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 التعريف بكتاب المغني

 تصانيف كثرية يف خمتلف العلوم والفنون، وقد – رمحه اهللا –لقد صنف العالمة ابن قدامة 
وكتابه املغين ال يعترب مفخرة احلنابلة .  يف مؤلفاته فانتفع �ا معاصروه ومن بعدهمبارك اهللا

فحسب بل هو أهم كتاب الفقه املقارن يف املذاهب األربعة مع كتاب ا�موع لإلمام 

وهذه امليزة هي اليت جعلت منه كتاب خارج الوصف لقوته العلمية وأدلته - رمحه اهللا- النووي
  .ه وترجيحاته بني املذاهبالكثرية ومقارنات

ًوهو يعد شرحا ملنت خمتصر اخلرقي ُ
 الذي مل يشتهر منت عند املتقدمني كاشتهاره، ومل )١ (

ُخيدم كتاب يف مذهب اإلمام أمحد مثل ما خدم، حىت ذكر أن له ثالمثائة شرح أعظمها  ُ
 اإلطالق فهو أغىن شروح هذا املختصر على) ٢ (وأشهرها كتاب املغين للموفق ابن قدامة

ومسائل اإلمجاع، . ُوأشهرها باالتفاق وأمجع كتاب ألف يف املذهب ملذاهب علماء األمصار

وأدلة اخلالف، والوفاق، ومآخذ األقوال واألحكام وصار �ذا أحد كتب اإلسالم وحرص 
  .)٣ ("على حتصيله واقتنائه علماء األمصار يف كافة األعصار

ه يف �اية القرن السادس بعد رجوعه إىل دمشق يف تصنيف-رمحه اهللا- وقد شرع املوفق

  .)٤ (واستقراره �ا
وهو مع هذا مل يقتصر فيه على ما أورده اخلرقي، وإمنا جعل منت اخلرقي كالدليل له يف 

ترتيب األبواب واملسائل واألحكام والتفريع عليها وإتباعها مبا يتصل �ا أو يشبهها مما ليس 

ًمذكورا يف الكتاب
) ٥(.  

يف تصنيفه منهج التحقيق والتأصيل، فقسمه إىل كتب والكتب إىل -رمحه اهللا-سلك وقد 

ًأبواب مث إىل مسائل وفصول، وغالبا ما ميهد للكتاب أو الباب بتعريف ما احتواه مبينا  ً
حكمه باألدلة من الكتاب والسنة، مث يشرع يف ذكر مسائله من خمتصر اخلرقي، فيجعل 

                                                           

 ).٦٨٧ ، ٢/٦٧٩( ُ أول منت صنف يف املذهب، املدخل املفصل وهو(١) 

  ).٤٢٥،٤٢٤ص( ل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاملدخ) (٢

  ).٢/٦٩٥( املدخل املفصل) (٣

  .ه٥٧٨، وذلك يف أواخر العقد الثامن من القرن السادس أي حوايل سنة )٤/١٣٤(  الذيل البن رجب) (٤

 وقــد جــرى اخلرقــي علــى طريقــة أصــحاب الــشافعي، فحــذا يف ترتيــب خمتــصره حــذو املــزين يف ترتيــب خمتــصره، إذ) (٥

فـإن اخلرقـي نـسج علـى منـوال : (قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة. جعل اجلهاد بعد احلدود، وختم خمتصره بالعتق

الفتـاوى ). املزين، واملزين نسج على منوال خمتصر حممد بن احلـسن، وإن كـان ذلـك يف بعـض التبويـب والرتتيـب

)٤/٤٥٠.(  



        

 

 
٤٤٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

على شرحها وتبيينها، وما دلت عليه مبنطوقها ومفهومها ومضمو�ا، املسألة كالرتمجة مث يأيت 

يف أسلوب سهل وعبارة واضحة، ويبني يف كثري من املسائل ما اختلف فيه وما أمجع عليه 
ًويذكر لكل إمام ما ذهب إليه، مشريا إىل أقواهلم، ويعزو ما ميكنه عزوه من األخبار واآلثار 

ويهتم بذكر ما . اء األمصار مع بيانه لصحيحها ومعلوهلاإىل كتب األئمة األخيار من علم

نقل عن اإلمام أمحد من روايات يف املذهب ويبني من أخذ �ا من فقهاء املذهب، ومن 
وافقها قوله من أئمة املذاهب األخرى، مع ذكره ملذاهب الصحابة والتابعني، وأقوال األئمة 

  .ينا�تهدين ممن عرفوا باالجتهاد والفقه يف الد

  
وهو يف هذا كله يسند إىل كل مذهب ما اعتمد عليه من الدليل والتعليل من غري تنقص 

ًألحد أو حتذيل، ويناقش ذلك بعبارة واضحة وأدب جم، ونزاهة وإنصاف بعيدا عن 
  .التعصب والتقليد

  

ًمث يأيت على ترجيح ما يراه صوابا موافقا للحق ًمعززا ما –سواء خالف املذهب أو وافقه- ً
 يف قالب قاعدة أو ضابط حتفظه من النقض –ً غالبا –وله بالدليل مع سبكه للتعليل يق

واالعرتاض، وتضفي عليه القبول واالعتبار يف جزالة لفظ وقوة سبك وحسن أسلوب، و�ذا 

ًيبقى له قوله سليما من الرد واالعرتاض
) ١(.  

  
   وتنويه العلماء بشأنهة المغنيمكان: ًثانيا

 موسوعة فقهية شاملة، ليس علـى مـستوى –رمحه اهللا –ين للموفق ابن قدامة يعترب كتاب املغ

ًاملــذهب فحــسب بــل يف الفقــه اإلســالمي عامــة، وقــد أحــدث ظهــوره دويــا يف أصــقاع العــامل 
اإلســـالمي لفـــت أنظـــار العلمـــاء إليـــه فمـــدحوه وجمـــدوه وأثنـــوا عليـــه وجلـــوا بـــذكره يف اآلفـــاق، 

ُ علــى اخـتالف مــذاهبهم، وتنــوع مــشار�م، وعظــم االنتفــاع ًوأصـبح مــوردا للعلمــاء، واملتعلمــني َ
يقــول العــز بــن  .بــه وأضــحى املطلــع عليــه ذا معرفــة مبــواطن اإلمجــاع واخلــالف والــدليل والتعليــل

 ويقـول أبـو ).١ ("مل تطـب نفـسي بالفتيـا حـىت صـار عنـدي نـسخة مـن املغـين:")٢ (عبـد الـسالم
                                                           

ة مـن أول كتـاب احلـدود وحـىت �ايـة كتـاب اجلزيـة، حممـد القواعد والضوابط الفقهيـة يف كتـاب املغـين البـن قدامـ) (١

  .٤٢بن عبد الرمحن السعدان، ص 

هو أبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي الدمشقي مث املصري الـشافعي، بـرع يف الفقـه، ) (٢

 =:تبة االجتهاد، مـن مـصنفاتهواألصول، والعربية، ومجع بني فنون العلم من التفسري، واحلديث، والفقه، وبلغ ر
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ملوفــق، ولــه مــصنفات كثــرية يف أصــول الــدين، مــا رأيــت مثــل الــشيخ ا: ()٢ (عمــرو بــن الــصالح

ولــو مل يكــن مــن تــصانيفه إال  الرقــائق وغــري ذلــكوأصــول الفقــه، واللغــة، واألنــساب والزهــد و
مث : "بعـــد ذكـــره لرحلـــة املوفـــق قـــال- )٤ (وقـــال الناصـــح ابـــن احلنبلــي .)٣("املغــين لكفـــى وشـــفى

فبلــغ األمــل يف إمتامــه، وهــو رجــع إىل دمــشق واشــتغل بتــصنيف كتــاب املغــين يف شــرح اخلرقــي، 

   )٥ ("كتاب بليغ يف املذهب، عشر جملدات، تعب عليه، وأجاد فيه، ومجل به املذهب
  

  

  
  

                                                                                                                                                    

. تفــسري القــرآن. قواعــد األحكــام يف مــصاحل األنــام، الفوائــد يف اختــصار املقاصــد، أحكــام اجلهــاد وفــضائله= 

، البدايــــة والنهايــــة )٢٤٨-٨/٢٠٩(ينظــــر طبقــــات الــــشافعية الكــــربى للــــسبكي . تــــويف ســــنة ســــتمائة وســــتني

  .٢١ /٤ ، األعالم)٥٢٤-٧/٥٢٢(، شذرات الذهب )٤٤٢-١٧/٤٤١(

  ).٤/١٤٠( الذيل البن رجب (١)

هو تقي الدين عثمان بن عبد الرمحن بن موسـى الكـردي، الـشهر زوري، املوصـلي، الـشافعي، فقيـه ، حمـدث ، ) (٢

لـه كتـاب .ه مسـع مـن املوفـق ابـن قدامـة بدمـشق وغـريه مـن علمـاء دمـشق وبغـداد ٥٧٧زاهد، ورع ، ولد سـنة 

، وفيــــات )٢٣/١٤٩(ســــري أعــــالم النــــبالء: ينظــــر. ه٦٤٣تــــويف ســــنة .وغريمهــــا ) شــــرح مــــسلم(و ) املقدمــــة:(

  ).٣/٢٤٣(األعيان

 ).٢/١٧( املقصد األرشد (٣)

هو عبد الرمحن بن جنم بن عبد الوهاب بن عبـد الواحـد األنـصاري اخلزرجـي الـسعدي، الـشريازي األصـل، ولـد ) ٢(

 وانتهــت إليــه رئاســة املــذهب بعــد ه بدمــشق ومســع �ــا، ورحــل إىل بــالد كثــرية ومســع مــن علمائهــا،٥٥٤ســنة 

) أسـباب احلـديث: (ه لـه مـصنفات منهـا٦٣٤سـنة-رمحه اهللا-تويف. املوفق، وكان بينهما مراسالت ومكاتبات

  تاريخ الوعاظ(و) اإلجناد يف اجلهاد(و 

  ).١١٣،١١٤ /٢  ( املقصد األرشد،)٤/١٩٣(الذيل البن رجب . انظر). 

 ).٢/١٧( املقصد األرشد (٥)



        

 

 
٤٥١ 
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:تعريف علم الفروق الفقهية: ًأوال  
واآلخر " الفروق" الفروق الفقهية مركب وصفي مؤلف من جزئيني أحدمها موصوف وهو 

  ".الفقهية"الصفة وهي 
ًباعتبار كونه علما " الفروق الفقهية"يب مث أعرفه املركب الوصفي  وسوف أعرفه جزئي الرتك

  .هلذا العلم
 :تعريف الفروق في اللغة واالصطالح -١

  :الفروق في اللغة
 .)١ (الفروق مجع فرق الفاء والراء والقاف أصل صحيح، يدل على متييز وتزييل بني شيئني

ُالتمييز والفصل بني األشياء فرق بينهما فرق: ومعناه والفرق . )٢ (فصل: ُا وفرقانا بالضمُ
ُوفارق الشيء مفارقة وفراقا بايـنه، والفرق تـفريق ما بني الشيئني حني . خالف اجلمع ُِ ْ َ َ ً َُ َْ ََ ًُ َ

ِ
َ َ َ

ًيـتـفرقان، أي الفصل بينهما، ومنه مسي القرآن فـرقانا كما يف قوله تعاىل َ ُْ َّ َ َوأنـزل{: ََ َََْ 
َالفرقان َ ْ ُ ْ

  :وقال تعاىل})٣(
َتـبار { َك الذي نـزل الفرقان على عبده ليكون للعالمني ََ

ِ َ َ ْ
ِ ِ ِ َِ َُ َ

ِ
َْ ََ َ ْ ُ َْ َ َّ َّ َ

؛ألن اهللا تعاىل فرق به بني احلق })٤(
  )٥(.والباطل واهلدى والضالل

  :الفروق في االصطالح

  : عرف األصوليون الفرق بتعريفات كثرية منها
تصويرا ومعىن، املختلفة هو الذي يذكر فيه الفرق بني النظائر املتحدة : قيل يف تعريفه - 

ًحكما وعلة
) ٦(. 

هو إبداء معىن مناسب للحكم يوجد يف األصل، يصلح أن يكون علة : وقيل - 
ًمستقلة، أو جزء علة، سواء كان مناسبا، أو شبها إن كانت العلة شبهيه، ويعدم  ً

 .)٧ (يف الفرع، أو يوجد يف الفرع، ويعدم يف األصل

                                                           

  ).فرق(، باب الفاء والراء وما يثلثهما، مادة)٤٩٥-٤/٤٩٣(مقاييس اللغة معجم ) ١(

 ).١/١٢٥٠(القاموس احمليط (٢) 

  .٤سورة آل عمران ،آية ) (٣

  .١ سورة الفرقان آية (٤)

ومعجـــم لغـــة الفقهـــاء، . ، معجـــم مقـــاييس اللغـــة)٣٣٩٩ــــ٥/٣٣٩٧(لـــسان العـــرب البـــن منظـــور حـــرف الفـــاء ) (٥

  ).١/٣٤٤(حرف الفاء

 .٧ األشباه والنظائر للسيوطي ص)٦(

  .٣٤٠ إرشاد الفحول ص (٧)



        

 

 
٤٥٢ 
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َمسألتني متشا�تني، حبيث ال يسوى بينهما يف معرفة األمور الفارقة بني : وقيل -  ُ
 .)١(احلكم

  .)٢ (هو الفصل بني ا�تمعات ببيان ما يتميز به بعضهم عن بعض: وقيل - 
  .فهذه التعريفات عامة لعلم الفروق يف أي علم من العلوم

  عريف الفقيه في اللغة واالصطالحت
  :الفقيه في اللغة

ْنسبة للفقه، وأصلها فقه الفاء والق اف واهلاء ثالثي صحيح، يأيت بضم العني وفتحها ِ
بكسر - َالفهم، يقال فقه الرجل:  وقيل.)٣(وكسرها، يدل على إدراك الشيء والعلم به 

العلم بالشيء، والفهم :  وقيل.)٤ (ال يفهم: وفالن ال يفقه، أي. فهم: فقها، أي- القاف
  )٦ (لمهو الع: وقيل. )٥ (له، والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه

  :ًالفقهية اصطالحا
  .)٧ (هو العلم باألحكام الشرعية العملية، املكتسبة من أدلتها التفصيلية

  تعريف علم الفروق الفقهية
  :  لقد عرف األصوليون علم الفروق الفقهية بتعريفات متقاربة، ومن أشهرها

ينهما يف ِّهو معرفة األمور الفارقة بني مسألتني متشا�تني، حبيث ال نسوي ب: قيل - 
 .)٨ (احلكم

 :ُلكن هذا التعريف اعرتض عليه من وجوه منها
  .)٩ (أنه تعريف ال مينع دخول الفروق بني املسائل املتشا�ة يف علوم أخرى- أحدها
ًأنه وصف هلذا العلم وليس تعريفا- الثاين

) ١٠(.  
                                                           

  ).١/٨٧(الفوائد اجلنية، حاشية على الفوائد البهية يف شرح منظومة القواعد الفقهية للقاذاين ) ٣(

 ).١٤-١٣ص(للباحسني الفروق الفقهية ) (٢

 ).فقه(باب الفاء والقاف وما يثلثهما، مادة ) ٤/٤٤٢(معجم مقاييس اللغة (٣) 

 ).فقه(، مادة ) ٥/٣٤٥٠( لسان العرب (٤) 

  ).١/١٢٥٠(القاموس احمليط ) (٥

 ).١/٢٢(، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٥/٣٤٥٠( لسان العرب (٦)

  )١١٦ص(،أنيس الفقهاء)٤٧ص(، معجم مقاليد العلوم)١٦٨ص (التعريفات للجرجاين (٧) 

  )١/٩٨(  الفوائد اجلنية (٨)

  ).١/١٩(ئل للزر يراين إيضاح الدال مقدمة )(٩

 ) .٢٣ص ( الفروق الفقهية واألصولية للباحسني (١٠)



        

 

 
٤٥٣ 
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لفرع  وعكسه يف اّهو متكن الفارق من إبداء معىن يف األصل مغاير ملعىن اجلامع: وقيل - 

 .)١ (من غري مزيد
ٍهو إبداء معىن مناسب للحكم يف إحدى الصورتني مفقود يف األخرى: وقيل - 

ً() ٢(. 

الفرق يف التعريفني السابقني إمنا هو علة وجدت يف األصل، وعلة وجدت يف الفرع مغايرة 

  .لألصل، فجاء الفرق من ههنا
ا، بني املسائل الفقهية وجوه االختالف، وأسبا� هو العلم الذي يبحث فيه عن: وقيل -

املتشا�ة يف الصورة، واملختلفة يف احلكم، من حيث بيان معىن تلك الوجوه، وما له 

وتطورها،  صلة �ا، ومن حيث صحتها وفسادها، وبيان شروطها ووجوه دفعها ونشأ�ا
ّوتطبيقا�ا، والثمرات والفوائد املرتتبة عليها

) ٣.( 

ًونالحظ أن هذا التعريف خمالفا -   .)٤ (املناطقة  لشروط احلد عندَّ

  :مما سبق ميكن استخالص تعريف لعلم الفروق الفقهية بأن يقال
هو علم يبحث يف املسائل الفقهية املتشا�ة يف الصورة املختلفة يف احلكم لعلل أوجبت (

  .)٥ ()ذلك االختالف

ائل الشرع رمبا فإن مس: ( يف مقدمة كتابه الفروق حيث قال)٦ (وهو مقتبس من كالم اجلويين

                                                           

  ).٢/١٤٣( الربهان للجويين )(١

  ).٣٥٩ /٢(للقرايف .  شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول جزء من(٢)

د أفــاد أنــه اســتقاه مــن ،وقــ٣١ الفقهيــة بــني املــسائل الفرعيــة يف احلــج والعمــرة والزيــارة، لــشرف الــدين ص الفــروق(٣)

 .مجلة تعريفات السابقني للفروق

  ).٢٥ص(الفروق الفقهية واألصولية ليعقوب الباحسني  (٤)

رســـالة ماجـــستري يف جامعـــة ) ٢٥(الفـــروق الفقهيـــة بـــني املـــسائل الفرعيـــة يف اجلنايـــات، حملمـــد صـــاحل فـــرج، ص) (٥

م أيب حممــد اجلــويين يف مقدمــة كتابــه الفــروق وقــد أفــاد أنــه اقتبــسه مــن كــال.اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية

   ).١(ص

 عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن حيويــة اجلــويين النيــسابوري إمــام احلــرمني أبــو  هــو(٦)

: املعــايل، بـــرع بـــالكالم واألصـــول والفقـــه، جــاور مبكـــة أربـــع ســـنني ولـــذلك لقــب بإمـــام احلـــرمني، مـــن مـــصنفاته

ول الــــدين والربهــــان يف أصــــول الفقــــه واإلرشــــاد يف أصــــول الــــدين والتلخــــيص خمتــــصر التقريــــب الــــشامل يف أصــــ

، )٢٢٢-٥/١٦٥(ينظـــر طبقـــات الـــشافعية الكـــربى للـــسبكي . تـــويف ســـنة أربعمائـــة ومثـــان وســـبعني. واإلرشـــاد

 ).٣٤٢-٥/٣٣٨(شذرات الذهب 



        

 

 
٤٥٤ 
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  .)١ ()تتشابه صورها، وختتلف أحكامها لعلل أوجبت اختالف األحكام

  :أهمية علم الفروق الفقهية: ًثانيا
إن لعلم الفروق الفقهية أمهية كبرية وفوائد جليلة يف دراسة الفقه اإلسالمي، إذ به ميكن 

اق املسائل الفقهية للفقيه االطالع على مدارك الفقه ومآخذه، ومعرفة علل األحكام، وإحل

املتشا�ة يف الصورة ببعضها من عدمه، وال يكون ذلك إال مبلكة راسخة ودراية تامة بعلم 
َّفعلم الفروق ال غىن للفقيه عنه، بل إن بعض العلماء حصر الفقه فيه . الفروق الفقيهة

ات الشرعية  وتتضح أمهية علم الفروق ومكانته يف الدراس.)٢ ("الفقه معرفة النظائر: "فقال

  : فيما يلي
ًاعتناء الفقهاء بعلم الفروق الفقهية قدميا وحديثا، حيث ألفوا فيه املؤلفات املستقلة،  -١ ً

 .وضمنوه كتب الفقه

اهتمام الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يدل على أن الشريعة ال تناقض فيها، وأن العقل  -٢
تهاد على مراعاة يدرك مقاصدها، ويفهم الكثري من حكمها، وبذلك ينبين االج

 .املصاحل، ويتوخى جلبها، ويعتمد على درء املفاسد وجتنبها

يربط علم الفروق األحكام بعللها، مما يساعد العلماء على صحة ختريج الفروع على  -٣
األصول، وعلى التفرقة بني املسائل اليت يلوح فيها الشبه الظاهري، مع وجود فروق 

 . )٣ (معتربة

ً تكسب الفقيه ملكة وذوقا فقهيا ميكن معه اجلمع بني دراسة الفروق الفقهية   -٤ ًّ
 املؤتلف يف احلكم

والتفريق بني املختلف، والتمييز بني املسائل املتشا�ة، وإدراك ما بينها من وجوه االتفاق 

 .واالفرتاق
إن علم الفروق الفقهية يبني حماسن الشريعة، وأسرارها، ومراعا�ا للمصاحل، يف  -٥

 متشا�ة الفرتاقها يف الصفات اليت اقتضت تلك األحكام، ومجعت تفريقها يف أحكام

بني مسائل يف احلكم الشرتاكها يف املعىن املقتضى لذلك احلكم، فاالعتبار إمنا هو يف 
 .)٤ (املعاين اليت من أجلها شرعت األحكام

                                                           

  .سعود اإلسالمية، رسالة ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن )١ص ( الفروق للجويين )١(

  ).٨(األشباه والنظائر للسيوطي ) (٢

 ).٣١،٣٠ص( الفروق الفقهية للباحسني) (٣

  ).٣/٢٧٨(إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية  (٤)



        

 

 
٤٥٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
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يعترب أحد فروع وفنون الفقه اليت ال غىن لطالب الفقه عنها، وهو يكسب الدارس له  -٦

وكان من أجل أنواعه :")١ (قال السيوطي. ًقة يف النظر، وحسنا يف االستنباط والتخريجد
  .)٢"(معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم املفردات إىل أخوا�ا وأشكاهلا

  مؤلفات علم الفروق الفقهية: ًثالثا

�ا لقد سلك املؤلفون يف هذا الفن عدة مناهج يف عرض الفروق ومن تتبع املؤلفات وجد أ
  :تنقسم إىل قسمني رئيسيني مها

 منهج قام على التفريق بني القواعد الفقهية أو األصولية ويف ثنايا هذه التفريقان :األول

ًيذكر فروقا فقهية بني الفروع املتشا�ة، وعلى هذا سار القرايف
  . يف كتابه الفروق)٣ (

  :لفقهية وكانوا على صنفنيًمنهج من ألفوا كتبا للتفريق بني املسائل الفرعية ا: الثاني

صنف ذكروا الفروق الفقهية ضمن ما ذكروا من فنون أخرى، كمن كتبوا يف األشباه   ) أ

ً فهم جعلوا أبوابا خاصة أطلقوا ،)٦ (والسعدي) ٥ ( والسيوطي)٤ (والنظائر مثل ابن جنيم
  .عليها اسم الفروق

                                                           

 عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن بكــر بــن عثمــان بــن حممــد اخلــضريي، الــشافعي، جــالل الــدين أبــو : هــو)(١

: ُلــوم، واشــتهر بالتــأليف وعــدت مــصنفاته مــا جيــاوز مخــسمائة مــصنف، منهــاًبارعــا مبختلــف الع الفــضل، كــان

تــويف ســنة تــسعمائة وإحــدى . اإلتقــان يف علــوم القــرآن، اإلكليــل، بغيــة الوعــاظ، تفــسري اجلاللــني، والــدر املنثــور

  ).٣٠٢-٣/٣٠١(، األعالم )٢٣٢-١/٢٢٧(ينظر الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة للغزي . عشرة

  ).٤ص( األشباه والنظائر )(٢

ً أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرمحن، أبــو شــهاب الــدين الــصنهاجي القــرايف، نــسبة إىل القرافــة بالقــاهرة، كــان :هــو(٣)

ًفقيهــا أصــوليا مفــسرا وفلكيــا، مــن تــصانيفه ً اإلحكــام يف متييــز الفتــاوى مــن "و" أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق: "ًً

: ينظــر. هــ٦٨٤، تـويف عـام " اليواقيـت يف أحكـام املواقيـت"و" الـذخرية"و" ماألحكـام وتـصرف القاضـي واإلمـا

  )١/٩٤(، األعالم )١/١٠٠(، معجم املؤلفني )١٢٨(الديباج املذهب 

 زين العابدين بن إبراهيم بن حممد املصري احلنفي املـشهور بـابن جنـيم، مـن فقهـاء احلنفيـة وأصـولييهم، مـن :هو) (٤

البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز "و " شـــرح املنـــار يف األصـــول" و " ئر علـــى مـــذهب احلنفيـــةاألشـــباه والنظـــا:" مؤلفاتـــه

، )١٣٤(، الفوائـــــــد البهيـــــــة للكنـــــــوي)٨/٣٥٨(شـــــــذرات الـــــــذهب: ينظـــــــر. هــــــــ٩٧٠تـــــــويف ســـــــنة ". الـــــــدقائق

  ). ٤/١٩٢(، معجم املؤلفني)٣/٦٤(األعالم

  .٢٩سبق ترمجته ص) (٥

ناصـر، أبـو عبـداهللا آل سـعدي، مـن قبيلـة متـيم، ولـد يف بلـدة الشيخ عبد الـرمحن بـن ناصـر بـن عبـداهللا بـن : هو) (٦

= تيـسري الكـرمي املنـان يف : أصوله، وفروعه، مـن مؤلفاتـه: عنيزة يف القصيم برع يف علوم الشريعة، وخاصة الفقه



        

 

 
٤٥٦ 
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نوا يرتبون كتبهم على ًصنف خصصوا كتبهم لبحث الفروق الفقهية فقط، وغالبا ما كا) ب

، )٣ (، واجلويين)٢ (، والسامري)١ (كتب الفقه وأبوابه، وسلك هذه الطريقة الكرابيسي
، ومسلم الدمشقي)٤ (والزريراين

)
٥

(
  .، إال أن اجلويين ابتدأ بذكر فروق أصولية)٦ ( واألسنوي

  .هذه أشهر املناهج يف تأليف كتب الفروق الفقهية

ً، فمنها ما تناول الفروق تبعا مع غريها وق الفقهية كثرية ومتنوعةفنجد أن املؤلفات يف الفر
ًمن ضمن كتب الفقه، ومنها ما ألف استقالال وذلك يف مجيع املذاهب

، ومن الكتب )٧ (

ً تبعا للمذاهب الفقهية، مرتبة ترتيبا زمنيااملؤلفة يف الفروق الفقهية ً ً:  
                                                                                                                                                    

ــــويف = ــــدرة املختــــصرة يف حماســــن اإلســــالم، والفــــروق والتقاســــيم البديعــــة النافعــــة وغريهــــا، ت تفــــسري القــــرآن، وال

، انظــــــــر روضــــــــة النــــــــاظرين عــــــــن مــــــــآثر علمــــــــاء جنــــــــد وحــــــــوادث الــــــــسنني، حملمــــــــد عثمــــــــان )١٩٧٦(ســــــــنة

  ).٣/٣٤٠(، األعالم للزركلي )٢/٤٢٢(،علماء جند خالل ستة قرون، لعبداهللا البسام )١/٢٢٠(القاضي

: هأســعد بــن حممـد بــن احلــسني الكرابيـسي النيــسابوري، أبــو املظفـر، مجــال اإلســالم، فقيـه حنفــي، مــن كتبــ:  هـو(١)

، الفوائــد البهيــة يف )١/٣٨٦(اجلــواهر املــضيئة : ينظــر. تــويف ســنة مخــسمائة وســبعني. الفــروق، املــوجز يف الفقــه

  ). ١/٣٠١(، األعالم )٤٥(تراجم احلنفية أليب احلسنات اللكنوي 

 الفقــه، حممــد بـن عبــداهللا بــن احلـسني، أبــو عبــداهللا، نـصري الــدين، الـسامري، املعــروف بــابن سـنينة، بــرع يف: هـو) (٢

كتـــاب الفـــروق، واملـــستوعب، : والفــرائض، وغريمهـــا، ووىل القـــضاء بـــسامراء وأعماهلـــا، مث ببغــداد، مـــن تـــصانيفه

) ١٢٢-٢/٢١٢(  علـــى طبقـــات احلنابلـــةالـــذيل: ينظـــر) ه٦١٦( والبـــستان يف الفـــرائض، وغريهـــا، تـــويف ســـنة

  ).٦/٢٣١( األعالم ، )٧١-٥/٧٠( شذرات الذهب،

 .٢٧سبق ترمجته ) (٣

بــرع يف الفقــه  عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن إمساعيــل الــزر يــراين، البغــدادي، تقــي الــدين أبــو بكــر،:  هــو)٤(

ينظـــر الـــوايف . تـــويف ســـنة تـــسع وعـــشرين وســـبعمائة. وأصـــوله، ومعرفـــة املـــذهب واخلـــالف، والفـــرائض، وغريهـــا

  ).١٥٧-٨/١٥٦(، شذرات الذهب )٧-٥/١(، الذيل على طبقات احلنابلة )١٧/٣١٩(بالوفيات 

 مــسلم بــن علــي بــن حممــد بــن حــسني الدمــشقي، أبــو الفــضل، ويعــرف بغــالم عبــد الوهــاب، وهــو فقيــه مــالكي )٥(

، الـــــديباج املـــــذهب )٢/٣٢٢(ترتيـــــب املـــــدارك : ينظـــــر. كتـــــاب يف الفـــــروق معـــــروف: مـــــن مؤلفاتـــــه. مـــــشهور

)٢/٣٤٧.(  

املــصري، مجــال الــدين أبــو حممــد، شــيخ عبــد الــرحيم بــن احلــسن بــن علــي بــن عمــر القرشــي األمــوي األســنوي ) (٦

شـــرح : الــشافعية ومفتـــيهم عــامل باألصـــول والفقــه والعربيـــة، تــويف ســـنة اثنتــني وســـبعني وســبعمائة، مـــن تــصانيفه

-٣/١٣٢(طبقـات الـشافعية البـن قاضـي شـهبة : ينظـر. املنهاج للبيضاوي، تصحيح التنبيه، الفتـاوى احلمويـة

  ).٣٨٤-٨/٣٨٣( الذهب، شذرات)٩٣-٢/٩٢(، بغية الوعاظ )١٣٥

 بعـدها؛ ومـا) ١/٢٨ (مقدمة إيـضاح الـدالئل:  على مزيد من الكتب املؤلفة يف الفروق الفقهية، انظر لالطالع)٧(

 .وما بعدها) ٧٩ص (الفروق الفقيهة واألصولية 
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 :المذهب الحنفي: أوال

، وهو مرتب على أبواب الفقه، وحتت كل )١ (ضل الكرابيسيـ كتاب الفروق، أليب الف١
ًباب عددا من املسائل املتشا�ة، ويوضح الفرق بينها بأسلوب سهل وعبارة واضحة

) ٢(
.  

ـ كتاب األجناس والفروق، أليب العباس الناطفي٢
) ٣(

، مجع الفروق على غري ترتيب، مث 

رتبت على ترتيب الكايف
) ٤(

.  
 املظفر الكرابيسي، رتبه على أبواب الفقه، ويعد من أشهر كتب ـ كتاب الفروق أليب٣

  .األحناف يف الفروق

ـ تلقيح العقول يف فروق املنقول ألمحد بن عبيد اهللا احملبوب٤
) ٥(

، رتبه على أبواب الفقه 
)٦(

.  

  :المذهب المالكي: ًثانيا

ـ النكت والفروق ملسائل املدونة لعبد احلق الصقيلي املالكي١
) ٧(

و كتاب قيم به فوائد ، وه
مجة، ألفه يف فروق املدونة

) ٨(
.  

أليب الفضل مسلم الدمشقيـ الفروق الفقهية ٢
) ٩(

، سلك يف تأليفه منهج االختصار، 

                                                           

ســت تــويف ســنة . أمحــد بــن حممــد بــن عمــر أبــو العبــاس النــاطفي، والنــاطفي نــسبة إىل عمــل النــاطف، وبيعــههــو ) ٤(

 ).١/٢١٣(، األعالم )١/١١(، كشف الظنون )٢٩٨-١/٢٩٧(ينظر اجلواهر املضيئة . وأربعني وأربعمائة

  ).١/٢٨(مقدمة إيضاح الدالئل  )٢(

تــويف ســنة ســت .  هــو أمحــد بــن حممــد بــن عمــر أبــو العبــاس النــاطفي، والنــاطفي نــسبة إىل عمــل النــاطف، وبيعــه)٣(

  ).١/٢١٣(، األعالم )١/١١(، كشف الظنون )٢٩٨-١/٢٩٧(يئة ينظر اجلواهر املض. وأربعني وأربعمائة

  ).١/١١(كشف الظنون  )٤(

ُِأمحـــد بــــن عبيـــد اهللا بــــن ابـــراهيم احملبــــويب، النيـــسابوري، لقـــب بــــصدر الـــشريعة األول، فقيــــه حنفـــي، مــــن : هـــو )٥(

فني لعمــر معجــم املــؤل) ١/٤٨١(، كــشف الظنــون)١/١٩٧(ينظــر اجلــواهر املــضيئة . تلقــيح العقــول: مــصنفاته

  ).١/١٩١(كحالة 

  ).١/٢٩(مقدمة إيضاح الدالئل )٦(

ًعبد احلق بن حممد بن هارون السهمي القرشي، أبو حممـد، كـان فقيهـا صـاحلا دينـا، مـن مؤلفاتـه: هو )٧( ً �ـذيب : ًّ

ترتيـــب املـــدارك وتقريـــب : ينظـــر. تـــويف ســـنة ســـت وســـتني وأربعمائـــة. الطالـــب، وجـــزء يف ضـــبط ألفـــاظ املدونـــة

  ).٣/٢٨٢(، األعالم )٢/٥٦(، الديباج املذهب البن فرحون )٣٣٠-٢/٣٢٩( للقاضي عياض املسالك

  ).٣٨( مقدمة الفروق الفقهية للدمشقي )٨(

  .٣١ سبق ترمجته ص)٩(



        

 

 
٤٥٨ 
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واكتفى بذكر الفروق املشكلة اخلفية
) ١(

.  

قال ). فروق القرايف(ـ أنوار الربوق يف أنواء الفروق أليب العباس القرايف، مشهور باسم ٣
وهذا يف الفروق بني القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على تلك الكتب، : " القرايف

ُشرف األصول على الفروع، ومجعت فيه من القواعد مخسمائة ومثانية وأربعني قاعدة، 
 "ُأوضحت كل قاعدة مبا يناسبها من الفروع؛ حىت يزداد انشراح القلب لغريها

)٢(.  
ن اجلموع والفروق، أليب العباس الونشريسيـ عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب م٤

) ٣(
.  

  :المذهب الشافعي: ًثالثا

وهو مشتمل على أجوبة عن أسئلة متعلقة مبختصر املزين ،البن سريجـ الفروق ١
) ٥) (٤(.  

  .)٦ (للجويينــ الفروق ٢

ـ الفروق للجرجاين٣
) ٧(

، ويسمى باملعاياة يشتمل على أنواع من االمتحان، كاأللغاز، 

روق واالستثناءات من الضوابطوالف
) ٨(

.  

                                                           

  ).٦٢، ٤٥( الفروق الفقهية للدمشقي )١(

  ).١/٦٤( الفروق )٢(

ه مـالكي، تـويف سـنة تـسعمائة وأربـع عـشرة  هو أمحد بن حيىي بن حممد الونشريـسي التلمـساين، أبـو العبـاس، فقيـ)٣(

املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس وبالد املغـرب، املـنهج الفـائق، املنهـل الرائـق يف : من مصنفاته

، األعــــــالم )٥٩-٥٨(تعريــــــف اخللــــــف برجــــــال الــــــسلف أليب القاســــــم احلفنــــــاوي : ينظــــــر. أحكــــــام الوثــــــائق

  ).٢/١٩٢٣(ربية واملعربة ليوسف سركيس ، معجم املطبوعات الع)٢٧٠_١/٢٦٩(

ً هو إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو املزين، أبو إبراهيم، صاحب الـشافعي، مـن أهـل مـصر، صـنَّف كتبـا )٤(

وفيـــات األعيـــان : ينظـــر. تـــويف ســـنة مـــائتني وأربـــع وســـتني. اجلـــامع الكبـــري، والـــصغري، واملختـــصر: كثـــرية، منهـــا

-١/٧(، طبقـات الـشافعية البـن قاضـي شـهبة )١٠٩-٢/٩٣(الكربى للـسبكي ، طبقات الشافعية )١/٧١(

٨.(  

 ).٢/١٢٥٨(كشف الظنون)٥(

    .٢٧ ترمجته ص سبق(٦) 

 هــو أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد اجلرجــاين، أبــو العبــاس، قاضــي البــصرة وشــيخ الــشافعية تــويف ســنة اثنتــني ومثــانني )٧(

، )٧٦-٤/٧٤(ينظــر طبقــات الــشافعية الكــربى للــسبكي . اةالــشايف، التحريــر، املعايــ: وأربعمائــة مــن مــصنفاته

  ).١/٢١٤(، األعالم )١/٢٨٢(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

 ).١/٢٨٢(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  )٨(



        

 

 
٤٥٩ 
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ين األسنوي الشافعي٤ ـ مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق، جلمال الدِّ
) ١(

، وهو 

مرتب على أبواب الفقه، ويذكر املؤلف مصادره على األغلب
) ٢(

.  
  :المذهب الحنبلي: ًرابعا

  .)٣ (ـ الفروق أليب عبد اهللا حممد السامري احلنبلي١

ق، البن بدران احلنبليـ الفرو٢
) ٤(

.  
ين الرزيراين احلنبلي٣ ـ إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل، لشرف الدِّ

) ٥(
.  

ـ القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لعبد الرمحن السعدي٤
) ٦(

 ،

 املتقاربةقسمه لقسمني قسم بالقواعد، وقسم بالفرق بني املسائل املشتبهة، واألحكام
) ٧(

.  
  :المؤلفات في العصر الحديث: ثانيا

من تلك املؤلفات والبحوث املقدمة لنيل الدرجات العلمية على سبيل املثال ال احلصر 

  :مايلي
  .ـ الفروق الفقهية واألصولية، للدكتور يعقوب الباحسني١

ل، وقد صدر منه ـ الفروق الفقهية كما يراها ابن قدامة، للدكتور عبد اهللا بن محد الغطيم٢

  .يف الزكاة والصوم واالعتكاف: قسمان، القسم األول يف الطهارة والصالة، والثاين
ـ مشروع مجع الفروق يف األبواب الفقهية، ودراستها دراسة مقارنة، الذي قامت به اجلامعة ٣

  .ُاإلسالمية، لطالب الدكتوراه، وقد غطيت فيه األبواب الفقهية كلها

كر والثيب يف فقه األسرة، تقدم �ا الباحث حممد بن محود الفرهود، لنيل ـ الفروق بني الب٤
  .درجة املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود

                                                           

  .٣١ سبق ترمجته ص)١(

  ).٣٨(مقدمة إيضاح الدالئل  )٢(

  .٣١سبق ترمجته ص )(٣

عبـد اهللا املقدسـي، املـرداوي، الفقيـه احملـدث النحـوي، مشـس الـدين أبـو حممد بن عبد القوي بن بدران بـن : هو )٤(

: َعبد اهللا، كان حسن الديانة، دمث األخالق، كثري اإلفـادة، تـويف سـنة تـسع وتـسعني وسـتمائة، مـن مـصنفاته

، الــــذيل يف )٣/٢٢٨(الــــوايف بالوفيــــات : ينظــــر. القــــصيدة الطويلــــة الداليــــة، جممــــع البحــــرين مل يتمــــه، الفــــروق

  ).٧٩٠-٧/٧٨٩(، شذرات الذهب )٣٠٩-٤/٣٠٧(بقات احلنابلة ط

 .٣١ سبق ترمجته ص)٥(

  .٣٠سبق ترمجته ص)٦(

  ).٢٦( للسعدي القواعد واألصول اجلامعة)٧(



        

 

 
٤٦٠ 
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ـ الفروق الفقهية يف كتاب اجلهاد، تقدم �ا الباحث فهد بن سليمان القاضي، لنيل درجة ٥

  .املاجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود
ة يف كتاب املغين البن قدامة يف األبواب الفقهية، ودراستها مشروع مجع الفروق الفقهي-٦

  هذا البحث جزء وامللك سعود لطالب املاجستري، دراسة مقارنة، الذي قامت به جامعة 

  
  :في الفروق الفقهية- رحمه اهللا–بيان منهج ابن قدامة : ًثالثا

فقهية والسيما أنه يعترب من بكثرة الفروق ال-  رمحه اهللا تعاىل –متيز كتاب املغين البن قدامة 

فيذكر - رمحه اهللا-ً وموضوع أساسا على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل كتب الفقه املقارن،
مذاهب العلماء يف املسألة مقرونة بأدلتها، لكنه أضاف إليه أقوال بعض املذاهب األخرى، 

ً مؤيدا ."ولنا: "بقولهبأدلتها، مث يناقش هذه األدلة ويبني الراجح يف النهاية -أحيانا- مقرونة 
  .بالربهان والدليل مث يناقش أدلة املخالفني ويبني وجه اخلطأ فيما قالوه

متيز بالتدليل على املسائل وتعليلها، - رمحه اهللا– لذا جند أن املنهج الفقهي البن قدامة 

َّوكذلك متيز بالتعريف والتقسيم ويذكر بعض الفروق الفقهية للتعليل يف تفنيده للرأي 
  .ملخالف ملذهبه يف املسألة، والبعض اآلخر من باب االفرتاضات للمخالفا

خبالف وخالف، والفرق، فارق، (ً وجنده يذكر عبارة الفرق، ويستخدم للتفريق ألفاظا وهي 

  ).يفارق

ويكتفي بذكر . ً وقد تتضمن عبارة التفريق تشبيها بأمر آخر، وقد يقتصر على التفريق فقط
  .وص يف دقائق املسألة وتفاصيلهاًالفرق جمردا عن الغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 

 
٤٦١ 
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د  ا و ،   ود عا  قا 

 ءا .  
ُّاحلدود اخلالصة لآلدمي، وهو القصاص، وحد  :"- رحمه اهللا–الفرق عند ابن قدامة  َ َُ َُ َ َ

ِ ِ ِْ َ ُ ِّ
ِ
َ ُْ ْ ُْ َ ُ

َالقذف، فـهذه تستـوىف ْ َ ْ ُ َِ ِِ
َ َ ْ َ كلها، ويـبدأ بأخفها، فـيحد للقذف، مث يـقطع، مث يـقتل؛ ألنـها ْ َ َََّ ِ ُ َ ْ ُْ ُ َ ُ َُّ َُّ ُُ َ

ِ ْ َْ ِ ُّ َِّ َ َْ ُِ َ َ ُّ ُ
ْحقوق لآلدميني أمكن استيفاؤها، فـوجب، كسائر حقوقهم
ِ ِ ُِ َ ُُ َ ُِِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ َ ِّ َ ْ ِّوهذا قـول األوزاعي والشافعي. ٌ ِّ
ِ ِِ َّ ََ ََ ْ ْ ُ ْ َ َ َ .

َوقال أبو حنيفة َ ِ
َ َُ َ َ ِيدخل ما دون القتل فيه، احتجاجا بقول ابن مسعود، وقياسا على احلدود : َ ٍُ ُ َ َ ً َ َ َْ ََ ً

ِ ِ
َ ُْ ِ ْ ْ ُ

ِ
ْ َ َِْ ِ ِ ِ ْ َ ُْ ُ

َاخلالصة لله تـعاىل َ ََ ِ َِِّ ِ
َّولنا أن ما دون القتل حق آلدمي، فـلم يسقط به كذنو�م، وفارق حق . َْ ٌّ ََ َ َ ََ ََ َ ْ ََ َْ ْ

ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َُْ ََ ِ ْ ٍّ َ ُِ ْ َّ َ َ
َالله تـعاىل، ف َ َ َ

َإنه مبين على المساحمةَِّ ٌَّ َ ُ ْ ََ َِْ َُِّ" ِ)١(.  
  :وجه الشبهة بين المسألتين

ًأن كال من احلدود اخلالصة هللا، واحلدود اخلالصة لآلدمي، هي حدود مقدرة من الشرع 
  .قصد �ا زجر اجلاين واملعتدي

  :وجه الفرق

 ىل فهو مبنـي أن حق اآلدمي واجب األداء، فهو مبين على املشاحة، خبالف حق اهللا تعا

  .)٢( ولذلك وجب األداء فلم يسقط به كذنو�م ؛على املساحمة
  :بيان من وافق ابن قدامة في الفرق ومن خالفه

  .وافق ابن قدامة يف الفرق، املالكية والشافعية واحلنابلة، وخالفه احلنفية

  :في نص ابن قدامة السابق مسألتان
   لآلدمياجتماع حدود خالصة: المسألة األولى

  :تحرير محل النزاع

 على أنه إذا اجتمعت احلدود اخلالصة آلدمي وليس فيهـا قتل كأن قذف )٣(اتفق الفقهاء 
  .واعتدى على ما دون النفس فإ�ا تقام كلها، ويبدأ باألخف فيحد للقذف مث يقتص منه

وأما إذا اجتمعت احلدود اخلالصة آلدمي وفيها قتل، كأن يكون عليه قصاص وحـد للقذف، 

هل يدخل حد القذف يف القصاص، أم حيد للقذف مث يقتص منه، اختلف الفقهاء فـي ف
  :ذلك على قولني

                                                           

  ).١٢/٤٨٩(املغين ) (١

  ).١٢/٤٨٩( املغين (٢)

، �ايـــة احملتـــاج  )٧/٥٩(؛ األم )٦/٣١٣(،مواهــــب اجلليــــل )٢/١٦٣(، اجلـــوهرة النيــــرة)٧/٦٣( بـــدائع الـــصنائع (٣)

  .)٣/٣٤١(،شرح منتهى اإلرادات )٦/٨٦(،كشاف القنـاع )٨/١٠(



        

 

 
٤٦٢ 
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  :القول األول
ًإىل أنه يقـام عليـه حـد القـذف أوال ثـم يقتص  ،)٣(، واحلنابلة )٢(، والشافعية )١(ذهب املالكية 

  .منه
لقتل يأيت على ذلك كله  وكل حد هللا أو قصاص اجتمع مع القتل فا"جاء يف مواهب اجلليل

  .)٤("إال حد القذف
إذا اجتمع على رجل حدود من جلد، وقطع، وقتل، بدئ باجللد، مث : "وجاء يف احلاوي

  .)٥("القتل، وال يسقط بالقتل ما عداهببالقطع، مث 
. فتستوىف كلها، سواء كان فيها قتل أو مل يكن:  وأما حقوق اآلدميني"وجاء يف اإلنصاف

  .)٦("قتلويبدأ بغري ال
  :القول الثاني

إىل التداخل، فيدخل حد القذف يف القصاص، ويدخل ما دون القتل ) ٧( ذهب احلنفية 
  ً.فال يقام عليـه إال القتل قصاصا، فيه

  .)٨(" ولو اجتمعت احلدود اخلالصة والقتل يقتص ويلغى ما سوى ذلك"جاء يف البدائع
  دمي إذا اجتمعتأدلة القول األول القائلين بعدم تداخل حدود اآل

  :استدل أصحابه بأدلة منها
  :الدليل األول

 أن حق اآلدمي واجب األداء، فهو مبين على املشاحة، خبالف حق اهللا تعاىل فهو مبنـي
  .)٩( ولذلك وجب األداء فلم يسقط به كذنو�م ؛على املساحمة

                                                           

 ).٤/٣٤٧(، حاشية الدسوقي )٦/٣١٣(، مواهب اجلليل)٦٢١٥/ ١٣(، التبصرة )٤/٤٨٥(املدونة  (١)

�ايــــــة احملتــــــاج ). ٥/٥٠٥(،مغــــــين احملتــــــاج )١٠/١٦٥(، روضــــــة الطــــــالبني)١٢/٣٥٠(، البيــــــان )٧/٥٩(األم  (٢)

)٨/١٠(.  

ـــــــة (٣) ـــــــدع )١/٥٨٩(،العـــــــدة )١/٥٤١( اهلداي ،شـــــــرح منتهـــــــى اإلرادات )١٠/١٦٦(، اإلنـــــــصاف)٧/٣٧٧(،املب

)٣/٣٤١.(  

 ).٦/٣١٣(مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، للحطاب (٤) 

  ).١٣/٣٧٣(حلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، للماوردي  ا(٥)

  ).١٠/١٦٦(لراجح من اخلالف ، للمرداوي  اإلنصاف يف معرفة ا(٦)

  ).٢/١٦٣(،اجلوهرة النرية )٤/٩٧(، االختيار لتعليل املختار )٧/٦٣(، بدائع الصنائع )٩/١٠١(املبسوط (٧) 

  ).٧/٦٣( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، للكاساين (٨)

  ).١٢/٤٨٩( املغين (٩)



        

 

 
٤٦٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

   :الدليل الثاني

  .)١(علـى سـائر حقـوق اآلدميني ًأ�ا حقوق لآلدميني أمكن استيفاؤها، فوجب ذلك قياسا 
  :الدليل الثالث

إمنا يضرب حد الفرية لئال يقال لصاحبه مالك مل يضرب لك فالن : (قال مالك رمحه اهللا

  .)٢() ألنك كذلك: حد الفرية، يعرض له بأن يقول
 :الدليل الرابع

 بتحقيق أن حد القذف من حقوق اآلدميني فال يسقط ملا يلحق املقذوف من العار والتعيري

  .)٣(ما قيل له حني مل حيد قاذفه 
  :الدليل الخامس

ًأن حقوق العبد ال تقبل التداخل خبالف احلدود اخلالصة اهللا تعاىل، إذا تضمنت قتال 
تداخلت، وذلك الختالف املقصود، فحدود اهللا تعاىل، املقصود منها الزجر أمـا حقـوق 

وتربئة املقـذوف، والقطع محايـة األبـدان العبد، فحد القذف املقصود منه محاية األعراض 

ًوردع اجلاين، والقتل قصاصا يقصد منه التشفي واالنتقام ألهل املقتول، فضال عـن محايـة  ً
  (٤).األنفس

  

  أدلة القول الثاني القائلين بتداخل حدود اآلدمي إذا اجتمعت

  :استدل أصحابه بأدلة منها
  :الدليل األول

  .)٦) (٥ (إذا اجتمع حدان أحدمها القتل، أحاط القتل بذلك: نهقول ابن مسعود رضي اهللا ع

                                                           

  ).١٢/٤٨٩(املغين (١) 

 ).١/٢٧٧(انني الفقهية ، القو)٤/٤٨٥( املدونة (٢)

  ).٧/٤(املنتقى ) (٣

 ).٨٧-٦/٨٦(كشاف القناع ) (٤

ُإذا اجتمـع حـدان أحـدمها القتـل أتـى القتـل " أخرجه ابن أيب شيبة، يف مصنفه، عن عبداهللا ابن مسعود، بلفظ (٥)  َُْ َ َْْ َْ َ ََُّ ُ َ َ َ
ِ

َ َ ْ َ

ِعلــــى اآلخــــر َ ْ تــــل، الكتــــاب املــــصنف يف ، بــــاب الرجــــل يــــسرق ويــــشرب اخلمــــر ويق)٢٨١٢٦(حــــديث رقــــم" ََ

عــزاه األلبــاين إىل ابــن أيب شــيبة، ومل أجــده يف مــصنفه إال �ــذا ). ٥/٤٧٨(األحاديــث واآلثــار، البــن أيب شــيبة

  ).٢٣٦٨(، برقم)٧/٣٦٨(إرواء الغليل، لأللباين: ينظر. وقال رواه سعيد، وهو ضعيف. اللفظ

 ).١٢/٤٨٨(، املغين )٤/٩٧(االختيار لتعليل املختار  (٦)



        

 

 
٤٦٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  :الدليل الثاني
أن املقصود من إقامة احلد هو الزجر، وأمت ما يكون الزجر باستيفاء النفس، واالشـتغال مبا 

  . )١(دونه اشتغال مبا ال يفيد 
 :الدليل الثالث

  .)٢(القياس على احلدود اخلالصة اهللا تعاىل فإ�ا تتداخل 
  :وأجيب

أن هذا قياس مع الفارق؛ ألن حقوق اهللا تعاىل مبنية على املساحمة خبالف حقوق اآلدميـني 
  .)٣(فإ�ـا مبنية على املشاحة، ووجوب االستيفاء 

  :القول الراجح
بعد عرض األقوال وأدلتها يتضح واهللا أعلم أن الراجح من هذه األقوال هو القول اجلمهور 

اجتمعت وكانت خالصة لآلدميني، فإ�ا ال تتداخل وتسـتوىف كلها، القائل إن احلدود إذا 
ُويبـدأ باألخف منه، فيحد للقذف اوال، مث يقطع مث يقتل ُ وذلك ألن حد القذف حق ؛ ً

آلدمي، وحقوق اآلدميني قائمة على وجوب االستيفاء، كمـا أنه لو مل يقم عليه حد 
ًلو قتل القاذف قصاصاالقذف، فإنه يلحق املقذوف العار والتعيري حىت   خبالف حدود اهللا .ُ

  .تعاىل فهي قائمة أو مبنية على املساحمة
   اجتماع حدود خالصة هللا تعالى:المسألة الثانية

  :تحرير محل النزاع
يف انه إذا اجتمعت حدود خالصة اهللا تعاىل، وليس فيها قتل فإ�ـا  )٤( ال خالف بني الفقهاء

زىن وهو غري حمصن، وسرق فانه جيلـد للشـرب، مث جيلـد ًتستوىف كلها، فمن شرب مخرا، و
   .للزىن، مث يقطع للسرقة

إذا اجتمعت حدود خالصة اهللا تعاىل وفيها القتل، كأن يسرق ويزين وهو فيما واختلفوا 
 فهل تقام عليه هذه احلدود كلها، أم أ�ا تتـداخل .حمصن ويشرب اخلمر ويقتل يف احملاربة

  :ا؟، على قولني، مهافيقتـل ويـسقط سائره

                                                           

 ).٤/٥٢(، رد احملتار )٥/٣٤٣(، فتح القدير )٩/١٠١( املبسوط (١)

  ).١٢/٤٨٩( املغين (٢)

  ).١٢/٤٨٩(املغين ) (٣

،حاشـــــــــــــــية )،٤/٩٦(،االختيـــــــــــــــار)٧/٦٣(، بـــــــــــــــدائع الــــــــــــــصـنائع )٤/٥١،٥٨( حاشــــــــــــــية ابـــــــــــــــن عابـــــــــــــــدين (٤)

،مغنـــي )١٠/١٦٤ (،روضـــة الطـــالبني)٢/١٨١(،الـــوجيز للغزالـــي )٤/٥٤١(مــنح اجلليــل ،)٤/٣٤٧(الدســوقي

  ).١٢/٤٨٩(، املغين ) ١٠/١٦٦(، االنصاف )٥/٥٠٥(احملتاج



        

 

 
٤٦٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  

   :القول األول
ُأ�ا تتداخل فيقتل ويسقط سائرها، ذهب إىل ذلك أبو حنيفة

، )٣( وعطاء)٢(  وابن مسعود)١(

 .٨)(، واملذهب عند احلنابلة )٧(املالكية، و )٦( واألوزاعي)٥( والنخعي)٤(والشعيب

                                                           

،اجلـــــــوهرة النــــــــرية )٤/٩٧(، االختيــــــــار لتعليـــــــل املختــــــــار )، )٧/٦٣(، بــــــــدائع الـــــــصنائع )٩/١٠١(املبـــــــسوط  (١)

)٢/١٦٣.(  

 اهلــذيل، املكــي، هــو عبــد اهللا بــن مــسعود بــن غافــل بــن حبيــب اهلــذيل اإلمــام احلــرب، فقيــه األمــة، أبــو عبــدالرمحن(٢) 

ًاملهاجري، البدري، حليـف بـين زهـرة، شـهد بـدرا، وهـاجر اهلجـرتني، ومناقبـه غزيـرة، روى علمـا كثـريا اتفقـا لـه . ًً

ًيف الصحيحني علـى أربعـة وسـتني، وانفـرد لـه البخـاري بـإخراج إحـدى وعـشرين حـديثا، ومـسلم بـإخراج مخـسة 

 ).٣/٣٨١(، أسد الغابة)١/٤٦١(سري أعالم النبالء: ينظر. ًوثالثني حديثا، تويف نة اثنتني وثالثني

عطاء ابـن أيب ربـاح أسـلم القرشـي ، مـوالهم اإلمـام شـيخ اإلسـالم مفـيت احلـرم ، أبـو حممـد ، ولـد يف أثنـاء :  هو(٣)

ًخالفــة عثمــان رضــي اهللا عنــه، ونــشأ مبكــة، كــان مــن أوعيــة العلــم، ثقــة ، فقيهــا، عاملــا، كثــري احلــديث، أدرك  ً

: ينظــر. صــحاب رســو اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، تــويف ســنة أربــع أو مخــس عــشرة ومائــة للهجــرةمــائتني مــن أ

  ).٨٨-٥/٧٨(، سري أعالم النبالء )٦/٢٢(الطبقات الكربى

ه، وهو كـويف تـابعي )١٩(أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار اهلمداين مث الشعيب، ولد سنة:  هو(٤)

ً من عدة من كرباء الصحابة، يضرب املثل حبفظه، فكـان ال حيـدث رجـال حبـديث جليل القدر وافر العلم، مسع

ًإال من حفظه، وهو من رجال احلديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيـز، وكـان فقيهـا، وكلـن مـن علمـاء 

، )٣١٩-٤/٢٩٤(، سـري أعـالم النــبالء)٣/١٢(وفيـات األعيــان: ينظـر. ه) ١٠٣(النـاس يف زمانـه، تـويف ســنة

  ).٣/٢٥١(عالم للزركلياأل

أبـو عمـران إبـراهيم بـن يزيـد بـن قـيس بـن األسـود بـن ربيعـة بـن ذهـل النخعـي، اإلمـام احلـافظ الكـويف فقيـه :  هو(٥)

ًالعــراق، كــان مفــيت أهــل الكوفــة هــو والــشعيب يف زما�مــا، و كــان رجــال صــاحلا، فقيهــا، متوقيــا، قليــل التكلــف،  ً ً ً

. ه) ٩٦(ًمــا تــرك أحــدا أعلــم منــه، تــويف ســنة: وقــال الــشعيب. احلــديثًكــان إبــراهيم خــريا يف : قــال األعمــش

  ).١/١٥٥(، �ذيب التهذيب )٥٢٥-٤/٥٢٠(، سري أعالم النبالء)٦/٢٩١(الطبقات الكربى: ينظر

 .١٤ سبق ترمجته ص(٦)

،مواهـــــــب )٦٢١٥/ ١٣( التبـــــــصرة : تـــــــسقط مجيـــــــع احلـــــــدود، مـــــــع القتـــــــل إال حـــــــد القـــــــذف، ينظـــــــر: وقـــــــالوا(٧)

 ).٣/١٦٨(،أسهل املدارك )٤/٣٤٧(، حاشية الدسوقي )٦/٣١٣(اجلليل

،شـــــــرح منتهـــــــى اإلرادات )١٠/١٦٦(، اإلنـــــــصاف)٧/٣٧٧(،املبـــــــدع )١/٥٨٩(،العـــــــدة )١٢/٤٨٨(املغـــــــين (٨)

)٣/٣٤١.(  



        

 

 
٤٦٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

قتل وترك ما سوى  ومىت اجتمعت احلدود حلق اهللا تعاىل، وفيها نفس "جاء يف املبسوط

  .)١("ذلك
 وكل حد اجتمع مع القتل فالقتل يغين عنه، إال حد القذف فإنه حيد "وجاء يف أسهل املدارك

  .)٢("وحينئذ يقتل

  .٣)("تل وسقط سائرهاُ ق، وإذا اجتمعت حدود هللا عز وجل فيها قتل"جاء يف العدة
  :القول الثاني

ًجلنس، وتضـمنت قتال، فإ�ا ال تتداخل؛ بل  أن احلدود إذا اجتمعـت وكانـت خمتلفـة فـي ا
  .)٤ (ُتستوىف مجيعها ويبدأ باألخف مث األخف، ذهب إىل ذلك الشافعية

كأن شرب وزىن، وهو ) حدود هللا تعاىل(على شخص ) ولو اجتمع("جاء يف مغين احملتاج

ا سعيا يف إقامة اجلميع، فأخفه) فاألخف(منها ) األخف(وجوبا ) قدم(بكر وسرق وارتد 

حد الشرب فيحد له، مث ميهل حىت يربأ منه، مث جيلد للزنا، مث ميهل حىت يربأ، مث يقطع 
  .)٥("للسرقة، مث يقتل بغري مهلة؛ ألن النفس مستوفاة

  أدلة القول األول القائلين بتداخل حدود اهللا إذا كان فيها قتل

  :استدل أصحابه بأدلة منها
  :الدليل األول

ما كانت حدود فيهـا قتل، إال : "عود رضي اهللا عنه انه قالما روي عن عبد اهللا بن مس

    .)٧( )٦("أحاط القتل بذلك كله
 .فقول ابن مسعود صريح يف إرادة التداخل، وحينئذ يدخل ما دون القتل فيه

 :الدليل الثاني

ًاتفاق الصحابة على ذلك، ومل يعرف هلم خمالف، فكان إمجاعا  
)٨(.  

                                                           

  ).٩/١٠١( املبسوط، للسرخسي (١)

 ).٣/١٦٨(للكشناوي » شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك« أسهل املدارك(٢)

  ).١/٥٨٩(عدة شرح العمدة ، �اء الدين املقدسي  ال(٣)

  ).٨/١٠(�اية احملتاج ). ٥/٥٠٥(،مغين احملتاج )١٠/١٦٥(، روضة الطالبني)١٢/٣٥٠( البيان (٤)

  ). ٥/٥٠٥( مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، للشربيين (٥)

  .٤٤سبق خترجيه ص) (٦

 )١٢/٤٨٨( املغين (٧)

 ).٣/٣٤١(، شرح منتهى اإلرادات )١٢/٤٨٨( املغين (٨)



        

 

 
٤٦٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  :الدليل الثالث

 من تطبيق احلدود هو الزجر، وهو حيصل بالقتل، وال فائـدة بعـد ذلك من تطبيق أن املقصود
  .)١(غريه معه، فيكتفى به 

   :الدليل الرابع

ًأ�ا حدود اهللا تعاىل تتضمن قتال، وسقط ما دونه، قياسا على احملارب إذا قتـل واخذ املال،  ً
  .)٢(فانه يكتفى بقتله، وال يقطع جبامع حصول الزجر يف كل 

  

  :الدليل الخامس
  .)٣(أن هذه احلدود �رد الزجر، وقتله خبالف القصاص فيه غرض التشفي واالنتقام 

  أدلة القول الثاني القائلين بعدم تداخل حدود اهللا إذا كان فيها قتل 

  :استدل أصحابه بأدلة منها
  :الدليل األول

بيق احلـدود كلها، وان  لذلك مل تتداخل، فيجب حينئذ تط؛أن لكل جرمية عقوبة خاصة �ا

  .)٤ (اجتمع معها قتل
  :الدليل الثاني

ًقياسا على اجتماع القصاص يف اليد مع احلد ألن ما وجب مع غري القتل وجب مع القتل، 
الذي جيب فيه القتل كمن يقطـع يد رجل، أو رجله، ويزين وهو حمصن، فيقتص منه بقطع 

ًيده أو رجله، مث يقتل حدا 
)٥(.  

  :وأجيب

أن القصـاص جيتمع فيه حقان حق اهللا، وحق العبد خبالف : ا قياس مع الفـارق ذلـكأن هذ
احلدود اخلالصة اهللا تعاىل، مث أن القصاص يقصـد منه حصول التشفي واالنتقام ألهل 

  .املقتول، وال يقصد منه الزجر فقط، خبالف احلـدود فإ�ـا يقصد �ا الزجر فقط وقد حصل

                                                           

  ).٩/١٠١(، املبسوط )١٢/٤٨٨( املغين (١)

  )١٢/٤٨٨(املغين ) (٢

  )٩/٤٥( املبدع، البن مفلح (٣)

  )١٢/٤٨٨( املغين (٤)

  )١٢/٤٨٨( املغين (٥)



        

 

 
٤٦٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

ًجب رمجا كالزىن ملن أحصن، وما يوجب قـتال كاحملـارب إذا قتل فانه إذا اجتمع ما يو: ولذلك ً
  .)١( يسقط الرجم، ويقدم حد احلرابة لتضمنه حق آدمي

   :القول الراجح

بعد عرض األقوال وأدلتها يتضح واهللا أعلم أن الراجح من هذه األقوال هو القول األول، 

 ألن املقصود ؛وهي خالصة اهللا تعاىلالقائل بتداخل احلدود عند اجتماعها، وفيها قتل، 
الزجر والردع، وذلك حيصل بالقتل، وال فائدة مـن إقامـة احلـدود مـع القتل، وأنه إذا اجتمع 

أمران أحدمها أصغر واآلخر أكرب دخل األصغر يف األكرب، كدخول احلدث األصغر يف غسل 

  .)٢ (اجلنابة
  :الحكم على الفرق

حة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رمحه اهللا إذ ال يقاس اجتماع ص بعد دراسة املسألتني يتبني

احلدود اخلالصة لآلدمي، باحلدود اخلالصة هللا تعاىل؛ إذ أن حق اآلدمي واجب األداء، فهو 
على املساحمة، ولذلك وجب األداء فلم  مبين على املشاحة، خبالف حق اهللا تعاىل فهو مبنـي

  .يسقط به كذنو�م

  
  

  

  
  

 

  

                                                           

  )١٢/٤٨٨(املغين )(١

  ).١٢٦ص( القاعدة التاسعة –السيوطي :  األشباه والنظائر(٢)



        

 

 
٤٦٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

ِاْلقتـلين واْلقطعين الفرق بين تداخل حد الشرب والقذف، وبين تداخل: ولألالمطلب ا ِْ َْ ْ َ ََ َ ْ  

  :- رحمه اهللا–الفرق عند ابن قدامة 
ٍأن جتتمع حدود الله وحدود اآلدميني، وهذه ثالثة أنـواع؛ :"-رمحه اهللا- قال ابن قدامة َ َْ ََُ ََ ِ ِ

َ َ ََ ِِّ ِ
َ ُ ُْ ُ ُُ َُّ َ

ِ ََْ ْ
َُأحدمها ُ َ َأن ال يكون: َ ُ َ َ ْ َ فيها قـتل، فـهذه تستـوىف كلهاَ َ َُّ ُ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ َِ ْو�ذا قال أبو حنيفة والشافعي وعن . ٌَ َ َُ َ َ َُّ

ِ ِِ َّ َ َ َ َ َ ََ
ِ

ِمالك أن حدي الشرب والقذف يـتداخالن، الستوائهما، فـهما كالقتـلني والقطعني ِْ َْ ُْ َْ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ِِ ِ ِ
َ ْ

ِ
َ َ ََ ْ َ َ

ِ ِ
ْ ُّ َّ َّ َ ٍ َََولنا . ِ

ِأنـهما حدان من ج
ْ َ
ِ ِ َّ َ ُ َنسني، ال يـفوت �ما المحل، فـلم يـتداخال، كحدِّ الزنا والشرب، وال ََّ َ َ ََ َ َ َ

ِ
ْ ُّْ َ ُِّ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُّ ْ ِِ

ُ ِ ْ َ ْ
ْنسلم استواءمها، فإن حد الشرب أربـعون وحد القذف مثانون، وإن سلم استواؤمها، مل يـلزم  َ ْْ َْ َ َ ََ َ َُ ْ ُُ َ َ

ِ ِ
ْ َْ ُ

ِّ ُِّ
ِ ِ
َ ََ َُ َ ََُ ِْ َّ َُّ َْ

ِ
ْ ُّ َّ َ َ َ

َتداخلهما؛ أل ِ َ ُ ُ ُ َ َِّن ذلك لو اقـتضى تداخلهما، لوجب دخوهلما يف حدِّ الزنا؛ ألن األقل مما َ َّ ََ َْ َّ َِّ َ َِّ َ َِ
َ َُُ ُ ُُ َ ََ َُ َ َ َ َ َْ ْ

َِ
ُيـتداخل يدخل يف األكثر، وفارق القتـلني والقطعني؛ ألن المحل يـفوت باألول، فـيتـعذر  َ َ َ ََّ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َِ ََّ َ َْ ْ ِْ ُ ُ َ ََّْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِْ ْ ِ

ُ ُُ َ َ
ُاستيفاء َ ِ

ِ الثاين وهذا خبالفهْ ِِ َ َِ
َ َ

ِ َّ .")١(.   

  :وجه الشبه بين المسألتين
ِالقتـلني والقطعنيًأن كال من حدي الشرب والقذف، و ِْ َْ ْ َ ْ َْ َْ  هي حدود مقدرة من الشرع جتب َ

  .ًحقا هللا تعاىل على من ارتكب ما يوجبها

  :وجه الفرق
 ال يفوت �ما احملل، فلم أن حدي الشرب والقذف ال يتداخالن؛ أل�ما حدان من جنسني،

ِالقتـلني والقطعني؛يتداخال، كحد الزنا والشرب، وفارق  ِْ َْ ْ َ ْ َْ َْ  ألن احملل يفوت باألول، فيتعذر َ

  .)٢ (استيفاء الثاين وهذا خبالفه
  

  :بيان من وافق ابن قدامة في الفرق ومن خالفه

  .ملالكيةوافق ابن قدامة يف الفرق احلنفية والشافعية واحلنابلة، وخالفه ا
  :في نص ابن قدامة السابق مسألتان

  .اجتماع حدود اهللا وحدود اآلدميين وليس فيها قتل :المسألة األولى

  .كأن يتداخل حد الشرب والقذف
  

  

  
                                                           

  ). ١٢/٤٨٩( املغين (١)

 ).١٢/٤٨٩(املغين ) (٢



        

 

 
٤٧٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني

  :القول األول
، وفيها ما هو ، إىل أن احلدود إذا اجتمعت)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(ذهب احلنفية

خالص اهللا، ومنها ما هو حـق لآلدميـني فهـي ال تتداخل، سواء كانت خمتلفة يف اجلنس 

واملقدار، أو خمتلفة يف اجلـنس متفقـة فـي املقـدار الواجب، فالبـد مـن تطبيـق كـل حـد علـى 
  .حدة، وتسـتوىف احلـدود كلها

 بأن قذف وشرب وسرق وزىن غري حمصن اجتمعت عليه أجناس خمتلفةإن " جاء يف رد احملتار

  .)٤("يقام عليه الكل
 بأن زىن وسرق وشرب اخلمر وقذف ،حدود بأسباب  وإن اجتمعت عليه"وجاء يف املهذب

  .)٥("مل تتداخل أل�ا حدود وجبت بأسباب فلم تتداخل

  .)٦(" لو اجتمعت حقوق آدمي مع حدود اهللا تعاىل فتستوىف كلها"وجاء يف شرح املنتهى
  

  :لقول الثانيا

، إىل أن احلـدود املختلفـة فـي اجلنس واملقدار ال تتداخل، أما إذا كانت )٧(ذهب املالكية 
احلدود خمتلفة يف اجلنس متفقة يف املقدار تتداخل، فإذا أقيم أحدمها دخـل اآلخر فيه 

بة كاجتماع حد القذف وشرب اخلمر، فهما خمتلفان فـي اجلنس، متفقـان فـي مقـدار العقو

فيتداخالن، وكما لو جىن شخص على آخر فقطع ميينه مث سرق اجلـاين أو عكـسه فيكفي 
  .القطع ألحدمها

                                                           

  ).٤/٥١(، رد احملتار املختار )٢/١٦٣(، اجلوهرة النرية )٤/٩٧(، االختيار )، )٧/٦٣( بدائع الصنائع (١)

ـــــاج )١٠/١٦٥(، روضـــــة الطـــــالبني)١٢/٣٥٠(، البيـــــان )٧/٥٩( األم (٢) ـــــاج )٥/٥٠٥(، مغـــــين احملت ـــــة احملت ، �اي

)٨/١٠.( 

  ).٣/٣٤١(،شرح منتهى اإلرادات )١٠/١٦٦(اإلنصاف، )٧/٣٧٧(املبدع ) ١/٥٤١( اهلداية (٣)

  ).٤/٥١( رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين (٤)

 ).٣/٣٧٣( املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، للشريازي (٥)

  ).٣/٣٤١( شرح منتهى اإلرادات، للبهويت (٦)

ــــــة (٧) ، بلغــــــة الــــــسالك )٤/٣٤٧(،حاشــــــية الدســــــوقي )٢٢/٣٦٣(، اجلــــــامع ملــــــسائل املدونــــــة ) ٤/٥١٣( املدون

)٤/٤٩٠.(  



        

 

 
٤٧١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

ا ًإذا قذف وسكر، أو شرب اخلمر ومل يسكر، جلد احلد حد:  وقال مالك"جاء يف املدونة

"اًواحد
)١(.  

  : أدلة القول األول

  :استدل أصحابه القائلني بعدم التداخل بأدلة منها

  : األولالدليل
  .)٢(احلدود املختلفة القدر والنوع، ال تتداخل، فحد الشرب أربعون وحد القذف مثانون 

   :الدليل الثاني

  .)٣(كحد الزنا والشرب  أ�ما حدان من جنسني ال يفوت �ما احملل فلم يتداخال
   :الدليل الثالث

داخل، يـدخل فـي أنه لو وجب تداخلهما، لوجب دخوهلما يف حد الزنا، ألن األقل مما يت

  .)٤(األكرب 
  :الدليل الرابع

العقوبات املختلفة ثبتت بنص شرعي وسبب مستقل، فال جيوز تعطيل مقتـضاه، فكـل 

ُعقوبة شرعت حلماية غرض معني، فحد الزنا شرع حلماية األنساب، وحد القذف حلماية 
دي كل عقوبة ًاألعراض، فال تقوم عقوبة مكان أخرى، فوجب إقامتهما مجيعا، وحىت تؤ

  .)٥(هدفها املنشود

  أدلة القول الثاني القائلين بالتداخل 
  :استدل أصحابه بأدلة منها

  :الدليل األول

ِالقتـلني والقطعنيأن حدي الشرب والقذف يتداخالن الستوائهما، فهما ك ِْ َْ ْ َ ْ َْ َْ َ
) ٦(.  

  

  
                                                           

  ).٤/٥١٣( املدونة (١)

  ).١٢/٤٨٩(املغين ) (٢

  ).١٢/٤٨٩(املغين ) (٣

  ).١٢/٤٨٩( املغين (٤)

  )٥/٣٤١( فتح القدير، ابن اهلمام (٥)

  ).١٢/٤٨٩(، املغين )٤/٤٩٠(بلغة السالك ألقرب املسالك، الصاوي ) (٦



        

 

 
٤٧٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  :وأجيب

قذف مثانون، وعلى ال نسلم أن حدي الشرب والقذف مثانون، فحد الشرب أربعون وحد ال
فرض استوائهما مل يلزم تداخلهما، ألن ذلك لو اقتضى تداخلهما لوجب دخوهلما يف حـد 

  .)١(الزنا، ألن األقل مما يتداخل يدخل يف األكرب 

   :الدليل الثاني
ِالقتـلني والقطعنيًا�ما يتداخالن قياسا على اجتماع  ِْ َْ ْ َ ْ َْ َْ َ

ا جبـامع اسـتوائهما فـي القدر، فاحتد 

ًجنسا وقـدرا، فكل منهما مثانون جلدة، فإذا أقيم أحدهم كفى عن اآلخر  ً
)٢(.  

  :وأجيب
أن هذا قياس مع الفارق؛ ألن حمل القتل والقطع يذهب ويفوت باألول فيتعذر استيفاء 

  .)٣(الثـاين، خبالف حـدي الشـرب والقذف فال إتالف فيهما، فيقام احلدان عليه 

  :القول الراجح
قوال وادلتها يتضح واهللا أعلم أن القول الراجح، هو قول مجهور الفقهاء، بعدم بعد عرض األ

التداخل عند اجتماع حدود اهللا تعاىل، وحدود اآلدميني، إذا لـم يكـن فيهما قتل؛ ألن حدي 

ًالشرب والقذف خمتلفان جنسا وقدرا، وال يسلم للمالكيـة قوهلم باحتادمها مقدارا، حىت وان  ً ً
  .ً فهما خمتلفان جنسا فوجب أن ال يتداخالسلم هلم ذلك

اجتماع حدود اهللا تعالى، وحدود اآلدميين وان يتفق أن يكون الحقـان  :المسألة الثانية

    .ًفي محل واحد ويكون تفويتا
  

ِ القتـلني والقطعنيكتداخل ِْ َْ ْ َ ْ َْ َْ َ .  

  
ًوذلك فيمن اجتمع عليه القتل للحرابة مثال، والقتل قصاصا، أو القتـ ًل رمجـا كـالزاين احملصن، ً

ًوكمن جيين على شخص فيقطع يده عمدا عدواناً ، مث يسـرق مـاال آلخر . ًوالقتل قصاصا ً
  ً.يوجب القطع حدا

  

  
                                                           

  ).١٢/٤٨٩( املغين (١)

  ).١٢/٤٨٩(املغين ) (٢

 ).١٢/٤٨٩( املغين (٣)



        

 

 
٤٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  : على قولنيهذه املسألةاختلف العلماء في

  :القول األول
مي على ، على تقدمي حق اآلد)٣(، واحلنابلة)٢(، والشافعية)١(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية 

ن يتفق أن يكون أاجتماع حدود اهللا تعاىل، وحدود اآلدميني و، عند )٤(حق اهللا تعاىل 

    .اًا وحدً كالقتل والقطع قصاصًاحلقـان يف حمل واحد ويكون تفويتا

  

حلاجة العبد إىل  عز وجل؛- يقدم حق العبد يف االستيفاء على حق اهللا "جاء يف البدائع

  .)٥(" احلاجاتعن-  تعاىل- االنتفاع حبقه، وتعاىل اهللا
  .)٦(" وحقوق اآلدميني يف الدنيا مقدمة على حقوق اهللا تعاىل فيها"جاء يف احلاوي

  

ا؛ ًا وحدًا، كالقتل والقطع قصاصً أن يتفق احلقان يف حمل واحد، ويكون تفويت"جاء يف املغين
دمي، كالقصاص، فإن كان فيه ما هو خالص حلق اهللا تعاىل، كالرجم يف الزنا، وما هو حق آل

  .)٧("قدم القصاص، لتأكد حق اآلدمي
  
  

                                                           

 ).٤/٩٧(، االختيار )٦٣-٧/٦٢(،بدائع الصنائع ) ٩/١٠١(املبسوط ) (١

 ).٨/١٠(، �اية احملتاج )٥/٥٠٥(، مغين احملتاج )١٠/١٦٦(، روضة الطالبني )١٢/٣٥١( البيان (٢)

 ).٦/٨٧(، كشاف القناع )٣/٣٤١(،شرح منتهى اإلرادات )١٠/١٦٦(، اإلنصاف )٧/٣٧٦(ا ملبدع (٣)

فــإن كــان فيــه مــا هــو خــالص حلــق اهللا كــالرجم يف الزنــا ومــا هــو حــق آلدمــي كالقــصاص قــدم القــصاص؛ لتأكــد ) (٤

بـدئ بأسـبقهما؛ ألن القتـل يف احملاربـة فيـه حـق : وإن اجتمـع القتـل كالقتـل يف احملاربـة والقـصاص. حق اآلدمي

وإن ســـبق . خـــر ديتـــه مـــن مـــال اجلـــاينووجـــب لـــويل املقتـــول اآل. اســـتويف: وإن ســـبق القتـــل يف احملاربـــة. آلدمـــي

. وكــذا لــو مــات القاتــل يف احملاربــة. ووجــب لــويل املقتــول يف احملاربــة ديتــه. ًقتــل قــصاصا، ومل يــصلب: القــصاص

ًاسـتويف القتـل للمحاربـة، سـواء عفـا مطلقـا أو إىل الديـة، كـذا لـو : ًولو كان القصاص سـابقا، وعفـا ويل املقتـول ً
-٤٩٠(املغـين : ينظـر.  حـد الـسرقةًبقطـع يـده قـصاصا أل�ـا حـق آلدمــي، ويفــوتًسرق وقطع يـدا، فإنـه يبـدأ 

٤٩١.(  

 ).٧/٦٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين ) (٥

 ).١٣/٣٦٧( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين للماوردي (٦)

  ).٤٩١-٤٩٠(املغين ) (٧



        

 

 
٤٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  :القول الثاني

اجتماع حدود اهللا ، عند )٢( حق اهللا تعاىل على حق اآلدمي تقدمي  إىل)١(ذهب املالكية
    .ًتعاىل، وحدود اآلدميني وان يتفق أن يكون احلقـان يف حمل واحد ويكون تفويتا

  اآلدمي على حق اهللا تعالى أدلة القول األول القائلين بتقديم حق 

  :بأدلة منها استدل أصحابه
  :الدليل األول

ألن احملل يفوت باألول، فيتعذر  أن حق العبـد يقدم يف كل حال واحلد يسقط لفوات احملل؛

  .(٣) وحق اآلدمي مبين على الشح   استيفاء الثاين
  :الدليل الثاني

حلاجة العبد إىل االنتفاع حبقه،  عز وجل؛- يقدم حق العبد يف االستيفاء على حق اهللا 
  .)٤(  احلاجاتعن- تعاىل-وتعاىل اهللا 

  حق اهللا تعالى على حق اآلدمي تقديم أدلة القول الثاني القائلين 
   :بأدلة منها استدل أصحابه

   :الدليل األول
عبد ًويقـدم األسبق وقوعا من اجلاين فإذا كان حق ال. انه إذا أقيم أحد احلقني دخل الثاين فيه
أقيم وسقط . ًأما إذا كان حق اهللا تعاىل ترتب أوال ًترتب أوال على اجلاين أقيم وسقط احلد

  .)٥(كما لو مات القاتل قبل القصاص منه . ًالقصاص واخذ بدال عنه الدية لفوات احملل
  :الدليل الثاني

  .)٦(ألن حق اهللا تعاىل مقدم يف االستيفاء على حقوق العباد 
  :القول الراجح

                                                           

 ).٤/٣٤٧(،حاشية الدسوقي )٤/٥٤١(، منح اجلليل)٦٢١٥/ ١٣(التبصرة ، )٤/٤٨٥( املدونة (١)

ً فلو تعددت أسباب القتل كـأن زنـا وهـو حمـصن وقتـل شخـصا، رجـم للزنـا، ألنـه حـق اهللا تعـاىل وحـق اهللا مقـدم (٢)

  ).٤/٤٨٥(املدونة : ينظر. يف االستيفاء على حقوق العباد

  ).٦/٨٧(، كشاف القناع للبهويت ) ١٢/٤٨٩( املغين (٣)

 ).٧/٦٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين ) (٤

  ).١٢/٤٩٢(املغين ) (٥

  ).٤/٤٨٥(املدونة ) (٦



        

 

 
٤٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

  ما ذهب إليه مجهور الفقهاء هوعلمأ القول الراجح واهللا يتضحد عرض أاألقوال وأدلتها، بع
اجتماع حدود اهللا تعاىل، وحدود  عند ،تقدمي حق اآلدمي على حق اهللا تعاىلب القائلني

ألن حق العبـد يقدم يف كل  ً؛تفويتااآلدميني وان يتفق أن يكون احلقـان يف حمل واحد ويكون 
 وحق   ألن احملل يفوت باألول، فيتعذر استيفاء الثاين  يسقط لفوات احملل؛حال واحلد

  .اآلدمي مبين على الشح

  :الحكم على الفرق
صحة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رمحه اهللا، إذ ال تداخل عند  بعد دراسة املسألتني يتبني

ًألن احلدود شرعت زجرا  اجتماع حدود اهللا تعاىل، وحدود اآلدميني، إذا لـم يكـن فيهما قتل؛
للمعتدين، وكل حد وضع جلناية معينة، فحد الفرية وضع لصيانة األعراض، وحد القصاص 
لصيانة األنفس، وقطع الـسرقة حلفـظ األموال وهكذا، فال تداخل الختالف املوجب، وهي 

ل، فإذا خبالف القطع، فإذا قطع العـضو فـإن احملل يفوت فيتعذر استيفاء الثاين، وكذلك القت
ًقتل قصاصا تعذر قتله حدا ً   .واهللا أعلم.ُ



        

 

 
٤٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

الفرق بين المواالة في استيفاء الحقوق التي فيها قتل حقا هللا تعالى، : نيالمطلب الثا

  .وبين المواالة في استيفاء الحقوق التي فيها قتل حقا لآلدمي
  :- رحمه اهللا–الفرق عند ابن قدامة 

ْمث إن :"- رمحه اهللا-قال ابن قدامة ًكان القتل حقا لله تـعاىل، استـوفيت احلقوق كلها متـوالية؛ َُّ ُ َ ََْ ُ ُ َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َُ َُّ َُّ َُ َْ ْ ْ ْ ُ َ ِ � ُ ْ

َألنه ال بد من فـوات نـفسه، فال فائدة يف التأخري، وإن كان القتل حقا آلدمي، انـتظر 
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ُْ َ َ ٍَّ َ � ََّ ْ ُُ َْ َْ َ َ َْ َِ

ِ َّْ َِ َ َ َِ
َ َّ ُ

ُُباستيفائه الثاين بـرؤه  ُْ ِ َّ ِِ َِ ْ َمن األول لوجهني؛ أحدمهاِ ُْ ُ َ َْ ِ َ ْ َ
ِ ِ ََّ ْ ُأن المواالة بـيـنـهما حيتمل أن تـفوت نـفسه : ِ َ ْ َُ ََُ ِّ ْ َ َُ َ َ َُْ ُ َ َْ َ َ َ ْ َّ

ِّقـبل القصاص، فـيـفوت حق اآلدمي
ِ
َ ْ ُّ َ ََ ُ َ َِ َ

ِْ َ ِوالثاين. ْ َّ ُّأن العفو جائز، فـتأخريه حيتمل أن يـعفو الويل : َ َِ َ َْ ُْ ْ َ َْ َ َُ
ِ َ ََْ ُُْ

ِ ِْ َ ٌ َ َّ

َفـيحيا، َْ َ خبالف القتل حقا لله سبحانهَ ََْ َُْ
ِ َِِّ � ِ ْ ِ َ ِ" ُ)١(.  

 

  :وجه الشبه بين المسألتين

، هي ا لآلدميًا هللا تعاىل، و احلقوق اليت فيها قتل حقًاحلقوق اليت فيها قتل حقًأن كال من 
  . ألنه مبوجبها ارتكب اجلاين ما أوجب عليه العقوبة؛حقوق واجب استيفاءها

  :وجه االختالف

ًتل إذا كان حقا آلدمي انتظر باستيفائه الثاين برؤه من األول، خبالف القتل حقا هللا أن الق ً
  .٢)(تعاىل البد من استيفاء احلقوق كلها متتالية 

  :بيان من وافق ابن قدامة في الفرق ومن خالفه

  .ًوافق ابن قدامة يف الفرق الفقهاء األربعة إذ مل أجد خالفا بينهم
  :ق مسألتانفي نص ابن قدامة الساب

  .ً المواالة في استيفاء الحقوق التي فيها قتل حقا لآلدمي:المسألة األولى

، يف تأخري املواالة )٦(، واحلنابلة)٥(، والشافعية)٤(، واملالكية)٣(ال خالف بني الفقهاء، احلنفية
  .ًيف استيفاء احلقوق اليت فيها قتل حقا آلدمي

                                                           

  ).١٢/٤٩٠(املغين ) (١

  ).١٢/٤٩٠( املغين (٢)

  ).٤/٥١(،رد احملتار )٢/١٦٣(، اجلوهرة النرية )٤/٩٧(، االختيار )٧/٦٣( بدائع الصنائع (٣)

 ).٩/٣٣٤(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل )٢٢/٣٦٣( ملسائل املدونة ، اجلامع)٤/٤٨٥( املدونة (٤)

 ).٩/١٦٤(حتفة احملتاج  ،)١٢/٥٣١(، البيان )١٣/٣٧٣(احلاوي الكبري  ،)٣/٣٧٣( املهذب (٥)

 ).٦/٨٦(، كشاف القناع )٣/٣٤١(، شرح منتهى اإلرادات )١٠/١٦٥(، اإلنصاف )١٢/٤٩٠( املغين (٦)



        

 

 
٤٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

 واحد، بل يقام كل واحد منهما بعد ما برأ من وال جيمع ذلك كله يف وقت"جاء يف البدائع

  .)١("األول؛ ألن اجلمع بني الكل يف وقت واحد يفضي إىل اهلالك
  .)٢(" وإن خافوا عليه أخروه حىت يربأ ويقوى مث يقام عليه ما هو للناس"جاء يف املدونة

  .)٣("لنفسً فرمبا عفا مستحق القتل فتكون املواالة سببا لفوات ا"وجاء يف حتفة املنهاج

  .)٤(" وال يستوىف حد حىت يربأ من الذي قبله"وجاء يف االنصاف
  

  :أدلتهم

  :استدلوا بأدلة منها
  :الدليل األول

  .)٥(أن املواالة بينهما حيتمل أن تفوت نفسه قبل القصاص، فيفوت حق اآلدمي 

  : الدليل الثاني
  .)٦ ( أن العفو جائز، فتأخريه حيتمل أن يعفو الويل فيحيا

   .هللا تعالى ً المواالة في استيفاء الحقوق التي فيها قتل حقا:سألة االثانيةالم

، يف املواالة يف )١٠(، واحلنابلة)٩(، والشافعية)٨(، واملالكية)٧(ال خالف بني الفقهاء، احلنفية
  .ًاستيفاء احلقوق اليت فيها قتل حقا هللا تعال

  .)١١(" ألنه متحتم القتل، فال معىن لإلمهال"جاء يف الروضة

                                                           

 ).٧/٦٣(ين  بدائع الصنائع، للكاسا(١)

 ).٤/٤٨٥( املدونة (٢)

 ).٩/١٦٤( حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، للهيتمي (٣)

 ).١٠/١٦٥( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، للمرداوي (٤)

 ).١٢/٤٩٠(، املغين )٩/١٦٤( حتفة احملتاج (٥)

  ).١٢/٤٩٠( املغين (٦)

  ).٤/٥١(،رد احملتار )٢/١٦٣(لنرية ، اجلوهرة ا)٤/٩٧(، االختيار )٧/٦٣( بدائع الصنائع (٧)

 ).٩/٣٣٤(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل )٢٢/٣٦٣(، اجلامع ملسائل املدونة )٤/٤٨٥( املدونة (٨)

 ).٩/١٦٤(حتفة احملتاج  ،)١٢/٥٣١(، البيان )١٣/٣٧٣(احلاوي الكبري  ،)٣/٣٧٣( املهذب (٩)

 ).٦/٨٦(، كشاف القناع )٣/٣٤١(رادات ، شرح منتهى اإل)١٠/١٦٥(، اإلنصاف )١٢/٤٩٠( املغين (١٠)

  ).١٠/١٦٦( روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي (١١)



        

 

 
٤٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالث والثالثالث من العدد الرابعاملجلد 
  - رمحه اهللا-عند اإلمام ابن قدامة   من كتاب املغني الفروق الفقهية  املتعلقة باجتامع احلدود وتداخلها

ا هللا تعاىل استوفيت احلقوق كلها متوالية من غري ًإن كان القتل حق" وجاء يف كشاف القناع

  .)١(" ألنه ال بد من فوات نفسه؛انتظار برء األول فاألول
  :واستدلوا بقوهلم

  .)٢(ألنه ال بد من فوات نفسه، فال فائدة يف التأخري 

  :الحكم على الفرق
يف تأخري حة الفرق الذي ذكره ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل، ص بعد دراسة املسألتني يتبني

 ألن املواالة بينهما حيتمل أن تفوت ًاملواالة يف استيفاء احلقوق اليت فيها قتل حقا آلدمي؛

نفسه قبل القصاص، فيفوت حق اآلدمي وأن العفو جائز، فتأخريه حيتمل أن يعفو الويل 
  خبالف . فيحيا

هللا تعاىل، فيجب أن تستويف احلقوق كلها متوالية من  ً فيها قتل حقااملواالة يف احلقوق اليت 

   .)٣( ألنه ال بد من فوات نفسه، فال فائدة يف التأخري ؛غري انتظار برء األول فاألول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٦/٨٦( كشاف القناع ، للبهويت (١)

  ).١٢/٤٩٠( املغين (٢)

  ).٩/١٦٤(حملتاج +، حتفة ا) ١٢/٤٩٠( املغين (٣)
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ا  
النتــائج الــيت أهــم وجــز وأأمحــد اهللا محــد الــشاكرين علــى توفيقــه وامتنانــه علــى إمتــام هــذا البحــث 

  : كاآليتليها يف هذا البحثإت توصل
التعـــرف علـــى ابـــن قدامـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل وعلـــى مذهبـــه، وعلـــى مؤلفاتـــه، وعلـــى مكانتـــه : ًأوال

  . فقد شهد له علماء عصره، ومن بعدهم بالفضل والعلم واألخالقالعلمية
كتـب أهـم ًالتعرف على كتاب املغـين ، وهـو يعـد شـرحا ملـنت خمتـصر اخلرقـي، ويعتـرب مـن : ًثانيا

 لقوتــــه العلميـــة وأدلتــــه الكثــــرية ومقارناتـــه وترجيحاتــــه بــــني  األربعــــة؛الفقـــه املقــــارن يف املـــذاهب
  .املذاهب

 إذ به ميكن للفقيه االطالع على مـدارك  وأمهيتها ومؤلفا�ا،الفروق الفقهيةتعريف علم : ًثالثا
يف الــصورة ببعــضها الفقــه ومآخــذه، ومعرفــة علــل األحكــام، وإحلــاق املــسائل الفقهيــة املتــشا�ة 

  .من عدمه
يـــذكر فمتيـــز بالتـــدليل علـــى املـــسائل وتعليلهـــا، -رمحـــه اهللا– املـــنهج الفقهـــي البـــن قدامـــة ً:رابعـــا

آلخــر بعــض الفــروق الفقهيــة للتعليــل يف تفنيــده للــرأي املخــالف ملذهبــه يف املــسألة، والــبعض ا
  .من باب االفرتاضات للمخالف

ـــة : ًخامـــسا  يف كتابـــه -رمحـــه اهللا تعـــاىل-ذكرهـــا اإلمـــام ابـــن قدامـــةالـــيت دراســـة الفـــروق الفقهي
، وكـل فـرق حيتـوي علـى وقاملتعلقة باجتمـاع احلـدود وتـداخلها، وكـان عـددها ثالثـة فـراملغين، 

  :بينهما وهي كاآليت إىل بيان قوة الفرق  دراستهمامن خاللمسألتني، وتوصلت 
خالــــصة لآلدمــــي يف الفــــرق بــــني اجتمــــاع حــــدود خالــــصة هللا تعــــاىل، وبــــني اجتماعهــــا  -١

 .استيفاء مجيعها
 .الفرق بني تداخل حد الشرب والقذف، وبني تداخل القلتني، والقطعني -٢
الفـــرق بـــني املـــواالة يف اســـتيفاء احلقـــوق الـــيت فيهـــا قتـــل حقـــا هللا تعـــاىل، وبـــني املـــواالة يف  -٣

 .استيفاء احلقوق اليت فيها قتل حقا لآلدمي
  :أما التوصيات

يــة بعلــم الفــروق الفقهيــة املــستنبطة مــن فقــه العلمــاء املتقــدمني، بالعنا  أوصـي طلبــة العلــم - 
ـــــة يف فقـــــه اخلـــــالف  ـــــة؛ لتكـــــسب الباحـــــث قاعـــــدة متين ـــــة مقارن ِودراســـــتها دراســـــة فقهي ُ
والرتجــيح؛ لينطلــق منهــا لدراســة املــسائل املعاصــرة والنــوازل الفقهيــة املتجــددة، بنــاء علــى 

  .اجلمع والفرق بينها وبني املسائل الواردة بالنص
هذا وأسأل اهللا القبـول واإلخـالص يف القـول والعمـل، وأن يغفـر التقـصري والزلـل يف جهـد املقـل 

  .يف هذا العمل
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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ادر واا  

  القرآن الكرمي  -١
 مث البصري القرشي كثري بن عمر نب إمساعيل الفداء أبو والنهاية، البداية -٢

 للطباعة هجر دار ،الرتكي احملسن عبد بن اهللا عبد :ت )هـ٧٧٤ :املتوىف( الدمشقي
 /ه١٩٩٧،١٤٢٤-  هـ ١٤١٨ األوىل، :الطبعة واإلعالن، والتوزيع والنشر

  م٢٠٠٣
االختيار لتعليل املختار، عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد  -٣

الشيخ حممود أبو دقيقة :  عليها تعليقات.ه ٦٨٣املتويف. و الفضل احلنفيالدين أب
القاهرة -، مطبعة احلليب )من علماء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
  . م١٩٣٧- هـ ١٣٥٦- ) بريوت، وغريها- وصور�ا دار الكتب العلمية (

لشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي ا -٤
حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق

 .هـ١٤١٩، ١: لبنان، ط
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين األلباين، املتويف  -٥

، ٢:املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط. زهري الشاويش: ه، إشراف١٤٢٠
  .م١٩٨٥- ه ١٤٠٥

، أبو بكر بن »شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك«ل املدارك  أسه -٦
 لبنان، –، دار الفكر، بريوت ) هـ١٣٩٧: املتوىف(حسن بن عبد اهللا الكشناوي 

 .الثانية: الطبعة
األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن  -٧

 . التوقيفيةعادل سعد، املكتبة: جنيم، حققه
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  -٨

 .م١٩٩٠-هـ ١٤١١األوىل، : ه، دار الكتب العلمية، الطبعة٩١١املتويف
. أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين. األصل املعروف باملبسوط -٩

 –إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية . ينأبو الوفا األفغا: ،ت)ه١٨٩: املتوىف(
 .كراتشي
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الدمشقي  الزركلي،  بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،األعالم، خري الدين - ١٠
 .م٢٠٠٢، ١٥:دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط) هـ١٣٩٦: املتوىف(
 الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد العاملني، رب عن املوقعني إعالم - ١١

 الكتب دار إبراهيم، السالم عبد مدحم :ت ،)هـ٧٥١ :املتوىف( اجلوزية يمق ابن
  .م١٩٩١-  هـ١٤١١ ألوىل،ا :الطبعة يريوت، – العلمية

الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن األم،  - ١٢
 –رفة ، دار املع)هـ٢٠٤: املتوىف(عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النشر: بريوت، الطبعة
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان  - ١٣

، دار إحياء الرتاث العريب، )هـ٨٨٥: املتوىف(املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي 
 .بدون تاريخ- الثانية : الطبعة

 الكاساين احلنفي،  بن أمحدلشرائع، أبو بكر بن مسعودبدائع الصنائع يف ترتيب ا - ١٤
 .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ ٢، دار الكتب العلمية، ط)هـ٥٨٧: املتوىف(
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري  - ١٥

ِالشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك لمذهب ( َ ْ َ
ِ

َاإلمام م َ
ِ ٍالكِْ أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي : املؤلف) ِ

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار املعارف، الطبعة: الناشر) هـ١٢٤١: املتوىف(
البناية يف شرح اهلداية، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  - ١٦

بريوت، - ، دار الكتب العلمية )هـ٨٥٥: املتوىف(الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 
 .٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠، ١لبنان، ط

أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل : البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف - ١٧
دار : قاسم حممد النوري، الناشر: ت) هـ٥٥٨: املتوىف(العمراين اليمين الشافعي 

 . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١األوىل، :  جدة، الطبعة–املنهاج 
َتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٨ َ َ

ْأمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  ّالدكتور بشار عواد : ت) هـ٧٤٨: املتوىف(َ
 . م٢٠٠٣األوىل، : معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة

ابن امللقن : ملؤلف، ا)على ترتيب املنهاج للنووي(حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج  - ١٩
، )هـ٨٠٤: املتوىف(سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري 
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: مكة املكرمة، الطبعة- دار حراء : عبد اهللا بن سعاف اللحياين، الناشر: احملقق
 .١٤٠٦األوىل، 

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو�ذيب التهذيب،  - ٢٠
 الطبعة :الطبعة اهلند، النظامية، املعارف دائرة مطبعة هـ،٨٥٢ :املتوىف( العسقالين

 .هـ١٣٢٦ األوىل،

ّاجلوهرة النرية، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي  - ٢١
ِ َِّ

 .هـ١٣٢٢، ١، املطبعة اخلريية، ط)هـ٨٠٠: املتوىف(
 الزريراين حممد بن اهللا دعب بن الرحيم املسائل،عبد بني الفرق يف الدالئل إيضاح - ٢٢

 ١٤٢٣ :املتوىف( السبيل حممد بن عمر :ت )هـ ٧٤١ :املتوىف( اهللا رمحه احلنبلي
 أم جامعة يف الشريعة بكلية التدريس هيئة وعضو احلرام، املسجد وخطيب إمام ،)هـ

 الشرعية العليا الدراسات قسم- للمحقق دكتوراة طروحةا :الكتاب أصل القرى،
 :الطبعة السعودية، العربية اململكة والتوزيع، للنشر اجلوزي ابن دار رى،الق أم جبامعة
 .هـ ١٤٣١ األوىل،

حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، املؤلف - ٢٣
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ١٢٣٠: املتوىف(املالكي 

: هب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، املؤلفاحلاوي الكبري، يف فقه مذ - ٢٤
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي 

الشيخ عادل أمحد عبد - الشيخ علي حممد معوض : ، احملقق)هـ٤٥٠: املتوىف(
 هـ ١٤١٩األوىل، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بريوت : املوجود، الناشر

 . م١٩٩٩- 
ْالدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، حممد بن علي بن حممد احلصين  - ٢٥

ِ

عبد املنعم خليل : ت) هـ١٠٨٨: املتوىف(املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي 
 م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣األوىل، : إبراهيم، دار الكتب العلمية، الطبعة

منصور : بشرح منتهى اإلرادات، املؤلفدقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف  - ٢٦
: املتوىف(بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى 

 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤األوىل، : عامل الكتب، الطبعة: الناشر) هـ١٠٥١
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن : ذيل طبقات احلنابلة، املؤلف - ٢٧

د : احملقق) هـ٧٩٥: املتوىف(الدمشقي، احلنبلي َاحلسن، السالمي، البغدادي، مث 
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:  الرياض، الطبعة–مكتبة العبيكان : عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، الناشر
  . م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥األوىل، 

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد : رد احملتار على الدر املختار، املؤلف - ٢٨
بريوت، - دار الفكر: ، الناشر)هـ١٢٥٢: املتوىف(العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 

 .م١٩٩٢- هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة
أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف : روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف - ٢٩

املكتب اإلسالمي، : زهري الشاويش، الناشر: حتقيق) هـ٦٧٦: املتوىف(النووي 
 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة-دمشق-بريوت

ْ أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز سري - ٣٠ َ
جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب : ت) هـ٧٤٨: املتوىف(الذهيب 

  . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة، : األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة
 العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات - ٣١

 خرج األرناؤوط، حممود :ت )هـ١٠٨٩ :املتوىف( الفالح أبو احلنبلي، َالعكري
 ألوىل،ا :الطبعة بريوتا، – دمشق كثري، ابن دار األرناؤوط، القادر عبد :أحاديثه
 .م ١٩٨٦-  هـ ١٤٠٦

شرح القواعد الفقهية، ألمحد بن الشيخ حممد الزرقا، دار القلم، دمشق، سوريا،  - ٣٢
 .هـ١٤٢٢، ٦: ط

شرح فتح القدير، حملمد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام احلنفي، دار الكتب  - ٣٣
 .هـ١٤٢٤، ١:العلمية، بريوت، لبنان، ط

: املتوىف(أبو احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد : طبقات احلنابلة، املؤلف - ٣٤
 . بريوت–حممد حامد الفقي، دار املعرفة : ، ت)هـ٥٢٦

 بن أمحد بن حممد ابن القاضي شهبة الدمشقي، طبقات الشافعية، أليب بكر - ٣٥
، ١:ه، مطبعة جملس دائرة املعارف العمانية، حيدر أباد، اهلند، ط٨٥١:ت

 .ه١٣٩٨
: ه، حتقيق٧٧١:طبقات الشافعية الكربى، عبد الوهاب بن علي السبكي، ت - ٣٦

 .حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح احللو، دار إحياء الكتب العربية



        

 

 
٤٨٤ 
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عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد �اء : دة، املؤلفالعدة شرح العم - ٣٧
بدون : دار احلديث، القاهرة، الطبعة: الناشر) هـ٦٢٤: املتوىف(الدين املقدسي 

 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: طبعة، تاريخ النشر
كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن : فتح القدير، املؤلف - ٣٨

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)هـ٨٦١: املتوىف(اهلمام 
ِّالفروق الفقهية بني املسائل الفرعية يف احلج والعمرة والزيارة، دراسة مقارنة، شرف  - ٣٩ ِّ َّ َّ

 هـ، أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، يف جامعة اإلمام ١٤٢٤الدِّين باديبو راجي، 
 .حممد بن سعود

َّسائل الفرعية يف اجلنايات دراسة مقارنة، حممد صاحل فرج َّالفروق الفقهية بني امل - ٤٠
هـ، أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه يف جامعة اإلمام حممد بن ١٤٢٠حممد، 
  .سعود

 الكرابيسي اإلسالم مجال املظفر، أبو احلسني، بن حممد بن سعدأ ،الفروق - ٤١
 الستار عبد .د :راجعه طموم، حممد .د :ت )هـ٥٧٠ :املتوىف( احلنفي النيسابوري

  .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢ األوىل، :الطبعة الكويتية، األوقاف وزارة غدة، أبو
: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، الناشر: الفروق الفقهية واألصولية، تأليف - ٤٢

 .م١٩٩٨- ه١٤١٩الرياض، الطبعة األوىل، -مكتبة الرشد
وزآبادى جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفري: القاموس احمليط، املؤلف - ٤٣

حممد : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حتقيق) هـ٨١٧: املتوىف(
 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت : ُنعيم العرقسوسي، الناشر

 . م٢٠٠٥-  هـ ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة
ب احلدود القواعد والضوابط الفقهية يف كتاب املغين البن قدامة من أول كتا - ٤٤

 ه، ١٤٢٠وحىت �اية كتاب اجلزية، حممد بن عبد الرمحان بن عبد العزيز السعدان،
جامعة أم -دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : أصل هذا الكتاب رسالة

 .مكة املكرمة- القرى 
 :املتوىف( اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي التعريفات، كتاب - ٤٥

– بريوت العلمية، الكتب دار العلماء، من مجاعة وصححه طهضب :ت )هـ٨١٦
 .م١٩٨٣-  هـ١٤٠٣ ألوىلا :الطبعة لبنان،
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كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي،  - ٤٦
حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدين املقدسي : املؤلف

عبد اهللا بن عبد احملسن : ، احملقق)هـ٧٦٣: ملتوىفا(الراميىن مث الصاحلي احلنبلي 
 . مـ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤األوىل : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرتكي، الناشر

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن : كشاف القناع عن منت اإلقناع، املؤلف - ٤٧
  .دار الكتب العلمية: ، الناشر)هـ١٠٥١: املتوىف(حسن بن إدريس البهوتى احلنبلي 

مؤسسة األعلمي :  اهلند، الناشر–دائرة املعرف النظامية : ، ت)هـ٨٥٢: املتوىف ( - ٤٨
  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الثانية، :  لبنان، الطبعة–للمطبوعات بريوت 

 حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب - ٤٩
الثالثة : الطبعة ، دار صادر، بريوت،)هـ٧١١: املتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

 .هـ١٤١٤- 
املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، أبو  - ٥٠

 –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر) هـ٨٨٤: املتوىف(إسحاق، برهان الدين 
  . م١٩٩٧-  هـ ١٤١٨األوىل، : لبنان، الطبعة

: املتوىف(ئمة السرخسي حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األ: املبسوط، املؤلف - ٥١
: بدون طبعة، تاريخ النشر:  بريوت، الطبعة–دار املعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣

  .م١٩٩٣- هـ١٤١٤
 أبو اهللا عبد بن بكر األصحاب، وخترجيات أمحد اإلمام ملذهب املفصل املدخل - ٥٢

 :املتوىف( حممد بن غيهب بن حيىي بن عثمان بن بكر بن اهللا عبد بن حممد بن زيد
 األوىل،  :الطبعة جبدة، اإلسالمي الفقه جممع مطبوعات- العاصمة دار ،)هـ١٤٢٩
 .هـ ١٤١٧

املدونة، تأليف سحنون وإمالء ابن القاسم من مسائل اإلمام مالك بن أنس بن  - ٥٣
: ، دار الكتب العلمية، الطبعة)هـ١٧٩: املتوىف(مالك بن عامر األصبحي املدين 

  .م١٩٩٤- هـ ١٤١٥األوىل، 
حامد صادق قنييب، دار النفائس -ء، حممد رواس قلعجي معجم لغة الفقها - ٥٤

   م١٩٨٨-  هـ ١٤٠٨الثانية، : للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة
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معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني  - ٥٥
: دار الفكر، عام النشر: عبد السالم حممد هارون، الناشر: ت) هـ٣٩٥: املتوىف(

  . م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩
 مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج - ٥٦

هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة، دار الكتب العلمية، )هـ٩٧٧: املتوىف(الشربيين الشافعي 
 .م١٩٩٤- 

 قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين موفق حممد أبو قدامة، البن املغين - ٥٧
 :املتوىف( املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي، الدمشقي مث دسياملق اجلماعيلي

 عامل دار احللو، حممد الفتاح وعبد الرتكي، احملسن عبد بن اهللا عبد :ت ،)هـ٦٢٠
 .الرياض والنشر، للطباعة الكتب

مشس الدين، حممد بن أمحد : مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف - ٥٨
: دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر)هـ٩٧٧: املتوىف( الشافعي اخلطيب الشربيين

  .م١٩٩٤- هـ ١٤١٥األوىل، 
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن  - ٥٩

د عبد الرمحن : ، ت)هـ٨٨٤: املتوىف(حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 
األوىل، :  السعودية، الطبعة–الرياض - رشد بن سليمان العثيمني، مكتبة ال

 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠
املنتقى شرح املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  - ٦٠

جبوار -، مطبعة السعادة )هـ٤٧٤: املتوىف(التجييب القرطيب الباجي األندلسي 
المي، مث صور�ا دار الكتاب اإلس( هـ ١٣٣٢األوىل، : حمافظة مصر، الطبعة

  ).الثانية، بدون تاريخ: الطبعة- القاهرة 
َّاملنجد يف اللغة  - ٦١ َ

ُ
ُ، علي بن احلسن اهلنائي )أقدم معجم شامل للمشرتك اللفظي(

دكتور : ، ت)هـ٣٠٩بعد : املتوىف(» كراع النمل«األزدي، أبو احلسن امللقب بـ 
الثانية، : عةأمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، عامل الكتب، القاهرة، الطب

 . م١٩٨٨
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  - ٦٢

  .، دار الكتب العلمية)هـ٤٧٦: املتوىف(
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مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن  - ٦٣
) هـ٩٥٤: املتوىف( املالكي ُّعبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب الرعيين

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة
النجم الوهاج يف شرح املنهاج، كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي  - ٦٤

ِالدمريي أبو البقاء الشافعي  جلنة : ، ت)جدة(، دار املنهاج )هـ٨٠٨: املتوىف(َّ
  .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥األوىل، : علمية، الطبعة

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن :  احملتاج إىل شرح املنهاج، املؤلف�اية - ٦٥
: دار الفكر، بريوت، الطبعة: الناشر) هـ١٠٠٤: املتوىف(محزة شهاب الدين الرملي 

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤-ط أخرية 
علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين : اهلداية يف شرح بداية املبتدي، املؤلف - ٦٦

طالل يوسف، : ، احملقق)هـ٥٩٣: املتوىف( أبو احلسن برهان الدين املرغيناين،
  . لبنان–بريوت - دار احياء الرتاث العريب : الناشر

: املتوىف(الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  - ٦٧
 بريوت، عام –أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث : احملقق) هـ٧٦٤
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠:النشر

: املتوىف(أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي : الوسيط يف املذهب، املؤلف - ٦٨
 القاهرة، –دار السالم : أمحد حممود إبراهيم، حممد تامر، الناشر: ، ت)هـ٥٠٥
 .١٤١٧األوىل، : الطبعة

 


