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  مقدمة
  

      ش�رور   م�ن    ب�ا�      ونع�وذ          ون�ستھدیھ،         ون�ستغفره         ون�ستعینھ      نحم�ده  �      الحمد   إن  

      ھ�ادي   ف�ال     ی�ضلل    وم�ن    ل�ھ، َّ    َّم�ضل   ف�ال  هللا        من یھ�ده   ا،      أعمالن       وسیئات        أنفسنا،

       ورس�ولھ  ً          ًمحم�دا عب�ده   أن      وأشھد    لھ،     شریك  ال     وحده  هللا   إال    إلھ   أال      وأشھد    لھ،

    .ً     ًكثیرا ً      ًتسلیما     وسلم      وصحبھ    آلھ       وعلى ه

 ود،،،،،،
   g   h  :"                                                        فقد تكفل هللا بحفظ دینھ وحمای�ة ش�ریعتھ، فق�ال ف�ي كتاب�ھ العزی�ز  

i   j   k   l   m    "  
(١)

   ع�ن   ً                              ً لھ رج�اال ال تلھ�یھم تج�ارة وال بی�ع    وقیض  
ًحفظ دینھ، وفقھھم الستنباط أحكامھ، فأراد بھم خیرا، ت�صدیقا ً                                                        ً    :"  ه       لقول�ھ  ً

ْمن َ   ْ ُِیرد  َ ِ    ُِ ِبھ ُ   ُهللا  ِ ِ   ِ ًخیرا  ِ ْ َ    ً ْ ُْیفقھُھ  َ ِّ َ ُ     ُْ ِّ ِالدین  ِ  ِفي  َ ِّ      ِ ِّ "  
(٢)

                             بینوا للن�اس أحك�ام هللا تع�الى ف�ي  ف  ، 
ًشئونھم، وتركوا لنا تراثا علمیا ذاخرا، یبقى على      كآفة ً ً                                              ً ً ً                   ً مر الزم�ان معین�ا ال ً

                                                          ین��ضب، لم��ن أراد أن یرت��شف م��ن رحی��ق الثقاف��ة اإلس��المیة، ول��ئن ك��ان 
    عل�ى                                                              السابقون قد مضوا بخطى ثابتة في ھذا المضمار، فحري بنا أن نسیر 

     .        المستطاع                             نھجھم في خدمة ھذا الدین قدر
ٌ                                                               ٌ وعلم األصول أحد دعائم حفظ ال�دین، م�ن أن تمت�د إلی�ھ ی�د بتحری�ف، أو - *

   ،        الج�اھلین        وتأوی�ل   ،       الغ�الین       تحری�ف     عن�ھ       ینف�ونً                   ًف ب�أن قی�د ل�ھ رج�اال،     تزیی
    .         المبطلین         وانتحال

                                                           وھ���و العل���م ال���ذي ازدوج فی���ھ العق���ل وال���سمع، واص���طحب فی���ھ ال���رأي- *
                                                         وال��شرع، فأخ��ذ م��ن ص��فو ال��شرع والعق��ل س��واء ال��سبیل، ف��ال ھ��و ت��صرف 

                                                 

  .٩سورة الحجر اآلیة رقم)١(
 في یفقھھ خیرا بھ هللا یرد من: بابكتاب العلم، ) ٧١ (١/٢٥ البخاري صحیح)٢(

 خمسھ � فأن":تعالى هللا قول  باب،الخمس فرض كتاب) ٣١١٦ (٤/٨٥، والدین
 النبي قول باب، والسنة بالكتاب االعتصام كتاب) ٧٣١٢ (٩/١٠١و" وللرسول

، "العلم أھل وھم یقاتلون »الحق على ظاھرین أمتي من طائفة تزال ال" :ه
 وال غنى، یجد ال الذي المسكین  باب،الزكاة  كتاب)٣٤ (٢/٧١٩ مسلم صحیحو

  .علیھ فیتصدق لھ یفطن



        
 
 

 
 
  

 

٩٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       ني عل��ى  بـ              قبول، وال ھ��و م��ـ        شرع بال��ـ ��               حیث ال یتلق��اه الـ        عقول، ب��ـ        بمح��ض ال��
      حضـ  م

   . (١) "                                               التقلید، الذي ال یشھد لھ العقل بالتأیید والتسدید
              وتمك��ن أھمی��ة                                                             ون اووت ا  م اول ادت   - *

                                                              ال��دالالت ف��ي اس��تباط األحك��ام ال��شرعیة م��ن أدلتھ��ا التف��صیلیة م��ن الكت��اب 
   .      عربیان                       والسنة، فالقرآن والسنة 

                    إنما ھو معرفة طرق  ،                   قرآن والسنة النبویة                              ووسیلة الفھم والتدبر آلیات ال- *
                                                                  دالالت األلفاظ العربیة على معانیھا؛ ألن األلفاظ قوالب للمعاني، وال یمك�ن 

     .             بمعرفة دالالتھا          للمعنى إال        التوصل 
                                   وض�ع العلم�اء ال�ضوابط والقواع�د ل�دالالت                          من أجل أھمیة ھ�ذا األم�ر- *

   .   تھا                                       مستمدین ذلك من اللغة العربیة واستعماال ،      األلفاظ
                                                             كما أنھ ال یمكن اس�تباط األحك�ام م�ن الكت�اب وال�سنة إال بمعرف�ة دالالت   - *

     غی�ر             بط من الق�رآن             كل معنى مستن   :"  :                               األلفاظ، ولذا قال اإلمام الشاطبي 
        ی�ستفاد     مم�ا   ال      ش�يء،    ف�ي        الق�رآن      عل�وم    من      فلیس         العربي؛        اللسان     على     جار
  "     مبطل      عواه د    في     فھو    ك؛    ذل   فیھ      ادعى     ومن     بھ،  د      یستفا     مما    وال      منھ،

(٢)
.   

                                 ف�إن م�ن ك�ان عارف�ا ب�المعني اللغ�وي  :                           ومن ھذه الدالالت داللة النص- *
               لغ���ة ذات مقاص���د                                           ی���درك تمام���ا أن المع���اني الت���ي وض���عت لھ���ا األلف���اظ 

                                                                   وأغراض، وھذه المقاصد التي تستھدفھا المعاني الناتجة عن األلفاظ تتحول 
                  ع�ل، فال�شرع الحك�یم                                                   إلى آثار عن تنفیذھا، والشارع الحك�یم رب�ط الحك�م بالف

                                                                   غالب�ا م��ا ی�ربط الحك��م إل�ى بم��ا ی�ستھدفھ معن��اه م�ن غای��ة قب�ل الوق��وع أو م��ا 
                                                               یترك��ھ م��ن أث��ر بع��د الوق��وع، وحینئ��ذ یوج��ب الحك��م أو یحرم��ھ ب��النظر إل��ى 

   .                         تحصیل أثر الفعل أو إعدامھ
  "  w   x   y   z    :"            قولھ تع�الى :    فمثال

(٣)
                  موض�وعة لغ�ة لمعن�ى  "    z  :"     فكلم�ة  

                               اإلی��ذاء، وغای��ة الت��ضجر أو أث��ره ال              ول��یس معناھ��ا  "              ال��سأم والت��ضجر    :"  ھ��و

                                                 

: تحقیق، ٤:، صالغزالي محمد بن محمد ،حامد يبأل األصول علم في المستصفى)١(
: سنة األولى الطبعة بیروت،، العلمیة الكتب دار، الشافي عبد السالم عبد محمد

   .ھـ١٤١٣
الموافقات إلبراھـیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھـیر بالشاطبي، )٢(

أبو عبیدة مشھـور بن حسن آل سلمان، : یق، تحق٤/٢٢٥ھـ ٧٩٠:المتوفى سنة
  .م١٩٩٧ھـ،١٤١٧:عفان، الطبعة األولى سنة دار ابن: طبعة

  .٢٣سورة اإلسراء من اآلیة رقم)٣(
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             باالس�تیال ال�ذي                                                 یكون إال بعد الوقوع، وھو إش�عار ال�شخص المت�ضجر من�ھ 
     .                      یفضي إلى إیذائھ وإیالمھ

                                                            وطریق فھ�م ھ�ذا اللف�ظ وغایت�ھ إنم�ا ھ�و ع�ن طری�ق اللغ�ة، ول�یس مبن�ي   - *
   :                                              على االجتھاد واالستنباط، ولذا قال اإلمام الب�زدوي 

(١)
        الثاب�ت     أم�ا و   :" 

  "         استنباطا    وال         اجتھادا   ال     لغة      النص       بمعنى     ثبت     فما      النص       بداللة
(٢)

.     
     ثبت     فما      النص       بداللة        الثابت      وأما (   :"                           في الكافي شرح أصول البزدوي     وقال 
        الثاب�ت       الحك�م      یع�رف         العربی�ة       اللغ�ة      یع�رف    م�ن    ك�ل   :  أي  )    لغ�ة      النص       بمعنى
        متوقف�ة     غی�ر        معرفت�ھ ف        اللغ�ة،     حی�ث    م�ن       ثابت�ا       الحك�م     ذلك      فكان       النص،       بداللة
  "          واالستنباط       الرأي     على

(٣)
.   

                                                 

علي بن محمد بن الحسین، أبو الحسن، فخر اإلسالم البزدوي، إمام الحنفیة : ھو)١(
=  محمد بنھ تصانیف نافعة، وھو غیرالنھر، أصولي، محدث، مفسر، ل بما وراء

محمد بن الحسین البزدوي، أبو الیسر، الملقب بالقاضي الصدر المتوفي =
  .ھـ٤٩٣:سنة
 أبو المروزي، السمعاني التمیمي منصور بن محمد بن الكریم عبد لساباألن: یراجع

 الیماني المعلمي یحیى بن الرحمن عبد :، تحقیق١/٣٣٩ھـ٥٦٢: المتوفى سعد
 األولى الطبعة، آباد حیدر العثمانیة، رفالمعا دائرة مجلس: ، طبعةوغیره

 عبد بن أیبك بن خلیل ،الدین صالح لبالوفیات الوافي، وم١٩٦٢ ،ھـ١٣٨٢:سنة
 دار: ، طبعةمصطفى وتركي األرناؤوط أحمد: ، تحقیق٢١/٢٨٣ الصفدي هللا

ُ الم  الجواھر، م٢٠٠٠ ،ھـ١٤٢٠:، سنةبیروت ،التراث إحیاء  طبقات في ة ِّی ِ  ض  
 كتب محمد میر :، طبعة١/٣٧٢ القرشي هللا نصر بن محمد بن قادرال عبدل الحنفیة

ُ    ُ   قطلوب  بن قاسمل التراجم تاج، وكراتشي ،خانھ :  ، تحقیق٢٠٥:، صودونيُّ    الس غاُ
 األولى الطبعة، دمشق ،القلم دار :، طبعةیوسف رمضان خیر محمد
 بن علي بن محمد بن محمود بن الدین یر لخاألعالم، وم١٩٩٢، ھـ١٤١٣:سنة

 العلم دار: طبعة، ٤/٣٢٨ ھـ١٣٩٦: سنةالمتوفى، الدمشقي الزركلي فارس،
  .م٢٠٠٢ : سنةمایو أیار ،عشر الخامسة الطبعة، للمالیین

 لإلمام فخر اإلسالم علي بن" كنز الوصول إلى معرفة األصول "البزدوي أصول)٢(
 ،بریس جاوید مطبعة: ، طبعة١١ھـ ص٤٨٢:محمد البزدوي الحنفي المتوفى سنة

  .كراتشي
َ   ِّ       الس غناقي الدین حسام علي، بن حجاج بن علي بن لحسین لالبزدوي شرح الكافي)٣( ْ ،

 رسالة قانت محمد سید الدین فخر :، تحقیق١/٢٦٥ ھـ ٧١١:  سنةالمتوفى
  .م٢٠٠١ ،ھـ١٤٢٢ : سنةاألولى الطبعة، الرشد مكتبة: ، طبعةدكتوراه
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                                                            فاألذي لیس مدلوال لغویا من التأفیف، بل ھو أثره أو معنى معناه
(١)

.     

      ف��النص    :"  :                   یق��ول ال��شیخ المح��الوي 
(٢)

                            ق��د أف��اد بمعن��اه الوض��عي حرم��ة  

                                   التأفیف، وبمعنى معناه حرمة الباقي
(٣)

      ...."                     ولذلك تسمى داللة النص  
(٤)

.   

                                ا كثی�رة م�ن األفع�ال كال�ضرب والقت�ل ً        ً  ف�إن ص�ور :      م�ا س�بق            وبناء عل�ى - *

                                                              والح��بس المختلف��ة م��ن حی��ث م��دلوالتھا أو معانیھ��ا الت��ي وض��عت لھ��ا لغ��ة، 

   w   x    :"                                                            لكنھا متحدة من حیث األثر وھو اإلیذاء كل ھذا یتناولھ قولھ تعالى

y   z  "   بل ومن باب أولى، ال بمنطوقھ، بل بمعنى معناه بالطریق اللغ�وي                                                          

                                               ن طری��ق القی��اس أو االس��تنباط؛ لوض��وحھا وتبادرھ��ا م��ن           المح��ض، ال ع��

            منطوق النص
(٥)

.   

   "         دالل�ة ال�نص  :"                                     س�مي ھ�ذا الطری�ق ف�ي اس�تنباط األحك�ام ب�ـ :              ومن أج�ل م�ا س�بق

    :                                         فقني هللا تعالى للكتابة في ھذا البحث وسمیتھ     لقد و و

وظ ا   وأ ا د  

                                                 

 ١٠٣ الرحمن المحالوي، صتسھیل الوصول إلى علم األصول للشیخ محمد عبد)١(
  .ھـ١٣٤١: مصطفى البابي الحلبي بالقاھرة سنة: طبعة

  ."w x y z :"یشیر إلى قولھ تعالى)٢(
   .یشیر إلى الضرب والشتم وجمیع أنواع األذى األخرى)٣(
  .١٠٣تسھیل الوصول للمحالوي، ص)٤(
 دعبل البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف، ١١ ص البزدوي، أصول)٥(

 هللا محمود عبد: تحقیق، ١/١١٦ھـ٧٣٠: سنةالمتوفى البخاري أحمد بن العزیز
 األولى الطبعة ،بیروت، العلمیة الكتب دار: ، طبعةعمر محمد
  . م١٩٩٧ھـ،١٤١٨:سنة
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  -               اووع                             ون ن أب اري ذا   - *
   .                                                           أھمیة موضوع الدالالت واتصالھ بالتشریع اإلسالمي، واستنبط ألحكام- ١
                                                               أن ط��رق ال��دالالت م��ن أھ��م الموض��وعات الت��ي اختل��ف فیھ��ا العلم��اء، وك��ان - ٢

   .                                  الختالفھم أثر واضح في األحكام الفقھیة
   .       علیھا                                                                 معرفة طرق العلماء في استنباط األحكام الفقھیة، وكیفیة بناء الفروع- ٣
   .                                                               كثرة الفروع الفقھیة المبنیة على الدالالت عموما وداللة النص خصوصا- ٤
   .                                            بیان أثر داللة النص في قطعیة األحكام وظنیتھا- ٥
         ث،               و             ود،                 إ د،                                    ات ط اث           ود- *

و      .   
              وال�صالة وال�سالم                                             فذكرت فیھا بع�د الحم�د والثن�اء عل�ى هللا تع�الى،  :           أما المقدمة

                                             أھمی��ة ال��دالالت، وأس��باب اختی��اري للموض��وع، وخط��ة  ه              عل��ى خی��ر الخل��ق 
   .                 البحث، ومنھجي فیھ

   .                  في تعریف داللة النص ف  :           وأما تمھید
  - :      مطلبان          تمھید، و                        في أقسام داللة النص، وفیھ ف  :     األول            وأما المبحث 

   .                                 في تقسیم علماء الحنفیة لداللة النص  :        التمھید
   .              ة النص القطعیة   دالل  :            المطلب األول
   .                داللة النص الظنیة  :              المطلب الثاني

    - :       مطالب    ثالثة                        داللة النص والقیاس، وفیھ   ي  ف ف  :       الثاني            وأما المبحث 
   .                 بین اللفظ والقیاس                  داللة النص القطعیة   :            المطلب األول

                                                الف�رق ب��ین دالل��ة ال�نص القطعی��ة والقی�اس المبن��ي علت��ھ   :       الث��اني        المطل�ب
   .         على الرأي

   .                 بین اللفظ والقیاس                 داللة النص الظنیة   :       الثالث        المطلب
  - :                          حكم داللة النص، وفیھ مطلبان    ففي   :       الثالث            وأما المبحث 

   .                              تعارض داللة النص مع داللة اإلشارة  :            المطلب األول
   .                 داللة النص والعموم  :              المطلب الثاني

      رس�ولھ                                                    ففیھا بعد الحم�د � والثن�اء علی�ھ، وال�صالة وال�سالم عل�ى  :             وأما الخاتمة
   .                           تائج البحث، وفھارسھ العلمیة       أھم ن ه

                   دق��ة التعبی��ر، ووض��وح    م��ع                                  وق��د توخی��ت ف��ي البح��ث جزال��ة األس��لوب،         ذا  - *
      راعی�ت    ق�د                  ، وال إطناب مم�ل، و            إخالل بالمعنى                               العبارة بما تفي بالمعنى من غیر 



        
 
 

 
 
  

 

١٠٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                  بن�صھا، عزوتھ�ا إل�ى                                                       األمانة العلمی�ة ف�ي النق�ل ع�ن العلم�اء، ف�إن كان�ت العب�ارة
     .                                    الھامش، مع ذكر الكتاب والجزء والصفحة     ك في       إلى ذل              قائلھا، وأشرت 

                                                                 وإذا لم تكن العبارة بن�صھا، اقت�صرت فق�ط عل�ى ذك�ر الكت�اب بالھ�امش، م�ع   - *
   .                   كتابة الجزء والصفحة

                                                                   ولقد قم�ت بع�زو اآلی�ات القرآنی�ة إل�ى س�ورھا ف�ي كت�اب هللا تع�الى، وكتابتھ�ا - *
                   حث، وتخریج األحادیث                                                  بالرسم العثماني، وترجمت لألعالم الوارد ذكرھا في الب

                        الح�دیث، واآلث�ار المعتم�دة                                                  النبویة الشریفة، واآلثار الواردة عن السلف من كتب
                     ال�صحیحین، م�ع العنای�ة           م�ن غی�ر                الح�دیث أو األث�ر                       مع الحكم علیھا إذا خرج�ت

                                                              بضبط األلفاظ، وخاصة التي یترتب على عدم ض�بطھا ش�يء م�ن الغم�وض، أو 
   .                     ُ   إحداث لبس، أو احتمال ُبعد

                                                                  م عمل خاتمة أبین فیھا أھم نتائج البحث، وعمل فھارس للبحث مرتب�ة عل�ى    ث- *
   :             النحو التالي
 القرآنیة الكریمة ت         فھرس اآلیا                  .   
 فھرس األحادیث واآلثار                    .   
 فھرس األعالم          .   
 المصادر والمراجع                .   
 فھرس الموضوعات              .  

             وتوفیق�ھ، وإن   َّ                     َّ فمن ف�ضل هللا تع�الى عل�ي   ـ           وھو المأمول    ـ              كنت قد وفقت     فإن- *
                       ال�شیطان، وهللا ورس�ولھ من�ھ                                            كانت األخرى مستعیذا با� منھا، فمن نف�سي وم�ن

    .     براء
َوهللا أسأل أن یكتب لبحثي ھذا القبول وخیر المثوبة في ال�دنیا  - * َ                                                       َ     وأن   ،  ة     واآلخ�ر  َ

ًیكون ھذا البحث نافع�ا لقارئ�ھ وكاتب�ھ ف�ي ال�دنیا واآلخ�رة، وأن یك�ون � خال�صا  ً                                                                      ً ً
   .                  المجیب، وخیر مسئول                         لیس ألحد فیھ شيء؛ إنھ نعم 

َّأن یجزي عني والدي    ـ       جل وعال  ـ           كما أسألھ   - * َ                  َّ   َّ               َّ ومن لھ ح�ق عل�ي ،         ومشایخي ،َ
     .          خیر الجزاء

"Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó  "
(١)
.  

   

  و ا وم  د د و آ و أن

                                                 

  .٨٨: سورة ھود من اآلیة رقم)١(



        
 
 

 
 
  

 

١٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   رف د اص د

                 بمفھ�وم الموافق�ة  :   ب�ـ              عند الجمھور            داللة النص    تسمى
(١)

          إثب�ات حك�م   :    وھ�و  

                                                              المنطوق بھ للم�سكوت عن�ھ، أي یك�ون الم�سكوت عن�ھ موافق�ا للم�ذكور ف�ي 

     .     الحكم

                                       ھو ما دل علیھ اللفظ في غیر محل النطق  :       المفھوم
(٢)

.   

  

       النط��ق،                                     دالل��ة اللف��ظ عل��ى المعن��ى ف��ي غی��ر مح��ل :                  ودالل��ة المفھ��وم ھ��ي- *

                                   ف بالدالل��ة االلتزامی��ة، أي دالل��ة اللف��ظ                                وتع�رف بالدالل��ة المعنوی��ة، كم��ا تع�ر

                                                 داللة لفظ إنسان على الكتابة أو الضحك؛ إذ كل منھما   :                  على الزم معناه، كـ

   .               من لوازم اإلنسان

  

    لح�ن    : "             ، كم�ا ت�سمى ب�ـ           فح�وى الخط�اب  :                           وداللة النص ھي التي تسمى بـ  - *

    ".      الخطاب

   .                 فحوى الكالم ومعناه  :           في اللغة      واللحن

                                                 

نفائس األصول في شرح المحصول ألبي العباس أحمد بن إدریس بن عبد )١(
محمد عبد القادر : ، حققھ وعلق علیھ٣/١٣٤٨ھـ ٦٨٤:نةالرحمن المتوفى س

العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى  دار الكتب: عطا، طبعة
  .م٢٠٠٠ھـ،١٤٢١:سنة

 بن علي بن أحمد الدین مظفر لاألصول علم إلى الوصول نھایة: أو النظام بدیع)٢(
 رسالة: ، طبعةالسلمي مھدي بن غریر بن سعد: ، تحقیق٢/٥٥٠ الساعاتي
 ،ھـ١٤٠٥: سنة، علي الدایم عبد محمد د بإشراف القرى أم جامعة دكتوراة
 عوض بن نامي بن عیاضل ُ     جھلھ الفقیھ یسع ال الفقھ الذي أصول،، م١٩٨٥
، السعودیة العربیة المملكة ،الریاض ،التدمریة دار: ، طبعة٣٧٤، صالسلمي
   .م٢٠٠٥ھـ،١٤٢٦: سنةاألولى الطبعة



        
 
 

 
 
  

 

١٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   :              قال ابن منظ�ور 
(١)

      معن�ى  :        والفح�وى   ،     ولحن�ھ       معن�اه  :      الق�ول       وفح�وى  "  :

      فح��وى    ف��ي     ذل��ك       وعرف��ت   ،      األفح��اء       وجمع��ھ        الك��الم،      م��ذھب    م��ن      یع��رف    م��ا

    م���ن       وكأن��ھ         ومذھب���ھ،        معراض��ھ  :   أي   ،       وفحوائ��ھ         وفحوائ���ھ         وفحوائ��ھ   ،    كالم��ھ

       الط�رف       الح�شا     مث�ل   ،    أول�ھ      بف�تح     كل�ھ        والب�اب         األبزار،       ألقیت     إذا       القدر      فحیت

     إل�ى       بكالم�ھ      یفح�ي     وھ�و   ،      وال�شوى     وغى   وال�        والرح�ى        والغف�ا         األط�راف،    من

  "     یذھب   :  أي  ،     وكذا     كذا
(٢)

.     

  

  "   *+   (   )   '    :"          وقال تعالى
(٣)
   .            فحواه ومعناه  :   أي  

       رجھـ          فیما أخ ه    نبي ـ          نھ قول الـ         فطنة، ومـ   ال                     وتطلق ھذه اللفظة على   - *

                                                 

 األنصاري منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو علي، بن ممكر بن محمد: ھو)١(
 رویفع نسل من ،الحجة اللغوي اإلمام ،العرب لسان صاحب اإلفریقي، الرویفعي

 دیوان في وخدم ،الغرب طرابلس في: وقیل، بمصر ولد ،األنصاري ثابت بن
 دوق فیھا، فتوفي مصر إلى وعاد، طرابلس في القضاء ولي ثم ،بالقاھرة اإلنشاء

  . ھـ٧١١: سنة:، مات عمره آخر في وعمي مجلد، خمسمائة نحو بخطھ ترك
 جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد لوالنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة: براجع

، إبراھیم الفضل أبو محمد: ق، تحقی١/١٤٨ ھـ٩١١: سنةالمتوفى، السیوطي الدین
 يب ألالثامنة المائة أعیان يف الكامنة الدرر، ولبنان ،العصریة المكتبة: طبعة

:  سنةالمتوفى، العسقالني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل
 المعارف دائرة مجلس ، طبعةضان المعید عبد محمد: ، تحقیق٦/١٥ ھـ٨٥٢

 للزركلي األعالم، م١٩٧٢ ،ھـ١٣٩٢ :سنة الثانیة الطبعة، الھند ،صیدر ،العثمانیة
٧/١٠٨.  

 األنصاري منظور ابن على بن مكرم بن  محمد،الفضل يبأل العرب لسان)٢(
 ،صادر دار: فحا، طبعة:  مادة١٥/١٤٩ ھـ٧١١: سنةالمتوفى ،اإلفریقى الرویفعى

  .ھـ ١٤١٤: سنةالثالثة الطبعة، بیروت
  .٣٠: سورة محمد من اآلیة رقم)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ل                              البخاري ومسلم من ح�دیث أم س�لمة 
(١)

     أن�ا      إنم�ا   :"      ق�ال ه           أن النب�ي 

    م��ن       بحجت��ھ      ألح��ن      یك��ون    أن       بع��ضكم     لع��ل و      إل��ي،         تخت��صمون       وإنك��م      ب��شر،

   ،    ش�یئا      أخی�ھ    ح�ق    م�ن    ل�ھ      قضیت     فمن       أسمع،    ما     نحو     على    لھ       وأقضي      بعض،

  "      الن��ار    م��ن      قطع��ة    ل��ھ      أقط��ع       فإنم��ا       یأخ��ذ،    ف��ال
(٢)

  :                       ومعن��ى ألح��ن ف��ي الح��دیث

   .          أفطن وأجدل

     أب��و      وق��ال   ،     وأج��دل     لھ��ا      أفط��ن  :     یعن��ى   ، "    ألح��ن " :      قول��ھ   :"  :             ق��ال اب��ن بط��ال 

     ..."       الفطنة  ـ        الحاء      بفتح     ـ     اللحن  :     عبید
(٣)

.   

                                                 

 ممن ، أم المؤمنین،ھند بنت أبي أمیة بن المغیرة بن عبد هللا، المخزومیة: ھي)١(
سنة أربع من الھجرة، بعد  ه تزوجھا النبي ،ً                          قدیما، ومن المھاجرات األول أسلم

 كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ ،أن توفي زوجھا أبو سلمة بن عبد األسد
 وأخذ عنھا ،وأبي سلمة وفاطمة الزھراء هروت عن النبي ، والرأي الصائب

   .ھـ٥٩: وتوفیت ل سنة ،كثیرون
 بالوالء، الھـاشمي منیع بن سعد بن هللا محمد عبد يبأل الكبرى اتالطبق: یراجع

: ، تحقیق٨/٦٠ ھـ٢٣٠: سنةالمتوفى، سعد بابن المعروف البغدادي البصري،
 األولى الطبعة، بیروت ، العلمیة الكتب دار: ، طبعةعطا القادر عبد محمد
 بن حمدأ بن هللا محمد عبد يب ألالنبالء أعالم سیر، م١٩٩٠ ،ھـ١٤١٠:سنة

 المحققین من مجموعة: ، تحقیق٢/١٤٢ھـ٧٤٨: سنةالمتوفى، الذھـبي عثمان
 :الثالثة الطبعة، الرسالة مؤسسة: ، طبعةاألرناؤوط شعیب: بإشراف
 بن علي بن أحمد ،الفضلي بأل الصحابة تمییز في اإلصابة م١٩٨٥،ھـ١٤٠٥
 عادل: قیق، تح٤/٤٥٨ ھـ٨٥٢: سنةالمتوفى ،العسقالني حجر بن أحمد بن محمد
، بیروت ،العلمیة الكتب دار: ، طبعةمعوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد

  .ھـ١٤١٥:سنة األولى الطبعة
 بعد البینة أقام من باب ،الشھادات  كتاب)٢٦٨٠ (٣/١٨٠ البخاري صحیح)٢(

 بالظاھر، الحكم باب، األقضیة  كتاب)١٧١٣ (١٣٣٧ /٣ مسلم صحیح ،الیمین
  .بالحجة واللحن

  المعروف بابنالملك عبد بن خلف بن علي الحسن يب، ألالبخارى صحیح شرح)٣(
: ، طبعةإبراھیم بن یاسر تمیم أبو: تحقیق، ٨/٤٢٣ ھـ٤٤٩: سنةالمتوفىبطال، 

  . م٢٠٠٣ ،ھـ١٤٢٣ :الثانیة لطبعة، االریاض السعودیة، الرشد مكتبة



        
 
 

 
 
  

 

١٠٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

ص اا ود             ط       

                           ھ��ي م��ا ثب��ت بمعن��ى ال��نص لغ��ة ال    :"        بقول��ھ :                    عرفھ��ا اإلم��ام الب��زدوي 

  "                    اجتھادا وال استنباطا
(١)

.   

   :                     وعرفھ��ا اإلم��ام السرخ��سي 
(٢)

                         م��ا ثب��ت بمعن��ى ال��نظم لغ��ة ال    :"        بقول��ھ

  "       بالرأي          استنباطا
(٣)

.     

   :                          وعرفھ��ا الكم��ال اب��ن الھم��ام
(٤)

             ل��ى حك��م منط��وق        م��ا دل ع   :"        بقول��ھ

   "                                 لمسكوت لفھم مناطھ بمجرد فھم اللغة
(١)
.   

                                                                                                                            

، قرطبيال النمري محمد بن هللا عبد بن یوسف عمر يب، ألاالستذكار: ویراجع
، معوض علي محمد عطا، محمد سالم: تحقیق، ٧/٩٢ ھـ٤٦٣ :سنة المتوفى

  .م٢٠٠٠ھـ،١٤٢١ : سنةاألولى الطبعة، بیروت، العلمیة الكتب دار :طبعة
  .١١ص البزدوي، أصول)١(
  بلدة في،محمد بن أحمد بن أبي سھل، أبو بكر، السرخسي من أھل سرخس: ھو)٢(

ا ً                                 ا في فقھ الحنفیة، عالمة حجة متكلمً         كان إمام ،شمس األئمة: ـ ویلقب ب،خراسان
 سجن في جب بسبب نصحھ لبعض األمراء، ،المسائل ا فيً        ا مجتھدً        ا أصولیً     ناظر

: ، لھ مصنفات منھامن كتبھ على أصحابھ وھو في السجنمن حفظھ ا ً           وأملى كثیر
   .ھـ٤٩٠: سنة: وغیرھا، توفي المبسوط في الفقھ، واألصول في أصول الفقھ،

ُ الم  الجواھر: عیراج  لزركليواألعالم ل، ٢٣٤:، صالتراجم تاج، و٢/٢٨ ة ِّی ِ  ض  
: ، طبعة٨/٢٦٧ ،كحالة راغب محمد بن رضا بن عمرل ومعجم المؤلفین ،٦/٢٠٨

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت
، ١/٢٤١ السرخسي سھل أبي بن أحمد بن محمد ،ر ألبي بكالسرخسي أصول)٣(

 ،ھـ١٤١٤: األولى سنة الطبعة، لبنان ،بیروت ،العلمیة الكتاب دار: طبعة
   .م١٩٩٣

 الحنفي، الفقیھ الھمام، بابن المشھور الحمید، عبد بن الواحد عبد بن محمد: ھو)٤(
 أصول في منھا كثیرة مؤلفات لھ االجتھاد، رتبة بلغ إنھ: قیل النحوي، األصولي

  . ھـ٨٦١:سنة وتوفي ،ھـ٧٩٠ سنة ولد التحریر، الفقھ
 الحي عبد لذھب من أخبار في الذھب شذرات، ١/١٦٦ للسیوطي الوعاة ة بغییراجع
، ٩/٤٣٧ ھـ١٠٨٩: سنةالمتوفى، الحنبلي َ       العكري العماد ابن محمد بن أحمد بن

 ابن دار :، طبعةاألرناؤوط القادر عبد: أحادیثھ خرج، األرناؤوط محمود: حققھ
 من بمحاسن الطالع البدر، م١٩٨٦ ،ھـ١٤٠٦: سنةاألولى الطبعة، بیروت كثیر،



        
 
 

 
 
  

 

١٠٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       بسیاق                               ھي فھم غیر المنطوق من المنطوق   :"                       وعرفھا صاحب الكشف بقول

     "       ومقصوده       الكالم
(٢)
.   

   :               وعرفھ���ا األزمی���ري 
(٣)

                           م���ا دل عل���ى ال���الزم بمن���اط حكم���ھ    :"        بقول���ھ

  "       بالرأي         المفھوم
(٤)
.   

                       وعرفھا ابن عبد ال�شكور
(٥)

           م�سكوت لفھ�م             م المنط�وق لل       ثب�وت حك�   :"      بقول�ھ  

  "      لغة      المناط
(٦)

.   

                                                                                                                            

 المتوفى الیمني هللا الشوكاني عبد بن محمد بن علي بن محمدل السابع القرن بعد
، ٦/٢٥٥ للزركلي األعالم، بیروت ،المعرفة دار: طبعة، ٢/٢٠١ھـ١٢٥٠:سنة

  .١٠/٢٦٤المؤلفین  معجم
، الحنفي الحاج أمیر بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد لوالتحبیر التقریر)١(

 الثانیة الطبعة، بیروت، العلمیة الكتبدار  :، طبعة١/١٠٩ ھـ٨٧٩: سنةفىتوالم
   .م١٩٨٣،ھـ١٤٠٣:سنة

  .١/١١٥ األسرار كشف)٢(
 نزیل ،الحنفي ،الرومي، اإلزمیري محمد بن الرحمن عبد بن مصطفى: ھو)٣(

 ،البرھان بدائع وشرحھ، القرآن وجوه في العرفان عمدة: كتبھ من ،عالم ،مصر
 في ما تخریج في المقاصد حصول وتقریب ،العشر طریق من شرالن وتحریر

  .ھـ١١٥٥: سنة بمصر توفي، الفوائد من النشر
  .٢٥٩ /١٢ المؤلفین معجم، ٧/٢٣٦ للزركلي األعالم: یراجع

المكتبة األزھریة للتراث، : ، طبعة٢/٧٨حاشیة األزمیري على المرآة )٤(
  . م٢٠٠٥:سنة

 ، فقیھ، وھي مدینة عظیمة بالھند،من أھل بھار ،محب هللا بن عبد الشكور: ھو)٥(
ثم قضاء " لكھنو"  قضاء ، واله السلطان عالمكمیر، محقق،حنفيأصولي 
مسلم الثبوت في أصول : من تصانیفھ، ثم واله الصدارة في ممالك الھند، حیدرآباد

  . ھـ١١١٩ : سنة:، مات الفقھ
، ٣/١٢٢ مصطفى المراغيالفتح المبین في طبقات األصولیین لعبد هللا : یراجع

، ٦/١٦٩ واألعالم للزركلي م،١٩٤٧ھـ،١٣٦٦:وزارة األوقاف، سنة: طبعة
  .٨/١٧٩ومعجم المؤلفین 

فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السھـالوي األنصاري )٦(
ھـ، بشرح مسلم الثبوت لإلمام القاضي محب هللا بن ١٢٢٥: اللكنوي المتوفي سنة



        
 
 

 
 
  

 

١٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                       أنھا مختلفة في األلفاظ لكنھ�ا متفق�ة ف�ي  :                             وبالنظر في ھذه التعاریف نجد- *

   .       المعنى 

   :        الب��زدوي                 ھ��و تعری��ف اإلم��ام   :                            وال��ذي نخت��اره م��ن ھ��ذه التع��اریف  - *

  "         استنباطا                                       ھي ما ثبت بمعنى النص لغة ال اجتھادا وال   :"    وھو
(١)
.     

                                                  عنى، أي داللة اللفظ على معنى، وھذا ی�شمل جمی�ع أف�راد     أي م  "   ما  :"       وقولھ

   .             الداللة األربعة

                                      قید أخ�رج ب�ع عب�ارة ال�نص وإش�ارتھ؛ ألن ك�ال   "               ثبت بمعنى النص  :"       وقولھ

   .                              منھما ثابت بعین النظم ال بمعناه

                                                قی��د أخ��رج ب��ھ دالل��ة االقت��ضاء؛ ألن المقت��ضى ثاب��ت بمعن��ى   "    لغ��ة  :"       وقول��ھ

   .       ال لغة ،                 النظم شرعا أو عقال

                                              قی�د أخ�رج ب�ھ القی�اس، ألن�ھ وإن ك�ان ثابت�ا م�ن معن�ى   "           ال استنباطا  :"       وقولھ

                                                            الك��الم لكن��ھ ال یثب��ت بح��سب اللغ��ة؛ ألن��ھ ال یفھم��ھ ویعرف��ھ ك��ل م��ن یع��رف 

                                                               اللغ��ة، وإنم��ا یدرك��ھ أھ��ل العل��م المجتھ��دون بخ��الف دالل��ة ال��نص، فإن��ھ ق��د 

   .                                         شارك اھل االجتھاد في فھمھما كل عارف باللغة

                      زیادة للشرح والتوضیح  "        اجتھادا  ال    :"      وقولھ  - *
(٢)
.   

                                                  اعل�م ان الثاب�ت بدالل�ة ال�نص م�ا ثب�ت بمعن�ى ال�نظم لغ�ة،    :"             قال في الكشف

                                                ا ظاھرا یعرف بسماع اللفظ من غیر تأمل؛ حت�ى ی�ستوي ً                 ً وإنما نعني بھ معن
                                                                                                                            

عبد هللا : ، ضبطھ وصححھ١/٤٠٨ھـ ١١١٩كور البھـاري المتوفي سنةعبد الش
دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة األولى : عمر، طبعة محمود محمد

  .م٢٠٠٢ھـ،١٤٢٣:سنة
  .١١ص البزدوي، أصول)١(
  . ١/١٠٩ والتحبیر التقریر، ٣/١٠٥٣ البزدوي شرح الكافي)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٠٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                 من أھل اللغة، فمن حیث إنھ لم ثبن بعین اللفظ ل�م                         فیھ الفقیھ ومن لیس بفقیھ

                                            رة، وم��ن حی��ث إن��ھ یثب��ت بمعن��ى ال��نص لغ��ة ال رأی��ا                ن��سمھعبارة وال إش��ا

   "ً                                    ًواجتھادا؛ لوضوحھ سمیناه داللة ال قیاسا
(١)
.   

                                             أحدھما موضوع لھ، واآلخر مفھوم م�ن ذل�ك المعن�ى  :                  واللفظ لھ معنیان- *

                                                                 الموضوع لھ، لكن المراد ف�ي التعری�ف بمعن�ى ال�نص ھن�ا إنم�ا ھ�و المعن�ى

                   ول��سنا نعن��ي ب��ھ ظ��اھر    :"  :     ن��سفي       م��ام ال                             المفھ��وم االلتزام��ي، ول��ذا ق��ال اإل

                                                                     معنى الكلمة، ولكنا نعني بھ ما یؤدي إلیھ معنى اللغة، كال�ضرب فل�ھ معن�ى

   .                               یب في محل صالح لھ بـاإلیقاع علیھ                           لغوي، وھو استعمال آلة التأد

                                                          وھ��و یف��ضي إل��ى اإلی��الم وھ��و م��ستفاد م��ن المعن��ى اللغ��وي، ول��یس بع��ین 

                 ومعن��ى مق��صود، وھ��و                                        المعن��ى اللغ��وي، ف��صار لل��ضرب ص��ورة معلوم��ة، 

  "                                        اإلیالم، فبدونھ ال یسمى ضربا عرفا، بل لعبا
(٢)

 .    

                            ولیس المراد ب�ھ معن�اه اللغ�وي    :"                   المطبوع مع الكشف ر   نوا              وقال في نور األ

  "                                                الموضوع لھ، بل معناه االلتزامي كاإلیالم من التأفیف
(٣)
.   

  

                                                 

ار لحافظ الدین أبي البركات عبد هللا بن كشف األسرار شرح المصنف على المن)١(
دار : ، طبعة١/٣٨٣ھـ٧١٠: أحمد المعروف بحافظ الدین النسفي المتوفى سنة

   .الكتب العلمیة، بیروت لبنان
  .١/٣٨٣كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(
شرح نور األنوار على المنار للشیخ أحمد المعروف بمالجیون أبي سعید بن عبد )٣(

، وھو مطبوع مع ١/٣٨٣ھـ١١٣٠: الحنفي الصدیقي المبھوي، المتوفى سنةهللا
كشف األسرار شرح المصنف على المنار لحافظ الدین أبي البركات عبد هللا بن 

: ، طبعة٣٩١-١/٣٩٠ھـ ٧١٠:أحمد المعروف بحافظ الدین النسفي المتوفى سنة
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان



        
 
 

 
 
  

 

١١٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   أم د اص،        اول       اث   

  -                    و د، وطن

   .                                 في تقسیم علماء الحنفیة لداللة النص  :        التمھید

   .                 داللة النص القطعیة  :            المطلب األول

   .                داللة النص الظنیة  :              المطلب الثاني

  

  



        
 
 

 
 
  

 

١١١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

     و

                     ، فم�نھم م�ن ق�سمھا إل�ى       مختلف�ة             نص إل�ى أق�سام                  الحنفیة دالل�ة ال�       ُ م علماُءَّ   َّقس  

                                                             داللة نص قطعیة، وإل�ى دالل�ة ن�ص ظنی�ة، كم�ا فع�ل عب�د العزی�ز البخ�اري 

       تح�ریم    في     كما   ، اً   ً قطع        معلوما         المقصود        المعنى     ذلك     كان    إن      :"....   قال      حیث  :

    ف��ي     كم��ا   ،       المق��صود    ھ��و      غی��ره      یك��ون    أن       احتم��ل     وإن   ،     قطعی��ة         فالدالل��ة  ،        الت��أفیف

       ....."     ظنیة     فھي   ،      والشرب       باألكل        المفطر     على         الكفارة       إیجاب
(١)

.   

                                            مھا إل�ى دالل�ة ن�ص ض�روریة، ودالل�ة ن�ص نظری�ة، كم�ا ّ           ّ ومنھم م�ن ق�س  - *

   :                         فع��ل س��عد ال��دین التفت��ازاني 
(٢)

        الثاب��ت   :"                         حی��ث ق��ال ف��ي ش��رح التل��ویح

      یك�ون     وق�د          التأفیف،      حرمة    من       الضرب       كحرمة   ،      ضروریا      یكون    قد      النص       بداللة

     ..."       المرأة     على      وقاع   بال         الكفارة       كوجوب   ،     نظریا
(٣)
.     

                                                 

  .١/١١٥ للبخاري األسرار كشف)١(
 اإلمام الحنفي، الخراساني الھروي التفتازاني َّ  هللا عبد بن عمر بن مسعود: ھو)٢(

 الشیرازي القطب عن وأخذ ھـ،٧١٢:سنة ولد البارع، األدیب المتكلم الفقیھ
 في والتلویح الكالم، علم في المقاصد:  مصنفات نافعة منھالھ، اإلیجي والعضد

  .ھـ٧٩٢:سنة : توفي، وغیرھا لعضد،ا على وحاشیة التنقیح، حقائق كشف
 العثماني القسطنطیني هللا عبد بن مصطفى لالفحول طبقات إلى الوصول سلم: یراجع

 عبد محمود: ، تحقیق٣/٣٢٩ھـ ١٠٦٧ : سنةالمتوفى، خلیفة حاجيب المعروف
 صالح: تدقیق، أوغلي إحسان الدین أكمل: وتقدیم إشراف، األرناؤوط القادر

 األعالم ،م٢٠١٠:، سنةتركیا ،إستانبول إرسیكا، مكتبة: ، طبعةصالح سعداوي
  .١٢/٢٢٨ المؤلفین معجم، ٧/٢١٩ للزركلي

 بن مسعود ،الدین سعد لالفقھ أصول في التنقیح لمتن التوضیح على التلویح شرح)٣(
، عمیرات زكریا: تحقیق ،١/٢٥٠ھـ٧٩٢: سنةالمتوفى، الشافعي التفتازاني عمر
  . م١٩٩٦ھـ،١٤١٦: سنةاألولى  الطبعة،لبنان ،بیروت العلمیة الكتب دار: طبعة



        
 
 

 
 
  

 

١١٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   :            عل المالخسرو ـ        كما ف ،   سامـ                 مھا إلى أربعة أقـ              ومنھم من قس- *
(١)
     في   

  - :     وھي                                      المرآة، واألزمیري في الحاشیة على المرآة

                                                  مساو للمنطوق بھ؛ لوجود المعن�ى المق�صود فیھم�ا بدرج�ة             مسكوت عنھ - ١

   .     واحدة

               ن�ى المق�صود فی�ھ                                                مسكوت عنھ أعلى رتبة من المنطوق ب�ھ؛ لوج�ود المع- ٢

   .                    أكثر من المنصوص علیھ

   :                                             وكل من المسكوت عنھ المساوي واألعلى ینقسم إلى- *

   .                               جلي إن اتفق على تعیین طرق مناطھ -  ١

  .                               خفي إن اختلف في طرق تعیین مناطھ -  ٢

   :                 أي أن األقسام ھي- *

   .                             مسكوت عنھ مساو للمنطوق بھ جلي -  ١

   .                             مسكوت عنھ مساو للمنطوق بھ جلي -  ٢

   .                ن المنطوق بھ جلي                     مسكوت عنھ أعلى رتبة م -  ٣
                                                 

ُ                                             اإلمام محمد بن فرام رز، الرومي األصل، الحنفي اإلمام العالمة، المولى: ھو)١(                   
 السلطان دولة علماءخسرو، الفقیھ، األصولي، المتكلم، البیاني، المفسر، وكان من 

ار مفتیا في ، تولى قضاء القسطنطینیة ثم سخان مراد السلطان ابن خان محمد
مرآة األصول شرح مرقاة الوصول، : لھ مصنفات نافعة منھا البالط السلطاني،

 في القسطنطینیة :ودرر األحكام في شرح غرر االحكام ، وغیرھا، مات 
  . ھـ٨٨٥:سنة
، ١٠٩، صالسیوطي بكر أبي بن الرحمن عبدل األعیان أعیان في العقیان نظم: یراجع

، ٩/٥١٣ الذھب شذرات، بیروت ،العلمیة مكتبةال: ي، طبعةحت فیلیب: تحقیق
 وفي المتزادة كبري طاش العثمانیة الدولة علماء في النعمانیة الشقائق

، بیروت العربي، الكتاب دار: ، طبعة٧٠، صھـ٩٦٨:سنة
  .١١/١٢٢، معجم المؤلفین م١٩٧٥ھـ،١٣٩٥:سنة



        
 
 

 
 
  

 

١١٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                      مسكوت عنھ أعلى رتبة من المنطوق بھ خفي  -  ٤
(١)

.  

   :                  تق�سیم اإلم�ام ال�سعد   :                                        وبالتحقیق والنظ�ر ف�ي ھ�ذه األق�سام نج�د أن- *

                                   ؛ ألن الضروریة والنظریة ھما في معن�ى  :                         ھو في معنى تقسیم البخاري 

   .                                                         القطعیة والظنیة، فالضروریة ھي القطعیة، والنظریة ھي الظنیة

                                         واألزمیري السابق یرجع إلى تقسیم البخ�اري  ،              تقسیم المالخسرو         كما أن - *

                                               ؛ ألن القطعیة أو الضروریة یدخل فیھا المسكوت عن�ھ                  وھو القطعي والظني

                                                                المساوي الجلي والمسكوت عنھ األعل�ى الجل�ي، والظنی�ة أو النظری�ة ی�دخل 

   .                                                       فیھا المسكوت عنھ المساوي الخفي، المسكوت عنھ األعلى الخفي

                                                   المق�صود المتف�ق علی��ھ وعل�ى تحقق�ھ ف��ي الم�سكوت عن�ھ یك��ون           والمعن�ى - *

                                                                 معلوما قطع�ا، وإذا ك�ان المعن�ى المق�صود غی�ر متف�ق علی�ھ أو ك�ان المعن�ى 

   .                                      خفیا بأن اختلف في طرق تعیینھ یكون ظنیا

                           على تقسیم داللة النص عل�ى م�ا                  فاألولى أن نسیر  ،                  وإذا كان األمر كذلك  - *

       قطعی�ة،              وھ�ي دالل�ة ن�ص           التق�سیم،   في   :        البخاري            عبد العزیز      علیھ     سار 

   .             وداللة نص ظنیة

                                                 

: ة، طبع٨١-٢/٨٠مرآة األصول شرح مرقاة األصول مع حاشیة األزمیري)١(
  .٨١-٢/٨٠م، حاشیة األزمیري على المرآة ٢٠٠٥:المكتبة األزھریة للتراث، سنة



        
 
 

 
 
  

 

١١٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  اطب اول

دا ص اط  

                       إذا كان�ت العل�ة المدرك�ة   :                                          یدل النص على ثبوت حكمھ للواقعة داللة قاطعة  

                                                                  من النص لغة ولم یشك فیھا أحد من أھ�ل اللغ�ة والفق�ھ، وكان�ت متحقق�ة ف�ي 

                                 ي الواقع�ة غی�ر الم�ذكورة فی�ھ، س�واء                                 الواقعة المنصوص علیھا، ومتحقق�ة ف�

                                                               كان��ت م��ساویة للواقع��ة المن��صوص علیھ��ا ف��ي الحك��م أم كان��ت أول��ى ب��الحكم 

   .    منھا

                                                             ھي ما كان تعی�ین العل�ة ف�ي الواقع�ة الم�ذكورة والم�سكوت عن�ھ ظ�اھرة   :   أو

                                                                 ومتفق علیھا، سواء كانت العلة في الم�سكوت عن�ھ م�ساویة للمنط�وق ب�ھ أو 

   .  وق                        أولى بالحكم منھ من المنط

      ، وم�ن      كثی�رة                              مثل العلماء لداللة النص بأمثل�ة           اط                  أ د اص  

  - :          ذلك ما یلي

   g   h   i   j   k   l   m   on    p    :"           ق���ال تع���الى                  ال اول

q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~   

�   ¡ "   
(١)
.   

   "    z  "                النھ��ي ع��ن كلم��ة  :                                      فق��د دل��ت اآلی��ة بمنطوقھ��ا أو دالل��ة ال��نص عل��ى

                                               دلت على النھي عن التأفیف للوالدین، وهللا تعالى ل�م َّ         َّ أن اآلیة  :            للوالدین، أي

                                       ل�ذات الكلم�ة، وإنم�ا لم�ا تت�ضمنھ م�ن معن�ى  "    z "                      ینھ عن ھذه الكلمة وھي 

   .                                                آخر، وھو اإلیذاء الذي یلحق الوالدین من ھذه الكلمة

                                                 

  .٢٣: سورة اإلسراء اآلیة رقم)١(



        
 
 

 
 
  

 

١١٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

        والمعنى   "    z "                                                     فالصورة الظاھرة من الفعل ھو التبرم والسآمة من كلمة - *

                                           لعب�اري لل�نظم ھ�و اإلی�ذاء، وھ�ذا المعن�ى فھ�م م�ن                        المفھوم من ھ�ذا المعن�ى ا

   .                                جھة اللغة ال من االجتھاد واالستنباط

                                                ن��واع األذى األخ��رى الت��ي ل��م ت��نص علیھ��ا اآلی��ة م��ن ال��ضرب  أ        فجمی��ع - *

                                                                والشتم والحبس ومنع الطعام وغیرھ�ا م�ن أن�واع األذى ثاب�ت ب�النص ال�دال 

            على تحریم 

  

                        ل�ضرب وال�شتم والح�بس ومن�ع                                      الت�أفیف، والحك�م ف�ي الم�سكوت عن�ھ ـ م�ن ا

                   المنصوص علیھ؛ وذل�ك                                              الطعام وغیرھا من أنواع األذي ـ أولى بالحكم من 

                                                                   لتحقق اإلیذاء فیھ أكثر من تحققھ في المنطوق بھ ف�ي الت�أفیف، والنھ�ي ع�ن 

                   األقل نھیا عن األكثر 
(١)

.   

   .                                بالمفھوم األولى بالحكم من المنطوق                        وھذا ما یسمیھ الجمھور - *

       ب��صورة      لفع��ل     اس��م         الت��أفیف      وك��ذا        :"...... :          ز البخ��اري              ق��ال عب��د العزی��

       مق��صود       ومعن�ى   "   z "       بكلم��ة         ب�التلفظ         وال��سآمة        التب�رم       إظھ��ار     وھ�و   ،      معلوم�ة

    ھ�و         واإلی�ذاء   ،     اللف�ظ    ل�ھ     وض�ع      ال�ذي        المعنى    ھو        التبرم        فإظھار   ،      اإلیذاء     وھو

       بدالل�ة        الثاب�ت    ھ�و    بھ         فالثابت   ،  لھ         الموضوع        المعنى     ذلك    من         المفھوم        المعنى

   .    النص

    ھ�و     ألن�ھ   ؛       الت�أفیف       ب�صورة   ال         باإلی�ذاء        متعلق�ة        الحرم�ة    أن         المعلوم    من    ثم  - *
                                                 

ّ         الدبوسي عیسى بن عمر بن هللا عبد زید يب ألالفقھ أصول في األدلة تقویم)١( ّ 
، المیس الدین محیي خلیل: ، تحقیق١٣٢، صھـ ٤٣٠:  سنةالمتوفى ،الحنفي
 شرح الكافي، م٢٠٠١ ،ھـ١٤٢١: سنةاألولى الطبعة، العلمیة تبالك دار: طبعة

  . ٤/١٦٣٣ البزدوي



        
 
 

 
 
  

 

١١٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ،       الت��أفیف    ف��ي        اإلی��ذاء     ف��وق        والقت��ل        وال��شتم       ال��ضرب    ف��ي         واإلی��ذاء         المق��صود

     عل���ى     داال        بمعن���اه      ال���نص      وك���ان     لغ���ة      ال���نص       بمعن���ى      فیھ���ا        الحرم���ة       فتثب���ت

          یتناولھ�ا    ل�م      ال�نص    ألن   ؛    ال�نص     ع�ین   ال      ال�نص      دالل�ة     س�مي       ول�ذلك  ،        تحریمھا

       الحك�م     ك�ان   ،   لغة       بالنص       ثابتا    بھ       الحكم      تعلق      الذي        المعنى     كان     لما     لكن   ،  ظا  لف

  "       تناولھ      النص     كأن   ،    النص     إلى       مضافا    بھ        الثابت
(١)

.     

       الول�د      خط�اب       تح�ریم    ل�ھ         العب�اري        المعن�ى     ف�إن   :"  :          می�ر الح�اج  أ         وقال ابن 

     إل���ى     من���ھ       ینتق���ل    ث���م         والت���ضجر        للتب���رم          الموض���وعة        الكلم���ة      بھ���ذه          للوال���دین

        بداللت��ھ       وتثب��ت      األذى     وھ��و         الحرم��ة،      تثب��ت      ألجل��ھ      ال��ذي   ي     ب��النھ         المق��صود

     إل�ى      نظ�را      لھم�ا         الت�أفیف      حرمة    من      أولى       بطریق        شتمھما    أو        ضربھما      حرمة

        اإلی�ذاء     فإن        اإلیذاء     وھو        اللغة،      یعرف     ممن      واحد     لكل          المفھومة        تحریمھ     علة

   "        بالتأفیف        اإلیذاء     فوق       فیھما
(٢)

.   

     یفی���د   "  w   x   y   z    :"                 إن قول���ھ تع���الى م���ثال   :"  :                  وق���ال اإلم���ام األزمی���ر 

                                                             حرم��ة ال��ضرب وال��شتم بداللت��ھ، ف��إن الت��أفیف اس��م لفع��ل ب��صورة معلوم��ة، 

                          ، ومعن���ى مق���صود وھ���و اإلی���ذاء،  "   z "                               وھ���و إظھ���ار ال���سآمة ب���التلفظ بكلم���ة 

                  ھ�و المعن�ى الوض�عي،    "   z "                                           وللتأفیف حكم ھو الحرمة، فإظھ�ار ال�سآمة بكلم�ة

                الحرم���ة، ث���م إن                                                واإلی���ذاء ھ���و المعن���ى المفھ���وم م���ن ذل���ك المعن���ى، والعل���ة

                                                              ال��ضرب وال��شتم وغیرھم��ا ف��وق الت��أفیف ف��ي اإلی��ذاء، فتثب��ت الحرم��ة فیھ��ا 

                                                            أی��ضا بط��رق األول��ى، ف��النص ق��د أف��اد بمعن��اه الوض��عي، حرم��ة الت��أفیف، 

  "                         وبمعنى معناه حرمة الباقي
(٣)

.   

                                                 

  .٢/٣٣٠ األسرار كشف)١(
  .١/١١٠ والتحبیر التقریر)٢(
  .٢/٧٩حاشیة األزمیري على المرآة )٣(



        
 
 

 
 
  

 

١١٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                وإنم�ا لكونھ�ا م�ن   "    z "              ال لع�ین كلم�ة  "   z "                           فالتحریم في اآلیة الكریم�ة - *

                                      تستعمل ف�ي معن�ى اإلك�رام م�ثال ال ال�سىمة ل�م   "    z "   مة                  األذي، فلو كانت كل

   .                              یثبت الحكم في حقھا وھو التحریم

                                                  یعتبر من قبیل األعل�ى الجل�ي م�ا م�ا ذھ�ب إلی�ھ المالخ�سرو               وھذا المثال - *

   .                    في تقسیمھ لداللة النص

 ل اا               ق�ال تع�الى            ":   T   U   V   W   X   Y   Z   [   

\   ]   _^     ̀  a   ":    
(١)
.   

ً                                ً تحریم أكل مال الیت�یم ظلم�ا، وأن  :              ل بعبارتھا على                     ھذه اآلیة الكریمة تد- *

        الیتیم،                                                               كل من یعرف اللغة ویفھم الدالالت یعلم أن العلة في تحریم أكل مال

   .                                                        إنما ھي التعدي على مال الیتیم الذي یعجز عن المحافظة علیھ

                                                                 وھذه العلة بعینھا متحقق ف�ي أم�ور أخ�رى ك�إحراق م�ال الیت�یم م�ثال، أو - *

                                                ورة أخ��رى كالتق��صیر المف��ضي إلتالف��ھ، أو ع��دم المحافظ��ة            إتالف��ھ ب��أي ص��

   .    علیھ

                                                               فیكون التفریط في مثل ھ�ذه ال�صور ف�ي م�ال الیت�یم مح�رم كحرم�ة أكل�ھ - *

                                                         المن��صوص علی��ھ ف��ي اآلی��ة ع��ن طری��ق دالل��ة ال��نص، وذل��ك لم��ساواة ھ��ذه 

                                               الصور للمنصوص علیھ في العلة التي استوجبت الحكم 
(٢)
.   

   :   ني                         قال اإلمام أبو بكر الباقال
(٣)

      ففھ�م .      :"....                         بعد أن ذك�ر اآلی�ة الكریم�ة

     ألن�ھ   ؛    األك�ل     ذكر       وإنما   ،     اإلتالف      وجوه       بجمیع         أموالھم      إتالف    عن       النھي     منھ
                                                 

  .١٠: سورة النساء اآلیة رقم)١(
 شرح، ٢٨٧٨ /٦ التحریر شرح التحبیر، ١/١١٥ للبخاري األسرار كشف)٢(

 الفتوحي علي بن العزیز عبد بن أحمد بن محمد البقاء يبأل المنیر الكوكب
 ،الزحیلي محمد: ، تحقیق٤٨٢ /٣ھـ٩٧٢: سنةالمتوفى، النجار بابن المعروف

 الثانیة الطبعة الریاض، العبیكان، مكتبة: طبعةو، حماد ونزیھ
  . م١٩٩٧ھـ،١٤١٨:سنة

ِ                          عروف بالباقالني نسبتھ إلى  الم، محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر، أبو بكر:ھو)٣(
 :سنة ولد بالبصرة ، وبالقاضي أبي بكر،ا بابن الباقالنيً                      بیع الباقالء ویعرف أیض



        
 
 

 
 
  

 

١١٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

    وال   :   یق�ل    ل�م       فل�ذلك   ،ً     ًغالب�ا       اإلت�الف     یق�ع     وب�ھ        األم�وال     فی�ھ      یتلف    ما     مما      أكثر

  "    ذلك     غیر     إلى         تركبوھا    وال   ،      تھبوھا    وال   ،       تلبسوھا
(١)

.     

  "     H   I   J   K   ML  :"     تعالى     قال                ال اث
(٢)

.   

                 وج�وب الع�دة عل�ى  :                                           دلت اآلیة الكریم�ة ع�ن طری�ق دالل�ة العب�ارة عل�ى- *

                                                                 الم�رأة المطلق�ة، والعل��ة المفھوم�ة م��ن ال�نص لغ��ة ھ�ي معرف��ة ب�راءة ال��رحم 

   .          وعدم الحمل

  

                                                               لكن ھذه العلة موجودة ومتحققة أی�ضا ف�ي ح�االت أخ�رى، ك�المرأة الت�ي - *

                                         طری�ق الف�سخ م�ثال ب�سبب ال�ردة، فھ�ذه الم�رأة ُ                       ُفرق بینھا وبین زوجھ�ا ع�ن

                                                              تج��ب علیھ��ا الع��دة؛ لمعرف��ة ب��راءة ال��رحم وع��دم الحم��ل، م��ع أن ال��نص ل��م 

                                                            یتن��اول الفرق���ة ب��سبب الف���سخ، ب��ل ب���الطالق فق��ط، لك���ن ك��ل م���ن الح���التین 

   .                                      تشتركان في علة واحدة، فیتحدان في الحكم

            فھ�وم؛ لوج�ود                                                   فما سكتت عنھ اآلیة یتساوى مع ما ذكرت�ھ ع�ن طری�ق الم- *

                  العلة في الحالتین 
(١)

.   

                                                                                                                            

 وعلى مذھب مالك في الفروع، وانتھت ، أشعري العقیدة، وسكن بغدادھـ،٣٣٨
، لھ ا إلى ملك الرومً                      أرسلھ عضد الدولة سفیر، و ولي القضاء،إلیھ رئاسة المذھب

والبیان عن الفرق بین المعجزات ، اإلنصافو إعجاز القرآن، : منھاتصانیف نافعة
ّ        ھو أجل : والكرامات، والتقریب واإلرشاد في أصول الفقھ، قال فیھ الزركشي

  .ھـ٤٠٣:  ببغداد سنة:توفي  ،كتاب في ھذا الفن مطلقا
 یمإبراھـ بن محمد بن أحمد ،العباس يب ألالزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات: یراجع
، عباس إحسان: تحقیق، ٢٦٩ /٤ھـ٦٨١: سنةالمتوفى ،خلكان ابن بكر أبي بن

 بالوفیات الوافي، م١٩٠٠ : األولى سنةالطبعة، بیروت ،صادر دار: طبعة
 بن بردي تغري بن یوسف لوالقاھـرة مصر ملوك في الزاھـرة النجوم، ٣/١٤٧

 الثقافة وزارة: طبعة، ٤/٢٣٤ ھـ٨٧٤:  المتوفي سنةالحنفي هللا الظاھـري عبد
  .٦/١٧٦ األعالم للزركلي، العراق القومي، واإلرشاد

 أبو القاضي القاسم، بن جعفر بن محمد بن الطیب بن محمدل واإلرشاد التقریب)١(
 بن الحمید عبد. د: ق، تحقی١/٣٤٣ ھـ ٤٠٣:  سنةالمتوفى، المالكي الباقالني بكر
  .م١٩٩٨ ،ھـ١٤١٨ : سنةانیةالث الطبعة، الرسالة مؤسسة: ، طبعةزنید أبو علي

  .٢٢٨: سورة البقرة من اآلیة رقم)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١١٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                              محم��د الحفن��اوي ـ عف��ى هللا عن��ھ ـ بع��د أن ذك��ر اآلی��ة                   ق��ال األس��تاذ ال��دكتور

        للتأكد          المطلقة،     على       العدة      وجوب         العبارة       بداللة      منھا      یفھم      اآلیة      فھذه      :"....       السابقة

    أن      ی�درك       اللغ�ة      یع�رف    م�ن     فكل   ،     اللغة     أھل        یفھمھا       العلة      وھذه        رحمھا،       براءة    من

        الخط��اب      فح��وى        بمقت��ضى       ویمك��ن        ال��رحم،       ب��راءة    م��ن        التأك��د    ھ��ى     ذل��ك    ف��ى     عل��ة  ال

     عن��د     ف�سخ      ب�سبب       زوجھ�ا      وب��ین       بینھ�ا        الفرق�ة      ح�دثت    م��ن     عل�ى       الحك�م     ھ�ذا       تطبی�ق

       الع��دة      فتج��ب       وعلی��ھ   ،     فیھم��ا       العل��ة        الس��تواء      وذل��ك        الف��سخ،       یقت��ضى      ل��سبب        ال��زواج

   .    النص       بداللة        زواجھا         المنسوخ     على

         الحنفی��ة       یراھ�ا         القی��اس،      قبی�ل    م�ن       العل��ة       س�تواء ا     ح�ال      ی��رون          ال�شافعیة    أن     غی�ر  - *

  "       الخطاب      فحوى      قبیل    من        وافقھم     ومن
(٢)

.   

  

      وج�وب     عل�ى          بالعب�ارة     یدل        فاللفظ   :"        الزحیلي       مصطفى      محمد                    وقال األستاذ الدكتور 

     ..."      الرحم       براءة  ّ    ّتعرف      لعلة          المطلقة،     على       العدة
(٣)

.   

رال اا قال تعالى ":S T U V  W 

X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a 

b c d e f g h i j k l 

m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © 

ª"
(٤)

.  

                                                                                                                            

 لألستاذ الكریم القرآن في أصولیة دراسات، ١/١٩٢ البزدوي شرح الكافي)١(
 ،الفنیة اإلشعاع ومطبعة مكتبة: ، طبعة٢٩٢ صالحفناوي إبراھیم محمد لدكتورا

الرأي في ، المناھج األصولیة في االجتھاد بم٢٠٠٢ ،ھـ١٤٢٢: سنة القاھرة
مؤسسة الرسالة، : ، طبعة٢٦١التشریع اإلسالمي للدكتور فتحي الدریني، ص

 الفقھ أصول في الوجیز م،٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤: سنة بیروت لبنان، الطبعة الثالثة
 الخیر، دار: ، طبعة٢/١٤٤، الزحیلي مصطفى محمد الدكتور ألستاذ لاإلسالمي

  .م٢٠٠٦ ،ھـ١٤٢٧:سنة الثانیة الطبعة، سوریا ،دمشق
  .٢٩٢ص الحفناوي، محمد للدكتور الكریم القرآن في أصولیة دراسات)٢(
  .٢/١٤٤ لزحیليل الوجیز)٣(
  .٢٣:سورة النساء اآلیة رقم)٤(



        
 
 

 
 
  

 

١٢٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                      تحریم الزواج من ھ�ذه  :                                        دلت اآلیة الكریمة عن طریق داللة النص على- *

                                                                األصناف المذكور ف�ي اآلی�ة الكریم�ة، والعل�ة الت�ي م�ن أجلھ�ا التح�ریم ھ�ي 

                             خ�رى كالج�دات م�ثال، فالعل�ة فیھ�ا                                     القرابة، وھذه العل�ة مت�وفرة ف�ي ح�االت أ

                                                          متحقق��ة ب��صورة أق��وى؛ ألن العم��ات والخ��االت الم��ذكورات ف��ي اآلی��ة ھ��ن 

   .                              بنات الجدات، فالجدات أقرب منھن

                                                                كما أن ھذه العلة موج�ودة ف�ي بن�ات األوالد أی�ضا ـ الحفی�دات ـ ب�صورة - *

         الكریم�ة،                                                    أقوى م�ن بن�ات األخ وبن�ات األخ�ت المن�صوص عل�یھم ف�ي اآلی�ة

                                                            فیدات أقرب، فالمسكوت عن�ھ ف�ي ھ�ذه اآلی�ة الكریم�ة أول�ى ب�الحكم م�ن     فالح

   .                                                     المنطوق، وذلك لوجود العلة فیھ بشكل أقوى من المنطوق بھ

  ال                                                             فالنص دال على ثبوت التحریم للجدات وبن�ات األوالد بفح�وى ال�نص- *

     دالل��ة                                                        بمنطوق��ھ، ب��ل ھ��ن أول��ى ب��التحریم مم��ن تن��اولھن ال��نص ع��ن طری��ق

        العبارة 
(١)

.   

س   ال ا               ا       ھریرة               ما روي عن أبي   
(٢)

      جل�وس     نح�ن       بینم�ا  :    قال  

  :    ق�ال     ل�ك؟    م�ا  :    ق�ال   ،    ھلكت   هللا      رسول    یا  :     فقال     رجل      جاءه    إذ   ه       النبي     عند

      رقب��ة     تج��د    ھ��ل    :  ه   هللا      رس��ول      فق��ال       ص��ائم،      وأن��ا        امرأت��ي     عل��ى      وقع��ت

                                                 

  .٢٥٨، المناھج األصولیة للدریني، ص١/١٧٧ السرخسي أصول)١(
= أكثر الصحابة ، ھریرة أبو كنیتھ من قبیلة دوس، ،عبد الرحمن بن صخر: ھو)٢(

فروى عنھ أكثر من  ولزم النبي ، وھاجر إلى المدینة، ھـ٧ : سنةأسلم ،روایة=
، عریكتھ واله أمیر المؤمنین عمر البحرین، ثم عزلھ للین، خمسة آالف حدیث

  .ھـ٥٩:  سنة:، توفي أمیة وولي المدینة سنوات في خالفة بني
 يبأل الصحابة معرفة في الغابة أسد، ٤/٣١٦ الصحابة تمییز فياإلصابة : یراجع

 الشیباني الواحد عبد بن الكریم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن
 ،معوض محمد علي: تحقیق، ٣/٥٣٤ ھـ٦٣٠: سنةالمتوفى ،األثیر ابن الجزري

 األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار: ، طبعةالموجود عبد أحمد عادلو
 بن علي بن طاھـر بن محمد الفضل يبأل الحفاظ تذكرة، م١٩٩٤ھـ،١٤١٥:سنة

، ١/٢٨ ھـ٥٠٧: سنةالمتوفى، القیسراني بابن المعروف الشیباني، المقدسي أحمد
 األولى الطبعة، الریاض ،الصمیعي دار: ، طبعةالسلفي المجید عبد حمدي: تحقیق

  .٢/٧٥٨سیر أعالم النبالء  ،٢/٥٠٧ ، واألنساب للسمعانيم١٩٩٤ھـ،١٤١٥:سنة



        
 
 

 
 
  

 

١٢١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ال  :    ق��ال           متت��ابعین،       ش��ھرین      ت��صوم    أن        ت��ستطیع     فھ��ل  :    ق��ال    ال،  :    ق��ال         تعتقھ��ا؟

       فبین�ا   ه       النب�ي      فمك�ث  :    ق�ال    ال،  :    ق�ال   ،      م�سكینا      س�تین       إطع�ام     تجد   ل  فھ  :     فقال

     أی�ن  :    ق�ال  ـ�         المكت�ل        والع�رق  ـ      تمر      فیھا      بعرق   ه       النبي     أتي     ذلك     على     نحن

    ی�ا     من�ي      أفق�ر      أعل�ى  :      الرجل      فقال   ،  بھ       فتصدق       خذھا،  :    قال      أنا،  :     فقال         السائل؟

     أھ�ل   ن م�      أفق�ر     بی�ت     أھ�ل  ـ �         الح�رتین      یری�د  ـ �        البتیھا     بین    ما     فوهللا    هللا؟      رسول

  "     أھلك       أطعمھ  :    قال    ثم         أنیابھ،     بدت     حتى   ه       النبي      فضحك       بیتي،
(١)

.   

  

 لمجامعتھ زوجتھ ا الكفارة على الصحابي ه فھنا أوجب النبي -*

 هفي نھار رمضان بالنص وعلى غیره بداللة النص، ولم یوجب النبي 

 وإنما بسبب جنایتھ على الصوم، ً                                     علیھ الكفارة لكونھ صحابیا أو أعرابیا

  .ت الكفارة على غیره عند وجود ھذه الجنایة بداللة النصفوجب

 :ام الدبوسي ـقال اإلم
(٢)

   األعرابي لىـع طارـاإلف فارةـك ذلكـوك.....:"
                                                 

 ولم رمضان، في جامع إذا باب، الصوم كتاب )١٩٣٦ (٣/٣٢ البخاري صحیح)١(
، األیمان كفارات كتاب) ٦٧٠٩ (٨/١٤٤، و فلیكفر علیھ فتصدق شيء، لھ یكن
 "الحكیم العلیم وھو موالكم وهللا أیمانكم، تحلة لكم هللا فرض قد" :تعالى قولھ باب

 صحیح، )٦٧١١ (٨/١٤٥، و والفقیر الغني على الكفارة تجب متى] ٢: التحریم[
 نھار في الجماع تحریم تغلیظ باب، الصیام كتاب) ١١١١ (٧٨١ /٢ لممس

 على تجب وأنھا وبیانھا، فیھ الكبرى الكفارة ووجوب الصائم، على رمضان
  .یستطیع حتى المعسر ذمة في وتثبت والمعسر الموسر

 قریة بین  ـ نسبتھ إلى دبوسیة، عبد هللا بن عمر بن عیسى الدبوسي، أبو زید:ھو)٢(
ھو أول من :  قال صاحب الجواھر، من أكابر فقھاء الحنفیةـ وسمرقند بخارى

 األسرار في األصول :د، لھ مصنفات نافعة منھاوضع علم الخالف وأبرزه للوجو
  وفي الجواھر المضیة،ھـ٤٣٠:سنة: ل، مات والفروع، وتقویم األدلة في األصو

  .ھـ٤٣٢ :سنة :  وفاتھأن
 شمسل واألعالم المشاھـیر ووفیات اإلسالم یختار ،٣/٤٨وفیات األعیان : یراجع

 ھـ٧٤٨:  سنةالمتوفى ،الذھـبي بن عثمان بن أحمد بن هللا محمد عبد يأب ،الدین
  ،العربي الكتاب دار: ، طبعةالتدمري السالم عبد عمر: تحقیق، ٢٩/٢٨٩

 عبد  ألبيغبر من خبر في العبرم، ١٩٩٣ھـ، ١٤١٣ : سنةالثانیة الطبعة، بیروت
 أبو: تحقیق، ٢/٢٦٣ھـ٧٤٨:، المتوفي سنةالذھـبي عثمان بن أحمد بن محمدهللا 

، بیروت ،العلمیة الكتب دار: ، طبعةزغلول بسیوني بن السعید محمد ھـاجر



        
 
 

 
 
  

 

١٢٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

 النص بداللة غیره وعلى بالنص، ثبت رمضان نھار في امرأتھ جامع الذي

" باإلجماع
(١)

.  

 على الكفارة ه هللا رسول أوجب وكذلك :":وقال اإلمام السرخسي 

 الجنایة تلك مثل منھ وجدت فمن أعرابیا، لكونھ ال ،جنایتھ باعتبار عرابياأل

" بالقیاس ال ،النص بداللة ثابتا حقھ في الحكم یكون
(٢)

.  

وكذلك كفارة :" وقال في كشف األسرار شرح المصنف على المنار

 ،صعرابي الذي جامع امرأتھ في نھار رمضان بالناإلفطار تجب على األ

 إنما أوجب الكفارة على هیره بداللة النص؛ ألن النبي وعلى غ

األعرابي؛ لجنایتھ ال لكونھ أعرابیا، فمن وجد منھ مثل تلك الجنایة ثبت 

إن الحكم ثبت في حق غیره باإلجماع؛ ألنھ : الحكم في حقھ داللة، وال یقال

" علم باإلجماع أن الحكم في حق غیره ثبت بمعنى النص
(٣)

.  

                                                  ا قطعی��ة، وذل��ك ألن المعن��ى المفھ��وم المنط��وق ب��ھ ھ��و نف��س             فالدالل��ة ھن��- *

                                                                 المعنى المسكوت عنھ، فكل من فعل مثل فعل األعرابي لزمت�ھ الكف�ارة كم�ا 

       الحك�م؛                                                        لزمت األعرابي، وھنا تساوى الم�سكوت عن�ھ م�ع المنط�وق ب�ھ ف�ي

                                                              لوج��ود المعن��ى المق��صود فیھم��ا بدرج��ة مت��ساویة، فھ��و م��ن قبی��ل الم��ساوي 

      الجلي 
(٤)

.   
  

دس    ال ا               أس�لم    م�ن     رج�ل     أت�ى  :    قال   ا       ھریرة            روي عن أبي   ما      

    ق�د      اآلخ�ر    إن    هللا،      رس�ول    ی�ا  :     فق�ال        فن�اداه         الم�سجد،    في     وھو   ه   هللا      رسول

       قبل�ھ،      أع�رض      ال�ذي      وجھ�ھ     ل�شق       فتنح�ى      عن�ھ،       فأعرض  ـ       نفسھ      یعني  ـ      زنى

      وجھ�ھ     ل�شق       فتنح�ى      عن�ھ،       ف�أعرض      زن�ى،    ق�د      اآلخر    إن    هللا،      رسول    یا  :     فقال

      فلم�ا          الرابع�ة،    ل�ھ       فتنح�ى      عن�ھ،       ف�أعرض      ذل�ك،    ل�ھ      فق�ال     ل�ھ،  قب      أع�رض      الذي
                                                                                                                            

  .٥/١٥١ الذھب شذرات، ١/٢٧٩ المضیة الجواھر
  .١٣٤ص للدبوسي، األدلة تقویم)١(
  .١/٢٤٢ السرخسي أصول)٢(
  .١/٣٨٦ى المنار كشف األسرار شرح المصنف عل)٣(
  .٢/٨٠جاشیة األزمیري على المرآة )٤(



        
 
 

 
 
  

 

١٢٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      فق�ال    ال،  :    ق�ال   "     جن�ون؟    ب�ك    ھ�ل  "  :    فق�ال      دع�اه        شھادات      أربع      نفسھ     على     شھد

  "     أحصن    قد      وكان   "       فارجموه    بھ        اذھبوا   :"  ه       النبي
(١)

.   

   ا                                وھذا الحدیث ھ�و ح�دیث م�اعز األس�لمي   - *
(٢)

                  ، وق�د ج�اء الت�صریح 

       بأنھ 

   ا      س��عید     أب�ي    ع�ن         م�سلم، ف       ف�ي ص�حیح    كم�ا    ا            م�اعز األس�لمي 
(٣)

    أن  

     إن�ي  :     فق�ال   ه   هللا      رس�ول     أت�ى       مال�ك،    ب�ن      م�اعز   :  ل�ھ      یق�ال       أس�لم،    م�ن     رجال
                                                 

 اإلغالق في الطالق باب، الطالق كتاب) ٥٢٧١ (٧/٤٦ البخاري صحیح)١(
 والشرك الطالق في والنسیان والغلط وأمرھما، والمجنون والسكران والكره،
، والمجنونة المجنون یرجم ال: باب، الحدود  كتاب)٦٨١٥ (٨/١٦٥ وغیره
 نفسھ على اعترف من  باب،الحدود كتاب )١٦٩١ (٣/١٣١٨ مسلم صحیح
  .بالزنى

 ،اإلقرار وفى الحدود في المھذب في مذكور اي الصحاب ياألسلم ماعز: ھو)٢(
 ھو: البر عبد ابن قال ،المرجوم بالزنا المعترف ،ياألسلم مالك بن ماعز ھو

 ابنھ عنھ روى ،قومھ بإسالم كتابا ه هللا رسول لھ كتب المدنیین، في معدود
  .هللا رحمھ واحدا، حدیثا هللا عبد
 تھـذیب، ٥/٦ الصحابة معرفة في الغابة أسد، ٣/٢٤١ الكبرى الطبقات: یراجع

 المتوفى ،النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا يبأل واللغات األسماء
 في االستیعاب، لبنان ،بیروت العلمیة، الكتب دار: طبعة، ٥/٧٥ ھـ٦٧٦:سنة

 عاصم بن البر عبد بن محمد هللا بن عبد بن یوسف عمر  ألبيحاباألص معرفة
، البجاوي محمد علي :تحقیق، ٣/١٣٤٥ھـ٤٦٣: سنةالمتوفى ،القرطبي النمري

 في اإلصابةم، ١٩٩٢ھـ،١٤١٢: سنةاألولى الطبعة، بیروت ،الجیل دار: طبعة
 بن حمدمل الشریفة المدینة تاریخ في اللطیفة التحفة، و١٨٩ /٤ الصحابة تمییز
 ، العلمیةالكتب: ، طبعة٢/٣٩٩ السخاوي بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد

  .م١٩٩٣، ھـ١٤١٤:األولى سنة لطبعة، البنان، بیروت
 ، أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخیارھم،سعد بن مالك بن سنان: ھو)٣(

ً                                  فقیھا مجتھدا مفتیا ممن بایعوا ر هكان من المكثرین للروایة عن النبي   سول هللاًً
 : سنة:، مات  شھد معھ الخندق وما بعدھا، أال تأخذھم في هللا لومة الئمه
 بن أحمد بن حبان بن محمدل األقطار فقھاء وأعالم األمصار علماء مشاھیر: یراجع  .ھـ٧٤

 على مرزوق: ، تحقیق٣٠، صھـ٣٥٤:  سنةالمتوفى، الدارمي حاتم، أبو حبان،
، م١٩٩١ ،ھـ١٤١١:سنة األولى الطبعة، صورةالمن ،الوفاء دار :، طبعةابراھیم
 البكجري هللا عبد بن قلیج بن مغلطاي، للالرجال أسماء في الكمال تھذیب إكمال

: ، تحقیق٥/٢٤٤ ھـ ٧٦٢:  سنةالمتوفى الدین عالء الحنفي، الحكري المصري



        
 
 

 
 
  

 

١٢٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       قوم��ھ،     س�أل    ث�م  :    ق��ال    ا،ً    ً م�رار   ه       النب�ي      ف�رده      عل��ي،       فأقم�ھ        فاح�شة،      أص�بت

    أن    إال     من�ھ       یخرج�ھ   ال     أن�ھ     ی�رى      ش�یئا      أص�اب     أن�ھ  َّ   َّإال      بأس�ا    بھ      نعلم    ما  :       فقالوا

          فانطلقن�ا  :    ق�ال        نرجم�ھ،    أن        فأمرن�ا   ه      لنب�ي ا     إل�ى      فرج�ع  :    قال       الحد،     فیھ      یقام

           فرمیناه  :    قال     لھ،       حفرنا    وال          أوثقناه،     فما  :    قال         الغرقد،      بقیع     إلى    بھ

     ع�رض     أت�ى     حت�ى      خلف�ھ          واش�تددنا        فاش�تد،  :    ق�ال         والخ�زف،         والم�در،         بالعظم،

      س�كت،     حت�ى  ـ �         الحج�ارة      یعن�ي  ـ �       الحرة        بجالمید         فرمیناه     لنا        فانتصب        الحرة،

      غ�زاة         انطلقن�ا      كلم�ا    أو   :    فق�ال        الع�شي،    م�ن       خطیبا   ه   هللا      رسول     قام    ثم  :    قال

   ال    أن     عل��ي        الت��یس،       كنبی��ب      نبی��ب    ل��ھ         عیالن��ا،    ف��ي     رج��ل      تخل��ف   هللا      س��بیل    ف��ي

  "    سبھ    وال    لھ        استغفر     فما  :    قال   ،  بھ      نكلت    إال     ذلك     فعل      برجل      أوتى
(١)

.   

                مثال�ھ م�ا روي أن    :"                                          قال في كشف األسرار شرح المصنف عل�ى المن�ار- *

                                      فرجمھ ثابت بالنص، ورجم من س�واه ثب�ت                       ماعز زنى وھو محصن فرجم،

                                                           دالل��ة؛ ألن��ا نعل��م باإلجم��اع أن ال��سبب الموج��ب ف��ي ح��ق م��اعز زن��اه ف��ي

   "                                                     إحصانھ، ال كونھ ماعزا، وھذا السبب یعم غیره، فكذلك حكمھ
(٢)

.   

                                               أن رجم ماعز كان بالنص، ورجم غیره ممن زنى وھ�و  : :             ومعنى كالمھ - *

                             ھ م�ع المنط�وق ب�ھ ف�ي عل�ة الحك�م                                  محص بداللة النص؛ الش�تراك الم�سكوت عن�

   .              على سبیل القطع

  

  

                                                                                                                            

=  األولى الطبعة، الحدیثة الفاروق :طبعة ،محمد بن عادل الرحمن عبد أبو
 أعیان وفیات في النحر قالدة، ١٥/٩٢ بالوفیات الوافي، م٢٠٠١ ،ـ ھ١٤٢٢:سنة=

 الحضرمي ِ         الھجراني علي، بن أحمد بن هللا عبد بن الطیب محمد يبأل الدھر
: ، طبعةزواري خالدو ،مكري جمعة بو: بھ ُ   ع ني، ١/٤٢٥ ھـ٩٤٧ :المتوفي سنة

  .م٢٠٠٨ ،ھـ ١٤٢٨ : سنةاألولى الطبعة، جدة ،المنھاج دار
 نفسھ على اعترف من باب، الحدود كتاب )١٦٩٤ (٣/١٣٢٠ مسلم یحصح)١(

  .بالزنى
  .١/٣٨٦كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٢٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

ب اطا  

د ص اا ظ  

                     إذا كان��ت العل��ة غی��ر  :    ظنی��ة                                    ی��دل ال��نص عل��ى ثب��وت حكم��ھ للواقع��ة دالل��ة   
                                                                مقطوع بھا في المنصوص علیھ، بأن یكون المعنى الذي اعتب�ر عل�ة للحك�م 

                                      علة في الوق�ائع غی�ر المن�صوص علی�ھ ثابت�ا                            غیر مقطوع بھ، فیكون تحقق ال

   .             على سبیل الظن
  ا ً                                                          ً ھ��ي م��ا ك��ان تعی��ین العل��ة ف��ي الواقع��ة الم��ذكورة والم��سكوت عن��ھ خفی��  :   أو

   . ا              وغیر متفق علیھ

                                                        وھ��ذا الخف��اء ف��ي العل��ة م��ن دالل��ة ال��نص س��بب ف��ي االجتھ��اد واخ��تالف   - *
   .                                   وجھات النظر في تحدید المعنى المقصود

         ذا وی�سعى                   و المعن�ى المق�صود ك�                 لعلم�اء أن العل�ة أ               یق�رره فری�ق م�ن ا    فما   - *

                                                                  لتحقیقھ في المسكوت عنھ؛ لیثیت لھ حكم المنط�وق ب�ھ، ال یقبل�ھ فری�ق آخ�ر 
                   ود ف���ي المن���صوص علی���ھ                                  ویبح���ث ع���ن عل���ة أخ���رى أو معن���ى آخ���ر مق���ص

   .                              ھذا جلیا من خالل األمثلة على ذلك       وسیظھر                والمسكوت عنھ،
  

ظص اا د أ                            
        م�ا رواه                      ف�ي نھ�ار رم�ضان، وھ�و     أھل�ھ            ال�ذي واق�ع  ا     ابي    الصح     حدیث   

  :     فق�ال     رجل      جاءه    إذ   ه       النبي     عند      جلوس     نحن       بینما  :    قال   ا         ھریرة     أبو
      فق�ال       صائم،      وأنا        امرأتي     على      وقعت  :    قال     لك؟    ما  :    قال   ،    ھلكت   هللا      رسول    یا

      ت�صوم    أن        تستطیع     فھل  :    قال    ال،  :    قال         تعتقھا؟      رقبة     تجد    ھل  :  ه   هللا      رسول

    ال،  :    ق��ال   ،      م��سكینا      س��تین       إطع��ام     تج��د     فھ��ل  :     فق��ال   ال  :    ق��ال     ین،      متت��ابع       ش��ھرین
  ـ �     تم�ر      فیھ�ا      بعرق   ه       النبي     أتي     ذلك     على     نحن       فبینا   ه       النبي      فمكث  :    قال

   .   أنا  :     فقال         السائل؟     أین  :    قال  ـ         المكتل        والعرق



        
 
 

 
 
  

 

١٢٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

     ف�وهللا    هللا؟      رس�ول    ی�ا     من�ي      أفق�ر      أعل�ى  :      الرجل      فقال   ،  بھ       فتصدق       خذھا،  :    قال

       النب�ي      ف�ضحك       بیت�ي،     أھل    من      أفقر     بیت     أھل  ـ      تین    الحر      یرید  ـ         البتیھا     بین    ما
  "     أھلك       أطعمھ  :    قال    ثم         أنیابھ،     بدت     حتى   ه

(١)
.   

                                                                اتفق العلماء على أن الحدیث دل بعبارتھ على وج�وب الكف�ارة عل�ى م�ن - *

   .                             جامع زوجتھ عمدا في نھار رمضان
  
                 دا في نھار رمضان ً            ً كل أو شرب عم                                اختلفوا في وجوب الكفارة على من أ و

  - :          على مذھبین
                                              وج���و الكف���ارة عل���ى م���ن أك���ل أو ش���رب عم���دا ف���ي نھ���ار :           الم���ذھب األول

                        رم��ضان، وھ��و م��ذھب الحنفی��ة 
(٢)

            والمالكی��ة 
(٣)

         والح��سن  ،            وب��ھ ق��ال عط��اء  

            وأبو ثور ،        وإسحاق ،          واألوزاعي ،         والثوري ،       والزھري
(٤)
.     

   :              ق���ال اب���ن قدام���ة 
(٥)

          والزھ���ري،         والح���سن،       عط���اء،    ع���ن      وحك���ي     :" 

           والث����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وري

  

                                                 

  .٢٦سبق تخریجھ ص)١(
 الدین فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان لالدقائق كنز شرح الحقائق تبیین)٢(

 ،األمیریة الكبرى المطبعة: طبعة، ١/٣٢٧ ھـ٧٤٣:سنة المتوفى ،الحنفي الزیلعي
   .ھـ١٣١٣ : سنةاألولى الطبعة بوالق،

 المتوفى ،بالدردیر الشھـیر ، العدوي محمد بن أحمد البركات يبأل الكبیر الشرح)٣(
 :، والدكتورالرومي زید بن العزیز عبد : الدكتور:، تحقیق١/٥٢٧ ھـ١٢٠١: سنة

 الطبعة ریاض،ال ، الریاض مطابع: ، طبعةحجاب سید :كتوردال بلتاجي، محمد
  .األولى

 الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد هللا بن عبد الدین موفق محمد يبأل المغني)٤(
:  سنةالمتوفى ،المقدسي قدامة بابن الشھـیر الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي

  .م١٩٦٨ھـ،١٣٨٨: ، سنةالقاھـرة مكتبة: طبعة، ٣/١٣٠ھـ٦٢٠
ّ                              من أھل جماعیل من قرى نابلس ،مة عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدا:ھو)٥(

 خرج من بلده عندما ابتلیت بالصلیبیین، واستقر بدمشق، واشترك مع ،بفلسطین
 ثم عاد مدة، رحل في طلب العلم إلى بغداد ،صالح الدین في محاربة الصلیبیین

ً                                         ما أعرف أحدا في زماني أدرك رتبة االجتھاد :"  ابن غنیمة عنھ قال،إلى دمشق
ما طابت نفسي باإلفتاء حتى صار " : وقال عز الدین بن عبد السالم،"إال الموفق 



        
 
 

 
 
  

 

١٢٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      وجبھـ  ی���    م���ا     وجبـ  ی���     شرب ـ���   وال       باألك���ل       الفط���ر    أن   ،      وإس���حاق           واألوزاع���ي،

       حنیفة     أبو     قال     وبھ  ،     جماعـ   ال
(١)

   "  
(٢)

.   

                                                    ذھب الحنفیة والمالكیة إلى وجوب الكفارة على من أكل  :              وبیان مذھبھم- *

                                                           أو ش�رب عم�دا ف�ي نھ�ار رم�ضان، بعل�ة الوق�اع ف�ي نھ�ار رم�ضان ال ذات 

        ال�شھوة،         ا ق�ضاء                                               الوقاع؛ ألن الصوم معن�اه اإلم�ساك ع�ن المفط�رات، ومنھ�
                                                                  ومواقعة الرجل زوجتھ في حد ذاتھا لیست بجنایة، إال أن وقوع الجماع في 

                                                            نھار رم�ضان فی�ھ جنای�ة عل�ى ال�صوم، فك�ان ھ�ذا ھ�و المق�صود م�ن س�ؤال 

   ه                                                وقع��ت عل��ى امرأت��ي وأن��ا ص��ائم، فك��ان الج��واب م��ن النب��ي   :        ال��صحابي
   .                  بیانا لحكم الجنایة

                          ار رمضان یشتركان في تفوی�ت   نھ                     كل والشرب والجماع في      من األ  ٌ   ٌ وكل  - *

                                                              ال�صوم، فی��شتركان ف�ي الحك��م، فیثب�ت الحك��م للم��سكوت عن�ھ ـ وھ��و األك��ل
                                                            وال�شرب عم�دا ف�ي نھ�ار رم�ضان ـ للمنط�وق ب�ھ ـ وھ�و الجم�اع ف�ي نھ�ار 

   .                       رمضان عمدا ـ بداللة النص

                                                                                                                            

المغني في الفقھ : منھا ، لھ تصانیف نافعة"....عندي نسخة من المغني للموفق 
=  روضة :األصول  ولھ في، والعمدة، والكافي، والمقنع،شرح مختصر الخرقي

  . ھـ٦٢٠ : سنة:، مات الناظر=
 والنھـایة البدایة، ٤٨٣ /٤٤ لذھـبيل اإلسالم تاریخ، ١٧/٢٣ بالوفیات الوافي: یراجع
، ١٧/١١٧ ھـ٧٧٤ :، المتوفي سنةالقرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء يبأل

 األولى الطبعة، مصر، ھـجر دار: ، طبعةالتركي المحسن عبد هللا بن عبد: تحقیق
   .٦/٢٥٦ الزاھـرة النجوم، م١٩٩٧ ھـ،١٤١٨ :سنة

 ،ثعلبة بن هللا تیم بني مولى الكوفي، التیمي، زوطى بنن ثابت بن  النعمان ب:ھو)١(
أحد أئمة المذاھب و الفقیھ المجتھد المحقق اإلمام، ،العراق عالمو الملة، فقیھ

، األربعة، ولد ونشأ بالكوفة كان یبیع الخز ویطلب العلم، ثم انقطع للدرس واإلفتاء
ي ھذه الساریة أن یجعلھا ذھبا لقام رأیت رجال لو كلمتھ ف" :قال فیھ اإلمام مالك

 لھ "الناس في الفقھ عیال على أبي حنیفة:" قال ، وعن اإلمام الشافعي أنھ"بحجتھ
سالة الفقھ رالحدیث، والمخارج في الفقھ، و مسند فيال" :مصنفات نافعة منھا

   ھـ١٥٠: سنة:، مات األكبر في االعتقاد، ورسالة العالم والمتعلم
 النبالء أعالم سیر، ٢٧/٨٩ بالوفیات  الوافي،٥/٤٠٥ عیاناأل وفیات: یراجع
  .٢/١٢ الزاھرة النجوم، ٦/٣٩٠

  .٣/١٣٠ قدامة بنال المغني)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٢٨ 
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 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   :           ق��ال الج��صاص 
(١)

        الف��رج،    ف��ي        الم��رأة      جم��اع    ف��ي    إال     ی��رد    ل��م        والخب��ر      :"....

  "        المجامع      مأثم     مثل     فیھ         باإلفطار       مأثمھ     كان    من    كل     على     نحن         ونوجبھا
(٢)

.     

   ؛     الب�ضع     عل�ى         الجنای�ة     ی�رد    ل�م     أن�ھ       علمن�ا     وق�د   :"  :                  قال اإلمام السرخسي  و

    أال        لعین�ھ،       جنای�ة      یك�ون    فال   ،  لھ       مملوك     محل    في     منھ     حصل        الجماع     فعل   ن أل

    أن        فعرفن�ا      أص�ال،       جنای�ة     من�ھ     ذل�ك     یك�ن    ل�م       ل�صومھ       ناس�یا     ك�ان    ل�و     أن�ھ     ت�رى
    أن     عل�م     وق�د     ب�ھ،       یت�أدى      ال�ذي      ركن�ھ       تفوی�ت         باعتبار       الصوم     على    ان ك        جنایتھ

         الكف�ارة       ووجوب       الفرج       وشھوة       البطن      شھوة        اقتضاء    عن      الكف       الصوم     ركن

       ال�بطن      ش�ھوة        اقت�ضاء     إل�ى       الطب�ع      دع�اء    ث�م        الصوم،     على         الجنایة    عن       للزجر
      ش��ھوة        اقت��ضاء     وق��ت       ال��صوم      ووق��ت   ،     الف��رج      ش��ھوة        اقت��ضاء     إل��ى     من��ھ      أظھ��ر

      ني  یع      عادة       البطن

       ثابت��ا       الحك��م      فك��ان   ،    ع��ادة          باللی��الي      یك��ون       الف��رج      ش��ھوة        اقت��ضاء      فأم��ا        النھ��ر،
      بین�ا     وق�د   ،  ك�ل   كاأل         الجنای�ة      لھ�ذه     آلة        الجماع     فإن        الوجھ،     ھذا    من      النص       بداللة

  "     علیھ       الحكم       یترتب      الذي        المعنى    في       باآللة       معتبر   ال     أنھ
(٣)

.   

       ة ال��نص                                    تج��ب الكف��ارة باألك��ل وال��شرب عن��دنا بدالل��   :"         ف��ي الك��شف    ق��ال    و- *
                                        إنما أوجب الكفارة في الوقاع باعتبار أن�ھ   ـ            علیھ السالم   ـ       ألنھ  ؛      القیاس     دون

                                                 

 من ،المعروف بالجصاص من أھل الري،  الرازي، أحمد بن علي، أبو بكر:ھو)١(
 كان ، انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة في وقتھ، سكن بغداد ودرس بھا،الحنفیة فقھاء
، لھ  خوطب في أن یلي القضاء فامتنع،ا، ورحل إلیھ الطلبة من اآلفاقً     إمام

   .ھـ٣٧٠: سنة:، مات الصغیر شرح الجامعو ، أحكام القرآن:مصنفات منھا
 ،عساكر بابن هللا المعروف ھـبة بن الحسن بن علي القاسم  ألبيدمشق تاریخ: یراجع

 دار: ، طبعةيالعمرو غرامة بن عمرو: تحقیق، ٦٦/٧٨ھـ٥٧١: سنةالمتوفى
 ،المفسرین  طبقات،١/٨٤ الجواھر المضیة، وم١٩٩٥ ھـ،١٤١٥:، سنةالفكر

: ، طبعةالخزي صالح بن سلیمان : تحقیق، ١/٢٦ دنروياأل محمد بن حمدأل
واألعالم م، ١٩٩٧: سنةاألولى الطبعة، المنورة المدینة ،والحكم العلوم مكتبة

١/١٧١.   
، الجصاص الرازي علي بن أحمد إلمام، لللجصاص األصول في الفصول)٢(

 وزارة: ، طبعةالنشمي جاسم عجیل. د: ، تحقیق٤/١٠٨ ھـ٣٧٠ :سنة المتوفي
 ،ھـ١٤٠٥:  سنةاألولى الطبعة، الكویت دولة اإلسالمیة والشئون األوقاف
  .م١٩٨٥

  .١/٢٤٥ السرخسي أصول)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٢٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                         إف��سام ل��صوم رم��ضان وھت��ك لحرم��ة ال��شھر؛ ألن وج��وب الكف��ارة بطری��ق 

                                                               الزج�ر والعقوب��ة فك��ان الم��ؤثر ف��ي وجوبھ�ا جھ��ة المع��صیة ف��ي ذل��ك الفع��ل، 
             باعتبار م�ا                                    لعینھا؛ ألنھ تصرف في بضع مملوك لھ بل                    والوقاع لیس بجنایة

     ھلك���ت    :"                                                  ذكرن���ا، أال ت���رى أن األعراب���ي س���أل ع���ن الجنای���ة، فإن���ھ ق���ال

 "      وأھلكت
(١)

                                                        ولم یرد بھ الھ�الك الحقیق�ي، فعل�م أن�ھ أراد ب�ھ الھ�الك الحكم�ي   
     علیھ   ـ                   وإنما أجاب رسول هللا       ......                                 بسبب المعصة؛ ألنھا مفضیة إلى الھالك

               سؤال، وإذا بن��ى                                      ع��ن حك��م الجنای��ة؛ ألن الج��واب یبن��ى عل��ى ال��  ـ       ال��سالم 

                                            عل��ى ال��صوم ال عل��ى نف��س الوق��اع، فھ��و آل��ة الجنای��ة                    الج��واب عل��ى الجنای��ة 
             ھم��ا أوف��ر؛ إذ                                                   یثب��ت الحك��م ف��ي األك��ل وال��شرب دالل��ة؛ ألن معن��ى الجنای��ة فی

  "                          كثر، فكانا بشرع الزجر أحق                   دعوة النفس إلیھما أ
(٢)

.     

                             أن ثب�وت الحك�م ف�ي األك�ل وال�شرب    :ـ    ب� :                     بل صرح ص�در ال�شریعة - *
       األك��ل،    ف��ي       عن��دنا         الكف��ارة        وكوج��وب   :"                            ول��ى م��ن ثبوت��ھ ف��ي الجم��اع فق��ال أ

        الوق�اع    ف�ي      یفھ�م      ال�ذي        المعن�ى    ألن         الوق�اع؛    ف�ي     ورد     ن�ص،       بدالل�ة        وال�شرب

                                                 

 سجلو نحن بینما: قال ا ھریرةعن أبي :" الحدیث في صحیح البخاري بلفظ)١(
 وقعت: قال لك؟ ما :قال ،ھلكت هللا رسول یا: فقال رجل جاءه إذ ه النبي عند
: قال ال،: قال تعتقھا؟ رقبة تجد ھل: ه هللا رسول فقال صائم، وأنا امرأتي على
 ستین إطعام تجد فھل: فقال ال،: قال متتابعین، شھرین تصوم أن تستطیع فھل

 أتي ذلك على نحن فبینا وسلم، علیھ هللا صلى النبي فمكث: قال ال،: قال. مسكینا
: قال أنا،: فقال السائل؟ أین: قال ـ المكتل والعرق ـ تمر فیھا بعرق ه النبي

 البتیھا بین ما فوهللا هللا؟ رسول یا مني أفقر أعلى: الرجل فقال، بھ فتصدق خذھا،
 لموس علیھ هللا صلى النبي فضحك بیتي، أھل من أفقر بیت أھل ـ الحرتین یرید ـ

  ".أھلك أطعمھ: قال ثم أنیابھ، بدت حتى
  ".وأھلكت" فلیس في الحدیث لفظة -*

: تعالى قولھ  باب،األیمان كفارات  كتاب)٦٧٠٩ (٨/١٤٤ البخاري صحیح: یراجع
 متى] ٢: التحریم[} الحكیم العلیم وھو موالكم وهللا أیمانكم، تحلة لكم هللا فرض قد{

 ،الصیام  كتاب)١١١١ (٢/٧٨١ مسلم یحصح ،والفقیر الغني على الكفارة تجب
 الكبرى الكفارة ووجوب الصائم، على رمضان نھار في الجماع تحریم تغلیظ باب
 حتى المعسر ذمة في وتثبت والمعسر الموسر على تجب وأنھا وبیانھا، فیھ

  .یستطیع
  .٣٨٧-١/٣٨٦كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٣٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

          المفط�رات    ع�ن        اإلم�ساك      فإن�ھ   ،     ال�صوم     على       جنایة      كونھ    ھو   ،       للكفارة       موجبا

          والداعی��ة      أش��د،       عنھم��ا       ال��صبر    ألن       أول��ى؛    ب��ل   ،     فیھم��ا       الحك��م       فیثب��ت   ،     ال��ثالث
  "      فیھما        الزاجر      یثبت    أن         فباألحرى   ،    أكثر        إلیھما

(١)
.     

   :             وقال الفناري 
(٢)

        المفط�ر     عل�ى         الكف�ارة       إیجاب    في      فكما   :     الظني      وأما   :" 

         للشافعي  ً   ً خالفا   ،      والشرب       باألكل       رمضان    في
(٣)
        رابيـ    األع     ؤالـ  س       بداللة  

      ھلك�ت    :"    قول�ھ     عل�ى  ً      ًمترتبا  ً     ًعامدا   "     رمضان      نھار    في        امرأتي       واقعت    :"     بقولھ

          المواقع�ة      معن�ى    ھ�ي      الت�ي      ركن�ھ        بتفوی�ت   ،     الصوم     على         الجنایة    عن   "      وأھلكت

  ـ�        ال�سالم      علی�ھ  ـ�        جواب�ھ      فكذا   ،   لغة      یفھم     مما     وذا   ،  ھو     حیث    من        الوقاع    عن   ال
         والوق��اع       الن��اس      أف��صح    ع��ن  ً     ًخ��صوصا         التط��ابق       لوج��وب   ،       الجنای��ة     حك��م    ع��ن

     أش��د        علیھم��ا        ال��صائم     ح��رص      لك��ون   ؛    أول��ى    ب��ل   ،     فیھم��ا        متحقق��ة     وھ��ي   ،     آلتھ��ا

                                                 

  .٢٤٧-١/٢٤٦التوضیح على التنقیح )١(
ھـ،  ٧٥١:سنة ولد، الدین شمس، الفناري الرومي محمد بن حمزة بن محمد: ھو)٢(

 زار مرتین، وحج خان، بایزید السلطان عند قدره وارتفع بروسة، قضاء وولي
 في البدائع فصول: ، لھ تصانیف نافعة منھابعلمائھا واجتمع ،مصر ولياأل في

 : وتوفي، وغیرھا، وائدالف وشرح الفاتحة، سورة تفسیرو الشرائع، أصول
   .ھـ٨٣٤:سنة
 حجر بن محمد بن علي بن أحمد الفضل يب ألالمشتبھ بتحریر المنتبھ تبصیر: یراجع

: مراجعة، النجار علي محمد:  تحقیق،٣/١١٥٥ھـ٨٥٢: سنةالمتوفى ،العسقالني
 ،١/٩٧ الوعاة بغیة، ولبنان ،بیروت ،العلمیة المكتبة: ، طبعةالبجاوي محمد علي

  .٩/٢٧٢ومعجم المؤلفین ، ٦/١١٠ واألعالم ،١٧:، صالنعمانیة ئقالشقاو
 ، من بني المطلب من قریش، محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع:ھو)٣(

 :قیلھـ، و١٥٠:، ولد بغزة سنةأحد أئمة المذاھب األربعة، وإلیھ ینتسب الشافعیة
ومات  ھـ،١٩٩:سنة  ثم انتقل إلى مصر، نشر مذھبھ بالحجاز والعراق،بالیمن
  = .ـھ٢٠٤: بھا سنة:

، القیسراني ابن: ـب المعروف طاھر، بن محمدل والمختلف المؤتلف: یراجع= 
 الطبعة، بیروت ،العلمیة الكتب دار: ، طبعةالحوت یوسف كمال: ، تحقیق٨٤:ص

 عبد بن محمد لوالمسانید السنن رواة لمعرفة التقییدھـ، و١٤١١ : سنةاألولى
، بیروت، العلمیة الكتب دار: ، طبعةالحوت یوسف كمال: حقیق، ت٤٢:، صالغني

 علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباجو ،م١٩٨٨ ،ھـ١٤٠٨: سنةاألولى الطبعة
 ،العلمیة الكتب دار: ، طبعة٢٢٧:، صالیعمري علي بن براھیم إلالمذھب
  .٢/٤٤٤ اللطیفة التحفة، وبیروت



        
 
 

 
 
  

 

١٣١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ،    وج��اء       وكون��ھ   ،      الغال��ب        وقتھم��ا       ال��صوم     ش��رع         لم��صادفة     أح��د     ھم��ا   إلی       وش��وقھ

    أو         المطلق�ة         الجنایة     أنھ     إلى      یفضى        المناط     فھم      طریق    أن         اختالفھم    من       فالظن
  "        المقیدة

(١)
.   

                                ش�ھوة ال�بطن م�ن األك�ل وال�شرب ھ�و :                          بل جعل العالمة المالخسرو- *

    ك��ل                                                           األص��ل، وش��ھوة الف��رج بمنزل��ة التب��ع، فكان��ت الجنای��ة عل��ى ال��صوم باأل
                فك�ان االمتن�اع ع�ن    :"                                              والشرب أفحش من الجنایة على الصوم بالجماع فقال

                                                             ھذه الشھوة ـ شھوة ال�بطن ـ ھ�و األص�ل ف�ي ال�صوم، واالمتن�اع ع�ن ش�ھوة 

                                                                 الفرج بمنزلة التبع، فكانت الجنایة على الصوم في األك�ل وال�شرب أفح�ش؛ 
     وق�اع                                         ھ�و المق�صود األص�لي ف�ي الب�اب م�ن الجنای�ة بال                 لورودھا على معن�ى 

                                                             لورودھ��ا عل��ى معن��ى ج��ار مج��رى التب��ع، ولم��ا كان��ت الجنای��ة عل��ى التب��ع 

                                                                     موجبة للكفارة كانت الجنایة على ما ھو المقود أول�ى؛ لكونھ�ا أق�وى بمنزل�ة 
  "        التافبف

(٢)
.   

          ا ف�ي نھ�ار ً                                      ً  عدم وج�و الكف�ارة عل�ى م�ن أك�ل أو ش�رب عم�د :             المذھب الثاني

                         رمضان، وھو مذھب الشافعیة 
(٣)

            والحنابلة 
(٤)
  .   

  

        وداود  ،       وحماد ،          وابن سیرین  ،                             وبھ قال سعید بن جبیر والنخعي
(٥)

 .    

                                                 

 الفناري الدین شمس محمد، بن حمزة بن محمدل الشرائع أصول في البدائع فصول)١(
 حسن محمد حسین محمد: ، تحقیق٢/٢٠٠ ھـ٨٣٤: سنةالمتوفى الرومي

 ،م٢٠٠٦ : سنةاألولى الطبعة، لبنان ،بیروت العلمیة، الكتب دار :، طبعةإسماعیل
  .ھـ١٤٢٧

  .٢/٨٠مرآة األصول شرح المرقاة )٢(
 یوسف بن علي بن اھیمإبر سحاقإ يب، ألالشافعي اإلمام فقھ في المھذب)٣(

، بیروت العلمیة، الكتب دار: ، طبعة١/٣٣٦ ھـ٤٧٦:  سنةالمتوفى الشیرازي
 شرف بن یحیى الدین محیي زكریا يب ألللشیرازي المھـذب شرح لمجموعا

  .، بیروتالفكر دار: طبعة، ٦/٣٢٨ ھـ٦٧٦: سنة المتوفى النووي،
  .٣/١٣٠ قدامة البن المغني)٤(
  .٦/٣٢٨ للنووي المجموع)٥(



        
 
 

 
 
  

 

١٣٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                             ن العل��ة ف��ي وج�وب الكف��ارة عل��ى األعراب��ي ھ��ي إف��ساد  أ   :              وبی�ان م��ذھبھم- *

                                                              ال��صوم بالوق��اع دون بقی��ة المفط��رات، وق��الوا ال تج��ب الكف��ارة ف��ي األك��ل 
   .                                              والشرب عمدا في نھار رمضان؛ لعدم وجود العلة فیھ

  
                                              أن األصل عدم الكفارة إال فیما ورد ال�شرع ب�ھ، وق�د   :   بـ                واستدلو على ذلك 

                                                                   ورد الشرع بالكفارة في الوقاع، أما ما سواه من األكل والشرب فیبقى على 

   .                            األصل؛ ألنھ لیس في معنى الوقاع

                                            التفریق بین الجماع وغیره م�ن س�ائر المفط�رات  :                  وقد علل الشافعي - *
      ش�یئا      ی�شبھ   ال        الجم�اع       ورأی�ت    اع  جم    في    إال       كفارة   ال  :    قلت       وبھذا       :".....     بقولھ

         الفقھ���اء    م���ن      رأی���ت    م���ن       ورأی���ت   ،    س���واه       لح���دود        مباین���ا     ح���ده      رأی���ت   ،    س���واه

      وج��اء     فی��ھ      وم��ضى     حج��ھ      أف��سد      أھل��ھ      أص��اب     إذا     ح��رم   ُ الُم    أن     عل��ى         مجتمع��ین
      فعل�ھ     ذلك     فأي   ،      واللبس        والطیب       الصید      الحج    في      علیھ      یحرم     وقد  ،    منھ        بالبدل

      ول�یس        الغ�سل،      علی�ھ   ب  وج�      ج�امع    م�ن       ورأی�ت   ،      الجم�اع     غی�ر     حج�ھ      یف�سد    لم

   "     وغیره        الجماع     بین       فرقنا       فبھذا      منھ،      أقذر    ھو    ما     صنع    من      كذلك
(١)

.   

* -  ن او                 ا                     الذي رواه أبو بك�رة  ه         یث النبي  د ح   
(٢)

    ق�ال   :      ق�ال

  "                ال قود إال بالسیف   :"  ه       رسول هللا 
(١)

.   

                                                 

 المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد هللا عبد يبأل األم)١(
 دار: ، طبعة٢/١١٠ ھـ٢٠٤: سنةالمتوفى، المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن

  .م١٩٩٠،ھـ١٤١٠:، سنةبیروت ،المعرفة
من آمن أول الخلفاء الراشدین، وأول ،  هللا بن أبي قحافة عثمان بن عامرعبد: ھو)٢(

ً                                ولد بمكة، ونشأ في قریش سیدا، ،خیر ھذه األمة بعد نبیھاو، هبرسول هللا 
ً                            موسرا عالما بأنساب القبائل حرم على نفسھ الخمر في الجاھلیة، أسلم بدعوتھ ، ً

 ولي الخالفة بمبایعة الصحابة ،في ھجرتھ ه صحب رسول ،السابقین كثیر من
  .ھـ١٣:  سنةا، ومات اإلسالم فحارب المرتدین، ورسخ قواعد، لھ

 األمین البلد تاریخ فى الثمین العقد، ٨/٦٠ للمغلطاي الكمال تھذیب  إكمال:یراجع
: ، تحقیق١/٩٤ ھـ ٨٣٢:  سنةالمتوفى المكي الفاسى الحسني أحمد بن محمدل

 : سنةاألولى الطبعة، بیروت العلمیة، الكتب دار:  طبعةعطا القادر عبد محمد
  .٤/١٠٢للزركلي األعالم، م١٩٩٨
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

 ال: العلم أھل بعض وقال:" أخرجھ اإلمام الترمذي لكنھ نسبھ إلى أھل العلم فقال)١(
  ".بالسیف إال قود
 ما باب، ه هللا رسول عن الدیات أبواب )١٣٩٤ (٤/١٥ الترمذي سنن: یراجع
  .بصخرة رأسھ رضخ فیمن جاء

 بشیر، بن نعمانال حدیث وفي:"  ورواه البیھقي وذكر أنھ لم یثبت فیھ إسناد فقال-*
  ".إسناد فیھ یثبت لم بالسیف إال قود ال: مرفوعا وغیرھما ھریرة، وأبي

 بغیر القصاص باب، الجراح  كتاب)٢٩٨٩ (٣/٢٢١ للبیھقي الصغیر السنن: یراجع
  .السیف

 أبي عن الجعفي جابر وحدیث:"  ورواه البیھقي في معرفة السنن واآلثار وقال-*
 جابر بھ تفرد "بالسیف إال قود ال:" ه النبي عن ،بشیر بن النعمان عن ،عازب
  ".لفظھ في علیھ واختلف، بھ یحتج ال ضعیف وھو الجعفي

 أبو الخراساني، موسى بن علي بن الحسین بن حمد ألواآلثار السنن معرفة: یراجع
 المعطي عبد :، تحقیق)١٥٩٤٤ (١٢/٨٠ ھـ٤٥٨:  سنةالمتوفى، البیھقي بكر
، قتیبة دارو باكستان، ،كراتشي، اإلسالمیة الدراسات جامعة: ، طبعةقلعجي أمین

  .م١٩٩١ ،ھـ١٤١٢ : سنةاألولى الطبعة ،دمشق
  ".منكر حدیث ھذا: أبي قال:" : وقال أبو حاتم الرازي -*

 التمیمي المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبدل حاتم أبي البن العلل: یراجع
 الباحثین من فریق: حقیق، ت٤/٢٢٩ ھـ٣٢٧:  سنةالمتوفى ،حاتم أبي ابن الرازي
، الجریسي الرحمن عبد بن خالد. د و الحمید هللا عبد بن سعد .د وعنایة بإشراف

  . م٢٠٠٦ ،ھـ١٤٢٧ : سنةاألولى الطبعة، الحمیضي مطابع: طبعة
 عن: أرقم بن سلیمان رواه. بالسیف إال قود ال: حدیث:" : وقال ابن القیسراني -*

 في وأورده ،الحدیث متروك وسلمیان، ھریرة أبي عن سلمة، أبي عن الزھري،
 عن الحسن، عن فضالة عن المبارك عن: األیلي صالح بن محمد بن الولید ترجمة

  . بكرة أبي
  . ھذا الولید على فیھ حمل وكأنھ ،محفوظ غیر وھذا: عدي ابن قال

 بنا عن علقمة، عن إبراھیم عن: المخازق أبي بن الكریم عبد ترجمة في وأورده
  ."ضعیف الكریم وعبد ،مسعود

 األحادیث في الذخیرة "واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة: یراجع
 الشیباني، المقدسي أحمد بن علي بن طاھر بن محمدل" والموضوعة الضعیفة

. د: ، تحقیق)٦٢٣١ (٥/٢٦٦٧ ھـ٥٠٧:  سنةالمتوفى ،القیسراني بابن المعروف
 : سنةاألولى الطبعة، الریاض ،السلف دار: ، طبعةالفریوائي عبدالرحمن

  .م١٩٩٦،ھـ١٤١٦



        
 
 

 
 
  

 

١٣٤ 
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 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                   ، وھ�ذا المعن�ى متف�ق                               أن ال�سیف ھ�و آل�ة اس�تیفاء الق�صاص  :             ومعنى الحدیث

   .    علیھ
                                 أن الق�صاص یج�ب عل�ى القات�ل إذا ك�ان    :                      معنى آخر مختلف فی�ھ وھ�و    ولھ 

   .                   القتل قد وقع بالسیف

  
                                          وجوب القصاص من القاتل إذا وقع منھ القتل  :                       فھذا الحدیث دل بنصھ على

   .      بالسیف
                                         أن القاتل إذا اس�تعمل آل�ة أخ�رى ف�ي القت�ل  :                         ودل الحدیث بداللة النص على

   .                 وجب علیھ القصاص ،   مثال                         كالسكین والخنجر والرمح  ،            مماثلة للسیف
                                                                أما طرق القتل األخرى المسكوت عنھا كالقتل بالمثقل، كمن قت�ل بحج�ر - *

                                                      عظ���یم أو ع���صا كبی���رة، فھ���ل یج���ب علی���ھ الق���صاص أم ال ؟ خ���الف ب���ین 
   .       العلماء

                                    إل��ى ع��دم ثب��وت الق��صاص علی��ھ ف��ي القت��ل  :              م��ام أب��و حنیف��ة         ذھ��ب اإل- *
                        قض للبنی��ة ب��الجرح وظھ��ور    الن��ا  :                                     بالمثق��ل، عل��ى أن ال��سیف معن��اه ف��ي اللغ��ة

                                                                أثره، فبال یثبت الحك�م وھ�و الق�صاص فیم�ا ال یماثل�ھ ف�ي ھ�ذا المعن�ى وھ�و 
     .            الحجر والعصا

      ب��ذكر         المعل��وم        المعن��ى  :  :       حنیف��ة     أب��و     ق��ال    ث��م      :".... :            ق��ال السرخ��سي 
    ف�ال          والب�اطن،        الظ�اھر    في      أثره       وظھور        بالجرح        للبنیة      ناقض     أنھ     لغة       السیف
   "      والعصا       الحجر     وھو   ،      المعنى     ھذا    في     ثلھ   یما   ال      فیما       الحكم     ھذا      یثبت

(١)
.   

      وأب�و   :"  :                                                  وقد علل اإلم�ام أب�و حنیف�ة ذل�ك بقول�ھ كم�ا ذك�ر السرخ�سي   - *
    ف�ي     لما       السبب    في        الكمال     صفة          العقوبات     باب    في         المعتبر  :     یقول   :       حنیفة

    ف��ي      ع��امال      یك��ون     بم��ا        البنی��ة     نق��ض    ف��ي         والكم��ال        الع��دم،      ش��بھة    م��ن         النق��صان
     ص��فة    م��ع      إی��اه        البنی��ة        احتم��ال     ع��دم      مج��رد        اعتب��ار ف        جمیع��ا،         والب��اطن        الظ��اھر
       وإنم��ا          بال��شبھات       ین��درئ      فیم��ا        م��ستقیم     غی��ر       الحك��م        لتعدی��ة       ظ��اھرا        ال��سالمة

          بال�شبھات       ین�درئ    م�ا      فأم�ا           والكف�ارة،        كالدی�ة          بالشبھات      یثبت      فیما     ذلك        یستقیم

                                                 

  .١/٢٤٣ السرخسي أصول)١(



        
 
 

 
 
  

 

١٣٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

        الكم��ال     ص��فة        اعتب��ار    م��ن     الب��د       ب��النص          االس��تیفاء    ف��ي          المماثل��ة     فی��ھ        ویعتب��ر
     ..."    فیھ

(١)
.   

                                                 وھ���ذا م���ا أش���ار إلی���ھ ص���احب ك���شف األس���رار ش���رح الم���صنف عل���ى   - *
      المنار

(٢)
.   

     یوس��ف                      وذھ��ب ال��صاحبان أب��و- *
(٣)

        ومحم��د 
(٤)

                     إل��ى ثب��وت الق��صاص ف��ي 
                                            ن المقصود ھو الضرب بما تزھق معھ النفس، وھ�ذا                      القتل بالمثقل، وذلك أل

                                                                       المعنى متحقق في القتل بالمثل كما ھو متحقق في القتل بالسیف وما یماثلھ،
   .                  بالمثقل بداللة النص         في القتل   ـ              وھو القصاص    ـ           فیثبت الحكم

                                                 

  .١/٢٤٤ السرخسي أصول)١(
  .١/٣٨٨كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(
 من ولد سعد بن حبتة ، القاضي اإلمام، یعقوب بن إبراھیم بن حبیب:ھو)٣(

وھو المقدم من  ایفة أخذ الفقھ عن أبي حن هاألنصاري صاحب رسول هللا 
 وھو أول من سمي قاضي ،ولي القضاء للھادي والمھدي والرشید، ً      جمیعا أصحابھ

ً                                         القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زیا خاصا ًّ ما قلت قوال :"  روي عنھ أنھ قال،ّ
  . ھـ١٨٢ : سنة:، مات خالفت فیھ أبا حنیفة إال وھو قول قالھ ثم رغب عنھ

 النبالء أعالم سیر، ٣٧٨ /٦ األعیان وفیات، ٧/٢٣٨ الكبرى الطبقات: یراجع
  .٨/١٩٣ للزركلي األعالم، ٨/٥٣٥

 حرستا من أصلھ بالوالء، شیبان بني إلى فرقد، نسبتھ بن الحسن بن محمد: ھو)٤(
حنیفة  أبي أصحاب ثاني واألصول، الفقھ في إمام بالكوفة، نشأ دمشق، قرى من

 حنیفة أبي علم نشر الذي ھو المنتسبین، المجتھدین من یوسف، أبي بعد :
 في الرشید واستصحبھ عزلھ ثم بالرقة، للرشید القضاء ولي الكثیرة، بتصانیفھ
 الصغیر، والجامع الكبیر، الجامع: منھا لھ مصنفات كثیره خراسان، إلى مخرجھ

 ولھ الروایة، ظاھر كتب الحنفیة عند تسمى التي كلھا وھذه والزیادات، والمبسوط،
  . ھـ١٨٩ : بالري سنة: واألصل، مات اآلثار، كتاب

، البغدادي الخطیب مھدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن حمد، ألبغداد تاریخ :یراجع
 دار: ، طبعةمعروف عواد بشار الدكتور: ، تحقیق٢/٥٦١ ھـ٤٦٣:  سنةالمتوفى
 في المنتظمم، ٢٠٠٢ ،ھـ١٤٢٢ : سنةاألولى الطبعة، بیروت ،اإلسالمي الغرب
 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج يبأل والملوك األمم تاریخ

 دار: ، طبعةعطا القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: تحقیق، ٩/١٧٣
 اإلسالم تاریخ، ١٩٩٢ھـ،١٤١٢: سنةاألولى الطبعة، بیروت ،العلمیة الكتب
  .٢/٢٤٧ بالوفیات الوافي، ١٢/٣٥٨ للذھبي



        
 
 

 
 
  

 

١٣٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ¤    :"                                        قوبة ثابتة للحفاظ على النفس؛ لقولھ تع�الىـ       قصاص عـ          ذلك أن ال  - *

¥   ¦   §    ̈  ©   ª   « "   
(١)
              زجر ع�����ن انتھ�����اك ـ    ولل����  

   .                                  یكون بما ال یكون تطیق النفس احتمالھ                       حرمتھا، وانتھاك الحرمة 

  

                          ن الجرح وس�یلة إل�ى الجنای�ة         عقوبة؛ أل                فال عالقة لھ بال ،     البدن          وأما جرح  - *
   .                                        على النفس وانتھاك حرمتھا باعتبار السرایة

        ب�الجرح؛                                                          فتحقق المعنى المقصود في القتل بالمثق�ل أظھ�ر من�ھ ف�ي القت�ل  - *

   .                                                      ن المثقل ال تطیق النفس احتمالھ كما أنھ مزھق للروح بنفسھ     ذلك أ
                وم�ا ك�ان مزھق�ا                                            الفعل الجارح فھو مزھ�ق لل�نفس بواس�طة ال�سرایة،    أما   - *

   .                               بنفسھ أولى مما كان مزھقا بواسطة

  :  هللا        رحمھم���ا       ومحم��د      یوس��ف     أب��و      وق��ال      :".... :            م��ام السرخ��سي       ق��ال اإل
       الحك�م       فیثب�ت   ،    أث�ره      ودف�ع         احتمال�ھ      تطیق   ال       النفس    أن     لغة    بھ         المعلوم        المعنى

       القت��ل   ن أل   :   ق��اال       ال��نص،       بدالل��ة       ثابت��ا       ویك��ون         بالمثق��ل       القت��ل    ف��ي        المعن��ى      بھ��ذا

    ف�ي        المعنى      وھذا   ،      السالمة     صفة    مع        البنیة        تحتملھ   ال       بفعلھ      وذلك   ة     البنی     نقض
        تحتمل��ھ   ال       إن��سان     عل��ى           واالس��طوانة       الرح��ى     حج��ر       إلق��اء     ف��إن       أظھ��ر،        المثق��ل

     ھ�ذا     كان      وإذا          السرایة،        بواسطة        البنیة        تحتملھ   ال        بالجرح        والقتل        بنفسھا        البنیة

       ال�ضرب    ف�ي     كم�ا       النص،       بداللة     فیھ       الحكم      ثبوت     كان         المعتبر        المعنى    في     أتم
   "       التأفیف    مع

(٢)
.   

  "  ¤   £   ¢   ¡   �   ~   " :                        ومما یؤید ھ�ذا قول�ھ تع�الى  - *
(٣)

     فھ�ذه   

                                                                 اآلیة دلت بعبارتھا على ثبوت الق�صاص ف�ي القت�ل بالمثق�ل؛ ألنھ�ا ل�م تف�رق 
      مال�ك                      وھ�و م�ا رواه أن�س ب�ن ،                                      بین قتل وقتل، كیف وقد ورد ال�نص بالمثق�ل

   ا
(٤)

     ص�نع    م�ن     وھا    ف�سأل        حج�رین،     ب�ین    رض    ق�د       رأسھا     وجد       جاریة    أن  

                                                 

  . ١٧٩:سورة البقرة اآلیة رقم)١(
  .١/٢٤٤ السرخسي أصول)٢(
  .٤٥سورة المائدة من اآلیة رقم)٣(
 أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي األنصاري، صاحب رسول هللا: ھو)٤(

=  ثم رحل إلى دمشق، ومنھا إلى البصرة، لھ ، وخادمھ، خدمھ إلى أن قبضه
 : بالبصرة سنةمات من الصحابة، مات آخر من ً         حدیثا ٢٢٨٦الصحیحین ي ف=



        
 
 

 
 
  

 

١٣٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       یھوديـ   ال�   ذـ    فأخ�         برأس�ھا،       فأومت         یھودیا،       ذكروا     حتى      فالن؟      فالن؟     بك؟     ھذا

   "        بالحجارة      رأسھ     یرض    أن   ه   هللا      رسول    بھ      فأمر       فأقر،
(١)
.   

        تحتمل��ھ   ال     بم�ا         الع�دوان       العم�د       القت�ل        ویتحق��ق    ....  :"                       ق�ال ف�ي التقری�ر والتحبی�ر

          بالمثق�ل؛      أبل�غ    ان ك      ربما    بل   ،       أجزاءھا      یفرق     بما       یتحقق     كما   ،      المثقل    من        البنیة

   .       السرایة        بواسطة         والجارح       بنفسھ       الروح      یزھق     ألنھ
     وج�ھ    ف�ي         الم�شایخ      ذك�ره     كما   ،       العمدیة    في         بالمثقل       القتل    أي  ،      قصوره        فادعاء

        المن��صف        اللبی��ب     عل��ى     خ��اف     غی��ر    ھ��و     كم��ا  ،      مرج��وح   :       حنیف��ة     أب��ي     ق��ول

   "      الثالثة       األئمة      قالت     وبھ   ،      قولھما        فالقول
(٢)

.   

                       محتمل، والكالم إذا دخل�ھ   "                ال قود إال بالسیف " :       حدیث  :                وبالنظر نجد أن- *

                                                       االحتم��ال س��قط ب��ھ االس��تدالل، كی��ف والح��دیث ال ی��صح، كی��ف وق��د ج��اء 

   .                                               الحدیث الصحیح برض رأس الیھودي وھو نص في المسألة
                                                             كم��ا أن الق��ول بثب��وت الق��صاص ف��ي القت��ل بالمثق��ل فی��ھ م��صلحة حمای��ة - *

                     الت��ي ج��اءت بھ��ا جمی��ع                                           ال��نفس وص��یانتھا، والت��ي ھ��ي أح��د الكلی��ات الخم��س

   .       الشرائع

                                                                                                                            

   .ھـ٩٣
 العزیز عبد بن محمد بن هللا عبد لالصحابة معجم، ٧/١٢ الكبرى الطبقات: یراجع

، الجكني محمد بن األمین محمد: ، تحقیق١/٤٣ ھـ٣١٧:  سنةالمتوفى ،البغوي
 األعالمم، ٢٠٠٠ ،ھـ١٤٢١ : سنةاألولى الطبعة، الكویت ،البیان دار مكتبة: طبعة

  .٢/٢٤ للزركلي
 في یذكر ما  باب،الخصومات كتاب )٢٤١٣ (٣/١٢١البخاري  صحیح)١(

 باب، الوصایا  كتاب)٢٧٤٦ (٤/٤، و والیھود المسلم بین والخصومة اإلشخاص
 باب، الطالق  كتاب)٥٢٩٥ (٧/٥١، و جازت بینة إشارة برأسھ المریض أومأ إذا

 القاتل سؤال باب، الدیات  كتاب)٦٨٧٦ (٩/٤، و واألمور الطالق في اإلشارة
 أقر إذا: باب ،الدیات  كتاب)٦٨٨٤ (٩/٦و  ،الحدود في واإلقرار یقر، حتى

 ثبوت باب، األیمان كتاب )١٦٧٢ (٣/١٣٠٠ مسلم صحیحو ،بھ قتل مرة بالقتل
 الرجل وقتل والمثقالت، المحددات، من وغیره بالحجر القتل في القصاص

  .بالمرأة
  . ١/١١٥ والتحبیر التقریر)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                         كم��ا أن الق��ول بع��دم وج��وب الق��صاص ف��ي القت��ل بلمثق��ل ی��سھل عل��ى - *

   .                                                المفسدین أن یتذرعوا بھذا القول لسقوط القصاص عنھم
                                                  قوة ما ذھب إلیھ الجمھور الصاحبان من وجوب الق�صاص             وبھذا یظھر- *

   .                         في القتل بالمثقل، وهللا أعلم
  
* -ن او               رم ا          نر ر  رأة اا  ة                                     

                                                            اتف��ق العلم��اء عل��ى أن الرج��ل إذا ج��امع زوجت��ھ ف��ي نھ��ار رم��ضان عم��دا 

   .                 وجبت علیھ الكفارة
                                                               واختلفوا في الزوجة، ھل تجب علیھا الكفارة كما وجبت على الزوج ؟

                                              أن الم���رأة المجامع���ة ف���ي نھ���ار رم���ضان تج���ب علیھ���ا :             وم���ذھب الحنفی���ة

                                           إنم�ا وجب�ت عل�ى ال�زوج ب�سبب جنایت�ھ عل�ى ال��صوم،                     الكف�ارة؛ ألن الكف�ارة 
                                                             وھذه العلة متحققة في الزوجة، فیلزمھا الكفارة كما لزمت الزوج

(١)
.   

         الكف�ارة      أوج�ب     لم�ا       ال�سالم      علی�ھ       النب�ي    أن     ذل�ك     وم�ن   :"  :            قال السرخسي 

     مث�ل      أی�ضا        الم�رأة     عل�ى        أوجبن�ا     لغ�ة       بالنص          المعلومة         بجنایتھ         االعرابي     على
  "        بالقیاس   ال      النص       بداللة     ذلك

(٢)
.   

       ال�صفة      بھ�ذه       ال�صوم     عل�ى         الجنای�ة      ث�م     :"...                  معلال كالم�ھ ال�سابق :       ثم قال 

    ف�ي       الطب�ع      دع�اء       ومعن�ى         ب�االیالج،       الرجل    من    بھ     تتم     كما  ،         بالتمكین      منھا     تتم
   ال   ،    ال����نص       بدالل����ة        تلزمھ����ا          فالكف����ارة   ،     الرج����ل      جان����ب    ف����ي     كھ����و        جانبھ����ا

 "       بالقیاس
(٣)

.   
                                                 

 .....مطاوعة كانت إذا عندنا علیھا یجب فكذلك أةالمر وأما:" :قال الكاساني )١(
  ".النص بداللة علیھا الكفارة فتجب

 أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدین، عالءل الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع: یراجع
، العلمیة الكتب دار: ، طبعة٢/٩٨ ھـ٥٨٧:  سنةالمتوفى، الحنفي الكاساني
  .م١٩٨٦ ،ھـ١٤٠٦ :سنة الثانیة الطبعةبیروت، 

 المعروف محمد، بن إبراھیم بن الدین ین لزالدقائق كنز شرح الرائق البحر: ویراجع
، اإلسالمي الكتاب دار :، طبعة٢/٢٩٩ ھـ٩٧٠: سنةالمتوفى ،المصري نجیم بابن

  .الثانیة الطبعة
  .١/٢٤٤ السرخسي أصول)٢(
  .١/٢٤٤ السرخسي أصول)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٣٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

     عل�ى        جنایت�ھ      ب�سبب       الرج�ل     عل�ى   ة      الكف�ار      وجب�ت     لم�ا     ألنھ   :"               وقال في الكافي

         بتمامھ؛      حقھا    في       العلة     ھذه       لوجود      أیضا        المرأة     على      وجبت          باختیاره       الصوم
   "         باختیارھا      معھا          المواقعة    من          بالتمكین       صومھا     على     جنت      ألنھا

(١)
.   

  ن  أ  :        وم��ن ذل��ك   :"                                         وق��ال ف��ي ك��شف األس��رار ش��رح الم��صنف عل��ى المن��ار

                      فط�ار، وجب�ت عل�ى الم�رآة                                          الكفارة لم�ا وجب�ت عل�ى الرجلب�النص بجنای�ة اإل
  "    ھما                         داللة؛ ألن الجماع جنایة تعم

(٢)
.   

           بالمواقعة       الرجل     على         الكفارة      وجبت      إنما   :"  :                        وقال عبد العزیز البخاري 

         كاإلی�ذاء     لغ�ة        الوقاع    من    أي  ،    منھ       مفھوم       كاملة       جنایة    ھو      الذي       الفطر       ومعنى
       لزمھ�ا  فت   ،     جانب�ھ    ف�ي       یتحق�ق     كم�ا        جانبھا    في       یتحقق        المعنى      وھذا   ،       التأفیف    من

   "      الداللة       بطریق         الكفارة
(٣)

.   

   :                   ما مذھب اإلمام مالك    أ- *
(٤)

                                      إلى أن الكف�ارة تج�ب عل�ى الزوج�ة كم�ا 
  

      ..."ً                                                   ًتجب على الزوج، بشرط أن تطیعھ ولو حكما، بأن تتزین لھ
(٥)
.   

                                                 

  .٣/١٠٧٤ البزدوي شرح الكافي)١(
  .١/٣٨٧سرار شرح المصنف على المنار كشف األ)٢(
  .٢/٣٥٠ للبخاري األسرار كشف)٣(
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمر األصبحي، إمام دار الھجرة، : ھو)٤(

 بالمدینة :ھـ، توفي ٩٣: سنة:وأحد أئمة المذاھب األربعة، ولد 
  .ھـ١٧٩:سنة
، البستي ،أحمد بن حبان بن محمد حاتم يبأل  الثقات،٥/٤٦٥ الكبرى الطبقات: یراجع

، الفكر دار: ، طبعةالدین شرف السید: تحقیق، ٧/٤٥٩ھـ ٣٥٤:المتوفي سنة
 معرفة في واإلرشاد الھـدایةم، و١٩٧٥ ھـ،١٣٩٥: سنةاألولى الطبعةبیروت، 

، ٢/٦٩٣ الكالباذي البخاري الحسین، بن محمد بن حمد ألوالسداد الثقة أھـل
  = األولى الطبعة، بیروت ،المعرفة دار: ة، طبعاللیثي هللا عبد: تحقیق

 بن یوسف بن محمدل والملوك العلماء طبقات في السلوكھـ، و١٤٠٧: سنة=
 ،اإلرشاد مكتبة: ، طبعةالحسین بن علي بن محمد: ، تحقیق١/١٤١ یعقوب
  . م١٩٩٥:، الطبعة الثانیة سنةصنعاء

 لھ تتزین بأن كماح ولو تطلبھ أن إال طاوعتھ ولو:" :قال الشیخ الدردیري )٥(
  ".الكفارة فیلزمھا

  .١/٥٣٠ لدردیرل الكبیر الشرح: یراجع



        
 
 

 
 
  

 

١٤٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                     أن الكف�ارة ال تج�ب عل�ى الم�رأة، وإنم�ا  : :          الشافعي                 أما مذھب اإلمام- *

   ال       كف�ارة      كان�ت       بالغة      جامع     ولو   :"  م    ي األ   ف :                         الكفارة خاصة بالرجل، قال 
       ...."      امرأتھ     وعن     عنھ      أجزأ     كفر      وإذا        الرجل،     على       علیھا      یزاد

(١)
.   

        ھری��رة،     أب��ي           م��ا روي ع��ن      وھ��و  ،              بح��دیث الع��سیف :               واس��تدل ال��شافعي 

     اق�ض    هللا،      رس�ول    ی�ا  :     فق�ال         أعرابي،     جاء  :    قاال   ب        الجھني      خالد    بن      وزید
      فق��ال    هللا،       بكت��اب       بینن��ا     اق��ض   ،   ص��دق  :     فق��ال      خ��صمھ      فق��ام    هللا،       بكت��اب       بینن��ا

        فق�الوا          بامرأتھ،      فزنى      ھذا،     على                ـ أي أجیرا ـ     عسیفا     كان      ابني    إن  :        األعرابي

     أھل      سألت    ثم         وولیدة،       الغنم    من       بمائة     منھ      ابني       ففدیت        الرجم،      ابنك     على  :   لي
   .     العلم

       ألق�ضین   :"  ه       النب�ي      فق�ال      ع�ام،        وتغری�ب       مائ�ة،     جلد      ابنك     على      إنما  :       فقالوا

       مائ��ة،     جل��د      ابن��ك      وعل��ى       علی��ك،     ف��رد        والغ��نم         الولی��دة     أم��ا    هللا،       بكت��اب        بینكم��ا
   ، "       فارجمھ�ا      ھ�ذا،       ام�رأة     عل�ى      فاغ�د      لرج�ل      أن�یس    ی�ا     أن�ت      وأما      عام،        وتغریب

  "       فرجمھا      أنیس       علیھا      فغدا
(٢).   

   ه                                                  فلو كانت الكفارة واجبة على المرأة لما سكت النب�ي  :            قال الشافعي 
                  اج��ة، ول��ذا ل��م ی��سكت                                           ع��ن ذل��ك؛ ألن البی��ان ال یج��وز ت��أخیره ع��ن وق��ت الح

                                                  ع��ن بی��ان وج��وب الح��د عل��ى الم��رأة كم��ا ف��ي ح��دیث الع��سیف  ه      النب��ي 

      السابق
(٣)

 .    
       النب�ي     س�كت       ولھ�ذا   :"                                               وقد أجاب التفتازاني ف�ي ش�رح التل�ویح ع�ن ھ�ذا فق�ال

     ق�صة    ف�ي        ال�وارد        الح�دیث    ف�ي        الم�رأة     عل�ى                  ـ أي الكف�ارة ـ      وجوبھا    عن   ه
                                                                                                                            

 الشرح على الصاوي بحاشیة المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة: ویراجع
 المسالك أقرب المسمى لكتابھ الدردیر الشیخ شرح ھو الصغیر الشرحو الصغیر
ِ          لمذھب َِ ِ         اإلمام َْ َ ِ ِ      مالك ْ  بالصاوي الشھیر الخلوتي، حمدم بن أحمد العباس يب، ألَ
  .، بیروتالمعارف دار: ، طبعة١/٧١٤ ھـ١٢٤١:  سنةالمتوفى، المالكي

  .٢/١٠٩ للشافعي األم)١(
 صلح على اصطلحوا إذا  باب،الصلح كتاب )٢٦٩٥ (٣/١٨٤ البخاري صحیح)٢(

=  التي الشروط  باب،الشروط  كتاب)٢٧٢٤ (٣١٩١، و مردود فالصلح جور
 من باب، الحدود  كتاب)١٦٩٧ (١٣٢٤ /٣ مسلم صحیح، وودالحد في تحل ال=

  .بالزنى نفسھ على اعترف
  .٢/١٠٩ للشافعي األم)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٤١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ،        كفارتھم��ا       التح��اد   ؛      جانبھ��ا    ف��ي      بی��ان       جانب��ھ    ف��ي        البی��ان  :    قی��ل     ف��إن   ،       األعراب��ي

     وف�ي        الجل�د،     ك�ان             ـ أي الرج�ل ـ        جانبھ    في      الحد     فإن   ،      العسیف      حدیث      بخالف
  "      الرجم     كان        جانبھا

(١)
.   

                                                     أن الكفارة ال تجب على المرأة إال إذا كانت مخت�ارة غی�ر  :    یظھر        والذي - *

                               ؛ ألن ال�شرع ل�م یف�رق ب�ین م�ن یق�دم  :                      وھو مذھب اإلمام مال�ك  ،     مكرھة
   .                                  را وبین من یقدم علیھ مكرا، وهللا أعلم              على الفعل مختا

  

* -ن او               ف   واط دوب او  ءا                               .   
   "    32   1   0   /   .   -   ,   +    :"           قال هللا تعالى

(٢)
.   

    ی�ا  :     فق�ال         أعراب�ي،     جاء  :    قاال   ب        الجھني      خالد    بن      وزید        ھریرة،     أبي     وعن

      ینن��ا ب     اق��ض      ص��دق،  :     فق��ال      خ��صمھ      فق��ام    هللا،       بكت��اب       بینن��ا     اق��ض    هللا،      رس��ول
      ھ�ذا،     عل�ى                ـ أي أجی�را ـ     ع�سیفا     ك�ان      ابن�ي    إن  :        األعراب�ي      فق�ال    هللا،       بكت�اب

       الغ�نم    م�ن       بمائة     منھ      ابني       ففدیت        الرجم،      ابنك     على  :   لي        فقالوا          بامرأتھ،      فزنى

      ع�ام،        وتغریب       مائة،     جلد      ابنك     على      إنما  :       فقالوا        العلم،     أھل      سألت    ثم         وولیدة،
       علی�ك،     ف�رد        والغ�نم         الولی�دة    م�ا أ    هللا،       بكتاب        بینكما       ألقضین   :"  ه       النبي      فقال

     عل�ى      فاغ�د      لرج�ل      أن�یس    ی�ا     أن�ت      وأم�ا      ع�ام،        وتغری�ب       مائ�ة،     جلد      ابنك      وعلى

  "       فرجمھا      أنیس       علیھا      فغدا   ، "       فارجمھا      ھذا،       امرأة
(٣).   

                                                           دل��ت اآلی��ة الكریم��ة والح��دیث ال��شریف ع��ن طری��ق دالل��ة العب��ارة عل��ى - *

           لی��ھ ال��رجم،                                                      وج�وب إقام��ة الح�د عل��ى الزان�ي والزانی��ة، ف�إن ك��ان مح�صنا فع

   .                                                        وإن كان غیر محصن فعلیھ الجلد، وھذا محل اتفاق بین العلماء
                                                              واختلف��وا ف��ي إقام��ة الح��د باللوط��ة؛ وذل��ك الخ��تالفھم ف��ي العل��ة الت��ي م��ن   - *

   .        وجب الحد      أجلھا 

                                                 

  .١/٢٥٠ التوضیح على التلویح شرح)١(
  .٢:سورة النور من اآلیة رقم)٢(
  .سبق تخریجھ)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٤٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                         ق�ال بع�دم وج�وب الح�د باللواط�ة؛ ألن العل�ة ف�ي   :  :                 فاإلمام أبو حنیفة   - *

        الف�راش،          وفساد ،           تضییع النسب   و ،                                  وجوب الحد بالزنا ھو ھالك النفس حكما
   .                                                         وھذا أمر غیر موجود في اللواطة، فال یجب في اللواطة حد الزنا

         والكام�ل      باب،    كل    في     أصل        الكامل   :"  ا     حنیفة     أبو     قال    :"              وقال في الكافي

      إھ��الك    ھ��و   ،     الم�اء     س��فح    م��ن        المعن�ى    ألن          اللواط��ة؛   ال  )      الزن��ا       الم�اء     س��فح    ف�ي
       الزن��ا      فك�ان         ویریب�ھ،       ینفق�ھ    م�ن      لع�دم   ؛   وج��ھ    م�ن      ھال�ك       الزن�ا     ول�د    ألن        الب�شر؛

   ال        بالقت��ل       الزن��ا     عل��ى       الرج��ل      أك��ره     إذا       ولھ��ذا        الوج��ھ،     ھ��ذا    م��ن       القت��ل       بمعن��ى

     كم�ا   ،     القت�ل      معن�ى     فی�ھ    ألن      أث�م؛      علی�ھ      أقدم      فإذا      ذلك،     على        اإلقدام    لھ      یرخص
       ولھ�ذا   ،     ذكرن�ا     لم�ا   ،      اإلق�دام    لھ      یرخص   ال        بالقتل     آخر     رجل     قتل     على      أكره    لو

       أف�ضل؛         االمتن�اع     ك�ان     وإن   ،   لھا      یرخص        بالقتل    نا   الز     على        المرأة       أكرھت     إذا

     س��فح      وك��ان   ،    منھ��ا      یثب��ت       الول��د     ن��سب    ألن        القت��ل؛      معن��ى    ف��ي     ل��یس       زناھ��ا    ألن
   "     الوجھ     ھذا    من      أنقص         اللواطة    في       الماء

(١)
.   

     وھ�و      حكم�ا       الب�شر      یھل�ك    م�ا       الم�اء     س�فح    ف�ي         والكامل   :"  :          في الكشف    قال   - *

    وف�ي      .....     الم�اء       ت�ضییع        ا مج�رد        ، ب�ل فیھ�      المعن�ى    ھذا          اللواطة    في    لیس  و      ......     الزنا
                                                                  الزنا فساد فراش الزوج؛ الشتباه النسب، ولیس ف�ي اللواط�ة ف�ساد الف�راس، 

  "                فلم یساوه جنایة
(٢)
.   

     ھ��ذا      یوج��د    ل��م         اللواط��ة     وف��ي     .....  :"      أی��ضا :                        وق��ال عب��د العزی��ز البخ��اري 
  "      الماء       تضییع      مجرد     وجد       وإنما   ،      المعنى

(٣)
.   

                       بوج��وب الح��د باللوط��ھ؛ ألن    :                                  وأم��ا ال��صاحبان أب��و یوس��ف ومحم��د ق��اال- *

                                                                  العلة التي من أجلھا وجب الحد في الزنا، ھو سفح الماء ف�ي مح�ل م�شتھى، 
                                                                   وھذا موجود في اللوطھ بل أشد، فإن اللواطھ في الحرمة أشد، وفي ال�شھوة 

   .    مثلھ

     یج�ب     ـ هللا        رحمھم�ا  ـ�        ومحمد      یوسف     أبو      وقال   :"  :                  قال اإلمام السرخسي 
     اس�م        فالزن�ا        الزن�ا،    ن�ص       بدالل�ة    ب�ھ       مفع�ول   وال        الفاع�ل     عل�ى         اللواط�ة    ف�ي      الحد

                                                 

  .٣/١٠٦٤ البزدوي شرح الكافي)١(
  .١/٣٨٩كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(
  .٢/٣٤٣ للبخاري األسرار كشف)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٤٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       بطری�ق       الم�اء     سفح     قصد     على        الشھوة        اقتضاء     وھو   ،   غرض    لھ       معنوي      لفعل

   "       اللواطة    في     كلھ     ھذا     وجد     وقد   ،   فیھ      شبھة   ال   ،    حرام
(١)

.   
                               عل�ى ع�دم وج�وب الح�د ف�ي اللواط�ة  :                            وقد استدل اإلمام أبو حنیف�ة - *
    :   بـ
                     ، ك��الوطء ف��ي القب��ل م��ن                                        أن الح��د ش��رع للزج��ر عم��ا ی��دعو إلی��ھ الطب��ع- ١

                                                                  الج�انبین، ام�ا ال��وطء ف�ي ال�دبر ف��إن الرغب�ة فی��ھ م�ن جان�ب واح��د فق�د وھ��و

             ف�اللواط قاص�ر   :                                                   الفاعل، بخالف المفعول فیھ، فأصبح الفعل قاصرا، وعلی�ھ

                                                                  في المعنى الذي وجب الحد باعتباره، وفي العقوبات الب�د م�ن اعتب�ار ص�فة
                             ال تماث�ل ب�ین الل�واط والزن�ا ف�ي                                      الكمال؛ ألن النقصان شبھة تسقط الحك�م، ف�

              تثبت لھ حكمھ              دعاء الطبع كي 
(٢)

.   

    ف��ي      قاص��ر    ھ��و      یق��ول   ا       حنیف��ة      وأب��و     .....   :"  :                  ق��ال اإلم��ام السرخ��سي 
     عن��د      وذل��ك   ،    زج��را       م��شروع      الح��د     ف��إن           باعتب��اره،      الح��د     وج��ب      ال��ذي        المعن��ى

    م��ن       القب��ل    ف��ي       الفع��ل     ھ��ذا        مباش��رة     إل��ى       الطب��ع       ودع��اء   ،    إلی��ھ       الطب��ع      دع��اء

      جان��ب    م�ن   ال        الفاع�ل      جان�ب    م�ن      إلی�ھ       الطب�ع      دع�اء       ال�دبر    ف�ي      فأم�ا  ،         الج�انبین
    م�ن         النق�صان    ف�ي     لم�ا   ؛      الكم�ال     ص�فة       تعتب�ر          العقوب�ات     باب     وفي     بھ،         المفعول

   "     العدم      شبھة
(٣)

.   

                                                       معان لیست بوجودة في اللواط، ففي الزنا ف�ساد والف�راش؛ ألن          أن الزنا   - ٢
   .              فیھ لعان وفرقة

                            الول�د ال یع�رف وال�د حت�ى ینف�ق                    إت�الف للول�د حكم�ا؛ ألن   :               وفي الزن�ا أی�ضا

   .                                                 علیھ، والمرآة عاجزة عن الكسب واإلنفاق، فیتلف الولد
   .   الخ    ....            اختالط األنساب  :               وفي الزنا أیضا

                                                                  فھذه المعاني وغیرھا غیر متحقق في اللواط، فال یثبت حكم الزن�ا، وھ�و - *

   .    الحد

                                                 

  .١/٢٤٢ السرخسي أصول)١(
  .١/٢٤٣أصول السرخسي )٢(
  .١/٢٤٣أصول السرخسي )٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٤٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  ل                                                             لكن اللواط جریمة ولیس لھا حد مقرر شرعا، فوجب التعزی�ر فیھ�ا لك�  - *

   .                                                 من الفاعل والمفعول فیھ بما یراه الحكم زاجرا لھا
       الول�د       وإت�الف        الف�راش       إف�ساد       الزن�ا    ف�ي    ث�م       :"..... :                  قال اإلمام السرخ�سي 

      وال�د    ل�ھ      یع�رف   ال       المح�ل     ذل�ك    ف�ي       الم�اء    م�ن       یتخل�ق      ال�ذي       الول�د     ف�إن   ،    حكما

        المعن�ى     ھ�ذا      یوج�د    وال   ،       واالنف�اق         االكت�ساب    عن     عجز          وبالنساء       علیھ،       لینفق
      وذل�ك   ،    منب�ت     محل     غیر    في       بالصب       الماء       تضییع      مجرد     فیھ       فإنما  ،  ر    الدب    في

     جل�ھ أل      ال�ذي        المعنى    في       الزنا     دون     أنھ        فعرفنا        العزل،       بطریق       مباحا      یكون    قد

   "       العقوبة     حكم    في        الحرمة       بتأكد       معتبر    وال      الحد      أوجب
(١)

.   
        اخ��تالف        ، ب��دلیل                                              أن الل��واط ل��یس م��ن م��سمى الزن��ا وال ی��دخل ف��ي معن��اه- ٣

                                                  عقوب��ة الل��واط، فل��و ك��ان الل��واط م��ن الزن��ا لم��ا اختل��ف     ف��ي ي        ال��صحابة 

      أس�فل     إلى      أعلى    من      یلقى   ب      عباس     ابن    عن                           الصحابة في عقوبتھ، فقد روي 

         الحجارة      یتبع    ثم       البدل    في      بناء      أعلى    في
(٢)

.   

  :  م       ال��دبر    ف��ي        اإلتی��ان    أي  :  ش  )    أن��ھ   : ( م   :       حنیف��ة      وألب��ي   :"           ف��ي البنای��ة    ق��ال 

    في        اإلتیان      موجب    أي  :  ش  )  ھ    موجب    في   ي         الصحابة       الختالف      بزنا     لیس (
   .       الدبر

     آخ��ر    ف��ي    "      ال��ردة    "     كت��اب    ف��ي         الواق��دي     روى   : ش  )       بالن��ار        اإلح��راق    م��ن   : ( م

    ب�ن   هللا     عب�د    ع�ن      ف�روة     أب�ي    بن   هللا     عبد    بن      یحیى       حدثني  :     فقال      سلیم     بني     ردة
        أخبرن�ي        ال�صدیق     بك�ر     أب�ي     إل�ى        الولید    بن      خالد     كتب  :    قال      حزام    بن     بكر     أبي

         الم�رأة،      توط�أ     كم�ا      دب�ره    ف�ي      یوط�أ     أن�ھ       لبین�ة ا      عن�دي      قام�ت      برج�ل      أتی�ت     أني

     عم��ر    ل��ھ      فق��ال      فی��ھ،           واست��شارھم   ه       النب��ي       أص��حاب   ا     بك��ر     أب��و      ف��دعا
    .      غیرھم     أحد       یأنفھ   ال      أنفا      یأنف       العرب     فإن         بالنار،       أحرقھ   ا

                                                 

  .١/٢٤٣أصول السرخسي )١(
 حد في جاء ما  باب،الحدود  كتاب)١٧٠٢٤ (٨/٤٠٤ للبیھقي الكبرى السنن)٢(

 علي بن محمدل األوطار نیل، )٢٨٩٢٥ (١٤/٤٢٠ شیبة أبي ابن مصنف، اللوطي
: ، تحقیق٧/١٣٩ ھـ١٢٥٠: سنةالمتوفى، الیمني هللا الشوكاني عبد بن دمحم بن

 األولى الطبعة، مصر ،الحدیث دار: ، طبعةالصبابطي الدین عصام
  . م١٩٩٣ھـ،١٤١٣:سنة



        
 
 

 
 
  

 

١٤٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

         بالن��ار،       أحرق�ھ    أن        الولی�د    ب�ن      خال�د     إل�ى     بك��ر     أب�و      فكت�ب         اجل�دوه،      غی�ره      وق�ال

   .    خالد       فحرقھ
     ح��ده    ف��ي         ال��صحابة       اختل��ف  :        األت��رازي      وق��ال  :  ش  )       علیھم��ا        الج��دار      وھ��دم   : ( م

   .      الجدار        علیھما      یھدم  :      بعضھم      فقال

   . ي         الصحابة    من     أحد    عن     ھذا      أخرج    من     أجد     ولم  :    قلت
      أعل�ى    من        ینكسان      یعني  :  ش  )       األحجار        بإتباع       مرتفع      مكان    من          والتنكیس   : ( م

   .        بالحجارة        یتبعان    ثم          المواضع،

     زید    بن      سعید    عن    ضر م    بن      غسان       حدثنا  "      مصنفھ   "  في      شیبة     أبي     ابن      وروى
      بن�اء      أعل�ى      ننظر  :    قال          اللواطي؟    حد    ما      عباس     ابن     سئل  :    قال      نضرة     أبي    عن

   .          بالحجارة      یتبع    ثم        منكسا،     منھ       ویرمى        القریة    في

     ق��ول     وھ��و           الم��ذكورة،        األش��یاء    م��ن     ذك��ر    م��ا      وغی��ر    أي  :  ش  )    ذل��ك      وغی��ر   : ( م
  "      یموتا     حتى         المواضع      أنتن    في        یحبسان       بعضھم

(١)
.   

       لل�واط        الفاع�ل       عقوب�ة    ف�ي       العل�م     أھ�ل       اختل�ف     وقد    :" :             قال الشوكاني  و  -  * 

  "        الكبائر    من      وأنھ        تحریمھ     على         اتفاقھم     بعد    بھ          والمفعول
(٢)

.   

    م��ن   : "   ق��ال   ه       النب��ي    أن ب      عب��اس     اب��ن    ع��ن     :"  :       صنعاني  ل��      وق��ال ا

         وج�دتموه     وم�ن   ،  ب�ھ          والمفع�ول        الفاع�ل         ف�اقتلوا     ل�وط     قوم     عمل      یعمل         وجدتموه

        ورجال��ھ         واألربع��ة      أحم��د      رواه  "        البھیم��ة         واقتل��وا         ف��اقتلوه       بھیم��ة     عل��ى     وق��ع
    ف�ي   ال       جمیع�ھ        الح�دیث    ف�ي        االخ�تالف    أن       ظ�اھره        اختالف�ا     فیھ    أن    إال        موثقون

      عب�اس     اب�ن    ع�ن     روي    ق�د        الحدیث    أن      وذلك   ،   فقط     إلخ  "        وجدتموه    من   و   "    قولھ

   .      األمرین    من      واحد    كل     ثبت    في       مختلف     وھو   ،     مفرقا
        ومجاھ�د   ر   جبی�    ب�ن      س�عید      ح�دیث    من         البیھقي      أخرج    قد      فإنھ   :    األول       الحكم     أما

     أن�ھ     عن�ھ       وأخ�رج   ،    ی�رجم     ق�ال         اللوطی�ة     عل�ى      یوج�د       البك�ر    ف�ي      عباس     ابن    عن

   .          بالحجارة      یتبع    ثم       منكسا    بھ       فیرمى        القریة    في      بناء      أعلى      ینظر     قال

                                                 

 حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد يبأل الھدایة شرح في البنایة)١(
 دار: ، طبعة٦/٣١٠ ھـ٨٥٥: سنةالمتوفى، العینى الدین بدر الحنفى الغیتابى

  .م٢٠٠٠،ھـ١٤٢٠ : سنةاألولى الطبعة، لبنان بیروت،، العلمیة الكتب
  .٧/١٤٠ األوطار نیل)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٤٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

     أنھ      عباس     ابن    عن    ذر     أبي    عن       بھدلة    بن      عاصم    عن      أخرج      فإنھ   :      الثاني      وأما

     عل�ى    دل    ن�ھ ع        االخ�تالف      فھ�ذا   ،    علی�ھ    ح�د   ال     قال         البھیمة      یأتي      الذي    عن     سئل
     قی�ل     ك�ذا   ،        باجتھ�اده      تكل�م       وإنم�ا   ه   هللا      رس�ول    عن       فیھما     سنة      عنده     لیس     أنھ

   :       مسألتان     فیھ         والحدیث  ،       اختالفا     فیھ    إن        المصنف     قول     وجھ      بیان    في

       حكمھ�ا     وف�ي       كبی�رة       ارتكب     أنھ     ریب    وال   ،   لوط     قوم     عمل     عمل      فیمن   :     األولى
   :     أقوال

   ،    مح�رم     ف�رج    ف�ي      محرم      إیالج       یجامع      علیھ       قیاسا   ؛      الزاني    حد     یحد     أنھ  :     األول

         ال��شافعي     رج��ع       وإلی��ھ   ،      والخل��ف       ال��سلف    م��ن        وجماع��ة          الھادوی��ة     ق��ول      وھ��ذا
    إال        الم�سلم    دم       إباحة     على       ینتھض    فال      مقاال     فیھ    أن  : ـ  ب        الحدیث    عن          واعتذروا

   ال        بالزن�ا        الل�واط       إللح�اق     عل�ة        جمعوھ�ا      الت�ي        األوص�اف     ھذه    أن      یخفى   ال     أنھ

   .     علتھا     على      دلیل
        للح�دیث        مح�صنین     غی�ر    أو      كانا        محصنین    بھ       مفعول   وال        الفاعل      یقتل  :        والثاني

        یقول�وا    أن         الفقھ�اء       طریق�ة      وكان         الشافعي      قولي       وقدیم        للناصر     وھو   ،       المذكور

      وعل�ي     بك�ر     أب�ي    م�ن        تكری�ره    م�ع      س�یما        إجماعا      فكان      ینكر     ولم     فعل       القتل    في
      لفظ�ا       دلیل�ھ      وضوح    مع     ھذا     إلى        الذاھب     قلة    من        المنار    في       وتعجب         وغیرھما

   .    سندا    بھ    مل  یع    حد     إلى        وبلوغھ

      رس�ول       أص�حاب     رأي       اجتم�ع     أن�ھ         البیھق�ي       ف�أخرج        بالن�ار      یح�رق     أن�ھ  :       الثالث
   ،     إرس�ال        إس�ناده     وف�ي     ق�صة      وفی�ھ   ،  بھ          والمفعول        الفاعل       تحریق     على   ه   هللا

     بك��ر     أب��و         الخلف��اء    م��ن       أربع��ة        بالن��ار         اللوطی��ة     ح��رق         المن��ذري        الح��افظ      وق��ال

   .     الملك     عبد    بن       وھشام   ،      الزبیر    بن   هللا      وعبد   ،    طالب     أبي    بن      وعلي   ،      الصدیق
   ،        بالحج��ارة      یتب�ع    ث�م       منك�سا        القری��ة    ف�ي      بن�اء      أعل�ى    م��ن    ب�ھ      یرم�ى     أن�ھ  :       الراب�ع

  "  ب      عباس     ابن    عن       وتقدم   ا     علي    عن         البیھقي      رواه
(١)

.   

  

    :                                                       واستدل الصاحبان أبو یوسف ومحمدعلى وجوب الحد باللوطة بـ

                                                 

:  سنةالمتوفى، الصنعاني الكحالني األمیر إسماعیل بن محمد لالسالم سبل)١(
 الرابعة الطبعة، مصر ،الحلبي البابي مصطفى مكتبة: ، طبعة٤/١٤ ھـ١١٨٢

  .م١٩٦٠، ھـ١٣٧٩:سنة



        
 
 

 
 
  

 

١٤٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                     إن الزن���ا واللواط���ة م���شتركان ف���ي عل���ة واح���د موجب���ة للح���د؛ ألن   :      ق���الوا

                                                        من النص الوارد في وجوب الحد في الزنا، ھو قضاء الشھوة ف�ي         المقصود 
    وھ�و   "                                                          محل محرم مشتھى، وھذا المعنى متحق�ق ف�ي اللواط�ة، فیثب�ت الحك�م

                                                     للمسكوت عنھ ـ وھي اللواط�ة ـ كم�ا ھ�و ثاب�ت للمنط�وق ب�ھ ـ   "          وجوب الحد

   .           وھو الزنا ـ
    ة ال                                                          ب��ل إن اللواط��ة ف��ي الحرم��ة أش��د م��ن الزن��ا؛ ل��ن الحرم��ة ف��ي اللواط��  - *

                                                                     تزول أبدا بمعنى انھا ال تنكشف وال ترتفع بحال كالزنا بالمحارم، فإن�ھ أش�د 

                                                                م��ن الزن��ا باألجنبی��ة، ألن الزن��ا باألجنبی��ة ق��د ینك��شف ب��الزواج، ول��ذا ك��ان 
                                اللواطة في الحرمة آكد شرعا وعقال 

(١)
.   

      الح�د     یج�ب  :    ـ هللا        رحمھم�ا  ـ�        ومحمد      یوسف     أبو      وقال   :"  :            قال السرخسي 

      لفع�ل     اس�م        فالزن�ا        الزن�ا،    ن�ص       بدالل�ة   ،  ب�ھ          والمفع�ول        الفاعل   ى  عل         اللواطة    في
      حرام       بطریق       الماء     سفح     قصد     على        الشھوة        اقتضاء     وھو   ،   غرض    لھ       معنوي

        بالمح��ل        ال��شھوة         فاقت��ضاء          اللواط��ة،    ف��ي     كل��ھ     ھ��ذا     وج��د     وق��د   ،   فی��ھ      ش��بھة   ال

   "        واللین         الحرارة       بمعنى        وذلك ،       المشتھي
(٢)

.   
  

       بعین��ھ       الزن��ا      معن��ى    أي   ،     لمعن��ى ا        وھ��ذا  :" :                        وق��ال عب��د العزی��ز البخ��اري 

     ف��وق        الحرم��ة    ف��ي         اللواط��ة     فع��ل    ألن    أي   ،   ألن��ھ  ؛       وزی��ادة         اللواط��ة    ف��ي       موج��ود
       الزن�ا    م�ن      أفح�ش      فإن�ھ   ،    ب�األم       الزنا      نظیر      فصار      بحال       تنكشف   ال      ألنھا   ؛     الزنا

   "    بوجھ       تنكشف   ال        حرمتھا    ألن   ؛        باألجنبیة
(٣)

.   

   ري     األش��ع               ع��ن أب��ي موس��ى :                 م��ا أخرج��ھ البیھق��ي   : ـ                واس��تدلوا أی��ضا ب��
 ا

(٤)
     أت��ت      وإذا         زانی��ان،      فھم��ا       الرج��ل       الرج��ل     أت��ى     إذا   :"      ق��ال ه           أن النب��ي 

     "       زانیتان      فھما        المرأة        المرأة
(١)

.   

                                                 

، ١/١١٤ والتحبیر التقریر، ١/٣٨٩كشف األسرار شرح المصنف على المنار )١(
  .١/١٢٧ التحریر تیسیر

  .١/٢٤٢ السرخسي أصول)٢(
  .٢/٣٤٢ للبخاري األسرار كشف)٣(
عبد هللا بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب، أبو موسى، األشعري، قدم : ھو)٤(

أرض الحبشة، ثم قدم المدینة مع أصحاب مكة قبل الھجرة فأسلم ثم ھاجر إلى 



        
 
 

 
 
  

 

١٤٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

    ی�ا    :" ه   هللا      رس�ول     ق�ال  :    ق�ال       عباس،     ابن    عن                    وفي شعب اإلیمان أیضا   - *

     دخ��ل      فرج��ھ    ل�ھ   هللا     حف��ظ    م�ن    أال        تزن��وا،   ال        ف��روجكم        احفظ�وا       ق��ریش،      ش�باب
   "       الجنة

(٢)
.   

       البك�ر    ف�ي       الزن�ى    ح�د      تق�رر     وق�د      زن�ى،   ه       النبي       فسماه   :"                قال في البیان- *

  "       والثیب
(٣)

.   

      النب�ي    ن   ؛ أل                               ھما على وجوب ح�د الزن�ا ف�ي الل�واط                        فقد دل الحدیثان بعبارت- *

                                                                   اعتبر إتیان الرجل الرجل زنا، فیقام علیھم�ا الح�د ب�الرجم أو الج�د ك�ل  ه

             على حسب حالھ 
(٤)

.   

                                                                                                                            

على زبید وعدن واستعملھ عمر خیبر، واستعملھ النبي  السفینتین بعد فتح
خذوا العلم عن ستة، فذكره فیھم، وقال ابن المدیني: على الكوفة، قال الشعبي :

:  سنةا، مات عمر وعلي وأبو موسى وزید بن ثابت: قضاة األمة أربعة
  .ھـ٤٢
 الغابة أسد، ٣/٩٧٩ األصحاب معرفة في االستیعاب، ٤/٧٨الكبرى  قاتالطب: یراجع
  .٤/١١٤ للزركلي  األعالم،٣/٣٦٤الصحابة  معرفة في

 حد في جاء ما بابكتاب الحدود، ) ١٧٠٣٣ (٨/٤٠٦ للبیھقي الكبرى السنن)١(
 اثن یعقوب، بن العباس أبو ثنا الحافظ، هللا عبد أبو أخبرناه:" ، وقال البیھقياللوطي

: الشیخ قال فذكره الرحمن عبد بن محمد ثنا بدر، أبو ثنا طالب، أبي بن یحیى
  ".اإلسناد بھذا منكر وھو أعرفھ، ال ھذا الرحمن عبد بن ومحمد

 بكر يأب الخراساني، موسى بن علي بن الحسین بن حمدأل اإلیمان شعب)٢(
 یجب من ، باب تحریم الفروجوما)٥٠٧٥ (٧/٣٢٤ھـ٤٥٨: سنةالمتوفى، البیھـقي

 أحمد مختار: أشرف، حامد الحمید عبد العلي عبد :الدكتور تحقیق، التعفف عنھا
 ھـ،١٤٢٣: سنةاألولى الطبعة، بالتعاون الریاض، الرشد مكتبة: طبعة الندوي،
  . م٢٠٠٣

 سالم بن الخیر أبي بن یحیى الحسین يب، ألالشافعي اإلمام مذھب في البیان)٣(
 محمد قاسم :، تحقیق١٢/٣٦٧ ھـ٥٥٨:  سنةلمتوفىا ،الشافعي الیمني العمراني
  . م٢٠٠٠،ھـ١٤٢١ : سنةاألولى الطبعة، جدة، المنھاج دار :، طبعةالنوري

 المتوفى، السرخسي األئمة شمس سھل أبي بن أحمد بن محمدل المبسوط)٤(
 المھذب، م١٩٩٣ھـ،١٤١٤:سنة بیروت، المعرفة، دار: طبعة، ٩/٧٨ھـ٤٨٣:سنة
، الشیرازي یوسف بن علي بن إبراھیم سحاقإ يب ألافعيالش اإلمام فقھ في

 في البیان، بیروت العلمیة، الكتب دار :، طبعة٣/٣٣٩ ھـ٤٧٦: سنةالمتوفى
  .٢٠/٢٧ للنووي المجموع، ١٢/٣٦٧ الشافعي اإلمام مذھب



        
 
 

 
 
  

 

١٤٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

         عل�ى م�ا    ـ           ھم�ا هللا تع�الى   رحم  ـ                                    وق�د أج�اب ص�در ال�شریعة والتفت�ازاني - *
    م��ن       الزن��ا    ف��ي    أي  "    فی��ھ         وال��شھوة  :                                اس��تدل ب��ھ أص��حاب الفری��ق الث��اني ب��ـ

      جان�ب    م�ن      فیھ�ا        ال�شھوة     ف�إن         اللواط�ة      بخ�الف      إلی�ھ        طبعھم�ا       لم�یالن         الطرفین

         ال�سلیمة        الجبل�ة     أص�ل    ھ�و    م�ا     على       بطبعھ      عنھا       یمتنع          والمفعول      فقط،        الفاعل

      وھ�ذا       أحوج،        الزاجر     إلى    ون   فیك      حصوال       وأسرع        وجودا،      أغلب       الزنا       فیكون
     وإن         اللواط��ة     مح�ل       وأی�ضا          اللواط�ة،    م�ن        ال�شھوة    ف�ي      أكم�ل       الزن�ا     ك�ون      بی�ان

     وھ��و         النف�رة،      یوج��ب    م�ا     فی�ھ    أن    إال          والح��رارة        الل�ین،    ف�ي       الزن��ا     مح�ل      ش�ارك

   .   أقل      فیھا         السلیمة        الطباع      شھوة       فتكون          استقذاره
       الزن�ا    وق ف�         اللواط�ة    أن       الخ�صم      ادع�ى  "     ن�افع     غیر         بالحرمة          والترجیح  :"      قولھ

    ف��ي       الزن��ا       زی��ادة       ببی��ان      ف��رده        ال��شھوة    ف��ي       ومثل��ھ        الم��اء،      وس��فح        الحرم��ة    ف��ي

      حرم�ة    أن       ض�رورة        الحرم�ة    ف�ي        زیادتھ      بیان       یمكنھ     ولم        الماء،      وسفح        الشھوة
   .    أبدا      تزول   ال     مما         اللواطة

       إیج��اب    ف��ي      ن��افع     غی��ر        الحرم��ة    ف��ي       الزن��ا    ع��ن         اللواط��ة       زی��ادة    أن  : ـ  ب��       فأج��اب

       ال��بعض       نق��صان    م��ع     ش��يء    ف��ي       الحك��م   ة  عل��       أج��زاء     بع��ض       زی��ادة    ألن       الح��د؛
         الف��راش،        وإف��ساد        الب��شر،      كھ��الك       ال��بعض         وانتف��اء        الم��اء،      وس��فح         كال��شھوة

       الخم�ر     ف�وق      فإن�ھ   ،     الب�ول      ك�شرب     فی�ھ       الحك�م      ثب�وت      یوجب   ال       النسب         واشتباه

    م�ع          بالتخلی�ل      ت�زول       الخم�ر       وحرم�ة       أب�دا،      ت�زول   ال       حرمت�ھ    ألن         الحرمة؛    في
  "     الحد    بھ     یجب   ال     أنھ

(١)
.   

  

                                               أن الزن��ا والل��واط ال ی��ستویان، ف��ال ی��صح إثب��ات حك��م  :   واب         وخالص��ة الج��
                                                               المنطوق بھ وھ�و الزن�ا للم�سكوت عن�ھ وھ�و الل�واط؛ ألن المعن�ى المق�صود 

   .                                من النص غیر متحقق في المسكوت عنھ

  
     أت��ى       إذا  :"                                                 أم��ا االس��تدالل ب��إطالق اس��م الزن��ا عل��ى اللواط��ة ف��ي ح��دیث- *

                       ول�یس الم�راد ب�ھ حقیق�ة                فھ�و إط�الق مج�ازي،  "       زانی�ان      فھم�ا       الرج�ل       الرجل

                                                 

  . ٢٥٣ـ١/٢٥٢ على التوضیح التلویح شرح، ٢٥١-١/٢٥٠التوضیح على التنقیح )١(
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        وإذا  :"                                                         الزن��ا، فھ��و إط��الق مج��ازي، والم��راد ب��ھ اإلث��م، بدالل��ة تم��ام الح��دیث

                     أي في اإلثم دون الحد  "        زانیتان      فھما        المرأة        المرأة     أتت
(١)

.   
  

      فھم�ا       الرجل       الرجل     أتى     إذا  :"        الحدیث    في     ورد       والذي   :"  :            قال السرخسي 

     أن�ھ     ت�رى    أال       اإلث�م،    ح�ق    ف�ي         والم�راد    ب�ھ       اللغ�ة       حقیقة      تثبت   ال      مجاز   "      زانیان
     دون      اإلث��م    ح��ق    ف��ي         والم��راد  "        زانیت��ان      فھم��ا        الم��رأة        الم��رأة     أت��ت      وإذا  :"   ق��ال

 "    الحد
(٢)

.   

  
     ق�ال  :    ق�ال       عب�اس،     اب�ن    ع�ن   ه                 نجد ح�دیث النب�ي  :                    وبالنظر في المسألة- *

         الفاع���ل،         ف���اقتلوا      ل���وط،     ق���وم     عم���ل      یعم���ل         وج���دتموه    م���ن   :"  ه   هللا      رس���ول

  "   بھ          والمفعول
(٣)

.   
                                                   قد دل بعبارتھ ونصھ على قت�ل الفاع�ل والمفع�ول ب�ھ، وھ�و               فھذا الحدیث - *

              مذھب المالكیة 
(٤)

.   

                                                 

  .٩/٨٧ للسرخسي المبسوط)١(
  .٩/٨٧ للسرخسي المبسوط)٢(
، لوط قوم عمل عمل فیمن  بابكتاب الحدود،) ٤٤٦٢ (٤/١٥٨ داود أبي سنن)٣(

  =.اللوطي حد في جاء ما بابأبواب الحدود، ) ١٤٥٦ (٤/٥٧ الترمذي سنن
 بن عباد ورواه مثلھ عمرو أبي بن عمرو عن بالل، بن سلیمان رواه: داود أبو قال= 

 عن إبراھیم، عن جریج، ابن ورواه رفعھ، عباس ابن نع عكرمة، عن منصور،
  .رفعھ عباس ابن عن عكرمة، عن الحصین، بن داود

 عكرمة، عن: المطلب مولى عمرو أبي بن عمرو رواه:" :وقال ابن القیسراني 
 الحدیث ھذا ینكر معین ابن وكان. جدا ضعیف ھذا وعمرو. عباس ابن عن

  ."علیھ
 األحادیث في الذخیرة "واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة: یراجع

 المقدسي أحمد بن علي بن طاھر بن محمد الفضل يب أل"والموضوعة الضعیفة
. د: ، تحقیق٤/٢٤٣٠ ھـ٥٠٧:  سنةالمتوفى، القیسراني بابن المعروف الشیباني،

 : سنةاألولى الطبعة، الریاض ،السلف دار :، طبعةالفریوائي الرحمن عبد
  .م١٩٩٦،ھـ١٤١٦

 بن محمد بن الرحمن عبدل مالك اإلمام فقھ في المسالك أشرف إلى السالك إرشاد)٤(
:  سنةالمتوفى، المالكي الدین شھاب محمد، أبو أو زید أبو البغدادي، عسكر
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                               مخ�الف للح�دیث ومخ�الف لم�ا اتف�ق  :              مام أبو حنیف�ة            ذھب إلیھ اإل    فما   - *

                                                     حیث اتفقوا على قتل الالئط، ولكنھم اختلفوا في كیفی�ة ي             علیھ الصحابة 
   .        استداللھم                                                        قتلھ، فما ذھب إلیھ المالكیة ھو الراجح؛ لقوة مذھبھم وصحة 

                                                         م��ا م��ا ذك��ره ال��صاحبان أب��و یوس��ف ومحم��د فیعتب��ر م��ن قبی��ل األعل��ى   أ- *

                                                               الخفي؛ ألن العلة ف�ي الم�سكوت عن�ھ وھ�ي اللواط�ة أش�د مناس�بة للحك�م م�ن 
   .           وھو الزنا          المنطوق بھ

                                                                وقلنا خفیا؛ الختالف العلماء ف�ي تعی�ین العل�ة ف�ي المنط�وق ب�ھ وتحقیقھ�ا   - *

                              احبان یری���ا أن العل���ة متحقق���ة ف���ي                              ف���ي الم���سكوت عن���ھ، ف���ي ح���ین ان ال���ص
   .                             المسكوت عنھ بصفة أشد، وهللا أعلم

* -ن او               طل اا  رةم ا                             

 . - , + * )( ' & % $ # " ! "قال هللا تعالى

/ 0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > ? 
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Z [ ]\  ̂_  ̀a  "
(١)

.  

                                                                  دلت اآلیة الكریمة بعبارتھا على وجوب الكفارة ف�ي القت�ل الخط�أ، وھ�ذا - *

                                                       ب�ین العلم�اء، ولك�نھم اختلف�وا ف�ي وج�وب الكف�ارة ف�ي القت�ل              أمر متفق علی�ھ
   :                العمد على مذھبین

                                                                                                                            

 وأوالده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: ، طبعة١/١١٤ ھـ٧٣٢
 بن الوھاب عبد لقاضي لالخالف مسائل نكت على اإلشراف، الثالثة الطبعة، مصر
، طاھر بن الحبیب: ، تحقیق٢/٨٦٢ ھـ٤٢٢: المتوفي سنةالمالكي البغدادي علي
 الثمینة الجواھر عقد، م١٩٩٩ ،ھـ١٤٢٠: سنةاألولى الطبعة، حزم ابن دار: طبعة

 نزار بن شاس بن نجم بن هللا عبد الدین جالل محمد يب، ألالمدینة عالم مذھب في
 :د. أ: وتحقیق دراسة، ٣/١١٤٤ ھـ٦١٦: سنة المتوفى، المالكي يالسعد الجذامي

 األولى الطبعة، لبنان ،بیروت اإلسالمي، الغرب دار: ، طبعةلحمر محمد بن حمید
  .م٢٠٠٣ ،ھـ١٤٢٣ :سنة

  .٩٢:سورة النساء اآلیة رقم)١(
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                             وروای���ة ع���ن أحم���د، وإلی���ھ ذھ���ب ،        ال���شافعیة           وھ���و م���ذھب  :           الم��ذھب األول

        الزھري
(١)
                     إن الكفارة وجبت في   :   وا      ، وقال                           وجوب الكفارة في القتل العمد  

                                فارة في القتل العمد بداللة النص                               القتل الخطأ بنص اآلیة، ووجبت الك
(٢)

.   

  

   .                                ھو وجوب الكفارة في القتل الخطأ :             فالمنصوص علیھ  - *
     عم�د،                                              الزجر عن القت�ل، وھ�ذه العل�ة متحقق�ة ف�ي القت�ل ال  :                 والعلة في وجوبھا

   .            بداللة النص                                            بل ھي فیھ أقوى، فوجبت الكفارة في القتل العمد

     اب�ن      وق�ال          الكف�ارة،      یوج�ب        والخط�أ       العم�د      وش�بھ        العمد،     قتل   :"  :           قال النووي 

     ..."      العمد    في     تجب   ال  :       المنذر
(٣)

.   

  

   ا                                واستدلوا بما روى واثلة ب�ن األس�قع   - *
(٤)

   ه             كن�ا م�ع النب�ي   "  :     ق�ال
                       ی�ا رس�ول هللا إن ص�احبا لن�ا   :                                           في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سلیم، فقالوا

                                       اعتقوا عنھ رقبة، یعتق هللا بكل عضو منھا   :  ه            فقال رسول هللا         قد أوجب 

                                                 

تابعي من ،  من بني زھرة، من قریش، محمد بن مسلم بن عبد هللا بن شھاب:ھو)١(
 ودون ، أول من دون األحادیث النبویة، الحفاظ والفقھاء، مدني سكن الشامكبار

 أخذ عن ،حدیث) ٢٢٠٠(جمیع حدیث الزھري :  قال أبو داود،الصحابة معھا فقھ
  . ھـ١٢٤ : سنة:، مات  وأخذ عنھ مالك بن أنس وطبقتھ،الصحابة بعض

، الكوفى عجلىال صالح بن هللا عبد بن أحمد الحسن يبأل الثقات تاریخ: یراجع
 : سنةاألولى الطبعة، الباز دار: ، طبعة٤١٢، صھـ٢٦١: سنة المتوفى
 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل يبأل التھـذیب یب، تھذم١٩٨٤،ھـ١٤٠٥

 المعارف دائرة: طبعة، ٩/٤٤٧ ھـ٨٥٢: سنةالمتوفى، العسقالني حجر بن
  .٧/٩٧ للزركلي ماألعال، ھـ١٣٢٦: سنةاألولى الطبعة ،الھـند ،النظامیة

 ،النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا يب ألالمفتین وعمدة الطالبین روضة)٢(
 اإلسالمي، المكتب: ، طبعةالشاویش زھیر: تحقیق، ٩/٣٨٠ ھـ٦٧٦:  سنةالمتوفى
، ٨/٥١٥ قدامة البن المغني، م١٩٩١ ،ھـ١٤١٢ الثالثة،: الطبعة، دمشق، بیروت
 بن محمد بن الرحمن عبد الفرج أبي الدین شمسل المقنع متن على الكبیر الشرح
 رشید محمد: تحقیق، ٩/٦٧٠ھـ ٦٨٢ :سنة المتوفى ،المقدسي قدامة بن أحمد
  .بیروت ،العربي الكتاب دار: طبعة، رضا

  .٩/٣٨٠ الطالبین روضة)٣(
 ، أبو شداد: واثلة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد یالیل، أبو األسقع، وقیل:ھو)٤(
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   "                 عضوا منھ من النار
(١)

                      الكف�ارة فیم�ا ی�ستوجب  ه                  ، فق�د أوج�ب الرس�ول 

                                        الن��ار، وال ت��ستوجب الن��ار إال ف��ي قت��ل العم��د
(٢)

      القت��ل                   ، ف��دل ھ��ذا عل��ى أن
    .                    العمد یوجب الكفارة 

      ، فألن                    الخطأ مع عدم المأثم            وجبت في قتل                أن الكفارة إذا   : ـ              كما استدلوا ب  - *

                                 ألنھ أعظ�م إثم�ا وأكب�ر جرم�ا وحاج�ة  ؛                                تجب في العمد وقد تغلظ باإلثم أولى
                           القاتل إلى تكفیر ذنبھ أعظم 

(٣)
.   

                 وھ�و م�ذھب الجمھ�ور                                  عدم وجوب الكفارة في القتل العمد،   :              المذھب الثاني

   و     وأب� ،                وبھ قال الث�وري ،               مذھب الحنابلة    من                           الحنفیة والمالكیة، ومشھور  من
              وابن المنذر  ،   ثور

(١)
.   

                                                                                                                            

 روى عن النبي ، أسلم قبل تبوك وشھدھا، صحابي،ر ذلك، اللیثي الكنانيغی:وقیل
 هنھ خدم النبي  إ: وقیل، وعن أبي مرثد وأبي ھریرة وأم سلمة وغیرھمه

شھد فتح دمشق :  من أھل الصفة، ثم نزل الشام، قال أبو حاتم،ثالث سنین
  .ھـ٨٣ ا، مات  حدیثا٧٦ : لھ في كتب الحدیث،وحمص وغیرھما

 خیاط بن خلیفة لالطبقات، كتاب ٥/٣٩٩ الغابة أسد، ٧/٢٨٦ الكبرى الطبقات :یراجع
: الدكتور تحقیق، ٣٠١:، صھـ ٢٤٠: سنة المتوفي العصفري اللیثي عمر يأب

 ،ھـ١٤٠٢ : سنةالثانیة الطبعة، الریاض ،طیبة دار: طبعة، العمري ضیاء أكرم
  .٨/١٠٧ للزركلي األعالم، م١٩٨٢

، األسقع بن واثلة  حدیث،المكیین  مسند)١٦٠١١ (٢٥/٣٩٢ أحمد اإلمام مسند)١(
، المولى ھذا اسم ذكركتاب العتق، باب ) ٤٨٧٢ (٥/١١ للنسائي الكبرى السنن

  :" قال ابن الملقن
: وقال والحاكم حبان وابن، والنسائي داود وأبو أحمد أخرجھ صحیح، الحدیث ھذا

  " .الشیخین شرط على صحیح
 يبأل الكبیر الشرح في الواقعة واألثار األحادیث تخریج في المنیر البدر: یراجع

: ، تحقیق٨/٥٠٣ ھـ٨٠٤:  سنةالمتوفى الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص
 ،الھجرة دار: ، طبعةكمال بن ویاسر سلیمان بن هللا وعبد الغیط أبو مصطفى
  .م٢٠٠٤، ھـ١٤٢٥: سنةولىاأل الطبعة، السعودیة، الریاض

 أحمد بن محمد الدین، شمسل المنھاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني)٢(
، العلمیة الكتب دار: ، طبعة٥/٣٧٤ ھـ٩٧٧: المتوفى، الشافعي الشربیني الخطیب
  .م١٩٩٤ ،ھـ١٤١٥ : سنةاألولى الطبعةبیروت، 

  . ٥/٣٧٤ المحتاج مغني)٣(
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   0   /   .   -   ,   +   *   " :           بقول���ھ تع���الى     أی���ضا          واس���تدلوا   - *

1   2   3   4   5   6   87  "   
(٢)

  .   
   "   c   d   e   f   g   h  :"           وقولھ تعالى

(٣)
.     

     ث�م  ،                                      أوج�ب ف�ي اآلی�ة األول�ى كف�ارة القت�ل الخط�أ     تعالى       أن هللا  :          وجھ الداللة

        ه جھ�نم،           ، جعل ج�زاء                    ، ولم یوجب فیھ كفارة                               ذكر في اآلیة الثانیة القتل العمد
                              ، فكان عدم ذكرھا دلیال على أن�ھ                                الكفارة فیھ واجبة لبینھا وذكرھا         فلو كانت 

             ال كفارة فیھ
(٤)

.     

   ا                                      كما استدلوا بما روي أن الحارث بن سوید   - *
(٥)

        ، فأوجب        قتل رجال  
                           علیھ القود ولم یوجب كفارة   ه      النبي 

(٦)
.     

                                                                                                                            

 شرح في الجلیل مواھب، ٢٦/٦٦ للسرخسي المبسوط، ٦/٩٧ الحقائق تبیین)١(
 بالحطاب المعروف الرحمن، عبد بن محمد بن محمد هللا عبد يبأل خلیل تصرمخ

، بیروت، الفكر دار :، طبعة٦/٢٦٨ ھـ٩٥٤:  سنةالمتوفى، المالكي ُّ        الرعیني
 محمد هللا عبد يبأل القرآن ألحكام الجامع، م١٩٩٢ ،ھـ١٤١٢ :سنة الثالثة الطبعة

 أحمد: تحقیق، ٥/٣٣١ ـھ٦٧١:  سنةالمتوفى، القرطبي الدین شمس ،أحمد بن
 الثانیة الطبعة، القاھرة ،المصریة الكتب دار: ، طبعةأطفیش وإبراھیم البردوني

  .م١٩٦٤ ،ھـ١٣٨٤ :سنة
  .٩٢:سورة النساء من اآلیة رقم)٢(
  .٩٣:سورة النساء من اآلیة رقم)٣(
  ٩/٦٧٠ المقنع متن على الكبیر الشرح، ٨/٥١٦ قدامة البن المغني)٤(
ن سوید، أبو عائشة، التیمي، الكوفي، إمام ثقة، رفیع المحل، روى  الحارث ب:ھو)٥(

 وعنھ إبراھیم التیمي وعمارة بن ، وغیرھميعن ابن مسعود، وعمر وعلي 
 ،ثقة وذكره ابن حبان في الثقات:  قال ابن معین،عمیر وثمامة بن عقبة وغیرھم

قال  وهلنبي إن الحارث بن سوید أدرك الجاھلیة ونزل الكوفة ولم یر ا: یقال 
  .ھـ٧٢ :، سنةتوفي في آخر خالفة عبد هللا بن الزبیر: ابن سعد

 صحیح ال، رج١٠٢، صللعجلي الثقات تاریخ، ٦/٢٠٨ الكبرى الطبقات: یراجع
ُ        منج ویھ، ابن بكر أبو إبراھیم، بن محمد بن علي بن ألحمد مسلم   َ  المتوفى َْ
 الطبعة بیروت، المعرفة، دار: طبعة اللیثي، هللا عبد: تحقیق ،١/١٠٧ ھـ٤٢٨:سنة

  .ھـ١٤٠٧: سنة األولى
 ذیاد بن المجذر: ، ذكره في ترجمة٣/٤١٧ذكر ھذا األثر ابن سعد في الطبقات )٦(

 مشنوء بن بثیرة بن عمرو بن مالك بن عمارة بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن
 بن عبیلة بن عامر بن أراشة بن تیم بن ناج بن مناة عوذ بن تمیم بن القسر بن



        
 
 

 
 
  

 

١٥٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

        ، كزن���ا               ف���ال یوج���ب كف���ارة ،                             إن القت���ل العم���د فع���ل یوج���ب القت���ل  :      ق���الوا  - *

       المح�صن 
(١)

              ب�د م�ن أن یك��ون     ، فال                                        وإن الكف�ارة دائ��رة ب�ین العب�ادة والعقوب��ة
                                 لتعل����ق العب����ادة بالمب����اح والعقوب����ة  ؛                             س����ببھا دائ����را ب����ین الحظ����ر واإلباح����ة

                                                               ب��المحظور، وقت��ل العم��د كبی��رة مح��ضة، ف��ال تن��اط ب��ھ ك��سائر الكب��ائر، مث��ل 

                دون�ھ ف�ي اإلث�م،      ألن�ھ ؛                                  والربا، ولعدم جواز قیاسھ على الخطأ               الزنا والسرقة
                             األدنى ال یدل على دفع األعلى          فشرعھ لدفع

(٢)
.   

    ف�ال   ،   مح�ض       محظ�ور     ھ�ذا    أن     فی�ھ         والمعن�ى      :".... :                  قال اإلمام السرخ�سي 

     ل�یس      ح�رام     أن�ھ       الوصف        وتفسیر         والسرقة        كالزنا         الكفارة       إلیجاب      سببا      یكون
    م�ا    ما     فسببھ          والعقوبة         العبادة     بین       دائرة         الكفارة    أن         وتأثیره         اإلباحة،      شبھة     فیھ

     بح�ق       القت�ل     وھو        المحض،        المباح    أن      فكما   ،       واإلباحة       الحظر     بین       دائرا      یكون

  "      المحض         المحظور       فكذلك         للكفارة      سببا      یصلح   ال
(٣)

.   
                                                               وألن في القتل العم�د وعی�دا محكم�ا، وال یمك�ن أن یق�ال یرتف�ع اإلث�م فی�ھ   - *

            ، وم�ن ادع�ى                               في الوعید بنص قاطع ال شبھة فی�ھ                        بالكفارة مع وجود التشدید

          ف�ال یج�وز  ،                         ، وألن الكف�ارة م�ن المق�درات                            یر ذلك كان تحكما منھ بال دلیل غ
     g :                وألن قول��ھ تع��الى ،                               تھ��ا بالقی��اس عل��ى م��ا ع��رف ف��ي موض��عھ    إثبا

                                                                                                                            

 هللا عبد المجذر اسم وكان ،قضاعة بن الحاف بن عمرو بن بلي بن فران بن قسیل
 بن المجذر أسلم ثم ،بعاث وقعة قتلھ فھیج الجاھلیة في الصامت بن سوید قتل وھو
 ذیاد بن المجذر بین ه هللا رسول وآخى. الصامت بن سوید بن والحارث ذیاد

 ذیاد بن المجذر غرة یطلب ویدس بن الحارث وكان ،البكیر أبي بن عاقل وبین
=  بن الحارث أتاه الجولة تلك الناس جال فلما أحدا جمیعا وشھدا. بأبیھ لیقتلھ

 أن فأخبره ه هللا رسول جبریل فأتى غیلة وقتلھ عنقھ فضرب خلفھ من سوید=
 هللا رسول فقتل ،بھ یقتلھ أن وأمره غیلة ذیاد بن المجذر قتل سوید بن الحارث

 هللا رسول بأمر عنقھ ضرب الذي وكان ،ذیاد بن بالمجذر ویدس بن الحارث ه
 بالمدینة عقب ذیاد بن وللمجذر ،قباء مسجد باب على ساعدة بن عویم ه

   ."وبغداد
  .٤/١٤٦١ األصحاب معرفة في االستیعاب وذكرھا ابن عبد البر في -*
  .٨/٥١٦ قدامة البن المغني)١(
  .٨/٣٣١ نجیم بنال الرائق البحر، ٦/١٣٩ الحقائق تبیین)٢(
  . ٢٧/٨٦ للسرخسي المبسوط)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٥٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

h "   
(١)

        ، فتك�ون                                 ، وھو مذكور في س�یاق الج�زاء لل�شرط           ھو كل موجبھ  

                             ، وال یجوز نسخ القرآن بالرأي                 الزیادة علیھ نسخا
(٢)

.   
                                       أن م��ا ذھ��ب إلی��ھ الجمھ��ور ھ��و ال��راجح؛ ألن  :                    وال��ذي یظھ��ر وهللا أعل��م- *

   .                                         الكفارة عبادة ال تجب إال إذا أوجبھا هللا تعالى

           أن النب�ي  ا            أبي ھریرة         روى عن                         ما یؤید مذھب الجمھور ما    أیضا و  - *
   ،  ح��ق      بغی��ر       ال��نفس      وقت��ل   ،   ب��ا�       ال��شرك  :      كف��ارة     لھ��ن     ل��یس     خم��س   :"      ق��ال ه

      بغی��ر     م��اال   ا  بھ��       یقتط��ع       ص��ابرة       ویم��ین   ،     الزح��ف     ی��وم       وف��رار   ،    م��ؤمن      وبھ��ت

 "  حق
(٣).   

                                 ع��دم وج��وب الكف��ارة ف��ي القت��ل العم��د،    :                         فق��د دل الح��دیث بعبارت��ھ عل��ى  - *

   .                             عبارة ترجح على الثابت بالداللة                                    وعند تعارض العبارة مع الداللة، فإن ال

                      أمرھم باإلعت�اق تبرع�ا  ه                                        أما حدیث واثلة بن األسقع فیحتمل أن النبي   - *
   .                      قط بھ االستدالل، وهللا أعلم                                   ال كفارة، والدلیل إذا دخلھ االجتمال س

  

  

  

  

  

                                                 

  .٩٣:سورة النساء من اآلیة رقم)١(
  .٥/٣٣١، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٦/٩٧ الحقائق تبیین)٢(
 من رجال أحادیث، األنصار مسند  تتمة)٢٣٥٠١ (٣٨/٤٨٨ أحمد اإلمام مسند)٣(

، )١١٨٤ (٢/٢٠٠ نيللطبرا الشامیین مسند، ووسلم علیھ هللا صلى النبي أصحاب
 الشیباني مخلد بن الضحاك بن عمرو بن أحمد ،عاصم أبي بن بكر يبأل الجھادو

 الكبائر من" :قال أنھ ه النبي عن ذكر ما) ٢٧٢ (٢/٦٤٥ ھـ٢٨٧: سنة المتوفى
 العلوم مكتبة: ، طبعةالجمید الراشد سلیمان بن مساعد: تحقیق" الزحف من الفرار
  .ھـ١٤٠٩ : سنةاألولى الطبعة، المنورة المدینة ،والحكم

  



        
 
 

 
 
  

 

١٥٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  اطب اول

  د اص اط ن اظ واس

  

  

    -                                   د اص واس، و  طب         ا       اث 

    .                  بین اللفظ والقیاس                  داللة النص القطعیة   :       األول      المطلب

                                    الفرق بین دالل�ة ال�نص القطعی�ة والقی�اس   :       الثاني        المطلب

   .                     المبني علتھ على الرأي

   .                 بین اللفظ والقیاس                 داللة النص الظنیة   :       الثالث        المطلب

  



        
 
 

 
 
  

 

١٥٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   ،                                                              اختلف العلماء في داللة النص القطعیة، ھ�ل ھ�ي م�ن قبی�ل القی�اس الجل�ي  

                           أم من قبیل الداللة اللفظیة
(١)

     ؟
              ت عن�ھ باعتب��ار                                    ھ�و تعدی��ة الحك�م م�ن المنط�وق ب��ھ للم�سكو                 وب اف  

   .                 معنى مناسب بینھما

                                                               فالحكم في القیاس یتعدى من األصل إلى الف�رع؛ لوج�ود معن�ى مناس�ب ب�ین 
   .                               صل والفرع، وھذا المعنى ھو العلة  األ

                                                                فحرم هللا تعالى النبی�ذ قیاس�ا عل�ى الخم�ر لعل�ة اإلس�كار، فالب�د ف�ي ھ�ذا م�ن 

   .                                                وجود معنى مناسب، وھو اإلسكار، فاإلسكار علة التحریم
                                                  یوج�د معن�ى مناس�ب ب�ین المنط�وق ب�ھ والم�سكوت عن�ھ ـ وھ�و   :        نا أی�ضا  وھ

  "  |   }   w   x   y   z    :"                  فمثال قول هللا تعالى         المفھوم ـ
(٢)
  .   

   .            وھو اإلیذاء ،                              فبین التأفیف والضرب معنى مناسب  - *
    ^_   [   \   ]   T   U   V   W   X   Y   Z    :"           وقول�����������ھ تع�����������الى

 ̀  a   " (٣)
  .   

      وھ��ي  ،        م��شتركة                                             فب��ین أك��ل م��اال الیت��یم وإحراق��ھ معن��ى مناس��ب أو عل��ة  - *
   .               إتالف مال الیتیم

  

  
                                            اختل�ف العلم�اء ف�ي مفھ�وم الموافق�ة، ھ�ل داللت�ھ  :                  ومن أجل ھ�ذا المعن�ى  - *

                   لفظیة أو قیاسیة ؟

  
                       وبع�ض الحنابل�ة إل�ى أن  :                                   وقد ذھب بعض الحنفی�ة واإلم�ام ال�شافعي   - *

   .                                                       داللة النص القطعیة داللة قیاسیة، فھي من قبیل القیاس الجلي

                                                 

 المتوفي ،الحسن أبو اآلمدي محمد بن علي لاألحكام أصول في اإلحكام)١(
، بیروت ،العربي الكتاب دار: طبعة، الجمیلي سید. د: تحقیق، ٣/٦٧ ھـ٦٣١:سنة

  .ھـ١٤٠٤: سنة األولى الطبعة
  .٢٣: سورة اإلسرا من اآلیة رقم)٢(
  .١٠:سورة النساء من اآلیة رقم)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٥٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   :  ج                  قال ابن أمیر الحا
(١)

     كم�ا   ،      القی�اس    م�ن     ن�وع       بأنھ�ا       الق�ول     على      وأما  :"

   ،       الح�رمین      إم�ام         واختی�ار   ،      رس�التھ    ف�ي         ال�شافعي    ن�ص     وھ�و   ،     آخرین     قول    ھو
   "     فظاھر   ،    جلیا       قیاسا        وسموھا   ،      الرازي       الدین      وفخر

(٢)
.   

  

                                   والق�ول ال�ذي قال�ھ بع�ض أص�حابنا، وبع�ض    :"  :                   وق�ال اإلم�ام األزمی�ري 
                             ص قی��اس جل�ي؛ لم��ا فی�ھ م��ن إلح��اق         دالل��ة ال�ن  :                        أص�حاب ال��شافعي بأنھ�ا، أي

                                                                 فرع بأصل بعلة جامعة بینھما، فإن المنصوص علیھ حرمة التأفیف، فألحق 

  "                                                 بھ الضرب والشتم بجامع األذي، إال أنھ قیاس جلي قطعا
(٣)

.   
                                   جمھ��ور الحنفی���ة وال��شافعیة عل��ى أن���ھ أي    :"  :                    وق��ال اب��ن عب���د ال��شكور 

    م���ن        ال���رازي    ام   اإلم���         واخت���اره   ،   جل���ي      قی���اس  :                       الفح���وى ل���یس بقی���اس، وقی���ل

  "     أیضا     منا      وبعض   ،        الشافعیة
(٤)
.   

      مج�رى  ٍ   ٍ ج�ار     أن�ھ   :       الم�ذاھب    م�ن        ال�صحیح    ....   :". :                    وقال اإلم�ام ال�شوكاني 

      ..."    النص      داللة         الحنفیة       وسماه         القیاس،      مجرى   ال        النطق،
(٥)

.   

                                                 

، ولد ابن أمیر حاج: ـ محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي المعروف ب:ھو)١(
 من علماء الحنفیة، الزم ابن الھمام في الفقھ، واألصلین ھـ،٨٢٥: بحلب سنة

التقریر : اإلفتاء، لھ تصانیف منھاو وغیرھا، وبرع في فنون، وتصدى لإلقراء
 ل الفقھ، وحلیة المجلي في الفقھ،والتحبیر في شرح التحریر البن الھمام، في أصو

  .ھـ٨٧٩:  سنة:مات 
 وأب: تخریج، ٤٥٩:، صالسبكي الدین تقي بن الوھاب عبد لالشیوخ معجم: یراجع
 ،العنبكي یوسف رائدو ،عواد بشار: ، تحقیقالحنبلي الصالحي سعد ابن هللا عبد

 األولى الطبعة، اإلسالمي الغرب دار: ، طبعةاألعظمي إسماعیل مصطفىو
 بن محمد الخیر يأب الدین شمس لالتاسع القرن ألھـل الالمع الضوءم، ٢٠٠٤:سنة
: طبعة، ٩/٢١٠ھـ٩٠٢: سنةالمتوفى السخاوي بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد

 ،٧/٢٧٨ األعالم ،٢/٢٥٤ الطالع البدر، بیروت ،الحیاة مكتبة دار منشورات
   .١١/٢٧٤ المؤلفین معجم

  .١/١٠٩ والتحبیر التقریر)٢(
  .٢/٧٩حاشیة األزمیري على مرآة األصول )٣(
مسلم الثبوت لمحب الدین ابن عبد الشكور ومعھ شرحھ فواتح الرحموت، وھو )٤(

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة: ، طبعة١/١٤٠مطبوع مع المستصفى 
 محمد بن علي بن محمد لاألصول علم من الحق تحقیق إلي الفحول إرشاد)٥(



        
 
 

 
 
  

 

١٦٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

    :                    واستدلوا على ھذا بـ
                                                            أن حقیقة القیاس ھ�ي إلح�اق م�سكوت عن�ھ بمنط�وق ب�ھ الش�تراكھما ف�ي - ١

   .                              وھذا أمر متحقق في ھذه الداللة          علة الحكم،

          واس�تنباط،                                             أن العلة ف�ي القی�اس األص�ولي تحت�اج إل�ى تأم�ل :           أجیب عن ھذا

   .                                                              بخالف العلة في داللة النص، فشرطھا أن تكون مفھومة بمجرد فھم اللغة
                                                        كم���ا أن ف���ي دالل���ة ال���نص القطعی���ة ی���شترط فیھ���ا أن تك���ون العل���ة ف���ي   - *

   وال   "     األص��ل "                 ك��م م��ن المنط��وق ب��ھ               أش��د مناس��بة للح  "      الف��رع "           الم��سكوت عن��ھ

   .                                        یشترط ھذا في القیاس، وعلیھ فال تكون قیاسا
    ل�ھ       یتنب�ھ          الموافق�ة        بمفھ�وم        الثاب�ت       الحك�م    ....  :"                             قال الدكتور عبد الك�ریم النمل�ة

       وتأم�ل         استنباط    أو      فكر،       إعمال    أو        اجتھاد     إلى        الحاجة     دون        باللغة      عارف    أي

   "         استنتاجیة    أو        شرعیة،        مقدمات    أو       دقیق،
(١)

.   

     إل�ى      فھم�ھ    ف�ي       م�ستند          الموافق�ة        بمفھ�وم        الثاب�ت       الحك�م    أن   :"              قال في المھذب و

     فل��م       علی��ھ،         المن��صوص       الحك��م    م��ن         المق��صود        المعن��ى     وھ��و         اللغ��وي،        المن��اط

      س�ماع     عن�د     إن�ھ    ب�ل         ال�دقیق،         والتأم�ل           واالس�تنباط         االجتھ�اد     على      فھمھ       یتوقف
      نط�وق   الم    م�ن        مباش�رة        فینتق�ل         باللغ�ة،        الع�ارف    من       الذھن       یتنبھ       والنص       اللفظ

    أو        ش�رعیة،        مق�دمات     عل�ى      توق�ف      ب�دون       س�ریعا       ذھنی�ا        انتق�اال         الم�سكوت     إلى

  "          استنتاجیة
(٢)

.   
                            التنبی�ھ ب�األعلى عل�ى األدن�ى أو   :                                  أن من األسالیب الفصیحة عن�د الع�رب- ٢

                                                           العك��س، والع��رب ت��ستعمل ھ��ذا األس��لوب للمبالغ��ة ف��ي تأس��یس الحك��م ف��ي 

                                                                                                                            

 خلیل الشیخ: لھ قدم، بطنا كفر ،دمشق عنایة، عزو أحمد: ، تحقیق٢/٣٨ انيالشوك
 الطبعة العربي، الكتاب دار:  طبعة،فرفور صالح الدین ولي والدكتور، المیس
  . م١٩٩٩ھـ،١٤١٩: سنةاألولى

 علي بن الكریم عبد لالراجح المذھب على وتطبیقاتھا الفقھ أصول لمسائل الجامع)١(
 العربیة المملكة، الریاض، الرشد مكتبة: ، طبعة٣٠١ص، النملة محمد بن

  .م٢٠٠٠ ،ھـ١٤٢٠: سنةاألولى الطبعة، السعودیة
 نظریة دراسة ودراستھا لمسائلھ تحریر "المقارن الفقھ أصول علم في المھذب)٢(

 ،الرشد مكتبة: ، طبعة٤/١٧٥٠ النملة محمد بن علي بن الكریم عبدل" تطبیقیة
  .م١٩٩٩ ،ھـ١٤٢٠:سنة األولى الطبعة، الریاض



        
 
 

 
 
  

 

١٦١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

            حك��م الم��سكوت                                              الم��سكوت عن��ھ، وھ��ذا أوض��ح عن��د الع��رب م��ن الت��صریح ب

   .   عنھ
  :                                                          إذا قصد العرب�ي المبالغ�ة ف�ي ك�ون أح�د الفرس�ین س�ابقا لآلخ�ر ق�ال  :     فمثال

          ھ�ذا الف�رس   :                                                       ھذا الفرس الیلحق غبار ھذا الفرس، وھذا أبلغ عنده من قول�ھ

   .               سابق لھذا الفرس
  "  |   }   w     x   y   z  :"                              فحك��م الم��سكوت عن��ھ ف��ي قول��ھ تع��الى

(١)
      وھ��و 

                          ی�صرح ب�ھ ف�ي اآلی�ة؛ ألن األدن�ى                  واضح وجلي وإن لم      .....        ب والشتم    الضر

   .                                                          وھو التأفیف قد نھي عنھ، فمن باب أولى األعلى وھو الضرب وغیره
      لآلخ�ر       س�ابقا         الفرس�ین     أح�د     ك�ون    في          المبالغة       قصدوا     إذا   :"  :          قال اآلمدي 

    م��ن      أبل�غ       عن��دھم     ذل�ك      وك��ان   ،     الف�رس     ھ��ذا      غب�ار      یلح��ق   ال       الف�رس     ھ��ذا   :     ق�الوا

     ب�شم      یأس�ف     ف�الن   :     ق�الوا     إذا    لك   وك�ذ   ،     الف�رس      لھ�ذا      س�ابق       الف�رس     ھ�ذا   :     ق�ولھم
    وال      یطع��م   ال     ف��الن   :     ق��ولھم    م��ن       وأبل��غ       عن��دھم      أف��صح      فإن��ھ   ،     مطبخ��ھ       رائح��ة

   "    یسقي
(٢)

.     

  

                                    أن الخالف بین الجمھ�ور والحنفی�ة خ�الف                         وظر واق ظر  - *

                                                               لفظي ال یترتب علی�ھ ثم�رة عملی�ة ف�ي الف�روع الفقھی�ة، وھ�ذا م�ا ص�رح ب�ھ 

      وأن�ھ   : "    قول�ھ   :"                   ول الب�زدوي حی�ث ق�ال                            عبد العزی�ز البخ�اري ف�ي ش�رح أص�
        الم�صنف     عن�د    ب�ھ      یثبت      النص      داللة     وھو   ،     النوع     ھذا    أي  "     النص     عمل      یعمل

    م�ن       قیاس�ا      جعل�ھ    من     عند      وكذا   ،         والكفارات        الحدود     حتى         بالنصوص      یثبت    ما

    م�ن       قیاس�ا      جعلھ    من     عند      فأما   ،     عندھم         بالقیاس      تثبت      ألنھا   ؛       الشافعي       أصحاب
      فھ�ذا   ،     عن�دنا         بالقیاس      تثبت   ال      ألنھا   ؛       لكفارات  وا        الحدود    بھ      یثبت    فال         أصحابنا

     قدس  ـ       شیخي    عن       وسمعت   ،   بعد      فیما        المصنف      أشار       وإلیھ       الخالف       فائدة    ھو

   ،     تحقی�ق     غی�ر    م�ن       ی�تكلم    أو       یج�ازف    أن    م�ن      كعبا      أعلى     كان     وھو     ـ    روحھ   هللا
   ،      من�صوصة      علت�ھ      الذي         بالقیاس      تثبت     كما       عندھم        القیاس     ھذا      بمثل      تثبت      أنھا

     ذك�ر    م�ا        ویؤی�ده   ،     لفظی�ا       الخ�الف       ویك�ون   ،     الخ�الف       فائ�دة      یظھ�ر   ال     ھ�ذا      فعلى

                                                 

  .٢٣: سورة اإلسراء من اآلیة رقم)١(
  . ٣/٦٧ لآلمدي اإلحكام)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٦٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

         الغزالي
(١)

       ویبع�د       قیاس�ا       الق�سم     ھ�ذا       ت�سمیة    ف�ي         اختلف�وا     وقد   :        المستصفى    في  

       قیاس�ا      س�ماه     وم�ن   ،   عل�ة          واستنباط      فكرة     إلى     فیھ       یحتاج   ال     ألنھ  ؛      قیاسا        تسمیتھ
      عن��ده        القی��اس     ك��ان     فم��ن        األس��امي    ف��ي       م��شاحة    وال    ب��ھ       مقط��وع      بأن��ھ       اعت��رف

    ف����ي       م����شاحة    وال        ال����صورة     ھ����ذه      ی����شمل        اإللح����اق    م����ن     ن����وع    ع����ن       عب����ارة

     عبارة
(٢)

" 
(٣)

.   

(٤)   :                    وقال اإلم�ام ال�سمعاني 
         الم�سألة     ھ�ذه    ف�ي  :     یق�ال    أن      یمك�ن    م�ا      غای�ة  :"

      وبع�د   ،      معنوی�ة       فائ�دة      فیھ�ا      ولیس   ،    لفظى     خالف         المسألة     ھذه    في       الخالف     لكن

   ال   و أ       قیاس��ا     ذل��ك      ی��سمى    أن       نب��الى    ف��ال   ،     قلن��اه      ال��ذى        المعن��ى    ف��ي         وافقون��ا    أن
       فائ�دة     فی�ھ       للخ�الف     ل�یس     أن�ھ    م�ع         ادعین�اه      ال�ذى       إثبات    في        بالغنا       وإنما   ،    یسمى

                                                 

 ، شافعي،فقیھمحمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، الطوسي، : ھو)١(
إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، ھـ، ورحل ٤٥٠:، ولد سنةأصولي، متكلم متصوف

 والوجیز،  والوسیط،یطالبس :، لھ مصنفات منھاطوس عاد إلىثم  ،فمصر
  .ھـ٥٠٥: بطوس سنة:، وغیرھا، توفي والخالصة

 حمدألالعمر  بأبناء الغمر إنباءو ،١٧/١٢٤ والملوك األمم تاریخ في المنتظم: یراجع
: ، طبعةحبشي حسن :ق، تحقی٣/٣٩٥ العسقالني حجر بن محمد بن علي بن

، مصر ،المياإلس التراث إحیاء لجنة ،اإلسالمیة للشئون األعلى المجلس
  . ٥/٢٠٣ الزاھرة النجوم، وم١٩٦٩ ،ھـ١٣٨٩:سنة

 تسمیتھ وتبعد قیاسا ھذا تسمیة في اختلفوا وقد:" :ونص كالم اإلمام الغزالي )٢(
 كأنھ ھاھنا عنھ المسكوت وألن علة واستنباط فكر إلى فیھ یحتاج ال ألنھ قیاسا
 مشاحة وال بھ طوعمق بأنھ اعترف قیاسا سماه ومن بھ المنطوق من بالحكم أولى

  ".األسامي في
  .٣٠٥، صالمستصفى: یراجع

  .١/١١٧للبخاري  األسرار كشف)٣(
ً         فقیھا ، منصور بن محمد عبد الجبار، أبو المظفر، المعروف بابن السمعاني:ھو)٤(

ً                ا محدثا متكلماً       ا مفسرً      أصولی  رجع عن مذھب أبي حنیفة وقلد الشافعي لمعنى من ،ً
 ،یام العوام علیھ ، فخرج إلى طوس ثم قصد نیسابورذلك في ق المعاني، وتسبب

  .ھـ٤٨٩: سنة:، مات البرھان، والفقھ القواطع في أصول
 النبالء أعالم  سیر،١/١٨٠ والمختلف المؤتلف، ٢/٦٩٤ المنتبھ  تبصیر:یراجع
  .٧/٣٠٣األعالم  ،١٩/١١٤



        
 
 

 
 
  

 

١٦٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      وص��فھ    م��ع      قی��اس     أن��ھ      موض��ع    ف��ي    ن��ص    ق��د      فإن��ھ   ،       لل��شافعي      ن��صرة   ؛      معنوی��ة

  "        والظھور        بالجالء
(١)

.   
                                                                     فالشافعیة ومن وافقھم یثبتون الحدود والكفارات بداللة ال�نص، ویثبتونھ�ا - *

                              دام أي المصطلحین ال یترت�ب علی�ھ                           مبني علتھ على الرأي، فاستخ ل         بالقیاس ا

   .          ثمرة عملیة
                                               أن الح��دود والكف��ارات ال تثب��ت بالقی��اس ق��الوا بدالل��ة   : ـ                    والحنفی��ة الق��ائلون ب��

   .    النص

                                                    ف��ال خ��الف أو ف��رق ب��ین الق��ول بالقی��اس والق��ول بدالل��ة ال��نص  :        وعل��ى ھ��ذا
   .                                                 القطعیة التي سماھا بعض الحنفیة والشافعیة قیاس جلي

                                              ف�ال؛ ألنھ�ا م�ن قبی�ل القی�اس المبن�ي علت�ھ عل�ى ال�رأي                     أما الداللة الظنی�ة - *

   .                 واالجتھاد، وهللا أعلم
  

  

   ااطب

  ارق ن د اص اط واس ا   ارأي

                                                                    تتفق داللة النص مع القیاس في أن كال منھما إلحاق واقعة غیر منصوص علیھا 

   .       الحكم                                       بواقعة منصوص على حكمھا الشتراكھما في علة

                                                                 تختلف داللة النص القطعیة ع�ن القی�اس المبن�ي علت�ھ عل�ى ال�رأي واالجتھ�اد  و
  - :                 من عدة وجوه أھمھا

                                                                  أن العلة في داللة النص القطعیة یدركھا كل عارف باللغ�ة، ف�ال تحت�اج إل�ى  -  ١

                       ، أما العلة في القیاس               المجتھد واللغوي                           ، ولھذا یستوي في فھم العلة            نظر واجتھاد

         واجتھاد                  فتحتاج إلى نظر       ا عقلي،                 فمنھج التعرف علیھ
(٢)

.   

                                                 

 ىالمروز عبد بن محمد بن منصور المظفر، يبأل األصول في األدلة قواطع)١(
 حسن محمد حسن محمد: ، تحقیق٢/١٢٩ ھـ٤٨٩:  سنةالمتوفى ،السمعاني
 األولى الطبعة، لبنان بیروت، العلمیة، الكتب دار :، طبعةالشافعي اسماعیل

  . م١٩٩٩،ھـ١٤١:سنة
  .٢٤٩المناھج األصولیة، ص)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٦٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                           أن األصل في داللة النص القطعیة قد یكون ما تخیل أص�ال فیھ�ا ج�زءا  -  ٢

                               تع��ط فالن��ا ذرة، فإن��ھ ی��دل عل��ى من��ع    ال  :          إذا قل��ت :                   مم��ا تخی��ل فرع��ا، فم��ثال
                                                                 إعطاء ما فوق الذرة، مع أن الذرة جزءا منھ، وھ�ذا ج�ائز ف�ي دالل�ة ال�نص 

                          القطعیة وممتنع في القیاس
(١)
.  

                                                             أن داللة النص ثابتة وموجودة قب�ل القی�اس وش�رعیتھ، فك�ل واح�د یفھ�م  -  ٣
(٢)   "   |   }   w   x   y   z    :"             من قولھ تعالى

                        النھ�ي ع�ن ال�ضرب وال�شتم 

             ال، وس�واء ش�رع                                                  وجمیع أنواع األذى األخرى سواء علم شرعیة القیاس أو

             القیاس أو ال
(٣)

.  

                                                                                                                            

 بعلة الفرع إلى األصل من الحكم تعدیة :"ولذا قال صدر الشریعة في تعریف القیاس
  ."اللغة بمجرد تدرك ال دةمتح

  ".النص داللة عن احتراز "اللغة بمجرد تدرك ال:"وقولھ:" في التوضیح:قال
داللة العبارة، : وداللة النص ھي أحد طرق داللة األلفاظ على األحكام األربعة، وھي

  .وداللة اإلشارة، وداللة النص، وداللة االقتضاء
  .ال أو ،النظم بنفس ثابتا یكون أن ماإ النظم من المستفاد الحكم أن :ضبطھ ووجھ

  -: فإن كان الحكم المستفاد من النظم ثابتا بنفس النظم، فإما-*
  .العبارة داللة ھووھذا  ،لھ مسوقا لنظم أن یكون ا -١
  .اإلشارة داللة ھووھذا   أن ال یكون النظم مسوقا لھ، -٢

  -: المستفاد لم یكن ثابتا بنفس النظم، فإما الحكم كان ن وإ-*
  . النصداللة ھيفھذه  ،لغة من مفھوما یكون الحكم أن -١
  .االقتضاءداللة  ذه ھيفھ ،اأن یكون الحكم مفھوما من الشرع -٢

 داللة النص یفھم منھا الحكم عن طریق اللغة، ولھذا جيء بھذا :ومن ھذا یظھر أن
  .القید احترازا من داللة النص

 بمجرد تدرك  ال:"ید في التوضیح تعلیقا على ق: ولھذا قال صدر الشریعة -*
 النص داللة بین الفرق على العلماء التفاق ؛واجب القید ھذا  وذكر"...:"اللغة

  .ومن ھنا كان البد من ذكر أقسام الدالالت؛ لبیان المراد بالقید السابق" والقیاس
  .٢/١٠٩ التنقیح  علىالتوضیح: یراجع

 متن علىد المحلى شمس الدین محمد بن أحم الجالل شرح على البنانى حاشیة)١(
  .بیروت الفكر، دار: عةبط، ١/٢٤١ لتاج الدین عبد الوھاب السبكي الجوامع جمع

  .٢٣:سورة اإلسراء من اآلیة رقم)٢(
 فخر أصول عن األسرار كشفو، ٨٠-٢/٧٩حاشیة األزمیري على المرآة )٣(

  .١/٤١٠، ومسلم الثبوت ١/١١٩ البزدوي اإلسالم



        
 
 

 
 
  

 

١٦٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                    أن بعض نفاة القیاس -  ٤
(١)

              أنھم ینك�رون                               یقولون بداللة النص القطعیة مع

                                                        ن القی�اس المتن�ازع ف�ي حجیت�ھ بی�نھم وب�ین الجمھ�ور ھ�و القی�اس          القیاس؛ أل
                                              و القیاس المبني معرفة علتھ على النظر واالجتھاد  أ                 المختلف في علتھ، 

(٢)
.  

                                                                 وقد أشار إلى ھذا التمایز بین دالل�ة ال�نص القطعی�ة والقی�اس المختل�ف     ذا

         فالقی�اس      :"....         حی�ث ق�ال :     بوس�ي                    اإلمام أبو زید الد ،                  في حجیتھ والعمل بھ

        باللغ��ة   ال        بال��شرع       الحك��م    ف��ي       أثرھ��ا     ظھ��ر        ب��الرأي      ال��نص    م��ن     عل��ة         اس��تنباط     من��ا

  "      .....   فیھ    نص   ال     محل     إلى        متعدیة
(٣)

                                       ال استنباط معن�ى باللغ�ة متع�دیا إل�ى مح�ل 

   .        ال نص فیھ

                                                             أن دالل��ة ال��نص دالل��ة قطعی��ة، ام��ا القی��اس فظن��ي؛ ألن الوق��ائع الت��ي ل��م  -  ٥

         قطع�ا؛ ألن                                                  بمنطوقھ، إذا تحققت فیھا العل�ة، ثب�ت فیھ�ا الحك�م             یتناولھا النص

                    ب�النص، فھ�ي تعم�ل عم�ل                                               الثابت بداللة النص م�ن الوق�ائع الجدی�دة كالثاب�ت
  .    النص

    ل�م     فم�ا      ال�نص        بمقت�ضى        الثاب�ت       الحكم      وأما    :" :                       قال عبد العزیز البخاري 

     ق�دم ت       وإنم�ا   ،    ال�نص     عل�ى      تق�دم      بشرط    إال       یوجبھ    لم    أي        إثباتھ    في      النص      یعمل
     ذل�ك      مثب�ت     ك�ان      ولم�ا         متناول�ھ      ل�صحة      ال�نص        اقت�ضاء     أمر     ألنھ   ؛     الشرط     ذلك

                                                 

  .ھذه الداللة مع أنھم ینكرون حجیة القیاسكاإلمامیة، فإنھم یقولون ب)١(
إن الخطاب ال :"  ال یقول بھذه الداللة مع انھ ینكر القیاس فیقول:وابن حزم )٢(

 فغیر عداه وما فقط اسمھا حكم قضیة لكل وأن ،فقط لفظھیفھم منھ إال ما قضى 
 مھاس وارد نص من عداھا ما دلیل نطلب لكنا ،بخالفھا وال بوفاقھا ال لھ محكوم
  ". التوفیق تعالى وبا� أحدھما من بد وال ،إجماع من أو فیھ مسموع وحكم

اإلحكام في أصول األحكام ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي : یراجع
دار الحدیث، القاھـرة، الطبعة األولى : ، طبعة٧/٣٥٩ھـ ٤٦٥:المتوفي سنة

  . ھـ١٤٠٤:سنة
 g h i j k l m on p :"تعالى هللا قول أما:" أیضا: وقال 

q r s t u v w x y z { | } ~ � 
 فیھا كان لما اللفظة ھذه غیر یرد لم فلو.٢٣:سورة اإلسراء اآلیة رقم" ¡ 

  ". فقط " z  "قول تحریم إال فیھا كان ولما، قتلھما وال ضربھما تحریم
  .٧/٣٧١إلحكام في البن حزم : یراجع

  .١٣٢، صاألدلة تقویم)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٦٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      ال�نص     إل�ى       مضافا       الحكم     صار        اقتضاه      النص    ألن   ؛    النص     إلى       مضافا       الحكم

         كالثاب�ت      فك�ان   :"      بقول�ھ      أش�ار       وإلی�ھ   ،      ب�الرأي       ثابت�ا      یك�ون    فال   ،       بواسطتھ      أیضا
         كالثابت   ل   األو       الوجھ     على         المقتضى    أو          بالمقتضي        الثابت       الحكم    أي   "     بالنص

        بمنزل��ة         االقت��ضاء       بطری��ق        الثاب��ت    أن        فعرفن��ا   :     األئم��ة     ش��مس     ق��ال   ،     ب��النص

   "      القیاس       بطریق        الثابت        بمنزلة   ال      النص       بداللة        الثابت
(١)

.  
                                                                      أما الوقائع الثابت�ة بالقی�اس یثب�ت فیھ�ا الحك�م ظن�ا؛ ألن العل�ة ف�ي القی�اس - *

   .                                              مبنیة على االجتھاد فھي مظنونة، فیكون الحكم ظنیا

  
                                                         فاألحك�ام الثاب�ة بدالل�ة ال�نص ف�وق األحك�ام الثابت�ة بالقی�اس؛ ألن   :      ھذا       ومن أجل

                  اني، فیك��ون بمنزل��ة                                                   العل�ة ف��ي دالل�ة ال��نص ت��درك باللغ�ة الموض��وعة إلف��ادة المع�

   .                          فإنھا تدرك باالجتھاد والرأي  :                    أما العلة في القیاس               الثابة بالنظم، 

    ألن          بالقی�اس؛      ثاب�ت  ال     ف�وق      ال�نص       بداللة        الثابت   :"  :                         قال سعد الدین التفتازاني 

        ب��الرأي        القی��اس    ف��ي      ی��درك      ألجل��ھ         المنط��وق    ف��ي       الحك��م    أن      یفھ��م      ال��ذي        المعن��ى

        بمنزل�ة       فی�صیر   ،       المع�اني       إلف�ادة          الموض�وعة        باللغ�ة      ال�نص      داللة     وفي   ،        واالجتھاد

  "       بالنظم        الثابت
(٢)

.     

   :        البناني       وقال
(٣)

       ال�نظم      علی�ھ     یدل      الذي        المعنى      یوجد    أن  :  ھي     النص       داللة    :"

    ف��ي       الحك��م    أن        لمعن��اه       اللف��ظ     ذل��ك     وض��ع   :  أي   ،     اللغ��ة      یع��رف    م��ن   ل ك��      یفھ��م     عل��ة

                                                 

  .١/١١٩ البزدوي اإلسالم فخر أصول نع األسرار كشف)١(
  .١/٢٥٦ التوضیح على التلویح شرح)٢(
 بالجامع وجاور ،مصر قدم ،أصولي ،فقیھ ،البناني هللا جاد بن الرحمن عبد: ھو)٣(

 الحدیث وأخذ وغیرھم، الحفني ویوسف كالصعیدي أعالم على  ودرس،األزھر
 ،المغاربة برواق العلوم رأوأق المعقول في ومھر ،وغیره الصباغ أحمد الشیخ على

 على حاشیة: مصنفات منھا لھ، ً      مرارا الرواق ھذا مشیخة وتولى جماعة بھ وانتفع
  .ھـ١١٩٨ : سنة: مات الفقھ، أصول في المحلى شرح
 علي بن عمر بن محمد بن محمد لالمالكیة طبقات في الزكیة النور شجرة:  یراجع
 المجید عبد: علیھ علق، ١/٤٩٤ ھـ١٣٦٠:  سنةالمتوفى، مخلوف سالم ابن

 ،م٢٠٠٣ ،ھـ١٤٢٤ : سنةاألولى الطبعة، لبنان العلمیة، الكتب دار: ، طبعةخیالي
 التونسیین المؤلفین تراجم، ٥/١٣٢ المؤلفین معجم، ٣/٣٠٢ للزركلي األعالم



        
 
 

 
 
  

 

١٦٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

       حنیف�ة     أب�ي     عن�د      أعل�ى     وھو   ،        الموافقة        بمفھوم        المسمى    ھو      وھذا        ألجلھا،         المنطوق

      دالل��ة     وف��ي           واالجتھ��اد،        ب��الرأي        القی��اس    ف�ي      ی��درك        المعن��ى     ذل��ك    ألن   ؛      القی��اس    م�ن

  "  م     بالنظ        الثابت        بمنزلة       فیصیر   ،       المعاني       إلفادة          الموضوعة        باللغة      النص
(١)

.     

                           تقدم داللة النص القطعیة عل�ى   :                                     وعند تعارض داللة النص القطعیة والقیاس  - *

     .                                                                    القیاس؛ للقطع بعلیة الحكم في داللة النص، بخالف العلة في القیاس وهللا أعلم

  

                                                                                                                            

 ،بیروت اإلسالمي، الغرب دار: ، طبعةھـ ١٤٠٨:  سنةالمتوفى، محفوظ محمدل
  .م١٩٩٤ سنة الثانیة الطبعة، لبنان

 متن علىشمس الدین محمد بن أحمد المحلى  الجالل شرح على البنانى حاشیة)١(
  .بیروت الفكر، دار: عةبط، ١/٢٤١ لتاج الدین عبد الوھاب السبكي الجوامع جمع

   



        
 
 

 
 
  

 

١٦٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   اثاطب

  د اص اظ ن اظ واس

                   اللسان، وداللة ال�نص                                               البد أن تكون العلة في داللة النص مفھومة عند أھل   
                                                                 القطعیة متحقق فیھا ھذا الشرط؛ ألن العل�ة ف�ي الم�سكوت عن�ھ متحقق�ة كم�ا 

   .                ھي في المنطوق بھ

                                                                    أما العلة في داللة النص الظنیة، فإنھ ال یمكن القطع بھا؛ الختالف العلماء   
       العل�ة،                                                   فال یمكن القطع بالحكم في المسكوت عنھ الختالفھم في     وعلیھ      فیھا، 

                                                      اختلف العلماء في داللة النص الظنی�ة، ھ�ل ھ�ي م�ن دالل�ة ال�نص           ولھذا فقد 

  - :                                                           أو القیاس، باعتبار أن شرط الداللة غیر متحقق فیھا، على مذھبین
                                                        وھو مذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة وبع�ض الحنفی�ة أن  :           المذھب األول

                                                                 الداللة الظنی�ة م�ن قبی�ل القی�اس؛ ألن من�اط الحك�م خف�ي، ف�المعنى ال�ذي ھ�و 

                                   ، ولذا فقد اختلف العلماء في تحدید                         لیس مفھوما عند أھل اللسان         اط الحكم   من
                                                                    العلة، فالعل�ة ھن�ا تحت�اج إل�ى تأم�ل واجتھ�اد ف�ي تحدی�دھا، ول�ذا فجعلھ�ا م�ن 

     .                            باب القیاس أولى من داللة النص

                       أن دالل��ة ال��نص الظنی��ة م��ن   :                       وھ��و م��ذھب جمھ��ور الحنفی�ة  :              الم�ذھب الث��اني
                                         ن اخ�تالف العلم��اء ف�ي تعی�ین العل��ة ف�ي الدالل��ة  إ  :                      ب�اب دالل�ة ال��نص، وق�الوا

   .                                          الظنیة إنما ھو في المسكوت عنھ ال المنطوق بھ

                                                أن االختالف بین العلماء في تحدید العل�ة ف�ي الم�سكوت   :                وأجیب عن ھذا بـ
                                                                عن��ھ إنم��ا ھ��و ب��سبب اخ��تالفھم ف��ي تحدی��د العل��ة ف��ي المنط��وق ب��ھ، ف��إنھم ل��و 

                                لفوا ف�ي تعیینھ�ا ف�ي الم�سكوت عن�ھ،                                     اتفقوا على العلة في المنطوق بھ م�ااخت

                                                                إذا سبب االختالف في تعیین العلة في المسكوت عنھ ھو ع�دم اتف�اقھم عل�ى 
   .                   العلة في المنطوق بھ

      جل�وس     نح�ن       بینم�ا  :    ق�ال  ا        ھری�رة       أب�ي                   في الصحیحین من حدیث  :     فمثال

  :    ق�ال     ل�ك؟    م�ا  :    ق�ال   ،    ھلكت   هللا      رسول    یا  :     فقال     رجل      جاءه    إذ   ه       النبي     عند
         تعتقھ�ا؟      رقب�ة     تجد    ھل  :  ه   هللا      رسول      فقال       صائم،      وأنا     أتي   امر     على      وقعت

     فھ�ل  :     فق�ال   ال  :    ق�ال           متت�ابعین،       ش�ھرین      تصوم    أن        تستطیع     فھل  :    قال    ال،  :    قال



        
 
 

 
 
  

 

١٦٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

     عل�ى     نح�ن       فبین�ا   ه       النب�ي      فمك�ث  :    ق�ال    ال،  :    ق�ال   ،      م�سكینا      س�تین       إطعام     تجد

           السائل؟     أین  :    قال  ـ         المكتل        والعرق  ـ      تمر      فیھا      بعرق   ه       النبي     أتي     ذلك
      رس�ول    ی�ا     من�ي      أفق�ر      أعل�ى  :      الرج�ل      فق�ال   ،  بھ       فتصدق       خذھا،  :    قال  ،    أنا  :     فقال

       بیت�ي،     أھ�ل    م�ن      أفق�ر     بی�ت     أھ�ل  ـ �         الح�رتین      یری�د  ـ �        البتیھ�ا     ب�ین    ما     فوهللا    هللا؟

  "     أھلك       أطعمھ  :    قال    ثم         أنیابھ،     بدت     حتى   ه       النبي      فضحك
(١)

.   
            إفساد ال�صوم   :                                                لم یتفق العلماء على أن العلة في وجوب الكفارة ھي  :    ھنا  - *

                          بعدم وجوب الكفارة ف�ي األك�ل   :                            ، ولو اتفقوا على ذلك لقالوا      خاصة     لجماع  با

                                                             والشرب في نھار رمضان عمدا، ومن أج�ل ھ�ذا ق�ال بع�ض علم�اء الحنفی�ة 
   .                                                      في سیاق الكالم على داللة النص الظنیة إنھا من قبیل القیاس

         الم��سائل     بع��ض    ف��ي    أن       واعل��م   :"             ف��ي التوض��یح :                 ق��ال ص��در ال��شریعة

       فعلی��ك         بالقی��اس    أم       ال��نص،       بدالل��ة       ثابت��ة      أنھ��ا    ف��ي      كالم��ا   ن    الم��ت    ف��ي          الم��ذكورة
   "    فیھا         بالتأمل

(٢)
.   

  "        الم�سائل     بع�ض    ف�ي    أن       واعل�م   : "    قولھ   :"        بقولھ :                       لكن تعقبھ التفتازاني - *

       بع�ضھا     وف�ي       ال�نص،       لدالل�ة          الم�ذكورة        األمثلة       إیراد    في       القوم      تابع     أنھ   :    یعني
        المعن���ى    ألن          بالمثق���ل؛        بالقت���ل         والق���صاص           باللواط���ة،      الح���د       كوج���وب     نظ���ر

     لما        القیاس    أن    إال   ،      القیاس      قبیل    من     فھو   اً   ً رأی    بل   ،   لغة      یفھم     مما     لیس        الموجب

   "    النص      داللة     فیھ       ادعوا          والقصاص،      للحد       مثبتا     یكن    لم
(٣)

.   

  

   :       الجیون   الم     وقال 
(٤)

  :                        أنك�ر ھ�ذه الدالل�ة ویق�ول :         وال�شافعي         ........  :"

              وم، ب��ل الجم��اع                                                    ال تج�ب الكف��ارة إال بالجم��اع، فالعل�ة عن��ده ل��یس إف�ساد ال��ص

                                                 

  .سبق تخریجھ)١(
  .١/٢٥٦التوضیح على التنقیح )٢(
  .١/٢٥٧ التوضیح على التلویح شرح)٣(
 الصالحي، المكي، خاصة، بن الرزاق عبد بن هللا عبد بن دسعی أبي بن أحمد: ھو)٤(

 بالحدیث، عارف، مالجیون أو جیون، بشیخ المعروف اللكنوي، الھندوي، ثم
 ،وتعلم نشأ وبھا بالھند،" أمیتي "أھل من ،الحنفیة فقھاء من أصولي، مفسر،
= فعة ، لھ مصنفات ناوقربھ فأكرمھ عالمكیر، بالسلطان واتصل دلھي، إلى وانتقل

 تعریفات مع الشرعیة اآلیات بیان في األحمدیة التفسیرات "كتبھ من: منھا=



        
 
 

 
 
  

 

١٧٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                              إن ع�د ھ�ذه األحك�ام ف�ي الدالل�ة ال یح�سن؛ ألن ال�شافعي    :                فق�ط، ولھ�ذا ق�الوا

                                                                 لم یعرف ھذا مع أنھ من أھل اللسان، فكان ینبغي أن یعد ف�ي القی�اس،  :
  "                      ومثل ھذا كثیر لنا ولھ

(١)
.   

   :                     وق���د ب���ین اإلم���ام اإلس���نوي   - *
(٢)

     ق���ال    ....  :"                  ھ���ذا األم���ر أی���ضا فق���ال  

          اإلفطار     على       قیاسا       باألكل         باإلفطار         الكفارة        أوجبوا   ة      الحنفی     وألن   :       الشافعي
    ع�ن         الحنفی�ة         واعت�ذرت   ،    عمدا      قتلھ     على       قیاسا     خطأ       الصید     قتل     وفي         بالجماع

      وأما   ،      األشیاء     ھذه    في      وجدت    قد        القیاس       حقیقة     فإن        ینفعھم   ال     بما       األمور     ھذه

    ف�ي           تق�دیراتھم     إل�ى       ذھبوا     حتى      فیھا         الحنفیة     قاس    قد         الشافعي      فقال   ،        المقدرات
   ،     اآلب��ار    ف��ي      مات��ت     إذا        ال��دواب      س��قوط    ف��ي       فرق��وا      أنھ��م   :    یعن��ي   ،      والبئ��ر       ال��دلو

                                                                                                                            

 أمیتي إلى جثمانھ ونقل بدلھي، : توفي، التفسیر في" الفقھیة المسائل
  .ھـ١١٣٠:سنة
 سركیس موسى بن إلیان بن یوسف لوالمعربة العربیة المطبوعات معجم: یراجع

م، ١٩٢٨ ،ھـ١٣٤٦ بمصر سركیس مطبعة: ، طبعة٢/١١٦٤ ھـ١٣٥١: المتوفى
 نویھض عادلل" الحاضر العصر وحتى اإلسالم صدر من"  المفسرین معجم

ْ       الشیخ اللبنانیة الجمھوریة ُ    م فتي: لھ قدم، ١/٣٩  مؤسسة: ، طبعةخالد حسن َّ
 : سنةالثالثة الطبعة، لبنان ،بیروت والنشر، والترجمة للتألیف الثقافیة نویھض
  . ١/٢٣٣ المؤلفین معجم، ١/١٠٨ للزركلياألعالم  ،م١٩٨٨ ،ھـ١٤٠٩

  .٣٩١- ١/٣٩٠شرح نور األنوار على المنار )١(
  فقیھ أصولي، مفسر، عبد الرحیم بن الحسن بن علي، الشافعي، جمال الدین:ھو)٢(

 وسمع الحدیث ،ھـ٧٢١: قدم القاھرة سنة، ولد بإسنا من صعید مصر،مؤرخ
لوني والسنباطي والسبكي والقزویني واشتغل بأنواع العلوم، وأخذ الفقھ عن الزنك

 ، انتھت إلیھ رئاسة الشافعیة، وولي الحسبة وتصدى لألشغال والتصنیف،وغیرھم
الروضة، واألشباه والنظائر، والھدایة إلى أوھام  المبھمات على: من تصانیفھ

   .ھـ٧٧٢: سنة:وغیرھا، مات الكفایة، 
:  سنةالمتوفى، السالمي رافع بن ھجرس بن محمد الدین تقيل الوفیات: یراجع

 :، طبعةمعروف عواد بشار. د ،عباس مھدي صالح: ، تحقیق٢/٣٧٠ ھـ٧٧٤
، ٣/١٤٧ الكامنة الدررھـ، ١٤٠٢: سنةاألولى الطبعة، بیروت ،الرسالة مؤسسة

  .٣/٣٤٤ للزركلي األعالم، ٨/٣٨٣ الذھب شذرات، ٢/٩٢ الوعاة بغیة



        
 
 

 
 
  

 

١٧١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

    م�ن     أق�ل        الف�أرة     وف�ي       معین�ة     دالء        وذك�روا      وك�ذا     كذا      ینزح         الدجاجة    في        فقالوا

   "     قیاسا       فیكون   ،     إجماع    وال    نص    عن         التقدیر     ھذا      ولیس     ذلك
(١)

.   

                                م��سائل ال��داللئل الظنی��ة م��ن قبی��ل ن   أ :                         مم��ا س��بق یظھ��ر ل��ي وهللا أعل��م- *

                                                           القی��اس، ال م��ن قبی��ل دالل��ة ال��نص؛ لفق��د تحق��ق ش��رط دالل��ة ال��نص فیھ��ا، 

   .                                                           واحتیاج العلة فیھا إلى نظر واسجتھاد، وھذا ھو القیاس وهللا أعلم
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 األسنوي، الحسن بن الرحیم عبد لاألصول على الفروع تخریج في التمھید)١(
، ھیتو حسن محمد: الدكتور: علیھ وعلق حققھ، ٤٦٧، صھـ٧٧٢: سنة المتوفي

  .ھـ١٤٠٠:سنة األولى الطبعة بیروت، ،الرسالة مؤسسة: طبعة



        
 
 

 
 
  

 

١٧٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اطب اول

  -                           م د اص، و طن         اث       اث   

        م���ع دالل���ة                 تع���ارض دالل���ة ال���نص   :            المطل���ب األول

   .      اإلشارة

   .                 داللة النص والعموم  :              المطلب الثاني

  



        
 
 

 
 
  

 

١٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  رض د اص  د ارة

                    ا وجد م�ا ی�صرفھما ع�ن                                             یثبت الحكم قطعا بداللة النص وداللة اإلشارة، وإذ

                ؛ وذل��ك ألن الحك��م                                             القط��ع كالتاوی��ل والتخ��صیص، ف��إن الحك��م یك��ون ظنی��ا

                                                                      الثابت باإلشارة ثابت بنفس اللفظ، والثابت بالداللة ثابت بالنص أیضا، ول�ذا 
            فة إل�ى ال�نص                                           الثابت بالداللة كالثابت باإلشارة من حیث اإلض�ا  :            قال العلماء

                            بینھما یتفاوتان قوة وضعا                                دون الرأي واالجتھاد، ولكن التعارض
(١)
.   

     وإن      ال�نص        بإش�ارة         كالثاب�ت      ال�نص       بدالل�ة        الثاب�ت   :"  :              قال السرخ�سي - *
    م��ن     ض��رب       منھم��ا      واح��د     وك��ل           المقابل��ة،     عن��د         التف��اوت        بینھم��ا      یظھ��ر     ك��ان

     ..."       المعنى     حیث    من       واآلخر       اللفظ     حیث    من        أحدھما        البالغة
(٢)

.   

                       م داللة اإلشارة عل�ى دالل�ة                                             فعند التعارض ـ كما قرر علماء الحنفیة ـ تقد- *
  - :                  النص، وذلك لما یلي

                                                                أن داللة اإلشارة تدل عل�ى الحك�م ب�نفس الف�ظ وال�صیغة التزام�ا، فیوج�د - ١

                                                                    فیھا النظم والمعنى اللغوي معا، أما داللة النص فإنھا ت�دل عل�ى الحك�م ع�ن 
   .                                 طریق فھم المناط عن طریق اللغة فقط

                            ا م��أخوذة م��ن ال��نظم، أم��ا دالل��ة                                  أن دالل��ة اإلش��ارة دالل��ة مباش��رة؛ ألنھ��- ٢

                                                              النص فھ�ي دالل�ة غی�ر مباش�رةفإنھا بواس�طة المن�اط وتحقق�ھ ف�ي الم�سكوت 
                                                                عن��ھ، وال��دال بالمباش��رة أق��وى م��ن الدال��ة بالواس��طة، والمنط��وق أق��وى م��ن 

   .                                                         المفھوم، وبھذا ترجح داللة اإلشارة على داللة النص عند التعارض

   :            قال ابن مل�ك 
(٣)

          م�ن حی�ث إن   "               الثاب�ت باإلش�ارة            والثاب�ت ب�ھ ك       ......"  :"
                     ف�إن اإلش�ارة تق�دم عل�ى  "               إال عن�د التع�ارض "                         كال منھما یوجب الحك�م قطع�ا 

                                                 

: ، طبعة٥٢٩شرح المنار لعبد اللطیف ابن عبد العزیز الشھیر بابن ملك، ص)١(
  .ھـ١٣١٥المطبعة العثمانیة، استنانبول، سنة

  .١/٢٤٢ السرخسي أصول)٢(
 المعروف الحنفي الفقیة الرومي الدین مینأ بن العزیز عبد بن اللطیف عبد: ھو)٣(

=  في األنوار مشارق شرح في األزھار مبارق لھ ،المبرزین من، ملك بابن
 تیرة بلدة في ویدرس یسكن كان الساعاتي البن البحرین مجمع وشرح ،الحدیث=

  .ھـ٨٠١:سنة بھا توفى نأ إلى زمیرأ مضافات من



        
 
 

 
 
  

 

١٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                                الدالل��ة؛ ألن فیھ��ا وج��د ال��نظم والمعن��ى اللغ��وي، وف��ي الدالل��ة ل��م یوج��د إال 

                                                             المعن���ى اللغ���وي، فتقاب���ل المعنی���ان وبق���ي ال���نظم ف���ي اإلش���ارة س���الما ع���ن 
   "              المعارضت فرجحت

(١)
.   

   :        اللكنوي     قال 
(٢)

                   ف�إن الثاب�ت باإلش�ارة     :"                        في حاشیتھ عل�ى قم�ر األقم�ار  

                                     والثاب��ت بالدالل��ة ثاب��ت بواس��طة معن��ى الزم              ة ب��ال واس��طة،     ظم لغ��         ثاب��ت ب��الن
  "            لمدلول النص

(٣)
 .    

                                                          وب��النظر ف��ي تع��ارض دالل��ة اإلش��ارة م��ع دالل��ة ال��نص، وك��ون أن دالل��ة - *

      عن��د                                                      اإلش��ارة تق��دم عل��ى دالل��ة ال��نص عن��د التع��ارض، ھ��ذا ھ��و الم��شھور
        جمھور 

                                                الحنفیة، فلم یرتض ھذا التقدیم بعض علماء الحنفیة 
(٤)

.   

                                                                                                                            

 ، ھدیة العارفین١/٣٧٤ الطالع البدر، ٤/٣٢٩ للسخاوي الالمع الضوء: یراجع
  .٤/٥٩ للزركلي األعالم، ٦/١١ المؤلفین معجم، ١/٦١٧

: ، طبعة٥٢٩شرح المنار لعبد اللطیف ابن عبد العزیز الشھیر بابن ملك، ص)١(
  .ھـ١٣١٥المطبعة العثمانیة، استنانبول، سنة

، وشرح التلویح ١/٣٩٨كشف األسرار شرح المصنف على المنار :  أیضاویراجع
  .١/٢٥٥على التوضیح 

 ،الحنفي الھندي،، األنصاري اللكنوي هللا أمین محمد بن الحلیم عبد محمد: ھو)٢(
: ، لھ مصنفات نافعة منھاالقدیم والطب بالحكمة علم لھ فاضل، ،صوليأ فقیھ

 وقمر الطب، في عوض بن نفیس شرح على وحاشیة منطق،في  األربعة األقوال
: وغیره مات  ،الفقھ أصول في المنار، شرح في األنوار نور على حاشیة األقمار

  .ھـ١٢٨٥: سنة
  .١٠/١٢٩ المؤلفین معجم، ٦/١٨٧ للزركلي األعالم: یراجع

حاشیة قمر األقمار على نور األنوار للعالمة محمد عبد الحلیم اللكنوي شرح )٣(
  .مكتبة البشرى، باكستان: ، طبعة١/٤٢٠ المنار

=  ھذه من:"...صاحب مسلم الثبوت وشارحھ حیث قال: ومن ھؤالء العلماء)٤(
 اإلشارة على العبارة فتقدم ،وضعا أقدم ھو ما التعارض عند یترجح األقسام=

 بنفس ثابتة لكونھا ؛الداللة على اإلشارة وتقدم ،الثانیة دون لھا مسوقا األولى لكون
 المعنیان فتعارض ،فقط النظم بمعنى ثابتة فھي الداللة وأما ،معناهوب النظم

 على راجحة والداللة ،الكشف في كذا ،بھ فیعمل ،سالما النظم وبقى فیتساقطان
 ولیس ،الضرورة موضوع غیر في یثبت فال ،ضروري االقتضاء نأل ؛االقتضاء

 ؛علیھ تقدم حتى ،القیاس فوق قوتھا لكن ،فافھم الداللة عارض إذا ما جملتھ من



        
 
 

 
 
  

 

١٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  

                    أن الثاب��ت باإلش��ارة  :             وال��سبب ف��ي ھ��ذا
(١)

                        غی��ر مق��صود لل��شارع أص��ال، 
                                                              والثابت بداللة النص مقصود لل�شارع قطع�ا، فكی�ف یق�دم م�ا ل�یس بمق�صود 

   .                        أصال على ما ھو مقصود قطعا

  
                          ة ثاب�ت تبع��ا ـ كم�ا ق�ال ص��در                 أن الثاب�ت باإلش�ار  :                 وعل�ى ف�رض الت�سلیم  - *

                        لوضوحھ، فكیف یستویان ؟                               فالثابت بداللة النص مقصود أصالة           الشریعة ـ 

  
                                  ثاب�ت بواس�طة العل�ة ال مباش�رة ف�صحیح،                             أما ك�ون الثاب�ت بدالل�ة ال�نص - *

                                                          لك��ن ھ��ذه العل��ة واض��حة ی��دركھا ك��ل م��ن یع��رف اللغ��ة ـ ف��ضال ع��ن أھ��ل

                      إنھ�ا أق�وى مم�ا یثب�ت ع�ن  ف  ذ                               جعلھ�ا بمثاب�ة عب�ارة ال�نص، وحینئ�          االجتھ�اد ـ 
                                                 طریق اللزوم العقلي، وقد یكون من اللوازم البعیدة

(٢)
.   

  

                                                               كما أن داللة النص قد تكون مقصودة، فكی�ف نق�دم علیھ�ا دالل�ة اإلش�ارة - *
   .     مطلقا

  

                   أن دالل�ة اإلش�ارة غی�ر    ...  :"                        في حاشیتھ عل�ى قم�ر األقم�ار  :             قال اللكنوي 
                         دة، فكی�ف تق�دم اإلش�ارة عل�ى                                     مقصودة، وأما داللة ال�نص فق�د تك�ون مق�صو

                                                                                                                            

 ماال رجحان ألن ؛فیھ ما وفیھ :قالوا كذا، القیاس بخالف لغویة الدالالت ھذه نأل
 ،ضروریا كان ما أو ،الداللة في كما ،یقصد ما على اإلشارة في كما ،أصال یقصد

  ".تأمل محل االقتضاء في كما
ة عن  وفي ھذا القول وضوح في الرد على من ادعى سالمة النظم في اإلشار-*

  .المعارضة
  .٢/١٤٣فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : یراجع

  .على مذھب جمھور الحنفیة)١(
  .٢٦٦-٢٦٥المناھج األصولیة، ص)٢(



        
 
 

 
 
  

 

١٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                                داللة النص مطلق�ا، ف�الحق أن�ھ ینظ�ر عن�د التع�ارض، فم�ا ك�ان منھم�ا أكث�ر 

 "                   قوة یكون أحق بالعمل
  (١)

   .                    وھو الراجح وهللا أعلم
  

  

  

  

                                                 

  .١/٤٢٠حاشیة قمر األقمار للكنوي شرح المنار )١(



        
 
 

 
 
  

 

١٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

ب اطا               

  د اص واوم

  

     وھ�ذا                                                         الثابت بداللة ال�نص ال یحتم�ل التخ�صیص، بمعن�ى أن�ھ ال عم�وم ل�ھ،   

                       محل اتفاق بین العلماء
(١)

.   
  

   :                           واختلفوا في سبب ھذا االمتناع
    ل�ھ،                                                إن التخصیص عب�ارة ع�ن أن أص�ل الك�الم غی�ر متن�اول :          فقال بعضھم

                                        ثاب��ت بمعن��ى ال��نص لغ��ة، وإذا ك��ان معن��ى ال��نص                       والحك��م الثاب��ت بالدالل��ة 

      یحتم��ل                                                           متن��اوال ل��ھ لغ��ة، ال یحتم��ل ك��ون ال��نص غی��ر متن��اوال ل��ھ لغ��ة، وإنم��ا

  ال                                                       اج��ھ م��ن أن یك��ون موجب��ا للحك��م فی��ھ ب��دلیل یعت��رض، وھ��ذا ن��سخ   أخر
      تخصیص 

(٢)
.   

   ؛       التخ�صیص       یحتم�ل   ال      ال�نص        بمقتضى        الثابت   :"  :                  قال اإلمام السرخسي 

       بدالل��ة         والثاب��ت         العم��وم،        احتم��ال     فی��ھ      فیم��ا          والتخ��صیص   ،  ل��ھ      عم��وم   ال    ن��ھ أل
       الك��الم     أص��ل    أن      بی��ان         التخ��صیص   ن أل   ؛    أی��ضا         التخ��صیص       یحتم��ل   ال      ال��نص

      لغ��ة،      ال��نص       بمعن��ى      ثاب��ت         بالدالل��ة        الثاب��ت       الحك��م    أن و  ..    ....  ل��ھ       تن��اول م     غی��ر

        متن�اول     غی�ر      كون�ھ        احتم�ال      یبق�ى   ال     لغ�ة    لھ        متناوال      النص      معنى     كان        وبعدما
   ،     یعت��رض       ب��دلیل     فی�ھ       للحك��م   ا ب� ج  مو      یك��ون    أن    م�ن        إخراج��ھ       یحتم�ل       وإنم��ا   ،  ل�ھ

   "      تخصیصا   ال      نسخا      یكون      وذلك
(٣)

.   

  

                                                 

 ال بالداللة الثابت ألن مماثلة؛ فال التخصیص قبول وأما:" :قال التفتازاني )١(
  ".یقبلھ
  .١/٢٥٥ التوضیح على التلویح حشر: یراجع

، كشف األسرار ٢/٣٧٢ للبخاري األسرار كشف، ١/٢٥٤ السرخسي أصول)٢(
  .٢/٨٣، حاشیة األزمیري على المرآة ١/٣٩٢شرح المصنف على المنار 

  .١/٢٥٤ السرخسي أصول)٣(



        
 
 

 
 
  

 

١٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

        الخ��صوص       یحتم��ل   ال      ال��نص     الل��ة  بد         والثاب��ت " :    قول��ھ   :"  :             وق��ال البخ��اري 

   ،      العم��وم      یقب��ل     ألن��ھ   ؛       التخ��صیص       یحتم��ل   ال         المقت��ضى    أن     كم��ا   :    یعن��ي  "     أی��ضا
      بی�ان         التخصیص      معنى    ألن   ؛    أیضا         التخصیص       یحتمل   ال         بالداللة        الثابت      فكذا

      ثاب��ت         بالدالل��ة        الثاب��ت       الحك��م    أن      بین��ا     وق��د   ،  ل��ھ        متن��اول     غی��ر       الك��الم     أص��ل    أن

        احتم�ال      یبق�ى   ال   ،   لغ�ة    ل�ھ        متن�اوال    نص  ال      معنى     كان        وبعدما     لغة      النص       بمعنى
     فی��ھ       للحك��م       موجب��ا      یك��ون    أن    م��ن        إخراج��ھ       یحتم��ل       وإنم��ا   ،      متن��اول     غی��ر      كون��ھ

   "      تخصیصا   ال      نسخا      یكون      وذلك   ،    علیھ       یعترض       بدلیل
(١)

.   

  
        األلف�اظ،                                            إن العم�وم یج�ري ف�ي المع�اني، ول�یس م�ن خ�واص :          وقال بعضھم

             ال�نص إذا ثب�ت                        ل�یس لع�دم عمومھ�ا، فمعن�ى                          فامتناع تخ�صیص دالل�ة ال�نص

                                                ال یحتمل أن یكون ذلك المعنى علة لھ ف�ي بع�ض ال�صور،                 كونھ علة للحكم
   .                        فالمعنى شيء واحد ال یتعدد

                                                             فإذا قلنا بالتخصیص ال یكون على لھذا الحكم في بع�ض ال�صور، فیل�زم   - *

                                                         كون��ھ عل��ة الحك��م وغی��ر عل��ة ل��ھ، وھ��و مح��ال، وق��د ب��ین ذل��ك ف��ي ك��شف 
                                تأفیف مثال ف�ي موض�ع ال�نص ھ�و األذى،                   أن الموجب لحرمة ال  :          األسرار بـ

                             ھو عل�ة وغی�ر عل�ة، وھ�ذا تن�اقض؛   :                                  والشرع جعلھ علة الحرمة، فكأنھ قال

                                                           ألن��ھ ال یت��صور أن یوج��د األذى وال توج��د الحرم��ة، فأینم��ا وج��دت العل��ة 
                                 وجدت الححرمة وال یسمى ھذا تعمیما

(٢)
.   

  

                                                 

  .٢/٣٧٢ للبخاري األسرار كشف)١(
  .١/٣٩٢كشف األسرار شرح المصنف على المنار )٢(
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   اخلامتة
                                            م الصالحات، وبمنھ تب�ارك الطیب�ات، وأش�ھد أن ال                      الحمد � الذي بفضلھ تت  

                                                                 إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن سیدنا محم�دا عب�ده ورس�ولھ، اللھ�م 

                                                       ص��ل وس��لم علی��ھ ص��الة وس��الما ال ینقطع��ان أب��دا، وعل��ى اآلل وال��صحب 

                                            أجمعین، والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین

  وبعد،،،

             ، وم�ا یتعل�ق                        هللا ومعیتھ، متدبرا كتاب�ھ                              فما أروع أن یعیش المؤمن في كنف  

                                         ، فق��د ع��شت ف��ي رح��اب ھ��ذا البح��ث المب��ارك ع��دة                    ب��ھ م��ن العل��وم ال��شرعیة

                                                          أش��ھر، أقل��ب ص��فحات أمھ��ات المراج��ع، موص��ولة بجھ��ود الب��احثین ف��ي

                                                                عصرنا، أجمع مسائلھ، وأقف على أبعاده، فكان أبرز م�ا توص�لت إلی�ھ م�ن 

  - :            نتائج ما یلي

  .        استنباطا                               ت بمعنى النص لغة ال اجتھادا وال                     أن داللة النص ھي ما ثب -  ١

  ،         الموافق��ة        بمفھ��وم            عن��د الجمھ��ور        ت��سمى              عن��د الحنفی��ة            أن دالل��ة ال��نص -  ٢

  .                بالقیاس الجلي  :                     وسماھا اإلمام الشافعي 

                                                        ترج��ع أق��سام دالل��ة ال��نص إل��ى ق��سمین ھم��ا دالل��ة ال��نض القطعی��ة أو  -  ٣

  .                                      الضروریة، وداللة النص الظنیة أو النظریة

                                          على العلة في داللة النص لغوي مح�ض، ام�ا م�نھج                أن منھج التعرف  -  ٤

  .                                                         التعرف على العلة في القیاس فعقلي، قائم على االجتھاد والرأي
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                                                          أن داللة ال�نص القطعی�ة أو ال�ضروریة ال�صحیح أنھ�ا م�ن قبی�ل دالل�ة  -  ٥

                                                           ال��نص، أم��ا دالل��ة ال��نص الظنی��ة أو النظری��ة فال��صحیح أنھ��ا م��ن قبی��ل 

  .                         ظر واجتھاد وھذا ھو القیاس                                القیاس ألن العلة فیھا تحتاج إلى ن

                                                            اعتبر بعض العلماء أن دالل�ة ال�نص القطعی�ة م�ن قبی�ل القی�اس الجل�ي  -  ٦

                                                            مخالفین في ذلك جمھور الحنفیة، والحقیقة أن الخالف لفظ�ي ال ثم�رة 

  .        علمیة لھ

           أن الوق�ائع   :                                                    أن الحكم الثابت بداللة النص یثبت بھا قطع�ا، وبی�ان ذل�ك -  ٧

                         یثب��ت الحك��م فیھ��ا قطع��ا إذا         منطوق��ھ                               الجدی��دة الت��ي ل��م یتناولھ��ا ال��نص ب

  .                                   تحقق فیھا العلة؛ ألنھ ثابت بنفس النص

        فتق�دم                              تتفاوت قوة وضعفا عند التعارض،                          األحكام الثابتة بالدالالت  أن -  ٨

    ... .                     داللة النص على االقتضاء     داللة 
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  فهرس األحاديث واآلثار

  

  ا  طرف ادث وار

  ١٥٢  زانیان فھما الرجل الرجل أتى إذا

  ١٥٧  اعتقوا عنھ رقبة

  ١٠٦  إلي تختصمون وإنكم بشر، اأن إنما

  ١٢٧  علي فأقمھ فاحشة، أصبت إني

  ١٤٠  حجرین بین رض قد رأسھا وجد جاریة

  ١٦١  كفارة لھن لیس خمس

  ١٥٩  علیھ القود ولم یوجب كفارة هل رجال، فأوجب النبي قت

  ١٣٦  ال قود إال بالسیف

  ١٤٤  هللا بكتاب بینكما ألقضین

  ١٥٠  الفاعل فاقتلوا ،لوط قوم عمل یعمل وجدتموه من

ْ    من ُِ     ی رد َ ِ    بھُ   هللا ِ ً       خیرا ِ ْ ُ    ی فقھھ  َ     ُْ ِّ ِ       الدین ِ   في َ ِّ  ٩٧  

  ١٧٣  صائم وأنا امرأتي على وقعت: قال لك؟ ما: قال ،ھلكت

  ١٥٢  تزنوا ال فروجكم احفظوا قریش، شباب یا

  ١٥١  منكسا القریة في بناء أعلى من بھ یرمى

  ١٤٨  بناء أعلى في أسفل إلى أعلى من یلقى
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 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  فهرس األعالم 

  ا   اوة  ام

  ١٧٤  ھـ١١٣٠   هللا عبد بن سعید أبي بن أحمد

  ١٣١  ھـ٣٧٠  أحمد بن علي، أبو بكر الرازي

  ١٤٠  ھـ٩٣  أنس بن مالك بن النضر األنصاري

  ١٥٩  ھـ٧٢  الحارث بن سوید، أبو عائشة

  ١٢٦  ھـ٧٤  سعد بن مالك بن سنان

  ١٧٢  ھـ١١٩٨  لبنانيا هللا جاد بن الرحمن عبد

  ١٢٢  ھـ٥٩  عبد الرحمن بن صخر

  ١٧٥  ھـ٧٧٢   اإلسنويعبد الرحیم بن الحسن بن علي

  ١٧٨  ھـ٨٠١  ملك ابن العزیز عبد بن اللطیف عبد

  ١٣٦  ھـ١٣   هللا بن أبي قحافة عبد

  ١٢٩  ھـ٦٢٠  عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة

  ١٢٤  ھـ٤٣٢  عبد هللا بن عمر بن عیسى الدبوسي

  ١٥٢  ھـ٤٢  عبد هللا بن قیس بن سلیم أبو موسى األشعري

  ٩٩   ھـ٤٩٣   بن محمد بن الحسین، أبو الحسن علي

  ١٢٦  ـــ  ياألسلم ماعز

  ١٤٣  ھـ١٧٩  مالك بن أنس بن مالك األصبحي

  ١٦٥  ھـ١١١٩  محب هللا بن عبد الشكور

  ١٠٧  ھـ٤٩٠  محمد بن أحمد بن أبي سھل، أبو بكر، السرخسي
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  ١٣٣  ـھ٢٠٤  الشافعيدریس بن العباس محمد بن إ

  ا   اوة  ام

  ١٣٩  ھـ١٨٩  فرقد بن الحسن بن محمد

  ١٢٠  ھـ٤٠٣  ِ                               محمد بن الطیب بن محمد الباقالني

  ١٣٣  ھـ٨٣٤  الفناري محمد بن حمزة بن محمد

  ١٦٤  ھـ٨٦١  الھمام ابن الحمید، عبد بن الواحد عبد بن محمد

ُ   محمد بن فرام رز   ١١٤  ھـ٨٨٥             

  ١٦٤  ھـ٨٧٩  ابن أمیر حاج محمد بن محمد بن محمد

  ١٦٧  ھـ٥٠٥  محمد بن محمد بن محمد الغزالي

  ١٥٦  ھـ١٢٤  محمد بن مسلم بن عبد هللا

  ١٠٥  ھـ٧١١  منظور ابن الفضل أبو علي، بن مكرم بن محمد

  ١٧٩  ھـ١٢٨٥  اللكنوي هللا أمین محمد بن الحلیم عبد محمد

  ١١٣  ھـ٧٩٢  التفتازاني عمر بن مسعود

  ١٠٨  ھـ١١٥٥  اإلزمیري الرحمن عبد بن مصطفى

  ١٦٨  ھـ٤٨٩  ابن السمعاني منصور بن محمد عبد الجبار

  ١٣٠   ھـ١٥٠  زوطى بنالنعمان بن ثابت بن 

  ١٠٦  ھـ٥٩  ھند بنت أبي أمیة بن المغیرة

  ١٥٧  ھـ٨٣   واثلة بن األسقع بن عبد العزى

  ١٣٩  ھـ١٨٢  یعقوب بن إبراھیم بن حبیب
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 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

 رس املصادر واملراجعفه
                                                          اإلحكام في أصول األحكام ألبي محمد عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن ح�زم األندل�سي  -  ١

                                   دار الح���دیث، القاھ���ـرة، الطبع���ة األول���ى   :         ھ���ـ، طبع���ة   ٤٦٥ :           المت���وفي س���نة
    .   ھـ    ١٤٠٤ :   سنة

         المت�وفي   ،     الح�سن     أب�و       اآلم�دي      محم�د    ب�ن     عل�ي   ل      األحك�ام      أصول    في        اإلحكام -  ٢
   ،      العرب���ي        الكت���اب     دار  :  ة   طبع���  ،        الجمیل���ي     س���ید  .  د  :      تحقی���ق  ،   ھ���ـ   ٦٣١ :   س���نة

   .  ھـ    ١٤٠٤  :      سنة     األولى        الطبعة  ،      بیروت
    ب�ن        ال�رحمن     عب�د ل      مال�ك       اإلم�ام     فق�ھ    ف�ي         الم�سالك      أش�رف     إلى        السالك       إرشاد -  ٣

  :    س�نة         المت�وفى  ،        الم�الكي       ال�دین      ش�ھاب     زی�د     أب�و           البغدادي،      عسكر    بن      محمد
         وأوالده،        الحلب��ي        الب��ابي       م��صطفى        ومطبع��ة       مكتب��ة      ش��ركة  :       ، طبع��ة  ھ��ـ   ٧٣٢
     عب�د       لقاض�ي   ل     الخ�الف       م�سائل     نك�ت     عل�ى        اإلشراف  ،        الثالثة        الطبعة  ،    مصر

  :        ، تحقی�ق  ھـ   ٤٢٢ :             المتوفي سنة       المالكي          البغدادي     نصر    بن     علي    بن        الوھاب
   ،  ھ�ـ    ١٤٢٠ :     س�نة     األول�ى        الطبع�ة  ،    ح�زم     اب�ن     دار  :       ، طبع�ة    ط�اھر    بن        الحبیب
   . م    ١٩٩٩

      محمد    بن     علي    بن      محمد   ل     األصول     علم    من      الحق       تحقیق     إلي        الفحول       إرشاد -  ٤
       ال�شیخ  :   ل�ھ     ق�دم  ،     بطن�ا     كف�ر   ،    دم�شق        عنای�ة،     ع�زو      أحم�د  :    قیق    ، تح        الشوكاني

        الكت��اب     دار  :       طبع��ة ،     فرف��ور      ص��الح       ال��دین     ول��ي          وال��دكتور  ،      الم��یس      خلی��ل
    .  م    ١٩٩٩   ھـ،    ١٤١٩ :     سنة     األولى        الطبعة         العربي،

  ،        القرطب��ي        النم��ري      محم��د    ب��ن   هللا     عب��د    ب��ن      یوس��ف     عم��ر   ي ب��   ، أل        االس��تذكار -  ٥
  ،     مع��وض     عل��ي     حم��د م      عط��ا،      محم��د      س��الم  :      تحقی��ق  ،   ھ��ـ   ٤٦٣   :     س��نة       المت��وفى
   :   س�������نة       األول�������ى        الطبع�������ة  ،      بی�������روت  ،        العلمی�������ة       الكت�������ب     دار   :    طبع�������ة
   . م    ٢٠٠٠   ھـ،    ١٤٢١

      محم�د      هللا ب�ن     عب�د    ب�ن      یوس�ف     عمر       ألبي      األصحاب       معرفة    في          االستیعاب -  ٦
   :     تحقی�ق    ھ�ـ،    ٤٦٣ :   س�نة         المت�وفى   ،       القرطب�ي        النم�ري      عاصم    بن      البر     عبد    بن

       األول����ى        الطبع����ة  ،      بی����روت       الجی����ل     دار  :       ، طبع����ة       البج����اوي      محم����د     عل����ي
   . م    ١٩٩٢   ھـ،    ١٤١٢ :   سنة

    ب�ن      محم�د       الك�رم     أب�ي    بن     علي       الحسن   ي ب أل         الصحابة       معرفة    في        الغابة     أسد -  ٧
   ،     األثی��ر     اب��ن        الج��زري          ال��شیباني        الواح��د     عب��د    ب��ن        الك��ریم     عب��د    ب��ن      محم��د

     عب��د      أحم��د      ع��ادل و   ،    مع��وض      محم��د     عل��ي  :      تحقی��ق    ھ��ـ،    ٦٣٠ :     س��نة       المت��وفى
       األول����������ى        الطبع����������ة  ،        العلمی����������ة       الكت����������ب     دار  :       ، طبع����������ة       الموج����������ود
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   . م    ١٩٩٤   ھـ،    ١٤١٥ :   سنة
    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      أحم�د   ،     الف�ضل   ي ب� أل         ال�صحابة       تمیی�ز    ف�ي        اإلصابة -  ٨

     عب�د      أحم�د      عادل  :          ھـ، تحقیق   ٨٥٢ :     سنة       المتوفى   ،        العسقالني     حجر    بن      أحمد
        الطبع�ة  ،      بی�روت         العلمی�ة       الكتب     دار  :       ، طبعة    معوض      محمد      وعلى         الموجود
   .  ھـ    ١٤١٥ :   سنة       األولى

                  لإلم�ام فخ�ر اإلس�الم  "                          كنز الوصول إلى معرفة األصول   "       البزدوي      أصول -  ٩
       مطبع��ة  :         ھ��ـ، طبع��ة   ٤٨٢ :                               محم��د الب��زدوي الحنف��ي المت��وفى س��نة        عل��ي ب��ن

   .      كراتشي   ،    بریس       جاوید
  ،        السرخ��سي     س�ھل     أب��ي    ب�ن      أحم�د    ب��ن      محم�د   ، ر        ألب��ي بك�       السرخ�سي      أص�ول -   ١٠

   ،  ھ�ـ    ١٤١٤  :          األولى سنة        الطبعة  ،      لبنان   ،     بیروت   ،       العلمیة        الكتاب     دار  :     طبعة
     . م    ١٩٩٣

  ،       السلمي     عوض    بن      نامي    بن      عیاض ل  ُ    ُجھلھ    یھ    الفق     یسع   ال            الفقھ الذي      أصول -   ١١
       األول�ى        الطبع�ة  ،         ال�سعودیة         العربیة         المملكة   ،      الریاض   ،        التدمریة     دار  :     طبعة
     . م    ٢٠٠٥   ھـ،    ١٤٢٦ :   سنة

         الزركل�ي       ف�ارس،    ب�ن     عل�ي    ب�ن      محم�د    ب�ن       محم�ود    ب�ن       ال�دین    ی�ر    لخ     األعالم -   ١٢
        الطبع��ة  ،        للمالی��ین       العل��م     دار  :     طبع��ة    ھ��ـ،     ١٣٩٦ :     س��نة       المت��وفى  ،        الدم��شقي
   . م    ٢٠٠٢   :     سنة    مایو      أیار   ،  شر ع         الخامسة

   هللا     عب�د    ب�ن      قل�یج    ب�ن        مغلط�اي    ، لل      الرج�ال       أس�ماء    ف�ي        الكم�ال       تھ�ذیب       إكمال -   ١٣
  ،   ھ�ـ   ٧٦٢  :    س�نة         المت�وفى       ال�دین     ع�الء         الحنفي،        الحكري        المصري         البكجري

        الطبع�ة  ،        الحدیث�ة         الف�اروق   :    طبع�ة      محمد    بن      عادل        الرحمن     عبد     أبو  :      تحقیق
   . م    ٢٠٠١   ،  ـ  ھ    ١٤٢٢ :     سنة     األولى

         المت�وفى  ،       القرش�ي         المطلب�ي        العباس    بن       إدریس    بن      محمد   هللا   د  عب   ي ب أل     األم -   ١٤
   . م    ١٩٩٠ ،  ھـ    ١٤١٠ :     ، سنة     بیروت   ،       المعرفة     دار  :       ، طبعة  ھـ   ٢٠٤ :   سنة

     حج�ر    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      أحم�د       الف�ضل   ي ب� أل      العمر         بأبناء       الغمر       إنباء -   ١٥
        لل���شئون       األعل���ى        المجل���س  :       ، طبع���ة    حب���شي     ح���سن   : ق      ، تحقی���        الع���سقالني
   . م    ١٩٦٩   ،  ھـ    ١٣٨٩ :     ، سنة   مصر        اإلسالمي        التراث       إحیاء      لجنة   ،       اإلسالمیة

  :        المت�وفى     س�عد     أب�و          الم�روزي،       من�صور    ب�ن      محمد    بن        الكریم     عبد   ل   ساب   األن -   ١٦
  :       ، طبع�ة     وغی�ره         الیم�اني         المعلم�ي      یحی�ى    ب�ن        الرحمن     عبد   :       ، تحقیق  ھـ   ٥٦٢

   :     س���نة     األول���ى        الطبع���ة  ،     آب���اد      حی���در            العثمانی���ة،         المع���ارف       دائ���رة      مجل���س
   . م    ١٩٦٢   ،  ھـ    ١٣٨٢
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       محم��د،    ب��ن         إب��راھیم    ب��ن       ال��دین    ین    ل��ز      ل��دقائق ا     كن��ز     ش��رح        الرائ��ق       البح��ر -   ١٧
        الكت�اب     دار   :    طبع�ة    ھ�ـ   ٩٧٠ :     س�نة       المت�وفى   ،      الم�صري      نجیم      بابن         المعروف
   .       الثانیة        الطبعة  ،       اإلسالمي

    ب�ن       م�سعود    ب�ن     بك�ر     أب�و        ال�دین،     ع�الء ل         ال�شرائع       ترتی�ب    ف�ي         ال�صنائع       بدائع -   ١٨
  ،        العلمی�ة       الكت�ب     دار  :       ، طبعة  ھـ   ٥٨٧  :      سنة       المتوفى  ،       الحنفي          الكاساني      أحمد

   . م    ١٩٨٦   ،  ھـ    ١٤٠٦   :     سنة       الثانیة        الطبعة       بیروت، 
          ، المت�وفي       القرش�ي      كثی�ر    ب�ن     عمر    بن         إسماعیل        الفداء   ي ب   أل         والنھـایة         البدایة -   ١٩

     دار  :       ، طبع��ة      الترك��ي        المح��سن     عب��د      هللا ب��ن     عب��د  :          ھ��ـ، تحقی��ق   ٧٧٤   :   س��نة
     . م    ١٩٩٧     ھـ،    ١٤١٨   :   سنة       األولى        الطبعة       ، مصر،     ھـجر

    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      محم�د ل        السابع       القرن     بعد    من        بمحاسن        الطالع       البدر -   ٢٠
   ،       المعرف��ة     دار  :     طبع��ة    ھ��ـ،     ١٢٥٠ :     س��نة       المت��وفى        الیمن��ي            هللا ال��شوكاني     عب��د

   .     بیروت
   ي ب� أل        الكبی�ر       ال�شرح    ف�ي         الواقعة        واألثار         األحادیث       تخریج    في        المنیر       البدر -   ٢١

  :        ، تحقی�ق  ھ�ـ   ٨٠٤  :    س�نة         المت�وفى         ال�شافعي      أحم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن     عم�ر     حفص
     دار  :       ، طبع��ة    كم��ال    ب��ن       ویاس��ر   ن     س��لیما    ب��ن   هللا      وعب��د       الغ��یط     أب��و       م��صطفى

   . م    ٢٠٠٤  ،   ھـ    ١٤٢٥ :     سنة   ولى  األ        الطبعة  ،         السعودیة  ،       الریاض   ،      الھجرة
    ب�ن      أحم�د       ال�دین      مظف�ر   ل     األص�ول     عل�م     إل�ى        الوص�ول       نھایة  :   أو        النظام      بدیع -   ٢٢

  ،       ال��سلمي      مھ��دي    ب��ن      غری��ر    ب��ن     س��عد  :        ، تحقی��ق   ٥٥٠ / ٢          ال��ساعاتي    ب��ن     عل��ي
  ،    عل�ي        ال�دایم     عب�د      محمد   د        بإشراف       القرى    أم       جامعة         دكتوراة       رسالة  :     طبعة
   . م    ١٩٨٥   ،  ھـ    ١٤٠٥  :    سنة

     ج�الل      بك�ر،     أب�ي    بن        الرحمن     عبد   ل       والنحاة          اللغویین       طبقات    في        الوعاة      بغیة -   ٢٣
  ،        إب�راھیم       الفضل     أبو      محمد  :  ق      ، تحقی  ھـ   ٩١١ :     سنة       المتوفى  ،        السیوطي       الدین
   .     لبنان   ،       العصریة         المكتبة  :     طبعة

       ال��شرح     عل��ى        ال��صاوي        بحاش��یة         المع��روف         الم��سالك      ألق��رب        ال��سالك      بلغ��ة -   ٢٤
      أق�رب        الم�سمى        لكتاب�ھ         ال�دردیر       ال�شیخ     شرح    ھو        الصغیر       الشرح و        الصغیر
ِلم��ذھب         الم��سالك َِ َْ      ِ َِ ِاإلم��ام  َْ َ ِ ْ      ِ َ ِ ِمال��ك  ْ َ    ِ           الخل��وتي،      محم��د    ب��ن      أحم��د        العب��اس   ي ب��   ، ألَ
  ،        المع�ارف     دار  :       ، طبعة  ھـ    ١٢٤١  :    سنة         المتوفى  ،        المالكي         بالصاوي        الشھیر
   .     بیروت

      أحم�د    ب�ن     وس�ى م    ب�ن      أحم�د    ب�ن       محمود      محمد   ي ب أل         الھدایة     شرح    في         البنایة -   ٢٥
  :       ، طبعة  ھـ   ٨٥٥ :   سنة         المتوفى  ،       العینى       الدین     بدر        الحنفى          الغیتابى      حسین    بن
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   :     س�������نة     األول�������ى        الطبع�������ة  ،      لبن�������ان        بی�������روت،  ،        العلمی�������ة       الكت�������ب     دار
   . م    ٢٠٠٠ ،  ھـ    ١٤٢٠

    ب�ن       الخی�ر     أب�ي    ب�ن      یحی�ى        الح�سین   ي ب�   ، أل       ال�شافعي       اإلم�ام      مذھب    في        البیان -   ٢٦
      محمد      قاسم   :       ، تحقیقـ  ھ   ٥٥٨  :      سنة       المتوفى   ،       الشافعي        الیمني          العمراني      سالم

   :   س�������نة       األول�������ى        الطبع�������ة  ،    ج�������دة  ،        المنھ�������اج     دار   :      ، طبع�������ة      الن�������وري
    .  م    ٢٠٠٠ ،  ھـ    ١٤٢١

ُقطلوُب    ب�ن      قاس��م ل         الت��راجم     ت�اج -   ٢٧ ُ ُ     ُ        رم��ضان     خی��ر      محم��د  :        ، تحقی�ق     ودونيُّ    ُّال��س    غ��اُ
   . م    ١٩٩٢    ھـ    ١٤١٣ :     سنة     األولى        الطبعة  ،     دمشق   ،     القلم     دار   :      ، طبعة    یوسف

  هللا      عب��د   ي  أب��   ،     ال��دین   س  شم ل��        واألع��الم           الم��شاھـیر        ووفی��ات       اإلس��الم       ت��اریخ -   ٢٨
     عمر  :      تحقیق    ھـ   ٧٤٨  :      سنة       المتوفى   ،       الذھـبي    بن       عثمان    بن      أحمد    بن      محمد
         الثانی�ة        الطبع�ة  ،      بی�روت        العرب�ي        الكت�اب     دار  :       ، طبع�ة       الت�دمري       ال�سالم     عبد
   . م    ١٩٩٣   ھـ،    ١٤١٣ :   سنة

  ،       الك�وفى        العجل�ى      ص�الح    ب�ن   هللا     عب�د    ب�ن      أحم�د       الح�سن   ي ب� أل        الثق�ات       تاریخ -   ٢٩
   :   س����نة       األول����ى        الطبع����ة  ،      الب����از     دار  :   ع����ة    ، طب  ھ����ـ   ٢٦١  :      س����نة       المت����وفى

  . م    ١٩٨٤ ،  ھـ    ١٤٠٥
     حج�ر    ب�ن      أحم�د    ب�ن      محم�د    ب�ن     علي    بن      أحمد       الفضل   ي ب أل          التھـذیب    یب   تھذ -   ٣٠

   ،      الھ�ـند   ،        النظامیة         المعارف       دائرة  :     طبعة    ھـ،    ٨٥٢ :     سنة       المتوفى  ،         العسقالني
   .  ھـ    ١٣٢٦ :     سنة     األولى        الطبعة

     طی��ب   الخ      مھ��دي    ب��ن      أحم��د    ب��ن      ثاب��ت    ب��ن     عل��ي    ب��ن     حم��د   ، أل     بغ��داد       ت��اریخ -   ٣١
  ،      مع�روف      ع�واد      ب�شار         ال�دكتور  :        ، تحقی�ق  ھ�ـ   ٤٦٣  :      س�نة       المتوفى  ،         البغدادي

   ،  ھ��ـ    ١٤٢٢   :   س��نة       األول��ى        الطبع��ة  ،      بی��روت   ،      اإلس��المي       الغ��رب     دار  :     طبع��ة
   . م    ٢٠٠٢

      ب��ابن           هللا المع��روف      ھ��ـبة    ب��ن       الح��سن    ب��ن     عل��ي        القاس��م       ألب��ي    دم��شق       ت��اریخ -   ٣٢
  ،        العم��روي       غرام��ة    ب��ن      عم��رو  :      تحقی��ق    ھ��ـ،    ٥٧١ :     س��نة       المت��وفى   ،     ع��ساكر

   . م    ١٩٩٥     ھـ،    ١٤١٥ :     ، سنة     الفكر     دار   :    طبعة
    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      أحم�د       الف�ضل   ي ب   أل       المشتبھ        بتحریر         المنتبھ       تبصیر -   ٣٣

  ،       النج��ار     عل��ي      محم��د  :        تحقی��ق ،  ھ��ـ   ٨٥٢ :     س��نة       المت��وفى   ،        الع��سقالني     حج��ر
   .     لبنان   ،     بیروت         العلمیة         المكتبة  :       ، طبعة       البجاوي      محمد     علي  :       مراجعة
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     فخر          البارعي،      محجن    بن   ي  عل    بن       عثمان   ل       الدقائق     كنز     شرح         الحقائق       تبیین -   ٣٤
        الكب��رى         المطبع��ة  :     طبع��ة    ھ��ـ     ٧٤٣ :   س��نة         المت��وفى   ،      الحنف��ي         الزیلع��ي       ال��دین

   .  ھـ    ١٣١٣   :   سنة       األولى        الطبعة  ،         القاھـرة       بوالق،   ،       األمیریة
      محم�د    بن        الرحمن     عبد    بن      محمد ل         الشریفة         المدینة       تاریخ    في         اللطیفة        التحفة -   ٣٥

      األولى        لطبعة   ، ا   نان  لب       بیروت   ،         العلمیة     الكتب  :       ، طبعة       السخاوي     بكر     أبي    بن
   . م    ١٩٩٣  ،   ھـ    ١٤١٤ :   سنة

         المقدس�ي      أحم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن       طاھ�ـر    ب�ن      محم�د       الف�ضل   ي ب أل        الحفاظ       تذكرة -   ٣٦
  :      تحقی��ق    ھ��ـ   ٥٠٧ :     س��نة       المت��وفى  ،          القی��سراني     اب��ن  :   ب��ـ         المع��روف           ال��شیباني،

       األول�ى        الطبع�ة  ،       الریاض         الصمیعي     دار  :       ، طبعة      السلفي        المجید     عبد      حمدي
   . م    ١٩٩٤   ھـ،    ١٤١٥ :   سنة

  :       طبع�ة  ھـ      ١٤٠٨  :      سنة       المتوفى  ،      محفوظ      محمد   ل         التونسیین   ن       المؤلفی       تراجم -   ٣٧
   . م    ١٩٩٤       سنة       الثانیة        الطبعة  ،      لبنان   ،     بیروت         اإلسالمي،       الغرب     دار

         المح�الوي،                                                   تسھیل الوصول إلى علم األص�ول لل�شیخ محم�د عب�د ال�رحمن -   ٣٨
   .  ھـ    ١٣٤١  :                                 مصطفى البابي الحلبي بالقاھرة سنة  :     طبعة

         القاس��م،    ب��ن      جعف��ر    ب��ن     حم��د م    ب��ن       الطی��ب    ب��ن      محم��د ل         واإلرش��اد         التقری��ب -   ٣٩
     عب�د  .  د  :  ق      تحقی  ھـ     ٤٠٣  :      سنة       المتوفى  ،        المالكي          الباقالني     بكر     أبو        القاضي
   :     س�نة       الثانی�ة        الطبع�ة  ،        الرس�الة       مؤس�سة  :       ، طبع�ة    زنی�د     أب�و     عل�ي    ب�ن        الحمی�د
   . م    ١٩٩٨   ،  ھـ    ١٤١٨

       الح�اج      أمی�ر      ب�ابن         المع�روف      محم�د    ب�ن      محم�د    ب�ن      محم�د   ل        والتحبیر         التقریر -   ٤٠
        الطبع�ة       بی�روت،          العلمی�ة       الكت�ب    دار    :      ، طبعة  ھـ ٩  ٨٧ :     سنة  فى       ، المتو      الحنفي
     . م    ١٩٨٣ ،  ھـ    ١٤٠٣ :     سنة       الثانیة

      عی��سى    ب��ن     عم��ر    ب��ن   هللا     عب��د     زی��د   ي ب��   أل     الفق��ھ      أص��ول    ف��ي       األدل��ة       تق��ویم -   ٤١
ّالدبوس��ي ّ        ّ        ال��دین      محی��ي      خلی��ل  :        ، تحقی��ق  ھ��ـ   ٤٣٠  :      س��نة       المت��وفى   ،      الحنف��ي  ّ

   . م    ٢٠٠١    ھـ    ١٤٢١ :     سنة     األولى        الطبعة  ،        العلمیة       الكتب     دار  :       ، طبعة     المیس
      كم�ال  :        ، تحقی�ق     الغن�ي     عب�د    ب�ن      محمد   ل         والمسانید       السنن      رواة        لمعرفة        لتقیید ا -   ٤٢

       األول���ى        الطبع���ة         ، بی���روت،        العلمی���ة       الكت���ب     دار  :       ، طبع���ة     الح���وت      یوس���ف
   . م    ١٩٨٨   ،  ھـ    ١٤٠٨ :   سنة

         األسنوي،       الحسن    بن        الرحیم     عبد   ل     األصول     على        الفروع       تخریج    في         التمھید -   ٤٣
  ،     ھیت��و     ح��سن    م��د  مح  :        ال��دكتور  :     علی��ھ      وعل��ق      حقق��ھ  ،   ھ��ـ   ٧٧٢  :    س��نة         المت��وفي

   .  ھـ    ١٤٠٠ :   سنة       األولى        الطبعة        بیروت،   ،       الرسالة       مؤسسة  :     طبعة
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     ش���رف    ب��ن      یحی��ى       ال���دین      محی��ي       زكری��ا   ي ب��� أل         واللغ��ات        األس��ماء        تھ��ـذیب -   ٤٤
   .     لبنان   ،     بیروت         العلمیة       الكتب     دار  :     طبعة    ھـ،    ٦٧٦ :     سنة       المتوفى   ،      النووي

          ، المت��وفي       الب��ستي         التمیم��ي   ،    أحم��د    ب��ن      حب��ان    ب��ن      محم��د      ح��اتم   ي ب�� أل        الثق��ات -   ٤٥
         ، بیروت،      الفكر     دار  :       ، طبعة    أحمد       الدین     شرف       السید  :      تحقیق    ھـ،    ٣٥٤ :   سنة

   . م    ١٩٧٥     ھـ،    ١٣٩٥ :     سنة     األولى        الطبعة
        وأیام���ھ،          وس���ننھ ه                                    الج���امع ال���صحیح الم���سند م���ن ح���دیث رس���ول هللا  -   ٤٦

                                                         المع��روف ب��صحیح البخ��اري لمحم��د ب��ن إس��ماعیل أب��ي عب��د هللا البخ��اري 
            اص�ر الناص�ر،                محم�د زھ�ـیر ب�ن ن  :          ھ�ـ، تحقی�ق   ٢٥٦ :                  الجعفي المتوفي س�نة

     .  ھـ    ١٤٢٢ :                                دار طوق النجاة، الطبعة األولى سنة  :     طبعة
     ف�رح    ب�ن     بك�ر     أب�ي    ب�ن      أحم�د    بن      محمد   هللا     عبد   ي ب أل        القرآن       ألحكام        الجامع -   ٤٧

    ھ���ـ   ٦٧١  :      س���نة       المت���وفى  ،        القرطب���ي       ال���دین     ش���مس         الخزرج���ي         األن���صاري
   ،       الم��صریة       الكت��ب     دار  :       ، طبع��ة     أطف��یش          وإب��راھیم          البردون��ي      أحم��د  :      تحقی��ق
   . م    ١٩٦٤   ،  ھـ    ١٣٨٤   :     سنة       الثانیة     بعة   الط  ،        القاھرة

        الك�ریم     عب�د   ل      ال�راجح        الم�ذھب     عل�ى            وتطبیقاتھا       الفقھ      أصول        لمسائل        الجامع -   ٤٨
         العربی�ة         المملك�ة  ،       الری�اض  ،      الرش�د       مكتبة  :       ، طبعة      النملة      محمد    بن     علي    بن

   . م    ٢٠٠٠   ،  ھـ    ١٤٢٠ :     سنة     األولى        الطبعة  ،         السعودیة
      مخل�د    ب�ن    اك    ال�ضح    ب�ن      عم�رو    ب�ن      أحم�د   ،    عاص�م     أبي    بن     بكر   ي ب أل        الجھاد -   ٤٩

  ،       الجمید        الراشد        سلیمان    بن       مساعد  :        ، تحقیق  ھـ   ٢٨٧  :      سنة       المتوفى          الشیباني
   :     س���نة     األول���ى        الطبع���ة  ،        المن���ورة         المدین���ة   ،      والحك���م        العل���وم       مكتب���ة  :     طبع���ة
   .  ھـ    ١٤٠٩

   هللا     ن�صر    ب�ن      محم�د    ب�ن        الق�ادر     عب�د ل         الحنفی�ة       طبق�ات    ف�ي   ة ِّ یِِّ  ِض   ُ الُم�         الجواھر -   ٥٠
   .      كراتشي   ،    خانھ     كتب      محمد     میر   :      ، طبعة      القرشي

        للت����راث،                  المكتب����ة األزھری����ة  :                               حاش����یة األزمی����ري عل����ى الم����رآة، طبع����ة -   ٥١
    .  م    ٢٠٠٥ :   سنة

     على                              شمس الدین محمد بن أحمد المحلى        الجالل     شرح     على         البنانى       حاشیة -   ٥٢
        الفك��ر،     دار  :   ع��ة ب ط                                لت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ال��سبكي،        الجوام��ع     جم��ع     م��تن

   .     بیروت
     على         المحلى                       شمس الدین محمد بن أحمد       الجالل     شرح     على         البنانى       حاشیة -   ٥٣

        الفك��ر،     دار  :   ع��ة ب ط                                لت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ال��سبكي،        الجوام��ع     جم��ع     م��تن
   .     بیروت



        
 
 

 
 
  

 

١٩٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                                                               حاشیة قمر األقمار عل�ى ن�ور األن�وار للعالم�ة محم�د عب�د الحل�یم اللكن�وي  -   ٥٤
   .                     مكتبة البشرى، باكستان  :                 شرح المنار، طبعة

          إب���راھیم     محم���د        ل���دكتور          لألس���تاذ ا      الك���ریم        الق���رآن    ف���ي        أص���ولیة        دراس���ات -   ٥٥
   ،  ھ�ـ    ١٤٢٢  :    س�نة         الق�اھرة   ،      الفنیة        اإلشعاع        ومطبعة       مكتبة  :       ، طبعة ي       الحفناو
   . م    ٢٠٠٢

      محمد    بن     علي    بن      أحمد       الفضل   ي ب   أل       الثامنة        المائة       أعیان    في         الكامنة       الدرر -   ٥٦
     عب�د      محم�د  :      تحقی�ق    ھ�ـ   ٨٥٢  :      س�نة       المت�وفى  ،         الع�سقالني     حج�ر    بن      أحمد    بن

  ،      الھن��د   ،    ص��یدر   ،         العثمانی��ة         المع��ارف       دائ��رة      مجل��س        ، طبع��ة   ض��ان        المعی��د
   . م    ١٩٧٢   ،  ھـ    ١٣٩٢   :     سنة       الثانیة        الطبعة

       برھان   ،   علي    بن        براھیم   إل      المذھب       علماء       أعیان       معرفة    في        المذھب         الدیباج -   ٥٧
   .     بیروت   ،       العلمیة       الكتب     دار  :       ، طبعة   ٢٢٧ :   ، ص       الیعمري       الدین

         األحادی��ث    ف��ي         ال��ذخیرة   "       واأللف��اظ        الح��روف     عل��ى        المخ��رج        الحف��اظ       ذخی��رة -   ٥٨
         المقدس��ي      أحم��د    ب��ن     عل��ي    ب��ن      ط��اھر    ب��ن      محم��د ل  "          والموض��وعة         ال��ضعیفة
  .  د  :        ، تحقی�ق  ھ�ـ   ٥٠٧  :      س�نة       المت�وفى   ،         القی�سراني      ب�ابن         المع�روف           ال�شیباني،

   :     سنة     األولى        الطبعة  ،       الریاض   ،     السلف     دار  :       ، طبعة         الفریوائي        الرحمن     عبد
   . م    ١٩٩٦ ،  ھـ    ١٤١٦

         األحادی��ث    ف��ي         ال��ذخیرة   "       واأللف��اظ        الح��روف     عل��ى        المخ��رج        الحف��اظ       ذخی��رة -   ٥٩
      أحم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      ط�اھر    ب�ن      محم�د       الف�ضل   ي ب�   أل "         والموضوعة         الضعیفة
  ،   ھ��ـ   ٥٠٧  :    س��نة         المت��وفى  ،          القی��سراني      ب��ابن         المع��روف           ال��شیباني،         المقدس��ي

        الطبع�ة  ،       الری�اض   ،     ال�سلف     دار   :      ، طبع�ة         الفری�وائي        الرحمن     عبد  .  د  :      تحقیق
   . م    ١٩٩٦ ،  ھـ    ١٤١٦   :     سنة     األولى

     اب�ن     بك�ر     أب�و          إب�راھیم،    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      ألحم�د      مسلم      صحیح    ال  رج -   ٦٠
َمنُجوی���ھ، َْ     ُ   َ      دار  :     طبع���ة         اللیث���ي،   هللا     عب���د  :      تحقی���ق     ھ���ـ،   ٤٢٨ :  نة س���         المت���وفى  َْ
   .  ھـ    ١٤٠٧  :    سنة       األولى        الطبعة        بیروت،          المعرفة،

     ش�رف    ب�ن      یحی�ى       الدین      محیي       زكریا   ي ب   أل       المفتین       وعمدة          الطالبین      روضة -   ٦١
        المكت�ب  :       ، طبع�ة       ال�شاویش      زھی�ر  :      تحقی�ق  ،   ھـ   ٦٧٦  :      سنة       المتوفى   ،      النووي

   . م    ١٩٩١   ،ـ  ھ    ١٤١٢          الثالثة،  :       الطبعة  ،     دمشق  ،      بیروت         اإلسالمي،
  :      سنة       المتوفى  ،         الصنعاني         الكحالني       األمیر         إسماعیل    بن      محمد   ل     السالم     سبل -   ٦٢

         الرابع�ة        الطبع�ة  ،    م�صر   ،      الحلب�ي        الب�ابي       م�صطفى       مكتبة  :       ، طبعة  ھـ    ١١٨٢
   . م    ١٩٦٠  ،   ھـ    ١٣٧٩ :   سنة



        
 
 

 
 
  

 

١٩٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

            الق��سطنطیني   هللا     عب��د    ب��ن       م��صطفى   ل      الفح��ول       طبق��ات     إل��ى        الوص��ول     س��لم -   ٦٣
       محم�ود  :      تحقیق    ھـ    ١٠٦٧   :     سنة       المتوفى  ،      خلیفة      حاجي ب         المعروف          العثماني

  :      ت�دقیق  ،      أوغلي       إحسان       الدین      أكمل  :       وتقدیم       إشراف  ،         األرناؤوط        القادر     عبد
  ،      تركی����ا   ،        إس����تانبول         إرس����یكا،       مكتب����ة  :       ، طبع����ة    ص����الح        س����عداوي      ص����الح

   . م    ٢٠١٠ :   سنة
     عبد   ي ب أل       یعقوب    بن      یوسف    بن      محمد ل         والملوك         العلماء       طبقات    في        السلوك -   ٦٤

ُ    ْالُجندي       الدین       بھـاء    هللا،        األكوع        الحسین    بن     علي    بن      محمد  :    قیق          الیمني، تح  ْ  
    .  م    ١٩٩٥ :                    ، الطبعة الثانیة سنة     صنعاء   ،      اإلرشاد       مكتبة  :       ، طبعة       الحوالي

  ،        الذھ��ـبي       عثم��ان    ب��ن      أحم��د    ب��ن        هللا محم��د     عب��د   ي ب��   أل      الن��بالء      أع��الم     س��یر -   ٦٥
      ش��عیب  :       بإش��راف          المحقق��ین    م��ن        مجموع��ة  :        ، تحقی��ق  ھ��ـ   ٧٤٨ :     س��نة       المت��وفى

   . م    ١٩٨٥ ،  ھـ    ١٤٠٥   :       الثالثة   ة     الطبع  ،        الرسالة       مؤسسة  :       ، طبعة        األرناؤوط
     عل�ي    ب�ن     عمر    بن      محمد    بن      محمد   ل        المالكیة       طبقات    في        الزكیة       النور      شجرة -   ٦٦

  ،      خیالي        المجید     عبد  :     علیھ     علق  ،   ھـ    ١٣٦٠  :      سنة       المتوفى  ،      مخلوف      سالم     ابن
   . م    ٢٠٠٣   ،  ھـ    ١٤٢٤ :     سنة     األولى        الطبعة  ،      لبنان          العلمیة،       الكتب     دار  :     طبعة

     اب��ن      محم��د    ب��ن      أحم��د    ب��ن      الح��ي     عب��د   ل   ذھ��ب    م��ن       أخب��ار    ف��ي       ال��ذھب       ش��ذرات -   ٦٧
       محم����ود  :     حقق����ھ  ،   ھ����ـ    ١٠٨٩ :     س����نة       المت����وفى  ،        الحنبل����ي  َ      َالعك����ري        العم����اد

       كثی�ر،     اب�ن     دار   :      ، طبع�ة        األرن�اؤوط        الق�ادر     عبد  :        أحادیثھ     خرج  ،         األرناؤوط
   . م    ١٩٨٦   ،  ھـ    ١٤٠٦ :     سنة     األولى        الطبعة  ،      بیروت

   ،     ال�دین     سعد   ل�     الفق�ھ      أص�ول    ف�ي         التنق�یح      لم�تن         التوض�یح     عل�ى         التل�ویح     شرح -   ٦٨
       زكری�ا  :      تحقیق    ھـ،    ٧٩٢ :   سنة         المتوفى  ،        الشافعي            التفتازاني    مر ع    بن       مسعود

       األول���ى          الطبع���ة ،     لبن���ان   ،     بی���روت         العلمی���ة       الكت���ب     دار  :       ، طبع���ة      عمی���رات
    .  م    ١٩٩٦   ھـ،    ١٤١٦ :   سنة

    ب�ن        ال�رحمن     عب�د       الف�رج     أب�ي       ال�دین     شمس ل�        المقن�ع     متن     على        الكبیر       الشرح -   ٦٩
    م�د  مح  :      تحقی�ق    ھ�ـ   ٦٨٢   :   س�نة         المت�وفى   ،       المقدس�ي       قدام�ة    بن      أحمد    بن      محمد
   .     بیروت   ،      العربي        الكتاب     دار  :     طبعة  ،    رضا      رشید

   ،        بال�دردیر         ال�شھـیر   ،        الع�دوي      محم�د    بن      أحمد         البركات   ي ب أل        الكبیر       الشرح -   ٧٠
  ،       الروم�ي     زی�د    ب�ن        العزی�ز     عب�د   :         ال�دكتور :         ھـ، تحقی�ق    ١٢٠١  :    سنة         المتوفى

   ،        الری�اض       مط�ابع  :     طبع�ة      حج�اب     س�ید   :    كتور د  ال�         بلتاجي،      محمد   :        والدكتور
   . ى    األول        الطبعة         الریاض،

     عل�ي    ب�ن        العزی�ز     عب�د    ب�ن      أحمد    بن      محمد        البقاء   ي ب أل        المنیر        الكوكب     شرح -   ٧١



        
 
 

 
 
  

 

١٩٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      محم��د  :          ھ��ـ، تحقی��ق   ٩٧٢ :     س��نة       المت��وفى  ،       النج��ار      ب��ابن         المع��روف         الفت��وحي
         الثانی�ة        الطبع�ة         الری�اض،           العبیك�ان،       مكتب�ة  :     طبعة   و،     حماد       ونزیھ   ،       الزحیلي

   . م    ١٩٩٧   ھـ،    ١٤١٨ :   سنة
  :     طبع��ة            ب��ابن مل��ك                                            ش��رح المن��ار لعب��د اللطی��ف اب��ن عب��د العزی��ز ال��شھیر -   ٧٢

   .  ھـ    ١٣١٥                                 المطبعة العثمانیة، استنانبول، سنة
  :     طبع��ة                                                       ش��رح المن��ار لعب��د اللطی��ف اب��ن عب��د العزی��ز ال��شھیر ب��ابن مل��ك -   ٧٣

   .  ھـ    ١٣١٥                                 المطبعة العثمانیة، استنانبول، سنة
  ،      المل��ك     عب��د    ب��ن     خل��ف    ب��ن     عل��ي       الح��سن   ي ب��   ، أل       البخ��ارى      ص��حیح     ش��رح -   ٧٤

       مكتب�ة  :       ، طبع�ة       إب�راھیم    ب�ن      یاس�ر      تم�یم     أب�و  :      تحقیق    ،   ھـ   ٤٤٩ :     سنة       المتوفى
    .  م    ٢٠٠٣    ھـ    ١٤٢٣   :       الثانیة       لطبعة   ، ا      الریاض           السعودیة،       الرشد

                                                              شرح نور األنوار على المنار للشیخ أحمد المعروف بمالجیون أب�ي س�عید  -   ٧٥
        ھ��ـ، وھ��و     ١١٣٠ :                                            ب��ن عب��د هللا الحنف��ي ال��صدیقي المبھ��وي، المت��وفى س��نة

   ب�ي                                                        مطبوع مع كشف األسرار شرح الم�صنف عل�ى المن�ار لح�افظ ال�دین أ
                                                         البرك���ات عب���د هللا ب���ن أحم���د المع���روف بح���افظ ال���دین الن���سفي المت���وفى 

   .                               دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان  :         ھـ، طبعة   ٧١٠ :   سنة
     بك�ر   ي  أب�            الخراس�اني،      موسى    بن     علي    بن        الحسین    بن     حمد أل        اإلیمان     شعب -   ٧٦

        الحمی�د     عب�د       العل�ي     عب�د   :       ال�دكتور       تحقی�ق   ،  ھ�ـ   ٤٥٨ :     س�نة       المت�وفى  ،         البیھـقي
        الری���اض  ،      الرش���د       مكتب���ة  :     طبع���ة         الن���دوي،      أحم���د   ر    مخت���ا  :     أش���رف  ،     حام���د

    .  م    ٢٠٠٣     ھـ،    ١٤٢٣ :     سنة     األولى        الطبعة  ،         بالتعاون
     وفي    المت��      زادة      كب��ري     ط��اش           العثمانی��ة        الدول��ة       علم��اء    ف��ي           النعمانی��ة         ال��شقائق -   ٧٧

   . م    ١٩٧٥   ھـ،    ١٣٩٥ :   سنة  ،      بیروت        العربي        الكتاب     دار  :         ھـ، طبعة   ٩٦٨ :   سنة
     عب�د    ب�ن      محم�د       الخی�ر   ي  أب       الدین     شمس   ل      التاسع       القرن      ألھـل       الالمع       الضوء -   ٧٨

  :     طبع��ة    ھ�ـ،    ٩٠٢ :   س��نة         المت�وفى         ال�سخاوي     بك��ر     أب�ي    ب�ن      محم��د    ب�ن        ال�رحمن
   .     بیروت   ،      الحیاة       مكتبة     دار         منشورات

         ب�الوالء،          الھ�ـاشمي      منی�ع    ب�ن     س�عد    بن        هللا محمد     عبد   ي ب أل        الكبرى         الطبقات -   ٧٩
  :         ھ��ـ تحقی��ق   ٢٣٠ :     س��نة       المت��وفى  ،    س��عد      ب��ابن         المع��روف          البغ��دادي         الب��صري،

       األول�ى        الطبع�ة  ،      بی�روت         العلمی�ة       الكتب     دار  :     طبعة    طا،  ع        القادر     عبد      محمد
   . م    ١٩٩٠   ،  ھـ    ١٤١٠ :   سنة

      ص�الح    ب�ن        سلیمان    :      تحقیق       دنروي،   األ      محمد    بن     حمد أل   ،        المفسرین       طبقات -   ٨٠
       األول��ى        الطبع��ة  ،        المن��ورة         المدین��ة   ،      والحك��م        العل��وم       مكتب��ة  :       ، طبع��ة     الخ��زي



        
 
 

 
 
  

 

١٩٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   . م    ١٩٩٧ :   سنة
  ،        الذھ�ـبي       عثم�ان    ب�ن      أحم�د    ب�ن        هللا محمد     عبد       ألبي   غبر    من     خبر    في       العبر -   ٨١

        ب��سیوني    ب��ن        ال��سعید      محم��د       ھ��ـاجر     أب��و  :      تحقی��ق    ھ��ـ،    ٧٤٨ :           المت��وفي س��نة
   .      المضیة         الجواھر  ،      بیروت   ،       العلمیة       الكتب     دار  :       ، طبعة     زغلول

        الح��سني      أحم��د    ب�ن      محم��د       ال�دین     تق��ي   ل     األم��ین       البل�د       ت��اریخ    ف�ى        الثم��ین       العق�د -   ٨٢
   ،   عط��ا        الق��ادر     عب��د      محم��د  :        ، تحقی��ق  ھ��ـ     ٨٣٢  :      س��نة       المت��وفى       المك��ي        الفاس��ى

   . م    ١٩٩٨   :     سنة     األولى        الطبعة  ،      بیروت          العلمیة،       الكتب     دار  :     طبعة
     عب�د       ال�دین     جالل      محمد   ي ب   ، أل       المدینة      عالم      مذھب    في         الثمینة         الجواھر     عقد -   ٨٣

       دراس�ة  ،   ھ�ـ   ٦١٦  :      س�نة       المت�وفى  ،        الج�ذامي      ن�زار    ب�ن     ش�اس    ب�ن     نج�م    بن   هللا
         اإلس���المي،       الغ���رب     دار  :       ، طبع���ة    لحم���ر      محم���د    ب���ن      حمی���د   : د  .  أ  :       وتحقی���ق
   . م    ٢٠٠٣   ،  ھـ    ١٤٢٣   :     سنة     األولى        الطبعة  ،    نان  لب   ،     بیروت

         التمیم�ي        المن�ذر    بن       إدریس    بن      محمد    بن        الرحمن     عبد ل      حاتم     أبي     البن       العلل -   ٨٤
          الب�احثین    م�ن      فری�ق  :     حقیق   ، ت  ھـ   ٣٢٧  :      سنة       المتوفى   ،    حاتم     أبي     ابن        الرازي

        ال��رحمن     عب��د    ب��ن      خال��د  .  د   و        الحمی��د   هللا     عب��د    ب��ن     س��عد   . د        وعنای��ة        بإش��راف
   ،  ھ��ـ    ١٤٢٧   :   س��نة       األول��ى        الطبع��ة  ،        الحمی��ضي       مط��ابع  :       ، طبع��ة       الجری��سي

    .  م    ٢٠٠٦
  :     طبع��ة                                                     الف��تح المب��ین ف��ي طبق��ات األص��ولیین لعب��د هللا م��صطفى المراغ��ي -   ٨٥

   . م    ١٩٤٧   ھـ،    ١٣٦٦ :                 وزارة األوقاف، سنة
       الدین     شمس       محمد،    بن      حمزة    بن      محمد ل         الشرائع      أصول    في         البدائع      فصول -   ٨٦

     ح�سن      محم�د      ح�سین      محم�د  :        ، تحقیق  ھـ   ٨٣٤ :     سنة       المتوفى        الرومي         الفناري
   :     س�نة     األول�ى        الطبع�ة  ،      لبنان   ،     بیروت          العلمیة،       الكتب     دار   :      ، طبعة       إسماعیل
   .  ھـ    ١٤٢٧   ، م    ٢٠٠٦

        ال����رازي     عل����ي    ب����ن      أحم����د      إلم����ام   ، ل      للج����صاص       األص����ول    ف����ي        الف����صول -   ٨٧
  ،       الن��شمي      جاس��م      عجی��ل  .  د  :        ، تحقی��ق  ھ��ـ   ٣٧٠   :             ، المت��وفي س��نة      الج��صاص

    ل�ى   األو        الطبع�ة  ،       الكوی�ت      دول�ة         اإلس�المیة         وال�شئون        األوقاف       وزارة  :     طبعة
   . م    ١٩٨٥   ،  ھـ    ١٤٠٥  :    سنة

                                                           ف���واتح الرحم���وت لعب���د العل���ي محم���د ب���ن نظ���ام ال���دین محم���د ال���سھـالوي  -   ٨٨
      لإلم�ام                       ھ�ـ، ب�شرح م�سلم الثب�وت    ١٢٢٥  :                            األنصاري اللكنوي المت�وفي س�نة

         ھـ، ضبطھ     ١١١٩           المتوفي سنة                                     القاضي محب هللا بن عبد الشكور البھـاري
              لعلمی�ة، بی�روت            دار الكتب ا  :          عمر، طبعة                  عبد هللا محمود محمد  :      وصححھ



        
 
 

 
 
  

 

١٩٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

   . م    ٢٠٠٢   ھـ،    ١٤٢٣ :                       لبنان، الطبعة األولى سنة
    ب�ن   هللا     عب�د    ب�ن       الطی�ب      محم�د   ي ب� أل       ال�دھر       أعی�ان       وفی�ات    ف�ي       النح�ر      ق�الدة -   ٨٩

    ب�و  :   ب�ھ  ُ   ُعن�ي  ،   ھ�ـ   ٩٤٧   :             المتوفي سنة       الحضرمي  ِ        ِالھجراني      علي،    بن      أحمد
       األول�ى        الطبع�ة  ،    ج�دة   ،       المنھ�اج     دار  :       ، طبع�ة     زواري      خال�د و   ،    مك�ري      جمعة
   . م   ٠٠٨ ٢   ،  ھـ    ١٤٢٨   :   سنة

     عب��د    ب��ن      محم��د    ب��ن       من��صور         المظف��ر،   ي ب�� أل       األص��ول    ف��ي       األدل��ة       قواط��ع -   ٩٠
      محم�د     ح�سن      محم�د  :        ، تحقی�ق  ھ�ـ   ٤٨٩  :      س�نة       المت�وفى   ،        ال�سمعاني         المروزى

        الطبع�ة  ،      لبنان       بیروت          العلمیة،       الكتب     دار   :      ، طبعة       الشافعي         اسماعیل     حسن
    .  م    ١٩٩٩ ،  ھـ   ١٤١ :     سنة     األولى

       ال�دین      ح�سام      عل�ي،    ب�ن      حج�اج    ب�ن     عل�ي    بن       لحسین   ل       البزدوي     شرح        الكافي -   ٩١
غناقي َال�سِّ ْ     ِّ   َ    ،    قان��ت      محم��د     س��ید       ال�دین     فخ��ر   :       ، تحقی��ق  ھ�ـ     ٧١١ :     س��نة       المت��وفى  ، ْ

   ،  ھ��ـ    ١٤٢٢   :   س��نة       األول��ى        الطبع��ة  ،      الرش��د       مكتب��ة  :       طبع��ة       دكت��وراه       رس��الة
   . م    ٢٠٠١

         المت��وفي         الع��صفري        اللیث��ي     عم��ر   ي  أب��      خی��اط    ب��ن       خلیف��ة   ل       الطبق��ات     كت��اب  -   ٩٢
   ،    طیب��ة     دار  :  ة   طبع��  ،       العم��ري      ض��یاء      أك��رم  :        ال��دكتور       تحقی��ق  ،   ھ��ـ   ٢٤٠ :   س��نة

   . م    ١٩٨٢   ،  ھـ    ١٤٠٢   :     سنة       الثانیة        الطبعة  ،       الریاض
                                                             كشف األسرار شرح المصنف على المنار لحافظ الدین أبي البرك�ات عب�د  -   ٩٣

  :         ھ�ـ، طبع�ة   ٧١٠  :    سنة                                              هللا بن أحمد المعروف بحافظ الدین النسفي المتوفى
     .                              دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان

      أحم�د    ب�ن        العزی�ز     عب�د ل         الب�زدوي       اإلس�الم     فخ�ر      أص�ول    عن        األسرار     كشف -   ٩٤
  ،    عم��ر      محم��د         هللا محم��ود     عب��د  :      تحقی��ق    ھ��ـ،    ٧٣٠ :     س��نة       المت��وفى         البخ��اري

    .  م    ١٩٩٧   ھـ،    ١٤١٨ :     سنة     األولى        الطبعة   ،     بیروت  ،        العلمیة       الكتب     دار  :     طبعة
       منظ���ور     اب���ن     عل���ى    ب���ن      مك���رم    ب���ن        محم���د ،     الف���ضل   ي ب��� أل       الع���رب      ل���سان -   ٩٥

   ،   ادر ص�     دار  :       ، طبع�ة  ھـ   ٧١١ :     سنة       المتوفى   ،       اإلفریقى          الرویفعى         األنصاري
   .  ھـ      ١٤١٤ :     سنة       الثالثة        الطبعة  ،      بیروت

     اب��ن  : ـ  ب��         المع��روف       ط��اھر،    ب��ن      محم��د       الف��ضل   ي ب�� أل          والمختل��ف         المؤتل��ف -   ٩٦
   ،       العلمی��ة       الكت��ب     دار  :       ، طبع��ة     الح��وت      یوس��ف      كم��ال  :          ، تحقی��ق         القی��سراني

   .  ھـ    ١٤١١   :     سنة     األولى        الطبعة  ،      بیروت
         المت�وفى  ،        السرخ�سي       األئم�ة     ش�مس     س�ھل     أبي    بن      أحمد    بن      محمد ل         المبسوط -   ٩٧

   . م    ١٩٩٣   ھـ،    ١٤١٤ :   سنة        بیروت،          المعرفة،     دار  :     طبعة  ،   ھـ   ٤٨٣ : ة  سن



        
 
 

 
 
  

 

٢٠٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

    ب��ن      یحی��ى       ال��دین      محی��ي       زكری��ا   ي ب��   أل        لل��شیرازي         المھ��ـذب     ش��رح        لمجم��وع ا -   ٩٨
   .       ، بیروت     الفكر     دار  :     طبعة    ھـ،    ٦٧٦  :    سنة         المتوفى         النووي،     شرف

        المكتب�ة   :                                                  مرآة األصول شرح مرقاة األصول مع حاشیة األزمی�ري، طبع�ة -   ٩٩
   . م    ٢٠٠٥ :                   األزھریة للتراث، سنة

  ،        الغزال��ي      محم��د    ب��ن      محم��د   ،    حام��د   ي ب�� أل       األص��ول     عل��م    ف��ي          المست��صفى -   ١٠٠
        بی��روت،  ،        العلمی��ة       الكت��ب     دار  ،       ال��شافي     عب��د       ال��سالم     عب��د      محم��د  :      تحقی��ق
     .  ھـ    ١٤١٣  :    سنة       األولى        الطبعة

                                                      م���سلم الثب���وت لمح���ب ال���دین اب���ن عب���د ال���شكور ومع���ھ ش���رحھ ف���واتح  -   ١٠١
  ،        العلمی��ة           دار الكت��ب  :                                     الرحم��وت، وھ��و مطب��وع م��ع المست��صفى، طبع��ة

   .                     بیروت، الطبعة الثانیة
   ه                                                     الم��سند ال��صحیح المخت��صر بنق��ل الع��دل ع��ن الع��دل إل��ى رس��ول هللا  -   ١٠٢

                                             ص��حیح م��سلم، لم��سلم ب��ن الحج��اج أب��ي الح��سن الق��شیري   :           المع��روف ب��ـ
        الب��اقي،                محم��د ف��ؤاد عب��د  :          ھ��ـ، تحقی��ق   ٢٦١ :                       النی��سابوري، المت��وفى س��نة

    .                               دار إحیاء التراث العربي، بیروت  :     طبعة
      أحمد    بن      حبان    بن      محمد ل        األقطار       فقھاء       وأعالم     صار   األم       علماء        مشاھیر -   ١٠٣

       م�رزوق  :      تحقی�ق    ھ�ـ   ٣٥٤  :      س�نة       المت�وفى  ،        ال�دارمي       ح�اتم،     أب�و       حبان،    بن
       األول�����ى        الطبع�����ة  ،         المن�����صورة   ،      الوف�����اء     دار   :      ، طبع�����ة       اب�����راھیم     عل�����ى

   . م    ١٩٩١   ،  ھـ    ١٤١١ :   سنة
   هللا     عب�د   و  أب�  :      تخ�ریج  ،       ال�سبكي       ال�دین     تقي    بن        الوھاب     عبد   ل      الشیوخ      معجم -   ١٠٤

   ،       العنبك�ي      یوسف      رائد و   ،    عواد      بشار  :        ، تحقیق       الحنبلي       صالحي  ال     سعد     ابن
        الطبع��ة  ،       اإلس��المي       الغ��رب     دار  :       ، طبع��ة      األعظم��ي         إس��ماعیل       م��صطفى و

   . م    ٢٠٠٤ :     سنة     األولى
  :      س�نة       المتوفى   ،      البغوي        العزیز     عبد    بن      محمد    بن   هللا     عبد   ل       الصحابة      معجم -   ١٠٥

     دار       مكتب��ة  :       ، طبع��ة      الجكن��ي      محم��د    ب��ن       األم��ین      محم��د  :        ، تحقی��ق  ھ��ـ   ٣١٧
   . م    ٢٠٠٠   ،  ھـ    ١٤٢١   :     سنة     األولى        الطبعة  ،       الكویت   ،  ان    البی

          دار إحیاء   :       ، طبعة     كحالة      راغب      محمد    بن     رضا    بن     عمر ل               معجم المؤلفین -   ١٠٦
   .                    التراث العربي، بیروت

      موس���ى    ب���ن       إلی���ان    ب���ن      یوس���ف   ل        والمعرب���ة         العربی���ة           المطبوع���ات      معج���م -   ١٠٧
   ،  ھ�ـ    ١٣٤٦   :    بمصر       سركیس       مطبعة  :       ، طبعة  ھـ    ١٣٥١  :        المتوفى       سركیس
     . م    ١٩٢٨



        
 
 

 
 
  

 

٢٠١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

      ع��ادل ل  "       الحاض��ر       الع��صر      وحت��ى       اإلس��الم     ص��در    م��ن  "        ف��سرین   الم      معج��م -   ١٠٨
ْال��شیخ           اللبنانی��ة           الجمھوری��ة  ُ    ُمفت��ي  :   ل��ھ     ق��دم  ،      ن��ویھض َّ     ْ   :     طبع��ة      خال��د     ح��سن  َّ
  ،      لبن��ان   ،     بی��روت        والن��شر          والترجم��ة         للت��ألیف          الثقافی��ة       ن��ویھض       مؤس��سة
   . م    ١٩٨٨   ،  ھـ    ١٤٠٩   :     سنة       الثالثة        الطبعة

            الخراس�اني،   ى   موس�    بن     علي    بن        الحسین    بن     حمد   أل      واآلثار       السنن       معرفة -   ١٠٩
      أم��ین        المعط��ي     عب��د   :       ، تحقی��ق  ھ��ـ   ٤٥٨  :      س��نة       المت��وفى  ،        البیھق��ي     بك��ر     أب��و

     دار و          باك��ستان،   ،      كرات��شي         اإلس��المیة          الدراس��ات       جامع��ة  :       ، طبع��ة     قلعج��ي
   . م    ١٩٩١   ،  ھـ    ١٤١٢   :   سنة       األولى        الطبعة   ،    دمشق  ،      قتیبة

    ب�ن      محم�د        ال�دین،     شمس ل�         المنھاج       ألفاظ       معاني       معرفة     إلى         المحتاج      مغني -   ١١٠
       الكت�ب     دار  :       ، طبع�ة  ھ�ـ   ٩٧٧  :        المتوفى  ،        الشافعي         لشربیني ا        الخطیب      أحمد

   . م    ١٩٩٤   ،  ھـ    ١٤١٥   :     سنة     األولى        الطبعة         ، بیروت،        العلمیة
       قدام�ة    ب�ن      محم�د    ب�ن      أحم�د      هللا ب�ن     عب�د       ال�دین      موف�ق      محم�د   ي ب� أل        المغني -   ١١١

   ،       المقدس�ي       قدام�ة      ب�ابن         ال�شھـیر          الحنبلي،         الدمشقي    ثم         المقدسي           الجماعیلي
   . م    ١٩٦٨   ھـ،    ١٣٨٨  :    سنة          القاھـرة    بة   مكت  :     طبعة    ھـ،    ٦٢٠  :      سنة       المتوفى

                                                            المناھج األصولیة ف�ي االجتھ�اد ب�الرأي ف�ي الت�شریع اإلس�المي لل�دكتور  -   ١١٢
                                            مؤس�سة الرس��الة، بی��روت لبن�ان، الطبع��ة الثالث��ة  :                   فتح�ي ال��دریني، طبع��ة

   . م    ٢٠١٣    ھـ،     ١٤٣٤  :    سنة
    ب�ن     عل�ي    ب�ن        ال�رحمن     عب�د       الفرج   ي ب أل         والملوك      األمم       تاریخ    في         المنتظم -   ١١٣

        الق�ادر     عب�د       م�صطفى      عط�ا،        الق�ادر     عب�د      محم�د  :    قی�ق  تح        الج�وزي،       محمد
       األول������ى        الطبع������ة  ،      بی������روت   ،       العلمی������ة       الكت������ب     دار  :       ، طبع������ة   عط������ا

   .    ١٩٩٢   ھـ،    ١٤١٢ :   سنة
       دراس�ة          ودراس�تھا         لم�سائلھ       تحریر   "       المقارن       الفقھ      أصول     علم    في        المھذب -   ١١٤

       مكتب��ة  :       ، طبع��ة      النمل��ة      محم��د    ب��ن     عل��ي    ب��ن        الك��ریم     عب��د ل  "        تطبیقی��ة       نظری��ة
   . م    ١٩٩٩   ،  ھـ    ١٤٢٠ :     سنة     األولى   ة     الطبع  ،       الریاض   ،     الرشد

      یوس�ف    ب�ن     علي    بن         إبراھیم      سحاق إ   ي ب   أل       الشافعي       اإلمام     فقھ    في        المھذب -   ١١٥
   .     بیروت          العلمیة،       الكتب     دار   :      ، طبعة  ھـ   ٤٧٦ :     سنة       المتوفى  ،         الشیرازي

      یوسف    بن     علي    بن         إبراھیم      سحاق إ   ي ب   ، أل       الشافعي       اإلمام     فقھ    في        المھذب -   ١١٦
   .     بیروت          العلمیة،      لكتب ا     دار  :       ، طبعة  ھـ   ٤٧٦  :      سنة       المتوفى          الشیرازي

                                                           الموافق��ات إلبراھ��ـیم ب��ن موس��ى ب��ن محم��د اللخم��ي الغرن��اطي ال��شھـیر  -   ١١٧
                        أب�و عبی�دة م�شھـور ب�ن ح�سن   :          ھـ، تحقی�ق   ٧٩٠ :                     بالشاطبي، المتوفى سنة



        
 
 

 
 
  

 

٢٠٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

                           دار اب����������ن عف����������ان، الطبع����������ة األول����������ى   :               آل س����������لمان، طبع����������ة
   . م    ١٩٩٧   ھـ،    ١٤١٧ :   سنة

    بن      محمد    بن      محمد   هللا     عبد   ي ب أل      خلیل       مختصر     شرح    في        الجلیل       مواھب -   ١١٨
  :    س��نة         المت��وفى  ،        الم��الكي  ُّ       ُّالرعین��ي         بالحط��اب         المع��روف         ال��رحمن،     عب��د
   ،  ھ��ـ    ١٤١٢   :   س��نة         الثالث��ة        الطبع��ة         ، بی��روت،      الفك��ر     دار   :      ، طبع��ة  ھ��ـ   ٩٥٤

   . م    ١٩٩٢
    ب�ن      ب�ردي      تغ�ري    ب�ن      یوسف   ل         والقاھـرة     مصر      ملوك    في          الزاھـرة        النجوم -   ١١٩

    ف�ة     الثقا       وزارة  :     طبع�ة    ھ�ـ،    ٨٧٤  :              المت�وفي س�نة      الحنفي            هللا الظاھـري     عبد
   .      العراق         القومي،         واإلرشاد

  ،        ال��سیوطي     بك��ر     أب��ي    ب��ن        ال��رحمن     عب��د ل        األعی��ان       أعی��ان    ف��ي         العقی��ان     نظ��م -   ١٢٠
   .     بیروت   ،       العلمیة         المكتبة  :        ي، طبعة  حت       فیلیب  :      تحقیق

                                                       نفائس األصول في شرح المحصول ألبي العب�اس أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن  -   ١٢١
                محم�د عب�د الق�ادر   :                   ھـ، حققھ وعلق علیھ   ٦٨٤ :                      عبد الرحمن المتوفى سنة

                                              دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، لبن���ان، الطبع���ة األول���ى   :          عط���ا، طبع���ة
   . م    ٢٠٠٠   ھـ،    ١٤٢١ :   سنة

  ،       الیمن�ي            هللا ال�شوكاني     عب�د    ب�ن      محم�د    ب�ن     عل�ي    ب�ن      محم�د ل        األوط�ار     نیل -   ١٢٢
     دار  :       ، طبع��ة        ال��صبابطي       ال��دین      ع��صام  :          ھ��ـ، تحقی��ق    ١٢٥٠ :     س��نة       المت��وفى
    .  م    ١٩٩٣   ھـ،    ١٤١٣ :     سنة     األولى        الطبعة  ،    مصر   ،      الحدیث

    ب��ن      أحم�د     ن�صر   ي ب�   أل       وال�سداد       الثق��ة      أھ�ـل       معرف�ة    ف�ي     ش�اد    واإلر          الھ�ـدایة -   ١٢٣
  :     طبع��ة          هللا اللیث�ي     عب��د  :        ، تحقی�ق        الكالب��اذي         البخ�اري         الح��سین،    ب�ن      محم�د

   .  ھـ    ١٤٠٧ :     سنة     األولى        الطبعة  ،      بیروت   ،       المعرفة     دار
  ،       ال��صفدي   هللا     عب��د    ب��ن      أیب��ك    ب��ن      خلی��ل   ،     ال��دین     صالح   ل��        بالوفی��ات        ال��وافي -   ١٢٤

   ،      الت�راث       إحی�اء     دار  :     طبع�ة  ،      م�صطفى       وترك�ي          األرن�اؤوط      أحم�د  :      تحقیق
   . م    ٢٠٠٠   ،  ھـ    ١٤٢٠ :     ، سنة     بیروت

       م��صطفى      محم��د         ال��دكتور       ألس��تاذ   ل      اإلس��المي       الفق��ھ      أص��ول    ف��ي        ال��وجیز -   ١٢٥
         الثانی�����ة        الطبع�����ة  ،      س�����وریا   ،    دم�����شق        الخی�����ر،     دار  :       ، طبع�����ة       الزحیل�����ي

   . م    ٢٠٠٦   ،  ھـ    ١٤٢٧ :   سنة
    ب��ن      محم�د    ب�ن      أحم��د   ،      العب�اس   ي ب�   أل      الزم�ان       أبن��اء        وأنب�اء        األعی�ان       وفی�ات -   ١٢٦

       إح�سان  :      تحقی�ق    ھ�ـ   ٦٨١ :     س�نة       المت�وفى   ،     خلك�ان     ابن     بكر    بي أ    بن          إبراھـیم
  . م    ١٩٠٠   :           األولى سنة      الطبعة  ،      بیروت   ،    صادر     دار  :       ، طبعة    عباس



        
 
 

 
 
  

 

٢٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  :    س�نة         المت�وفى  ،       ال�سالمي      راف�ع    بن      ھجرس    بن      محمد       الدین     تقي ل         الوفیات -   ١٢٧
   :      ، طبع�ة     مع�روف      ع�واد      ب�شار  .  د   ،    عب�اس      مھ�دي      صالح  :        ، تحقیق  ھـ   ٧٧٤

   .  ھـ    ١٤٠٢ :     سنة ى    األول        الطبعة  ،      بیروت   ،       الرسالة       مؤسسة

 



        
 
 

 
 
  

 

٢٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  فهرس املوضوعات

  الصفحة  املوضوع

  ١٩٧          مقدمة 

  ١٠٢                     أسباب اختیاري للبحث

  ١٠٢           خطة البحث

  ١٠٢    حث ب           منھجي في ال

  ١٠٤                 تعریف داللة النص   في   :      تمھید

  ١١٢  أقسام داللة النص: األولالمبحث 

  ١١٣  تمھید في تقسیم علماء الحنفیة لداللة النص

  ١١٦  نص القطعیةداللة ال: المطلب األول

  ١١٦                          أمثلة لداللة النص القطعیة

  ١٢٨  داللة النص الظنیة: المطلب الثاني

  ١٢٨                         أمثلة لداللة النص الظنیة

  ١٦٢  داللة النص والقیاس: الثانيالمبحث 

  ١٦٣  داللة النص القطعیة بین اللفظ والقیاس: المطلب األول

لقیاس الفرق بین داللة النص القطعیة وا: المطلب الثاني

  المبني علتھ على الرأي

١٦٩  

  ١٧٣  داللة النص الظنیة بین اللفظ والقیاس: المطلب الثالث

  ١٧٧  حكم داللة النص: الثالثالمبحث 



        
 
 

 
 
  

 

٢٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد اخلامساملجلد 
 وأثرها يف قطعية األحكام وظنيتهاداللة النص  

  الصفحة  املوضوع

  ١٧٨  تعارض داللة النص مع داللة اإلشارة: المطلب األول

  ١٨٢  داللة النص والـعموم: المطلب الثاني

  ١٨٤  الخاتمة

  ١٨٧  الفھارس 

  ١٨٨  فھرس اآلیات القرآنیة

  ١٩٠  فھرس األحادیث واآلثار

  ١٩١  فھرس األعالم 

  ١٩٣  فھرس المصادر والمراجع

  ٢٠٧  فھرس الموضوعات

  


