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 الحدودو  الجنايات واثره في  القياس   
 

 مسعود حممد علي الشيخ 
 القرآن  علوم قسم كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ /املوصل جامعة
 ( 5/9/2021، قبل للنشر 2021/ 15/7قدم للنشر )

 : مستخلص البحث 

القياس    دراسة  إلى  البحث  هذا  الجنايات  في    وأثره  يهدف  للقياس والحدودباب  تطبيقية  بنماذج  مستشهدًا   ،
منت نتائج الدراسة.  وثالثة مباحثالشرعي المستوفي ألركانه وشروطه، وذلك من خالل مقدمة   وخاتمة تضَّ

 : وقد اشتملت على الخطبة، وسبب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهجية البحث.المقدمةأمَّا 
 .والجنايات والحدود في اللغة واالصطالح كل ٍّ من القياس وقد عنى ببيان معنى  :المبحث التمهيدي

 القياس في الجنايات واشتمل على مطلبين وهي كاآلتي:  المبحث األول:
 . قتل الجماعة بالواحد على قطع الجماعة في السرقة قياس  المطلب األول:
 الُمعلَّمة. الكالب على الجوارح الُمعلَّمة قياس المطلب الثاني:

 ، واشتمل على مطلبين: الحدود في القياس: الثانيالمبحث 
 شارب الخمر على القاذف.  قياس علي  المطلب األول:
 الحد.  وجوب في  السارق  النبَّاش على قياس المطلب الثاني:

 ُثمَّ خاتمة ضمنتها أهم النتائج المستفادة من البحث.

 
Measurement and its impact on felonies 

 and the borders 

Masoud Muhammad Ali Al-Sheikh/Mosul University/College of 

Education for Human Sciences/Department of Quranic Sciences 
 

Summary of the research: 
  This research aims to study measurement and its impact in the chapter  on crimes 
and limits, citing applied models of legal measurement that fulfill its pillars and 
conditions, through an introduction, three chapters and a conclusion that included 
the results of the study. 
The introduction: it included the sermon, the reason for choosing the topic, the 
research plan, and the research methodology. 
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Introductory topic: It was concerned with clarifying the meaning of each. of the 
analogies, crimes and limits in language and terminology 
The first topic: Measurement in felonies and includes two requirements, which are as 
follows: 
The first requirement: Measuring the killing of the group by one over the pieces of 
the group in theft. 
The second requirement: the measurement of the prey on the marked dogs. 
The second topic: Measurement within limits, and includes two requirements: 
The first requirement: the measurement of Ali, the drinker of wine, on the thrower. 
The second requirement: the comparison of the digger to the thief in the necessity of 
the punishment. 
Then a conclusion included the most important results learned from the research. 

 
 

 القياس في اللغة واالصطالح المطلب األول:  
اللغة       في  قْيسًا    :القياس  يقيسه  الشيَء  قاس  ُيقال:  قاس،  الفعل:  مصدُر  اللغة  في  القياس 

َره على مثاله، ويقتاس بأبيه اقتياسًا: يسلك    .(1)سبيَله ويقتدي بهوقياسًا، واقتاسه وقيَّسه: إذا قدَّ
والتمثيل، واالعتبار،   والتشبيه،  والمساواة،  التقديُر،  هي:  اللغة  في  القياس  معاني    واإلصابة،وُجملة 

 .(2)والسبق
االصطالح      في  حقيقته،    : القياس  في  الختالفهم  تبعًا  القياس،  تعريف  في  األصوليون  اختلف 
ه فَمْن   وَمْن    عدَّ ونحوها،  بالمساواة  عرَّفه  مستقاًل  شرعيًا  ه دلياًل  بالَحْمل   عدَّ عرَّفه  للمجتهد  عماًل 

 .(3) واإلثبات والتعِدَية ونحِو ذلك
المعنى واحد وأنَّ الخالف فيهما لفظي؛ ألنَّ القياس البدَّ        وعند النظر في المنهجين يتبيَّن أنَّ 

 فيه من أمرين: 
الشارع  األول نصبها  عالمة  هي  وإنَّما  المجتهد،  فعل  من  ليست  المساواة  وهذه  العلة،  في  مساواة   :

 لتدلَّ على الحكم. 
اإللحاق  الثاني وهذا  الحكم،  في  إلحاق  في  :  باألصل  الفرع  يلحق  الذي  فهو  المجتهد،  عمل  من 
 .(4)الحكم 
، بعيدًا عن إشكالية التعريف  من كلِ  مذهب من المذاهب األربعةوفيما يأتي ذكُر تعريفٍّ مختارٍّ      

 ، واالعتراضات الواردة عليه: 
 .(5) اآلَخر"القياُس عند الحنفية:" إبانُة ِمثِل حكِم أحِد المذكوَرين بمثِل علَّته في  ( 1
 .(6)عند المالكية: " مساواةُ فرعٍّ ألصلٍّ في علَِّة حكِمه "( و 2
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و 3 عند  (  الحكم  علَِّة  في  الشتراكهما  آخر؛  معلومٍّ  في  معلومٍّ  ُحْكِم  ِمْثِل  إثباُت  هو  الشافعية:"  عند 
 .(7) الُمثِبت" 

 .(8) عند الحنابلة:" َحمُل فرعٍّ على أصلٍّ في ُحكمٍّ بجامعٍّ بينهما"( و 4
 في اللغة واالصطالح.  الجنايةالمطلب الثاني: تعريف 

اللغة     ذلك،   على  يحمل  ثم  شَجرها،  من  الثََّمرة   َأْخذُ   وهو  واحد،   أصل    والياء  والنون   الجيم   :الجناية في 
،  وثمر  .  واْجَتَنْيُتها  أْجِنيها،  الثَّمرةَ   َجنيتُ   تقول   الجنايةَ   َجَنْيتُ :  عليه  المحمول  ومن.  لَوْقته  ُأِخذَ   أي  َجِنيٌّ

لتنوعها إلى عمد وشبه    -  مصدراً وإن كانت    -مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات، وجمعت    (.9)أْجِنيها
مِ  اإلنسان  يفعله  وما  والجرم  الذنب  والجناية؛  وخطأ.  عليهمَّ عمد  يوجب  الدنيا    ا  في  والعقاب  القصاص 

جَّ   ، واآلخرة  إذا  جناية  جنى  قومهيقال:  على  أو  نفسه  على  جريرة    واجتنيتها   أجنيها   الثمرة   جنيت.(10)ر 
  النخل   وأجنى   مثله  فعيل  على  والجني   غضاً   دام  ما   الشجر   من   يجنى  ما  الحصى :  مثل  والجنى   بمعناه

 . جناها كثر  األرض وأجنت يجنى  أن له  حان  باأللف
  والقطع الجرح  على الفقهاء ألسنة في الجناية  وغلبت به يؤاخذ   ذنباً  أذنب أي  جناية قومه على وجنى 

  يحدث : أي الشر،   من ُيجنى ما وهي :جناية جمع ، وهي(11)فيه قليل  عطايا: مثل وجنايا جنايات  والجمع
ويسمى مكتسب الشر جانيًا، والذي وقع    ،(12) جناية  شراً   عليه جنى  مصدر : األصل في ويكسب، وهي

 الشر عليه مجنيًا عليه. 
 : والجناية في االصطالح

   .(13)لسنة الفقهاء على الجرح والقطع والقتلأ وغلب على  ،فعل محظور يتضمن ضرراً  كل  
 .(14)أو ماالً   : هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصاً االصطالح في و 

 . (15) على النفس أو غيرها كل فعل محظور يتضمن ضرراً  والجناية
 . (16) الفعل من يحرم  بما خص  وقد ويسوء يقبح  ما كل في عام  وهو

 .(18) هو ما ال تطيق النفس احتماله :(17) صول البزدوي وفي ا  
لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل  ،  كل فعل عدوان على نفس أو مالوالمختار أن الجناية هي:  

التعدي على األبدان كارتكاب ما ،  (19) فيه  "سواء كان في صورته اإليجابية  فكل فعل محرم من الشرع 
  بما وجب اإلتيان به" يصدر عن اإلنسان يسمى  اإلتياننهى عنه الشرع، أو في صورته السلبية كعدم  

جناية، سواء وقع هذا الفعل على آدمي، أو على أرض، أو على دين، أو على غير ذلك مما يعاقب  
 .(20)عليه الشرع

 المطلب الثالث: تعريف الحدود في اللغة واالصطالح: 
 لئال  شيئين   بين يفصل  الذي والحاجز،  المنع:  اللغة في  والحد حد، جمع  الحدودالحدود في اللغة: 

  على   الحدود  تطلق  وكذلك  والحرام،  الحالل  بين  فصلت  الشرعية  الحدود  فكأن .  (21) باآلخر  أحدهما  يختلط
 التي نهى هللا عنها.  المعاصي تلك أي  ،187)وتلك حدود هللا فال تعتدوها( البقرة/المعاصي، قال تعالى: 

 من   منعه  في  سبب   وذلك ألنها  الجريمة،  لمرتكب  الشارع  وضعها  التي  العقوبة  على  أيضا  الحد  ويطلق
 .(22)عن ارتكابها الجريمة إلى  ميل له من  ومنع إليها،  العودة 
  الزنا، : "  وهي  (23)أم للعبد"  تعالى  هلل  حقا  أكانت  سواء  شرعا  مقدرة   عقوبةالفقهاء:"    اصطالح  في  الحد

 ".  والبغي والردة،  والمحاربة، والسكر،  والسرقة، والقذف،
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 . هللا  دين من  هو الغاية هذا ألن العام،  النظام  وحماية  الجماعة  لصالح  مقدرة  أنها: تعالى  هلل حقا ومعنى
  اآلدميين،   بحق  لكونه متعلق  الحدود،   أنواع  عن   خارجا  القتل   في   القصاص  الفقهاء  من  كثير   اعتبر   وقد

والصلح  مثل  الشرعية،  الحدود  في  يجرى   ال  ما  فيه  فيجري    يلحق   أن  يرى   الفقهاء  بعض  ولكن.  العفو 
  حد  : هي  الحدود   جرائم   فإن  هذا   وعلى.  مقررة  عقوبة  له  وضع  الذي   هللا هو  ألن   وذلك   بالحدود،   القصاص 

  وهي سبعة، الردة، وعددها حد  البغي،  حد   السرقة،  حد المسكر،  شرب   وحد  الحرابة،   حد  حد القذف،   الزنا، 
داخل  الموجب  العمد  القتل  حد  اعتبر  من  عند  ثمان عقوباتها    أن  أساس  على  الحدود،  في  للقصاص 

 .(24)جميعًا مقدرة شرعاً 
 الجنايات   في قياسال   المبحث األول:

الصحابة       بالجنايات    أجرى  يتعلق  ممَّا  عهدهم  في  وقعت  التي  المسائل  من  العديد  في  القياس 
الرجال   قاذف  الحد على  إقامة  المسائل:  الباب، ومن هذه  القياس في  والحدود، وهذا دليل  على جريان 

ا عدا المكلَّب  ، حل صيد م(26) ، تنصيف حد العبد قياسًا على حد األمة(25)قياسًا على قاذف المحصنات
 ، وغيرها من المسائل، أسوق مثالين منها في مطلبين. (27)من الجوارح قياسًا على الكالب 

 قتل الجماعة بالواحد على قطع الجماعة في السرقة قياس : المطلب األول
ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ     چ        األصل في القصاص هو المساواة: النفس بالنفس. لقوله  

 .178البقرة/چ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ
 .   45المائدة/  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :  وقوله 

من   البشرية  لألنفس  والمقتول، وجعله حفظًا  القاتل  بين  التساوي  مبنيًا على  القصاص وجعله  فشرع هللا 
، وزاجرًا للناس عن القتل.   التعدي عليها بإزهاقها بغير حق ٍّ

استحق بغير حق ٍّ  نفسًا  أزهق  نفسًا    فَمْن  قتل جماعة   إذا  ولكن  قتلها،  التي  النفس  تلك  مقابل  القصاص 
 بغير حق، فهل يقتص منهم؟

 : مذاهب  ثالثة  على ذلك  في العلماء في الحقيقة اختلف 
األول إليه،   وهو  :بالواحد   الجماعةُ   ُيقتل:  المذهب  ذهب    طالب   أبي  بن  وعلي  الخطاب  بن  عمر  ما 

  عبد  بنا  سلمة  وأبو  البصري   والحسن  المسيب  بن  سعيد  ، ومن التابعين    عباس  وابن  شعبة  بن  والمغيرة 
وبه(28)   واألوزاعي  وعطاء  الرحمن  ( 32) المذهب  في  وأحمد  (31) والشافعي  ( 30)ومالك  (29)حنيفة  أبو  قال  ، 

  لو  جنايةً   جنى  قد   منهم  واحدٍّ   كل    يكون   أنْ   بشرط   بالواحد  الجماعة  قتل  على  القول   هذا  أصحاب   واتَّفق 
 .(33)عليه القصاص  ووجب إليه،  القتل وأضيف  عليه المجني  لمات  بها انفرد

  وُيؤخذ   الجماعة  من   يختارونه  الدم  ألولياء  الخيار  ويكون   : واحد  إالَّ   الجماعة  من  ُيقتل   ال :  المذهب الثاني
  ومن التابعين   وجابر    الزبير  بن  هللا  وعبد  جبل  بن  معاذ  عن  مروي    وهذا.  الدية  من  قسطهم   الباقين  من
  .(34) والزهري  سيرين   ابن

  سيرين  وابن  الزهري   قول  بالسوية، وهو  الدية  منهم   تؤخذ  وإنَّما  :بالواحد  الجماعةُ   ُتقتل  ال:  المذهب الثالث 
 . (37) والظاهرية (36)رواية في أحمد اإلمام   قال  وبه .(35)المنذر  وابن وربيعة
 : األدلة
 : األول المذهب  أصحاب أدلة  أواًل:

 . واآلثار والقياس  بالكتاب المذهب  هذا أصحاب  استدل



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

 

651 
 

  القصاص   أوجب    أنَّ هللا: "الداللة  وجه ،  179البقرة/  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  :    هللا   قول  :الكتاب  .1
  وأنَّه   صدره  إلى  سينعكس  سهمه  أنَّ   غيره   قتل  إذا  أنَّه  اإلنسان  عِلم   متى  أنَّه  وذلك  الحياة،   الستيفاء

  ُيسقط   االشتراك  لكان   بالواحد،   ُتقتل   ال  الجماعة  إنَّ   قلنا  فلو   القتل،   على   يْقدمَ   لن   فإنَّه  به،  ُيقتل 
 .(38)"المعنى  ولسقط القصاص

 : اآلثار .2
 عددًا من اآلثار تنص على أنَّه قتل جماعًة قتلوا واحدًا.  ورد عن عمر بن الخطاب  

 . ( 40) اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم : لو  ، فقال عمر  (39)أنَّ غالمًا ُقِتَل غيلةً  فعن ابن عمر 
  أَْهُلُه،  َفاتََّهَمُهم :  قال  مَعُهم،  وَليَس   فقِدموا   َرجل    فَصِحَبُهم  َسَفر    ِرَجال    "َخرجَ   :قال   وهب،   بن   سعيد   عن   وجاء
  َبيَنُهم  فَفرَّقَ   ِعنَدُه،  وَأنا   عِليًّا  بهم  فَأَتوا   قَتُلوُه،   ما   باّللَّ   حَلُفوا  وِإالَّ   صاِحَبُكم،   َقَتُلوا   َأنَُّهم  ُشُهوُدُكمْ :  ُشَريح    فقال

 .(42) " َفُقِتُلوا  بِهم  َفَأمرَ ( 41) اْلُقُرُم( الَحَسنِ  َأبو )َأنا : يقولُ   عِليًّا، فسِمْعتُ  فاْعَترُفوا،
ُقتلوا  قتلوا  مائة  أنَّ   لو"  :قال  أنَّه  -عنهما  هللا  رضي-عباس  ابن  وعن   عن   ثبت  ما  فهذا.(43) "به  واحدًا 

ه البعض إجماعاً  عصرهم  في مخالف لهم  يعرف  ولم  واشتهر الصحابة    .(44)فعدَّ
  به   تقوم   فال  صحابي  فعل  كونه  يعدو  ال  -    -  الصحابة  من  وغيره   عمر  حكم   بأنَّ   :هذا   على  وأجيب

 .(45)مقبولة غير اإلجماع ودعوى  حجة
 .(46)"بنفس   نفسين َتقُتل  أنْ  لك ليس :" - عنهما هللا رضي -  لعمر قال معاذاً  أنَّ   ثبت ولما
 .(47)"واحداً  إالَّ  منهم يقتلون   ال الزبير وابن الملك عبد  كان: "قال حيث   دينار  بن عمرو عن جاء وما

  الصحابة   أنَّ   عند األصوليين   والمقرر .  المسألة  حكم  على  يجمعوا  لم   الصحابة    أنَّ   سبق  ِممَّا  فيتضح
 .(48)بترجيح  إالَّ   أقوالهم  من بقول  العمل  يجز  لم  اختلفوا  إذا 
ل عليه هو قياس ذو شقين: القياس .3  : القياس الذي ُيعوَّ

 : قياس سيدنا علي  -أ
:" يا أمير المؤمنين أرأيت  حتى قال له علي    قتل الجماعة بالواحد  كان يشك في  روي أنَّ عمر  إذ  

أكنت قاطعهم؟" قال: "نعم"، قال: فذلك حين    لو أنَّ نفرًا  اشتركوا في سرقة جزورٍّ هذا عضوا وهذا عضوا
 .(49) استمدح له الرأي 

نصٌّ صريح     لها مثيل  في زمن النبوة، ولم يأت   لما حدثت في عهده هذه الواقعة، ولم يسبقْ   فعمر  
 وهل يجب عليهم القصاص أم ال؟ ،في حكمها فشك عمر  ،على حكمها

: أرأيت لو أنَّ نفرًا  اشتركوا في سرقة جزورٍّ هذا  فقال له علي بن أبي طالب    فاستشار الصحابة   
 قال: نعم، قال فذلك.  ؟ أكنت قاطعهم   ،عضوا وهذا عضوا

قاس االشتراك في القتل على االشتراك في السرقة بجامع االشتراك    من األثر: أنَّ عليًا    وجه الداللة 
 .(50) في موجب القصاص

السرقة في  الجماعة  أنَّ قطع  الحقيقة  من    (51)وفي  قياسًا  كان  وإنَّما  أيضًا،  بالنص  يثبت  لم  هو اآلخر 
، وعليه يمكن توجيه    سيدنا علي   على قطع السارق الواحد الثابت بالنص بجامع حفظ المال في كل ٍّ

أو أنَّ أصل  .(52)فرع  على  فرع  قياس أو استناد    قياس سيدنا علي في مسألتنا هذه أنَّه بناء قياس على
، ومن ثم  (53) ( الذي لم يعرف له مخالف فكان إجماعًا سكوتياً ول صحابي)علي  المسألة ابتنى على ق
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في وجوب الحد على الكل    (54) قياس العلة فقاس قتل الجماعة للواحد على سرقة الجماعة  استعمل  
 بجامع االشتراك في التعدي، فشرك بينهم في العقوبة. فأركان هذا القياس: 

 الفرع: قتل الجماعة.                          األصل: سرقة الجماعة.          
 الجامع: المشابهة في االشتراك في التعدي .             الحكم: وجوب الحد على الكل. 

  الزجر   وهو،  القصاص  له  شرع  الذي  الغرض  إلى  نظر   قد    عمر  سيدنا   يكنْ   لم   األمر  بداية  وفي  وكأنَّه
  قتل   من  الجاهلية  أهل  عليه  كان  ما  إلبطال  جاءت   نَّماإ   القصاص   آيات  وأنَّ ،  التعدي   أو   الجناية  عن

  له   َبيَّن  حتى    فتوقف:  قتله  في  يشتركوا  لم  وإنْ   بالواحد  الجماعة  بقتل  القصاص  في  والتعدي  البريء
  وضرب ،  إسقاطه  في  لالشتراك   أثر   ال   وأنَّه.  التعدي   وهي،  القصاص  ُشرع  أجلها  من  التي   العلة    علي

 . اشتركوا  وإنْ  سارق    الكلَّ  أنَّ  وهو واضح  فيها  المعنى  حيث بالسرقة المثل  له
ه قتل الجماعة  آثار عديدة في هذه المسألة يظهر أنَّ   قد ورد عن عمر  : ف قياس سيدنا عمر   -ب

 بالواحد استدالاًل بالقياس على قتل النفس بالنفس بجامع المساواة في التعدي فإنَّ 
 عل القتل فوجب عليها القصاص. كل نفس من هذه األنفس المتعدية صدق عليها ف

من لوازم المساواة في القصاص حفظ النفس البشرية، فشرع هللا    ينظر إلى أنَّ   مما جعل سيدنا عمر  
القصاص لحفظ هذه النفوس عن التعدي، فجعل القصاص من الجماعة كالقصاص من الواحد بجامع 

النفس البشرية،  تعدد الجاني ال ُيسقط الحقَّ في القصاِص. فيكون أركان هذا    وهذا يدل على أنَّ   حفظ 
 القياس:  

 األصل: قتل النفس بالنفس.                       الفرع: قتل الجماعة بالواحد.  
 الجامع: حفظ النفس البشرية .                      الحكم: وجوب القصاص.  

  اشتركوا   إذا   الجماعة  قتل  اقتضى   الشارع، الذي   اصدمق  أبرز   من  األنفس  ويعضد هذا القياس بأنَّ حفظ 
 . (55)القصاص  من تهرًبا  المشترك، القتل  إلى  باللجوء مغرًيا ذلك   لكان يقتلوا،  لم  لو  ألنَّه ؛واحد  قتل في

اتفق عمر وعلي   " ولذلك:  قدامة رحمه هللا:  بالواحد،    -رضي هللا عنهما-قال ابن  الجماعة  قتل  على 
 .(56) الواحد بالواحد، لالشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر وحفظ النفس البشرية"قياًسا على  

فهذا قياس الداللة فقد جمع بين األصل والفرع بالزم من لوازم العلة، وهو حفظ النفس البشرية، فأوجب  
د هذا القياس قياس علي   للقتل على السرقة بجامع التعدي.   القصاص على الكل وعضَّ

الجماعة   لئال يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، فإنَّ   اس سدًا للذريعة؛فهذا القي
اجتماعهم على القتل يمنع عنهم القصاص، حينئذٍّ ال يعدم كل عدوٍّ أْن يجمع لعدوه العدد    إذا علموا أنَّ 

ضياع جزء من المال وهي الدية    هم ناجون من القتل وال يلحقهم إالَّ الكثير ليقتلوه مجتمعين، إذا علموا أنَّ 
 . (57)فقط 

من أعوانه فقتله    ، أخذ واحداً مسلماً   يقتل  أحب أنْ   نْ ولو كان االثنان ال يقتص منهما للواحد، لكان كل مَ 
المتمالئين على    عن القتل ; وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أنَّ   هناك رادع    معه، فلم يكنْ 

لوجب حد القذف    الجماعة لو قذفوا واحداً   ه قاتل، فيقتل، ويدل له أنَّ منهم أنَّ   القتل يصدق على كل واحدٍّ 
 .(58) على جميعهم 

 : الثاني المذهب  أصحاب  أدلة: ثانياً 
 : والمعقول  بالكتاب   واستدلوا
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 . 45المائدة/  سورة   چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :   قوله  :الكتاب  .1
 . 178البقرة/ سورة  چڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  چ :   وقوله
  .(59) واحدة  نفس  من أكثر بالنفس يؤخذ ال  أنَّه على  اآليتان  دلت : الداللة وجه

  على   ينطلق   الحر  أنَّ   كما  النفوس،  على  تنطلق  فالنفس  الجنس،   اآليتين  في  بالنفس  المراد  بأنَّ   :ونوقش 
 .(60)األحرار

 : المعقول .2
ال   أنَّ   بدليل   القصاص  من  مانع  األوصاف  في  التفاوت   أنَّ  -أ   في   التفاوت  فيكون   بالعبد  ُيؤخذ  الحر 

 .(61)منه يمنع أنْ   أولى العدد
 . (62) قاتالً  منهم  واحدٍّ  كل  لكون  بل  المقتول، في  زائدة  لصفة  يقتلوا لم  بأنَّهم  :وأجيب 

  لمقتولٍّ   ديات  وجوب  عدم   على  قياساً   واحد،  بمبدل  أبدال  تستوفى  فال  له،  مكافئ  منهم   واحد  كل  أنَّ  -ب
 .(63) واحدٍّ 
 .(64)يتبعَّض  ال والقصاص تتبعَّض،  فالدية والقصاص، الدية بين  بالفرق   :ونوقش 

 المذهب الثالث: واستدلوا أيضًا بالكتاب والمعقول:   أصحاب  : أدلةثالثاً 
 .   45المائدة/  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :   قوله :الكتاب  .1
 . 178البقرة/ چڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  چ :   وقوله 

 .(65)حر من  أكثر  بالحر يقتل  وال واحدة نفس  من أكثر  يقتل ال أنْ  يقتضي اآليتين وظاهر : الداللة وجه
  ينطلق   الحر   أنَّ   كما  النفوس  على   تنطلق   فالنفس  الجنس،   اآليتين   في   والحر  بالنفس   المراد   أنَّ   : ونوقش 

 .(66) األحرار على
 . 33اإلسراء/چ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ :   وقوله
 . (67)إًذا عنه منهي وهو بالواحد  الجماعة قتل السرف من  أنَّ  : الداللة وجه

ڻ   چ  :    قوله  إن  بل  قاتله،  غير  يقتل   أن  هو  اآلية  في  بالسرف  المراد   أنَّ   :ونوقش  ڻ    ڻ     چ ڻ  

  دليل   فيها  يكن  فلم  الواحد،   في  الجماعة كسلطانه  في  الولي   سلطان  أنَّ   على  باالقتضاء  يدل   ،33/اإلسراء
 .(68) بالواحد الجماعة قتل  منع على

 : المعقول .2
  ديات   ماله  من   ويؤخذ  بأحدهم،   يقتل  وإنَّما  قتلهم،  إذا  بهم   يقتل  وال  الجماعة،  يكافئ  ال  الواحد   أنَّ  -أ

 .(69)به يقتلون  ال جماعة  قتله إذا  كذلك  الباقين، 
ڀ   ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  :    قوله   بدليل   الجماعة  كحرمة  الواحد   حرمة  بأنَّ   : ونوقش 

 .(70)واحداً  فيهم  القصاص يكون   أنْ  يجب  فعليه. 32المائدة/چ   ... ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 
  أنْ   أولى  العدد  فزيادة  بكافر،  مسلم   وال  بعبد   حر  يقتل  فلم  القصاص،  من  تمنع  الوصف  زيادة  إنَّ  -ب

 . تمنع
  في  المماثلة  وجود   من  الوصف  زيادة   تمنع  إذ  العدد،  وزيادة   الوصف  زيادة   بين  الفرق   بوجود  :ونوقش 

  أنَّ   حين   في  عليه   الحد   إقامة  من   القاذف  في  الوصف   زيادة  منع  ذلك  يؤكد   الجماعة،  في  تمنع  وال   الواحد 
 .(71) القاذفين الجماعة  الحد على إقامة من تمنع  ال العدد  زيادة
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  قودان  عليهما  يجب   لم  ديتان   الواحد   بقتل  االثنين   على   يجب   لم  فلمَّا  وديَّة،   قوداً   بدلين   للنفس   أنَّ  -ت
 . (72)كذلك

 : وجهين من  ونوقش 
  حكمه  َفَعمَّ   يتبعَّض   ال   والقود  منها،   أكثر  يجب   فلم   تتبعَّض   الدية  أنَّ   وذلك   والقود،   الدية  بين  الفرق  •

  واحدٍّ   غرم   في  اشتركوا  لذا  يتبعَّض،   ال  وقطعاً   يتبعَّض  غرماً   توجب  فإنَّها  الجماعة،  سرقة  على  قياساً 
 .(73) منهم  واحدٍّ  كل ِ  وقطع

  الجماعة   في  فلزم  والردع   للزجر  موضوع   القصاص  أنَّ :  وهو  والقصاص،   الدية  بين  آخر   فرق   وهناك •
  .(74)فافترقا واحد بدل  إالَّ   فيها يلزم   فلم  النفس من بدل والدية الواحد،  في لزومه مثل

 المذهب المختار: 
  األول  أصحاب المذهب  أدلة  من  تبيَّن   مناقشات  من  عليها  ورد   وما  وأدلتها  المسألة  في  األقوال  عرض  بعد
  مصلحة   أنَّ   بها  تمسكوا   التي   اآلية  في  ما  وغاية  بالواحد،   الجماعة  قتل  على  صريح  دليل    يوجد  ال   أنَّه

بالواحد، في    الجماعة  بقتل   إالَّ   تتحقق   ال  المصلحة  تلك   بأنَّ   والقول  القصاص،  في  تتحقق   النفس   حفظ 
  عن   خارج  وهذا  اآلخر،   من  أقوى   به  قتلهم  في   ذلك  إالَّ أنَّ تحقق  قتل الواحد أيضًا،الحقيقة تتحقق في  

 . المسألة 
  أوجب   َمنْ   مع  حجة  ال : "  قال  حيث   -  تعالى  هللا   رحمه  -  المنذر   ابن  قول  وجاهة  مدى   للمتأمل  يظهر  و

 .(75) " بالواحد الجماعة قتل
من   أصحاب  ذكره   ما  ألنَّ   النقل؛  جهة  من  صريح  دليل  وجود  بعدم   تقييده   ينبغي  أنَّه  إالَّ  المذهب    هذا 

  ال  فعليه  شذ ،  لمن   خالفاً   العلماء  جمهور  عند  الشرعية   األدلة  من  دليل  القياس  أنَّ   ومعلوم  وجيهة،   األقيسة
 .  نظر من هذا  قولهم  على لهم مستمسك وجود  بنفي   القول  يسلم 

  بالواحد،   الجماعة  قتل  منع   على  صريحة  داللة  تدل  فال   والثالث  الثاني  المذهبين  أصحاب  من  كل  أدلة  أمَّا
  النفس  لفظ  في  الموجودة  أل  بأنَّ   التسليم  على  وهذا . مثلها من  أكثر بالنفس  يؤخذ  ال أنَّه  فيها ما غاية وإنَّما

  يرفضه  ما  وهو  للجنس،   ليس   ، 178البقرة/  چ گ    گ   چ  ،و45المائدة/  چ ڭ  ڭ چ  :  قوله   في   والحر 
  ال   أنْ   هو  ،33اإلسراء/چ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ  :  قوله   في  بالسرف   المراد   بأنَّ   القول  أنَّ   إلى  إضافة  المعارض،

 . دليل   إلى  يحتاج بواحد  جماعة يقتل 
 . الحجة  بها  يبطل  قادح من تسلم   ال أيضاً   وهي العقلية أدلتهم  إالَّ  يبق فلم سبق ما تقرر وإذا 

م  ما على  وبناءً   : يلي لما بالواحد   تقتل الجماعة بأنَّ   القول لي  يترَّجح تقدَّ
 حكمة  من  بالواحد   الجماعة  بقتل  يتحقق  ما  أنَّ   ذلك   ،179البقرة/  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  :    قوله  عموم  (1

  واحد   قتل  في  وال  بحال،   قتلهم   عدم  في  يتحقق  ال  ما  القتل  عن  والردع  الزجر  منها  التي  القصاص
 . فقط  منهم 

 .(76) لذلك فيقتل  قاتل أنَّه  القتل  على  المتمالئين الجماعة  من واحدٍّ  كل ِ  على  يصدق أنَّه (2
  النفس   حفظ   ألنَّ   ؛(77)أولى  الواحد  بقتل  قتلهم   كان  الواحد،  بقذف  الجماعة  على  يقام  الحد  وكما أنَّ  (3

 أعلم.    بحفظهما، وهللا الشريعة عناية في اشتركا  وإنْ  العرض،  حفظ من ضرورة  أشد 
 الُمعلَّمة على الكالب الُمعلَّمة (78)قياس الجوارح  المطلب الثاني:
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گ   چ    :قوله    جاءت نصوص الكتاب والسنة تُدل  على جواز االصطياد بالكالب الُمعلَّمة ، فمن الكتاب

 .   4/المائدة چ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  ڳ  ڳ
  )ُكلْ : َقاَل    الُمَعلََّمَة؟   الِكاَلبَ   ُنْرِسلُ   ِإنَّا  َّللاَِّ ،  َرُسولَ   َيا:  ُقْلتُ :  َقالَ   ومن السنة حديث عدي بن حاتم  

 .(79) َقَتْلَن( )َوِإنْ : قالَ  َقَتْلَن؟ وِإنْ : ُقْلتُ  َعَلْيَك(، َأْمَسْكنَ  َما
أم   الكالب؟  مقصور  على  الصيد  بإباحة  الحكم  هل  البهائم  ولكن  من  الُمعلَّمة  الجوارح  سائر  بها  ُيلحق 

 والطير. 
 ذلك على مذهبين:  في العلماء اختلف 

  والبازي   َوالنَِّمرِ   كاْلَفْهدِ   والطيور  الكالب   من  الُمعلَّمة  الجوارح  بجميع   االصطياد  ُيباح  أنَّه   : األول  المذهب 
 .(81)وهو مذهب طاووس من التابعين، (80)والشاهين ، وإليه ذهب الجمهور واألئمة األربعة والصقر
 ،  منه ُذكى  ما إالَّ   يحل  ال غيرها صاده   وما  فقط بالكالب   يكون  إنَّما  االصطياد  أنَّ  :الثاني  المذهب 

عمر  ابن عن مروي   وهو
 (82)  ، 

 .(87() 86)والسدي ، (85)والضحاك ، (84() 83) وإليه ذهب مجاهد 
 : األدلة

 . ومناقشتها  األول المذهب  أصحاب أدلة  :أوالً 
 واستدلوا بالكتاب والسنة والقياس: 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ      ہں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  : : قوله  الكتاب  .1

 .  4/المائدة چ  ے  ے
  والفهود   الكالب  وهي  بالجوارح،   صدتموه   ما  لكم  من اآلية ما ذكره ابن كثير في تفسيره "وأحلَّ   الداللة وجه  

  بن   علي   ذلك   قال  وِممَّنْ   واألئمة،   والتابعين  الصحابة  من  الجمهور  مذهب  هو  كما  وأشباهها،  والصقور
  الُمعلَّمة ،  الكالب  وهنَّ   ، 4/المائدة   چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ    :قوله    في  عباس    ابن  عن  طلحة  أبي

 .(88)وأشباهها" والصقور والفهود الضواري  الكالب  يعني  والجوارح،  للصيد  ُيعلَّم  طير وكل  والبازي،
  َوِإنْ   َفُكْل،  َوَقَتلَ   َفَأْمَسكَ   َوَسمَّْيتَ   َكْلَبكَ   َأْرَسْلتَ   ِإَذا  ): قال    النبي  عن  ،  حاتم   بن  عدي  عن  :السنة  .2

 .(89)َنْفِسِه( َعَلى َأْمَسكَ  َفِإنََّما َتْأُكْل،  َفالَ  َأَكلَ 
  الجوارح   جميع  وكذلك  حالاًل ،   يكون   وقتله ،   فأخذه   صيد ،   على  كلباً   أرسل  َمنْ   فوائد هذا الحديث أنَّ   من"

 .(90) "ونحوها  والعقاب والصقر والبازي  الفهد من الُمعلَّمة
،   َأوْ   َكْلبٍّ   ِمنْ   َعلَّْمتَ   َما  :)قال    النبي   أنَّ   ،وعنه أيضاً    َأْمَسكَ   ِممَّا  َفُكلْ   َّللاَِّ   اْسمَ   َوَذَكْرتَ   َأْرَسْلَتهُ   ُثمَّ   َبازٍّ

 .(91)َعَلْيَك(
 .(93) (عليك فكل أمسك  ما:)، فقال ( 92) البازي   صيد  عن   هللا رسول سألتُ : "  قال وعند الترمذي،

  األغلب"   على  بناءً   أو  مثالً   إمَّا  عليهما  واالقتصار  والطيور  البهائم   سباع  من   أحدٍّ   :" أي  الداللة وجه      
(94). 

 .(95)بأساً  والصقور ، البزاة  بصيد يرون   ال ، العلم   أهل عند  هذا  على والعمل وقال الترمذي
 : قياُس سائر الجوارح على الكالب الُمعلَّمة في حلِ  صيدها بشرط أْن تقبل التعليم والتدريب. القياس .3

:  قال  ،  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ    :  أبيه  عن  طاووس  ابن  عن  بسنده   تفسيره   في  الطبري   جرير  ابن  أخرج  فقد
 .(97)ُيعل م  ِممَّا ذلك   وأشباهِ  (96)  والِبيزان الصقور من وغيرها الكالب، من
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  ما  وحل   صيدها  جواز  في   الُمعلَّمة  الكالب  الُمعلَّمة على   الجوارح   من   الكالب  عدا   ما  يقيس   هنا  فطاووس
 .(98)البر   عبد ابن نقله كما عليه الُمجمع القياس   من وهذا،   تصيده 

  وأمكن  والبهائم  الطيور  من  تعلَّم   ما  كل  قياسه  في  طاووس   معتمد  چ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ    : وكانت قوله  
 .المعلمة  الكالب على، به  االصطياد

من       چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ  :  وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، أنَّه قال في قوله  
 .(99)   من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك الكالب وغيرها ِممَّا ُيعلَّم 

ں  ں    چ    :حيث قاسوا الصقور والبزاة والفهود وأشباهها على الكالب المنصوص على حكمها في قوله  

  مدخل  ال  فيما  إالَّ   فارق   فال  مثالً   الفهد   من  يتأتى   الكلب  من  يتأتى  ما  كل  أنَّ   وهو  ، وبالمعنىچ ڻ  ڻ  ڻ   
 .(100) األصل معنى في القياس هو وهذا ؛  التأثير في له

 والبزاة وأشباهها في معنى الكالب إذا ُعلِ مت وُدرِ بت. فأركان هذا القياس: فالصقور 
 األصل: الكالب المعلمة.             الفرع: سائر الجوارح من الصقور والبزاة والفهود...إلخ. 

 تصيده.  ما وحل صيدها  جواز الجامع: قبول التعليم والتدريب.       الحكم:
 : شيئان  الباب  هذا في اختالفهم   وسبب مبيِ نًا سبب االختالف: " -هللارحمه  -ويقول ابن رشد

:  أعني  الكالب ،   في   ورد   إنَّما  النص   أنَّ   ُيظن  قد   أنَّه   وذلك.  الكالب  على  الجوارح   سائر   قياس :  أحدهما
  من  ال  الجارح  كلب  من  مشتقة    چ  ڻ  چ  لفظة  أنَّ   يتأول  أنْ   إالَّ   ، 4/المائدة  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ  :    قوله
،  لفظ   االختالف   سبب  يكون   هذا  فعلى  اآلية،  في  الذي  الجوارح  اسم   عموم   هذا   على  ويدل    الكلب 

 . چ  ڻ  چ  لفظة في  الذي االشتراك 
  في   يوجد  فهل  شرطه  من  كان  وإنْ   ال؟   أم   صاحبه؟   على  اإلمساك   اإلمساك  شرط  من  هل:  الثاني   والسبب

 يوجد؟ ال أو  الكلب؟  غير
  اسم  من  ال   الكلب  اسم  من  مشتقة   هي  مكلبين   لفظة   وأنَّ   الكالب،   على   الجوارح  سائر   يقاس   ال:  قال  فَمنْ 
  ال :  قال  -  شرط  ذلك   وأنَّ   صاحبه،  على:  أعني  الكلب،  في  إالَّ   اإلمساك  يوجد   ال  أنَّه  أو  الكلب،  غير

 . الكلب سوى  بجارح يصاد
  يجوز :  قال  -  صاحبه  على   اإلمساك   اإلمساك  في  يشترط  ولم   الجوارح ،   سائر  الكلب   على  قاس  وَمنْ 
 .(101)التعليم "  قبلت  إذا  الجوارح  سائر  صيد
 . ومناقشتها الثاني المذهب  أصحاب  أدلة :ثانياً 

، ولكْن   4/المائدة  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ    :واستدلوا بما استدلَّ به أصحاب المذهب األول من قوله  
السباع ، وهي اشارة إلى    من  غيرها  دون   الكالب  بهذه اآلية    هللا  عنى  بوجه آخر ، حيث قالوا إنَّما

  الالم   بسكون   الكْلب   من  مشتق    چڻ   چ  :  قوله    أنَّ   على   الكالب خاصة دون غيرها من الجوارح ، بناءً 
 .(102)  الجوارح  من غيره  يشمل فال

ويحتملوأجيبوا   فيشمل  التضرية  وهو  التْكلِ يب   بمعنى  مصدر   وهو  الالم  بفتح   الكَلب   من  مشتق  أنَّه  : 
ِبينَ   بمعنى  چڻ   چ  :  قوله    ويكون ،  منها  كلها ، والكالب   الجوارح ُص   وال،  ُمِضرِ ينَ   أو  ُمَؤدِ    ذلك   ُيَخصَّ
 . (103)باالحتمال يخصص  ال وأنْ  العموم  على حمله فوجب; غيرها دون   بالكالب
  السبع   ألنَّ   أو  جنسه  في  لكثرته  منه  له  فاشتق  الكالب  في  يكون   ما  أكثر   التأديب  ألنَّ   الكلب   من  واشتقاقه

 .(105()104)األسد( فأكله كالبك من  كلباً  عليه سلِ ط  اللهم   ):    قوله ومنه كلبًا أيضًا، يسمى
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 المختار  المذهب 
  بجوارح   االصطياد  باحةإ  من  الجمهور  إليه  ذهب  ما  الراجح هو  أنَّ   –  أعلم  وهللا    -والذي ظهر لي

 : التالية  لألسباب   والطير؛ وذلك الكالب
  طائر  من  هللا    وصف  التي  بالصفة  كانت   جارحة  كل  يُعم    ،    چں  ں   ڻ  ڻ   چ  :    قوله  ألنَّ  (1

 صيدها.   أكل فحالل  وسبع
  وأولى   :  اآلية  تأويل  في  العلماء  مذاهب  ذكره   بعد  -  هللا  رحمه  -  (106)الطبري   جرير  ابن  الكبير  اإلمام   قال

  ذلك   جميع  صيد  وأن    الجوارح،  فمن  والسباع  الطير  من  صاد  ما  كل  "  :قال  َمنْ   قول  اآلية  بتأويل  القولين 
  ولم  جارحة،  كلَّ   ، 4/المائدة  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ    :بقوله  عمَّ     هللا  ، ألنَّ " التعليم   بعد  صادَ   إذا  حالل

 .(107) شيًئا منها يخصص
  الكلب   بين  فرق   غير  من  الجوارح   عموم   تحت  يدخل  ما  كل  صيد   يحل  أنَّه  والحق  :"(108)وقال الشوكاني

 .(109)وغيره"
م في أدلة الجمهور    ذلك   في   قلنا  ما  بنحو   ،    النبي  عن   رِويَ   وألنَّه قد (2   في   ما  مع  ،  خبر كما تقدَّ

 ذلك.   في قلنا ما صحة على ذكرنا  التي الداللة من اآلية
االجتراح (3   المادة   أصل  كان  وإنْ   وهو  المعلِ مين   بالمكلِ بين  المراد  وأنَّ   االكتساب  على  يطلق   وألنَّ 

قوله   في    أنواع  من  الكلب   بغير  الصيد  فيصح   شرطاً   الكلب  ليس   لكن  چڻ   چ    :الكالب 
 .(110)الجوارح

4) " البر:  عبد  ابن  قال   ، عليه  المجمع  القياس  من    عدا  ما  صيد   عليه  المجمع  القياس  ومن  وألنَّه 
   .(111)  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ   لقوله  الكالب على قياساً  الجوارح    من الكالب

ح كفة الجمهور.  العمل يجب  شرعي دليل   القياس وألنَّ   بمقتضاه، ِممَّا ُيرجِ 
 

 
 
 

 المبحث الثاني: القياس في الحدود
 شارب الخمر على القاذف  قياس علي   األول:المطلب 

  :   هللا  فقول  الكتاب   أمَّا  والسنة،  بالكتاب  ثابت  الحرمة، وذلك  هو  اإلسالمية  الشريعة  في  الخمر  حكم   إنَّ 
 . 90المائدة/  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

وشاربها،    الخمر،  هللا  قال:)لعن    هللا   رسول  عن  السنة فما رواه عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما  وأمَّا
 .(112) والمحمول إليه( وحاملها،  ومعتصرها، وعاصرها،  ومبتاعها،  وبائعها،   وساقيها،

 .(113)التواتر" رتبة بمجموعها تبلغ  بأخبار الخمر تحريم   النبي عن  ثبت قال ابن قدامة"
في    على حد الشارب للخمر، ووردت في السنة أحاديث عن النبي    لم يرد في القرآن نص    ولكنْ    

 وفي بعض األحاديث ورد التحديد بأربعين جلدة.  ،دون تحديد لمقدار الحد أحياناً  حده ولكنْ 
فمنا الضارب    قد شرب قال: )اضربوه( . قال أبو هريرة    برجلٍّ   تي النبي  قال: أُ   فعن أبي هريرة  

 . (114)بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه 
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(115) وعن السائب بن يزيد
     ُا نؤتى بالشارب على عهد رسول هللا  نَّ قال:" ك   وإمرة أبي بكر    وصدرًا

، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا  من خالفة عمر
 .(116)عتوا وفسقوا جلد ثمانين " 

 .(117)أربعين   تي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحوأُ  أنَّ النبي    وعن أنس بن مالك 
كان يقيم الحد على الشارب ولكن بحسب حال الشارب،    على أنَّ النبي    فهذه األحاديث صحيحة تدل  

 يكتفي بالجلد دون تحديد ومرة بجلده أربعين.   فمرةً 
  ثم رأى عمر    ال يزيد على األربعين وكذلك األمر في أول إمرة عمر  ولذلك كان سيدنا أبوبكر  

الصحابة   فاستشار  الخمر  شرب  على  تجرءوا  قد  الناس    فأشاروا  أْن  لردع  ثمانين  يجعله  بأْن  عليه 
 وتحقيق المصلحة التي أرادها الشارع من حفظ العقل. 

أربعين،    ، والنعال" ، ثم جلد أبو بكرجلد في الخمر بالجريد   " أنَّ نبي هللا    فعن أنس بن مالك  
، ودنا الناس من الريف والقرى، قال:" ما ترون في جلد الخمر؟" فقال عبد الرحمن بن  فلما كان عمر

 . (119)فجلد عمر ثمانين"  ، قال: " (118) تجعلها كأخف الحدود : أرى أنْ عوف
الناس  أنَّ عمر بن الخطاب    (120) وعن عكرمة  الناس قد شربوها  في جلد    شاور  "إنَّ  الخمر، وقال: 

،  "، وإذا هذى افترى ، فاجعله حد الفرية  السكران إذا سكر هذى  : "إنَّ   واجترءوا عليها" . فقال له علي
 قاس شارب الخمر على القاذف.  أي أنَّ علي  .(121)حد الفرية ثمانين  فجعله عمر 

 . وقد ورد هذا الخبر من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً 
 .(122)قال ابن القيم رحمه هللا: وشهرتها تغني عن إسنادها

اجتهدوا في حد شارب الخمر وهذا االجتهاد قياس، إذ    من هذا األثر أنَّ الصحابة    ووجه االستدالل 
ليس هو من قبيل االجتهاد في النص، والبراءة األصلية، وال هو إجماع فهو إذن قياس، ثم إنَّ أحدًا منهم  
لم ينكر عليه في أنَّه كيف يثبت الحد بالقياس بل ارتضوه وعملوا به، فكان ذلك إجماعًا منهم على جواز  

 . (123)ي الحدودإجراء القياس ف
 هو   عوف    بن  الرحمن  عبد  أنَّ   وغيره   مسلم  في  هو  هكذا  النووي:  :" قال(124) قال صاحب عون المعبود

وفي(125)بهذا  أشار   الذي    طالب  أبي  بن  علي  أنَّه  وغيره   الموطأ  . 
  وأشارا  صحيح   وكالهما  ،(126) 

    الرحمن  عبد  إلى  رواية  في  ذلك  فنسب   وغيره  علي  فوافقه  القول  بهذا  بدأ   الرحمن  عبد  ولعل  جميعًا،
  هذا   وفي  ،   الرحمن  عبد   على  علمه ورجحانه  وكثرة   لفضيلته     علي  إلى  رواية  في  ونسب   به،  لسبقه
 .(127) األحكام " في مجلسه وحاضري  أصحابه والمفتي، القاضي مشاورة  واستحباب القياس  جواز

 كحد القذف.  حد الخمر علي وعبد الرحمن رضي هللا عنهما بجعلكلٌّ من عليه فأشار 
، فيكون إجماعًا  فقاسا شارب الخمر على القاذف بجامع االفتراء ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة  

 فيكون أركان هذا القياس:   .(128) على إثبات الحدود بالقياس
 األصل: القاذف.                                     الفرع: شارب الخمر. 

 االفتراء.                                    الحكم: حده ثمانين. الجامع: 
القياس هذا  فيكون  العلة  لوازم  من  بالزم  والفرع  األصل  بين  جمع  يسميه   قياس  فقد  كما  داللة 

 .(129) األصوليون 



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

 

659 
 

  وإلى جريان القياس في الحدود والكفارات ذهب جمهور األصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة إذا 
 ، وكما ثبت فيما سبق. (130)وجدت شرائط القياس

 .(131)أما األحناف فقد ذهبوا إلى عدم جريان القياس في الحدود والكفارات، وال يكون فيها حجة
 ومن أقوى ما استدلوا به: 

إنَّ الحدود والكفارات ال تثبت بالقياس الشتمالها على تقديرات ال تعقل كعدد المائة في الزنا والثمانين في  
 .(132)القذف، فإنَّ العقل ال يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد

: بأنَّ عدم معقولية التقديرات مطلقًا ال دليل عليها، وذلك أنَّ من التقديرات ما يعقل  ونوقش هذا الدليل
لمعنى   الكفارة  أو  الحد  الشارع  أْن يشرع  الممكن  فإنَّه من  القياس،  فيها إجراء  فيجوز  مناسب ثم  معناه، 

يوجد ذلك المعنى المناسب في شيء آخر، فتكون معقوليُة التقادير غير ممتنعة، وقد ثبت تعقل المعنى  
 بالفعل في بعض الصور ووقع القياس فيها. 

 ومن أمثلة ذلك: 
 .(133)قياس النبَّاش على السارق في القطع بجامع أخذ مال غيره خفيًة من حرز مثله •
،    قياس شارب الخمر على القاذف • في وجوب ثمانين جلدة على كل ٍّ منهما، بجامع االفتراء في كل ٍّ

 كما سبق. 
 فهذه األمور وأمثالها يجوز إجراء القياس فيها، وذلك بسبب إدراكنا للعلة التي من أجلها شرع الحكم. 

ركنًا من أهم  ألنَّه فقد    -كما في غير الحدود والكفارات-أما ما ال يعقل معناه فغير داخل في هذه المسألة
 .(134) أركان القياس وهو العلة

قد ذكروا  زيادة على ذلك الحنفية،  رأسهم  والكفارات وعلى  الحدود  في  القياس  إجراء  من  المانعين  إنَّ   :
نهار   في  عمدًا  شرب  أو  أكل  َمْن  على  الكفارة  إيجابهم  ذلك  مثال  فيها،  القياس  أجروا  فرعية  مسائل 

 .(135) رمضان قياسًا على المجامع فيه
،  (136)وعلى فرض أنَّ هذا التناقض لم يرد من الحنفية ُيقال لهم: إنَّ قول الصحابي يعتبر حجة عندكم  

أنَّ الذين أشاروا على    -وكما مرَّ سابقاً   -وعلى أصلكم هذا يلزم أْن تقولوا بالقياس في الحدود؛ ألنَّه صح
بجعل حد الخمر ثمانين قياسًا على حد القذف هما عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب    عمر  

 .(137)لقياس في الحدودرضي هللا عنهما وكالهما صحابي، وعلى هذا فال مخلص للحنفية من القول با 
 
 
 

 على السارق في وجوب الحد (138) اشالنبَّ  قياس  :المطلب الثاني 
، فالسارق هنا هو َمْن يأخذ مال الغير خفيًة  38المائدة/  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ :  األصل في المسألة قوله  

، فهل ُيقاس على هذا َمْن يسرق أكفان الموتى من قبورهم وهو المسمى بالنباش؟ أي   (139)من حرز مثله
 هل ُيحد  النباش حد  السرقة قياسًا على السارق؟

 اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 
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: أنَّ النباش يقام عليه حد السرقة إلحاقًا له بسارق مال الحي  ، وإليه ذهب جمهور الفقهاء  المذهب األول 
، وهو مذهب أعالم التابعين (143)وأبي يوسف من الحنفية   (142)والحنابلة  (141)والشافعية  (140)من المالكية

 .(144)كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي
 .(145)، وإليه ذهب أبو حنيفة  قطع يده تُ السرقة، فال    حدَّ  حد  أنَّ النباش ال يُ   :المذهب الثاني 

 األدلة: 
 : أدلة أصحاب المذهب األول ومناقشتها. أوالً 

 واستدلوا بالكتاب العزيز والسنة المطهرة  واألثر والقياس: 
 . 38المائدة/  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ :  : عموم الكتاب  .1

 .(146) ، والنباش سارق فيجب أْن ُتقطع يده   أمر بقطع يد السارق  : أنَّ هللا  وجه الداللة
ْقَناُه َوَمْن    : عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده أنَّ النبي  السنة  .2 قال:)َمْن َحرََّق َحرَّ

 ، وهو صريح في قطع النباش. (147) َنَبَش َقَطْعَناُه(
 .(148) : روي عن عائشة رضي هللا عنها أنَّها قالت: "سارُق موتانا كسارِق أحيائنا"اآلثار .3

ت بين النباش والسارق، ألنَّ سارق الموتى هو النباش.  وجه الداللة  : أنَّها سوَّ
قطع  قال: " كيف ُيقطع سارق أحيائنا وال يُ   وفي أثر عن خامس خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز  

 .(149) سارق أمواتنا "
 .(150)ا"وعن عمر بن أيوب ، قال: سمعت الشعبي ، يقول: " نقطُع في أمواتنا كما نقطع في أحيائن 

 : الحقيقة أنَّ خالفهم راجع إلى اختالفهم في صورتي القياس التي تتعلق بهذه المسألة:القياس .4
: وهو قياس الجمهور الذين أجروا القياس في الحدود خالفًا ألبي حنيفة ، ووجه القياس  الصورة األولى

فإذا كان السارق تقطع يده إذا سرق  عندهم أنَّ ُكالًّ من النباش والسارق أخذ مال خفية من حرز مثله ،  
 .(151) ما يوجب قطعها، فكذلك ُتقطع يد  النباش قياسًا على السارق 

 أي أركان هذا القياس: 
 األصل: السارق.                               الفرع: النباش الذي يسرق أكفان الموتى. 

 النباش. الجامع: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله.    الحكم: قطع يد 
حكم  حرام    وألنَّ  قطع  شرعي  لحكم   وموجبة  األصل  ٿ   چ  :    لقوله  السارق   يد   وهو  ٺ    ٺ    چ ٺ  

وهو أخذ    –السارق، لثبوت علة األصل    على  قياساً   النباش   يد  قطع   هو  الفرع  حكم  ، فيكون 38المائدة/
 في الفرع.  -مال الغير خفية من حرز مثله 

 :(152) هذا القياس من عدة وجوه ونوقش 
النبش :  األول مع  السرقة  تعريف  تطابق  يبصر  ،  عدم  الحي  ألنَّ   ، المال  صاحب  عين  مسارقة  في 

 .(153)والسرقة تعني مسارقة عين صاحب المال ، بعكس النباش ألنَّ الميت ال يرى كما هو معلوم 
السرقة، ألنَّه بمثابة مَ وال   النباش حالة أخذه كفن الميت كافٍّ في تحقيق الخفية في    نْ يقال إنَّ اختفاء 

 يرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر، فإنَّه يتوارى عن أعين الناس حتى ال يرى عند ارتكاب ذلك المنكر. 
 .(154) يقال سرق ويؤيد هذا أنَّ النباش لغًة ال ُيقال له سارق، ولهذا يقال: نبش وال 

 عنه بجوابين:  وأجيب
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أنَّه ال يلزم من عدم انطباق تعريف السرقة على تعريف النبش، أالَّ يلحق حكم النباش بحكم السارق   -أ
أْن   القياس  في  واألهم  االصطالح،  في  مشاحة  وال  اصطالحية  التعريفات  ألنَّ  القياس،  ناحية  من 

"األصل"    -ه المسألة، الوصف الجامع بين  يكون بين األصل والفرع وصف يجمع بينهما، وفي هذ
النباش الفرع" وهو  و"  السارق  مااًل غير   -وهو  أكان  المال سواًء  أخذ  االختفاء حالة  متحقق، وهو 

ٺ  ٺ   چ    الكفن أم كفنًا، ألنَّ السارق هو المستتر حالة أخذه الشيء من حرز كما دلَّ عليه قوله  

 .(155)االستتار موجود في النباش فيجب أْن يكون سارقاً وهذا  ، 18 /الحجر  چٺ  ٿ    
ما روي عن عائشة رضي هللا عنها أنَّها قالت:" سارق موتانا كسارق أحيائنا"، وعن عمر بن عبد   -ب

 . ( 156)قطع سارق أحيائنا وسارق موتانا"، فسمَّياه سارقًا وقولهما حجة في اللغةالعزيز أنَّه قال:" يُ 
المسروق الذي يجب فيه حد السرقة البدَّ له من مالك ُيطالب به، والكفن الذي يأخذه  : أنَّ المال  نيالثا 

 ، ألنَّه ال يخلو إمَّا أْن يقال مالكه الميت أو وارثه.  النباش من القبر ليس له مالك 
ة  وال يصح أْن يكون الميت مالكًا للكفن، ألنَّ الملكية عبارة عن القدرة وأدنى درجات القدرة باعتبار صف

 الحياة، والحياة منتفية عن الميت، فانتفى ما كان من لوازمها وهو الملكية. 
م على حق الوارث، بل   وأمَّا الوارث فال يمكن أْن يقال إنَّه مالك الكفن، ألنَّ األصل في الكفن أنَّه مقدَّ

ين الذي كان على الميت ، فيكون الكفن  ال يصير ملكًا للوارث  -المحجوز من تركة الميت بعد الكفن  -الدَّ
 . (157) ، لعدم المطالب به كمال بيت المال  ال مالك له من باب أولى

، بل ال يخلو كفن الميت من    عنه: بأنَّ نفي الملكية عن كفن الميت مطلقًا دعوى يعوزها الدليل   وأجيب 
 أحد ثالثة أوجه: 

حياته وباقيًا على ملكه  أنَّه ملك للميت خاصة الختصاصه به وليس يمتنع أْن يكون مالكًا له في   -أ
 ن يكون ثابتًا في ذمته في حياته وفي حكم الثابت في ذمته بعد موته. يْ بعد موته كالدَ 

 وعلى هذا الوجه لو أخذ النباش كفن الميت ففي المطالب بقطع يده وجهان: 
 . : الورثة إن جعلناه موروثاً أحدهما 
 .(158): اإلمام إْن جعلناه لبيت المالوالثاني  
الورثة واستحق   -ب دين ملكها  إذا كان عليها  كالتركة  منافعه  الميت  للورثة وقد استحق  الكفن ملك  أنَّ 

الورثة، ولهم أْن    -فيما لو أخذه النباش  -الميت عليهم قضاء دينه، وعلى هذا الوجه يكون المطالب
 .(159)يطالبوا بإقامة حد السرقة عليه

أْن يقطع فيما ال   فيه  يملك والوارث ال حق له، وألنَّ الميت ال    أنَّه ال مالك للكفن -ج ، وليس يمتنع 
 .(160) مالك له كما يقطع في أستار الكعبة وآالت المساجد

، ألنَّ مال بيت المال ال يتعيَّن في حق إنسان    وأمَّا قياسهم الكفن على مال بيت المال فقياس مع الفارق 
 بعينه. 

 ، ويكون اإلمام هو  بيت المال إن أكله السبع  ، ويعود إلى أمَّا الكفن فمتعين في حق صاحبه
 .(161) المطالب بقطع يد السارق 

ال  الثالث والقبر  مثله،  موضوعًا في حرزٍّ  المسروق  المال  يكون  أن  السرقة  في  القطع  من شروط  أنَّ   :
، والميت ال يستطيع أن يحرز نفسه فكيف    يكون حرزًا للكفن، ألنَّ األحراز ال تعتبر أحرازًا إالَّ بالحافظ 
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، فيقاس الكفن على المسروق من القبر غير    وألنَّه لو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع   يحرز كفنه؟! 
 الكفن. 

، فال يكون حرزًا للكفن من باب    أمَّا القبر فهو عبارة عن حفرة في الصحراء ال يكون حرزًا للميت نفسه
شرط من شروط إقامة حد السرقة، فال سبيل إلى قطع يد النباش لعدم توفر  ، وحيث اختل هذا ال  أولى

 .(162) شرط إحراز المال كما بينا
 عنه: بأنَّ األحراز تختلف باختالف المحرز فيها، فكل محرز البد له من حرز مناسب له   وأجيب

أنَّه:)ما   التفريط فيه، وأظهر تعريفات الحرز  العرف(عرفًا، مع اقترانه بعدم  ، فحرز    (163)ُعدَّ حرزًا في 
،  (164)الدواب باإلصطبل والدرة بالصندوق ، فلو سرق الدابة من اإلصطبل والدرة من الصندوق ُقِطع بها

، وال ينسب فاعلها إلى التفريط ، فصار القبر حرزًا  (165)والعرف جارٍّ بأنَّ أحراز األكفان إنَّما هي القبور
 .(166) ، ألنَّه سارقه  ن حرزه ُقِطعت يده ، وعلى هذا فَمْن أخذه م   للكفن

وبالتالي قياس الكفن على غيره ، بأنَّ غيره لو ُأِخذ من القبر ال يوجب القطع ، قياس مع الفارق ، ألنَّ  
، وبالتالي ال يلزم من عدم القطع بأخذ غير الكفن من القبر عدم    القبر حرز  للكفن ، وليس حرز  لغيره

 .(167) القطع بأخذ الكفن
 قاس عليه الكفن. : وألنَّ قبر الميت يشتمل على كفنه وطيبه ، ثم لم ُيقطع في طيبه فيُ رابع ال

 .(168) ألنَّ الطيب مستهلك بعد استعماله واألكفان باقية،  مع الفارق  أنَّه قياس    وأجيب
القياس على األسماء اللغوية  :الصورة الثانية  لَمْن يرى جواز إجراء  ما ُسم ي السارق    : ، قالوا(169)وهي 

سارقًا إالَّ ألنَّه أخذ مال الغير في خفية ، وهذه العلة موجودة في النباش ، فيثبت له اسم السارق قياسًا  
القطع في النباش ثابتًا بما  ، ويكون حكم  38المائدة/  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ   چ  :  حتى يدخل تحت عموم قوله  

 .(170)بداللة اللفظ  ثبت به قطع السارق 
 : أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشتها. ثانياً 

 : والمعقول والقياس إلجماع  واستدلوا بالسنة وا
 .(171)(اْلُمْخَتِفي   َعَلى َقْطعَ  اَل  أنَّه قال:) : ما روي عن النبي السنة  .1

قطع يده فيما لو  ، فدلَّ هذا الحديث على أنَّ النباش ال تُ (172) بلغة أهل المدينةقالوا: المختفي هو النباش  
 .(173)أخذ كفن الميت من القبر

 ، فال يصح االستدالل به. (174) : بأنَّ الحديث منكر، ووصفه بالنكارة ابن الهمام الحنفيونوقش 
الحكم اإلجماع .2 بن  مروان  إلى  ُرِفع  نباشًا  إنَّ  قالوا:  على    -:  وال  من    -المدينةوهو  مروان  فسأل 

 .(175)بحضرته من الصحابة والفقهاء وعلماء التابعين فأجمع رأيهم على أْن يضرب ويطاف به
 .(176) قالوا: وهذا إجماع على عدم قطع يد النباش

 هذا من ثالثة أوجه:  ونوقش 
عنها وعمر بن  ، وهو عائشة رضي هللا   ، وقد عارضه فعل َمْن قوله أصح وفعله أوكد   أنَّه مذهب له -أ

النباش يد  قطع  عدم  على  اإلجماع  دعوى  تصح  وال  العزيز،  من    عبد  ألنَّهم  هؤالء،  لمخالفة   ،
ز    المجتهدين الذين ُيعتد  برأيهم في اإلجماع ، فتكون دعوى اإلجماع باطلة ، إالَّ على رأي من يجوِ 

 .(177)انعقاد اإلجماع بقول األكثرين والجمهور على خالفه
 قوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع. أنَّه يجوز س  -ب
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أنَّه يجوز أْن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبر، والقطع ال يجب إالَّ بعد إخراجه من القبر، ألنَّ   -ج
 .(178)جميع القبر حرز له

، إالَّ أنَّ أطراف    : قياس الميت على الحربي، ووجهه أنَّ أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنهالقياس .3
إذا أتلفت لم تضمن، فمن باب أولى يجب أْن ال يقطع سارق أكفانه ، كالحربي ال تضمن   الميت 

 .(179) ، وال يقطع سارقه  أطرافه
 من وجوه:  ونوقش 

ماله -أ ضمان  يسقط  أطرافه  ضمان  سقط  من  ليس  وال    أنَّه  أطرافه  في  الضمان  يسقط  المرتد  فإنَّ   ،
ماله في  الض  يسقط  يسقط  ال  أْن  أولى  باب  فمن  في ،  الضمان  سقط  وإْن  المسلم  مال  في  مان 

 .(180) أطرافه
الميت وأكفانه في الضمان -ب بها، وأطراف    أنَّ هناك فرقًا بين أطراف  ُينتفع  األكفان  إنَّ  ، من حيث 

، كما كان   ، فلمَّا افترقت في الضمان كان القطع تبعًا لضمانهما في الوجوب  الميت ال ينتفع بها
 .(181) مانها في السقوطالقود في األعضاء تابعًا لض

من حيث سقوط الضمان في أطرافهما، فينبني عليه    -أنَّ قياس الميت المسلم على الحربي الكافر -ج
قياس  مع الفارق، وذلك أنَّ الميت إنَّما يحكم بعدم ضمان أطرافه ألنَّها    -سقوط الضمان في ماليهما

كسوتها، كاألشلِ  ال يضمن طرفه ويقطع  بطلت منافعها، وال يلزم من بطالن منافعها أْن ال تضمن  
 سارق كسوته. 

، وهذا على القول بأنَّ الحربي هو الكافر الذي ال صلح له مع   ، فإنَّ دمه وماله مباحان  بخالف الحربي
، وعلى هذا فيضمن كفن الميت المسلم وال يضمن    ، أمَّا مال الميت المسلم فمحرَّم  كمال الحي   المسلمين

 .(182)رمال الحربي الكاف
  وهذا ،  الحاجة  لوقت  مدخراً   متموالً   كونه  بسرقته  القطع  يجب  الذي  المال  شروط  من  أنَّ المعقول:   .4

ل    لالدخار  القبر  في  يوضع  لم   ألنَّه،  الكفن    في  متحقق  غير  الشرط   القبر   في  وضع  وإنَّما،  والتمو 
  كان  وإذا ،  الميت    من  يخرجان   اللذين،  والصديد    للقيح  معرَّضاً   كونه  مع  سيما  وال ،  والتمزيق    للبلى
 .(183) الميت من الجديد  إلى  أحوج   فالحي، كذلك  األمر

 : أجوبة  بثالثة عنه وأجيب
،  عند   الكفن  بحالة  االعتبار   أنَّ  -أ م   بما  اعتبار  وال   أخذه    شارفت   إذا  المريضة  كالبهيمة  تأخر   أو  تقدَّ

 .(184) الموت
 معرَّضة   الحي   ثياب  أنَّ   وعلى  األرض،  في   الثياب  كدفن  فيه  القطع  وجوب  يمنع  ال  للبلى  تعريضه  أنَّ  -ب

 .(185) األكفان فكذلك، فيها القطع سقوط  يوجب   وال باللباس  للبلى
  حيث   من  والحي  الميت  بين  فرق   ال  ألنَّه،  فباطل    الميت  من  الجديد  إلى   أحوج  الحي  إنَّ   قولهم   وأمَّا -ج

  يجب   أنْ   أولى   باب   فمن   الحي  عورة   ستر  ما  سرقة   في   القطع  وجب  وإذا،  عورتهما  وستر،  احترامهما
 : ألمرين ، الميت   عورة  ستر ما سرقة في  القطع

 . جسمه  على كفنه حفظ  يستطيع  ال الميت  أنَّ : أحدهما
 . أخذه  عند حفظه على يْقدر ال  أنَّه:  ثانيهما
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،   أخذه  عن الناس ينزجر  حتى أصحابه على  استبقاؤه  يجب ما لحفظ  موضوع   أنَّه  السرقة  حد في  واألصل
م  لما سارقه يد  ُتقطع  أنْ   أحق    الميت كفن فكان  .(186) تقدَّ

 
 المذهب المختار 

أصحاب    عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وَمْن وافقهم من أنَّ قول  -أعلم  وهللا  -الذي ظهر لي
 : يأتي قياس النباش على السارق في وجوب قطع اليد أولى باالختيار لما المذهب األول من 

وسالمة حجتهم من المعارضة، وألنَّه قد تمَّ  ،   المذهب  هذا أصحاب بها جاء  التي واألقيسة  األدلة قوة  (1
استدلَّ  ما  على  مِ   الرد  الثاني  المذهب  أصحاب  حجتهم مَّ به  ُيضعف  ويقو ِ   ا  المذهب    ي ،  حجة  من 

 األول. 
 أدلة المخالف. ضعف   (2
، وألنَّ حرز كل شيء بما يناسبه ، كما أنَّ    ، ألنَّه بيت للميت وكفنه   للكفن  وألنَّ القبر وحده حرز   (3

 بيوت األحياء أحراز لهم ولممتلكاتهم. 
كما أنَّ كون الكفن غير مرغوب فيه ال يمنع ماليته وتقومه ، ويتحقق الشرط في المسروق وهو كونه  (4

 .(187)ماً مااًل متقوَّ 
 

 اخلامتة 
ل  به  أنعم   ما  على  وأشكره   الصالحات،   تتم   بنْعمته  الذي  هلل  الحمد       والختام،   البدء  في  التوفيق   من  وتفضَّ

  نتائج   أعرض  يلي   وفيما  التسليم،   وأتم  الصالة  أفضل   عليه  هللا   عبد   بن  محمد  نبيِ نا   على  وُأسلم  وُأصلي 
 : التالي  النحو  على الدراسة

الصحابة   (1 َلدن  من  والسنة، واإلجماع،  الكتاب،  بداللة  به  معتدٌّ  شرعيٌّ  دليل   إلى ظهور   القياُس 
 المخالفين، يجب العمل به في عموم األحكام الشرعية بشروطه.

إنَّ الجنايات والحدود يجري فيها القياس إذا ارتبط حكمها بعلة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم   (2
 شافعية والحنابلة. من المالكية وال

الحنفية يرون عدم إجراء القياس في الجنايات والحدود ألنَّ القياس يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ   (3
 فيكون فيه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 

إنَّ الحنفية قد ناقضوا أنفسهم فهم يرون بعدم إجراء القياس في الجنايات والحدود ولكن وجدت في   (4
 فيها القياس في الجنايات والحدود. فروعهم مسائل جرى 

ما ذهب إليه الجمهور حول إمكانية إجراء    -وهللا سبحانه وتعالى أعلم   -الراجح على ما يبدو لي   (5
القياس في الجنايات والحدود لقوة أدلتهم؛ وألنَّ أهل القرون الثالثة الفاضلة) صحابًة وتابعين وأتباع  

اجتهادات   تابعين(   في  القياس  على  استعملوا  األشباه  وحملوا  بنظيره،  النظيَر  فمثَّلوا  الفقهية،  هم 
 في  -األشباه في كثيرٍّ من الوقائع والنوازل، وبالذات في الجنايات والحدود، وفروع النماذج والمسائل

 شاهدة لذلك. وهي دليل على صحة هذا المذهب وهي حقيقة واقعة.   - البحث هذا  مضمون 
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بالقياس في أبواب الفقه المختلفة في المسائل معقولة    الفاضلة    ثبوت استدالل أهل القرون الثالثة (6
المعنى دون المسائل التعبدية سواًء في كتاب العبادات، أو المعامالت، أو المناكحات، أو الحدود،  

 أو الجنايات، أو الكفارات، وغير ذلك من أبواب الفقه المختلفة.
أْن أكون قد وفِ قُت فيما    وأْن يعلِ منا ما ينفعنا، كما أسأله  أْن ينفعنا بما علَّمنا،    وختامًا أسأل هللا  

ونبينـــا  وقــدوتنــــا  حـــبيبنا  على  الل هم  وصلِ   فيه.  أخطأُت  عمَّا  لي  عذرًا  فيه  أصبُت  ما  يكون  وأْن  مُت  قدَّ
 ــــــــــــــــــــــــين.ومعلـــمنا، ســــــيدنا محمـــــد وعلـــــى آلـــــــه وصحبـــــــــه أجمعـــــــــــ

 

.  114/  2لزمخشري ، مادة )قيس( ،  ل  . أساس البالغة:  3/967مادة )قوس( ،    ،لجوهري لينظر: الصحاح تاج اللغة    -  1
 . 187-6/186لسان العرب: ابن منظور، مادة )قوس(  ، 

اللغة:    -  2 فارس، مادة )قوس( ، ا ينظر: معجم مقاييس  العقول41-5/40بن  نبراس  ص:  :.  قياس  12عيسى منون،   .
 . 10ين المثبتين والنافين: محمد عبد اللطيف جمال الدين، ص:األصوليين ب 

 . 13/ 7. إتحاف ذوي البصائر: د. عبد الكريم النملة، 22ينظر: مباحث العلة: د. عبد الحكيم السعدي، ص: - 3
 .124/ 1ينظر: االجتهاد فيما ال نص فيه: خضري بك،     -4
 . 121/ 3، ج. التقرير والتحبير: ابن أمير حا3/397البخاري، كشف األسرار البزدوي: عبد العزيز عالء الدين  - 5
 . 2/109. األصل الجامع: حسن السيناوني المالكي ، 5/ 3بيان المختصر: محمود شمس الدين األصفهاني،  - 6
، 3/3اإلبهاج: تقي الدين السبكي، - 7  . 1/303. نهاية السول: عبد الرحيم اإلسنوي الشافعي 
 . 291مذكرة: محمد األمين الشنقيطي ، ص:ال. 2/141دامة المقدسي الحنبلي، بن قاروضة الناظر:  - 8
 . 482/ 1معجم مقاييس اللغة: البن فارس: مادة ) جنأ(:  -9

)الجيم(:    -10 مادة  منظور:  البن  العرب:  األثير:  14/154لسان  البن  الحديث:  غريب  في  النهاية  ينظر:   ،1/309  ،
   .4/212: مادة )الجيم(:  للفيروز آبادي، القاموس المحيط: 79التعريفات: للجرجاني: مادة )جنى(: ص

 . 112/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي: مادة )ج ن ي(:   -11
 . 108ص: للرومي: كتاب )الجنايات(: األلفاظ المتداولة بين الفقهاءانيس الفقهاء في تعريفات  -12
 . 131التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي: مادة )النون(: ص -13
عابدين:    -14 البن  المحتار:  للحطاب:  6/527رد  الجليل:  مواهب  ينظر:  للنووي:  6/277،  المهذب:  شرح  المجموع   ،
   .319/ 9مغني: البن قدامة: ال، 18/344
 . 79التعريفات: للجرجاني: مادة )الجيم(: ص -15
 . 108المصدر السابق نفسه: كتاب )الجنايات(: ص  -16
ال  -17 بن عبد  بن محمد بن الحسين  البزدوي فقيه أصولي، من أكابر  علي  بفخر اإلسالم  َأبو الحسن، المعروف  كريم، 

قلعة بقرب نسف،  " " بزدة  له تصانيف منها المبسوط وكنز الوصول وتوفي سنة   الحنفية من سكان سمرقند، نسبته إلى 
 . 328/ 4األعالم: للزركلي: هـ(، ينظر: 480)

 .  1/121: للبزدوي كنز الوصول الى معرفة األصول:  -18
 . 11/443المغني: ألبن قدامة:  -19
 . 1/23: للشاذلي :الجنايات في الفقه اإلسالمي -20
 .14 /3مادة " حدد"  :لسان العرب - 21
 . 5/7 :األربعة للجزري  هبعلى المذا قهالف  - 22
 .2/35 :السنة قهف  - 23
 .7/14:ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته: وهبة الزحيلي - 24
 (. 28536، ح)5/516ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحدود: الرجل يقع على جارية امرأته:  - 25
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  (. 3060، ح)5/1209ينظر: موطأ مالك: كتاب الرجم والحدود: ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض:    -  26
 (. 13793،ح ) 7/437مصنف عبد الرزاق: كتاب الطالق: باب العبد يفتري على الحر: 

د على الجيف: ينظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب المناسك: باب صيد الجارح، وهل ترسل كالب الصي   -  27
 (. 8497،ح) 4/469

شيبة:    -  28 أبي  ابن  مصنف  :  5/429ينظر:  االستذكار  للبغوي:  8/157،  السنة  شرح  الكبير:  10/184،  الحاوي   ،
 . 9/367، المغني: 12/27
 . 6/5، الفتاوى الهندية: 7/238ينظر: بدائع الصنائع :  - 29
 . 4/245، حاشية الدسوقي: 4/182ينظر: بداية المجتهد:  - 30
 . 5/245، مغني المحتاج : 3/173ينظر: المهذب :  - 31
 . 7/202، المبدع في شرح المقنع:  9/367ينظر: المغني:   - 32
 .  7/202، المبدع في شرح المقنع: 12/27، الحاوي الكبير: 6/556ينظر: حاشية ابن عابدين: - 33
 . 367/ 9، المغني:  12/27، الحاوي الكبير: 8/157، االستذكار:  5/429ينظر: مصنف ابن أبي شيبة:  - 34
 .  12/27، الحاوي الكبير: 10/184ينظر: شرح السنة:  - 35
 . 7/202، المبدع في شرح المقنع: 9/367ينظر: المغني:   - 36
 .11/171ينظر: المحلى باآلثار:  - 37
 . 369/ 18ينظر: المجموع شرح المهذب:  - 38
ينظر  -  39 أحد.  فيه  يراه  يخدع، ويقتل في موضع ال  أن  وهو  فعلة من االغتيال،  الحديث الغيلة:  النهاية في غريب   :

 .  3/403واألثر: ابن األثير الجزري ، 
بن عمر    -  40 الصحابي عبد هللا  قوم من رجل هل حديث  إذا أصاب  باب  الديات:  البخاري معلقًا: كتاب  : أخرجه 

يقتص منهم كلهم:   أو  التعليق:6869،ح)6/2526يعاقب  تغليق  العسقالني ،    (. وينظر:  والبيهق250/ 5ابن حجر    ي:. 
 (. 15974،ح)  8/71كتاب النفقات: باب القود بين الرجال والنساء: 

وأصل القرم في الكالم فحل اإلبل ومنه قيل للرئيس قرم يريد بذلك أنه المقدم في الرأي والمعرفة باألمور فهو فيهم   -  41
 . 3/24بمنزلة القرم في اإلبل. ينظر: معالم السنن: 

(.  27696، ح)5/429ابن أبي شيبة: كتاب الديات: باب الرجل يقتله النفر:    حديث التابعي سعيد بن وهب أخرجه  -  42
 (. 15976،ح)74/ 8والبيهقي: كتاب الجنايات: باب القود بين الرجال والنساء، وبين العبيد:  

يقتلون    -  43 النفر  باب  العقول:  كتاب  عباس:  ابن  موقوفًا على  مصنفه  في  الرزاق  أخرجه عبد  التابعي عكرمة  حديث 
 . 8/157(. وذكره ابن عبد البر في االستذكار: 18082،ح)9/479الرجل: 

 . 367/ 9، المغني:  319/ 12. الذخيرة: 29/ 5عبد هللا الموصلي الحنفي ، ل ينظر: االختيار - 44
 . 243/ 3ر: سبل السالم: محمد الصنعاني ، ينظ - 45
،    5/430حديث التابعي فضل بن كعب أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الديات: من كان ال يقتل منهم إالَّ واحدًا:    -  46
 (. 27703ح)
(.  18085، ح)9/479حديث التابعي عمرو بن دينار أخرجه عبد الرزاق: كتاب العقول: باب النفر يقتلون الرجل:    -  47

 (.  27701،ح)5/430بن أبي شيبة: كتاب الديات: من كان ال يقتل منهم إال واحدًا: وا
 . 1/470، روضة الناظر: 1/440، الفقيه والمتفقه: 1/597ينظر: الرسالة للشافعي:  - 48
/ 9باب النفر يقتلون الرجل:    حديث التابعي عبد الكريم بن المخارق: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب العقول:  -  49

ب(    232(.قال محقق التحفة بعد أن نقل كالم ابن كثير في المسألة قال" وقال الحافظ في الموافقة  )ل18077،ح)477
نقاًل عن السبكي في شرحه، أي على المختصر: هذا أثر يذكره األصوليون وال يعرف، وإنما المعروف عن عمر أنه قال  

"ل جماعة:  قتله  رجل  وتعقبه  في   .... لقتلتهم"  فيه  صنعاء  أهل  تماأل  الزركشي-و  غريب    -أي  في  أورده  الخطابي  بأن 
" من طريق محمد بن هاشم، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن  84-2/83الحديث. "قلت: هو في الغريب:  



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

 

667 
 

 

فر، أنه كاد يشك في القود، فقال له  في القتيل الذي اشترك فيه سبعة ن   عبد الكريم، هو ابن المخارق "في حديث عمر  
علي: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، 

 قال: فذلك، حين استهرج له الرأي. 
معنى أن رأيه قد قوي في ذلك واتسع؛  "قلت")المحقق(: هذا لفظ الخطابي. وقال: استهرج أصله في الكالم: السعة والكثرة، وال

 لوضوح الداللة وقرب التمثيل، ومعناه راجع إلى الكثرة. ا. هـ.
الرزاق:   عبد  مصنف  في  وهو  "حسن    477/  9"قلت":  ومعناه:  المطبوع،  في  "استهرج"  بدل  "استمدح"  لفظه  في  ووقع   ،

يم، وانقطاع السند بينه وبين عمر وعلي، وإن الرأي"... ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف ضعيف؛ لضعف عبد الكر 
كان محفوظا فال تنافي بينه وبين األثر الذي ذكره البخاري، فلعله قال ذلك بعد هذه القصة، فجزم بعد أن توقف، وهللا أعلم 

 . 374ص:  ،ا. هـ. ينظر: تحفة الطالب: ابن كثير الدمشقي
 . 1848/ 4ول الفقه المقارن: ، المهذب في علم أص4/45ينظر: اإلحكام لآلمدي:  - 50
وال   -  51 بالنفس،  األنفس  تقتل  فقالوا:  النفس واألطراف،  بين  الحنفية  باليد، وفرقت  األيدي  تقطع  والشافعي:  قال مالك، 

 . 4/182يقطع بالطرف إالَّ طرف واحد. ينظر: بداية المجتهد: 
المقيس عليه ثابًتا بالقياس. فأكثر الشافعية    وهذا ِممَّا اختلف فيه حيث ذهب الجمهور إلى عدم جواز كون األصل  -  52

،  3/215والكرخي خالفًا للحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس كما ذكر ذلك اآلمدي في إحكامه:  
فإ ثابت،  بالقياس، وهذا غير  القياس على ما ثبت  الحنابلة متفقون على جواز  نَّ  قلت ظاهر كالم اآلمدي رحمه هللا ،أنَّ 

منهم َمْن أجازه ، ومنهم َمْن منعه، قال صاحب العدة "ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه، مثل: حمل الذرة على األرز".  
أحمد هللا-وقال  والربع    -رحمه  بالثلث  يعمله  َمْن  إلى  الثوب  بدفع  بأس  "ال  الحارث:  بن  وإبراهيم  األثرم،  رواية  في 

: مجد  2/250، روضة الناظر:  4/1361الفقه:    كالمزارعة"... . ينظر: العدة في أصول ، المسودة في أصول الفقه: الجد 
تيمية)ت: بن  السالم  تيمية)ت:652الدين عبد  بن  الحليم  إليها األب: عبد  الحفيد:  682هـ(، وأضاف  االبن  أكملها  ثم  هـ(، 

 . 2/113، شرح التلويح على التوضيح:216، نهاية السول ص:394هـ(، ص:728أحمد بن تيمية)
المجيزين.    -  53 الوجيز رأي  بين مجيز ومانع، وقد رجح صاحب  فيه،  اختلف  ِممَّا  باإلجماع  ثابت  القياس على أصل 

 .198، الوجيز في أصول الفقه: ص:2/256ينظر: روضة الناظر: 
 . 321، حجية القياس في أصول الفقه االسالمي:ص96ينظر: نبراس العقول: ص - 54
 . 329إلمام الشاطبي: أحمد الريسوني، ص:  ينظر: نظرية المقاصد عند ا - 55
 . 180/ 7، حاشية الروض المربع: 297/ 2ينظر: روضة الناظر:  - 56
  1/623لشاطبي،  ل، االعتصام:  3/114:  ، إعالم الموقعين9/367:  ، المغني2/251ينظر: الجامع ألحكام القرآن:    -  57

 . 68. تعليل األحكام: محمد مصطفى شلبي، ص:
 . 1/410 محمد األمين الشنقيطي، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:أضواء  - 58
 . 9/367. المغني: 55/ 2ينظر: تفسير البغوي: الحسين الفراء البغوي الشافعي،  - 59
 .28/  12ينظر: الحاوي الكبير:  - 60
 . 367/ 9، المغني: 4/190ينظر: الفروق للقرافي:  - 61
 . 3/243ينظر: سبل السالم:  - 62
 . 9/367المغني:   ينظر: - 63
 . 367/ 9، المغني: 4/190ينظر: الفروق للقرافي:  - 64
 . 55/ 2ينظر: تفسير البغوي:    - 65
 .28/  12ينظر: الحاوي الكبير:  - 66
 ينظر: المصدر نفسه. - 67
 . 27/ 12ينظر: الحاوي الكبير:  - 68
 . 4/190، الفروق للقرافي: 27/ 12ينظر: الحاوي الكبير:  - 69
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 .3/274بن رشد، ال، المقدمات الممهدات: 12/27، الحاوي الكبير: 27/152ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 70
 . 29/ 12ينظر: الحاوي الكبير:  - 71
 . 12/27ينظر: المصدر نفسه:  - 72
 . 4/190 ، الفروق للقرافي:27/ 12ينظر: الحاوي الكبير:  - 73
 . 29/  12الحاوي الكبير: ينظر:  -74
 . 367/ 9ينظر: المغني:   - 75
 . 1/410ينظر: أضواء البيان:  - 76
 . 9/367المغني:   ،12/320ينظر: الذخيرة للقرافي:  - 77
الجوارح: جمع جارحة ، وهن الَكواسب من سباع البهائم والطير ، سميت "جوارح"، لجرحها ألربابها، وكسبها إي اهم    -  78

 . 9/543أقواَتهم من الصيد. يقال: "جرح فالن ألهله خيرًا "، إذا أكسبهم خيرًا. ينظر: تفسير الطبري: 
بن حاتم    -  79 الصحابي عدي  الحديث  البخاري: كتاب  بعرضه: : أخرجه  المعراض  باب ما أصاب  ذبائح والصيد: 

 (. 5160،ح)5/2087
كثير:    -  80 ابن  تفسير  الحقائق:  3/28ينظر:  تبيين  المدينة:    ،6/50،  أهل  فقه  في  الكبير:    ،1/431الكافي  الحاوي 
 . 1/552، الكافي في فقه اإلمام أحمد: 15/6
 . 11/11ينظر: المغني:   - 81
حديث الصحابي عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا: كتاب الصيد : باب   -  82

 (. 19643،ح)4/239في صيد البازي، من لم ير به بأسًا: 
اِئبِ   -  83 اِئِب بِن َأِبي السَّ ، تابعي، مفسر من أهل مكة،    هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبر المكي ، مولى السَّ الَمْخُزْوِميِ 

، مات وهو هـ(.  قال فيه الذهبي: شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ابن عباس  21سنة)  ولد في خالفة عمر  
   .10/42، تهذيب التهذيب: 449/ 4هـ(. ينظر:  سير أعالم النبالء: 104ساجد سنة) 

 . 6/169باآلثار: ، المحلى  5/277ينظر: االستذكار:  - 84
والحفظ ، وله    ، كان من أوعية العلم  ، تابعي جليل  هو: الضحاك بن مزاحم الهاللي، أبو القاسم الخراساني المفسر  -  85

سنة)   توفي   ، اإلرسال  كثير  صدوق  والقصص،  التفسير  في  دمشق: 102باع  مدينة  تاريخ  ينظر:  ذلك.  غير  وقيل  هـ(، 
 . 598/ 4النبالء: ، سير أعالم 24/368
محمد،   -  86 أبو   ، الكبير  بالسدي  المعروف  الكوفي،  الحجازي   األعور  كريمة  أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  إسماعيل  هو: 

هـ( 127تابعي، قال ابن تغرى بردى: صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس، توفي سنة )
 . 1/313، تهذيب التهذيب: 264/ 5: . ينظر: سير أعالم النبالء

الطبري:    -  87 تفسير  القرطبي،  9/549ينظر:  للشوكاني:  67/ 6:  تفسير  القدير  فتح  والتنوير:    2/16،  التحرير   ،
6/115 . 

 . 3/28ينظر: تفسير ابن كثير:  - 88
ه يومين أو  : أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عن حديث الصحابي عدي بن حاتم    -  89

 (. 5167،ح)5/2089ثالثة: 
 . 192/ 11ينظر: شرح السنة للبغوي:  - 90
حاتم    -  91 بن  عدي  الصحابي  أحمد:حديث  أخرجه  الطائي:   :  حاتم  بن  عدي  مسند  الكوفيين:  مسند 
يِد:  (. وأبو داود:18258،ح)30/193 يِد:    كَتاب الصَّ كتاُب    الكبرى:(. والبيهقي في سننه  2851،ح)109/ 3باب  في الصَّ

يِد والذَّباِئح: (.وقال: تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ . وقال  18885،ح)9/398باب البزاة المعلمة إذا أكلت:   الصَّ
صاحب البدر المنير الحديث من رواية مجالد عن الشعبي عن عدي، وهو حديث ضعيف قال: مجالد ليس بشيء. ينظر: 

 .   9/255البدر المنير: 
قور . ينظر: لسان العرب:  - 92  . 14/72البازي: واِحُد الُبَزاِة الَّتي َتِصيُد ، وهو َضرب  ِمَن الص 
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حاتم    -  93 بن  عدي  الصحابي  البزاة: حديث  صيد  في  جاء  ما  باب  الصيد:  كتاب  الترمذي:  أخرجه   :
هذا عند أهل العلم، ال يرون    (. وقال: هذا حديث ال نعرفه إال من حديث مجالد، عن الشعبي والعمل على 1467،ح)4/66

 بصيد البزاة بأسًا. 
 . 8/52ينظر: عون المعبود:  - 94
 . 66/ 4ينظر: جامع الترمذي:  - 95
 . 37/168البيزان: جمع باز، بغير ياء في آخره ، ويجمع على أبواز ، وبواز ، وبزاة . ينظر: تاج العروس:  - 96
ق في مصنفه مقطوعًا : كتاب المناسك: باب صيد الجارح ، حديث التابعي طاووس بن كيسان : أخرجه عبد الرزا  -  97

 . 9/548(. وينظر: تفسير الطبري: 8497،ح)4/469وهل ترسل كالب الصيد على الجيف: 
 . 2/873ينظر: جامع بيان العلم وفضله:  - 98
المناسك: باب عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا: كتاب    عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: أخرجه  حديث الصحابي  -  99

 (. 8497،ح)4/469صيد الجارح ، وهل ترسل كالب الصيد على الجيف: 
 . 6/67ينظر: الجامع ألحكام القرآن:  - 100
 . 1/456ينظر: بداية المجتهد:  - 101
 . 4/83ينظر: سبل السالم :  - 102
 . 4/83سبل السالم:  ،395/ 2ينظر: أحكام القرآن للجصاص:   - 103
: أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: باب تفسير سورة أبي   حديث الصحابي عمرو بن أبي عقرب    -  104

:  وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي صحيح. ولفظ الحديث كما ورد قال عمرو    (.3984،ح)2/588لهب:  
كلبك( فخرج في قافلة يريد الشام فنزل منزال، فقال:    :)اللهم سلط عليه، فقال النبي  كان لهب بن أبي لهب يسب النبي  

 قالوا له: كال، فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه فجاء األسد فانتزعه فذهب به.  إني أخاف دعوة محمد 
 .5/34، نيل األوطار:  4/83ينظر: سبل السالم :  - 105
بآمل طبر   -  106 ولد  الطبري ،  أبو جعفر  يزيد،  بن  بن جرير  المجتهد    224ستان سنة ) هو: محمد  اإلمام  هـ( ، وهو 

هـ( في بغداد ،   310المفسر المؤرخ ، المحدث، األصولي، وفي تفسيره ما يدل على غزارة علمه وشدة تحقيقه ، توفي سنة )
 . 9/147، معجم المؤلفين: 14/267. ينظر: سير أعالم النبالء: لفقهاء ، تاريخ األمم والملوكمن تصانيفه: اختالف ا

 . 9/549ينظر: تفسير الطبري:  - 107
ولد    هو محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الصنعاني، المعروف بالشوكاني، الفقيه المحدث األصولي النظار ،  -  108

هـ(.  1250هـ( ، من تصانيفه : فتح القدير في التفسير ، نيل األوطار ، إرشاد الفحول وغيرها توفي)1172بصنعاء سنة )
 . 365/ 2، هدية العارفين:  683، أبجد العلوم: ص: 11/53ين: ينظر: معجم المؤلف

 . 16/ 2ينظر: فتح القدير للشوكاني:  - 109
 . 9/610ينظر: فتح الباري البن حجر:  - 110
. ولكن دعوى اإلجماع فيها نظر لثبوت من خالف من الصحابة كابن  873/  2ينظر: جامع بيان العلم وفضله:    -  111
 . 2/16فتح القدير للشوكاني:   ،6/67القرآن: الجامع ألحكام  . ينظر: عمر 
باب العنب يعصر للخمر:   كتاب األشربة:  أخرجه أبو داود:  حديث الصحابي عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما:  -  112

 (. 3674،ح)3/326
 . 10/321ينظر: المغني:   - 113
 (. 6395، ح) 6/2488بالجريد: : أخرجه البخاري: كتاب الحدود: باب الضرب حديث الصحابي أبي هريرة  - 114
هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن األسود بن أخت النمر الكندي، وقيل: أزدي، صحابي ابن صحابي   -  115

النبي   مع  أبوه  به  وحج  الهجرة.  اثنتين من  سنة  مات    ولد  المدينة.  سوق  من عمال عمر على  كان  الوداع.  في حجة 
 . 22/ 3، اإلصابة: 2/576هـ(. ينظر: االستيعاب، 91سنة )هـ( ، وقيل:  86بالمدينة سنة )
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يزيد    -  116 بن  السائب  الصحابي  بالجريدحديث  الضرب  باب  الحدود:  كتاب  البخاري:  أخرجه  ح  2488/ 6  ::   ،
(6397 .) 

 (. 1706، ح)3/1330كتاب الحدود : باب حد الخمر:  : أخرجه مسلم:حديث الصحابي أنس بن مالك  - 117
)أرى أن تجعلها( يعني العقوبة التي هي حد الخمر، وقوله أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن وهي   -  118

 حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانون فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود.
 (. 1706، ح)3/1331ر: : أخرجه مسلم: كتاب الحدود: باب حد الخمحديث الصحابي أنس بن مالك  - 119
هو أبو عبد هللا، عكرمة بن عبد هللا البربري المدني، مولى ابن عباس، أحد فقهاء مكة من التابعين األعالم، أصله  - 120

سنة) بالمدينة  توفي  والمغازي،  بالتفسير  الناس  أعلم  من  كان  المغرب،  أهل  من  األسماء 104بربري  تهذيب  ينظر:  هـ(. 
 .5/12، سير أعالم النبالء: 3/265 األعيان:، وفيات 1/340واللغات: 

عكرمة    -  121 التابعي  الخمر:  حديث  حد  باب  مصنفه:  في  الرزاق  عبد  أخرجه  الطالق:  كتاب   :7/377  ،
 (. 13542ح)

 . 7/165. نيل األوطار: 3/351لزيلعي، ل، نصب الراية: 162/ 1ينظر: إعالم الموقعين:  - 122
لآلمدي:    -  123 اإلحكام  الحاجب:    1/326ينظر:  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان  شرح  3/172،  في  ،اإلبهاج 

 . 194، ماال يجري القياس فيه للحريتي: ص:310، نبراس العقول: ص:3/30المنهاج: 
عالمة    -  124 آبادي:  العظيم  الصديقي،  الحق،  شرف  الطيب،  أبو  حيدر،  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد  هو: 

، عون المعبود على سنن أبي داود. توفي بعد  با لحديث، هندي األصل، من تصانيفه، التعليق المغني على سنن الدار قطني 
 .9/63، معجم المؤلفين: 6/39ينظر: األعالم للزركلي:  هـ(.1310سنة)
 . 11/215ينظر: شرح النووي على مسلم:   - 125
 . 5/1234ينظر: موطأ مالك ت األعظمي:  - 126
 . 9/1649عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظيم آبادي،  - 127
التقرير  .172/ 3ألصفهاني،  ل  :بيان المختصر  ،287، المستصفى: ص:  4/1410ينظر: العدة في أصول الفقه:    -  128

 .177. أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: ص:  111/ 3والتحبير: 
قياس الداللة: هو ما جمع فيه بين األصل والفرع بالزم الِعلَّة، أو أثرها أو حكمها. فمثال ما جمع فيه بين األصل   -  129

والفرع بالزم الِعلَّة: قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؛ حيث إن الرائحة المشتدة الزمة عادة  
ينهما بأثر العلَّة: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع اإلثم أو عقاًل لإلسكار. ومثال الجمع ب 

في كل؛ حيث إنه أثر الِعلَّة التي هي القتل العمد العدوان، وهو الزم شرعي. ومثال الجمع بينهما بحكم الِعلَّة: قياس قطع 
لو كان غير عمد. ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي:  الجماعة بالواحد على قتلهم به بجامع: وجوب الدية عليهم فيما

 .7/64، البحر المحيط في أصول الفقه: 7/ 4اإلحكام لآلمدي:   ،2/246، روضة الناظر: 1/520
 . 2/298، روضة الناظر: 5/349، المحصول للرازي: 331ينظر: المستصفى: ص:  - 130
 . 241/ 3التقرير والتحبير:   ،331/ 2كشف األسرار البزدوي:  ،2/163أصول السرخسي:  ينظر: - 131
 . 4/103تيسير التحرير:   ،415ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص:  - 132
في الحقيقة اختلف العلماء في النباش هل هو سارق أم ال؟ فقال من أجرى القياس في اللغة هو سارق وعليه حد   -  133

، وبالثاني قال أبو حنيفة. ينظر:   شيء عليه، وباألول قال الجمهورعزر أدبًا وال : ال يقطع، وإنما ي ذلك القطع، وقال من منع
 . 348ص: ، الوجيز في أصول الفقه للزيدان:276/ 10المغني: 

  .2/145الفحول: إرشاد ،29/ 3، اإلبهاج: 176/ 3بيان المختصر:  ،103ينظر: اللمع للشيرازي ص:  - 134
، البحر المحيط  163/  2أصول السرخسي:  ،  120أصول البزدوي: ص:    ،108/  4ينظر: الفصول في األصول:    -  135

 . 7/70في أصول الفقه: 
 . 132/ 3، تيسير التحرير: 323/ 3كشف األسرار:  ،2/110ينظر: أصول السرخسي:  - 136
 .578ينظر: القياس في العبادات حكمه وأثره: ص: - 137
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،  5/374ان الموتى بعد دفنهم في قبورهم. ينظر: فتح القدير:  النباش: على وزن فعال للمبالغة، هو الذي يسرق أكف  -138
 .6/350، لسان العرب: 13/313، الحاوي الكبير: 5/60البحر الرائق: 

 . 129/ 6، كشاف القناع: 5/465، مغني المحتاج: 8/91، شرح مختصر خليل: 5/354ينظر: فتح القدير:   - 139
 . 449/  2داية المجتهد: ، ب 2/1083ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة:  - 140
 . 13/313الحاوي الكبير:  ،7/380ينظر: األم للشافعي:  - 141
 . 7/442، المبدع في شرح المقنع: 276/ 10ينظر: المغني:   - 142
 . 5/374، فتح القدير: 7/69ينظر: بدائع الصنائع:  - 143
 . 10/276ينظر: المغني:   - 144
 . 7/69الصنائع: ، بدائع 9/280ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 145
 . 276/ 10المغني:  ،314/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 146
: أخرجه البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الحدود: باب قطع العبد اآلبق حديث الصحابي البراء بن عازب    -  147

 . 367/ 3(. وفي اإلسناد من يجهل حاله، كبشر بن حازم. ينظر: نصب الراية: 2622،ح)3/313والنباش:
، إلى الدار قطني من حديث عمرة عن عائشة وسكت عن إسناده، ولم أجده 194/ 4عزاه الحافظ في التلخيص:    -  148

في الدار قطني، والحديث له شاهد من قول عمر بن عبد العزيز: " سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا "أخرجه عبد الرزاق في  
(، والبيهقي في كتاب السرقة: باب النباش يقطع:  18879)،ح10/213باب المختفي وهو النباش:    كتاب اللقطة:  مصنفه:

  (.17242،ح)8/468
(، عن ابن جريج  18879،ح)10/213أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب اللقطة: باب المختفي وهو النباش:    -  149

 قال: بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: " سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا ".  
 (. 18881،ح)10/214لرزاق في مصنفه: كتاب اللقطة: باب المختفي وهو النباش: أخرجه عبد ا - 150
 .10/276المغني :  ،13/314الحاوي الكبير:  ،181/ 7، المنتقى: 9/280ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 151
 .626ص: ينظر: القياس في العبادات حكمه وأثره: - 152
 .1/167ينظر: أصول السرخسي:  - 153
 . 9/280المبسوط للسرخسي: ينظر:  - 154
 . 627القياس في العبادات: ص: ،314/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 155
 .314/  13ينظر: الحاوي الكبير:  - 156
 . 5/376، شرح فتح القدير: 282-9/281المبسوط للسرخسي :  - 157
 . 10/130، روضة الطالبين: 316/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 158
 .130/ 10ينظر: روضة الطالبين:  - 159
 المصدر السابق.  - 160
 . 631ص:  القياس في العبادات: .316/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 161
 . 9/282ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 162
 .1082/ 2، الكافي في فقه أهل المدينة: 5/62ينظر: البحر الرائق:  - 163
 .5/375ينظر: شرح فتح القدير:  - 164
 . 181/ 7المنتقى شرح الموطأ:  ،10/276ينظر: المغني:   - 165
 .631ص: ، القياس في العبادات:315/  13ينظر: الحاوي الكبير:  - 166
 ينظر: المصدر نفسه. - 167
 .317/  13ينظر: الحاوي الكبير:  - 168
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: يرى جواز إثبات ذلك بالقياس، وهو مذهب كثير  األول  للعلماء في إجراء القياس على األسماء اللغوية مذهبان:  -  169
الشافعية.   وجمهور  والثانيمن  الشافعية  أكثر  قال  وبه  واآلمدي،  الغزالي  وإليه  الجمهور،  مذهب  وهو  الجواز  بعدم  قال   :

 .3/33، اإلبهاج في شرح المنهاج:  444الحنفية. ينظر: التبصرة ص: 
 . 1/89:  ، اإلحكام لآلمدي 334ينظر: المستصفى ص:  - 170
الهداية:    -  171 الراية:  2/365أورده صاحب  الحديث ، وقال الزيلعي فيه "غريب". ينظر: نصب  ، ولم أجده في كتب 

  بلفظ )ليس على النباش قطع(، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :  . إالَّ أني وجدته موقوفًا على ابن عباس  3/367
 (. 28623،ح)5/524: ما جاء في النباش يؤخذ، ما حده ؟  كتاب الحدود:

 . 5/375، شرح فتح القدير: 2/57ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر:  - 172
 . 5/375شرح فتح القدير:  ،9/282ينظر: المبسوط للسرخسي :  - 173
 .5/375ينظر: شرح فتح القدير:  - 174
الزهري:  -  175 عن  مصنفه  في  الرزاق  عبد  األثر  اللقطة:  أخرج  ال  كتاب  وهو  المختفي    10/213نباش:  باب 
 (. 18875،ح)

 . 375/ 5، شرح فتح القدير: 9/282ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 176
وخالفهم   -  177 الحنفية،  من  الرازي  بكر  وأبو  الطبري،  جرير  بن  محمد  األكثرين:  بقول  اإلجماع  بانعقاد  قال  وممن 

 . 1/294، اإلحكام لآلمدي: 1/402الجمهور، ينظر: روضة الناظر: 
 . 633القياس في العبادات حكمه وأثره: ص: ،132/ 10روضة الطالبين: ينظر:  - 178
 . 315/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 179
 ينظر: المصدر نفسه. - 180
 .315/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 181
 . 634، القياس في العبادات حكمه وأثره: ص: 315/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 182
 . 9/281ينظر: المبسوط للسرخسي:  - 183
 .316/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 184
 ينظر: المصدر نفسه. - 185
 . 316-315/ 13ينظر: الحاوي الكبير:  - 186
 . 349ينظر: الوجيز في أصول الفقه للزيدان: ص: - 187

 املصادر واملراجع 
  يحيى   بن  حامد  بن  علي  بن  الكافي  عبد  بن   علي  الحسن  أبو  الدين  تقي:  المنهاج  شرح  في  اإلبهاج .1

 -  هـ1416  بيروت،  -  العلمية   الكتب  دار  ،  (هــ771:ت )  الدين  تاج  وولده (  هـــ756:ت )  السبكي
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  -العاصمة  دار  ،  النملة  محمد  بن  علي  بن  الكريم  عبد .  د:  الناظر   روضة  بشرح  البصائر  ذوي   إتحاف .2
 م. 1996-هـ1417 ،  1ط ، رياض

 هـ. 1407 ،1ط الرياض، -الحرمين  مكتبة بك،   خضري   السيد: فيه نص  ال فيما االجتهاد  .3
  محمد  السالم  عبد :  ،تح(هـ370:  ت)   الحنفي   الجصاص   الرازي   بكر  أبو  علي   بن   أحمد :  القرآن  أحكام .4
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  ،(هـ631:  ت)   اآلمدي  محمد   بن   علي   أبي  بن   علي  الدين  سيف   الحسن   أبو:  األحكام   أصول   في  اإلحكام .5

 .هــ1404 ، 1ط بيروت، - العربي الكتاب دار   الجميلي، سيد . د:  تح
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  الحلبي   مطبعة  ، (هـ683:  ت )  الحنفي   الموصلي   مودود   بن   محمود   بن   هللا  عبد :  المختار  لتعليل   االختيار .6
 م.  1937 - هـ 1356 ،  القاهرة -

  عطا،   محمد  سالم:  تح   ، (هـ463:  ت )القرطبي  البر  عبد   بن  هللا   عبد  بن  يوسف  عمر  أبو:  االستذكار .7
 . م 2000 -هـ1421 ،1ط بيروت،  - العلمية الكتب دار معوض،  علي محمد

  الكتب   دار  ، (هـ 483:  ت )  السرخسي   األئمة  شمس  سهل  أبي   بن   أحمد   بن  محمد:  السرخسي  أصول  .8
 . م 1993 -هـ1414  ،1ط لبنان،- بيروت العلمية، 

  محمد :  ،تح (هـ751:  ت )  الجوزية  قيم   ابن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد:  العالمين  رب  عن  الموقعين  إعالم  .9
 . م 1991  - هـ1411 ،1ط بيروت، -العلمية الكتب  دار ،  السالم  عبد

 . م2002 ،15ط للماليين،   العلم   دار  ،(هـ1396: ت ) الزركلي محمد بن محمود  بن  الدين  خير: األعالم .10
  ، (هـ684:  ت)   القرافي  المالكي  إدريس  بن  أحمد  الدين   شهاب  العباس   أبو  : الفروق   أنواء  في   البروق   أنوار  .11

 . م 1998 - هـ1418 ،  ط .د  العلمية، الكتب دار   المنصور، خليل:  تح
:  آخره   ،وفي(هـ970:  ت )المصري   نجيم  بن   محمد،   بن   إبراهيم  بن   الدين   زين :  الدقائق   كنز  شرح  الرائق  البحر .12

   . 2ط بيروت،-اإلسالمي الكتاب   دار ،(هـ1138: ت)الحنفي   الطوري  حسين   بن  لمحمد الرائق  البحر تكملة
  ، ( هـ794:  ت )  الزركشي  بهادر  بن  هللا  عبد   بن  محمد   الدين   بدر   هللا  عبد   أبو:  الفقه  أصول   في  المحيط  البحر .13

 . م 1994 - هـ1414 ،1ط ، م.د   الكتبي،  دار
  ، ( هـ595:  ت) الحفيد  القرطبي  رشد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو:  المقتصد   ونهاية  المجتهد  بداية .14

 . م 1975- هـ1395 ، 4ط مصر،  -الحلبي البابي  مصطفى مطبعة
  ، ( هـ587:  ت )  الحنفي  الكاساني   أحمد  بن   مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء:  الشرائع  ترتيب  في   الصنائع  بدائع .15

 . م 1986 - هـ1406 ،2ط لبنان،  -بيروت العلمية،  الكتب  دار
:  ت )  األصفهاني  محمد،  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمود:  الحاجب   ابن  مختصر   شرح  المختصر  بيان .16

 م. 1986 -هـ1406 ،1ط السعودية،  المدني،  دار بقا،  محمد: تح  ،(هـ749
  دار  ، (  هـ1393:  ت )  التونسي  عاشور  بن   الطاهر  محمد   بن   محمد   بن   الطاهر  محمد :  والتنوير  التحرير  .17

 . م1997 ،   ط.د  تونس، –  والتوزيع للنشر سحنون 
 م. 1947مصر، -األزهر مطبعة شلبي، مصطفى محمد : األحكام  تعليل .18
:  ت)   الحنفي  حاج  أمير  بابن  المعروف  محمد  بن  محمد  بن  محمد   الدين  شمس  هللا،   عبد  أبو :  والتحبير  التقرير .19

 م. 1983 - هـ1403 ، 2ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار ،(هـ879
  مطبعة  ، ( هـ852:  ت )   العسقالني   حجر   بن   أحمد  بن   محمد   بن   علي   بن   أحمد  الفضل   أبو:  التهذيب  تهذيب  .20

 . هـ1326 ،1ط الهند،   النظامية، المعارف دائرة 
 . ت.د   ،  ط.د  بيروت، –الفكر  دار ،(هـ972:  ت )الحنفي البخاري   محمود بن  أمين  محمد : التحرير   تيسير .21
  األشبال   أبي:  تح  ،( هـ463:  ت )  القرطبي  البر  عبد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو:  وفضله  العلم   بيان  جامع .22

 . م 1994 - هـ1414 ،1ط السعودية، الجوزي،   ابن  دار الزهيري، 
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  البردوني،   أحمد:  تح  ،( هـ  671:ت )القرطبي  بكر  أبي  بن  أحمد   بن  محمد   هللا  عبد  أبو:  القرآن   ألحكام   الجامع .23
 . م1964 -هـ1384 ،2ط  القاهرة،  -المصرية الكتب  دار

  الكتاب  دار   الشاذلي،   علي   حسن :  والقانون   اإلسالمي  الفقه   بين   مقارنة  دراسة  اإلسالمي   الفقه   في  الجنايات  .24
 . م 1970 ، 2ط ،  القاهرة  -الجامعي

  -الفكر  دار  ،(هـ1230:  ت )  المالكي  الدسوقي  عرفة  بن   أحمد  بن   محمد:  الكبير  الشرح  على  الدسوقي  حاشية .25
 .   ت.د  ،  ط .د  بيروت،

:  ت )  النجدي  الحنبلي  العاصمي  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد :  المستقنع  زاد  شرح   المربع   الروض  حاشية  .26
 .  هـ1397 ،  1ط ،  م. د  ،  ن.د  ،(هـ1392

 معوض   علي:  تح  ،(هـ450:  ت)  الماوردي  البغدادي،  حبيب   بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو:  الكبير   الحاوي  .27
 . م 1999- هـ1419 ، 1ط بيروت،  العلمية، الكتب  دار أحمد،  وعادل

  مطابع   بنغازي،  جامعة  منشورات  الحميد،  عبد  مولود   عمر.  د:  اإلسالمي  الفقه  أصول  في  القياس  حجية .28
 .  ت . د  ،  ط.د  بيروت، -الشروق 

  سعيد : تح  ، ( هـ684: ت )  القرافي المالكي  الرحمن عبد  بن  إدريس   بن  أحمد   الدين  شهاب  العباس   أبو: الذخيرة .29
 . م 1994 ،1ط بيروت،  -اإلسالمي الغرب  دار   أعراب،

  الحنفي   عابدين   العزيز  عبد   بن  عمر  بن   أمين   محمد (:  عابدين   ابن   حاشية)   المختار   الدر  على  المحتار  رد .30
 . م 1992 - هـ1412 ، 2ط بيروت،   -الفكر دار ، (هـ1252: ت)

  أحمد :  تح  ،(هـ204:  ت) القرشي  عثمان   بن   العباس  بن  إدريس   بن   محمد   هللا  عبد   أبو  الشافعي:  الرسالة  .31
 . م 1940-هـ1358 ،1ط  مصر، الحلبي،  مكتبه شاكر،

  زهير :  تح  ،(هـ676:  ت)  النووي   شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو:  المفتين  وعمدة   الطالبين  روضة .32
 . م 1991- هـ1412 ،3ط بيروت،  اإلسالمي،  المكتب الشاويش، 

  الحنبلي،   المقدسي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا   عبد  الدين  موفق  محمد  أبو:  المناظر   وُجنَّة  الناظر  روضة .33
 م. 2002- هـ1423 ، 2ط للطباعة،   الري ان مؤسسة ، (هـ620: ت)

  الحلبي،   البابي  مصطفى  مكتبة  ،(هـ1182:  ت)  الصنعاني  الكحالني  األمير  إسماعيل  بن  محمد:  السالم  سبل .34
 م. 1960 -هـ1379، 4ط

  محمد   أحمد:  تح  ،( هـ279:  ت) الترمذي  الضحاك،  بن   موسى  بن  َسْورة   بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي:  سنن .35
 . م 1975 - هـ1395 ،2ط مصر، الحلبي، البابي  مصطفى مطبعة شاكر،

  دار  عطا،   القادر  عبد   محمد:  تح  ،( هـ458:ت)البيهقي   علي  بن  الحسين  بن  أحمد   بكر  أبو:  الكبرى   السنن .36
 . م 2003 - هـ1424  ،3ط بيروت،   العلمية، الكتب 
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 . م 1985 -هـ1405 ،3ط بيروت، الرسالة،  مؤسسة األرناؤوط،

  عبد   طه:  ،تح (هـ684:  ت) القرافي  المالكي  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو:  الفصول  تنقيح  شرح .38
 . م 1973 -هـ1393 ،1ط المتحدة،  الفنية  الطباعة شركة  الرؤوف،
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  البغا،   ديب   مصطفى.  د:  تح  ،( هـ256:ت)  الجعفي  البخاري   إسماعيل  بن  محمد  عبدهللا  أبو:  البخاري   صحيح .39
 . م1987 – هـ1407 ،3ط بيروت،  – اليمامة كثير، ابن   دار

  ، (هـ458:    ت)  الفراء  ابن   خلف   بن  محمد  بن  الحسين  بن  محمد  ،  يعلى  أبو  القاضي:  الفقه  أصول  في  العدة  .40
 . م 1990 - هـ1410 ،2ط المباركي، سير بن  علي بن أحمد .  د :  تح

  األوقاف  وزارة   ،(هـ370:  ت )  الحنفي  الجصاص  الرازي   بكر  أبو  علي  بن  أحمد :  األصول   في  الفصول .41
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