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ملخص البحث

للعدد مكانة كبرية يف الت�سريع الإ�سالمي، ول تكاد تخلو عبادة من ذكر 
العدد فيها، مما يعطي انطباًعا اأن ديننا احلنيف دين نظام وترتيب، واأنه 
العدد  يجمع  بحث  وجود  عدم  الباحث  راأى  وقد  رعاية،  ا  اأميمَّ العدد  راعى 
عند الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها، واأثره يف الفروع الفقهية، 
فقام الباحث بجمع ما له �سلة بالعدد يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها عند 
اجلمهور، وهي: القراآن الكرمي، وال�سنة النبوية، والإجماع، والقيا�ص، واأقوال 

الأ�سوليني حول هذه الق�سايا، مع ذكر الراجح منها.

يف  العدد  حول  واختالفاتهم  الأ�سوليني  اآراء  بذكر  الباحث  يكتف  ومل 
اأثر هذه الختالفات يف الأ�سول  الأدلة ال�سرعية املتفق عليها، فبني كذلك 
على الفروع الفقهية املبنية عليها، واآراء الفقهاء يف هذه الفروع؛ لبيان مدى 
يف  للتجديد  ومحاولة  عليها،  املبنية  والفروع  الأ�سول  بني  الوثيق  الرتابط 

اأ�سول الفقه الذي ينادي به علماوؤنا وم�سايخنا الكرام. 
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مقدمة

بجالله  يليق  حمًدا  اأحمده  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
وعظيم �سلطانه، اأحمده حمًدا عدد خلقه وزنة عر�سه ومداد كلماته، وعدد 
ذرات الرثى، وعدد ن�سمات الهوى، على ما اأنعم علينا به من نعم كثرية، ل 
تعد ول حت�سى، واأ�ستعني به، واأ�ستغفره، واأعوذ باهلل تعالى من �سرور اأنف�سنا 
و�سيئات اأعمالنا، اإنه من يهده اهلل فهو املهتد، ومن ي�سلل فلن جتد له وليًّا 
مر�سًدا، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن محمًدا عبده 

ور�سوله S، وعلى اآله و�سحبه و�سلم ومن �سار على دربه اإلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد منمَّ اهلل  علينا باأعظم نعمة، األ وهي نعمة التوحيد، فاحلمد هلل 
اأن جعلنا م�سلمني، ونعمه  ترتى علينا �سباح م�ساء ل تعد ول حت�سى، قال 

تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  
اأهمية  تظهر  هنا  ومن  ]اإبراهيم:34[،  ٺٿ(  ٺ   ٺ   ٺ  
العدد يف الت�سريع الإ�سالمي، فعليه قوام الدين يف العبادات ويف املعامالت 
ويف كل نواحي الت�سريع الإ�سالمي، وتتمثل تلك الأهمية للعدد يف كل عبادة 
موانعها فال  انتفاء  ويف  منها،  كلٍّ  و�سروط  اأركان  غالًبا يف  معاملة  كل  ويف 
تخلو من ذكر العدد فيها، مما يحدو بامل�سلم اأن ي�سكر اهلل على هذه النعم، 

، والعبادة له، ومع ذلك فنحن مق�سرون.  بالتوحيد له 
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وقد راأى الباحث اهتمام الباحثني بالعدد يف جانب العبادات، اأو يف جانب 
املعامالت، اأو يف القراآن الكرمي اأو غريها من املجالت، فاأراد اأن يكون من 
يجد  والفروع، ومل  الأ�سول  واأثره يف  العدد  يذكرون  الذين  الباحثني  هوؤلء 
املتفق  ال�سرعية  الأدلة  العدد يف  عن  قد حتدث  �سبقه  ا ممن  اأحدًّ الباحث 
عليه،  املبنية  الفقهية  الفروع  على  الأ�سول  يف  الختالف  هذا  واأثر  عليها، 
ال�سرعية  الأدلة  يف  الأ�سوليني  عند  )العدد  واأ�سماه:  البحث،  هذا  فكان 

املتفق عليها واأثره يف الفروع الفقهية(.

اأ�سباب اختيار الباحث لهذا املو�سوع: 

كانت هناك عدة اأ�س�باب دفعت الباحث اإلى اختيار هذا املو�سوع، منها: 

اأهمية العدد يف الت�سريع الإ�سالمي، فاأراد الباحث اإبراز هذه الأهمية، . 1
املتعلقة  والفقهية  الأ�سولية  الت�سريع يف اجلوانب  دقة وعظمة  وبيان 

بالعدد يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها.

مكانة الأدلة ال�سرعية املتفق عليها عند امل�سلمني.. 2

 اأراد الباحث بيان الفروع الفقهية املبنية على اختالف الأ�سوليني يف . 3
العدد يف الأدلة املتفق عليها، والراجح منها.

زمالئه . 4 على  وثانًيا  اأوًل،  الباحث  على  تعود  التي  العلمية  الفائدة 
بالرتكيز  الأ�سولية  الق�سايا  لتناول  جديدة،  نواة  فتح  من  الباحثني 
على مو�سوع معني ك� )العدد( يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها، واأخرًيا 

اإ�سافة بحث جديد اإن �ساء اهلل للمكتبة الإ�سالمية. 

درا�سات �سابقة يف مو�سوع البحث: 

مل يجد الباحث من خالل البحث مو�سوًعا اأفرد احلديث عن العدد عند 
الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها، واأثر ذلك على الفروع الفقهية 
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من  اأو  الفقهية،  الناحية  من  بحوًثا  كانت  وجده  ما  وكل  م�ستقل،  بحث  يف 
اأنواع  اأحد  العدد  مفهوم  على  فيها  الرتكيز  كان  ولكن  الأ�سولية،  الناحية 

مفهوم املخالفة، ومن هذه البحوث ما يلي: 

 اأحكام العدد يف العبادات -ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم الفقه املقارن يف . 1
املعهد العايل للق�ساء، يف جامعة الإمام محمد بن �سعود لالإ�سالمية، 

د. اإبراهيم بن نا�سر بن �سليمان ال�سعوي -1425/1424ه�.

حجر . 2 ابن  للحافظ  املرام  بلوغ  كتاب  من  وتطبيقاته  العدد  مفهوم   
الع�سقالين، - ر�سالة دكتوراه يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 
يف جامعة اأم القرى، د. يا�سر محمد �سالح هو�ساوي -�سنة 1428ه�.

العدد واأثره يف الأحكام يف الفقه الإ�سالمي -ر�سالة دكتوراه يف ق�سم . 3
الفقه واأ�سوله، يف كلية الدرا�سات العليا، اجلامعة الأردنية، د. علي 

ح�سني اأمني يون�ص، �سنة 1429ه�/2008م.

فهذه البحوث ركز بع�سها على اجلانب الفقهي، اأو عن اآيات القراآن التي 
الأ�سويل  واأما  فيها،  العدد  ذكر  جاء  التي  ال�سنة  وعن  العدد،  عن  حتدثت 

منها فركز فقط على مفهوم العدد اأحد اأنواع مفهوم املخالفة.

املتفق  ال�سرعية  الأدلة  الأ�سوليني يف  )العدد عند  اختالف بحث  ووجه 
عليها، واأثره يف الفروع الفقهية( عن البحوث ال�سابقة ما يلي: 

املتفق عليها . 1 الأربعة  ال�سرعية  الأدلة  بالعدد يف  له �سلة  ما  جمع كل 
عند اجلمهور، ومل يتقدم اأحد الباحثني بذلك.

مناق�سة الآراء الأ�سولية املبنية على اأثر العدد يف الأدلة الأربعة املتفق . 2
عليها، وعر�ص اأدلة كل مذهب، وبيان الراجح منها ح�سب قوة الأدلة.

املتفق . 3 الأربعة  الأدلة  العدد يف  اأثر  على  املبنية  الفقهية  الفروع  ذكر 
عليه عند اجلمهور، ومذاهب الفقهاء فيها. 
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م�سكلة الدرا�سة: 

تدور الدرا�سة حول الت�ساوؤلت الآتية: 

هل للعدد اأثر عند العلماء يف الأدلة ال�سرعية الأربعة املتفق عليها عند . 1
اجلمهور يف اختالف الأحكام الفقهية؟

هل تناول الأ�سوليون العدد مبزيد اهتمام وعناية يف الأدلة ال�سرعية . 2
الأربعة املتفق عليها؟

عند . 3 فيها  املختلف  والأدلة  عليها،  املتفق  الأدلة  بني  الفرق  ما 
الأ�سوليني؟

ملاذا اعرت�ص بع�ص العلماء على اإدخال القيا�ص يف الأدلة املتفق عليها؟. 4

كل هذه الت�ساوؤلت يجيب عنها هذا البحث اإن �ساء اهلل.

اأهداف الدرا�سة: 

الوقوف على العدد عند الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية الأربعة املتفق . 1
عليها.

التفريق بني الأدلة ال�سرعية املتفق عليها، والأدلة ال�سرعية املختلف . 2
فيها.

الربط بني املذاهب الأ�سولية والفروع الفقهية املبنية عليها من خالل . 3
هذا البحث.

بيان اأهمية العدد يف اجلانب الأ�سويل.. 4

بيان دقة الت�سريع الإ�سالمي، واإبراز عظمته من خالل احلديث عن . 5
اأثر العدد عند الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية الأربعة املتفق عليها. 
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املنهج املتبع يف البحث: 

الذي  ال�ستقرائي  املنهج  هو  البحث  لهذا  منهج  اأن�سب  اأن  الباحث  وجد 
يقوم على التتبع لأمور جزئية)1(، مع ال�ستعانة على ذلك باملالحظة يف كتب 
املتفق  ال�سرعية  الأدلة  يف  الأ�سولية  واملباحث  العدد  بني  للربط  الأ�سوليني 
عليها، وافرتا�ص الفرو�ص ل�ستنتاج اأحكام عامة منها ت�سهم يف فهم مو�سوع 
اأقوال  مع  الأ�سوليني  عند  العدد  بتتبع  الباحث  �سيقوم  ثم  ومن  الدرا�سة، 

العلماء، واأثر ذلك على الفروع الفقهية املبنية عليه.

النقاط  يف  خال�سته  اأجمَل  منهًجا  البحث  هذا  يف  الباحث  �سلك  وقد 
الآتية: 

العدد  البحث، وهي:  املتعلقة مبو�سوع  العلمية  املادة  الباحث  اأوًل: جمع 
عند الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية الأربعة املتفق عليها، وبني اآراء 
الأ�سوليني فيها، مع مناق�سة هذه الآراء الأ�سولية حول العدد، ثم 

ذكر اأدلة كل قول، مع الرتجيح.

ثانًيا: ذكر الباحث مذاهب العلماء يف الفروع الفقهية املتعلقة بالعدد يف 
ثم  غالًبا،  مذهب  كل  واأدلة  عليها،  املتفق  الأربعة  ال�سرعية  الأدلة 
رجح اأحد هذه املذاهب دون التقيد مبذهب معني، واإمنا ح�سب قوة 

الدليل.

ثالًثا: وثق الباحث الأقوال من م�سادرها الأ�سلية، مع ن�سبة املراجع يف 
بعد  الباحث  اكتفى  ثم  مرة،  اأول  ورودها  لأ�سحابها عند  الهام�ص 

ذلك بذكر ا�سم املرجع عند تكراره.

رابًعا: قام الباحث بعزو الآيات اإلى �سورها بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.

الأحاديث  النبوية، وذكر حكم  الأحاديث  بتخريج  الباحث  قام  خام�ًسا: 
)1( انظر: مناهج البحث العلمي، د. عبدالرحمن بدوي، ط.3، وكالة املطبوعات -الكويت، �ص 19-18.
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التي لي�ست يف ال�سحيحني من خالل ما ذكره اأهل ال�ساأن يف ذلك، 
مع ذكر الكتاب، والباب، ورقم احلديث.

اأ�سهر  بيان من  اإلى  التي حتتاج  للكلمات  بتعريف  الباحث  قام  �ساد�ًسا: 
املعاجم اللغوية.

�سابًعا: واأما بالن�سبة للمنهج املتبع يف درا�سة م�سائل العدد عند الأ�سوليني 
الفقهية،  الفروع  واأثره يف  املتفق عليها  الأربعة  ال�سرعية  الأدلة  يف 

فكانت كما يلي: 

يذكُر الباحث اأوًل مبحث العدد يف الأدلة ال�سرعية الأربعة املتفق . 1
عليها بو�سع عنوان له.

الأدلة . 2 يف  العدد  مباحث  من  مبحث  كل  بتق�سيم  الباحث  يقوم 
ال�سرعية الأربعة املتفق عليها اإلى عدة مطالب.

بعد ذكر مطالب كل مبحث، يذكر الباحث اأقوال العلماء يف هذا . 3
املبحث يف العدد، واختالفاتهم فيه.

اأدلة كل مذهب، ويذكر غالًبا الرتجيح . 4 يذكر الباحث بعد ذلك 
الأ�سويل.

ثم يذكر الباحث بعد ذلك الأثر الفقهي للعدد يف الأدلة ال�سرعية . 5
الأربعة املتفق عليها، واإن كانت امل�ساألة حتتاج اإلى ترجيح فقهي 

ذهب اإلى ترجيح اأحد الأقوال يف امل�ساألة.

ثامًنا: مل يرتجم الباحث لالأعالم اخت�ساًرا، واقت�سر على و�سع فهار�ص 
للمراجع وامل�سادر ح�سب �سروط املجلة.

تا�سًعا: و�سع الباحث خامتًة ذكر فيه اأهم النتائج لهذا البحث، وكذلك 
اأهم التو�سيات واملقرتحات.
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خطة البحث: 

مت تق�سيم البحث اإلى: مقدمة، وخم�سة مباحث، وخامتة.

اأما املقدمة فقد ت�سمنت اجلوانب الآتية: 

كلمة متهيدية عن مو�سوع البحث واأهميته.. 1

اأ�سباب اختيار الباحث لهذا املو�سوع.. 2

الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املو�سوع.. 3

م�سكلة الدرا�سة.. 4

اأهداف الدرا�سة.. 5

املنهج املتبع يف البحث.. 6

خطة البحث.. 7

والأدلة  العدد  )تعريف  البحث:  عنوان  حول  فيدور  الأول،  املبحث  واأما 
ال�سرعية لغًة وا�سطالًحا(، وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف العدد لغًة وا�سطالًحا، وفيه ق�سمان: 

اأوًل: تعريف العدد لغًة.

ثانًيا: تعريف العدد ا�سطالًحا. 

املطلب الثاين: الفرق بني العدد والتعدد واحل�ساب والتقدير والإح�ساء.

املطلب الثالث: تعريف الأدلة ال�سرعية لغة وا�سطالًحا: وفيه ق�سمان: 

اأوًل: تعريف الأدلة لغًة وا�سطالًحا.

ثانًيا: تعريف ال�سرعية لغًة وا�سطالًحا.

فيها  واملختلف  عليها  املتفق  ال�سرعية  الأدلة  بني  الفرق  الرابع:  املطلب 
عند اجلمهور، وفيه ق�سمان: 
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اأوًل: تق�سيم الأ�سوليني لأدلة الأحكام ال�سرعية.

ال�سرعية  والأدلة  عليها  املتفق  ال�سرعية  الأدلة  بني  الفرق  ثانًيا: 
املختلف فيها.

واأما املبحث الثاين: العدد عند الأ�سوليني يف القراآن الكرمي، واأثره الفقهي، 
وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف القراآن الكرمي.

املطلب الثاين: اآيات الن�سخ يف القراآن اأكرثها متعلق بالعدد.

وعالقتهما  بالأثقل  الأخف  ون�سخ  بالأخف،  الأثقل  ن�سخ  الثالث:  املطلب 
بالعدد.

املطلب الرابع: علة ذكر الفرائ�ص واحلدود والكفارات مف�سلة يف القراآن 
-وهي قائمة على العدد-.

 واأما املبحث الثالث: العدد عند الأ�سوليني يف باب ال�سنة النبوية املطهرة، 
واأثره الفقهي، وفيه �ستة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف ال�سنة النبوية املطهرة.

املطلب الثاين: اأثر العدد يف تق�سيم اخلرب.

املطلب الثالث: ا�سرتاط العدد يف اخلرب املتواتر.

املطلب الرابع: العدد وخرب الآحاد. 

املطلب اخلام�ص: اأثر العدد يف التفريق بني ال�سهادة والرواية.

املطلب ال�ساد�ص: جواز �سماع اجلرح والتعديل من واحد يف الرواية.

املطلب ال�سابع: اأثر العدد يف بيان ال�سنة النبوية للقراآن الكرمي.

واأما املبحث الرابع: العدد عند الأ�سوليني يف الإجماع، واأثره الفقهي، وفيه 
خم�سة مطالب:
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املطلب الأول: تعريف الإجماع عند الأ�سوليني.

املطلب الثاين: ا�سرتاط بلوغ عدد التواتر يف الإجماع.

املطلب الثالث: هل ينعقد الإجماع بقول الأكرثين من اأهل الع�سر؟

املطلب الرابع: عالقة العدد مب�ساألة الأخذ باأقل ما قيل.

املطلب اخلام�ص: عالقة العدد مب�ساألة الأخذ باأكرث ما قيل.

واأما املبحث اخلام�ص: العدد عند الأ�سوليني يف القيا�ص، واأثره الفقهي، وفيه 
ثالثة مطالب:

املطلب الأول: تعريف القيا�ص.

املطلب الثاين: هل يجوز القيا�ص على اأ�سل مح�سور بعدد معني؟

املطلب الثالث: القيا�ص يف احلدود والتقديرات.

ثم  الباحث،  لها  تو�سل  التي  والتو�سيات  النتائج  اأهم  وت�سمل  خامتة  ثم 
فهار�ص املراجع وامل�سادر.

يعرتيه،  ما  اخلطاأ  من  يعرتيه  اأن  لبد  ب�سري،  جهد  فهذا  واأخرًيا، 
ا لوجهه الكرمي، فاإن كنت قد وفقت اإلى  واأ�ساأل اهلل تعالى اأن يجعله خال�سً
ال�سواب، فهذا من ف�سل اهلل تعالى وكرمه وتوفيقه، واإن كانت الأخرى فمن 
باهلل  اإل  توفيقي  وما  منه،  تعالى  اهلل  واأ�ستغفُر  وتق�سريي،  و�سعفي  نف�سي 

عليه توكلت، واإليه اأنيب. 
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املبحث االأول
تعريف العدد واالأدلة ال�صرعية لغًة وا�صطالًحا

املطلب االأول
تعريف العدد لغًة وا�صطالًحا

اأوًل تعريف العدد لغًة)1(: 

ا: ح�سبته واأح�سيته، ومنه قوله : )ک  ک  کک   عددت ال�سيء عدًّ
گ  گ  گ  گڳ( ]مرمي[، يعني اأن الأنفا�ص حت�سى اإح�ساء، ولها عدد 
معلوم، وقوله تعالى: )ىئ  ىئ   ی  یی( ]مرمي[، يعني اأن اهلل 

ا، ومنه قوله تعالى: )ٹ  ٹ   جمع الأولني والآخرين، ومل يرتك منهم اأحدًّ
ٹ  ڤڤ( ]الهمزة[، يقال: جعله ذا عدد، وعّده: اأح�ساه من باب رد، 
والأيام املعدودات اأيام الت�سريق، واأعده لأمر كذا: هياأه له، وال�ستعداد لالأمر 
والُعدة  وانق�ست عدتها،  اعتدت  وقد  اأقرائها،  اأيام  املراأة  له، وعدة  التهيوؤ 
ا ما اأعددته حلوادث  بال�سم ال�ستعداد، يقال: كونوا على ُعدة، والعدة اأي�سً
الدهر من املال وال�سالح، وفالن يف عداد ال�ساحلني اأي: يعد فيهم، والُعّدة 
جماعة قلت اأو كرثت، والَعّد م�سدر كالعدد والعديد الكرثة، ويقال: ما اأكرث 
عديدة، وهذه الدراهم عديدة هذه اإذا كانت يف العدد مثلها، والعدة ما يعد 
)1( انظر: كتاب العني للخليل بن اأحمد الفراهيدي، ط: دار ومكتبة الهالل، حتقيق: د مهدي املخزومي، ود 
اإبراهيم ال�سامرائي، )79/1(. ومختار ال�سحاح، ملحمد بن اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي، ط: مكتبة 
لبنان- بريوت - 1415-1995، ط: 1، حتقيق: محمود خاطر، )175/1(، وامل�سباح املنري يف غريب 
واملعجم   )395/2( بريوت،   - العلمية  املكتبة  ط:  الفيومي،  محمد  بن  لأحمد  للرافعي،  الكبري  ال�سرح 
الو�سيط، لإبراهيم م�سطفى واأحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار، ط: دار الدعوة، حتقيق: 

جممع اللغة العربية )540/1(.
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لأمر يحدث فيدخر له، واأعددت ال�سيء هياأته، والعد جمتمع املاء، وجمعه 
اأعداد، وهو ما يعده النا�ص، فاملاء عد ومو�سع جمتمعه.

 فالعدد لغة يدور حول معنى الإح�ساء والكرثة، وال�ستعداد والتهيوؤ. 

ثانًيا: تعريف العدد ا�سطالًحا)1(: 

وقيل:  بع�ص وحدات ماهية مدلوله()2(.  الدال على  اللفظ  العدد: )هو 
م�ستغرقة”)3(. غري  متعددة  وحدات  هو  “العدد 

وقيل: “العدد هو الكمية املتاآلفة من الوحدات”)4(. فالعدد يدل على بع�ص 
ماهيات مدلوله كالع�سرين والثالثني، فهو وحدات متعددة غري م�ستغرقة.

وقيل: “العدد هو الكرثة املركبة من الآحاد، فالواحد اإذا لي�ص بالعدد، 
كالأربعة  الوحدانيات  يلي  مما  ق�سمني  ينق�سم  الزوج  العدد  ركن  هو  واإمنا 
الوحدانيات  يلي  مما  ق�سمني  ينق�سم  ل  الذي  الفرد  والعدد  وال�ستة، 
كالثالثة واخلم�سة زوج الزوج الذي ميكن اأن ين�سف دائًما حتى ينتهي اإلى 

الواحد”)5(.

وقال الفيومي يف امل�سباح املنري)6(: “العدد مبعنى املعدود، قالوا: والعدد 
)1( انظر: التحبري �سرح التحرير، لعلي بن �سليمان املرداوي احلنبلي، ط: مكتبة الر�سد - الريا�ص - 1421ه�- 
 ،)2312/5( ال�سراح،  اأحمد  د.  القرين،  عو�ص  د.  اجلربين،  عبدالرحمن  د.  حتقيق:   ،1 ط:  2000م، 
اأم القرى -  و�سرح الكوكب املنري، ملحمد بن اأحمد الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار، ط: جامعة 
معهد البحوث العلمية - 1413ه�، ط: 2، حتقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد)102/3( ومفاتيح 
العلوم، ملحمد بن اأحمد اخلوارزمي، ط: دار الكتب العلمية - بريوت- لبنان، )108/1(.و�سرح مخت�سر 
الرو�سة، ل�سليمان بن عبدالقوي الطويف، ط: موؤ�س�سة الر�سالة 1407ه�/1987م، ط: 1، حتقيق: عبداهلل 

ابن عبداملح�سن الرتكي، )460/2(، والتعريفات �ص191.
و�سرح   ،)102/3( املنري  الكوكب  و�سرح   ،)2312/5( الفقه  اأ�سول  يف  التحرير  �سرح  التحبري  )2( انظر: 

مخت�سر الرو�سة )460/2(.
)3( انظر: �سرح مخت�سر الرو�سة )460/2(.وانظر امل�سادر ال�سابقة.

العلوم  واأبجد   ،)640/1( والكليات   ،)395/2( للفيومي  املنري  وامل�سباح   ،191 �ص  التعريفات  )4( انظر: 
.)238/2(

)5( انظر: مفاتيح العلوم )108/1(.
)6( انظر: امل�سباح املنري للفيومي )396/2، 395(.
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هذا  وعلى  ذاته،  يف  باملتعدد  فيخت�ص  الوحدات،  من  املتاألفة  الكمية  هو: 
فالواحد لي�ص بعدد؛ لأنه غري متعدد؛ اإذ التعدد الكرثة، وقال النحاة: الواحد 
لي�ص منه؛  ال�سيء  اأ�سل  اأن يكون  العدد؛ لأنه الأ�سل املبني منه، ويبعد  من 

ولأن له كمية يف نف�سه”.

اأي اأن العدد معناه ا�سطالًحا عند العلماء ما اجتمع من الآحاد، اأو الكرثة 
املجتمعة من الآحاد، اأو كمية متاآلفة من الوحدات، واإن اختلفوا بينهم على 

دخول الواحد يف العدد -وهو الراجح - اأو عدم دخول الواحد يف العدد. 

ومن ثم �سيتحدث الباحث عن العدد عند الأ�سوليني يف الأدلة ال�سرعية 
الق�سايا  حول  الأ�سوليني  وكالم  اأكرث،  اأم  ا  واحدًّ اأكان  �سواء  عليها  املتفق 

الأ�سولية املتعلقة بالعدد، واأثر ذلك على الفروع الفقهية املبنية عليها.

املطلب الثاين
الفرق بني العدد والتعدد واحل�صاب والتقدير واالإح�صاء

اأوًل: التعدد.

املق�سود بالتعدد)1( التكرار كتعدد احلدث املوجب للو�سوء، وتعدد ال�سهو 
البلد  يف  اجلمعة  وتعدد  الواحد،  امل�سجد  يف  اجلماعة  وتعدد  ال�سالة،  يف 
الواحد، وتعدد اجلماع يف نهار رم�سان، وهل يكفيه كفارة واحدة اأو يلزمه 

كفارة مع كل جماع؟

اأو  الواحد  يدور حول  العدد  اإذ  والتعدد؛  العدد  ثم فثمة فروق بني  ومن 
الثنني اأو الثالثة اإلى نهاية الأعداد، اأّما التعدد فيدور حول التكرار والإعادة 
)1( انظر: مادة )عدد( يف: امل�سباح املنري للفيومي )396/2، 395(، ومختار ال�سحاح)175/1(، واملعجم 

الو�سيط)540/1( و)587/2(.



34

د.   دسوقي يوسف دسوقي نصر

لل�سيء املطلوب تعدده. ومن ثم فاإن العدد يختلف عن التعدد يف ا�ستعمال 
العلماء.

ثانًيا: احل�ساب.

املق�سود باحل�ساب لغة)1( من ح�سب وح�سب ال�سيء يح�سبه بال�سم ح�سًبا 
َعدمَّ  اإذا  ب�سمها،  يح�ُسب  ال�سني  بفتح  َح�سب  م�سدر  ا�سم  وح�ساًبا  وح�ساًبا، 
اأ�سياء وجميع ما ت�سرف من مادة ح�سب متفرع عن معنى العّد وتقديِر املقدار 
وح�سبه اأي: عّده، فاحل�ساب لغة من اإح�ساء املال وعّده، واأّما ا�سطالًحا)2(: 

فاحل�ساب هو ا�ستعمال العدد.

وجاء يف اأبجد العلوم)3(: “علم احل�ساب هو علم بقواعد تعرف بها طرق 
ا�ستخراج املجهولت العددية من املعلومات العددية املخ�سو�سة من اجلمع 
بال�ستخراج  واملراد  والق�سمة،  وال�سرب  والت�سعيف  والت�سنيف  والتفريق 
الذاتية،  عوار�سه  عن  فيه  يبحث  اإذ  العدد،  ومو�سوعه  كمياتها،  معرفة 

والعدد هو الكمية املتاألفة من الوحدات فالوحدة مقومة للعدد”.

“والفرق بني العدد واحل�ساب اأن العدد اإح�ساء ما له  وقال ال�سوكاين: 
كمية بتكرير اأمثاله، من حيث يتح�سل بطائفة معينة منها حد معني منه له 
ا�سم خا�ص، فال�سنة مثاًل اإن وقع النظر اإليها من حيث عدد اأيامها فذلك 
هو العدد، واإن وقع النظر اإليها من حيث حتققها وحت�سلها من عدة اأ�سهر 
قد يح�سل كل �سهر من عدة اأيام، قد يح�سل كل يوم من عدة �ساعات، قد 

حت�سلت كل �ساعة من عدة دقائق، فذلك هو احل�ساب”)4(.
)1( انظر: مادة )ح�سب( يف ل�سان العرب )306/1(، ومختار ال�سحاح �ص 57.

حتقيق:  1978م،   - بريوت   - العلمية  الكتب  دار  ط:  القنوجي،  ح�سن  بن  ل�سديق  العلوم  اأبجد  )2( انظر: 
عبداجلبار زكار، )238/2(، والتوقيف على مهمات التعاريف، ملحمد عبدالروؤوف املناوي، ط: دار الفكر 

املعا�سر، دار الفكر - بريوت، دم�سق - 1410ه�، ط: 1، حتقيق: د. محمد ر�سوان الداية، )278/1(.
)3( انظر: اأبجد العلوم)238/2(.

)4( انظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري، ملحمد بن علي بن محمد ال�سوكاين، 
ط: دار الفكر - بريوت، )213/3(.
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ثالًثا: التقدير. 

وقدر  وت�سويته،  وقيا�سه  مبلغه  ال�سيء:  وقدر  قدر،  من  لغة)1(  التقدير 
ال�سيء ومقداره: مقيا�سه، وقدر ال�سيء بال�سيء يقدره قدًرا وقدره: قا�سه. 
وقادرت الرجل مقادرة اإذا قاي�سته وفعلت مثل فعله، وا�سطالًحا)2(: و�سع 

قدر لل�سيء اأو قيا�سه، اأو الرتوي والتفكري يف ت�سوية اأمر وتهيئته.

قال ابن منظور)3(: “والتقدير على وجوه من املعاين: اأحدها الرتوية والتفكري 
اأن  والثالث:  عليها،  يقطعه  بعالمات  تقديره  والثاين:  وتهيئته،  اأمر  ت�سوية  يف 
اأمًرا بعقدك تقول: قدرت اأمر كذا وكذا اأي نويته وعقدت عليه. ويقال:  تنوي 

قدرت لأمر كذا اأقدر له واأقدر قدًرا اإذا نظرت فيه ودبرته وقاي�سته”.

ومن ثم ظهر الفرق بني العدد والتقدير باأن العدد محدد باأعداد، فهو 
كميات لآحاد الأعداد، اأما التقدير فيعني املقيا�ص واملقدار والرتوي والتفكري.

رابًعا: الإح�ساء.

 الإح�ساء من مادة ح�سي، ومعناه الإحاطة بال�سيء، اأح�سى ال�سيء: اأي 
اأحاط به، واأح�سى ال�سيء: اأي عّده.

اأحاط  ال�سيء:  “والإح�ساء: العد واحلفظ. واأح�سى   قال ابن منظور: 
اأحاط  اأي  ]اجلن:28[ قال الأزهري:  )يث  حج  مج  جح(  التنزيل:  به. ويف 

علمه  با�ستيفاء عدد كل �سيء. واأح�سيت ال�سيء: عددته”)4(.

ومن ثم فاإن ال�سلة قريبة بني العدد والإح�ساء، فالعدد يح�سي ال�سيء، 
فيكون محيًطا مبقداره وكميته.

)1( انظر: مادة )قدر( يف ل�سان العرب، ملحمد بن مكرم بن منظور )711ه(، ط: دار �سادر - بريوت، ط: 1، 
)76/5(، ومختار ال�سحاح �ص219، وامل�سباح املنري )492/2(.

)2( انظر: ل�سان العرب )76/5(.
)3( انظر: ل�سان العرب )76/5(. �سورة اجلن اآية )28(.

)4( انظر: مادة )ح�سي( يف ل�سان العرب )184/14(.
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 املطلب الثالث
تعريف االأدلة ال�صرعية لغًة وا�صطالًحا

وفيه ق�سمان: 

اأوًل: تعريف الأدلة لغًة وا�سطالًحا.

على  فالًنا  ودللُت  اأر�سد،  اأي  )دّل(  من  دليل  فمفردها:  لغًة  الأدلة  اأما 
الطريق َدللة وِدللة، والدليل يف ال�سيء: الأمارة، وهذا �سيء بني الدللة.

وتدلدل ال�سيء، اإذا ا�سطرب )1(. فالدليل يدل على الإر�ساد والهداية.

ومن ثم فالدليل يف اللغة يدور هو النا�سب للدليل اأو الذاكر للدليل، اأو 
اأن الدليل هو املر�سد، اأو ما فيه دللة واإر�ساد، وهذا هو م�سمى الدليل عند 

الفقهاء والأ�سوليني؛ حيث اإن الدليل ير�سد ويدل على احلكم ال�سرعي.

اإَِلى  ِفيِه  الّنظر  ِحيح  ِب�سَ ل  التمََّو�سُّ َما مُيكن  الدليل ا�سطالًحا فهو:  واأما 
لل�سرع،  املخالف  النظر  فا�سد  يخرج  النظر  ف�سحيح  خربي)2(  َمْطُلوب 
به  املراد  خربي(  مطلوب  )اإلى  واملق�سود  ال�سليمة،  الفطرة  اأو  اللغة،  اأو 
الت�سديق، فيخرج به املطلوب الت�سوري؛ لأنه لي�ص فيه خرب. وقيل الدليل 
ي اإَِلى اإِْدَراك امْلَْطُلوب، َوقيل: َما يْلزم من اْلعلم ِبِه اْلعلم ِب�َسْيء  هو: “َما ُيوؤَدِّ
ِحيح الّنظر ِفيِه اإَِلى علم َما مل  ل ِب�سَ ن يَتَو�سمَّ حمَّ اأَ اآخر، َوقيل: ُهَو كل اأَمر �سَ

يعلم با�سطرار”.)3(
اأبي احل�سني )ت:  الرازي،  القزويني  اللغة لأحمد بن فار�ص بن زكرياء  )1( انظر: مادة )دلل( يف: جممل 
الر�سالة -  395ه�(، حتقيق: زهري عبداملح�سن �سلطان، ط.2 - �سنة 1406ه� - 1986 م ط: موؤ�س�سة 
بريوت. )�ص: 319(، ومقايي�ص اللغة )259/2(.والكليات لأبي البقاء الكفوي )ت: 1094(، ط. موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت، �ص439.
التون�سي املالكي )ت:  اأبي عبداهلل، الر�ساع  )2( انظر: �سرح حدود ابن عرفة ملحمد بن قا�سم الأن�ساري، 
894ه�(، ط. املكتبة العلمية، ط: 1، �سنة 1350ه� �ص 178.والتوقيف على مهمات التعاريف لعبدالروؤوف 

املناوي، ط. عامل الكتب، القاهرة، 1410ه، �ص 167.
)3( انظر: �سرح حدود ابن عرفة، �ص 178.
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َعن  امْلَْطُلوب  ُهَو  وامَلْدُلوُل:  املن�سوبة.  الّدَلَلة  َعن  امْلخرب  ُهَو   : الُّ و“الدمَّ
اِلب  الطمَّ اظر  النمَّ  : واملُ�ْسَتِدلُّ ِليل.  الدمَّ لأَجله  ين�سب  من  َلُه:  واملْدُلوُل  ِليل.  الدمَّ
ِبالّدَلَلِة.  املطالب  ُهَو  وامل�ْسَتَدّل:  ِليل.  الدمَّ ن�سب  اِئل  ال�سمَّ ُهَو  َوقيل:  لْلعلم، 
احلكم  ُهَو  َعَلْيِه:  وامل�ستَدلُّ  الّنظر.  َعن  امْلَْطُلوب  احلكم  ُهَو  َلُه:  واملُ�ْسَتَدلُّ 
اِئل َعن  َظر، َوقيل: َم�ْساأََلة ال�سمَّ ِليِل. وال�ْسِتْدلُل: ُهَو اْلَبْحث َوالنمَّ امْلَْدُلول ِبالدمَّ

ن ِبُوُجود امْلَْدُلول”)1(. ِليل. الأمارة: َما يْلزم من اْلعلم ِبِه الظمَّ الدمَّ

الدليل والأمارة، فكالهما لفظان  التفريق بني  العلماء على عدم  واأكرث 
ا اأو يقينيًّا. ملعنى واحد، �سواء اأكان ظنيًّ

اأو  اإلى العلم  اأو�سل  وبع�ص العلماء فرقوا بينهما، فقالوا: الدليل هو ما 
القطع اأو اليقني، والأمارة هو ما اأو�سل اإلى الظن)2(.

اأق�سام الدليل: 

ق�سم العلماء الدليل باعتبار ما ي�ستفاد منه ثالثة اأق�سام)3(: 

دليل �سرعي مح�ص: وهو ما ي�ستفاد من القراآن اأو ال�سنة؛ لأنها اأدلة . 1
�سرعية مح�سة.

دليل عقلي مح�ص: وهو ما ي�ستفاد من العقل؛ كقول املناطقة: العامل . 2
متغري، وكل متغري حادث، فالعامل حادث.

ال�سرع . 3 من  مًعا  الأمرين  من  مركب  دليل  وهو  عقلي:  �سرعي  دليل 
والعقل، مثل: النبيذ م�سكر )فهذه ق�سية عقلية(، وكل م�سكر حرام 

)فهذه ق�سية �سرعية(، فالنبيذ حرام.
)1( انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم، لعبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )ت: 
اإبراهيم عبادة، ط: مكتبة الآداب - القاهرة/م�سر، ط: 1، 1424ه� -  اأ. د محمد  911ه�(، حتقيق: 

2004م، �ص 77. والكليات، �ص 439.
)2( انظر: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والر�سوم، �ص77. وك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم ملحمد علي 
التهانوي )ت: 1158(، ط. مكتبة لبنان، 1996بريوت، ط.1، )793/1(.ومعجم امل�سطلحات والألفاظ 

الفقهية، د. محمود عبدالرحمن، ط. دار الف�سيلة-م�سر، )80/2، 87(.
)3( انظر: ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم)798/1(.
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 ثانًيا: تعريف ال�سرعية لغًة وا�سطالًحا: 

اأ.  ال�سرعية لغًة من )�سرع()1(:

�سروع  ودواب  بفيه،  املاء  تناول  و�سروًعا  �سرًعا  ي�سرع  الوارد  و�سرع 
اإلى  ينحدر  التي  املوا�سع  وامل�سرعة  وال�سراع  وال�سريعة  املاء  نحو  �سرعت 
ي�سرعه  الدين  و�سرع  املاء.  �سريعة  اأوردها  و�سرعها  اإبله  و�سرع  منها،  املاء 

�سرًعا �سّنه، ومنه قوله تعالى: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
وهذا  العادة،  وال�سرعة  لكم،  و�سّنه  اأظهره  اأي  ]ال�سورى:13[  ڌ(  ڍ   
�سرعة ذلك: اأي مثله �سواء، و�سرع الباب والدار �سروًعا اأف�سى اإلى الطريق 
وهو  اإياه.  اأقبلهما  و�سرعهما  وال�سيف،  الرمح  نحوه  واأ�سرع  اإليه  واأ�سرعه 
ُع �ِسرَعَته. وهذا �ِسرَعُة ذاك: اأي ِمثُله. واأ�سَرْعُت الرمَح و�َسَرعُته: هَياأَته  َي�سرَتِ
عن، وكذلك فِى ال�سيف. وداٌر �ساِرَعٌة: بابها اإلى طريٍق نافٍذ. وال�سَراُع:  للطمَّ
اأي  اأوتاُر العْود. و�سْرعَك هذا:  الوتُر ما داَم م�ْسدوًدا على القْو�ص وال�سرُع: 
اأْح�سَبني. وال�سرع نهج الطريق الوا�سح، يقال �سرعت  ح�ْسبك، واأ�ْسرَعني: 
�سرع  له  فقيل  النهج:  للطريق  ا�سًما  جعل  ثم  م�سدر  وال�سرع  طريًقا،  له 
ُيْفَتح  �سيء  لغة  فال�سريعة  الإلهية.  للطريقة  ذلك  وا�ستعري  و�سريعة،  و�سرع 
يف امتداد يكون فيه. وال�سريعة: هي مورد ال�ساربة املاء، فال�سريعة مادتها 
تدور حول املو�سع الذي ينحدر منه املاء، وتدور حول الإف�ساء اإلى الطريق، 
ونهج الطريق الوا�سح، وهذا قريب من املعنى ال�سرعي، فقد ا�ستق من مادة 

ال�سريعة: ال�سرعة يف الدين. 
بريوت،   - الر�سالة  موؤ�س�سة  الن�سر:  دار  الفريوزاآبادي،  يعقوب  بن  ملحمد  املحيط،  القامو�ص  )1( انظر: 
اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي، ط: دار الكتب  )946/1(.املحكم واملحيط الأعظم، لأبي احل�سن علي بن 
العلمية - بريوت - 2000م، الطبعة: الأولى، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، )369/1(، واملحيط يف اللغة، 
لل�ساحب الكايف اأبي القا�سم اإ�سماعيل ابن عباد بن العبا�ص بن اأحمد بن اإدري�ص الطالقاين، ط: عامل 
يا�سني،  اآل  ح�سن  محمد  ال�سيخ  حتقيق:  الأولى،  الطبعة:  1414ه�-1994م،   - بريوت/لبنان   - الكتب 
لبنان،   - املعرفة  دار  ط:  محمد،  بن  احل�سني  القا�سم  لأبي  القراآن،  غريب  يف  واملفردات   .)286/1(

حتقيق: محمد �سيد كيالين، �ص 258.
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ب. واأما تعريف ال�سرعية ا�سطالًحا: 

�سن اهلل  من الدين واأمر به كال�سالة  ما  وال�سرعة  قيل: “ال�سريعة 
وال�سوم واحلج و�سائر اأعمال الرب”)1(.

ومنه قوله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]املائدة:48[، قال ابن عبا�ص: 
�سنة و�سبيال)2(.

وقيل: “ال�سريعة: ما �سرع اهلل تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي 
من الأنبياء �سلى اهلل عليهم وعلى نبينا، �سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، 
وت�سمى  العتقاد،  بكيفية  اأو  الفقه،  علم  لها  ودون  وعملية،  فرعية  وت�سمى 

اأ�سلية واعتقادية، ودون لها علم الكالم”)3(.

والنهي  الأمر  هي  “ال�سريعة  بقوله:  ال�سريعة  الإ�سالم  �سيخ  وعّرف 
واحلالل واحلرام والفرائ�ص واحلدود وال�سنن والأحكام”)4(.

وقال اجلرجاين يف التعريفات: “ال�سريعة هي الئتمار بالتزام العبودية، 
وقيل: ال�سريعة هي الطريق يف الدين”)5(. 

وقيل: “ال�سريعة تتمثل يف كل ما جاء يف القراآن وال�سنة ال�سحيحة، من عقائد 
واأخالق، واأحكام ومعامالت، وت�سورات ومفاهيم، واأخبار الأنبياء واأقوامهم”)6(.
)1( القامو�ص املحيط )946/1(، واملحكم واملحيط الأعظم )369/1(، واملفردات يف غريب القراآن �ص 258.
)2( انظر: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن ملحمد بن جرير الطربي )ت: 370ه�(، دار الفكر - بريوت - 

1405ه� )271/6(.
التفتازاين  عمر  بن  م�سعود  الدين  ل�سعد  الفقه.،  اأ�سول  يف  التنقيح  ملنت  التو�سيح  على  التلويح  )3( �سرح 
العلمية - بريوت - 1416ه� - 1996م.، حتقيق: زكريا عمريات، )10/1(. الكتب  دار  ال�سافعي، ط: 
وك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي، لعالء الدين عبدالعزيز بن اأحمد البخاري، ط: دار 
الكتب العلمية - بريوت - 1418ه� - 1997م.، حتقيق: عبداهلل محمود محمد عمر. )12/1(. واأبجد 

العلوم الو�سي املرقوم يف بيان اأحوال العلوم، )337/2(.
العبا�ص، ط:  اأبي  تيمية احلراين  تيمية، لأحمد عبداحلليم بن  ابن  الإ�سالم  )4( كتب ور�سائل وفتاوى �سيخ 

مكتبة ابن تيمية، ط: 2، حتقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قا�سم العا�سمي النجدي، )362/3(.
)5( انظر: التعريفات، لعلي بن محمد اجلرجاين، ط: دار الكتاب العربي - بريوت - 1405ه�، ط: 1، حتقيق: 

اإبراهيم الأبياري، �ص 167.
)6( تاريخ الفقه الإ�سالمي، د. عمر �سليمان الأ�سقر، ط. ق�سر الكتاب -البليدة-اجلزائر، �ص14.
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قال الإمام الطربي يف تف�سريه)1(: “وال�سرعة هي ال�سريعة بعينها جتمع 
ال�سرعة �سراًعا، وال�سريعة �سرائع، ولو جمعت ال�سرعة �سرائع كان �سواًبا؛ 
اإلى لفظ نظريها،  ال�سريعة واحد، فريدها عند اجلمع  لأن معناها ومعنى 
وكل ما �سرعت فيه من �سيء فهو �سريعة، ومن ذلك قيل ل�سريعة املاء �سريعة؛ 
لأنه ي�سرع منها اإلى املاء، ومنه �سميت �سرائع الإ�سالم �سرائع ل�سروع اأهله 

فيه، ومنه قيل للقوم اإذا ت�ساووا يف ال�سيء هم �سرع �سواء”.

اإنها  حيث  من  الأحكام  تلك  فاإن  وامللة؛  بالدين  ا  اأي�سً ال�سرع  “وي�سمى 
تطاع دين، ومن حيث اإنها متلى وتكتب ملة، ومن حيث اإنها م�سروعة �سرع؛ 
فالتفاوت بينها بح�سب العتبار ل بالذات، اإل اأن ال�سريعة وامللة ت�سافان اإلى 
ا”)2(. النبي S واإلى الأمة فقط ا�ستعماًل، والدين ي�ساف اإلى اهلل تعالى اأي�سً

العبادات  من  الدين  اأمر  من  لعباده  تعالى  اهلل  �سرع  ما  فال�سريعة   
الكرمي،  القراآن  يف  جاء  كما  والعقائد،  الأخالق  من  ونحوهما  واملعامالت 
الدين، من  الوا�سح يف  الطريق  فال�سريعة هي  ال�سحيحة،  النبوية  وال�سنة 

�سلكه جنا، ومن تركه هلك.

 مما �سبق يتبني اأن الأدلة ال�سرعية هي اأدلة الفقه الإجمالية التي يحتاج 
لها كل فقيه؛ للو�سول اإلى اإثبات الفروع الفقهية.

املطلب الرابع
الفرق بني االأدلة ال�صرعية

املتفق عليها واملختلف فيها عند اجلمهور

اأوًل: تق�سيم الأ�سوليني لأدلة الأحكام ال�سرعية.
)1( انظر: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن املعروف بتف�سري الطربي )269/6(.

)2( انظر: اأبجد العلوم الو�سي املرقوم يف بيان اأحوال العلوم، )337/2(، ومدخل لدرا�سة العقيدة الإ�سالمية، 
د. عثمان جمعة �سمريية، ط: مكتبة ال�سوادي للتوزيع، ط: 2، 1417ه�-1996م، �ص115.
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درج الأ�سوليون)1( على تق�سيم الأدلة ال�سرعية اإلى ق�سمني: 

الق�سم الأول: الأدلة ال�سرعية املتفق عليها.

وهي اأربعة اأ�سول عند جمهور العلماء)2(: كتاب اهلل تعالى، و�سنة ر�سوله 
الكرمي S، والإجماع، والقيا�ص.

و�سيتم تعريف كل منها يف مو�سعه من هذا البحث اإن �ساء اهلل.

اأو  ة،  ال�سنمَّ اأو  الكتاب  العلم: اخلرُب يف  “جهة   : ال�سافعي  الإمام  قال 
الإجماع، اأو القيا�ص”)3(.

املتفق  ال�سرعية  والأدلة  الأ�سول  هي  هذه  اأن  على  الأ�سوليني)4(  واأكرث 
عليها.

وقال الإمام ال�سافعي عن دخول القيا�ص يف الأدلة املتفق عليه: “جهة العلم 
بعد الكتاب وال�سنة والإجماع والآثار، وما و�سفت من القيا�ص عليها”)5(.

وخالف بع�ص الأ�سوليني، فلم يدخل القيا�ص يف هذه الأدلة ال�سرعية املتفق 
الربهان)6(،  يف  كما  احلرمني  اإمام  العلماء  هوؤلء  ومن  اجلمهور،  عند  عليها 
)1( انظر: املعتمد يف اأ�سول الفقه، ملحمد بن علي بن الطيب الب�سري اأبي احل�سني، ط: دار الكتب العلمية 
- بريوت - 1403، الطبعة: الأولى، حتقيق: خليل املي�ص، )190/1( و)323/2(، وامل�ست�سفى يف علم 
الأ�سول، ملحمد بن محمد الغزايل اأبي حامد، ط: دار الكتب العلمية - بريوت - 1413، ط: 1، حتقيق: 
الدين  تاج  احلاجب،  ابن  مخت�سر  عن  احلاجب  ورفع   ،)308/1( عبدال�سايف،  عبدال�سالم  محمد 
اأبي الن�سر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ال�سبكي، ط: عامل الكتب - لبنان/بريوت - 1999م - 
1419ه�، الطبعة: الأولى، حتقيق: علي محمد معو�ص، عادل اأحمد عبداملوجود، )75/2(، و�سرح التلويح 

على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه )46/1(. والبحر املحيط )18/1(.
)2( انظر امل�سادر ال�سابقة. 

)3( انظر: الر�سالة، ملحمد بن اإدري�ص اأبي عبداهلل ال�سافعي، ط: دار الكتب العلمية - بريوت - 1358 - 1939 
م، ط: 1، حتقيق: اأحمد محمد �ساكر، �ص39.

)4( انظر: البحر املحيط)18/1(، و�سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه )46/1(.
)5( انظر: الر�سالة �ص508.

)6( انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه، لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني، اأبي املعايل، اإمام احلرمني 
)ت: 478ه�(، حتقيق: �سالح بن محمد بن عوي�سة، ط: دار الكتب العلمية بريوت - ط: 1، 1418ه� - 

1997 م، )33/1(، و)162/2(. و�سرح الكوكب املنري )5/2(.
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واأدخال  الناظر)2(،  والغزايل كما يف امل�ست�سفى)1(، وتبعه ابن قدامة يف رو�سة 
بدًل منه “دليل العقل املبقي على النفي الأ�سلي” وهو ما ي�سمي ب� “ا�ست�سحاب 
الرباءة الأ�سلية” اأو “ا�ست�سحاب العدم الأ�سلي” اأو “ا�ست�سحاب دليل العقل”.

وغريهم  قدامة  وابن  والغزايل  احلرمني،  اإمام  عند  ذلك  �سبب  ولعل 
يرجع اإلى عدة اأ�سباب، منها: 

رف�ص . 1 فقد  اجلملة،  من  عليها  املتفق  الأ�سول  من  لي�ص  القيا�ص  اأن 
اخلالف  من  وخروًجا  القيا�ص(،  )نفاة  ك�   - العلماء  بع�ص  القيا�ص 

عدم اإدخال القيا�ص يف الأدلة ال�سرعية املتفق عليها.

والإجماع، . 2 وال�سنة،  القراآن،  الثالثة:  الأ�سول  لتلك  فرٌع  القيا�ص  اأن 
ويفتقر يف اإثبات حجيته اإليها، ويعتمد عليها، فال يعد اأ�ساًل مثلها. 

اأن القيا�ص يفيد الظن، ول يفيد القطع، فال يدخل يف الأ�سول املتفق . 3
عليها.

ونوق�ست هذه الأدلة من اجلمهور)3(: 

اأدلة اإثبات القيا�ص من �سرورة النظر والعتبار.. 1

اأن القيا�ص يعتمد على القراآن وال�سنة والإجماع، فهو ماأخوذ منها، ول . 2
يحيد عنها.

اأن القيا�ص ل يفيد الظن مطلًقا بل يفيد القطع عند اجلمهور يف بع�ص . 3
�سوره كالقيا�ص اجللي اأو الأولوي.

)1( انظر: امل�ست�سفى للغزايل )308/1(. 
)2( انظر: رو�سة الناظر )264/1(. 

)3( انظر: �سرح الكوكب املنري )5/2(، واأ�سول الفقه امل�سمى اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل، ملحمد بن اإ�سماعيل 
اأحمد  بن  ح�سني  القا�سي  حتقيق:   ،1 ط:  1986م،   - بريوت   - الر�سالة  موؤ�س�سة  ط:  ال�سنعاين،  الأمري 
ال�سياغي، والدكتور ح�سن محمد مقبويل، )62/1-168-172(. وحا�سية العطار على جمع اجلوامع، حل�سن 

العطار، دار الن�سر: دار الكتب العلمية - لبنان/بريوت - 1420ه� - 1999م، الطبعة: الأولى، )240/2(.
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الق�سم الثاين: الأدلة ال�سرعية املختلف فيها.

فيها  اختالفهم  ومن  فكثرية،  فيها،  املختلف  ال�سرعية  الأدلة  واأما 
اختالفهم يف عددها، فجعلها بع�سهم �سبعة، وبع�سهم اأو�سلها اإلى ع�سرة، 
وبع�ص العلماء اأو�سلها اإلى ت�سعة ع�سر دلياًل مختلًفا فيه. بل واأو�سلها بع�ص 

العلماء اإلى ت�سعة وثالثني دليال)1(.

و�سبب اختالفهم فيها)2(: 

اأخذ بع�ص املذاهب بحجية . 1 عدم حجيتها عند العلماء يف اجلملة، فاإذا 
فاحلنفية  الآخر،  بع�سها  حجية  يرف�ص  نف�سه  باملذهب  اإذ  بع�سها؛ 
يحتجون  وال�سافعية  ال�ست�سحاب،  ويرف�سون  بال�ستح�سان،  يحتجون 
بال�ست�سحاب، ويرف�سون ال�ستح�سان، واحلنابلة يقولون بقول ال�سحابي 
يف اإحدى الروايتني، وال�سافعية ل يحتجون به، واملالكية ياأخذون بامل�سالح 

املر�سلة، وبقية املذاهب ترف�سها.

الكتاب . 2 يف  مبا�سر  اأ�سل  لها  لي�ص  فيها  املختلف  ال�سرعية  الأدلة  اأن 
وال�سنة والإجماع، فمعظم هذه الأدلة تاأتي يف اأحكام �سرعية مل تاأت 
�سريحة يف هذه الأ�سول املتفق عليها، فتارة يرف�سها بع�ص املذاهب؛ 
لهذا ال�سبب، وبع�ص املذاهب والعلماء يحتجون بها، وي�ستدلون باأدلة 

غري �سريحة من الكتاب وال�سنة والإجماع على حجية هذه الأدلة.

اأن بع�ص العلماء واملذاهب رف�ص بع�ص هذه الأدلة يف اجلملة و�سرح . 3
بذلك، واإذ به يحتج بهذا الدليل املختلف فيه الذي رف�سه -واإن كان 
هذا الحتجاج قلياًل- اإل اأنه يبقى اأن ركن اإليه يف بع�ص فتاويه، اأو 
ت�سنيع،  اأمّيا  ال�ستح�سان  على  �سنع    فال�سافعي  كتبه،  يف  ذكره 
)1( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبداهلل الزرك�سي، ط: دار الكتب 

العلمية -بريوت - 1421ه� - 2000م، ط: 1، حتقيق: د. محمد محمد تامر )320/4، 319(. 
)2( انظر: التلويح على التو�سيح)41/1(، والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه، )320/4(.
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“واإمنا  الر�سالة)2(:  يف  وقال  �سّرع”)1(،  فقد  ا�ستح�ّسن  “من  وقال: 
بال�ستح�سان،  املطلقة  متعة  يف  اأفتى  ذلك  ومع  تلذذ”،  ال�ستح�سان 

وقال: “اأ�ستح�سن اأن....”)3(.

يبقى اأن يذكر الباحث اأهم الأدلة املختلف فيها، وهي كما يلي: 

�سرع من قبلنا.. 1

ال�ست�سحاب.. 2

ال�ستح�سان.. 3

قول ال�سحابي.. 4

امل�سالح املر�سلة )ال�ست�سالح(.. 5

�سد الذرائع.. 6

العرف.. 7

اإجماع اأهل املدينة.. 8

ال�ستقراء.. 9

الأخذ باأقل ما قيل.. 10

ال�سرعية  والأدلة  املتفق عليها  ال�سرعية  الأدلة  الفرق بني  ثانًيا: 
املختلف فيها.

اأبي  الغزايل  بن محمد  بن محمد  الأ�سول، ملحمد  تعليقات  واملنخول يف  امل�ست�سفى )171/1(،  )1( انظر: 
حامد، ط: دار الفكر - دم�سق - 1400، ط: 2، حتقيق: د. محمد ح�سن هيتو، �ص 374. والإحكام يف 
اأ�سول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي اأبي احل�سن، ط: دار الكتاب العربي - بريوت - 1404، ط: 1، 

حتقيق: د. �سيد اجلميلي، )162/4(.
 ،1 ط:  م�سر،  احللبي،  مكتبه  ط:  �ساكر  اأحمد  ال�سيخ  حتقيق:  ال�سافعي،  اإدري�ص  بن  ملحمد  )2( الر�سالة، 

1358ه�/1940م، �ص 507.
)3( الأم، ملحمد بن اإدري�ص ال�سافعي اأبي عبداهلل، ط: دار املعرفة - بريوت - 1393، ط.2، )301/7(.
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ال�سرعية  والأدلة  عليها،  املتفق  ال�سرعية  الأدلة  بني  فروق  عدة  توجد 
املختلف فيها تتمثل فيما يلي)1(: 

اأن الأدلة ال�سرعية املتفق عليها عند جمهور العلماء اأربعة -كما �سبق- . 1
ثم   ،S النبي  كالم  لأنها  ال�سنة؛  ثم   ، اهلل  كالم  لأنه  الكتاب؛ 
الإجماع؛ لأنه اتفاق جمتهدي الأمة، فهو دليل نقلي، ثم القيا�ص، وهو 
دليل عقلي، وهذا الرتتيب من حيث املنزلة محل اتفاق من العلماء، 
اأن  فالقراآن الكرمي وهو كالم اهلل مقّدم على �سائر الكالم يف حني 
الأدلة املختلف فيها اأكرث من ذلك، ويتفاوت العلماء يف عددها تبًعا 
ملذهب كل منهم يف حجيتها فيذكرها، اأو عدم حجيتها، فيتغافل عن 

ذكرها كدليل �سرعي.

اأنه قد حدث اإجماع من الأمة على حجية الأدلة ال�سرعية املتفق عليها . 2
-وخا�سة الكتاب وال�سنة والإجماع-، ومعنى اأنها حجة وجوب العمل 
ا،  جاحدًّ ُعّد  اأنكرها  فمن  واحدة،  مرتبة  يف  فهي  بها،  والحتجاج 
اإجماع  يحدث  فلم  فيها،  املختلف  الأدلة  بخالف  امللة،  من  وخارًجا 

على حجيتها، فجاحدها ومنكرها غري خارج من امللة.

اأن الأدلة ال�سرعية املتفق عليها مقدمة على الأدلة ال�سرعية املختلف . 3
فيها، وهذا التقدمي يوجب على املجتهد والفقيه تقدمي الأدلة ال�سرعية 
ال�ستدلل  عند  فيها  املختلف  ال�سرعية  الأدلة  على  عليها  املتفق 
وال�ست�سهاد يف الأحكام الفقهية، كما اأنه لو حدث تعار�ص بينهما، فاإن 
الأدلة ال�سرعية املتفق عليها مقدمة على الأدلة ال�سرعية املختلف فيها.

الأربعة . 4 ال�سرعية  الأدلة  اإلى  فيها ترجع  املختلف  ال�سرعية  الأدلة  اأن 
)1( انظر: �سرح الكوكب املنري )600/4(، ومعامل اأ�سول الفقه عند اأهل ال�سنة واجلماعة، ملحمد بن ح�سني 

اجليزاين، ط.دار ابن اجلوزي-الريا�ص، ط.5، �سنة 1427ه، �ص278.
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ال�سرعية  اأ�سلها والدليل على ثبوتها، والأدلة  املتفق عليها من حيث 
الأربعة ترجع جميعها اإلى الكتاب، مما يدل على اأن الأدلة كلها املتفق 
عليها واملختلف فيها ترجع اإلى اأ�سل الأدلة، وهو القراآن الكرمي، فهو 

اأ�سل الأدلة ال�سرعية.

ال�سرعية  ال�سرعية املتفق عليها، والأدلة  العلماء كاًل من الأدلة  وي�سّمى 
املخلف فيها ب� “اأدلة الفقه الإجمالية”.
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املبحث الثاين
العدد عند االأ�صوليني يف القراآن الكرمي، واأثره الفقهي

املطلب االأول
تعريف القراآن الكرمي

“كالم  وهو:  )الكتاب(،  ب�  ويعرف    اهلل  كتاب  هو  الكرمي  القراآن 
ل لالإعجاز ب�سورة منه املتعبد بتالوته، وهو القراآن نقل بني دفتي  اهلل املنزمَّ

امل�سحف نقاًل متواتًرا”)1(.

منها،  اأقل  اأو  منه،  ب�سورة  لالإعجاز  ل  املنزمَّ “الكالم  هو:  القراآن  وقيل: 
املتعبد بتالوته”)2(.

وعرفه ابن قدامة يف الرو�سة بقوله: “ما نقل اإلينا بني دفتي امل�سحف 
نقاًل متواتًرا”)3(.

ل على ر�سول  وعرفه عالء الدين البخاري يف ك�سف الأ�سرار: “القراآن املنزمَّ
اهلل املكتوب يف امل�ساحف املنقول عن النبي  نقال متواتًرا بال �سبهة”)4(.

ل على نبيه محمد S املعِجُز  والذي عليه اأكرث العلم اأنه: “كالم اهلل املنزمَّ
د بتالوته”)5(. بنف�سه املتعبمَّ

)1( انظر: املخت�سر يف اأ�سول الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، لعلي بن محمد بن علي البعلي اأبي 
احل�سن، ط: جامعة امللك عبدالعزيز - مكة املكرمة، حتقيق: د. محمد مظهر بقا، )70/1(.

)2( انظر: اجلامع مل�سائل اأ�سول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح، د. عبدالكرمي بن علي النملة، ط: 
مكتبة الر�سد - الريا�ص - اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 2000م، �ص 85.

)3( انظر: رو�سة الناظر )267/1(.
)4( انظر: ك�سف الأ�سرار )36/1(، و�سرح التلويح على التو�سيح)46/1(.

)5( انظر: اأ�سول البزدوي- كنز الو�سول الى معرفة الأ�سول، لأبي احل�سن علي بن محمد، فخر الإ�سالم =
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بقراآن، ككالم  لي�ص  فاإنه   ، فكالم اهلل: احرتاًزا عن كالم غري اهلل 
النبي S، اأو كالم الأنبياء ال�سابقني، اأو كالم ال�سحابة والتابعني.

ل: احرتاز عن كالم النف�ص، فاإنه لي�ص بكتاب. املنزمَّ

ال�سماوية  الكتب  و�سائر  والإجنيل  التوراة  اأخرج   :S نبينا محمد  على 
.S التي نزلت على الأنبياء ال�سابقني، قبل بعثة النبي محمد

املعجز بنف�سه: اأخرج ما لي�ص معجز بنف�سه؛ كالأحاديث القد�سية.

د بتالوته: فيه احرتاز عن الكالم املنزل على النبي S مما لي�ص  املتعبمَّ
د بتالوته؛ كالأحاديث القد�سية. مبتلو؛ كالآيات املن�سوخة، ول متعبمَّ

لي�ص مبتواتر،  التعريفات: )نقاًل متواتًرا(: احرتاًزا عما  وذكرت بع�ص 
كالقراءات ال�ساذة)1(، واأحاديث الآحاد.

ول خالف بني العلماء)2( قاطبة على اأن القراآن الكرمي هو اأ�سل الأحكام 
ال�سرعية، وهو حجة قاطعًة، وهو اأ�سل الأ�سول؛ حيث ترجع اإليه كل الأدلة 
ال�سرعية من �سنة نبوية �سحيحة، واإجماع، وقيا�ص، و�سائر الأدلة املختلف 

فيها.

)القراآن(  وهما:  اللفظني،  احتاد  يف  امل�سلمني  بني  خالف  ل  اأنه  كما 
و)الكتاب(، فالقراآن هو الكتاب، والكتاب اإذا اأطلق هو القراآن)3(.

الأ�سرار  وك�سف  �ص5،  باك�ستان،   - كرات�سي   - بري�ص  جاويد  مطبعة  ط:  482ه�(،  )ت:  البزدوي   =
483ه�(،  )ت:  ال�سرخ�سي  الأئمة  �سم�ص  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  ملحمد  ال�سرخ�سي،  واأ�سول   ،)36/1(
الفقه  اأ�سول  املحيط يف  والبحر  لالآمدي )159/1(،  والإحكام  بريوت، )279/1(،   - املعرفة  دار  ط: 

.،)356/1(
)1( القراءة ال�ساذة املراد بها: ما وراء القراءات الع�سر للقراآن الكرمي، اأو ما عدا القراءات املتواترة. انظر: 

البحر املحيط)474/1(.
والبحر املحيط يف  والإحكام لالآمدي )159/1(،  ال�سرخ�سي،  واأ�سول  الأ�سرار )36/1(،  )2( انظر: ك�سف 

اأ�سول الفقه )356/1(،.
)3( انظر: رو�سة الناظر )267/1(.
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املطلب الثاين
اآيات الن�صخ يف القراآن اأكرثها متعلق بالعدد

اإذا تاأمل امل�سلم يف كتاب اهلل  يجد اأن اأكرث اآيات الن�سخ)1( تدور حول 
العدد، وبيان ذلك كما يلي: 

اأو  والتالوة،  احلكم  ن�سخ  حيث  من  الن�سخ  اأنواع  اأن  الأ�سوليون)2(  ذكر 
اأحدهما ثالثة: 

اأوًل: ن�سخ تالوة الآية ون�سخ حكمها: 

التعبد  ، وعدم تالوتها، وعدم  ومعنى ذلك رفع الآية من كتاب اهلل 
بها، ورفع احلكم املتعلق بها واإلغائه، ومثال ذلك ما روته ال�سيدة عائ�سة اأم 
املوؤمنني  اأنها قالت: »كان فيما اأنزل من القراآن ع�سر ر�سعات معلومات 
يحرمن، ثم ن�سخن بخم�ص معلومات، فتويف ر�سول اهلل S وهن فيما يقراأ 

من القراآن«)3(.

ومن ثم يظهر هنا بيان اأن العدد داخل يف اآيات الن�سخ، فبعد اأن كانت 
الر�سعات املحرمة ع�سر ر�سعات، �سارت خم�ص ر�سعات م�سبعات متفرقات.

هل الر�سعات اخلم�ص حترم اأم ل؟

اختلف العلماء)4( يف ذلك، فذهب الإمام ال�سافعي)5( واإ�سحاق، والإمام 
)1( الن�سخ هو: “رفع حكم �سرعي اأو لفظه بدليل من الكتاب اأو ال�سنة مع تراخيه عنه” انظر: امل�ست�سفى 

)107/1(، ورو�سة الناظر )283/1(.
)2( انظر: املعتمد )418/1(، وامل�ست�سفى )123/1(، ورو�سة الناظر )294/1(.

)3( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الر�ساع، باب التحرمي بخم�ص ر�سعات، حديث )1452(.
)4( انظر تف�سيل هذا الكالم يف: املغني لبن قدامة )ت: 620ه�(ط. عامل الكتب، الريا�ص، �سنة 1417ه، 
1997م، )492/9(، )310/11، 309(، وبداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لأبي الوليد محمد بن اأحمد 
ابن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )ت: 595ه�(، ط: دار احلديث - القاهرة، �سنة: 1425ه� 
- 2004 م، )60/3(، والنا�سخ واملن�سوخ، لأحمد بن محمد بن اإ�سماعيل املرادي النحا�ص اأبي جعفر، ط: 

مكتبة الفالح - الكويت - 1408، ط: 1، حتقيق: د. محمد عبدال�سالم محمد، )64/1(.
 ،)817/11( بريوت،  الفكر،  دار  ط.  450ه�(،  )ت:  للماوردي  الكبري  واحلاوي  الأم)28/5(،  )5( انظر: 

واملجموع �سرح املهذب )216/16(.
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كان من خم�ص  فما  اأنها حترم،  اإلى  املذهب  بن حنبل)1( يف ظاهر  واأحمد 
ر�سعات فاأكرث؛ فاإنها حترم النكاح، وما كان اأقل من خم�ص، فاإنها ل حترم. 

احلديث  بهذا  اأخذ  “وقد  احلديث)2(:  مختلف  تاأويل  قتيبة يف  ابن  قال 
ا بني ما يحرم  قوم من الفقهاء منهم ال�سافعي واإ�سحاق، وجعلوا اخلم�ص حدًّ
ا بني ما ينج�ص من املاء وما ل ينج�ص”. وما ل يحرم، كما جعلوا القلتني حدًّ

وممن ترك العمل بحديث ال�سيدة عائ�سة  ال�سابق الإمام مالك بن 
وقال:  �سواه،  عبداهلل  عن  يروه  ومل  احلديث  راوي  هو  اأنه  مع    اأن�ص)3( 

)ک    : اهلل  قال  القراآن،  بظاهر  واأخذ  واحدة حترم،  ر�سعة 
گ  گ( ]الن�ساء:23[.

وممن ترك العمل بظاهر احلديث كذلك الإمام اأحمد بن حنبل) )4 يف 
رواية مرجوحة يف املذهب، واأبو ثور: وقال: يحرم ثالث ر�سعات؛ لقول النبي 
S: »ل حترم امل�سة وامل�ستان«)5(. وقال اأبو حنيفة  واأ�سحابه، والثوري 
والأوزاعي: قليل الر�ساع وكثريه �سواء يف التحرمي)6(. واحتجوا بقوله تعالى: 
)ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]الن�ساء:23[ 

فقالوا: اإن الآية مطلقة، ومل حتدد مقدار الر�ساع.

الراجح: هو قول الإمام ال�سافعي والإمام اأحمد ؛ اأن خم�ص ر�سعات 
)1( انظر: املغني )310/11، 309(، والكايف يف فقه الإمام اأحمد لبن قدامة )ت: 620ه(، ط. دار الكتب 

العلمية، بريوت، �سنة1414ه�، 1994م، )220/3(.
)2( انظر: تاأويل مختلف احلديث، لعبداهلل بن م�سلم بن قتيبة اأبو محمد الدينوري، ط: دار اجليل - بريوت 

�سنة1393ه� - 1972م، حتقيق: محمد زهري النجار، )314/1(.
)3( انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد)60/3(، والذخرية للقرايف )ت: 684(، ط. دار الغرب الإ�سالمي، 

بريوت، �سنة 1994م، )274/4(.
)4( انظر: املغني )310/11، 309(، والكايف يف فقه الإمام اأحمد )220/3(.

)5( اأخرجه م�سلم يف كتاب الر�ساع، باب يف امل�سة وامل�ستني، حديث )1450(، واأبو داود يف �سننه، كتاب 
َعاٍت، حديث )2063(، والرتمذي يف �سننه، كتاب اأبواب  ُم َما ُدوَن َخْم�ِص َر�سَ النكاح، باب َباُب َهْل ُيَحرِّ

َتاِن، حديث )1150(. ُة َوَل امْلَ�سمَّ ُم امْلَ�سمَّ رِّ الر�ساع، َباُب َما َجاَء َل حُتَ
وبدائع  الفكر-بريوت، 1421ه�، 2000م، )255/5(،  دار  لل�سرخ�سي )ت: 483(، ط.  املب�سوط  )6( انظر: 

ال�سنائع )7/4(.
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م�سبعات متفرقة هي التي حترم؛ حلديث اأم املوؤمنني عائ�سة ، الذي روته 
فهو حديث �سريح �سحيح، ون�ص يف امل�ساألة؛ ولأن احلرمة بالر�ساع؛ لكونه 
منبًتا للحم ومن�سًزا للعظم؛ وهذا املعنى ل يح�سل بالقليل منه؛ فال يكون 
القليل محرًما. كما اأن ر�سول اهلل S قال ل�سهلة زوجة حذيفة مولى �سامل: 

»اأر�سعيه خم�ص ر�سعات«)1(. واحلديث ن�ص يف امل�ساألة كذلك.

كما اأن الأحاديث ال�سحيحة مف�سرة لالآية، وميكن اجلمع بينها وبني الآية، 
كما اأنه يرجح مفهوم دليل اخلطاب يف قوله S: »ل حترم امل�سة وامل�ستان«)2( 
على مفهوم دليل اخلطاب يف حديث �سامل - قال: الثالثة فما فوقها هي التي 
حترم، وذلك اأن دليل اخلطاب يف قوله: »ل حترم امل�سة وامل�ستان« - يقت�سي 
اأن ما فوقها يحرم، ودليل اخلطاب يف قوله: »اأر�سعيه خم�ص ر�سعات«)3( - 

يقت�سي اأن ما دونها ل يحرم. والنظر يف ترجيح اأحد دليلي اخلطاب )4(.

ثانًيا: ن�سخ حكم الآية، وعدم ن�سخ تالوتها: 

ومعنى ذلك رفع احلكم املتعلق بالآية واإلغاوؤه، مع بقاء تالوتها يف كتاب اهلل 
، والتعبد بها، وهذا النوع هو اأكرث اأنواع الن�سخ يف القراآن، ومثال ذلك قوله 

تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ( ]البقرة:240[ ن�سخت بقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ( ]البقرة:234[.
كتاب  املوطاأ،  يف  ومالك   ،)25691( )201/6(حديث  م�سنده،  يف  اأحمد  اأخرجه  �سحيح،  )1( اإ�سناده 
الر�ساعة، باب ما جاء يف الر�ساعة بعد الكرب، حديث )2247(، وال�سافعي يف م�سنده )308/1( من 
حديث عائ�سة يف ق�سة �سهلة بنت �سهيل امراأة اأبي حذيفة مع �سامل مولى اأبي حذيفة الذي كان قد تبناه 
انظر:  ال�سيخني.  �سرط  على  �سحيح  اإ�سناده  ر�سعات«  خم�ص  »اأر�سعيه  اللفظ:  بهذا  احلديث  فذكرت 
الهداية )434/6(، حديث )1252( وقال �ساحب الهداية: والق�سة متفق عليها رواها البخاري وم�سلم 
اإل اأنه مل يقع فيها ذكر العدد، بل قال لها النبي S: »اأر�سعيه حترمي عليه«. احلديث اأخرجه البخاري 
كتاب  �سحيحه،  يف  وم�سلم   ،)4000( حديث  بدًرا،  املالئكة  �سهود  باب  املغازي،  كتاب  �سحيحه،  يف 

الر�ساع، باب ر�ساعة الكبري، حديث )1453( عن عائ�سة . واللفظ مل�سلم.
)2( �سبق تخريجه.
)3( �سبق تخريجه.

)4( انظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، )60/3(.
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وهذا ما عليه العلماء من اأهل التف�سري)1( ومن اأهل الفقه)2( من اأن عدة 
املراأة املتوفى عنها زوجها اأربعة اأ�سهر وع�سًرا، وهو ما قال به اأهل الأ�سول)3( 
اأن الآية الثانية معنا هنا ن�سخت الآية الأولى، واأن هذا مثال على ن�سخ  من 
الآية  يف  العدد  دخول  ا  اأي�سً يظهر  وهنا  تالوتها.  ن�سخ  وعدم  الآية،  حكم 
املن�سوخة، وكذلك يف الآية النا�سخة، فبعد اأن كانت تعتد املراأة املتوفى عنها 

زوجها حوًل كاماًل �سارت تعتد اأربعة اأ�سهر وع�سًرا.

ثالًثا: ن�سخ تالوة الآية وعدم ن�سخ حكمها: 
الآية  رفع حكم  وعدم   ، اهلل  كتاب  الآية من  تالوة  رفع  ومعنى ذلك 
ذلك  ومثال  ن�سخها،  قبل  الآية  م�سمون  يف  جاء  مبا  والعمل  بها،  املتعلق 
مثال واحد عند العلماء، وقد اختلفوا يف �سحة �سند احلديث بني م�سحح 
حديث  -وهو    اخلطاب  بن  عمر  حديث  وهو  له،  وم�سعف  لإ�سناده، 
طويل- وفيه: »وامي اهلل لول اأن يقول النا�ص: زاد يف كتاب اهلل، لكتبت يف 
حا�سية امل�سحف: ال�سيخ وال�سيخة اإذا زنيا فارجموهما البتة نكاًل من اهلل 
واهلل عزيز حكيم«)4(. فعلى من �سّحح احلديث فهذا مثال على ن�سخ الآية، 

وبقاء احلكم)5( وهو الرجم ملن زنى وهو مح�سن.
)1( انظر: جامع البيان يف تاأويل اأي القراآن، ملحمد بن جرير اأبي جعفر الطربي )ت: 310ه�(، حتقيق: اأحمد 
محمد �ساكر، ط: موؤ�س�سة الر�سالة، ط: 1، 1420ه� - 2000م. )17/5(، واجلامع لأحكام القراآن، لأبي 
عبداهلل محمد بن اأحمد �سم�ص الدين القرطبي )ت: 671ه�(، حتقق: ه�سام �سمري البخاري، ط: دار 

عامل الكتب، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية، �سنة 1423ه�/2003 م، )174/3، 173(.
 ،)239/5( والأم   ،)114/3( املجتهد  وبداية   ،)190/3( ال�سنائع  وبدائع  املب�سوط)90/6(،  )2( انظر: 

واملجموع )150/18(، واملغني )193/11(.
الآفاق  دار  ط.  )ن456ه�(  حزم  لبن  والإحكام   ،)384/1( واملعتمد   ،199  ،200 �ص  الر�سالة  )3( انظر: 

اجلديدة، بريوت، )93/4(.
الُكْفِر  اأْهِل  من  امْلَُحارِبنَي  كتاب  وال�سيخة...(،  )ال�سيخ  الآية:  لفظ  دون  �سحيحه  يف  البخاري  )4( اأخرجه 
الآية،  لفظ  دون  كذلك  وم�سلم   ،)6442( حديث  َنْت،  اأْح�سَ اإذا  الّزَنا  يف  ْبلى  احْلُ رْجِم  باب  ِة،  َوالّردمَّ
نى، حديث )1691(، واأخرجه مطوًل البيهقي يف �سننه الكربى  ِب يف الزِّ الّثيِّ كتاب احلدود، باب َرجِم 
 ،)143/12( الباري  وفتح   ،)299/2( املنري  البدر  خال�سة  وانظر:   ،)16668( حديث   ،)210/8(

وتلخي�ص احلبري )51/4(، ون�سب الراية )318/3(. 
وتف�سري  الرو�سة )275/2(،  و�سرح مخت�سر  الناظر )295/1(،  ورو�سة  امل�ست�سفى )99/1(،  )5( انظر: 

القرطبي )113/14(،.
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املطلب الثالث
اأثر العدد يف ن�صخ االأثقل باالأخف، واالأخف باالأثقل 

كما  بالأثقل،  والأخف  بالأخف،  الأثقل  ن�سخ  بيان  ا يف  اأي�سً العدد  يدخل 
يلي: 

اأوًل: ن�سخ الأثقل بالأخف.

مما ي�سرب مثاًل عند الأ�سوليني بن�سخ الأثقل بالأخف اآية امل�سابرة يف 
ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    )ڱ   تعالى:  قال  الأنفال،  �سورة 
ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ( ]الأنفال[ فبعد اأن كان ي�سابر امل�سلم املجاهد 

)ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   تعالى:  لقوله  للع�سرة م�سداًقا  القتال  يف 
ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱڱ( ]الأنفال:65[، 

�سار ي�سابر اإلى اثنني.

قال ال�سريازي يف اللمع)1(: “ويجوز الن�سخ اإلى اأخف من املن�سوخ كن�سخ 
م�سابرة الواحد للع�سرة ن�سخ اإلى اثنني”.

ا دخول العدد يف الآية املن�سوخة، وهي الأثقل، بقتال الواحد  وهنا يظهر اأي�سً
للع�سرة، وكذلك يف الآية النا�سخة، وهي الأخف، بقتال الواحد لالثنني.

ڤ   )ڤ   تعالى:  قوله  بالأخف،  الأثقل  ن�سخ  على  اآخر  ومثال 
ڃ(  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  

]البقرة:240[ ن�سخت بقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

املتوفى  املراأة  تعتد  كانت  اأن  فبعد  ]البقرة:234[  ڀ(  پ     پ   پ   
)1( انظر: اللمع يف اأ�سول الفقه، لل�سريازي )ت: 476ه�(، ط. دار الكتب العلمية، بريوت،، ط.2، 2003م - 

1424ه�، �ص 58.
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ا  اأي�سً اأ�سهر وع�سًرا، وهنا يظهر  اأربعة  تعتد  عنها زوجها حوًل كاماًل �سارت 
دخول العدد يف الآية املن�سوخة، وهي الأثقل باعتداد املراأة حوًل كاماًل بعد وفاة 
زوجها، وكذلك يف الآية النا�سخة، وهي الأخف بالعتداد اأربعة اأ�سهر وع�سًرا.

قال اأبو املظفر ال�سمعاين: “ل ميتنع ن�سخ الأخف بالأثقل، كما ل ميتنع 
ن�سخ الأثقل بالأخف، ومنهم من اعترب فيه الأ�سلح، وعلى هذا ل ميتنع اأن 

يكون من امل�سلحة ن�سخه بالأخف تارة وبالأثقل اأخرى”)1(.

وقال ال�سيخ ال�سنقيطي : “اخلريية دائرة بني الأخف والأثقل، فتارة 
الأثقل؛  تكون يف  وتارة  الأخف،  ل�سهولة  الأثقل؛  به  فين�سخ  الأخف  تكون يف 

لكرثة الأجر فيه فين�سخ به الأخف”)2(.

ثانًيا ن�سخ الأخف بالأثقل.

مما قد ي�سرب مثاًل لن�سخ الأخف بالأثقل، وله �سلة بالعدد، ن�سخ �سوم 
يوم عا�سوراء -وهو يوم واحد- ب�سيام �سهر رم�سان -وهو ثالثون يوًما- 
العلماء)3(،  بالأثقل، وهو ما عليه جمهور  الأخف  ن�سخ  مما يدل على جواز 

واأنكره بع�ص الظاهرية)4(.

يوم  ل�سيام  نا�سخ  رم�سان  �سيام  اأن  اإلى  العلماء)5(  جمهور  ذهب  وقد 
النا�سخ  ال�سرعي جتوًزا؛ لأن  النا�سخ هنا يطلق على احلكم  واأن  عا�سوراء، 

)1( انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول)429/1(.
)2( انظر: مذكرة يف اأ�سول الفقه لل�سيخ العالمة محمد الأمني ال�سنقيطي، ط. مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 

املنورة، ط.1، 2001م، �ص 97.
)3( انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )153/3(، والإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم الأندل�سي 
)493/4(، وقواطع الأدلة يف الأ�سول)429/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )62/2(، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه 
)181/1(، وك�سف الأ�سرار )278/3(، والتحبري �سرح التحرير )2994/6(، وقالئد املرجان يف بيان 
النا�سخ واملن�سوخ يف القراآن، ملرعي بن يو�سف بن اأبي بكر الكرمي، ط: دار القراآن الكرمي - الكويت - 

1400، حتقيق: �سامي عطا ح�سن، )43/1(.
)4( انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لبن حزم الأندل�سي )493/4(. 

)5( انظر: املعتمد يف اأ�سول الفقه )366/1(، وقواطع الأدلة يف الأ�سول )418/1(، وامل�سودة يف اأ�سول الفقه 
)192/1(، والإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )118/3(، والبحر املحيط)73/4(.
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�سهر  “اإن وجوب �سوم  الب�سري:  اأبو احل�سني  قال   ، احلقيقي هو اهلل 
رم�سان نا�سخ �سوم عا�سوراء”)1(. وقال الآمدي يف الإحكام: “وجوب �سوم 

رم�سان ن�سخ وجوب �سوم عا�سوراء”.)2(

على  يطلق  “النا�سخ  الأ�سرار)3(:  ك�سف  يف  البخاري  الدين  عالء  وقال 
احلكم الثابت كما يقال: وجوب �سوم رم�سان ن�سخ وجوب �سوم عا�سوراء”.

ال�سرع،  وجد يف  قد  بالأثقل  الأخف  “ن�سخ  ال�سمعاين:  املظفر  اأبو  وقال 
األ ترى اأن اهلل و�سع القتال يف اأول الإ�سالم ثم ن�سخه بفر�ص القتال، ون�سخ 
الإم�ساك يف الزنا باجللد، و�سوم عا�سوراء ب�سوم رم�سان؛ لأن الأثقل يكون 

اأكرث ثواًبا”)4(.

املطلب الرابع
علة ذكر الفرائ�ض واحلدود والكفارات

مف�صلة يف القراآن الكرمي -وهي قائمة على العدد-

كتابه  يف  مف�سلة  باملواريث  تتعلق  ما  وهي  الفرائ�ص،  تعالى  اهلل  ذكر 
الكرمي، وكذلك احلدود والكفارات، وكلها قائمة على العدد؛ حلكم يعلمها 

، ولعل من هذه احلكم ما يلي)5(: 

اأن النف�ص الب�سرية قائمة على حظوظ النف�ص، والنت�سار لها، فاأراد . 1
)1( انظر: املعتمد يف اأ�سول الفقه )366/1(.وانظر قواطع الأدلة يف الأ�سول )418/1(، وامل�سودة يف اأ�سول 

الفقه )192/1(. 
)2( انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )118/3(.

)3( انظر: ك�سف الأ�سرار )260/3(. 
)4( انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول)429/1(.

والتقرير   ،)180/2( بريوت،   - الفكر  دار  ط:  باد�ساه،  باأمري  املعروف  اأمني  ملحمد  التحرير،  )5( تي�سري 
والتحبري )146/2(.والربهان يف علوم القراآن، للزرك�سي، ط: دار املعرفة - بريوت - 1391، حتقيق: 

محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، )480/2(، واملحلى لبن حزم)494/7(.
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اهلل  اأن يق�سي على هذه احلظوظ اإن خرجت عن �سرع اهلل، فاأتى 
بالفرائ�ص والكفارات واحلدود مف�سلة؛ منها ما هو حق هلل ، ومنها 
للبعد عن امل�ساحة  للعبد، فاأتى اهلل بها مف�سلة يف كتابه  ما هو حق 
النا�ص،  بني  يقع  قد  الذي  الختالف  على  ليق�سي  املذموم؛  والتنازع 

وال�سارع احلكيم مت�سوف لذلك، ويظهر ذلك اأكرث يف الفرائ�ص)1(. 

مح�سة، . 2 عقوبة  ولي�ست  العبد،  بها  امتثل  اإذا  عبادة  الكفارات  اأن 
قال  بخلقه.  اهلل  رحمة  من  وهذا  بالمتثال،  للعبد  الثواب  فيح�سل 
اأمري باد�ساه: “اأحلق ال�سافعي كفارة الفطر ب�سائر الكفارات يف تغليب 

معنى العبادة فيها على العقوبة، حيث مل ي�سقطها بال�سبهة”)2(.

اأن احلدود عقوبة من اهلل ملن جتاوز ما �سرعه اهلل؛ �سيانة لالأموال . 3
والأنف�ص، والأن�ساب، والعقول، ولإيجاد حياة كرمية، والعدد ل يحتمل 
التاأويل، فكان احلد اأغلبه قائم على العدد، فاحلدود “عقوبات كاملة 
اآخر، فهي كاملة يف كونها عقوبة، وهي  ي�سوبها معنى  اأي مح�سة ل 
�سرعت  فاإنها  ال�سرب،  وحد  ال�سرقة  وحد  الزنا  حد  اأي  )احلدود( 

ل�سيانة الأن�ساب والأموال والعقول”.)3( 

اأنه يظهر يف الكفارات واحلدود رفع احلرج من اهلل  عن خلقه؛ باأن . 4
جعل لهم �سبياًل لتكفري اخلطايا والذنوب، وهذا من رحمة اهلل بخلقه، 
الدنيا  يف  ذلك  جعل  بل  الآخرة،  اإلى  واخلطايا  الذنوب  تاأخري  بعدم 
لعباده املوحدين. قال الإمام الآلو�سي: “عدم احلرج باأن جعل لهم من 
كل ذنب مخرًجا باأن رخ�ص لهم يف امل�سايق، وفتح عليهم باب التوبة، 
و�سرع لهم الكفارات يف حقوقه، والأرو�ص والديات يف حقوق العباد”)4(.

)1( انظر: اأ�سول البزدوي )307/1(.وك�سف الأ�سرار لعالء الدين البخاري )303/1(.
)2( انظر: تي�سري التحرير، )180/2(، وانظر: التقرير والتحبري )146/2(. 

)3( انظر: تي�سري التحرير )179/2(.
ال�سيد محمود  الدين  الف�سل �سهاب  املثاين، لأبي  وال�سبع  العظيم  القراآن  املعاين يف تف�سري  )4( انظر: روح 
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العبد، . 5 يقرتفه  الذي  الذنب  جن�ص  من  واحلدود  بالكفارات  اهلل  اأتى 
ذلك  ليكون  اأعظم؛  احلد  اأو  الكفارة  كانت  كبرًيا  الذنب  كان  فكلما 
منا�سًبا مع الذنب الذي ارتكبه. قال املاوردي: “وتارة تكون الكفارات 
ديات  فتكون  الذنب،  جن�ص  من  الكفارات  لأن  �ساحبها؛  على  غليظة 
النفو�ص مغلظة على عاقلته، و�سمان الأموال مع الكفارات يف ماله”)1(.

راعى ال�سرع احلكيم الرتتيب يف الكفارات تارًة، وتارًة راعى التخيري؛ . 6
ح�سب نوع الذنب، قال املاوردي: “الكفارات يف ال�سرع �سربان: �سرب 
الظهار  كفارة  مثل  واجًبا،  فيها  الرتتيب  فكان  بالأغلظ  فيها  بدئ 
التخيري  بالأخف، فكان  بالعتق، و�سرب بدئ فيها  والقتل بدئ فيها 
ا مثل كفارة اليمني بدئ فيها بالإطعام، ثم وجدنا كفارة  فيها م�ستحقًّ
اجلماع بدئ فيها بالأغلظ، وهو العتق فوجب اأن يكون الرتتيب فيها 

ا”)2(. م�ستحقًّ

حيث . 7 وامل�ساكني،  بالفقراء    املولى  اهتمام  الكفارات  يف  يظهر 
اإنها توجه اإليهم يف كتابه الكرمي، مما يدل رحمة اهلل تعالى، وعلى 
اأن  “اعلم  املاوردي:  قال  وتراحمه،  الإ�سالمي،  املجتمع  متا�سك 
م�سرف الكفارات يف الفقراء وامل�ساكني خا�سة، وم�سرف الزكاة يف 
الفقراء وامل�ساكني، ويف بقية اأهل ال�سهمان الثمانية فا�سرتك الفقراء 
وامل�ساكني يف الكفارات والزكوات، واخت�ست الزكاة ببقية الأ�سناف 
دون الكفارات هذا الكالم يف م�سرفها”)3(. فما من كفارة اإلى وهي 

للفقراء وامل�ساكني.
البي�ساوي،  تف�سري  )210/17(.وانظر:  بريوت،   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  ط:  البغدادي،  الآلو�سي 

للبي�ساوي، دار الن�سر: دار الفكر - بريوت، )143/4(
)1( انظر: احلاوي الكبري )432/3(.

)2( انظر: احلاوي الكبري )432/3(.وانظر: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )263/1(.
)3( انظر: احلاوي الكبري )316/15(.



58

د.   دسوقي يوسف دسوقي نصر

ولذا . 8 واأوجبتها،  اإليها،  دعت  مختلفًة  اأ�سباًبا  واحلدود  للكفارات  اأن 
بينها املولى  يف كتابه الكرمي؛ حتى يتجنبها امل�سلمون، من �سرقة 
احلد،  اأو  الكفارة،  �سبب  فعل  فمن  خمر،  �سرب  اأو  قذف،  اأو  زنا  اأو 

وجبت عليه الكفارة، اأو احلد جزاء ما فعل.

“واأما  الأ�سول)1(:  يف  الأدلة  قواطع  يف  ال�سمعاين  املظفر  اأبو  قال 
الكفارات فاأ�سبابها ما اأ�سيفت اإليها كالزنا وال�سرقة والقذف و�سرب 
اخلمر وال�سكر”. وقال ال�سرخ�سي: “ل مماثلة بني �سبب كفارة القتل 
معنى  يف  يكون  ل  حق  بغري  القتل  فاإن  الكفارة،  اأ�سباب  �سائر  وبني 
ا فالرقبة عني  اجلناية كالظهار اأو اليمني، ول مماثلة يف احلكم اأي�سً
ب�سهرين  مقدر  وال�سوم  فيها  لالإطعام  مدخل  ول  القتل،  كفارة  يف 
متتابعني، ويف الظهار لالإطعام مدخل عند العجز عن ال�سوم، ويف 
اليمني يتخري بني ثالثة اأ�سياء، ويكفي اإطعام ع�سرة م�ساكني، وعند 

العجز يتاأدى ب�سوم ثالثة اأيام”)2(.

اأن اأكرث اأنواع الكفارات اأتت مف�سلة يف كتاب اهلل العزيز، وقلياًل منها . 9
جاء مف�ساًل يف ال�سنة النبوية؛ حلر�ص ال�سارع احلكيم على املقا�سد 

ال�سرعية من حفظ الدين والنف�ص واملال والعقل والن�سل.

ال�سرع  “الكفارات املعهودة يف  الكا�ساين يف بدائع ال�سنائع)3(:  قال 
خم�سة اأنواع: كفارة اليمني وكفارة احللق وكفارة القتل وكفارة الظهار 
وكفارة الإفطار، والكل واجبة اإل اأن اأربعة منها عرف وجوبها بالكتاب 
اأما الأربعة التي عرف  العزيز، وواحدة منها عرف وجوبها بال�سنة، 
)1( انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول، لأبي املظفر من�سور بن محمد بن عبداجلبار ال�سمعاين، ط: دار الكتب 
العلمية - بريوت - 1418ه�- 1997م، حتقيق: محمد ح�سن محمد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي، )297/2(.

)2( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )269/1(.
العربي - بريوت -  الكتاب  الكا�ساين، ط: دار  الدين  ال�سرائع، لعالء  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع  )3( انظر: 

1982م، الطبعة: الثانية، )95/5(.
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القتل  وكفارة  احللق  وكفارة  اليمني  فكفارة  العزيز  بالكتاب  وجوبها 
وكفارة الظهار”.

ي�سرتط العجز يف انتقال احلكم يف الكفارات من �سورة ن�ص اهلل . 10
الكفارات  �سور  اهلل  ل  ف�سّ وقد  اأخرى،  �سورة  اإلى  كتابه  يف  عليها 
املكلمَّف مرتبة كما جاءت؛ حتى يتحقق  بها  ليلتزم  الكرمي؛  يف كتابه 

التكفري عن الذنب.

قال عالء الدين البخاري يف ك�سف الأ�سرار)1(: “املعترب يف جميع الكفارات 
اإلى ما بعده مثل كفارة الظهار وال�سوم والقتل،  يف نقل احلكم عن واجب 
ال�سوم،  اإلى  الرقبة  نقل احلكم عن  العجز احلايل يف  فيعترب يف جميعها 

وكذلك يف النقل عن ال�سوم اإلى الإطعام يف كفارة الظهار وال�سوم”. 

مما �سبق يتجلى بو�سوح ملاذا ذكر اهلل تعالى الفرائ�ص والكفارات واحلدود 
مف�سلة يف كتابه الكرمي؟.

 

)1( انظر: ك�سف الأ�سرار لعالء الدين البخاري )303/1(.



60

د.   دسوقي يوسف دسوقي نصر

 املبحث الثالث
العدد يف باب ال�صنة النبوية املطهرة، واأثره

اإذا نظر طالب العلم اإلى العدد يف باب ال�سنة النبوية يعلم مدى اأهميته 
يف كثري من مباحثها، كما �سيت�سح يف الأق�سام التالية: 

املطلب االأول
تعريف ال�صنة النبوية املطهرة

اأ.  تعريف ال�سنة لغة: من الطريقة وال�سرية، واأ�سلها من قولهم: �سننت 
طرائق،  اأي  و�سنًنا  فيه،  يوؤثر  حتى  عليه  اأمررته  اإذا  بامل�سن،  ال�سي 
يف  واليت  اإذا  املاء  �سننت  قولهم:  من  وال�ستمرار،  الدوام  وال�سنة 
�سبه، وال�سنة اأ�سلها الطريقة املحمودة، فاإذا اأطلقت ان�سرفت اإليها، 

وقد ت�ستعمل يف غريها، تقول: �سن �سنة �سيئة)1(.

ا�سطالًحا  النبوية  ال�سنة  العلماء  عرف  ا�سطالًحا:  ال�سنة  تعريف  ب. 
بتعريفات كثرية، بناء على اختالفهم يف دخول بع�ص عنا�سر التعريف 

فيه، اأو خروج هذه العنا�سر، ومن هذه التعريفات: 

ما �سدر عن النبي S غري القراآن، وهذا ي�سَمل: “قوله، وفعله، وتقريره، 
.)2(”S ه، وترَكه وكتابته، واإ�سارته، وَهممَّ

)1( انظر: مادة �سنن يف ل�سان العرب )226/13( ويف تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، محمد مرت�سى احل�سيني 
الزبيدي، ط: دار الهداية، حتقيق: جمموعة من املحققني )231/35(.ويف املعجم الو�سيط )456/1(.

)2( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )236/3(، والفقيه واملتفقه )1: 86(، و�سرح الكوكب املنري )2: 160(.
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 وقيل: “هي ال�سيء ال�سادر عن النبي محمد S ل على وجه الإعجاز”)1(.

وعرفها اأكرث العلماء باأنها: “ما �سدر عن النبي S من قول، اأو فعل، اأو 
تقرير”)2(. وهذا هو اأ�سهر التعريفات لل�سنة.

�صرح هذا التعريف)3(: 

S من غري  اأقوال �سحيحة عن ر�سول اهلل  اأي ما �سدر من   :S قوله 
القراآن. وت�سمى ال�سنة القولية، وهي اأحاديث الر�سول S ال�سحيحة التي 

 . قالها لل�سحابة 

 .S اأنه من فعل ر�سول اهلل   من  اأي ما نقله ال�سحابة   :S فعله 
واحلج،  وال�سوم،  ال�سالة،  يف   S اأفعاله  وهي  الفعلية،  ال�سنة  وت�سمى 

. والق�ساء، والأكل وال�سرب...اإلى غري لك مما نقله ال�سحابة

تقريره S: اأي قول اأو فعل �سدر من غري الر�سول S -اأي ما �سدر من 
 .S من غري اإنكار منه ،S ال�سحابة- يف ح�سرته

وت�سمى ال�سنة التقريرية، وتكون ب�سكوته S وعدم اإنكاره، اأو مبوافقته 
واإظهار ا�ستح�سانه، ومن ثم يعترب قول ال�سحابي اأو فعله بعد اأن اأقره النبي 

S كاأنه �سادر عن النبي S نف�سه.

 

العلمية، بريوت، 1404ه�،  الكتب  دار  ال�سبكي، ط.  لعلي بن عبدالكايف  املنهاج  الإبهاج يف �سرح  )1( انظر: 
ط.1، )263/2(.

)2( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )236/3(.
)3( انظر: توجيه النظر اإلى اأ�سول الأثر، لطاهر اجلزائري الدم�سقي، ط: مكتبة املطبوعات الإ�سالمية - 
حلب - 1416ه� - 1995م، ط: 1، حتقيق: عبدالفتاح اأبو غدة40/1و�سرح نخبة الفكر للقاري )156/1( 

وفي�ص القدير للمناوي )132/1(.
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 املطلب الثاين
اأثر العدد يف تق�صيم اخلرب)1(

يت�سح دور العدد يف تق�سيم اخلرب عند الأ�سوليني؛ حيث ق�سمه اجلمهور 
اإلى ق�سمني، يف حني ذهب احلنفية يف تق�سيم اخلرب اإلى ثالثة اأق�سام.

اأ.  تق�سيم اجلمهور اخلرب اإلى ق�سمني: 

تواطوؤ على كذب . 1 “هو خرب عدد ميتنع معه لكرثته  املتواتر)2(:  خرب 
كل  يف  الكثري  العدد  عن  روايته  من  لبد  فاملتواتر  مح�سو�ص”.  عن 
طبقة من طبقاته، فهو خرب عدد عن عدد، وكذلك اإلى اأن ينتهي اإلى 

مح�سو�ص عن م�ساهدة اأو �سماع.

يروه عدد . 2 اأي مل  التواتر”.  اإلى حد  ما مل ي�سل  “هو  اآحاد)3(:  خرب 
يف  هنا  فالعدد  مح�سو�ص.  عن  الكذب  على  تواطوؤهم  معه  ي�ستحيل 

رواية اخلرب فرق به بني املتواتر والآحاد.

ب. تق�سيم احلنفية للخرب)4(: 

خرب املتواتر: “هو خرب عدد ميتنع معه لكرثته تواطوؤ على كذب عن . 1
مح�سو�ص”. 

خرب الآحاد: “هو ما مل ي�سل اإلى حد التواتر”.. 2
اإذا  اأن الأر�ص اخلبار تثري الغبار  اأي الأر�ص الرخوة، فاخلرب يثري الفائدة، كما  )1( اخلرب لغة من اخَلَبار 
قرعها احلافر، انظر:، واخلرب ا�سطالًحا: “هو الذي يتطرق اإليه الت�سديق والكذب”. انظر: امل�ست�سفى 

.)132/1(
ال�سحاح  انظر:  الوتر.  من  واحد  بعد  واحد  اأي  مبهلة  �سيئني  تتابع  وهو  التواتر،  من  لغًة:  )2( املتواتر 
)1002/2(، وانظر تعريف املتواتر ا�سطالًحا يف الإحكام لالآمدي )14/2(، وامل�سودة �ص 234. و�سرح 

نخبة الفكر للقاري 179/1 وتوجيه النظر اإلى اأ�سول الأثر108/1 والتعريفات �ص256، 130. 
)3( الآحاد لغًة: من الواحد. انظر: ال�سحاح )1002/2(، وانظر تعريف خرب الآحاد ا�سطالًحا يف: الإحكام 

لالآمدي )14/2(، وامل�سودة �ص 234. والتحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه )1749/4(. 
باد�ساه،  لأمري  التحرير،  وتي�سري   ،)364/1( والتحرير  والتقرير   ،)291/1( البزدوي  اأ�سول  )4( انظر: 

.)331/1(
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خرب امل�سهور: “هو ما رواه ثالثة رواة فاأكرث يف كل طبقة من طبقات . 3
الإ�سناد، ومل ي�سل اإلى حد املتواتر، فاإن انت�سر فهو امل�ستفي�ص”.

املطلب الثالث
ا�صرتاط العدد يف اخلرب املتواتر

ا�سرتط الأ�سوليون باتفاق العدد يف اخلرب املتواتر؛ حتى ي�سل اإلى اليقني 
يف اإفادة العلم؛ ولذا فاإنهم ا�سرتطوا للتواتر �سروًطا هي)1(: 

اأن يخربوا عن علم �سروري م�ستند اإلى مح�سو�ص.. 1

اأن ي�ستوي طرًفا اخلرب وو�سطه يف ال�ستناد اإلى مح�سو�ص، ويف كمال . 2
العدد يف كل طبقة من طبقات الإ�سناد.

اأن ي�سل العدد اإلى حد معني.. 3

وهذا ال�سرط الثالث محل خالف بني الأ�سوليني، مما حدا بالباحث اإلى 
اأن يدفع بهذا ال�سوؤال هنا، وهو: 

هل العدد الذي يح�سل به التواتر مح�سور يف عدد معني؟

اختلف الأ�سوليون يف ذلك اإلى مذهبني)2(: 

املذهب الأول:

وهذا مذهب  ومعيًنا،  املتواتر مح�سوًرا  العدد يف  يكون  اأن  ي�سرتط  اأنه 
)1( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )303/3، 296(، ونزهة النظر يف تو�سيح نخبة الفكر يف م�سطلح 
اأهل الأثر، لأحمد بن حجر الع�سقالين، ط: مطبعة �سفري - الريا�ص - 1422ه، ط: 1، حتقيق: عبداهلل 

ابن �سيف اهلل الرحيلي، )39/1(، والتقرير والتحبري )312/2(.
)2( انظر: امل�ست�سفى )134/2(، والإحكام لالآمدي )25/2(، ورو�سة الناظر )357/1(.وجمموع الفتاوى 
القاري املعروف  الدين علي بن محمد  لنور  الأثر،  اأهل  الفكر يف م�سطلحات  )50/18(، و�سرح نخبة 
“مبال علي القاري”، ط: دار الأرقم - بريوت - بدون، الطبعة: بدون، حتقيق: قدم له: ال�سيخ عبدالفتاح 

اأبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار متيم وهيثم نزار متيم، )164/1(.
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بع�ص الأ�سوليني)1( منهم اجلبائي واأبو الهذيل من املعتزلة، والأ�سطخري 
وال�سيوطي وغريهم من ال�سافعية.

اأنهم  اإل  معني  عدد  يف  مح�سور  املتواتر  اأن  على  اتفاقهم  مع  وهوؤلء   
اختلفوا يف حتديد هذا العدد كما يلي: 

• ون�ساب 	 املالية،  البينة  على  قيا�ًسا  باثنني؛  يح�سل  قال:  من  منهم 
ال�سهادة، قال : )ڈ  ژ   ژ  ڑ( ]البقرة:282[.

• ومنهم من قال: يح�سل باأربعة؛ قا�سوا ذلك على اأعلى ال�سهادات، وهي 	
ٻ   )ٱ    : قال  �سهداء،  باأربعة  يح�سل  الزنا  يف  ال�سهادة 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]الن�ساء:15[. 

• ومنهم من قال: يح�سل بخم�سة، قيا�ًسا على اأويل العزم من الر�سل، 	
. وهم خم�سة: محمد واإبراهيم ونوح ومو�سى وعي�سى

• ومنهم من قال: يح�سل بع�سرة، واختاره الأ�سطخري من ال�سافعية، 	
اأول  لأنه  املختار؛  “وهو  وقال:  الراوي،  تدريب  يف  ال�سيوطي  واأّيده 

جموع الكرثة”)2(.

• 	 : قوله  على  ذلك  قا�سوا  ع�سر،  باثني  يح�سل  قال:  من  منهم  و 
چ    چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ  

ڇ( ]املائدة:12[.

• : )ڇ  	 ومنهم من قال: يح�سل بع�سرين، قا�سوا ذلك على قوله 
ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ  

ژ  ڑ( ]الأنفال:65[.
)1( انظر امل�سادر ال�سابقة.

)2( انظر: تدريب الراوي يف �سرح تقريب النواوي، لعبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )911ه(، دار الن�سر: 
اإلى  النظر  )177/2(.وتوجيه  عبداللطيف،  عبدالوهاب  حتقيق:  الريا�ص،   - احلديثة  الريا�ص  مكتبة 

اأ�سول الأثر، لطاهر اجلزائري الدم�سقي، )324/1(.
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• ومنهم من قال: يح�سل باأربعني، قا�سوا ذلك على قوله : )ڦ  	
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ( 

]البقرة[. 

• ومنهم من قال: يح�سل ب�سبعني، قا�سوا ذلك على قوله : )ۈ  	
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]الأعراف:155[

• ومنهم من قال: يح�سل بثالث مئة وثالثة ع�سر، وهم عدد امل�سلمني 	
يف غزوة بدر.

• ومنهم من قال: يح�سل باألف وخم�ص مئة، وهم عدد امل�سلمني يف بيعة 	
الر�سوان �سنة 6ه�.

عند  التواتر  به  يح�سل  الذي  العدد  حتديد  يف  الأقوال  اأ�سهر  هي  هذه 
والذي  ال�سحة،  اإلى  الأقوال  هذه  واأقرب  احلديث،  اأهل  وعند  الأ�سوليني، 
العدد  الأول -وهو ح�سر  املذهب  ن�سروا هذا  الذين  العلماء)1(  اأكرث  عليه 

الذي يح�سل به التواتر يف عدد معني- هو ع�سرة، وهو اأقل جموع الكرثة.

املذهب الثاين:

وعزاه  متواتًرا.  كان  به  العلم  ح�سل  فمتى  مح�سور،  عدد  له  لي�ص  اأنه 
القدماء واملعا�سرون اإلى اأكرث العلماء)2(؛ لعدم معرفة اللحظة التي ح�سل 

بها العلم.

اأنه-اأي املتواتر- لي�ص له عدد  “وال�سحيح  قال ابن قدامة يف الرو�سة: 
.)3(” مح�سور، فاإنا ل ندري متى ح�سل علمنا بوجود مكة، ووجود الأنبياء

)1( انظر: تدريب الراوي )177/2(.وتوجيه النظر اإلى اأ�سول الأثر )324/1(.
والبحر   ،)357/1( الناظر  ورو�سة   ،)25/2( لالآمدي  والإحكام   ،)134/2( امل�ست�سفى  )2( انظر: 

املحيط)233/4(. 
)3( رو�سة الناظر )357/1(
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اأدلة املذهب الأول)1(: 

اأنه ل يعلم ح�سول العلم بالتواتر، اإل مبعرفة اأقل عدده، فاإذا عرف . 1
ا اأن هذا اخلرب  اأقل العدد الذي يح�سل به التواتر، ح�سل لدينا يقينيًّ

متواتًرا.

اأن التفريق بني خرب املتواتر وخرب الآحاد ل بد فيه من ح�سر عدد . 2
معني؛ لتمييزهما عن بع�ص، وكذلك لتمييز اأنواع خرب الآحاد بع�سها 

عن بع�ص، وهذا الذي عليه العمل عند اأهل احلديث.

اأدلة املذهب الثاين)2(: 

العدد . 1 نعرف  ول  يقيًنا،  العلم  بها  التي ح�سل  اللحظة  ندري  ل  اأننا 
اإلى  �سبيل  ول  ع�سري،  ذلك  اإدراك  لأن  اليقني؛  عنده  ح�سل  الذي 

معرفته، ومن ثم فمتى ح�سل العلم باخلرب يقيًنا �سار متواتًرا.

اأننا ن�ستدل بح�سول العلم ال�سروري على كمال العدد، ل اأنا ن�ستدل . 2
اأن  عرفنا  العلم  لنا  ح�سل  فمتى  العلم،  ح�سول  على  العدد  بكمال 
العدد اكتمل، ومعنى ذلك اأن العدد قد ي�سل اإلى ع�سرة، ول يح�سل 
لنا العلم، وقد يكون اأربعة اأو خم�سة، ويح�سل لنا العلم، فاإذا ح�سل 
العلم بخم�سة عرفنا اأن عدد التواتر الذي اأو�سل اإلى العلم هو خم�سة، 

وهكذا.

ينا�سب . 3 ل  فا�سد،  حتكم  بالأعداد  �سون  املخ�سِّ اإليه  ذهب  ما  اأن 
الغر�ص ول يدل عليه، وتعار�ص اأقوالهم واختالفها فيما بينهم يدل 

على ف�سادها.
النظر  )177/2(.وتوجيه  الراوي  وتدريب   ،)25/2( لالآمدي  والإحكام   ،)134/2( امل�ست�سفى  )1( انظر: 

اإلى اأ�سول الأثر )324/1(.
)2( انظر: امل�ست�سفى )134/2(، والإحكام لالآمدي )25/2(، ورو�سة الناظر )357/1(.وجمموع الفتاوى 

)50/18(، و�سرح نخبة الفكر يف م�سطلحات اأهل الأثر، )164/1(.
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الراجح: 

الذي يظهر للباحث ويرجحه من املذهبني ال�سابقني هو املذهب الأول، 
وهو ح�سر العدد الذي يح�سل به التواتر يف عدد معني؛ خا�سة اأن ح�سول 
العلم يختلف من �سخ�ص لآخر، فما معنى: اإذا ح�سل لنا العلم عرفنا اأن 
العدد اكتمل؟، فهذا مما تتفاوت فيه العقول والأنظار، ومييل الباحث اإلى 
الراأي القائل بتحديد املتواتر بع�سرة رواة يف كل طبقة من طبقات الإ�سناد 
احلديث  م�سطلح  يف  به  العمل  وعليه  الكرثة،  جموع  اأول  فهو  اأدنى،  كحد 

للتفريق بني املتواتر والآحاد باأنواعه.

املطلب الرابع
العدد وخرب االآحاد 

يت�سح دور العدد يف مبحث ال�سنة يف خرب الآحاد يف اأنواعه كما يلي: 

اأنواع خرب الآحاد: 

خرب الآحاد ينق�سم عند جمهور الأ�سوليني اإلى ثالثة اأق�سام)1(: 

اخلرب الغريب: هو اخلرب الفرد الذي يخرب به �سخ�ص واحد.. 1

اخلرب العزيز: هو اخلرب الذي رواه اثنان فقط.. 2

اخلرب امل�سهور: هو اخلرب الذي رواه اثنان فاأكرث، ومل ي�سل اإلى حد . 3
التواتر.

الفقه )303/3،  اأ�سول  والبحر املحيط يف  والإحكام لالآمدي )31/2(،  امل�ست�سفى )145/1(،  )1( انظر: 
والتحبري  والتقرير   ،)39/1( الأثر  اأهل  م�سطلح  يف  الفكر  نخبة  تو�سيح  يف  النظر  ونزهة   ،)296
)324/1(.و�سرح   .)324/1( الأثر  اأ�سول  اإلى  النظر  )177/2(.وتوجيه  الراوي  وتدريب   .)312/2(

نخبة الفكر يف م�سطلحات اأهل الأثر )164/1(.
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فمذهب جمهور الأ�سوليني)1( اأنه ل وا�سطة بني املتواتر والآحاد؛ حيث اإن 
امل�ستفي�ص وامل�سهور يدخالن يف خرب الآحاد عندهم.

اأما احلنفية اأكرثهم)2(، فقد ق�سموا خرب الآحاد اإلى ق�سمني: 

اخلرب الغريب: هو اخلرب الفرد الذي يخرب به �سخ�ص واحد.. 1

اخلرب العزيز: هو اخلرب الذي رواه اثنان فقط.. 2

جعلوه  بل  الآحاد،  اأق�سام  من  امل�ستفي�ص  اأو  امل�سهور  اخلرب  يعتربوا  ومل 
ق�سيًما للمتواتر، والآحاد، ومن ثم فرقوا بني امل�سهور والآحاد.

فامل�سهور عند احلنفية هو: “ما رواه ثالثة فاأكرث يف كل طبقة من طبقات 
الإ�سناد، فاإن انت�سر فهو امل�ستفي�ص”.)3(

S عدد يتوهم  فامل�سهور عند احلنفية كل حديث نقله عن ر�سول اهلل 
الأمة  تلقته  لكن  املتواتر،  حد  اإلى  ي�سل  مل  لكن  الكذب،  على  اجتماعهم 

بالقبول والعمل به، فامل�سهور يف اأ�سله اآحاد، وبفرعه متواتر.

املطلب اخلام�ض
اأثر العدد يف التفريق بني ال�صهادة والرواية

ال�سهادة ورواية خرب  العدد بني  امل�ساواة يف  اإلى  ذهب بع�ص الأ�سوليني 
الواحد يف قبول كل واحد منهما باثنني، وممن قال بذلك اجلبائي)4( حيث 
ذهب اإلى اأن خرب الواحد اإمنا يقبل اإذا رواه عن النبي S اثنان، ثم يرويه 

عن كل واحد منهما اثنان.
)1( انظر امل�سادر ال�سابقة.

)2( اأ�سول البزدوي )291/1(، والتقرير والتحرير يف علم الأ�سول، )364/1(، وتي�سري التحرير )331/1(.
)3( انظر: اأ�سول البزدوي )292/1، 291(، و�سرح التلويح على التو�سيح )16/2، 4(.

)4( انظر: املعتمد لأبي احل�سني الب�سري )622/2(، والربهان لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني، 
الديب  محمود  عبدالعظيم  د.  حتقيق:  الرابعة،  الطبعة:   ،1418  - م�سر   - املن�سورة   - الوفاء  ط: 

)607/1(، والتمهيد لأبي اخلطاب )75/3(، ورو�سة الناظر )382/1(.
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وكذلك قال اجلبائي اأنه ل تعترب يف الرواية يف الزنا اإل اأربعة رواة يف كل 
طبقة، كما ل يعترب يف ال�سهادة فيه اإل باأربعة �سهود.

يرويه  اأن  اإل  الدنيا  ا يف  يقبل يف خرب يوجب حدًّ اأنه ل  ُحِكي عنه  حيث 
اأربعة فاأكرث، ووافقه بع�ص العلماء يف ذلك)1(.

كالمه  اإن  حيث  العلماء)2(؛  جمهور  عليه  ملا  مخالف  اجلبائي  قاله  وما 
هذا يتعذر معه اإثبات حديث اأ�ساًل، كما اأنه قا�ص كالمه هذا يف رواية خرب 
من  وافقه  ومن  املعتزيل  اجلبائي  على  الرد  وميكن  ال�سهادة،  على  الواحد 

عدة وجوه: 
اأوًل: اأن ا�سرتاط اثنني يف رواية خرب الواحد قيا�ًسا على ال�سهادة يف�سي 
اإلى تعذر العمل بخرب الآحاد؛ ومعلوم اأن اأخبار الآحاد تخالف ما يذهب 
واجلماعة،  ال�سنة  اأهل  عقائد  من  اجلبائي-  -ومنهم  املعتزلة  اإليه 
الآحاد  خرب  فاأنكروا  اإليه،  و�سلوا  ما  �سحة  اإثبات  املعتزلة  فاأراد 
با�سرتاطهم لهذه ال�سروط، كما اأن معظم ال�سنة النبوية املطهرة هي 
معظم  اإنكار  اإلى  لأف�سى  هذه  �سروطه  ا�سرتطنا  فلو  اآحاد،  اأحاديث 

ال�سنة النبوية املطهرة.
ثانًيا: كما اأن الرواية التي تدل على حد الزنا هي خرب اآحاد، وقبلناها ومل 
نقبل اأربعة رواة، فقد روى عبادة بن ال�سامت عن النبي S: »خذوا 
مئة  بالبكر جلد  البكر  �سبياًل:  لهن  اهلل  قد جعل  عني،  عني، خذوا 

وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم«)3(. 
ثالًثا: وقيا�ص الرواية على ال�سهادة خطاأ من وجوه فرق فيها العلماء بني 

ال�سهادة وخرب الواحد كما يلي)4(: 
)1( انظر امل�سادر ال�سابقة.

)2( انظر: امل�ست�سفى )155/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )321/1( ونهاية ال�سول)309/2(، وتي�سري التحرير 
)88/3(، ورو�سة الناظر )382/1(.

)3( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب احلدود، باب حد الزنا، حديث )1690(.
)4( انظر: رو�سة الناظر )382/1(، و)416/2-417-431(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه )420/2(، وقواطع 

الأدلة يف الأ�سول )383/1(، والفروق للقرايف )4/1، و5( وما بعدهما، والبحر املحيط )166/6(.
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اأن خرب الواحد يقبل من الواحد باإجماع ال�سحابة  على قبوله . 1
ور�سله،  اأمراءه   S ر�سول اهلل  اإنفاذ  تواتر من  وما  الواحد،  من 
وق�ساته، و�سعاته اإلى الأم�سار؛ لتبليغ الأحكام، والق�ساء، واأخذ 
ال�سدقات، وتبليغ الر�سالة، اأما ال�سهادة فال بد من اثنني م�سداًقا 

لقوله : )ڈ  ژ   ژ  ڑ( ]البقرة:282[.

وبامل�سلمني . 2 الإ�سالمية  بالأمة  يتعلق  عام   S النبي  خرب  رواية 
عموًما، بينما ال�سهادة خرب يخ�ص �سخ�ص واحد بعينه.

ال�سرر . 3 و�سبهة  النفع  �سبهة  بها  توجد  ل   S النبي  خرب  رواية 
النفع  �سبهة  فيها  يوجد  فقد  ال�سهادة  اأما  املروّي عنه،  لل�سخ�ص 
و�سبهة ال�سرر للم�سهود عليه، ومن ثم فاحتمال الكذب يف ال�سهادة 
 :S فقد قال ،S اأقوى من الرواية؛ ل�سناعة الكذب على النبي
»من كذب عليًّ متعمًدا، فليتبواأ مقعده من النار«)1( وملا يف ذلك 

من ال�سرر على الأمة جميًعا.

اأمور  يف  ال�سهادة  تفارق  “والرواية  الرو�سة)2(:  يف  قدامة  ابن  قال 
كثرية منها: اللفظ، واملجل�ص، والعدد، والذكورية، والعجز عن �سهود 
ال�سهادة حتى  الفرع  ل�سهود  واأنه ل يجوز  الأ�سل، واحلرية عندهم، 
حتّملهم اإياها �سهود الأ�سل، فيقولوا: اأ�سهدوا على �سهادتنا، والرواية 

بخالف هذا”.

ومن ثم فاإن الأمر يف الرواية اأو�سع من ال�سهادة، فالرواية ل يت�سدد فيها 
مبثل ما يت�سدد يف ال�سهادة؛ ولذا فاإن ال�سرع احلكيم ن�سب �سهيدين يف 
)1( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، املقدمة، باب تغليظ الكذب على ر�سول اهلل S، حديث )3( عن اأبي هريرة 
 بلفظه. واأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من النياحة على امليت، حديث 

)1229( من حديث املغرية بن �سعبة بنحوه.
)2( رو�سة الناظر )431/2(.
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احلقوق املالية وما ي�سابهها، ون�سب اأربعة �سهود يف حد الزنا؛ حفاًظا 
ا على متا�سكه، و�سيانة لأعرا�سه. على املجتمع الإ�سالمي، وحر�سً

املطلب ال�صاد�ض
�صماع اجلرح والتعديل)1( من واحد يف الرواية

�سحة  معرفة  كيفية  يف  العلم  لطالب  مهمة  والتعديل  اجلرح  قواعد  اإن 
ثون والأ�سوليون، واإن اأ�سهب فيها  الأحاديث و�سعفها، وقد حتدث عنها املحدِّ
املحدثون واأولوها عناية اأكرب يف كتبهم، لكن يهمنا هنا ما له �سلة بالعدد 

عند الأ�سوليني.

ومن ذلك: هل ي�سمع اجلرح والتعديل من واحد يف الرواية؟

معنى ذلك: هل يكتفى عند جتريح اأو تعديل الراوي الذي يروي اخلرب عن 
النبي S بواحد من علماء اجلرح والتعديل اأم ي�سرتط اثنني كما ي�سرتط يف 

ال�سهادة، اختلف الأ�سوليون يف ذلك على قولني: 

وهذا  الرواية،  يف  واحد  من  والتعديل  اجلرح  ي�سمع  اأنه  الأول:  القول 
مذهب جمهور العلماء.)2(

قال ابن قدامة يف الرو�سة)3(: “اعلم اأنه ي�سمع اجلرح والتعديل من 
واحد يف الرواية؛ لأن العدالة التي تثبت بها الرواية ل تزيد على نف�ص 

الرواية بخالف ال�سهادة”.
اأو يخل بحفظه  ارتكاب ذنب  اأو  بعدالته، من فعل مع�سية،  به ما يخل  يعلم  للراوي  )1( اجلرح هو: و�سف 
و�سبطه، وقد يقت�سي ذلك رد حديثه اأو التوقف فيه. اأما التعديل فهو: و�سف للراوي ما يقبل لأجله قوله 

من فعل اخلري والعفة واملروءة والتدين بفعل الواجبات وترك املحرمات. 
انظر: �سرح الكوكب املنري )440/2(، والتعريفات �ص 75.ومفاتيح العلوم )16-15/1(

)2( انظر: امل�ست�سفى )162/1(، والإحكام لالآمدي )85/2(، ورو�سة الناظر )397/1(.
.)397/1( )3(
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القول الثاين: ل يقبل اجلرح والتعديل من واحد يف الرواية بل من اثنني 
كال�سهادة، وهذا مذهب بع�ص العلماء)1(. 

“والقول  الفقه)2(:  اأ�سول  يف  مذكرة  يف    ال�سنقيطي  ال�سيخ  قال 
مًعا عزاه  وال�سهادة  الرواية  واملجرح يف  املعدل  التعدد يف  با�سرتاط 

الفهري للمحدثني والأبياري لأكرث الفقهاء.

واأظهرها عندي الفرق بني الرواية وال�سهادة يف ذلك وكون التعديل 
والتجريح تبًعا ملا فيه التعديل والتجريح، فان كان يكتفي فيه بواحد 

اكتفى يف تعديله وجتريحه بواحد واإل فال”.

اأدلة املذهب الأول)3(: 

1 . ،S النبي  بفعل  بواحد،   S النبي  رواية اخلرب عن  نكتفي يف  اأننا 
من  الرواية  هذه  بها  تثبت  التي  العدالة  فكذلك  ال�سحابة،  وبفعل 

الراوي، اأو اجلرح فيه نكتفي فيها بواحد.

اأن قيا�ص اجلرح والتعديل يف الراوي ويف الرواية على ال�سهادة قيا�ص . 2
مع الفارق؛ حيث اإن ا�سرتاط اثنني يف ال�سهادة من جهة الن�ص؛ ولأنها 
اأما اجلرح والتعديل يف الراوي ويف الرواية فيكتفي بواحد؛ ملا  اآكد، 
ورد يف عمل النبي S وال�سحابة بذلك. -وقد �سبق للباحث التفريق 

بني الرواية وال�سهادة من وجوه-. 

اأدلة املذهب الثاين)4(: 

على . 1 اخلرب  رواية  يف  وكذلك  الراوي،  يف  والتعديل  اجلرح  قيا�ص 
)1( انظر امل�سدر ال�سابق.

)2( انظر: مذكرة يف اأ�سول الفقه لل�سيخ العالمة محمد الأمني ال�سنقيطي �ص 145، و146.
)3( انظر: امل�ست�سفى )162/1(، والإحكام لالآمدي )85/2(، ورو�سة الناظر )397/1(.
)4( انظر: امل�ست�سفى )162/1(، والإحكام لالآمدي )85/2(، ورو�سة الناظر )397/1(.
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ال�سهادة، فكما ي�سرتط اثنني يف ال�سهادة، فكذلك ي�سرتط اثنني يف 
اجلرح والتعديل، ويف رواية اخلرب.

الراجح: 

مييل الباحث اإلى قول اجلمهور من جواز �سماع اجلرح والتعديل من واحد 
يف الرواية، ول ي�سرتط اثنني كما ذهب بع�ص العلماء؛ لقوة اأدلة اجلمهور، 
فكذلك  بواحد؛  الرواية  يف  نكتفي  اأننا  فكما  الثاين،  املذهب  دليل  و�سعف 
العدالة التي تثبت بها هذه الرواية ل تزيد على نف�ص الرواية -واهلل اأعلم-.

املطلب ال�صابع
اأثر العدد يف بيان ال�صنة للقراآن

يظهر اأثر العدد يف اأن ال�سنة مبينة ملجمل القراآن يف عدد ركعات ال�سالة، 
ال�سلوات،  يف  الق�سر  ومقدار  والنافلة،  منها  الفر�ص  ال�سلوات  واأنواع 
�سائر  اإلى  واحلدود  والفرائ�ص  والكفارات  احلج،  وكيفية  الزكاة،  ومقادير 

اأحكام الت�سريع الإ�سالمي.

وال�سنة مبينة للقراآن الكرمي، وهذا ما قاله العلماء)1(، فقد اأوكل اهلل تعالى 
فقال  لهم،  يبينه  اأن  واأمره  للنا�ص  الكرمي  القراآن  تبليغ  S مهمة  نبيه  اإلى 
تعالى: )ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ( 
به  اأمر  ملا  موؤكدة  اأوًل  فتكون  والزيادة.  والبيان  التوكيد  واحد من ثالثة:  القراآن  ال�سنة من  )1( انظر: موقع 
للقراآن  مبينة  ثانًيا  وتكون  والأفعال.  الرذائل  من  عنه  نهى  وما  والأحكام  الف�سائل  من  الكرمي  القراآن 
الكرمي، فتقيد املطلَق، وتخ�س�ص العام، وتف�سر املبهم وتف�سل املجمل، وقد تاأتي ال�سنة بحكم جديد مل 
ين�ص عليه القراآن اأ�ساًل، واأورد من الأمثلة عليه: رجم املح�سن. انظر: ال�سنة ملحمد بن ن�سر املروزي ط: 
موؤ�س�سة الكتب الثقافية - بريوت - 1408ه�، ط: 1، حتقيق: �سامل اأحمد ال�سلفي108/1 والفقيه واملتفقه، 
لأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، ط: دار ابن اجلوزي - ال�سعودية - 1421ه�، ط: 
2، حتقيق: اأبو عبدالرحمن عادل بن يو�سف العزازي )259/1( واأ�سول الفقه الذي ل ي�سع الفقيه جهله 

�ص115، ومعامل اأ�سول الفقه عند اأهل ال�سنة واجلماعة، �ص 266.
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]النحل:44[؛ ولذا فقد جاءت ال�سنة مبينة للقراآن الكرمي كا�سفة عن اأ�سراره، 

مو�سحة مراد اهلل من اآياته، مف�سلة اأحكامه واأوامره ونواهيه.

وال�سنة هي احلكمة املق�سودة يف قوله : )ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی( ]اآل عمران:164[. 
قال ال�سافعي: “�سمعت من اأر�سى من اأهل العلم بالقراآن يقول: احلكمة 
 ،S ر�سول اهلل  �سنة  اإل  يقال احلكمة هنا  اأن  ر�سول اهلل...فلم يجز  �سنة 
اأنها مقرونة مع الكتاب، واأن اهلل افرت�ص طاعة ر�سوله، وحتم على  وذلك 

النا�ص اتباع اأمره”)1(.

الإ�سالمي  الت�سريع  اأحكام  اأكرث  اأن  يجد  تعالى  اهلل  كتاب  يف  واملتاأمل 
جاءت جمملة؛ وبينتها ال�سنة النبوية املطهرة، ويظهر هنا دور العدد يف بيان 

ال�سنة للقراآن يف هذه الأحكام ال�سرعية.

فال�سنة النبوية مبينًة للقراآن، مقيدًة ملطلقه، ومخ�س�سًة لعامه، ومبينًة 
ملجمله، ومف�سرًة ملبهمه، وقد جاءت ال�سنة باأحاديث كثرية لتبني عدد ركعات 
ال�سالة، وم�سافة الق�سر، وعدد ال�سلوات النوافل، وكذلك مقادير الزكاة، 
وال�سوم واحلج، واأركانه، وما يت�سل به فاأكرث بيان ال�سنة للقراآن يعتمد على 
العدد، ول جمال هنا للتو�سع يف ال�ست�سهاد على ذكر ذلك بقدر تو�سيح اأن 

للعدد دوًرا وا�سًحا يف هذا البيان من ال�سنة للقراآن الكرمي.

يقول الأ�ستاذ الدكتور عيا�ص ال�سلمي: “�سنة مبينة للقراآن، كال�سنة التي 
تخ�س�ص القراآن اأو تبني جممله، مثل ما روي عن النبي S من �سفة ال�سالة 

و�سفة احلج، فهذا بيان ملا يف القراآن من الأمر بال�سالة واحلج”)2(.
)1( انظر: اأحكام القراآن، ملحمد بن اإدري�ص ال�سافعي، ط: دار الكتب العلمية - بريوت - 1400ه�، حتقيق: 

عبدالغني عبداخلالق)28/1( والر�سالة �ص 78. وال�سنة، ملحمد بن ن�سر املروزي )108/1(
 ،1 ط:  الريا�ص،  التدمرية،  دار  ال�سلمي،  عيا�ص  اأ.د.  جهله  الفقيه  ي�سع  ل  الذي  الفقه  اأ�سول  )2( انظر: 

1426ه� - 2005م، �ص 115.
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ويقول الدكتور محمد الزحيلي: “وكذلك كل لفظ جممل اإذا حلقه ن�ص 
ًرا، ول يحتمل التاأويل  من ال�سارع يبني تف�سريه، ويزيل اإجماله، ي�سبح مف�سمَّ
)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ(  اخلطاأ:  القتل  يف  تعالى  كقوله  التخ�سي�ص،  اأو 
]الن�ساء:92[، فلفظ )دية( جممل، فجاءت ال�سنة فبيمَّنت املقدار واحلدود واأنواع 

جممل،  فهو  ال�سيام،  اأو  احلج،  اأو  الزكاة،  اأو  ال�سالة،  لفظ  ومثله  الدية، 
دللة  معناها  على  تدل  رة  مف�سمَّ فاأ�سبحت  ذلك،  كل  وبيمَّنت  ال�سنة  وجاءت 
وردت  التي  الألفاظ  �سائر  وكذا  التخ�سي�ص،  اأو  التاأويل  حتتمل  ل  وا�سحة 
جمملة، ثم بّينها القراآن اأو ال�سنة،... ولذلك كانت ال�سنة مبّينة للقراآن”)1(.

 

)1( انظر: الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي، اأ.د. محمد م�سطفى الزحيلي، ط: دار اخلري للطباعة والن�سر 
والتوزيع، دم�سق - �سوريا، ط: 2، 1427ه� - 2006 م0)91/2(.
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املبحث الرابع
اأثر العدد يف االإجماع واأثره الفقهي

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف االإجماع

الإجماع لغة يعني التفاق، يقال: اأجمعت الأمة على كذا، اأي اتفقوا عليه، 
�سمم  اإذا  كذا،  على  راأيه  فالن  اأجمع  يقال:  العزم،  ت�سميم  باإزاء  ويطلق 

عزمه عليه)1(، ومنه قوله تعالى: )ٿ   ٹ  ٹ( ]يون�ص:71[.

وا�سطالًحا هو: “اتفاق جمتهدي علماء الع�سر من اأمة محمد S بعد 
وفاته على اأمر من اأمور الدين”.)2(

فاق جُمتهدي ع�سر من الع�سور من اأمة محمد S بعد  وقيل: هو: “اتِّ
وفاته على اأمر ديني”)3(.

�سرح التعريف)4(: 

اتفاق: احرتاز من الختالف وعدم التفاق، فاإنه ل يعترب اإجماًعا، لأنه 
ي�سرتط اتفاق جميع املجتهدين، فاإن اتفق البع�ص اأو الأكرث ل يعد اإجماًعا.

)1( انظر مادة )جمع( يف: القامو�ص املحيط )15/3(.
الناظر  ورو�سة   .)105/2( والتلويح   ،)196/1( لالآمدي  والإحكام   ،)173/1( امل�ست�سفى  )2( انظر: 

)439/2(. والتقرير والتحبري )106/3(
)3( انظر: امل�ست�سفى )173/1(، والإحكام لالآمدي )196/1(، ورو�سة الناظر )439/2( والبحر املحيط 

)487/3( واإر�ساد الفحول �ص132.
ورو�سة   )487/3( املحيط  والبحر   ،)211/2( املنري  الكوكب  و�سرح   ،)173/1( امل�ست�سفى  )4( انظر: 

الناظر )439/2(.و�سرح مخت�سر الرو�سة )5/3(.



77

العدد عند األصوليني يف األدلة الشرعية

جمتهدي: احرتاز من اتفاق غري املجتهدين، فاإنه ل يعترب ول يعد اإجماًعا 
كاتفاق العوام وغريهم ممن لي�سوا من اأهل العلم.

ع�سر من الع�سور: احرتاز من ع�سر معني كع�سر ال�سحابة مثاًل كما 
يقول بع�ص العلماء.

علماء  كاتفاق  غريها،  من  املجتهدين  من  احرتاز   :S محمد  اأمة  من 
اليهود والن�سارى، ونحوهم من الكفار على اأحكام دينهم، فاإنه لي�ص اإجماًعا 

�سرعًيا بالإ�سافة اإلينا.

بعد وفاته S: احرتاز من التفاق يف حياته S فانه ل يعد اإجماًعا.

اتفاق  اأو فرًعا، احرتاز من  اأ�ساًل  بالدين لذاته  يتعلق  اأمر ديني::  على 
جمتهدي الأمة على اأمر دنيوي، كامل�سلحة يف اإقامة متجر، اأو حرفة، اأو على 
بع�ص  كاتفاقهم على  بوا�سطة،  بل  لذاته،  بالدين  يتعلق  لكنه ل  ديني،  اأمر 
م�سائل العربية، اأو اللغة، اأو احل�ساب ونحوه، واإن اأدخل بع�ص العلماء ذلك 

من الإجماع.

املطلب الثاين
ا�صرتاط بلوغ عدد التواتر يف االإجماع

على  الإجماع،  يف  التواتر  عدد  بلوغ  ا�سرتاط  يف  الأ�سوليون)1(  اختلف 
قولني م�سهورين، كما يلي: 

القول الأول: اأنه ل ي�سرتط يف اأهل الإجماع اأن يبلغوا عدد التواتر، فطاملا 
قال جمهور  وبهذا  وي�سري حجة،  الإجماع،  وقع  بهم،  التفاق  حدث 

الأ�سوليني)2(.
وتي�سري   ،)312/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)250/1( لالآمدي  والإحكام   ،)88/1( امل�ست�سفى  )1( انظر: 

التحرير )225/3(، ورو�سة الناظر )450/2(.
)2( انظر امل�سادر ال�سابقة.
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الإجماع، حتى يح�سل،  التواتر يف  بلوغ عدد  ي�سرتط  اأنه  الثاين:  القول 
وبهذا قال بع�ص الأ�سوليني منهم القا�سي اأبو بكر الباقالين، واإمام 

احلرمني، وابن ال�سبكي)1(.

اأدلة القول الأول)2(: 

اأن احلجة يف قول جمتهدي علماء الأمة؛ ل�سيانتها عن اخلطاأ، وقد . 1
وقع باجتهادهم، اأيًّا كان العدد.

اأنه اإذا مل يكن على الأر�ص �سواهم، ومل يبلغوا حد التواتر، فهم على . 2
احلق يقيًنا؛ �سيانة لهم عن التفاق على اخلطاأ.

 قال ابن قدامة يف الرو�سة)3(: “ول ي�سرتط يف الإجماع اأن يبلغوا عدد 
يكن  فاإذا مل  الأمة عن اخلطاأ،...  ل�سيانة  قولهم؛  لأن احلجة يف  التواتر؛ 
على الأر�ص م�سلم �سواهم، فهم على احلق يقيًنا؛ �سيانة لهم عن التفاق 

على اخلطاأ”. 

اأدلة القول الثاين)4(: 

اأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب وال�سنة، وما دون التواتر، . 1
وهو خرب الآحاد بعدم بلوغ اأهل الإجماع عدد التواتر ل يقطع به، فكيف 

يثبت به املقطوع؟ ومن ثم ي�سرتط بلوغ عدد التواتر يف اأهل الإجماع.

الرد عليهم: 

باأدلة القول الأول وهم اجلمهور باأن احلجة يف قولهم ل�سيانة الأمة عن 
اخلطاأ؛ فاإذا مل يكن على الأر�ص جمتهد �سواهم ومل يبلغوا حد التواتر، فال 

�سك اأنهم على احلق يقيًنا، ويوؤخذ باجتهادهم.
)1( انظر: جمع اجلوامع )181/2( ومخت�سر ابن احلاجب )36/2(، وفواحت الرحموت )221/2(.

)2( انظر امل�سادر ال�سابقة.
)3( انظر: رو�سة الناظر )450/2(..

 ،)36/2( احلاجب  ابن  )181/2(ومخت�سر  اجلوامع  وجمع  )�ص241(،  الف�سول  تنقيح  �سرح  )4( انظر: 
وفواحت الرحموت )221/2(.
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الراجح: 

هو قول اجلمهور من عدم ا�سرتاط عدد التواتر يف اأهل الإجماع؛ لقوة 
اأدلتهم؛ و�سعف اأدلة الفريق الثاين. واهلل اأعلم. 

 

املطلب الثالث
هل ينعقد االإجماع بقول االأكرثين من اأهل الع�صر؟

اختلف الأ�سوليون)1( يف هذه امل�ساألة على اأقوال اأ�سهرها قولن: 

فاإن  الع�سر،  اأهل  من  الأكرثين  بقول  ينعقد  ل  الإجماع  الأول:  القول 
اأو الثنني تقدح يف حجية الإجماع، ول جتعله حجة  الواحد  مخالفة 
من  الجتهاد  اأهل  من  الكل  اتفاق  الإجماع  يف  ي�سرتط  اإذ  به؛  يعتد 

علماء كل ع�سر. وبهذا قال جمهور الأ�سوليني)2(.

لأن  الثنني؛  اأو  الواحد  مخالفة  مع  ينعقد  الإجماع  اأن  الثاين:  القول 
الإمام  قال  وبهذا  بهم،  يعتد  ل  اجلماعة  عن  �سذوذ  مخالفتهم 
محمد بن جرير الطربي، واجل�سا�ص اأبو بكر الرازي، واأبو احل�سني 

اخلياط)3(.

اأدلة القول الأول -وهم اجلمهور)4(-: 

اأن الع�سمة اإمنا تثبت لالأمة بكليتها، واتفاق الأكرث لي�ص اإجماع جميع . 1
العلماء.

وامل�سودة   ،)316/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)235/1( لالآمدي  والإحكام   ،)168/1( امل�ست�سفى  )1( انظر: 
)�ص 329(.

)2( انظر امل�سادر ال�سابقة.
الناظر  ورو�سة   )721/1( للجويني  والربهان   ،)704/2( ال�سريازي  اإ�سحاق  لأبي  اللمع  �سرح  )3( انظر: 

.)466/2(
وامل�سودة   ،)316/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)235/1( لالآمدي  والإحكام   ،)168/1( امل�ست�سفى  )4( انظر: 

)�ص 329(.
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اأن اتفاق الأكرث هو مما اختلف فيه، وقد قال : )جئ  حئ   مئ  ىئ  . 2
)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    : ]الن�ساء:59[، وقال  يئ  جب       حب  خب( 

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ( ]ال�سورى:10[، اإذا هو لي�ص باإجماع بل قد خولف 
فيه، فال يكون حجة، ويرد هذا الختالف اإلى الكتاب وال�سنة.

من . 3 املجتهدين  من  للمخالف  يجوز  اأنه  على    ال�سحابة  اإجماع 
ال�سحابة اأن يخالف، فدل على اأن الإجماع ل يكون بالأكرث بل بالكل.

قد وردت ن�سو�ص كثرية يف الكتاب وال�سنة تدل على قلة اأهل احلق . 4
وقوله  ]املائدة:103[،  يب(  ىب     )مب    : كقوله  الأكرثين،  وذم 
S: »بداأ الإ�سالم غريًبا، و�سيعود غريًبا، فطوبى للغرباء«)1(، فهذه 
الأقل يكون معه  الأقل: لأن  اأحياًنا مع  يكون  اأن احلق  اأدلة تدل على 

الدليل، ولي�ص بال�سرورة اأن ما قاله الأكرث هو ال�سحيح.

الطربي،  جرير  بن  محمد  الإمام  قال  -وبهذا  الثاين  القول  اأدلة 

واجل�سا�س اأبو بكر الرازي، واأبو احل�سني اخلياط)2(-: 

اأن مخالفة الواحد اأو الثنني �سذوذ عن اجلماعة ل يعتد به.. 1

نهى ر�سول اهلل S عن مخالفة اجلماعة يف اأكرث من حديث، فقد قال . 2
S: »عليكم بال�سواد الأعظم«)3(، وقوله S: »ال�سيطان مع الواحد، 
)1( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بيان اأن الإ�سالم بداأ غريًبا و�سيعود غريًبا واإنه ياأرز بني 

امل�سجدين، حديث )145(.
الناظر  ورو�سة   ،)721/1( للجويني  والربهان   ،)704/2( ال�سريازي  اإ�سحاق  لأبي  اللمع  �سرح  )2( انظر: 

.)466/2(
)3( حديث �سعيف: اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، كتاب الفنت، باب ال�سواد الأعظم، حديث )3950( وعبد بن 
حميد يف م�سنده )367/1( حديث )1220( من حديث اأن�ص بن مالك، و�سعفه ابن عدى يف: الكامل يف 
�سعفاء الرجال )79/2( و)328/6( وعلة �سعفه: معان بن رفاعة، �سعفه اأهل العلم، فقد �سعفه يحيى 
ابن معني، وقال اأبو حامت الرازي: لي�ص بحجة، وقال ابن حبان: ا�ستحق الرتك، و�سعفه �ساحب م�سباح 

الزجاجة )169/4(، حديث )1395(. 
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وهو من الثنني اأبعد«)1(، وقوله S: »من �سّذ �سّذ يف النار«)2(، فهذه 
الأحاديث تدل على اأن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد اأو الثنني؛ 

لأن مخالفتهما ل يعتد بها، ول توؤثر يف الإجماع.

الرد عليهم)3(: 

واتفاق  الوفاق،  بعد  باملخالفة  يتحقق  اإمنا  اجلماعة  عن  ال�سذوذ  اأن 
جمتهدي الع�سر، اأما اخلالف قبل التفاق فال يعد �سذوًذا، ول يكون قول 

الأكرث اإجماًعا.

اإمنا . 1 يخالف اجلماعة،  �سذوذ من  تدل على  التي  الأحاديث  اأن هذه 
هي موجهة على اأنه اخلارج على اجلماعة، على وجه يثري الفتنة، كما 

. فعلت اخلوارج يف عهد علي

الراجح: 

مييل الباحث اإلى قول اجلمهور من عدم انعقاد الإجماع بقول الأكرثين 
لالأمة  تثبت  والع�سمة  اجلمهور،  اأدلة  لقوة  الع�سر؛  اأهل  جمتهدي  من 
بكليتها، والأكرث لي�ص كل الأمة بل بع�ص الأمة، واإن كان الأكرث قد يكون معه 

احلق، اإل اأن يف الإجماع ي�سرتط اتفاق الكل.
)1( حديث �سعيف: وعلته معتمر بن �سليمان �سعفه اأهل العلم، واحلديث اأخرجه اأبو نعيم يف احللية )37/3(، 
واحلاكم يف امل�ستدرك )201/1( حديث )397( من حيث ابن عبا�ص، واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك 
)200/1( حديث )392( من حديث ابن عمر ، قال املناوي: قال ابن حجر  يف تخريج املخت�سر: 
حديث غريب خرجه اأبو نعيم يف احللية والاللكائي يف ال�سنة ورجاله رجال ال�سحيح لكنه معلول، فقد 
بن  معتمر  على  فيه  اختلف  لكن  ال�سحيح،  �سرط  على  ب�سحته  حكمت  محفوًظا  كان  لو  احلاكم:  قال 
�سليمان على �سبعة اأقوال، فذكرها، وذلك مقت�سى لال�سطراب وامل�سطرب من اأق�سام ال�سعيف. انظر 

في�ص القدير للمناوي )271/2(. 
)2( اإ�سناده �سحيح: اأخرجه الرتمذي يف �سننه، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، حديث )2165(، 
واأحمد يف م�سنده ))18/1( حديث )114(، واحلاكم يف امل�ستدرك)197/1-199(حديث )390، 387( 
الباري  وفتح   ،)249/4( الراية  ن�سب  انظر:  العلم،  اأهل  اإ�سناده  و�سحح   ، اخلطاب  بن  عمر  عن 

..)316/13(
وامل�سودة   ،)316/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)235/1( لالآمدي  والإحكام   ،)168/1( امل�ست�سفى  )3( انظر: 

)�ص 329(
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ثمرة اخلالف يف امل�ساألة: 

يعد  ول  الأكرث،  بقول  يعتد  ل  اجلمهور-  -وهم  الأول  القول  على  اأنه 
اتفاقهم اإجماًعا، ويجوز مخالفته، كما ل يعد مخالفه عا�سًيا اأو اآثًما.

ومن  واجل�سا�ص  الطربي  جرير  ابن  -وهم  الثاين  القول  على  اأما 
اأيدهما- فيعتد بقول الأكرث، ويعدُّ اإجماًعا، ومن ثم ل يجوز مخالفته، ويكون 

مخالفه عا�سًيا واآثًما. 

املطلب الرابع
عالقة العدد مب�صاألة االأخذ باأقل ما قيل يف االإجماع، 

واأثرها الفقهي

“اإن دية الكتابي ثلث   :� ال�سافعي  اأن قول الإمام  ظن بع�ص العلماء 
دية امل�سلم”)1( اأخًذا باأقل ما قيل يف ديته، م�ستنًدا يف ذلك على الإجماع، 

وهو غري �سحيح.

واأوجه  الأربعة،  الأئمة  اأقوال  بعر�ص  امل�ساألة  هذه  يف  العدد  اأثر  ويظهر 
الختالف فيما بينهم، حيث يوؤثر ذلك يف الفروع الفقهية املبنية على هذا 

الختالف، والذي يت�سح كما يلي: 

حيث ذهب الإمام اأبو حنيفة)2(اإلى اأن دية الكتابي هي دية امل�سلم كاملة.

وذهب الإمامان مالك واأحمد)3( يف الرواية املعتمدة يف املذهب اأن دية 
�سنة  ط.2،  -بريوت،  املعرفة  دار  ط.  204ه�(،  )ت:  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  محمد  لالإمام  الأم  )1( انظر: 

1393ه�، )305/1( و)321/7(.
وبدائع   ،)84/22( بريوت،  املعرفة،  دار  ط.  483ه�(،  )ت:  ال�سرخ�سي  الدين  ل�سم�ص  املب�سوط  )2( انظر: 

ال�سنائع )255/7(
 - العلمية - بريوت  الكتب  دار  املالكي، ط:  اأحمد  بن  لأبي عبداهلل محمد  الفا�سي،  مياره  �سرح  )3( انظر: 

1420ه� - 2000م، ط: 1، حتقيق: عبداللطيف ح�سن عبدالرحمن )472/2(، وبلغة ال�سالك لأقرب =
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الكتابي على الن�سف من دية امل�سلم.

وذهب الإمام ال�سافعي اإلى اأن دية الكتابي ثلث دية امل�سلم، ووافقه الإمام 
اأحمد يف رواية عنه يف ذلك)1(.

يف  واحتج  الدية  ثلث،  واليهودي  الن�سراين  “ودية   : ال�سافعي  قال 
اليهودي  دية  يف  الفقهاء  اختلف  املاوردي:  قال   .” ذلك بعمر وعثمان
وهو  اأحدها:  مذاهب:  اأربعة  على  واملعاهدين  الذمة  اأهل  من  والن�سراين 
ابن  ال�سحابة  من  قال  وبه  �سواء،  امل�سلم  كدية  اأنها  حنيفة:  اأبي  مذهب 
واأبو يو�سف ومحمد،  الثوري  الفقهاء  الزهري، ومن  التابعني  م�سعود، ومن 
بن  عمر  قال  وبه  امل�سلم،  دية  ن�سف  اأنها  مالك  مذهب  وهو  والثاين: 
عبدالعزيز وعروة بن الزبري، والثالث: وهو مذهب اأحمد بن حنبل: اإن قتل 
عمًدا فمثل دية امل�سلم كقول اأبي حنيفة، واإن قتل خطاأً فن�سف دية امل�سلم 
كقول مالك، والرابع: وهو مذهب ال�سافعي: اأن ديته ثلث دية امل�سلم يف العمد 

.)2(
 واخلطاأ، وبه قال من ال�سحابة عمر وعثمان

قال الإمام اأبو املظفر ال�سمعاين: “اأقل ما قيل: هو اأن يختلف املختلفون 
يف مقدر بالجتهاد على اأقاويل، فيوؤخذ باأقلها عند اإعواز احلكم، فهذا على 
�سربني: اأحدهما: اأن يكون فيما اأ�سله براءة الذمة، فاإن كان الختالف يف 
وجوب احلق، و�سقوطه كان �سقوطه اأولى من وجوبه؛ ملوافقة براءة الذمة ما 
مل يقم دليل الوجوب، فاإن كان الختالف يف وجوب احلق و�سقوطه يف قدره 

بعد التفاق على وجوبه كدية الذمي اإذا وجبت على قاتله”)3(.
= امل�سالك، لأحمد ال�ساوي، ط: دار الكتب العلمية -بريوت - 1415ه� - 1995م، الطبعة: 1، حتقيق: 
بن  لعبداهلل  ال�سيباين،  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  واملغني   ،)190/4( �ساهني  عبدال�سالم  محمد 

اأحمد بن قدامة املقد�سي اأبو محمد، ط: دار الفكر - بريوت - 1405، ط: 1، )291/8(.
)1( انظر: الأم )305/1( و)321/7(.واحلاوي الكبري لعلي بن محمد املاوردي )ت: 450ه�(، ط. دار الكتب 

العلمية -بريوت، ط.1، �سنة 1419ه�، 1999م، )125/12، 308(.
)2( انظر: الأم )305/1( و)321/7(.واحلاوي الكبري )125/12، 308(.

ال�سبكي  الدين  لتاج  احلاجب  ابن  مخت�سر  عن  احلاجب  ورفع   ،)91/2( الأ�سول،  يف  الأدلة  )3( قواطع 
.)259/2(



84

د.   دسوقي يوسف دسوقي نصر

فهل يعد الأخذ باأقل ما قيل مت�سًكا بالإجماع؟

اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة اأقوال م�سهورة: 

القول الأول: الأخذ باأقل ما قيل لي�ص مت�سًكا بالإجماع، واإلى هذا ذهب 
�سيعر�سها  قوية  اأدلة  ولهم  وحديًثا،  قدمًيا  الأ�سوليني)1(  جمهور 

الباحث بعد ذكر القولني الآخرين.

بع�ص  ون�سب  بالإجماع،  مت�سًكا  يعد  قيل  ما  باأقل  الأخذ  الثاين:  القول 
العلماء هذا القول لالإمام ال�سافعي، وهو غري �سحيح كما و�سح ذلك 
كثري من علماء ال�سافعية منهم الغزايل، حيث قال: “وهو �سوء ظن 

.)2(” بال�سافعي

واإلى  باإجماع،  ولي�ص  ودليل  حجة  قيل  ما  باأقل  الأخذ  الثالث:  القول 
من مذهب  ال�سحيح  “هو  وقال:  الإبهاج)3(،  ال�سبكي يف  هذا ذهب 

ال�سافعي”)4(.

اأدلة القول الأول -وهم اجلمهور-)5(: 

اإن . 1 يقال:  فكيف  قيل،  ما  باأقل  الكتفاء  �سحة  على  يجمعوا  مل  اأنهم 
الأخذ به اأخذ مبا اتفق عليه. 

لو كان الأخذ باأقل ما قيل اإجماًعا لكان مخالفه خارًقا لالإجماع، واإمنا . 2
اخلالف يف �سقوط الزيادة -اأي ما زاد عن الثلث يف الدية مثاًل- وهو 

مختلف فيه، فكيف يكون اإجماًعا؟
)1( انظر: �سرح مخت�سر الرو�سة )135/3(.
)2( انظر: الإبهاج يف �سرح املنهاج )176/3(.

)3( انظر امل�سدر ال�سابق )177-176/3(.
)4( انظر ال�سابق.

)5( انظر: امل�ست�سفى )216/1(، والإحكام لالآمدي )281/1(، والإحكام لبن حزم )ت: 456ه(، ط. دار 
احلديث، القاهرة، ط.1، 1404ه، )404/3(، وفواحت الرحموت )241/2(، ورو�سة الناظر )502/2-

.)503
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خارًقا  مخالفه  لكان  اإجماًعا  كان  “ولو  الرو�سة:  يف  قدامة  ابن  قال 
لالإجماع، وهذا ظاهر الف�ساد، واهلل  اأعلم”)1(.

وقال ال�سيخ ال�سنقيطي : “اأظهر دليل على عدم كونه اإجماًعا جواز 
مخالفته، حيث خالف احلنابلة واملالكية واحلنفية قول ال�سافعي، ومل يكونوا 

خارقني لالإجماع”)2(.

اأ ذلك اأكرث  اأدلة القول الثاين -وهو ما ن�سب لالإمام ال�سافعي، وخطَّ
ال�سافعية-)3(: 

اأن الأخذ باأقل ما قيل اأخذ بقدر متفق على اعتباره بني اجلميع، حيث . 1
اإن مذهب احلنفية مثاًل يف دية الكتابي هي دية امل�سلم كاملًة تعترب 
الثلث وزيادة ثلثني، ومذهب املالكية واملعتمد من مذهب احلنابلة هي 
الن�سف من دية امل�سلم تعترب الثلث وزيادة �سد�ص، ف�سار الثلث قدًرا 
متفًقا عليه بني اجلميع، واإمنا الختالف يف الزيادة التي فوق الثلث.

قيل  ما  باأقل  الأخذ  يتم  “واإمنا  املحيط)4(:  البحر  يف  الزرك�سي  قال 
ب�سروط: اأحدها اأن ل يكون اأحد قال بعدم وجوب ال�سيء: واإل مل يكن الثلث 

دية الذمي مثاًل اأقل الواجب، بل ل يكون هناك �سيء هو الأقل.

ثانيها: اأن ل يكون اأحد قال بوجوب �سيء من ذلك النوع، كما لو قيل: اإنه 
واإن  الثلث،  القائل ل يكون موافًقا على وجوب  يجب هاهنا فر�ص فاإن هذا 
نق�ص ذلك عن قيمة الفر�ص والقائل بالثلث ل يقول بالفر�ص، واإن نق�ست 

قيمتها عن ثلث الدية، فال يكون هناك �سيء هو اأقل.
)1( انظر: رو�سة الناظر )503/2(.

عبدالقادر  بن  املختار  محمد  بن  الأمني  ملحمد  الناظر،  رو�سة  على  الفقه  اأ�سول  يف  مذكرة  )2( انظر: 
ال�سنقيطي، �ص 189.

لالإ�سنوي  438(والتمهيد   ،339/4( الفقه  اأ�سول  يف  املحيط  البحر   )216/1( امل�ست�سفى  )3( انظر: 
لبن  والإحكام   ،)187/2( اجلوامع  جمع  على  املحلى  و�سرح   ،)176/3( والإبهاج   ،)267/4(

حزم)54/5(.
)4( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )439/4، 438(.
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اأخذ غري الأقل واإل كان ثبوته بذلك الدليل ل  اأن ل يوجد دليل  ثالثها: 
بهذا الطريق.

رابعها: اأن ل يوجد دليل يدل على ما هو زائد واإل وجب العمل به، وكان 
بثالثة  اجلمعة  بانعقاد  ال�سافعي  يقل  مل  ولهذا  الأ�سل،  هذا  حلكم  مبطاًل 
على  الدليل  لقيام  قيل  ما  اأقل  كان  واإن  ثالًثا  الكلب  ولوغ  من  بالغ�سل  ول 
ا�سرتاط ما �سار اإليه، وقال بع�ص الف�سالء الأخذ باأقل ما قيل عبارة عن 
والأخذ مبا يخرج  الرباءة،  اأ�سله  امل�سكوك فيه فيما  باملحقق وطرح  الأخذ 
باأكرث يف  الأخذ  ولذلك جعل  الذمة؛  ا�ستغال  اأ�سله  فيما  بيقني  العهدة  عن 
ال�سرب الثاين، وهو ما اأ�سله ا�ستغال الذمة مبنزلة الأخذ بالأقل يف الأول”.

اأدلة القول الثالث -وهو ما ذهب اإليه ال�سبكي-)1(: 

به . 1 الحتجاج  لأن  باإجماع؛  ولي�ص  ودليل،  حجة  قيل  ما  باأقل  الأخذ 
مركب من اأمرين: 

اأ.   الأخذ به اأخذ بقدر متفق على اعتباره بني اجلميع.

ب. الأخذ باأقل ما قيل فيه مت�سك بالرباءة الأ�سلية، فالزائد ننفيه 
فالأمة  امل�ساألة،  يف  �سرعي  ن�ص  وجود  لعدم  الأ�سلية؛  بالرباءة 
�سغلت قطًعا بالقدر املتفق عليه، وهي تقت�سي بعدم وجوب الزيادة 

على ذلك، ب�سرط عدم وجود ن�ص من ال�سارع يف امل�ساألة.

باملتحقق،  الأخذ  عن  عبارة  بالأقل  “الأخذ  ال�سبكي:  الدين  تاج  يقول 
وطرح امل�سكوك فيما اأ�سله الرباءة، والأخذ مبا مل يخرج عن العهدة يتعني 
فيما اأ�سله ا�ستغال الذمة، هذا حقيقته فافهمه، ولذلك جعل الأخذ بالأكرث 
يف ال�سرب الثاين -وهو ما اأ�سله �سغل الذمة- مبنزلة الأخذ بالأقل يف الأول. 

)1( انظر: الإبهاج)176/3(، ورفع احلاجب عن مخت�سر ابن احلاجب )260/2(.
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وقد وهم بع�ص ال�سعفة فاأورد عدد اجلمعة �سوؤاًل على ال�سافعيني، ومل يعلم 
اأن الأخذ فيه بالأكرث مبنزلة الأخذ يف دية اليهودي بالأقل”)1(. 

وقال: “اأخذ ال�سافعي باأقل ما قيل اإذا مل يجد دلياًل كما قيل دية الكتابي 
الثلث، وقد قيل الن�سف وقيل الكل بناء على الإجماع والرباءة الأ�سلية قيل 
يجب الأكرث ليتقن اخلال�ص، قلنا: حيث يتيقن ال�سغل والزائد مل يتيقن”)2(.

الراجح: 

يذهب الباحث اإلى ترجيح القول الأول -وهو قول اجلمهور- باأن الأخذ 
فهم  اجلمهور؛  اأدلة  لقوة  بالإجماع؛  مت�سًكا  لي�ص  الأقوال  من  قيل  ما  باأقل 
يعدُّ خارًقا  ل  اأن مخالفه  كما  القدر،  بهذا  الكتفاء  على �سحة  يجمعوا  مل 

لالإجماع.

اأثر هذا الختالف يف بع�ص الفروع الفقهية املبنية على هذه امل�ساألة: 

يت�سح اأثر اختالف الأ�سوليني يف عدم الأخذ باأقل ما قيل من الأقوال اأنه 
من الإجماع، اأو الأخذ بذلك يف بع�ص الفروع الفقهية كما يلي: 

اأثر العدد يف م�ساألة الأخذ . 1 دية الكتابي، وقد �سبق عر�سها لتو�سيح 
باأقل ما قيل.

دية القتل اخلطاأ عند ال�سافعي، وهي مئة من الإبل مخم�سة: ع�سرون . 2
بنت مخا�ص، وع�سرون بنت لبون، وع�سرون ابن لبون، وع�سرون حقة، 

وع�سرون جذعة، فهذا اأقل ما قيل يف امل�ساألة)3(.
)1( انظر: رفع احلاجب عن مخت�سر ابن احلاجب )260/2(، والإبهاج )176/3(.

)2( انظر: الإبهاج )175/3(.
)3( انظر: اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�سة الطالب، لزكريا الأن�ساري، ط: دار الكتب العلمية - بريوت - 1422ه� 
فرج  بن  لأحمد  البيهقي،  خالفيات  )47/4(.ومخت�سر  تامر،  محمد  محمد  د.  حتقيق:   ،1 2000م،:   -
اللخمي ال�سافعي، ط: مكتبة الر�سد - ال�سعودية - الريا�ص - 1417ه� - 1997م، ط: الأولى، حتقيق: د. 
ذياب عبدالكرمي ذياب عقل، )365/4(، وال�ستذكار لأبي عمر يو�سف بن عبدالرب )ت: 463ه�(، ط. دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط.1، �سنة 2000م، ط: 1، حتقيق: �سامل محمد عطا-محمد علي معو�ص )48/8(.
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وقال غريه من العلماء: اأرباًعا: خم�سة وع�سرون بنت مخا�ص، وخم�سة 
وع�سرون  وخم�سة  جذعة،  وع�سرون  وخم�سة  لبون،  بنت  وع�سرون 

حقة)1(.

 امل�سح على اخلفني للمقيم غري امل�سافر، وهو امل�سح خم�ص �سلوات، . 3
وهو اأقل ما قيل، فلما اختلفوا اأخذ بع�ص العلماء بهذا القول، وترك 

ما زاد على ذلك)2(.

وقد اختلف العلماء يف امل�ساألة على اأربعة اأقوال م�سهورة، هي كما يلي: 

القول الأول: فمن العلماء من قال: مي�سح متام يوم وليلة للحديث: »مي�سح 
يوًما وليلة«)3(-وهو  اأيام ولياليهن، واملقيم  امل�سافر على خفيه ثالثة 
اخلطاب  بن  عمر  قول  ذلك  ويوؤيد   ، حنبل)4(  بن  اأحمد  مذهب 

: »مي�سح اإلى ال�ساعة التي تو�ساأ فيها«)5(.

القول الثاين: ومنهم من قال: وقت امل�سح: من احلدث اإلى احلدث، وهو 
وتو�سيح ذلك  الراأي)6(.  واأ�سحاب  وال�سافعي  الثوري  �سفيان  مذهب 

)1( انظر امل�سادر ال�سابقة.
الني�سابوري،  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  محمد  بكر  لأبي  والختالف،  والإجماع  ال�سنن  يف  الأو�سط  )2( انظر: 
اأحمد بن محمد حنيف،  اأبو حماد �سغري  د.  الأولى، حتقيق:  الريا�ص - 1985م، ط:  دار طيبة -  ط: 

.)445/1(
الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،)21900( حديث   )213/5( م�سنده  يف  اأحمد  اأخرجه  �سحيح:  )3( حديث 
)278/1(حديث )4(، ويف معرفة ال�سنن والآثار )346/1( حديث )437(، والطرباين يف املعجم الكبري 
 ، 94/4(حديث )3759(، والدارقطني يف �سننه )194/1( حديث )1( من حديث خزمية بن ثابت(

واحلديث �سححه اأكرث اأهل العلم منهم يحيى بن معني، ومنهم من �سعفه، وقال: اإنه م�سطرب.
وال�سحيح اأن احلديث بع�ص طرقه �سحيحه من طريق املهاجر، وبع�ص طرقه �سعيفة من طريق اجلديل 
فهو �سعيف، واحلديث كما قال اأهل العلم: اأ�سل من الأ�سول. انظر: البدر املنري )7/3(، و�سنن البيهقي 

الكربى )278/1(، و�سرح ابن ماجه ملغلطاي )638/1(.
)4( انظر: املغني لبن قدامة )180/1(.

)5( انظر: الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف)443/1(، واملغني )179/1(.
)6( انظر: ال�سرح الكبري للرافعي، لعبدالكرمي بن محمد الرافعي القزويني، ط: دار الكتب العلمية - بريوت 
وبدائع  عبداملوجود.)283/1(،  اأحمد  عادل  عو�ص،  محمد  علي  حتقيق:   ،1 ط:  1417ه�-1997م،   -
ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع )14/1(، والفتاوى الهندية يف مذهب الإمام الأعظم اأبي حنيفة النعمان، 

ال�سيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ط: دار الفكر - 1411ه� - 1991م )33/1(.
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باأن يلب�ص الرجل خفيه على طهارة ثم يحدث عند زوال ال�سم�ص مثاًل، 
ومل مي�سح على خفيه اإل من اآخر وقت �سالة الظهر، فله اأن مي�سح 
على خفيه اإلى اأن تزول ال�سم�ص من غٍد، واإذا زالت ال�سم�ص من غٍد، 
اأكرث من ذلك طاملا كان  اأن مي�سح  وجب عليه خلع اخلف، ولي�ص له 

مقيًما غري م�سافٍر. 

اأكرث من  الثالث: ومنهم من قال: مي�سح خم�ص �سلوات ل مي�سح  القول 
ذلك، وهو مذهب ال�سعبي واإ�سحاق واأبي ثور و�سليمان بن داود)1(.

قال الني�سابوري يف الأو�سط: “وقال بع�ص من يقول بالقول الثالث: ملا 
اختلف اأهل العلم يف هذا الباب نظرنا اإلى اأقل ما قيل وهو اأن ي�سلي 
بامل�سح خم�ص �سلوات، فقلنا به وتركنا ما زاد على ذلك ملا اختلفوا؛ 
لأن الرخ�ص ل ي�ستعمل منها اإل اأقل ما قيل، واإذا اختلفوا يف اأكرث من 

ذلك وجب الرجوع اإلى الأ�سل، وهو غ�سل الرجلني”)2(.

القول الرابع: ومنهم من قال: ل وقت للم�سح على اخلفني، وهو مذهب 
ربيعة الراأي ومالك)3(. 

املطلب اخلام�ض
عالقة العدد مب�صاألة االأخذ باأكرث ما قيل يف االإجماع، 

واأثرها الفقهي

الأخذ  م�ساألة  ال�سابقة  بامل�ساألة  يتعلق  مما  اأن  الأ�سوليني)4(  بع�ص  ذكر 
)1( انظر: الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف )445/1(، وال�ستذكار )221/1(.

)2( انظر: الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف )445/1(.
)3( انظر: املدونة الكربى، لالإمام مالك بن اأن�ص، ط: دار �سادر - بريوت، )39/1( وال�ستذكار )221/1(.
)4( انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم الأندل�سي )50/5، 49(، واملح�سول يف علم الأ�سول ملحمد بن 
عمر بن احل�سني الرازي، دار الن�سر: جامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية - الريا�ص - 1400، الطبعة: 
الأولى، حتقيق: طه جابر فيا�ص العلواين )214/6، 213(، وامل�سودة �ص 436، والبحر املحيط)339/4(، 

والتحبري �سرح التحرير )1678/4(.
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باأكرث ما قيل؛ وقالوا: ناأخذ به من قبيل الحتياط، مثل: م�ساألة دية الكتابي، 
وليخرج  بالحتياط؛  واأخًذا  لل�سبهة،  درًءا  كاملة،  الدية  تكون  قولهم:  فعلى 

عن عهد التكليف بيقني.

قال ابن حزم يف الإحكام)1(: “ومنهم من قال: بل ناأخذ باأكرث ما قيل؛ 
لأنه ل يخرج من لزمه فر�ص عما لزمه اإل بيقني، ول يقني اإل بعد اأن ي�ستوعب 
كل ما قيل”. ثم قال: “وهذا باطل؛ لأنه �سار بهذا القول قافًيا ما لي�ص له به 
علم، ومثبًتا حكًما بال برهان، وهذا حرام بن�ص القراآن واإجماع الأمة، وكل 
من خالفنا يف هذا الأ�سل، فاإنه يتناق�ص �سرورة ويرجع اإلى القول به، األ 
ترى اأننا اتفقنا كلنا على اإيجاب خم�ص �سلوات، وادعى قوم اأن الوتر فر�ص 
بدليل  ياأتوا  اأن  اإل  فيه،  اختلفوا  ملا اجتمعوا عليه وترك ما  النقياد  فوجب 

على ما زادوا”.

اأي اأن العربة بالدليل ال�سرعي، ولي�ص باأقل ما قيل، اأو اأكرث ما قيل، واإمنا 
حيثما ثبت الدليل ال�سرعي كان حكم اهلل يف امل�ساألة محل اخلالف.

قال ابن ال�سمعاين: “وهل يكون الأخذ بالأكرث دلياًل على وجهني: اأحدهما 
يكون دلياًل ول ينقل عنه اإل بدليل؛ لأن الذمة ترباأ بالأكرث اإجماًعا وبالأقل 
خالًفا، وجعلها ال�سافعي رحمة اهلل عليه منعقدة بالأربعني؛ لأن هذا العدد 

اأكرث ما قيل.

والوجه الثاين ل يكون الأخذ بالأكرث دلياًل؛ لأنه ل ينعقد من الختالف 
دليل، وال�سافعي رحمة اهلل عليه اإمنا اعترب عدد الأربعني بدليل اآخر”)2(.

وقال الزرك�سي يف البحر املحيط)3(: “وق�سم ابن ال�سمعاين امل�ساألة اإلى 
ق�سمني يخرج منهما اجلواب اأحدهما: اأن يكون ذلك فيما اأ�سله براءة الذمة، 

)1( انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم )50/5، 49(.
)2( انظر: قواطع الأدلة يف الأ�سول)45/2(، ورفع احلاجب عن مخت�سر ابن احلاجب )260/2(.

)3( انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، )338/4(.



91

العدد عند األصوليني يف األدلة الشرعية

فاإن كان الختالف يف وجوب احلق و�سقوطه كان �سقوطه اأولى ملوافقة براءة 
الذمة ما مل يقم دليل الوجوب، واإن كان الختالف يف قدره بعد التفاق على 
وجوبه كدية الذمة اإذا وجبت على قاتله فهل يكون الأخذ باأقله دلياًل؟ اختلف 
اأ�سحاب ال�سافعي فيه على وجهني، والثاين اأن يكون فيما هو ثابت يف الذمة 
كاجلمعة الثابت فر�سها اختلف العلماء يف عدد انعقادها، فال يكون الأخذ 
بالأقل دلياًل؛ لرتهان الذمة بها فال ترباأ الذمة بال�سك، وهل يكون الأخذ 
بدليل؛  اإل  ينتقل عنه  ول  دلياًل  يكون  اأحدهما  فيه وجهان:  دلياًل؟  بالأكرث 
لأن الذمة ترباأ بالأكرث اإجماًعا وبالأقل خالًفا فلذلك جعلها ال�سافعي تنعقد 
باأربعني؛ لأن هذا العدد اأكرث ما قيل، الثاين: ل يكون دلياًل؛ لأنه ل ينعقد من 

اخلالف دليل يف حكم، وال�سافعي اإمنا اعترب الأربعني بدليل اآخر”. 

وقال الرازي يف املح�سول)1(: “فاإن قلت: مل ل يجوز اأن يقال: كان يجب 
الأخذ باأكرث ما قيل؛ لأنه قد ثبت يف الذمة �سيء واختلفت الأمة يف الكمية، 
فقال قوم: هو كل الدية، وقال اآخرون: بل ن�سفها، وقال اآخرون: بل ثلثها، 
فاإذا مل حت�سل مع واحد من هذه الأقوال دللة �سمعية ت�ساقطت، ول حت�سل 
براءة الذمة باليقني اإل عند اأداء كل دية امل�سلم، فوجب القول به ليح�سل 
اخلروج عن العهدة بيقني، واجلواب: اأنه ملا كان الأ�سل براءة الذمة امتنع 
�سوى  �سمعي  دليل  يوجد  مل  فاإذا  �سمعي،  بدليل  اإل  م�سغولة  بكونها  احلكم 
الإجماع، والإجماع مل يثبت اإل يف اأقل املقادير مل يثبت �سغل الذمة اإل بذلك 
الأقل”، ثم قال: “فاإن اهلل تعالى تعبدنا بالرباءة الأ�سلية اإذا مل جند دلياًل 
�سمعيًّا ي�سرفنا عنها، فاإذا مل يوجد دليل �سمعي يدل على الزيادة علمنا اأن 

اهلل تعالى تعبدنا بالرباءة الأ�سلية”.

فالرازي يبني اأن اأكرث ما قيل ل دليل عليه، وركن اإلى الأخذ باأقل ما قيل 
)1( انظر: املح�سول يف علم الأ�سول )214/6، 213(.
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اأقل ما قيل،  اأخًذا بان�سغال الذمة بهذا القدر، وهو  على مذهبه ال�سافعي، 
واأما الأخذ باأكرث ما قيل من قبيل الحتياط، فال دليل عليه فريد. 

وقال ال�سوكاين يف اإر�ساد الفحول)1(: “وهل يكون الأخذ بالأكرث دلياًل؟ 
اأنه يكون دلياًل، ول ينتقل عنه اإل بدليل؛ لأن الذمة  فيه وجهان: اأحدهما: 
تنعقد  ال�سافعي  جعلها  فلذلك  خالف،  الأقل  ويف  اإجماًعا،  بالأكرث  ترباأ 
باأربعني؛ لأن هذا العدد اأكرث ما قيل، الثاين: ل يكون دلياًل، لأنه ل ينعقد من 

اخلالف دليل”.

اإن كان  اأن الختالف يف التقدير بالقليل والكثري  “ول يخفاك  ثم قال: 
باعتبار الأدلة ففر�ص املجتهد مبا �سح له منها مع اجلمع بينهما اإن اأمكن، 
اأو الرتجيح اإن مل ميكن، وقد تقرر اأن الزيادة اخلارجة من مخرج �سحيح 
الواقعة غري منافية للمزيد مقبولة يتعني الأخذ بها وامل�سري اإلى مدلولها، 
واإن كان الختالف يف التقدير باعتبار املذاهب، فال اعتبار عند اجلمهور 
الأخذ  من  نظره  اإليه  يوؤدي  وما  باجتهاده،  متعبد  هو  بل  النا�ص،  مبذاهب 

بالأقل اأو بالأكرث اأو بالو�سط”.

الراجح: 

وهذا الذي خل�ص اإليه ال�سوكاين هو الراجح -واهلل اأعلم- اأن النظر اإمنا 
اأو الو�سط، اأو لعتبار املذاهب، فال اعتبار  يكون للدليل ل لالأقل اأو الأكرث 

جلمهور العلماء مبذاهب النا�ص، بل مبا هو موافق للكتاب وال�سنة. 

تطبيقات فقهية على م�ساألة الأخذ باأكرث ما قيل: 

العدد الذي يتحقق به انعقاد �سالة اجلمعة.. 1

اختلف العلماء يف العدد الذي تنعقد به �سالة اجلمعة، فذهب احلنفية)2( 
)1( انظر: اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق علم الأ�سول، ا�سم املوؤلف: محمد بن علي بن محمد ال�سوكاين، دار الن�سر: 
دار الفكر - بريوت - 1412 - 1992، الطبعة: الأولى، حتقيق: محمد �سعيد البدري اأبو م�سعب، �ص 408.

)2( انظر: الهداية �سرح البداية )83/1(، وبدائع ال�سنائع )268/1(، و�سرح فتح القدير )57/2(.
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اأبي يو�سف باثنني �سوى  اأن اجلماعة تنعقد بثالثة �سوى الإمام، وعند  اإلى 
الإمام، قال الكا�ساين: “واأما الكالم يف مقدار اجلماعة، فقد قال اأبو حنيفة 

ومحمد: اأدناه ثالثة �سوى الإمام، وقال اأبو يو�سف: اثنان �سوى الإمام”)1(.

واأما املالكية)2( فقالوا: تنعقد باثني ع�سر رجاًل، وهم الذين بقوا مع النبي 
S عندما اأتت البعري محملة بالب�سائع والتجارة يف اأثناء �سالة اجلمعة، 

فخرج النا�ص وبقي اثني ع�سر رجاًل، ونزلت فيهم خواتيم �سورة اجلمعة.

جاء يف �سرح مخت�سر خليل: “ب�سرط توفر ال�سروط ككون من معه اثني 
ع�سر تنعقد بهم اجلمعة”.

واأما احلنابلة)3( فلهم ثالثة اأقوال: الأول وهو املذهب: تنعقد باأربعني، والقول 
الثاين: تنعقد بثالثة، والقول الثالث: تنعقد بخم�سني. جاء يف الكايف يف فقه ابن 
تنعقد  بهم اجلمعة، وعنه  تنعقد  اأربعني ممن  الثالث اجتماع  “ال�سرط  حنبل: 

بثالثة لأنهم جمع تنعقد بهم اجلماعة، وعنه بخم�سني واملذهب الأول”)4(.

اجلمعة  �سالة  به  تنعقد  الذي  العدد  اأن  اإلى  فذهبوا  ال�سافعية)5(  اأما 
اأربعني، وهو اأكرث ما قيل.

رجاًل،  اأربعني  من  اأقل  على  اأن اجلمعة جتب  اأحفظ  “ومل  ال�سافعي:  قال 
وقد قال غرينا: ل جتب اإل على اأهل م�سر جامع، و�سمعت عدًدا من اأ�سحابنا 
اأهل  اأربعني رجاًل، وكانوا  اإذا كانوا  اأهل دار مقام  يقولون جتب اجلمعة على 
قرية فقلنا به، وكان اأقل ما علمناه قيل به، ومل يجز عندي اأن اأدع القول به”)6(. 

)1( انظر: بدائع ال�سنائع )268/1(.
)2( انظر: مواهب اجلليل ل�سرح مخت�سر خليل، ملحمد بن عبدالرحمن املغربي اأبو عبداهلل، ط: دار الفكر - 

بريوت - 1398ه، الطبعة: الثانية )161/2(، و�سرح مخت�سر خليل )52/2(. 
)3( انظر: املغني )70/2(، والكايف يف فقه ابن حنبل )217/1(.

)4( انظر: الكايف يف فقه ابن حنبل )217/1(.
محمد  بن  محمد  بن  ملحمد  املذهب  يف  والو�سيط   ،)240/2( الكبري  واحلاوي   ،)190/1( الأم  )5( انظر: 
الغزايل اأبي حامد، ط: دار ال�سالم - القاهرة - 1417ه، ط: 1، حتقيق: اأحمد محمود اإبراهيم، محمد 

محمد تامر، )266/2(.
)6( انظر: الأم )190/1(. 
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وقال الغزايل يف الو�سيط)1(: “ال�سرط الرابع العدد فال تنعقد اجلمعة 
عندنا باأقل من اأربعني ذكوًرا مكلفني اأحراًرا مقيمني، ل يظعنون �ستاء ول 
فيه  الأربعني؟  على  زائًدا  الإمام  يكون  اأن  ي�سرتط  وهل  حلاجة،  اإل  �سيًفا 
التقدير خرب،  ينقل يف  الجتماع، ومل  املق�سود  اأن  العدد  وم�ستند  وجهان، 
اأن يف  ال�سنة  : »م�ست  اأكرث ما قيل، وقال جابر بن عبداهلل  والأربعون 
بن  عمر  ومبذهب  به،  ال�سافعي  فا�ستاأن�ص  جمعة«)2(  فوقها  فما  اأربعني  كل 

عبدالعزيز وبالحتياط”.

اأنه جعل  ُفهم عنه خطاأ  ال�سافعي حيث  الإمام  ال�سافعية عن  دافع  وقد 
الأخذ باأقل ما قيل اإجماًعا، فذكروا معنا يف هذه امل�ساألة - وهي العدد الذي 
يتحقق به انعقاد �سالة اجلمعة -اأن مذهب ال�سافعي يدور مع براءة الذمة، 
�سواء يف دية الكتابي، فاأخذ باأقل ما قيل وهو الثلث، اأم يف العدد الذي ينعقد 
به �سالة اجلمعة، فاأخذ باأكرث ما قيل وهو اأربعني، ويف كال احلالتني ل يكون 

اإجماًعا بل دلياًل وحجًة.

قال تاج الدين ال�سبكي: “الأخذ بالأقل عبارة عن الأخذ باملتحقق، وطرح 
العهدة يتعني فيما  اأ�سله الرباءة، والأخذ مبا مل يخرج عن  امل�سكوك فيما 
بالأكرث يف  الأخذ  ولذلك جعل  الذمة، هذا حقيقته فافهمه،  ا�ستغال  اأ�سله 
ال�سرب الثاين -وهو ما اأ�سله �سغل الذمة- مبنزلة الأخذ بالأقل يف الأول. 
وقد وهم بع�ص ال�سعفة فاأورد عدد اجلمعة �سوؤاًل على ال�سافعيني، ومل يعلم 

اأن الأخذ فيه بالأكرث مبنزلة الأخذ يف دية اليهودي بالأقل”)3(.

ولذا قال ال�سوكاين: “اأن يكون مما هو ثابت يف الذمة كاجلمعة الثابت 
)1( انظر: الو�سيط يف املذهب )266/2(.

)2( حديث �سعيف: اأخرجه الدارقطني يف �سننه )3/2(كتاب اجلمعة، باب من جتب عليه اجلمعة، والبيهقي 
يف معرفة ال�سنن والآثار )468/2(، حديث )1672(، وقال البيهقي: هذا حديث ل يحتج مبثله تفرد به 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن وهو �سعيف، وانظر: البدر املنري )594/4( حديث )709(، وخال�سة البدر 

املنري )210/1(حديث )721(، وتلخي�ص احلبري )55/2(حديث )622(.
)3( انظر: رفع احلاجب عن مخت�سر ابن احلاجب )260/2(، والإبهاج )176/3(.
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فر�سها مع اختالف العلماء يف عدد انعقادها فال يكون الأخذ بالأقل دلياًل؛ 
لرتهان الذمة بها، فال ترباأ الذمة بال�سك، وهل يكون الأخذ بالأكرث دلياًل 
فيه وجهان: اأحدهما اأنه يكون دلياًل، ول ينتقل عنه اإل بدليل؛ لأن الذمة ترباأ 
باأربعني؛  تنعقد  ال�سافعي  فلذلك جعلها  الأقل خالف،  اإجماًعا ويف  بالأكرث 

لأن هذا العدد اأكرث ما قيل”)1(.

 

)1( انظر: اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول، �ص 408.
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املبحث اخلام�ض
العدد يف القيا�ض، واأثره الفقهي

املطلب االأول
تعريف القيا�ض

اأوًل: تعريف القيا�س لغًة)1(: 

به.  قدرته  اإذا  بالذراع؛  الثوب  ق�ست  ومنه:  التقدير،  اللغة:  يف  القيا�ص 
يقال: ق�ست  اأي: قدرته على مثاله،  بال�سيء،  ال�سيء  قال اجلوهري: ق�ست 
)اأقي�ص واأقو�ص(، فهو من ذوات الياء والواو. وقيل: اإنه ماأخوذ يف اللغة من 
وجهني: اأحدهما: اأنه ماأخوذ يف اللغة من املماثلة من قولهم: هذا قيا�ص هذا 
الثاين:  والوجه  املتماثلني يف احلكم.  بني  هو اجلمع  القيا�ص  لأن  مثله؛  اأي 
اأ�سبته؛ لأن  اإذا  ال�سيء  اللغة من الإ�سابة من قولهم: ق�ست  اأنه ماأخوذ يف 

القيا�ص ي�سيب به احلكم)2(.

واملماثلة  والتقدير  الت�سوية  معنى  على  يدل  اللغة  يف  القيا�ص  اأن  اأي 
والإ�سابة، وهذا على العموم.

ثانًيا: تعريف القيا�س ا�سطالًحا)3(: 

“حمل معلوم على  عرّب الأ�سوليون عن القيا�ص بتعريفات كثرية، منها: 
)1( انظر مادة )قي�ص( يف ال�سحاح )967/3(، ول�سان العرب )187/6(.

)2( انظر مادة )قي�ص( يف ال�سحاح )967/3(، ول�سان العرب )187/6(. انظر احلاوي الكبري للماوردي 
.)136/16(

 ،)268/3( الأ�سرار  وك�سف   ،)745/2( والربهان   ،)228/2( وامل�ست�سفى  املعتمد)697/2(،  )3( انظر: 
ورو�سة الناظر )797/3(.
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اإثبات حكم  بينهما من  بجامع  نفيه عنهما  اأو  لهما،  اإثبات حكم  معلوم يف 
امل�ست�سفى)1(،  يف  الغزايل  تعريف  وهو  عنهما”.  نفيهما  اأو  لهما،  �سفة  اأو 

واختاره جمهور املحققني)2(.

وقيل: “هو حمل فرع على اأ�سل يف حكم بجامع بينهما”)3(.

وقيل: “هو حكمك على الفرع مبثل ما حكمت به يف الأ�سل؛ ل�سرتاكهما 
يف العلة التي اقت�ست ذلك يف الأ�سل”)4(.

وقيل: “هو ترتب احلكم يف غري املن�سو�ص عليه على معنى هو علة لذلك 
احلكم يف املن�سو�ص عليه”)5(.

اأ�سل،  اأربعة:  القيا�ص  اأركان  اأن  يف  وغريها  التعريفات  هذه  وت�سرتك 
ويختار  بها.  اإل  القيا�ص  يتم  ل  الأربعة  الأركان  وهذه  وحكم.  وعلة،  وفرع، 
الباحث منها: “اإحلاق الفرع بالأ�سل بالعلة اجلامعة بينهما يف احلكم”)6(.

�سرح التعريف)7(: 

عنها  امل�سكوت  الفروع  اأحكام  لطلب  مو�سوع  فالقيا�ص  الفرع:  اإحلاق 
كحمل النبيذ على اخلمر يف التحرمي بجامع الإ�سكار.

بالأ�سل: من الأ�سول املن�سو�ص عليها يف الكتاب وال�سنة، كما ن�ص على 
حترمي اخلمر.

)1( انظر: امل�ست�سفى )228/2(.
-220/3( الرو�سة  مخت�سر  و�سرح   ،)152/4( احلاجب  ورفع   ،)207/3( لالآمدي  الإحكام  )2( انظر: 

223(، والإبهاج )3/3(، والتلويح )170/2( والتقرير والتحبري )160/3(.
)3( انظر امل�سادر ال�سابقة.
)4( انظر امل�سادر ال�سابقة.

)5( انظر اأ�سول ال�سا�سي، لأحمد بن محمد بن اإ�سحاق ال�سا�سي اأبو علي، ط: دار الكتاب العربي - بريوت - 
1402ه�، )325/1(.

 ،)3/3( والإبهاج   ،)223-220/3( الرو�سة  مخت�سر  و�سرح   ،)207/3( لالآمدي  الإحكام  )6( انظر: 
والتلويح )170/2(.

-220/3( الرو�سة  مخت�سر  و�سرح   ،)152/4( احلاجب  ورفع   ،)207/3( لالآمدي  الإحكام  )7( انظر: 
223(، والإبهاج )3/3(، والتلويح )170/2( والتقرير والتحبري )160/3( واملدخل اإلى مذهب الإمام 

اأحمد �ص 300.
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كل  ليلحق  معانيها؛  من  امل�ستنبطة  بالعلل  اأي  بينهما:  اجلامعة  بالعلة 
فرع باأ�سله كعلة الإ�سكار، فهي م�سرتكة بني اخلمر والنبيذ.

يف احلكم: حتى ي�سركه يف حكمه؛ ل�سرتاكهما يف املعنى، واجلمع بينهما 
القيا�ص  ف�سار  اخلمر:  على  قيا�ًسا  النبيذ،  يف  كالتحرمي  واحلكم  بالعلة 

اإحلاق الفرع بالأ�سل بالعلة اجلامعة بينهما يف احلكم.

املطلب الثاين
هل يجوز القيا�ض على اأ�صل مح�صور بعدد معني؟

اختلف الأ�سوليون)1( يف هذه امل�ساألة على مذهبني م�سهورين كما يلي: 

ل  معني.اأي:  بعدد  مح�سور  اأ�سل  على  القيا�ص  يجوز  الأول:  املذهب 
القيا�ص  يجوز  بل  بالعدد،  مح�سوًرا  يكون  ل  اأن  الأ�سل:  يف  ي�سرتط 
يكن مح�سوًرا  اأم مل  بعدد معني  اأكان مح�سوًرا  �سواء  الأ�سل،  على 

بعدد معني. وهو مذهب جمهور العلماء)2(. 

املذهب الثاين: اأن الأ�سل املح�سور بالعدد ل يجوز القيا�ص عليه؛ واإلى 
 :S هذا ذهب عثمان البتي، وب�سر املري�سي)3(، حتى قالوا يف قوله 

»خم�ص يقتلن يف احلل واحلرم«)4( ل يقا�ص عليه.
)1( انظر: نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول )3624/8(، واإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول 
)109/2(، واملهذب يف اأ�سول الفقه املقارن د. عبدالكرمي النملة )1983/5(، واجلامع مل�سائل اأ�سول 

الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )�ص: 344(.
املقارن )1983/5(،  الفقه  اأ�سول  واملهذب يف  املح�سول )3624/8(،  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص  )2( انظر: 

واجلامع مل�سائل اأ�سول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )�ص: 344(.
)3( انظر امل�سادر ال�سابقة.

الدواب،  اأبواب الإح�سار وجزاء ال�سيد، باب ما يقتل املحرم من  البخاري يف �سحيحه كتاب  )4( اأخرجه 
حديث )1730(وحديث )1731(وحديث )1732(، وكتاب بدء اخللق، باب خم�ص من الدواب فوا�سق 
يقتلن يف احلرم، حديث )3136(، وم�سلم يف �سحيحه كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من 

الدواب يف احلل واحلرم، حديث )1198(وحديث )1199(.
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قال ال�سوكاين: “ومنها: اأن ي�سرتط يف الأ�سل اأن ل يكون غري مح�سور 
بالعدد. قال ذلك جماعة، وخالفهم اجلمهور”)1(.

اأدلة املذهب الأول -وهم جمهور العلماء)2(-: 

اأن عموم قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    . 1
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]احل�سر:2[ ينفي اأن الأ�سل 

املح�سور بالعدد ل يقا�ص عليه.

اأنا اإذا ظننا كون احلكم يف الأ�سل معلاًل بو�سف، ثم علمنا، اأو ظننا . 2
الأ�سل؛  حكم  مثل  الفرع  حكم  اأن  ظن  ح�سل   - الفرع  يف  ح�سوله 

والعمل بالظن واجب.

واجلد . 3 احلرام  م�ساألة  يف  القيا�ص  ا�ستعملوا  حني  ال�سحابة  اأن 
اأن ل يكون مح�سوًرا بالعدد، بل  وغريهما، مل ي�سرتطوا يف الأ�سل: 
يجوز القيا�ص على الأ�سل، �سواء اأكان مح�سوًرا بعدد معني اأم مل يكن 

مح�سوًرا بعدد معني.

اأدلة املذهب الثاين)3(: 

ة، وذلك يدل على نفي احلكم عما عداه، اأي: اأن . 1 اأن مفهوم العدد ُحجمَّ
تخ�سي�ص ذلك بالذكر يدل على نفي احلكم عما عداه، ومن ثم ل 

يجوز القيا�ص على اأ�سل مح�سور بعدد معني.
)1( انظر: اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول )109/2(.

املقارن )1983/5(،  الفقه  اأ�سول  واملهذب يف  املح�سول )3624/8(،  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص  )2( انظر: 
واجلامع مل�سائل اأ�سول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )�ص: 344(.

املقارن )1984/5(،  الفقه  اأ�سول  واملهذب يف  املح�سول )3624/8(،  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص  )3( انظر: 
واجلامع مل�سائل اأ�سول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )�ص: 344(.
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اأنه ل يقا�ص على الأ�سل، حتى تقوم الدللة على جواز القيا�ص عليه، . 2
وطاملا اأن الأ�سل مح�سور بعدد، فال دليل للقيا�ص عليه.

ثبوت . 3 اأو  معلاًل،  حكمه  كون  على  الإجماع  انعقاد  الأ�سل  �سرط  اأن 
الن�ص على عني تلك العلة.

اأن جواز القيا�ص عليه يبطل احل�سر؛ فلم يجز كما اإذا كان القيا�ص . 4
يرفع �سيًئا من مدلولت الن�ص الدال على حكم الأ�سل.

رد اجلمهور على اأدلة املذهب الثاين)1(: 

بعدد . 1 الأ�سل مح�سوًرا  ة يف كون  ُحجمَّ العدد هنا  اأن مفهوم  اأنه مينع 
معني.

ة هنا، لكن القيا�ص اأقوى منه هنا اإذا فهم . 2 �سلمنا اأن مفهوم العدد ُحجمَّ
املعنى الذي لأجله �سرع احلكم.

اأنا اإذا ظننا كون احلكم يف الأ�سل معلاًل بو�سف، ثم علمنا، اأو ظننا . 3
الأ�سل؛  حكم  مثل  الفرع  حكم  اأن  ظن  ح�سل   - الفرع  يف  ح�سوله 

والعمل بالظن واجب.

يرفع . 4 اأو  احل�سر،  يبطل  املح�سور  الأ�سل  على  القيا�ص  اأن  مننع  اأنا 
ب�سرط  اأ�سياء  عليه  يزيد  القيا�ص  اإن  بل  الن�ص،  مدلولت  من  �سيًئا 

التفاق مع املذكورات بالعلة.

الراجح: 

احلق اأنه يجوز القيا�ص على اأ�سل مح�سور بعدد معني؛ لعموم اأدلة حجية 
اإنها مل تفرق بني الأ�سل املح�سور بالعدد وبني الأ�سل غري  القيا�ص، حيث 

املح�سور بعدد، فالقيا�ص يف كل ذلك جائز اإذا اأدركت العلة.
املقارن )1983/5(،  الفقه  اأ�سول  واملهذب يف  املح�سول )3624/8(،  �سرح  الأ�سول يف  نفائ�ص  )1( انظر: 

واجلامع مل�سائل اأ�سول الفقه وتطبيقاتها على املذهب الراجح )�ص: 344(.
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تطبيقات فقهية على هذه امل�ساألة: 

الدواب اخلم�س  على  قيا�ًسا  موؤذية يف احلرم  دابة  كل  قتل  هل يجوز 
املن�سو�س عليه؟

اأو حيوان مفرت�ص  اأن يقا�ص كل ح�سرة  اأنه يجوز  مذهب جمهور العلماء)1( 
والكلب  والفاأرة،  احلية،  وهي:  واحَلَرم،  احِلل  يف  يقتلن  الالتي  اخلم�ص  على 
اإذا كانت موؤذيًة  ياأكل اجليف-  العقور، واحلداأة، والغراب الأبقع -وهو الذي 
مثلها مثل الأ�سد والنمر والفهد والذئب والعقرب واخلناف�ص واجلعالن وغريها.

قال ال�سافعي: “وما ل يوؤكل حلمه من ال�سيد �سنفان: �سنف عدو عاد 
ففيه �سرر، وفيه اأنه ل يوؤكل فيقتله املحرم؛ وذلك مثل الأ�سد والذئب والنمر 
والغراب واحلداأة والعقرب والفاأرة والكلب العقور، ويبداأ هذا املحرم ويقتل 
يوؤكل ول  واإن مل ي�سره. و�سنف ل  �سغاره وكباره لأنه �سنف مباح ويبتدئه 
والقطا واخلناف�ص واجلعالن، ول  والرخمة واحلكاء  البغاثة  له، مثل  �سرر 
اأعلم يف مثل هذا ق�ساء فاآمره بابتدائه، واإن قتله فال فدية عليه لأنه لي�ص 

من ال�سيد”)2(.

اآذى  ما  كل  العقور  الكلب  قيا�ص  “وعلى  املغني)3(:  يف  قدامة  ابن  وقال 
اأ�سبه  نفع  بال  يوؤذي  لأنه  قتله؛  يباح  واأموالهم  اأنف�سهم  و�سرهم يف  النا�ص 

الذئب وما م�سرة فيه ل يباح قتله ملا ذكرنا من اخلرب”.

وذهب بع�ص العلماء)4( منهم اأبو حنيفة  وابن حزم والطحاوي اإلى 
الكبري  واحلاوي   ،)96/1( العلماء  واختالف  و)174/4(،   )164/3( واملغني   ،)182/2( الأم  )1( انظر: 
لل�سرخ�سي  واملب�سوط   ،)150/4( وال�ستذكار   ،)152/1( عبدالرب  لبن  والكايف   ،)341  ،342/4(

)58/1(، وبدائع ال�سنائع )197/2(.
)2( انظر: الأم )208/2(.

)3( انظر: املغني )174/4(.
)4( انظر: املحلى )240/7، 239(، والكايف لين عبدالرب )152/1(، واملب�سوط )58/1( و)90/4(، وحتفة 

الفقهاء )58/1(.
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اأنه ل يجوز القيا�ص على جواز قتل الفوا�سق اخلم�ص يف احلل واحلرم؛ لأنهن 
مح�سورات يف قوله : »خم�ص يقتلن يف احلل واحلرم...احلديث)1(«.

اأو  الن�ص بتحرميه  ياأت  “فمن حرم ما مل  قال ابن حزم يف املحلى)2(: 
جعل جزاء فيما مل ياأت الن�ص باجلزاء فيه، فقد �سرع يف الدين ما مل ياأذن 
به اهلل، وقال اأبو حنيفة: ل يقتل املحرم �سيئا من احليوان اإل الكلب العقور 
واحلية والعقرب واحلداأة والغراب والذئب فقط، ول جزاء عليه فيها، فاأما 
الأ�سد والنمر وال�سبع والدب واخلنزير و�سائر �سباع ذوات الأربع وجميع �سباع 
وجزاوؤها  فيها،  عليه  ابتداأته فال جزاء  تكون  اأن  اإل  ففيها اجلزاء،  الطري 
عنده الأقل من قيمة كل ذلك اأو �ساة، ول يتجاوز بجزاء �سيء من ذلك �ساة 
واحدة، ويقتل القردان عن بعريه ول �سيء عليه، ول يقتل القمل فاإن قتلها 
اأطعم �سيًئا، وله قتل الربغوث والذر والبعو�ص ول جزاء يف ذلك، وقال زفر: 

�سواء ابتداأت املحرم ال�سباع اأو مل تبتدئه عليه اجلزاء فيما قتل منها.

احلداأة  غري  �سيئا  ول  الوزغ  ول  احلية  املحرم  يقتل  ل  الطحاوي:  وقال 
والغراب والكلب العقور والفاأرة والعقرب، وقال مالك: يقتل املحرم الفاأرة 
والعقرب واحلداأة والغراب والكلب العقور واحلية وجميع �سباع ذوات الأربع 
اإل اأنه كره قتل الغراب واحلداأة اإل اأن يوؤذياه، ول يجوز له قتل الثعلب ول 
الهر الوح�سي، وفيهما اجلزاء على من قتلهما اإل اإن ابتداأه بالأذى، ول يجوز 
له قتل �سغار ال�سباع اأ�ساًل ول قتل الوزغ ول قتل البعو�ص ول قردان بعريه 
خا�سة، فاإن قتله اأطعم �سيًئا، ول يقتل �سيًئا من �سباع الطري فاإن فعل ففيها 
اجلزاء، وله قتل القراد اإذا وجده على نف�سه، ول يجوز له قتل �سغار الغربان 
ول �سغار احلداأة واختلف عنه يف �سغار الفئران اأيقتلها اأم ل؟ قال: ول يقتل 
القمل فاإن قتلها اأطعم �سيًئا، وقول ال�سافعي كقولنا اإل يف الثعلب فاإنه راأى 

)1( �سبق تخريجه.
)2( انظر: املحلى )240/7، 239(.
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ومن  تقتله،  ول  الغراب  وارم  احلداأة  قتل  وروينا عن جماهد  فيه اجلزاء، 
طريق وكيع عن �سفيان عن حماد بن اأبي �سليمان عن اإبراهيم قال: ل يقتل 

املحرم الفاأرة”.

الراجح: 

هو ما ذهب اإليه جمهور العلماء)1( من اأنه يجوز اأن يقا�ص كل ح�سرة اأو 
وهي: احلية،  واحَلَرم  احِلل  يقتلن يف  الالتي  حيوان مفرت�ص على اخلم�ص 
والفاأرة، والكلب العقور، واحلداأة، والغراب الأبقع -وهو الذي ياأكل اجليف- 
اإذا كانت موؤذية مثلها مثل الأ�سد والنمر والفهد والذئب والعقرب واخلناف�ص 

واجلعالن وغريها -واهلل اأعلم-.

هل يجوز القيا�س على الأ�سناف الربوية ال�ستة الواردة يف احلديث؟

يف  الواردة  ال�ستة  الأ�سياء  هذه  يف  اإل  يجري  ل  الربا  هل  اآخر:  ومبعنى 
احلديث، اأو يجري يف غريها؟

ن�ص  التي  ال�ستة،  الأ�سياء  هذه  يف  يجري  الربا  اأن  على  العلماء  اتفق 
احلديث عليها، لكن اختلفوا يف جواز القيا�ص عليها.

وجمهور العلماء) )2، ومنهم الأئمة الأربعة على اأن الربا يجري يف هذه 
الأ�سياء ال�ستة، ويف غريها الذي يقا�ص عليها، واأن هذه الأ�سياء ال�ستة هي 
معدودة، ولي�ست محدودة، وكل ما ا�سرتك يف العلة مع اأحد هذه الأ�سناف 
كل  اإلى  ويتعدى  محرًما.  ويكون  فيه،  الربا  جريان  من  حكمه  ياأخذ  ال�ستة 
قوم  فذهب  الأو�ساف،  تلك  يف  اختلفوا  واإن  الأو�ساف،  تلك  فيه  توجد  ما 
اإلى اأن املعنى يف جميعها واحد، وهو النفع، وذهب اأكرث اأهل العلم اإلى اأن 
 ،)341  ،342/4( الكبري  واحلاوي   ،)96/1( العلماء  واختالف  و)174/4(،   )164/3( املغني  )1( انظر: 

وال�ستذكار )150/4(.
)2( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )152/5(، 
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الربا ثبت يف الدراهم والدنانري بو�سف، ويف الأ�سياء املطعومة بو�سف اآخر، 
فالختالف يف العلة)1( هو �سبب اختالف العلماء.

  ال�سامت.  بن  عبادة  الواردة يف حديث  ال�ستة  بالأ�سياء  واملق�سود 
 ، ِباْلربِّ َواْلربُّ  ِة،  باْلِف�سمَّ ُة  َواْلف�سمَّ َهِب،  بالذمَّ »الّذَهُب   :S اهلل  ر�سول  قال: 
ْمِر، َوامْلْلُح بامْلِْلِح، مْثاًل مِبْثٍل، �سَواًء ب�َسَواٍء، يًدا  ِعرِي، َوالتمَّمُر بالتمَّ عرُي بال�سمَّ َوال�سمَّ

َناُف َفِبيعوا َكيَف �ِسْئتْم اإذا كان يًدا بَيٍد«.)2( بَيٍد، فاإذا اخَتَلَفْت هذه الأَ�سْ

قال الإمام ال�سافعي : “واإمنا حرمنا غري ما �سمى ر�سول اهلل S من 
املاأكول املكيل واملوزون؛ لأنه يف معنى ما �سمى”)3(.

 وقال املاوردي: “اأما املن�سو�ص عليه يف الربا ف�ستة اأ�سياء وردت ال�سنة 
وال�سعري،  والرب،  والف�سة،  الذهب،  وهي:  عليها،  امل�سلمون  واأجمع  بها، 

والتمر، وامللح. واختلف النا�ص يف ثبوت الربا فيما عداها: 
نلحق  لكي  العلة  نفهم  اأن  ولبد  ال�ستة،  الأ�سناف  هذه  حرمت  اأجلها  من  التي  العلة  يف  العلماء  )1( اختلف 

غريها بها: 
 علة الربا يف هذه الأ�سناف ال�ستة عند العلماء: 

امل�سهور من مذهب الإمامني اأبي حنيفة واأحمد : اأن العلة هي الوزن والكيل، الوزن يف الذهب والف�سة، 
وي�سمون  موزون،  وكل  مكيل  كل  الربا يف  يجري  قالوا:  وعلى هذا  الباقية،  الأربعة  الأ�سناف  والكيل يف 
الذهب  يف  العلة  قالوا:  لذا  واملوزونات.  املكيالت  يف  يجري  الربا  لأن  بالربويات؛  واملوزونات  املكيالت 

والف�سة اأنهما موزون فيجري الربا يف كل موزون.
والعلة يف الأ�سناف الأربعة كونها مكيلة فيجري الربا يف كل مكيل.واحلنفية يعربون عن الوزن والكيل 

بالقدر، ويجعلون العلة: القدر واجلن�ص.
: العلة يف الذهب والف�سة جوهر الثمنية، واأما العلة يف بقية الأ�سناف الأربعة:  وعند الإمام مالك 
القتيات والدخار؛ كونها مقتات مدخرة، وعلى هذا يجري الربا عندهم يف الذهب والف�سة ويجري يف 

القوت املدخر.
وعند الإمام ال�سافعي : اأن العلة يف الذهب والف�سة جوهر الثمنية، يعني كونها ذهًبا وف�سة.

والعلة يف الأ�سناف الأربعة: الطعم كونها مطعومة، وعلى هذا يجري الربا عندهم يف الذهب والف�سة ويف 
�سائر املطعومات. انظر: احلاوي الكبري للماوردي )152/5(، و�سرح ال�سنة لالإمام احل�سني بن م�سعود 
الأرناوؤوط،  �سعيب  ال�سيخ  حتقيق  1983م،  1403ه�،  -دم�سق-بريوت،  الإ�سالمي  املكتب  ط.  البغوى، 
العيني  الدين  لبدر  البخاري  �سحيح  �سرح  القاري  وعمدة   ،)57/8( ال�ساوي�ص  زهري  محمد  وال�سيخ 

)443/17(، والعناية �سرح الهداية )289/9(، واملب�سوط )194/6(، واملجموع )277-24/10(.
)2( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب امل�ساقاة، باب ال�سرف وبيع الذهب بالورق نقًدا، حديث )1587(.

)3( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )152/5(.
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فحكي عن طاو�ص، وقتادة، وم�سروق، وال�سعبي وعثمان البتي، وداود بن 
علي الظاهري، ونفاة القيا�ص باأ�سرهم، اأنه ل ربا فيما عدا ال�ستة املن�سو�ص 
عليها، فال يجوز التخطي عنها اإلى ما �سواها مت�سًكا بالن�ص، ونفًيا للقيا�ص، 
الربا  اأن  اإلى  القيا�ص  ومثبتو  الفقهاء  جمهور  وذهب  للمعاين،  واطراًحا 

يتجاوز املن�سو�ص عليه اإلى ما كان يف معناه”)1(.

غري  الربا  حكم  اأن  على    الأم�سار  فقهاء  “اتفق  ال�سرخ�سي:  وقال 
مق�سود على الأ�سياء ال�ستة، واإن فيها معنى يتعدى احلكم بذلك املعنى اإلى 
غريها من الأموال اإل داود من املتاأخرين وعثمان البتى من املتقدمني”)2(.

الراجح: 

حكم  اأن  اإلى  الأربعة  الأئمة  ومنهم  العلماء،  جمهور  اإليه  ذهب  ما  هو 
الربا غري مق�سور على الأ�سناف ال�ستة باأعيانها، اإمنا ثبت لأو�ساف فيها، 
املن�سو�ص  يتجاوز  الربا  واأن  الأو�ساف،  تلك  اإلى كل ما توجد فيه  ويتعدى 

عليه اإلى ما كان يف معناه.

املطلب الثالث
اأثر العدد يف القيا�ض يف احلدود والتقديرات 

اختلف الأ�سوليون)3( يف جريان القيا�ص يف الكفارات واحلدود، وكالهما 
مبني على العدد، مما يبني اأثر العدد يف القيا�ص فيهما، وذلك على مذهبني 

م�سهورين: 
)1( انظر: احلاوي الكبري للماوردي )152/5(.

)2( انظر: املب�سوط )194/6(.
و)926/3،   )546/2( الناظر  ورو�سة   ،399-394 �ص  وامل�سودة   ،)332-331/1( امل�ست�سفى  )3( انظر: 

920(، واأ�سول ال�سرخ�سي )157/2(، وفواحت الرحموت )317/2(، وتي�سري التحرير )103/4(.
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املذهب الأول: اأن القيا�ص يجري يف الكفارات واحلدود، وهو مذهب جمهور 
. )2(وهو مذهب مالك وال�سافعي واأحمد ،)العلماء)1

املذهب الثاين: اأن القيا�ص ل يجري يف الكفارات واحلدود، وهو مذهب 
احلنفية)3(.

 اأدلة املذهب الأول -وهم اجلمهور)4(-: 

فم�سكر . 1 خمًرا،  النبيذ  كت�سمية  قيا�ًسا  الأ�سماء  تثبت  اأن  يجوز  اأنه 
هذا  وجد  وقد  ويغطيه،  العقل  يخامر  لأنه  خمًرا؛  �سمي  اإمنا  العنب 
املعنى يف النبيذ في�سمى به، وطاملا اأنه �سح اإثبات الأ�سماء بالقيا�ص 

�سح جريان القيا�ص يف احلدود والكفارات.

�سبًبا . 2 الزنا  ن�سب  اأنه  فكما  الأ�سباب،  يف  القيا�ص  اإجراء  يجوز  اأنه 
واإن  اللواط، فيجعل �سبًبا،  لعلة كذا، وهو موجود يف  الرجم  لوجوب 
تعقل  اأن  فيمكن  �سرعي  حكم  الأ�سباب  فن�سب  زًنا،  ي�سمى  ل  كان 
يجرى  واحلدود  الكفارات  فكذلك  اآخر،  �سبب  اإلى  ويتعدى  علته، 

فيهما القيا�ص.

علته، فيجرى . 3 ال�سرع عقلت  اأحكام  الكفارات واحلدود حكم من  اأن 
فيهما القيا�ص كبقية الأحكام ال�سرعية.

اأدلة املذهب الثاين - وهم احلنفية)5(-: 

عن . 1 والردع  والزجر  املاأثم،  لتكفري  و�سعت  واحلدود  الكفارات  اأن 
)1( انظر امل�سادر ال�سابقة.
)2( انظر امل�سادر ال�سابقة.

)3( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )157/2(، وفواحت الرحموت )317/2(، وتي�سري التحرير )103/4(، ورو�سة 
الناظر )926/3(.

)4( انظر: امل�ست�سفى )331/1-332(، وامل�سودة �ص 394-399، ورو�سة الناظر )546/2( و)926/3، 920(.
)5( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )157/2(، وفواحت الرحموت )317/2(، وتي�سري التحرير )103/4(، ورو�سة 

الناظر )926/3(.
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ا�ستاأثر  اأمر  زيادة  به من غري  ذلك  يح�سل  الذي  والقدر  املعا�سي، 
اهلل بعلمه، ومن ثم ل يجري القيا�ص يف احلدود والكفارات. 

اأن احلكم مبقدار معلوم يف ال�سالة والزكاة واملياه ل يعلمه اإل اهلل . 2
، فلم يجز الإقدام عليه بالقيا�ص.

يدخل . 3 فال  ال�سبهة،  من  يخلو  ل  والقيا�ص  بال�سبهة،  يدراأ  احلد  اأن 
القيا�ص يف احلدود والكفارات. 

رد اجلمهور)1( على احلنفية: 

فاإنها �سرعت مل�سالح . 1 الأحكام،  ب�سائر  يبطل  اأدلة  اأن ما ذكروه من 
العباد، والقيا�ص يجري فيها.

ولو �ساغ ما ذكروه ل�ساغ لنفاة القيا�ص يف اجلملة.. 2

ولأننا اإمنا نقي�ص يف احلدود والكفارات اإذا علمنا الأ�سل، ويثبت ذلك . 3
عندنا بالقيا�ص، في�سري كالتوقيف.

فاأما ما ل نعلمه كاأعداد الركعات يف ال�سالة، واأن�سبة الزكاة ونحوه . 4
فال يجري القيا�ص فيه.

احلدود . 5 يف  القيا�ص  يدخل  فال  �سبهة”  القيا�ص  يف  “اإن  وقولهم: 
والكفارات؛ لأنها تدراأ بال�سبهات، قلنا: يبطل بخرب الواحد وال�سهادة، 

والراجح اأنه يثبت به احلد مع وجود الحتمال فيه.

الراجح: 

الكفارات  يجري يف  القيا�ص  اأن  من  الأ�سوليني  اإليه جمهور  ما ذهب  هو 
كبقية  القيا�ص  فيه  يجري  علته  عقلت  فما  اجلمهور،  اأدلة  لقوة  واحلدود؛ 
و)926/3،   )546/2( الناظر  ورو�سة   ،399-394 �ص  وامل�سودة   ،)332-331/1( امل�ست�سفى  )1( انظر: 

.)920
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الأحكام، كما اأن اأدلة احلنفية ل تنه�ص اأمام حجج اجلمهور، وقد رّد اجلمهور 
عليها كما �سبق. 

تطبيقات فقهية على هذه امل�ساألة: 

1. هل تقبل �سهادة املحدود يف القذف اإن تاب؟

عند جمهور العلماء)1( اأنه جتوز �سهادة املحدود يف الزنا وال�سرقة و�سرب 
اخلمر اإذا تابوا، وكذلك املحدود يف القذف، فاإنه تقبل �سهادته مثل �سائر 
تابوا  اإن  بينهم  فرق  فال  اخلمر،  �سرب  اأو  ال�سرقة  اأو  الزنا  يف  املحدودين 

ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   )ڻ   تعالى:  قال  اهلل،  اإلى  واأنابوا 
)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ھھ( ]النور[، وقوله تعالى: 
]الفرقان[  ڍڍ(  ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ  
وهذا ما كان عليه ال�سحابة والتابعون  من اإجازة �سهادة القاذف يف 
كل �سيء من اأموال اأو طالق اأو نكاح اأو روؤية هالل رم�سان اأو غريها اإن تاب 
وح�سنت توبته. واإن الكافر اإذا اأ�سلم وح�سن اإ�سالمه تقبل �سهادته، فاملحدود 

بالقذف اإن تاب فاأولى قبول �سهادته من الكافر اإذا اأ�سلم.

فعن �سعيد بن امل�سيب: »اأن عمر ملا جلد الثالثة ا�ستتابهم فرجع اثنان 
فقبل �سهادتهما، واأبى اأبو بكرة اأن يرجع فرد �سهادته«)2(.

واختلفوا يف �سهادة املحدود يف القذف، فقال اأبو حنيفة واأحمد يف اإحدى 
الروايتني: ل تقبل �سهادته واإن تاب، اإذا كانت توبته بعد احلد ل قبله. وقال 
ال�سافعي ومالك واأحمد يف الرواية الأخرى: تقبل �سهادته �سواء اأكانت توبة 
 ،)328/3( العلماء  اختالف  )209/6(.ومخت�سر  والأم   ،)159  ،158/13( الكربى  املدونة  )1( انظر: 

ورو�سة الطالبني )245/11(.والذخرية )215/10(، واملو�سوعة الفقهية الكويتية )132/14(.
)384/7(حديث  م�سنفه  يف  وعبدالرزاق   ،)152/1( م�سنده  يف  ال�سافعي  اأخرجه  �سحيح:  )2( اإ�سناده 
)384/7(حديث  والآثار  ال�سنن  معرفة  ويف   ،)152/10( الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   )13564(
الباري  فتح  وانظر:  اإ�سناده �سحيح،  وقال احلافظ:  فاحفظوه،  �سنة  واهلل  هو  الزهري:  قال   ،)5892(

)256/5(، ون�سب الراية )345/3(، واملدونة الكربى )159/13(والأم)209/6( و)26/7(.
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قبل احلد اأم بعده. اإل اأن مالًكا ا�سرتط مع التوبة اأن ل تقبل �سهادته يف مثل 
احلد الذي اأقيم عليه. واختلف قائلو ال�سهادة مع التوبة: هل من �سرط توبته 
الكف  العمل  واإ�سالح  توبته  ال�سافعي: هو �سرط يف  العمل. فقال  ا�سطالح 
املع�سية  عن  التوبة  وجمرد  ب�سرط،  لي�ص  اأحمد:  وقال  �سنة.  املع�سية  عن 
كاف. وقال مالك: من �سرط قبول �سهادته مع توبة اإظهار فعل اخلري عليه 

والتقرب بالطاعة من غري حد ب�سنة. واختلفوا يف �سفة توبته”)1(.

“اأراأيت املحدود يف القذف هل جتوز �سهادته   : الإمام مالك  و�ُسِئل 
وح�سنت  توبة  منه  ظهرت  اإذا  �سهادته  جتوز  نعم  مالك:  قال  الطالق؟  يف 

حاله”)2(.

اأو مل نحدده مل  م�سلًما حددناه  “من قذف   : ال�سافعي  الإمام  وقال 
نقبل �سهادته حتى يتوب، فاإذا تاب قبلنا �سهادته”.

وقال: “وجتوز �سهادة املحدود يف القذف اإذا تاب على رجل يف قذف”)3(.

وا�ستدل ال�سافعي � تعالى بظاهر الآية، فاإن اهلل تعالى قال: )ڻ  ڻ  
]النور[، وال�ستثناء متى يعقب  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ( 
كلمات من�سوقة بع�سها على البع�ص ين�سرف اإلى جميع ما تقدم، اإل ما قام 

الدليل عليه.

اأما عند احلنفية)4( فاإنه جتوز �سهادة املحدود يف الزنا وال�سرقة و�سرب 
اخلمر اإذا تابوا، بخالف املحدود يف القذف، فاإنه ل تقبل �سهادته واإن تاب، 
والفرق عند احلنفية: اأن رد �سهادة املحدود يف القذف من متام احلد، عرف 
)1( اختالف الأئمة العلماء، للوزير اأبي املظفر يحيى بن محمد بن هبرية ال�سيباين، ط: دار الكتب العلمية - 

لبنان/بريوت - 1423ه� - 2002م، ط: 1، حتقيق: ال�سيد يو�سف اأحمد)414/2(.
)2( انظر: املدونة الكربى )159/13(.

)3( انظر: الأم )209/6(.
)4( انظر: املب�سوط )140/3( و)125/16(، وفتاوى ال�سغدي )640/2(، وحتفة الفقهاء )362/3(، وبدائع 

ال�سنائع )272/6(.
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ذلك بالن�ص، واأ�سل احلد ل يرتفع بالتوبة، فكذا ما كان من متام احلد، واأما 
رد �سهادة هوؤلء لي�ص من متام احلد؛ لأن الن�ص مل يرد به، ول يدخل القيا�ص 

يف احلدود، واإمنا رد �سهادة هوؤلء لف�سقهم، وقد زال الف�سق بالتوبة.

 ل تقبل �سهادة  اأبي حنيفة  “ويف رواية احل�سن عن  قال ال�سرخ�سي: 
املحدود يف القذف على روؤية الهالل واإن ح�سنت توبته؛ لأنه محكوم بكذبه 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    تعالى:  اهلل  قال  �سرًعا، 
وهو  بالكذب  املتهم  كان  فاإذا  ]النور:13[  ڑک(  ڑ   ژ   ژ   ڈ   

الفا�سق غري مقبول ال�سهادة هنا، فاملحكوم بكذبه كان اأولى”)1(.

لكونه محكوًما  القذف  املحدود يف  �سهادة  تقبل  ل  اإمنا  “وعندنا  وقال: 
بكذبه فاإمنا يوؤثر ذلك فيما يت�سور فيه تهمة الكذب”)2(. 

الراجح: 

وال�سافعي  مالك  الثالثة  الأئمة  عليه  ما  وهو  العلماء،  جمهور  قول  هو 
وح�سنت  واأناب  تاب  اإذا  القذف  يف  املحدود  �سهادة  جتوز  اأنه    واأحمد 

توبته، وهو ما دل عليه ظاهر الآية، وعليه العمل عند ال�سحابة والتابعني.

2. هل يحد الزوج اإذا اأبى من اللعان؟

اختلف العلماء)3( يف الزوج اإذا اأبى من اللتعان، فقال اأبو حنيفة)4(: ل 
حد عليه؛ لأن اهلل جعل على الأجنبي احلد وعلى الزوج اللعان فلما مل ينتقل 
اأبًدا حتى يالعن؛  وي�سجن  الزوج،  اإلى  ينتقل احلد  الأجنبي مل  اإلى  اللعان 

)1( انظر: املب�سوط )140/3(.
)2( انظر: املب�سوط )32/5(.

الكربى  واملدونة  احلقائق)206/3(  وتبيني   )237/3( ال�سنائع  وبدائع   )48/7( املب�سوط  )3( انظر: 
 )224/6( واملغني   )362/8( الطالبني  ورو�سة   )131/5( والأم   )291/4( )113/6(والذخرية 

و)56/8( والكايف يف فقه الإمام اأحمد)290/3(.
)4( انظر: املب�سوط )48/7( وبدائع ال�سنائع )237/3( وتبيني احلقائق )206/3(.
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لأن احلدود ل توؤخذ قيا�ًسا. وقال مالك وال�سافعي وجمهور الفقهاء)1(: اإن 
مل يلتعن الزوج حد؛ لأن اللعان له براءة كما ال�سهود لالأجنبي، واإن مل ياأت 

الأجنبي باأربعة �سهداء حد، فكذلك الزوج اإن مل يلتعن حد. 

يف  القيا�ص  احلجة  بهذه  احتج  من  عند  “وجائز  عبدالرب)2(:  ابن  قال 
�سكت  �سكت  »اإن  لقوله:  ذلك  على  يدل  ما  العجالين  حديث  ويف  احلدود، 
على غيظ، واإن قتلت قتلت، واإن نطقت جلدت«)3(، وقول ر�سول اهلل S له: 
اأنه ملا  ا  »عذاب الدنيا اأهون من عذاب الآخرة«)4(، ومن جهة القيا�ص اأي�سً
حلق الزوجة من العار بقذف الزوج لها مثل ما حلق الأجنبية وجبت الت�سوية 

بينهما”. 

وقال املاوردي: “اأن لعان الزوج م�سقط حلد القذف عنه، ولعان الزوجة 
بعده م�سقط حلد الزنا عنها”)5(.

الراجح: 

براءة  له  اللعان  لأن  ؛  ُحدمَّ الزوج  يلتعن  مل  اإن  اأنه  من  اجلمهور  قول  هو 
وعار لزوجته، واللعان يقوم مقام ال�سهود، فكما اأنه اإذا مل يتوفر ال�سهود حد 

الأجنبي، فكذلك اإذا مل يتالعن الزوج حد.

 

 )362/8( الطالبني  ورو�سة   )131/5( والأم   )291/4( والذخرية   )113/6( الكربى  املدونة  )1( انظر: 
واملغني )224/6( و)56/8( والكايف يف فقه الإمام اأحمد )290/3(.

)2( انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب النمري، ط: 
وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب - 1387، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي،  محمد 

عبدالكبري البكري )199/6، 198(.
)3( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب اللعان حديث )1495( بلفظ: »لو اأن رجاًل وجد مع امراأته رجاًل فتكلم 

جلدمتوه، اأو قتل قتلتموه، واإن �سكت �سكت على غيظ«.
)4( اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب اللعان، حديث )1493(.

)5( انظر: احلاوي الكبري )15-79/11(.
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اخلامتة 

تو�سل  وقد   ، وحده  اهلل  من  بف�سل  العدد  مباحث  من  النتهاء  مت 
الباحث اإلى جمموعة من النتائج والتو�سيات، وهي كما يلي: 

اأوًل: نتائج البحث: 

اأهمية العدد يف الت�سريع الإ�سالمي، وبيان دقة وعظمة الت�سريع يف . 1
اجلوانب الفقهية املتعلقة بالعدد.

اأن الأدلة ال�سرعية املتفق عليها عند اجلمهور هي: الكتاب، وال�سنة، . 2
والإجماع والقيا�ص.

اأن القراآن الكرمي هو اأ�سل الأدلة ال�سرعية يف ثبوت الأحكام.. 3

على . 4 تواطوؤهم  لكرثته  معه  ميتنع  عدد  خرب  “هو  املتواتر:  خرب  اأن 
كذب عن مح�سو�ص”. 

اأن خرب الآحاد: “هو ما مل ي�سل اإلى حد التواتر”. اأي مل يروه عدد . 5
يف  هنا  فالعدد  مح�سو�ص.  عن  الكذب  على  تواطوؤهم  معه  ي�ستحيل 

رواية اخلرب فرق به بني املتواتر والآحاد.

اأن قيا�ص الرواية على ال�سهادة خطاأ من وجوه فرق فيها العلماء بني . 6
اللفظ، واملجل�ص، والعدد، والذكورية،  الواحد منها:  ال�سهادة وخرب 

والعجز عن �سهود الأ�سل، واحلرية.
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اأنه ي�سمع اجلرح والتعديل من واحد يف الرواية، وهذا مذهب جمهور . 7
التي  العدالة  فكذلك  بواحد؛  الرواية  يف  نكتفي  اأننا  فكما  العلماء، 

تثبت بها هذه الرواية ل تزيد على نف�ص الرواية.

ل ي�سرتط يف اأهل الإجماع اأن يبلغوا عدد التواتر، فطاملا حدث التفاق . 8
بهم، وقع الإجماع، وي�سري حجة، وبهذا قال جمهور الأ�سوليني.

فاإن مخالفة . 9 الع�سر،  اأهل  الأكرثين من  بقول  ينعقد  الإجماع ل  اأن 
الواحد اأو الثنني تقدح يف حجية الإجماع، ول جتعله حجة يعتد به؛ 
اأهل الجتهاد من علماء كل  اإذ ي�سرتط يف الإجماع اتفاق الكل من 

ع�سر.

مل . 10 فهم  بالإجماع؛  مت�سًكا  لي�ص  الأقوال  من  قيل  ما  باأقل  الأخذ  اأن 
يجمعوا على �سحة الكتفاء بهذا القدر، كما اأن مخالفه ل يعدُّ خارًقا 

لالإجماع.

اأنه ل يجوز القيا�ص على اأ�سل مح�سور بعدد معني. . 11

ثانًيا: تو�سيات البحث. 

 يو�سي الباحث مبجموعة من التو�سيات، هي كما يلي: 

الإ�سالمي، . 1 الفقه  اأ�سول  اأبواب  باقي  يف  بالعدد  يت�سل  ما  معاجلة 
فيها-  املختلف  الأدلة  يف  -العدد  ال�سرعي  احلكم  يف  )العدد  مثل: 

العدد يف الجتهاد والتقليد...اإلخ(.

تخ�سي�ص بع�ص الندوات العلمية واملتخ�س�سة حول العدد، واأهميته . 2
يف الت�سريع الإ�سالمي، وخا�سة يف املوؤ�س�سات التعليمية كاجلامعات 

واملدار�ص.
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جممع . 3 خالل  من  العدد  م�سائل  بع�ص  يف  اخلالفات  ح�سم  محاولة 
اإليه امل�سلم،  الفقه الإ�سالمي، وحتديد املقادير املعا�سرة ملا يحتاج 
الفطر،  زكاة  ك�:  مقادير  من  اليومية  حياته  يف  عنه  ي�ستغني  ول 
وزكاة الأموال، وزكاة الزروع، وكفارات اليمني والنذور، وغريها من 

الكفارات، وتقدير ذلك كله بالوزن املعا�سر.

حث الباحثني على معاجلة بع�ص املو�سوعات املت�سلة بالعدد، التي . 4
مل تعالج معاجلة جيدة، والبدء من حيث انتهى اإليه الآخرون، وميكن 
معرفة ذلك من خالل ا�ست�سارة العلماء واملخت�سني اأ�سحاب ال�ساأن. 

ثناًء . 5 العدد، ووجد  واملوؤلفني على طباعة ما كتبوه يف  الباحثني  حث 
من العلماء، اأو تبني بع�ص اجلهات ذات الهتمام بطباعة الأبحاث 
هذه  بطباعة  اخلريية  واجلمعيات  البحث،  كرا�سي  مثل  العلمية 

الأبحاث؛ لتتحقق ال�ستفادة منها لعموم امل�سلمني.
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فهر�س امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
2 . - العلمية  الكتب  دار  ط:  القنوجي،  ح�سن  بن  ل�سديق  العلوم  اأبجد 

بريوت - 1978م، حتقيق: عبداجلبار زكار.
اإجابة ال�سائل �سرح بغية الآمل، ملحمد بن اإ�سماعيل الأمري ال�سنعاين، . 3

القا�سي  حتقيق:   ،1 ط:  1986م،   - بريوت   - الر�سالة  موؤ�س�سة  ط: 
ح�سني بن اأحمد ال�سياغي والدكتور ح�سن محمد مقبويل.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي اأبي احل�سن، ط: . 4
دار الكتاب العربي - بريوت - 1404، ط: 1، حتقيق: د. �سيد اجلميلي.

القاهرة، ط.1، . 5 الإحكام لبن حزم )ت: 456ه�(، ط. دار احلديث، 
1404ه�. وط. دار الآفاق اجلديدة، بريوت.

اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول، محمد بن علي ابن . 6
محمد ال�سوكاين، دار الن�سر: دار الفكر - بريوت - 1412 - 1992، 

الطبعة: الأولى، حتقيق: محمد �سعيد البدري اأبي م�سعب.
ال�ستذكار لأبي عمر يو�سف بن عبدالرب )ت: 463ه�(، ط. دار الكتب . 7

محمد  �سامل  حتقيق:   ،1 ط:  2000م،  �سنة  ط.1،  بريوت،  العلمية، 
عطا-محمد علي معو�ص.

دار . 8 ط:  الأن�ساري،  لزكريا  الطالب،  رو�سة  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 
الكتب العلمية - بريوت - 1422ه� - 2000م،: 1، حتقيق: د. محمد 

محمد تامر.
اأ�سول البزدوي- كنز الو�سول الى معرفة الأ�سول، لأبي احل�سن علي . 9

ابن محمد، فخر الإ�سالم البزدوي احلنفي )ت: 482ه�(، ط: مطبعة 
جاويد بري�ص - كرات�سي-باك�ستان.
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الأئمة . 10 �سم�ص  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  ملحمد  ال�سرخ�سي،  اأ�سول 
ال�سرخ�سي )ت: 483ه�(، ط: دار املعرفة - بريوت.

دار . 11 ال�سلمي،  عيا�ص  اأ.د.  جهله  الفقيه  ي�سع  ل  الذي  الفقه  اأ�سول 
التدمرية، الريا�ص، ط: 1، 1426ه� - 2005.

الأم لالإمام محمد بن اإدري�ص ال�سافعي )ت: 204ه�(، ط. دار املعرفة - . 12
بريوت، ط.2، �سنة 1393ه�.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبداهلل . 13
الزرك�سي، ط: دار الكتب العلمية -بريوت - 1421ه� - 2000م، ط: 1، 

حتقيق: د. محمد محمد تامر.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لأبي الوليد محمد بن اأحمد بن ر�سد . 14

القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )ت: 595ه�(، ط: دار احلديث - 
القاهرة، �سنة: 1425ه� - 2004 م. 

الكا�ساين، ط: دار . 15 الدين  ال�سرائع، لعالء  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع   
الكتاب العربي - بريوت - 1982، ط: 2.

الربهان يف اأ�سول الفقه، لعبدامللك بن عبداهلل بن يو�سف اجلويني، . 16
اأبي املعايل، اإمام احلرمني )ت: 478ه�(، حتقيق: �سالح بن محمد بن 

عوي�سة، ط: دار الكتب العلمية بريوت - ط: 1.
الربهان يف علوم القراآن، للزرك�سي، ط: دار املعرفة - بريوت - 1391، . 17

حتقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم.
العلمية . 18 الكتب  دار  ط:  ال�ساوي،  لأحمد  امل�سالك،  لأقرب  ال�سالك  بلغة 

عبدال�سالم  محمد  حتقيق:   ،1 الطبعة:  1995م،   - 1415ه�   - بريوت   -
�ساهني.

تاريخ الفقه الإ�سالمي، د. عمر �سليمان الأ�سقر، ط. ق�سر الكتاب - . 19
البليدة-اجلزائر.
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محمد . 20 اأبي  قتيبة  بن  م�سلم  بن  لعبداهلل  احلديث،  مختلف  تاأويل 
الدينوري، ط: دار اجليل - بريوت �سنة 1393ه� - 1972م، حتقيق: 

محمد زهري النجار.
التحبري �سرح التحرير، لعلي بن �سليمان املرداوي احلنبلي، ط: مكتبة . 21

الر�سد- الريا�ص - 1421ه� - 2000م، ط: 1، حتقيق: د. عبدالرحمن 
اجلربين، د. عو�ص القرين، د. اأحمد ال�سراح.

بكر . 22 اأبي  بن  لعبدالرحمن  النواوي،  تقريب  �سرح  يف  الراوي  تدريب 
ال�سيوطي )911ه�(، دار الن�سر: مكتبة الريا�ص احلديثة - الريا�ص، 

حتقيق: عبدالوهاب عبداللطيف.
23 . - العربي  الكتاب  دار  ط:  اجلرجاين،  محمد  بن  لعلي  التعريفات، 

بريوت - 1405ه�، ط: 1، حتقيق: اإبراهيم الأبياري.
تف�سري البي�ساوي، للبي�ساوي، دار الن�سر: دار الفكر - بريوت.. 24
تلخي�ص احلبري يف اأحاديث الرافعي الكبري، لأحمد بن علي بن حجر اأبي . 25

الف�سل الع�سقالين، ط: دار املحا�سن للطباعة - املدينة املنورة - 1384ه� 
- 1964م، الطبعة:، حتقيق: ال�سيد عبداهلل ها�سم اليماين املدين.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، لأبي عمر يو�سف بن عبداهلل . 26
ابن عبدالرب النمري، ط: وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - 
املغرب - 1387، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي،  محمد عبدالكبري 

البكري.
دار . 27 املناوي، ط:  التعاريف، ملحمد عبدالروؤوف  التوقيف على مهمات 

الفكر املعا�سر، دار الفكر - بريوت، دم�سق - 1410ه�، ط: 1، حتقيق: 
د. محمد ر�سوان الداية.

تي�سري التحرير، ملحمد اأمني املعروف باأمري باد�ساه، ط: دار الفكر - . 28
بريوت.
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جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، ملحمد بن جرير اأبي جعفر الطربي . 29
الر�سالة.  موؤ�س�سة  ط:  �ساكر،  محمد  اأحمد  حتقيق:  310ه�(،  )ت: 

ط: 1، 1420ه� - 2000 م. وطبعة دار الفكر - بريوت - 1405ه�.
 اجلامع لأحكام القراآن، لأبي عبداهلل محمد بن اأحمد �سم�ص الدين . 30

عامل  دار  ط:  البخاري،  �سمري  ه�سام  671ه�( حتقق:  )ت:  القرطبي 
الكتب، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية، �سنة 1423 ه�/2003 م.

د. . 31 الراجح،  املذهب  على  وتطبيقاتها  الفقه  اأ�سول  مل�سائل  اجلامع 
اململكة   - الريا�ص   - الر�سد  مكتبة  ط:  النملة،  علي  بن  عبدالكرمي 

العربية ال�سعودية، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 2000 م.
دار . 32 الن�سر:  دار  العطار،  حل�سن  اجلوامع،  جمع  على  العطار  حا�سية 

الكتب العلمية - لبنان/بريوت - 1420ه� - 1999م، الطبعة: الأولى.
احلاوي الكبري لعلي بن محمد املاوردي )ت: 450ه�(، ط. دار الكتب . 33

العلمية -بريوت، ط.1، �سنة 1419ه�، 1999م.
الذخرية للقرايف )ت: 684(، ط. دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، �سنة . 34

1994م.
الر�سالة، ملحمد بن اإدري�ص اأبي عبداهلل ال�سافعي، ط: دار الكتب العلمية . 35

- بريوت - 1358 - 1939 م، ط: 1، حتقيق: اأحمد محمد �ساكر.
الن�سر . 36 اأبي  الدين  تاج  احلاجب،  ابن  مخت�سر  عن  احلاجب  رفع 

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ال�سبكي، ط: عامل الكتب - لبنان/
بريوت - 1999م - 1419ه�، ط: 1، حتقيق: علي محمد معو�ص، عادل 

اأحمد عبداملوجود.
الف�سل . 37 لأبي  املثاين،  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح 

�سهاب الدين ال�سيد محمود الآلو�سي البغدادي، ط: دار اإحياء الرتاث 
العربي - بريوت.
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محمد . 38  - وفوائدها  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة 
نا�سر الدين الألباين مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع )ط-1( 1416ه�.

�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيء - ال�سيخ محمد . 39
نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي )ط-1( 1398ه�.

�سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - حقق ن�سو�سه ورقم كتبه . 40
 - بريوت  العلمية  املكتبة  عبدالباقي،  فوؤاد  محمد  عليه:  وعلق  واأبوابه 

لبنان.
الأزدي . 41 ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  احلافظ   - داود  اأبي  �سنن 

املكتبة  عبداحلميد،  الدين  محيي  محمد  حتقيق:  )202-275ه�( 
الع�سرية �سيدا - بريوت.

�سنن الرتمذي - لأبي عي�سى محمد بن �سورة )209-279ه�(، حتقيق . 42
و�سرح اأحمد محمد �ساكر، دار احلديث للطباعة والن�سر- القاهرة.

�سنة . 43 املتوفى  البيهقي  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد   - الكربى  ال�سنن 
458ه�، دار الفكر-بريوت.
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