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 :مقدمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى       

كعمى آلو كصحبو أجمعيف  خير المرسميف سيدنا محمد 
: كبعد

فإف مسألة القياس في الحدكد كالكفارات مف       
المسائؿ التي اشتير فييا الخبلؼ بيف الحنفية 

كالجميكر، كال تجد كتابان مف كيًتًب األصكؿ، أك كيتًب 
الفركع عمى األصكؿ، إال كذكر المسألة عمى  تخريج

. يجاز كالتفصيؿاختبلؼ بينيـ في اإل
ؿ ػاف كتحرير محػكقد اىتمت ىذه الدراسة ببي      

 

  .قسـ الفقو كأصكلو، كمية الشريعة، الجامعة األردنية، مشارؾ أستاذ  *
النزاع عمى ىيئة اتضح مف خبلليا محؿ الخبلؼ 

القة محؿ النزاع باألدلة كاألدلة المتعمقة بو، كع
األصكلية التي ذكرىا كؿ مذىب مف مراجعو،  

كناقشت ىذه الدراسة أيضا التكييؼ األصكلي       
كالفقيي لبعض المسائؿ الفقيية الكاردة في أدلة الفريقيف، 

كعبلقتيا بمحؿ النزاع، فضبل عف المناقشة التطبيقية 
.  التفصيمية لمثاؿ فقيي

كاف مستخرجا مف مجمكع أدلة أما الترجيح ؼ      
الفريقيف، كفؽ محؿ النزاع المحرر، مع ما جاء في 

.  المثاؿ الفقيي مف تحميؿ كمناقشة

دراسة أصولية فقهية :القياس في الحدود والكفارات

 * حريزعبد العزيز عبد المعز . د

م 14/9/2006: تاريخ قبول البحثم    7/12/2005 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

لكفارات عند األصكلييف، تحريران كتحميبلن كترجيحان، كركز الباحث في ىذا يتناكؿ ىذا البحث مسألة القياس في الحدكد كا      
المكضكع عمى تحرير محؿ النزاع كالمسائؿ المتعمقة بو لبياف المتفؽ عميو مف المختمؼ فيو مف المسائؿ كتبع ىذا بياف آلراء 

ئج ىذه الدراسة أف محؿ النزاع إنما ىك في العمماء كأدلتيـ مع بياف أثر االختبلؼ كالراجح مف األقكاؿ، ككاف مف أبرز نتا
إمكاف إثبات أصؿ الحدكد كالكفارات بالقياس، ككاف الراجح مف األقكاؿ عند الباحث عدـ جكاز إثبات أصؿ الحدكد أك 

. الكفارات بالقياس

Abstract 

      This research assesses and analyses the subject of the legitimacy of the analogical deduction in the 

cases related to al-Hudud and al-Kaffarat according to the scholars of the Science of Principles of Islamic 

Jurisprudence. The researcher has concentrated on clarifying the object of disagreement and the subtopics 

belonging to it. This is in order to shed light on the agreements and disagreements in the relevant 

subsidiary issues. All that is followed with a clarification for the different opinions of the scholars in this 

question, their evidence, the consequence of their dispute, and the selected one of their opinions to the 

researcher. 

      However, one of the most important conclusions of this study is that; the object of controversy here 

relates to the possibility of validating passing the ruling of the ‘original case’ of al-Hudud or al-Kaffarat 

to the new applicable case by the analogical deduction. The researcher has come to a conclusion in this 

respect that the latter point is impermissible 
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كقد جعمت دراستي ىذه في تمييد كخمسة مطالب       
:  عمى النحك اآلتي

في معنى القياس كالحدكد  :التمهيد 
. كالكفارات

في أسباب الخبلؼ كالمسائؿ  :المطمب األول 
. متعمقة بواؿ

.  في تحرير محؿ النزاع :المطمب الثاني 
 .في أراء العمماء :المطمب الثالث 
. المناقشة: المطمب الرابع 

: التمهيد
قبؿ البدء بالمسألة، كبياف ما فييا مف أمكر، رأيت       

مف المناسب أف ابدأ بعرض مكجز لمعنى القياس 
ىذا كالحدكد كالكفارات في المغة كاإلصطبلح،كقسمت 

:  التمييد الى فرعيف
. الفرع األول في بيان معنى القياس

 :القياس في المغة-1

قاس الشيء يقيسو : القياس مصدر قاس، تقكؿ      
المقادرة : قياسان بمعنى قٌدره، كالمقايسة بيف الشيئيف

. (ُ)بينيما، كقاس األرض بالمتر، كالثكب بالذراع قدره
لمساكاة كيرل كمف أشير المعاني إضافة لمتقدير ا

. (ِ)بعضيـ أف التقدير يستدعي المساكاة كيستمزميا
 :القياس في االصطالح-2

ذكر عمماء األصكؿ تعريفات عدة لمقياس، كليس       
المراد في بحثنا ىذا بياف ىذه التعاريؼ كاختبلؼ ألفاظيا 

نما المقصكد بياف  أك مضامينيا، أك الراجح منيا، كا 
األصكلييف، كىذا يتـ بإيراد المعنى العاـ لمقياس عند 

كاحد مف ىذه التعاريؼ المشيكرة، كمف أشير ىذه 
األكؿ : ، تعريفاف(ّ)التعاريؼ كأكثرىا انتشاران كعناية

لمبيضاكم في المنياج، كاآلخر البف الحاجب في 
مختصره، ككبلىما استفاد ممف قبمو، فالبيضاكم سار 

  :عمى منيج اإلماـ الرازم في التعريؼ فقاؿ فيو

ىك إثبات مثؿ حكـ معمـك في معمـك آخر       
 .(ْ)الشتراكيما في عمة الحكـ عند المثبت

أما ابف الحاجب فقد سار عمى منيج اآلمدم فقاؿ       
 .(ٓ)ىك مساكاة فرع األصؿ في عمة حكمو: فيو

ف اختمفت في ألفاظيا        كالتعاريؼ في مجمميا كا 
أصكؿ التشريع، كقيكدىا فإنيا تعبر عف فكرة أصؿ مف 

ف اختمفت ألفاظيـ في  (ٔ)اتفقت كممتيـ عمى كقكعو كا 
. حده كرسمو

. الفرع الثاني في بيان معنى الحدود والكفارات

 .معنى الحدود -1

الحدكد جمع حد، كلمحد في المغة  :الحدكد لغة -أ
: معنياف ىما

الفصؿ، أم الحاجز بيف الشيئيف لئبل يختمط أحدىما  -ُ
. (ٕ)دل أحدىما عمى اآلخرباآلخر، أك لئبل يتع

الدفع كالمنع، تقكؿ حددت فبلنان عف الشٌر أم  -ِ
منعتو، كمنو تأديب المذنب بما يمنعو عف المعاكدة، 

. (ٖ)كيمنع أيضان غيره عف إتياف الذنب
 :الحدكد اصطبلحان  -ب

عيرؼ الحد بعدة تعريفات، يجمعيا أف الحد عقكبة       
ريؼ في الحدكد ىؿ مقدرة مف الشرع، ثـ اختمفت التعا

ىي حؽ هلل تعالى، أك أنيا تعـ ما كاف حقان هلل تعالى 
كلمناس؟ فذىب عامة الحنفية إلى إطبلؽ كممة الحد 

عمى ما كاف الحؽ فييا كمو هلل، أك ما كاف حؽ اهلل فييا 
، أما عند غيرىـ فمـ تختص بحؽ اهلل (ٗ)غالبان فقط

صاحب  كمما كرد في تعريفيا عند الحنفية قكؿ. تعالى
. (َُ)ىي عقكبة مقدرة كجبت حقان هلل تعالى: االختيار
ىي : كمما كرد في تعريؼ الحد قكؿ الحنابمة      

 . (ُُ)عقكبة مقدرة تمنع مف الكقكع في مثمو
ما : كجاء في الفكاكو الدكاني المالكي قكلو ىي      

. (ُِ)كضع لمنع الجاني مف عكده لمثؿ فعمو كزجر غيره
مف المنع، فيي : نكع مف العقكبة حدان كسمي ىذا اؿ      

تمنع مف معاكدة الفعؿ، كمف الكقكع فيو مخافة العقكبة 
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ككذلؾ ألف ىذه العقكبات مقدرة . المترتبة عمى الفعؿ
. (ُّ)محددة، فبل يجكز فييا الزيادة كال النقصاف

 .معنى الكفارات -2

" ٍفرى الؾى "الكفارات جمع كٌفارة، كالكفَّارىةي مف  :الكفارات لغة-أ
، ككفرتي الشيءى  :  كالتكفير.  سترتو: بمعنى السِّسٍترى

. (ُْ)كالكفارة مقالة لممبالغة. ًستري الذنب كتغطيتو
 :الكفارات اصطالحاً  -ب

ما كفر بو مف : جاء في المكسكعة الفقيية الكفارة      
كيبيف النككم في التحرير أصؿ . (ُٓ)صدقة أك نحك ذلؾ

ر ثـ استعممت فيما كجد أصميا مف الست: الكفارة فيقكؿ
ف لـ يكف فيو إثـ كالقتؿ  فيو صكرة مخالفة أك انتياؾ، كا 

. (ُٔ)خطأن كغيره
كالكفارات فييا معنى العقكبة كمعنى العبادة، فيي       

عقكبة لككنيا شرعت جزاء عمى أفعاؿ فييا معنى 
الحظر، فيي ال تستحؽ إال مع المأثـ، فكانت كالحدكد 

. مف ىذا الكجو
ىي عبادة ألف بعضيا يتأدل بالصـك كالصدقة ك      

. كغير ذلؾ، ككفارة قتؿ الخطأ، ككفارة اليميف كغيرىا
كالكفارات جكابر لمخمؿ الكاقع كزكاجر عف العكد لمثؿ 
الذنب، فيي تشبو الحدكد كالتعازير، كىي تجبر الخمؿ 

. (ُٕ)كتستره كذلؾ

أسباب الخالف والمسائل المتعلقة  :المطلب األول

. به

عامة كتب األصكؿ ذكرت الخبلؼ في إثبات       
الحدكد كالكفارات بالقياس، ككانت طريقة العرض تظير 

الخبلؼ في المسألة دكف بياف تفصيمي، كالناظر في كتب 
األصكؿ يجد أف األصكلييف يرجعكف الخبلؼ إلى قكاعد 
أصكلية عدة، لكف ما السبب المباشر في الخبلؼ؟ كأيف 

كىذا . سيحاكؿ الباحث أف يظيرهمحؿ النزاع؟ ىذا ما 
عرض ألسباب الخبلؼ التي ذكرت في كتب األصكؿ 

: مع تحميميا، كقد جعمتو في ثبلثة فركع

 .مفهوم الموافقة وعالقته بالمسألة :الفرع األول

ذكر بعض األصكلييف أف الخبلؼ في المسألة ىك       
داللة النص )أثر لمخبلؼ في نكع داللة مفيـك المكافقة 

عمى المعنى، ىؿ ىي داللة لفظية أك ( داللة الداللةأك 
يركف أف الداللة في  (ُٖ)قياسية؟ فعامة عمماء الحنفية

ىذا النكع مف الدالالت لفظية كليست قياسية، كعميو 
فيثبت بيذا النكع مف الداللة ما يثبت بالنص، فالحدكد 
كالكفارات كميا تثبت بيذا النكع مف الداللة، كال يطمؽ 

عمييا اسـ القياس، بينما يرل جميكر العمماء أف  الحنفية
كلتكضيح ىذه  (ُٗ)داللة مفيـك المكافقة داللة قياسية

: العبلقة أقكؿ
ال بد مف التفريؽ بيف تقرير القاعدة األصكلية       

بأدلتيا مف جية، كالنظر في المسائؿ الفقيية التي 
اختمؼ الرأم الفقيي فييا بيف الحنفية كالشافعية 

ان كالجميكر عمكمان، ذلؾ أف تحرير القاعدة خصكص
األصكلية المتعمقة بإثبات الحدكد كالكفارات بالقياس 

ثباتيا أك نفييا مختمؼ عف الخبلؼ الفقيي في  كا 
المسائؿ المتعمقة بالحدكد كالكفارات فداللة النص عند 

باب القكؿ : )الحنفية داللة لفظية لغكية، يقكؿ الدبكسي
لثابتة بظاىر النصكص دكف القياس في أقساـ األحكاـ ا

شارة : كىذه األقساـ أربعة (َِ)(بالرأم عبارة النص كا 
كاألحكاـ المستفادة . النص كداللة النص كاقتضاء النص

عف طريؽ ىذه الدالالت ثابتة مف جية المغة ال 
ما ثبت "بالقياس، فتعريؼ داللة النص عند الحنفية 

كفي بياف كجو  (ُِ)"بمعنى النظـ لغة ال استنباطان بالرأم
: اعتبار ىذا النكع مف الداللة المغكية يقكؿ السرخسي

فمف حيث إف الحكـ غير ثابت فيو بتناكؿ صكرة النص )
إياه لـ يكف ثابتان بعبارة النص، كمف حيث إنو ثابت 

بالمعنى المعمـك بالنص لغة كاف داللة النص كلـ يكف 
.  (ِِ)(قياسان 
جميكر العمماء فقد ذىب  أما الشافعية كمف معيـ مف      

عامتيـ إلى القكؿ بأف الداللة قياسية، كممف قاؿ بيذا 
. اإلماـ الشافعي، كتبع اإلماـ الشافعي عدد مف العمماء
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بينما ذىب فريؽ آخر مف عمماء الجميكر إلى القكؿ بأف 
الداللة لفظية ثابتة في غير محؿ النطؽ كال مجاؿ لمقياس 

. (ِّ)آلمدم في اإلحكاـفييا، كممف قاؿ بيذا كرجحو ا
بناء عمى ىذا الخبلؼ، كجدنا اختبلفان في تكجيو       

بعض األحكاـ الفقيية بيف الحنفية كالشافعية، كقد أكرد 
الدبكسي كالسرخسي كغيرىما مف عمماء الحنفية أمثمة 

متعددة في الحدكد كالكفارات بينكا فييا أف ىذه األحكاـ ثابتة 
ىذه األحكاـ كجكب الكفارة  ، كمف(ِْ)بالمغة ال بالقياس

باألكؿ كالشرب عمدان في نيار رمضاف، كحرمة الشتـ 
: ِّ]فىبلى تىقيؿ لَّييمى  أيؼٍّف : كالقتؿ المستفاد مف قكلو تعالى

ككجكب القضاء عمى مف أفطر بغير عذر في  [اإلسراء
رمضاف، الثابت بداللة النص الكارد في كجكب القضاء 

. (ِٓ)كالمسافرعمى مف أفطر بعذر كالمريض 
فيذه األمثمة كغيرىا مف األحكاـ المتعمقة بالحدكد       

كالكفارات تثبت عند عامة الحنفية بداللة النص، بينما 
عامة جميكر العمماء مف شافعية كغيرىـ ممف قاؿ بأف 
الداللة قياسية، يثبتكف ما ثبت منيا بالقياس، فمـ يختمؼ 

نما اختمؼ الحكـ الفقيي في كثير منيا بيف الفريؽ يف، كا 
. تكجيو الحكـ كطريؽ إثباتو

كالحنفية يؤكدكف عمى فكرة محددة في ىذه       
المسائؿ كميا ىي أف ىذه األحكاـ ال تثبت بالقياس، 

كلكنيا ثابتة بالمغة، كىذا التأكيد دؿ عمى أمر ميـ ىك 
أف عدـ إثبات الحدكد كالكفارات بالقياس أمر مستقؿ، 

نيا ال تنتقض بإثبات الحدكد كقاعدة مستقمة عندىـ،  كا 
بداللة النص، ككأنيـ ينبيكف القارئ إلى التفريؽ بيف 

. األحكاـ الثابتة بالداللة كاألحكاـ الثابتة بالقياس
كيرل الباحث أف ىذا المعنى الذم نبو عميو       

الحنفية ىك معنى قائـ يجب النظر إليو، كالكصكؿ مف 
، كبياف محؿ النزاع، خبللو إلى تحرير القاعدة األصكلية

حتى ال يظف ظاف أف الخبلؼ القائـ بيف الحنفية 
كالجميكر في إثبات الحدكد كالكفارات ىك خبلؼ لفظي، 

كأف الحنفية يسمكف طريؽ الحكـ استدالالن أك داللة 

صحيح أف . النص، كيسميو الشافعية كالجميكر قياسان 
الرأم الفقيي في كثير مف األمثمة الكاردة في ىذا 

لمكضكع لـ يختمؼ مف جية النتيجة، لكف ىذا ال يدؿ ا
عمى نفي الخبلؼ في المسألة التي ىي مكضع البحث، 

. كىي إثبات الحدكد بالقياس
كقد كرد عند بعض األصكلييف ما يشير إلى ىذا       

اإلشكاؿ، كجعمكا الخبلؼ لفظيان بينما األمر عمى غير 
كد كالكفارات ، فاألحكاـ الشرعية المتعمقة بالحد(ِٔ)ذلؾ

يصح إثباتيا بداللة النص عند الحنفية لكف إف لـ يثبت 
الحكـ فييا بداللة النص فإنيـ ال يثبتكف ىذه األحكاـ 

كعميو فإف األمثمة الفقيية التي ثبت حكميا . بالقياس
بداللة النص عند الحنفية ىي تثبت عند الجميكر 

كالخبلؼ ىنا اصطبلحي لفظي، كىذا الجزء . بالقياس
يس مف محؿ النزاع، كأرل أف سبب المبس راجع إلى أف ؿ

أكثر المسائؿ الفقيية المعترض بيا عمى الحنفية ىي مف 
باب داللة النص فظف أف عدـ جكاز إثبات الحدكد 

كالكفارات بالقياس عند الحنفية بسبب داللة النص كأف 
الخبلؼ لفظي كليس كؿ مسألة أثبتيا الشافعية بالقياس 

ذا كاف األمر كذلؾ فإف ىذا يدؿ ىي مف داللة ا لنص، كا 
. (ِٕ)عمى أف الخبلؼ القائـ في المسألة لسبب آخر

ابتداء حد أو كفارة بقياس وعالقته  :الفرع الثاني

. بالمسألة

عرض أبك بكر الجصاص سببان لمخبلؼ حرر بو       
محؿ النزاع، كلـ ينسب الجصاص الفكرة ألحد، لكف أبا 

د نقؿ عف أبي عبد اهلل الحسيف البصرم في المعتـ
البصرم الحنفي، ما يدؿ عمى فكرة الجصاص، ثـ أشار 

أبك الحسيف البصرم إلى أف جكىر الفكرة حكي عف 
كقد أشار إلى فكرة الجصاص بعد ذلؾ . (ِٖ)الكرخي

عدد مف عمماء الحنفية، كالدبكسي كالبزدكم 
أما عمماء . لكف بطريقة غير مباشرة (ِٗ)كالسرخسي

ار بعضيـ إلى الفكرة كابف السمعاني الجميكر فقد أش
كسأناقش ما قالو الجميكر  (َّ)كابف السبكي كالزركشي
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في الفرع الثالث، فما الفكرة التي قاليا الجصاص، كماذا 
قاؿ غيره عنيا؟ ككيؼ يتحرر محؿ النزاع بيا؟ 

إنما أردنا بقكلنا ال تثبت الحدكد : "يقكؿ الجصاص      
حد بقياس في غير ما كرد فيو  أنا ال نبتدئ إيجاب: قياسان 

 .(ُّ)"التكقيؼ، فبل نكجب حد الزنا في غير الزنا قياسان 
كأما االستدالؿ : "ثـ أكرد أمثمة عمى ذلؾ كقاؿ معقبان       

مف جية القياس عمى مكاضع الحدكد، فيك جائز عندنا، 
بعد اف ال يككف فيو إيجاب حد في غير ما كرد فيو 

دالؿ عمى مكاضع الكفارات ككذلؾ يجكز االست. التكقيؼ
االجتياد في  أما استعماؿ: "كيقكؿ أيضان  (ِّ)"بالقياس

شيء قد كرد فيو التكقيؼ، فيتحرل فيو معنى التكقيؼ، 
: كيبيف الرأم في المقادير فيقكؿ. (ّّ)"فيذا جائز عندنا

إنما ىي حؽ هلل تعالى مبتدأ، كمقادير أعداد الركعات، "
بات شيء مف ذلؾ مف كسائر الصمكات، ال سبيؿ إلى إث

. (ّْ)"طريؽ االجتياد كالمقاييس
ىذا كبلـ الجصاص في المسألة، فماذا يريد       

الجصاص بيذا البياف؟ كما مدل انطباؽ محؿ النزاع 
ىذا عمى األمثمة المذككرة في الباب عند الفريقيف؟ كما 
الذم يثبت بالقياس مما لو عبلقة بالحدكد كالكفارات؟  

حاكؿ الباحث بيانو، لتحقيؽ محؿ النزاع ىذا ما سي      
. كتحريره
إنا ال نبتدئ إيجاب حد بقياس، : قكؿ الجصاص      

ال نكجب حد الزنا : ىذا يعني كما يقكؿ الجصاص نفسو
كال نثبت حد السرقة في غير .. في غير الزنا قياسان 

السرقة مف نحك المختمس كالمنتيب كالخائف كالغاصب 
، ككذلؾ الحاؿ عنده في سائر (ّٓ)قياسان عمى السارؽ

إف كانت -كىذا يعني أف عمة ىذه األحكاـ . الحدكد
ال تتعدل المنصكص إلى غيره فيي قاصرة مف  -معممة

ىذا الجانب، فبل يقاس عمى الزنا أك السرقة أم فعؿ، إذ 
السرقة، إضافة : الزنا، كعمة حد السرقة: عمة حد الزنا

كالزنا كالسرقة  ليذا فإف القياس في األسماء ال يصح،
كغيرىما مف الحدكد ليا أساـو كمعافو اصطبلحية في 

الشرع، فبل تتجاكز إلى غيرىا، كلذا ال يثبت حد السرقة 

في المختمس كغيره، ألف كؿ كاحد مف ىؤالء، لو اسـ 
خاص بو، يختمؼ في بعض أكصافو عف السرقة، فبل 

يثبت الحد في ىذه األمكر، كيبقى الحد في السرقة 
طار معناىا الشرعي، يقكؿ السرخسي مؤكدان ىذا ضمف إ

ال يجكز إثبات االسـ بالقياس ": المعنى عند الحنفية
عمى أم كجو كاف، كعمى ىذا ال يجكز استعماؿ القياس 

. (ّٔ)"في إلحاؽ النباش بالسارؽ في حكـ القطع
، فإنيا  دكد يقاؿ في الكفاراتػؿ في الحػكما قي      

بتت ابتداء، فيي حؽ هلل مكاضع محددة مف الشارع ث
تعالى، ليس لمعبد فييا تقدير، فكفارة اليميف، ككفارة 

الظيار، كغيرىما مف الكفارات، إنما ىي أحكاـ مف عند 
اهلل ابتداء كىي حؽ هلل، فبل يصح إثبات كفارة لمصائـ 
في غير رمضاف إذا أفطر متعمدان، قياسان عمى اإلفطار 

ف كاف األمر اؿ جامع بينيما أنيما في نيار رمضاف، كا 
صـك هلل تعالى، ألف الكفارة شرعت لمف أفطر في نيار 
رمضاف، فبل يصح تعديتيا إلى غيرىا مف المكاضع، كال 

. يقاس عمييا
ىذه المكاضيع ال يجكز فييا القياس، لكف ىؿ       

الحنفية بناء عمى ذلؾ جعمكا المنع عمى إطبلقو؟ أـ أنيـ 
اـ المتعمقة بالحدكد استعممكا القياس في بعض األحؾ

كالكفارات؟ 
كأما ": كبلـ الجصاص كاضح في ىذا حيث يقكؿ      

االستدالؿ مف جية القياس عمى مكاضع الحدكد فيك 
أما استعماؿ االجتياد في شيء : "كيقكؿ( ّٕ)"جائز عندنا

قد كرد فيو التكقيؼ، فيتحرل فيو معنى التكقيؼ، فيذا 
جتياد السمؼ في كليذا جعؿ الجصاص ا (ّٖ)"جائز عندنا

حد الخمر مف ىذا القبيؿ، ذلؾ أف حٌد الخمر قد ثبت 
بالشرع، كأف الضرب لشارب الخمر ثابته بالشرع بفعؿ 

النبي
، كأف الصحابة تحركا في اجتيادىـ مكافقة أمر (ّٗ)
، فجعمكه ثمانيف مف ىذا الكجو، فنقمكا ضربو النبي 

كما  إلى السكط، بالنعاؿ كالجريد الثابت عف النبي 
يجتيد الجبلد في الضرب، ككما يختار السكط الذم 

يصمح لمجمد اجتيادان، فاالجتياد مف ىذا الكجو شائع فيما 
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نحف متى ": ، كيكضح الجصاص األمر فيقكؿ(َْ)كصفنا
استعممنا القياس في إيجاب حد الزنا، فإنما نستدؿ بالقياس 

 ، فالقياس إذف(ُْ)"عمى أنو ممف دخؿ في اآلية، كأريد بيا
مستعمؿ في الحدكد كالكفارات، في جكانب متعمقة ب لية 

الثبكت، ككيفية االستدالؿ عمى كجكد الحد، أك نفيو، كما 
فالقياس شابو ذلؾ، لكنو ال يصمح مثبتان لحدو جديد ابتداء، 

يعمل في دائرة الحد الثابت، وال يعمل في إثبات هذا الحد 
قد ثبت ألف نقؿ الحد مف مكضع )، ألمر لم يرد فيه حد

فيو بالشرع إلى مكضع لـ يثبت فيو بشرع مثمو مف طريؽ 
القياس يككف جاريان مجرل إثبات العبادات المبتدأة مف 

كمف أمثمة استعماؿ القياس في . (ِْ)(طريؽ القياس
التحرم عف معنى التكقيؼ كفؽ منيج الحنفية قكليـ في 

كمف لو عمى آخر دراىـ فسرؽ مثميا لـ يقطع، : "السرقة
استيفاء لحقو، كالحاٌؿ المؤجؿ في عدـ القطع سكاء  ألنو

ثـ يبيف ابف  (ّْ)"استحسانان، ألف التأجيؿ لتأخير المطالبة
إذا -كالقياس أف يقطع : "اليماـ في فتح القدير ذلؾ فيقكؿ

ألنو ال يباح لو أخذه قبؿ األجؿ، لكنو  -كاف الدىٍيف مؤجبلن 
دائرة الحد، فأجاز الحنفية القياس في  (ْْ)"ترؾ استحسانان 

مع أنيـ عدلكا عنو إلى االستحساف، فدؿ عمى صحة 
العمؿ بالقياس في االستدالؿ عمى مكضع الحد، كىذا 

 .بخبلؼ ابتداء حد بقياس فإنو ال يجكز عندىـ

: خالصة الرأي عند الحنفية
إف األحكاـ المتعمقة بالحدكد كالكفارات يصح إثباتيا  -ُ

قياسان، ألف  مطمقان بداللة النص، كال يسمى ىذا
 .الداللة ثابتة بالمغة دكف الرأم كاالجتياد

يصح استعماؿ القياس في األحكاـ المتعمقة بالحدكد  -ِ
كالكفارات في جانب االستدالؿ عمى مكضع الحكـ 

 .أك ما عيٌبر عنو بالتحرم عف معنى التكقيؼ

استعماؿ القياس في األحكاـ المتعمقة بالحدكد كالكفارات  -ّ
لصكرتيف السابقتيف ىك محؿ النزاع، كيطمؽ فيما كراء ا

. الحنفية عميو ابتداء حد بقياس، أك ابتداء كفارة بقياس
كىك استعماؿ القياس في الحدكد كالكفارات سكاء كاف 

ثباتو،  في مقدار الحد أك الكفارة، أك في كجكب الحد كا 
ثباتيا أما داللة النص أك . أك كجكب الكفارة كا 

حكـ فيك خارج محؿ النزاع االستدالؿ عمى مكضع اؿ
 .كفؽ ىذا المنيج

عالقة أصل الحد أو الكفارة ومقدارهما  :الفرع الثالث

. بالمسألة

بعد ىذا البياف ألسباب الخبلؼ كفؽ كبلـ الحنفية       
أعرض ما قالو بعض عمماء الجميكر في عبلقة أصؿ 
الحد أك الكفارة كمقدارىما بالمسألة لتتجمع لدينا صكرة 

. مكتممة، ليككف محؿ الخبلؼ ظاىران كاضحة ك
يقكؿ أبك المظفر ابف السمعاني الشافعي المتكفى       
فإف قيؿ ىؿ يصح إثبات حد مبتدأ بقياس، أك : "ىْٖٗ

ال طريؽ يكصؿ القياس إلى إثبات : كفارة مبتدأة؟ قمنا
حد مبتدأ، ككذلؾ ال طريؽ يكصؿ إلى إثبات كفارة 

يصح إثباتو مف جيتو  مبتدأة بالقياس، كلك كاف الطريؽ
. (ْٓ)"لصح إثباتو

كيؤكد ابف السبكي في رفع الحاجب ىذا المعنى       
فإف قمت ىؿ يصح إثبات حد مبتدأ، أك كفارة : "فيقكؿ

كيرل الزركشي . (ْٔ)"ال يصح: مبتدأة بالقياس؟ قمت
االتفاؽ عمى ىذا األمر كعدـ االختبلؼ فيو، يقكؿ 

لى حد فبل يجكز أما إنشاء حد بالقياس ع: "الزركشي
. (ْٕ)"باالتفاؽ
إذا كاف األمر بيف الفريقيف عمى ىذه : والسؤال      

الييئة مف االتفاؽ؛ فالجصاص منع مف إثبات الكفارات 
كالحدكد بالقياس لعدـ جكاز ابتداء حد بقياس، كابف 

السمعاني الشافعي كابف السبكي كالزركشي يؤكدكف عدـ 
فأيف الخبلؼ؟  جكاز ابتداء حد أك كفارة بقياس، 

يبيف ابف السبكي شيئان مف كجو العبلقة بيف       
ال : )المكضكعيف كمنبيان القارئ إلى أف قكؿ الحنفية

ال يفيد كال يدؿ عمى منع إثبات ( يصح ابتداء حد بقياس
كلكف ليس لما يتكىمكف ": الحدكد كالكفارات بالقياس يقكؿ

ال طريؽ  مف نفي القياس في الحدكد كالكفارات، بؿ ألنو
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تكصؿ ىنا إلى فيـ العمة، كلك صح لنا معنى في ذلؾ، 
. (ْٖ)"لما تحاشينا مف التعمؽ بو

فنفى ابف السبكي أف يككف عدـ إثبات حد مبتدئ       
نما  بقياس بسبب قاعدة القياس في الحدكد كالكفارات، كا 
مينع القياس في مكضكع االبتداء لعدـ تعقؿ العمة، كلك 

نان أليجرل القياس، كىذا التعميؿ كاف كاف تعقؿ العمة ممؾ
قد ذكره أبك المظفر ابف السمعاني مف قبؿ في قكاطع 

كلك كاف الطريؽ يصح إثباتو : "األدلة يقكؿ ابف السمعاني
فالقضية إذف عند ابف  (ْٗ)"مف جيتو لصح إثباتو

السمعاني كمف معو متعمقة بتعقؿ المعنى أك عدـ تعقمو، 
سائؿ منيا ما ىك قابؿ كابف السمعاني يكضح أف الـ

لمتعميؿ، كمنيا ما ىك غير قابؿ لمتعميؿ كيمحؽ بمحض 
كؿ حكـ : "التعبد، كيبيف ضابط إمكاف التعميؿ فيقكؿ

يمكف أف يستنبط منو معنى مخيؿ مف كتاب أك نص سنة 
أك إجماع فإنو يعمؿ، كما ال يصح فيو مثؿ ىذا فإنو ال 

. (َٓ)"لمقاديريعمؿ سكاء كاف مف الحدكد أك الكفارات أك ا
فاألمر متعمؽ بإمكاف التعميؿ كعدمو، فما صح       

تعميمو صح القياس فيو، كما لـ يصح تعميمو فبل قياس 
فيو سكاء كاف الحكـ متعمقان بحد، أك بغيره، كلذا فبل 
يثبت ابتداء حد بقياس لعدـ معرفة العمة، ال ألف 

. المكضكع متعمؽ بحد أك كفارة
الذم ظير في كبلـ ابف  ككفؽ ىذا المعنى      

السمعاني كغيره، فإنو ال يبقى لمخبلؼ مجاؿ كال داع، إذ 
ال خبلؼ بيف جميع األصكلييف في أف كؿ حكـ غير 
قابؿ لمتعميؿ ال يقاس عميو، سكاء كاف متعمقا بحد أك 

بغيره،ألف كجكد العمة كمعرفتيا ركف أساسي مف أركاف 
. القياس بدكنيا ال يتـ القياس

يو فبل عبلقة إذف بيف إثبات الحدكد كالكفارات كعؿ      
بالقياس كابتداء حد بقياس إذا كاف األمر األخير متعمقان 
بالتعميؿ كعدمو، ألف ىذا عاـ في كؿ األحكاـ، ككؿ 

الذم يستفاد مف كبلـ الجميكر أف القياس ال يجرم في 
جانب مف مسائؿ الحدكد كالكفارات، ألف ىذا الجانب 

. ل، كلك عقؿ معناه لصح فيو القياسغير معقكؿ المعف
. كأطمؽ عميو ابف السمعاني كمف معو ابتداء حد بقياس

كىذا الجانب نراه كاضحان في الشركط المتعمقة       
القاعدة المستقمة المستفتحة : "باألصؿ، يقكؿ الغزالي

التي ال يعقؿ معناىا، فبل يقاس عمييا غيرىا لعدـ العمة، 
س تجكزان إذ معناه أنو ليس فيسمى خارجان عف القيا

منقاسان ألنو لـ يسبؽ عمـك قياس كال استثناء، حتى 
يسمى المستثنى خارجان عف القياس بعد دخكلو فيو، 
كمثالو في أعداد الركعات كنصب الزككات كمقادير 

التي ال  الحدكد كالكفارات، كجميع التحكمات المبتدأة
نيا ال تعقؿ ينقدح فييا معنى، فبل يقاس عمييا غيرىا، أل

كىذا المعنى الذم صرح بو الغزالي غير . (ُٓ)"عمتيا
مختمؼ فيو حتى عند الحنفية إذ الكبلـ بتمامو في كشؼ 

. (ِٓ)األسرار لمبخارم
كبيذا نككف بحاجة إلى بياف معنى المصطمح       

المستخدـ في ىذه المكاضيع عند الحنفية كالجميكر، أال 
اس الخبلؼ، كمحمو كىك ابتداء حد بقياس، حتى نرل أس

.  في إثبات الحدكد بالقياس
كاعمـ أف نفس مقادير الحدكد : "يقكؿ ابف السبكي      

كالكفارات ال يفيـ فييا معنى، فكيؼ يصح القياس فييا؟ 
كىذا بخبلؼ أصؿ الحدكد، فنحف إنما نمنع القياس 

حيث ال يعقؿ المعنى، كذلؾ في مقادير الحدكد 
. (ّٓ)"كالكفارات، ال أصميا

كىكذا يرل ابف السبكي أف مجاؿ التعميؿ في الحدكد       
كالكفارات في أصؿ الحد، ال في ذات المقدار، فذات 

المقدار أك العدد غير قابؿ لمتعميؿ، أما أصؿ الحد كالكفارة 
نىاًت  كىالًَّذيفى : فقابؿ لمتعميؿ، فقكلو تعالى  ثيَـّ يىٍرميكفى اٍلميٍحصى

ـٍ يىٍأتيكا ًبأىٍربىعىةً  ٍمدىةن  لى اًنيفى جى ـٍ ثىمى ال  [النكر: ْ]شييىدىاء فىاٍجًمديكىي
مجاؿ لبلجتياد في العدد فيك مف الخاص القطعي، كىك 
ثابت ابتداء بنص، فبل مجاؿ لمتعميؿ كالقياس في مقدار 
الحد الثابت، لعدـ تعقؿ معناه، لكٌف االجتياد في أصؿ 

إف الحد، فالحد ثابت لمقذؼ بالزنا فيقاس عميو غيره، 
. اشتركا في عمة كجكد الحكـ
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فكبلـ ابف السمعاني كابف السبكي يفيد أننا ال       
ننشئ مقدار حد بالقياس، كلكننا ننشئ الحد الثابت في 

ككذلؾ الحاؿ في . القذؼ في مكاقع أخرل غير القذؼ
سائر الحدكد كالكفارات، فكجكب الحد معمؿ في السرقة 

كدىا في الفرع ثبت كالقذؼ كالزنا، كالعمة إف تحقؽ كج
الحد بالقياس، أما مقدار الحد كمقدار الكفارة فغير معممة 
فبل يقاس عمييا، كلك أمكف تعميؿ المقدار لجاز القياس 

إف الحكـ المعدل مف األصؿ إلى : "فيو، يقكؿ اآلمدم
الفرع إنما ىك كجكب الحد كالكفارة مف حيث ىك كجكب، 

ال أنو كذلؾ معقكؿ بما عمـ في مسائؿ الخبلؼ 
. (ْٓ)"مجيكؿ

: خالصة الرأي عند ابن السمعاني ومن معه
ما كاف غير معقكؿ المعنى مما لو عبلقة بالحدكد  -ُ

أطمؽ عميو  -كىك مقدار الحد أك الكفارة -كالكفارات
الجميكر أنو ابتداء حد أك كفارة بقياس، كىذا ما ال 

 .خبلؼ فيو

في ما كاف معقكؿ المعنى سكاء كاف في الحدكد أك  -ِ
غيرىا، ال يدخؿ ىذا تحت مسمى ابتداء حد بقياس، 

 . كىك مما كقع فيو النزاع

كبيذا يظير كفؽ ىذا المنيج أف إمكاف التعميؿ       
كعدمو ىك أساس القكؿ بجكاز إثبات ىذه األحكاـ 

. بالقياس أك عدمو

. تحرير محل النزاع وآراء العلماء :المطلب الثاني

. زاعتحرير محل الن :الفرع األول

الناظر في نتائج فركع المطمب السابؽ يرل أف       
 : محؿ النزاع يمكف تحديده كبيانو في النقاط التالية

يجكز باالتفاؽ إثبات أحكاـ الحدكد كالكفارات  -ُ
 (-داللة النص): -مفيـك المكافقة -بالقياس الجمي

مع اختبلؼ الجميكر كالحنفية في اسـ ىذه الداللة، 
ة أف ىذا النكع مف الداللة ىك حيث يرل الحنفي

داللة لغكية تفيـ مف المفظ دكف حاجة لبلستنباط 

كاالجتياد، كأما الجميكر فأطمؽ عامتيـ عميو اسـ 
، كعميو فقد ال نجد خبلفان بيف (ٓٓ)القياس الجمي

نما الخبلؼ في  الفريقيف في الحكـ الفقيي الثابت، كا 
اسـ طريؽ الثبكت، كنكع ىذه الداللة، لكف ال 

خبلؼ بيف الفريقيف في أف األحكاـ المتعمقة بالحدكد 
. كالكفارات تثبت بيذا النكع مف الدالالت

يجرم القياس باالتفاؽ في المسائؿ التي قاؿ عنيا  -ِ
الحنفية إنيا استدالؿ عمى مكضع الحد، أك ىي 

اجتياد كتحر لمعنى التكقيؼ، بينما يرل الشافعية 
 .القياسأف ىذا النكع مف المسائؿ مف باب 

يمتنع باالتفاؽ إثبات األحكاـ الشرعية المتعمقة  -ّ
الحد أك الكفارة، مع اختبلؼ بيف الفريقيف  بمقدار

في المنع، حيث يمنع الجميكر إثبات ىذا النكع 
بالقياس لعدـ القدرة عمى إدراؾ عمتو، كلك عقمت 
العمة ألثبتكىا بالقياس، كيطمقكف عميو اسـ ابتداء 

الحنفية مف إثبات ىذا النكع حد بقياس، كيمنع 
بالقياس، كيركنو مندرجان تحت قاعدة ابتداء حد 

 .بقياس، دكف النظر إلى التعميؿ كعدمو

مكضع الخبلؼ إذف ىؿ يجكز إثبات أصؿ الحدكد  -ْ
 كالكفارات بالقياس؟

. آراء العلماء :الفرع الثاني

 .رأي الحنفية: أوال
م محؿ إضافة لما كرد مف بياف لرأم الحنفية ؼ      

النزاع فقد نسبت عامة كتًب الحنفية كغيرىـ القكؿى بعدـ 
جكاز إثبات الحدكد كالكفارات بالقياس إلى عامة الحنفية 

كاليسكغ ": مف المتقدميف كالمتأخريف،يقكؿ الجصاص
كأكد السرخسي  (ٔٓ)القياس في إثبات الحدكد كال الكفارات

كمف ": ىذا كجعمو مف أصكؿ الحنفية المعتبرة حيث يقكؿ
كيؤكد . (ٕٓ)"أصمنا أف إثبات الكفارات بالقياس ال يجكز

البخارم في كشؼ األسرار ىذا المعنى عند بيانو األمثمة 
التطبيقية بشرط أف ال يككف األصؿ في القياس معدكالن 

كعميو فإف الحنفية ال يجيزكف إثبات . (ٖٓ)بو عف القياس
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حكـ شرعي متعمؽ بحد أك كفارة عمى سبيؿ االبتداء 
ياس، كيجعمكف إثبات أصؿ الحد أك مقداره مف باب بؽ

. ابتداء حد بقياس

 .رأي الجمهور: ثانيا
عامة كتب أصكؿ الفقو عند المالكية كالشافعية       

كالحنابمة تنص ببل خبلؼ عمى جكاز إثبات الحدكد 
، كىـ مع إقرارىـ بعدـ جكاز ابتداء (ٗٓ)كالكفارات بالقياس

منع عمى مقدار الحد أك حد بقياس إال أنيـ قصركا اؿ
الكفارة فقط، لعدـ تعقؿ العمة فبل يصح القياس، أما 
أصؿ الحد أك الكفارة فإف كاف معقكؿ المعنى صح 

تعميمو، كمف ثـ تعديتو بالقياس كبقية األحكاـ الشرعية، 
.  كال يككف ىذا ابتداءى حدًّ أك كفارة بقياس عندىـ

. األدلة والمناقشات :المطلب الثالث

بعد بياف صكر االتفاؽ في المسألة أصكليان       
كفقييان، كبياف محؿ الخبلؼ سأعرض ما كرد مف أدلة 
كاعتراضات مف كتب الفريقيف، ممتزمان بمنيج االستدالؿ 

لكؿ فريؽ مف كتبو، كسأعرض األدلة كالمناقشات 
بطريقة مقارنة مع التحميؿ كالمناقشة بناء عمى ما 

ختبلؼ، حتى يتبيف تكصمت إليو مف نقاط اتفاؽ كا
القارئ مكقع الدليؿ، أك االعتراض مف محؿ النزاع، 

كقد جعمت ىذا . الستبعاد ما كاف خارج محؿ النزاع
األكؿ في بياف أدلة الجميكر كالثاني  المطمب في فرعيف

. في بياف أدلة الحنفية

. بيان أدلة الجمهور :الفرع األول

لكفارات سمؾ الجميكر في جكاز إثبات الحدكد كا      
: بالقياس طريقيف

األدلة النظرية القائمة عمى البرهان : الطريق األول
 :العقمي وفيه محاور

. عموم األدلة الدالة عمى حجية القياس: المحور األول
إف األدلة الدالة عمى حجية القياس عامة غير       

، فالقياس طريؽ إلثبات (َٔ)مختصة بنكع دكف نكع

ف القياس األحكاـ في عامة أبكاب ا لفقو كمسائمو، كا 
يجرم فييا جميعان ما دامت أركاف القياس كشرائطو 

متكافرة، كالحدكد كالكفارات مما شممتو األدلة العامة، فبل 
؛ ذلؾ أف العمة إذا عقمت (ُٔ)تخرج إال بدليؿ، كال دليؿ

في حكـ مف أحكاـ الشرع، فإف القياس يجرم فييا كبقية 
السمعاني في بياف ىذا  األحكاـ، يقكؿ أبك المظفر ابف

كؿ حكـ شرعي يمكف أف يستنبط منو معنى : "األساس
مخيؿ مف كتاب أك نص سنة أك إجماع فإنو يعمؿ، كما 
ال يصح فيو مثؿ ىذا فإنو ال يعمؿ سكاء كاف مف الحدكد 

إذا ثبت مف قكلنا : "، كيقكؿ الباجي(ِٔ)"أك الكفارات
أف  جميعان كجكب القياس في األحكاـ الشرعية، كجب

يحكـ بو حيث صحت عمتو، كثبتت أمارتو، ككما أنو 
يجب إذا ثبت أف الكتاب كالسنة حجة في األحكاـ، كاف 

.  (ّٔ)"دليبلن حيث كجد أحدىما
عبارات األصكلييف الدالة عمى ىذا المحكر متعمقة       

باألدلة الدالة عمى حجية القياس مف نصكص القرآف 
: كعكالسنة كاإلجماع، كىذا بياف بكؿ ف

. األدلة الدالة من القرآن-1
عامة األصكلييف أشاركا إلى عمـك اآليات الدالة       

، (ْٔ)عمى حجية القياس دكف تخصيص آية معينة
كا:كبعضيـ أشار إلى قكلو تعالى يىا أيكًلي  فىاٍعتىًبري

ارً  كاألصؿ فيو قكلو عز : حيث قاؿ[ الحشر: ِ]اأٍلىٍبصى
كاكجؿ  عتبار عمكمان، كلـ يفرؽ بيف فأمر باال فىاٍعتىًبري

فيك عمى عمكمو "األحكاـ في الحدكد كالكفارات كغيرىا، 
في جميعيا حتى يقـك دليؿ يمنع منو، كلـ يقـ دليؿ يمنع 

. (ٓٔ)"منو فيك جائز

 .األدلة الدالة من السنة-2

ذكر األصكليكف في ىذا المكضكع حديث معاذ       

قرار النبي (ٔٔ) إلى الحكـ  لمعاذ طرؽ الكصكؿ ، كا 

ف معاذان رضي  الشرعي، كمف ىذه الطرؽ االجتياد، كا 
اهلل عنو لـ يفرؽ بيف األحكاـ، كجعؿ طريؽ االجتياد 
مطمقان مف غير تفصيؿ، كمف عبارات األصكلييف في 
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لنا ما ركم : "ىذا المكضكع قكؿ الشيرازم في التبصرة
أجتيد "حيف بعثو إلى اليمف  أنو قاؿ لمنبي  عف معاذ 

عمى ذلؾ، كلـ يفرؽ بيف ىذه  فصكبو رسكؿ اهلل " مرأم
، كمثؿ ىذا عند اآلمدم في (ٕٔ)"األحكاـ كبيف غيرىا
لمعاذ في قكلو أجتيد  فتقرير النبي : "اإلحكاـ حيث قاؿ

ال  رأيي مطمقان مف غير تفصيؿ، كىك دليؿ الجكاز، كا 
لكجب التفصيؿ، ألنو في مظنة الحاجة إليو، كتأخير 

. (ٖٔ)"الحاجة ممتنعالبياف عف كقت 

إجماع الصحابة عمى حجية القياس مف ) اإلجماع-ّ
 .(ٗٔ)(غير فرؽ

أجمعكا عمى حجية القياس  إف الصحابة       
كمشركعيتو في األحكاـ دكف تخصيص، كذلؾ يقتضي 

 .(َٕ)عمـك جكازه فييا
جماعهم: المحور الثاني . فعل الصحابة وا 

ابف ركل اإلماـ مالؾ في المكطأ أف عمر       
استشار في الخمر يشربيا الرجؿ، فقاؿ لو  الخطاب 

ذا  عمي  نرل أف نجمده ثمانيف، فإنو إذا شرب سكر كا 
ذا ىذل افترل، أك كما قاؿ، فجمد عمر  سكر ىذل، كا 

  .(ُٕ)"في الخمر ثمانيف
:  دؿ ىذا الحديث عمى عدة أمكر      

الصحابة في حد الخمر، كىذا  استشارة عمر  -ُ
مر ثابت كمجمع عميو مف جية أنو يعني أف األ

 .حد، لكف استشارتو جعمت األمر قاببلن لبلجتياد

استشارتو، بؿ  لـ ينكر الصحابة عمى عمر  -ِ
استجابكا ليذا، كنقمت الركايات أقكاالن عف عمي كعبد 

 .الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنيما

استحساف عمر ليذا االجتياد كقبكلو لو كالعمؿ  -ّ
 .بمقتضاه

إف االستشارة كانت بمحضر مف الصحابة، كلـ  -ْ
يؤثر عف أحد منيـ أنو خالؼ أك أنكر ما سمع كما 

 .(ِٕ)رأل ساعة االجتياد أك ساعة التطبيؽ

ظاىر الركاية يدؿ عمى أف عميان رضي اهلل عنو  -ٓ
قاس شارب الخمر عمى القاذؼ بجامع االفتراء، 
ذلؾ أف القذؼ مظنة االفتراء، كالسيكر إذا تحقؽ 
ؽى شارب الخمر بالقاذؼ  فيك مظنة االفتراء، فأىلحى
في الحديث قياسان، كفي ىذا داللة عمى أف لمقياس 

 .(ّٕ)مدخبلن في الحدكد بإجماع الصحابة

. القياس عمى خبر الواحد: المحور الثالث
كطريؽ (ْٕ)تثبت الحدكد كالكفارات بخبر الكاحد      

معنى  خبر الكاحد غمبة الظف، ككذلؾ القياس فيك في
خبر الكاحد مف ىذا الجانب، فما جاز إثباتو بخبر الكاحد 

. جاز إثباتو بالقياس
ف الحدكد تثبت بشيادة الشيكد مع جكاز الخطأ         كا 

عمييـ، بؿ مع إمكاف تعمد الكذب، كالقياس اجتياد 
يحتمؿ الخطأ كيفيد غمبة الظف كالشيادة كزيادة، كما 

. لقياسجاز إثباتو بشيادة الشيكد جاز با

 .دليل اإللزام: الطريق الثاني
اعترض الشافعية عمى الحنفية إثباتيـ الحدكد       

كالكفارات بالقياس في مسائؿ عديدة، ثـ ىـ ال يجيزكف 
نظريان إثبات الحدكد بالقياس، كلعؿ ما يركل عف اإلماـ 

الشافعي في ىذا ىك األساس الذم بنى عميو عمماء 
نقؿ إماـ الحرميف الجكيني في  الشافعية ىذه المسائؿ، فقد

البرىاف ىذه المسائؿ كتبعو ابف برىاف في الكصكؿ 
، كتناقميا عامة األصكلييف بعد (ٕٓ)كالرازم في المحصكؿ

كسأذكر أىـ المسائؿ المعترض بيا عمى الحنفية . ذلؾ
كما أكردىا الشافعية ثـ أبيف حكـ ىذه المسائؿ في كتب 

ضات، مع بياف عبلقة الحنفية كرد الحنفية عمى االعترا
. ىذه المسائؿ بمحؿ النزاع

(. شهود الزوايا) شهود الزنا : المسألة األولى
اتحاد الشيكد في الزماف كالمكاف مف الشركط       

، لكف العمماء (ٕٔ)العامة لقبكؿ الشيادة في حد الزنا
اختمفكا في مسألة شيكد الزكايا كىي ما إذا شيد اثناف 

الزنا في مقدمة البيت أك في مثبل عمى أنيما شاىدا 
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زاكية منو، كشيد اآلخراف أنيما شاىدا الزنا في مؤخرة 
البيت أك في الزاكية األخرل مف البيت، فيؿ تقبؿ شيادة 

الشيكد مع اختبلؼ الزكايا؟ 

. اعتراض الشافعية عمى الحنفية
أما : "جاء في المحصكؿ نقبلن عف اإلماـ الشافعي      

تيـ فييا حتى تعدكىا إلى الحدكد فقد كثرت أقيس
االستحساف، فإنيـ زعمكا في شيكد الزكايا أف المشيكد 

. (ٕٕ)"عميو يجب رجمو باالستحساف

: آراء العمماء في المسألة
. رأي الجمهور

ذىب جميكر العمماء إلى القكؿ بعدـ قبكؿ شيكد       
، كفصؿ الحنابمة في المسألة (ٖٕ)الزكايا الختبلؼ المكاف

ت الزاكيتاف متباعدتيف لـ تقبؿ شيادة الشيكد، فقالكا إف كاف
أما إف كانتا متقاربتيف فقد كممت شيادتيـ، كحد المشيكد 

ذلؾ أف حد الزنا يثبت إف شيد الشيكد . (ٕٗ)عميو بالزنا
عمى زنا كاحد، أما إف تعدد المكاف فمـ يعد الزنا المشيكد 

. (َٖ)عميو كاحدان فبل يثبت الحد

: رأي الحنفية
: ـ الحنفية في ىذه المسألة إلى فريقيفانقس      
يرل ىذا الفريؽ أف حد الزنا ال : الفريق األول      

 -الزكايا المختمفة -يثبت بمثؿ ىذا النكع مف الشيادة
كىك قكؿ زفر رحمو اهلل، ككجية نظرىـ أف الفعؿ في 
مقدمة البيت أك في زاكية منو غير الفعؿ في مؤخرة 

ل، فصار بمنزلة الشيادة في البيت أك في الزاكية األخر
. (ُٖ)بيتيف
يرل ىذا الفريؽ أف القياس يقتضي : الفريق الثاني      

ما قالو زفر مف عدـ ثبكت الزنا بشيكد الزكايا الختبلؼ 
المكاف حقيقة، لكف االستحساف أف يقاـ الحد عمى 

المشيكد عميو ألف الشيكد اجتمعكا في شيادتيـ عمى 
. (ِٖ)فعؿ كاحد

. ض الشافعيةتحميل اعترا

يرل الشافعية كمف معيـ أف الحنفية تناقضكا       
عندما أكجبكا الحد في شيكد الزكايا، ذلؾ أف اختبلؼ 

المكاف يسقط الشيادة، كفي مسألتنا اختمؼ المكاف 
حقيقة، فالزكايا مختمفة، فبل يثبت الزنا قياسان عمى مسألة 

ترككه إلى الزنا في بيتيف، لكف الحنفية لـ يأخذكا بيذا بؿ 
ذا  االستحساف كقالكا بثبكت الحد عمى المشيكد عميو، كا 
كانت الحدكد تثبت باالستحساف عند الحنفية فؤلف تثبت 

.  (ّٖ)بالقياس أكلى

. رد الحنفية عمى االعتراض
ثـ ىذا االستحساف : "يقكؿ السرخسي في المبسكط      

منا لتصحيح الشيادة ال إلقامة الحد، فإنما يستحسف لدرء 
االستحساف في قبكؿ : "كيقكؿ الصيمرم. (ْٖ)"الحد

ككجو االستحساف ( ٖٓ)"الشيادة، ثـ الحد ثابت بالنص
عندىـ أف ابتداء الفعؿ يككف في زاكية، كاالنتياء في 

زاكية أخرل، كاختبلفيـ في الزاكيتيف ال يكجب تعدد الفعؿ 
في البيت الصغير، أما في البيت الكبير فبل تقبؿ الشيادة 

. (ٖٔ)لفت الزكاياإذا اخت
كىذا يعني أنيـ لـ يستخدمكا االستحساف إلثبات       

نما الحد ثابت بالنص، كاستحسانيـ إنما ىك في  الحد، كا 
قبكؿ الشيادة كتصحيحيا أك رفضيا، كىذا شيء آخر 
غير ابتداء حد بقياس، فاالستحساف ليس في إثبات 
نما في طريؽ إثبات الشيادة التي بيا يثبت ا لحد الحد، كا 

. (ٕٖ)أك ينتفي

وجوب الكفارة عمى من أفطر باألكل : المسألة الثانية
 .في نهار رمضان قياسًا عمى الوقاع

مف أكؿ أك شرب أك جامع في نيار رمضاف       
عامدان بغير عذر فقد فسد صكمو باإلجماع لمنافاتو ركف 

. (ٖٖ)الصـك كىك اإلمساؾ
لى مف أفسد كاتفؽ العمماء عمى كجكب الكفارة ع      

لحديث األعرابي الكارد في الصحاح  (ٖٗ)صكمو بجماع
: فقد ركل البخارم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ
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ىؿ : فقاؿ رسكؿ اهلل . كقعتي عمى امرأتي كأنا صائـ
فيؿ تستطيع أف تصـك : قاؿ. ال: تجد رقبةن تعتقيا؟ قاؿ
 فيؿ تجد إطعاـ ستيف: قاؿ. ال: شيريف متتابعيف؟ قاؿ

، فبينما نحف عمى فمكث النبي : قاؿ. ال: مسكينان؟ قاؿ
: قاؿ -كالعرؽي المكتؿ-بعىرىؽو فييا تمر ذلؾ أيتي النبي 

فقاؿ . خذ ىذا فتصدؽ بو: قاؿ. أنا: أيف السائؿ؟ فقاؿ
عمى أفقر مني يا رسكؿ اهلل؟ فكاهلل ما بيف : الرجؿ

. يريد الحرتيف، أىؿي بيت أفقر مف أىؿ بيتي-البتييا 
أطعمو : حتى بدت أنيابو ثـ قاؿ فضحؾ النبي 

. (َٗ)"أىمؾ

. آراء العمماء
اختمؼ أىؿ العمـ في كجكب الكفارة عمى مف أفسد       

صكمو باألكؿ أك الشرب عامدان في نيار رمضاف إلى 
: رأييف

. عدم وجوب الكفارة: الرأي األول
إلى القكؿ بعدـ كجكب  (ُٗ)ذىب الشافعية كالحنابمة      
. ارة عمى مف أكؿ أك شرب عامدان في نيار رمضافالكؼ

كممف ركم عنيـ ىذا القكؿ سعيد بف جبير كالنخعي 
. كحماد (ِٗ)كابف سيريف

. وجوب الكفارة: الرأي الثاني
إلى القكؿ بكجكب ( ّٗ)ذىب الحنفية كالمالكية      

الكفارة عمى مف أفسد صكمو بأكؿ أك شرب أك جماع 
رؽ بيف األكؿ كالشرب عامدان في نيار رمضاف، ال ؼ

كممف ركم عنيـ ىذا القكؿ عطاء كالحسف . كالجماع
. (ْٗ)كالزىرم كالثكرم كاالكزاعي كاسحؽ

. اعتراض الشافعية عمى الحنفية
جاء في البرىاف كغيره نقبلن عف اإلماـ الشافعي       
كأما الكفارات فقد قاسكا اإلفطار باألكؿ عمى : "قكلو

. (ٓٗ)"اإلفطار بالكقاع

. االعتراضوجه 

ف        إف النص كرد في كجكب الكفارة حاؿ الكقاع، كا 
الحنفية أكجبكا الكفارة في األكؿ كالشرب قياسان عمى 
، فدؿ عمى أنيـ أثبتكا  الكقاع بجامع إفساد الصـك

الكفارات بالقياس، فكجب عمييـ أف يقكلكا بجكاز ذلؾ في 
. عامة المسائؿ

يكجبكا الكفارة في األكؿ كأما الشافعية كالحنابمة فمـ       
كالشرب قياسان عمى الكقاع مع أنيـ يقكلكف بجكاز إثبات 
: الكفارات بالقياس النتفاء العمة المشتركة، يقكؿ الشيرازم

 األصؿ عدـ الكفارة إال فيما كرد بو الشرع، كقد كرد"
الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، كما سكاه ليس في 

ىذا يجب فيو الحد في ممؾ معناه، ألف الجماع أغمظ، كؿ
. (ٔٗ)"الغير

. وجهة نظر الحنفية
يرل الحنفية أف كجكب الكفارة في الكقاع ثابت في       

حالة األعرابي المستفاد مف عبارة النص كأف كجكب 
الكفارة في األكؿ كالشرب ثابت بالداللة، يقكؿ البزدكم 

إنا أكجبنا الكفارة عمى مف أفطر باألكؿ : "في أصكلو
رب بداللة النص دكف القياس، كبيانو أف سؤاؿ كالش

السائؿ كىك قكلو كاقعت امرأتي في شير رمضاف كقع 
عف الجناية، كالمكاقعة عينيا ليست جناية، بؿ ىك اسـ 

لفعؿ كاقع عمى محؿ مممكؾ إال أف معنى ىذا االسـ لغة 
نما أجاب  مف ىذا السائؿ ىك الفطر الذم ىك جناية، كا 

الجناية فكاف بناء عمى معنى عف حكـ  رسكؿ اهلل 
الجناية مف ذلؾ االسـ، كالمكاقعة آلة الجناية فأثبتنا 

كمف حيث إنو ... الحكـ بذلؾ المعنى بعينو في األكؿ
ثابت بمعنى النص ال بظاىره لـ نسمو عبارة كال إشارة، 
كمف حيث إنو ثابت بمعنى النص لغة ال رأيا سميناه 

. (ٕٗ)"داللة ال قياسان 
ؤاؿ في الحادثة بناء عمى ىذا كقع عف فالس      

كمجرد فعمو مع . ىمكت: الجناية عمى الصـك ألنو قاؿ
زكجتو ال ىبلؾ فيو، لكف لما كاف الكقاع مفسدان لمصـك 

قاؿ األعرابي ىمكت كىذا المعنى يفيـ مف المغة كال 
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: مثالو قكلو تعالى. حاجة فيو لبلجتياد النظرم كالقياس
  أيؼٍّف فىبلى تىقيؿ لَّييمى[ِّ:اإلسراء]  فإف المعنى المستفاد لغة

المنع عف اإليذاء، فيككف تحريـ قكؿ أؼ بالعبارة كتحريـ 
سائر صكر اإليذاء بالداللة المفيكمة لغة ال قياسان، 

. (ٖٗ)ككذلؾ ىنا
كيضاؼ إلى ىذا أف الحنفية قد أثبتكا كجكب       

الكفارة في األكؿ كالشرب بدليؿ آخر غير داللة النص 
ىك ما كرد مف ركايات يفيد ظاىرىا كجكب الكفارة عمى ك

: كؿ مفطر، قاؿ الجصاص في الرد عمى االعتراض
 -يريد أف الحكـ لـ يثبت بالقياس-ليس ىذا كما ظننت "

ألنو قد كرد في إيجاب الكفارة لفظ يقتضي ظاىره 
يا : كجكبيا عمى كؿ مفطر، كىك ما ركم أف رجبلن قاؿ

كلـ يسألو " ضاف، فأمره بالكفارةرسكؿ اهلل، أفطرت في ـر
عف جية االفطار، كظاىره يقتضي كجكبيا عمى كؿ 

 .(ٗٗ)مفطر

. مناقشة أدلة الجمهور وتحليلها :الفرع الثاني

ر في أدلة المجيزيف كىـ جميكر العمماء  ػالناظ      
يرل أنيا قامت في معظميا عمى أدلة إثبات القياس 

القياس عمى منكريو، بشكؿ عاـ، كأنيا ذاتيا أدلة إثبات 
كىي ليست مكضع خبلؼ مع الحنفية مف ىذه الجية، 
فيي خارج محؿ النزاع برأم الحنفية، إذ النزاع ليس في 

نما في إعماؿ القياس في  إثبات القياس أك نفيو، كا 
جكانب محددة، فصار الكبلـ في شرط مف شركط العمؿ 

ىؿ : بالقياس بعد إثبات حجية القياس، كىذا الشرط
فاحتاجت  (ََُ)م القياس في الحدكد كالكفارات؟يجر

المسألة بعد ذلؾ إلى أدلة خاصة تتعمؽ بمحؿ النزاع 
الذم ناقشو الحنفية كبعض عمماء الجميكر حكؿ إمكاف 

كىذا بياف  .إثبات الحدكد بالقياس عمى سبيؿ االبتداء
: بمناقشة المحاكر التي أكردىا المجيزكف

: مناقشة المحور األول
ة لما سبؽ حكؿ طبيعة األدلة التي كردت إضاؼ      

في ىذا المحكر، كأنيا خارج محؿ النزاع، فقد نكقشت 

األدلة ذاتيا لبياف مدل ارتباطيا بالمسألة، كصبلحيتيا 
: كمما قيؿ، لبلستدالؿ

أنو أمر باالعتبار  فاعتبركاما جاء في قكلو تعالى . أ
يجرم  عمكمان، كىك يشمؿ جميع أبكاب الفقو، كأف القياس

فيو نظر إذ ال نسمـ : أقكؿ: "فييا جميعان، يقكؿ البدخشي
أف اعتبركا عاـ بالنسبة إلى جميع االعتبارات، بؿ 

العمـك في المخاطبيف، كليس الكبلـ فيو، كاإلطبلؽ ال 
يقتضي كجكب العمؿ بجميع األقيسة، فبل يمـز كجكب 
العمؿ بالقياس في المتنازع، الميـ إال إذا ادعى جكاز 

. (َُُ)مؿ بو فيوالع
كنكقشت األدلة العامة أيضان مف كجو آخر كىك أف       

الجميكر أنفسيـ اختمفكا في إثبات بعض المسائؿ 
المتعمقة بالقياس كاختبلفيـ في القياس في األسباب 
كالرخص، فدؿ خبلفيـ ىذا عمى أف عمـك األدلة ال 

. يصمح دليبلن 
: مناقشة المحور الثاني

دليميف في المكضكع، أحدىما ذكر المجيزكف       
. استدالؿ بإجماع الصحابة، كاآلخر متعمؽ بخبر الكاحد
أما األكؿ فإنيـ ينسبكف لمصحابة جميعان العمؿ كالقكؿ 
بجكاز إثبات الحدكد بالقياس، كىي مسألة مشاكرة عمر 

رضي اهلل عنو الصحابة في عقكبة شارب الخمر، 
عنيما، كجكاب عمي كعبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل 

. (َُِ)المكضكع كالركايات الكاردة في

: نكقش ىذا الدليؿ بأكثر مف كجو      
ىذا الدليؿ فيو إشكاؿ كفؽ أصكؿ الشافعية  -ُ

كالجميكر عمكمان، ذلؾ أف دعكل اإلجماع الكاردة 
في الركاية إنما ىك إجماع سككتي في صكرتو، 

حيث تكمـ عمي رضي اهلل عنو كسكت الباقكف كىذا 
عند الجميكر، فبل يصح االحتجاج بو،  ليس بحجة

الميـ إال أف يقاؿ يستدؿ بو كفؽ مذىب الخصـ 
 .إلقامة الحجة عمييـ
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إف استعماؿ السمؼ االجتياد في حد الخمر، إنما  -ِ
ىك اجتياد في شيء قد كرد فيو التكقيؼ، كىـ قد 

تحركا معنى التكقيؼ، فجعمكه ثمانيف مف ىذا 
لجبلد في الضرب الكجو، كىك اجتياد كاجتياد ا

 .(َُّ)كنكع السكط

إف إجماع الصحابة لـ يكف عمى طريؽ ثبكت الحكـ  -ّ
كمعرفتو، حتى يقاؿ إنيـ أجمعكا عمى أف الحكـ 
نما أجمعكا عمى الحكـ ذاتو،  ثابت بالقياس، كا 
فاقترح عمي كعبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل 

عنيما أف يجمد شارب الخمر ثمانيف، فجمد عمر 
ىذا بمرأل مف الصحابة فكاف  ثمانيف، ككاف

 .(َُْ)اإلجماع عمى الحكـ ال عمى طريقو

كال يقاؿ إف ىذا الفيـ غير صحيح، ألف       
اإلجماع لك كاف عمى الحكـ لما اختمؼ فيو بعد ذلؾ 

الصحابة كغيرىـ مف الفقياء، ألنا إذا قمنا أف اإلجماع 
قد حصؿ عمى طريؽ الحكـ فيك حاصؿ عمى الحكـ 

. مف باب أكلى
أما الدليؿ الثاني المتعمؽ بخبر الكاحد فقد نكقش       

مف جية أف خبر الكاحد أقكل مف القياس كمقدـ عميو، 
. (َُٓ)فبل يقاس عميو

(: دليل اإللزام)مناقشة المحور الثالث 
 ىذا النكع مف األدلة كالمسائؿ اعتمد فيو الجميكر      

اـ عمى ما نقمو بعض الشافعية مف عبارات منسكبة لئلـ
الشافعي مف أنو ألـز الحنفية القكؿ بالقياس، ألنيـ 

أعممكا القياس في كثير مف المسائؿ الفقيية المتعمقة 
بالحدكد كالكفارات، كنقؿ األصكليكف مجمكعة أمثمة يقكؿ 

إف الحنفية أعممكا القياس فييا، فكاف : الجميكر فييا
. لزامان أف يقكلكا بالقاعدة األصكلية حتى ال يتناقضكا

: كىذا المحكر مناقش مف كجكه      
ثباتيا،  -ُ ىؿ استخراج القكاعد مف فركع األئمة، كا 

لزاميـ القكؿ بيا طريؽ صحيح؟  كنسبتيا لؤلئمة، كا 

إف تخريج األصكؿ مف الفركع مختمؼ فيو بيف       
، مف جية جكاز نسبة الرأم لؤلئمة بناء (َُٔ)أىؿ العمـ

ش مف جية إثباتيا أك عميو، فالقاعدة المخرجة قابمة لمنقا
نفييا إذا لـ يرد عف اإلماـ أك المذىب تصريح بالرأم 

كفي مسألتنا صرح عمماء . في المسألة المتنازع فييا
المذىب الحنفي بالقاعدة األصكلية المتعمقة بكؿ فرع 

معترض بو، كبينكا أحكاـ الفركع ككيفية ارتباطيا 
بيف القاعدة  بالقاعدة التي يركنيا مناسبة لمفرع، ثـ فرقكا

كالقكاعد األخرل ( إثبات الحدكد بالقياس)مكضع المسألة 
. كداللة النص، كاالستدالؿ عمى مكضع الحكـ

كمف ركائع ما قيؿ في استخراج القكاعد مف فركع       
األئمة ما قالو ابف برىاف في ىذا الشأف عندما ناقش 
ف رأيان منسكبان لئلماميف أبي حنيفة كالشافعي، كالمخرج ـ

كلـ ينقؿ عف : "الفركع الفقيية المركية عنيما حيث قاؿ
الشافعي كال عف أبي حنيفة رضي اهلل عنيما نص في 
ذلؾ، كلكف فركعيـ تدؿ عمى ذلؾ، كىذا خطأ في نقؿ 

المذاىب، فإف الفركع تبنى عمى األصكؿ، كال تبنى 
األصكؿ عمى الفركع، فمعؿ صاحب المقالة لـ يبًف فركع 

.  األصؿ، كلكف بناىا عمى أدلة خاصةمسائمو عمى ىذا 
ق  ػكىك أصؿ يعتمد عمي
. (َُٕ)"في كثير مف المسائؿ

إف اإللزاـ الكارد في المسائؿ الفقيية التي ذكرىا  -ِ
الشافعية، إنما يعتمد عمى فيـ الشافعية في مدل تحقؽ 
القياس بأركانو كشرائطو كأنكاعو حسب مصطمحاتيـ 

صطمحاتيـ، بينما كىذا يعبر عف فيميـ لمقياس كفؽ ـ
اإلماـ أبك حنيفة أك المذىب الحنفي ال يركف أنو قياس 
مف جية طريقة الداللة عمى الحكـ، أك أف القياس غير 

 .مكجكد في المسألة بشركطو فبل يثبت

. بيان أدلة الحنفية :الفرع الثالث

منع الحنفية مف إثبات الحدكد كالكفارات بالقياس،       
في خبلصة القكؿ في تحرير محؿ  كمحؿ المنع كما رأينا

النزاع، ىك ما كاف في أصؿ الحدكد كالكفارات، لكف 
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األدلة التي ساقيا الحنفية كاألمثمة كالشكاىد التابعة ليا، 
كانت في كؿ ما لو عبلقة بالحدكد، سكاء كانت متعمقة 

أك في أصؿ الحد كالكفارة، كسكاء بمقدار الحد كالكفارة،
. كاف أصؿ الحد معقكؿ المعنى أك غير معقكؿ المعنى

ثـ إف عامة أدلة الحنفية ارتكزت عمى فكرة       
أساسية ىي أف المقادير حقكؽ هلل تعالى مبتدأة، كال 
ف الحدكد كالكفارات فييا  يصح فييا رأم كال قياس، كا 

ياس، كىذه نصكص معنى التقدير، فبل يصح إثباتيا بالؽ
: الحنفية الدالة عمى فكرتيـ

 .ف الحدكد ال تثبت بالقياس العتبارات عدة -ُ

ال مدخؿ لمقياس في إثبات المقادير ألنيا حقكؽ هلل  -أ
تعالى، كالقياس كاالجتياد ال يكجباف حد الزنا مئة جمدة، 
كال حد القذؼ ثمانيف جمدة، كال يدالف عمى مقادير أعداد 

، كما جرل مجراىا، الركعات، كال  عمى مقادير أياـ الصـك
 .(َُٖ)ألنيا كميا حقكؽ هلل تعالى مبتدأة

كالطريؽ الكحيد إلثبات مثؿ ىذه الحقكؽ ىك       
، كالدليؿ (َُٗ)التكقيؼ أك اإلجماع كما يقكؿ الجصاص

أف : "عمى أنو ال سبيؿ إلى إثبات ىذه المقادير بالقياس
ىة إيجاب الفصؿ ىذه المقادير حؽ هلل تعالى ليس عمى ج

بيف قميؿ ككثير، كصغير ككبير، فيككف مكككالن إلى 
نما ىي حؽ هلل تعالى مبتدأ . (َُُ)"االجتياد كالرأم، كا 

إف الحدكد شرعت عقكبة كجزاء، كالجزاء يتناسب مع -ب
الجـر كآثامو، كال مدخؿ لمرأم كالقياس في تحديد مقدار 

: في الكشؼالجـر كالحد الزاجر، يقكؿ عبد العزيز البخارم 
الحدكد شرعت عقكبة كجزاء عمى الجنايات التي ىي "

أسبابيا، كفييا معنى الطيرة بشيادة صاحب الشرع، كال 
مدخؿ لمرأم في معرفة مقادير األجراـ كآثاميا، كمعرفة ما 
يحصؿ بو إزالة آثاميا، كمعرفة ما يصمح جزاء ليا، كزاجران 

اس الذم مبناه عنيا، كمقادير ذلؾ، فبل يمكف إثباتيا بالقي
. (ُُُ)"عمى الرأم

إف الحدكد تشتمؿ عمى تقديرات، كىذه التقديرات  -ج 
منيا ما ال يعقؿ معناه، فبل يصح فيو القياس لعدـ تعقؿ 

المعنى، كمنيا ما يعقؿ معناه لكف ال يثبت بالقياس 
لمشبية، ذلؾ أف الحدكد تدرأ بالشبيات، كالقياس فيو 

حتمالو الخطأ، شبية مانعة مف إثبات الحد بو ال
كالختبلؿ المعنى الذم يتعمؽ بو الحد في نفسو ال الشبية 

الكاقعة في طريؽ دليؿ الثبكت، ألنيا ال تمنع التفاؽ 
أكثر الناس عمى التعمؽ بأخبار اآلحاد في الحدكد 

. (ُُِ)كالكفارات

األصؿ في ظير اإلنساف الحظر، فبل يستباح إال  -د
يقـك عميو الدليؿ، ك إال بالمقدار الذم يرد بو التكقيؼ، أك 

. ، فبل يصح إثباتو بالقياس(ُُّ)فيك باؽ عمى أصؿ الحظر

 .ال مجاؿ إلثبات الكفارات بالقياس -ِ

إف الكفارات شرعت زجران كجبران، ففييا معنى       
العقكبة كالزجر، كىي مع ذلؾ ماحية لآلثاـ، كال يجكز 
إثباتيا بالقياس؛ ألف ما كاف منيا عقكبة، فبل يصح 

إثباتو بالقياس؛ ألف الرأم ال يصمح طريقان لمعرفة مقادير 
األجراـ كآثاميا، فيي كالحدكد مف ىذا الجانب، كال 

كأما ما كاف منيا . (ُُْ)يجكز إثبات الحدكد بالقياس
خاليان مف العقكبة فبل يثبت بالقياس أيضان، ألنيا مقدرة، 

. (ُُٓ)كال سبيؿ إلى إثباتيا بالقياس
لمنع راجع إلى أف الكفارات مف كبيذا نرل أف سبب ا

. التقديرات، كالتقديرات ال تثبت بالقياس

. مناقشة أدلة الحنفية وتحليلها :الفرع الرابع
ابقة ركزت عمى فكرة أف سبب أدلة الحنفية الس      

المنع الرئيس ىك أف الحدكد كالكفارات في نيايتيا مف 
المقادير، كىي سكاء كانت معقكلة المعنى، أك غير 
معقكلة المعنى ال تثبت بالقياس، ألف حؽ إنشائيا 

. خالص هلل تعالى، فبل يصح ابتداء شيء منيا بقياس
كالحنفية بيذا الطريؽ مف االستدالؿ لـ يفرقكا بيف       

ما ىك متفؽ عميو مع الجميكر مما لو عبلقة بالمقادير 
في أعداد الركعات كنصب " :كىك كما قاؿ الغزالي
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الحدكد كالكفارات كجميع التحكمات  الزككات كمقادير
المبتدأة التي ال ينقدح فييا معنى فبل يقاس عمييا غيرىا، 

 .(ُُٔ)"تعقؿ عمتيا ألنيا ال
إف نفس مقادير الحدكد : "كيقكؿ ابف السبكي      

كالكفارات ال يفيـ فييا معنى، فكيؼ يصح القياس 
. (ُُٕ)"فييا

ـ يفرقكا بيف كجعؿ الحنفية أدلتيـ عامة في المنع كؿ      
أصؿ الحد كالحكمة مف كجكده كمقدار الحد، كلـ يناقشكا 
نما اعتبركا جميع األحكاـ المتعمقة بالحدكد  ىذا األمر، كا 
كالكفارات متعمقة بمقادير فبل يصح فييا قياس، كاف كؿ 
حكـ متعمؽ بيذه األمكر ىك ابتداء حكـ بقياس، كالقياس 

. اال يصمح البتداء األحكاـ، فبل يصح ىف
كبيذا نرل أف الحنفية قد ساقكا أدلة لمنع شيئيف       

أحدىما متفؽ عمى منعو، كاآلخر غير متفؽ عمى منعو، 
كما ذكره الحنفية مف أدلة يمكف حممو عمى منع المتفؽ 
عمى منعو، أما أصؿ الحد كالكفارة مما يعقؿ معناه فيذا 

. مما يدخؿ في دائرة االحتماؿ كيبقى النقاش ممكنا
ا يبقى النزاع بيف الفريقيف في تكييؼ المسألة ىؿ كىكذ

ىي ابتداء حد بقياس، كىي مف التحكمات المبتدأة أك 
ال؟ فالجميكر منعكا ىذا األمر كقالكا انيا ليست مف 

دراؾ  التحكمات المبتدأة لقدرتنا عمى فيـ عٌمة الحكـ كا 
حكمتو، أما الحنفية فاعتبركا الصكرتيف مف التحكمات 

ؿ معناىا، فبل يصح فييا القياس، كلعؿ التي ال يعؽ
النظر في المثاؿ الفقيي التطبيقي دراسة كتحميبل يساعد 

. في فيـ المكضكع كالخركج بنتيجة

. أثر االختالف والترجيح :المطلب الرابع

 .أثر االختالف :الفرع األول
المسائؿ المتعمقة بالمسألة المذككرة في كتب التخريج،       

أك الفقو، كثير منيا ال يصمح مثاالن ألثر أك كتب األصكؿ، 
الخبلؼ بعد تحرير محؿ النزاع، كذلؾ لظيكر عبلقة ىذه 

المسائؿ بقكاعد أخرل غير قاعدة القياس في الحدكد 

كالكفارات، كقد ظير ىذا في المسائؿ التي عرضتيا في 
  .(ُُٖ)الطريؽ الثاني مف أدلة الجميكر

ف اتفاؽ الحنفية مع الشافعية       في بعض األحكاـ ال  كا 
يعد تناقضان مع قكاعد الحنفية ألنيـ لـ يثبتكا ىذه األحكاـ 
نما لقاعدة أخرل عندىـ ىي داللة النص أك  بالقياس كا 
االستدالؿ عمى مكضع الحكـ، فتكجب بعد ذلؾ تحرير 
المسائؿ التي تصمح لمدراسة كأثر لمخبلؼ في المسألة، 

فقيي، كسأعرض كبياف عبلقة ىذه القاعدة مع الفرع اؿ
مسألة فقيية، انبنى الخبلؼ الفقيي فييا عمى الخبلؼ في 

ىذه القاعدة بشكؿ كاضح كجمي، كمع ىذا فقد نجد مف 
يذكر أف ىذه المسألة متعمقة بغير ىذه القاعدة، كىي كجية 

: نظر تعتمد التحميؿ كالتخريج، كالمسألة ىي
. قياس اللواط على الزنا في الحكم

لكبائر العظاـ، كسماه اهلل تعالى فاحشة، المكاط مف ا      
ليكطنا: كذـ قـك لكط لفعميـ ىذه الفاحشة، فقاؿ تعالى ًإٍذ  كى

دو مِّسف  أىتىٍأتيكفى قىاؿى ًلقىٍكًمًو  اٍلفىاًحشىةى مىا سىبىقىكيـ ًبيىا ًمٍف أىحى
اؿى شىٍيكىةن مِّسف ديكًف النِّسسىاء بى  ًإنَّكيـٍ * اٍلعىالىًميفى  ٍؿ لىتىٍأتيكفى الرِّسجى

تعالى عمى كقاؿ . [األعراؼ: ُٖ-َٖ]مُّمٍسًرفيكفى  قىٍكـه أىنتيـٍ 
الذُّمٍكرىافى ًمفى  أىتىٍأتيكفى : لساف لكط عميو السبلـ مخاطبان قكمو

كفى  *اٍلعىالىًميفى  تىذىري مىؽى  كى ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكيـ بىٍؿ أىنتيـٍ  لىكيـٍ مىا خى بُّمكي رى
 .[الشعراء: ُٔٔ ،ُٓٔ]قىٍكـه عىاديكفى 

كعمؿ قـك لكط أصمو إتياف الذككر، كفعؿ الفاحشة       
بيـ، كما جاء في النص القرآني، كمع ذلؾ فمـ يختص 
نما بإتياف النساء أيضان  اسـ المكاط بإتياف الذككر فقط، كا 

كمف أتى امرأة )في المكضع المكركه، جاء في البداية 
كعمى  (ُُٗ)(في المكضع المكركه أك عمؿ عمؿ قـك لكط

تعاريؼ العمماء لمكاط جامعة لمفعميف كلبياف ىذا كانت 
المسألة ابدأ بتعريؼ الزنا، ثـ تعريؼ المكاط، ثـ حكـ 
المكاط عند العمماء، كبـ ثبت، كمكضع الخبلؼ في 

. طريؽ ثبكتو

. تعريف الزنا
: عرؼ العمماء الزنا تعريفات عدة كمما قيؿ فيو      



 عبد المعز عبد العزيز حريز ............................................ولية فقهية دراسة أص :القياس في الحدود والكفارات

المجلد الثالث، العدد                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (2)

105 

ىك كطء مكمؼ مسمـ فرج آدمي ال ممؾ لو فيو، ) -ُ
: قاؿ( فرج آدمي)كجاء في شرح لفظ ( اتفاؽ تعمدان ب

 .(َُِ)قببلن أك دبران 

ىك إيبلج الذكر بفرج محـر لعينو خاؿ عف الشبية  -ِ
 .(ُُِ)مشتيى

ىك إيبلج الذكر بفرج محـر لعينو خاؿ عف الشبية  -ّ
كدبر )مشتيى، ثـ قيؿ عقب التعريفيف السابقيف 

 .(ُِِ)(ذكر أك أنثى كقبؿ عمى المذىب

 .(ُِّ)في قبؿ أك دبرىك فعؿ الفاحشة  -ْ

التعاريؼ السابقة لجميكر العمماء مف المالكية       
كىي تجمع بيف فعميف بيف فعؿ . كالشافعية كالحنابمة

الفاحشة في قبؿ المرأة كفعؿ الفاحشة في دبر المرأة أك 
. الرجؿ، فصار الزنا عند الجميكر شامبلن ليما

م قبؿ أما الحنفية فقد قصركا الزنا عمى فعؿ الفاحشة ؼ
:  المرأة فقالكا في تعريفو

كطء الرجؿ المرأة في القبؿ في غير الممؾ : الزنا ىك -
. (ُِْ)كشبية الممؾ

. تعريف المواط
رأينا أف المكاط مف الزنا عند الجميكر كليذا لـ       

: يفرده كثير مف العمماء بتعريؼ مستقؿ كمما كرد فيو
أك إيبلج الحشفة أك قدرىا في دبر ذكر كلك عبده، " -ُ

 .(ُِٓ)"أنثى غير زكجتو كأمتو

كدبر ذكر كدبر أنثى أجنبية كقبؿ لؤلنثى فيجب " -ِ
باإليبلج في كؿ مف الدبريف المسمى بالمكاط الحد 

 .(ُِٔ)"عمى المذىب

. حكم المواط
 .رأم الجميكر -ُ

جميكر العمماء أدخمكا المكاط تحت مسمى الزنا،       
ؿ كليذا كاف حكميما كاحدان عند عامتيـ، كممف جع

المكاط كالزنا أيضان محمد بف الحسف كأبك يكسؼ صاحبا 
كلكف لكجية نظر مختمفة عف الجميكر كما . أبي حنيفة

. سنرل في األدلة

 .أدلة الجمهور

 :كمما استدؿ بو الجميكر عمى رأييـ      

بيكٍا  كىالى  :إف اهلل تعالى سمى الزنا فاحشة فقاؿ تعالى -أ تىٍقرى
نىى ًإنَّوي  سىاء سىًبيبلن  كىافى الزِّس ، كأطمؽ [اإلسراء: ِّ]فىاًحشىةن كى

 أىتىٍأتيكفى  :عمى المكاط اسـ الفاحشة أيضا فقاؿ سبحانو
فدؿ ىذا عمى تساكييما، كأف المكاط  [األعراؼ: َٖ]اٍلفىاًحشىةى 
. (ُِٕ)مف الزنا

القياس عمى الزنا، بجامع الفاحشة كتساكم الفعميف،  -ب
اط حيث إنو إيبلج ذلؾ أف معنى الزنا مكجكد في المك

، بؿ المكاط فكؽ الزنا مف ىذه  فرج في محؿ محـر
الجية، ألنو مستنكر شرعان كعقبلن، كىك أفظع أنكاع 

. (ُِٖ)الزنا

. أدلة الصاحبين
: (ُِٗ)كمما استدؿ بو الصاحباف      

أف المكاط كالزنا ألنو قضاء الشيكة في محؿ مشتيى  -أ
. عمى كجو الكماؿ لمجرد سفح الماء

فيتعمؽ بو حد الزنا  -زنا -المكاط –ذا الفعؿ أف ق -ب
: بالنص كذلؾ مف جكانب

مف حيث االسـ ذلؾ أف الزنا فاحشة،  : الجانب األول
. كالمكاط فاحشة بنص القرآف

مف حيث المعنى ذلؾ أف الزنا فعؿ لو  : الجانب الثاني
، كىذا مكجكد في  غرض، كىك إيبلج في فرج محـر

فرج يجب ستره شرعان ككؿ الدبر كالقبؿ، إذ كؿ منيما 
. كاحد منيما مشتيى طبعان 

كجكب االغتساؿ مف اإليبلج في القبؿ  : الجانب الثالث
. أك الدبر
كمع كؿ ىذا فقد نص عمماء الحنفية عمى أف ىذا       

االستدالؿ ليس مف باب القياس، كليس لمقياس فيو 
نما ىك داللة نص، يقكؿ السرخسي كليس : "نصيب كا 

عمى سبيؿ القياس، فالحد بالقياس ال يثبت، ىذا الكبلـ 
كلكف ىذا إيجاب الحد بالنص، كما كاف اختبلؼ اسـ 

 -يعنى فاعؿ الفاحشة-المحؿ إال كاختبلؼ اسـ الفاعؿ 
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فإيجاب الحد  فإف النص كرد بالحد في حؽ ماعز 
عمى الغير بذلؾ الفعؿ ال يككف قياسان، فكذلؾ ىنا كرد 

شر ىذا الفعؿ في محؿ النص بإيجاب الحد عمى مف با
ىك قيبيٍؿ، فإيجاب عمى المباشر في محؿ ىك ديبيٍر بعد 

. (َُّ)"ثبكت المساكاة في جميع المعاني ال يككف قياسان 

 .رأي اإلمام أبي حنيفة -1

يرل اإلماـ أبك حنيفة أف المكاط غير الزنا، كأف       
حكمو مختمؼ عف حكـ الزنا، فبل يجب الحد في الكطء 

. (ُُّ)ذكر كاألنثى سكاءفي الدبر في اؿ
:  (ُِّ)كمف أظير أدلة ىذا الرأم      

إف الكطء لـ يكف في القبؿ، فمـ يكف زنا شرعان، كالزنا في . أ
. مصطمح الحنفية ال يشمؿ المكاط، فاختمفا

: لغة، لذلؾ يقاؿ" زنا"إف ىذا الفعؿ ال يطمؽ عميو . ب
زنا كما الط، كالط كما زنا، فاختمفا، كاختبلؼ 

. دليؿ اختبلؼ المعانياألسامي 
إف فعؿ المكاط دكف فعؿ الزنا في المعنى الذم ألجمو . ج

كجب حد الزنا، كذلؾ أف حد الزنا مشركع صيانة 
. لمفراش، كىذا المعنى غير مكجكد في المكاط

إف العقكبات ما عجمت في الدنيا إال لنفع عائد إلى . د
غير المرتكب، ففي باب الزنا كجبت العقكبة صكنان 

عرض عف الفساد، كالمياه عف االختبلط، كفي لؿ
. (ُّّ)المكاط فقد ىذا المعنى

اختبلؼ الصحابة رضي اهلل عنيـ في عقكبة المكاط . ى
ال التفقكا عمى  دليؿ عمى أف ىذا الفعؿ ليس زنا، كا 
مقداره، كليذا ثبت الحكـ عندىـ تعزيران، فاختمؼ 

. المكاط عف الزنا
ني ػكاط ال يعػكالؿإطبلؽ اسـ الفاحشة عمى الزنا . ك

تساكييما بدليؿ أف اهلل تعالى أطمؽ اسـ الفاحشة 
بيكٍا :أيضان عمى بقية الكبائر في قكلو تعالى كىالى تىٍقرى

ا بىطىفى  مى .  [األنعاـ: ُُٓ]اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى

: مقارنة بين رأي اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه

حمو اهلل تتمخص في أدلة رأم اإلماـ أبي حنيفة ر      
: (ُّْ)أمكر

إف القياس في الحدكد ال يصح كىذا مف القياس في  -ُ
 .الحدكد

إف الزنا كالمكاط قد اختص كؿ كاحد منيما باسـ، كال  -ِ
 .قياس في األسماء

إف القكؿ بأف حكـ المكاط ىك حكـ الزنا نصان كداللة  -ّ
ف ما يقاؿ في ىذا الباب ىك مف  غير صحيح، كا 

 .ة فبل يصحباب المقايس

ادعاء اشتراؾ الزنا كالمكاط في المعنى، كأف ىذا  -ْ
المعنى مفيـك لغة، بؿ إف المعنى المشترؾ بينيما 

ىك في المكاط أظير، غير مقبكؿ ألف ىذا مف باب 
 .المقايسة ال مف باب الفيـ المغكم

أما أدلة الصاحبيف فتمخصت في بياف المساكاة       
، كأف ىذه المساكاة في جميع  بيف الفعميف اسمان كمعنىن

المعاني ثابتة مف جية المغة، فكاف الحكـ ثابتان بداللة 
. النص ال بالقياس

كعمى ىذا فقد اختمؼ اإلماـ مع الصاحبيف، في       
تكييؼ ىذه الداللة، فاإلماـ يثبت أف المساكاة المدعاة ىي 

مف باب المقايسة، كأف أركاف العممية القياسية تامة ككاممة، 
. لذا فبل يثبت الحكـ؛ ألف الحدكد ال تثبت بالقياس

أما الصاحباف فإنيما كافقا الجميكر مف جية       
الحكـ، كاختمفا مع الجميكر في التكييؼ، كجعبل الحكـ 

. ثابتان بطريؽ المغة
بعد ىذا أقكؿ ما الراجح في األمر؟ ما قالو اإلماـ       

احباف إف كأف المساكاة ىذه قياس، أك ما قالو الص
المساكاة ثابتة بالمغة؟ 

الناظر في مقكمات داللة النص عند الحنفية، كما       
قالكه في تعريؼ ىذه الداللة، كأنيا تثبت بالمغة ال 

باالجتياد كاالستنباط؛ يرل أف ما قالو اإلماـ ىك الراجح، 
ذلؾ أف المساكاة المدعاة ما جاءت عف طريؽ المغة، بؿ 

ط؛ ذلؾ لدقة المعاني المشتركة باالجتياد كاالستنبا
المذككرة في المسألة، كأف ما قالو الدبكسي كالسرخسي 
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حكؿ رأم الصاحبيف، كبياف كيفية فيـ الحكـ مف جية 
المغة إنما ىك مف باب نفي التعارض كالتناقض بيف 

. كاهلل أعمـ. قكاعد المذىب كما ركم عف الصاحبيف

. الترجيح :الفرع الثاني

ع الحقيقي الذم ظير في ىذه القاعدة، محؿ النزا      
إنما ىك في مدل إمكاف تعميؿ أصؿ الحد كالكفارة ثـ 

ثبات ىذه األحكاـ في مكاقع  القياس عمى ىذا األصؿ، كا 
. جديدة؛ الشتراكيما في العمة

كأبدأ التحميؿ كالتطبيؽ مف الخبلؼ الكاقع بيف       
 اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو في مسألة حكـ المكاط،

كيؼ نفسر قكؿ الصاحبيف، إف : كأطرح التساؤؿ التالي
ف المساكاة بيف المكاط كالزنا  المغة تدؿ عمى ىذا الحكـ، كا 
في االسـ كالمعنى مستفادة مف المغة ال مف القياس، مع 

أف اإلماـ أبا حنيفة يرل أف ىذه المساكاة مف باب 
المقايسة فبل تصح في الحدكد؟ 

ؼ؛ كداللة النص عند كيؼ نفسر ىذا االختبل      
الحنفية ال تحتاج إلى اجتياد كاستنباط، كالقاعدة كاحدة، 

كال خفاء فييا، كال تحتاج إلى مزيد نظر كاستدالؿ؟ 
أف يحصؿ خبلؼ في كيفية ثبكت الحكـ بيف       

الحنفية كالجميكر، كفي طريؽ ثبكتو، ىذا أمر ممكف، 
فية كلو ما يسكغو مف اختبلؼ في القاعدة، أك في كي

تكجيييا، لكف أف يختمؼ أئمة المذىب في تطبيؽ قاعدة 
كاضحة كؿ الكضكح، كال تحتاج إلى اجتياد حتى يقع 

فييا اختبلؼ، فيذا مشكؿ، كىذا اإلشكاؿ يفتح بابان 
كاسعان يجعؿ مستمسؾ الجميكر عمى الحنفية قكيان في 
مكضكع اإللزاـ، كىذا يعني أف كثيران مف مسائؿ الداللة 

طبؽ عمييا قكاعد داللة النص، ألنيا ال تفيـ سكؼ ال تف
بمجرد المغة، كذلؾ لدقة المعاني المشتركة المستنبطة 
عف غير طريؽ المغة، فتككف قياسان، كيمـز مف ىذا 

اإللزاـ كالتكجيو، القكؿ بجكاز إثبات بقية المسائؿ التي 
تحتاج العمة المشتركة فييا إلى استنباط كاجتياد، عف 

. طريؽ القياس

كيدؿ ىذا األمر عمى أف جزءان مف المسائؿ التي       
ثبتت عند الحنفية بداللة النص، ىي ثابتة بالقياس حقيقة 

كفؽ تحميؿ إماـ المذىب، أما بقية المسائؿ التي منع 
الحنفية فييا القكؿ بالقياس، فيبقى النزاع فييا قائمان، 

: كتحتاج إلى حكار مع أدلة الفريقيف النظرية فأقكؿ
إف الناظر في كبلـ الحنفية، يرل أف محكر       

الحديث في أدلتيـ، حكؿ عدـ جكاز ابتداء حد بقياس، 
كأف كؿ حكـ متعمؽ بالحدكد كالكفارات ال يصمح أف 
يككف أصبلن يقاس عميو، كيبقى مكضكع فكرة إثبات 

أحكاـ الحدكد كالكفارات في مسائؿ جديدة خارج دائرة 
يطمؽ عميو الحنفية ابتداء الحد الثابت بنص أك إجماع، 

حدان أك كفارة بقياس، كىي مسألة جديرة بالنظر، 
. كالكقكؼ عندىا كتحميؿ محتكاىا

فالحدكد مقدرات مف اهلل تعالى، ال يجكز تجاكزىا،       
لكف ىؿ يجكز أف نطمؽ اسـ حد عمى غير ما كرد بو 

النص، كأجمعت األمة عمى أنو حد؟ كعندىا تككف الحدكد 
زيادة، كأبكاب الحدكد في الفقو اإلسبلمي ال تككف قابمة لؿ

بمعنى ىؿ ! محصكرة في األبكاب المشتيرة المعركفة
يجكز مثبلن أف نطمؽ اسـ حد عمى عقكبة تعاطي 

المخدرات، فنقكؿ حد المخدرات؟ أك حتى في النباش مع 
شيرة المسألة ىؿ يطمؽ عميو اسـ حد النباش، عند 

اس؟ القائميف إف حكمو ثابت بالقي
إف القائميف بجكاز إثبات الحدكد كالكفارات       

بالقياس، لـ يصرحكا بيذا، كغاية األمر عندىـ، أنو ما 
دامت حكمة الحكـ كعمتو قابمة لمفيـ كاإلدراؾ، كالعقؿ 
قادر عمى تعقؿ معنى الحكـ، فإف القكؿ بجكاز إثباتيا 
عف طريؽ القياس، ىك أمر قائـ كفؽ قكاعد القياس 

كأم استثناء يحتاج إلى دليؿ، فحقيقة ىذا األمر العامة، 
ىك أننا نريد أف نثبت الحكـ الثابت في حد مف الحدكد، 

لكف ىؿ قياسنا . أك كفارة مف الكفارات في مكقع جديد
كؿ أحكاـ الحدكد، أك  -المكقع الجديد -ىذا يثبت لمفرع

أف األمر قاصر عمى إثبات الحكـ فقط؟ كىك مقدار 
في الحد، فالمكاط مثبلن فعؿ محـر  العقكبة الكاردة
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باإلجماع، لكف عقكبتو مختمؼ فييا، فالقائمكف بالقياس 
عمى الزنا، يثبتكف حكـ الزنا لمكاط مف جية العقكبة 

المقدرة، أما بقية أحكاـ الزنا فيؿ تنطبؽ عمى المكاط؟ 
الظاىر مف قكؿ جميكر القائميف بالقياس في       

، فإثبات (ُّٓ)حكاـ الحدكدالحدكد، يثبتكف لمفرع كؿ أ
المكاط يحتاج إلى أربعة شيكد، كبدكف األربعة يثبت 
القذؼ، كال أدؿ عمى ىذا عند جميكرىـ مما كرد في 

تعريؼ الزنا، إذ جعمكه شامبلن لمكاط، كىذا الشمكؿ ثابت 
ال فإف النص القرآني أطمؽ اسـ  بالقياس عمى الزنا، كا 

 الزَّاًنيىةي : تعالى الزنا عمى فعؿ الفاحشة مع المرأة فقاؿ
كأما المكاط فقد جعؿ لو اسمان آخر،  [النكر: ِ]كىالزَّاًني

كذكره في مكقع آخر في قصة قـك لكط، فإطبلؽ اسـ 
. الزنا عمى المكاط ىك محؿ الخبلؼ

كال ييقبؿ أف يقاؿ إننا نثبت حكـ الحد الثابت كال       
ثبتكا نثبت حدان، ألف عبارتيـ الفقيية دالة عمى أنيـ أ

. ليذه الفركع عامة األحكاـ الثابتة لمحدكد المقاس عمييا
ذا كاف األمر عمى ىذه الييئة مف اإلثبات، فإف تسمية  كا 

المكاط مثبلن زنا ىك في حقيقتو ابتداء حد بقياس، ذلؾ 
أننا جعمنا ىذه األفعاؿ حدكدان، كأثبتنا ليا حكـ الحدكد 

حدان جديدان أك  بالقياس، كىذا يؤدم إلى زيادة عدد الحدكد
حدكد جديدة، كىذا مما يتعارض مع قاعدة ال حد إال 

. (ُّٔ)بنص
كلذا فإنا إذا أردنا أف نعمؿ القياس في باب الحدكد       

كالكفارات كفؽ رأم الجميكر كمصطمحيـ دكف مخالفة 
قاعدة الحدكد العامة، فإف دائرة العمؿ بو ىي أنكاع مف 

كاع ىي التي قاؿ القياس كليس كؿ القياس، كىذه األف
عنيا الحنفية داللة نص، أك القياس الجمي في اصطبلح 
الجميكر، أما بقية صكر القياس، كىي ما يندرج تحت 

القياس الخفي، فيي أضعؼ مف القياس الجمي مف جية 
قكتيا كداللتيا أكالن، ثـ إف إثبات الحدكد في مكاقع جديدة 

خارجان ال يككف ( داللة النص)عف طريؽ القياس الجمي 
عف النص كداللتو، أما القياس فيك إلحاؽ لمفرع باألصؿ 

بني عمى ظف معرفة عمة الحكـ، كىذا بخبلؼ داللة 

حيث إف المعنى المشترؾ بيف ( مفيـك المكافقة)النص 
المنطكؽ كالمسككت مفيـك لغة عند جميكر العمماء مف 

. الحنفية كالشافعية
رات بيذا النكع فالقكؿ بجكاز إثبات الحدكد كالكفا      

ف لـ يسمو الحنفية قياسان، كىك  مف القياس ىك الراجح كا 
أقكل داللة، كأبعد عف الشبيات التي يمكف أف تمحؽ 

.  إثبات الحدكد بعمـك أنكاع القياس

. نتائج البحث
َى        ىدؼي الباحث في الصفحات السابقة دراسةي

مسألة إثبات الحدكد كالكفارات بالقياس، كىي متعمقة 
تحديد المجاالت التي يجكز فييا القياس، كمكضكع ب

الدراسة مف المسائؿ التي اختمؼ فييا الرأم، كىذه أىـ 
: النتائج التي خمص إلييا الباحث

إف النزاع بيف الحنفية كالجميكر ليس في إثبات القياس  -ُ
نما في إعماؿ القياس في جكانب محددة بعد  أك نفيو كا 

ف تحرير القا عدة األصكلية المتعمقة ثبكت حجيتو، كا 
بإثبات الحدكد كالكفارات بالقياس أك نفي ىذه القاعدة، 
أمر مختمؼ عف الخبلؼ الفقيي في المسائؿ الفقيية 

 . المتعمقة بالحدكد كالكفارات

إف مبعث القكؿ إف الخبلؼ بيف الحنفية كالجميكر  -ِ
في مسألة البحث خبلؼ لفظي غير دقيؽ كمبعث 

ؽ عمى الحكـ الجزئي بيف ىذا القكؿ ىك االتفا
الحنفية كالجميكر في بعض المسائؿ الفقيية 

 .المتعمقة بالحدكد كالكفارات

 –إف إثبات أحكاـ الحدكد كالكفارات بالقياس الجمي  -ّ
ثابت باالتفاؽ مع  (-داللة النص): -مفيـك المكافقة

 . اختبلؼ الجميكر كالحنفية في اسـ ىذه الداللة

اؽ في المسائؿ التي قاؿ عنيا يجرم القياس باالتؼ -ْ
الحنفية إنيا استدالؿ عمى مكضع الحد، أك ىي 

في حيف يرل  اجتياد كتحر لمعنى التكقيؼ،
الشافعية أف ىذا النكع مف المسائؿ مف باب القياس، 
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كعميو فالخبلؼ اصطبلحي لفظي كال نزاع معنكم 
 .في ىذا الجانب

تعمقة بمقدار يمتنع باالتفاؽ إثبات األحكاـ الشرعية الـ -ٓ
الحد أك الكفارة، مع اختبلؼ العمماء في سبب المنع، 
فالجميكر منعكا إثبات ىذا النكع بالقياس لعدـ القدرة 
عمى إدراؾ عمتو،، كمنع الحنفية مف إثبات ىذا النكع 
بالقياس، ألنيـ يركنو مندرجان تحت قاعدة ابتداء حد 

 .بقياس، دكف النظر إلى التعميؿ كعدمو

لخبلؼ في المسألة ىك ىؿ يجكز إثبات مكضع ا -ٔ
 أصؿ الحدكد كالكفارات بالقياس؟

لزاميـ القكؿ  -ٕ إف استخراج القكاعد مف فركع األئمة، كا 
بيذه القكاعد بناء عمى الرأم الفقيي المنسكب إلييـ 
أمر فيو نظر، ذلؾ أف الفركع تبنى عمى األصكؿ ال 

العكس، كذلؾ الحتماؿ أف يككف القكؿ الفقيي قد 
بناه اإلماـ عمى قاعدة أخرل أك لدليؿ آخر لـ 

 .يخطر بباؿ المخرج

إف إلزاـ الحنفية القكؿ بجكاز إثبات الحدكد  -ٖ
كالكفارات بالقياس بناء عمى تخريج لمقاعدة مف 
الفركع الفقيية إنما يعتمد ىذا اإللزاـ عمى فيـ 

الشافعية في مدل تحقؽ القياس بأركانو كشرائطو، 
ف أنو قياس، أك لـ تتكافر فيو شرائط كالحنفية ال يرك
 .القياس فبل إلزاـ

إف الراجح مف اآلراء بعد كؿ ما كرد مف أقكاؿ كأدلة  -ٗ
كتحميبلت جكاز إثبات الحدكد كالكفارات بالقياس 

دكف غيره مف األقيسة، كىك ( مفيـك المكافقة)الجمي 
ما يسميو الحنفية داللة النص، ألف الحكـ الثابت 

ثبات الحد بو ىك في بيذا الطريؽ  لو قكة النص، كا 
حقيقتو إعماؿ لمنص، كال حد إال بنص؛ كداللة 

عمى الحكـ تختمؼ ( داللة النص)مفيـك المكافقة 
ف أيطمؽ عميو اسـ القياس  عف القياس حقيقةن، كا 

ف القكؿ بإثبات الحدكد كالكفارات بغير . الجمي كا 
كقع القياس الجمي يعني أننا أنشأنا حدان جديدان في ـ

جديد لـ يجعمو الشرع حدان، كأثبتنا لو ما لمحدكد مف 

كالحدكد في الشريعة اإلسبلمية غير قابمة . األحكاـ
لمزيادة أك النقصاف، ال مف جية المقدار، كال مف 
جية أنكاع ىذه الحدكد، كالقاعدة أنو ال حد إال 

 .بنص
 

: الهوامش
                                              

تاج العروس ، السيد محمد مرتضى الحسيني، الزبيدم( ُ)
طبعة كزارة اإلرشاد كاألنباء في  من جواهر القاموس،

بف االفيكمي، أحمد . ُُْ، صُٔ، جَُٕٗالككيت، 
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرمحمد، 

 .ُِٓ، صِبيركت، المكتبة العممية، ج

حكام اإلاآلمدم، سيؼ الديف أبك الحسف عمي بف محمد، ( ِ)
، الطبعة األكلى، مؤسسة النكر، في أصول اإلحكام

، ّعبد الرزاؽ عفيفي، ج مطبكع بتعميؽ الشيخ
سنكم، جماؿ الديف أبك محمد عبد الرحيـ األ. ُْٔص

نهاية السول شرح منهاج األصول إلى بف الحسف، ا
، ْ، مطبعة التكفيؽ األدبية، القاىرة، جعمم األصول

القياس في تحقيؽ  نبراس العقكؿ. منكف عيسى. ِص
، ُ، مكتبة المعارؼ الطائؼ، جعند عمماء األصول

، دار أصول الفقهزىير، محمد أبك النكر، . ُُ-ٗص
 .ٓ، صْالطباعة المحمدية، القاىرة، ج

الرازم، : انظر تعريفات األصكلييف لمقياس كمناقشتيا في( ّ)
، المحصول في عمم األصولمحمد بف عمر، فخر الديف، 

، ِطو جابر، ج: ، تحقيؽ الدكتكرىََُْل الطبعة األكؿ
. َُٗ-ُّٖ، صّاآلمدم، اإلحكاـ، ج. ِْ-ٓ، صِـ

 .ْٔ-ُّ، صُج نبراس العقولمنكف، 

منهاج البيضاكم، ناصر الديف عبد اهلل بف عمر، ( ْ)
، نهاية السول، مطبكع مع الوصول إلى عمم األصول

: كانظر. ِ، صْمطبعة التكفيؽ األدبية القاىرة، ج
 .ُٕ، صِ، ـِج المحصول، الرازم،

مختصر ابف الحاجب، جماؿ الديف عثماف بف عمر، ( ٓ)
، مطبكع مع شرح القاضي عضد الممة المنتهى األصولي

كالديف اإليجي، كمعو مجمكعة حكاشي، مكتبة الكميات 
شعباف محمد إسماعيؿ، : ـ، مراجعةُّٕٗاألزىرية، 
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، ّكانظر اآلمدم، اإلحكاـ، ج. َِْ، صِج
 .َُٗص

 .االتفاؽ ىنا اتفاؽ القائميف بحجية القياس (ٔ)

الفيكمي، المصباح . ٔ، صٖ، جتاج العروسالزبيدم، ( ٕ)
 .ُِٓ-ُِْ، صُالمنير، ج

، الفيكمي، ٕ-ٔ، صٖ، جتاج العروسالزبيدم، ( ٖ)
، ابف منظكر، ُِٓ-ُِْ، صُ، جالمصباح المنير

، لساف العرب، بيركت دار . جماؿ الديف محمد بف مكـر
 .َُْص ،ٓصادر، ج

بدائع الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد، ( ٗ)
، دار الكتاب العربي بيركت، الصنائع في ترتيب الشرائع

الوجيز في أحكام أبك رخية، ماجد، . ّّ، صٕلبناف، ج
، مكتبة األقصى، عماف الطبعة الحدود والقصاص

 .ُّص ََُِاألكلى 

تعميل االختيار لالمكصمي، عبد اهلل بف محمكد، ( َُ)
، مطبعة البابي الحمبي، ُُٓٗ، الطبعة الثانية المختار

 .ٕٗ، صْج

ابف مفمح، أبك اسحؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد، ( ُُ)
سبلمي، بيركت، المبدع في شرح المقنع ، المكتب اإلو

 .ّْ، صٗ، جَُٖٗ

عمى رسالة أبي  الفواكه الدوائيالنفراكم، أحمد غنيـ، ( ُِ)
، ِـ، جُْٔٗالبابي الحمبي،  محمد القيركاني، مطبعة

 .ِْٔص

تحرير النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ، : انظر( ُّ)
عبد الغني الدقر، : ، تحقيؽالفاظ التنبيه أو لغة الفقهاء

ـ، دار القمـ دمشؽ، بيركت، ُٖٖٗالطبعة األكلى، 
البعمي، محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي، . ِّّص

المكتب اإلسبلمي، المطمع، تحقيؽ محمد األدلبي، 
، ٓج لسان العرب،ابف منظكر، . َّٕص ُبيركت، ج

 .ٕ-ٔ، صٖالزبيدم، تاج العركس، ج. َُْص

ابف . َٔ-َٓ، صُْج تاج العروس،الزبيدم، ( ُْ)
. الفيكمي. ُْٗ-ُْٖ، صٓمنظكر، لساف العرب، ج

 .ّٓٓ-ّْٓ، صِج المصباح المنير،

 .ّٕ، صّٓالمكسكعة الفقيية الككيتية، ج( ُٓ)

 .ُِٓص تحرير ألفاظ التنبيهالنككم، ( ُٔ)

 

القكنكم، الشيخ قاسـ، أنيس الفقياء في تعريفات ( ُٕ)
األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، تحقيؽ أحمد الكبيسي، 

. ُْٕ، دار الكفاء، جدة، صُٖٔٗالطبعة األكلى 
أصول الفقه المسمى، الجصاص، أبك بكر الرازم، 

، ُ، طعجيؿ النشمي: تحقيؽ الفصول في األصول،
المكسكعة . َُٔ، صْكزارة األكقاؼ الككيتية، ج

 .َْ-ّٕ، صّٓالفقيية الككيتية، ج

الحنفية في ىذه الداللة عمى رأييف، المشيكر منيما ما ( ُٖ)
أثبتو، كالرأم الثاني عندىـ أف الداللة قياسية، كقد نسبو 
السمرقندم في ميزاف األصكؿ لبعض الحنفية كلـ يسـ 

دم، عبلء الديف أبك بكر محمد بف السمرقف: أحدان انظر
محمد : ، تحقيؽميزان األصول في نتائج العقولأحمد، 

 .ّٖٗ، صُْٖٗ ُزكي عبد البر، ط

الجكيني، البرىاف، : انظر آراء العمماء في المسألة في( ُٗ)
، ِ، ـِج المحصول،الرازم، . ٕٖٕ-ّٖٕ، صِج

. ٖٔ، صّج اإلحكام،اآلمدم، . ُِٕ-َُٕص
. المطيعي، محمد نجيب. ُٗ-ّص اإلبهاج،السبكي، 

عالـ الكتب،  سمم الوصول لشرح نهاية السول،
البناني، : مطبكع مع. ُٗٗ-ُٕٗ، صِ، جُِٖٗ

شرح عبد الرحمف بف جاد اهلل، حاشية البناني عمى 
، مطبعة دار إحياء الكتب المحمي عمى جمع الجوامع

 .َِٓ، صِالعربية، القاىرة، ج

 .ِِٗص أصول الدبوسي،الدبكسي، ( َِ)

 .ُِْ، صُج أصول السرخسي،السرخسي، ( ُِ)

 .المرجع السابؽ( ِِ)

انظر آراء عمماء الجميكر في نكع الداللة ىذه كأدلة ( ِّ)
-ُِٓص الرسالة،اإلماـ الشافعي، : كؿ فريؽ في

نهاية كمعو . ُٗ، صّالسبكي، اإلبياج، ج. ُٔٓ
، اإلحكاـ، اآلمديلؤلسنكم نفس الصفحات،  السول

 ، نبراس العقول،منكف. افما بعده ٖٔ، صّج
صالح محمد أديب، تفسير النصكص . ُٖٖ-ُٖٔص

، المكتب اإلسبلمي بيركت، ِفي الفقو اإلسبلمي، ط
 .ِْٔ-ِّٔ، صُج

. َّٓ-ِٔٗص أصول الدبوسي،الدبكسي، : انظر( ِْ)
 .ِْٖ-ُِْ، صُج أصول السرخسي،السرخسي، 
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 .َّٓ-ِٔٗص أصول الدبوسي،الدبكسي، ( ِٓ)

، تقريرات عمى جمع الجوامعالرحمف،  الشربيني، عبد( ِٔ)
، طبعة دار شرح جمع الجوامعمطبكعة عمى ىامش 

البصرم، . َِٓ، صِإحياء الكتاب العربي، القاىرة، ج
، المعتمد في أصول الفقهأبك الحسيف محمد بف عمي، 

محمد حميد اليد كآخركف، المعيد العممي : تحقيؽ
منكف، . ٕٕٗ، صِ، جىُّْٖالفرنسي، دمشؽ، 

 .ُٖٖ-ُٖٔصاس العقول، نبر

 .مف ىذا البحث ِٔ-ِْ، كصُٖ -ُٔص: انظر( ِٕ)

شرح البصرم أبك الحسيف، محمد بف عمي بف الطيب، ( ِٖ)
عبد الحميد أبك زنيد، مكتبة العمـك : ، تحقيؽالعمد

، ِ، جىَُُْ، ُكالحكـ، المدينة المنكرة، ط
 .َِٖ-َِّص

. َّٓ-ِٔٗ، صأصول الدبوسيالدبكسي، : انظر( ِٗ)
، ِدكم، أصكؿ البزدكم مع كشؼ األسرار، جالبز
، السرخسي، َّٓ-َّْ، صّج. ُِِ-َِِص

، ِكج ِْٖ-ُِْ، صُج أصول السرخسي،
 .ُْٓ-ُّٓص

. ُُْ-َُٔ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( َّ)
رفع ابف السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي، 

عمي معكض كعمي : تحقيؽ الحاجب عن ابن الحاجب،
، ْ، عالـ الكتب، جُٗٗٗ، ُكد، طعبد المكج

، الزركشي، بدر الديف محمد بف بيادر، َُْ-َْٗص
عبد الستار أبك : ، تحريرالبحر المحيط في أصول الفقه

 .ٔٓ، صٓ، كزارة األكقاؼ، الككيت،  جُغدة، ط

 .َُٕ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ُّ)

 .َُٕ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ِّ)

 .َِٖ، صّج صاص،أصول الجالجصاص، ( ّّ)

 .ّٓٔ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( ّْ)

 .َُٖ-َُٕ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ّٓ)

 .ُٖٓ-ُٕٓ، صِج أصول السرخسي،السرخسي، ( ّٔ)

 .َُٕ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ّٕ)

 .َِٖ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( ّٖ)

، صحيح البخاريالبخارم، محمد بف إسماعيؿ، ( ّٗ)
 ُُٖٗطفى البغا، دمشؽ، دار القمـ مص. د: تحقيؽ

 

باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، كباب ( ُط)
. ّٕٗٔ-َّٗٔ: الضرب بالجريد كالنعاؿ أحاديث رقـ

كانظر ما قالو ابف حجر العسقبلني في مثؿ ىذه 
ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم : األحاديث في

، ُِبشرح صحيح البخارم، المكتبة السمفية، ج
 .ٕٓ-ّٔص

 .بتصرؼ َِٖ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( َْ)

 . َُٕ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ُْ)

، كالكبلـ منسكب شرح العمدالبصرم أبك الحسيف، ( ِْ)
 .َِٕ، صِألبي عبد اهلل البصرم، ج

شرح ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، ( ّْ)
 ـ، البابي الحمبي،َُٕٗ، ُط فتح القدير عمى الهداية،

 .ّٕٕ، صٓالقاىرة، ج

 .ّٕٕ، صٓج فتح القدير،ابف اليماـ، ( ْْ)

 .َُُ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( ْٓ)

 .َُْ-َْٗ، صْج رفع الحاجب،. ابف السبكي( ْٔ)

 .ٔٓ، صٓج البحر المحيط،الزركشي، ( ْٕ)

 .َُْ، صْج رفع الحاجب،ابف السبكي، ( ْٖ)

 .َُُ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( ْٗ)

 .ُُْ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( َٓ)

اآلمدم، : كانظر. ِّٖ، صِج المستصفى،الغزالي، ( ُٓ)
شرح ابف النجار، . ُٕٗ-ُٔٗ، صّاإلحكام، ج

 . َِ، صْالكوكب المنير، ج

كشف البخارم عبلء الديف، عبد العزيز بف أحمد، ( ِٓ)
، دار الكتاب األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي

 .َّٓ-َّْ، صّ، جُْٕٗبي العر

 .َُْ، صْج رفع الحاجب،ابف السبكي، ( ّٓ)

 .ّٔ، صْاآلمدم، اإلحكاـ، ج( ْٓ)

اختمؼ الجميكر في داللة مفيـك المكافقة ىؿ ىي ( ٓٓ)
 .مف ىذا البحث ْقياسية أك لفظية، انظر ص

 .َُٓ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ٔٓ)

 .ُّٔ، صِج أصول السرخسي،السرخسي، ( ٕٓ)

كانظر . َّٓ-َّْ، صّ، جكشف األسراربخارم، اؿ( ٖٓ)
أيضان رأم الحنفية في ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف 

، مطبعة الحمبي، التحرير في أصول الفقهعبد الكاحد، 
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، ْالقاىرة، مطبكع مع شرح تيسير التحرير، ج
فتح الغفار ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ، . َُّص
ابي  ػ، مطبعة البارـرح المنـبش

 .ُٓ، صّ، جُّٔٗالحمبي، 

الجكيني، إماـ الحرميف، أبك المعالي عبد الممؾ : انظر( ٗٓ)
عبد : ، تحقيؽأصول الفقهبف عبد اهلل، البرىاف في 

، ِ، كمية الشريعة، قطر، جىُّٗٗ، ُالعظيـ الديب، ط
الممع الشيرازم، أبك اسحؽ إبراىيـ بف عمي، . ٖٓٗص

ف ديب كيكسؼ محيي الدم: ، تحقيؽفي أصول الفقه
ابف برىاف، . َِّ-َِِـ، صُٕٗٗ، ِبديكم، ط

: ، تحقيؽالوصول إلى األصولأحمد بف عمي البغدادم، 
، ُعبد الحميد أبك زيند، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط

، ِ، ـِج المحصول،الرازم، . ِْٗ، صِـ، جُْٖٗ
ابف السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد . ُْٕص

محمد حسف الشافعي، : ، تحقيؽقواطع األدلة في األصول
ابف . َُٔ، صِـ، جُٕٗٗدار الكتب العممية بيركت، 

القصار، القاضي أبك الحسف عمي بف عمر المالكي، 
، ط: ، تحقيؽمقدمة في أصول الفقه ، ُمصطفى مخدـك

القرافي، شياب الديف أحمد بف . ّْٔـ، صُٗٗٗ
ابف . ُّّ، صُإدريس، الذخيرة، دار الغرب بيركت، ج

المقدسي، مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد،  قدامة
، معيا شرح نزىة الخاطر، روضة الناظر وجنة المناظر
الطكفي، نجـ . ّّْ، صِمكتبة المعارؼ، الرياض، ج
، شرح مختصر الروضةالديف سميماف بف عبد القكم، 

، الرسالة، بيركت، ىَُْٗ، ُعبد اهلل التركي، ط: تحقيؽ
 .ْْٖ، صّج

 السبكي،. ِّ، صّج السول،كم، نياية اإلسف( َٔ)
 . ِِ، صّج االبهاج،

 .َُٗ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( ُٔ)

كانظر . ُُْ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، ( ِٔ)
الغزالي، أبك حامد، محمد بف محمد، : العبارة كذلؾ في

محمد حسف : ، تحقيؽالمنخول من تعميقات األصول
 .ّٖىينك، دار الفكر، ص

 .ْٔٓص إحكام الفصول،الباجي، ( ّٔ)

 

، ِج قواطع األدلة،ابف السمعاني، : انظر في ىذا( ْٔ)
الباجي، . َِٓ، صِابف برىاف، الكصكؿ، ج. َُٗص

ابف قدامة، ركضة الناظر، . ْٔٓصإحكام الفصول، 
شرح ، عضد الممة والديناإليجي، . ّّْ، صِج

، مكتبة مختصر ابن الحاجب المعروف بشرح العضد
شعباف محمد : ليات األزىرية، مراجعة كتصحيحالؾ

 رفع الحاجب،ابف السبكي، . ِْٓ، صِإسماعيؿ، ج
. ِّ، صّج اإلبهاج،السبكي، . َْٔ، صْج

المنهاج الجزرم، شمس الديف محمد بف يكسؼ، معراج 
شعباف : ، تحقيؽشرح منهاج الوصول إلى عمم األصول

ابف . ُّٕ، صِ، جُّٗٗ، ُمحمد إسماعيؿ، ط
 .َِِ، صِج شرح الكوكب،، النجار

-ّٔٔص مقدمة في أصول الفقه،ابف القصار، ( ٓٔ)
ّٕٔ. 

حديث معاذ ال نزاع فيو بيف الحنفية كالجميكر مف ( ٔٔ)
نما النزاع  جية قبكلو كاالحتجاج بو في إثبات القياس كا 

فيو مع الظاىرية كنفاة القياس، لذا ال طائؿ مف 
ىك حجة عند االشتغاؿ بتخريجو في ىذا المكقع ما داـ 

: الفريقيف كمع ىذا فانظر تخرج الحديث كركاياتو في
ابف القيـ، . ُّٖ-ُِٖ، صْالتمخيص الحبير، ج
 .َِِ، صُإعبلـ المكقعيف، ج

 .َْْصلتبصرة، الشيرازم، ا( ٕٔ)

الكمكذاني، : كانظر. ِٔ، صْجاإلحكام، اآلمدم، ( ٖٔ)
 .َْٓ، صّج التمهيد،

 .ْْٗص، ّالطكفي، شرح مختصر الركضة، ج( ٗٔ)

 .المرجع السابؽ( َٕ)

أحمد راتب : ، إعدادالموطأاإلماـ مالؾ بف أنس، ( ُٕ)
، (ُّٓ)عرمكش، دار النفائس بيركت، حديث رقـ 

في  ُكتاب األشربة، باب الحد في الخمر، ج َٕٔص
طبعة القاىرة بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي كرد بمفظ 

مف كتاب  ِحديث رقـ (. نرل أف تجمده بدؿ نجمده)
 .ِْٖ، صِألشربة باب الحد في الخمر، جا

 الحديث ركم بطرؽ متعددة بعضيا أسند الكبلـ لعمي ( ِٕ)
كاألخرل أسندت القكؿ لعبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل 
عنو، كقد تتبع ابف حجر في فتح البارم الركايات الكاردة 
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ككذلؾ النككم في شرحو صحيح مسمـ، كجمع ابف حجر 
: لكاردة في حكـ شارب الخمر انظرفييا األقكاؿ الفقيية ا

فتح ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، 
، ُِ، المكتبة السمفية جالباري بشرح صحيح البخاري

كتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي . ٕٓ-ٔٔص
ابف القيـ، . ُٕٓٗحديث رقـ  ٕٓ، صْالكبير، ج

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر، أعبلـ 
طو عبد الرؤكؼ سعد، دار : لمكقعيف، مراجعة كتعميؽا

النككم، محيي الديف أبك . ُِِ، صُالجيؿ، بيركت، ج
زكريا يحيى بف شرؼ، شرح صحيح مسمـ، المطبعة 

اآلمدم، . ُِِ-ُِٓ، صُُالمصرية كمكتبتيا، ج
 .ِٔ، صْج اإلحكام،

مناهج العقول المعروف البدخشي، محمد بف الحسف، ( ّٕ)
، ّ، مطبعة محمد عمي صبيح، جبشرح البدخشي

، ّج شرح مختصر الروضة،الطكفي، . ِّص
 .َْٓ، صّالكمكذاني، التمييد، ج. ْْٗص

المسألة عند الحنفية فييا خبلؼ فالمركم عف أبي ( ْٕ)
يكسؼ أنو يثبت الحدكد بخبر الكاحد، كبو قاؿ 

الجصاص، لكف المركم عف الكرخي أنو لـ يقبؿ خبر 
 أصول السرخسي،السرخسي، : انظر. الكاحد في الحدكد

، ّج تيسير التحرير،ابف أمير بادشاه، . ّّّ، صُج
مسائل الصيمرم، الحسيف بف عمي بف محمد، . ٖٓص

راشد بف عمي الحام، : ، تحقيؽالخالف في أصول الفقه
رسالة ماجستير، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

الزركشي، . ِّٔـ، صُٖٓٗاإلسبلمية، الرياض، 
 .ّْٖ، صْج ،البحر المحيط

ابف برىاف، . ٖٔٗ، صِج البرهان،الجكيني، : انظر( ٕٓ)
 المحصولالرازم، . ُِٓ-َِٓ، صِج الوصول،

 .ُّْ، صِ، ـِج

ابف رشد، . َِٓ، صٖج المغني،ابف قدامة، : انظر( ٕٔ)
 .ّْٗ، صْج بداية المجتهد،

كانظر النقؿ . ّْٕ، صِ، ـِ، جالمحصولالرازم، ( ٕٕ)
، ِكيني، البرىاف، جالج: عف الشافعي كذلؾ في

. َُٕ، صِج قواطع األدلة،ابف السمعاني . ٖٔٗص
السبكي، . ُِٓ-َِٓ، صِابف برىاف، الكصكؿ، ج

 

، الكمكذاني، السولكمعو نياية . ُِ، صّج اإلبهاج،
 .ُْٓ، صّالتمييد، ج

. ّْٗ، صْج بداية المجتهد،ابف رشد، : انظر( ٖٕ)
، ابف قدامة. ُُٓ، صْج مغني المحتاج،الشربيني، 
 .َِٓ، صٖجالمغني، 

البيكتي، . َِٓ، صٖج لمغني،ابف قدامة، ا: انظر( ٕٗ)
، كشاف القناع عن متن اإلقناعمنصكر بف يكنس، 

، ٔ، جىُّْٗمطبعة الحككمة بمكة المكرمة، 
المرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف . َُِص

عمى  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفسميماف، 
محمد حامد فقي، : بف حنبؿ، تحقيؽ مذىب اإلماـ أحمد

 .ُْٗ، صَُـ، جُٕٓٗ، ُط

 .َُِ، صٔج كشاف القناع،البيكتي، : انظر( َٖ)

 .ُٔ، صٗج المبسوط،السرخسي، ( ُٖ)

. َُِ، صِأصول السرخسي، جالسرخسي، ( ِٖ)
فتح ابف اليماـ، . ُٔ، صٗالسرخسي، المبسكط، ج

ابف عابديف، حاشية ابف . ِٖٔ، صٓج القدير،
 .ُِٗ، صٕعابديف، ج

الرازم، المحصكؿ، . ٖٔٗ، صِالجكيني، البرىاف، ج( ّٖ)
، ِابف برىاف، الكصكؿ، ج. ّْٕ، صِ، ـِج

 .ُِٓص

 .ُٔ، صٗالسرخسي، المبسكط، ج( ْٖ)

 .ِْٖالصيمرم، مسائؿ الخبلؼ ص( ٖٓ)

: كانظر. ِٕٖ-ِٖٔ، صٓابف اليماـ، فتح القدير، ج( ٖٔ)
الصدر الشييد، حساـ الديف عمر بف عبد العزيز 

محيي : البخارم، شرح أدب القاضي لمخصاؼ، تحقيؽ
، ْـ، جُٖٕٗبغداد،  –ىبلؿ السرحاف، الدار العربية

-ُٔ، صٗالسرخسي، المبسكط، ج. ْٕٕ-ْٕٔص
ابف عابديف، . ِْٖالصيمرم، مسائؿ الخبلؼ، ص. ِٔ

، كىذا مكافؽ لما قالو ُِٗ، صٕحاشية ابف عابديف، ج
 .مف ىذا البحث ُٔص: الحنابمة انظر

ذكر بعض العمماء بعض المسائؿ المشابية لمسألة  (ٕٖ)
شيكد الزكايا كمسألة إذا سرؽ شخص بقرة كاختمؼ 

الشاىداف في لكنيا فذىب أبك حنيفة إلى إجازة الشيادة 
قامة الحد، كذىب الصاحباف إلى عدـ قبكؿ الشيادة . كا 
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ككجية نظر اإلماـ أف التكفيؽ ممكف فقبؿ الشيادة 
س يقتضي أف ال تقبؿ الختبلؼ استحسانان مع أف القيا

. ُِٓ، صِابف برىاف، الكصكؿ، ج: انظر. الشيادة
 .ُِٗ، صٕابف عابديف، الحاشية، ج

ابف اليماـ، . ُّٖ-ُِٖ، صُج المهذب،الشيرازم، ( ٖٖ)
 المغني،ابف قدامة، . ّّٗ-ّّٖ، صِج فتح القدير،

 .ُُٓ، صّج

 .المراجع السابقة( ٖٗ)

إذا جامع في رمضاف  ، بابصحيح البخاريالبخارم، ( َٗ)
كلـ يكف لو شيء فتصدؽ عميو فميكفر، حديث رقـ 

كالحديث ركاه مسمـ في باب تغميط . ُّٖٓ-ُّّٖ
كمالؾ في . تحريـ الجماع في نيار رمضاف عمى الصائـ

باب كفارة مف أفطر في رمضاف، كأبك داككد الموطأ 
كانظر ركايات . باب كفارة مف أتى أىمو في رمضاف

 .ُّٕ-َُٔ، صْج الباري، فتحالحديث في 

روضة النككم، . ُّٖ، صُج المهذب،الشيرازم، ( ُٗ)
الحصني، تقي الديف أبك بكر . ّٕٕ، صِج الطالبين،

كفاية األخيار في حل غاية بف محمد الحسيني، 
ابف البخار، . ِْٖ، دار الخير لمطباعة، صاالختصار

، منتهى اإليراداتتقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي، 
عبد الغني عبد الخالؽ، دار عالـ الكتب، : ؽ الشيختحقي

 .ُُٓ، صّالمغني، جابف قدامة، . ِِّ، صُج

 .ُُٓ، صّجالمغني، ابف قدامة، ( ِٗ)

، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني: انظر( ّٗ)
، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 

، ابف اليماـ. ٗٗ-ٖٗ، صِالكتاب العربي بيركت، ج
البغدادم، القاضي . ّّٗ-ّّٖ، صِفتح القدير، ج

المعونة عمى مذهب عبد الكىاب بف عمي بف نصر، 
خميس عبد : اإلماـ مالؾ بف أنس، تحقيؽ عالم المدينة

الكاندىمكم، . ْٕٕ-ْٕٔ، صُالحؽ، دار الفكر، ج
 .ْٖ-ْٔ، صٓأكجز المالؾ إلى مكطأ مالؾ، ج

 .ُُٓ، صّجالمغني، ابف قدامة، ( ْٗ)

ابف السمعاني، . ٖٔٗ، صِج البرهان،الجكيني، ( ٓٗ)
، ِج المحصول،الرازم، . َُٖ، صِج قواطع األدلة،

 .ِِ، صّج اإلبهاج،السبكي، . ّْٕ، صِـ

 

 .ُّٖ، صُالشيرازم، الميذب، ج( ٔٗ)

البزدكم، عمي بف محمد بف الحسيف، فخر اإلسبلـ، ( ٕٗ)
كنز الوصول إلى معرفة األصول المشهور بأصول 

، دار الكتاب كشف األسرارطبكع مع شرحو ، ـالبزدوي
الشاشي، أبك . ُِِ-َِِ، صِـ، جُْٕٗالعربي، 

 أصول الشاشيعمي أحمد بف محمد بف اسحؽ، 
ـ، ُِٖٗكبيامشو عمدة الحكاشي، دار الكتب العربي، 

 .َُٓص

 .ِِِ-ُِِ، صِ، جكشف األسرارالبخارم، : انظر( ٖٗ)

كانظر . َُٖ، صْ، جأصول الجصاصالجصاص، ( ٗٗ)
الحديث الذم ركاه في صحيح مسمـ باب تغميظ تحريـ 
الجماع في نيار رمضاف عمى الصائـ ككجكب الكفارة 

، ٕج صحيح مسمم مع شرح النووي،. الكبرل فيو
، ِالسرخسي، أصكؿ السرخسي، ج: انظر. ِِْص
 .ّّٗ، صِابف اليماـ، فتح القدير، ج. ُّٔص

ح تيسير التحرير شرأمير بادشاه، محمد أميف، ( ََُ)
، ْ، جىُُّٓ ، مطبعة الحمبي، القاىرةالتحرير

 .َُّص

مناهج العقول ومعه البدخشي، محمد بف الحسف، ( َُُ)
 .ِّ، صّ، مطبعة محمد عمي صبيح، جاألسنوي

 .مف ىذا البحث ُْص: انظر( َُِ)

ابف . َِٖ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( َُّ)
 .ُِْ، صّج التقرير والتحبير،أمير الحاج، 

 .ُِْ، صّج التقرير والتحبير،لحاج، ابف أمير ا( َُْ)

 .ِْٖص مسائل الخالف،الصيمرم، ( َُٓ)

التخريج عند الباحسيف، يعقكب بف عبد الكىاب، ( َُٔ)
، ىُُْْ، مكتبة الرشد، الفقهاء واألصوليين

 .ْٔ-ّٔص

، ُج الوصول إلى األصول،ابف برىاف، ( َُٕ)
 .َُٓ-ُْٗص

 .ّٔٔ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( َُٖ)

، ُ، جّٓٔ، صّج أصول الجصاص، الجصاص،( َُٗ)
 .ُِّص

 .ّٓٔ، صّج أصول الجصاص،الجصاص، ( َُُ)

 .ُِِ، صِ، جكشف األسرارالبخارم، ( ُُُ)
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ابف أمير . ُِِ، صِ، جكشف األسرارالبخارم، ( ُُِ)
 .َِّ، صّج التقرير والتحبير،الحاج، 

 .ُِّ، صُج أصول الجصاص،الجصاص، ( ُُّ)

الجصاص، . ُِِ، صِج كشف األسرار،البخارم، ( ُُْ)
 .َُٔ، صْج أصول الجصاص،

 .َُٔ، صْج أصول الجصاص،الجصاص، ( ُُٓ)

 .ِّٖ، صِج المستصفى،الغزالي، ( ُُٔ)

 .َُْ، صْج رفع الحاجب،ابف السبكي، ( ُُٕ)

 مف ىذا البحث ُٔص: انظر(ُُٖ)

بداية المرغيناني، أبك الحسف عمي بف أبي بكر، ( ُُٗ)
بي، مكتبة مصطفى البابي الحؿ. المبتدى ومعه الهداية

 .َُِ، صِالطبعة األخيرة، ج

الدسكقي، شمس الديف الشيخ محمد عرفة، حاشية ( َُِ)
 .ُّّ، صْالدسكقي عمى الشرح الكبير، دار الفكر، ج

، دار الفكر مغني المحتاجالشربيني، محمد الخطيب، ( ُُِ)
 .ِْْ، صٓبيركت، ج

، منهاج الطالبينالنككم، يحيى بف شرؼ النككم، ( ُِِ)
 .ُِّ، صُت، جدار المعرفة، بيرك

ابف قدامة، . ٖٗ، صٔج كشاف القناع،البيكتي، ( ُِّ)
 .ُُٖ، صٖج المغني،

 .ََُ، صِج الهداية،المرغيناني، ( ُِْ)

، دار الفكر، إلقناعالشربيني، محمد الخطيب، ا( ُِٓ)
 .ِْٓ، صِبيركت، ج

 .ُْْ، صُج مغني المحتاج،الشربيني، ( ُِٔ)

أولي مطالب الرحيباني، الشيخ مصطفى السيكطي، ( ُِٕ)
، المكتب اإلسبلمي، النهى في شرح غاية المنتهى

كشاف البيكتي، : كانظر. ُْٕ، صٔبيركت، ج
 تفسير القرطبي،القرطبي، . َُّ، صٔج القناع،

، ّ، جأحكام القرآنابف العربي، . ُّٕ، صُِج
 .ِٖٔ، صِج المهذب،الشيرازم، . ِّّص

 .ُْٕ، صٔج مطالب أولي النهى،الرحيباني، ( ُِٖ)

. ٕٗ-ٕٕ، صٗالمبسوط، جالسرخسي،  :انظر( ُِٗ)
ابف اليماـ، . ّْ، صٕج بدائع الصنائع،الكاساني، 
 أصول الدبوسي،الدبكسي، . ِِٔ، صٓج فتح القدير،

 . ِٗٗص

 

 .ٖٕ، صٗج المبسوط،السرخسي، ( َُّ)

بدائع الكاساني، . ٕٕ، صٔج المبسوط،السرخسي، ( ُُّ)
، ٓج فتح القدير،ابف اليماـ، . ّْ، صٕجالصنائع، 

 .ِِٔص

 .المراجع السابقة( ُِّ)

 .ََّص أصول الدبوسي،: الدبكسي( ُّّ)

الكاساني، . ٕٗ-ٕٔ، صٔج المبسوط،السرخسي، ( ُّْ)
  فتح القدير،ابف اليماـ، . ّْ، صٕج بدائع الصنائع،

 .ِِٔ، صٓج

. َُّٕ، صِج الكافي،ابف عبد البر، : انظر( ُّٓ)
 .ُّْ، صّٓالمكسكعة الفقيية، ج

وجيز في الفقه الجنائي الياسيف، محمد نعيـ، ( ُّٔ)
 .ـ، دار الفرقاف، عمافُّٖٗ، ُ، طاإلسالمي


