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كِّ واالشتباه   الفرق بني الشَّ

ية تطبيقيَّةدراسة  )   ( فقهَّ

 إعداد

 بندر بن صقز بن سامل الذِّيابيد .

 موجز عن البحث

ؽِّ وآشتباه، وما العؿؾ طـد حدوثِفؿا؟ مع إيراد يتـاول البحث أب رَز الػروق بقـ الشَّ

 بعض إمثؾة مـ مسائِؾ الطَّفارة والطَّالق وإيؿان.

ؽِّ وآشتباه ما يؾل: وخالصته:  أنَّ أهؿَّ الػروق بقـ الشَّ

: ٓا ؽُّ يؽقن يف التصقر. أو  آشتباه يؽقن يف الـؿحسقسات، والشَّ

بفة: العؿقُم والخصقُص الـؿطؾُؼ: فؽؾ شبفة تقِرث العالقة  ثاكقاا: ؽِّ والشُّ بقـ الشَّ

بفة. ا، ولقس كؾ شؽٍّ سبُبف الشُّ  شؽًّ

قئقـ طؾك وصػ، وأخَر  ثالثاا: ـ أن أحَد الشَّ آشتباه يؽقن بقـ شقئقـ فلكثَر، وَيتقؼَّ

، ولق ـَ س لديف طؾك وصػ كؼقٍض لف، ثؿ يطرأ طؾقف طارض كالـِّسقان، فقجفؾ التَّعقق

الؼدرة طؾك التَّؿققز: وبالتالل يحصؾ آشتباه كتقجًة ٓختالط العقـ الـؿباحة بالعقـ 

مة.  الـؿحرَّ
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ـ أكَّف طؾك وصٍػ معقـ، ثؿَّ يحُصؾ لف بعد  ؽُّ فقؽقن يف شلء واحد، هق متقؼَّ ا الشَّ أمَّ

ل أو ٓ؟ د: هؾ حدث وصٌػ آخُر أخرجف طـ القصػ إوَّ  ذلؽ تردُّ

، ويبـل رابًعا: العؿ ؽِّ : أكَّف َيستصِحب حاَل الـؿشؽقك فقف قبؾ الشَّ ؽِّ ؾ يف حال الشَّ

ـ آكتؼال طـفا. أما العؿؾ طـد اشتباه الـؿباح بالـؿحظقر: فنن كان لف بدل  طؾقفا حتَّك يتقؼَّ

ٓ اشتباه فقف اكتؼؾ إلقف وتركف، وإن لـؿ يؽـ لف بدل ودطت الضرورة إلقف اجتفد يف 

 هلل ما استطاع.الـؿباح، واتؼك ا

 الػرق ، الشؽ ، آشتباه ، دراسة فؼفقة ، تطبقؼقة . الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

The research discusses the most prominent differences between the doubt and 

obscurity and what should be done, when they occur? The research also mentions some 

examples for matters of the ritual cleanliness, divorce and religious belief-faith.    

The research summary is that the most important difference between the doubt and 

obscurity are as follows: 

First: the obscurity is in the sensations and the doubt is in the visualizations.  

Second: the relationship between the doubt and suspicion: absolutely in particular 

and in general: each suspicion bequeaths a doubt and not every doubt is caused by the 

suspicion.  

Third: the obscurity occurs between two things and more and the obscurity 

ascertains, when one of the two things takes certain description and the other takes 

another contrary description, then casual matter, such as the forgetfulness occurs to it, 

thus the determination is unknown in the case of inability to distinguish, thus the 

obscurity occurs as result of the confusion  between what is permit and what is 

forbidden.  

As for the doubt, it is pertaining to one matter, and it is ascertained, based on certain 

description, thereafter, hesitancy occurs to it; regarding, whether or not another 

description caused to it, which makes it going beyond the first description.   

Fourth: what should be done in the case of the doubt: it is a companion, if the 

questionable matter is doubtful, and the same is a basis, until it is ascertained that the 

doubt disappeared. In the case of the obscurity between the permitted and prohibited, 

if this matter has a doubtless alternative, the jurist may leave it, and unless this matter 

has an  alternative and it is necessary to adjudicate, the jurist shall provide independent 

opinion regarding what is permitted, and shall fear Allah as possible.            

 

Key words: Difference, Doubt, Suspicion, Doctrinal Study, Applied. 
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 مقدمة
الم طؾك الـؿبعقث رحؿة لؾعالـؿقـ، كبقِّـا     الة والسَّ الحؿد هلل ربِّ العالـؿقـ، والصَّ

د، وطؾك آلف وصحبف والتَّاب يـمحؿَّ  أما بعد: ... عقـ لفؿ بنحساٍن إلك يقم الدِّ

ت ل فننَّ ِطؾـَؿ الػروق الػؼفقَّة مـ أجؾِّ العؾقم الشرطقَّة: إْذ بف ُيطَّؾع طؾك الِعؾؾ الَّ

أوجبت اختالَف إحؽام، وافرتاَق ما افرتق مـفا، واجتؿاع ما اجتؿع مـفا: حتَّك قال 

 .(0)بعض أهؾ العؾـؿ: إكَّؿا الػؼُف معرفُة الجؿع والػرق

رات الػؼفقَّة يف الؽؾِّقَّة، ٓحت لل مسائُؾ متعددٌة، يف  ومـ خالل تدريسل لؾـؿؼرَّ

ّؽ وطؾك آشتباه: لبقاِن أبقاب الػؼف، أوردها كثقر مـ الػؼفاء يف ك تبفؿ أمثؾًة طؾك الشَّ

ؽِّ وآشتباه.  اختالِف الحؽؿ بقـفؿا، مـ غقر تقضقٍح لؾػروق الجقهريَّة بقـ الشَّ

ؽِّ »مـ هـا جاءتـل فؽرة الؽتابة يف هذا الـؿقضقع الَّذي أسؿقُتف  الػرَق بقـ الشَّ

 لتجؾقة الـؿقضقع.« وآشتباه

0-  ، ؽُّ قـ يف الػؼف، وهؿا )الشَّ الؽتابة يف هذا الـؿقضقع وثقؼُة الصؾة بؿقضقَطقـ ُمِفؿَّ

ُد مسائؾفؿا ٓ تؽاد ُتحصك كثرًة. قَّة هَذيـ الـؿقضقطقـ وتعدُّ  وآشتباه(، وأهؿِّ

تل أثارها َمـ اتَّفؿ ا -2 لػؼَف بدراسة الػروق الػؼفقَّة تتجؾَّك إحؽام، وُتزال إوهام الَّ

 بالتَّـاقض وآختالف.

بندراك الػروق الػؼفقَّة ُيبِصر الػؼقُف حؼائَؼ الػؼف، ويتَّضح لف صرُق إحؽام، وٓ  -3

 تؾتبس طؾقف صرُق الؼقاس: فقبـل ُحؽَؿف طؾك غقر أساس.

                                                        

 (.70يـظر: طؾــؿ الجذل يف طؾـؿ الجدل، لؾطقيف )ص (0)
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ق لف الػؼفاء الؼدامك طؾك سبقؾ التَّؿثقؾ يف أبقاب  -4 ؽِّ وآشتباه تطرَّ الػرق بقـ الشَّ

قد والعتؼ وإيؿان والحدود: فؼفقَّ  دة: كالطَّفارة والطَّالق وإصعؿة والصَّ ة متعدِّ

فجاء هذا البحث لبقان الػرق بقـفؿا، ودراسة وجف آختالف، مع آقتصار طؾك 

 بعض الـؿسائؾ الػؼفقَّة: لتتَِّضَح بذلؽ بؼقَّة الـؿسائؾ.

تل ُيقِردها الػؼفاُء يف مملَّػاهتؿ: ترجع إشؽالقَّة البحث إلك كثرة إمث ؾة الػؼفقَّة الَّ

ؽِّ وآشتباه.  لبقان الػرق بقـ مسائؾ الشَّ

 فجاء البحث لتقضقح الػرق بقـفؿا، ولإلجابة طـ هذه التساؤٓت:

ؽِّ وآشتباه؟ -0  ما الـؿراد بالشَّ

 ما الػروق الجقهريَّة بقـفؿا؟ -2

 ا الػرق؟هؾ تقجد أمثؾة فؼفقَّة يتبقَّـ هب -3

بعد البحث طـ الـؿقضقع يف َمظاكِّف، لـؿ أجد َمـ ألَّػ فقف، غايُة ما وجدُت بعَض 

ّؽ أو أحؽام آشتباه، ولـؿ  تل بقَّـت أحؽام الشَّ سائؾ العؾـؿقَّة، والؽتب الػؼفقَّة الَّ الرَّ

ض لؾـؿؼاركة بقـفؿا، ومـ تؾؽ الـؿملػات:  تتعرَّ

 شتباه الشرطقة: لؾدكتقر/ يقسػ البدوي.أحؽام آ -0

م لـَقؾ درجة  -2 آشتباه وأثره يف غقر العبادات وفؼف إسرة والحدود/ بحث مؼدَّ

 .الحؿقد إبراهقؿ بـ الـؿاجستقر يف قسؿ الػؼف الـؿؼارن: إطداد الطالب/ خالد

. دراسة كظريَّة تلصقؾقَّة وتطبقؼقَّة -3 ؽِّ كتقر/ قاطدة القؼقـ ٓ يزول بالشَّ ، لـؿعالل الدُّ

اب يعؼقب طبد  .الباحسقـ القهَّ
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راسة طؾك الـؿـفج الـؿؼارن: وذلؽ بذكر تحرير محؾِّ الـِّزاع، وإيراد  سلطتؿد يف الدِّ

 أققال الػؼفاء يف الـؿسللة، وإيجاد الػروق الػؼفقَّة.

 أتقة: يف كتابة البحث يف ضقِء الُخُطقات -بعقن اهلل-وسلبُذل الُقْسَع 

تحريُر محؾِّ الـِّزاع إِن اقتضك إمر ذلؽ، وُأبقِّـ محؾَّ آتِّػاق يف الـؿسللة، وَمـ  -0

ة، وسبَب  ـُ إققاَل مع إدلَّ ا إذا كاكت الـؿسللُة مختَؾًػا فقفا فلبقِّ حؽاه مـ الػؼفاء، أمَّ

ح ما أراه راجًحا.  آختالف، وأرجِّ

2-  َّٓ بعَض أققال العؾـؿاء فنكِّل أذكر َمـ كصَّ طؾقفا مؼروًكا  إن لـؿ أجد يف الـؿسللة إ

. لقؾ أو بقان الػرق الػؼفلِّ َّٓ بذلُت الجفد يف اْلتِؿاس الدَّ تف، وإ  بحجَّ

قر. -3  بقان مقضع أيات مـ السُّ

تخريج إحاديث القاردة يف الؽتاب مـ كتب الحديث، والحؽؿ طؾقفا مـ كالم  -4

ثقـ، ما لـؿ تؽـ حقحقـ أو أحدهؿا فلكتػل بذلؽ. الـؿحدِّ  يف الصَّ

ؽِّ وآشتباه، اجتـاًبا  -5 ًٓ لؾـؿؼاركة بقـ الشَّ آقتصار طؾك ثالِث مسائؾ: لتؽقَن مثا

 لإلصالة.

مة وأربعة مطالَب وخاتؿة. ن البحث مـ: مؼدِّ  يتؽقَّ

مة: تشتؿؾ طؾك:  الـؿؼدِّ

 طـقان البحث. -0

قَّة الـؿقضقع. -2  أهؿِّ

 أسباب اختقاره. -3
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 إشؽالقَّة البحث. -4

ابؼة. -5 راسات السَّ  الدِّ

 مـفج البحث. -6

 خطَّة البحث. -7

ّك وآشتباه، وأسبابفؿا، والػرق بقـفؿا. وفقف ثالثة  الـؿطؾب إول: مػفوم الشَّ

 فروع:

ّؽ لغة واصطالًحا، وأسبابف. الػرع إول:  تعريػ الشَّ

 اه لغة واصطالًحا، وأسبابف.تعريػ آشتبالػرع الثَّاين: 

ؽِّ وآشتباه.الػرع الثَّالث:   الػرق بقـ الشَّ

كُّ وآشتباه يف كجاسة الـؿاء، والػرق بقـفؿا.  وفقف ثالثة فروع: الـؿطؾب الثَّاين: الشَّ

ؽُّ يف كجاسة الـؿاء.الػرع إول:   الشَّ

 اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء الـَّجس.الػرع الثاين: 

ؽِّ يف كجاسة الـؿاء وبقـ اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء ع الثالث: الػر الػرق بقـ الشَّ

 الـَِّجس.

كُّ وآشتباه يف الطَّالق، والػرق بقـفؿا.  وفقف ثالثة فروع: الـؿطؾب الثَّالث: الشَّ

ل:  ؽُّ يف وققع أصؾ الطَّالق.الػرع إوَّ  الشَّ

 آشتباه يف الطَّالق.الػرع الثاين: 

ؽِّ يف أصؾ الطَّالق وبقـ آشتباه يف الطَّالق.لػرع الثَّالث: ا  الػرق بقـ الشَّ

كُّ وآشتباه يف الـؿحؾوف عؾقه، والػرق بقـفؿا. ابع: الشَّ  وفقف ثالثة فروع: الـؿطؾب الرَّ

ل:  ؽُّ يف فِعؾ الـؿحؾقف طؾقف.الػرع إوَّ  الشَّ



– 

0115  

 اشتباه الـؿحؾقف طؾقف مع غقره.الػرع الثَّاين: 

ؽِّ يف فعؾ الـؿحؾقف طؾقف وبقـ اشتباه الـؿحؾقف طؾقف الػرع الثَّالث:  الػرق بقـ الشَّ

 مع غقره.

 وتشتؿؾ طؾك أهؿِّ كتائج البحث والتَّقصقات.الخاتؿة: 
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 وفقف ثالثة فروع:

ل:  ؽِّ الػرع إوَّ  لغة واصطالًحا، وأسبابف. تعريػ الشَّ

 تعريػ آشتباه لغًة واصطالًحا، وأسبابف.الػرع الثَّاين: 

ؽِّ وآشتباه.: الػرع الثَّالث  الػرق بقـ الشَّ

كُّ لغة:  قـ والؽاف أصؾ واحد، يدلُّ طؾك التَّداُخؾ، ومـ هذا الباب الالشَّ ؽُّ الشِّ شَّ

اكَّ كلكَّف ُشؽَّ لف إمران يف َمَشؽٍّ  الَّذي هق خالف القؼقـ: إكَّؿا سؿل بذلؽ ٕنَّ الشَّ

ـ واحًدا مـفؿا د بقـ الشقَئقـ سقاٌء استقى (0)واحد، وهق ٓ يتقؼَّ . ثؿَّ اسُتعؿؾ يف الرتدُّ

 أي: غقَر  (2)﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھصرفاه، أو ترجح أحدهؿا طؾك أخر، قال تعالك: ﴿

ـٍ   .(3)مستقِؼ

 : كِّ والظَّنِّ ُـّ ُرجحان أحد والػرق بقن الشَّ ؽَّ استقاُء صرَفِل التَّجقيز، والظَّ أنَّ الشَّ

 .(4)صرَفِل التَّجقيز

ا:  لء وطدمِفاصطالحا د بقـ وجقد الشَّ ف بعدة تعاريَػ متؼاربة مـفا: التَّردُّ  .(5)ُطرِّ

                                                        

 (.3/073معجؿ مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس ) (0)

 [.94سقرة يقكس، آية ] (2)

 (.314الػروق الؾغقية، لؾعسؽري ) (3)

 (.313السابؼ ) الـؿرجع (4)

 (.42، 40يـظر: الـؿطؾع طؾك ألػاظ الـؿؼـع، لؾبعؾل ) (5)
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ح أحُد آحتومـفا:  د: سقاء ترجَّ  .(0)ؿالقـ أم ٓمطؾؼ التَّردُّ

، خالًفا لألصقلقِّقـ: إْذ إنَّ  ؽُّ يف آصطالح الػؼفلِّ ٓ يخرج طـ معـاه الُؾغقيِّ فالشَّ

قم والطَّالق والعتؼ  ؽِّ يف الـؿاء والحدث والـَّجاسة والصالة والصَّ مراَد الػؼفاء بالشَّ

لء وطدمف، سقاء كان الطرفان يف ا د بقـ وجقد الشَّ د سقاًء أو وغقرها هق التَّردُّ لتَّردُّ

 .(2)أحُدهؿا راجًحا

لء  َد بقـ وجقد الشَّ : التَّردُّ ؽِّ : ٕهنؿ يريدون بالشَّ ؽِّ ُـّ طـد الػؼفاء مـ قبقؾ الشَّ فالظَّ

ح أحُدهؿا، وكذا قالقا يف كتاب اإلقرار: لق قال: لف طؾلَّ  وطدمف، سقاٍء استقيا أو ترجَّ

ؽِّ ألػ درهؿ يف ضـِّل، ٓ يؾزمف شلء: ٕكَّف ل  .(3)ؾشَّ

ِـّ  ا غؾبة الظَّ ، وهق الَّذي (6)شرطقَّة أو ُطرفقَّة فُؿؾَحؼة بالقؼقـ (5)الـؿستـِدة إلك أمارةٍ  (4)أمَّ

 ُتبـك طؾقف إحؽام.

إذا َشؽَّ تعاَرض طـده إمران: فقجب سؼقُصفؿا، »: -رحؿه اهلل-قال ابن قدامة 

أن يغؾِب طؾك ضـِّف أحُدهؿا،  فرق بقـ كالبقِّـَتقـ إذا تعارضَتا، وَتْرجع إلك القؼقـ، وٓ

ِـّ إذا لـؿ تؽـ مضبقصًة بضابٍط شرطلٍّ ٓ ُيؾتػت  أو يتساوى إمران طـده: ٕنَّ غؾبَة الظَّ

                                                        

 (.2/58يـظر: الـجؿ القهاج، ٕبل البؼاء إمقري ) (0)

 (.0/046(، الـؿبدع، ٓبـ مػؾح )0/221يـظر: الـؿجؿقع، لؾـقوي ) (2)

 (.63يـظر: إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ )ص (3)

 (.98ارات الـؿؼتضقة لؾظـ. يـظر: الػروق، لؾعسؽري )صتزاُيد إمغؾبة الظن:  (4)

ققن بقـ ما أوصؾ إلك العؾـؿ وما أوصؾ إلك الظـ: فقخصقن اسَؿ الدلقؾ بؿا أوصؾ إلك العؾـؿ،  (5) إصقلققن يػرِّ

 (.0/9واسؿ إمارة بؿا أوصؾ إلك الظـ. ُيـظر: اإلحؽام، لممدي )

 (.63ظائر، ٓبـ كجقؿ )صأي: طـد الػؼفاء. يـظر: إشباه والـ (6)
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إلقفا، كؿا ٓ َيؾتػت الحاكؿ إلك ققل أحد الـؿتداطَققـ إذا غؾب طؾك ضـِّف صدُقف بغقر 

 .(0)«دلقؾ

ـُ -واكتؼد جؿاطة مـ أهؾ العؾـؿ  َـّ  الػؼفاء إدخاَل  –الؼقؿ رحؿف اهلل مـفؿ اب  يف الظَّ

، مػفقم ؽِّ : فعؿؾقا فقفا ُيـتؼَ  وأكَّف الشَّ ِـّ ؽِّ والظَّ ق فقفا الػؼفاء بقـ الشَّ دة فرَّ ض بصقر متعدِّ

ِـّ   .(2)بالظَّ

ِـّ  وبتتُّبع تؾؽ الػروع ضفر لل أنَّ الػؼفاء إكَّؿا طؿؾقا هبا ٕهنا مـ باب غؾبة الظَّ

.طـدهؿ الـؿدطق ِـّ د الظَّ  م بالؼرائـ، ٓ لـؿجرَّ

 أسباب الشك:

كِّ يف الـؿسائل كوعان  :(3)إسباب الَّتي تمدِّي إلى وقوع الشَّ

ل:  ة وإمارات فقؿا يبدو لؾـَّاضر، كؼقلفؿ يف ُسمر البغؾ إوَّ شؽٌّ سبُبف تعاُرُض إدلَّ

ؿ ل وكتقؿَّ ؽُّ لتعارُ (4)والحؿار: مشؽقك فقف فـتقضَّ  ض دلقَؾل الطَّفارة والـَّجاسة.. ففذا الشَّ

تِّقـ: إكَّف مشؽقك  م الَّذي تراه الـؿرأة بقـ الخؿسقـ سـة إلك السِّ ومـ هذا ققلفؿ لؾدَّ

قم ة والػساد.(5)فقف فتصقم وتصؾل وتؼضل فْرَض الصَّ حَّ  : لتعاُرض دلقَؾل الصِّ

                                                        

 (.0/045يـظر: الـؿغـل ) (0)

 (.4/26يـظر: بدائع الػقائد، ٓبـ الؼقؿ ) (2)

 (.3/270يـظر: بدائع الػقائد، ٓبـ الؼقؿ ) (3)

الؼقل بلن سمَرهؿا مشؽقك يف صفقريتف: ضاهر الرواية طـد الحـػقة، ورواية طـد الحـابؾة. يـظر: بدائع الصـائع  (4)

 (.0/342(، واإلكصاف، لؾـؿرداوي )0/65لؾؽاساين )

الؼقل بلن الدم بعد الخؿسقـ إلك الستقـ مشؽقك فقف: رواية طـد اإلمام أحؿد، اختارها الخرقل. والـؿشفقر  (5)

(، واإلكصاف، لؾـؿرداوي 0/063مـ الـؿذهب أكف ٓ حقض بعد خؿسقـ سـة. يـظر: الـؿغـل، ٓبـ قدامة )

(9/284.) 
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ؽُّ يف الحؽؿ. وهذه الحالة تطرأ طـدما ؽُّ  وُيطؾؼ طؾك هذا الـَّقع: الشَّ يؽقن الشَّ

قـ  .(0)طائًدا إلك طدم الـَّصِّ أو إجؿالِف أو تعاُرض الـَّصَّ

بب الثَّاين:  ؽُّ العاِرض لؾـؿؽؾَّػ بسبب كسقاكِف وُذهقلِف، أو لعدم معرفتف بالسَّ الشَّ

. ففذا الحؽؿ واقٌع كثقًرا يف إطقان وإفعال ؽِّ  .(2)الؼاصع لؾشَّ

خص صقدً فؿن أمثؾته:  ا فجَرحف ووقع يف الـؿاء، ثؿ وجده مقًِّتا: فحدث إذا رمك الشَّ

ؽُّ هؾ كان مقتف بالجرح أو بالغرق.  لف الشَّ

َكعات هؾ صؾك ثالًثا أو أربًعاومن أمثؾته:   .(3)ما إذا صؾَّك وشؽَّ يف طدد الرَّ

ؽُّ فقف واقًعا يف  ؽُّ يف الـؿقضقع، وهق ما كان الشَّ وُيطؾؼ طؾك هذا الـَّقع الشَّ

تل يتـاَولفا الحؽُؿ الشرطلُّ الـؿقضقع ال ، أي: إفراد الَّ  .(4)خارجلِّ

لء وتشاُكؾِف لقًكا آشتباه لغة:  الشقـ والباء والفاء أصؾ واحد يدلُّ طؾك تشاُبف الشَّ

بفة (5)أشؽاَل  ووصًػا. والـُؿَشبَّفات مـ إمقر: الـُؿشؽاِلت. واشتبف إمران: . وجؿع الشُّ

 .(6)ُشَبٌف وُشُبفات، وآشتباه مصدر

ا:  ف بتعاريَػ مختؾػٍة، مـفا:أما آشتباه اصطالحا  ففق أخص مـف يف الؾغة، وُطرِّ

                                                        

 .093لقؼقـ ٓ يزول بالشؽ، لؾدكتقر يعؼقب الباحسقـ صيـظر: قاطدة ا (0)

 (.3/272يـظر: بدائع الػقائد، ٓبـ الؼقؿ ) (2)

 يـظر: الـؿرجع السابؼ. (3)

 .095يـظر: قاطدة القؼقـ ٓ يزول بالشؽ، لؾدكتقر/يعؼقب الباحسقـ ص (4)

 (.3/243معجؿ مؼايقس الؾغة، ٓبـ فارس ) (5)

 (.2/062(، ومعجؿ الؾغة العربقة الـؿعاصرة، ٕحؿد مختار )36/403تاج العروس، لؾزبقدي ) (6)
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 .(0)ما لقس بقاضِح الحؾِّ وٓ الحرمة -0

رطلِّ  -2  .(2)اْلتباس الحؽؿ الشَّ

 أسباب آشتباه:

 لك سببقـ رئقَسقـ:ُيؿؽِـ إرجاُع أسباب آشتباه إ

ل:  لقؾ أو يف مـاط الحؽؿ.إوَّ  آشتباه يف الدَّ

ا بسبب إجؿال أو احتؿال التلويؾ،  لقؾ: إمَّ لقؾ يرجع إلك: خػاء الدَّ فآشتباه يف الدَّ

د الؾَّػظ بقـ العؿقم والخصقص، وبقـ أن يؽقن لف مػفقُم مخالػٍة أو ٓ، أو  كرتدُّ

لقؾ.آشرتاك يف الؾَّػظ، وغقرها، أ قَّة الدَّ  و ٓختالف العؾـؿاء يف ُحجِّ

ا آشتباه يف مـاط الحؽؿ فنكَّف يرجع إلك: تعاُرض إصؾ والظاهر، أو إصَؾقـ،  وأمَّ

 .(3)أو الظَّاِهَريـ، أو ٓختالط الحالل بالحرام

وهل: الـِّسقان والجفؾ والغػؾة  -الـؿؽؾػ-آشتباه العائُد إلك الـؿشتبف طؾقف الثَّاين: 

ؽُّ   .(4)والشَّ

                                                        

(. ويمخذ طؾك التعريػ أكَّف قَصر آشتباه طؾك صقرة مـ 00/27أورده الـقوي يف شرحف طؾك صحقح مسؾـؿ ) (0)

 صقره، وإٓ فآشتباه أوسع مـ ذلؽ: فؼد يؽقن بقـ القجقب واإلباحة، أو بقـ الؽراهة والـدب، وغقرها.

 (.29يـظر: أحؽام آشتباه الشرطقة، لؾدكتقر/يقسػ البدوي )ص (2)

وما  005(، أحؽام آشتباه الشرطقة، لؾدكتقر/يقسػ البدوي )ص3/308يـظر: الـؿقافؼات، لؾشاصبل ) (3)

 بعدها(.

، 088(، أحؽام آشتباه الشرطقة، لؾدكتقر/يقسػ البدوي )ص4/297يـظر: الـؿقسقطة الػؼفقَّة الؽقيتقة ) (4)

095.) 
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كِّ وآشتباه ما يؾي:  أبرز الػروق بقن الشَّ

 : ٓا ة أو أوَّ لَء: هؾ هق ذهب أو فضَّ آشتباه يؽقن يف الـؿحسقسات: بلن َيشتبف الشَّ

ؽُّ يؽقن يف الؼؾب والتَّ  جؾ: هؾ هق زيد أم طؿرو؟ والشَّ رحديد، ويشتبف طؾقف الرَّ  .(0)صقُّ

بفة:  كِّ والشُّ العؿقم والخصقص الـؿطؾؼ: فؽؾ شبفة تقِرث ثاكقاا: الَعالقة بقن الشَّ

بفة ا، ولقس كؾُّ شؽٍّ سبُبف الشُّ  .(2)شؽًّ

ـ أنَّ أحد الّشقئقـ طؾك وصػ، وأخَر ثالثاا:  آشتباه يؽقن بقـ شقَئقـ فلكثر، وَيتقؼَّ

ـَ أن أحدَ  ـ بؼاَء  طؾك وصػ كؼقٍض لف، كلْن يتقؼَّ اإلكاءيـ صفقر وأخر كجس، أو يتقؼَّ

اتقـ وإخرى مقِّتة،  ـ ذكاة إحدى الشَّ طصؿة إحدى الزوجتقـ وصالق إخرى، أو يتقؼَّ

فقجفؾ التَّعققـ، ولقس لديف الؼدرة طؾك التَّؿققز،  -انكالـِّسق–ثؿَّ يطرأ طؾقف طارٌض 

مة.وبالتَّالل يحُصؾ آشتباه كتقجًة ٓختالط العقـ ا  لـؿباحة بالعقـ الـؿحرَّ

ـ أكَّف طؾك وصػ معقـ، ثؿَّ يحُصؾ لف بعد  ؽُّ فقؽقن يف شلء واحد، هق متقؼَّ ا الشَّ أمَّ

                                                        

 (.075ص) العثقؿقـ صالح بـ يـظر: مـظقمة أصقل الػؼف وققاطده، لؾعالمة/محؿد (0)

 إدراك لؾـؿاهقة مـ غقر حؽؿ طؾقفا بـػل أو إثبات، كندراك معـك الؾذة وإلـؿ.والتصور: 

 وإكؿا سؿل التصقر تصقًرا: أخًذا مـ الصقرة، لحصقل صقرة الشلء يف الذهـ.

 راك ماهقة الشلء مع الحؽؿ طؾقفا بنيجاب أو سؾب، كؼقلـا: زيد كاتب.وضده التصديؼ وهق: إد

 وسؿل التصديؼ تصديًؼا: ٕن فقف حؽًؿا َيْصُدق فقف أو َيؽِذب.

جار ) ٓـب اـل ـقر،  ؿ ظر: شرح الؽقكب اـل (، التحبقر شرح التحرير، لؾـؿرداوي 64(، الغقث الفامع، لؾعراقل )ص0/58ـي

(0/205.) 

 (.395ص) حؿقد بـ اهلل طبد بـ ج يف الشريعة اإلسالمقة ضقابطف وتطبقؼاتف، لؾدكتقر/صالحيـظر: رفع الحر (2)



–

  0102    

ل أو ٓ؟ كلن يؽقن طـده إكاٌء  ٌد، هؾ حدث وصػ آخُر أخرجف طـ القصػ إوَّ ذلؽ تردُّ

د يف ُصروء الـجاسة، وكلْن يرت د مـ صفقريَّتف، ثؿ يرتدَّ َد يف صالق زوجتف هؾ فقف ماء متلكِّ دَّ

قت ذكاة شرطقًَّة أو  د هؾ ُذكِّ أوقع طؾقفا صؾؼًة أو ٓ، وكلن يؽقَن طـده شاة مقِّتة فقرتدَّ

 .(0)ٓ؟

 : كِّ ا: العؿل يف حال الشَّ ؽِّ رابعا ، ويبـل (2)أكف َيستصِحب حاَل الـؿشؽقك فقف قبؾ الشَّ

ـ آكتؼال طـفا: فؿـ ذلؽ: إذا شؽَّ  يف الـؿاء هؾ أصابْتف كجاسة أم ٓ؟  طؾقفا حتَّك يتقؼَّ

بـك طؾك يؼقـ الطَّفارة. ولق تقؼـ كجاسَتف ثؿَّ شؽَّ هؾ زالت أم ٓ؟ بـك طؾك يؼقـ 

 .(3)الـَّجاسة

ا العؿل عـد اشتباه الـؿباح بالـؿحظور:  فنن كان لف بدٌل ٓ اشتباَه فقف اكتؼؾ إلقف أمَّ

 ف اجتفد يف الـؿباح، واتَّؼك اهلَل ما استطاع.وتركف، وإن لـؿ يؽـ لف بدٌل ودطت الضرورة إلق

                                                        

تل ذكرها الػؼفاء يف إبقاب الػؼفقَّة. وسلورد بعض إمثؾة يف الـؿسائؾ  (0) هذا التػريؼ ُيػفؿ مـ خالل إمثؾة الَّ

 .-إن شاء اهلل-الالحؼة مـ البحث 

 لَّذي صرأ عؾقه ثالثَة أقسام:يـؼسم الشك باعتبار إصل ا (2)

شؽ صرأ طؾك أصٍؾ حرام، كشاة مذبقحة يف بؾد فقف مسؾـؿقن ومجقس ٓ يغؾب أحدهؿا طؾك أخر، إول: 

 ويف هذه الحالة ٓ تحؾ الشاة الـؿذبقحة حتَّك يعؾـؿ أهنا ذبقحة الـؿسؾـؿ: ٕن إصؾ يف الذبائح الحرمة.

وجد ماء متغقًرا: فؾف أن يتطفر مـف مع احتؿال أن يؽقن تغقر بـجاسة أو  شؽ صرأ طؾك أصؾ مباح، كؿا لقالثاين: 

 بطقل ُمؽث: ٕن إصؾ صفارة الـؿقاه.

شؽ صرأ طؾك ما ٓ ُيعرف أصؾف، مثؾ: معامؾة َمـ أكثر مالف حرام، دون تؿققز، فال تحُرم معامؾتف: الثالث: 

، لؽـ ُيؽره التعامؾ معف ًٓ  خقًفا مـ القققع يف الحرام. إلمؽان أن يؽقن الـؿؼابؾ حال

 (.0/093(، غؿز طققن البصائر، لؾحؿقي )2/287يـظر: الـؿـثقر يف الؼقاطد، لؾزركشل )

 (.3/272يـظر: بدائع الػقائد، ٓبـ الؼقؿ ) (3)
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ؿ: فنذا اشتبَفا طؾقف يف  فنذا اشتبف الـؿاء الطَّاهر بالـَِّجس اكتؼؾ إلك بدلف، وهق التقؿُّ

رب اجتفد يف أحدهؿا وَشِربف.  الشُّ

ر طؾقف  اة اكتؼؾ إلك غقرهؿا، ولـؿ يتحرَّ فقفؿا، فنن تعذَّ وكذلؽ لق اشتبفت مقِّتة بؿذكَّ

 ؼال ودطت الحاجة اجتفد.آكت

ى  ولق اشتبفت أختف بلجـبقة اكتؼؾ إلك كساء لـؿ يشتبْف فقفـ، فنن كان بؾًدا كبقًرا تحرَّ

 وكؽح.

ولق اشتبف ثقٌب صاهر بـجس اكتؼؾ إلك غقرهؿا، فنْن لـؿ يجد فؼقؾ: يصؾِّل يف كؾ 

ـ الطَّفارة، وققؾ: بؾ يجتفد يف َي الػرض يف ثقٍب متقؼَّ  أحد الثَّقبقـ ثقب صالًة لقمدِّ

 .(0)ويصؾِّل

                                                        

 (.3/258يـظر: بدائع الػقائد، ٓبـ الؼقؿ ) (0)
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 وفقف ثالثة فروع:

ؽُّ يف كجاسة الـؿاء.الػرع إول:   الشَّ

 اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء الـَّجس.الػرع الثَّاين: 

ؽِّ يف كجاسة الـؿاءالػرع الثَّالث:  وبقـ اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء  الػرق بقـ الشَّ

 الـَّجس.

 صورة الـؿسللة:

ًدا يف كجاستف، كلْن يِجَد الـؿاَء  أن يؽقن هـاك ماء صاهر: فقطرأ شؽٌّ ُيحِدث تردُّ

ؽث. عت فقف، أو بسبب صقل الـؿُ متغقًِّرا، ويحتؿؾ أن يؽقن التَّغقُّر بسبب كجاسة وق

 كلن يرى كؾًبا ُيدِخؾ رأسف يف اإلكاء ثؿ ُيخرِجف، ويشؽُّ هؾ وَلغ فقف أو ٓ. أو

 أكَّف يبـل طؾك القؼقـ، وهق هـا الطَّفارة.فالحؽم: 

 .(4)والحـابؾة( 3)والشافعقَّة( 2)والـؿالؽقَّة( 0)وهذا مذهب الحـػقَّة

ا كج(5)يدلُّ لفذا: أنَّ إصؾ يف الـؿقاه الطَّفارة استفا فإصؾ فقفا العدم: ٕنَّ ، أمَّ

                                                        

َرْخسلِّ )( 0)  (.047 – 0/046يـظر: الـؿبسقط، لؾسَّ

 (.0/246قاهب الجؾقؾ، لؾحطاب )يـظر: م( 2)

 (.0/209جؿقع، لؾـقوي )يـظر: الـؿ( 3)

 (.339(، الؼقاطد، ٓبـ رجب )ص0/220يـظر: اإلكصاف، لؾـُؿرداوي )( 4)

 (.359(، الػقائد الجسام، لؾبؾؼقـل )ص335يـظر: الؼقاطد، ٓبـ رجب )ص( 5)



– 
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ا الـجاسة فؿـ صػاهتا العارضة ػات إصؾقَّة لؾـؿقاه، أمَّ  .(0)الطَّفارَة مـ الصِّ

ة طؾك هذا إصؾ كثقرة، مـفا ققلف تعالك: ﴿ َؿاِء َماءا  وإدلَّ ُل َعَؾْقُؽْم ِمَن السَّ َوُيـَزِّ

َرُكْم بِهِ   .(2)﴾ لُِقَطفِّ

َرُكْم  ققلف: ﴿  ﴾ أي: مـ حدث أصغَر أو أكربَ، وهق تطفقر الظَّاهر. بِهِ لُِقَطفِّ

ْقَطاِن  ﴿  .(3)﴾ أي: مـ وسقسة أو خاصر سقِّئ، وهق تطفقر الباصـَوُيْذِهَب َعـُْؽْم ِرْجَز الشَّ

ـَّة ققلف  ا ُسئؾ طـ ماء البحر:  ومـ السُّ  .(4)«هو الطَّفوُر ماؤه، الِحلُّ َمقَتُته»لـؿَّ

: إنَّ فقف كِصَػ ِطؾـؿ الطَّفارةوالحديث أصؾ طظقؿ يف   .(5)الطَّفارة، حتَّك قال الشافعلُّ

وكؼؾ اإلجؿاع طؾك هذا إصؾ ابـ تقؿقَّة: فؼال: الػؼفاء كؾُّفؿ اتػؼقا طؾك أنَّ إصؾ 

بط والحصر ففق  يف إطقان الطَّفارة، وأنَّ الـجاسات ُمحصاٌة ُمستؼصاٌة، وما خرج طـ الضَّ

 .(6)صاهر

 صورة الـؿسللة:

كلن يؽقن هـاك إكاء فقف ماء صفقر، وإكاٌء آخُر فقف ماء كجس، فاْلَتَبسا طؾقف، ولـؿ يؿقِّز 

 بقـفؿا، وٓ يقجد ماء غقرهؿا.

                                                        

 (.97قاطدة القؼقـ ٓ يزول بالشؽ، لؾدكتقر/يعؼقب باحسقـ )ص( 0)

 [.00سقرة إكػال، أية ]( 2)

 (.4/24تػسقر ابـ كثقر )( 3)

( وأحؿد يف الـؿسـد، مسـد أبل هريرة 83رواه أبق داود يف ســف، كتاب الطَّفارة، باب القضقء بؿاء البحر رقؿ )( 4)

 (: هذا الحديث صحقح جؾقؾ، مروي مـ صرق.0/348(. قال ابـ الـؿؾؼـ يف البدر الـؿـقر )0920رقؿ )

 (.0/50يـظر: البدر التؿام، لؾـؿغربل )( 5)

 (.20/542يـظر: مجؿقع الػتاوى )( 6)



–
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رب أو يريده لؾتطفُّ  ا أن يريد استعؿال الـؿاِء يف الشُّ  ر.ٓ يخؾق إمر مـ حاَلقـ: إمَّ

ا أن الحال إول:  رب: فال يخؾق إمَّ إذا اشتبف الـؿاء الطَّفقر بالـَّجس وهق يريد الشُّ

. رب أو غقَر مضطرٍّ ا لؾشُّ  يؽقن مضطرًّ

ى وشرب مـ أحدهؿا بال خالف. رب: تحرَّ ا لؾشُّ  فنن كان مضطرًّ

ر»قال ابن عابدين يف حاشقته:  ى لؾشُّ ب يف حالة آضطرار لق غؾب الـَّجس يتحرَّ

رورة  .(0)«إجؿاًطا: ٕن شرب الـَّجس بقؼقـ يجقز لؾضَّ

رب مـف َّٓ َما  : لعؿقم ققلف تعالك: ﴿(2)ويف حالة طدم آضطرار إلقف فال يجقز لف الشُّ إِ

 .(3)﴾اْضُطرِْرُتْم إَِلْقِه 

ر: فاتَّػؼ االحال الثَّاين:  لػؼفاء أن يشتبَف الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء الـَّجس وهق يريد التَّطفُّ

ؿ ي وٓ التَّقؿُّ ل بف، ولـؿ َيُجِز التَّحرِّ  .(4)طؾك أكَّف متك وجد ماًء غقَرهؿا تقضَّ

 واختؾػقا فقؿا إذا لـؿ يجْد ماء غقَر اإلكاَءيـ الـؿشتبَِفقـ طؾك ققَلقـ:

ل:  ؿ.الؼول إوَّ ى، ويجب طؾقف تْرُكفؿا، ويتقؿَّ  لقس لف أن يتحرَّ

وبعض  (5)مذهب الحـػقَّة -ػصقالٍت طـدهؿطؾك ت-وهذا ققُل جؿفقر الػؼفاء 

حقح يف مذهب الحـابؾة(6)الـؿالؽقَّة  .(7)، والصَّ

                                                        

 (.6/736يـظر: رد الـؿحتار ) (0)

 (.006يـظر: آشتباه وأثره يف غقر العبادات وفؼف إسرة والحدود، لخالد الحؿقد )ص (2)

 [.009سقرة إكعام، آية ] (3)

 (.0/44يـظر: الـؿغـل، ٓبـ قدامة ) (4)

 (.2/267يـظر: البحر الرائؼ، ٓبـ كجقؿ ) (5)

 (.0/070يـظر: مقاهب الجؾقؾ ) (6)

 (.0/029يـظر: اإلكصاف، لؾـؿرداوي ) (7)



– 
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ُتفم:  أكَّف اجتؿع مبقح وحاضٌِر طؾك وجٍف ٓ يتؿقَّز أحُدهؿا طـ أخر: فقجب وحجَّ

 اجتـاهبؿا جؿقًعا: ٕنَّ اجتـاب الـَّجس واجب، وٓ يؿؽـ اجتـابف إٓ بَتْركِفؿا جؿقًعا.

: ٓحتؿال أن يؽقن الـؿاء وٕنَّ  ـٍ الة بقؼق ل بلحدهؿا لـؿ يمدِّ الصَّ الـؿصؾَِّل إذا تقضَّ

ل بؽؾِّ واحٍد مـفا وصؾَّك لزَمْتف صالتان لؾػرض القاحد، وهق خالف  كجًسا، وإذا تقضَّ

ؿ  .(0)إصقل: فقجب العدوُل إلك التَّقؿُّ

ِـّ الؼول الثَّاين:  ر بؿا يغؾِب طؾك الظَّ ى، ويتطفَّ ُتف. يتحرَّ  صفقريَّ

، ورواية (4)، وبعض الـؿالؽقَّة(3)، وبف قال داوُد الظَّاهريُّ (2)وهذا ققل جؿفقر الشافعقَّة

 .(5)طـد الحـابؾة

ُتفم:  ؾ إلقف بآستدٓل: فجاز آجتفاد فقف، كآجتفاد وحجَّ أكَّف صريؼ يؿؽـ التَّقصُّ

 .(6)طـد اشتباه الؼبؾة

ِـّ أخرى، ولفذا جاز القضقُء بالـؿاء الؼؾقؾ وٕن الطَّفارة تمدَّى بالقؼقـ ت ارًة، وبالظَّ

 .(7)الـؿتغقِّر، الَّذي ٓ ُيعؾـؿ سبُب تغقُِّره

ح لي:  ؿ مع وجقد والَّذي يترجَّ ٓ  ُيصار إلك التَّقؿُّ ي: ٕكَّف هق الؼقل الثَّاين الؼائُؾ بالتَّحرِّ

                                                        

 (.080(، والـؿجؿقع، لؾـقوي )0/60: الـؿغـل، ٓبـ قدامة )يـظر (0)

 (.0/26(، ومغـل الـؿحتاج، لؾشربقـل )0/081يـظر: الـؿجؿقع، لؾـقوي ) (2)

 (.0/428لـؿحؾك بأثار، ٓبـ حزم )يـظر: ا (3)

 (.0/75يـظر: مـح الجؾقؾ، ٓبـ طؾقش ) (4)

 (.0/031يـظر: اإلكصاف، لؾـؿرداوي ) (5)

 (.0/081يـظر: الـؿجؿقع، لؾـقوي ) (6)

 (.0/45يـظر: الـؿغـل، ٓبـ قدامة ) (7)



–
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ى ِـّ الـُؿستػاد مـ الـؿاء، وٕكَّف استصحب إصؾ، وهق صفارة الـؿاء، وتؼقَّ  باكضؿام الظَّ

 .(0)آجتفاد

ػات  : ُيبـَك الحؽُؿ طؾك إصؾ وهق الطَّفارة: ٕنَّ الطَّفارة مـ الصِّ ؽِّ طـد الشَّ

ا الـَّجاسة   فؿـ صػاهتا العارضة.إصؾقَّة لؾـؿقاه، أمَّ

ر: فنكف  رب يف حالة آضطرار أو التَّطفُّ بقـؿا طـد آشتباه يف الـؿاء: وهق يريده لؾشُّ

اجح: ٕنَّ إصؾ  ر طؾك الرَّ رب إجؿاًطا، ولؾتَّطفُّ ى لؾشُّ َضُعػ  -وهق الطَّفارة-يتحرَّ

، وذلؽ يتلتَّك لقجقد كؼقِضف وهق الـَّجاسة، فاحتاج إمر إلك تؼقيِة إصؾ باكضؿام  ِـّ الظَّ

ي وآجتفاد.  طـ صريؼ التَّحرِّ

 

 

                                                        

 (.2/58) السالم يـظر: ققاطد إحؽام، ٓبـ طبد (0)



– 
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 وفقف ثالثة فروع:

ل:  ؽُّ يف وققع أصؾ الطَّالق.الػرع إوَّ  الشَّ

 آشتباه يف الطَّالق.الػرع الثَّاين: 

ؽِّ يفالػرع الثَّالث:   أصؾ الطَّالق وبقـ آشتباه يف الطَّالق. الػرق بقـ الشَّ

ظ بطالق زوجتِف أو لـؿ يتؾػَّظ.  صورته: ٌد، هؾ تؾػَّ وج تردُّ  أن يحُصؾ لدى الزَّ

وج يف وققع أصؾ التَّطؾقؼ فنكَّفا ٓ تطُؾؼ، باتِّػاق الػؼفاء، وهق الَّذي  فنذا شؽَّ الزَّ

 ده تؼريراُتفؿ وتعؾقالُتفؿ.تميِّ 

لق شؽَّ فقف ٓ ُيحؽؿ بقققطف حتَّك ٓ يجب طؾقف أن يعتزل امرأَتف: ٕنَّ »قال الؽاساين: 

ؽِّ كحقاة  ؽُّ يف زوالف بالطَّالق فال ُيحؽؿ بزوالف بالشَّ ، وَوَقع الشَّ ـٍ الـِّؽاح ثابت بقؼق

 .(0)«الـؿػؼقد

ريعة: فنذا شؽَّ  والؼاطدة الـُؿجَؿع طؾقفا:»قال الَؼرايف:  أنَّ كؾ مشؽقك فقف ُمؾًغك يف الشَّ

 .(2)«يف الطَّالق الَّذي هق سبُب زوال العصؿة لـؿ يرتتَّب طؾقف زواُلفا، بؾ ُيستصَحب الحاُل 

 : مؾيُّ ٍز أو معؾَّؼ هؾ وقع مـف أو ٓ: فال يؼع »وقال الرَّ إْن شؽَّ يف أصؾ صالٍق مـجَّ

 .(3)«باإلجؿاع

 :  .(4)«إذا شؽَّ هؾ صؾَّؼ أم ٓ؟ لـؿ تطُؾْؼ، بال كزاعٍ »وقال الـُؿرداويُّ

                                                        

 (.3/026بدائع الصـائع )( 0)

 (.0/000الػروق )( 2)

 (.6/472هناية الـؿحتاج )( 3)

 (.9/038اإلكصاف )( 4)



–
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 صورة الـؿسللة:

ل صالَق امرأتف طؾك شلٍء، ويعؾِّؼ أخُر  جؾ إوَّ أن يؽقن هـاك رجالن، فقعؾِّؼ الرَّ

ػة، ثؿ ُيبِفؿ إمَر فال يتبقَّـ، كلْن يؼ قل أحدهؿا: إن كان هذا صالَق امرأتف طؾك ضدِّ الصِّ

الطَّائر غراًبا فامرأيت صالٌؼ، ويؼقل أخر: إن لـؿ يؽـ هذا الطَّائر غراًبا فامرأيت صالؼ، ثؿ 

رت معرفُتف، ولـؿ َيتبقَّـ ما هق  .(0)صار الطَّائر، وتعذَّ

هذه الـؿسللة مـدرجة تحت قاطدة فؼفقَّة وهل: إذا ُوِجد سبُب إيجاب أو تحريؿ مـ أحِد 

ٓ  ُيؾَحؼ بقاحد مـفؿا  رجؾقـ ٓ ُيعؾـؿ طقـُف مـفؿا، ففؾ ُيؾَحؼ الحؽُؿ بؽؾِّ واحد مـفؿا، أو

 .(2)شلء

ر عـد فؼفاء الـؿذاهب ف : (3)الـؿتؼرِّ أكَّفٓ  ُيحؽؿ بالطَّالق يف حؼِّ أيٍّ مـفؿا، بؾ تبؼك يف حؼِّ

ـُ كؽاِحفا باٍق، ووققعُ (4)أحؽام الـِّؽاح  .(5)صالقفا مشؽقٌك فقف : ٕنَّ كؾَّ واحدة مـفؿا يؼق

                                                        

 (.2/22) السالم يـظر: ققاطد إحؽام، ٓبـ طبد (0)

 (.0/001يـظر: الؼقاطد، ٓبـ رجب ) (2)

 واشرتط الـؿالؽقة أن يدطل الزوجان القؼقـ: فنن شؽ كؾ مـفؿا فقؿا حؾػ طؾقف صؾؼتا. (3)

(، هناية الـؿطؾب، 4/213(، شرح الزرقاين طؾك مختصر خؾقؾ )4/020ؾقؾ، ٓبـ طؾقش )يـظر: مـح الج

 (.7/494(، الـؿغـل، ٓبـ قدامة )02/032لؾجقيـل )

 (.7/494يـظر: الـؿغـل، ٓبـ قدامة ) (4)

 استثـك بعض فؼفاء الحـابؾة القطء، فؼالقا: بؿـع وصئفا، ققؾ: حتًؿا، وققؾ: ورًطا. (5)

 (.21/215الػتاوى، ٓبـ تقؿقة )يـظر: مجؿقع 



– 
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وجة ٓ تطُؾؼ: استصحاًبا لألصؾ، وهق بؼاء الزوجقَّة، فال ُيحَؽؿ  : فننَّ الزَّ ؽِّ طـد الشَّ

. ؽِّ  بزوالف بالشَّ

ٍة وكؼقِضفا: فنكف ٓ ُيحَؽؿ وكذلؽ الحال طـد آشتباه طـد تعؾقؼ الطَّالق طؾك صػ

. ؽِّ ـٍ فال يزول بالشَّ  بالطَّالق يف حؼِّ أيٍّ مـ الزوَجقـ: ٕنَّ الـؽاَح ثابٌت بقؼق

ا قوُل الؼائل:  ػة أو كؼقِضفا بطبقعة الحال، فالبدَّ مـ وققع وأمَّ إكَّف ٓبدَّ مـ وققع الصِّ

وجقـ: فننَّ الجقاَب طـف:  ػة أنَّ وقالطَّالق يف حؼِّ أيٍّ مـ الزَّ ؼ الصِّ قَع الطَّالق بتحؼُّ

ـْ لف إمُر: فقبؼك  أو ا بالـِّسبة لؾـؿخؾقق فنكَّف لـؿ يتبقَّ ؼ يف طؾـؿ اهلل، أمَّ كؼقِضفا إكَّؿا يتحؼَّ

 طؾك إصؾ: ٕنَّ ما يعتِؼُده ٓ يخُرج طـف.

 



–
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 ثالثة فروع: وفقف

ل:  ؽُّ يف فعؾ الـؿحؾقف طؾقف.الػرع إوَّ  الشَّ

 اشتباُه الـؿحؾقف طؾقف مع غقره. الػرع الثَّاين:

ؽِّ يف فعؾ الـؿحؾقف طؾقف وبقـ اشتباه الـؿحؾقف طؾقف مع  الػرع الثَّالث: الػرق بقـ الشَّ

 غقره.

َّٓ َيدخؾ زيٌد الداَر. ثؿَّ وقع لف  صورته: َّٓ يؽؾـؿ فالًكا، أو يحؾػ أ أن يحؾػ باهلل أ

ا د يف الدَّ ٌد، هؾ كؾـؿف يف الصقرة إولك، أو تردَّ خؾ هؾ هق زيٌد الـؿحؾقُف طؾقف تردُّ

اخؾ بعد ذلؽ. أو ُؼ الدَّ  غقره، كؿا يف الصقرة الثاكقة، ولـؿ يؿؽِـْف تحؼُّ

حؾػ طؾقف، ففؾ هذا مقجٌب لؾؽػارة لِحـثف أو غقُر  فالـؿشؽقك فقف وققُع ما

 مقجب؟

ارة: ٕنَّ َمـ شؽَّ هؾ فعؾ الحؽم:  إصؾ أكَّف لـؿ يػعْؾف، وبالتَّالل ٓ تجب طؾقف كػَّ

 .(0)شقًئا أو ٓ؟ فإصؾ أكَّف لـؿ يػعؾف

اوي:   إن شؽَّ هؾ حؾػ أم ٓ، أو شؽَّ هؾ صؾَّؼ أم ٓ، فال شلء»جاء يف حاشقة الصَّ

ف إذا حؾػ طؾك فعؾ غقِره هؾ حصؾ  طؾقف: ٕنَّ إصؾ طدم الحؾػ وطدم الطَّالق. كَشؽِّ

 .(2)«الـؿحؾقف طؾقف فال شلء طؾقف

                                                        

 .55يـظر: إشباه والـظائر، ٓبـ كجقؿ ص( 0)

 (.2/589يـظر: بؾغة السالؽ ٕقرب الـؿسالؽ، الـؿعروف بحاشقة الصاوي طؾك الشرح الصغقر، لؾصاوي ) (2)
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َّٓ يلكَؾ تؿرًة، فققعت مـف، واختؾَطت بغقِرها   صورة الـؿسللة: لق حؾػ بالطَّالق أ

يؾَبس هذا الثَّقَب فاختؾط بغقره: هؾ يحـَث لق أكؾ بعَض التَّؿر أو لبس  مـ التَّؿر، أو ٓ

 ؟(0)بعض الثِّقاب

 تحرير محلِّ الـِّزاع يف الـؿسللة:

 حالف هذه القؿقن ٓ يخؾو من أحد ثالثة أحوال:

ا بلإولى:  ؼ أْكَؾ التَّؿرة الـؿحؾقِف طؾقفا، إمَّ ن يعِرَففا بعقـفا أو صػتِفا، أن يتحؼَّ

بلكؾ التَّؿر كؾِّف، أو الجاكِب الَّذي وقعت فقف كؾِّف: ففذا يحـث بال خالٍف بقـ أهؾ  أو

 .(2)العؾـؿ

ؼ أكَّف لـؿ يلكؾفا، إما بلن ٓ يلكؾ مـ التؿر شقًئا، أو أكؾ شقًئا يعؾـؿ أكَّف الثَّاكقة:  أن يتحؼَّ

 .(3)غقرها، فال يحـث بال خالف

َّٓ واحدٌة، ولـؿ أن يلكؾ مـ التَّؿر شقًئا، الثَّالثة:  َّٓ يبؼك مـف إ ا واحدًة، أو أكثَر، إلك أ إمَّ

 َيدِر هؾ أكؾفا أو ٓ؟ هؾ يحـث بذلؽ؟

تل  ـ أن التَّؿرَة الَّ ة أهؾ العؾـؿ طؾك أنَّ الحالػ إذا لـؿ يلُكْؾ جؿقَع التَّؿر أو يتقؼَّ طامَّ

 .(4)أكؾفا هل الـؿحؾقُف طؾقفا لـؿ يحـث

ُتفم:  َّٓ أنَّ التؿرَة الوحجَّ باققَة ُيحتؿؾ أن تؽقن هل الـؿحؾقَف طؾقفا، ويحتؿؾ أ

ؽِّ   .(5)تؽقن، ويؼقـ الـؽاح ثابت، فال يزول بالشَّ

                                                        

 (.075يـظر: آشتباه وأثره يف غقر العبادات، لخالد الحؿقد )ص (0)

 (.03/619دامة )يـظر: الـؿغـل، ٓبـ ق (2)

 يـظر: الـؿرجع السابؼ. (3)

 (.03/619(، الـؿغـل، ٓبـ قدامة )8/083يـظر: الـؿبسقط، لؾسرخسل ) (4)

 يـظر: الـؿرجع السابؼ. (5)
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: كِّ  يف صورة الشَّ

 وهق طدم الػعؾ. ٓ يحـث الحالػ: ٕنَّ الحؽؿ ُيبـك طؾك إصؾ 

 وكذلك الحال عـد آشتباه: 

فنكَّف ٓ يحـث إٓ بػعِؾ الجؿقع أو حصقل القؼقـ: ٕنَّ الباقل يحتؿؾ أن يؽقن هق 

َّٓ يؽقن، فـبؼك طؾك إصؾ، وهق طدم الػعؾ.  الـؿحؾقَف طؾقف، ويحتؿؾ أ
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 الخاتمة
 (  وتشتؿل عؾى أهمِّ كتائج البحث والتَّوصقات) 

صفا يف الـِّؼاط أتقة: من خالل  دراسة الـؿوضوع َخُؾْصُت إلى كتائَج، ألخِّ

ؽِّ وطؾك آشتباه: لبقان اختالف  -0 أورد كثقر مـ الػؼفاء يف كتبِفؿ أمثؾًة طؾك الشَّ

ؽِّ وآشتباه.  الحؽؿ بقـفؿا، مـ غقر تقضقٍح لؾػروق الجقهريَّة بقـ الشَّ

ف بعدة تع -2 ؽُّ يف آصطالح: طرِّ لء الشَّ د بقـ وجقد الشَّ اريَػ متؼاربٍة: مـفا: التَّردُّ

ح أحُد آحتؿالقـ أم ٓ. د: سقاء ترجَّ  وطدمف. ومـفا: مطؾؼ التَّردُّ

ؽُّ يف آصطالح الػؼفلِّ ٓ يخرج طـ معـاه الؾغقي، خالًفا لألصقلققـ.  والشَّ

ا:  ا آشتباه اصطالحا ف بتعاريَػ أمَّ  مختؾػٍة، مـفا: ففق أخصُّ مـف يف الؾُّغة وُطرِّ

 ما لقس بقاضح الحؾ وٓ الحرمة. -أ

 التباس الحؽؿ الشرطل. -ب

كِّ وآشتباه ما يؾي: -3  أبرز الُػروق بقن الشَّ

 : ٓا ر.أوَّ ؽُّ يؽقن يف التَّصقُّ  آشتباه يؽقن يف الـؿحسقسات، والشَّ

بفة: العؿقم والخصقص الـؿطؾؼ: فؽؾُّ ثاكقاا:  ؽِّ والشُّ شبفة تقِرث  الَعالقة بقـ الشَّ

بفة. ا، ولقس كؾ شؽٍّ سبُبف الشُّ  شؽًّ

قَئقـ طؾك وصٍػ، وأخَر ثالثاا:  ـ أن أحَد الشَّ آشتباه يؽقن بقـ شقَئقـ فلكثر، ويتقؼَّ

، ولقس لديف  ـَ طؾك وصٍػ كؼقٍض لف، ثؿَّ يطرأ طؾقف طارٌض كالـِّسقان، فَقجفؾ التَّعقق

ٓشتباه كتقجًة ٓختالط العقـ الـؿباحة بالعقـ الؼدرة طؾك التَّؿققز: وبالتالل يحُصُؾ ا

مة.  الـؿحرَّ

ـ أكَّف طؾك وصػ معقـ، ثؿ يحُصؾ لف بعد  ؽُّ فقؽقن يف شلء واحد، هق متقؼَّ ا الشَّ أمَّ
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ل أو ٓ. د، هؾ حدث وصٌػ آخر أخرجف طـ القصػ إوَّ  ذلؽ تردُّ

ا:  : أكَّف َيستصِحب حاَل الـؿشؽقك رابعا ؽِّ ، وَيبـل العؿؾ يف حال الشَّ ؽِّ فقف قبؾ الشَّ

ـ آكتؼال طـفا.  طؾقفا حتَّك يتقؼَّ

ا العؿؾ طـد اشتباه الـُؿباح بالـؿحظقر: فنْن كان لف بدٌل ٓ اشتباَه فقف اكتؼؾ إلقف  أمَّ

رورة إلقف اجتفد يف الـؿباح، واتَّؼك اهلَل ما استطاع.  وتركف، وإن لـؿ يؽـ لف بدٌل ودطت الضَّ

كِّ يف ك -4 ُيبـَك الحؽُؿ طؾك إصؾ وهق الطَّفارة: ٕنَّ الطَّفارة مـ جاسة الـؿاء: عـد الشَّ

ا الـَّجاسة فؿـ صػاهتا العارضة. ػات إصؾقَّة لؾـؿقاه، أمَّ  الصِّ

ر: فنكَّف بقـؿا عـد آشتباه يف الـؿاء:  رب يف حالة آضطرار أو التَّطفُّ وهق يريده لؾشُّ

رب إجؿاًطا، ولؾتَّطفُّ  ى لؾشُّ اجح: ٕنَّ إصؾ يتحرَّ ضُعػ  -وهق الطَّفارة-ر طؾك الرَّ

، وذلؽ يتلتَّك  ِـّ لقجقد كؼقِضف وهق الـَّجاسة: فاحتاج إمُر إلك تؼقيِة إصؾ باكضؿام الظَّ

ي وآجتفاد.  طـ صريؼ التَّحرِّ

كِّ يف أصل الطَّالق:  -5 وجة ٓ تطؾؼ: استصحاًبا لألصؾ، وهق بؼاء عـد الشَّ فننَّ الزَّ

.الزَّ  ؽِّ  وجقَّة: فال ُيحؽؿ بزوالفا بالشَّ

فنكَّف ٓ ُيحَؽؿ وكذلك الحال عـد آشتباه عـد تعؾقق الطَّالق عؾى صػة وكؼقضفا: 

. ؽِّ وجقـ: ٕنَّ الـؽاح ثابت بقؼقـ فال يزول بالشَّ  بالطَّالق يف حؼِّ أيٍّ مـ الزَّ

كِّ يف فِعل الـؿحؾوف عؾقه:  -6 : ٕنَّ الحؽَؿ ُيبـك طؾك ٓ َيحـث الحالػيف صورة الشَّ

 إصؾ وهق طدم الػعؾ.

َّٓ بػعِؾ الجؿقع أو حصقل القؼقـ: ٕنَّ وكذلك الحال عـد آشتباه:  فنكَّف ٓ يحـَث إ

َّٓ يؽقَن: فـبؼك طؾك إصؾ، وهق  الباقَل يحتؿؾ أن يؽقن هق الـؿحؾقَف طؾقف، ويحتؿؾ أ

 طدم الػعؾ.
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ا يوصي الباحث:  وأخقرا

ريعة  بنبراز الػروق قـ يف الشَّ ب الـؿختصِّ الػؼفقَّة طـد تدريس إحؽام الػؼفقَّة لؾطُّالَّ

ُب  ْورات العؾـؿقَّة يف طؾـؿ الػروق الػؼفقَّة، ٓسقَّؿا ُصالَّ بؼدر اإلمؽان، وإقامة الدَّ

ة العؾـؿقَّة، وتؼقية الـَؿَؾؽة الػؼف راسات الُعؾقا: لـَؿا لفا مـ دوٍر كبقر يف ففؿ الـؿادَّ قَّة الدِّ

 لديفؿ.
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 الـمراجع

 دار: الـاشر الـؿؼـع، شرح يف الـؿبدع: مػؾح بابـ الشفقر محؿد بـ إبراهقؿ -0

 م. 0997 -هـ  0408إولك،  الطبعة. لبـان - بقروت العؾـؿقة، الؽتب

دار طالـؿ  :الـاشر. العؿران محؿد بـ ابـ الؼقؿ: بدائع الػقائد، تحؼقؼ: طؾل -2

 هـ.0425عة إولك، الػقائد، مؽة الـؿؽرمة، الطب

 تخريج يف الـؿـقر البدر: طؾل بـ ابـ الـؿؾؼـ سراج الديـ أبق حػص طؿر -3

 الغقط أبق مصطػك: الـؿحؼؼ الؽبقر، الشرح يف القاقعة وأثار إحاديث

 والتقزيع، لؾـشر الفجرة دار: الـاشر. كؿال بـ وياسر سؾقؿان بـ اهلل وطبد

 م.2114-هـ0425إولك،  الطبعة

: الـاشر قاسؿ، بـ محؿد بـ الرحؿـ قؿقة: مجؿقع الػتاوى، جؿعفا: طبدابـ ت -4

 .الشريػ الـؿصحػ لطباطة ففد الـؿؾؽ مجؿع

 .الػؽر دار: الـاشر. بأثار الـؿحؾك: سعقد بـ أحؿد بـ ابـ حزم طؾل -5

 دار: الـاشر الـؿختار، الدر طؾك الـؿحتار رد: طؿر بـ ابـ طابديـ محؿد أمقـ -6

 م.0992-هـ0402ثاكقة، ال ر، الطبعةالػؽ

 ابـ قدامة: الـؿغـل، الـاشر: مؽتبة الؼاهرة. -7

 أبل مذهب طؾك والـظائر إشباه: محؿد بـ إبراهقؿ بـ ابـ كجقؿ زيـ الديـ -8

 الؽتب دار: الـاشر. طؿقرات زكريا: أحاديثف وخرج حقاشقف وضع. الـعؿان حـقػة

 م.0999-هـ0409 إولك، الطبعة. لبـان - بقروت العؾـؿقة،

. الدقائؼ كـز شرح الرائؼ البحر: محؿد بـ إبراهقؿ بـ ابـ كجقؿ زيـ الديـ -9

 .الثاكقة الطبعة اإلسالمل، الؽتاب دار: الـاشر
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 يف اإلحؽام: أمدي الثعؾبل سالـؿ بـ محؿد بـ طؾل أبل بـ أبق الحسـ طؾل -01

إلسالمل، ا الـؿؽتب: الـاشر. طػقػل الرزاق طبد: الـؿحؼؼ إحؽام، أصقل

 وت.بقر

 السالؽ بؾغة: الـؿالؽل بالصاوي الشفقر الخؾقيت، محؿد بـ أبق العباس أحؿد -00

 دار: الـاشر الصغقر، الشرح طؾك الصاوي بحاشقة الـؿعروف الـؿسالؽ ٕقرب

 .الـؿعارف

 بـ سامل: الـؿحؼؼ العظقؿ، الؼرآن تػسقر: كثقر بـ طؿر بـ أبق الػداء إسؿاطقؾ -02

 م.0999-هـ0421الثاكقة  ـشر والتقزيع، الطبعة: دار صقبة لؾالـاشر. سالمة محؿد

 الػؼفقة، الؼقاطد يف الـؿـثقر: الزركشل اهلل طبد بـ محؿد الديـ بدر اهلل أبق طبد -03

 م.0985-هـ0415الثاكقة،  الطبعة. الؽقيتقة إوقاف وزارة: الـاشر

ؿد إبراهقؿ مح: تحؼقؼ الؾغقية، الػروق: العسؽري اهلل طبد بـ أبق هالل الحسـ -04

 مصر. -دار العؾـؿ والثؼافة لؾـشر والتقزيع، الؼاهرة  :ؾقؿ. الـاشرس

 .الػؽر دار: الـاشر. طبدالسالم: تحؼقؼ الؾغة، مؼايقس معجؿ: فارس بـ أحؿد -05

إشباه والـظائر، الـاشر:  شرح يف البصائر طققن غؿز: الحؿقي محؿد بـ أحؿد -06

 م.0985-هـ0415دار الؽتب العؾـؿّقة، الطبعة إولك، 

 طالـؿ: الـاشر. الـؿعاصرة العربقة الؾغة معجؿ: طؿر الحؿقد حؿد مختار طبدأ -07

 .هـ0429 إولك، الطبعة الؽتب،

 الؽقكب شرح: الـجار بابـ الـؿعروف أحؿد، بـ تؼل الديـ أبق البؼاء محؿد -08

ـؿحؼؼ: محؿد الزحقؾل وكزيف حؿاد. الـاشر: مؽتبة العبقؽان، الطبعة ال الـؿـقر،

 م.0997-هـ0408الثاكقة 
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 شرح التؿام البدر: بالـؿغربل الـؿعروف الالطل، سعقد بـ محؿد بـ الحسقـ -09

 إولك. دار هجر، الطبعة: الـاشر. الزبـ اهلل طبد بـ طؾل: الـؿحؼؼ الـؿرام، بؾقغ

خالد الحؿقد: آشتباه وأثره يف غقر العبادات وفؼف إسرة والحدود، بحث  -21

 بـ ـؿعفد العالل لؾؼضاء بجامعة اإلمام محؿدتؽؿقؾل لـقؾ درجة الـؿاجستقر مـ ال

 .هـ0426 سعقد

 دراسة بالشؽ يزول ٓ القؼقـ قاطدة: الباحسقـ القهاب الدكتقر يعؼقب طبد -20

 هـ.0437 الرابعة، الطبعة الرشد، مؽتبة وتطبقؼقة، تلصقؾقة كظرية

 اإلسالمقة الشريعة يف الحرج رفع: حؿقد بـ اهلل طبد بـ الدكتقر/ صالح -22

 .الؼرى بلم الشريعة كؾقة مـ الدكتقراه درجة لـقؾ مؼدمة رسالة وتطبقؼاتف، ضقابطف

شتباه الشرطقة، دار الـػائس، الطبعة إولك،  -23 الدكتقر/ يقسػ البدوي: أحؽام ٓا

 هـ.0420

 الؽتب دار: الـاشر الؼقاطد،: رجب بـ ؿدأح بـ الرحؿـ زيـ الديـ طبد -24

 .العؾـؿقة

عرفة معاين ألػاظ الـؿـفاج، الـاشر: دار الؽتب الشربقـل: مغـل الـؿحتاج إلك م -25

 العؾـؿقة، الطبعة إولك.

 الجؾقؾ مقاهب: بالحطاب الـؿعروف محؿد، بـ محؿد اهلل شؿس الديـ أبق طبد -26

 م.0992-هـ0402بعة الثالثة، الط. الػؽر دار: الـاشر. خؾقؾ مختصر شرح يف

 إلك الـؿحتاج هناية: الرمؾل حؿزة بـ أحؿد العباس أبل بـ شؿس الديـ محؿد -27

 .م0984-هـ0414 صبعة الػؽر، دار: الـاشر الـؿـفاج، شرح

 أكقار: بالؼرايف الشفقر الـؿالؽل الرحؿـ طبد بـ إدريس بـ شفاب الديـ أحؿد -28

 الؽتب. طالـؿ الـاشر، الػروق، أكقاء يف الربوق
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رقاين شرح: الزرقاين أحؿد بـ يقسػ بـ الباقل طبد -29  خؾقؾ، مختصر طؾك الزُّ

 الؽتب دار: الـاشر. أمقـ محؿد السالم طبد: آياتف وخرج وصححف بطفض

 م.2112-هـ0422إولك،  الطبعة العؾـؿقة،

 دراية يف الـؿطؾب هناية: الجقيـل محؿد بـ يقسػ بـ اهلل طبد بـ الـؿؾؽ طبد -31

 دار: الـاشر. الديب محؿقد العظقؿ ، حؼؼف وصـع ففارسف: أ. د/ طبدالـؿذهب

 م.2117-هـ0428إولك،  ةالطبع الـؿـفاج،

 راجعف. إكام مصالح يف إحؽام ققاطد: السالم طبد بـ العزيز طز الديـ طبد -30

 ط الؼاهرة، - إزهرية الؽؾقات مؽتبة: الـاشر. سعد الرءوف طبد صف: طؾقف وطؾؼ

 .هـ0404

: الـاشر إكام، مصالح يف إحؽام ققاطد: السالم طبد بـ العزيز طز الديـ طبد -32

 .هـ0404 صبعة إزهرية، الؽؾقات ةمؽتب

 يف التحرير شرح التحبقر: الـؿرداوي سؾقؿان بـ طالء الديـ أبق الحسـ طؾل -33

 م.2111-هـ0420إولك،  الطبعة الرشد، مؽتبة: الـاشر الػؼف، أصقل

 ققاطد طؾك الجسام الػقائد: البؾؼقـل الؽـاين صالح بـ بـ كصقر رسالن بـ طؿر -34

-هـ0434 إولك، الطبعة. مـقار بالل يحقك محؿد. د: ؼؼالـؿح طبدالسالم، ابـ

 .م2103

. الشرائع ترتقب يف الصـائع بدائع: الحـػل أحؿد بـ مسعقد بـ الؽاساين أبق بؽر -35

 ـ.ه0416 الثاكقة، ط. العؾـؿّقة الؽتب دار: الـاشر

مِقري مقسك بـ كؿال الديـ محؿد -36  شرح يف القهاج الـجؿ: الشافعل البؼاء أبق الدَّ

 م.2114-هـ0425إولك،  الطبعة(. جدة) الـؿـفاج دار: الـاشر لـؿـفاج،ا



–

  0132    

 الـؿؼـع، ألػاظ طؾك الـؿطؾع: البعؾل الػضؾ أبل بـ الػتح أبل بـ محؿد -37

. الـاشر: مؽتبة السقادي الخطقب محؿقد وياسقـ إركاؤوط محؿقد: الـؿحؼؼ

 م. 2113 -هـ 0423لؾتقزيع، الطبعة إولك 

 الـشر تاريخ ببقروت، الـؿعرفة دار: الـاشر الـؿبسقط،: رخسلالس أحؿد بـ محؿد -38

 .هـ0404

 دار: الـاشر خؾقؾ، مختصر شرح الجؾقؾ مـح: طؾقش محؿد بـ أحؿد بـ محؿد -39

 .الػؽر

بقدي: تاج العروس مـ جقاهر  الحسقـل الرزاق طبد بـ محؿد بـ محؿد -41 الزَّ

 الؼامقس، الـاشر: دار الفداية.

معرفة الراجح يف الخالف، دار إحقاء الرتاث العربل. الـؿرداوي: اإلكصاف يف  -40

 الطبعة الثاكقة.

الـؿقسقطة الػؼفقَّة الؽقيتقة صادرة طـ: وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة  -42

 بالؽقيت.

 م.0987كجؿ الديـ الطقيف: طؾـؿ الجذل يف طؾـؿ الجدل. صبعة  -43

: الـاشر. لـؿفذبا شرح الـؿجؿقع: شرف بـ الـقوي أبق زكريا محقل الديـ يحقك -44

 .الػؽر دار

 جؿع شرح الفامع الغقث: العراقل الرحقؿ طبد بـ ولل الديـ أبق زرطة أحؿد -45

إولك،  الطبعة العؾـؿقة، الؽتب دار: الـاشر. حجازي تامر محؿد: الـؿحؼؼ الجقامع،

 م.2114-هـ0425

 



– 

0133  

 فهرس الموضوعات

 998 ...................................................................... موجز عن البحث

 0110 ................................................................................. مؼدمة

ل  كِّ وآشتباه وأسبابفؿا والػرق بقـفؿا: الـؿطؾب إوَّ  0116 ................ مػفوم الشَّ

ل  ؽِّ لغة واصطالًحا وأسبابف: الػرع إوَّ  0116 ................................... تعريػ الشَّ

 0119 .................................. تعريػ آشتباه لغة واصطالًحا وأسبابف: الػرع الثَّاين 

ؽِّ وآشتباه: الػرع الثَّالث   0100 ............................................. الػرق بقـ الشَّ

كُّ وآشتباه يف كجاسة الـؿاء والػرق بقـفؿا: الـؿطؾب الثَّاين   0104 ................... الشَّ

ل :  ؽُّ يف كجاسة الـؿاءالػرع إوَّ  0104 ................................................... الشَّ

 0105 ...................................... اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء الـَّجس الػرع الثَّاين :

ؽِّ يف كجاسة الـؿاء وبقـ اشتباه الـؿاء الطَّفقر بالـؿاء الـَّجس: الث  الػرع الثَّ   0108 .. الػرق بقـ الشَّ

كُّ وآشتباه يف الطَّالق والػرق بقـفؿا : الـؿطؾب الثَّالث  0109 ....................... الشَّ

ل : ؽُّ يف وققع أصؾ الطَّالق الػرع إوَّ  0109 ............................................ الشَّ

 0121 ....................................................... آشتباه يف الطَّالقالػرع الثَّاين : 

ؽِّ يف أصؾ الطَّالق وبقـ آشتباه يف الطَّالق: الث الػرع الثَّ   0120 .............. الػرق بقـ الشَّ

ابع  كُّ وآشتباُه يف الـؿحؾوِف عؾقه والػرق بقـفؿا: الـؿطؾب الرَّ  0122 ............... الشَّ

ل :  ؽُّ يف فعؾ الـؿحؾقف طؾقفالػرع إوَّ  0122 ........................................... الشَّ

 0123 .......................................... اشتباه الـؿحؾقف طؾقف مع غقره الػرع الثَّاين :

ؽِّ يف فعؾ الـؿحؾقف طؾقف وبقـ اشتباه الـؿحؾقف طؾقف مع غقره :ث الػرع الثَّال الػرق بقـ الشَّ

 ....................................................................................... 0124 

 0125 ............................................................................... الخاتؿة

 0128 .............................................................................. الـؿراجع

 0133 .................................................................. ففرس الؿوضوعات


