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 حكام الظيارة بيؽ التؾقيف والكياسأ

 إبخاليؼ عبجالغفار عبجالحشان الظاىخي 

 دكلة الكػيت -كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسبلمية
  h_newman123@yahoo.comالبخيج االلكتخكنى:

 السمخص:

يعتبخ الحجيث عغ أحكاـ الصيارة بضغ التػقيف كالكياس مغ السدائل السيسة 
كتاب في الفقو كاألصػؿ كالسقاصج عغ الحجيث عشيسا بيانًا  التي اليخلػ

كسيدلظ ىحا البحث مشيجية ججيجة يقػـ على إعادة الشطخ في  كتفريبًل,
بحضث سيصخح مفيػـ التػقيف كالكياس ليعاد صػغ  أصػؿ السدائل كمبادئيا,
فكثضخ مغ إشكاليات البحث العلسي ناجسة عغ عجـ  معانضيا صياغة ججيجة,

كلحلظ يسثل القػؿ بالتػقيف مدألة  كتحجيج السفاليع, محل الشداع,تحخيخ 
ككحلظ القػؿ  ميسة البج مغ بيانيا ليكػف شخيق البحث كاضحًا كجليًا,

بالكياس يسكغ أف يدتعسلو البعس في الخخكج عغ الحجكد الذخعية, 
كعخض األحكاـ الذخعية بضغ  كيجعلػف األحكاـ حدب اليػى ال حجكد ليا,

كالكياس فيو نطخ للجيػد الكبضخة التي بحليا العلساء في استشباط التػقيف 
كالتأمل في السدالظ التي سلكيا العلساء الستشباط  العلل مغ األحكاـ,

كمغ ثع االستفادة مغ تعليبلتيع في تػصيف األحكاـ السدتججة في  األحكاـ,
 كىحا يطيخ مخكنة اإلسبلـ كصبلحضتو لكل زماف كمكاف, عرخنا الحاضخ,

لحا ييجؼ البحث إلى  جسع ألف تشػع األحكاـ كدكرانيا بضغ التػقيف كالكياس,
بعس السدائل التصبيكية التى علضيا مجار التػقيف كالكياس , كذلظ باستشباط 

كذلظ ألف الذارع األحكاـ الفخعية مشيا كبياف جخياف الكياس فضيا مغ عجمو 
فيع األحكاـ الذخعية  لػ جعل كل األحكاـ تعبجية لسشع ذلظ دكر العقل في
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لحىبت الفائجة التدليع  ككحلظ لػ جعل الذخع كل األحكاـ قياسية, كتعليبلتيا,
 كإضيار العبػدية السصلقة ربػبية  هلل سبحانو كتعالى كألحكامو, للذخع الحكيع,

فيي تجعل اإلنداف متقلبًا بضغ ىحيغ  فالذخيعة الغخاء ليا قابلية التججد,
 الشػعضغ.

 ئج البحث:كمغ أىع نتا

عخض األحكاـ الذخعية بضغ التػقيف كالكياس فيو نطخ للجيػد الكبضخة  -ٔ
كالتأمل في السدالظ التي  التي بحليا العلساء في استشباط العلل مغ األحكاـ,

كمغ ثع االستفادة مغ تعليبلتيع في  سلكيا العلساء الستشباط األحكاـ,
 .تػصيف األحكاـ السدتججة في عرخنا الحاضخ

الخبلؼ بضغ العلساء ىل القاعجة في أصػؿ األحكاـ أف تكػف غضخ  جخى  -ٕ
ُمَعلَّلة ما لع يقع الجلضل على كػنيا معللة, أك األصل أنيا ُمَعلَّلة إال لجلضل 
مانع؟ قػالف حكاىسا اإلماماف الجبػسي كشسذ األئسة الحشفَضضغ, قاال: 

ال بج لجػاز التعلضل  كاألشبو بسحىب الذافعي أنيا ُمَعلَّلة في األصل, إال أنو
 .في كل أصل مغ دلضل ُيَسضِّد

 العلل. الكياس, التػقيف, : الصيارة,الكمسات السفتاحية
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Provisions of purity between arrest and measurement 

Dr. Ibrahim Abdul-Ghaffar Abdul-Hanan Al-Tahiri. 

Ministry of Awqaf and Islamic Affairs - State of Kuwait 

Email: h_newman123@yahoo.com 

Abstract: 

The discussion of the rulings of purity between arrest and 

measurement is one of the important issues that a book in 

jurisprudence, assets and purposes can not be discussed in 

detail. This research will conduct a new methodology 

based on the reconsideration of the principles and 

principles of the issues, Many of the problems of 

scientific research result from the non-liberation of the 

conflict and the definition of concepts. Therefore, the 

statement of arrest is an important issue that must be 

stated to be a clear and clear way of searching, as well as 

saying that some may use it to break the legal boundaries. 

And the presentation of the legal provisions between the 

arrest and measurement in it the consideration of the great 

efforts made by scientists in the development of the ills of 

the judgments, and reflect on the paths taken by scientists 

to derive judgments, and then benefit from their 

explanations in the characterization of the emerging 

provisions of our time, and this shows the flexibility of 

Islam and validity for all time And because the diversity 

of the provisions and their rotation between arrest and 

measurement. 

Keywords: judgments, purity, arrest, measurement, 

illness. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السقجمة

إف الحسج هلل نحسجه كندتعضشو كندتغفخه كندتيجيو كنعػذ باهلل مغ شخكر 
أنفدشا كمغ سضئات أعسالشا مغ ييجه هللا فبل مزل لو كمغ يزلل فبل ىادي 

 لو . 

لو كأشيج أف دمحم عبجه كرسػلو  كأشيج أف ال إلو إال هللا كحجه الشخيظ
 صلى هللا عليو كعلى آلو كصحبو كسلع تدليسًا كثضخًا . 

  َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػْا اتَُّقػْا َّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِو َكاَل َتُسػُتغَّ ِإالَّ َكَأنُتع مُّْدِلُسػَف 
 ( ٕٓٔ) آؿ عسخاف : 

  غ نَّْفٍذ َكاِحَجٍة َكَخَلَق ِمْشَيا َيا َأيَُّيا الشَّاُس اتَُّقػْا َربَُّكُع الَِّحي َخَلَقُكع مِّ
ـَ ِإفَّ  َزْكَجَيا َكَبثَّ ِمْشُيَسا ِرَجااًل َكِثضًخا َكِنَداء َكاتَُّقػْا َّللاََّ الَِّحي َتَداَءُلػَف ِبِو َكاأَلْرَحا

 (  ٔ)الشداء : َّللاََّ َكاَف َعَلْيُكْع َرِقضًبا

  يَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اتَُّقػا َّللاََّ َكُقػُلػا َقْػال َسِجيًجا : االحداب (ٚٓ ) 

  يْرِلْح َلُكْع أَْعَساَلُكْع َكَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َكَمغ ُيِصْع َّللاََّ َكَرُسػَلُو َفَقْج َفاَز
 ( ٔٚ) االحداب :  َفْػًزا َعِطيًسا

 , فإف أصجؽ الحجيث كتاب هللا كأحدغ اليجي ىجي دمحم أما بعج 
كشخ األمػر محجثاتيا ككل محجثة بجعة , ككل بجعة ضبللة : ككل ضبللة 

 في الشار . 

فاهلل تعالى قج أتع على ىػحه األمػة الشعسػة بإلسػاؿ الػجيغ فػبل تخلػػ حادثػة 
إال كليػػا فػػي الذػػخيعة حكػػع علسػػو مػػغ علسػػو كجيلػػو مػػغ جيلػػو ,كقػػج يدػػخ هللا 
تعالى لحسل ىحا الػجيغ أئسػة ضػبصػا أصػػلو كميػجكا قػاعػجه فقػامػا بػحلظ خضػخ 
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ِلَضشِفُخكْا َكافًَّة َفَلْػاَل َنَفَخ ِمغ ُكػلِّ  كَما َكاَف اْلُسْؤِمُشػفَ  قياـ امتثااًل لقػلو تعالى : 
يِغ َكِلُضشػػػِحُركْا َقػػػْػَمُيْع ِإَذا َرَجُعػػػػْا ِإَلػػػْضِيْع َلَعلَُّيػػػْع  ػػػْشُيْع َشاِئَفػػػةف لَِّضَتَفقَُّيػػػػْا ِفػػػي الػػػجِّ ِفْخَقػػػٍة مِّ

 ( ٕٕٔ) التػبة :  َيْحَحُركَف 

يف كقج كمع ذلظ الحخص إال إف الجيج البذخي ال يخلػ مغ ضعف ك
أبى هللا تعالى العرسة إال لكتابو فبل يخلػ ما كتلو األكلػف مغ نقز يحتاج 
إلى اتساـ أك جسع يحتاج إلى تيحيب أك تختضب ىكحا األمخ في كتب الفقو 

كغضخىا مغ الكتب ما كاف ليا أف ترل إلى ما كصلت إليو اآلف , كأصػلو 
ا السبجأ كالسشصلق أحببت ... لػال أف البلحق ألسل ما بجأه الدابق . كمغ ىح

.فسغ هللا تعالى ""أحكام الظيارة بيؽ التؾقيف والكياسأف يكػف بحثي في 
 استسج العػف كالتػفضق كالتدجيج . 

 :البحث أىسية

أف معتسج أصحاب السحاىب الفقيية السعتسجة ليدت أراء أك _ ٔ
شخرية, كإنسا ىي عرارة فكخ ألجياؿ متعجدة تسثل ىػية  انفخادات

 ىحه األمة.

الػقػؼ على ملكة الفكخ في استشباط األحكاـ بالكياس مغ الكتاب _ٕ
 كالدشة اللحاف يسثبلف السرجر الخئيدي لؤلحكاـ الذخعية.

 الػقػؼ على أسباب الخبلؼ بضغ العلساء في السدائل السصخكحة._ٖ

في احتخاـ الشقل كالعقل, فلع يعتسج على  إضيار كسصية اإلسبلـ_ٗ
ضػاىخ الشرػص أك الكياس فقط بل السعشى أشسل مغ  الػقػؼ على

: "مغ األحكاـ ما يعقل -رحسو هللا–ذلظ, قاؿ العبلمة الدسعاني
ندتجضد الكياس فيسا  معانضيا كمشيا ما ال يعقل معانضيا, كنحغ إنسا
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انقداـ الذخع  نضيا ككجونعقل معانضيا كال ندتجضد فيسا ال يعقل معا
 إلى ىحيغ القدسضغ ىػ أف بعزيا ال يعقل معانيو لضتحقق اإلسبلـ
ألمخ هللا عد كجل كبعزيا ما يعقل معشاه لضتع شخح الرجكر بتعلضل 

 (ٔ)معشاه". ما يعقل

بياف أف الكياس ركغ عطيع في استشباط األحكاـ الذخعية, فبل _٘
 متشالية. يتخؾ ألف الشرػص متشالية كالػقائع غضخ

 .ثبات جخياف الكياس في الصيارة كفي سائخ العبادات_ٙ

 شكالية البحث:إ 
 ىحا كتتسثل مذكلة البحث في الدؤاؿ التالي:

إلى أي مجى يسكغ اعتبار الحكع بضغ التػقيف كالكياس, كالػقػؼ على 
معخفة الشرػص الذخعية مغ الكتاب كالدشة, كمجى تأثضخ الكياس 

فخكع أحكاـ الصيارة, كتتشػع عغ ىحه  علضيا, كتصبضق ذلظ على
 اإلشكالية أربعة أسئلة:

 ما معشى التػقيف كالكياس لغة كاصصبلًحا؟ -ٔ
 ىل يجخي الكياس في باب الصيارة؟ -ٕ
في األحكاـ التػقيفية؟,  إلى أي مجى يسكغ اعتبار كقػع أحكاـ الكياس -ٖ

 ا؟كىل أحكاـ معللة يقاس علضي
الشتائج التصبيكية ألحكاـ الصيارة في الباب, كمجى تأثضخ تلظ ما ىي  -ٗ

 ؟السدائل بالتػقيف, كجخياف الكياس علضيا

 
                                 

 (.ٜٜ/ ٕقػاشع األدلة في األصػؿ ) (ٔ)
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 :أىجاف البحث 
بعس السدائل التصبيكية التي علضيا مجار التػقيف جسع بعس السدائل 

كالكياس, كذلظ باستشباط األحكاـ الفخعية مشيا, كبياف جخياف الكياس 
 فضيا مغ عجمو.

 :الجراسات الدابقة ليحا السؾضؾع 

تشاكؿ ىحا السػضػع  حدب بحثي عغ ىحا السػضػع لع أجج أحًجا
في  ةمتشاثخ  صو في مبحث مدتقل, كلكغ ىحا السػضػع مباحثوبخرػ 
 .الفقياء الستقجمضغ مثللتب 

 لكاساني.عبلء الجيغ ابجائع الرشائع في تختضب الذخائع ل -1
 رد السحتار على الجر السختار ال بغ عابجبغ. -2
 .الحفضج بجاية السجتيج كنياية السقترج البغ رشج -3
 حاشضتا قلضػبي كعسضخة.  -4
 .ب مع تكسلتو )الشػكي, كالدبكي, كالسصيعي(السجسػع في شخح السيح -5
 السغشي البغ قجامة السقجسي. -6
 شاع عغ متغ االقشاع للبيػتي.لذاؼ الق -7
 ما يزيفو البحث: 

 بضغ التػقيف كالكياس ىحا البحث بعس أحكاـ الصيارة تشاكؿ
محاكلة للػصػؿ إلى كيفية استشباط الفقياء لؤلحكاـ الفخعية مغ 

يزيف على الشرػص, كمجى تأثخ تلظ األحكاـ بالكياس, كىحا مسا 
السخكنة, كمػالبة كل  األحكاـ الذخعية في الشرػص تػقيًفا أك قياًسا

إَذا ُسِئْلَشا َعْغ َمْحَىِبَشا َكَمْحَىِب ُمَخاِلِفضَشا قاؿ العبلمة ابغ نجيع: تصػر, 
ِفي اْلُفُخكِع, َيِجُب َعَلْضَشا َأْف ُنِجضَب ِبَأفَّ َمْحَىَبَشا َصَػابف َيْحَتِسُل اْلَخَصَأ 
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َػاَب؛ أِلَنَّظ َلْػ َقَصْعت اْلقَ  ْػَؿ ِلَسا َصحَّ َكَمْحَىَب ُمَخاِلِفضَشا َخَصأف َيْحَتِسُل الرَّ
  (ٔ).َقْػُلَشا إفَّ اْلُسْجَتِيَج ُيْخِصُئ َكُيِرضبُ 

 :حجود البحث 
أحكاـ الصيارة بضغ الػقػؼ على الشرػص الذخعية  يتشاكؿ ىحا البحث

ق ذلظ , كتصبضب كالدشة, كمجى تأثضخ الكياس علضياالسدتشبصة مغ الكتا
 داؿ, كالتيسع(.ت)الػضػء, كاألغفي فخكعأحكاـ الصيارة, كالتي تذسل 

 :مشيج البحث 
أحكاـ سأعتسج في كتابة ىحا البحث السشيج الػصفي, كذلظ بجراسة 
 الصيارة بضغ التػقيف كالكياس, كذكخ التصبيقات الفقيية على ذلظ.

ككحلظ السشيج السقارف, كذلظ بالسقارنة بضغ أراء السحاىب األربعة 
 .جموالستخخاج الحكع الفقيي, كجخياف الكياس علضيا مغ ع

 :إجخاءات البحث 

 التعخيف بسفخدات عشػاف البحث. -

أك تحخيخ محل الشداع بضغ األقػاؿ الستفق ذكخ صػرة السدألة, كاألدلة  -
 علضيا, كالسختلف فضيا.

ذكخ أقػاؿ الفقياء في السدألة مع أدلتيع, كذكخ السشاقذات, كما يجاب  -
 عشيا.

 البحث.ذكخ التصبيقات الفقيية على السدائل السصخكحة في  -

 بياف مػضع اآلية في السرحف الذخيف. -

تخخيج األحاديث مغ مرادرىا األصلية, فإف في الرحيحضغ أك  -

                                 
 .(ٖٖٓكالشطائخ البغ نجيع )ص: األشباه انطخ: ( ٔ)
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أحجىسا فإني التفضت بالعدك إلضيسا أك إلى أحجىسا, كإف كاف في 
غضخىسا مغ كتب الدشة خخجتو مغ مطانو مع بياف ما ذكخه أىل العلع 

 في حكسو مغ حضث التزعيف كالترحيح.

 البحث خظة: 

 كقج اقتزت شبيعة ىحا البحث تقديسو إلى:
 .تسيضج, كمبحثضغ, كخاتسة, كقائسة السخاجع, كفيخس السػضػعات

 وذكخت فيو ما يمي:أوًلا التسييج: 
 لغة كاصصبلًحا. حكاـتعخيف األ -

 تعخيف التػقيف لغة كاصصبلًحا. -

 .تعخيف الكياس لغة كاصصبلًحا -
 ثانياا: السباحث

أحكام الظيارة بيؽ التؾقيف والكياس، وفيو  حكيقةاألول: السبحث
 .ثالثة مظالب

  :تعخيف الصيارة كأقداميا.السصلب األكؿ 

  :بياف أركاف الكياس مػضًحا كل ركغ, كأقدامو, السصلب الثاني
 كحجضتو.

 بضغ التػقيف  كالعبادات السصلب الثالث: الكبلـ في أحكاـ الصيارة
 .يقاس علضيا بأف تكػف معللة كالكياس

تظبيكية ألحكام الظيارة بيؽ التؾقيف الثاني: نساذج  سبحثال
 .، وفيو ثسانية مظالبوالكياس

  :ككحا سؤرىسا كالدباع عضغ الكلبالخبلؼ في شيارة السصلب األكؿ. 

  :الخبلؼ في الشية عشج الػضػء.السصلب الثاني 

  :الخبلؼ في الشية عشج التيسع.السصلب الثالث 
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 :التدسية عشج الػضػء. السصلب الخابع 
 الجلظ في الػضػء.خامذالسصلب ال : 
 التختضب بضغ فخائس الػضػء: دادسالسصلب ال. 
 التيسع قبل دخػؿ الػقت.ابعلسصلب الدا : 
 الشية في التيسع.ثامغالسصلب ال : 

  كفي نياية البحث ذكخت خاتسة جاء فضيا أبخز الشتائج التي تػصلت
 كفيخس السػضػعات. إليو, كذكخت أخضًخا فيخس السخاجع,
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 التسييج

: تعخيف الحكؼ  :أوًلا
القزاء كأصلو السشع يقاؿ حكست عليو بكحا إذا مشعتو الحكع لغة: 

مغ خبلفو فلع يقجر على الخخكج مغ ذلظ كحكست بضغ القػـ فرلت 
 (ٔ).بضشيع فأنا حالع كحكع بفتحتضغ كالجسع حكاـ كيجػز بالػاك كالشػف 

يقضج بالذخعي, تفخيقا لو عغ العقلي كالعادي كغضخىسا, ا: كاصصبلحً 
الخصاب الستعلق بأفعاؿ فالحكع الذخعي عشج جسيػر األصػلضضغ ىػ 

أك التخضضخ أك الػضع, فضتشاكؿ اقتزاء الػجػد,  ءالسكلفضغ باالقتزا
, أك مع جػاز التخؾ, فضجخل في ىحا  كاقتزاء العجـ, إما مع الجـد

ب, كالسكخكه, كأما التخضضخ فيػ الػاجب كالسحطػر, كالسشجك 
 (ٕ)اإلباحة.

 .ثانياا: تعخيف التؾقيف
أشلعتو  أي يقاؿ: كقفتو على ذنبو, مرجر كقف بالتذجيج :التػقيف

 (ٖ).عليو
 (ٗ).نز الذارع الستعلق ببعس األمػراصصبلًحا: ك 

 .ثالثاا: الكياس

عبارة عغ التقجيخ, كمشو يقاؿ: قدت األرض بالقربة  :في اللغة

                                 
 .(٘ٗٔ/ ٔالسرباح السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ )انطخ: ( ٔ)

 .(ٕ٘/ ٔإرشاد الفحػؿ إلى تحقضق الحق مغ علع األصػؿ )انطخ: ( ٕ)

 .(ٖٗٗمختار الرحاح )ص: انطخ:  (ٖ)

 .(ٔ٘ٓٔ/ ٕالسعجع الػسيط )انطخ: ( ٗ)
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 (ٔ).الثػب بالحراع أي قجرتو بحلظكقدت 

إثبات مثل حكع معلـػ في معلـػ آخخ الشتخاليسا في  اصصبلًحا: ىػ
 (ٕ).علة الحكع عشج السثبت

 
  

                                 
 ..(ٖٛٔ/ ٖ(اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ لآلمجي )ٔ)

 .(ٖٖٓ(نياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ )ص: ٕ)
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 لظيارة: ااألول السظمب

: تعخيف الظيارة  .أوًلا

اء كضسيا : شيخ الذيء بفتح اليصيارة في اللغة: الشطافة, يقاؿال
الصيخ بالزع, كشيخه تصيضخا, كتصيخ يصيخ بالزع شيارة فضيسا, كاالسع: 

, كرجل شاىخ الثياب, بالساء, كىع قـػ يتصيخكف أي: يتشدىػف مغ األدناس
 (ٔ).أي: مشده

 (ٕ).أعزاء مخرػصة برفة مخرػصة : ىي عبارة عغ غدلكفي الذخع

, بأنيا: زكاؿ حجث أك خبث, أك رفع الحجث أك إزالة الشجذ الحشفيةكعخفت 
 (ٖ).على صػرتيسافي معشاىسا أك أك ما 

ػصػؼ بيا جػاز استباحة الربلة : إنيا صفة حكسية تػجب للسكقاؿ السالكية
 (ٗ).فاألكالف يخجعاف للثػب كالسكاف, كاألخضخ للذخز,بو, أك فيو, أك لو

 .ثانياا: أقدام الظيارة

 الصيارة تشقدع إلى قدسضغ: 

 .طيارة مؽ الحجث -

 .مؽ الشجذطيارة  -

                                 
 .(ٖٜٔمختار الرحاح )ص: انطخ:  (ٔ)

 بضخكت. -ط. الكتب العلسية  ٕٗٔ(التعخيفات للجخجاني ص ٕ)

, (ٙص ), ككفاية األخيار للحرشي(ٔٔص )(حاشية الصحصاكي على مخاقي الفبلح ٖ)
 .(ٕٗ/  ٔ)ككذاؼ القشاع 

 .(ٖٗ/  ٔ)(أسيل السجارؾ شخح إرشاد الدالظ للكذشاكي ٗ)
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ادؼ , بسعشى أف الحجث إف صللصيارة شخعا: الحالة الشاقزة الحجث
 .دؼ شيارة فسغ شأنو أف يكػف كحلظ, كإف لع يراشيارة نقزيا

ىػ الخارج السعتاد مغ السخخج بأنو:  -رحسو هللا–كقج عخفو العبلمة الجرديخ
 (ٔ).السعتاد في الرحة
 (ٕ).: األكبخ واألصغخويشقدؼ إلى قدسيؽ

 .: الجشابة كالحيس كالشفاساألكبخ ىؾ

كخخكج السشي  ,كالػدي ,كالسحي ,كالخيح ,كالغائط ,البػؿ فسشو :وأما األصغخ
 .خخج مغ فخج السخأة عشج كالدتيا: الساء الحي يبغضخ لحة, كاليادي كىػ

 (ٖ).الشجذ بفتح الجيع األعياف الشجدة الحات: وأما الشجذ

شخعت بقػلو  -صغخ كاأللبخ كىي الصيارة مغ الحجث األ -كاألكلى مشيسا 
بَلِة َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع َكَأْيِجَيُكْع ِإَلى : تعالى }َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ

 (ٗ).اْلَسَخاِفِق َكاْمَدُحػا ِبُخُءكِسُكْع َكَأْرُجَلُكْع ِإَلى اْلَكْعَبْضِغ{

صلى هللا عليو -كبسا ركي عغ عبج هللا بغ عسخ أنو قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 

                                 
 (.ٖ٘ٔ/ ٔ)(حاشية الراكي على الذخح الرغضخ = بلغة الدالظ ألقخب السدالظ ٔ)

/ ٔحاشية الراكي على الذخح الرغضخ = بلغة الدالظ ألقخب السدالظ )انطخ: ( ٕ)
ٕٚ). 

/ ٔالسدالظ ) حاشية الراكي على الذخح الرغضخ = بلغة الدالظ ألقخبانطخ: ( ٖ)
ٜٗ). 

 .ٙالسائجة: سػرة  (ٗ)
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 (ٔ)«.اَل ُتْقَبُل َصبَلةف ِبَغْضِخ ُشُيػرٍ »: -كسلع

كىي شيارة الجدج كالثػب كالسكاف الحي يرلى عليو مغ -كالثانية مشيسا 
ْخ{: شخعت بقػلو تعالى -الشجذ  (ٕ).}َكِثَياَبَظ َفَصيِّ

َخا َبْضِتَي ِللصَّاِئِفضَغ كقػلو تعالى:  }َكَعِيْجَنا ِإَلى ِإْبَخاِليَع َكِإْسَساِعضَل َأْف َشيِّ
ُجػِد{َكاْلَعالِ   (ٖ).ِفضَغ َكالخُّلَِّع الدُّ

ـَ َكَصلِّي: »-صلى هللا عليو كسلع-كقػلو   (ٗ)«.اْغِدِلي َعْشِظ الجَّ
 ما تحرل بو الظيارة : 

لقػؿ هللا  (٘),للحجث مديل للخبث اء السصلق رافعاتفق الفقياء على أف الس
رضي -كلحجيث أسساء  (ٙ)كيشدؿ عليكع مغ الدساء ماء ليصيخكع بو{}تعالى:

 -صلى هللا عليو كسلع-جاءت امخأة إلى الشبي »: قالت -هللا تعالى عشيا
: تحتو ثع إحجانا يرضب ثػبيا مغ دـ الحيزة, كيف ترشع بو ؟ قاؿ :فقالت

 (ٚ)«.ثع ترلي فيواء , ثع تشزحو , تقخصو بالس

                                 
بَلةِ , باب:)(ٕٗٓ/  ٔ)  أخخجو مدلع في صحيحو( ٔ) (, حجيث رقع ُكُجػِب الصََّياَرِة ِللرَّ

(ٕٕٗ.) 

 .ٗالسجثخ: سػرة ( ٕ)

 .ٕ٘ٔالبقخة: سػرة ( ٖ)

(,  َكَصبَلِتَيااْلُسْدَتَحاَضِة َكَغْدِلَيا , حجيث باب:)(ٕٕٙ/ ٔ) أخخجو مدلع في صحيحو( ٗ)
 (.ٖٖٖرقع )

/  ٔ), الذخح الكبضخ (ٓٚ,  ٜٙ/  ٔ), تبضضغ الحقائق (ٖٖٔ/  ٔ)فتح القجيخ انطخ: ( ٘)
 (.ٔٛٔ,  ٕ٘/  ٔ)كذاؼ القشاع  (,ٛٔ/  ٔ), القلضػبي كعسضخة (ٖٗ,  ٖٖ

 .ٔٔ(سػرة األنفاؿ / ٙ)

رقع  (,نجاسة الجـ ككيفية غدلو, باب: )(ٕٓٗ/ ٔ) وصحيحأخخجو مدلع في  (ٚ)
(, رقع غدل دـ السحيس, باب: )(ٜٙ/ ٔ) (, كالبخاري في صحيحؤٜٕ)

== 
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, تصيضخ الشجاسة بالساء السصلق كذىب أبػ حشيفة كأبػ يػسف إلى أنو يجػز
, لسا ء الػرد كنحػه مسا إذا عرخ انعرخ, كالخل كماقالعكبكل مائع شاىخ 

ف إلحجانا إال ثػب ما كا»أنيا قالت:  -رضي هللا تعالى عشيا-ركت عائذة 
 (ٔ)«قالت بخيقيا, فقرعتو بطفخىاإذا أصابو شيء مغ دـ , فكاحج تحيس فيو

أف يفضج الصيارة كالساء بل أكلى؛ ألنو  كألنو مديل بصبعو , فػجب أي حكتو
يديل شضئا مغ الشجاسة في  , كألنا نذاىج كنعلع بالزخكرة أف السائعأقلع ليا

جػاىخ , ألنيا مخكبة مشلل مخة, كليحا يتغضخ لػف الساء بو, كالشجاسة متشالية
 (ٕ)ا انتيت أجداؤىا بقي السحل شاىخا لعجـ السجاكرة.متشالية , فإذ

لبت الخسخ خبل بشفديا , فإذا انققياء على شيارة الخسخ باالستحالةكاتفق الف
كقج زاؿ ذلظ مغ غضخ , ستيا لذجتيا السدكخة الحادثة ليا, ألف نجافإنيا تصيخ

تغضخه التغضخ إذا زاؿ , كالساء الحي تشجذ بنجاسة خلفتيا, فػجب أف تصيخ
 (ٖ).بشفدو

-, لقػؿ الشبي (ٗ)جلج السضتة يصيخ بالجباغةكذىب الحشفية كالذافعية إلى أف 
 (٘).«إذا دبغ اإلىاب فقج شيخ»-صلى هللا عليو كسلع

                                                                                                                         
== 

(ٖٓٛ.) 

ىل ترلي السخأة في ثػب حاضت , باب )(ٜٙ/ ٔ)أخخجو البخاري في صحيحو( ٔ)
 (.ٕٖٔ(, رقع )فيو

/  ٔ), الذخح الكبضخ (ٓٚ,  ٜٙ/  ٔ), تبضضغ الحقائق (ٖٖٔ/  ٔ)فتح القجيخ انطخ:  (ٕ)
 (.ٔٛٔ,  ٕ٘/  ٔ)كذاؼ القشاع  (,ٛٔ/  ٔ)كعسضخة  , القلضػبي(ٖٗ,  ٖٖ

, القلضػبي كعسضخة (ٕ٘/  ٔ), حاشية الجسػقي (ٜٕٓ/  ٔ)حاشية ابغ عابجيغ انطخ: ( ٖ)
 (.ٚٛٔ,  ٙٛٔ/  ٔ)كذاؼ القشاع (,  ٕٚ/  ٔ)

 (.ٖٚ,  ٕٚ/  ٔ), القلضػبي كعسضخة (ٜٕٓ/  ٔ)حاشية ابغ عابجيغ انطخ:  (ٗ)

(, رقع شيارة جلػد السضتة بالجباغباب ) (ٕٚٚ/ ٔ) أخخجو مدلع في صحيحو( ٘)
(ٖٙٙ.) 
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 (ٔ).ـ شيارة جلج السضتة بالجباغكقاؿ السالكية كالحشابلة بعج

لسا ركي عغ عبج هللا بغ عكيع قاؿ : أتانا كتاب رسػؿ هللا صلى هللا عليو  
قبل كفاتو بذيخ أك شيخيغ :  -بأرض جيضشة , قاؿ : كأنا غبلـ  -كسلع 

 (ٕ)«.أف ال تشتفعػا مغ السضتة بإىاب كال عرب»

  

                                 
 (.ٗ٘/  ٔ), كذاؼ القشاع (ٗ٘/  ٔ)حاشية الجسػقي انطخ:  (ٔ)

فيو ِعلَّتاف, (, بدشج ضعيف, ٓٛٚٛٔ, رقع )(٘ٚ/ ٖٔ)أخخجو احسج في مدشجه, ( ٕ)
هللا. بغ  عبج(,ك ٜٖ/٘)أكالىسا: االنقصاع, فقج قاؿ البخاري في "تاريخو الكبضخ" 

كال يعخؼ لو سساع صحيح,  -َصلَّى هللُا َعَلْيِو َكَسلَّعَ -عكيع أدرؾ زماف رسػؿ هللا 
 (.ٕٔٔ/٘)كمثلو قاؿ أبػ حاتع فيسا نقلو عشو ابشو في "الجخح كالتعجيل" 
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 الكياسالسظمب الثاني: 

بعج الكتاب, ىػ السرجر الخابع مغ السرادر التذخيعية الستفق علضيا, 
, تعتبخ ذركة مباحث األصػؿ كأدقيا مباحث الكياس, ك كالدشة, كاإلجساع

مع  ,الحػادث السجتيج فضيا ال حرخ لياكذلظ ألف الكياس سبضل االجتياد  ك 
 , مسا قج يلتبذ أمخه إال على مغ دؽ نطخه كسجدما فضيا مغ التذابو كالتبايغ

كاضحة بضشة, مصخدة ال لبذ  كجب أف تكػف ضػابط الكياس, كلحلظ هللا رأيو
, تغصي كل ما يدتجج مغ الحػادث  كتذسل كل ما يحجث فضيا كال غسػض

 .مغ الػقائع

 :  (ٔ).الكياس أركانأوًلا

 األصل. -ٔ

 الفخع. -ٕ

 العلة. -ٖ

 الحكع. -ٗ

 أقدام الكياس:ا: ثانيا 

 إلى ثبلثة أقداـ: يشقدع الكياس

يحدغ ما كانت العلة فيو مػجبة للحكع بحضث ال كىػ : قياس علة -
عقبًل تخلفو عشيا ككياس الزخب على التأفيف للػالجيغ في التحخيع 

 .بعلة اإليحاء

ىػ االستجالؿ بأحج الشطضخيغ على اآلخخ, كىػ أف : قياس داللة -

                                 
 .(ٕٓٛالسدترفى )ص: انطخ: ( ٔ)
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الحكع, كال تكػف مػجبة للحكع, ككياس ماؿ  تكػف العلة دالة على
 .لبالغ في كجػب الدكاة فيو بجامع أنو ماؿ ناـالربي على ماال

, فضلحق بألثخىسا شبيًا كسا بضغ أصلضغىػ الفخع الستخدد :قياس شبو -
مغ  ضغ اإلنداف الحخفي الزساف ب في العبج إذا أتلف فإنو متخدد

حضث أنو آدمي, كبضغ البييسة مغ حضث أنو ماؿ, كىػ بالساؿ ألثخ 
شبيًا مغ الحخ, بجلضل أنو يباع كيػرث كيػقف كتزسغ أجداؤه بسا 

 (ٔ).نقز مغ قيستو

.كمغ حضث الطيػر   إلى جلّي كخفيٍّ

فالجلي: ما ثبتت علتو بشز, أك إجساع, أك كاف مقصػعًا فيو بشفي  - ٔ
 الفارؽ بضغ األصل كالفخع.

مثاؿ ما ثبتت علتو بالشز: قياس السشع مغ االستجسار بالجـ الشجذ 
الجاؼ على السشع مغ االستجسار بالخكثة, فإف علة حكع األصل ثابتة 

ى ابغ مدعػد رضي هللا عشو إلى الشبي صّلى هللا عليو بالشز حضث أت
كقاؿ: كسّلع بحجخيغ كركثة؛ ليدتشجي بيغ, فأخح الحجخيغ, كألقى الخكثة, 

 كالخكذ الشجذ. (ٕ)«ىحا ركذ»

أف  -ّلعصّلى هللا عليو كس-كمثاؿ ما ثبتت علتو باإلجساع: نيي الشبي 
عبج الخحسغ بغ أبي بكخة, قاؿ: كتب فعغ  ,يقزي القاضي كىػ غزباف

أبػ بكخة إلى ابشو, ككاف بدجدتاف, بأف ال تقزي بضغ اثشضغ كأنت 
ال يقزضغ حكع »غزباف, فإني سسعت الشبي صلى هللا عليو كسلع يقػؿ: 

                                 
 ..(ٕ٘ٓالسحلي )ص:  -شخح الػرقات في أصػؿ الفقو انطخ:  (ٔ)

 (.ٙ٘ٔ(, رقع )ال يدتشجى بخكث, باب )(ٖٗ/ ٔ) بخاري في صحيحو,أخخجو ال( ٕ)
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فكياس مشع الحاقغ مغ القزاء على مشع  (ٔ)«بضغ اثشضغ كىػ غزباف
صل باإلجساع كىي الغزباف مشو مغ الكياس الجلي, لثبػت علة األ

 تذػير الفكخ كانذغاؿ القلب.

كمثاؿ ما كاف مقصػعًا فيو بشفي الفارؽ بضغ األصل كالفخع: قياس تحخيع 
إتبلؼ ماؿ الضتيع باللبذ على تحخيع إتبلفو باأللل للقصع بشفي الفارؽ 

 بضشيسا.

كالخفي: ما ثبتت علتو باستشباط, كلع يقصع فيو بشفي الفارؽ بضغ  - ٕ
 فخع.األصل كال

مثالو: قياس األششاف على البخ في تحخيع الخبا بجامع الكضل, فإف التعلضل 
بالكضل لع يثبت بشز كال إجساع, كلع يقصع فيو بشفي الفارؽ بضغ األصل 
كالفخع, إذ مغ الجائد أف يفخؽ بضشيسا بأف البخ مصعػـ بخبلؼ 

 (ٕ)األششاف.

 (ٖ).حجية الكياس: ثالثاا

الكياس ىػ السرجر الخابع مغ مرادر التذخيع الستفق علضيا, بعج كتاب 
, إذ أف كالعسل بو مغ ضخكريات التذخيع, هللا, كسشة رسػؿ هللا, كاإلجساع

,كحػادث الحياة غضخ الذخعية مغ الكتاب كالدشة محرػرةاألدلة 
                                 

ىل يقزي القاضي أك يفتي كىػ , باب )(٘ٙ/ ٜ) أخخجو البخاري في صحيحو (ٔ)
 (.ٛ٘ٔٚ(, رقع )غزباف

األصػؿ مغ علع , (ٓٗٔ/ ٖبياف السخترخ شخح مخترخ ابغ الحاجب )يشطخ:  (ٕ)
 .(ٖٚاألصػؿ )ص: 

 .(ٖٙٓمشياج الػصػؿ )ص: نياية الدػؿ شخح انطخ: ( ٖ)
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محرػرة, فالشرػص الذخعية قاصخة عشيا كال تفي بيا, فكاف البج مغ 
أخخى يلجأ إلضيا السجتيجكف في استشباشيع لؤلحكاـ, كلحلظ جعل مرادر 

هللا تعالى الكياس ىػ ىحا السرجر الحي تدج بو الحاجة, كتدتػفي 
 األحكاـ.

 .ع, كالجلضل العقلية بالكتاب, كالدشة, كاإلجسايعلى حج العلساءاستجؿ 

 (ٔ).اأْلَْبَراِر{ ِبُخكا َياُأكِلي}َفاْعتَ كىػ قػلو تعالى:  :الكتاب األولالجليل 

ككجو الجاللة أف الكياس مجاكزة بالحكع عغ األصل إلى الفخع, كالسجاكزة 
 (ٕ).اعتبار؛ ألف االعتبار معشاه العبػر كىػ السجاكزة

أصحاب معاذ بغ  بسا ركي عغ:الدشة ى حجية الكياسعم الثاني الجليل
لسا أراد أف يبعث معاذا إلى  -صلى هللا عليو كسلع-جبل, أف رسػؿ هللا 

, قاؿ: أقزي بكتاب «ليف تقزي إذا عخض لظ قزاء؟»اليسغ قاؿ: 
, قاؿ: فبدشة رسػؿ هللا صلى هللا «فإف لع تجج في كتاب هللا؟»هللا, قاؿ: 

فإف لع تجج في سشة رسػؿ هللا صلى هللا عليو كسلع, »عليو كسلع, قاؿ: 
 آلػ فزخب رسػؿ هللا صلى هللا قاؿ: أجتيج رأيي, كال« كال في كتاب هللا؟

الحسج هلل الحي كفق رسػؿ, رسػؿ هللا لسا »عليو كسلع صجره, كقاؿ: 
 (ٖ).«يخضي رسػؿ هللا

                                 
 .ٕ آية الحذخ:سػرة  (ٔ)

 .(ٖٙٓنياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ )ص: انطخ: (ٕ)

إسشاده ضعيف إلبياـ أصحاب معاذ (, ك ٕٕٚٓٓأخخجو أحسج في مدشجه, رقع )( ٖ)
كجيالة الحارث بغ عسخك, لكغ ماؿ إلى القػؿ برحتو غضخ كاحج مغ السحققضغ مغ 

كخ الخازي كأبػ بكخ بغ العخبي كالخصضب البغجادي كابغ قيع أىِل العلع, مشيع أبػ ب
: إف أىل العلع قج تقبلػه (ٜٓٔ-ٜٛٔ/ٔ)قاؿ الخصضب في "الفكيو كالستفقو" , الجػزية

== 
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 , كإقخاره لدضجنا معاذ-صلى هللا عليو كسلع-كجو الجاللة: ترػيب الشبي 
 بالرػاب, فجؿ ذلظ على حجية الكياس

فإف الرحابة قج تكخر  :(ٔ)اإلجساع الجليل الثالث عمى حجية الكياس
عغ عغ ما ركي مشيع القػؿ بو مغ غضخ إنكار فكاف ذلظ إجساعا, بيانو 

عبج هللا بغ عتبة بغ مدعػد, أنو قاؿ: اختلفػا إلى ابغ مدعػد في ذلظ 
فإني »: ال بج مغ أف تقػؿ فضيا؟ قاؿ: شيخا أك قخيبا مغ ذلظ, فقالػا

ال شصط, كليا السضخاث, أقزي ليا مثل صجقة امخأة مغ ندائيا, ال ككذ ك 
كعلضيا العجة ", فإف يظ صػابا, فسغ هللا عد كجل, كإف يكغ خصأ, فسشي 

 (ٕ).«كمغ الذيصاف, وهللا عد كجل, كرسػلو بخيئاف

                                                                                                                         
== 

كاحتجػا بو, فػقفشا بحلظ على صحتو عشجىع كسا كقفشا على صحة قػؿ رسػؿ هللا 
لو في البحخ: "ىػ الصيػر ماؤه, الحل َصلَّى هللُا َعَلْيِو َكَسلََّع: "ال كصية لػارث", كقػ 

مضتتو" كقػلو: "إذا اختلف الستبايعاف في الثسغ كالدلعُة قائسة, تحالفا كتخادا البيع", 
كقػلو: "الجية على العاقلة", كإف كانت ىحه األحاديث ال تثبت مغ جية اإلسشاد, 

اد ليا, فكحلظ لكغ لسا تلقتيا الكافة عغ الكافة َغُشػا برحتيا عشجىع عغ شلب اإلسش
كقاؿ ابغ الكيع في , حجيث معاذ لسا احتجػا بو جسيعًا َغُشػا عغ شلب اإلسشاد لو

ْضَغ, فيع أصحاب  (,ٕٕٓ/ٔ)"إعبلـ السػقعضغ"  فيحا حجيث كإف كاف عغ غضخ ُمَدسَّ
معاذ, فبل يزخه ذلظ, ألنو يجؿ على شيخة الحجيث كأف الحي حجث بو الحارث بغ 
عسخك, جساعة مغ أصحاب معاذ, ال كاحجمشيع, كىحا أبلغ في الذيخة مغ أف يكػف 

لرجؽ عغ كاحج مشيع لػ سسي, كيف كشيخة أصحاب معاذ بالعلع كالجيغ كالفزل كا
كال ُيعخؼ في أصحابو متيع كال كحاب كال مجخكح, بل , بالسحل الحي ال يخفى

أبػ عػف: ىػ , أصحابو مغ أفاضل السدلسضغ كخيارىع, كال يذظ أىل الشقل في ذلظ
 .دمحم بغ عبضج هللا الثقفي

 .(ٖٙٓ)ص:  بترخؼ يدضخ نياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿيشطخ انطخ: ( ٔ)

دمحم بغ وحجيث صحيح, (, كىػ ٕٙٚٗ, رقع )(ٜٖٓ/ ٚ)أخخجو أحسج في مدشجه ( ٕ)
قج تػبع, كبكية  -كإف سسع مغ سعضج, كىػ ابغ أبي عخكبة بعج اختبلشو  -جعفخ 

رجالو ثقات رجاؿ الرحيح, قتادة: ىػ ابغ دعامة الدجكسي, كخبلس: ىػ ابغ 
== 



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

454 

أف السجتيج إذا غلب على ضشو كػف  كىػ :(ٔ)مؽ السعقؾل الجليل الخابع
الحكع في األصل معلبل بالعلة الفبلنية ثع كجج تلظ العلة بعضشيا في الفخع, 
يحرل لو بالزخكرة ضغ ثبػت ذلظ الحكع في الفخع, كحرػؿ الطغ 
بالذيء مدتلـد لحرػؿ الػىع بشكيزو, كحضشئح فبل يسكشو أف يعسل بالطغ 

, كال أف يتخؾ العسل بيسا الستلدامو كالػىع الستلدامو اجتساع الشكيزضغ
ارتفاع الشكيزضغ, كال أف يعسل بالػىع دكف الطغ؛ ألف العسل بالسخجػح 
مع كجػد الخاجح مستشع شخعا كعقبل, فتعضغ العلع بالطغ, كال معشى 

 .لػجػب العسل بالكياس إال ذلظ

  

                                                                                                                         
== 

 عسخك الَيَجخي, كأبػ حداف األعخج: ىػ مدلع بغ عبج هللا

 .(ٖٚٓنياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ )ص: يشطخ: انطخ: ( ٔ)
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 .السظمب الثالث

كما يتفخع على ىحا العبادات الصيارة كسائخ الشطخ في جخياف الكياس في 
التي تؤثِّخ على مػقف الباحث مغ القزايا التي لسيسة, مغ القزايا ا

فيو  كياس كاعتباره أك إىسالو كاشخاحويتعخض ليا كيحتاج فضيا إلعساؿ ال
 تفرضل:

قج جخى خبلؼ بضغ العلساء ىل القاعجة في أصػؿ األحكاـ أف تكػف غضخ 
عللة, أك األصل أنيا ُمَعلَّلة إال لجلضل ُمَعلَّلة ما لع يقع الجلضل على كػنيا م

مانع؟ قػالف حكاىسا اإلماماف الجبػسي كشسذ األئسة الحشفَضضغ, قاال: 
كاألشبو بسحىب الذافعي أنيا ُمَعلَّلة في األصل, إال أنو ال بج لجػاز 

 (ٔ)التعلضل في كل أصل مغ دلضل ُيَسضِّد.

لل ": ليحا الباب؛ فقاؿـ لشا ضابًصا كقج حاكؿ اإلماـ الذاشبي أف يقجِّ 
دلضل شخعي ثبت في الكتاب مصلًقا غضخ مقضج كلع ُيْجَعل لو قانػف كال 
ضابط مخرػص فيػ راجع إلى معشى معقػؿ ُككَِّل إلى نطخ السكلف, 
كىحا القدع ألثخ ما تججه في األمػر العادية التي ىي معقػلة السعشى؛ 

ػرات, كالطلع كالفحذاء لالعجؿ كاإلحداف كالعفػ كالربخ كالذكخ في السأم
كالسشكخ كالبغي كنقس العيج في السشييات, ككل دلضل ثبت فضيا مقضًَّجا 
غضخ مصلق كُجعل لو قانػف كضابط فيػ راجع إلى معشى تعبجي, ال 
ييتجي إليو نطخ السكلف لػ ُككل إلى نطخه؛ إذ العبادات ال مجاؿ للعقػؿ 

رض الصارئة علضيا؛ في أصليا, فزبًل عغ كيفياتيا, ككحلظ في العػا

                                 
/ ٕ(, كأصػؿ الفقو لئلماـ الدخخدي )ٖٔٓتقػيع األدلة لئلماـ الجبػسي )ص: (ٔ)

 (.ٗٓٗ/ ٚ(, كالبحخ السحيط )ٗٗٔ
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ألنيا مغ جشديا كألثخ ما يػجج في األمػر العبادية, كىحا القدع الثاني 
لثضخ في األصػؿ السجنية؛ ألنيا في الغالب تقضضجات لبعس ما تقجـ 

 (ٔ)."ء أحكاـ كاردات على أسباب جدئيةإشبلقو أك إنذا

لحكسة كالسقرػد بقػؿ الفقياء أف الحكع السعضغ تعبجي أي ال يطيخ كجو ا
مغ تذخيعو غضخ مجخد التعبُّج كإضيار االمتثاؿ, كقج يكػف الحكع التعبجي 
في العبادات أك في ما ليذ بعبادة في أصلو كسا في استبخاء األمة التي 
اشتخاىا بائعيا في مجلذ البيع, كعادت إليو بفدخ أك إقالة قبل غضبة 

 السذتخي بيا.

فاء الحكسة علضشا فحدب, ال أف كعجـ اىتجائشا لسعشى التذخيع إنسا يعشي خ
معشاه ": بجي؛ كسا يقػؿ اإلماـ القخافيالحكع ُشخع ال لحكسة, فكل أمخ تع

 (ٕ)."سو, ال أنو ليذ فيو معشىنعلأف فيو معشى لع 

لسا كانت قاعجة الذخع رعاية السرالح في جانب األكامخ, ": كيقػؿ أيًزا
على سبضل الػجػب كالسفاسج في جانب الشػاىي على سبضل التفزل ال 

لـد أف نعتقج فيسا لع نصلع فيو على مفدجة  -لسا تقػلو السعتدلة-العقلي 
كال مرلحة إف كاف في جانب األكامخ أف فيو مرلحة, كإف كاف في 
جانب الشػاىي أف فيو مفدجة, كأف نقػؿ في أكقات الرلػات: إنيا مذتسلة 

أف فيو مرلحة ال  شاهعلى مرالح ال نعلسيا, ككحلظ كل َتَعبُِّجيٍّ مع
 (ٖ)".نعلسيا

                                 
 .(ٙٗ/ ٖالسػافقات )(ٔ)

 .(ٔٗٔ/ ٕالفخكؽ )(ٕ)

 .(ٓٛ/ ٕ)السخجع الدابق ( ٖ)
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ككصُف أحج العلساء لعبادة ما بأف علة حكسيا تعبجية يكػف أمًخا 
اجتياديِّا, فإنو قج تختلف العقػؿ في إلحاؽ عبادة مغ العبادات بيحا القدع 
أك غضخه, كذلظ يخجع الختبلؼ السجارؾ كاألفياـ, فقج يصلع عالع على 

إلى علة كحكسة لع ييتج إلضيا شيء لع يصلع عليو غضخه, كقج ييتجي 
 (ٔ)ػاه.س

يو أف ال يدأؿ عغ كمتى قلشا إف حكًسا ما تعبجي, صارت القاعجة ف
 (ٕ)معشاه.

كالسقرػد بالكياس في العبادات تعقل معشاىا ككػف ىحا السعشى ىػ 
السقرػد بذخع حكع األصل, فُيْجَعُل ذلظ السعشى الستعقل كصًفا جامًعا, 
بحضث يربح ىػ العلة التي يشبشي علضيا الكياس, ثع بالكياس على حكع 

الحي لع  -مع استكساؿ شخكط الكياس-األصل َيِتعُّ تعجيتو إلى الفخع 
َشز على الحكع فيو, فالكياس ال يجخي فيسا ال يعقل معشاه مغ العبادات يُ 

كغضخىا؛ ألف الكياس فْخعف عغ تعقل السعشى, فسا ال يجرؾ معشاه يربح 
تعبجيِّا ال يجخي الكياس فيو, كليذ السخاد بالكياس في العبادات إحجاث 

ادات عبادة زائجة عغ العبادات الػاردة, أك إثبات كيفيَّة خاصة للعب
السذخكعة, فبل يرح إثبات عبادة مبتجأة بو؛ كربلة سادسة أك حج 
آخخ, فإنسا يتع معخفتيسا بالتػقيف ال بالخأي كاالجتياد, فإنو ال يجػز 

 (ٖ)ت العبادات بصخيق الكياس.ابتجاء إثبا

                                 
 (.ٜٖٓمشطػر إليي )ص:  (الكياس في العبادات للعبلمةٔ)

 (.ٕٖٚ/ ٖ(حاشية الخشضجي على نياية السحتاج )ٕ)

 (.ٜٖٔنبخاس العقػؿ للذيخ عيدى مشػف )ص: انطخ:  (ٖ)
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 العبادات مختلف فيو على محىبضغ: الصيارة كسائخ كالكياس في

لعبادات كالسقجرات؛ يقػؿ الذيخ فضخى الحشفية السشع في أصػؿ ا -
األسسشجي الحشفي: اختلف الشاس في إثبات أصػؿ العبادات كغضخىا مغ 
السقجرات؛ كالحجكد كالكفارات بالكياس, فحىب الكخخي كجسلة مغ 

 (ٔ)الستكلسضغ إلى السشع مشو, كحكاه الكخخي عغ أبي حشيفة رحسو هللا.

 (ٕ).السعتدلي الُجبَّائي السشَع إلى كَنَدَب اإلماـ الفخُخ الخازيُّ 

كذىب الذافعي كأصحابو إلى جػاز الكياس فيسا كاف معقػؿ السعشى  -
مصلًقا سػاء كاف في العبادات أك غضخىا, كمشع الكياس في غضخ معقػؿ 
السعشى مصلًقا, كىػ محىب جسيػر األصػلضضغ, كاختاره اإلماـ الخازي 

 (ٖ)كأتباعو, كالتاج الدبكي.

الذافعية مع السانعضغ في أف ما كاف كأعجاد الخكعات فغضخ كليحا يتفق 
معقػؿ السعشى فلحلظ ال يسكغ استشباط علة مشيا, ككل ما كاف غضخ 
معقػؿ السعشى ال يرح الكياس عليو لعجـ معخفة العلة, فسغ شخط الكياس 
عشجىع أف ال يكػف السكيذ عليو تعبجيِّا, كاألمػر التعبجية ال يجخليا 

 الكياس.

ذأ اختبلؼ العلساء حػؿ جػاز إجخاء الكياس في العبادات كعجمو كمش
 يخجع ألمخيغ:

                                 
 (.ٖٕٙبحؿ الشطخ في األصػؿ )ص: انطخ:  (ٔ)

 (.ٖٛٗ/ ٘السحرػؿ )انطخ:  (ٕ)

 .(ٖٚ٘/ ٔ(, كنياية الدػؿ لئلماـ اإلسشػي )ٖٛٗ/ ٘السحرػؿ )انطخ:  (ٖ)
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األكؿ: اختبلفيع في كػف جسيع العبادات كأصػليا معقػلة السعشى فيجػز 
إجخاء الكياس فضيا, أك أف بعزيا غضخ معقػلة السعشى فبل يجػز إجخاء 

ف على أ -على ما يطيخ مغ نرػصيع-الكياس فضيا؟ مع اتفاؽ الكل 
معقػؿ السعشى يجخي فيو الكياس, كغضخ معقػؿ السعشى يسشع فيو الكياس, 
كإنسا اختلفػا في أفخاد ذلظ, ىل ىػ مغ معقػؿ السعشى فيجخي فيو 

 (ٔ)الكياس, أك غضخ معقػؿ السعشى فبل يجخي فيو الكياس.

قياسية فيقاؿ: إف  ثاني: كىػ مفخَّع على األكؿ: ىل داللة الشزاألمخ ال
ابَت بيا ثابتف بالكياس, أك ىي لفطية فيقاؿ: إف الحكَع الثابَت الحكَع الث

 بيا غضُخ ثابٍت بالكياس؟

ىي: ما َيْثُبُت بسعشى اللفظ لغًة, ال اجتياًدا  فضخى الحشفية أف داللة الشز
كال استشباًشا بالخأي, فيي داللة اللفظ على ثبػت حكع السشصػؽ بو 

التي يسكغ فيسيا عغ شخيق  للسدكػت عشو؛ الشتخاليسا في علة الحكع
اللغة مغ غضخ حاجة إلى االجتياد الذخعي, كذلظ سػاء ألاف السدكػت 
عشو مداكًيا للسشرػص عليو للتداكي في العلة أـ أكَلى بالحكع مشو لقػة 

 العلة فيو.

فالحشفية يخكف أف الحكع الثابت بجاللة الشز عشج الحشفية لع يثبت برػرة 
عبارة الشز, كسا أنو ليذ ثابًتا عغ شخيق الشز كذات الشطع كسا في 

االجتياد كاالستشباط بالخأي ليكػف ثابًتا بالكياس, كإنسا ثبت مغ شخيق علة 

                                 
, كنياية الدػؿ (ٖٛٗ/٘)السحرػؿ , ك (ٖٕٙبحؿ الشطخ في األصػؿ )ص: اجع يخ ( ٔ)

, كشخح الكػكب السشضخ (ٕٚ٘/ٕ), كشخح السحلي على جسع الجػامع (ٖٚ٘/ ٔ)
(ٗ/ٕٕٗ). 
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الحكع؛ كىحا ألف السعشى السعلػـ بالشز لغة بسشدلة العلة السشرػص 
علضيا شخًعا عشجىع, فيي داللة تعتسج على معشى الشز كما ُيفيع مشو 

كليدت قياسية, فَتْثُبُت أحكاـ العبادات بيا  بحدب اللغة, فيي لفطية
 بخبلؼ الكياس األصػلي.

كأما عشج الذافعية كبعس الحشابلة فإف الحكع في السدكػت عشو ُيعخؼ 
عغ شخيق االجتياد أك الكياس الذخعي, ال بسجخد معخفة اللغة, كالكياس 

فليذ ىػ معًشى ُيدتشبط بالخأي؛ لضتعجَّى بو الحكُع إلى ما ال َنزَّ فيو, 
استشباًشا باعتبار معشى الشطع لغة؛ كليحا اختز العلساء بسعخفة 
االستشباط بالخأي, كعليو: فإف "داللة الشز" عشجىع قياسية, فستى ثبتت 

 أحكاـ العبادات بػ"داللة الشز" يرح القػؿ بأنيا ثبتت بالكياس.

دلة كقج استجؿ الجسيػر إلجخاء الكياس في العبادات إذا ُعقل السعشى بأ
 لثضخة مشيا:

ما أخخجو الذيخاف عغ عسار بغ ياسخ رضي هللا عشيسا أنو قاؿ:  -ٔ
َبَعَثِشي الشبيُّ صلى هللا عليو كآلو كسلع في حاجة فأجشبُت فلع أِجِج الساَء, 

 صلى هللا عليو-فتسخَّغُت في الرعضج كسا تتسخَّغ الجابُة, ثع أتضُت الشبيَّ 
, «َسا َكاَف َيْكِفيَظ َأْف َتُقػَؿ ِبَضَجْيَظ َىَكَحاِإنَّ »فحكخُت ذلظ لو, فقاؿ:  -كسلع

َساَؿ َعَلى اْلَيِسضِغ,  ُثعَّ َضَخَب ِبَضَجْيِو اأْلَْرَض َضْخَبًة َكاِحَجًة, ُثعَّ َمَدَح الذِّ
 (ٔ)َكَضاِىَخ َكفَّْيِو, َكَكْجَيو.

استعسل الكياَس في العبادات  -رضي هللا عشو-ككجو الجاللة: أف عساًرا 

                                 
 أخخجو مدلع في صحيحو( ٔ)
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قاس كيفية التصيضَخ بالتخاب على كيفية التصيضخ بالساء, فكسا أف  حضث
الساء َيعع البجف في الغدل مغ الجشابة, فكحلظ يقاس عليو التخاب فُيَعسع 

لع يشكخ على عسَّار رضي هللا  -كسلع صلى هللا عليو-لبجف, كالخسػؿ بو ا
صحيح, عشو استعسالو الكياس في العبادات, كإنسا أخبخه أف قياسو غضخ 

خار مغ الخسػؿ كالخصأ في مدألة ال يجؿ على بصبلف الكياس, بل إنو إق
لسا  صياراتلع يشكخ عليو الكياس في ال حضث ,-صلى هللا عليو كسلع-

ىحا على جػاز الكياس في  قاس فضيا, فجؿ -رضي هللا عشو-رأى عساًرا 
 ؛ ألنو ال يجػز تأخضخ البياف عغ كقت الحاجة.صيارةال

بأخبار اآلحاد ككحلظ يجػز إثباتيا  صيارةإثبات أحكاـ ال أنو يجػز -ٕ
بطػاىخ الشرػص, كإف كاف شخيق ىحه األدلة غلبة الطغ كيجػز فيو 

بخبخ الػاحج, كضػاىخ الشرػص  صيارةأ, فلسا جاز إثبات أحكاـ الالخص
 جاز إثباتيا بالكياس بجامع أف كبل مشيسا دلضل ضشي.

دلت على جػاز الكياس في جسيع  عسػـ أدلة حجيَّة الكياس, فيي -ٖ
األحكاـ الفقيية كلع تفخؽ بضغ ما يخز العبادات أك السعامبلت أك 
غضخىا, كالسخجع في ذلظ ىػ معخفة العلة التي مغ أجليا شخع الحكع في 
األصل, فستى عخفشا العلة في الحكع السشرػص عليو, ككججنا ىحه العلة 

 (ٔ)شخكط الكياس.مع استكساؿ في الفخع, فإنو يرح الكياس 

 كقج استجؿ الحشفية بسا يلي:

العبادات مذتسلة على تقجيخات ال ُيعقل معشاىا؛ كأعجاد الرلػات  -ٔ
                                 

(, كالتقخيخ كالتحبضخ البغ أمضخ حاج ٜٕٔ/ ٘البحخ السحيط لئلماـ الدركذي )انطخ:  (ٔ)
 .(ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ ٕ(, كشخح السحلي على الجسع )ٓٔٔ-ٜٓٔ/ ٔ)
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كالخكعات كأنربة الدكػات, فكانت مغ األمػر التعبجية التي ال نعلع العلة 
التي مغ أجليا ُشِخعت, فبل يجخي الكياس فضيا, فإف الكياس فخع تعقل 

 رؾ علتو ال يقاس عليو.السعشى, فسا لع تج

يعشي -كالجاللة على صحة ما ذىبشا إليو "يقػؿ اإلماـ األسسشجي الحشفي: 
أف الكياس إثبات الحكع بأمارة يغلب  -مشع الكياس في أصػؿ العبادات

على الطغ ثبػت الحكع بيا إذا عخض على العقل, كالعقل ال ييتجي إلى 
 را بخسذ... فبل يسكغإيجاب صبلة سادسة, كإلى كػف نراب اإلبل مقج

 (ٔ)."إثباتيا بالكياس

كيجاب عشو: بأنشا ال نكيذ في مقاديخ العبادات أك في غضخىا إال إذا 
علسشا العلة التي مغ أجليا ُشِخع الحكع, فإذا علسشا العلة في األصل, 

أتسسشا عسلية  -مع استكساؿ بكية الذخكط-ككججنا نفذ العلة في فخٍع 
لع العلة فبل خبلؼ في أنو ال يجػز الكياس في مثل الكياس, كأما إذا لع نع

 (ٕ)ذلظ؛ ألنو َفَقَج ركًشا مغ أىع أركانو, كىي العلة.

, مثل الربلة استخجاـ الكياس في العبادات ُيْثِبت عبادة مبتجأة  -ٕ
باإليساء بالحاجب, كما شابو ذلظ فإنيا مغ األمػر السيسة التي تتػفخ 
الجكاعي على نقليا, فلػ كانت مذخكعة لػجب على الشبي صلى هللا عليو 
كآلو كسلع أف يبضَّشيا, كيشقل ذلظ أىل التػاتخ إلضشا حتى يرضخ ذلظ معلػًما 

 بيا باشل. لشا قصًعا, فلسا لع يكغ كحلظ علسشا أف القػؿ

كيجاب عشو: بأف عجـ الشقل ال يجؿ على عجـ الجػاز, ككحلظ فإف ما 
                                 

 (.كما بعجىا -ٖٕٙ)ص: بترخؼ  بحؿ الشطخ في األصػؿانطخ:  (ٔ)

 (.٘ٗ, ٖٗ/ ٗ) , بترخؼنياية الدػؿ يشطخ:  (ٕ)
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اعتخضتع بو مشتقس بػجػب الػتخ عشجكع؛ حضث إف الػتخ كاجب عشجكع 
 (ٔ)ع أف كجػبو لع يعلع قصًعا.م

 السقاديخ متداكية فبل يطيخ في العقل تسضد مقجار عغ مقجار. -ٖ

إذا ضيخ كجو التسضضد, فإف استػت كيجاب عشو: بأنا ال نجخي الكياس إال 
السقاديخ على كجو ال يتخجح بعزيا على بعس فبل قياس, كسا قاؿ 
اإلماـ أبػ حشيفة في تقجيخ مدح الخأس بثبلثة أصابع قياًسا على مدح 

 (ٕ)الخف.

إف مقاديخ العبادات قج شخعت لسرلحة يعلسيا هللا, كىي حق هلل  -ٗ
عات كأنربة الدكػات, كبسا أنشا ال تعالى, كأعجاد الرلػات كأعجاد الخك

نجرؾ كال نعلع السرلحة التي شخعت ىحه السقاديخ كالعبادات ليا, كال 
مجخل للكياس في معخفة السرالح كحقػؽ هللا, فِسغ َثعَّ فبل يجػز إجخاء 

 الكياس في مقاديخ العبادات.

كيجاب عشو: بأف استجاللكع ىحا في نفي الكياس في أحكاـ العبادات 
إلى إبصاؿ استخجاـ الكياس في جسيع األحكاـ الذخعية؛ كذلظ أف  يفزي

جسيع األحكاـ مبشية على السرالح التي ال يعلسيا إال هللا, كقج بصل ىحا 
لكياس في جسيع االستجالؿ, كأجضب عشو في أثشاء الخد على مشكخي ا

 (ٖ)األحكاـ.

                                 
 (.ٓٗٔنبخاس العقػؿ للذيخ عيدى مشػف )ص: انطخ:  (ٔ)

 (.ٔٗٔنبخاس العقػؿ للذيخ عيدى مشػف )ص: انطخ: (ٕ)

 (.ٕ٘ٗ/ ٕالسحلي على الجسع" ) شخحانطخ:  (ٖ)
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كعلى ذلظ: فتعلضل قػؿ القائل إنو ال يذخع الكياس في العبادات بأف 
العبادات مبشية على نرػص الكتاب كالدشة فبل يجخليا الشطخ كاالعتبار 
تعلضل ضعيف؛ ألف البشاء على نرػص الكتاب كالدشة ال يختز 
بالعبادات كحجىا, بل البشاء علضيا جاٍر في جسيع األحكاـ الذخعية مغ 

كالسعامبلت كالسشالحات كغضخىا, كليحا فاالستجالؿ بسشع الكياس العبادات 
في العبادات بكػنيا مبشية علضيسا ىػ كبلـ ضعيف, كال بج في كل مدألة 
مغ الشطخ فضيا ىل ىي مسا يعقل معشاه أك مسا ال يعقل معشاه, كليحا فبل 
 بج مغ الشطخ الفقيي في كل مدألة على حجة, كجسع األدلة الذخعية فضيا,

 كالشطخ في أشباىيا كنطائخىا, كتجبخ معشاىا كعلتيا كحكستيا.

ما دامت  العباداتالصيارة كسائخ سا سبق: فإف الكياس يجخي في مك 
 معقػلة السعشى كاستكسل الكياُس أركاَنو كشخكَشو.
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 .الثاني السبحث

واليخة  والخشديخ اختالف الفقياء في طيارة عيؽ الكمبالسظمب األول: 
 :ؼوكحلػ سؤرى، والدباع

, كاختلفػا فيسا عجا ذلظ (ٔ)بييسة األنعاـعلساء على شيارة أسآر اتفق ال
اختبلفا كثضخا, فسشيع مغ زعع أف كل حضػاف شاىخ الدؤر, كمشيع مغ 
استثشى مغ ذلظ الخشديخ فقط, كىحاف القػالف مخكياف عغ مالظ, كمشيع 

كمشيع مغ مغ استثشى مغ ذلظ الخشديخ كالكلب, كىػ محىب الذافعي 
, كمشيع مغ السالكية استثشى مغ ذلظ الدباع عامة, كىػ محىب ابغ القاسع

, فإف كانت اللحـػ محخمة فاألسآر  مغ ذىب إلى أف األسآر تابعة للحـػ
نجدة, كإف كانت مكخكىة فاألسآر مكخكىة, كإف كانت مباحة فاألسآر 

 (ٕ)شاىخة.

 كسبب اختبلفيع في ذلظ ىػ ثبلثة أشياء: 
 معارضة الكياس لغاىخ الكتاب.أحجىا  -

 والثاني معارضتو لغاىخ اآلثار. -

 والثالث معارضة اآلثار بعزيا بعزا في ذلػ. -

أما الكياس: فيػ أنو لسا كاف السػت مغ غضخ ذكاة ىػ سبب نجاسة عضغ 
الحضػاف بالذخع, كجب أف تكػف الحياة ىي سبب شيارة عضغ الحضػاف, 
كإذا كاف ذلظ كحلظ فكل حي شاىخ العضغ, ككل شاىخ العضغ فدؤره 

                                 
السغشي البغ , ك (ٕٚٔ/ ٔ, شخح السيحب )(ٛٔ/  ٔ)االختيار تعلضل السختار يشطخ: ( ٔ)

 .ٚٗ/  ٔ)قجامة 

 , كما بعجىا(.ٖٙ/ ٔ)بجاية السجتيج كنياية السقترج انطخ:  (ٕ)
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 شاىخ.
حلظ أف هللا تعالى يقػؿ في ف :غاىخ الكتابمعارضة الكياس لأما 

كما ىػ رجذ في عضشو فيػ نجذ لعضشو, كلحلظ  ,(ٔ){}فإنو رجذالخشديخ: 
استثشى قػـ مغ الحضػاف الحي الخشديخ فقط, كمغ لع يدتثشو حسل قػلو " 

 رجذ " على جية الحـ لو.
 .اآلثار الكياس في الكمب واليخ والدباعمعارضة 

عليو  -أما الكلب: فحجيث أبي ىخيخة الستفق على صحتو, كىػ قػلو 
إذا كلغ الكلب في إناء أحجكع فلضخقو كليغدلو سبع : »-الربلة كالدبلـ 

 (ٕ)«مخات

كأما اليخ: فسا ركاه قخة عغ ابغ سضخيغ عغ أبي ىخيخة قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 
َتْضغ ِفي اْلِيخَِّة َمخًَّة َأكْ : »-صلى هللا عليو كسلع  - كقخة ثقة عشج أىل  (ٖ)«َمخَّ

 الحجيث.

صلى هللا  -سئل رسػؿ هللا »عغ أبيو قاؿ:  كأما الدباع فحجيث ابغ عسخ
عغ الساء كما يشػبو مغ الدباع كالجكاب فقاؿ: إف كاف الساء  -عليو كسلع 

 (ٗ).«قلتضغ لع يحسل خبثا

صلى  -سئل أنو  سشيا أنو ركي عشوف البابوأما تعارض اآلثار في ىحا 
ة تخدىا الكبلب عغ الحياض التي بضغ مكة كالسجيش -هللا عليو كسلع 

                                 
 .٘ٗٔ آية األنعاـ:سػرة  (ٔ)

 (.ٜٕٚ(, رقع )الكلبحكع كلػغ , باب )(ٖٕٗ/ ٔ)أخخجو مدلع في صحيحو, ( ٕ)

 (, كصححو.ٔٚ٘أخخجو الحالع في مدتجركو, كتاب )الصيارة(, رقع )( ٖ)

 (, كىػ صحيح.٘ٓٙٗأخخجو أحسج في مدشجه, رقع )( ٗ)
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كنحػ  (ٔ)«بصػنيا كلكع ما غبخشيػرليا ما حسلت في »كالدباع, فقاؿ: 
يا صاحب »ركاه مالظ في مػشئو, كىػ قػلو: ىحا حجيث عسخ الحي 

بي قتادة كحجيث أ (ٕ)«إنا نخد على الدباع, كتخد علضشاالحػض ال تخبخنا ف
أف كبذة سكبت لو كضػءا فجاءت ىخة لتذخب أيزا الحي خخجو مالظ: 

صلى هللا  -مشو فأصغى ليا اإلناء حتى شخبت, ثع قاؿ: إف رسػؿ هللا 
إنيا ليدت بشجذ إنسا ىي مغ الصػافضغ عليكع أك »قاؿ:  -عليو كسلع 

 (ٖ).«الصػافات

الكياس فاختمف العمساء في تأويل ىحه اآلثار ووجو جسعيا مع 
 :(ٗ)السحكؾر

فحىب مالظ باألمخ بإراقة سؤر الكلب كغدل اإلناء مشو, إلى أف ذلظ 
عبادة غضخ معللة, كأف الساء الحي يلغ فيو ليذ بشجذ, كلع يخ إراقة ما 
عجا الساء مغ األشياء التي يلغ فضيا الكلب في السذيػر عشو, كذلظ كسا 

نو إف فيع مشو أف الكلب قلشا لسعارضة ذلظ الكياس لو, كألنو ضغ أيزا أ
نجذ العضغ عارضو ضاىخ الكتاب, كىػ قػلو تعالى: }فكلػا مسا أمدكغ 

[ يخيج أنو لػ كاف نجذ العضغ لشجذ الرضج بسساستو, ٗعليكع{ ]السائجة: 

                                 
(, كىػ ٜٔ٘, باب )باب الحياض(, رقع )(ٖٚٔ/ ٔ)أخخجو ابغ ماجو في سششو, ( ٔ)

إسشاده عبج الخحسغ. قاؿ في الدكائج في ضعيف, قاؿ الذيخ دمحم فؤاد عبج الباقي: "
 "قاؿ ابغ الجػزي أجسعػا على ضعفو ,فيو الحالع ركى عغ أبيو أحاديث مػضػعة

(, كالحجيث ٗٔ, باب )الصيػر للػضػء(, رقع )(ٕٗ/ ٔ)أخخجو مالظ في السػشأ, ( ٕ)
 صحيح مترل اإلسشاد, كرجالو ثقات.

 حيح.(, كالحجيث صٖٕٕٙٙ, رقع )(ٖٙٔ/ ٖٚ)أخخجو احسج في مدشجه ( ٖ)
 (.ٖٙ/ ٔ)بجاية السجتيج كنياية السقترج انطخ: (ٗ)
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كأيج ىحا التأكيل بسا جاء في غدلو مغ العجد, كالشجاسات ليذ يذتخط في 
عبادة, كلع يعخج على سائخ غدليا العجد فقاؿ: إف ىحا الغدل إنسا ىػ 

 تلظ اآلثار لزعفيا عشجه.

كأما الذافعي فاستثشى الكلب مغ الحضػاف الحي كرأى أف ضاىخ ىحا 
الحجيث يػجب نجاسة سؤره, كأف لعابو ىػ الشجذ ال عضشو فيسا أحدب, 
كأنو يجب أف يغدل الرضج مشو, ككحلظ استثشى الخشديخ لسكاف اآلية 

 السحكػرة.

: فإنو زعع أف السفيػـ مغ تلظ اآلثار الػاردة بشجاسة سؤر كأما أبػ حشيفة
الدباع كاليخ كالكلب ىػ مغ قبل تحخيع لحػميا, كأف ىحا مغ باب 
الخاص أريج بو العاـ فقاؿ: األسآر تابعة للحػـ الحضػاف, كأما بعس 
الشاس فاستثشى مغ ذلظ الكلب كاليخ كالدباع على ضاىخ األحاديث 

 الػاردة في ذلظ.

بعزيع فحكع بصيارة سؤر الكلب كاليخ, فاستثشى مغ ذلظ الدباع  كأما
 فقط.

أما سؤر الكلب فللعجد السذتخط في غدلو, كلسعارضة ضاىخ الكتاب لو, 
كلسعارضة حجيث أبي قتادة لو, إذ علل عجـ نجاسة اليخة مغ قبل أنيا 

 مغ الصػافضغ, كالكلب شػاؼ.

كأما اليخة فسرضخا إلى تخجيح حجيث أبي قتادة على حجيث قخة عغ ابغ 
سضخيغ, كتخجيح حجيث ابغ عسخ على حجيث عسخ كما كرد في معشاه, 
لسعارضة حجيث أبي قتادة لو بجلضل الخصاب ؛ كذلظ أنو لسا علل عجـ 
الشجاسة في اليخة بدبب الصػاؼ فيع مشو أف ما ليذ بصػاؼ كىي الدباع 
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 حخمة, كمسغ ذىب ىحا السحىب ابغ القاسع.فأسآرىا م

كأما أبػ حشيفة فقاؿ كسا قلشا بشجاسة سؤر الكلب, كلع يخ العجد في غدلو 
شخشا في شيارة اإلناء الحي كلغ فيو ؛ ألنو عارض ذلظ عشجه الكياس في 
غدل الشجاسات, )أعشي: أف السعتبخ فضيا إنسا ىػ إزالة العضغ فقط( كىحا 

 بار اآلحاد لسكاف معارضة األصػؿ ليا.على عادتو في رد أخ

قاؿ القاضي: فاستعسل مغ ىحا الحجيث بعزا, كلع يدتعسل ما عارضتو 
 مشو األصػؿ كعزج ذلظ بأنو محىب أبي ىخيخة الحي ركى الحجيث.

فيحه ىي األشياء التي حخكت الفقياء إلى ىحا االختبلؼ الكثضخ في ىحه 
السدألة اجتيادية محزة يعدخ أف السدألة, كقادتيع إلى االفتخاؽ فضيا, ك 

(ٔ).يػجج فضيا تخجيح
 

  

                                 
 (.ٖٙ/ ٔ)بجاية السجتيج كنياية السقترج انطخ:  (ٔ)
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 .اختالف الفقياء في الشية في الؾضؾءالسظمب الثاني: 

الشية شخط في صحة الػضػء أـ ال؟ بعج اتفاقيع  الفقياءفي كػف اختلف 
على اشتخاط الشية في العبادات لقػلو تعالى: }كما أمخكا إال ليعبجكا هللا 

األعساؿ إنسا » :-صلى هللا عليو كسلع-كلقػلو  (ٔ)مخلرضغ لو الجيغ{
 (ٕ).«بالشيات

فحىب فخيق مشيع إلى أنيا شخط, كىػ محىب الذافعي كمالظ كأحسج كأبي 
ذخط, كىػ محىب أبي ثػر كداكد, كذىب فخيق آخخ إلى أنيا ليدت ب

 (ٖ).حشيفة كالثػري 

بحاتيا, كالعبادة تحتاج  لى أف الػضػء عبادة مقرػدةع :الجسيؾر حجة
عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو على السشبخ قاؿ: لسا ركي عغ إلى نية,

إنسا األعساؿ بالشيات, »يقػؿ:  -صلى هللا عليو كسلع-سسعت رسػؿ هللا 
 (ٗ)«.كإنسا لكل امخئ ما نػى 

 فسحىب الجسيػر التػقيف في كل عبادة كمشيا الػضػء.
لرحة  ذاتياإلى أف الػضػء ليذ عبادة مقرػدة في  :الحشفيةوحجة

                                 
 .٘(البضشة: ٔ)

 (.ٔ, باب )بجء الػحي(, رقع )(ٙ/ ٔ)أخخجو البخاري في صحيحو, ( ٕ)

 ٕ), كالبجائع (ٜٖٕ/  ٕ), كفتح القجيخ (ٕٙٔ/  ٔ)االختيار لتعلضل السختار انطخ: ( ٖ)
, كمغشي (ٛٔٗ/  ٕ), كمػاىب الجلضل (ٛٗٔ/  ٔ), كجػاىخ اإلللضل (ٖٛ/ 

, ككذاؼ القشاع (ٖٕٚ/  ٔ), كنضل السآرب (ٖٕٗ/  ٔ)ذخبضشي خصضب الالسحتاج لل
(ٕ  /ٖٔٗ.) 

 (.ٔ, باب )بجء الػحي(, رقع )(ٙ/ ٔ)أخخجو البخاري في صحيحو,  (ٗ)
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, فقاسػه الربلة, كإنسا السقرػد ىػ التصيخ, كالتصيخ يحرل بجكف نية
 .على العادات مع إقخارىع بأنو ال يكػف عبادة إال بالشية

التحقضق في ىحا السقاـ أف الػضػء : "-رحسو هللا–قاؿ العبلمة العضشي 
شيارة ال بػصف كػنو قخبة, كىحا؛ ألف ا للربلة بػصف كػنو جعل شخشً 

فاستعسالو في  ,ا, كىػ ما يحرل بو الصيارةالذارع سسى الساء شيػرً 
 ة,كسا أف الساء يخكي خلق ,محل قابل يحرل الصيارة قرج أك لع يقرج

 (ٔ)."فاستعسالو يحرل الخي قرج أك لع يقرج

الشية عبادة ذات أركاف فػجبت فضيا الػضػء "الشػكي:  اإلماـكقاؿ 
 ليذ عبادة: قلشا ال ندسع ىحا.الػضػء -أي الحشفية–لالربلة: فإف قالػا

ألف العبادة الصاعة أك ما كرد التعبج بو قخبة إلى هللا تعالى كىحا مػجػد 
 -صلى هللا عليو كسلع-في الػضػء: كفي صحيح مدلع أف رسػؿ هللا 

 قاؿ الصيػر شصخ اإليساف فكيف يكػف شصخ اإليساف كال يكػف عبادة.

كاألحاديث في فزل الػضػء كسقػط الخصايا بو كثضخة مذيػرة في 
ككل ىحا مرخح بأف الػضػء , الرحيح قج جسعتيا في جامع الدشة

 (ٕ)."عبادة

سبب خبلفيع في ذلظ, فقاؿ: -رحسو هللا–العبلمة ابغ رشج الحفضج  كذكخ
سبب اختبلفيع تخدد الػضػء بضغ أف يكػف عبادة محزة أعشي: غضخ "

معقػلة السعشى, كإنسا يقرج بيا القخبة فقط كالربلة كغضخىا, كبضغ أف 

                                 
 .(ٖٕٙ/ ٔالبشاية شخح اليجاية )انطخ:  (ٔ)

 .(ٖٗٔ/ ٔالسجسػع شخح السيحب )انطخ:  (ٕ)
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يكػف عبادة معقػلة السعشى كغدل الشجاسة, فإنيع ال يختلفػف أف العبادة 
لشية, السحزة مفتقخة إلى الشية, كالعبادة السفيػمة السعشى غضخ مفتقخة إلى ا

كالػضػء فيو شبو مغ العبادتضغ, كلحلظ كقع الخبلؼ فيو, كذلظ أنو يجسع 
(ٔ)."ا فضلحق بوعبادة كنطافة, كالفقو أف يشطخ بأييسا ىػ أقػى شبيً 

 

                                 
 .(٘ٔ/ ٔبجاية السجتيج كنياية السقترج )انطخ:  (ٔ)
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التدسية عشج الؾضؾء: الثالث السظمب . 

 اختلف الفقياء في حكع التدسية في أكؿ الػضػء: 

إلى أنيا سشة  كأحسج في ركاية ,كالذافعية ,حشفيةال فحىب جسيػر الفقياء
 .مغ سشغ الػضػء

كذىب الحشابلة إلى , السالكية في السذيػر إلى أنيا مدتحبةالدادة ذىب ك    
 (ٔ).أنيا كاجبة

أف الشبي  -رضي هللا عشو- عغ أبي سعضجكسبب الخبلؼ التخدد فيسا كرد 
 (ٕ).«ال كضػء لسغ لع يحكخ اسع هللا عليو»قاؿ:  -صلى هللا عليو كسلع-

عغ أنذ اب, كسا كرد إلى حسل الحجيث على االستحب :الجسيؾر فحجة
قاؿ:  -صلى هللا عليو كسلع-أف رسػؿ هللا  -رضي هللا عشو- بغ مالظ

 (ٖ)«.ال إيساف لسغ ال أمانة لو»

الحكخ في أثشائيا فبل يذتخط في العبادات التي ال يذتخط  كقاسػا ذلظ على
 .أكليا كالرػـ

الشز الػارد, فحسلػا األمخ على كأما الدادة الحشابلة فتػقفػا على 
                                 

, (ٕٕٔ/  ٔ)الذخح الرغضخ (, ك ٙٛ/  ٔ)رد السحتار على الجر السختار انطخ:  (ٔ)
, (ٜٕٙػ  ٕٛٙ/  ٔ), كمعػنة أكلي الشيى (ٖٓٔ/  ٔ)كحاشية الجسػقي 

 (.ٚ٘/  ٔ)ج , كمغشي السحتا(ٜٕٔػ  ٕٛٔ/  ٔ)كاإلنراؼ 

لجيالة يعقػب  (, كىػ ضعيفٜٛٔٗ, رقع )(ٖٕٗ/ ٘ٔ) أخخجو أحسج في مدشجه( ٕ)
بغ سلسة اللضثي ككالجه, ثع في اترالو نطخ, فقج قاؿ البخاري: ال يعخؼ لدلسة 

 .سساع مغ أبي ىخيخة, كال ليعقػب مغ أبيو
 صحيح.(, كالحجيث ٖٖٕٛٔ, حجيث رقع )(ٖٙٚ/ ٜٔ)أخخجو أحسج في مدشجه, ( ٖ)
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 الػجػب.

أي - أكؿ األفعاؿ التدسية في ابتجائو"قاؿ العبلمة أبػ السحاسغ الخكياني: 
كقػػاؿ إسػػحاؽ كأحسػػج فػػي ركايػػة:  ,....,, كىػػػ أف يقػػػؿ: بدػػع هللا-الػضػػػء

صػػلى هللا -بقػلػػوبصػػل كضػػػءه. كاحػػتج التدػػسية كاجبػػة, فػػإف تخكيػػا عسػػًجا 
سػغ لػع يػحكخ اسػع ال صبلة لسػغ ال كضػػء لػو, كال كضػػء ل»: -عليو كسلع

ػبلِة َفاْغِدػُلػا إَذا ُقْسُتْع إَلػى ا} كىحا غلط لقػلو تعالى: (ٔ)«هللا تعالى عليو لرَّ
 أف -رضػي هللا عشػو  -كركى ابػغ عسػخ , , كلػع يػحكخ التدػسية(ٕ){كُجػَىُكعْ 

مغ تػضأ كذكخ اسع هللا عليو كػانصيػرًا »الشبي صلى هللا عليو كسلع قاؿ: 
 عليػػػػػػػو كػػػػػػػاف شيػػػػػػػػًرا لجسيػػػػػػػع بجنػػػػػػػو, كمػػػػػػػغ تػضػػػػػػػأ كلػػػػػػػع يػػػػػػػحكخ اسػػػػػػػع هللا

كمعشػػػػى ىػػػػحا الصيػػػػارة مػػػػغ الػػػػحنػب؛ ألف رفػػػػع الحػػػػػجث ال  (ٖ),«ئوألعزػػػػا
يتبعس, فجؿ أف التدسية مػضػع الفزضلة, كألنيػا عبػادة ال يذػتخط الػحكخ 

أثشائيػػا فػػبل يذػػتخط فػػي أكليػػا كالرػػػـ. كأمػػا خبػػخىع فشحسلػػو علػػى نفػػي فػػي 
 (ٗ)".الفزضلة كالكساؿ

كتجب التدسية أي: قػؿ بدع هللا في : "-رحسو هللا–قاؿ العبلمة البيػتي
ال صبلة لسغ ال كضػء لو, كال »الػضػء. لحجيث أبي ىخيخة مخفػعا 

                                 
لجيالة يعقػب  (, كىػ ضعيفٜٛٔٗ, رقع )(ٖٕٗ/ ٘ٔ) أخخجو أحسج في مدشجه (ٔ)

بغ سلسة اللضثي ككالجه, ثع في اترالو نطخ, فقج قاؿ البخاري: ال يعخؼ لدلسة 
 .سساع مغ أبي ىخيخة, كال ليعقػب مغ أبيو

 .ٙآية  السائجة:سػرة  (ٕ)

(, كىحا ٜٜٔية على الػضػء( رقع ), باب )التدس(ٗٚ/ ٔ) أخخجو البضيقي في سششو( ٖ)
 .أبػ بكخ الجاىخي غضخ ثقة عشج أىل العلع بالحجيثالحجيث ضعيف, ف

 .(ٕٛ/ ٔبحخ السحىب للخكياني )انطخ:  (ٗ)
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 ,اكد كابغ ماجوركاه أحسج كأبػ د« كضػء لسغ لع يحكخ اسع هللا عليو
كألحسج كابغ ماجو مغ حجيث سعضج بغ زيج كأبي سعضج مثلو. قاؿ 
البخاري: أحدغ شيء في ىحا الباب: حجيث رباح بغ عبج الخحسغ, يعشي 

 حجيث سعضج بغ زيج.

كسئل إسحاؽ بغ راىػيو: أي حجيث أصح في التدسية؟ فحكخ حجيث أبي 
 (ٔ)".سعضج

  

                                 
 .(ٜٗ/ ٔشخح مشتيى اإلرادات = دقائق أكلي الشيى لذخح السشتيى )انطخ:  (ٔ)
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 : الجلػ في الؾضؾء.الخابعالسظمب 

 كقج اختلف الفقياء في حكع الجلظ في الػضػء ىل ىػ فخض أك سشة؟ 

فحىب جسيػر الفقياء الحشفية كالذافعية كالحشابلة كقػؿ عشج السالكية إلى أف 
 (ٔ).الجلظ سشة مغ سشغ الػضػء

كىػ قػؿ مالظ في , كقاؿ السالكية في السذيػر: ىػ فخض مغ فخائس
عليو  -لقػلو ك  الغدل, السجكنة بشاء على أنو شخط في حرػؿ مدسى

, (ٕ)«كادلكي جدجؾ بضجؾ»لعائذة رضي هللا عشيا :  -الربلة كالدبلـ 
كاألمخ على الػجػب, كألف علتو إيراؿ الساء إلى جدجه على كجو يدسى 

, فػقف الدادة السالكية على غدبل, كقج فخؽ أىل اللغة بضغ الغدل كاالنغساس
 .الشز السحكػر, كقاسػه على إزالة الشجاسة

الجلظ كاجب لشفدو حتى يدسى الفعل : "-رحسو هللا-قاؿ العبلمة الشفخاكي 
عليو الربلة  -قػلو »غدبل ألنو شخط في حكيقة الغدل عشج مالظ أخحا مغ 

كاألمخ « : كادلكي جدجؾ بضجؾ-رضي هللا تعالى عشيا  -لعائذة  -كالدبلـ 
 (ٖ)".للػجػب, كال فخؽ على السحىب بضغ الػضػء كالغدل

                                 
, (ٕٙ/  ٔ), كمغشي السحتاج (٘ٛ,  ٖٛ/  ٔ)الجر السختار كرد السحتار يشطخ: ( ٔ)

/  ٔ), ككذاؼ القشاع (ٓٔٔ/  ٔ), كالذخح الرغضخ (ٜٓ/  ٔ)كحاشية الجسػقي 
ٖٔ٘.) 

أكرده القاضي عبج الػىاب السالكي في  «ادلكي جدجؾ بضجؾ»( حجيث عائذة : ٕ)
( كلع يعده إلى أي مرجر  ٕٛ – ٕٚ/  ٔالسعػنة على محىب أىل السجيشة ) 

 أسشجه . حجيثي , كلع نيتج لسغ

 .(ٖٚٔ/ ٔالجكاني على رسالة ابغ أبي زيج القضخكاني )انطخ:الفػالو  (ٖ)
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ج الجسيػر بأف الػاجب في ذلظ التصيخ, كيحرل بالغدل بجكف دلظ, كاحت
 ,في االغتداؿ ليذ بذخط إال على قػؿ مالظقاؿ العبلمة الدخخدي "الجلظ 
 يكيدو بغدل الشجاسة العضشية.

كلشا أف الػاجب بالشز األشيار كالجلظ يكػف زيادة عليو كالجلظ لسقرػد 
عضغ يديليا باالغتداؿ فبل حاجة  إزالة عضغ مغ البجف كليذ على بجف الجشب

 (ٔ).إلى الجلظ

الدبب في اختبلفيع: اشتخاؾ اسع الغدل, كمعارضة ضاىخ األحاديث الػاردة 
في صفة الغدل لكياس الغدل على ذلظ في الػضػء, كذلظ أف األحاديث 

مغ حجيث  -عليو الربلة كالدبلـ  -الثابتة التي كردت في صفة غدلو 
جلظ, ال ليذ فضيا ذكخ -رضي هللا عشيا- كميسػنة ,-رضي هللا عشو- عائذة

 كإنسا فضيا إفاضة الساء فقط.

لاف إذا اغتدل مغ الجشابة, »قالت:  -رضي هللا عشيا-ففي حجيث عائذة 
بجأ فغدل يجيو, ثع يتػضأ كسا يتػضأ للربلة, ثع يجخل أصابعو في الساء, 

ثع يفيس  فيخلل بيا أصػؿ شعخه, ثع يرب على رأسو ثبلث غخؼ بضجيو,
رضي هللا - كالرفة الػاردة في حجيث ميسػنة, (ٕ)«الساء على جلجه كلو

قخيبة مغ ىحا, إال أنو أخخ غدل رجليو مغ أعزاء الػضػء إلى آخخ  -عشيا
 (ٖ).«الصيخ

  
                                 

 .(٘ٗ/ ٔالسبدػط للدخخدي )انطخ:  (ٔ)

 (.ٕٛٗ(, رقع )الػضػء قبل الغدل, باب )(ٜ٘/ ٔ) أخخجو مدلع في صحيحو (ٕ)

 .(ٓ٘/ ٔبجاية السجتيج كنياية السقترج )انطخ:  (ٖ)
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 السظمب الخامذ: التختيب بيؽ فخائض الؾضؾء.

الػضػء في السدح كالغدل, ىل  اختلف الفقياء في حكع التختضب بضشأعزاء
 ىػ كاجب أك سشة.

فحىب الذافعية كالحشابلة في إلى أف التختضب في الػضػء ركغ مغ أركانو 
كىػ قػؿ عثساف بغ عفاف كابغ عباس, كركاية عغ علي رضي هللا عشيع, 

 (ٔ) .ثػر كأبػ عبضج كإسحاؽ بغ راىػيو كبو قاؿ قتادة كأبػ
, حضث جاءت اآلية مختبة بضشيع, التؾقف عمى الشصوحجتيؼ في ذلػ 

تعالى: }فاغدلػا كجػىكع كأيجيكع إلى السخافق كامدحػا بخءكسكع كأرجلكع إلى 
صلى هللا -كألف كل مغ حكى كضػء رسػؿ هللا قتزى كجػبو, فا(ٕ)الكعبضغ{

صلى -حكاه مختبا مع كثختيع ككثخة السػاشغ التي حكػىا كفعلو -عليو كسلع
 .لػضػء السأمػر بو في اآليةبياف ل -هللا عليو كسلع

ا: الػضػء عبادة تذتسل على أفعاؿ متغايخة يختبط أف  ومؽ الكياس أيزا
, قاؿ العبلمة الذضخازي فضيا التختضب كالربلة كالحجبعزيا ببعس, فػجب 

عبادة تذتسل على أفعاؿ متغايخة يختبط بعزيا "الػضػء : -رحسو هللا-
 (ٖ)".ببعس فػجب فضيا التختضب كالربلة كالحج

كذىب الحشفية كالسالكية على السذيػر إلى أف التختضب سشة مغ سشغ 
 الػضػء, كليذ مغ أركانو كال مغ كاجباتو.

                                 
, (ٖٙٔ/  ٔ)كما بعجىا, كالسغشي البغ قجامة  (ٔٗٗ\ٔ) السجسػع للشػكي انطخ: ( ٔ)

, كمػاىب الجلضل (ٕٗٚػ  ٕٕٚ/  ٔ), كمعػنة أكلي الشيى (ٖٛٔ/  ٔ)كاإلنراؼ 
(ٔ  /ٕ٘ٓ.) 

 .ٙ(سػرة السائجة: ٕ)

 .(ٖٗ/ ٔالسيحب في فقة اإلماـ الذافعي للذضخازي )انطخ:  (ٖ)
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كسعضج بغ السدضب كالحدغ كعصاء  -رضي هللا عشو-كإليو ذىب ابغ مدعػد 
 (ٔ).الدىخي كربيعة كاألكزاعي كالثػري كمكحػؿ كالشخعي ك 
-اهلل االختبلؼ في االستشباط, ف كلكغ, ية السحكؾرةاآلوحجتيؼ في ذلػ 

كعصف بعزيا على  ,أمخ في اآلية بغدل أعزاء الػضػء -سبحانو كتعالى
بعس بالػاك كىي ال تقتزي تختضبا, فكيفسا غدل الستػضئ أعزاءه كاف 

 مستثبل لؤلمخ.
الجسع برفة التختضب جسع مقضج, كال : "-رحسو هللا-قاؿ العبلمة الكاساني 

يسكغ  -صلى هللا عليو كسلع  -إال بجلضل, كفعل الشبي يجػز تقضضج السصلق 
أف يحسل على مػافقة الكتاب, كىػ أنو إنسا فعل ذلظ لجخػلو تحت الجسع 
السصلق, لكغ مغ حضث إنو جسع بل مغ حضث إنو مختب, كعلى ىحا الػجو 
يكػف عسبل بسػافقة الكتاب, كسغ أعتق رقبة مؤمشة في كفارة اليسضغ أك 

ز باإلجساع, كذا ال يشفي أف تكػف الخقبة السصلقة مخادة مغ الطيار أنو يجػ 
الشز؛ ألف جػاز السؤمشة مغ حضث ىي رقبة ال مغ حضث ىي مؤمشة, كحا 

 (ٕ)".ىيشا
الػضػء شيارة فلع يجب فضيا تختضب على التختضب في الغدل, ف الكياسمؽ و 

بالػضػء  األمخ: "-رحسو هللا–قج أشار إلى ذلظ العبلمة الكاساني, ك لالجشابة
 (ٖ)".كالتصيضخ ال يقف على التختضب, للتصيضخ

  

                                 
 (.ٕٓٔ/  ٔ)الذخح الرغضخ , ك (ٖٛ/  ٔ)رد السحتار على الجر السختار انطخ: ( ٔ)

 .(ٕٕ/ ٔبجائع الرشائع في تختضب الذخائع )انطخ: ( ٕ)

 .(ٕٕ/ ٔبجائع الرشائع في تختضب الذخائع )انطخ: ( ٖ)



 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

477 

 .: التيسؼ قبل دخؾل الؾقتالسظمب الدادس

ىل يتذخط لرحة التيسع دخػؿ كقت العبادة السؤقتة, أك  فقياءاختلف ال
يرح تيسسو كلػ تيسع قبل دخػؿ كقتيا,فقضل: ال يذتخط, كىػ محىب أبي 

محىب السالكية, كالذافعية, حشيفة, كقضل: يذتخط دخػؿ كقتيا, كىػ 
 (ٔ).كالحشابلة

كسبب الخبلؼ اختبلفيع في شيارة التيسع, ىل ىي شيارة ضخكرة, كالحجث 
فتػقف ىؤالء على أنو ضخكرة فضيا ال يختفع, كإنسا يدتباح بيا فعل السأمػر,

أنيا شيارة بجؿ, تأخح حكع السبجؿ مغ كل كجو إلى  أكال تباح إال في كقتيا,
فسغ رأى أنو فُيقاس على الػضػء فيجػز قبل دخػؿ كقتو, حضغ كجػد الساء, 

شيارة ضخكرة, قاؿ: ال يجػز التيسع إال بعج دخػؿ كقت الربلة, كمغ رأى 
أنيا تقػـ مقاـ الساء عشج عجمو أك عشج العجد عغ استعسالو, قاؿ: بجػاز أف 

قبل الػقت, كأف يرلي بتيسسو ىحا فخكضًا كنػافل إلى حضغ كجػد الساء يتيسع 
 أك قياـ حجث ناقس ليحه الصيارة.

قػلو تعالى: }يا أييا الحيغ آمشػا إذا قستع إلى كاحتج أصحاب القػؿ األكؿ ب
 (ٕ).الربلة{ إلى قػلو تعالى: }فلع تججكا ماء فتيسسػا{

القائع إلى الربلة أمخ بالػضػء, فإف لع يججه تيسع, كىحا يقتزي أف ال ف
يفعلو إال بعج قيامو إلضيا, كعجـ الساء, كالػضػء إنسا جاز قبل الػقت؛ لػجػد 

                                 
الكافي في فقو , (٘٘/ ٔبجائع الرشائع في تختضب الذخائع )يشطخ تفرضل ذلظ في ( ٔ)

الكافي في فقو , (ٚٚاللباب في الفقو الذافعي )ص: , (ٖٛٔ/ ٔأىل السجيشة )
 .(ٕ٘ٔ/ ٔاإلماـ أحسج )

 .ٗٗ: آية الشداءسػرة  (ٕ)
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دلضل خاص على جػاز كقػعو قبل الػقت, فبقي التيسع على السشع, كلكػف 
صيارة الػضػء رافعًا للحجث, بخبلؼ التيسع, فإنو شيارة ضخكرة ك

ال يرح التيسع "العبلمة العسخاني الذافعي: , كفي ذلظ قاؿ السدتحاضة
كقاؿ أبػ حشيفة: , ػقت. كبو قاؿ مالظ, كأحسج, كداكدللربلة إال بعج دخػؿ ال

بلِة , يرح التيسع ليا قبل دخػؿ كقتيا دلضلشا: َقْػلو َتَعاَلى: }ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
فأجاز التيسع للقائع إلى الربلة, , ػا{إلى قػلو: }َفَتَيسَّسُ  ,(ٔ)َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع{

كأما الصيارة بالساء: فطاىخ اآلية , كإنسا يرح الكياـ إلضيا بعج دخػؿ كقتيا
يجؿ على: أنو ال يجػز قبل دخػؿ الػقت, إال أنا تخكشاه بالدشة كاإلجساع, 

لع يرح للربلة كبقي التيسع على ضاىخ اآلية. كألف التيسع شيارة ضخكرة, ف
 (ٕ)".بل دخػؿ كقتيا, كصيارة السدتحاضةق

أف التيسع بسشدلة الصيارة حتى يجج الساء, كاستجؿ أصحاب القػؿ الثاني: ب
كإذا كاف التيسع بجؿ عغ الػضػء, فالبجؿ لو حكع السبجؿ, فكسا أف الػضػء 

 .يجػز قبل دخػؿ الػقت فكحلظ بجلو الحي ىػ التيسع

 ,(ٖ)«أفزل األعساؿ الربلة على كقتيا»: -صلى هللا عليو كسلع  -كقػلو 
 أي على أكؿ كقتيا.

كال يسكغ أف تقع الربلة في أكؿ الػقت إال بتقجيع الصيارة على دخػؿ 

                                 
 .ٙ: آية السائجةسػرة  (ٔ)

 .(ٕٙٛ/ ٔالبياف في محىب اإلماـ الذافعي )انطخ:  (ٕ)

(, فزل الربلة لػقتيا, باب )(ٕٔٔ/ ٔ) متفق عليو, أخخجو البخاري في صحيحو ( ٖ)
بياف كػف اإليساف باب ), (ٜٓ/ ٔصحيح مدلع )(, كمدلع في صحيحو ٕٚ٘رقع )

 (.ٜٖٔ(, فرل )باهلل تعالى أفزل األعساؿ
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الػقت, كالصيارة شضئاف: الساء عشج كجػده, كالتخاب عشج عجـ الساء, فاقتزى 
يجػز التيسع قبل "بلمة داماد افشجي: قاؿ العذلظ جػاز تقجيع التيسع على الػقت

خبلفا للذافعي؛ ألنو شيارة ضخكرية فبل يرح قبل الػقت لعجـ  دخػؿ الػقت
الزخكرة كلشا أف الشرػص الػاردة في التيسع لع تفرل بضغ كقت ككقت 
فكانت مصلقة كالسصلق يجخي على إشبلقو ما لع يتقضج بقضج معتبخ كلع يػجج 

 (ٔ)"ىا ىشا فرار كالعاـ يبقى على عسػمو ما لع يخررو مخرز معتبخ
  

                                 
 (ٓٗ/ ٔمجسع األنيخ في شخح ملتقى األبحخ )انطخ:  (ٔ)



 

 أحكام الطوارة بني التوقيف والقياس

484 

 .: الشية في التيسؼالدابع السظمب

 الشية في التيسع:  كجػباختلف الفقياء في 

أف الشية فخض (ٔ)كالذافعية, كالحشابلةكالسالكية  -عجا زفخ-يخى الحشفية 
, كذلظ ألف التيسع الذخعي يشبئ عغ القرج في قػلو تعالى: في التيسع

كاألصل في األسساء الذخعية ما يشبئ عشو مغ  ,(ٕ)}َفَتَيسَُّسػا َصِعضًجا َشضًِّبا{
بخبلؼ , السعاني, فبل يتحقق التيسع دكف القرج, كالقرج الشية فبل بج مشيا

الػضػء فإنو مأمػر بغدل األعزاء كقج كجج, ثع التخاب ملػث كمغبخ 
كإنسا يرضخ مصيخا ضخكرة إرادة الربلة كذلظ بالشية, أما الػضػء فإف 

استغشى في كقػعو شيارة عغ الشية , لكغ يحتاج الساء مصيخ في نفدو ف
كيخى زفخ أف الشية ليدت بفخض في التيسع, , إلضيا في كقػعو عبادة كقخبة

, فقاس الجسيػر التيسع على عغ الػضػء فبل يخالف في كصفو بجاًل ألنو 
العبادات السقرػدة بحاتيا فافتقخت إلى الشية, كقاس زفخ التيسع على 

 لى الشية.الػضػء فبل يفتقخ إ

مغ الشية كىي  -أي التيسع-فيو ال بج قاؿ العبلمة أبػ الفزل الحشفي: "
كقاؿ زفخ: ال تذتخط الشية  ,أف يشػي رفع الحجث أك استباحة الربلة

كلشا أنو مأمػر بالتيسع كىػ القرج, كالقرج: الشية فبل بج مشيا,  ,لالػضػء

                                 
, كالذخح الكبضخ (ٗٔٔ/  ٔ), كاليجاية كفتح القجيخ (ٕٔ,  ٕٓ/  ٔ)االختيار انطخ: ( ٔ)

ية , كالقػانضغ الفقي(ٕٜٔ/  ٔ), كالذخح الرغضخ (ٗ٘ٔ/  ٔ)كحاشية الجسػقي 
, (ٖٚٔ/  ٔ), ككذاؼ القشاع (ٜٜػ  ٜٚ/  ٔ), كمغشي السحتاج (ٕ٘ص )

 (.ٖٔ/  ٔ)كالخكض السخبع 

 .ٖٗ آية: الشداءسػرة  (ٕ)
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التخاب ملػث بخبلؼ الػضػء فإنو مأمػر بغدل األعزاء كقج كجج,ثع 
كمغبخ, كإنسا يرضخ مصيخا ضخكرة إرادة الربلة كذلظ بالشية بخبلؼ 
الػضػء؛ ألف الساء مصيخ في نفدو فاستغشى في كقػعو شيارة عغ الشية, 

 (ٔ)".لكغ يحتاج إلضيا في كقػعو عبادة كقخبة

شائفة إلى أنو يرح الػضػء كالغدل : "-رحسو هللا–الشػكي  قاؿ اإلماـ
ية حكاه ابغ السشحر عغ األكزاعي كالحدغ بغ صالح: كحكاه كالتيسع ببل ن

أصحابشا عشيسا كعغ زفخ: كقاؿ أبػ حشيفة كسفياف الثػري يرح الػضػء 
كالغدل ببل نية كال يرح التيسع إال بالشية كىي ركاية عغ األكزاعي: 

بَلِة }َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع  :كاحتج ليؤالء بقػؿ هللا تعالى ِإَلى الرَّ
رضي -ألـ سلسة  -صلى هللا عليو كسلع-كبقػلو  ,(ٕ)َفاْغِدُلػا ُكُجػَىُكْع{

إنسا يكفيظ أف تحثي على رأسظ ثبلث حثيات مغ ماء ثع »-هللا عشيا
كبأحاديث كثضخة في األمخ  (ٖ)«تفيزي عليظ الساء فإذا أنت قج شيخت

بالغدل مغ غضخ ذكخ للشية كلػ كجبت لحكخت كألنيا شيارة بسائع فلع 
تجب ليا نية كإزالة الشجاسة: كألنو شخط للربلة ال على شخيق البجؿ فلع 
يجب لو نية كدتخ العػرة: كاحتخزكا عغ التيسع ألنو بجؿ كألف الحمية التي 

ىا باإلجساع إذا اغتدلت كلػ انقصع حيزيا يحل لدكجيا السدلع كشؤ 
: كاحتج أصحابشا بقػؿ هللا تعالى ,كجبت الشية لع تحل ألنيا لع ترح مشيا

                                 
 .(ٕٔ/ ٔاالختيار لتعلضل السختار )انطخ:  (ٔ)

 .ٙ: آية السائجةسػرة  (ٕ)

 (,ما جاء في غدل الشداء مغ الجشابة, باب )(ٜٛٔ/ ٔ) أخخجو ابغ ماجو في سششو( ٖ)
 (.ٖٓٙرقع )
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يَغ ُحَشَفاَء{ كاإلخبلص عسل  ,(ٔ)}َكَما ُأِمُخكا ِإالَّ ِلَيْعُبُجكا َّللاََّ ُمْخِلِرضَغ َلُو الجِّ
ج القلب كىػ الشية كاألمخ بو يقتزي الػجػب: قاؿ الذيخ أبػ حامج كاحت

بَلِة َفاْغِدُلػا  أصحابشا بقػؿ هللا تعالى }َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ِإَذا ُقْسُتْع ِإَلى الرَّ
ألف معشاه فاغدلػا كجػىكع للربلة كىحا معشى الشية: كمغ  ,(ٕ)ُكُجػَىُكْع{

الدشة قػلو صلى هللا عليو كسلع إنسا األعساؿ بالشيات ألف لفطة إنسا 
رة العسل فإنيا تػجج ببلنية: كإنسا السخاد أف حكع للحرخ كليذ السخاد صػ 

-صلى هللا عليو كسلع-العسل ال يثبت إال بالشية كدلضل آخخ كىػ قػلو 
كىحا لع يشػ الػضػء فبل يكػف لو: كمغ  (ٖ)«كإنسا لكل امخئ ما نػى »

 الكياس

أقيدة أحجىا قياس الذافعي رحسو هللا كىػ أنيا شيارة مغ حجث تدتباح 
 (ٗ)".فلع ترح ببلنية بيا الربلة

  

                                 
 .٘: آية البضشةسػرة  (ٔ)

 .ٙ: آية السائجةسػرة  (ٕ)

 (.ٔ, باب )بجء الػحي(, رقع )(ٙ/ ٔ)أخخجو البخاري في صحيحو,  (ٖ)

 .(ٕٖٔ/ ٔالسجسػع شخح السيحب )انطخ:  (ٗ)
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 الخاتسة

 وقج تؾصمت مؽ خالل ىحا البحث لمشتائج التالية:

عخض األحكاـ الذخعية بضغ التػقيف كالكياس فيو نطخ للجيػد الكبضخة  -ٔ
التي بحليا العلساء في استشباط العلل مغ األحكاـ,كالتأمل في السدالظ 

ثع االستفادة مغ تعليبلتيع  التي سلكيا العلساء الستشباط األحكاـ,كمغ
 .في تػصيف األحكاـ السدتججة في عرخنا الحاضخ

خبلؼ بضغ العلساء ىل القاعجة في أصػؿ األحكاـ أف تكػف الجخى  -ٕ
غضخ ُمَعلَّلة ما لع يقع الجلضل على كػنيا معللة, أك األصل أنيا ُمَعلَّلة 

ة إال لجلضل مانع؟ قػالف حكاىسا اإلماماف الجبػسي كشسذ األئس
الحشفَضضغ, قاال: كاألشبو بسحىب الذافعي أنيا ُمَعلَّلة في األصل, إال 

 .أنو ال بج لجػاز التعلضل في كل أصل مغ دلضل ُيَسضِّد

لل دلضل شخعي ثبت في الكتاب مصلًقا غضخ مقضج كلع ُيْجَعل لو قانػف  -ٖ
كال ضابط مخرػص فيػ راجع إلى معشى معقػؿ ُككَِّل إلى نطخ 

قدع ألثخ ما تججه في األمػر العادية التي ىي السكلف, كىحا ال
معقػلة السعشى؛ كالعجؿ كاإلحداف كالعفػ كالربخ كالذكخ في 
السأمػرات, كالطلع كالفحذاء كالسشكخ كالبغي كنقس العيج في 

 .السشييات

مقضًَّجا غضخ مصلق كُجعل لو قانػف كضابط  الكتاب ككل دلضل ثبت فيو -ٗ
فيػ راجع إلى معشى تعبجي, ال ييتجي إليو نطخ السكلف لػ ُككل إلى 
نطخه؛ إذ العبادات ال مجاؿ للعقػؿ في أصليا, فزبًل عغ كيفياتيا, 
ككحلظ في العػارض الصارئة علضيا؛ ألنيا مغ جشديا كألثخ ما يػجج 

الثاني كثضخ في األصػؿ السجنية؛ في األمػر العبادية, كىحا القدع 
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ألنيا في الغالب تقضضجات لبعس ما تقجـ إشبلقو أك إنذاء أحكاـ 
 .كاردات على أسباب جدئية

السقرػد بقػؿ الفقياء أف الحكع السعضغ تعبجي أي ال يطيخ كجو  -٘
الحكسة مغ تذخيعو غضخ مجخد التعبُّج كإضيار االمتثاؿ, كقج يكػف 

ات أك في ما ليذ بعبادة في أصلو كسا في الحكع التعبجي في العباد
استبخاء األمة التي اشتخاىا بائعيا في مجلذ البيع, كعادت إليو بفدخ 

 أك إقالة قبل غضبة السذتخي بيا.
لسعشى التذخيع إنسا يعشي خفاء الحكسة علضشا  ء األحكاـعجـ اىتجا -ٙ

فحدب, ال أف الحكع ُشخع ال لحكسة, فكل أمخ تعبجي؛ كسا يقػؿ 
 ى.اـ القخافي: "معشاه أف فيو معشى لع نعلسو, ال أنو ليذ فيو معشاإلم

السقرػد بالكياس في العبادات تعقل معشاىا ككػف ىحا السعشى ىػ  -ٚ
السقرػد بذخع حكع األصل, فُيْجَعُل ذلظ السعشى الستعقل كصًفا 
جامًعا, بحضث يربح ىػ العلة التي يشبشي علضيا الكياس, ثع بالكياس 

 -مع استكساؿ شخكط الكياس-َيِتعُّ تعجيتو إلى الفخع  على حكع األصل
الحي لع ُيَشز على الحكع فيو, فالكياس ال يجخي فيسا ال يعقل معشاه 

 .مغ العبادات كغضخىا

 ت في الكياس أركانو كشخكشو.خ , إذا تػفبالكياس أحكاـ الصيارةإثبات -ٛ

اثبات حجية الكياس مغ خبلؿ التصبضق العسلي لو على بعس فخكع  -ٜ
 الصيارة.

اثبات األحكاـ بضغ التػقيف كالكياس يػلج السلكة لجى الباحث في  -ٓٔ
 استشباط األحكاـ الذخعية.
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 فيخس السخاجع
 القخآف الكخيع. -ٔ
, أبػ الفزل الحشفي, تعلضق: الذيخ محسػد االختيار لتعلضل السختار -ٕ

 ـ.  ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٙ٘ٔالقاىخة,  -أبػ دقة, مصبعة الحلبي

دمحم بغ علي بغ , تحقضق الحق مغ علع األصػؿإرشاد الفحػؿ إلى  -ٖ
الذيخ أحسج عدك عشاية, دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي, تعلضق: 

 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔدار الكتاب العخبي, الصبعة األكلى, 

 -, دار الفكخلكذشاكي ,أبػ بكخ اأسيل السجارؾ شخح إرشاد الدالظ -ٗ
 .بضخكت, الصبعة الثانية, د.ت

دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة أصػؿ الدخخدي,  -٘
 بضخكت, د.ت.–الدخخدي, دار السعخفة 

, دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسضغ, دار ابغ األصػؿ مغ علع األصػؿ -ٙ
 ـ. ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔالجػزي, الصبعة الخابعة, 

, عبلء الجيغ أبػ الحدغ اإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخبلؼ -ٚ
قي الرالحي الحشبلي, دار إحياء علي بغ سليساف السخداكي الجمذ

 التخاث, الصبعة الثانية, د.ت.

البحخ السحيط, أبػ عبج هللا بجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا بغ بيادر  -ٛ
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالدركذي, دار الكتبي, الصبعة األكلى, 

بحخ السحىب, الخكياني, أبػ السحاسغ عبج الػاحج بغ إسساعضل, دار  -ٜ
 ـ.ٜٕٓٓ الكتب, الصبعة األكلى,

بجاية السجتيج كنياية السقترج, أبػ الػلضج دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ  -ٓٔ
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 -أحسج بغ رشج القخشبي الذيضخ بابغ رشج الحفضج, دار الحجيث
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالقاىخة, د.ط, 

عبلء الجيغ, أبػ بكخ بغ مدعػد بجائع الرشائع في تختضب الذخائع,  -ٔٔ
الحشفي, دار الكتب العلسية, الصبعة الثانية,  بغ أحسج الكاساني

 .ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ

دمحم بغ عبج الحسضج األسسشجي, مكتبة دار , بحؿ الشطخ في األصػؿ -ٕٔ
 التخاث, الصبعة األكلى, د.ت.

بضخكت,  –دار الكتب العلسية , بجر الجيغ العضشي, البشاية شخح اليجاية -ٖٔ
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالصبعة األكلى, 

شسذ الجيغ األصفياني, , السخترخ شخح مخترخ ابغ الحاجببياف  -ٗٔ
تحقضق: دمحم مطيخ بقا, دار السجني, الدعػدية, الصبعة األكلى, 

 ـ.ٜٙٛٔىػ / ٙٓٗٔ

فخخ الجيغ الديلعي الحشفي, السصبعة الكبخى األمضخية , تبضضغ الحقائق -٘ٔ
 ق.ٖٖٔٔبػالؽ, القاىخة, الصبعة األكلى,  -

علي الديغ الذخيف الجخجاني, دار الكتب  علي بغ دمحم بغالتعخيفات,  -ٙٔ
 ـ.ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔبضخكت, الصبعة األكلى  -العلسية

بضخكت,  –, دار الكتب العلسية ابغ أمضخ حاجكالتحبضخ, التقخيخ  -ٚٔ
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔالصبعة 

أبػ زيج عبج هللا بغ عسخ بغ عيدى الّجبػسّي الحشفي, ,تقػيع األدلة -ٛٔ
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔكلى, دار الكتب العلسية, الصبعة األ

مرخ,  –, صالح عبج الدسيع األبي, السكتبة التػفيكية جػاىخ اإلللضل -ٜٔ
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 د.ت.

أحسج بغ عبج الخزاؽ السعخكؼ , حاشية الخشضجي على نياية السحتاج -ٕٓ
بضخكت, الصبعة األخضخة,   –, دار الفكخ بالسغخبي الخشضجي

 ـ.ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ

أحسج بغ دمحم بغ إسساعضل , حاشية الصحصاكي على مخاقي الفبلح -ٕٔ
 -ىػ ٛٔٗٔالصحصاكي الحشفي, دار الكتب العلسية, الصبعة األكلى, 

 .ـٜٜٚٔ

أحسج سبلمة القلضػبي كأحسج البخلدي عسضخة,  حاشضتا قلضػبي كعسضخة,  -ٕٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔد.ط, 

 رد السحتار على الجر السختار, ابغ عابجيغ, دار الفكخ, الصبعة  -ٖٕ
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالثانية, 

مشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ ابغ حدغ بغ الخكض السخبع,  -ٕٗ
 مؤسدة الخسالة, د.ت. –إدريذ البيػتصالحشبلى, دار السؤيج 

شعضب أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي, تحقضق: سشغ ابغ ماجو,  -ٕ٘
 .ـ ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔاألرنؤط, دار الخسالة, د.ط, 

دمحم عبج القادر عصا, دار سشغ البضيقي, أبػ بكخ البضيقي, تحقضق:  -ٕٙ
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔبضخكت, الصبعة الثالثة,  –الكتب العلسية 

أحسج دمحم شالخ, شخكة سشغ التخمحي, أبػ عيدى التخمحي, تحقضق:  -ٕٚ
مرخ, الصبعة الثانية,  –مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحلبي 

 ـ. ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ
 ار السعخفة, د.ط, د.ت.الذخح الرغضخ, أبػ البخكات أحسج الجرديخ, د -ٕٛ



 

 أحكام الطوارة بني التوقيف والقياس

488 

دمحم بغ أحسج بغ عخفة الجسػقي الذخح الكبضخ كحاشية الجسػقي,  -ٜٕ
 السالكي, د.ط, د.ت.

ابغ الشجار الحشبلي, تحقضق: دمحم الدحضلي كنديو شخح الكػكب السشضخ,  -ٖٓ
 مػ. ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔالصبعة الثانية مكتبة العبيكاف, الصبعة حساد, 

حدغ بغ دمحم بغ ى الجسع, حاشية العصار على شخح السحلي عل -ٖٔ
 دار الكتب العلسية, د.ط, د.ت., محسػد العصار الذافعي

الجكتػر شخح الػرقات في أصػؿ الفقو, جبلؿ الجيغ السحلي, تحقضق:  -ٕٖ
فلدصضغ, الصبعة  –حداـ الجيغ بغ مػسى عفانة, جامعة القجس 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔاألكلى, 

, مشرػر بغ لذخح السشتيى= دقائق أكلي الشيى شخح مشتيى اإلرادات  -ٖٖ
 ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔالبيػتي, عالع الكتب, الصبعة  األكلى, يػند

دمحم زىضخ بغ صحيح البخاري, دمحم بغ اسساعضل البخاري, تحقضق:  -ٖٗ
 ىػ.ٕٕٗٔناصخ الشاصخ, دار شػؽ الشجاة, الصبعة األكلى, 

دمحم فؤاد عبج صحيح مدلع, مدلع بغ الحجاج الشيدابػري, تحقضق:  -ٖ٘
 دار إحياء التخاث, د.ت. الباقي,

 عالع الكتب, د.ط, د.ت.الفخكؽ, شياب الجيغ القخافي,  -ٖٙ

شياب الجيغ الشفخاكي على رسالة ابغ أبي زيج القضخكاني, الفػالو الجكاني -ٖٚ
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔاألزىخي السالكي, دار الفكخ, د.ط, 

 ابغ جدي الكلبي الغخناشي, بتخقيع الذاملة,القػانضغ الفقيية,  -ٖٛ

 إليي, مكتبة الخشج, د.ط, د.ت.مشطػر الكياس في العبادات,دمحم  -ٜٖ
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, د.ط, مشرػر بغ يػنذ البيػتي, دار الكتب العلسية , لذاؼ القشاع -ٓٗ
 د.ت.

علي عبج الحسضج بلصجي لفاية األخيار, أبػ بكخ الحرشي, تحقضق:  -ٔٗ
 ـ.ٜٜٗٔدمذق, الصبعة األكلى,  –ودمحم كىبي سليساف,  دار الخضخ 

بضخكت, د.ط,  –األئسة الدخخدي, دار السعخفة  شسذالسبدػط,  -ٕٗ
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ

,الشػكي, كالدبكي, كالسصيعي, دار الفكخ, السجسػع في شخح السيحب -ٖٗ
 د.ط, د.ت.

الجكتػر شو جابخ فياض السحرػؿ, فخخ الجيغ الخازي, تخقضق:  -ٗٗ
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ, مؤسدة الخسالة, الصبعة الثالثة, العلػاني

دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج القادر الحشفي الخازي, مختار الرحاح,  -٘ٗ
تحقضق: يػسف الذيخ دمحم, السكتبة العرخية, الصبعة الخامدة, 

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔ
تحقضق: مرصفى , أبػ عبج هللا الحالع, السدتجرؾ على الرحيحضغ -ٙٗ

 – ٔٔٗٔعبج القادر عصا, دار الكتب العلسية, الصبعة األكلى, 
ٜٜٔٓ. 

تحقضق: دمحم عبج الدبلـ عبج السدترفى, حجة اإلسبلـ الغدالي,  -ٚٗ
 .ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔاألكلى,  ار الكتب العلسية, الصبعةالذافي, د

أحسج بغ حشبل, تحقضق: احسج شالخ, دار الحجيث, مدشج أحسج,  -ٛٗ
 .ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٙٔٗٔالصبعة: األكلى, 

غ علي أحسج بغ دمحم بباح السشضخ في غخيب الذخح الكبضخ, السر -ٜٗ
 بضخكت, د.ط, د.ت. -الفضػمي ثع الحسػي, السكتبة العلسية

, دار الجعػة, د.ط, مجسع اللغة العخبية بالقاىخةالسعجع الػسيط,  -ٓ٘
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ابغ الشجار, تحقضق: الجكتػر عبج السلظ بغ عبجهللا معػنة أكلي الشيى,  -ٔ٘

 بغ دلير, د.ط, د.ت.
العلسية, الصبعة مغشي السحتاج, الخصضب الذخبضشي, دار الكتب  -ٕ٘

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔاألكلى, 
 -ىػ ٖٛٛٔالسغشي, ابغ قجامة السقجسة, مكتبة القاىخة, د. ط,  -ٖ٘

 ـ.ٜٛٙٔ
الصبعة األكلى  السػافقات, الذاشبي, دار ابغ عفاف, الصبعة  -ٗ٘

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ
 ضل, الحصاب, دار الفكخ, الصبعةمػاىب الجلضل في شخح مخترخ خل  -٘٘

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالثالثة, 
مؤسدة زايج بغ سلصاف آؿ نيياف لؤلعساؿ السػشأ, مالظ بغ أنذ,  -ٙ٘

 ٕ٘ٗٔاإلمارات, الصبعة  األكلى,  –أبػ ضبي  -الخضخية كاإلندانية 
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ 

 عيدى مشػف, دار الكتب العلسية, د.ط, د.ت.نبخاس العقػؿ,  -ٚ٘
الصبعة  األكلى نياية الدػؿ, االسشػي, دار الكتب العلسية,  -ٛ٘

 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ
عبج القادر بغ عسخ بغ عبج القادر ابغ عسخ بغ أبي نضل السآرب,  -ٜ٘

ْضَباني, تحقضق: الجكتػر دمحم ُسليساف عبج هللا  تغلب بغ سالع التغلبي الذَّ
 -ىػ  ٖٓٗٔالكػيت, الصبعة األكلى,  –األشقخ, مكتبة الفبلح 

 ـ ٖٜٛٔ
 .ر الفكخ, الكساؿ بغ اليساـ, دافتح القجيخ -ٓٙ

 


