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  إهداء
 حبنان قلبها وعمل جوارحها لنسعد ،ونفدت قواها أفضتإىل من 

  .أمي الكرمية.....لنحيا حياة سعيدة 

وتعب من أجل راحتنا وضمان حياة موفورة  وإىل من كابد املشاق
ً أمنًا رغيدة    .أىب الكرمي.... عيشا

إىل كل إخواين وأصدقائي الذين وضعوا بصمتهم يف هذا البحث 
 .من توجيه ومساعدة 

 أهدي لكم هذا العمل

 

 



 

 

 

  

    

  شكر وعرفـان

بتدأ بشكر اهللا تعاىل الذي احتضننا بنعمه الظاهرة والباطنة امتثاال أ
  ]17: العنكبوت[ )واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون(: لقوله

 محمد جرادي:  بالشكر والعرفان لألستاذ املشرف الدكتوروأثينِّ 
،وفتح الصدر  اد علي بتقبل اإلشراف على املذكرةالذي ج
فكان وهللا احلمد كفيال عليها ،الدراسة  باحثت الواردة يف مالالإلشك

  .ابتداء وانتهاء

  ناصر عبد الوهاب                                           
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  مقدمة   

تبع ،يهدي به اهللا  احلمد هللا خلق فأبدع ،وشرع فأحسن ما شرع ،وجعل اإلسالم خري ُ دين ي
بل السالم ؛والصالة والسالم علىمن ات ُ خري الربية ، حممد بن عبد اهللا املبعوث رمحة  بع رضوانه س

ه شاهدة على اخللق أمجعني؛وبعد   :للبشرية ،أمت اهللا به الدين ،وجعله خامت النبيني ،وأمتَ

فالشارع جعل دين اإلسالم كالشجرة أصلها ثابت وفرعها يف السماء ،فكما أن الشجرة هلا 
ألشكال ،فاإلسالم أصوله ومبادئه ثابتة مع أصل تعتمد عليه وتثبت مهما كثرت األغصان واختلفت ا

االختالف والتغيري الساري يف أحكامها ،بناء ما يقتضي ذلك من العدل واإلحسان ؛وكما أن 
الشجرة مثار يتقصدها البشر عند احلاجة ،فاإلسالم له مثار للنوازل املستجدة عند احلاجة ملعرفة 

القياس الشرعي الذي كان وال زال مورداً يرتاده أحكام اهللا فيها ،ومن أهم األركان حياة وعطاء 
ذه احليوية وحاجته مشلت مجيع ميادين احلياة من سياسة  الفقهاء عند فقد النص ،كيف ال يكون 

وأكرب برهان على منزلته الشرعية ما قيل فيه لبيان خطره قال إمام احلرمني ...وحرب وطب وغذاء 
إىل  يالفقه وأساليب الشريعة وهو املفضنه يتشعب القياس مناط االجتهاد وأصل الرأي وم":

فإن نصوص الكتاب والسنة حمصورة ،االستقالل بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية 
لقطع وهو معوز قليل فما ينقل منهما تواترا فهو املستند إىل ا،مقصورة ومواقع اإلمجاع معدودة مأثورة 

وهي على اجلملة متناهية وحنن نعلم ،حاد آلااألعصار ينزل منزلة أخبار لماء حاد عن عوما ينقله اآل
اية هلا   .قطعا أن الوقائع اليت يتوقع وقوعها ال 

والرأي املبتوت املقطوع به عندنا أنه ال ختلو واقعة عن حكم اهللا تعاىل متلقى من قاعدة الشرع 
فهو  ،ستداللبه من وجوه النظر واالوما يتعلق القياس  واألصل الذي يسرتسل على مجيع الوقائع

 ً   .1"، فاحلاجة إليه ماسة باعتناء الطالب أحق األصولإذا

ذه املنزلة وهذا االستعمال ،والقرين ينحاز لقرينه : أهمية الموضوع ملا كان القياس 
،فالعبادات رأس األحكام الشرعية ،وأجلها منزلة  ، وال شك أن هذا التشابه تنتج عنه أحكام من 

                                            
.743:،ص 1399ـ  1:عبد العظيم الديب ،ط/ د: الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني عبد امللك اجلويين ،حتقيقـ   1 
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خالل العالئق بينهما ،والساحة اليوم تعج بكثري من القضايا الشائكة تتوقف أحكامها  أساسًا على 
مسألة القياس يف العبادة ،فدراسة أحكام القياس يف مسائل العبادات دراسة ماسة ملا فيه من تطلع 

  . ي العباداتالقياس ف: املسلم ألحكام العبادات وإقامتها على الطريق الشرعي السوي ،حتت عنوان

إن أول باعث حثَّ على النظر يف موضوع القياس يف العبادات : أسباب اختيار الموضوع
اجلدل احلار يف جريان القياس يف مسائل العبادة ،على أساس أن العبادات متوقفة على النص ،كما 

ا، فضي إىل التشريع يف فتح وإن أنه ال يعقل املعىن التشريعي اخلاص  ُ  دين اهللا الكامل القياس فيها ي
؛وباملقابل وجود مسائل مستجدة يف امليدان مل يتناوهلا النص ابتداء مما يفرض إحلاقها به بالقياس 
،ومن جهة أخرى الثروة القياسية يف الفقه تنبئ أن كثريا من القواعد اليت مبثابة البديهيات حتتاج إىل 

ريه عليه ال ينقاس ؛وأن األصل يف أن ما جرى على خالف القياس فغ: مزيد نظر وحتقيق منها
  .العبادات التوقف دون االلتفات إىل املعاين

إن القياس يف العبادات اعتىن به العلماء ملا له من أمهية واليت بان بعضها : الدراسات السابقة
  .خاصة وعامة:أعاله ،ومن أهم الدراسات اليت وقفت عليها تنقسم إىل قسمني 

لألستاذ حممد منظور ) حكمه وأثره(القياس يف العبادات :اجستري رسالة م:  الدراسة اخلاصة
إهلي ،حيث تطرق للموضوع بإسهاب واسع ومشول للموضوع ،مع كثرة التطبيقات ،وقد استفدت منه  

  .كثريا منهجا وترتيبا واستدالال

فدراسته كانت  رسالة ماجستري ما ال جيري القياس فيه حملمد نصار احلرييت: الدراسة العامة
  .شاملة لعدة مواضيع من زاوية جريان القياس فيها وعدمه 

 َ الرخص : كما ال أنسى بعض الدراسات اخلاصة يف جزئيات ذات صلة باملوضوع ككتايب
ا بالقياس ،وإثبات العقوبات بالقياس للدكتور   . عبد الكرمي النملة : وإثبا

االستنباطي التحليلي ،الذي يتوافق مع طبيعة وقد سلكت يف البحث املنهج : المنهج المتبع
مباحث الدراسة ، ملا فيه من عرض املادة العلمية وحتليلها ومناقشتها بغية الوصول إىل أظهر اآلراء يف 

  .املسألة ،واليت تعترب املذهب الراجح فيها 



المقدمة                                                           القیاس في العبادات                        
 

 
3 

عامًا ية الستنباط األحكام كان انطالقا من حيوية القياس ودليل حجيته الشرع :اإلشكالية
عترب صحيحا مادام توفرت أركانه وشروطه فيجري يف من غري ختصيص باب دون آخر،إذ أنه ي

العبادات كما جيري يف غريها أم أن العبادات حق اهللا ـ تعاىل ـ استأثر به فال يعقل معىن شرعيتها 
درسه حتت ؟ هذا مما جعلين أجيل النظر يف املوضوع وأ فيتعذر القياس فيها حيث تعذر إدراك ركنه

  :خطة مبينة أدناه

 : خطة البحث

 مقدمة. 

 .تعريف بالقياس والعبادة:الفصل األول

  .توطئة

 .القياس حقيقة :المبحث األول 

  تعريف القياس : املطلب األول. 
  أركان القياس والشروط املهمة لكل ركن: املطلب الثاين. 
  حجية القياس والتعبد به : املطلب الثالث. 
  أقسام القياس األصويل :املطلب الرابع. 

 .حقيقة العبادة:المبحث الثاني 

 تعريف العبادة والتعبد لغة واصطالحا: املطلب األول.  
 أركان العبادة: املطلب الثاين. 
 أقسام العبادات:املطلب الثالث. 

  .تعليل العبادات :المبحث الثالث

 أفعال اهللا وأحكامه تعليل: األول املطلب.  
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 يف العبادات وعدمهالتعليل جريان : املطلب الثاين . 

  .هتطبيقاتو القياس في العبادات : ثانيالفصل ال

 . موقف العلماء من القياس يف العبادات:المبحث األول

 حترير حمل النزاع وبيان املذاهب: املطلب األول.  

 حترير حمل النزاع:الفرع األول.  
 بيان املذاهب:الفرع الثاين. 

 العباداتما يلحق بباب : املطلب الثاين.  

 تعريفات حول امللحقات:الفرع األول.  

 سبب اإلدراج:الفرع الثاين.  

 األدلة ومناقشتها وبيان الراجح: املطلب الثالث.  

  أدلة الفريق املانع للجريان ومناقشتها: الفرع األول . 
 يز ومناقشتها ؛والرتجيح: الفرع الثاين  .أدلة الفريق ا

 .العباداتتطبيقات القياس يف :نيالمبحث الثا

 حمل سجود السهو: املطلب األول. 
 االستطابة بغري احلجر واملاء:املطلب الثاين. 
 عمدا على اجلماع يف وجوب الكفارةقياس األكل والشرب : املطلب الثالث. 
 قياس القتل باملثقل على احملدد يف وجوب القصاص:املطلب الرابع.  

  .خاتمة

  



 

 

 
 الفصل األول

 تعريف بالقياس والعبادة
 ويشمل على:

 توطئة. 
  حقيقة القياس  :المبحث األول. 
  العبادةحقيقة :المبحث الثاني. 
  تعليل العبادات:المبحث الثالث. 

 

 

 



 

 

 

 

.القياس حقيقة :المبحث األول   
 

  تعريف القياس :املطلب األول. 
 أركان القياس والشروط املهمة لكل ركن: املطلب الثاين. 
  حجية القياس والتعبد به :املطلب الثالث. 
  أقسام القياس األصويل:املطلب الرابع. 
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  :توطئة

 ً على مجيع  لقد اعتىن علماء اإلسالم مبصادر التشريع اإلسالمي عناية بالغة جدا
النواحي ـ رواية ،دراية وتنظريا،تطبيقا ـ إال أن القياس منها كانت له احلظوة يف االهتمام 
تهد ـ ليتعرف  والتقعيد له وبيان أركانه وشروطه كيف ال وهو املسلك األول للفقيه ـ ا
على األحكام فيما مل يرد فيه نص معني ، إذ أن النصوص متناهية يف حني احلوادث 

د مع تعاقب الليل والنهار ،لكن ملا كانت تلك النصوص يف قوالب عامة ،وكليات تتجد
جمردة سنحت الفرصة إلحلاق الشارد ،وضم الوليد من املسائل ؛وهذه من أهم مميزات 

حلياة كلها ؛فهذا االعتناء الكبري للقياس على اتكون مهيمنة أحكامها الشريعة اخلامتة أن
لفت فيه أمناط الدراسة ،مما استوجب على  الباحثني أسفر عن تراث علمي ضخم  اخت

 ً  واليت بدروهاعن اخللط بني املباحث ، دراسة مواضيع القياس دراسات جزئية بعيدا
،لذا فالطريق الصائب يف هذه الدراسة  املستعصية غالبا سهلت فهم واستيعاب املسائل

مات واملمهدات بصورة موجزة ،يقتصر فيها على املقد حثاتعرض أحكام املبأأن 
األساسية دون عرض كل ما هنالك من تعاريف وشروح واعرتاضات عليها ،وأقسام وما 

  .فيها من أحكام شذَّ 
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  .حقيقة القياس:المبحث األول

 .تعريف القياس: المطلب األول 

 .تعريف القياس لغة :  الفرع األول

إىل البواقي ؛وهو أمر معهود القياس له معان عدة ،ذكر اللغويون بعضها ،وتطرق األصوليون 
  1.،فاألصويل يذكر معاين لغوية مل ترد عند أهل اللغة

ً قي القياس من قست الشيء بغريه وعلى غريه ،أقيسه" ً وق سا ،فانقاس ،إذا قدرته على  ياسا
  .أقياس ومقيس: واجلمع.مثاله

ً  ،وقايست بني األمرين مقايسة وقياسا.واملقدار مقياس  ، إذا جاريته  قايست: ويقال أيضا فالنًا
ً . يف القياس  2.وهو يقتاس الشئ بغريه، أي يقيسه به وقايست بني األمرين مقايسة وقياسا

  .إذا قادرت بينهما قايست بينهما" :ويقال

بيبو ق الذي يقيس : واآللة مقياس ،والقائس، قدر غورها: قعر اجلراحة قيسا اس الّط
  3.الشجة

  .معىن التقديرهل اللغة يدور يف أ فالقياس عند

اختلف األصوليون فيه على معان ،ذكر الزركشي مخسة، وأحلقها عيسى منون إىل 
  :سبعة،وسأذكر األهم منها 

                                            
اج شرح املنهاج لعلي بن عبد الكايف السبكي 1 شعبان حممد إمساعيل ؛الناشر مكتبة الكليات األزهرية :وولده ،حتقيق وتعليق د اإل

 .1/7؛ 1981ـ  1/1401:القاهرة ،ط
العرب حملمد و لسان ن لبنا –بريوت  -ـ الصحاح  إلمساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق أمحد عبد الغفور عطار دار العلم للماليني 2

ماديت قيس وقوس . 6/186بريوت ، –دار صادر : هـ الناشر 1414 -الثالثة : الطبعة: ابن منظور األنصاري بن مكرم بن على
اق احلسيين، الزَّبيدي حملو تاج العروس  د بن عبد الرزّ ّ  .مادة قيس.16/416دار اهلداية ،: جمموعة من احملققني الناشر: احملقق،م

  .16/421تاج العروس،: ـ الزَّبيدي 3
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ا،باخلشبة  ومنه قست األرض التقديرالقياس يف اللغة   - أ ا  قست الثوب و ،أي قدر
  1.بالذراع أي قدرته بذلك

شيئني ينسب أحدمها إىل اآلخر  يستلزم التقديرفإن  ،يستدعي التسوية التقديرمث إن 
  2.باملساواة
ِ التَّق  - ب اْلمجموع أ واملساواةير د َ مثال . فله ثالثة معان واملساواة ،جمموع التقدير  :يو

ب بالذراعقست : األول ْ ال : فالن ال يقاس بفالن أي:" اليق:  ومثال الثاين. أي قدرته به : الثـَّو
اة بعد ثب: ومثال الثالثيساوى به  َ او َ س ُ   3.فساواهبه قدرته  : يقست النّعل بالنعل أير التقدوت اْلم

ً  فقد يدل القياس على إحدى املعنيني األوليني أومها معا بالتقدير أوالً  على  ،مث املساواة تبعا
  .سبيل االشرتاك اللفظي 

طلب معرفَة ي أ: اْلقدر استعالم :  وهو معىن كلي حتته فردان ؛ األول: معناه التقديرـ 3
ِ مقدار(بني أمرين: التسوية:،والثاين ) ب بالذراع الثو قست : (وحنء لشيا قدارم ت سواء كان) يف

ّ أي ـ  ال) اس بفالنال يقفالن : (حنو:؛أَو معنوية) ل بالنعلقست النع( :حنو: حسية ر بفالن  يقد
اس إِذن ،)َأي الَ يساوى به( َ الكمال بن  واختار؛بالتقدير عنه عرب الذي، يف اللغة 4معنويمشرتك فاْلقي

  5.بينهما معنويمشرتك نه اهلمام أ

 

                                            
احلسن علي بن أيب علي اآلمدي عبد الرزاق عفيفي دار الصميعي ط  أبو اإلحكام يف أصول األحكام1
 .11إىل 9:ص.التضامن األخوي،مصر:ونرباس العقول لعيسى منون الطباعة املنريية،ط.،.3/227،.2003ـ1/1424:
ـ 1:،ط ن لبنا-بريوت-اإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ،دار الكتب العلمية  اية السول شرح منهاج الوصول 2

 .3/303،. م1999 -هـ1420
 .9و نرباس العقول ،.3/263 ـ1351،مطبعة مصطفى احلليب ـ أمري بادشاهأمني مد حمل تيسري التحريرـ  3
 .ـ املشرتك املعنوي هو تعدد اللفظ واحتادا ملعىن ويسمى متواطئا وهو الكلي الذي استوت أفراده يف معناه 4
 .10و نرباس العقول ،.3/263ـ  بادشاهمد بأمري حمل تيسري التحريرـ  5
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و التمثيل والتشبيه، وإمنا .مسي امرؤ القيس؛ العتبار األمور برأيهو : االعتبار:ومن معانيه  - ت
هذا قياس هذا، أي مثله، ألن القياس اجلمع بني : واملماثلة، يقال. يعترب التشبيه يف الوصف ال االسم

  .احلكماملتماثلني يف 
  1.إذا أصبته، ألن القياس يصيب به احلكم: قست الشيء: اإلصابة، يقال  - ث

ا متقاربة ، وميكن أن  ذهب عيسى منون بعد إيراد معاين القياس لألصوليني يف اللغة إىل أ
تؤول إىل ثالث معان ؛وهي التقدير واملساواة واإلصابة باعتبار أن املعاين األخرى تندرج ضمن املعنيني 

 ً يف املساواة ،أو  األوليني ؛والعالقة بني املعاين الثالثة ،فاألوليان إما أن يكون حقيقة يف التقدير وجمازا
واإلصابة معىن مستقل ،) اشرتاك معنوي(،أو متحدان معىن) اشرتاك لفظي(يكون حقيقة فيهما

  2.،فوجب ذكره

  .تعريف القياس يف االصطالح:  الفرع الثاني

ً  اضطرب موقف العلماء عمن رأى تعذر تعريفه ،مع إعراض بعضهم  يف تعريف القياس ،فضال
على تعريفه ،ومنهم من خاض يف حده بالشرح والتمحيص ونقد احلدود األخرى وذكر االعرتاضات 

 ً ً  عليها ؛وال مثرة يف هذا اخلالف ،فهم مجيعا ً  يعتربونه مصدرا ،ويعملونه عند احلاجة إليه بأركانه  تشريعيا
  3.اختلفوا يف ماهيتهوشروطه ؛وإن 

تعريف القياس ؛حيث نظر إليه الفريق األول أنه قاعدة كلية  وللعلماء مسلكان مشهوران يف
تهد ومثرته    .،ودليل لالستنباط األحكام الشرعية ،يف حني نظر الفريق اآلخر أنه عمل ا

  .راجح وسأقتصر يف هذه العجالة على ذكر تعريف واحد لكال املنهجني ،مث أخرج بتعريف

 

                                            
ـ  2/1413:عمر سليمان األشقر ،ط: مراجعة،بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشيلالبحر احمليط يف أصول الفقه  ـ 1

 .  10و نرباس العقول ، 5/6؛1992
 .13إىل  11ـ نرباس العقول  2
 .24،25ص. 1:؛دار النفائس،ط حنان يونس حممد القدميات /ـ دراسات يف القياس األصويل ، د 3
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 آخر معلوم يف معلوم حكم مثل إثبات:  "عرفه البيضاوي :تعريف القياس   -  أ
  1".عند املثبت  احلكم علة يف الشرتاكهما

،وهو التعريف 2وهذا التعريف يعترب مثرة لعدة تعريفات ؛انطالقا من تعريف الباقالين والرازي 
  .يف هذا املسلك املختار لدى كثري من املتأخرين،لكونه أجود التعاريف

  3: شرح التعريف

،والقدر املشرتك هو حكم االعتقاد والظناملراد منه القدر املشرتك بني العلم و ":إثبات:"قوله 
  .الذهن بأمر على أمر 

ً "مثل"ـ  ،وفيه إشارة إىل أن احلكم  احرتاز به من إثبات خالف حكم معلوم فال يكون قياسا
  .ت يف األصل فإنه حمال ؛بل الثابت مثله الثابت يف الفرع ليس عني احلكم الثاب

 يريد به الركن األول وهو حكم األصل ، بنسبة أمر إىل أمر ـ مطلقا ـ ليكون شامالً ":حكم "ـ
ً  للشرعي والعقلي واللغوي ؛ ً  إجيابا   .سنويأله جيري يف كلها عند البيضاوي وافإن  أو سلبا

املعلوم هو التصور فيدخل فيه العلم واالعتقاد بيان للركن الثاين وهو األصل ؛واملراد ب":معلوم"ـ 
ً    به بدل الشيء ،ألن القياس جيري يف املوجود واملعدوموالظن ، وعربَّ  ً   ـ ممكنا   ـ أو ممتنعا

  .أشار به إىل الركن الثالث ، وهو الفرع" : معلوم آخر "ـ 

  .ما فيه دور مل يعرب باألصل والفرع لئال يقال تصورمها فرع عن تصور القياس ،فتعريفه 

ً ": هما يف علة احلكم رتاكشال"ـ  وهو العلة ؛واحرتز بذلك عن  ،به إىل الركن الرابع مشريا
ً  ،خر ال لالشرتاكآإثبات مثل حكم معلوم يف معلوم    .بل لداللة نص أو إمجاع ، فال يكون قياسا

                                            
اية السول يف شرح منهاج األصول ل 1  .4/2سنوي مع حاشية املطيعي ؛عامل الكتب ،إلمام  مجال الدين عبد الرحيم األـ 
 .11 و 5:اض العلواين ؛مؤسسة الرسالة ،صـ احملصول ،لفخر الدين الرازي ؛حتقيق طه جابر في 2
 .عدهاب وما 4/2: اية السول لألسنويـ 3
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  .ليتناول القياس الصحيح والفاسد يف نفس األمر": عند املثبت"ـ 

تهدين إىل مصوبة وخمطئة ؛فاملصوبة الذين علق  املطيعي على القيد األخري باعتبار قسمة ا
تهد ،يرون أن كل جمتهد مصيب  تهد يعترب نسخاً ،وال مساواة يف الواقع إال يف نظر ا  والرجوع من ا

قولون إن فهؤالء ي،أما املخطئة الذين يرون أن املصيب جمتهد واحد  فهؤالء ال حيتاجون إىل قيد؛
تهد فيصيب ،أم ال ذا القيد خلرج القياس الفاسد الذي ليس  املساواة قد يناهلا ا ،فلو مل يتقيد احلد 

 ً   1.للواقع يف نفس األمر مطابقا

مساواة فرع ألصل يف علة :" بقوله عرفه ابن احلاجب: تعريف القياس كدليل تشريعي ب ـ 
 2".حكمه 

  3:شرح التعريف

األحكام ،فالبد له من حكم مطلوب به ،وله حمل ضرورة واملقصود من ذلك أنه من أدلة 
 ً لألول ،وال ميكن ذلك يف كل شيئني  إثباته فيه لثبوته يف حمل آخر ؛يقاس هذا به فكان اآلخر فرعا

،بل إذا كان بينهما أمر مشرتك يوجب االشرتاك يف احلكم وهو العلة ،فالبد من العلم بعلة احلكم يف 
ومراده باملساواة الفرع لألصل يف مثل العلة ـ ال ثبوت عينهاـ  . م بثبوت مثلها يف الفرع األصل ،والعل

  .ألن املعىن الشخصي ال يقوم بعينه يف حملني 

التفتازاين على أن املراد بالفرع حمل احلكم املراد إثبات حكم األصل فيه فال ينشأ دور  بني 
املراد من التعريف ذات األصل والفرع ،والوقوف  من قال عن باستخدام لفظي األصل والفرع ،بأن

  4.على القياس الوصف ال الذات

                                            
 .4/4،املرجع السابق ـ  1
ـ شرح خمتصر املنتهى األصويل لعضد الدين اإلجيي ،وعليه حواش ؛حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل ؛دار الكتب العلمية  2

 .3/279. 2004، 1424ـ1/،ط
 .بعدها وما 3/279:ـاملرجع نفسه  3
 .3/280:حاشية سعد الدين التفتازاين على العضد  4
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كأيب منصور املاتريدي   لقد حاول بعض العلماء وضع تعريف خمتار:التعريف المختار  - ب
يف مجع  ؛وكذلك ابن السبكي1"إبانة مثل حكم أحد املذكورين مبثل علته يف اآلخر :" حيث  قال 

  2".محل معلوم على معلوم ملساواته يف علة حكمه :"اجلوامع فعرفه بقوله 

 ً ،مع وضوح  وآثرت أن أورد تعريف األستاذ حممد منظور إهلي الذي يظهر فيه اجلمع جليا
  3."إظهار املساواة بني معلومني يف حكم جلامع بينهما : القياس :"فقال.املعىن 

استخراج مثل حكم املذكور، ملا مل يذكر، :" ب منه وهو قولهه الشوكاين بتعريف قريوقد عرف
  4" جبامع بينهما

  : شرح التعريف

تهد قاصر على ذلك ،أما احلمل معناه البيان واإلعالم والكشف ،أل:ـ اإلظهار  ن دور ا
تهد واإلثبات فهو من فعل اهللا ـتعاىل ـ وحكم األصل ثابت يف الفرع لوجود علة األصل فيه ،فقام  ا

  .بإظهار املساواة بني األصل والفرع يف ذلك احلكم

  .يراد به ركنان ومها األصل والفرع":معلومني "ـ 

  .وهوالركن الثالث ":يف حكم"ـ 

  .املراد به العلة املشرتكة بني األصل والفرع ":نهما جلامع بي"

  

                                            
عبد اهللا حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية :ألسرار عن أصول فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاري ، وضع حواشيه كشف اـ   1

 .1997،3/397ـ  1418ـ 1:ط
ـ  2:عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط:مجع اجلوامع يف أصول الفقه لإلمام عبد الوهاب بن علي السبكي ،تعليقـ  2

 .80:،ص 2003ـ  1424
  .87:ص.2004ـ 1/1424:مد منظور إهلي ؛رسالة ماجستري ـ مكتبة الرشد ،طحملـ القياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ  3
 .841: ،ص 2000ـ  1421ـ  1:سامي بن العريب األثري ،دار الفضيلة ،ط: إرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ،حتقيقـ  4
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نه من أالشارع،و  القياس دليل مستقل نصبهبني املسلكني على أساس أن د يوحفهذا التعريف 
تهد ومثرة فكره   .عمل ا

  .أركان القياس والشروط املهمة لكل ركن : المطلب الثاني

  .مدخل ومخسة فروع:وفيه

أن أفتتح املطلب بتعريف الركن  ،أحببت قبل الولوج يف ذكر األركان وشروطها: المدخل
  .والشرط،وبيان أركان القياس إمجاالً 

  :معىن الركن لغة واصطالحا .1
ا، :الركن:لغة  -  أ ركن الشيء جانبه األقوى ،وأحد اجلوانب اليت يستند إليها ويقوم 

  1.أركان وأركن:والناحية القوية ،ومجعه
بأن أركان الشيء ،أجزاؤه يف الوجود اليت ال حيصل إال :"عرفه العضد : اصطالحاب ـ 

 2".حبصوهلا داخلة يف حقيقته ،حمققة هلويته
  .يته حبيث يتوقف معناه عليه ،ويتم بهفركن الشيء جزؤه الداخل يف ماه

  :معىن الشرط لغة واصطالحا .2
فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء :"العالمة ،ومنه قول اهللا تعاىل: لغة  -  أ
  .]18:حممد[". أشراطها

 َ واجلمع ،العالمة :بالتحريك  طُ والشرط إلزام الشيء والتزامه واجلمع شروط وشرائط ،والشر
  3.أشراط

  4."ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ": اصطالحا ب ـ 

                                            
 .3/1721ـ لسان العرب البن منظور دار املعارف ؛ 1
 .3/294شرح خمتصر املنتهى األصويل لعضد الدين اإلجيي ـ  ـ  2
 . 4/2235ـ لسان العرب البن منظور؛  3
 . 71:،ص1991ـ1411ـ 1:املبارك ؛دار الفكر املعاصر ،ط زنما:شيخ زكرياء األنصاري حتقيق دـاحلدود األنيقة لل 4
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فالشرط مؤثر يف احلكم من ناحية العدم يف حني وجود الشرط ال يستلزم منه وجود 
ا ،ووجودها ال يستلزم وجوب الصالة   .احلكم؛مثال الطهارة شرط لصحة الصالة ،فال تصح بدو

  : عالقة الركن بالشرط

يتفق الركن والشرط يف أن كال منهما يتوقف وجود الشيء عليه ؛وخيتلفان يف أن الركن جزء 
  .من حقيقة الشيء ،أما الشرط فهو أمر خارج عن حقيقته 

وهي األصل والفرع ،وحكم األصل ،والعلة املشرتكة بني األصل :أربعة أركان القياس إمجاالً 
  .ألركان من شروطوالفرع؛وتأيت فروع املطلب مبينة ما هلذه ا

  .األصل: الفرع األول

؛ووردت معان أخر له عند األصوليني منها ما يبتىن عليه 1أسفل كل شيء : األصل لغة
  2.غريه،واحملتاج إليه ،وما تفرع عنه غريه ؛ وما عرف بنفسه من غري افتقار إىل غريه

  .له معنيان: ويف االصطالح

،والقاعدة املستمرة واملستصحب ،وإذا أطلق يطلق على الدليل ،والرجحان  :العام المعنى
  3.صرف إىل املعىن األول

هو املقيس عليه ،الذي ورد يف حكمه نص ،ويراد قياس الواقعة اليت مل يرد : المعنى الخاص
وقد اختلف األصوليون يف حتديد املقيس عليه؛فهناك من عرف األصل ".يف حكمها نص عليه 

لمون ؛وعرفه الفقهاء مبحل احلكم املنصوص عليه ،ومنهم من بالنص الدال على احلكم ،وهم املتك

                                            
 . 3/89ـ لسان العرب البن منظور، 1
ـ  1419ـ  1:لعثمان بن حممد األخضر شوشان ،دار طيبة ،ط) دراسة تارخيية منهجية تطبيقية(ختريج الفروع على األصول ـ  2

1998 ،1/46. 
 .1/16، 1986ـ  1406ـ  1:للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،ط،أصول الفقه اإلسالمي ـ  3
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جعل األصل هو احلكم املنصوص عليه ،وذهب الرازي إىل أن األصل احلكم يف حمل الوفاق والعلة يف 
  1.هو قول الفقهاء ،والراجح لغة حمل اخلالف؛وهذا االختالف أثر عن االختالف يف معىن األصل

صل وقع خلط بني شروط األصل ف السابق يف تعريف األبناء على االختال 2:شروط األصل
  .،وسأعرض هنا الشروط اليت تصدق أن تكون لألصل ،واألخرى تكون حلكم األصلحكم األصلو 

1 ً بالنص أو اإلمجاع ؛واختلف يف األخري لشبهة جهالة مستند  ـ أن يكون األصل ثابتا
معني ُ ،فال ا ألن اجلهل بدليل اإلمجاع ،،والراجح اجلواز  أو أن علته قاصرة،علم هل هو معلل أم ال ي

  .من استنباط العلة مبسالك أخرى كاملناسبة  ليس مانعاً 

2  ً م اتفقوا يف صحة القياس على الثابت بالقياس ما  ـ أال يكون األصل ثابتا بقياس؛ليعلم أ
ف يف القياس على قاسه النيب ـصلى اهللا عليه وسلم ـ وعلى ما أمجعت األمة على إحلاقه بأصل ،واخلال

  .الثابت بالقياس ،والراجح عدم اجلواز وهو رأي اجلمهور 

ً ـ 3 ،أو إقامة الداللة ـ الدليل ـ على جواز القياس على انعقاد اإلمجاع على كون األصل معلال
ً  شرطن عموم أدلة حجية القياس جتعل ذلك األصل ،إال أ   . اإلمجاع أو قيام الدليل ضعيفا

أن النص مقدم على القياس بلفظه ومعناه  :ومفاده،ـ أن يكون األصل غري حمصور بعدد  4
مخس يقتلن يف احلل واحلرم  ": فال يعترب القياس املعارض للنص ومثاله قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

من فتعدية احلكم إبطال للقيد،ومرجع هذا الشرط هو مفهوم املخالفة وبالذات مفهوم العدد ف 3"
  أعمله أبطل القياس على احملصور

ً  ـ 5 واحلق أن الظن  ،ـ قطعية الثبوت أو الداللة أو العلة املستنبطة ـ  أن يكون األصل قطعيا
  .كاف يف الفروع 

                                            
 .862:،ص مد بن علي الشوكاينإرشاد الفحول حملـ  1
واحملصول .3/243، 2003ـ1/1424:عبد الرزاق عفيفي ؛ دار الصميعي ط:ـ اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،تعليق  2

حتقيق محزة زهري ،واملستصفى أليب حامد الغزايل .3/359جابر فياض العلواين طه يف علم األصول لفخر الدين الرازي ،حتقيق 
 .3/671حافظ 

 .1198:،رقم 469:،ص....رواه مسلم يف كتاب احلج ،باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدوابـ  3



حقیقة القیاس: القیاس في العبادات                  الفصل االول                     المبحث االول  
 

 
17 

  .حكم األصل: الفرع الثاني 

،وحكمت الدابة منعتها ،واحلكم هو العلم والفقه ، قال اهللا  1احلكم هو املنع: لغةأ ـ 
  .من غري املقضي القضاء ألنه مينع،؛واحلكم هو القضاء  ]12:مرمي[ "احلكم صبيا وآتيناه"تعاىل

احلكم هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري :  اصطالحاب ـ 
  2.أو الوضع 

  .3ب عليهتالشرعي؛أي أثره املرت وعند الفقهاء هو ما ثبت باخلطاب 

ألن األصل هنا هو احملل ،والتعدية يف ،وحكم األصل يف القياس املراد به تعريف الفقهاء 
  4.القياس جتري يف احلكم مبعىن األثر ،ال ذات الدليل

  :5شروط حكم األصل

1  ً ً  ـ أن يكون احلكم ثابتا جيز القياس يف اللغات مل ،وهذا ملن بطريق مسعي، أي ال يكون عقليا
ً  :فيقيد الشرط،ومادام القياس املعين بالدراسة هو الشرعي ،والعقليات   بأن يكون احلكم الشرعي ثابتا

  .بطريق مسعي شرعي 

2  ً تهد من القياس عليه ؛إذ ـ أن يكون حكم األصل ثابتا يعترب نسخ  غري منسوخ،ليتمكن ا
  .احلكم داللة من الشارع على عدم اعتباره 

لثبوت حكم الفرع ،للفرع ،ألن ال حاجة حينئذ للقياس  ـ أال يكون دليل احلكم شامالً  3
  .بالنص ،وعدم االشتمال تعم املنطوق واملفهوم 

                                            
 .2/951ـ لسان العرب ـ   1
 .1/37،للدكتور وهبة الزحيلي ،ـ أصول الفقه اإلسالمي   2
 .1/130، 1999ـ  1420ـ  1:ـ املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  للدكتور عبد الكرمي النملة؛مكتبة الرشد ،ط 3
 .47:حنان يونس حممد القدميات ،ص/ـ دراسات يف القياس األصويل ، د 4
 .،ومابعدها3/671،وما بعدها ،وااملستصفى للغزايل 3/243ـ اإلحكام لآلمدي 5
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4  ً عن حكم الفرع ،هذا قيد للمجتهد إذا كان حكم الفرع  ـ أال يكون حكم األصل متأخرا
  .دليله القياس ،وجيوز يف حالة كون القياس من باب تضافر األدلة على احلكم 

ً  ـ أال يكون 5 ألنه يف إثباته ،فيه بالقطع ،لعدم جريان القياس يف القطعيات  احلكم متعبدا
عية ككون خرب الواحد حجة ،واألحكام اجلزئية الفر ،لألحكام ظين واملراد بالقطعي األدلة الكلية 

  هل يوجد قياس قطعي أم ال ؟: اخلالف خاصة العبادات ؛و أساس

نن القياس؛وله صيغ أخرى ،منها القياس على به عن س ـ أال يكون حكم األصل معدوالً  6
ً  أصل عارض أصوالً  باملخصوص به من مجلة القياس؛ومعىن الشرط أال  أخرى كالباجي ومسي أيضا

 ً عن القواعد العامة والكلية اليت جتمع جزئيات حتتها خمتلفة واليت عهد من  يكون حكم األصل خارجا
ا وليس املقصود به القياس األ   .صويل فحسب الشارع مراعا

قسم املعدول إىل لواضح والذي سار عليه من بعده ،و ا 1أما أقسامه اخرتت تقسيم الغزايل
  :أربعة أقسام 

لعدد يف ما استثين من قاعدة عامة وخص احلكم به ،وال يعقل معىن هلذا التخصيص كا:األول
،واستثنيت ]282:رةالبق[ "واستشهدوا شهيدين :" لشهادة ؛فالقاعدة فيها شاهدان لقوله تعاىل ا

ا تعدهلا لقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فاختص .2"من شهد له خزمية فحسبه :" منها شهادة خزمية فإ
  .احلكم خبزمية دون غريه 

ما استثين من قاعدة سابقة ،وتطرق لالستثناء معىن كالعرايا ،ألنه مل ينسخ قاعدة :الثاني
الربا،لكن استثين للحاجة ؛فذهب الغزايل إىل جواز القياس فيه ،فأحلق العنب بالرطب ألنه يف معناه 

ذا مل ينقدح يف االستثناء معىن فال قياس    .،أما ّإ

ا مل  القاعدة املستقلة املبتدئة ،وال:  الثالث يعقل معناها ،ووضعها يف املعدول جتوز بكو
  .تسبق بعموم مث خصت حبكم خبالفه ؛ومثاله املقدرات يف أعداد الركعات واحلدود والكفارات 

                                            
 . 686ـ3/675ـ املستصفى للغزايل  1
  .20516: ،رقم 10/246يف السنن الكربى يف كتاب الشهادات ،باب األمر باإلشهاد ، ـ رواه البيهقي2
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القواعد املبتدئة ،وعدمية النظري وال يعقل هلا معىن ؛فال قياس فيها لفقدان العلة يف : الرابع 
  .القاصرة كرخص السفر والطهارة واالضطرار  غري املنصوص ،فيعترب كاملعلول بالعلة

ول وهو مردود ؛ألن املراد بالقياس هنا القواعد العامة املعدأخرج الغزايل القسمني األخريين من 
،واألصل يف األحكام املعقولية ،وعدم تعقل املعىن خروج عن سنن القواعد وكذا فقدان النظري يعترب 

 ً ً  خروجا   1.أيضا

يعقل معناه ،سواء كان لماء اتفقوا على عدم جريان القياس فيما ال وخالصة القول أن الع
ة أو مستثناة،أو علته قاصرة لفقدان النظري؛واختلفوا يف القياس على القواعد املبتدأة أقاعدة مبتد

واملستثناة إذا عقل املعىن ،واخلالف فيها مبين على اعتبارها معقولة املعىن أو عدم ذلك ،فمن اعترب 
  2.ة أجرى القياس ،ومن مل يعترب منع املعقولي

  .تعريف الفرع وشروطه: الفرع الثالث 

  .فهو ما يبتىن على الغري ويفتقر إليه 3" فرع كل شيء أعاله " : ـ لغة

اختلف يف تعريفه الختالفهم يف معىن األصل ،فعرفه الفقهاء باحملل املشبه ـ أي :  ـ اصطالحا
؛والراجح هو تعريف 4الواقعة اليت مل يرد يف حكمها نص ـ ، واملتكلمون عرفوه باحلكم الثابت بالقياس 

الن اعلم أن االصطالح بني الفقهاء أن األصل والفرع مها احمل"الفقهاء ، قال عضد امللة والدين 
  5".،وحنن على هذا االصطالح نستمر

                                            
 . 98:حنان يونس حممد القدميات،ص/ـ دراسات يف القياس األصويل ، د 1
 .99:ـ املرجع نفسه،ص 2
 . 5/3393ـ لسان العرب، 3
 . 3/239ـ اإلحكام لآلمدي 4
فادي نصيف وطارق حيي ؛دار الكتب العلمية ، : ووضع حواشيه  ـ شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل ،ضبطه 5
  .291:؛ص2000ـ1421؛1:ط
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  1:  شروط الفرع

  .أال يكون الفرع منصوصًا عليه أو جممعًا عليه . ـ1

أال يتقدم حكم الفرع على حكم األصل ،ألنه إذا تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت ـ  2
  .العلة فيه لتأخر األصل 

  .األصل والفرع يف العلة اشرتاط مماثلةـ  3

اين موضوع الفرع موضوع األصل فالبد من االتفاق يف املوضوع من حيث التشديد ـ أال يب 4
ً بأال يكون حكم األصل مغلَّ :والتخفيف ،وعرب عنه الشوكاين    .ظا

  العلة وشروطها: الفرع الرابع 

العلة بكسر العني تأيت مبعىن السبب ؛يقال هذا علة هلذا ـ أي سببه ـ وتأيت : لغة تعريف العلة 
أما بفتحها .مبعىن املرض عل يعل واعتل ـ أي مرض  ،ويقال ال أعلك اهللا بعلة ـ أي ال أصابك مبرض 

بنو العالت ـ أي بنو رجل واحد من أمهات شىت و مبعىن الشربة الثانية : فتأيت مبعىن الضرة ،يقال
  .2هو معاودة الشرب مرة بعد مرة ،و 

ً هو  اينعامل ذهه األنسب منملعىن او  يف ثبوت احلكم يف  معىن السبب ،ألن العلة تكون سببا
  .الفرع 

اختلف األصوليون يف تعريفها ،فهناك من عرفها بأنه الوصف املؤثر لذاته يف : اصطالحا ـ 
العقليني ،وعرفها اآلمدي وابن احلاجب احلكم وهم املعتزلة ،بناء على قاعدة التحسني والتقبيح 

وعرفت بالوصف املؤثر يف بالباعث على التشريع ،وبالوصف املعرف للحكم كالرازي والبيضاوي ، 
                                            

،وفواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لإلمام حمب اهللا بن عبد الشكور 869:ـ إرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ،ص  1
ومفتاح الوصول للشريف  306:ص.2002ـ  1423 1:عبد اهللا حممد عمر دار الكتب العلمية ،ط:،ضبطه وصححه 

املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  . 709:،ص1998ـ  1419 1:التلمساين ،حتقيق حممد علي فركوس ؛ مؤسسة الريان ط
 .  5/2005للنملة ، 

 .3080و34/3078ـ لسان العرب  2
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األحكام جبعل اهللا ال لذاته ،وكل هذه التعريفات إمنا هي مبنية على مسألة تعليل أحكام اهللا باملصاحل 
  .هو تعريفها باملعرف للحكمواملختار الذي عليه اجلمهور 1أو عدم ذلك؛

الوصف الذي علل به حكم األصل البد أن تتوفر فيه شروط استنبطها : 2شروط العلة
األصوليني من تتبع األوصاف ،فبعض الشروط كانت حمل اتفاق واآلخر حمل خالف ،واقتصر األستاذ 

هعبد الو    .يت ذكرهاا حمل اتفاق وهي األربعة األوىل اآلهاب خالف على أربعة شروط ، عدّ

ً  ـ أن تكون العلة وصفاً  1 ً  ظاهرا   .، ومعىن الظهور إمكانية التحقق من وجوده وعدمه جليا

2  ً ً  ـ أن يكون وصفا ؛ فيشرتط يف الوصف الذي يعلل به احلكم أن يوصف  منضبطا
ً نضبم وصفا باالنضباط ،وهو ماال خيتلف باالختالف األفراد ،فالتعليل باملشقة ليس خبالف  طا

  .السفر

3  ً مناسبا للحكم ؛أي اشتمال على حكمه على مقصد للشارع ، يف  ـ أن يكون وصفا
ا ال تعقل هلا مناسبة وال  حتصيل مصلحة أو دفع مفسدة ، فال يصح التعليل باألوصاف الطردية أل

  .اعتبار

ـ أن تكون متعدية من حمل النص إىل غريه ـ الفرع ـ ،واختلف يف القاصرة ،فاتفقوا على  4
  .وصة واختلفوا يف املستنبطةاملنص

،فاألقوى  ـ أال يعارضها من العلل ما هو أقوى منها ،فال عربة بالضعيف مع وجود األقوى 5
  .كم أحق باحل

ما مقدمان ال ختالف نن تكون ساملة  حبيث ـ أ 6   .االستنباط يفصا وال إمجاعا ،أل

                                            
ـ  1421ـ 2:ر البشائر اإلسالمية ،طعبد احلكيم عبد الرمحن أسعد السعدي ،دا:ـ مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ،د  1

 .عدهاب وما 70:،ص 2000
ـ  1433ـ 1:حممد أبو اخلري السيد ؛مؤسسة الرسالة ،ط: ـ علم أصول الفقه  لألستاذ عبد الوهاب خالف ،أعده واعتىن به   2

وما بعدها ؛ مباحث العلة يف القياس عند  872:؛  وإرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ص62و 61:،ص2012
 .وما بعدها 195:األصوليني للسعدي ص
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هلا ،والظن املستفاد من النص أال تعود على األصل باإلبطال ،ألن إبطاهلا للنص إبطال  ـ 7
  .أقوى من الظن املستفاد من االستنباط

بني السبب واحلكمة وهناك مباحث أخرى مل أوردها كأنواع االجتهاد يف العلة ،والفرق بينها و 
ً  وادحالقواالجتهادية ،وذكر  ليةالنق،ومسالكها  مبا أوردته خشية ثقل البحث مبا  اليت تعرتيها ،مكتفيا

  .يه من باب التحسينات، ومن أراد التفصيل فعليه باملطوالت ،والدراسات اخلاصةيكون عرضه ف

  .حجية القياس : الثالث  طلبالم

ملا كان القياس حاجة بشرية حيوية فقد مشل مناحي احلياة والعلوم الدنيوية والعقلية واللغوية 
،فاتفق العلماء على أنه حجة يف األمور الدنيوية كاألدوية واألغذية ؛وأما يف األمور الشرعية فاتفقوا 

؛وقبل الف ، وما عداه فمحل خعلى حجية القياس الصادر من النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
التعبد ،واحلجية :يستوجب الوقوف على معان لبيان املراد منها وهي ،اخلوض يف مذاهب القوم 

تهد . فالتعبد بالقياس هو إجياب اهللا ـتعاىل ـ لنفس القياس أي إحلاق الفرع باألصل وذلك على ا
صورة حادثة مشاركة  مانع من قول الشارع إذا ثبت يف ال أي" تعبدنا اهللا بالقياس "خاصة ،وقوهلم 

واحلجية .أو وجوب العمل مبقتضى القياس،ة هو حكم األوىل فحكم األخري لألوىل يف وصف 
إذا حصل للمجتهد ظن أن حكم هذه الصورة على تلك الصورة ،أو معناها أن اهللا ـ تعاىل ـ :معناها

بعد هذا و ؛1الشرعية شأن نصوص الكتاب والسنة نصب القياس أصل ودليل الستنباط األحكام
  2:االستهالل فانقسم العلماء  يف املسألة إىل ثالثة مذاهب 

القائلون باجلواز التعبد به عقال ،وهم اجلمهور من الصحابة والتابعني :  المذهب األول
فمنهم من قال وقع التعبد به ،ومنهم من قال :واألئمة وأكثر الفقهاء واملتكلمني ، واختلفوا يف الوقوع 

وأن العمل به واجب باعتباره حجة .ون باجلواز والوقوع  اتفقوا على أن السمع دل عليهمل يقع ،والقائل
  .شرعية جيب العمل مبقتضاه

                                            
 .وما بعدها 114:،ص مد منظور إهليحملالقياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ ـ 1
 .843:و وإرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ص.وما بعدها 5/21ـاحملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي  2
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ً :  المذهب الثاني  ،ونسب إىل أيب احلسني البصري والقفال القائلون بوجوب التعبد به عقال
  .،وهو دليل عندهم بالعقل واألدلة السمعية وردت مؤكدة له الشافعي

القائلون باإلحالة ،وهو قول الشيعة والنظام ومجاعة من معتزيل بغداد :  الثالثالمذهب 
ملتماثالت واجلمع الشرع جاء بالتفريق بني ا أن معلالً ،وبعض اخلوارج ؛فالنظام خصص املنع بشريعتنا 

ل ومنهم من قال إن القياس ليس حجة ،بل ورد يف الشرع حترميه ومنعه فال جيوز العم؛بني املختلفات 
  .ةبه ، وهم الظاهري

، مثبت ويتلخص من هذا العرض إىل أن مذهب العلماء يف حجية القياس مذهبان إمجاالً 
  :يلي عرض األدلة مع شيء من بيان وجه الداللة ويف ما وناف،

  .استدلوا عليه بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:ن حبجية القياسو القائل: املذهب األول

  : الكتاب: أوال

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر " :  قول اهللا ـ تعاىل ـ 
م من اهللا فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف  م مانعتهم حصو ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا أ

م أليديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أويل األبصار م الرعب خيربون بيو   ]2:احلشر[ ". قلو

إن كنتم للرؤيا {: والعربة البيان قال اهللا تعاىل،رد الشيء إىل نظريه:واالعتبار: 1وجه االستدالل
  .تبينون والقياس مثله سواء  : أي] 43: يوسف[}  تعربون

اوزة عن الشيء إىل غريه و   يقال عربت النهر ،مشتق من العبور،فهو االعتبار هو االنتقال وا
ا ،واملوضع الذي يعرب عليه  ،أي جاوزته وعربت عليه والعربة ،واملعرب السفينة أو القنطرة اليت يعرب 

ذه ،وعرب الرؤيا وعربها جاوزها إىل ما يالزمها إىل اخلد ،الدمعة اليت عربت من اجلفن  فثبت 

                                            
و فواتح  3/9ـ حاشية البدخشي على شرح اإلسنوي على منهاج األصول للبيضاوي ؛طبعة حممد صبيح وأوالده ـ مصر ـ   1

خر اإلسالم لعبد العزيز وكشف األسرار عن أصول ف،  364:الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لإلمام حمب اهللا بن عبد الشكورص
 .ومابعدها3/407؛ البخاري 
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اوزة فإنه عبور  ؛اسوذلك متحقق يف القي ،إىل الغري االستعماالت كون االعتبار حقيقة يف االنتقال وا
ً ،من حكم األصل إىل حكم الفرع    .حتت األمر فكان داخال

اوزة  ال نسلم أن حقيقة :ن قيلفإ حقيقة االعتبار االتعاظ هو بل ،االعتبار هي االنتقال وا
م بأيديهم وأيدي (:ولرتتبه يف هذا النص على قوله،ظ لتبادره إىل الفهم من إطالق اللف خيربون بيو

لركاكة قول  ،فإنه إمنا حيسن ترتبه عليه لو كان املراد االتعاظ دون القياس ؛]2: احلشر[ )املؤمنني 
م بأيديهم وأيدي املؤمنني فقيسوا الذرة على الرب :القائل ناسب خيربون بيو ُ ؛ فالقياس الشرعي ال ي

دُّ أن الركاكة إمنا أتت عند إرادة الصورة اخلاصة ،وأجيب َ ر ُ اوزة حقيقة : صدر اآلية ،ويـ االعتبار هي ا
؛أو يراد به القدر املشرتك بني القياس الشرعي واالتعاظ وهو إىل الغري كما ذكرنا ال االتعاظ واالنتقال

اوزة، إذ االتعاظ أيضا جماوزة من حال الغري إىل حال نفسه ؛ف اوزة واالنتقال يف االتعاظ ا معىن ا
اعترب : فإنه يقال،ل ذلك الغري إىل العلم حبال نفسه وأن املتعظ بغريه منتقل من العلم حبا،متحقق 

فقط دون األعم لدلَّ على القياس أيضًا فإخراج بين النضري وما ولو كان معناه االتعاظ  ،فالن فاتعظ
حصل هلم من قذف الرعب وختريب البيوت علة  لوجوب االتعاظ ألن العلم بوجود السبب يوجب 

يلزم من وجوب القدر املشرتك  وجوب القياس ألن الدال على ال : إن قيلو احلكم بوجود املسبب ،
الكلي ال يدل على اجلزئي ،إذ ال داللة للعام على اخلاص ،لكن هنا ملا صاغ االستثناء منه فيكون 

  .شامالً جلميع اجلزئيات

ن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإ (:  قال اهللا ـ تعاىل ـ
تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

 ]59:النساء).[

أن اهللا تعاىل أمر املؤمنني عند : وبيانه أن املراد بالرد هنا القياس الصحيح ، :1وجه الداللة
املتنازع فيه إىل الكتاب والسنة ،   يرد التنازع يف شيء ليس منصوصًا عليه ال يف كتاب أو سنة ،أن 

عليه أن الرد يكون  لرد مأمور به ؛واعرتضالنظري ،وال يتحقق هذا إال بالقياس ،فا فيعطى النظري حكم

                                            
 1982ـ  1402محيد حمسن النمري ،رسالة ماجستري جبامعة أم القرى ؛إشراف حممد أمحد الدمهي ،حجية القياس حملسن  1

 .68و 67:،ص
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إىل الكتاب والسنة فيما نص فيه ؛وجياب عليه أن اآلية عامة فتشمل املتنازع فيه مطلقًا دون ختصيص 
  .صيص فتبقى على عمومها فيدخل القياس يف األمر بالردباملنصوص أو غريه ،وال قرينة هنا للتخ

دثنا حفص بن عمر، عن شعبة، عن أيب عون، عن احلارث ح: قال أبو داود:  السنة: ثانيا 
بن عمرو ابن أخي املغرية بن شعبة، عن أناس من أهل محص، من أصحاب معاذ بن جبل، أن 

ً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يبعث معا تقضي إذا عرض لك  كيف«: إىل اليمن قال ذا
فبسنة رسول اهللا صلى : ، قال»فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟«: أقضي بكتاب اهللا، قال: ، قال»قضاء؟

: قال» فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال يف كتاب اهللا؟«: اهللا عليه وسلم، قال
احلمد هللا الذي وفق «: وقال صلى اهللا عليه وسلم صدره، فضرب رسول اهللا، أجتهد رأيي، وال آلو 

  1»اهللا اهللا ملا يرضي رسولُ  رسولِ  رسولَ 

أنه أقر معاذاً ،ومل يعرتض عليه ،بل محد اهللا الذي وفق معاذاً لذلك ،وهذه :  وجه الداللة
  :وميكن رد االعرتاضات اليت وردت عليه إىل قسمني.داللة على حجية القياس 

ضعف احلديث من وجوه ؛أمهها جهالة رجاله ،كما وهي : ما كان من جهة السند: األول
احلارث بن عمرو بن أخي املغرية بن  "يف تارخيه الكبرينقل الزيلعي يف نصب الراية عن اإلمام البخاري 

ذا مرسل إى عنه أبو عون وال يصح وال يعرف شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ رو    .اه"ال 

هذا حديث ال نعرفه إال من هذا ":اإلمام الرتمذي بعد أن أورد احلديث ورواية أخرى لهوقال 
  2".الوجه وليس إسناده عندي مبتصل وأبو عون الثقفي امسه حممد بن عبيد اهللا

فهذا حديث " :بن القيم يف أعالم املوقعني فقالد انتصر لصحة احلديث ودافع عنه اإلمام اوق
ألنه يدل على شهرة احلديث وأن ،وإن كان عن غري مسمني فهم أصحاب معاذ فال يضره ذلك 

                                            
؛والرتمذي يف كتاب 644:والذي بعده ،ص 3592اجتهاد الرأي يف القضاء  11:رواه أبو داود يف كتاب القضاء ،باب   1

هذا حديث ال نعرفه إال من :"وقال  1327يف يقضي القاضي،األحكام عن رسول اهللا ـصلى اهللا عليه وسلم ـ ،باب ما جاء ك
 .واليت بعدها 313:،ص"هذا الوجه وليس إسناده عندي مبتصل 

نصب الراية ألحاديث اهلداية جلمال الدين الزيلعي ،وعليه حاشية بغية األملعي يف ختريج الزيلعي ،صححها حممد عوامة ـ  2
 .4/63جتهاد والقياس ؛،مؤسسة الريان ،كتاب القاضي ،أحاديث اال
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ال واحد منهم وهذا أبلغ يف الشهرة ،الذي حدث به احلارث بن عمرو عن مجاعة من أصحاب معاذ 
كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق ،لو مسي و من أن يكون عن واحد منهم 

وال يعرف يف أصحابه متهم وال كذاب وال جمروح بل أصحابه من أفاضل ،احملل الذي ال خيفى ب
وقد ،كيف وشعبة حامل لواء هذا احلديث ،املسلمني وخيارهم ال يشك أهل العلم بالنقل يف ذلك 

؛ والعجيب أن 1" إذا رأيت شعبة يف إسناد حديث فاشدد يديك به :قال بعض أئمة احلديث
اية السول رد على من اعترب احلديث خرب آحاد فال يقوى على إثبات أصل تشريعي األسنوي يف 

ذا يكون صاحلًا  ،مبا نقله عن صاحب مسلم الثبوت بأن احلديث خرب مشهور يفيد الطمأنينة ،و
  .2إلثبات أصل

  :ما كان من جهة املنت: الثاني

ً :  3قال اآلمدي ً  واجتهاد الرأي ال بد وأن يكون مردودا والرأي  إىل أصل وإال كان مرسال
وال جيوز أن يقال أراد  :واملراد بالرأي القياس قال إمام احلرمنيوذلك هو القياس ، املرسل غري معترب

ً  ،بالرأي االستنباط من الكتاب والسنة بالكتاب  فإن ذلك لو كان على هذه الوجه لكان متسكا
 فإنه وإن دل على حجية القياس وقت تقريره عليه وقد اعرتض اخلصم على هذا الدليل الثاين، والسنة 

اليوم أكملت (: بل ذلك قبل نزول قوله تعاىل ،على حجيته دائما يف مجيع األزمنة السالم فال يدلُّ 
فإن إكمال الدين إمنا يكون بالتنصيص على األحكام فما نزلت هذه اآلية  ]3:املائدة) [لكم دينكم

وأيضا فلم يقل أحد أن  ،واجلواب أن األصل عدم التخصيص بوقت دون وقت ؛غىن عن القياساستُ 
 :أي: لكم دينكم  أكملت: "واملراد بقوله ،القياس كان حجة إىل حني نزول هذه اآلية مث زال 

  4..صوصة بالنسبة إليها لعدم مشول النص الصريح جلميع اجلزئيات خم فاآلية أما التفاريع ؛األصول 
ً ": اهللا، عن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه أنه قالعن جابر بن عبد  فقبلت  هششت يوما

ً : فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ،وأنا صائم  ً  صنعت اليوم أمرا ، قبلت وأنا عظيما

                                            
 .2/351؛ 1423ـ 1ـ أعالم املوقني البن قيم اجلوزية ،قرأه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور آل سلمان ؛دار ابن اجلوزي ،ط   1
 . 4/16اية السول يف شرح منهاج األصول لإلمام  مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي مع حاشية املطيعي ،ـ 2
 . 4/4ـ اإلحكام لآلمدي  3
اج شرح املنهاج  للسبكي   4  .وما بعدها  3/11 ـ اإل
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: فقلت: قال" أرأيت لو متضمضت مباء وأنت صائم : " صائم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  1؟"ففيم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمال بأس بذلك؟ قال 

أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ شبه املضمضة اليت مل يعقبها شرب بالقبلة إذا : وجه الداللة 
 لكنه: رتض عليهواع املوضعني ،وهذا عني القياس ؛ مل يعقبها إنزال جبماع انتفاء األثر املقصود يف

ً ليس بصريح إال بقرينه إذ ميكن أن  لقياسه حيث أحلق مقدمة الشيء بالشيء فقال  يكون ذلك نقضا
فأحلق املضمضة بالشرب ومن ذلك قوله ،إن كنت تقيس غري املنصوص على املنصوص ألنه مقدمته 

  .عليه السالم

ألن عمر ظن أن القبلة ،لو مل يكن يف إبطال القياس إال هذا احلديث لكفى :"قال ابن حزم 
أن األشياء املماثلة واملتقاربة ال  ـ  صلى اهللا عليه و سلمـ  على اجلماع فأخربه  تفطر الصائم قياساً 

 ً ألفطر وأن اجلماع يفطر والقبلة  تستوي أحكامها وأن املضمضة ال تفطر ولو جتاوز املاء احللق عمدا
صلى ـ  وال شبه بني القبلة واملضمضة فيمكنهم أن يقولوا إنه  ،ال تفطر وهذا هو إبطال القياس حقا

م ال يرون القياس إال بني شيئني مشتبهني ،قاس القبلة على املضمضة ـ  اهللا عليه و سلم    2".أل
مفاد كالم ابن حزم أن قياس عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ هو إحلاق مقدمة الشيء 

أن رد :بالشيء مل بينهما من تقارب وتشابه فأبطل النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ذلك ؛وجياب عليه 
النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قياس عمر بـأن مقدمة الشيء ال تأخذ حكمه ،ومثل لذلك باملضمضة 
فهي مقدمة الشرب ومل تأخذ حكمه ،فكذلك القبلة مقدمة اجلماع ومل تأخذ حكمه ،وهو إبطال 

  3.الصوم،وإن كان كال منهما يفضيان إليه 

                                            
هذا حديث على :؛واحلاكم يف كتاب الصيام ،وقال .417:ص 2385داود،كتاب الصيام ،باب القبلة للصائم ، ـ رواه أبو  1

 .1/595" شرط الشيخني ومل خيرجاه 
د حممد شاكر ؛منشورات دار اآلفاق اجلديدة علي بن أمحد بن حزم األندلسي ،حتقيق أمحل اإلحكام يف أصول األحكامـ  2
،7/100 . 
 . 83:ـ حجية القياس حملسن محيد حمسن النمري ص  3
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د اليت استندوا إليها وأوضحها وأقواها ، اإلمجاع من أهم األدلة والعم يعترب  : اإلمجاع:ثالثا
 1"  اإلمجاع هو الذي عول عليه مجهور األصوليني "وهو الذي أشار إليه الرازي يف احملصول بقوله 

وإن أدى إىل  أنه البد من يف تقريره  فجعلوه نصب أعينهم وبينوه غاية البيان ،لذا رأى عيسى منون
وهذا ما  وكان ذلك  على منط االستدالل املنطقي املنطلق من مقدمات وصوالً إىل نتائج ، التطويل 

جرى عليه بعضهم كالرازي وعيسى منون وغريهم ،وملا كان الواجب يف الدراسة البيان املختصر الذي 
ه يتضح به املقام دون التعرض للمسألة إمجاالً وتفصيالً فأكتفي مبا يقرب للمقصود ،وهذا بيان

، وهذه بعض األمثلة  ؛فإعمال الصحابة بالقياس أمر شاع وذاع قوال وعمال من غري رد وال إنكار
  :بيان تقوي الدليل ؛منها

أقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اهللا ،وإن خطأ "  : سئل أبو بكر عن الكاللة فقال
  . 2" فمين ومن الشيطان ؛الكاللة ماعدا الوالد والولد

وقد ،باع ت اجتمع رأي و رأي عمر يف أم الولد على أن ال"  : ضي اهللا عنهقال علي ر  و
  3".رأيت اآلن بيعهن 

رف لغوي ،فجعل النص لرازي يف احملصول استناداً إىل عوالرأي هو القياس ،كما ذهب إليه ا
،حىت يف  وبني وجه القياس يف هذه النقول ،وهذا ما نافح عليه عيسى منون وأقره،4يف مقابلة الرأي 

  5.أخفى املسائل عن القياس ، وهي تفسري أيب بكر للفظ الكاللة 

 

                                            
 . 53/ 5ــاحملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي  1
اق الصنعاين ،حتقيقـ   2 لس العلمي:املصنف أليب بكر عبد الرزّ باب الكاللة، ،1403ـ  2:اهلند؛  ط -حبيب الرمحن األعظميا

جامعة : عبد املعطي أمني قلعجي ،نشر: و السنن الصغري أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي احملقق.19190:،رقم 10/304
 2291:،رقم2/362باب يف الكاللة ،م ،1989 -هـ 1410: الدراسات اإلسالمية، ـ باكستان ط

اق الصنعاينـ    3  .13224:،رقم7/291ت األوالد،باب بيع أمها ،املصنف أليب بكر عبد الرزّ
 .5/61ـ ــ احملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي  4
 .وما بعدها 103:ـ نرباس العقول لعيسى منون ص  5
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ىل أيب موسى إـ ما كتب ـ عند رضي اهللا عنهوورد التصريح به يف رسالة عمر بن اخلطاب 
  1"اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك" حينما واله على البصرة  ـ ه األشعري رضي اهللا عن

ن األمور غري املنصوص عليها من الشرع على األمور املنصوص عليها ،لكقس :وجه الداللة
لتها اليت اقتضت ربط احلكم باملنصوص ،وال يتسىن لك ذالك إال ببذل بعد معرفة األشباه والنظائر بع

  .2،يؤيد هذا املعىن " برأيك"الوسع والنظر واالستنباط ،وقوله 

ة املندرجة حتت جنس : وورد على الدليل احتماالت منها أن املراد معرفة األشياء املتشا
املنصوص على حكمه ، لكي ال حيصل لك خلط والتباس ،فتدخل يف اجلنس أنواعا ليست منه ،وهو 

أعرض على الفكر األشباه الستحضار ":قس األمور برأيك "أمر متوقف على االجتهاد، ومعىن 
هول ،فهذا قياس عقلي منطقي ،ليست فيه داللة على القياس املعلوم لل توصل به إىل ا

ومن نظر يف سابق كالم أمري املؤمنني والحقه ال يشك يف : "الشرعي؛وأجاب عليه عيسى منون بقوله
الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك " بطالن هذا االحتمال يف كالمه ، فإن عبارته هكذا 

،مث أعمد إىل أحبها إىل اهللا ،وأشبهها  اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيكوال سنة ،  من كتاب
ً " باحلق فيما ترى  على أمره بالقياس الشرعي بعد معرفة األشباه والنظائر والعلل  وهذا يدل قطعا

  3...".املفضية إىل احلكم 

ص دون بيان املخصص من املعرتض بأن النص عام ، وخصصه باملنصو  يرد كالموميكن أن 
  .قرينة لفظية أو معنوية ، فال يقوى به االستدالل

                                            
،وسنن الدارقطين  ، حققه شعيب األرنؤوط 1/1352:ـ السنن الكربى للبيهقي ؛ مطبعة جملس املعارف النظاميبة ، اهلند ط  1

 .عبيد اهللا بن أيب محيد وهو ضعيف:؛ويف إسناده 4471: ،رقم 5/367لة ،ومجاعة ،مؤسسة الرسا
 .93:ـ نرباس العقول ص  2
 .93:املصدر نفسه صـ  3
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إمجاع الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ على تولية أيب بكر اخلالفة ،وقوهلم يف : ومن ذلك أيضا
م قاسوا " لقد رضيه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  لديننا أفال نرضاه لدنيانا :"ذلك ووجهه أ

  .1ى على إمامة الصالة اإلمامة الكرب 

وإذا  ،نرى أنه إذا شرب سكر : :"ومما روي عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال يف حد اخلمر 
هو قياس الشارب على  : ووجه الداللة فيه" 2ذى افرتى ، فعليه حد املفرتي ، وإذا هسكر هذى  

  .القذف 

  3".  ة الشيء مقام الشيءوهذا أبعد أنواع القياس ،ألنه أقام مظن " :قال عيسى منون 

ربة بالقياس ة ـ رضي اهللا عنهم ـ كانوا على دربة وخوهو كالم بليغ ،يستفاد منه أن الصحاب
ذا األصل بعد انقطاع الوحي ، كما  واستعماله ، فكيف خيفى على النافني للقياس متكن الصحابة 

 ً   .تتماثل أحكامها : أي ". املقاصدالوسائل هلا حكم  :" لقاعدة من قواعد القياس أنه يصلح دليال

وهناك نوع من املسائل وقع فيها خالف بني الصحابة ،وقالوا فيها أقواالً ، وهي كثرية ، إال 

وجه الداللة منها ،وما محل عليها من اعرتاض ،  ، وبني4أن أظهرها أربعة  كما قال الرازي وسردها 

ة املشرتكة ،ومسألة اخللع ،وال ريب أن اختالف وهي مسألة احلرام ،ومسـألة اجلد مع اإلخوة ،ومسأل

أقواهلم فيها سببه أن مستندات املسائل ليس مسعيًا ،ألنه لو كان ذلك ألبرزوه وقدموه يف معرض 

                                            
  2،  ةهر ي القا،حتقيق علي حممد عمر ،نشر مكتبة اخلاجنعن علي رضي اهللا عنه ـ أخرجه ابن السعد يف كتاب الطبقات الكبري   1
/167. 
،والسنن الكربى للنسائي ،كتاب احلد يف اخلمر،ذكر اختالف 2:ـ مالك يف املوطأ ،كتاب األشربة ،باب احلد يف اخلمر ،رقم  2

 .وغريمها.5269: ،رقم5/138ألفاظ الناقلني عن قتادة،
 .96:ـ  نرباس العقول ص  3
 .5/56ـ  احملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي   4



حقیقة القیاس: القیاس في العبادات                  الفصل االول                     المبحث االول  
 

 
31 

، وهاته 1االستدالل ،وليس مستندهم عقليا كذلك ،ألن حكم العقل واحد ،وهو الرباءة األصلية 

م قالوا فيها بالقي أقوال خمتلفة ،دلّ    .اس أ

كانوا يستعملون القياس ـ   اهللا عنهم يرضـ  ألمثلة أن املقصود أن الصحابةواجلواب عن هذه ا

ا باألمثال واألشباه والنظائر،يف األحكام  وال يلتفت إىل من يقدح يف كل سند من هذه  ،ويعرفو

التواتر املعنوي فهذه يف تعددها واختالف وجوهها وطرقها جارية جمرى  ،األسانيد وأثر من هذه اآلثار

  .2"الذي ال يشك فيه وإن مل يثبت كل فرد من األخبار به

  :من مثل هذه النقول ر العمل به انكإو ومما ورد عن الصحابة من ذم للقياس 

م أعداء ا إي": أنه قالـ  رضي اهللا عنهـ نقل عن عمر   -  أ كم وأصحاب الرأي فإ
  3."أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ،السنن

  4."قيل ما املكايلة ؟ قيل املقايسة ، كم واملكايلةا إي": وعنه أيضا  - ب
ُ : " قال –رضي اهللا عنه  –وعن علي   - ت ؤخذ بالرأي لكان باطن لو كان الدين ي

  5".اخلف أوىل باملسح من ظاهره 

  :ويجاب 

هم أنفسهم الذين نقل عنهم العمل  ،القياس وإنكار العمل بهبأن هؤالء الذين نقل عنهم ذم 
  .بالقياس

                                            
 .99:و نرباس العقول ص. 5/59م األصول لفخر الدين الرازي ـ احملصول يف عل  1
 . 2/377ـ أعالم املوقني البن قيم اجلوزية  2
 .2/1042وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله .1/169ـ أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى   3
 .1/196ـ  أخرجه البيهقي يف املدخل   4

 .219:، رقم1/202والبيهقي يف املدخل  ؛162:،رقم  32:تاب الطهارة ،باب كيف املسح ،صـ رواه أبو داود يف ك  5
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وذلك ممكن حبمل الذم على القياس الفاسد  ،وعندئذ البد من التوفيق بني النقلني إن أمكن 
رد  ،واملدح على القياس الصحيح  ، والتشهي وإتباع فالقياس يكون فاسدا إذا استند إىل الرأي ا

أما القياس املستند إىل  ،ألنه عمل بالرأي دون استناد إىل الشرع  ،وهذا هو القياس املذموم   ،اهلوى
  1.فإنه قياس صحيح يعتمد عليه الوايف للشروط ، الشرعية الشرع املستنبط  من النصوص

  : من المعقول:رابعا

تهد إذا غلب على ظنه إن حكم األصل معلل بعلة معينة  - 1  هامث وجد،أن ا
وحصول الظن  ،فإنه يغلب على ظنه أن حكم األصل متعد من األصل إىل الفرع  ،لفرع يف ا

ً  ،مستلزم حلصول الوهم بنقيضه  وبذلك جيمع بني  ، فإما أن يعمل بالظن والوهم معا
ً  ،وإما أن يرتكهما ويف ذلك رفع النقيضني  ،النقيضني وذلك حمال  وإما أن  ،وهو حمال أيضا

وهو خالف  ،وبذلك يكون عمل باملرجوح وترك العمل بالراجح  ،يعمل بالوهم دون الظن 
  . 2وهذا هو القياس ،إذ مل يبقى إال أن يعمل مبا غلب على ظنه  ،ما يقتضيه العقل 

 ألنه ال ،ميكن حصرها  والنصوص حمصورة  أن احلوادث والوقائع كثرية وال - 2
ً  ،ميكن أن يكون لكل حادثة نص خيصها  و يبني حكمها  ا كثرية  ،املعامالت  خصوصا أل

والقياس يليب  ،واألمكنة  ،ألزمنة اواألشخاص و  ،وختتلف باختالف األحوال ،تنحصر  ال
فاحتيج إىل إحلاق الواقعة غري املنصوص  ،فاحلاجة إليه ماسة وضرورية  ،هذه األمور املتغرية 

هو القياس الذي  وهذا ،عليها بالواقعة املنصوص عليها بطريق ظين أو قطعي لبيان حكمها 
  3.لواله خللت أكثر احلوادث عن أحكام وهو باطل

                                            
: موسم  ) السعودية(ـ إثبات احلدود والكفارات والرخص بالقياس ،صاحلة ناصر عسريي ـ رسالة ماجستري جبامعة امللك خالد   1

 .50: ،ص1431
اج شرح املنهاجـ   2  .4/19اإلسنوي مع حاشية املطيعي ،هاج األصول لإلمام سول يف شرح مناية ال،و 3/15اإل
  .52:ص علم أصول الفقه  لألستاذ خالف و.5/25الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقه ـ  3
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تعضيد الواقع له ،وال رفع ملا وقع :أحدمها:وهذا من أقوى األدلة العقلية ،وأظهرها ألمرين 
ض :،واآلخر ضعف االعرتاض الذي وجه إليه؛فاقتصر عليه الزركشي يف البحر ،واعتربه الشوكاين أ

  1.األدلة العقلية

استدلوا بالنقل والعقل كما استدل :القائلون بعدم حجية القياس:الثانيالمذهب 
 ً   :املثبتون،وإليك بيان ذلك خمتصرا

وميكن مجع أدلة اخلصم يف عناوين باعتبارات معينة ،تسهل على االطالع والفهم ،إال أن 
بهًا فقط ال ترتقي إىل درجة الدليل،ومما يؤكد ذلك ما فعل الرازي يف احملصول فلم  املثبت اعتربها شُ

يطل الكالم فيها والرد عليها ،ومن أحسن عرض لألدلة وقفت عليه ما قام به الغزايل يف املستصفى 
  :؛وإليك بيان أدلة القوم

  :القول يف شبه املنكرين للقياس والصائرين إىل حظره من جهة الكتاب:أوال

ما {اىل قوله تعاستندوا إىل : باعتبار اشتمال الكتاب على مجيع األحكام  -  أ
: النحل[}  تبيانا لكل شيء{وقوله ]38من اآلية: األنعام[}  فرطنا يف الكتاب من شيء

 ]89من اآلية
" بيان لكل شيء أن الكتابيقول ابن حزم ملا ساق آيات تدل  : ووجه الداللة

ل بيان الشريعة إىل أحد من الناس ،وال إىل رأي ،وال إىل ص اهللا ـ تعاىل ـ على أنه مل يكفن
قياس ،لكن إىل نص القرآن ،وإىل رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ،وما عدامها فضالل وباطل 

فليكن كل  ،فإنه ليس فيه بيان األشياء كلها،مما شرع لكم بيان لكل  : أي .2"وحمال 
  3.حكم الرباءة األصليةمشروع يف الكتاب وما ليس مشروعا فيبقى على 

                                            
 .676:ـ  إرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ص 1
 .8/18؛ل األحكام أليب حممد علي بن حزم ـ  اإلحكام يف أصو   2
 .3/551أليب حامد الغزايل  ـ املستصفى  3
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ذا النمط من  وليس يف كتاب اهللا تعاىل ،القياس  واحرم املنكرين أن:اآلياتورد االستدالل 
كما خصص قوله  ]154من اآلية: األنعام[}  لكل شيء{فيلزمكم ختصيص قوله تعاىل ،بيان حترميه 

  1.]16من اآلية: الرعد[}  خالق كل شيء{

}  وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون{قوله تعاىل : باعتبار أن القياس ظن    - ب
وإن {[ 36من اآلية: سراءاإل]} وال تقف ما ليس لك به علم {[ 169من اآلية: البقرة]

: احلجرات[}  إن بعض الظن إمث{و ]28من اآلية: لنجما[}  الظن ال يغين من احلق شيئأ
  ]12من اآلية

والقياس اسم يف الدين مل يأذن به اهللا ،وال أنزل  " :قال ابن حزم يف هذا الصنف من اآليات 
ً به  م علل القياسات بينهم ،كتعليلهم الربا باألكل ،وقال آخرون  سلطانا ،وظن منهم بال شك ،لتجاذ

منهم بالكيل والوزن ،وقال آخرون باالدِّخار ؛وهذه كلها ظنون فاسدة وختاليط ،وأمساء مل يأذن اهللا ـ 
ا سلطانًا  ا ،وال أنزل    2".تعاىل ـ 

هو مظنون ،ليس معلومًا ،وكل مظنون منهي عنه أي أن مقتضى القياس هو حكم الفرع ،و 
  .3لعدم إغنائه عن احلق شيئًا ،فما كان كذلك يستلزم عدم التعبد به 

واجلواب عليها أن إتباع الظن املنهي عنه إمنا هو الظن يف مقام اليقني والقطع ،أويف مقام 
ا يتطلب فيه ذلك كالعقائد دون مطلق الظن ،وإال فهو منتقض بالعمل بدالال ت الكتاب والسنة ،فإ

ا إمجاعًا    4.ظنية ومع ذلك جاز العمل 

 :باعتبار القياس رد إىل غري الشرع وتقدمي بني يدي اهللا ورسوله

  ].10:الشورى[.)وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا   (:قوله تعاىل 

                                            
 .3/552السابق،ـ املرجع   1
 .8/21ـ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم   2
 .148:ـ نرباس العقول ص  3
 . 149ـ املصدر نفسه ص   4
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  ].59:النساء[).فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول(:قوله تعاىل 

  ]1:احلجرات[".يا أيها الذين ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله: " قول اهللا ـ تعاىل ـ 

  : وجه الداللة

رد إال إىل القرآن ىل ـ عند التنازع واالختالف أن يتحاكم أو يبح اهللا ـ تعافلم ي:"قال ابن حزم 
النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ،وال إىل وكالم الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقط، ال إىل أحد دون 

؛هذا مع شدرأي وال قياس ،فبطل ك إن كنتم تؤمنون :"ة شرط اهللا ـ تعاىل ـ بقوله ل هذا بطالنًا متيقنًا
ا تقدمي بني يدي اهللا :؛ وأما اآلية األخرية فقال عنها1اه" باهللا واليوم اآلخر ا مبطلة للقياس أل أ

م ـ واستدراك على اهللا ـ تعاىل ـ ورسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ما مل ورسوله ـ صلى اهللا عليه وسل
واآلية الثانية دلت  ـ ،تعاىل ـ  آلية األوىل على أن ما أختلف فيه فإن حكمه إىل اهللا فدلت ا 2.يذكراه

ليس  واحلكم بالقياس ،على أن املتنازع فيه يرد إىل اهللا عز وجل وإىل الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
 ً ً  وال ،هللا  حكما ً ردّ  فكان  ،إىل الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ال و  ـ تعاىل ـ إليه  مردودا  إىل الرأي ا
  3.وال جيوز العمل به  ،ممنوع،وهو 

والقياس عبارة عن ،بل نرده إىل العلل املستنبطة من نصوص النيب عليه السالم :أجاب الغزايل 
وأنتم فقد ، وحذف احلشو الذي ال أثر له يف احلكم،تفهم معاين النصوص بتجريد مناط احلكم 

  4".رددمت القياس من غري رد إىل نص النيب عليه السالم وال إىل معىن مستنبط من النص

ً  ،يسلم مبنع اآليتني من القياس  بأنه الوأجيب   عز وجلـ  هللا   إليه  وبأن احلكم ليس حكما
ألن العمل باملستنبط من قول اهللا تعاىل  وقول الرسول حكم  ،وإىل الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ـ 

ألنه تقدمي على  أما القائل بإبطال القياس؛وهذا شأن القياس  ،من اهللا ورد إليه وإىل الرسول 

                                            
 .8/19ـ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم   1
   .8/9ـ املصدر نفسه   2
اية السول يف 142:مد منظور إهلي صحملاس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ ؛ و القي3/554أليب حامد الغزايل  ـ املستصفى 3 ؛ 

 .4/20شرح منهاج األصول لإلمام  مجال الدين اإلسنوي مع حاشية املطيعي ،
  .3/554 املستصفى أليب حامد الغزايلـ   4
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التعبد به من اهللا ورسوله ألنه قد عرف  ،لقياس تقدم بني يدي اهللا ورسوله يسلم أن ا الالنصوص ،
بل فيه  ،س فيه تقدم بني يدي اهللا ورسوله وعلى هذا فالقياس ليباألمر الوارد يف الكتاب والسنة 

قول ال بو ـ تعاىل ـ  فلم يعمل بقول اهللا ، متابعة هلما وحكم مبا حكما به يف واقعة مسكوت عنها
  1.فكان ذلك حجة عليه ال له  ،الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وال مبا أستنبط منهما

  جمموع ما استدل به اخلصم ميكن إرجاعه إىل قسمني .من السنة: ثانيا

ساق ابن حزم بسنده إىل :إبطال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ملا وقع من قياس  : األول
 سامل بن عمر قال إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول اهللا

إمنا يلبس هذا من ال خالق له فأهدي لرسول اهللا صلى اهللا  :صلى اهللا عليه و سلم لو اشرتيته فقال
ا إيل  ا إيل وقد مسعتك قلت فيها ما قلت ،عليه و سلم حلة سرياء فأرسل  قال إمنا ،فقلت أرسلت 

ا   ."بعثت إليك لتستمتع 

ا إليك لتلبسهاوقال ابن منري يف حديثه إمنا بعثتها إليك لتنتفع    .ا ومل أبعث 

إىل مسلم عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا اليمين يقيم بالسوق حلة سرياء فقال وبسنده 
ا فلبستها لوفود العرب إذ عمر يا رسول اهللا إين رأيت عطاردا يقيم يف السوق حلة سرياء فلو اشرتيته

ا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف إمن:"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ،عليك وا قدم
فبعث إىل عمر حبلة وإىل ،اآلخرة فلما كان بعد ذلك أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبلل سرياء 

ً  :وأعطى علي بن أيب طالب حلة وقال،ابن زيد حبلة  بني نسائك فذكر أمر عمر قال  اشققها مخرا
ً فنظر إليه ر ،وأما أسامة فراح يف حلته  عرف أن رسول اهللا صلى  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظرا

ا إيل  ،اهللا عليه و سلم قد أنكر ما صنع فقال إين مل ، فقال يا رسول اهللا ما تنظر إيل فأنت بعثت 
 ً ا لتشققها مخرا   2".بني نسائك  أبعثها إليك لتلبسها ولكن بعثت 

                                            
 . واليت بعدها 51ي والرخص بالقياس ،صاحلة ناصر عسري  إثبات احلدود والكفاراتـ  1
؛ومسلم 6081: ؛رقم4/106، 1400ـ  1:طالبخاري ،كتاب األدب ،باب من جتمل للوفود ؛املطبعة السلفية ، رواه ـ 2

الدولية طبعة بيت األفكار ، أبو صهيبالكرمي:،كتاب اللباس والزينة ، باب حترمي استعمال إناء الذهب والفضة ؛ اعتىن به 
 .2868:،رقم858:،ص1998ـ  1419
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و سلم على عمر تسويته بني امللك والبيع  أنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه : وجه االستدالل
 ً وكل واحد منهما  واالنتفاع وبني اللباس املنهي وأنكر على أسامة تسويته بني امللك واللباس أيضا

ً  قياس ً  قياساً  خر أحلواآل فأحدمها حرم قياسا وهذا هو ،فأنكر صلى اهللا عليه و سلم القياسني معا
  1.إبطال القياس نفسه 

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ على عمر وأسامة ـ رضي اهللا عنهما ـ يف التسوية  أن إنكاره ونوقش
بني امللك والبيع واالنتفاع وبني اللباس املنهي عنه وإبطال القياسني معا ،فإبطال قياس معني ال يعين 
أبداً إبطال القياس مطلقًا ، ويقوي ذلك ما كان يفعل الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من إرشاد 

  2.خطئ إىل قياس صحيح كما يف حديث عمر يف قبلة الصائمامل

  :أقوال النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف ذم القياس وأنه ليس من الشرع يف شيء : الثاني 

أمحد بن قاسم قال نا أيب القاسم بن حممد بن قاسم أخربنا :أورد ابن حزم بسند آخر فقال 
املبارك ثنا حممد بن إمساعيل الرتمذي نا نعيم بن محاد نا عبد اهللا بن  قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا

هو ابن عثمان عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن  زعيسى بن يونس عن جري
تفرتق أميت على بضع وسبعني  " :ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال رسول اهللا  :مالك األشجعي قال

  3". ى أميت قوم يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلاللأعظمها فتنة عل ،فرقة

م  : ووجه االستدالل َّ أ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذم القائسني األمور برأيهم ،وبني
  .أشد فرق األمة فتنة عليها ،مما يدلُّ على أن التعبد بالقياس غري مشروع وباطل

                                            
 .8/24ـ  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم   1
 . 138:ـ حجية القياس حملسن محيد حمسن النمري ص 2
هذا حديث : ـ أخرجه احلاكم يف املستدرك ،كتاب الفنت واملالحم ،قول النيب ـ ستفرتق أميت إىل بضع وسبعني فرقة ؛ وقال   3

جاء يف ذم القول بالرأي والظن  ؛وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ،باب ما"لشيخني ومل خيرجاه صحيح على شرط ا
وحكم الشيخ أمحد شاكر على احلديث بالضعف إمجاال يف اإلحكام ،وأحال على تعليقه .1996:،رقم2/1038،....والقياس 

احمللى [وحال نعيم بن محاد  قوال احملدثني يف سند احلديثيف احمللى ،وقال ضعيف جدا وأورد كالما البن حجر يبني فيه أ
 .4/594،وكما ضعفه أيضا الشيخ مقبل الوادعي عند تعليقه  على املستدرك ] 63و1/62
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فالصواب أنه ليس فيه ذكر البن : الدليل من جهيت السند والداللة ؛فأما السند ويناقش
املبارك بني نعيم بن محاد وعيسى بن يونس ،وكذا حريز بن عثمان فقد احنرف عن علي ـ رضي اهللا 

ا ،  حريز بن عثمان ثقة وقد روينا عنه :"ابن حزم قال عنه ـ لذا أسرع ابن حزم على إثبات حاله وبيا
البخاري يف  هونعيم بن محاد قد روى عن،ه تربأ مما أنسب إليه من االحنراف عن علي رضي اهللا عنه أن

  ".الصحيح 

إال أن اإلشكال مل يقتصر على حريز ،وإمنا عدي إىل نعيم بن محاد حيث أخطأ فيه كما قال 
  1.الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على احلديث 

أصل وحكم يف الدين باخلرص والظن ،واملعلوم أن احلالل فالقياس هنا على غري :وأما الداللة 
ما أحله اهللا واحلرام ما حرمه تعاىل يف كتابه ،وسنة رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ، واملثبتون للقياس ال 

  2.حيلُّون احلرام  وال حيرمون احلالل ،وهذه الفرقة عكسوا فدلَّ ذلك على فساد قياسهم 

  . القياس من اإلجماعالدليل على منع :ثالثا 

ساق ابن حزم آثاراً كثرية عن الصحابة يف ذم القياس ،وقد أوردت بعضا منها يف املطلب 
ُ وجه الداللة منها وأتبعه  ِّ ني َ السابق ،عن الصحابة،وأضيف أثرين عنهم ،وآخرين عن التابعني ، مث أبـ

  .جبواب إمجايل عن ذلك

إذ أتاك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و :"عن أيب هريرة من قوله البن عباس :  اآلثار
  .وهذا نص من أيب هريرة على إبطال القياس 3".سلم فال تضرب له األمثال 

                                            
 .63و 1/62، 1/1347:ـ احمللى البن حزم ،حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر ،الطبعة املنريية  ،ط  1
مد نصار احلرييت ،رسالة ماجستري فيه حمل ، وماال جيري القياس146:ي صمد منظور إهلحمل ياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ــ الق  2

 .102:،ص2000ـ 1421:جبامعة القاهرة ،موسم 
رواه الرتمذي ،كتاب الطهارة ،باب ما جاء يف الوضوء مما غريت النار ،ومل يعلق عليه ،واكتفى ببيان مذاهب أهل العلم يف ـ  3

وحسنه األلباين يف .485:؛رقم99:؛وابن ماجة ، كتاب الطهارة ،باب الوضوء مما غريت النار ،ص79:؛رقم29:،صاملسألة 
 .املرجعني
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ليس عام إال والذي بعده شر منه ال أقول عام أمطر من  :"عن عبد اهللا بن مسعود أنه قالو 
وعلمائكم مث حيدث قوم  عام وال عام أخصب من عام وال أمري خري من أمري ولكن ذهاب خياركم

  1".يقيسون األمور برأيهم فينهدم اإلسالم وينثلم 

حيىي بن أيوب عن عيسى بن أيب عيسى عن الشعيب أنه مسعه وروى ابن حزم بسنده إىل 
ُ حرِّ ولتُ ،احلرام  نَّ إياكم واملقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذمت باملقايسة لتحلُّ  :"يقول احلالل  نَّ م

  2." سلم فاحفظوهأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و م عن ولكن ما بلغك،

وإمنا عبدت ،وأول من قاس إبليس فهلك ،القياس شؤم :"ن سريين يقول بحممد وبسنده إىل 
  3."الشمس والقمر بالقياس

ه على ترك القياس من وجوه كثرية وهي إمجاع األمة كلها على وجوب نافبي : وأما اإلجماع
ومبا أمجعت األمة كلها ـ ، صلى اهللا عليه و سلم ـ  رسول اهللا وبالصحيح من سنة األخذ بالقرآن 

،بناء على أنه ليس ألحد أن حيدث شريعة من غري نص أو إمجاع ،ومن ذلك من الشرائع حكمه 
َّ ؛"وهذا إمجاع على ترك القياس :"اآليات الواردة يف كمال الدين ومشوهلا لألحكام كلها ،فقال  أنه  وبني

وال  يتكلم قط أحد منهممل  قول بالقياس يعين بامسه وباليقنييصح قط عن أحد من الصحابة المل 
 ى تلك العللعلمتوقفة القياس  صحة  أن،على يكون القياس عليها اليت  لعلالمن التابعني باستخراج 

                                            
؛ وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم 194: ،رقم1/279ـ أخرجه الدارمي  يف السنن ،باب تغري الزمان وما حيدث فيه ،   1

؛وأعالم املوقني البن قيم اجلوزية 2008و 2007:،رقم2/1042،....ظن والقياس وفضله ،باب ماجاء يف ذم القول بالرأي وال
مع:وعلق عليه مشهور حسن آل سلمان فقال .2/105  :وإسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد واختالطه ،قال اهليثمي يف ا
 . 1/433قليدجممع الزوائد،كتاب العلم ،باب يف القياس والت: ينظر".وفيه جمالد بن سعيد وقد اختلط"
ام يف أصول األحكام اإلحك،2/268اجلوزية  وأعالم املوقني البن قيم؛؛ 198: ،رقم2/281أخرجه الدارمي  يف السنن  ، ـ  2

؛ 1047،....جاء يف ذم القول بالرأي والظن والقياس وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ،باب ما،8/33البن حزم 
ن احلديث ضعيف جدا ألن طرقه عن عيسى بن أيب عيسى احلناط ويقال اخلياط وهو مرتوك علق عليه املخرج بأ2016:رقم

 .                                احلديث
ام يف أصول األحكام البن حزم اإلحك؛ 195: ،رقم1/280تغري الزمان وما حيدث فيه ، أخرجه الدارمي  يف السنن ،باب ـ  3

باب نفي االلتباس يف الفرق بني الدليل ن العلم وفضله ،وابن عبد الرب يف جامع بيا،8/33
حيي بن :وعلق عليه مشهور حسن آل سلمان فقال،2/467اجلوزية وأعالم املوقني البن قيم؛1675:،رقم892:،ص...والقياس

 .وهو من رجال الصحيحني ،وباقي رواته ثقات ،فإسناده حسن) صدوق خيطئ:(سليم قال فيه احلافظ
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يطمس عني  فهذا أمر جممع عليه وال شك فيه البتة إال عند من أراد أن:"األمرين ،وقالامعة بني اجل
على سبيل كان التابعني   وما أثر عنظهر يف القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد وبني أنه "الشمس

ا بهيف األحكام  بهالقطع الرأي واالحتياط والظن ال    1.وإجيا

دُّ على هذا من وجهني َ ر ُ   2:يـ

اعتمد املنكر للقياس على التعامل الظاهري مع النصوص عامة وهو الوقوف على : األول 
املعاين الظاهرة املتبادرة دون اخلوض قي استنباط معان خفية من النصوص معتربا أن الداللة على 
األحكام مقصورة يف الظواهر ،وهذا البيان هو طبيعة النص الشرعي ،لكن ملا كان القائسون يقسمون 

  .الداللة إىل ظاهرة وخفية ،وكلتامها بيان من النص ،فزال اخلالف

نفي وقوع القياس من قبل الصحابة دعوى جمردة ،إذ سبق ورود آثار عنهم يف إعمال :الثاين 
م أفتوا بالقياس يف مسائل على سبيل الظن واالحتياط ال  القياس والقول به ؛وأما قوله عن التابعني أ

ا على إجياب احلكم به هو  تهد بيان حكم املسألة ال إجياب العمل  حمل نظر ،ألن شأن ا
املستفيت،و اإلجياب واقع عليه ألنه ال يقلد أحدا بعد بلوغ درجة االجتهاد ولو كان مستند احلكم 

 ً   .ظنيا

  .من المعقول:رابعا

 ُ تهدين أن القول بالقياس يف الدين ي قياس ينبين ألن ال ،فضي إىل التنازع واالختالف بني ا

فقد ذمه ،منهي عنه االختالفو  ،م و ظنون مثار اختالف الفهوال ،على أمارات ومقدمات ظنية 

  .3باطالً  س ممنوعًا وفيكون القيا ،فيما يكون من الدين  وال ذم،الشارع 

                                            
 .واليت بعدها 8/37أصول األحكام البن حزم ام يف اإلحكـ  1
 .145:حجية القياس حملسن محيد حمسن النمري صـ  2
 .153:نرباس العقول ص،و 2/475ةاجلوزي أعالم املوقني البن قيمـ  3
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وجياب على الدليل أنه جار يف كل دليل يفيد الظن كالعموم وخرب الواحد فيلزم منه النهي عن 
ا  ،وهذا مل يقله أحد حىت املنكر؛وأما اآليات الواردة يف ذم االختالف فهو الوارد يف أصول العمل 

الدين ،وأصول العامة لألمة ونظامها ملا يرتتب عنه خطر على كيان اإلسالم وأهله ،والتنازع يف 
  1.األحكام اجلزئية العملية فال مانع من وقوعه ،إذ ال ترتتب عليه مفسدة 

ُسفر على مرونة الشريعة وفتح باب اليسر على فالتنازع فيها أق رب للمصلحة من املفسدة إذ ي
املكلف ،كما أنه ال ننسى وجود عوامل تقوم على تغيري األحكام العتبارها كالعرف واملصلحة وتغري 

  .الزمان أو املكان 

فما ،ذا سألناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخر وتعليلهم بتعليل آخر إ:"يقول ابن حزم 
وال سبيل إىل وجود ،أو أحد التعليلني أوىل من اآلخر  ،الذي جعل أحد القياسني أوىل من اآلخر

  .2"كما وصفنا  ،قياس هلم أو تعليل هلم تتعذر معارضتهما بقياس آخر أو تعليل آخر

تهدين فإما أن يقال كل جمتهد مصيب : وأورده ابن القيم  فإذا اختلفت األقيسة يف نظر ا
ً فيلزم أن ي، وإما أن يقال املصيب واحد وهو القول الصواب ولكن ليس ،كون الشيء وضده صوابا

سيما قياس الشبه فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء وال،أحد القياسني بأوىل من اآلخر 
ُ ،وضده  ً  فليس جعل   .دون اآلخر بأوىل من العكس أحدمها صوابا

تهد ،فإذا تعارض قياسان على ويرد هذا اإلشكال بأنه مهما تقابلت األق يسة يف نظر ا

التحرمي والتحليل ،فكل واحدة من كلتا العلتني غري موجبة حلكمها  لذاته ،وما كان كذلك ال يلزم 

تهد بالنظر فيهما باستعمال أدوات دفع التعادل بني األقيسة   3.منه اجتماع احلكمني ،وحينها يقوم ا

                                            
 .165:ي صمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ القـ  1
 .2/479ةاجلوزي م املوقني البن قيمأعال،و 8/44ام يف أصول األحكام البن حزم اإلحكـ  2
 .168:ي صمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ القـ  3
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أهم أدلة الفريقني املثبت والنايف ، إال أن املالحظ  احلجية بذكروبعد تناول مبحث : الرتجيح
أن أدلة املثبت اتسمت بالقوة واإليضاح ،والتصدي ألدلة اخلصم على اختالف أنواعها ،ببيان 

ا شبه ليس إِالَّ ،وردها بردضعفها ووصفه مل يستطع اخلصم مواجهته ،وعليه فالذي يعول عليه  ا بأ
  :أن القياس حجة ،وأنه جائز عقالً ووجوب العمل به شرعًا ،وكالم اخلصم يقال فيه

  1وليس كل خالف جاء معترباً             إال خالف له حظ من النظر

  . أقسام القياس:المطلب الرابع

  :أمهها،ياس تقسيمات كثرية بعدة اعتباراتللق

ينقسم إىل جلي وخفي ،واختلف اجلمهور مع :باعتبار القوة والتبادر:ألولا
  .احلنفية يف تعريف كل منهما

  :تعريف اجلمهور

 ،أو جممع عليها،وهو ما كانت العلة اجلامعة فيه منصوصة :  القياس الجلي
 ُ   .2فهو ثالثة أقسام  .ع فيه بنفي الفارقطِ أو ق

  .يف التحرمي بعلة كف األذى عنهما إحلاق ضرب الوالدين بالتأفيف :همثال .1
الوالية على الصغري يف   تة النكاح على والية املال يف ثبو قياس والي :مثاله .2

  3.ية على الصغريفإن اإلمجاع حصل على كون  الصغر علة لثوب الوال ،كل

                                            
 .172:ـ قياس األصوليني بني املثبتني والنافني حملمد حممد عبد اللطيف مجال الدين ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ، ص1
لإلمام  وفواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت،3/442يالدين اإلجيهى األصويل لعضد شرح خمتصر املنت،و 4/6اإلحكام لآلمديـ   2

وإرشاد الفحول حملمد بن ،229:ي صمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ الق،2/320حمب اهللا بن عبد الشكور 
 .921:،ص علي الشوكاين

 1993ـ  1413ـ  4:اد ،مكتبة العبيكان ،طونزيه مح، حممد الزحيلي :قيق دالكوكب املنري البن النجار احلنبلي ،حتـ  3
،1/116. 
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فقد  ،قياس األمة على العبد يف سراية العتق من البعض إىل الكل : همثال .3
تأثري  لم أن الفارق الوعُ  ،هو الذكورة يف األصل واألنوثة يف الفرع عرف أن الفارق بينهما

 ً ة اململوكة له ولشخص موهلذا فإن عتق الشريك لبعض األَ  ،يف أحكام العتق  له شرعا
من أن ((ليه وسلمعكما يسري يف العبد بقوله صلى اهللا   ،مة آخر يسري على مجيع األَ 

  .1))مثن العبد قوم العبد عليه قيمة عدلأعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ 

ُ  وهو ما: القياس الخفي ه ومل تكن علت ،ارق بني األصل والفرع  قطع فيه بنفي الفمل ي
 ً   2.بل العلة فيه تكون مستنبطة ،عليها  منصوصة عليها وال جممعا

العدوان جبامع القتل العمد ،قياس القتل باملثقل على القتل باحملدد يف وجوب القصاص: مثاله
ز أن يكون الفارق وبل جيو ،فإن الفارق بني املثقل واحملدد مل يقطع بإلغاء تأثريه من الشارع ،يف كل

 ً   .3ال جيب القصاص يف القتل باملثقلأنه :أبو حنيفةيرى لذلك ، فنفي الفارق فيه مظنون مؤثرا

  4:تعريف احلنفية

  .وهو القياس الظاهر.بأنه ما تبادر إليه الذهن يف أول األمر  : القياس الجلي

 ستحساناالبي  ومس خلفاء العلة ، هن إال بعد التأملذما ال يتبادر إليه ال: القياس الخفي
،وبالتايل فهو  ألنه يف الواقع أحد القياسني ،ومسي بذلك ألنه يرتجح على اآلخر فهو الوجه األول

ن استثناء مسألة جزئية من أصل  أقوى من القياس اجللي كما يراه عبد العزيز البخاري ،ألنه عبارة ع
ً  كلي لدليل خاص سواء كان نصاً    5.أو ضرورة أو إمجاعا

                                            
؛ومسلم 2522: ،رقم2/214متفق عليه فأخرجه البخاري يف كتاب العتق ،باب إذا أعتق عبد بني اثنني أو أمة بني الشركاء ،ـ  1

 .1501: ،رقم609:يف كتاب العتق ،باب ذكر سعاية العبد ،ص
 . 231:ص يمد منظور إهلحملحكمه وأثره ـ ياس يف العبادات ـ الق،4/6اإلحكام لآلمديـ  2
 .1/669للدكتور وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي ـ  3
 .2/320لإلمام حمب اهللا بن عبد الشكور  فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوتـ  4
 .1/669للدكتور وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي  4/4 فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاريلوكشف األسرار عن أصول ـ   5
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ذا اال: من حيث اعتبار درجة الجامع في الفرع:الثاني   1:عتبار إىل ثالثة أقساموينقسم 

  .كان اجلامع فيه باقتضاء احلكم يف الفرع أقوى منه يف األصل وهو ما :األول

ال تقل هلما ف (لى التأفيف احملرم بقوله تعاىلعاحملرم قياس ضرب الوالدين : ومثاله
  ].23:اإلسراء.[)أف

قوى من التأفيف ــ وهو أيف أن اإليذاء بالضرب ــ وهو الفرع ــ ريب وال ، جبامع اإليذاء يف كل
  .األصل ــ وهلذا أطلق على هذا القياس قياس األوىل

ً  الفرع وهو ما كان اجلامع يف:الثاني   .له يف األصل  مساويا

،وكإحلاق جناسة املاء بصب البول  العبد يف أحكام العتق جبامع الرققياس األمة على : ومثاله
  .وهو متساويان فيه فيه من كوز ،بنجاسته بالتبول فيه،

وهو ما كان اجلامع فيه يف الفرع أدون منه يف األصل يف اقتضاء :قياس األدىن :الثالث
  .احلكم

،ومثل إحلاق النبيذ التفاضل جبامع الطعم يف كل منهماقياس التفاح على الرب يف حرمة : همثال
  .باخلمر يف حترمي الشرب وإقامة احلد

 ً ،فذهب اجلمهور وخمتلف يف النوعني األولني غري أن هذا النوع الثالث متفق على كونه قياسا
  2.احلنفية  اللفظية عندأن قياس األوىل ،واملساوي ثابت بالقياس وثابت بالدالالت 

  

                                            
وما بعدها،  86:، صقياس األصوليني بني املثبتني والنافني حملمد حممد عبد اللطيف مجال الدين ، 4/5اإلحكام لآلمديـ  1

وما  233:ص يمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ الق،و 58:مباحث العلة يف القياس عند األصوليني للسعدي ص
 .بعدها

اج شرح املنهاج،و  4/5اإلحكام لآلمديـ  2  .واليت بعدها 3/26اإل
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ً :  اعتبار ذكر علته وعدم ذكرهاب:الثالث ذا االعتبار إىل أقسام ثالثة أيضا  ،وهي قياس علةوينقسم 
  1:،وقياس داللة ،وقياس يف معىن األصل ،وتوضيح ذلك فيما يلي

وهو الذي صرح فيه بالوصف اجلامع بني األصل والفرع ،ومساه :  قياس علة :األول
ومثلوا هلذا النوع بقياس النبيذ على اخلمر ،يف .بالعلة ،سواء كانت منصوصة أو مستنبطة األصوليون

ا ، لتحقق من وجود الوصف فيه وهو اإلسكار،وكذلك وجوب تكفني الشهيد يف ثوبه  حترمي شر
  .الذي أستشهد فيه 

ا ،واكتفي فيه بذكر الزمها ؛أو:قياس الداللة :الثاني اجلمع بني  وهو اخلايل من العلة ذا
  .به على املوجب اآلخر  األصل والفرع بأحد موجيب العلة يف األصل استدالالً 

وميثل للقسم األول منه باجلمع بني النبيذ واخلمر بالرائحة املالزمة للشدة املطربة ،والثاين 
 ليد الواحد وقتل اجلماعة للواحد يف وجوب القصاص بواسطة االشرتاك يفباجلمع بني قطع اجلماعة 

ا    .وجوب الدية عليهم بتقدير إجيا

وهو الذي مل يصرح فيه بالوصف اجلامع بني األصل والفرع :القياس يف معىن األصل : الثالث
مة على العبد يف سريان أحكام العتق عليها ،وذلك له بقياس األَ  مثلو  .،أو صرح فيه بنفي الفارق

  .بإلغاء الفارق بني الذكر واألنثى 

؛فأما شبه قياس علة ،وقياس داللة ،وقياس  فهو أقسام ثالثة ؛: االستداللباعتبار : رابعا
ما والتمثيل هلما، وبقي قياس الشبه فهذا بيانه   .القسمني األوليني فقد مر بيا

إحلاق الفرع املرتدد .وهو ما جيمع فيه بني األصل والفرع  بوصف شبهي:  تعريف قياس الشبه
 ً به منهما ،والوصف الشبهي الذي مل تظهر فيه املناسبة بعد البحث  بني أصليني بالذي هو أشد شبها

  1.التام عنها ،ولكن ألف من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام 

                                            
قارن  املهذب يف علم أصول الفقه امل،57:مباحث العلة يف القياس عند األصوليني للسعدي ص،4/7اإلحكام لآلمديـ   1

 .5/1923،للدكتور عبد الكرمي النملة
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  :وذلك بناء على أن الوصف قسمان 

  :الوصف الذي مل تظهر فيه مناسبة،واألخري نوعان: األول ما ظهرت فيه املناسبة ،والثاين

من مناسبة ومل يعهد من الشارع االلتفات إليه يف شيء من األحكام الوصف اخلايل : األول
هد خال من مناسبة ،إال أنه ع:لثاين ،وهو الوصف الطردي ،كالطول والقصر ،والسواد والبياض ؛وا

  .من الشارع االلتفات إليه 

،ألنه وقع بني الوصف الطردي ،والوصف  املناسب،أو تردده  وأما تسميته بالوصف الشبهي
 ً   2.بني أصلني فيلحق بأيهما أقوى شبها

ا طهارة تراد للصالة فيتعني فيها املاء كطهارة : ومثاله قول الفقهاء يف طهارة اخلبث ،إ
ا طهارة تراد للصالة وبني تعني املاء فيها،إال أنه رؤي التفات  احلدث ،فاملناسبة غري ظاهرة بني أ

الشارع واعتباره ،وهو تعني املاء يف طهارة احلدث للصالة والطواف ومس املصحف ،فغلب على 
الظن مناسبة الوصف للحكم الشرتاط الشارع الطهارة املائية فيها؛ وكذلك يف إزالة اخلبث فقد 

ا عن اخلبث ـ خاصة ـ فلم يعترب  شرعًا يف التفت الشارع إليهما ورتب احلكم عليهما ،أما كو
شيء من الصور ،وال شك أن إلغاء غري املعترب أوىل من إلغاء املعترب ،فكانت العلة يف احلكم هي 

  3.الطهارة 

بني البول واملين ،فمن حكم بنجاسته علل ذلك بأنه خارج من الفرج ،وال  وكرتدد املذي
بالطهارة علل بكونه خيلق منه الولد ،وليس منه الغسل فهو أقرب للبول من غريه؛وأما من حكم 

تقدم عليها ،فأشبه املين ،أو أنه جزء من املين ُ     4.تتحلله الشهوة ،وي

                                                                                                                                        
مد منظور حملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ الق؛5/2097،مي النملةقارن  للدكتور عبد الكر املهذب يف علم أصول الفقه املـ  1

 .وما بعدها 236:ص يإهل
 .5/2097،قارن  للدكتور عبد الكرمي النملةاملهذب يف علم أصول الفقه املـ  2
 .215:،ص16:،رقمء الزوبعي ،جملة كلية العلوم اإلسالمية اـقياس الشبه عند األصوليني ومناذج من تطبيقاته الفقهية ،لضي  3
ـ  1:رسالة ،ط ـ شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف ،حتقيق عبد اهللا بن احملسن الرتكي ،مؤسسة ال  4

 .3/425، 1990ـ  1410
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  .حقيقة العبادة:المبحث الثاني  

  .تعريف العبادة والتعبد لغة واصطالحا:المطلب األول

  .التعريف اللغوي للعبادة والتعبد:الفرع األول

 ،التذليل لتعبيدااخلضوع والذل و  العبوديةأصل :"جاء يف خمتار الصحاح: العبادة:أوال
ً  عبدطريق م :قالي ً  ستعباداال و أيضا ً  لتعبداو ، عتبادوكذا اال وهو اختاذ الشخص عبدا ُ  أيضا قال ي
ً  :أي عبدهت ب وأنِف  من باب طِرب عبدو ،ك التنس عبدو الت؛الطاعة  بادةالعو  اختذه عبدا أي غضِ

ة دَ َ ب َ  اهللا وقول،من هذا  ]81:الزخرف)[فأنا أول العابدين  (قوله تعاىل ،و بفتحتني  واالسم الع
  1".يف حزيب:أي ]29:الفجر)[فأدخلي يف عبادي (تعاىل 

  ويف اللسان 

باد اهللا اجتمع العامة على تفرقة ما بني ع :زهريقال األ ،لوالتذلضوع اخلعبودية وَأصل ال
باد اهللا  د من عِ ْ ب ومن عبد دونه ،د اهللا وال يقال عبد يعبد عبادة إِال ملن يعب ،...واملماليك فقالوا هذا عَ

عبدة ويقال للمشركني هم  :قال الليث ،هوأَما عبد خدم مواله فال يقال عبد ،اخلاسرينهلًا فهو من إ
وعبده وأعبده  وتعبد الرجل؛والعابد املوحد،يعبدون اهللا أي اهللا  ويقال للمسلمني عباد،الطاغوت 

ة،بالطاعة َأي استعبده  بدعوتعبد اللَّه ال؛كالعبد صريه   ك والعبادَ ّ نس وقال  ؛الطاعة والتعبد التّ
 ،إذا كان مذلالً بكثرة الوطءمعبد ومنه طريق ،وِع يف اللغة الطاعة مع اخلض عىن العبادةوم:الزجاج

  2.َألمره املنقاد فالن عابد وهو اخلاضع لربه املستسلم  :وقال ابن األَنباري

ما متضادَّ  العني والباء والدال أصالن:  )عبد( :ويف معجم مقاييس اللغة   َّ ان، صحيحان، كأ
، واآلخر على لى لع يدلّ ] األول[و ة وغلشني وذلّ   .ظدّ

                                            
 .344: ،ص 2001ـ  1421ـ  1: حممود خاطر ،دار الفكر،ط:خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ،ترتيب ـ 1
 .31/2776 لسان العرب ــ  2
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 ّ  أنّ إالّ : قال اخلليل. بد، وهو اململوك، واجلماعة العبيد، وثالثة أعبد وهم العبادل العفاألو
يسمع ومل . ةدو العببني  ديقال هذا عب. العامة اجتمعوا على تفرقة ما بني عباد اهللا والعبيد اململوكني

ا عب: ودة، قالبالعب د، أي صار عبداً وأقرَّ لقيل عب، ولو اشتق لفعمنه اشتقاق ل ّ فال  عبادة ديعبد وأم
ً  دعبادة، وتعبد يتعب دد يعببيقال منه ع. تعاىل د اهللاعبييقال إّال ملن  ّ : فاملتعبد. تعبدا . د بالعبادةاملتفر

ً  تواستعبد ً اختذت: فالنا ا ع. ه عبدا ّ . قال يعبد موالهه، وال يعبدقال فال ي ،م موالهد يف معىن خدبوأم
 ّ ، إذا صري  د فالنوتعب ً ه كالعفالنًا . خدمد، كخادم و عابد وعب: هموذكر بعض. بد له وإن كان حرا

وهذا . وء بالقطراننأي امله د،ومن الباب البعري املعب كما يقال مملوك ومملوكة،  ةوتأنيث العبد عبد
  .ل، وهو املسلوك املذلّ عبدالطريق امل: ومن الباب ؛ض منهذّله وخيفيألنّ ذلك املعىن على  أيضًا يدلّ 

ةالعب:  رواألصل اآلخ ّ البة؛ يقال هذا ثوب له عب دة، وهي القو دة، إذا كان صفيقًا والصّ
ً قوي   1.ا

ومما سبق نقله عن أهل اللغة تقرر أن املعىن الغالب يف العبادة هو اخلضوع والتذلل ومنه 
البعري املذلل بالقطران ملا أصابه ،أو طلب حصول املعىن الطاعة وخدمة اململوك لسيده ،وكذلك 

  .واملعاين األخرى كاألنفة والصالبة أثر يف معناها تغري املبىن ،وهي قليلة

ً  تعبدهو ،ــ كما سبق ــ هو التنسك لغة  التعبد:ثانيا ة الطاعة و  أي اختذه عبدا والتعبد  العبادَ
 ّ ّ و  مقاييس اللغةويف معجم .تعبد فالن أي تنسك: يقال كالتنس انفرد :وتعبد، املتفرِّد بالعبادة: داملتعب

ً  ؛بالعبادة ً :  وتعبد فالنا   .اختذه عبدا

  .التعريف االصطالحي للعبادة والتعبد: الفرع الثاني

لقد تباينت أقوال العلماء فيها ،فمنهم من اقتصر على املدلول اللغوي ،وهذا : العبادة:أوال
أي :" بقوله ]5:الفاحتة)[إياك نعبد(اإلمام الطربي قول اهللا ـ تعاىل ـ جتده عند علماء التفسري ففسر 
ما ال يكونان إال مع ذل ،ومل يعرب باخلوف والرجاء"اللهم لك خنشع ونذل ونستكني  ة ،وبني أن مع أ

                                            
؛كتاب 1979ـ  1399:معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،طـ  1

 .واليت بعدها 4/205عبد ؛:العني ،باب العني والباء وما يثلثهما ،مادة 
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وكذلك اإلمام أبو حيان األندلسي يف تفسريه البحر احمليط عند  ؛1معىن العبودية عند العرب هو الذلة 
  2".،قاله اجلمهور التذلل:العبادة : "السابقة قال  يةاآل

ومجهور أهل العلم زادوا معان أخرى للمعىن اللغوي ليربز املدلول الشرعي هلا ،وميكن رد 
  .عام ،وخاص: أقواهلم فيها إىل معنيني

ل مجيع األعمال اليت يعود نفعها يف املعاش واملعاد ،سواء لصاحل اإلنسان يشم:المعنى العام
لعبادة هي اسم جامع ا:" نفسه أو لغريه ،وأشهر تعريف يورد هنا تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال

  ".قوال واألعمال الباطنة والظاهرةلكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األ

ّ ،وصدق احلديث ،فالصالة والزكاة والصيام واحلج  :"فقال ل إيضاحاً ومث  وأداء األمانة وبر
واجلهاد للكفار  ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،حام والوفاء بالعهود الوالدين وصلة األر 

والدعاء ،،واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم ،واملنافقني
  .والقراءة وأمثال ذلك من العبادة والذكر

والصرب حلكمه ،ص الدين له وإخال،وخشية اهللا واإلنابة إليه  ،وكذلك حب اهللا ورسوله
وأمثال ذلك هي من  ،والرجاء لرمحته واخلوف من عذابه،والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه ،

  3."العبادة هللا 

إال أن ابن تيمية مل يقف على معىن اخلضوع ،بل زاد ضميمة إليها ،وهي احلب،فصحة 
ً احملبة ،مام الذل مع متام العبادة تتوقف على اجلمع بني مت من خضع إلنسان مع بغضه له ال أن : "علال

 ً ً ،له  يكون عابدا وصديقه ه كما قد حيب الرجل ولد،له  ولو أحب شيئا ومل خيضع له مل يكن عابدا

                                            
 .1/159، 2001ـ  1422ـ  1:ر هجر طعبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ،دا:ـ تفسري الطربي ،حتقيق د1
ـ  1413ـ  1:ـ تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي ،دراسة وحتقيق جمموعة من علماء األزهر ،دار الكتب العلمية ،ط  2

1993 ،1/140. 
  .47:،ص 2010ـ  1431ـ  1:،دار الفرقان ،ط حممد بن سعيد رسالن: العبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،تعليق وختريجـ 3
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 ،بل جيب أن يكون اهللا أحب إىل العبد من كل شيء ،وهلذا ال يكفي أحدمها يف عبادة اهللا تعاىل،
  1". بل ال يستحق احملبة واخلضوع التام إال اهللا ،ء وأن يكون اهللا عنده أعظم من كل شي

ومن :"ه كابن القيم فقاليف مسمى العبادة الشرعية تالمذت واتبع شيخَ اإلسالم يف حتقق احلب
ما ،غاية احلب مع غاية الذل:خصائص اإلهلية    2".العبودية اليت قامت على ساقني ،ال قوام هلا بدو

 ] أي العبادة[ويف الشرع  " :ما نصه] 5:الفاحتة[ )إياك نعبد(وكذلك ابن كثري فقال يف تفسري 
  3".عبارة عما جيمع كمال احملبة واخلضوع واخلوف

،أومن 4وكذا من تناول املسألة من باب االعتقاد كالدكتور عثمان مجعة ضمريية يف مدخله 
  5.باب الدعوة كالدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه العبادة يف اإلسالم

جعل كل عمل  اإلمام الشاطيب يف املوافقات حيثهذا املنحى العام للعبادة  وجرى على
ً أمر  اإذا أخذ من جهة أ ،ميارسه املكلف عبادة ً أو  ا  فالعبد يصري ، من قبل الشارع فيه اأذنأو  يا
فهو ال يعمل إال  إذا فهم مراد الشارع ،وأخذ يف العمل على مقتضى ما فهم ، تصرفاته كلها عبادة

 6.ال من حيث مراعاة حظ النفس فقط إذا ظهر له اإلذن الشرعي طلبًا أو تركًا أو ختيريا،

بالعمل الصاحل ــ مل  هأمر  القرآن الكرمي ــ عندوأدلة هذا اإلطالق الواسع ملفهوم العبادة كثرية ،ف
ومبانيه  العظمى يقصر وصف الصالح على العبادات املخصوصة وهي أركان اإلسالم وشعائره

م ال يصيبهم ظمأ وال نصب :(قال تعاىل  ،شامال ألعمال أخرى ذلك بل جعل ؛ألساسية ا ذلك بأ
وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل 

                                            
 .54:املرجع السابق ،صـ 1
 .147: ـ الداء والدواء البن قيم القيم ،مكتبة اإلميان ،ص2
ـ  1421ـ  1:ـ تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل ابن كثري الدمشقي ،حتقيق جمموعة من العلماء ،مؤسسة قرطبة ،ط  3

2000 ،1/214. 
 .286: ،ص2003ـ  1423ـ  4:لدراسة العقيدة اإلسالمية للدكتور عثمان مجعة ضمريية ،مكتبة السوادي ،ط ـ مدخل  4
 .31: ، ص1995ـ  1416ـ  24:ـ العبادة يف اإلسالم للدكتور يوسف القرضاوي ،مكتبة وهبة ،ط  5
ـ  1395ـ  2:ارية الكربى ،ط،املكتبة التجعبد اهللا دراز :املوافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب ،بشرح الشيخ ـ  6

1975 ،2/202. 
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ديًا إال كتب هلم صاحل إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية وال يقطعون وا
  1].121ـ  120:التوبة[).ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون 

 ً من األحاديث حكمت على أنواع من األعمال النافعة يف احلياة ،كاألمر  كما أن كثريا
خمتلفة كالصدقة  والكلمة الطيبة ،وأمثال ذلك اسم العبادة بتعبريات،باملعروف والنهي عن املنكر 

وهذان احلديثان يسفران  .2واجلهاد والصالة،دل ذلك على أن القائم بتلك األعمال يف حال العبادة
تبسمك يف : (( قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ :عن ذلك ،فعن أيب ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قال

يك عن املنكر صدقة ،وإرشاد ك الرجل يف أرض الضالل وجه أخيك لك صدقة،وأمرك باملعروف و
لك صدقة ،وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ، وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن الطريق 

يرفعه إىل النيب  وعن صفوان بن سليم ؛ 3))لك صدقة ،وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة 
اهد: (( ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال يف سبيل اهللا ،أو كالذي  الساعي على األرملة واملسكني كا

  4))يصوم النهار ويقوم الليل 

ذا اإلطالق :  المعنى الخاص ف العبد القيام األعمال اخلاصة احملددة اليت كل هي،العبادة 
ً ا مت ً  رينا   . 5بالشعائر التعبدية عنها يعربالتام،و له على اخلضوع  عمليا

ًا هللا خالصًا ذكر الفقهاء هذا املعىن اخلاص عند تقسيمهم للتكال  يف الشرعية إىل ما كان حقّ
ًا للعبد خالصًا وما كان مشرتكوح ًا ،وجعلوا القسم األول الذي حق اهللا اخلالص من العبادات احملضة قّ

ذه األعمال كالطهارة والعمرة  ويشمل اإلميان والصالة والصيام واحلج واجلهاد ،وما يتصل 
واالعتكاف ؛وأما حق العبد اخلالص مثل احلقوق املالية ،وأحلق باملشرتك مع رجحان إحدى اجلهتني 

                                            
،و القياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ حملمد  285:ـ مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية للدكتور عثمان مجعة ضمريية ،ص  1

 .252:منظور إهلي ص
: ،ص 2006ـ  1427ـ  1:ار ابن حزم ،طالصادق بن عبد الرمحان الغرياين ،د: ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور2

350. 
هذا حديث حسن غريب ،وصححه :رواه الرتمذي يف كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف صنائع املعروف ،قال الرتمذي عنه ـ  3

 .1956:، رقم  445: األلباين ،ص
 .6006: ،رقم4/93،باب الساعي على األرملة ، البخاري ،كتاب األدبرواه ـ  4
 . 257:ص يمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ القـ 5



حقیقة العبادة: األول                   المبحث الثاني القیاس في العبادات                    الفصل  
 

 
53 

ا بالقسم األول أموراً مرتددة بني العبادة وأمر آخر ،فالزكاة مثالً فهي عبادة وأحلقو .القصاص والقذف 
  .فيها معىن املؤونة ،وكذلك الكفارات مرتددة بني العبادة والعقوبة

وذلك ،الحظ أن الفقهاء يقسمون األحكام العملية التكليفية إىل عبادات ومعامالت يو 
،فهو جمرد اصطالح ،والغرض منه متييز األحكام عن  التبويب يف بيان األحكام الشرعيةللتيسري و 
وبالتايل ال يعين أن ماعدا القسم األول خال من معىن العبادة ،بل كل ما كان طاعة هللا .بعضها 

  1.مأموراً به فهو عبادة عند مجهور العلماء

القسم األول وما أحلق به باسم العبادات كون حق اهللا فيها أوضح ،حبيث هو الذي  وخص
ا ومكان وقوعها ،كما أن املكلف مل يكن لحدَّ  ا وزما ا قبل الشرع ، دَ حكمها وهيئا ه عهد 

ئًا هلا ؛يف حني القسم الثاين وهو املعامالت مهمته تنظيم عالقات املكلفني يف شؤون احلياة فجاء منش
مهذبًا هلا اخل، وهاته بال شك كانت موجودة قبل الشرع ،فجاء ..من عقود املعاوضة  ،أو جنايات 

  2.لتحقيق النفع على أمتِّ الوجوه ،ودفع الضرر املتوقع

  .وقد أشارت بعض النصوص الشرعية إىل إطالق اخلاص للعبادة

بين اإلسالم على (( :ففي احلديث ،الشرائع التعبدية أركان اإلسالم جعل معظم: من ذلك
 ،وحج البيت ،الزكاة وإيتاء ،الصالة وإقام ،له إال اهللا وأن حممدا رسول اهللاأن ال إ شهادةُ : مخس

  .3))وصوم رمضان 

ً ويف احل     .1...))وذروة سنامه اجلهاد ،وعموده الصالة ،رأس األمر اإلسالم: (( ديث أيضا

                                            
مد حملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ القو .واليت بعدها 348: صالصادق الغرياين ،: احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتورـ  1

 .وما بعدها 259: ص يمنظور إهل
 .349: صلغرياين ،الصادق ا: احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتورـ  2
؛ومسلم يف كتاب اإلميان ،باب بيان 8: ، رقم 1/20ـ متفق عليه ، رواه البخاري يف كتاب اإلميان ، باب دعاؤكم إميانكم ،3

 .، من حديث ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ 16: ، رقم40: أركان اإلسالم ودعائمه العظام ،ص
حديث حسن صحيح ،وصححه :يف حرمة الصالة من حديث معاذ الطويل ،وقال ـ رواه الرتمذي يف كتاب اإلميان ، باب ما جاء1

 .2616: ، رقم 590: األلباين ،ص
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وعدم ،يف اصطالح الفقهاء فاملراد به الوقوف عند األحكام الشرعية املنصوصة  :التعبد: ثانيا
ما ال يعقل معناه ،أي ال تدرك فيه احلكمة واملصلحة اخلاصة  ،واملراد به إدراك علل هلا على اخلصوص

بذلك احلكم ،اليت تكون أساسًا يف تعدية احلكم إىل غريها،وإن كان املعىن العام من تشريعها موقوفًا 
ويؤكد هذا املعىن ما قاله اإلمام الشاطيب عند بيانه أن األصل يف العبادات التعبد دون  1.عليه

والدليل على ذلك أن التعبد راجع إىل عدم معقولية :" عاين والعكس يف العادات االلتفات إىل امل
ُ  ،املعىن على أن قصد الشارع فيه الوقوف  عقل معناه دلَّ وحبيث ال يصح فيه إجراء القياس، وإذا مل ي

  . 2" يتعدى عنده ما حده ال

ا حد على ذلك أن احلكمة العامة وحدها ال تكفي يف التعدية ،وإال ملا أمرنا مب
وإفراده باخلضوع  ،نقياد ألوامر اهللا تعاىلإمنا فهمنا من حكمة التعبد العامة اال:"اخلصوص،فقال
ُ والتوجه إلي ،والتعظيم جلالله ُ عطي علة خاه، وهذا املقدار ال ي فهم منها حكم خاص، إذ لو كان  صة ي

ّ كذلك مل حيد لنا أمر خمصوص، بل كنا نؤمر مبجرد التعظيم مبا ح ولكان املخالف ملا  ،دوما مل حي د
 ّ ً  غري ملوم، إذ كان التعظيم حد فعلمنا أن  ،اق وليس كذلك باتف ،بفعل العبد املطابق لنيته حاصال

ً  ،ي األول التعبد هللا بذلك احملدوداملقصود الشرع ً  وأن غريه غري مقصودا   .3" شرعا

عىن اخلاص ،وعدم املعقولية متنع يفهم مما نقل عن الشاطيب أن معىن التعبد هو عدم معقولية امل
  .القياس ، وإذا منع القياس وجب الوقوف عند احملدود فيها 

  4األستاذ حممد مصطفى شليب معنيني للتعبد وبني 

وهذا مينع التعدية  وإن فهمت حكمته إمجاالً ،ماال يعقل معناه على اخلصوص : األول
  .والقياس

                                            
 . 352:صالصادق الغرياين ،: احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتورـ  1
 .2/318،املوافقات أليب إسحاق الشاطيبـ  2
 .2/301صدر نفسه ،املـ  3
 .299: ،ص1947مصطفى شليب ،مطبعة األزهر تعليل األحكام للدكتور حممد ـ  4
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 ،ذا قصده املكلف بالفعل أثيب عليهإ ،ه حقوهو ما يكون هللا في ،ن األولأعم م: الثاني
وهذا املعىن ال ينايف القياس  ،الطلب من الشارع إيراد جرد مبيستفاد  ،وويستحق العقاب على تركه 

  .والتعدية

يتعارض مع مبدأ التعليل  إذا كان مبعىن عدم تعقل املعىن فهوواحلاصل أن معىن التعبد 
أما التعبد مبعىن الوقوف عند احملدود الشرعي فال ينايف التعليل وال القياس إال إن إطالقه يف  ،والقياس

  .1ىن األول أشهــــــــــــــــــراملع

  .أركان العبادة: المطلب الثاني

ا عباده ، وجعلها الغاية من خلقهم ،وبعث الرسل  بالكتب مبشرين  إن العبادة اليت أمر اهللا 
،ومن ومنذرين ليح ققوا يف العامل أمرها ،سواء من ناحية القصد والقبلة ،أو من ناحية املاهية كيفًا ونوعًا

ا جوهراً وعرضًا فاز فوزاً عظيمًا ،كفاه أن اهللا أضافه إليه تكرميًا وتشريفًا ،فقال  اهللا  ـ تعاىل ـ  اتصف 
طلقًا ويتذللون بني يديه، حبًا فهؤالء خيضعون للرمحن خضوعًا م] .63:الفرقان....)[وعباد الرمحن ( 

  .2له ،ورجاء ملا عنده من الثواب ،وخوفا من عذابه وانتقامه

ا تقوم على ركائز وأركان ، إال أن  من خالل ما سبق  إيراده من مفهوم العبادة عند العلماء يتضح أ
َ الذل واحملبة ، ين ُكْ واعترب أن اخلوف الدارسني هلا تزيلوا يف تلك األركان ،فمنهم من اقتصر على ر

،ومنهم جعلها كلها من مقامات اإلميان ؛يقول ابن القيم عند تفسري 3والرجاء من أجل أعمال القلب 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال أولئك (قول اهللا ـ تعاىل ـ 

م الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته  وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان الذين يدعون يبتغون إىل ر

                                            
 .268:ص يمد منظور إهلحملياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ القـ  1
 .297ـ  مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية للدكتور عثمان مجعة ضمريية ،ص 2
 .227: ،ص2007ـ  1428ـ  1:ـ جهود املالكية يف تقرير توحيد العبادة لعبد اهللا بنفهد العرفج ، دار التوحيد ،ط  3
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م من دوين هم عبادي ،يتقربون إيل بطاعيت ،ويرجون ] "57:اإلسراء[))حمذورا  هؤالء الذين تدعو
م ...رمحيت ،وخيافون عذايب ، 1".من احلب واخلوف والرجاء:،فأثىن عليهم بأفضل أحواهلم ومقاما  

  .الرتجيح ،وإليك بيان موجز هلا  وآثرت هذا األخري ألنه إذا أمكن اجلمع فال يصري إىل

ا الحتد حبدهي النعمة اليت ال يدرك حقيقتها إال من ذاقها ،وعلي : المحبة أوضح منها  ه فإ
ا وأحكامها  ا ،ومثرا ا وعالما ا وموجبا وشهد ملقامها .2،فحدها وجودها ؛وكالم الناس يف أسبا

يا أيها الذين آمنوا من يرتدد : (ذلك قول اهللا ـ تعاىل ـ أدلة كثرية من القرآن الكرمي والسنة الشريفة من 
قل إن كان (،وقوله ـ تعاىل ـ ] 54املائدة ) [ منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه

ومساكن آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها 
ا أحب إليكم من اهللا ؛وعن أنس بن مالك ـ ] 24التوبة [اآلية ) ورسوله وجهاد يف سبيله ترضو

ن حالوة اإلميان :( رضي اهللا عنه ـ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال أن : ثالث من كن فيه وجد 
  3احلديث....) بكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها ،وأن حيب املرء ال حيبه إال يف اهللا 

بة العبد هللا ليست جمرد دعوى باللسان ال ضابط هناك ملعرفة صدق قائلها أم وليعلم أن حم
  . عدم ذلك ،بل ضابطها متابعة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فيما شرعه اهللا من دينه 

وإذا كانت احملبة له هي حقيقة عبوديته وسرُّها ،فهي إمنا تتحقق بإتباع أمره :"يقول ابن القيم 

يه  ؛فعند إتباع األمر واجتناب النهي تتبني حقيقة العبودية واحملبة ،وهلذا جعل اهللا ـ تعاىل ـ واجتناب 

قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين (فقال ـ تعاىل ـ ..إتباع رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ علما عليها

                                            
ـ  1419ـ  1: البن قيم اجلوزية  ، دار إحياء الرتاث العريب ،ط" إياك نعبد وإياك نستعني "ـ مدارج السالكني بني منازل   1

1999  ،2/31. 
 .3/10،املصدر نفسهـ     2
ومسلم يف كتاب اإلميان ، باب ؛16: ، رقم1/22ـ احلديث متفق عليه ،أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان ،باب حالوة اإلميان ،3

ن وجد حالوة اإلميان ،ص  .43: ، رقم49: بيان خصال من اتصف 
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 رطًا حملبة اهللا هلم ،،فجعل إتباع رسوله مشروطًا مبحبتهم هللا ،وش ]31آل عمران [ اآلية )حيببكم اهللا 

  1".وجود املشروط ممتنع دون وجود شرطه ،وحتققه بتحققه

حيدو القلوب إىل بالد احملبوب وهو اهللا والدار اآلخرة، وهو الثقة جبود الرب ـ  حاد :الرجاء
تبارك وتعاىل ـ والفرق بينه وبني التمين أن األخري يكون مع الكسل ،والرجاء يكون مع بذل اجلهد 

أولئك الذين (؛ ويشهد الشرع مبقامه يف العبودية نصوص منها قول اهللا ـ تعاىل ـ 2وحسن التوكل 
م الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه يد ]  57اإلسراء [اآلية ) عون يبتغون إىل ر

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا ( ،وقول اهللا ـ تعاىل ـ 
؛ويف ]218البقرة ) [أولئك يرجون رمحت اهللا واهللا غفور رحيم (وقال ـ تعاىل ـ ] 110الكهف )[

ميوتن  ال(( مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ : احلديث عن جابر ـ رضي اهللا عنه ـ قال 
،ويف احلديث القدسي عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فيما  3))أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه 

كان منك وال أبايل ابن آدم ، إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ما   يا(( يرويه عن ربه ـ عز وجل ـ 
  4.احلديث..)) 

والرجاء أنواع ثالثة ، اثنان حممودان وآخر مذموم ؛فاحملمودان فهو رجاء الرجل الطائع أن يثيبه 

ويكرمه حبسن اجلزاء ويشهد له اآلية األوىل ،واآلخر فهو رجاء املسِرف على نفسه بالذنوب واآلثام  

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال ( ـ تعاىل ـ ،يرجوا عفوه ومغفرته وسرته ويشهد له قول اهللا

                                            
 .واليت بعدها 1/83البن قيم اجلوزية  ،" إياك نعبد وإياك نستعني "ـ مدارج السالكني بني منازل   1
 .واليت بعدها 2/27ـ املرجع نفسه ،   2
، وصححه 3113: ،رقم 561: يستحب من حسن الظن باهللا عند املوت ،صـ رواه أبو داود يف كتاب اجلنائز ،باب ما 3

 .األلباين
، 3540: ،رقم 804: ـ رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات ، باب يف فضل التوبة واالستغفار ،وما ذكر من رمحة اهللا لعباده ،ص  4

 .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وصححه األلباين :وقال 
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وخطاياه ،مع رجاء رمحة مواله فهو الغارق يف غيه  وأما املذموم ؛]53:الزمر) [ تقنطوا من رمحة اهللا 

  1.مين والرجاء الكاذبمبا يرضيه ،فهذا هو الغرور والت،جمرداً عن التوبة إليه والعمل 

فهو أرجى ما ،ون الرجاء وكل حمب راج خائف بالضرورة ا يكوعلى حسب احملبة وقوَّ  "
وكذلك خوفه فإنه خياف سقوطه من عينه وطرد حمبوبه له وإبعاده ؛يكون حلبيبه أحب ما يكون إليه 

فإذا ،فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه ،ورجاؤه ذايت للمحبة ،فخوفه أشد خوف ،واحتجابه عنه 
 ،ه ملا حيصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف حمبوبه وبرهالرجاء ل لقيه ووصل إليه اشتدَّ 

  .2" وإقباله عليه ونظره إليه بعني الرضى

أن اهللا شديد البطش ،وهو على كل شيء قدير وعلم  إن خوف اهللا واجب ملن علم:اخلوف
حكمته يف إيصال عذابه ملن يشاء من عباده ،فإذا استشعر هذه املعاين تولد يف قلبه عبادة اخلوف من 
لق  عينًا على امتثال أحكام معبوده، ومراقبته يف السر والعلن ،وأنه مل خيُ ُ العزيز ،فتكون له حافزاً وم

ايته ،ولن تكون   كتابه وأثىن عليهم فقال  أهله يفمدح اهللا بال حساب وثواب وعقاب ؛ولقد  عبثًا
م مشفقون (:تعاىل أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا  :(ىل قولهإ )إن الذين هم من خشية ر

م وخيافون سوء احلساب (: ،وقوله ـ تعاىل] 60إىل  57:اآليات :املؤمنون  [)سابقون  )  وخيشون ر
  ].21:الرعد[

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  رسول اهللا سألت: قالت ـ رضي اهللا عنها ـ  ويف الرتمذي عن عائشة 
م وجلة :"عن هذه اآلية  اخلمر  ونيشرب نالذي مأه]  60: املؤمنون [" والذين يؤتون ما آتوا وقلو

 ويصلي ويتصدق وهو خياف أن ال يقبل منه ولكنه الرجل يصوم ،ال يا ابنة الصديق: قال  ؟ون ويسرق
  .3) أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون (

                                            
 .2/28البن قيم اجلوزية  ، " إياك نعبد وإياك نستعني "مدارج السالكني بني منازل ـ   1
 .2/32ـ املرجع نفسه ،  2
،ومل يعلق عليه ،واكتفى بإيراد  3175: ،رقم 714: ،ص) ومن سورة املؤمنني ( ـ رواه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن ،باب 3

 .عنه ـ ،وصححه األلباينإسناد آخر له من طريق أيب هريرة ـ رضي اهللا 
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وأورد ابن القيم نقوالً عن العلماء تبني مكانة اخلوف ومقامها يف عبودية قلب العبد هللا ـ تعاىل 
ُ عملوا واهللا بالطاعات واجتهدوا فيها : آلية املؤمنون السابقة احلسن تفسري  :1ـ منها  َ وخافوا أن تـ  دَّ ر
  ...عليهم 

اخلوف سراج يف القلب : اخلوف سوط اهللا يقوم به الشاردين عن بابه وقال : قال أبو حفص 
خفته  ابه يبصر ما فيه من اخلري والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إال اهللا عز و جل فإنك إذ

  .فاخلائف هارب من ربه إىل ربه؛وعليه هربت إليه 

: قال أبو القاسم اجلنيد ،ف و اخلشية و الرهبة ألفاظ متقاربة غري مرتادفة و الوجل و اخلو 
واخلشية أخص من اخلوف فإن اخلشية للعلماء باهللا قال  ؛نفاساخلوف توقع العقوبة على جمارى األ

َ من عباده العلماء (: اهللا تعاىل   ": فهي خوف مقرون مبعرفة وقال النيب  ]28: فاطر )[إمنا خيشى اهللا
  2" ين أتقاكم هللا وأشدكم له خشيةإ

ما العبد إىل اهللا ـ تعاىل ـ سرياً إذا كان اخلوف والرجاء حمرك :بني اخلوف والرجاء ني يسري 
من اهللا ـ تعاىل ـ مينعه من معصيته ،وخمالفة أمره ،ورجاؤه ورغبته متنعه من القنوط  حسنًا ،فخوفه ووجله

ْ طائر ،وجناحا الطائر إذا مل يكونا متساويني سقط ي َ يقول ابن .واليأس من رمحته ،فهما له كجناح
حاه ؛فمىت القلب يف سريه إىل اهللا عز وجل مبنزلة الطائر ؛ فاحملبة رأسه ،واخلوف والرجاء جنا: " القيم

سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطريان ، ومىت قطع الرأس مات الطائر ،ومىت فقد اجلناحان فهو 
  3".عرضة لكل صائد وكاسر

ما اهللا يف آي من كتابه ،فقال اهللا ـ تعاىل ـ  امن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا (وقد قر

ويرجون رمحته (وقال ـ عز وجل عن الصاحلني ]  9: الزمر[اآلية ..) حيذر اآلخرة ويرجوا رمحة ربه 

؛ ومن السنة  عن أنس ـ أن النيب  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ دخل : ] اإلسراء[ اآلية ) وخيافون عذابه

                                            
 .وما بعدها 2/388،البن قيم اجلوزية " إياك نستعني إياك نعبد و "مدارج السالكني بني منازل ـ 1
 .1108:،رقم 429:،ص....رواه مسلم يف كتاب الصيام ،باب أن القبلة يف الصوم ليست حمرمةـ 2
 .2/390، مدارج السالكنيـ  3



حقیقة العبادة: األول                   المبحث الثاني القیاس في العبادات                    الفصل  
 

 
60 

واهللا يا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : ، قال)) كيف جتدك :(( على شاب،وهو يف املوت ،فقال له 

ال جيتمعان يف :(( وإين أخاف ذنويب ،فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وسلم  ـ إين أرجوا اهللا 

  1)) قلب عبد يف مثل هذا املوطن ،إال أعطاه اهللا ما يرجوا ،وآمنه مما خياف 

والبد من التوازن بينهما ،إذ أن غلبة اخلوف من اهللا ـ تعاىل ـ وعقابه يؤدي القنوط واليأس من 
اء يؤدي إىل الغرور ،والطمع يف عفوه مع االنكباب على مساخطه ـ تعاىل ـ روحه ،كما أن غلبة الرج

فتح عليه : ،ويرى ابن القيم يف هذا املوطن أن للسالك نظران  َ ٌ إىل نفسه وعيوبه وآفات عمله ي نظر
  . 2باب اخلوف ، ونظر إىل سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح له باب الرجاء

منا هو باعتبار اإلطالق العام هلا ، واستوقفين نظر آخر مما سبق ذكره من أركان العبادة إ
لألركان وضعه الدكتور عمر سليمان األشقر ،حيث يرى أن العبادة تقوم على أركان ثالثة ،األول 

املتابعة للنيب ـ صلى : أي العزمية  ،وبذل اجلهد يف االمتثال ، والثالث: اإلخالص، والثاين الصدق :
  3.يعبد اهللا إال مبا شرع اهللا عليه وسلم ـ إذ ال

ا تعترب كقدر مشرتك بني العبادة مبفهومها العام واخلاص ،وإن من وأخ رت هذه الرؤية ،أل
ا من نوع آلخر ،فأركان الصالة ليست أركان الصوم مثالً  املعلوم أن العبادات اخلاصة ختتلف أركا

  .ة يف غريهانها ختتص جبملة من األركان مفتقد،فكل م

  

                                            
حديث حسن غريب ؛ وابن ماجه يف  : ،وقال 983: ،رقم 234: غري معنون ،ص: ،باب ـ  رواه الرتمذي يف كتاب الزهد   1

 .، وحسنه األلباين فيهما  4261: ، رقم 706: كتاب الزهد ، باب ذكر املوت واالستعداد له ،ص
 .2/28البن قيم اجلوزية  ، " إياك نعبد وإياك نستعني "ـ مدارج السالكني بني منازل   2
 1999ـ  1419ـ  12: العقيدة يف اهللا للدكتور عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،ط/1ـ العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة  ،  3

 .262: ،ص
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  1.أقسام العبادة: لثالثا مطلبال

انطالقًا من التعريف الشامل للعبادة ،وبإطالقها اليت تعم مجيع أعمال العبد سواء تتعلق  
  :بالقلب أو اللسان أو اجلوارح ،وعليه فتقسيم العبادة باعتبار تعلقها بالعبد إىل أقسام مخسة هي

  .عوهي اليت تتعلق بالقلب وهي بدورها أنوا :  عبادات قلبيةـ  1

وهذه أساسها ،وتتمثل يف اعتقاد العبد أن اهللا واحد أحد ،انفرد ـ تبارك وتعاىل ـ : عتقاديةا
ومن .باخللق واألمر ،قيوم السماوات واألرض ،وله الشفاعة مجيعا ،وأنه هو املعبود وحده ال شريك له

  .ذلك اإلميان ببقية أركان اإلميان

  .يك بعضها واألدلة على ذلك كثرية ،تعز على احلصر ،وإل

إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على ( :قال ـ تعاىل ـ 
العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر 

  ] 54: األعراف) [ تبارك اهللا رب العاملني 

ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا (: قال اهللا ـ تعاىل ـ 
  ]177: البقرة. [)واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني 

أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أو لو كانوا ال ميلكون شيئًا وال يعقلون  (:وقال ـ سبحانه ـ 
  ]44 :الزمر).[مث إليه ترجعون  قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات واألرض

كاحملبة والرجاء واخلوف ،واإلخالص،وغري ذلك من أعمال : عبادات قلبية ليست اعتقادية
 .ودونك بعض األدلة،مع سبق ذكره منها يف أركان العبادة.القلب 

                                            
ياس يف العبادات ـ القوما بعدها ،و  292مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية للدكتور عثمان مجعة ضمريية ،ص : ستزادةينظر لالـ 1

مدارج ، و 263: ص العقيدة يف اهللا للدكتور عمر سليمان األشقروما بعدها، و 293: ص يمنظور إهلمد حملحكمه وأثره ـ 
 .1/91البن قيم اجلوزية  ،" إياك نعبد وإياك نستعني "السالكني بني منازل 
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م كحب اهللا ( :  قال اهللا ـ تعاىل ـ ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبو
  ]165: البقرة.[)والذين آمنوا أشد حبا هللا 

  ]23: املائدة).[ وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني ( :وقال ـ  عز وجل ـ 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء (  :ـ تعاىل ـ  بقول اهللا: وعن اإلخالص
  ]5:البينة.[)

وتكمن يف إعمال الفكر والنظر يف آيات اهللا  ـ تعاىل ـ الكونية :عبادة التـأمل والتفكر
  .والسمعية

إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب  ( :قال سبحانه 
م ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت  الذين يذكرون اهللا قيامًا وقعوداً وعلى جنو

  ]192: آل عمران[.)هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار 

  ]29:ص.[)ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ( :قال اهللا ـ تعاىل ـ 

وهي ما كان تنطق باللسان،وهي كثرية ،وأجلها النطق بكلمة التوحيد ـ : عبادات لفظيةـ  2
ا ،ولو اعتقد ما حوته من إميان باهللا ورسوله ،فإذا مل لإلسالم من  الشهادتني ـ ،ألنه ال حظّ  ينطق 

ا مل حيرم دمه وال ماله وهذا ما دل عليه احلديث اآليت ،ومنها أيضا الدعاء وذكر اهللا .مل يتلفظ 
  : ،وأعاله كالمه ـ جل شأنه ـ  واألدلة على ذلك

يشهدوا أن ال إله إال  أمرت أن أقاتل الناس حىت(( قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
اهللا، وأن حممدا رسول اهللا ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 

م على اهللا    .1))وأمواهلم إال حبق اإلسالم ،وحسا

                                            
اإلميان ، باب األمر ؛ ومسلم يف كتاب 25: ، رقم1/24،..."فإن تابوا وأقاموا الصالة:" ـ رواه البخاري يف كتاب اإلميان ، باب 1

 .36: ، رقم43: ،ص....بقتال الناس حىت يقولوا 
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وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت (  :قال اهللا ـ تعاىل ـ 
  ]60:غافر).[ين سيدخلون جهنم داخر 

  . 1))الدعاء هو العبادة (( : وقال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

 َ الذي  أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكراً كثرياً وسبحوه بكرة وأصيالً هو اي(  :قال جل شأنه 
 ً   ]43:األحزاب).[يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكان باملؤمنني رحيما

إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ً وعالنية ( :تعاىل ـ وقال ـ 
  ]29: فاطر.[)يرجون جتارة لن تبور 

وإن كان للقلب واللسان  واليت تؤدى جبوارح البدن ظاهرا ،) بدنية: ( ـ عبادات عملية 3
ما من أعمال فيها نصيب ،وذلك كالصالة والصوم ، من طهارة ،وسعي للمساجد .وما يتعلق 

  .،وذكر اهللا فيها ،واالعتكاف فيها

يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون (قال ـ تعاىل ـ 
  ]77: احلج).[

  2))صلوا كما رأيتموين أصلي(( : وقال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( :  وقال ـ تعاىل ـ
  ]183: البقرة[.)لعلكم تتقون 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (: قال اهللا ـ عز وجل ـ 
 ً   ]6:ائدةامل.[)اطهرواف إىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وإن كنتم جنبا

                                            
حديث حسن صحيح : ، وقال3247: ، رقم734: ،ص)ومن سورة املؤمن:( ـ رواه الرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، باب   1

 .3828: ، رقم631: ؛وابن ماجه يف كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء ، ص
 .631: ، رقم1/212ألذان ، باب األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة واإلقامة ، رواه البخاري يف كتاب اـ  2
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 ً يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا ( :  وقال أيضا
  ]9: اجلمعة.[)البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

وهي اليت تتعلق مبال العبد ،وذلك كزكايت احلول والفطر ، وما تقرب به : عبادات ماليةـ  4
 ً ما  هللا ـ تعاىل ـ من نفقة عيال وحنر ،وما ترتتب على نفسه من ديات وأروش ،وتدخل هنا أيضا

  .تطوعت به نفسه من صدقات

ا وصل عليهم إن صلواتك سك (: ـ قال ـ تعاىل  ن خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
  ]103: التوبة[.)هلم واهللا مسيع عليم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذاً إىل : (عن ابن عباس رضي اهللا عنهماو 
  1....))فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم....: اليمن قال

صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر رض رسول اهللا ف(( : قال:عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
ً  صاعاً    2)) من متر على الصغري والكبري، واحلر واململوك من شعري، أو صاعا

ن باملعروف(:   وقال اهللا  ـ تعاىل ـ   ]233:البقرة).[وعلى املولود له رزقهن وكسو

  ]162 :األنعام).[ قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ( :وقال ـ تعاىل ـ 

ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة  ن يقتل مؤمنًا إال خطأوما كان ملؤمن أ ( :وقال جل وعال 
  ]92: النساء.[)مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا 

م  (:كما قال سبحانه  الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية فلهم أجرهم عند ر
  ]274: البقرة[.)زنونوال خوف عليهم وال هم حي

                                            
؛ ومسلم يف كتاب اإلميان ،باب الدعاء إىل 1395: ، رقم1/430الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،  رواه البخاري يف كتابـ  1

 .29: ، رقم42: الشهادتني وشرائع اإلسالم ، ص
؛ ومسلم يف كتاب الزكاة 1512: ، رقم1/468باب فرض صدقة الفطر على الصغري والكبري ، الزكاة ، رواه البخاري يف كتابـ  2

: ، رقم2/299، ومالك يف كتاب الزكاة ،باب ملكية زكاة الفطر ،984: ؛ رقم380: ،ص.....، باب زكاة الفطر عل املسلمني 
680. 
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دينار ((:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 
ودينار أنفقته على  ،ار تصدقت به على مسكني ودين ،ودينار أنفقته يف رقبة  ،أنفقته يف سبيل اهللا 

  1))أعظمهما أجر الذي أنفقته على أهلك ،أهلك 

وهو اليت جتمع مجعًا ظاهراً بني عمل العبد جبوارحه ،وما يدفعه من : ماليةية لمـ عبادات ع 5
ومن ذلك احلج والعمرة واجلهاد ،فهذا الصنف من العبادات تقوم على عمل البدن من سفر .ماله

وأداء للمناسك من اإلحرام إىل التحلل ،وما يتطلب اجلهاد بنوعيه من دعوة وغربة وتعب يف تبليغ 
،أو وفوق أمام العدو ،وخوض ميادين القتال ؛كما تقوم على جانب مايل من إنفاق  اإلسالم لألمم

  .وهدي ،ومؤونة حرب

ً (قال اهللا ـ تعاىل ـ    ]97: آل عمران.[)وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

إن : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال (: (قال ـ  رضي اهللا عنهما ابن عباس ـ وعن
لو قلتها : قال! أيف كل عام يا رسول اهللا؟: اهللا كتب عليكم احلج، فقام األقرع بن حابس فقال

  2)).، فمن زاد فهو تطوع  لوجبت، احلج مرة

اهدون بأمواهلم  (:وقال ـ تعاىل ـ  ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر وا
اهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة و    ]95: النساء[).أنفسهم فضل اهللا ا

انفروا خفافا وثقاالً وجاهدوا يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا  ( :وقوله ـ تعاىل ـ 
 ].41: التوبة).[ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

 

  

                                            
 .995: ، رقم386: ،ص.....وك رواه مسلم يف كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال واململـ  1
؛ وأبو داود يف كتاب املناسك ،باب 2620: ، رقم 409: ـ رواه النسائي يف كتاب مناسك احلج ،باب وجوب احلج ،ص  2

 .721: ،رقم299: فرض احلج ،ص
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 .تعليل العبادات: المبحث الثالث

ً ملا كان القياس الشرعي مبي فرع ـ غري منصوص على حكمه ـ بأصل الشرتاكهما يف  مساواةَ  نا
 ى التعليل ،فال تتحقق املساواة بينهما يف احلكم إالَّ أمر جامع،وهو العلة ، وإدراكها يف األصل يسمَّ 

بوجودها فيهما ،وعليه فإن التعليل أصل للقياس وعليه يتوقف توقف املشروط على شرطه ،فال 
هي حمل البحث ـ إذ أن تعليلها  بيان حكم تعليل العبادات اليت يتحقق إال بتحققه،لذا أحببت قبل

ا ن جبريان القياس فيها ـ أن أصدر املسألة بتعليل األحكام الشرعية عامة ،وهي بال ريبذؤ ي قبس  أ
علم الكالم واألصول : ر علماء اإلسالم املسألة يف علوم أمههامن أفعال اهللا ـ تعاىل ـ ولقد حرَّ 

مناقشته ن عرض املوضوع بإيراد مذاهب العلماء فيه ،مع ذكر أهم دليل وأوضحه مع واملقاصد ،ويكو 
 ّ ً ،والراجح منها ،مث أثين باملسلك الذي   جبريان التعليل يف قسم العبادات ،واخلالف يف ذلك ،مشفوعا
 .   سلكته يف التعليل العام

  :تعليل أفعال اهللا ـ تعالى:المطلب األول

إلثبات األثر، ومعىن تعليل األحكام  املؤثر علة الشيء وتقدير ثبوتهو بيان  : معنى التعليل
تهد حبثه عن عللها وتتبعها من نصوصه لتكون دليال على اليت نصبها الشارع أمارة عليها، عند ا

  1.وجود احلكم عند وجودها، وانتفائه عند انتفاءها

النافون للتعليل ،واملثبتون له :وأما مذاهب الناس يف تعليل أفعال اهللا وأحكامه فهي ثالثة 
 ً بعد اتفاقهم أن أفعال اهللا ـ تعاىل ـ تصدر عن إرادته وعلمه ،وما صدر عن .وجوبًا ،واملثبتون له جوازا

علم وإرادة فهو صادر باالختيار،كما اتفقوا على أن أفعاله ـ تعاىل ـ ال ختلوا من حكمة ،تنزيهًا هللا ـ 
ل بال خالف ،وأن تلك الغايات املقرتنة تعليله بنص فهو معلَّ  تعاىل ـ عن العبث ؛كما أن ما جاء

 ً د املذاهب يف فاق ،أور وبعد هذا االت.بالتعليل ليس شيء منها عائداً على اهللا بالنفع للتنزيه أيضا

                                            
.295: ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  1 
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مطلوبة ومقصودة له ـ تعاىل ـ أو  ق من اختالفهم يف احلكمة من تلك األفعال ،هل هيالتعليل املنطل
  1.ى الفعل ،وليست باعثة على الفعلا مرتتبة علأ

ابن حزم تصدى وقد  ذهب إليه كل من الظاهرية واألشاعرة وبعض الفقهاء،: النافون للتعليل
ً  عقدنع التعليل و ملالظاهري  ً فقال معنوِ فكرة التعليل، حضلد هإحكاميف  بابا الباب التاسع (: نا
وهو ينسب هذا اإلنكار إىل مجيع الظاهرية ، )يف إبطال القول بالعلل يف مجيع أحكام الدين:والثالثون

م يف  ،وهذا ليس يقول به أبو سليمان وال أحد من أصحابنا"قال . قبله  وإمنا هو قول لقوم ال يعتد 
  2...".مجلتنا

ا ،ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض األحكام الشرعية": يقول ابن حزم     ،بل نثبتها ونقول 
ً ا ال تكون أسباإ:لكنا نقول ً  با ا املواضع اليت ،إال حيث جعلها اهللا تعاىل أسبابا وال حيل أن يتعدى 

 ً ا أسباب ملا جعلت أسبابا   3...".هلا نص فيها على أ

 ]23:األنبياء.[)ال يسأل عما يفعل وهم يسألون (ومستند الظاهرية هو قول اهللا ـ تعاىل ـ  
ا يبني من فيها بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله ال جيري  أخرب تعاىل:" قول ابن حزم ووجه االستدالل 

ِ (فيها  فقد ) ملا كان كذا؟(، وإذا مل حيل لنا أن عن نسأله شيء من أحكامه تعاىل وأفعاله ) ؟ :  مل
وسقطت العلل ألبتة إال ما نص اهللا تعاىل عليه أنه فعل أمر كذا ألجل كذا، ،بطلت األسباب مجلة 

 ُ ِ : ال حيل ألحد أن يقولسأل عنه، فوهذا أيضا مما ال ي  كان هذا السبب هلذا احلكم ومل يكن مل
ً :  لغريه؟، وال أن يقول ً  دون أن يكون غريه سبباً  مل جعل هذا الشيء سببا ؟ ، ألن من فعل هذا أيضا

فمن  )ال يسأل عما يفعل (:ه تعاىلوأحلد يف الدين وخالف قولَ  ـ عز وجلـ السؤال فقد عصى اهللا 
  4."اسقسأل عما يفعل فهو ف

ذه اآلية بأعليه أن  ويرد  ا جاءت إلثبات عزة اهللا  ااالستدالل  خارجة عن املوضوع؛ أل
ً أنه سبحانه ال حياسب أحد: عز وجل، ومعىن قوله تعاىل ً  ا على فعله  على أفعاله، وال يعرتض أحدا

                                            
.31: حممد ربيع هادي املدخلي ،مكتبة لينة ،ص:  ـ تعاىل ـ للدكتورـ احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا  1 
.8/76ـ اإلحكام البن حزم ،   2 
.8/102ـ املصدر نفسه ،  3 
.8/103،  ملصدر نفسهـ ا  4 
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ُ  ،]41:الرعد[ )واهللا حيكم ال معقب حلكمه(وحكمه  ويالمون  سألون وحياسبونخبالف العباد ي
له ما يف السموات ،هو خالق كل شيء ومالك كل شيء  –من جهته  - ئون، وذلك أن اهللا وخيطّ 

وأرحم ،هو أحكم احلاكمني  –من جهة أخرى  – وألنه... وما يف األرض، له األوىل واآلخرة
أو  فعلى األساس تأيت أفعاله وأحكامه، فال جمال فيها لالستدراك.... وأصدق القائلني ،الرامحني

  1.االعرتاض

   ُ فهذا هو ... سأل عما يفعل أي ال يسأل سؤال حماسبة أو اعرتاضوهلذا كله فإنه سبحانه ال ي
  . خمالفة توجيه مثل هذا السؤال هللا تعاىل،و معىن السؤال يف اآلية

ومثله السؤال عن أسرار وحكم أفعال اهللا تعاىل فهو ،لل األحكام الشرعية السؤال عن عِ وأما 
طلب أي طلب الفهم، وهذا النوع من األسئلة أو ) االستفهام(سؤال تفهم وتعلم، فهو على أصل 

  .وورد ذكره وإقراره يف القرآن الكرمي والسنة ،التساؤالت صدر عن املالئكة وعن األنبياء والصحابة 

قال رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين (جاءته البشرى بالولدسأل زكريا عليه السالم ملا فقد   
 ]40: آل عمران) [ الكرب وامرأيت عاقر 

صلى اهللا ـ للنيب  ـ  رضي اهللا عنهاـ أما يف جمال التشريع فكما ورد سؤال أم املؤمنني أم سلمة 
والقانتني والقانتات  إن املسلمني واملسلمات املؤمنني واملؤمنات(يف سبب نزول قوله تعاىلـ  عليه وسلم

والصادقني والصادقات والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات 
والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات أعد اهللا هلم 

 ]35: األحزاب[ ) مغفرة وأجرا عظيمًا 

مالنا ال نذكر (:  للنيب صلى اهللا عليه وسلم : قالت ـ  اهللا عنهارضي ـ روي أن أم سلمة مما 
  2...).فأنزل اهللا هذه اآلية ؟  يف القرآن كما يذكر الرجال

                                            
.326: حملمد منظور إهلي ،ص) حكمه وأثره(ـ القياس يف العبادات   1 

صحيح على شرط : ؛ واحلاكم يف املستدرك يف كتاب التفسري ،وقال238/ 18،) الفتح الرباين ( ـ أخرجه اإلمام يف مسنده ،2
  .3617: ،رقم2/490إن حتقق مساع جماهد من أم سلمة ـ رضي اهللا عنها ـ ،: الشيخني ومل خيرجاه ،وقال احملقق
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ـ فسؤال أم املؤمنني رضي اهللا عنها هو يف احلقيقة موجه إىل اهللا عز وجل، وهلذا توىل اهللا 
ومل يكن هذا السؤال   ـ واسطة ـ يه وسلم وكان الرسول ـ صلى اهللا علاجلواب عنه بنفسه ،ـ سبحانه 

ً وهذا يؤكد أنه كان  حمل إنكار وال لوم ، ً االعرتاضمن شبهة  صافيا   1.يف تطلب العلم  ،صادقا

ً ترى أن : فتفرقت إىل ثالث فرق ؛األوىل   وأما األشاعرة  هو القول بعدم التعليل، ال جوازا
 ً   2.واملصاحل، أو األغراض والغايات، سواء يف ذلك التعليل مبعىن احلكم وال وجوبا

اية اإلقدام   مذهب أهل احلق أن اهللا تعاىل  ":  يقول الشهرستاين يف القاعدة الثامنة عشر يف 
خلق العامل مبا فيه من اجلواهر واألعراض وأصناف اخللق واألنواع ال لعلة حاملة له على الفعل سواء 

ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة نافعة قدرت تلك العلة نافعة له أو غري نافعة ، إذ 
للخلق؛ إذ ليس يبعثه على فعله باعث،  فال غرض له يف أفعاله وال حامل، بل علة كل شيء صنعه 

  3." وعلة لصنعه

مذهب أهل احلق أن الباري تعاىل خلق العامل وأبدعه ال لغاية يستند  : " وقال اآلمدي
،مل يكن اخللق عليها، بل كلما أبدعه من خري و شر ونفع وضر اإلبداع إليها، وال حلكمة يتوقف

    4". لغرض قاده إليه،وال ملقصود أوجب الفعل عليه

كون األشاعرة ممن ينكرون القياس تعرة  على هذا النحو يلزم منه أن والتصوير ملذهب األشا
م جيعلون  نه مل يعرف عنهم ذلك،أ، مع القياس يقوم على التعليل أساساً ألن يف الشرع؛  وإذا قيل إ

وكيف صح هلم تقسيمها إىل : ، يقالةمة وأمارة، وليست باعثة وال مؤثر العلة يف القياس جمرد عال
  5.مناسب وغري مناسب، واملناسب إىل مالئم ومؤثر؟

                                            
.328: هلي ،صحملمد منظور إ) حكمه وأثره(ـ القياس يف العبادات   1 
.301:ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  2 
اية اإلقدام يف علم الكالم  .397:الفرد جيوم ،ص:صححه لشهرستاين ،لإلمام عبد الكرمي ا ـ  3 
.196: ،ص 2004ـ  1424ـ  1:أمحد فريد املزيدي ؛دار الكتب العلمية ،ط: ـ غاية املرام يف علم الكالم لآلمدي ،حتقيق  4 
. 302ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  5 
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ا مشتملة على حكم ترى أن :  والفرقة الثانية القول بعدم تعليل األحكام مع التسليم بأ
 :أيها عقبإن احلكم واملصاحل  مرتتبة على األحكام وجدت :  لعباد، فهم يقولونومصاحل راجعة إىل ا

ا  ا مشروعة ومعللة    .1مثرة ونتيجة، ال أ

اية اإلقدام  وحنن ال ننكر أن أفعال  " : - عند تعرضه ملسألة التعليل -يقول الشهرستاين يف 
لق اخللق ألجل الفساد، ولكن الكالم اهللا تعاىل اشتملت على خري وتوجهت إىل إصالح، وأنه مل خي

 ً ً  إمنا وقع يف أن احلامل له على الفعل ما كان صالحا   2".بل ال حامل له  ،يتوقعه  يرتقبه وخريا

للشارع ومعلومة له  هؤالء أن يقولوا إن هذه احلكم واملصاحل مرادةعلى هذا القول بإلزام  ويرد
ّ مسلم أن يقول به، وبذلك يكون هذا التفسري ملذهب  ابتداء؛ ألن خالف ذلك حمال، ال يسع أي

 ً عن أنه خمالف ملا دلت عليه ظواهر النصوص من تعليل األحكام،  األشاعرة  بعيد التصوير فضال
ه املصاحل صح القول بأن األحكام مشتملة على مصاحل وحكم مع االعرتاف بأن هذيفكيف 

ا حصلت بعد إجياد األحكام مثرة ونتيجة عى أ ؟ ؛ ألن قصدها من  مقصودة للشارع ابتداء مث يدّ
  3.الشارع، وهذا هو معىن التعليل

من التصريح  اخلوف من قوهلم باملنع سببهاكان   وميكن توجيه الفرقتني األوليني أن ما     
تعليل به من مصاحل، فإن هذا وارد مبجرد القول إن هذه بالتعليل؛ ألنه يوهم استكماله تعاىل مبا وقع ال

ا مقصودة ومعلومة مما ال يصح  املصاحل مقصودة للشارع ومعلومة له، ولو مل يصرحوا بالتعليل، وكو
 .4أن ينكره أحد؛ ألنه ال يقع يف ملكه تعاىل ما ال يريد

ألن من فعل فعال لغرض فال بد وأن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أوىل من : قالوا
ال حصوله وإال مل يكن غرضا وإذ كان حصول الغرض أوىل وكان حصول تلك األولوية متوقفا على 
فعل ذلك الفعل كان حصول تلك األولوية هللا تعاىل متوقفة على الغري فتكون ممكنة غري واجبة لذاته 

رورة توقفها على الغري فيكون كماله تعاىل ممكنا غري واجب لذاته وهو باطل ال يقال حصول ذلك ض
                                            

. 303: ،ص رجع نفسهـ امل  1 
.400:،صلشهرستاينلإلمام عبد الكرمي ا اية اإلقدام يف علم الكالمـ    2 

.303: ـاحلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  3 
. 303: ،ص رجع نفسهـ امل  4 
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الغرض وال حصوله وإن كان مستويا بالنسبة إليه فمتفاوت بالنسبة إىل غريه ألن حصوله هلم أوىل 
 1.."فيفعله تعاىل ال لغرضه بل لغرضهم وحينئذ ال يلزم منه استكمال ذاته تعاىل

  .ما ذكر إنكارهم للتعليلالدليل الذي يرتدد عند املتكلمني األشاعرة كلّ هذا هو 

أن اهللا ـ تعاىل ـ حكيم واجب احلكمة ،واحلكيم ال يفعل املرجوح واملساوي من غري : واجلواب
مرجح ،ألنه عبث ،بل يفعل الراجح األويل بالنسبة إىل الغري ،ليستكمل ذلك الغري به ،وال يلزم من  

الفعل أوىل بالنسبة إىل الغري أن يكون ذلك اإلجياد أوىل بالنسبة للفاعل ،وهذا عني كون إجياد 
  2".الكمال ،وخالفه عني النقص 

ً فرتى  :وأما الفرقة الثالثة ً  القول بتعليل أحكام اهللا باملصاحل ال باألغراض، جوازا ، ال وجوبا
ً و ؛ التعبري بلفظ الغرضو  ،القول باإلجياب: فاحملذور هنا أمران  عن الفقهاء هذا االجتاه وإن كان مشهورا

  3:فإنه بعينه مذهب األشاعرة أو معظمهم على األقل، لعدة أمور ]املاتريدية[

 وقد نقل هذا اإلمجاع اآلمدي ،اإلمجاع على أن اهللا شرع أحكامه لرعاية مصاحل عبادة تفضال
نضبط املشتمل على احتمال إن اإلمجاع منعقد عل صحة تعليل األحكام بالوصف الظاهر امل:"بقوله 

  4".كماحلِ 

  .5..."بدليل إمجاع األئمة دفإن األحكام شرعت ملصاحل العبا: "ونقله ابن احلاجب بقوله

  6".الشارع وضع الشريعة على اعتبار املصاحل باالتفاق:" وقال الشاطيب

                                            
اج شرح املنهاج للسبكيني ،  .40/ 3ـ اإل 1 
.100: حممد مصطفى شليب ،ص: ـ تعليل األحكام للدكتور  2 
.304:ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  3 
.3/255ـ اإلحكام لآلمدي ،  4 
.135:،ص 1326ـ  1:احلاجب ،مطبعة السعادة ،ط منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل البنـ   5 
.1/139ـ املوافقات للشاطيب   6 



تعلیل العبادات: المبحث الثالث      القیاس في العبادات                   الفصل األول             
 

 
72 

لفظ الغرض يتوهم منه  لتعليل باألغراض ،والسبب يف ذلك أنوعليه فإن األشاعرة ينكرون ا
 ً ، وأن لفظ الغرض يشعر بالنقص إما لظلم أو  رجوع املصلحة إىل اهللا ـ تعاىل ـ وذلك باطل اتفاقا

 ً م يقولون بالتعليل جوازا  .1 احتياج ،كما خيالفون املعتزلة يف مسألة الوجوب ومعىن هذا أ

فرتى املعتزلة وجوب هل السنة ؛ وأ] املاتريدية[لفقهاء ذهب إليه املعتزلة وا:المثبتون للتعليل
تعليل أحكام اهللا ـ تعاىل ـ مبصاحل راجعة إىل العباد ،ودليل الوجوب أن أفعال اهللا لو مل تكن معللة 

 ً ً  باألغراض واملصاحل لكان صدورها منه عبثا ً  يتنزه عنه ،ولو كان التعليل جائزا جلاز خلو  ال واجبا
باطل ،الستلزامه العبث ،وهو حمال فلم يبق إال القول األفعال عن األغراض ،واخللو عن األغراض 
مبا تركه خمل باحلكمة :األول:وفسروا الواجب مبعنيني .2بالوجوب ،وهو ما يليق بكماله ـ سبحانه ـ 

  3.مبا يسحق تاركه الذم:،والثاين

أن الوجوب مبعنييه السابقني ممتنع يف جانب اهللا ـ تعاىل ـ ألن مجيع أفعاله تتضمن :ونوقش
وأن اهللا ال جيب عليه شيء إال ما .احلكمة ،ال ختلوا عنها ،وألنه حممود على اإلطالق ال يذم أصال

 4.أوجبه على نفسه ـ تعاىل ـ 

 ً  وأما ما أشتهر عن الفقهاء واألصوليني بأن األحكام الشرعية مبنية على مصاحل العباد تفضال
نا بعضها وخفي علينا البعض األخر، لكن ال أفعال اهللا تعاىل وأحكامه كلها معللة باملصاحل ظهر لف

  5.على سبيل الوجوب، بل على سبيل اجلواز

 .وإليه ذهب مجهور الفقهاء واألصوليني، وهو مذهب السلف من الصحابة والتابعني وغريهم

استدل اجلمهور بالقرآن والسنة واإلمجاع وكذلك باالستقراء، على جواز تعليل أحكام اهللا   
  .تعاىل باملصاحل

                                            
.308: ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  1 
. 307: و احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص 50: ـ احلكمة والتعليل للمدخلي ،ص  2 
.99:حممد مصطفى شليب ،ص: للدكتور امتعليل األحك ـ   3 

.52: احلكمة والتعليل للمدخلي ،ص،واملرجع نفسه ـ   4 

.97:،ص تعليل األحكامـ   5 
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والقرآن وسنة رسول اهللا صلى اهللا  : "يف كتاب مفتاح دار السعادة ما نصه ابن القيم  قال
ا، والتنبيه على وجود احلكم  عليه وسلم مملوءان من تعليل األحكام باحلكم واملصاحل وتعليل اخللق 

والسنة يف اليت ألجلها شرعت تلك األحكام، وألجلها خلق تلك األعيان، ولو كان هذا يف القرآن 
مث نبه على عدد  ".  حنو مائة موضع أو مائتني لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة

  1.كثري من صيغ التعليل املستعملة يف القرآن

ً كان   سلك القرآن يف شرعية األحكامفم   ً  مسلكا ً حمُ  بديعيا ، مل يفارق يف مجلته سلوكه يف كما
ً ومل ،بيان العقائد وقصص األولني  ا غري  بني، بل عللها و يكن يف تشريعه يسرد األحكام سردا أسبا

سرية ،سباب األيف تعليله وبيان  ، ومل يسر. ..أنه مل يلج الطريقة امللتوية اليت وجلها املؤلفون فيما بعد
  2.واحدة، حىت تسأم منها النفوس ومتلها األمساع، بل غاير ونوع وفصل وأمجل

   ً ً ما يذكر القرآن احل فكثريا ً  كم مشريا إىل حكمته، واحلادثة مبينا بالعلة  سببها، والتشريع مقرونا
  3.الداعية إليه، واآليات يف ذلك كثرية، وإليك مناذج منها

ُ  آيات يذكر فيها وصفٌ  فيفهم أن هذا احلكم يدور مع ذلك الوصف ،كم مرتب عليه ح
  :أينما وجد

  .]2: النور) [مائة جلدة الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما (كقوله تعاىل 

  .] 38: املائدة) [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (وقوله تعاىل

: النساء[.)وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة (:له تعاىلو وق
101[. 

  ]28: التوبة[) سجد احلرام بعد عامهم هذا منا املشركون جنس فال يقربوا املإ( :وقوله تعاىل

                                            
.2/363،  1996ـ  1416ـ  1: علي حسن احلليب ؛ دار ابن عفان ،ط: ـ مفتاح دار السعادة البن القيم ،تعليق وختريج  1 
.14:ليب ،صحممد مصطفى ش: ـ تعليل األحكام للدكتور  2 
.وما يليها 14:،صنفسه ـ املرجع   3 
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 ً   :منها،حبرف من حروف التعليل، وهي كثرية آيات يذكر فيها احلكم معلال

اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا (:له تعاىلو ق
 ً   ]12: الطالق[.)على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما

ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى  (:وقوله تعاىل
  ]7: احلشر[.)واملساكني وابن السبيل كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم 

ً  ،مع السبب مذكر فيها احلكآيات ي ً محبرف السببية أو  مقرونا   : منها ،ؤخرا

  ]39:احلج[.)وإن اهللا على نصرهم لقدير م ظلموا أذن للذين يقاتلون بأ(:قوله تعاىل

  ]160: املائدة[.)فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم (وقوله تعاىل

  ]159:آل عمران[.)فبما رمحة من اهللا لنت هلم(:وقوله تعاىل

  :آيات يأمر اهللا فيها بشيء ويردفه بوصفه بأنه أزكى وأطهر، ومنها

  ]28: النور.[)وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واهللا مبا تعملون عليم (قوله تعاىل

   ً ً  هناك أحاديث تذكر احلكم مبنية معه ما  سببه الذي من أجله شرع، أو موضحا
  1:يرتتب عليه من مصاحل دنيوية أو أخروية ،وإليك مناذج من تلك األحاديث

ً أحاديث نصت على التعليل ونوعت فيه كما نوع ا  :منها ،لقرآن وذكرت العلة بالنص أحيانا

يتكم من أجل الدافة( :(ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ قوله    2).)... إمنا 

 

                                            
.وما بعدها 23:حممد مصطفى شليب ،ص: تعليل األحكام للدكتور:ـ  ينظر  1 

،  817: ص...رواه مسلم يف كتاب األضاحي ، باب ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم ـ  2
  . 1971: رقم
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  1).) إمنا جعل االستئذان من أجل البصر( :(وقوله

  :منها ،على أن األحكام مشروعة مبصاحل اخللق أحاديث تدل إمجاالً 

  2).ومل تبعثوا معسرينإمنا بعثتم ميسرين :(قوله صلى اهللا عليه وسلم

  3).يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا:(وقوله

م بالسواك مع كل(:(وقوله   .4))صالة  لوال أن أشق على أميت ألمر

  5).ال ضر وال ضرار:(وقوله

ُ فإن هذه األحاديث تدُ  سر ورفع املشقة ودفع الضرر وإذا انتفى الضرر مل يبق سوى ل على الي
  .مراعاة اإلصالح

وسبق ذلك عند الكالم على مذهب  ،نقله ابن احلاجب واآلمدي  ا اإلمجاع فقدوأَمَّ 
  .األشاعرة

وقد انتقد العالمة شاه وايل اهللا الدهلوي منكري التعليل ، وأنكر عليهم ظنهم أن الشريعة   
 ،    وهذا فاسد تكذبه السنة :" ليست سوى اختبار وتعبد ال اهتمام هلا بشيء من املصاحل  مث قال

  .6..."إمجاع القرون املشهود هلا باخلريو 

                                            
واللفظ له ؛ ومسلم يف كتاب اآلداب ،باب .138/ 4ـ رواه البخاري يف كتاب االستئذان ،باب االستئذان من أجل البصر ، 1

  .2156: ، رقم890: حترمي النظر يف بيت غريه ،ص
.220: ، رقم1/19ـ رواه البخاري يف كتاب الوضوء ، باب صب املاء على البول يف املسجد ،   2 

: ،رقم 1/42كتاب العلم ، باب ما كان النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يتخوهلم  باملوعظة والعلم كي ال ينفروا ،  ـ رواه البخاري يف 3
69.  

؛ ومسلم يف كتاب الطهارة ،باب السواك 887: ، رقم1/283ـ رواه البخاري يف كتاب اجلمعة ،باب السواك يوم اجلمعة ، 4
  .252: ، رقم127: ،ص

. 1560: ، رقم3/572،كتاب األقضية ،باب القضاء يف املرفق ، ـ رواه مالك يف املوطأ  5 
.1/27ـ ، 2005ـ  1426ـ  1: السيد سابق ؛دار اجليل ،ط: ـ حجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا الدهلوي ،حققه  6 
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اية السولومن أبني األدلة االستقراء،  ألنا استقرينا أحكام الشرع : : قال األسنوي يف 
منها مشتمالً على مصلحة عائدة إىل العباد، ويعلم منه أن اهللا شرع أحكامه  كل حكمفوجدنا 

  1..".لرعاية مصاحل العباد على سبيل التَّفضل واإلحسان

ً ال  من الشريعةأنا استقرينا : "ويف ذلك يقول الشاطيب  ا وضعت ملصاحل العباد استقراء أ
وكان يف مثل هذه القضية مفيداً للعلم ،لى هذا االستقراء ع وإذا دلّ ... ينازع فيه الرازي وال غريه

  2"."فنحن نقطع بأن االمر مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة

فهذا االستقراء املذكور يف النصوص السابقة إن كان من قبيل تتبع مجيع اجلزئيات فهو يفيد 
  .ه لنفي الفارق وإن كان جزئيًا ،إال أنه عممواستقراء الشاطيب.كما يف النقل عن األسنويالعلم ،

 أنه ليس إليه ،ويعترب راجحًا ، هو القول بتعليل أفعال اهللا وأحكامه، و والذي يصري:3الرتجيح 
 ، فإذا وصللقوة أدلة املثبتني للتعليلحكم شرعي إال وجيوز التساؤل عن حكمه وأسراره وعلله،  هناك

كان القول به جائزاً وكان مناسبًا وم إىل شيء مما تشهد له األدلة املعتربة  العلماء  ً تعسر ، وإن عقوال 
مسلك  على العامل وجه احلكمة واملصلحة أذعن حلكمة اهللا ـ تعاىل ـ واعتبار التعليل هو الراجح ألنه 

ومسلك الصحابة : " السلف من الصحابة والتابعني وغريهم ،كما قال األستاذ حممد مصطفى شليب 
متنازعني ، وفيه احلجة القاطعة على أن أحكام اهللا معللة والتابعني وتابعيهم فيه غري خمتلفني وال 

  4... ".مبصاحل العباد 

أن القول جبواز التعليل هو األنسب بشرع أحكم احلاكمني ، وهو الذي جيعل األحكام وكذا 
"  :ما يفيد املسارعة إىل التصديق بأحكام الشرع؛ قال  -معقولة املعىن ، ويف ذلك ـ كما يقول الغزايل

معرفة باعث الشرع ومصلحة احلكم استمالة للقلوب إىل الطمأنينة والقبول بالطبع واملسارعة إىل 

                                            
اية السول لألسنوي شرح املنهاج للبيضاوي ،  .3/58ـ  1 
.7ـ  2/6ـ املوافقات للشاطيب   2 
.351: حملمد منظور إهلي ،ص) حكمه وأثره(ـ القياس يف العبادات   3 
.96: حممد مصطفى شليب ،ص: ـ تعليل األحكام للدكتور  4 
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التصديق فإن النفوس إىل قبول األحكام املعقولة اجلارية على ذوق املصاحل أميل منها إىل قهر التحكم 
  .1" ومرارة التعبد

 ً لنا بعدم التعليل ،فإن نصوص ال ميكن أن تتسع أحكام الشريعة لتصرفات الناس إذا ق وأيضا
تشملها األحكام إال باستخراج العلل من ن وال ميكن أ الشرع متناهية وأفعال العباد متعددة ،

التعليل هو لباب وعليه .النصوص ،واستنباط القواعد الكلية وتطبيقها على اجلزئيات مهما تنوعت 
ا كل الفقه ،وما كان للفقه اإلسالمي أن تكون له هذه الثروة الف قهية الضخمة ـ اليت أشاد 

لوال أنه فقه حيكم بصحة العلة ويستخدم املعقول مع املنصوص ،فمن استبعد التعليل من  - املنصفني
  .2الفقه فقد استبعد من الفقه الكثري 

 :تعليل العبادات:المطلب الثاني 

ح أن األصل يف أفعال اهللا وأحكامه التعليل مبصاحل العباد ،إال أن ما يثري إشكاالً بعد ما ترج
هو مسألة العبادات اليت بات اجلدال دائراً يف تعليل أحكامها أو عدمه ؛وانطالقًا مما قرره الشاطيب يف 

لتفات إىل األصل يف العبادات التوقف دون اال: ميدان البحث عن العلل اخلاصة ،أظهر قاعدتني مها 
واليت عليها مدار البحث هي األوىل .املعاين ،واألخرى أن األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين 

أن امليدان الذي ينبغي على املكلف الوقوف عنده، دون البحث عن علله وحكمه اخلاصة :،ومدلوهلا 
وحنوها ...ارة وصالة وزكاةاليت تقف وراء كل حكم ،وهذا امليدان يتمثل يف األحكام العبادية من طه

مما ال يعقل معانيها اجلزئية يف العام الغالب ، وإن فهمت احلكمة العامة منها واملتمثلة يف االنقياد 
  3.ألوامر اهللا ـ تعاىل ـ وإفراده باخلضوع والتعظيم جلالله

يرى عدم التعليل استناداً للقاعدة أعاله  وقد ذهب العلماء فيها املسألة مذاهب ،فالشاطيب 
،وهو مذهب اجلمهور من العلماء ،ونسبه لإلمام مالك ،وتابعه من املعاصرين الدكتور الصادق 

بالقاعدة على إطالقها ،فهو يرى التعليل ،ويبقى حكم القاعدة  لغرياين ؛ومنهم من توسط فلم يقرا

                                            
.3/732:واملستصفى للغزايل.319:ـ احلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكتور الصادق الغرياين ،ص  1 
. 300: ـ احلكم الشرعي ،ص  2 
.234: ،ص 2000ـ  1421ـ  1: عبد الرمحن الكيالين ، دار الفكر ،ط: م الشاطيب للدكتورقواعد املقاصد عند اإلماـ   3 
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فريق آخر باملقابل فريى التعليل أصالً والتعبد مستمر يف حالتني وهو الدكتور الكيالين ،وذهب 
ّ استثناء كاإلمام ابن القيم ،وتابعه الدكتور أمحد الريسوين  ة يف قواعد يف نظرية املقاصد بلطف ،وحبد

به وعدمه ،وسأحاول التوفيق بني النقول املأثورة عنهم  الفكر املقاصدي ،ومنهم من أثر عنهم القول
 ً  .   ،وميكن إرجاعها إىل مذهبني النافني للتعليل ،والقائلني به  ،هذه مذاهب العلماء تفصيال

ّ وهم مجهور ا :النافون للتعليل ر الكالم بقاعدته ،وهو  لعلماء ، ومنهم الشاطيب الذي صد
ه ،ومن هؤالء اإلمام الغزايل ف يرون مذهبوبالتايل فالشاطيب له سل ،1كثرياً ينسبه إىل اإلمام مالك 

ضمانات ،وما عدا مبصاحل اخللق من املناكحات واملعامالت واجلنايات وال ما يتعلق:" حيث قال
حكم فيها نادر ؛وأما العبادات واملقدرات فالتحكمات فيها غالبة، وإتباع املعىن فيها العبادات ،فالت

ا وترك التعليل:" واإلمام املقري حيث قال.2"نادر بل جعله من ". األصل يف العبادات مالزمة أعيا
 األصل التعليل حىت يتعذر ،وأكد اإلمام مالك والشافعي ،خالفًا أليب حنيفة الذي يرى أن أصول

[ نصوص الزكاة يف بيان الواجب غري معللة عند مالك وحممد "  :ذلك بأنصبة الزكاة ،فقال
ا ]الشافعي ري معللة باملالية إلقامة حق الفق: وقال النعمان .، ألن األصل يف العبادات مالزمة أعيا

"3 . 

 .واستدلوا لذلك بالنص واالستقراء واملعقول ،وسأورد طرفًا من هذه األدلة

ورد يف كتب السنة عدد من األحاديث واآلثار تشهد ألنواع من العبادات على : النص: أوال
ا خالف املعقول ،ويبقى العقل عاجزاً عن إدراك معىن هلا ،مما يدعوا إىل التسليم والتوقف فيها    .أ

                                            
 .211: ، ص 1995ـ  1416ـ نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ـ  1
  .203: ، ص 1971ـ  1390،مطبعة اإلرشاد ـ  محد الكبيسي: ـ شفاء الغليل أليب حامد الغزايل ،حتقيق 2
  .2/527أمحد بن عبد اهللا بن محيد ،معهد البحوث العلمية ـ جامعة أم القرى ـ ، : ـ قواعد الفقه لإلمام املقري ،حتقيق 3
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ةعن م ضي احلائض تقضي الصوم وال تق عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ما بال سألت:قالت عاَذ
كان يصيبنا : فقالت.لست حبرورية ولكين أسألك :أنتِ ،فقالت  أحرورية: الصالة ؟ فقالت هلا 

 1)).ؤمر بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصالة عليه وسلم ـ فن ذلك على عهد رسول اهللا ـ صلى اهللا

وداللته أن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أنكرت على السائلة ،وسألتها أعراقية هي أم ال؟ ،ألن 
ّ  رأي والتعليل،العراقيني كانوا أهل رأي ،فيتوسعون يف ال ن كن يف عهد الرسول ـ صلى اهللا  فأجابتها أ

ن أم املؤمنني على منع التعليل ،أل الصوم دون الصالة ؛ وهذا ال يدلّ نَ بقضاء مر عليه وسلم ـ يؤ 
ّ  عائشة ـ رضي ه ،وهذا على أمر اهللا ـ تعاىل ـ  وحكم ل أمرها العرتاضهااهللا عنها ـ أنكرت عليها يف أو

  2.سؤال ممنوع

ا واهللا أم:( ل خماطبًا الركن يف الطواف روى البخاري أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ قا
ت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  استلمك ، ولكين رأي إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،

شيء :ما لنا وللرمل إمنا راءينا به املشركني ،وقد أهلكهم اهللا ،مث قال : وأنا أستلمك ،فاستلمه ،وقال 
 3".صنعه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ال حنب أن نرتكه ،مث رمل

ألنا وجدنا :" عبادات باالستقراء بقولهاستدل الشاطيب ألصل التعبد يف ال: االستقراء: ثانيا
  ".الشريعة حني استقريناها تدور على التعبد يف باب العبادات ،فكان أصالً فيها 

ومما يشهد لصحة هذا االستقراء أن مظاهر التوقف يف العبادات كثري ؛فالطهارة واجبة مع 
جد احلدثُ ،وغرينظافة األعضاء ،إن  ُ ّ  و ا تكون باملاء ساخها إن مل يوجواجبة مع ات د حدث ،كما أ

ّ هور ،وال تصح بغريه ولو كان منظفًا ،وعالط ُ طهارًة نائبة مناب املاء ،وليس فيه تنظيف  د التيمم
ً ،وهكذا األمر بالنسبة للصالة ، ف ، واآلخر  قد شرعت على هيئات خمصوصة ،يؤدى بعضها سرا

                                            
 ؛ ومسلم يف كتاب احليض ،باب وجوب321: ،رقم1/120ـ رواه البخاري يف كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض الصالة ، 1

  .335: ،رقم152: قضاء الصوم على احلائض دون الصالة ،ص
  .357: حملمد منظور إهلي ،ص) حكمه وأثره(ـ القياس يف العبادات  2
  . 1604: ، رقم1/494ـ رواه البخاري يف كتاب احلج ،باب الرمل يف احلج والعمرة ، 3
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ا ومواقيتها ،واألمر على ه ذه الوترية يف باقي شعائر اإلسالم من جهراً ،مع اختالف يف عدد ركعا
 1.اخل....زكاة وصوم وحج 

إن مما يالحظ أن ما استندوا إليه من مظاهر التوقف يف العبادات غالبها مما يعسر تعليلها ،أو 
 . مع تعليلها لكن احلكم يقتصر على حملها لعدم النظري 

إن حتقيق معىن العبودية يف هذه األحكام ال يتسىن إال مع صبغيتها بطابع :المعقول: ثالثا
 :التعبد يف أمرها وذلك ملا يلي

أن عبادة اهللا معناها اخلضوع له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،والوقوف عند حدوده وقوفًا 
، دون مناقشة أو اعرتاض ،ألن العبادة حق خالص له ، حيدده كمًا وك يفًا ، واضعًا له من وتسليمًا

الشروط واألوصاف واهليئات ما يرتضيه ،ألنه هو املعبود ،وهو املشرع ،فال يعبد إال مبا شرع ،وال 
 . 2يتقرب إليه إال مبا أراد

إن وجوه التعبدات يف أزمنة الفرتات مل يهتد إليها العقالء اهتداءهم لوجوه معاين العادات 
على غري طريق ، مما يدل على أن العقل ال يستقل بإدراك ،فكان الغالب فيهم الضالل ،واملشي 

 3...معانيها ،وال بوضعها ،فافتقرنا إىل الشريعة يف ذلك

وهي أن هذا القسم حق هللا ،فليس :عدم اهتداء العقالء لوجوه العبادات كان ذلك ألمور 
م  َك ،وال يتوقف أن للبشر جمال يف تشريعه ،إذ يشرِّع ما يشاء ويريد سبحانه مع يقتضيه من حِ

م  ـ تعاىل ـ بتشريعها أن يلهم خلقه حكختصيص اهللا م شرعه ؛ خبالف العادات إذ يتوقف نظام حيا
 .،وهو خلقهم وهداهم لسبل معاشهم فكان املعىن من هذه األخرية ظاهراً دون األوىل فهو خفي فيها

رلقد ص :المثبتون للتعليل كل ما في "أن  :الريسوين قواعد الفكر املقاصدي بقاعدة دّ
،وقبل أن يبني حكم تعليل انطلق من أفعال اهللا ـ تعاىل ـ " الشريعة معلل ،وله مقصوده ومصلحته

                                            
  .355: ور الصادق الغرياين ،ص؛واحلكم الشرعي بني النقل والعقل للدكت2/300ـ  املوفقات للشاطيب ، 1
 .358: ،ص رجع نفسهـ امل 2
  .2/304ـ املوفقات للشاطيب ، 3



تعلیل العبادات: المبحث الثالث      القیاس في العبادات                   الفصل األول             
 

 
81 

وأحكامه معللة مبقاصد وحكم ،وعلل ذلك بكون أن أفعال العقالء تصان عن العبث ،فأفعال اهللا 
وحكمة ،يعقله من عقله ليس يف الشريعة حكم واحد إال وله معىن :" يقول ابن القيم  1أوىل احلكيم،

 2".، وخيفى على من خفي عليه 

ا معلاستدل الريسوين لة يف أصل مشروعيتها وفرضيتها ،وتلك  لتعليل العبادات على أ
التعليالت منصوصة ال مستنبطة مظنونة ، وإمنا اإلشكال يف بعض التفاصيل واجلزئيات كما سيتضح 

) م الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر وأق(قريبًا ،ففي الصالة قول اهللا ـ تعاىل ـ 
ي الصالة عن الفحشاء واملنكر : للت مبصلحتني عظيمتني ؛ األوىلصالة ع،فال]45: العنكبوت[

م ؛والثانية تمع على نواحي حيا هي : ،وهذه املصلحة تشمل مصاحل فرعية تعود نفعها على الفرد وا
األوىل ،ولذلك جاءت مفردة يف آية أخرى هي قوله ـ عز وجل ـ ذكر اهللا ـ تعاىل ـ وهي أكرب من 

يا ( ، ويف الصيام مصلحة أثبتها الشارع بفرضيته فقال ـ تعاىل ـ3]14: طه) [وأقم الصالة لذكري :(
، ]183: البقرة[)أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

قوى الشرعية هي اتقاء والت...ان حكمة الصوم وما ألجله شرع وهي التقوىوهذه اآلية خمتتمة ببي
ّ عل الصيام وساملعاصي فج ل القوى الطبيعية اليت هي داعية لتلك املعاصي يلةً التقائها ،ألنه يعد

فهو وسيلة لالرتياض ..،لريتقي املسلم به عن حضيض االنغماس يف املادة إىل أوجِّ العامل الروحاين 
كية واالنتفاض من غبار الكدرات احليوانية بالصفات  ومما جاء أيضًا يف احلديث من مصلحة .4املَل

ة ،فإذا كان أحدكم صائمًا فال يرفث وال جيهل الصيام جن:(( هللا عليه وسلم ـ وهو قول النيب ـ صلى ا
ديث من احل فاملقاصد للصيام واضحة 5))إين صائم ،إين صائم : ؛فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل

نة الوقاية ووسائلها ،فيعترب الصيام وقاية من النار كما يف اآلية ،ألنه وصفه بأنه جنة  ُ ،ومعىن اجل
السابقة ،وهو مقصد عظيم ،كما أنه وقاية للمرء من سوء األخالق واحلفاظ على التآلف االجتماعي 

 ...". وغريها من املصاحل ،
                                            

  .وما بعدها 39: ،ص 1999الريسوين ،منشورات جريدة الزمن ـ : للدكتور) قواعده وفوائده(ـ الفكر املقاصدي  1
  .3/294ـ أعالم املوقعني البن القيم ، 2
  .45: الريسوين ،ص: للدكتور) قواعده وفوائده(ـ الفكر املقاصدي  3
  .1984،2/158حممد الطاهر بن عاشور،الدار التونسية للنشرـ : تفسري التحرير والتنوير للشيخ 4
،ومسلم يف كتاب الصوم ،باب حفظ اللسان 1894: ، رقم2/29رواه البخاري يف كتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، ـ 5

  .1151: ، رقم444: للصائم ،ص



تعلیل العبادات: المبحث الثالث      القیاس في العبادات                   الفصل األول             
 

 
82 

بان فاألول مأخوذ من قول اهللا ـ تعاىل ـ وأما الزكاة فثبتت مصلحتها من نصوص ،وهلا جان
ا(  )وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم واهللا مسيع عليم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ا ]103: التوبة[ ً "،واعتربه أبو حنيفة املقصد األول حيث يرى أ للنفس بتنقيص املال  شرعت ارتياضا

؛ وقد أكد املقصد النص والواقع فالنص هو قوله ـ تعاىل "من حيث إن االستغناء باملال سبب للطغيان
ة ما هو مالحظ على حب التملك وعز والواقع ]7: العلق[ )كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن(ـ 

تؤخذ من أغنيائهم فرتد على ((  واآلخر مأخوذ من قول النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ. اإلنفاق
ّ  ،وأيدت آية مصارف)) فقرائهم  حاجات األصناف الثمانية ،ويف  الزكاة هذا املقصد املتمثل يف  سد

،وعليه بىن اإلمام الشافعي وهو من املقلني للتعليل 1اعتقاد مجهور العلماء أنه القصد األول من الزكاة 
فعي ـ رضي اهللا عنه ـ أن الزكاة مؤونة مالية ،وجبت للفقراء معتقد الشا:" يقول شهاب الدين الزجناين ،

وإمنا أثبته الشرع ترغيبا يف  ،اساة ؛ومعىن العبادة فيها تبععلى األغنياء بقرابة اإلسالم على سبيل املو 
ُطمع يف حيث كانت النفوس جمبولة على الضّ أدائها ، ا لي نة والبخل ،فأمر بالتقرب إىل اهللا ـ تعاىل ـ 

ر إىل حتقيق املقصودالثو  وأما احلج فهو منجم ملصاحل كثرية دينية كانت أو دنيوية ،فقد .2"اب ،ويبادَ
ومن حيث الدنيا فهو ...عاءلعبادة ففيه الصالة والذكر والدما تفرق يف غريه ؛فمن حيث ا اجتمع فيه

لتجارب واخلربات فرصة مثينة للتبادل التجاري والتداول السياسي واالجتماعي ،وما يف األسفار من ا
وأذن يف الناس (،ومن إغناء العقل من املعارف والعلوم ،وإىل هذا كله أشار إليه قول اهللا ـ تعاىل ـ 

،  3]28ـ  27:احلج..)[باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من فج عميق ليشهدوا منافع هلم 
للتعظيم املراد منه الكثرة ،وهي املصاحل الدينية والدنيوية ،ألن يف جممع احلج فوائد ) منافع(وتنكري " 

  .  4"مجة للناس

ح بأن األصل يف العبادات التوقف جتده يعلل أمهات العبادات  مث إن الشاطيب املصر 
وذلك أن الصالة مثال إذا تقدمتها :" كالصالة والزكاة ، فيقول عن شرط الطهارة والصالة

                                            
  .212: صد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين، صـ  نظرية املقا 1
 1398ـ  2:حممد أديب صاحل ،مؤسسة الرسالة ،ط/د:ـ ختريج الفروع على األصول لإلمام حممود بن أمحد الزجناين ،حتقيق2

  .111:،ص
  .48:الريسوين ،ص: للدكتور) قواعده وفوائده(ـ الفكر املقاصدي  3
  . 17/246حممد الطاهر بن عاشور، : ـ تفسري التحرير والتنوير للشيخ 4
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الطهارة أشعرت بتأهب ألمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه حبضور املتوجه إليه، فإذا 
أحضر نية التعبد، أمثر اخلضوع والسكون، مث يدخل فيه على نسقها بزيادة السورة خدمة 

 وسبح وتشهد، فذلك كله تنبيه لفرض أم القرآن؛ ألن اجلميع كالم الرب املتوجه إليه، وإذا كرب
للقلب، وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بني يديه، وهكذا إىل 

  ....1.آخرها

فالصالة مثالً أصل : " تعرض ملقاصد الصالة فذكر املقصد األول فقال كما
ة والصغار بني مشروعيتها اخلضوع هللا سبحانه بإخالص التوجه إليه، واالنتصاب على قدم الذل

مث عقب بذكر ].14: طه[} وأقم الصالة لذكري{: يديه، وتذكري النفس بالذكر له، قال تعاىل
من أنكاد الدنيا  كالنهي عن الفحشاء واملنكر، واالسرتاحة إليها:" املقاصد التبعية هلا فقال

ا، قال اهللا تعاىل،... حنن وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نس(: وطلب الرزق  ألك رزقا ً
، وإجناح احلاجات؛ كصالة االستخارة وصالة احلاجة، وطلب الفوز ].132: طه[ )نرزقك 

باجلنة والنجاة من النار، وهي الفائدة العامة اخلالصة، وكون املصلي يف خفارة اهللا، ، ونيل 
ً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا {: أشرف املنازل، قال تعاىل  حممودا

  .2؛ فأعطى بقيام الليل املقام احملمود]79: اإلسراء[} 

من ال يستطيع إدراك معىن ملواقيتها ووجوب احملافظة على تلك :ويف تفاصيل الصالة 
املواقيت ،وهي أن تكون الصالة وأثارها مهيمنة على كل أوقات املصلي من يقظته إىل منامه 

عة والعيدين ،حىت هيئة الصالة من قيام وركوع ،ومن ختفى عليه حكم صالة اجلماعة واجلم
وسجود ما ال خيفى من مظاهر اخلضوع والتذلل ،وملا كان السجود أكثر اهليئات تعبرياً هلذا 

اسجد و (املعىن اعترب املصلي وهو ساجد على غاية التقرب وهو املشار إليه بقوله ـ تعاىل ـ 
ن ربه إن أقرب ما يكون العبد م((وحبديث النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ]19: العلق[ )واقرتب

                                            
  .2/24ـ املوفقات للشاطيب ، 1
  .وما بعدها 2/399،صدر نفسه ـ امل 2
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لة واخلضوع من العبد يف الركوع والسجود 1" وهو ساجد فأكثروا الدعاء ولشدة جالء معىن الذِّ
ً :" جزم اإلمام الغزايل به فقال ما التعظيم قطعا   .2"وأما الركوع والسجود ،فاملقصود 

اكتمال النصاب وحوالن احلول  عن يف شروط الزكاة مبينا حكمة اطيب ـ ـ الش ويقول
ُ  إن احلول أو:" وكون املال قابال للنماء أال  ل ملقتضى امللك أو حلكمة الغىنمِّ كَ إمكان النماء م
 ُ حلكمة حصول النصاب وهي الغىن فإنه إذا ملك فقط مل يستقر  كملترى أن احلول هو امل

ً عليه حكمه إال بالتمكن  هلذا  من االنتفاع به يف وجوه املصاحل؛ فجعل الشارع احلول مناطا
 ُ للها قرر أن .3" الغىن التمكن الذي ظهر به وجه وبعد ما بني الشاطيب مبقاصد العبادات وعِ
ة، وفوائد وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العام:" األمر عام فيها ،حيث قال

  4...".ـ تعاىل ـ دة األصلية، وهي االنقياد واخلضوع هللا للفائ دنيوية، وهي كلها تابع

م عليه الشاطيب يف تفاصيل العبادات فكيف يسوغ القول إن املناسب  ِ قد ُ فهذا توسع ظاهر ي
والتوسع املتقدم من التعليل عند الشاطيب والغزايل واملقري وغريهم من . يف العبادات مما ال نظري له 

م لقاعدة الشاطيب ،ورأى التوقف يف العبادات ميكن محله على مل يسلّ الكيالين العلماء جعل الدكتور 
  :حالتني 

عندما يكون مما ال يدرك معناه أي أن احلكم نفسه يقتضي التوقف عند احلكم دون : األولى
تعدية ،ومثل له بعدد الركعات ومواقيت الصلوات ،وكذا أنصبة الزكاة فهذه التقديرات واألسباب ال 

ا يدرك ؛وعليه فهذه   هلا معىن خاص ،وهذا يستدعي عدم بذل اجلهد يف استخالص املعىن اخلاص 
ا تعبدية وإمنا طبيعتها حتتم ذلك ،وغالب  األحكام طبيعتها تقتضي الوقوف عند احلد الشرعي ،ال أل

  .ما ذكره الشاطيب مما ال يدرك معناه بطبيعته

                                            
  .482: ،رقم200: ـ رواه مسلم يف كتاب الصالة ،باب ما يقال يف الركوع والسجود ،ص 1
  .2/287ـ اإلحياء أليب حامد الغزايل ،دار الشعب ، 2
  .267و  263ـ  1/262،املوفقات للشاطيب  ـ 3
  .2/400ـ املصدر نفسه ،4
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ز املعاين لألحكام فائدة علمية ،وال ينبين عليها أي وهي أال يرتتب على التعليل وإبرا: الثانية
وهو ما نبه إليه 1.أثر فقهي ،والدخول بالبحث فيها سبيل للشطط والتكلف واالفتئات على الشريعة

العلم ال من متنه عند احملققني ،  حتقيق حكم املشروعية من ملحالتدقيق يف :" اإلمام املقري بقوله
ا؛ فال يخبالف استنباط علل األحكام  كم ،السيما فيما نبغي املبالغة يف التنقري عن احلوضبط أمارا

ظاهره التعبد ،إذ ال يؤمن فيه ارتكاب اخلطر والوقوع يف اخلطأ ،وحسب الفقيه من ذلك ما كان 
البحث يف حكمة مواقيت الصالة ،كأن : منصوصًا أو ظاهراً أو قريبًا من الظهور ؛ومثال ذلك

نقالب إىل العادة ،فطلب عنده البداية بالعبادة ،ووقت العصر وقت االنتشار الزوال وقت اال:" يقال
  2...".يف طلب املعاش فقيل هلم تزودوا قبل ذلك للمعاد

لها تعليالً معقوالً ه إليه الريسوين بأن هنالك مجلة من األحكام يصعب تعليوهذا ما نو 
مبىن العبادات على : " عبادات حيث قالداً إىل ما ذكره الغزايل يف هذا النمط من الظاهراً،مستن

ما خفي علينا وجه اللطف فيه ،ألنا نعتقد أن الصبح بركعتني : ونعين باالحتكام  االحتكامات ،
 سبحانه وتعاىل ،واملغرب بثالث ،والعصر بأربع سراً ،وفيه نوع لطف وصالح للخلق ،استأثر اهللا

وباجلملة ،فللشارع يف :" وبقول ابن القيم . "ه املواردلع عليه ،فلم نستعمله ،واتبعنا فيبعلمه ،ومل نطّ 
تدي إليها العقول إىل إدراكها على وجه التفصيل ،وإن أدركتها مجلة   3". أحكام العبادات أسرار ال 

إن األصل يف :يقول الريسوين بعد أن أورد تعليل العبادات  فبعد هذا ال يستقيم القول 
صل يف الشريعة كلها هو التعليل ،واألصل يف العبادات هو التعليل العبادات هو عدم التعليل ،بل األ

فهذا ال يضر ..،وبعد هذا إن وجدنا جزئيات تعذر علينا تعليلها ،أو صعب علينا اجلزم حبكمة معينة 
  .  4"،وال يسمح بقلب املسألة وإلغاء أصل التعليل واختاذ عدم التعليل أصالً 

ر تعقله أو اجلزم باملعقولية فيه هو النادر ذ أصالً ،وما عسالب فهو الذي يتخفالتعليل هو الغ
واملستثىن ،مما جعل ابن القيم يذهب بعيداً يف تعليل أحكام العبادات ،فعلل كون التيمم بدالً عن 

                                            
  . 241ـ  240: عبد الرمحن الكيالين ، ،ص: قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتورـ  1
  .407ـ  2/406، قواعد الفقه لإلمام املقريـ  2

.3/329م ،وأعالم املوقعني البن القي 204: ،ص شفاء الغليل أليب حامد الغزايلـ   3 
  .50ـ  49:الريسوين ،ص: للدكتور) قواعده وفوائده(الفكر املقاصدي ـ  4
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الطهارة املائية واالقتصار فيه على عضوين ،كما علل كون احلجامة تفطر الصائم، وكون املين يوجب 
علل أحكامًا كثرية من هذا الشكل يف أعالمه ،ولنأخذ منوذجًا له يف غسل الغسل دون البول ،و 

إن من حماسن الشريعة أن كان الوضوء يف األعضاء الظاهرة املكشوفة :" األعضاء يف الوضوء فقال
،وكان أحقها به إمامها ومقدمها يف الذكر والفعل وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة 

ده اليدان ومها آلة البطش والتناول واألخذ ،فهما أحق األعضاء بالنظافة والنزاهة بعد القلب ،وبع
ا كان الرأس جممع احلواس وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة ،لكن لو شرع غسله يف  َّ الوجه ،ومل
 ً  الوضوء لعظمت املشقة واشتدت البلية ،فشرع مسح مجيعه وإقامة مسح مجيعه مقام غسله ختفيفا

  . 1" ام غسل الرجلنيمحة كما أقام املسح على اخلفني مقور 

  .  إال أن بعض التعليالت يرتدد يف اجلزم فيها ،لكنها على كل حال معقولة وسليمة 

وبعد ما تقدم من األصل يف العبادات التعليل بناء على ما تقدم من مظاهر التعليل فيها ،وأنه 
أمر مطرد حىت فيما يعسر تعقله ،فقد وجل العلماء كل األحكام تعليالً وتقصيداً إال أنه بقي تساؤالت 

 جمال للعقول عن بعض األحكام اليت ال جيدون منها خمرجًا سوى القول بالتوقف يف أمرها ،وأنه ال
فيها ،وذلك كعدد الركعات ،واختالف العدد من صالة ألخرى ،وتعني شهر رمضان بالصيام ،وكون 

د النساء ،والنصب دلك مقادير الكفارات والزكوات ،وعِ أشواط الطواف والسعي يف احلج سبعًا ،وكذ
فهذه األحكام  . 2نني واملائةاملقدرة يف املواريث ،واألعداد احملددة يف عقوبات اجللد كاألربعني والثما

كلها ترجع إىل مقصد عام فضالً عما يف التزامها معىن التعبد واخلضوع ،ويتمثل هذا املقصد يف 
ضبط التكاليف والواجبات واحلدود والعالقات ،بكيفية خترج الناس :الضبط واحلسم ،ويعىن بذلك 

العبادات ال يكفي ،بل البد من وضع  من القلق واحلرية واالضطراب ؛فإن التسليم باحلكم العامة يف
تفصيالت يسري عليها الناس ،ولوال هذه الضوابط لضاعت تلك األركان بسبب غموضها والتباسها 

  3. واختالف الناس فيها 

                                            
  .3/305أعالم املوقعني البن القيم ،ـ  1
  .53: الريسوين ،ص الفكر املقاصديـ  2
  . 55: له ،ص الفكر املقاصدي و 219: للريسوين ص نظرية املقاصدـ  3
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 وكثير من العباداتوأما العاديات :" ويعود الشاطيب مرة أخرى ليؤكد هذا املقصد بقوله
 ً َ النتشر ومل ينضبط، وجو  ضبط، فلها معىن مفهوم، وهو أيضا ُ والنظر ه املصاحل؛ إذ لو ترك الناس

وتعذر الرجوع إىل أصل شرعي، والضبط أقرب إىل االنقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود 
وتغريب العام يف الزنا على ئة امقادير معلومة،وأسباب معلومة ال تتعدي، كالثمانني يف القذف، وامل

ا يف أحكام   يد بالكوع ويفصان، وخص قطع الحغري إ النصاب املعني، وجعل مغيب احلشفة حد
ُ كثرية، وكذلك األشهر والقروء يف العِ  إىل أمانات  دَّ دد، والنصاب واحلول يف الزكوات، وما ال ينضبط ر

  .1..."املكلفني، وهو املعرب عنه بالسرائر

بعد هذه اجلولة يف رحاب تعليل العبادات واليت تبني من خالهلا أن العلماء ذهبوا فيها عمومًا 
مثبت له فيها وناف وهناك من توسط ،وميكن إرجاع تلك النقول املأثورة واليت ظاهرها : إىل مذهبني

عللة تعليالً التعادل إىل التوفيق بينها ،وذلك على التفصيل اآليت ،وهو أن أغلب أصول العبادات م
عىن ظهر معناه ظهوراً واضحًا مع معقولية ذلك امل: فاألول:نصيًا أو ظاهراً ،وأما التفاصيل فقسمان 

ه سبيل للشطط والغلط كمه أال جيزم مبعناه وأن،وآخر استنبط له معىن بعد عسر وتدقيق نظر ،وح
ا جارية يف القس،وهو ما حك م األخري ،يف حني اعترب أن م عليه الكيالين بقاعدة الشاطيب ورأى أ

َّ له معىن عاما وهو  ،فالتعليل الضبط والحسمهناك قسمًا ال يدرك معناه طبيعة ،إال أن الريسوين بني
يعترب هو الراجح ،لكن البدَّ من اإلشارة إىل أنه ليس كل تعليل يؤذن بتعدية احلكم إىل نظريه ،وإن  

ة القاصرة ،كما أن بيه بالتعليل باحلكمة ،أو بالعلهو ش كان هذا التعليل موسومًا باملعقولية ،فهناك ما
طبيعة احلكم له دور يف التعدية فهناك أحكام خالية من مقتضى التعدية مع ظهور معناها ،وباملقابل 

ه يف العبادات توجد أحكام تتوفر على سبب التعدية ولومن قبيل داللة النص ،وهذا الكالم كل
.وأحكامها

                                            
  .309ـ  2/308املوفقات للشاطيب ،ـ  1
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  .موقف العلماء من القياس في العبادات: المبحث األول

  .حترير حمل النزاع،وبيان املذاهب: المطلب األول

كانت دراسة األصوليني ملسألة القياس يف العبادات تنطلق من مسألة عامة   :الفرع األول
مسألة خاصة وهي إجراء القياس يف أصول العبادات ،واألدلة  ،وهي جريان القياس يف الشرعيات ،أو

ة ؛فمذهب القائلني جبواز القياس يف مجيع الشرعيات ، ونسبه أبو  ا يف املسألتني متشا اليت يوردو
حىت  الشرعيات القياس جيري يف، وقال األسنوي 1البصري إىل اإلمام الشافعي وأصحابهاحلسني 

ومستندهم يف ذلك أن إمكانية التعليل تسوغ القياس وهو ما ؛2"احلدود والكفارات لعموم الدالئل
،واعتربه مجهور 3" حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه كل:" أشار إليه الغزايل بقوله

اج واآلمدي يف إحكامه 5والعضد يف شرح املنتهى  4األصوليني أنه مذهب الشاذين كالسبكي يف اإل
األحكام متماثلة لدخوهلا حتت احلكم الشرعي فيجب تساويها فيما جاز على ودليلهم أن   وغريهم

  ".بعضها من القياس

أن كل قياس  :وبيان لزوم ذلك،تنعا أن ذلك مما يفضي إىل أمر ممتنع فكان مم:  اآلمدي وردّ 
فلو كان كل حكم يثبت بالقياس لكان حكم أصل  ،ال بد له من أصل يستند إليه على ما علم

 ً وكذلك حكم أصل أصله فإن تسلسل األمر إىل غري النهاية امتنع وجود قياس ،بالقياس  القياس ثابتا
اية هلا   يتوقف على القياس على أصل آخر فهو وإن انتهى إىل أصل ال،ما لتوقفه على أصول ال 

أن من األحكام ما ثبت غري معقول املعىن كضرب الدية على العاقلة وحنوه وما كان  ؛و خالف الفرض 
كذلك فإجراء القياس فيه متعذر وذلك ألن القياس فرع تعقل علة حكم األصل وتعديتها إىل الفرع 

  6.فما ال يعقل له علة فإثباته بالقياس يكون ممتنعا

                                            
.2/203، 1410ـ  1:ـ شرح العمد أليب احلسني البصري ،حتقيق عبد احلميد بن علي أبو زنيد ،دار املطبعة السلفية ،ط 1 

اية السول يف شرح منهاج األصول لإلمام  مجال الدين عبد الرحيم األسنوي ،  .4/35ـ  2 
.3/694ـ املستصفى أليب حامد الغزايل ،  3 
اج شرح املنهاج لعلي ب  .3/29ن عبد الكايف السبكي وولده ،ـ اإل 4 
.339: شرح خمتصر املنتهى األصويل لعضد الدين اإلجيي ،ص ـ 5 
.83ـ  4/82ـ اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،  6 
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وانبثق عن مسألة اجلريان يف الشرعيات مسألة إجراء القياس يف أصول العبادات وذكر الرازي 
ومثل له بعدم جواز الصالة  1يف احملصول االختالف فيها ونسب عدم اجلواز إىل اجلبائي والكرخي

لعبادات بإمياء احلاجب بالقياس على القاعد جبامع العجز ،وهناك من اعترب معىن القياس يف أصول ا
وفهم الغزايل أن احلكم ال جيوز أن يثبت  2إثبات صالة سادسة كما يف املعتمد أليب احلسني البصري

لكن يؤخذ من جمموع ما سبق ومن : "،ولقد خلص الشيخ عيسى منون ذلك فقال 3ابتداء بالرأي
،أو إثبات كيفية الدليل الذي أقامه املانع إثبات عبادة زائدة عن العبادات الواردة يف تلك األصول 

خاصة ،دون ما يعرض لتلك العبادات من الصحة والفساد والفرضية والنفلية وغري ذلك من الشروط 
واملوانع واألسباب ،ألن هذه جزئيات دقيقة كغريها من بقية األحكام ،ال تعد من األمور املهمة اليت 

 .4"تتوفر الدواعي على نقلها 

الصحيح هو ما توفرت فيه الشروط وانتفت فيه املوانع وهو توجيه سديد إذ أن القياس 
والقياس يف أصول العبادات ليس كذلك ألن العبادات كلها أصول بنفسها أي قواعد شرعية مبتدئة 
ا فرع ،وال يصح إثبات فرع بالقياس  مستقلة ،وإثبات صالة سادسة بالقياس ليس إثبات أصل أل

واته لألصل يف العلة ،كما يوجد مانع من ذلك وهو ،ألن دور القياس إظهار حكم الفرع مبسا
معارضة القياس للنص واإلمجاع اللذين حصرا الصلوات يف مخس ؛كما أنه فتح الباب للتشريع والزيادة 
م اختلفوا يف  ؛ ومن نظر إىل كلم األصوليني وأمثلة الفقهاء وجد أ يف الدين وهو منهي عنه شرعًا

  . 5ص على حكمها ـ بالقياس ال إثبات عبادة جديدة بالقياس ينار أحكام العبادات ـ اليت ملإظه

كما أن العبادات ليست على منط واحد وهو التوقف يف أحكامها على احملدود الشرعي 
،فالتوقف منحصر يف إثبات أصل شرعيتها واملقادير واهليئات فيها ،وباملقابل فهناك أمور مستجدة يف 

ال جيد حكمًا نصيًا فيها فال مانع من قياسها على غريها إن العبادات إثر أحوال حتصل للمكلف 

                                            
.5/349ـ احملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي ،  1 
حممد محيد اهللا، املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية : ،اعتىن به ـ كتاب املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري املعتزيل 2

  .2/794، 1965ـ  1385،دمشق ـ
.607: ـ شفاء الغليل أليب حامد الغزايل ،ص  3 
. 140: ـ نرباس العقول لعيسى منون ،ص  4 
.431: ـ القياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ حملمد منظور إهلي ،ص  5 
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فمجال الدراسة ليس أصول العبادات فقد تبني عدم جواز القياس فيها  وعليهتوفرت شرائط القياس،
  .،وإمنا تنحصر يف أحكام العبادات وما يف معناها كالرخص والكفارات واحلدود 

  .مذاهب العلماء :الفرع الثاني

ال الدراسة وهو القياس يف أحكام العبادات وما فيه معىن العبادة كالرخص بعد حتديد جم
والكفارات واحلدود ،وبعد االطالع على مذاهب العلماء يف املسألة تبني أن هناك من أجرى القياس 
فيها، ومنهم مل جيره ،فاحلاصل مذهبان ،مذهب أجرى القياس يف العبادات وهم اجلمهور وهو أشار 

الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله : أقول: " األصوليني كاألسنوي حيث قال إليه كثري من
جيوز التمسك به يف إثبات كل حكم حىت : ، أيفي الشرعيات كلها القياس يجرياإلمام أن 

ال جيوز : وقالت احلنفية اإذا وجدت شرائط القياس فيه الحدود والكفارات والرخص والتقديرات
كما نسب القرايف جواز اإلجراء واجلريان البن القصار والباجي والشافعي .1"  القياس يف هذه األربعة

يف املقدرات واحلدود والكفارات وكذلك الرخص للشافعي خالفا أليب حنيفة يف عدم جواز اجلريان 
اج ، إال أن الرخص فقد 2فيها، كما نقل مذهب اجلمهور الرازي يف احملصول وابن السبكي يف اإل

افعي امتناع جريان القياس فيها ؛كما حكي عند املالكية فيها قوالن ،واملشهور عدم ثبت عن الش
  .،كما عدوا أن أبا حنيفة وأصحابه من املانعني 3اجلريان

وهذه بعض النقول ملذهب احلنفية تعزز عدم جريان القياس يف العبادات عندهم ،يقول الشيخ 
يف احلدود والكفارات تقديراً ال يعقل املعىن املوجب له   إن:" حممد البابريت احلنفي يف الردود والنقود 

  .4"كأعداد الركعات ومقادير الزكوات فال يكون للقياس فيها مدخل

                                            
اية السول يف  .4/35شرح منهاج األصول لإلمام  مجال الدين عبد الرحيم األسنوي ، ـ  1 
.  324: ،ص 2004ـ  1424ـ شرح تنقيح الفصول لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ، دار الفكر ـ   2 
ـ  1: على بن حممد العمران ، دار عامل الفوائد ،ط: ،حتقيق ـ نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ حممد األمني الشنقيطي 3

  .413: ،ص 1426
: ضيف اهللا بن صاحل العمري ،مكتبة الرشد ،ط: ـ الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب حملمد بن حممود البابريت احلنفي ،حتقيق4
  .2/585، 2005ـ  1426ـ  1
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ال جيري فيها [والعقوبة والكفارات :" وقال الشيخ األزمريي يف حاشيته على مرآة األصول
لدليل ليس خمتصا بغري احلدود هذا عند احلنفية وجوَّزه الشافعية ،واستدلوا عليه بأن ا] القياس

عمومه ممنوع فيما ال : والكفارات ،بل هو متناول هلما مجيعا لعمومه ،فوجب العمل به فيهما ؛قلنا
  .1"مدخل للرأي فيه كما يف احلدود والكفارات ومقادير العبادات

ا والداللة على صحة ما ذهبن:" وقال الشيخ حممد بن عبد احلميد األمسندي يف بذل النظر 
ا إذا عرض على العقل  إليه أن القياس إثبات احلكم بأمارات يغلب على الظن ثبوت احلكم 
،والعقل ال يهتدي إىل إجياب صالة سادسة ،وإىل كون نصاب اإلبل مقدر خبمس ،ونصاب الغنم 
 بأربعني ،وإىل كون الزنا موجبا ملائة جلدة ،وإىل كون الكفارة مقدرة بإطعام عشرة مساكني ،من غري

ا بالقياس   .2"زيادة وال نقصان ،فال ميكن إثبا

أنه هل يوجد يف الشريعة مجلة من األحكام يعلم : وذكر الرازي يف احملصول أن سبب اخلالف
أنه ال جيوز القياس فيها ،أو ليس كذلك بل جيب البحث عن كل مسألة أنه هل جيري القياس فيها أم 

ها على العلة ،واجلمهور أن هذا يظهر إذا مت البحث مسألة ال ؟؛فاحلنفية ادَّعوا امتناع الوقوف في
  .3 مسألة ،فإذا وجدت فيها العلة صح القياس ،وإال فال

وسبب آخر يتمثل يف كون داللة النص قياسية أم لفظية ؟،فاجلمهور يرى أنه قياسية لوجود 
فهو باتفاق أن  ]اخلفي[واملساوي ،دون األدون ]األوىل[شرائط القياس ،ويسمى بالقياس اجللي 

  4.مستنده القياس، ولفظية عند احلنفية ،أي باالستدالل على موضع احلكم حبذف الفوارق امللغاة

 ً ،  لعل ما يشوب تلك النقول عن املذاهب من ذكر أحكام أخرى غري العبادات يورث قلقا
ومها اخلاص وهي أحكام الرخص والكفارات واحلدود ،إال أنه قد سبق يف مبحث تعريف العبادة مبفه

أن هذه األحكام أحلقت بباب العبادات الشرتاكهما يف أكرب خاصية التعبد مبفهوميه السابقني ،فال 
                                            

.284/ 2، 1285اج حمرم أفندي البوسنوي ـ ـ حاشية اإلزمريي على مرآة األصول ،مطبعة احل  1 
ـ  1:حممد زكي عبد الرب ،مكتبة دار الرتاث ،ط: بذل النظر يف األصول حملمد بن عبد احلميد األمسندي ، حتقيق وتعليق دـ 2

 .624: ،ص 1992ـ  1412
.5/349ـ احملصول يف علم األصول لفخر الدين الرازي ،  3 
اج شرح املنهاج لعلي ب  .3/26ن عبد الكايف السبكي وولده ،ـ اإل 4 
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ضري من ورودها هنا ،كما أنه ال دفع وال رفع هلا ،إذ أن أدلة جريان القياس وعدمه يف العبادات 
فهوم تلك اللواحق وعالقتها يشملها ، هذا مما جعلين أتناوهلا مع قسم العبادات ،واآلن مزيد بيان مل

 .بالعبادات

  .بيان ما يلحق بالعبادات: المطلب الثاني

  مفاهيم امللحقات: الفرع األول

رخص الشارع يف كذا :مشتقة من الرخص ،وهو اليسر والسهولة ،يقال: لغة  :الرخصة
له ؛فالرخصة عبارة عن اليسر والسهولة واملساحمة   1.ترخيصا إذا يسره وسهَّ

  2".احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر:"عرفها البيضاوي ب: االصطالحويف 

وهي عامة ،أقصد بذلك دخوهلا يف أبواب الفقه كلها عبادات كانت أو معامالت مىت وجد 
  ".املشقة جتلب التيسري:"العسر الذي يزال بضده وهو اليسر ،املنسجم مع القاعدة العظمى 

ما مينعان الداخل أو مجع حد ،وهو املنع :لغة : الحدود ،ومسي البواب والسجان حدادا،أل
اخلارج إال بإذن ،ومسي عقاب اجلاين حدا ألنه مينعه من املعاودة ،ومنع املتطلع إليها،كما يطلق احلد 

  3.ويراد به الفصل بني شيئني أو يراد به منتهى الشيء

رج بالتقدير التعزير فهو فخ.4"عقوبة مقدرة شرعا ألجل حق اهللا ـ تعاىل ـ : "ويف االصطالح
  5.غري مقدر ،وبالشرع ما كان من وضع البشر ،ألجل حق اهللا ـ تعاىل ـ ما كان ألجل حق العبد

                                            
. 3/1616، و لسان العرب حملمد بن مكرم ابن منظور األنصاري ، 3/181ـ الصحاح  إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،  1 
 1:مصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسة الرسالة ،ط: ـمنهاج األصول إىل علم األصول لإلمام عبد اهللا بن عمر البيضاوي ،اعتىن به 2
  .20 :،ص 2006ـ 

.2/799،و لسان العرب حملمد بن مكرم ابن منظور األنصاري ، 2/462ـ الصحاح  إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،  3 
.87: ، ص1985: ـ كتاب التعريفات لإلمام حممد الشريف اجلرجاين ،مكتبة لبنان ،ط  4 
.46: ،ص 1410ـ  1: عبد الكرمي بن علي النملة ،مكتبة الرشد ،ط: ـ إثبات العقوبات بالقياس للدكتور  5 
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ا أن تكفر اخلطيئة ،أي: الكفارات متحوها : مجع كفارة ، وهي عبارة عن الفعلة اليت من شأ
  .1وتسرتها

فيه،ويف احلج بسبب إفساد اإلحرام، وتتنوع الكفارة ففي صوم الفرض كفارة بسبب اجلماع 
  2.ويف األسرة كفارة الظهار ،وكفارة احلنث يف األميان ،وكفارة القتل اخلطأ يف احلدود

  .إيضاح سبب إدراجها يف الدراسة: الفرع الثاني

لقد رأيت أن أتناول هذه املسائل مع أحكام العبادات ،وحكم جريان القياس فيها ليس جمرد 
  :فيها ،أو ثقل البحث مبا هو مفصول عنه ،وإمنا ألسباب تتجلى فيما يليزيادة رصيد علمي 

إن أكرب دليل ميوج يف مبحث القياس يف العبادات يتمحور يف معقولية األحكام   -  أ
الشرعية كلها ،أم فيها ما هو معقول ،ومنها ما ليس كذلك ،ولقد سبق بيان ذلك يف مبحث التعليل 

 .لتعليلي السابق،وهذه األبواب مما حلقه اجلدال ا
حلوق جدال املعقولية وعدمها فيها جعل األصوليني عند دراسة إجراء القياس يف   - ب

أحكام العبادات ،يدجمون هذه األحكام فيها ،الشرتاكها يف خاصية تعقل املعىن أو عدمه فظهر أثره 
 .يف توحد أدلة إجراء القياس فيها

اكتفاء بعض األصوليني بذكر إجراء القياس يف أحكام احلدود والكفارات مع التمثيل   - ت
ببعض أحكام العبادات فيعرض األدلة ،مما جعل الكالم يف أحكام العبادات قليلة ،فيضطر الباحث 

ا   .الستيفاء احلجج من النقول اليت ثبتت يف مثيال

    

                                            
.5/3900ـ لسان العرب حملمد بن مكرم ابن منظور األنصاري ،  1 
.49: عبد الكرمي بن علي النملة ،ص: ـ  إثبات العقوبات بالقياس للدكتور  2 
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  .الترجيحعرض أدلة المذاهب ومناقشتها و : طلب الثالثالم

  .أدلة المانعين مع المناقشة: األول فرعال

ـ إن املقدرات كعدد الركعات ومواقيت ونصب الزكاة ومقادير احلدود والكفارات ال يعقل  1
معىن اختصاصها بذلك املقدار من غري زيادة وال نقصان ،وملا مل يهتدي العقل فيها إىل معىن مناسب 

  .1ىنتعذر القياس ،ألنه فرع عن تعقل املع

ال يهتدي العقل إليه ال جيري القياس فيه  كل: وقرره عيسى منون منطقيا مبقدمة كربى
  .املقدرات ال جيري فيها القياس: املقدرات ال يهتدي العقل إليها ،نتج عنها:،وبصغرى

مبنع الصغرى ،فإن العقل قد يدرك يف بعضها معىن ،وإدراك املعىن سبيل إلجراء القياس :نوقش
ذا املقدار فإذا شاركه  فيها ،وأوضح برهان على أن من املقدرات ما يهتدي العقل ملا يوجب تقديرها 

ما أنا ،واهتداء العقل للمعىن يف بعضها كاف يف النقض ،ك2غريه يف ذلك فال مانع من اإلحلاق 
نقول بالقياس حيث ظفرنا باملعىن الذي من أجله ثبت احلكم ،فحيث تعذر ذلك كان تعبديا فإنا ال 

  . 3نقيس

أن النزاع صار يف مسألة أخرى ،وهي جواز فهم املعىن يف احلدود وحنوها ، فمن : يرى الطويف
ألصل يف الفرع قال جبواز فهمه يف بعضها فيصح القياس عنده عليها بعد حتقق من مناط حكم ا

يز ،إذ فهم  ،واملخالف يرى عدم جواز فهم املعىن فيها لتعذر حتقق املناط عنده ،والصواب ما عند ا
  4.املعىن ال يلزم منه حمال ،وال ينكره عاقل ،فإن كان هذا حمل اخلالف ،وإال صار اخلالف لفظيا

يز ،مث ردّ ـ أورد اال 2 دليالً للمانع يف تعليل أصل  عليه جبواب يصلح مسندي اعرتاضًا من ا
التقديرات ـ منها التقديرات يف العبادات ـ ،فجناية الزنا إن كانت مؤثرة يف استحقاق العقوبة ،وقد 

                                            
ـ .  624: ،ص ول حملمد بن عبد احلميد األمسنديبذل النظر يف األص 1 

.127: ـ نرباس العقول لعيسى منون ،ص  2 
.324: قيح الفصول لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ،صـ شرح تن  3 
.3/452ـ شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف ،  4 
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ا ،ألن ما أوجبت إال هذا القدر من العقوبة  وجبت هذه العقوبة املقدرة هلا ،لكن يورد احتمال وجو
ا أوجبت عقوبة ما مبقدار ما ،إ ذا التقدير ملصلحة أخرى ال ،أو احتمال أ ال أن تعيني هذه العقوبة 

ً ...نعلمها ،حيتمل أن شكر هذا املقدار من  وكذا كون النصاب املقدر سببا ملال مقدر بعلة كونه شكرا
ذا املقدار ملصلحة أخرى ،فال ميكن إثبات شيء منها  النعمة يكفيه هذا القدر ،وحيتمل أن التقدير 

  1.بالقياس

رد هذا أن لو كان هذا طريقا يف نفس القياس يف احلدود والكفارات ،لكان طريقًا وميكن أن ي
إن األحكام شرعت ملصاحل املكلفني :يف سائر األحكام ،ألن نفاة القياس سلكوا ذلك ،فقالوا 

،واملصاحل ال يعلمها إال اهللا ـ سبحانه ـ فلم جيز اإلقدام عليها بالقياس ،وملا مل يكن ذلك طريقًا يف 
  .ائر األحكام ،كذلك يف مسألتناس

مث إننا ال نقيس يف أحكام العبادات إال بعد العلم بالعلة اليت شرع احلكم من أجلها ، فإن 
علمت العلة ووجدت يف صورة أخرى ،مع توفر شرائط القياس كلها مت القياس ، وإذا مل تعلم فيها 

  2.اع فال جيوز القياس يف ذلك العلة كأعداد الركعات ونصب الزكوات ،أو منع من نص أو إمج

ا من الرخص احلدود  ما سبق ذكره من األدلة يصلح يف أحكام العبادات وما حلق 
  . والكفارات وما يلي يكون خمتصا باللواحق

ا خمالفة للدليل ،فالقول بالقياس فيها يؤدي إىل كثرة  3 ـ وأما الرخص فمنع القياس فيها أل
  .3زخمالفة الدليل ،فوجب أال جيو 

أن الدليل إمنا خيالفه الشارع ملصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ،عمالً :واجلواب
باالستقراء،وتقدمي األرجح هو شأن صاحب الشرع ،وهو مقتضى الدليل ،فإذا وجدت املصلحة اليت 

                                            
.624: ـ بذل النظر يف األصول حملمد بن عبد احلميد األمسندي ،ص  1 
حممد بن علي بن إبراهيم ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث : احلنبلي ،حتقيق ـ التمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلواذاين2

  .3/454، 1985ـ  1406ـ  1: ،جامعة أم القرى ،ط
.324: ـ شرح تنقيح الفصول لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ،ص  3 
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ا ،فحينئذ تكثر موافقة  خولف الدليل من أجلها يف صورة وجب أن خيالف الدليل أيضا عمالً برجحا
  1.الدليل ال خمالفته

ا مواضعهاوشبهة أخرى أن الرخص منح    2.اهللا ـ تعاىل ـ وعطاياه ،فال يتعدى 

وأجيب عنها أن كون الرخص تتصف باليسر والتخفيف ليس مانعا من إجراء القياس فيها 
،فمىت أدركت العلة اليت شرعت الرخصة من أجلها ،ووجدت يف حمل آخر فال مانع من التعدية 

  3.اً ملنح اهللا ـ تعاىل ـ وعطاياه ،وحفظا حلكمة الوصف من الضياع،تكثري 

ال يثبت احلد بالقياس ملكان الشبهة فيه الحتماله اخلطأ : "ـ وأما احلدود والكفارات فقالوا 4
وما يقع يف احلدود ...4))ادرءوا احلدود بالشبهات (( واحلدود تدرأ بالشبهات كما نطق به احلديث 

إن : "مث قال" أال يكون مما يندرئ بالشبهة ..تكمال للشروط فإن من الشروط من القياس ليس مس
  5".الكفارات يف هذا كاحلدود

أن إفادة القياس للظن وعدم القطعية فيه ال يكون شبهة من منع إجراء :  أجيب عن ذلك
األدلة القياس فيهما ،ألنه لو كان مطلق الظن مانعًا من إقامة احلد وإجياب الكفارة ملا وجب ب

األخرى، كأخبار اآلحاد، وظواهر النصوص، والشهادات ،مع احتمال اخلطأ يف اخلرب، والكذب يف 
ا احلدود والكفارات مع ظنيتها ،جاز أن تثبت بالقياس لألمر نفسه.الشهود   6.فلما جاز أن تثبت 

    

                                            
.324: ـ شرح تنقيح الفصول لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ،ص  1 
اج شرح املنه  .3/30اج لعلي بن عبد الكايف السبكي وولده ،ـ اإل 2 
ا بالقياس للدكتور 3   . 186: ،ص 1990ـ  1410ـ  1: د ،طعبد الكرمي بن علي النملة ،مكتبة الرش: ـ الرخص الشرعية وإثبا
والبيهقي يف السنن ؛ 166:،رقم 1/85عزاه العجلوين يف كشف اخلفا إىل مسند أيب حنيفة عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ ،4

تفرد به يزيد ابن زياد الشامي ،وفيه : ،وقال 17057،رقم  8/413الكربى يف كتاب احلدود ،باب ما جاء يف درء احلدود ،
  .4/105والتلخيص احلبري ، 3/309نصب الراية ،: ضعف ،ورواه عنه موقوفا ،وهي أقرب للصواب ؛للمزيد ينظر

.104ـ  4/103دشاه ،مد أمني أمري باحمل تيسري التحريرـ   5 
.5/1932ـ املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  للدكتور عبد الكرمي النملة ،  6 



موقف العلماء من القیاس في العبادات: القیاس في العبادات    الفصل الثاني    المبحث األول  
 

 
98 

  .أدلة مجيزي اإلجراء ومناقشتها:الثاني فرعال

حلجية القياس اليت سبق ذكرها ، واليت دلت داللة واضحة على ـ عموم أدلة القياس املثبتة  1
أنه جيري يف مجيع األحكام ،شريطة استكمال شروط القياس ،فلم تفرق بني حكم وآخر ؛والقول 
حبجية القياس يف بعض األحكام دون بعض ،يكون إما ختصيصًا للعام ،أو تقييداً للمطلق ، ومن 

ييد يستندان إىل دليل ،وحيث ال دليل لكل منهما ،فتبقى أدلة املعلوم اتفاقًا أن التخصيص والتق
احلجية قائمة على عمومها ،وعلى إطالقها ،فيكون القياس جاريًا يف مجيع األحكام ؛فينتج عن ذلك  

ا ضمن األحكام والنعدام الفارق  1.كله جريان القياس يف أحكام العبادات ،أل

نه يف األحكام الشرعية عند استكمال الشروط أجاب اخلصم أن أدلة القياس تدل على جريا
،فهذا مسلم ،لكن ال نسلم استكماهلا يف العبادات وحنوها ،خلرق بعض شروط القياس ،وهو عدم 

وعموم أدلة القياس إمنا هي يف مستكمل الشروط :" املعىن يف األصل،ويف تيسري التحرير ما نصه
أن يكون حكم : كمل للشروط ،ومن الشروطاتفاقا، وما يقع يف احلدود من القياس وليس مبست

  2...".األصل معقول املعىن 

بأن هذا مسلم إذا كان القياس يف العبادات نفسها إلثبات عبادة جديدة،وإن كان األمر  ورد
يتعلق بأحكام العبادات فحصول شروط القياس وأركانه ممكن،وذلك أنه ال مانع عقالً أن يشرع 

ب للحكم ،فيهتدي العقل إليه ،مث يوجد ذلك يف صورة أخرى الشارع حكما ملعىن معني مناس
  3.،فيتعدى احلكم إليها

ا أقسام  2 ـ تعرض السرخسي يف فصل بيان أقسام ما يكون خرب الواحد فيه حجة،وبني أ
 كالعباداتما ال يندرئ بالشبهات : األول:وهي نوعان ..اليت هي فروع الدين  الشرعأحكام :ومنها

أي عدد يف الرواة ،وال لفظ يف [احد فيها حجة فيها من غري اشرتاط عدد وال لفظ وغريها،وخرب الو 

                                            
عبد الكرمي بن علي : ،و إثبات العقوبات بالقياس للدكتور 337: ـ شرح خمتصر املنتهى األصويل لعضد الدين اإلجيي ،ص 1

  .67: النملة ،ص
.4/103، مد أمني أمري بادشاهحمل تيسري التحريرـ   2 
.447: ـ القياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ حملمد منظور إهلي ،ص  3 
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ِ جانب الصدق ال انتفاء احتمال ]..".اخلرب خرب ُ وعلل قبول اخلرب يف األحكام ،ألن املعترب يف امل
  1.الكذب 

قه فدلَّ كالمه أن طريق ثبوت األحكام باخلرب هو غلبة الظن ،والقياس يفيد غلبة الظن يف طري
األحكام كذلك ،فيبقى السؤال ما سبب جوازه خبرب الواحد ومل جيز بالقياس؟،ولقد ] إظهار[إلثبات 

رَّ شيء من اجلواب عليه عند احلديث عن ظنية القياس بالشبهة َ   .م

بعثين ـ  ـ من األدلة على جواز القياس يف العبادات حديث عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنه 3
يه وسلم يف حاجة، فأجنبت فلم أجد املاء، فتمرغت يف الصعيد كما مترغ رسول اهللا صلى اهللا عل

إمنا كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب «: الدابة، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
ما ظهر كفه بشماله أو ظهر مشاله بكفه، مث مسح  بكفه ضربة على األرض، مث نفضها، مث مسح 

  2. »ما وجهه

أن عماراً استعمل القياس يف العبادات ،حيث قاس التطهري بالرتاب على : ووجه الداللة
التطهري باملاء ،وكأن عماراً ملا رأى الوضوء خاصًا ببعض األعضاء ،وبدله خاص كذلك ببعضها ، 

  .3وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم مجيع البدن عاما جلميع البدن

ل ال يصح ،ألن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مل يقره على وقد يورد عليه أن هذا االستدال
َّ له أنه أخطأ ،وأرشده للصواب بأنه يكفيه من املسح ما يكفي تيمم ناقض الوضوء   .ذلك ،وبني

جياب عن هذا أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مل ينكر عليه القياس يف العبادات بإطالق 
َّ له أن القياس الذي ا ستعمله خاطئ ،وليس فيه داللة على منع القياس يف العبادات إذا ،وإمنا بني

  1.توفرت شروطه،كما أن عدم اإلنكار داللة على اجلواز ،إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

                                            
.1/333أبو الوفا األفغاين ،نشر جلنة إحياء املعارف النعمانية ،: ـ أصول السرخسي أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي ،حققه  1 
، ومسلم يف كتاب احليض ،باب التيمم  338: رقم،1/127كتاب التيمم ، باب املتيمم هل ينفخ فيهما ،  ـ رواه البخاري يف 2

  .368: ،رقم160: ،ص
.1/417، 2003ـ  1423ـ  1: ـ توضيح األحكام من بلوغ املرام للشيخ عبد اهللا البسام ،مكتبة األسدي ،ط  3 
  .182: ـ  ما ال جيري القياس فيه حملمد نصار احلرييت  ،ص 1
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ـ وقوع القياس يف مسائل العبادات ولواحقها من املانعني ،وهذه املانقضة ألصلهم دليل  4
  :العبادات ما يلي على اجلواز؛ فمن أقيستهم يف

أ ـ ثبت بالنص لزوم التكبري عند الشروع يف الصالة ،مث بالتعليل بالثناء وذكر اهللا ـ تعاىل ـ على 
  1..سبيل التعظيم جوَّزُوا افتتاح الصالة بغري التكبري ،كاهللا أجل ،أو اهللا أعظم

عدوا التطهري  ب ـ األصل يف طهارة احلدث استعمال املاء ،كطهارة الثوب من النجاسة ، مث
  2.إىل املائعات األخرى سوى املاء ،جبامع إزالة العني واألثر

ت ـ أوجب اهللا يف الزكاة الشاة يف أربعني مثال ،فحق الفقري يف الشاة مراعى صورة ومعىن ،فال 
وما من (جتزئ القيمة ؛ودليل احلنفية أداء الزكاة  إىل الفقري إليصال الرزق املوعود ،يف قول اهللا ـ تعاىل ـ 

واملقصود من األمر بأدائها إيصال الرزق املوعود ] ..6: هود) [دابة يف األرض إال على اهللا رزقها
أوىل ،ألن ] القيمة[وكفاءة الفقري ،فكما حيصل رزقه وكفاءته بعني الشاة ،حتصل بقيمتها ،بل هي 

  3.نواع الكفايةيتوصل بعني الشاة إىل نوع كفاءة وهي األكل ـ أو الشرب ـ ،وبقيمتها إىل أ

ويف رخص العبادات ،أن من أظهر الرخص االقتصار على األحجار يف االستجمار ، مث قاسوا 
وجيوز االستنجاء باستعمال احلجر وما قام مقامه :" عليه غري احلجر مىت كان جامدا مطهرا قال العيين

املقصود من االستنجاء  وكل شيء طاهر غري مطعوم ،ألن...،كاملدر والرتاب والعود واخلرقة والقطن 
ا إعانة له ، والفاسق ال .4التنظيف وكذلك الرخصة يف السفر منحة من اهللا ـ تعاىل ـ للمطيع ، كو

 5.يعان على فسقه ،فلم جوزمت الرخصة يف حقه كذلك

ولقد قام احلنفية مبناقشة هذه األقيسة ،ويدفعون شائبة القياس عنها ،ويف ما يلي إيضاح 
  .سابقة لبعض األمثلة ال

                                            
.2/167خسي ،ـ أصول السرخسي أليب بكر حممد بن أمحد السر   1 
.2/167ـ املصدرنفسه ،  2 
.3/409، 1990ـ  1411ـ  2:ـ البيانة شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ،دار الفكر ،ط  3 
.1/763، نفسه ـ املصدر  4 
.3/40ـ املصدر نفسه ،  5 
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فلما :(ففي العبادات قالوا أن التكبري هو التعظيم من حيث اللغة ،كما يف قول اهللا ـ تعاىل ـ 
أي فعظم ،فكل ] 3: املدثر)[وربك فكرب(أي عظمنه ،وقوله ـ تعاىل ـ ]31: يوسف[) رأينه أكربنه 

اهللا : "على لفظلفظ دلَّ على التعظيم جيوز الشروع به ،وألن التكبري ما وجب بعينه حىت يقتصر 
،بل الواجب تعظيم اهللا جبميع البدن واللسان ،فصريناه إىل مجيع األلفاظ الدالة على الثناء " أكرب

والتعظيم ،فالتكبري ليس واجبًا بعينه،حىت يكون االفتتاح بغريه تغيرياً للنص ،بل الواجب به تعظيم اهللا ـ 
هللا باللسان يفعلها بشيء من التعظيم ،والثناء تعاىل ـ بكل جزء من البدن واللسان ،فالواجب تعظيم ا

فيكون إحلاق ما ذكر بالتكبري بطريق الداللة ال بالقياس والتعليل؛ واجلواب نفسه ..املطلق صاحل له ،
يف استعمال سائر املائعات يف إزالة النجاسة ،بل املقصود منها التطهري،واملاء آلة صاحلة له ،فبأي 

ا آلة صاحلة للتطهري شيء حيصل التطهري جيوز است عماله ،فيكون إحلاق سائر املائعات باملاء كو
  1.بداللة النص ال بالقياس

أن النص : واألمر نفسه يف الكفارات فثبتت عندهم باالستدالل مبوضع النص ،وبيان ذلك
إفساد للصوم ،وألفاظ احلديث توضح أن الكفارة مبواقعة هي ..]األكل[تناول إفساد الصيام ،وهذا 

ماذا صنعت (( فقال له النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ " هلكت وأهلكت"هالك يف قول األعرايب إ
ا  2احلديث..." واقعت أهلي " ،فقال )) ا ،بل من حيث كو ،فاملواقعة ما كانت مفسدة للصوم بذا

هذا هو عليك الكفارة بإفساد الصوم ، : فكأن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال...مفسدة للصوم 
املفهوم من النص مع وجود هذه القرائن ،وإن مل يكن اللفظ موضوعا له ،وهذا إفساد للصوم ،فيكون 

  3.متناوال باحلديث

وردت هذه الشبهة بأن كل من األلفاظ امللحقة بالتكبري به يف االفتتاح بالصالة جبامع 
أن كل ذلك حيصل به التطهري ،واألمر التعظيم ،وإحلاق سائر املائعات باملاء يف إزالة النجاسة باعتبار 

مطرد يف الكفارات واحلدود هو استعمال لعني القياس ،والدليل على أن االستدالل قياس ،إذ جيب 

                                            
.2/294ـ حاشية اإلزمريي على مرآة األصول ،  1 
؛ومسلم يف كتاب  1936: ،رقم2/42،...ـ رواه البخاري يف كتاب الصوم ، باب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء 2

ار رمضان ،ص   . 1111: ، رقم430: الصوم ،باب تغليظ حترمي اجلماع يف 
.626ـ  625: ـ بذل النظر يف األصول حملمد بن عبد احلميد األمسندي ،ص  3 
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حكم األصل إما ليس مبعلل، أو معلل بالفارق، أو باملشرتك ؛واألوالن باطالن ،وهذا ـ : فيه أن يقال
 1.املشرتك ـ هو القياس واستخراج العلة بالتقسيم

ـ مع التسليم جدالً أن االستدالل ليس قياسًا ،وأن املسائل اليت أدعي أن إثبات احلكم  5
فيها بالقياس ليس به ،وإمنا بداللة النص كما بني ذلك من خالل مناقشة بعض الفروع السابقة ،إال 

  .أنه ما يثري االنتباه هو إثبات بعض هذه املسائل باالستحسان ،وهو قياس خفي 

ري احلياض واآلبار من النجاسة ، فإن القياس نايف طهارة هذه األشياء بعد تنجسها أ ـ تطه
،ألنه ال ميكن صب املاء على احلوض أو البئر ليتطهر، وكذا املاء الداخل يف احلوض ، أو الذي ينبع 

فال ...من البئر تتنجس مبالقاة النجس ،والدلو تتنجس أيضا مبالقاة املاء ،فال تزال تعود وهي جنسة 
م استحسنوا ترك العمل مبوجب القياس للضرورة  ا ،إال أ وترجيح على القياس مبين ...حيكم بطهار

ّ أن العلة بأثرها ،فالشيء إذا ضعف أثره مسِّي قياسًا ،والذ م ي قوي أثره مسي استحسانًا ،وقد
 ً ًا على القياس لضعف أثره ،وإن كان جليا ّ   2.االستحسان لقوة أثره وإن كان خفي

وا استحسانًا ،والقياس أال حيدوا على الزنا من زاويا خمتلفة ،حد ـ ويف احلدود أنه إذا شهد ب
،الختالف املكان حقيقة ،فيكون احملل املشهود فيه كاملشهود به لوقوعه يف البلدين أو الدارين فريفع 

غره احلد، وأما وجه استحسان احلد كون الشهود اتفقوا على فعل واحد يف بيت واحد مع ص
،واختالفهم يف تعيني زوايا البيت ال يوجب تعدد الفعل ،لكون البيت صغرياً ،فكان اختالفهم صوريًا 

  3.ال حقيقة ،أو حقيقة والفعل واحد

فحصول االستحسان من القوم يف مثل هذه األحكام وهو قياس خفي ،فأحرى حصول 
  .القياس اجللي فيها ،فما السبب يف إنكار القياس فيها ؟

                                            
ـ  1: عبد احلميد علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،ط/د:ل لسراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي ،حتقيقـ التحصيل من احملصو  1

  .2/244، 1988ـ  1408
.4/8ـ كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاري ،  2 
ـ  1424ـ  1:ار الكتب العلمية ،ط،وعله حواش ،د)ابن اهلمام احلنفي ( ـ شرح فتح القدير لإلمام حممد بن عبد الواحد  3

2003 ،5/272.  
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: ن اإلمام السمعاين أورد توجيها حسنا للمذهب احلنفي بعد تناقضهم يف الباب فقالإال أ
واملناقضات للقوم طبيعة ال ميكن نزعها منهم حبيلة ، وما من أصل هلم من األصول ويف الفروع إال "

وهلم يف ذلك من أصوهلم لفروعهم مناقض ، وهذا ألن القوم مل يبنوا فروعهم على أصول صحيحة 
ا وضعوا املسائل على أشياء تراءت هلم ،مث تراءت هلم غريها يف مسائل أمثال املسائل األوىل ،وإمن

وما أبعدهم عن ذلك ،فإن اآلراء ...،فحكموا بغري تلك األحكام ،وراموا الفروق باخلياالت 
  1".مستعصية على من مل يسندها إىل أصول صحيحة

  .بيان الراجح

إجراء القياس يف أحكام العبادات ،وانقسامهم إىل مانع  بعد تتبع مذاهب العلماء يف مسألة
لذلك وجميز ،وبالنظر إىل ما استند إليه كل فريق من حجج وبراهني ومناقشة بعضهم بعضًا فيها، 

 ً ا ،واطرادها يف الفروع ،مع خفة أدلة املانع لضعفها ؛وع اتضح جليا يز لقو مدة أدلة صمود أدلة ا
املعىن وعدمه ،وقد تبني خالل الدراسة أن هذا أمر متفق عليه ،إذ أن القياس املانعني تدور على تعقل 

ت فرع عن إدراك املعىن ، كما مينع القياس فيها إذا ترتب عنه خمالفة نص أو إمجاع ،كمسألة إثبا
ستند إليه يف الرتجيح أيضًا جلوء املانع إىل إجراء القياس اختياراً، أصول العبادات بالقياس ؛ومما ي

يزين إو  ثر املعطيات العلمية ضرورة كما مرَّ يف أمثلة االستحسان ،هذا ما جعلين أن أرجح مذهب ا
  .السابقة

                                            
ـ  1419ـ  1:عبد اهللا بن حافظ احلكمي ،مكتبة التوبة ،ط/ د: ـ قواطع األدلة لإلمام منصور بن حممد السمعاين ،حتقيق 1

1998 ،4/92.  
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  . تطبيقات القياس في العبادات :المبحث الثاني

  .حمل سجود السهو: المطلب األول

ال خالف بني الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السالم ، وبعده ، وإمنا : قال املاوردي 
  1.اختلفوا يف املسنون واألوىل

وسجد بعد ، سالم ثبت عنه أنه سجد قبل السالمأنه عليه الصالة وال :وسبب اخلالف
أعين الذين رأوا تعدية احلكم يف املواضع اليت : فذهب الذين جوزوا القياس يف سجود السهو، السالم

مذهب الرتجيح :سجد فيها عليه الصالة والسالم إىل أشباهها يف هذه اآلثار الصحيحة ثالثة مذاهب
  2.،ومذهب اجلمع والرتجيح،ومذهب اجلمع 

  .وهم احلنفية والشافعية:مذهب الرتجيح:أوال

، سواء أكان السهو بسبب : مذهب الحنفية حمل سجود السهو املسنون بعد السالم مطلقًا
 استدلوا على حمله بعد السالم3.زيادة أم نقصان يف الصالة، ولو سجد قبل السالم أجزأه وال يعيده

  : ،بعدة أحاديث منها

 -صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي : يب هريرة رضي اهللا عنه، قالعن أ
ركعتني، مث سلم، مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد، فوضع يده  - وأكثر ظين العصر : قال حممد

: عليها، وفيهم أبو بكر، وعمر رضي اهللا عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا
أنسيت أم قصرت؟ : ، فقالاليدين ودعوه النيب صلى اهللا عليه وسلم ذة؟ ورجل يأقصرت الصال

بلى قد نسيت، فصلى ركعتني، مث سلم، مث كرب، فسجد مثل «: مل أنس ومل تقصر، قال: فقال

                                            
عادل أمحد :علي حممد معوض والشيخ:الشيخ:،حتقيق  احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين أليب احلسن علي بت حممد املاورديـ  1

 .2/214، 1993ـ  1414ـ  1: عبد املوجود،دار الكتب العلمية ،ط
تهد لإلمام أيب الوليد حممد ابن رشد القرطيب ،دار املعرفة ،طـ   2  .1/162، 1982ـ  1402ـ  6: بداية ا
ـ  2: وهبة الزحيلي،دار الفكر،ط:؛والفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور2/722شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ، نايةالبـ   3

  .2/106، 1985ـ 1405
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سجوده أو أطول، مث رفع رأسه، فكرب، مث وضع رأسه، فكرب، فسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع 
 عمران بن الحصينيضا من حديث أورواه مسلم  اري ومسلم من طرق كثريةرواه البخ1»رأسه وكرب

سلم من ثالث ركعات فلما قيل له صلي ركعة مث سلم مث سجد سجدتني مث " ببعض معناه وقال فيه 
  2. "سلم 

صلى ـ اهللا  رسول ىصل" قال  ـ رضي اهللا عنهـ عن ابن مسعودبراهيم النخعي عن علقمة إعن 
حدث يف الصالة أه يا رسول اهللا فلما سلم قيل ل - براهيم زاد أو نقص إقال  -اهللا عليه وسلم 

ل القبلة فسجد سجدتني مث سلم مث فثىن رجليه واستقب،صليت كذا وكذا  :قالوا ؟وما ذاك :قال يء؟ش
نسى كما أنا بشر أمنا إولكن ،نبأتكم به أ يءنه لو حدث يف الصالة شأ:قبل علينا بوجهه فقالأ
جد تم عليه مث ليسيحدكم يف صالته فليتحر الصواب فلأ وإذا شكَّ ،نسون فإذا نسيت فذكروين ت

 الظهر مخساً  ىصل" ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن رسأوىف رواية هلما عن ابن مسعود ،3" سجدتني 
  . "مخسا فسجد سجدتني فقيل أزيد يف الصالة فقال وما ذاك قالوا صليت 

فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس، فسبح  المغيرة بن شعبةصلى بنا : ن عالقة، قالعن زياد ب
 َ : ن خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجديت السهو وسلم، وقالبه م

  4.»هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«

، عن بسندهثهم عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي، ، حدَّ بن عياشا امدة احلنفية حديثوع
  5.»سجدتان بعد ما يسلم لكل سهو«: ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالثوبان

                                            
؛ومسلم يف كتاب املساجد ،باب  1229:، رقم1/379رواه البخاري يف كتاب السهو ،باب من يكرب يف سجود السهو،ـ   1

 .573:،رقم 229:السهو يف الصالة والسجود له ،ص
 .574:،رقم 229:ساجد ،باب السهو يف الصالة والسجود له ،صرواه مسلم يف كتاب املـ   2
ومسلم يف كتاب املساجد ،باب .401:،رقم 1/148رواه البخاري يف كتاب الصالة ،باب التوجه حنو القبلة حيث ما كان ،ـ   3

 .572:،رقم 228:السهو يف الصالة والسجود له ،ص
هذا حديث «: وقال.365:،رقم 99:جاء يف اإلمام ينهض يف الركعتني ،صرواه الرتمذي يف كتاب مواقيت الصالة ،باب ما ـ   4

 .» حسن صحيح، وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ى ؛والبيهقي يف السنن الكرب 1038:،رقم 180:رواه أبو داود يف كتاب الصالة ،باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ،صـ   5

 .3822:،رقم 2/476يسجد مها بعد السالم على اإلطالق ،: ،كتاب الصالة ،باب من قال
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السجود بعد السالم ب: وافقال حديث ذي اليدين احلنفية رجح:قال ابن رشد :الداللة والرتجيح
  1.شعبة ارضه حديث املغرية بنقد ع ]اآليت[ واحتجوا لرتجيح هذا احلديث بأن حديث ابن حبينة

  2.فيعارض به ليس مثله يف النقل: ابن عبد الرب قال أبو عمر

فهذا تشريع عام قويل له بعد السالم عن "ـ بعد إيراد حديث ابن مسعود ـ : قال ابن اهلمام
سهو الشك والتحري ، وال قائل بالفصل بينه أو بني حتقق الزيادة والنقص فقد مت أمر هذا احلديث 

  3.يتهحق حجيف 

وهنا ميكن إذ املعىن املعقول من شرعية السجود وهو اجلرب ال ينتفي :وأما المعقول القياسي
بوقوعهما قبل السالم فيجوز كون الفعلني بيانا جلواز األمرين ، وأولوية أحدمها وهو إيقاعه بعد 

وهو وقت وقوع السهو السهو تأخر عن زمان العلة  السالم هو املراد بالقول ، وتقريره أن سجود
 ً لكل سهو يقع يف الصالة وما مل يسلم  تفاديا عن تكراره ، إذ الشرع مل يرد به فأخر ليكون جربا

 ً ً  فتوهم السهو ثابت ، أال ترى أنه لو سجد للسهو قبل السالم مث شك أنه صلى ثالثا فشغله  أو أربعا
ً .ذلك حىت أخر السالم  ذا النقص بتأخري الواجب تكرر ، وإن فإنه لو سجد  مث ذكر أنه صلى أربعا

وز    4.مل يسجد بقي نقصا الزما غري جمبور فاستحب أن يؤخر بعد السالم هلذا ا

واستندوا إىل مجلة من النصوص . 5محمل سجود السهو بني التشهد والسال: الشافعيةمذهب 
  :أمهها

                                            
تهد أليب الوليد حممد ابن رشد،ـ   1  .1/193بداية ا
 1993ـ  1413ـ  1:عبد املعطي أمني قلعجي ،دار قتيبة،ط/د:االستذكار لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي ،اعتىن بهـ   2
،4/357. 
 .1/516شرح فتح القدير للكمال ابن اهلمام احلنفي ، ـ  3
 .1/517،املصدر نفسهـ   4
 .2/214احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ   5
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من صالة  قام" وسلم  ن رسول اهللا صلي اهللا عليهأاهللا عنهما  يرض ينةحعبد اهللا بن بعن 
ن يسلم أ يكرب يف كل سجدة وهو جالس قبل مت صالته سجد سجدتنيأالظهر وعليه جلوس فلما 

  1".وسجدمها الناس معه مكان ما نسي من اجللوس

إذا شك " رسول اهللا عليه الصالة والسالم  :قال :اهللا عنه قال يرض يبي سعيد الخدر أعن 
ً أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلي أث ً  الثا مث يسجد ،ما استيقن  ىفليطرح الشك ولينب عل ،أم أربعا

ً  ىن كان صلإسجدتني قبل أن يسلم ف ً إ ىن كان صلإو ،ن له صالته شفع مخسا ربع كانتا أل متاما
 ً   2."للشيطان  ترغيما

لذلك حبديث أيب  واالسجود قبل السالم واحتجب: واقالفحديث ابن حبينة الشافعية فرجح 
ا ممكنة الوقوع خامسةه االستدالل ووجسعيد اخلدري    3.فيه السجود للزيادة قبل السالم أل

ألنه سجود عن سبب وقع يف صالته ، فوجب أن يكون حمله يف :من المعقول القياسي
 ً على سجود التالوة ، وألنه سجود لو فعله يف الصالة سجد عند موجبه ، فوجب أن  الصالة قياسا

 ً على سائر سجدات الصالة ، وألنه جربان للصالة فوجب أن يكون حمله  يكون حمله يف الصالة قياسا
يف الصالة كمن نسي سجدة ، وألن كل ما كان شرطا يف سجود الصالة كان شرطا يف سجود 

 ً قبل السالم أن  السهو حمله كالطهارة واملباشرة ، وألنه لو كان حمله بعد السالم لوجب إن فعله ناسيا
، ويف إمجاعهم على ترك السجود له بعد السالم دليل على أن حمله قبل يسجد ألجله بعد السالم 

 ً   4.للشيء كان واقعا فيه السالم ، وألنه سجود للسهو وجربان للصالة ، وما كان جربانا

فأما  ، ما رووه من األخبار منسوخة نأ: األوىل:على غريهم من زاويتني  5ورد الشافعية
سجد للسهو قبل ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  اهللا رسولَ  أنَّ  :الزهريما رواه : األول:نسخها فمن وجهني 

                                            
ومسلم يف كتاب املساجد ،باب .1230:،رقم 1/380رواه البخاري يف كتاب السهو ،باب من يكرب يف سجود السهو ،ـ   1

 .570:،رقم 226:ود له ،صالسهو يف الصالة والسج
 .571:،رقم 227:رواه مسلم يف كتاب املساجد ،باب السهو يف الصالة والسجود له ،صـ   2
تهد أليب الوليد حممد ابن رشد،ـ   3  .1/193بداية ا
 .2/215احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ   4
 .2/215،املصدر نفسه ـ   5
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السالم ، وسجد له بعد السالم ، وكان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجود 
ابن مسعود روى سجود السهو ن تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم ، أل: والثاين  1".السهو قبل السالم

بن اسجود السهو قبل السالم ، وكان  وابن عباس وأبو سعيد اخلدري رويابعد السالم وهو متقدم ، 
  .وكان أبو سعيد من أحداث األنصار ، وأصاغرهم  صغرياً  عباس

ا مستعملة على ما بعد السالم يف التشهد : أحدمها : وأما استعماهلا فمن وجهني  :الثانية أ
ا حممولة على أنه نسي السهو مث ذكره : الثاين و . سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني : وهو قول  أ

  .بعد سالمه فأتى به

أجاب احلنفية عن ادعاء النسخ غري صحيح مبا أورده البيهقي يف معرفة السنن واآلثار أن فيه 
أن هذا بعيد ،مع أنه معارض مبثله،وحيمل : وأما االستعمال فقالوا.مطرف بن مازن وهو ليس بالقوي 

م املعهود الذي خيرج به من الصالة ،وهو سالم التحلل يبطل أيضًا محلهم على حديثهم على السال
  2.السالم الذي يف التشهد

فمذهب احلنفية والشافعية قاموا بالقياس مع الرتجيح ،حيث أحلقوا ما مل يثبت نص فيه بأحد 
  .احمللني ،وذلك برتجيح األدلة

  .مذهب اجلمع:ثانيا

املسنون قبل السالم إن كان سببه النقصان، أو النقصان حمل السجود : المالكيةمذهب 
 ً م قالوا واذهب؛ف وبعد السالم إن كان سببه الزيادة فقط. والزيادة معا إن هذه : مذهب اجلمع فإ

األحاديث ال تتناقض وذلك أن السجود فيها بعد السالم إمنا هو يف الزيادة والسجود قبل السالم يف 
وىل وهو أ: السجود يف سائر املواضع كما هو يف هذا املوضع قالوا النقصان فوجب أن يكون حكم
  3.من محل األحاديث على التعارض

                                            
 .885:،رقم 1/316يف السنن الصغري يف كتاب الصالة ،باب سجود السهو ،رواه البيهقي ـ   1
 .2/726شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ، نايةالبـ   2
تهد أليب الوليد حممد ابن رشد،ـ   3  .1/193بداية ا
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من سها قبل التمام : ( عائشة وفيه قال  من حديثويعضد املذهب أثر رواه الطرباين 
  1.)فليسجد سجديت السهو قبل أن يسلم وإذا سها بعد التمام سجد سجديت السهو بعد أن يسلم 

استعمال األخبار على وجهها أوىل من ادعاء النسخ : قال ابن عبد الرب:لداللة القياسيةوأما ا
ومن جهة النظر الفرق بني الزيادة والنقصان بني يف ذلك ألن السجود يف النقصان إصالح وجرب 
وحمال أن يكون اإلصالح واجلرب بعد اخلروج من الصالة وأما السجود يف الزيادة فإمنا هو ترغيم 

  .2يطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغللش

فاستدل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجد يف قصة أما توجيه املاوردي مذهب مالك 
ذي اليدين بعد السالم ، وكان سببه زيادة الكالم ، وسجد يف حديث ابن حبينة عندما ترك التشهد 

وألن : ف حمله الختالف سببه ، قال األول قبل السالم ، وكان سببه النقصان ، فدل على اختال
سجود السهو جربان ، فإذا كان لنقصان اقتضى فعله قبل السالم لتكمل به الصالة ، وإن كان لزيادة 

وأما توجيه اجتماع الزيادة والنقصان فرتجح القبلي ملصلحة الصالة .أوقعه بعد السالم لكمال الصالة
  3.النقص أوىل من االهتمام بالزيادة، إذ جرب الصالة به إمتاما هلا،واالهتمام ب

ومذهب مالك إعمال القياس يف احمللني مع اجلمع النتفاء التعارض بناء ما أورده من معىن 
  .مناسب لتعدية احلكم يف احمللني

  

  

                                            
ذا اللفظ : ،وقال 7593:،رقم 312ـ  7/311رواه الطرباين يف املعجم األوسط ،ـ   1 مل يرو هذا احلديث عن هشام بن عروة 

؛وقال فيه ابن أيب 2/129،"صاحب املناكري: "إال عيسى بن ميمون املدين ،هذا األخري قال فيه البخاري يف التاريخ الصغري 
عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن : مسعت حيي بن معني يقول...يعرف بالواسطي و :"حامت الرازي يف كتاب اجلرح والتعديل 

 .6/287..".عائشة ليس بشيء
 .4/356االستذكار لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي ،ـ   2
 .2/215احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ   3
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  .مذهب اجلمع والرتجيح:ثالثا

ألنه إمتام للصالة، فكان فيها  أن السجود كله عند أمحد قبل السالم ، :الحنابلةمذهب 
قاس  املذهب فكأن، 1إال يف املوضعني اللذين ورد النص بسجودمها بعد السالم  كسجود صلبها

على املواضع اليت سجد فيها عليه الصالة والسالم قبل السالم ومل يقس على املواضع اليت سجد فيها 
ذه بعد السالم وأبقى سجود املواضع اليت سجد فيها على ما سجد فيها فمن جهة أنه أبقى حكم ه

املواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة األحكام هو ضرب من اجلمع ورفع للتعارض بني 
فجاء نظره خمتلطا من نظر أهل الظاهر ونظر ،مفهوم بعضها دون بعضمفهومها ومن جهة أنه عدى 

 يعده أهل القياس وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السالم على املواضع اليت ورد فيها األثر ومل
 2.وعدى السجود الذي ورد يف املواضع اليت قبل السالم،

 .من إعمال القياس يف القبلي دون البعدي ،مع عدم إيراد قرينة تكشف عن الفرق:وفيه نظر

ا  من خالل عرض املذاهب تبني أن الفقهاء عدوا حمل السجود للسهو حلاالت مل يرد يف شأ
م اختلفوا يف اإلحلاق فمنه م من رجح حمل على اآلخر بناء على نصوص وعضده التعليل نص ،إال إ

،ومنهم من مجع بني النصوص وحكم عليها بعدم التعارض وهذا األخري أقرب ألن إعمال كال الدليل 
  .أوىل من إعمال أحدمها دون اآلخر

  

  

  

  

                                            
 .2/415املغين البن قدامة املقدسي ،ـ   1
تهد أليب الوليد حممد ابن رشد ،ـ   2   .1/194بداية ا
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  .االستطابة بغري املاء واحلجر قياسا عليهما:المطلب الثاني

قال أهل . اعلم أن هذا الباب إمنا مسي باب االستطابة ، ألن املستنجي يطيب به نفسه 
قطعتها ، : استفعال من جنوت الشجرة أي : استطاب وأطاب إذا استنجى، واالستنجاء : اللغة 

م كانوا إذا أرادوا قضاء احلاجة استرتوا بنجوة من األرض  ،فكأنه قطع األذى عنه ومسي استنجاء ، أل
: أي ]  92:يونس[  )فاليوم ننجيك ببدنك(: وهو املوضع املرتفع منها ، وقيل يف تأويل قوله تعاىل 

استفعال من اجلمار ، وهي احلجارة الصغار ؛ ألنه : واالستجمار .نلقيك على جنوة من األرض 
  1.يستعملها يف استجماره

يزيلها من هذه الثالثة احملال وأما الشيء الذي به تزال فإن املسلمني اتفقوا على أن املطهر 
 ً على أن احلجارة تزيلها من املخرجني واختلفوا فيما سوى ذلك من املائعات واجلامدات  واتفقوا أيضا

  2.اليت تزيلها

  :مذاهب العلماء في المسألة

،وراية عن قوم قصروا اإلنقاء على األحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر: المذهب األول
  3.اخلالل احلنبلي اختارها أبو بكرعند احلنابلة ،أصبغ املالكي وراية أخرى 

  :األدلة النقلية

  

                                            
ولسان العرب .1/205؛واملغين البن قدامة املقدسي،1/150احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ  1
  .64:حممد الدايل  ،مؤسسة الرسالة ،ص: وأدب الكاتب البن قتيبة ،حتقيق.4/2733
تهدأليبـ  2   .1/83الوليد حممد ابن رشد، بداية ا
حممد / د:؛والذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق 1/213،املغين البن قدامة املقدسي، 1/95احمللى البن حزم  ـ 3

  .1/208، 1994ـ  1:حجي،دار الغرب اإلسالمي،ط



تطبیقات القیاس في العبادات : القیاس في العبادات          الفصل الثاني          المبحث الثاني  
 

 
113 

ّ : قيل له: قالعن سلمان الفارسي ـ رضي اهللا عنه ـ  كم صلى اهللا عليه وسلم  قد علمكم نبي
انا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي «أجل : فقال: قال كل شيء حىت اخلراءة لقد 

  1»باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

مسعت أنس بن مالك، يقول كان النيب صلى : عن أيب معاذ، وامسه عطاء بن أيب ميمونة قال
  2»أجيء أنا وغالم، معنا إداوة من ماء، يعين يستنجي بهإذا خرج حلاجته، «اهللا عليه وسلم 

ً : " جابر بن عبد اهللا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن  مل يعطهن أحد  أعطيت مخسا
ً : قبلي ً  نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجدا ، فأميا رجل من أميت أدركته وطهورا

ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه  الصالة فليصل، وأحلت يل املغامن ومل حتل
  3."خاصة وبعثت إىل الناس عامة 

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، «: عبد اهللا يقول
ا، فأخذ احلجرين وألقى الروثة » فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته 

  4.»هذا ركس«: وقال

أن النيب أمر أن يتبعه بأحجار وقصر األمر عليها فهذه أمارة تدل على أن : ووجه الداللة
  .غريها ال يقوم مقامها

وهذا ،عدد فأنقى أجزأه استنجى دون بأي شيء: وقال أبو حنيفة ومالك :"قال ابن حزم
ى أن يكتفي صلى اهللا عليه وسلم أل خالف ما أمر به رسول اهللا  ،... بدون ثالثة أحجارأحد نه 

                                            
  .262: ،رقم129: رواه مسلم يف كتاب الطهارة ،باب االستطابة ،صـ  1
؛ومسلم يف كتاب الطهارة ،باب االستنجاء باملاء 150: ،رقم1/70خاري يف كتاب الوضوء ،باب االستنجاء باملاء ،رواه الب ـ 2

  .271: ،رقم131: من التربز ،ص
  .521: ،رقم211:؛ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة،ص335:،رقم1/126رواه البخاري يف كتاب التيمم ،ـ   3
؛والرتمذي يف كتاب الطهارة ،باب االستنجاء 156: ، رقم1/71وضوء ،باب ال يستنجى بروث ،رواه البخاري يف كتاب الـ  4

  .17:، رقم15:باحلجرين ،ص
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 ،حاشا العظم والروث واحلممة والقصب واجللود اليت مل تدبغ بكل شيءاالستنجاء  ]الشافعي[وأجاز
 ً   1.بأقل من ثالثة أحجار يصلى اهللا عليه وسلم بأال يكتف مر رسول اهللاخالف ألوهذا أيضا

 ؛ ألنه ال حيتاج إىل ذكره ، ومل فلوال أنه أراد احلجر وما يف معناه مل يستثن منها الرجيع :نوقش
  .يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معىن

إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثالثة  ((ويف حديث سلمان ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وختصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد .))أحجار ، وأن نستجمر برجيع أو عظم 

  2.احلجارة ، وما قام مقامها 

أنه ملا عثر على حجرين ومل : ذا يدل عليه أيضا فقه ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ ،وبيانهوه
جيد ثالثا أتاه بالروث وهذه قرينة تومئ أن علة األحجار التنظيف واإلنقاء وملا كان هذا يتحقق يف 

  .احلجر والروث أتى باجلميع النتفاء الفرق

من حيث أن كال منهما .على التيمم بالرتابفقاسوا االقتصار على األحجار : وأما القياس
  3.بدل عن أصل

قياسهم على الرتاب يف التيمم فهو أن رد هذا بأنه قياس مع الفارق وال يصح ،وذلك أن 
ال يوجد يف غريه ألن معناه أنه طاهر مطهر ولفقد معناه يف غريه مل يقس عليه وليس   معىن الرتاب

  4.وهو موجود يف غريه فقسناه عليه  كذلك احلجر ألن معناه اإلنقاء

  

  

                                            
  .98ـ  1/97احمللى البن حزم ،ـ  1
  .1/214املغين البن قدامة املقدسي،ـ 2
  .1/98احمللى البن حزم ،ـ  3
  .1/166احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي،ـ  4



تطبیقات القیاس في العبادات : القیاس في العبادات          الفصل الثاني          المبحث الثاني  
 

 
115 

واخلشب جيوز االستنجاء باحلجر وما قام مقامه كاملدر والرتاب واخلرقة :المذهب الثاني
  1.ل اجلمهور من أئمة املذاهب، وهو قو واخلرق وكل ما أنقي به فهو كاألحجار 

  :األدلة النقلية

إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد، أعلمكم «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قال
فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها وال يستطب بيمينه، وكان يأمر بثالثة 

  2»أحجار، وينهى عن الروث والرمة

البايل وليسا من جنس األحجار دل على  فلما استثىن الروث والرمة وهي العظم: ووجه األدلة
ا ما كان يف معناها الستثناء الروث والرمة منها فيصري تقدير الكالم وليستنج  أن األحجار يلحق 

  3.بثالثة أحجار وما يف معناها إال الروث والرمة ، وإال فليس لتخصيص الروث والرمة بالذكر معىن

احلجر جبامع أن كل ذلك حتصل به قلع عني قياس غري احلجر على املاء و : وأما القياس
  .  وهذا معىن معقول.4النجاسة

ألنه مىت ورد النص بشيء ملعىن معقول ، وجب تعديته إىل ما وجد فيه املعىن ، واملعىن هاهنا و 
اإ   5.زالة عني النجاسة ، وهذا حيصل بغري األحجار ، كحصوله 

واملاء يقوم مقامهما وذلك لقوة األدلة يرتجح مما سبق عرضه أن االستطابة بغري احلجر 
َ عليه احلكم   .،وجالء املعىن الذي ُأسِّس

                                            
؛و احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد 1/208؛والذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايف،1/763شرح اهلداية ، نايةالبـ  1

  .1/213؛و املغين البن قدامة املقدسي،1/166املاوردي،
النسائي يف كتاب الطهارة ؛و 8: ،رقم8: رواه أبو داود يف كتاب الطهارة ،باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة ،صـ  2

  .40: ،رقم15: ،باب النهي عن االستطابة بالروث،ص
  .1/166حلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي،اـ  3
  .473:حملمد منظور إهلي،ص) حكمه وأثره(القياس يف العبادات ـ  4
 .1/214ـ املغين البن قدامة املقدسي،5
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  .قياس األكل والشرب عمداً يف رمضان على اجلماع يف وجوب الكفارة:المطلب الثالث

ار رمضان عليه القضاء والكفارة ،لورود النص بذلك ـ  اتفق العلماء على من واقع يف 
ه ،واختلفوا فيما عدا ذلك ،سواء كان متعمداً خمتاراً غري ناس وال م ، إذا كان 1حديث األعرايب ـ َ كر

،كما  من جنس شهوة الفرج كالقبلة واملباشرة واالستمناء مع اإلنزال يف كل وعدمه ،منيًا كان أو مذيًا
سرى اخلالف يف شهوة البطن واملنافذ األخرى اليت تلحق اخلارج إىل اجلوف ،هل تلحق باجلماع يف 

  .لكفارة أو ال تلحق به وجوب ا

  .مذاهب العلماء يف ذلك مع إيراد األدلة ومناقشتها

ار : مذهب الوجوب ذهب احلنفية واملالكية إىل وجوب الكفارة على من أكل أو شرب يف 
رمضان عمداً ذاكراً لصومه عاملًا باحلرمة أي على وجه هتك حرمة الشهر ،إال أن احلنفية فرقوا بني ما 

اوى به عادة وبني ما ال يتغذى ،فمن ابتلع حصاة أو ترابًا فعليه القضاء دون الكفارة يتغذى أو يتد
  :،واستند كال املذهبني إىل وجوب الكفارة إىل مجلة من األدلة 2خبالف املالكية لوجود العمد يف كل

  3)) من أفطر يف رمضان فعليه ما على املظاهر: (( حبديث

ً أن النيب صلى (( : هريرة أيبعن  أفطر يف رمضان، أن يعتق رقبة، أو  اهللا عليه وسلم أمر رجال
 ً   4)) يصوم شهرين، أو يطعم ستني مسكينا

                                            
يا رسول اهللا هلكت، : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: نص رواية البخاري ـ  1

ال : قال» فصم شهرين متتابعني«: ما أجدها، قال: قال» أعتق رقبة«: وقعت على أهلي يف رمضان، قال: قال» وحيك«: قال
يا رسول اهللا، أعلى غري : فقال» خذه فتصدق به«: ما أجد، فأيت بعرق، فقال :قال» فأطعم ستني مسكينا«: أستطيع، قال

  .»خذه«: أهلي، فوالذي نفسي بيده، ما بني طنيب املدينة أحوج  مين، فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه، قال
ة أيب زيد القريواين للشيخ صاحل عبد السميع ؛والثمر الداين شرح رسال2/342شرح فتح القدير للكمال ابن اهلمام احلنفي ،ـ  2

  .258: األزهري ،ص
ذا اللفظ ،وقال ابن حجر يف الدراية ):2/449(قال الزيعلي يف نصب الراية ـ  3 مل أجده هكذا ):"1/279(حديث غريب 

  ".،واملعروف يف ذلك قصة الذي جامع يف رمضان
ار رمضانرواه مسلم يف كتاب الصيام ،باب تغليظ حترمي اجلـ  4   .1111:،رقم 431: ،ص...ماع يف 
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أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ صدر احلديث بصيغة العموم ، وأن :ووجه الداللة منهما 
ِّ السبب املفطر فدل على أن احلكم ال خيتلف   .الرجل مل ببني

اية حال ال عموم هلا فال دليل فيه أنه باجلماع أو بغريه ،فال بأن احلديث حك:اعرتض عليه
  . مستمسك به ألحد

فيجاب عنه كون ذلك املفطر بأمر خاص ،ال باألعم ،بل قام الدليل عل أنه أريد به مجاع 
يئه مفسراً برواية أخرى عن أيب هريرة  1الرجل أفطر يف رمضان، فأمره رسول  أن رجالً وهو السائل 

ً «اهللا عليه وسلم  اهللا صلى ، »أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا
: ، فقال»خذ هذا فتصدق به«: فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرق متر، فقال. ال أجد: فقال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه، مث ما أحد أحوج مين، فضحك. يا رسول اهللا
  2.»كله«

أجيب أن االستدالل به تعلقها باإلفطار يف عبارة الراوي ـ أيب هريرة ـ إذ أفاد أنه فهم من 
ا عليه باعتبار أنه  األحوال اليت يشاهدها يف قضاءه ـ عليه الصالة والسالم ـ ،أو مسع ما يفيد أن إجيا

راوي كان يرى أن الكفارة كانت أن ال: ؛وبيانه 3إفطار ،ال باعتبار خصوص اإلفطار فيصح التمسك
ذا اللفظ ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به   4.ملوضع اإلفطار ولوال ذلك ملا عرب 

  :وأما من القياس

قاسوا أن وجوب الكفارة يف الوقاع تعلقت جبناية اإلفساد للصوم يف رمضان على وجه 
الكمال ،ال بنفس الوقاع ،وقد حتققت اجلناية يف األكل والشرب ،فوجب القول بوجوب الكفارة 
بطريق األوىل؛ ألن الكفارة وردت زجراً ،والزجر إمنا يكون يف إتيان حرام تدعوا إليه النفس ،وداعية 

                                            
  .2/343ـ شرح فتح القدير للكمال ابن اهلمام احلنفي ،1
  .718: ، رقم2/328مالك يف كتاب الصيام ،باب كفارة من أفطر يف رمضان ،رواه ـ  2
  .2/343شرح فتح القدير للكمال ابن اهلمام احلنفي ،ـ  3
تهد أليب الوليد حممد ابن ـ  4   .1/303رشد،بداية ا
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نفس إىل األكل والشرب أكثر منها إىل اجلماع ،فلما وجب يف اجلماع الزجر فألن جتب الكفارة يف ال
  .1األكل والشرب أوىل وأحرى

داللة نص الكفارة باجلماع تفيده للعلم بأن من علم استواء اجلماع واألكل كما استدلوا ب
من فوت الكف عن بعضها والشرب يف أن ركن الصوم الكف عن كلها ، مث علم لزوم عقوبة على 

جزم بلزومها على من فوت الكف عن البعض اآلخر حكما للعلم بذلك االستواء غري متوقف فيه 
ما أن املؤثر ل العلم الثالث ، ويفهم كل عامل على أهلية االجتهاد ، أعين بعد حصول العلمني حيص

  2.يف لزومها تفويت الركن ال خصوص ركن

فعية واحلنابلة إىل أن وجوب الكفارة شرعت باجلماع على ذهب الشا: مذهب عدم الوجوب
،ومل  3خالف القياس فال يقاس عليه غريه ، فلو أكل أو شرب عمداً فعليه القضاء دون الكفارة

)) من استقاء عامدا أفطر: ((ظيستندوا يف ذلك إىل نصوص يف ذلك إال حديثًا أورده املاوردي بلف
اهللا عليه وسلم ـ بالقضاء على من تقيأ عامدا يف قوله ـ عليه  وأظنه حديث الذي أمر النيب ـ صلى

وأما  4))ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه  ،فعليه القضاء  من استقاء عامدا ((الصالة والسالم ـ 
ً  :الداللة منه ، وألنه أفطر مبا ال جيب احلد بشيء  ومل يأمره بالكفارة واملستقيء عامدا كاآلكل عامدا

ً  من جنسه فوجب أن ال   .5تلزمه الكفارة كاملستقيء عامدا

أجيب أن إحلاق اآلكل عامداً باملستيقيء عامداً قياس مع الفارق ألن الكفارة وجبت يف 
ما ،والتقيء ال حيصل به ذلك ،بل حيصل نقيضه وهو  اجلماع واألكل لقصد الشهوة اليت حتصل 

واجلوع ؛وتعليل أن اإلفطار كان بشيء ال جيب فيه احلد من جنسه فال جتب فيه الكفارة ،فهو  األمل

                                            
  .3/663ة شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ،يانالبـ  1
  .2/344شرح فتح القدير للكمال ابن اهلمام احلنفي ،ـ  2
  .4/365؛ واملغين البن قدامة املقدسي،3/434احلاوي الكبري املاوردي ،ـ  3
  .2273:،رقم 3/153يف سننه يف كتاب الصيام ،باب الصائم يتقيأ، رواه الدارقطينـ  4
  .3/434احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ  5
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ا أن يف جنسها حد ،وإمنا شرعت لعلة هتك  تعليل مردود ،ألن الكفارة املوجبة بالنص ليس لكو
  . حرمة الشهر

عبادة منعت من  كل"وألن  ؛وألنه أفطر بغري مجاع فوجب أن ال تلزمه الكفارة العظمى 
، كاحلج ملا استوى حكم الوطء ، وغريه يف إجياب الكفارة "الوطء وغريه فحكم الوطء فيها أعلى 

اختص الوطء أغلظ األحكام تغليظا بإفساد احلج فكذلك يف الصوم ، ملا ساوى الوطء األكل يف 
ا عبا دة يتعلق بالوطء فيها  إفساد الصوم اقتضى أن خيتص الوطء بالكفارة تغليظا دون األكل ، وأل

ذا كفارة ، فلم يستحق تلك الكفارة مبحظور غري الوطء كاحلج ؛وألنه ال نص يف  إجياب الكفارة 
  1.وال إمجاع

هذه القاعدة يف موضعني يف هذه املسألة ويف مسألة فساد احلج باجلماع،وهي  ذكر املاوردي
أن خوف اجلماع يف احلج أقوى حىت :" سديدة إىل حد بعيد ،وكان رد اخلصم ضعيفا حنوها،وهو

 2"ال يرتفع باحللق إىل أن يطوف طواف الزيارة ،خبالف غريه من احملظورات حىت ترتفع باحللق]أنه[
ر صفو اطرادها أن الصوم خيالف احلج يف بعض األحكام ،ومنها الوقاع ،فقد أبيح ؛إال أن ما يعك

 ً   .يف رمضان خبالف احلج فيفسد احلج مىت وقع من اإلحرام إىل طواف اإلفاضة  ليال

أمس ، واحلكم يف  وال يصح قياسه على اجلماع ، ألن احلاجة إىل الزجر عنه:قال ابن قدامة 
  3.التعدي به آكد

أما :"نص عليه الكساين بقوله  بأن الزجر يف األكل أوىل من اجلماع ،وهذا مارد اخلصم 
احلاجة إىل الزجر فلوجود الداعي الطبيعي إىل األكل ، والشرب ، واجلماع ، وهو شهوة األكل ، 

كانت والشرب ، واجلماع ، وهذا يف األكل ، والشرب أكثر ألن اجلوع ، والعطش يقلل الشهوة ، ف
ً  لزجر عن األكلاحلاجة إىل ا هنا من طريق األوىل ، اه والشرب أكثر ، فكان شرع الزاجر هناك شرعا

                                            
  .3/434،صدر السابق املـ  1
  .3/665شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ، نايةـ الب2
  .4/366املغين البن قدامة املقدسي،ـ  3
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ألن الدالئل املقتضية لكون القياس حجة ،وعلى هذه الطريقة مينع عدم جواز إجياب الكفارة بالقياس 
  1.هاال تفصل بني الكفارة وغري 

  .للحنفية غري دقيق كالم األخري يومئ أن نسبة عدم جريان القياس يف العبادات 

ًا أن ما متسك به القائلون بوجوب  ّ بعد عرض ما سبق من أدلة املذاهب ومناقشتها اتضح جلي
الكفارة من النصوص تتقلب بني ضعف يف الرواية ،أو يف الدراية ،ومل يبق هلم سوى القياس ؛يف 

ن معقولية املعىن ظاهرة متسك اخلصم بأن الكفارة وردت بالنص يف الوقاع فال تتعدى إىل غريه، إال أ
يزون توقفوا، وأختم  فيها ،وهم القائلون بالقياس يف الكفارات ،وكأن األمر انقلب ،فاملانعون أجروا وا

  .املسألة بكالم القرايف وبه أرجح

ن كان بعضها ليس إصاف مناسبة جعل جمموعها علة له و إذا رتب احلكم عقب أو :"قاعدة
ً بت الكفارة عقب أوصاف غري مناسبوقد رت،مبناسب اعترب املناسب  ومناسبة وهو ،ة حنو كونه أعرابيا

فساد الصوم باجلماع واعتربه الشافعي على القاعدة ومل يوجب الكفارة باألكل وحنوه لقصوره على إ
فساد واعتربنا حنن وصف اإل،خبالف األكل اجلماع لكونه لزم إفساد صومني يف الواطئ ويف املوطوءة 

  2...".ألن التعليل بالعلة العامة أولى من الخاصة لكثرة فروعهااع وغريه الذي هو يف اجلم

  

  

  
  

  

  

                                            
  .2/99، 1986ـ  1406ـ  1:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام أيب بكر بن مسعود الكساين ،دار الكتب العلمية ،طـ  1
  .2/518الذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ،ـ  2
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  .قياس القتل باملثقل على القتل باحملدد يف وجوب القصاص:المطلب الرابع

احملدد أو باملثقل يف كتاب اجلنايات ـ اجلراح ـ ويف ثنايا الكالم بتعرض الفقهاء ملسألة القتل 
يوجبه كل نوع ، فاستحسنت قبل بيان املسألة ،أتعرض إلزالة اللبس عن عن القتل وأنواعه ،وما 

ً  بعض املفاهيم ،وبيان أنواع القتل إمجاالً   .والقتل باحملدد واملثقل تفصيال

َ الق :القصاص القود  .اصالتناصفُ يف القص قتل أو اجلرح باجلرح والتقاصوهو القتل بال دو
ه يقال أقاده السلطان من أخيه واستقدت احلاكم أي القصاص وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته ب

سألته أن يقيد القاتل بالقتيل ويف احلديث من قتل عمدا فهو قود وقتل القاتل بدل القتيل وقد أقدته 
ً ،به أقيده إقادة  فانتقم منه مبثلها  القود قتل القاتل بالقتيل تقول أقدته وإذا أتى إنسان إىل آخر أمرا

ً قيل استقادها منه    1.وأقصه األمحر فإن قتله السلطان بقود قيل أقاد السلطان فالنا

، أو هو فعل من العباد  ملزهق أي القاتل للنفس أو املميتالقتل هو الفعل ا :تعريف القتل
  2.تزول به احلياة ، أي أنه هدم للبنية اإلنسانية

  :أنواع القتل 

جرى جمرى اخلطأ، والقتل  وخطأ، وماعمد، وشبه عمد، : مخسة أنواعإىل احلنفية  القتل  أحلق
ا خادمة للبحث3بالتسبب   .؛وسأبني األنواع الثالثة األوىل أل

  :القتل العمد

ا تعمد فيه القاتل ضرب غريه بسالح، كالسيف والسكني والرمح عند احلنفية مفالعمد 
جر، والنار، والرصاص، أو ما أجري جمرى السالح يف تفريق أجزاء اجلسد، كاحملدد من اخلشب، واحل

  .واإلبرة يف مقتل

                                            
 .قود:مادة.5/3650قصص،و: ،مادة5/3771ـ لسان العرب حملمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري ، 1
  .6/217ـ الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ، 2
  .3/141ـ اللباب يف شرح الكتاب الغنيمي احلنفي املكتبة العلمية ، 3
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وذلك ألن العمد معناه القصد وهو أمر خفي ال ميكن اإلطالع عليه وال معرفته، إال بدليل 
يدل عليه، وهو استعمال اآللة القاتلة، فجعلت اآللة دليالً على القصد، وأقيمت مقامه باعتبارها 

  1.مظنة لوجوده، كما أن السفر مظنة املشقة

، : د عند الشافعية واحلنابلةتل العمالق وأما هو قصد الفعل العدوان والشخص مبا يقتل غالبًا
، كحديد وسالح وخشبة كبرية، وإ ، أو مثقل، مباشرة، أو تسببًا برة يف مقتل، أو غري مقتل  جارحٍ

لية إن حدث تورم وأمل واستمر حىت مات، أو كأن قطع إصبع إنسان، فسرت اجلراحة إىل إكفخذ و 
  2.النفس ومات

فهو أن يقصد القاتل القتل مباشرة بضرب مبحدد أو مثقل، أو تسببًا : العمد عند املالكيةو 
ّ أو غريها، كمنع طعام أو شراب قاصداً به موته، فمات، أو قصد ق، أو سبإحراق أو تغريق أو خن م

، إن فعل ذلك لعداوة أو غضب ال  على وجه جمرد التعذيب، سواء مبا يقتل غالبًا أو مبا ال يقتل غالبًا
فإن كان القتل بسبب الضرب على وجه اللعب أو التأديب فهو من اخلطأ، إن كان الضرب . التأديب

  3.بنحو قضيب، ال بنحو سيف

أن يتعمد الضرب مبا ليس بسالح وال ما أجري جمرى السالح، : عند أيب حنيفةف:شبه العمد
به ريين، أي أن القتل باملثقل يعترب شالكب أي مبا ال يفرق األجزاء، كاستعمال العصا واحلجر واخلشب

 ً   4.عمد؛ ألنه ال يقتل به غالبا

أن : وشبه العمد. القتل باملثقل كاحلجر العظيم أو اخلشبة العظيمة عمد: وقال الصاحبان
  1.واخلشب الصغريين،أو كالعصا الصغرية، أو اللطمة يتعمد ضربه مبا ال يقتل غالبًا كاحلجر

                                            
  .3/141، صدر السابق ـ امل 1
  .11/446؛ واملغين البن قدامة املقدسي، 12/34احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ ـ 2
  .4/242ي على شرح الدردير ،دار إحياء الكتب العربية ،حاشية الدسوقـ  3
  .وما بعدها 3/141ـ اللباب يف شرح الكتاب الغنيمي احلنفي ، 4
  .3/142،املرجع نفسه ـ  1



تطبیقات القیاس في العبادات : القیاس في العبادات          الفصل الثاني          المبحث الثاني  
 

 
123 

ال يغلب فيه اهلالك كالعصا واحلجر الصغريين والسوط واللطمة  وبناء عليه يكون الضرب مبا
واختلفوا يف احلجر الكبري والعصا الكبرية وحنومها،  . متفقًا على كونه شبه عمد بني أئمة احلنفية الثالثة

كاإللقاء من سطح أو جبل وال يرجى منه النجاة، فهو شبه عمد عند أيب حنيفة، عمد عند 
  1.الصاحبني

،  : شبه العمدالشافعية واحلنابلة وأما عند  هو قصد الفعل العدوان والشخص مبا ال يقتل غالبًا
كضرب حبجر خفيف أو لكمة باليد، أو بسوط، أو عصا صغريين أو خفيفني، ومل يوال بني 
، وأال يكون حر أو برد  الضربات، وأال يكون الضرب يف مقتل، أو كان املضروب صغرياً أو ضعيفًا

فإن كان شيء من ذلك فهو عمد؛ ألنه يقتل . ك، وأال يشتد األمل ويبقى إىل املوتمساعد على اهلال
 ً   2.وال قصاص يف شبه العمد، وإمنا فيه دية مغلظة. غالبا

هو القتل احلادث بغري قصد أي هو الذي ال يقصد به القتل أو الضرب، : القتل الخطأ
دابة،  ات، أو رمى شجرة أواالعتداء ال للفعل، وال للشخص، كأن وقع شخص على آخر فم

  3.فأصابت الرمية إنسانًا فمات، أو رمى آدميًا فأصاب غريه فمات

يالحظ مما سبق ذكره أن الفقهاء اتفقوا يف حالة القتل اخلطأ ،وبعض حاالت القتل العمد  
هل  : قلت البن القاسم ":قال سحنونكالقتل بسالح وحنوه ،واختلفوا يف شبه العمد فاملالكية نفته ، 

شبه العمد باطل، ": قال مالك: كان يعرف مالك شبه العمد يف اجلراحات أو يف قتل النفس؟ قال
والصحيح أنه أحلقت بالعمد ،كما اختلف اجلمهور  ؛1"وإمنا هو عمد أو خطأ وال أعرف شبه العمد

وحنوه فهو شبه عمد وإن  مع أيب حنيفة يف حقيقة شبه العمد ،فأبو حنيفة يرى أن ماعدا السالح 

                                            
  .6/221، 1985ـ  1405ـ  2:ـ الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،ط 1
ـ  1:حممد خليل عيتاين ،دار املعرفة ،ط: اج للشيخ حممد بن اخلطيب الشربيين ،اعتىن بهـ مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنه 2

حممد أمني الضناوي : منصور بن يونس البهويت احلنبلي ،حتقيق: ؛وكشاف القناع عن منت اإلقناع للشيخ 4/8، 1997ـ  1418
  .4/448، 1997ـ  1417ـ  1: ،عامل الكتب ،ط

منصور بن يونس البهويت احلنبلي : ؛ وكشاف القناع عن منت اإلقناع للشيخ 3/142لغنيمي احلنفي ،ـ اللباب يف شرح الكتاب ا 3
  .12/280والذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ، ؛ 4/449،
  .4/558، 1994ـ  1415ـ  1: املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس يف كتاب اجلراحات ،دار الكتب العلمية ،طـ  1
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وفيما يلي بيان معىن القتل .كان ثقيالً ،يف حني يرى الصاحبان واجلمهور أنه عمد موجب للقود
  .باحملدد والقتل باملثقل

إذا ضرب شخص آخر مبحدد وهو ما يقطع ويدخل يف البدن ، كالسيف ، :القتل بالمحدد
احلديد ، والنحاس ، والرصاص ، والذهب ،  والسكني ، والسنان ، وما يف معناه مما حيدد فيجرح من

 ً فمات فال  والفضة ، والزجاج ، واحلجر ، والقصب ، واخلشب ، وأمثاهلا ، فجرح به جرحا كبريا
ً . خالف بني العلماء يف أنه قتل عمد  : صغريا كشرطة احلجام ، أو غرزه بإبرة  أما إذا جرحه جرحا

ً فإن كان يف مقتل كالعني ، والفؤاد ، وأصل ا ، ألن اإلصابة بذلك يف  ألذن ، فمات فهو عمد أيضا
  1.املقتل كاجلرح بالسكني يف غري املقتل

 ضرب مبثقل كبري يقتل مثله غالباً كن  سن يطع هو ما ليس له حد جيرح وال :المثقلالقتل ب
واملطرقة ، أو حجر ثقيل ، أو خشبة كبرية ، وحد  عند مجهور الفقهاء سواء كان من حديد كالسندان
م ، وفيها : احلنابلة اخلشبة الكبرية مبا فوق عمود الفسطاط  يعين العمد اليت يتخذها األعراب لبيو

ً و دقة ، أو صخرة ، أو خشبة عظيمة أو ما أشبه ذلك مما  من هذا النوع أيضا أن يلقي عليه حائطا
 ً ً ن، ففيه القود ، أل يهلكه غالبا   2.ه يقتل غالبا

  :مذاهب العلماء في المسألة

ذهب أبو حنيفة أن القتل باملثقل ال يوجب القصاص ألنه ليس عمداً وإمنا هو شبه عمد 
واستثناء احلديد ألنه عمد  فهو إال احلديد وما يف معناه من حناس وصنجة ميزانفتجب فيه الدية 

]. 25:احلديد[ )وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس  (: ، لقوله تعاىل3يعمل عمل السالح
عن عقبة بن أوس، عن رجل، من أصحاب النيب صلى مبا روى  يف عدم القود يف القتل باملثقل ودليله

                                            
  .11/446واملغين البن قدامة املقدسي، ؛ 4/7حملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشيخ حممد بن اخلطيب الشربيين ،ـ مغين ا 1
  .11/448؛ واملغين البن قدامة املقدسي، 12/35احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ  2
شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين  نايةالب ، 7/233الكساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام أيب بكر بن مسعود ـ  3
،12/85.  
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أال وإن قتيل اخلطإ (( : خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: اهللا عليه وسلم قال
  1)) ا واحلجر، مائة من اإلبل، فيها أربعون ثنية إىل بازل عامها كلهن خلفةشبه العمد بالسوط والعص

فيه الدية، كان شبه عمد وليس  أوجب  ـ السالم الصالة عليهـ الرسول أن :وجه االستدالل
 ً   2.عمدا

حممول على املثقل الصغري ؛ ألنه ذكر العصا والسوط ، وقرن به احلجر أن احلديث  :الرد
  3.أراد ما يشبههماعلى أنه  فدل.

صلى اهللا  - بظاهر ما رواه الزهري عن سعيد بن املسيب عن ابن أيب هريرة أن النيب  استدل
  . 4ال قود إال بالسيف: قال  -عليه وسلم 

  5.أنه ليس هناك ما يوجب القود إال ما كانت أداة القتل السيف وحنوه أي احملدد :وداللته 

  6.؛ ال أنه القتل ال يكون إال بهال يكون إال بالسيف ظاهره حال استيفاء القود أنه :أجيب

ا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها فقضى : عن املغرية بن شعبة قال  ضربت امرأة ضر
  .7بديتها على عصبتها - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  

                                            
،والنسائي يف كتاب القسامة ،باب ذكر ) حسن( 4547: ،رقم 821:ـ رواه أبو داود يف الديات ،باب الدية كم هي؟ ،ص 1

اء ،ص ذَّ َ   .4794: ،رقم 732: االختالف على خالد احل
م 2   .32/339، 1983ـ  1404ـ  2: وعة من العلماء ،طبعة ذات السالسل ،طـ املوسوعة الفقهية الكويتية 
  .11/448املغين البن قدامة املقدسي،ـ  3
مرتوك؛ وابن ماجة يف  :سليمان بن أرقم : قال الدراقطين 3109: ،رقم 4/70ـ رواه الدارقطين يف كتاب احلدود الديات وغريه ، 4

  ".ضعيف جدا:"،وقال األلباين 2667: ،رقم 453: كتاب الديات ،باب ال قود إال بالسيف ،ص
  .10/243ـ تكملة شرح فتح القدير ، حاشية علي القاري ،5
  .12/37احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ،ـ  6
  .1682:،رقم 697: ـ رواه مسلم يف كتاب القسامة واحملاربني ،باب دية اجلنني ،ص 7
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والعاقلة ال أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ملا قضى بالدية على العاقلة  :ووجه االستدالل منه
  .1وأن العمد يكون مبا فوقه ،على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد  فدلَّ  ،حتمل العمد

  .أن القتل بعمود الفسطاط شبه عمد وهو ثقيل ،وعليه فال جيب القصاص باملثقل دل

ل بن مالك بن نابغة عمرو بن دينار عن طاوس عن محََ روى ابن جريج عن نوقش هذا مبا 
كنت بني جاريتني يل يعين زوجتني فضربت إحدامها األخرى مبسطح ، واملسطح عمود : الكاليب قال 

ة عبد أو يف اجلنني بغر ((–صلى اهللا عليه وسلم  -اخليمة ، فقتلتها وما يف جوفها ، فقضى رسول اهللا 
ألنه أجنيب من املرأتني ، ومحل بن مالك زوج : وال يعارض حديث املغرية .  2))قتلتأمة ، وأن 

  3.الضرتني ، فكان حباهلما أعرف

وكبرية يف وجوب القود ،  ]اآلداة[ أنه ملا مل يقع الفرق يف احملدد بني صغرية: وأما القياس
اب عنه أنه صغري احملدد فاجلو  4.اقتضى أن ال يقع الفرق يف املثقل بني صغرية وكبرية يف سقوط القود

  5.ا ويقتل كبريه يف الغالب فافرتقاوكبريه يقتل غالبا فجمع بينهما ، وصغري املثقل ال يقتل غالب

،فكان ستدل له باآللة املستعملة د وهو أمر خفي يهذا أنه ملا كان القصاص معلال بالقص رد
  .النفس غالبا وقصد العدوان فيه ظاهرلحق به املثقل باعتباره تزهق به باحملدد اتفاقا ،فوجب أن ي

ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وأبو يوسف وحممد من احلنفية إىل أنه :مذهب الجمهور
قتل به غالبًا فصار كاآللة املوضوعة له ،واملالكية قالوا أنه عمد إذا  ألنه املثقل ي عمد موجب للقصاص

 ً قتل مظلوما فقد  ومن(: قول اهللا تعاىل  اجلمهور دليلو .1كان عدوانًا ،خبالف إذا كان لعبًا وتأديبا
                                            

  .4/443منصور بن يونس البهويت احلنبلي ،: ـ كشاف القناع عن منت اإلقناع للشيخ 1
؛والنسائي يف كتاب القسامة ،باب قتل املرأة باملرأة  4572:،رقم 825: ـ رواه أبو داود يف كتاب الديات ،باب دية اجلنني ،ص 2

  .وهو صحيح اإلسناد.4739: ،رقم 724: ،ص
  .12/37ن علي بن حممد املاوردي ،احلاوي الكبري أليب احلسـ  3
  .12/36،املرجع نفسه ـ  4
  .12/37،املرجع نفسه ـ  5
؛ومغين احملتاج إىل  12/279؛ والذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ، 12/92شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ، نايةـ الب 1

  .11/447؛ واملغين البن قدامة املقدسي، 4/7، معرفة ألفاظ املنهاج للشيخ حممد بن اخلطيب الشربيين



تطبیقات القیاس في العبادات : القیاس في العبادات          الفصل الثاني          المبحث الثاني  
 

 
127 

ً ل جعلنا روى أبو . فوجب أن يكون لوليه القود  وهذا قتل مظلوماً ]  33: اإلسراء [  ) وليه سلطانا
ن ؛ ي، فهو خبري النظر  يلقته ومن قتل ل (( : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: هريرة ، قال 

  .1))ي ، وإما يقادإما يودَ 

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح فرضخ 
ا رمق فقال هلا  -صلى اهللا عليه وسلم  - رأسها يهودي حبجر ، فدخل عليها رسول اهللا  من : و

قتلك ؟ وذكر هلا مجاعة وهي تشري برأسها إىل أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم فأمر به رسول 
ه لنقض عهده ال لقتله فعنه إمنا قتل: اعرتاض. 2فقتل بني حجرين -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا

  : ه من وجهنيجواب

  . عليه  أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون حمموالً : أحدمها 

  3.على أنه مماثلة قود ال لنقض عهده أنه ملا قتله مبثل ما قتل من احلجر دلَّ : والثاين 

فوجب أن يستحق فيه ،أن املثقل أحد نوعي ما يقصد به القتل يف الغالب : القياسومن 
يف حمدده  وألن ما وجب القود . "ألنه يقتل غالبا ، فأشبه احملدد: " قال ابن قدامةالقود كاحملدد ،

  4.وجب يف مثقله كاحلديد

أن القود موضوع حلراسة النفوس كما قال اهللا :ومن جهة سد الذرائع والقصد من التشريع
فلو سقط باملثقل ملا احنرست النفوس ، ولسارع  ] 179: البقرة [ )ولكم يف القصاص حياة( : تعاىل 

ً . كل من يريد القتل إىل املثقل ثقة بسقوط القود    1.وما أدى إىل إبطال معىن النص كان مطرحا

                                            
؛ومسلم يف كتاب احلج ،باب حترمي  6880:،رقم 4/268،...تيل،باب من قتل له قـ رواه البخاري يف كتاب الديات  1

  .1355:،رقم 536:،ص...مكة
القسامة ،باب ثبوت ؛ومسلم يف كتاب 6877:،رقم 4/268رواه البخاري يف كتاب الديات ،باب إذا قتل حبجر أو عصا ،ـ 2

  .1672:،رقم 692:،ص....القصاص يف القتل باحلجر وغريه
  . 12/36ـ احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ، 3
  .11/448، واملغين البن قدامة املقدسي، 12/37، صدر نفسهاملـ  4
  .12/37ـ احلاوي الكبري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي ، 1
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دَّ  االختالف يف اآللة اليت هي مظنة: اعرتاض ُ أنه مل : وجود القصد وعدمه يؤثر يف احلكم ؛ر
وملا كان القصد يف القصاص حفظ .يعترب ذلك ،ألن ملا كان املثقل يقتل به غالبًا نزل منزلة احملدد

  . الدماء فكان املعول عليه يف القصاص هو العمد والعدوان

ل النتفاء الفارق بينه تبني من عرض األدلة ومناقشتها أرجحية القول بالقود يف القتل باملثق
  .وبني احملدد يف حصول اهلدف وهو القتل العدوان
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  خاتمة

ّ قبل أن أضع قلم البحث يف هذا املو  ة ،جيدر يب أن أمجع ما ضوع القيم واملثري من نواحي عد
توصلت إليه من نتائج تكون ملخصا عاما للموضوع ،وأقتصر على األهم منها إذ اجلزئيات مندرجة 

ا   .يف الكليات،ودونك بيا

  .القياس يف اللغة يطلق على التقدير ،وزاد األصوليون معان أخر ،حلقت إىل سبع معانـ  1

ـ اختلف العلماء يف القياس إىل وجهتني ،فمنهم من اعتربه قاعدة كلية الستنباط األحكام  2
تهد   .،ومنهم من اعتربه مثرة عمل ا

ـ ولكل منها شروط حمل ـ أن للقياس أركان أربعة ـ األصل والفرع وحكم األصل والعلة  3
  .اتفاق ،وأخرى حمل خالف

: ـ اختلف العلماء يف حجية القياس اختالفا كبرياً ، ، وميكن إرجاع املذاهب إىل قسمني 4
ً .مثبت ومنكر   .والراجح جواز التعبد به عقالً ،ووجوب العمل به شرعا

امع ،وباعتبار ذكر ـ للقياس أقسام على عدة اعتبارات ،كاعتبار القوة والضعف ،ودرجة اجل 5
  .العلة وعدمها

ـ العبادة تطلق على التذلل واخلضوع ،والتعبد معناه التنسك يف اللغة؛ وأما يف االصطالح  6
عام وخاص ،واألخري حمل الدراسة ؛وأما التعبد يف االصطالح فله معنيان كذلك :فالعبادة هلا معنيان 

يا ،و :،فاألول   .اآلخر عدم معقولية املعىن وهو األشهرالوقوف على احملدود الشرعي أمرا و

أمهها احملبة والرجاء واخلوف ،وأما باملعىن اخلاص :ـ العبادة باملعىن العام مؤسسة على أركان  7
  .فتختلف على اختالف نوع العبادة 

  .ـ للعبادة تقسيمات كثر على حسب نوعها وبأي جارحة من العبد تعلقت 8
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ب فيه األصوليون وعلماء الكالم ،والراجح فيه جواز تعليل ـ تعليل أفعال اهللا وأحكامه كت 9
  .الشرع مبصاحل العباد تفضالً وإحسانًا ،وهو مذهب اجلمهور

ـ اختلف العلماء يف تعليل العبادات خاصة ،واجلمهور على عدم التعليل بناء على أن  10
اريا فيها ،ومن نظر يف دواوين األصل فيها التعبد دون االلتفات إىل املعاين ،وفريق آخر يرى التعليل س

الفقه يرى الكثري من التعليل،إال أنه بعض األحكام كان تعليلها ضعيفا خلفاء املعىن ،وتندرج غالبًا يف 
  .قسم الضبط واحلسم

ـ القياس يف العبادات ليس يف أصوهلا ،إذ القياس قي األصول ممتنع ،ودور القياس إعطاء  11
ن إثبات أصل بالقياس ،ويلحق به كيفية العبادة ووقتها لتعذر املعىن للفرع عنه حكم األصل ،وال ميك

،وخمالفة النص واإلمجاع ؛وعليه فالبحث كان دائرا يف أحكام العبادات اليت تستجد فيها حوادث ومل 
  .يعرف حكمها بعدُ 

ـ أحلقت مبوضوع القياس يف العبادات القياس يف الرخص واحلدود والكفارات لعامل  12
  .يف كل ،ومتاثل األدلةالتعبد 

جميز اإلجراء ،ومانع منه ،وبتتبع أدلة املانع : ـ اختلف العلماء يف املوضوع إىل فريقني 13
  .اتضح جليًا أن أكرب مستند يف الباب هو عدم معقولية املعىن يف العبادات

ا شبهة عدم املعقولية ،وأتبعها بأدلة أخرى ت 14 يز مناقشات فند  ؤكد جواز ـ وجه الفريق ا
  .فالراجح هو جواز القياس في أحكام العباداتاجلريان ،واضطرار املانع إليه يف عدة مسائل ،وعليه 

ا منها ما كان القياس جليا فيها ويعترب هو الدليل املعتمد ،ومسائل  15 ـ األمثلة اليت أورد
  .أخرى كان القياس مبنزلة تضافر األدلة 

ال فيه عدة إشكاالت تصلح أن تكون دراسات ويف اخلتام أفتح آفاقا ملواصلة  البحث فا
  .أي أنواع القياس اجلاري يف مسائل العبادات ،والقياس يف العبادة وعالقته بالبدعة: منها:
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هذا ما وفقت عليه يف البحث ،فإن كان صوابًا فمن اهللا ـ تعاىل ـ وحده ـ ،وإن كان خطأ فمن 
  .نفسي ومن الشيطان الرجيم

نا حممد وسلم  أمحد اهللا ـ ّ تعاىل ـ ابتداء وانتهاء الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى اهللا على نبي
  .تسليمًا كثرياً،وعلى آله وصحبه ،ومن اتبعه بإحسان إىل يوم الدين

  . سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله أنت أستغفرك وأتوب إليك
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  فهرس اآليات
  الصفحة                                                                               اآلية مع الرقم

  سورة الفاتحة

  .51، 49............................).......................................5( دإياك نعب

  البقرةسورة 

  .18)...........................................................282( نياستشهدوا شهيدو 

  .34...............................).................169( على اهللا ما ال تعلمونوا وأن تقول

  .57............)............................................218( جون رمحت اهللار ئك يولأ

  .61.......)............................177( قبل املشرق واملغرب أن تولوا وجوهكم ليس الرب

  .81)...........................................183( وا كتب عليكم الصيامنذين آملا ايا أيه

ا خذ من دون اهللا أندتن الناس من يمو    .62.........................).................165(ادً

ن باملعروفسوعلى املولود له رزقهن وك   .64......................)...................233( و

ً و  بالليل ملذين ينفقون أمواهلا   .64)...................................274( ا وعالنيةالنهار سر

  .63)...........................................183( وا كتب عليكم الصيامنها الذين آمييا أ

  .127).....................................................179(  القصاص حياة ولكم يف

  سورة آل عمران

  .74)......................................................159( ة من اهللا لنت هلممحفبما ر 

 .68.............)................40(  عاقريت وامرأربالك  غالم وقد بلغينيلون ك يأىنل رب اق
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  .65.......................)............97( ع إِليه سبيالا من استط على الناس حج البيت وهللا

  .62)................................................. 192( خلق السماوات واألرض إن يف

  .57)....................................................31( حتبون اهللا فاتبعوين كنتمإن   قل

  سورة النساء

  .34، 24)..................59(م الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منك يا أيها

ا إال خطأتما كان ملؤمن أن يقو    .64..................................)...........92( ل مؤمنً

  .65......)........95( اهدون يف سبيل اهللا غري أويل الضرر وانيال يستوي القاعدون من املؤمن

 .73)...................101( كم جناح أن تقصروا من الصالةيوإذا ضربتم يف األرض فليس عل

  سورة المائدة

  .56)........................................54( منكم عن دينه دأيها الذين آمنوا من يرتد اي

  .74)............................160( بات أحلت هلميين هادوا حرمنا عليهم طذفبظلم من ال

  .73).................................................38( اوالسارقة فاقطعوا أيديهم والسارق

  .63....................)..........6( موهكجلوا و سالصالة فاغ إذا قمتم إىل الذين آمنواا يا أيه

  .62).................................................23( كنتم مؤمنني لوا إنكوعلى اهللا فتو 

  .26)..........................................................3( نكمدي م أكملت لكمو الي

  األنعامسورة 

  .33).....................................................38( ءالكتاب من شي يف ناطر ما ف
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  .64.............)..................162( يت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملنيقل إن صال

  .34........)............................................................154( ءيلكل ش

  سورة األعراف

  .61).............................54( واألرض يف ستة أيام إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات

  سورة التوبة

  .82، 64.........................)............................103( هلم صدقةاخذ من أمو 

  .73..............)............................28(امون جنس فال يقربوا املسجد احلر كا املشر منإ

 .65........).................41( ا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللاو وجاهد انفروا خفافا وثقاال

  .56)..............................................24( ؤكم وأبناؤكم وإخوانكماقل إن كان آب

م ال   .52...............................).............120( يصيبهم ظمأ وال نصب ذلك بأ

  سورة يونس

 .112........................................................)...92( اليوم ننجيك ببدنكف

  سورة هود

  . 100).........................................6( ا األرض إال على اهللا رزقهيفوما من دابة 

  سورة يوسف

  .23)............................................................43.(إن كنتم للرؤيا تعربون

  .101)..............................................................31(  فلما رأينه أكربنه
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  سورة الرعد

  .68.............................).........................41( حلكمه بحيكم ال معق واهللا

م وخيافون سوء احلس  .58....................................)...........21( ابوخيشون ر

  .34....................................................).............16( شيء لك لقاخ

  سورة النحل

ً ت   .33).................................................................89( لكل شيء بيانا

  سورة اإلسراء

  .44................................................)................23( فال تقل هلما أف

  .34...........................)..........................36( يس لك به علما لم فقوال ت

  .57، 56)........................................58ـ  57( لذين زعمتم من دونهوا اقل ادع

  .83)....................................................79( ومن الليل فتهجد به نافلة لك

 ً ِ  ومن قتل مظلوما ً فقد جعلنا لول   .127)........................................33(  يه سلطانا

  سورة الكهف

ً بلقاء ر  افمن كان يرجو    .57............................)..........110( اه فليعمل عمالً صاحل

  سورة مريم

  .17..........................................................).....12( اي وآتيناه احلكم صب

  سورة طه
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  .83)...............................................132( ابالصالة واصطرب عليه أهلك روأم

  .83،  81)........................................................14( يوأقم الصالة لذكر 

  سورة األنبياء

  .67....................................)..............23( ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

  سورة الحج

  .82).............................................................27( أذن يف الناس باحلجو 

م ظلمالأذن    .74...........................................).........39( واذين يقاتلون بأ

  .63)....................................77( اسجدوا واعبدوا ربكموا و عكن آمنوا ار ييا أيها الذ

  سورة المومنون

م مشفقون نإن الذين هم م   .58............................).........61إىل  57( خشية ر

  سورة النور

 .73).....................................2( والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ةالزاني

  .74)......................................................28( واقيل لكم ارجعوا فارجع وإن

  سورة الفرقان

  .55................................................................)....63( د الرمحناوعب

  سورة العنكبوت

  .81...............................)...45( رى عن الفحشاء واملنكهالصالة إن الصالة تن وأقم
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  سورة األحزاب

ا كث وايها الذين آمنأا ي ً ً اذكروا اهللا ذكر   .63)...........................................43(ا  ري

  .68................)..........................35(اتؤمنني واملؤمنوامل اتن املسلمني واملسلمإ

  سورة فاطر

  .63)...........................................29( اهللا وأقاموا الصالة ابإن الذين يتلون كت

  .59.......................................)............28( اءده العلمااهللا من عبى إِمنا خيش

  .ص :سورة

  .62.......................................).......29( رك ليدبروا آياتهابم أنزلناه إليككتاب 

  سورة الزمر

  .61................................................)......44( ون اهللا شفعاءد نمأم اختذوا 

ا وقائآن أمن هو قانت ً اء الليل ساجدً   .59)..............................................9( ام

  .57..................................)..........53( ن أسرفوا على أنفسهميقل يا عبادي الذ

  سورة غافر

  .63)..................................................60( بكم ادعوين أستجب لكمر وقال 

  سورة الشورى

  .34).........................................10( فحكمه إىل اهللا  يءاختلفتم فيه من شوما 

  سورة الزخرف
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  .48)................................................................81( فأنا أول العابدين

  سورة محمد

  .14.........................)...18( اغتة فقد جاء أشراطهب عة أن تأتيهما السالفهل ينظرون إ

  .34)...............................................................12( إن بعض الظن إمث

  .35)..................................01( ني يدي اهللا ورسولهوا بآمنوا ال تقدم نالذي ايا أيه

  سورة النجم

  .34)...................................................28( ئاً ال يغين من احلق شي نوإن الظ

  سورة الحديد

  .124............................)..........25(  احلديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس اوأنزلن

  سورة الحشر

  .74..............)...............07... ( للله وللرسو فما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى 

  23.................................................).........02(".اريا أويل األبص وافاعترب 

  سورة الجمعة

  .64)...............09( ذكر اهللا صالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىللا الذين آمنوا إذا نودي لهيأا ي

  سورة الطالق

  .74.............................).......12( األرض مثلهناهللا الذي خلق سبع مساوات ومن 

  سورة المدثر
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 .101........................................................)............03( وربك فكرب

  سورة الفجر

  .48.............................................................)...29(ي عباديففادخلي 

  ة العلقسور 

  .82..........)................................. 07( ليطغى  أن رآه استغىن إن اإلنسان كال

  .83)..................................................................19( واسجد واقرتب

  سورة البينة

  .62)....................................05( لصني له الدين حنفاءليعبدوا اهللا خم ا إالو وما أمر 
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  رس األحاديث واآلثارفه

  :الصفحة:                                                                            الحديثطرف 

 .113...................................................أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط

  .28......................................................لداجتمع رأي و رأي عمر يف أم الو 

  .97................................................................ادرءوا احلدود بالشبهات

  .38......................................أتاك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اإذ

 .113......................................................أجيء أنا وغالمإذا خرج حلاجته، 

  .108...........................................ىإذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صل

  .29................................................اعرف األشباه والنظائر وقس األمور برأيك

 .113.....................................................مخسا مل يعطهن أحد قبليأعطيت 

  .28.................................................أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا

  .125.....................شبه العمد بالسوط والعصا واحلجر، مائة من اإلبل أأال وإن قتيل اخلط

  .79............................................أما واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع

  .62........................................أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا

  .83.................................ن ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءإن أقرب ما يكون العبد م

 .65..............................................................إن اهللا كتب عليكم احلج،

  .116............................................أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال أفطر
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  .115................................................................إمنا أنا لكم مبنزلة الوالد

  .75......................................................إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين

  .75......................................................إمنا جعل االستئذان من أجل البصر

  .99.........................................................كان يكفيك أن تصنع هكذاإمنا  

يتكم من أجل الدافة   .74..............................................................إمنا 

  .36.......................................إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة

  .36...........................................................إمنا يلبس هذا من ال خالق له

  .59.........................................................إين أتقاكم هللا وأشدكم له خشية

م أعداء السنن   .31.................................................إياكم وأصحاب الرأي فإ

  .31........................................................................إياكم واملقايسة

  .31.........................................................................إياكم واملكايلة

  .53..........................................له إال اهللاشهادة أن ال إ :بين اإلسالم على مخس

  .52.......................................................تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة

  .37.......................................................تفرتق أميت على بضع وسبعني فرقة

ن حالوة اإلميان   .56.................................................ثالث من كن فيه وجد 

  .127.....................................جارية كان عليها أوضاح فرضخ رأسها يهودي حبجر

  .63......................................................................الدعاء هو العبادة
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  .65................................................................دينار أنفقته يف سبيل اهللا

  .53.....................................................................رأس األمر اإلسالم

اهد يف سبيل اهللا   .52.......................................الساعي على األرملة واملسكني كا

 .106................................................................سلم من ثالث ركعات

  .63...............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي

 .105....................................صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليت العشي

نَّة ُ   .81............................................................................الصيام ج

 ُ ا بعمود ف ْ ضربت امرأة ضر   .125.....................................................طاطس

  .64...................................ؤخذ من أغنيائهمفأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة ت

  .64...................................رض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر صاعاف

 .106........................................................فلما صلى ركعتني قام ومل جيلس

 .108......................................................من صالة الظهر وعليه جلوس قام

  .39........................................................القياس شؤم وأول من قاس إبليس

  .126.....................................................كنت بني جاريتني يل يعين زوجتني

  .25.............................أقضي بكتاب اهللا،: ، قال»تقضي إذا عرض لك قضاء؟ كيف

  .75.......................................................................ال ضر وال ضرار

  .125...................................................................ال قود إال بالسيف
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  .58............................................ويصلي ولكنه الرجل يصوم،ال يا ابنة الصديق

  .60..............................................ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن

ّ ال ميوت   .57.................................................أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه ن

  .30........................................لقد رضيه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  لديننا

انا أن نستقبل القبلة لغائط  .113......................................................لقد 

 .106......................................................سجدتان بعد ما يسلم لكل سهو

  .31.........................................لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن اخلف أوىل

م بالسواك   .75...................................................لوال أن أشق على أميت ألمر

  .39........................................................ليس عام إال والذي بعده شر منه

  .79...........................................ما بالُ احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة

 .101.........................................................................ماذا صنعت

  .68................................................مالنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال؟

  .118................................................................من استقاء عامدا أفطر

  .118........................................................فعليه القضاء من استقاء عامدا

  .116...............................................من أفطر يف رمضان فعليه ما على املظاهر

  .43............................................................من أن أعتق شركا له يف عبد

 .110...................................................................ها قبل التماممن س
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  .18...............................................................من شهد له خزمية فحسبه

  .26.........................................................هششت يوما فقبلت وأنا صائم 

 .106............................................حدكم يف صالته فليتحر الصوابأوإذا شك 

  .109............وكان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجود السهو قبل السالم

  .127....................................................ومن قتل له قتيل ، فهو خبري النظرين

  .57.....................................................يا ابن آدم ، إنك ما دعوتين ورجوتين

  .75.......................................................يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا
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  :فهرس المصادر والمراجع

،الطبعة  ةهر القا سعد كتاب الطبقات الكبري ،حتقيق علي حممد عمر ،نشر مكتبة اخلاجنيابن  )1
  .2001ـ  1421:األوىل 

شعبان حممد :اج شرح املنهاج لعلي بن عبد الكايف السبكي وولده ،حتقيق وتعليق داإل )2
  .1981ـ  1/1401:إمساعيل ؛الناشر مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ،ط

والرخص بالقياس ،صاحلة ناصر عسريي ـ رسالة ماجستري جبامعة  إثبات احلدود والكفارات )3
  .ه1431: موسم  ) السعودية(امللك خالد 

ـ  1: عبد الكرمي بن علي النملة ،مكتبة الرشد ،ط: إثبات العقوبات بالقياس للدكتور )4
1410 .  

حكام يف أصول األحكامأبو احلسن علي بن أيب علي اآلمدي عبد الرزاق عفيفي دار اإل )5
  .2003ـ1/1424:الصميعي ط 

  .حياء أليب حامد الغزايل ،دار الشعباإل )6
 2:سامي بن العريب األثري ،دار الفضيلة ،ط:إرشاد الفحول حملمد بن علي الشوكاين ،حتقيق  )7

  .2003ـ  1424ـ 
  .حممد الدايل ،مؤسسة الرسالة:أدب الكاتب أليب حممد عبد اهللا بن قتيبة ،حتقيق )8
أبو الوفا األفغاين ،نشر جلنة : حممد بن أمحد السرخسي ،حققهأصول السرخسي أليب بكر  )9

  .إحياء املعارف النعمانية
  1986،1ـ1/1406:للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،ط،أصول الفقه اإلسالمي  )10
أعالم املوقني البن قيم اجلوزية ،قرأه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور آل سلمان ؛دار ابن  )11

  1423ـ 1اجلوزي ،ط 
عمر : مراجعة،بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشيلبحر احمليط يف أصول الفقه ال )12

  .1992ـ  2/1413:سليمان األشقر ،ط
تهد لإلمام أيب الوليد حممد ابن رشد القرطيب ،دار املعرفة ،ط )13 ـ  1402ـ  6: بداية ا

1982. 
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دار الكتب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لإلمام أيب بكر بن مسعود الكساين ، )14
  .1986ـ 1406ـ  1:العلمية ،ط

حممد زكي : بذل النظر يف األصول حملمد بن عبد احلميد األمسندي ، حتقيق وتعليق د )15
  .1992ـ  1412ـ  1:عبد الرب ،مكتبة دار الرتاث ،ط

عبد العظيم الديب /د:الربهان يف أصول الفقه ألمام احلرمني عبد امللك اجلويين ،حتقيق )16
  .ه1399:األوىل ،الطبعة القطرية 

عبد اهللا :علي بن أيب بكر اهليثمي ،حتقيق: بغية الرائد يف حتقيق جممع الزوائد للحافظ )17
  . 1994ـ  1414ـ  1:حممد الدرويش،دار الفكر ،ط

  . 1990ـ  1411ـ  2:بيانة شرح اهلداية أليب حممد حممود العيين ،دار الفكر ،طال )18
اق احلسيين، الزَّبيدي حملتاج العروس  )19 د بن عبد الرزّ ّ جمموعة من احملققني : احملقق،م

  .دار اهلداية: الناشر
حممود إبراهيم زايد ،دار : حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق:تاريخ الصغري لإلمامال )20

  .1986ـ  1406ـ  1:املعرفة ،ط
عبد احلميد /د:قتحصيل من احملصول لسراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي ،حتقيال )21

  .1988ـ  1408ـ  1: علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،ط
ختريج الفروع على األصول ـ دراسة تارخيية منهجية تطبيقية ـ لعثمان بن حممد األخضر  )22

  .1998ـ  1419ـ  1:شوشان ،دار طيبة ،ط
حممد أديب صاحل :ختريج الفروع على األصول لإلمام حممود بن أمحد الزجناين ،حتقيق )23

  .1398ـ  2:مؤسسة الرسالة ،ط،
  .1947حممد مصطفى شليب ،مطبعة األزهر  :تعليل األحكام للدكتور )24
البحر احمليط أليب حيان األندلسي ،دراسة وحتقيق جمموعة من علماء األزهر ،دار  )25

  .1993ـ  1413ـ  1:الكتب العلمية ،ط
  .1984للنشرـ اشور،الدار التونسية حممد الطاهر بن ع: التحرير والتنوير للشيخ )26
ـ  1:عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر ط:لطربي ،حتقيق دجامع البيان ل )27

  2001ـ  1422
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تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل ابن كثري الدمشقي ،حتقيق جمموعة من  )28
  .2000ـ  1421ـ  1:العلماء ،مؤسسة قرطبة ،ط

أمحد بن علي ابن حجر :يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري للحاظ تلخيص احلبري )29
 .1995ـ  1416ـ  1:حسن بن عباس بن قطب ،مؤسسة قرطبة ،ط:العسقالين ،اعتىن به

حممد بن علي بن : التمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلواذاين احلنبلي ،حتقيق )30
  1985ـ  1406ـ  1: م القرى ،طإبراهيم ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث ،جامعة أ

ـ  1: توضيح األحكام من بلوغ املرام للشيخ عبد اهللا البسام ،مكتبة األسدي ،ط )31
  .2003ـ  1423

  .1351:تيسري التحرير حملمد أمني بادشاه ،مطبعة مصطفى احلليب ،طبعة )32
  .ثمر الداين شرح رسالة أيب زيد القريواين للشيخ صاحل عبد السميع األزهريال )33
أيب األشبال :يان العلم وفضله لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب ،حتقيقجامع ب )34

  .1994ـ  1414ـ  1:الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،ط
عبد املنعم خليل :مجع اجلوامع يف أصول الفقه لإلمام عبد اهللا بن علي السبكي ،تعليق )35

 .2003ـ  1424ـ 02:إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط
ـ  1:جهود املالكية يف تقرير توحيد العبادة لعبد اهللا بن فهد العرفج ، دار التوحيد ،ط )36

  .2007ـ  1428
  .1285حاشية اإلزمريي على مرآة األصول ،مطبعة احلاج حمرم أفندي البوسنوي ـ  )37
حاشية البدخشي على شرح اإلسنوي على منهاج األصول للبيضاوي ؛طبعة حممد  )38

  .صبيح وأوالده ـ مصر
  .شية الدسوقي على شرح الدردير ،دار إحياء الكتب العربيةحا )39
  .حممد املاوردي نح خمتصر املزين أليب احلسن علي باوي الكبري شر احل )40

عادل أمحد عبد املوجود،دار الكتب العلمية :علي حممد معوض والشيخ:الشيخ:،حتقيق
 .1993ـ  1414ـ  1: بعةطال،
ـ  1: السيد سابق ؛دار اجليل ،ط: الدهلوي ،حققهحجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا  )41

  .2005ـ 1426
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حجية القياس حملسن محيد حمسن النمري ،رسالة ماجستري جبامعة أم القرى ؛إشراف  )42
 .1982ـ  1402حممد أمحد الدمهي ،

املبارك ؛دار الفكر املعاصر  زنما:دود األنيقة للشيخ زكرياء األنصاري حتقيق داحل )43
  .1991ـ1411ـ 1:بعةطال،
الصادق بن عبد الرمحان الغرياين ،دار ابن : كم الشرعي بني النقل والعقل للدكتوراحل )44

  .2006ـ  1427ـ  1:بعةطالحزم ،
 حممد ربيع هادي املدخلي ،مكتبة لينة: كمة والتعليل يف أفعال اهللا ـ تعاىل ـ للدكتوراحل )45

 .،بدون تاريخ
  .،مكتبة اإلميان وزيةداء والدواء البن قيم اجلال )46
حنان يونس حممد القدميات ؛دار /دراسات يف القياس األصويل ، د )47

  .بعةاألوىلطالالنفائس،
أمحد بن علي ابن حجر العسقالين :الدراية يف ختريج أحاديث  اهلداية للحافظ )48

  .السيد عبد اهللا هاشم اليماين ،دار املعرفة:،تعليق
حممد حجي،دار الغرب / د:،حتقيق ذخرية لإلمام أمحد بن إدريس القرايفال )49

  .1994ـ  1:اإلسالمي،ط
ا بالقياس للدكتورال )50 عبد الكرمي بن علي النملة ،مكتبة الرشد : رخص الشرعية وإثبا

  .1990ـ  1410ـ  1: ،ط
: ردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب حملمد بن حممود البابريت احلنفي ،حتقيقال )51

  .2005ـ  1426ـ  1: الرشد ،طضيف اهللا بن صاحل العمري ،مكتبة 
عبد املعطي أمني /د:ستذكار لإلمام أيب عمر ابن عبد الرب األندلسي ،اعتىن بهاال )52

 .1993ـ  1413ـ  1:قلعجي ،دار قتيبة،ط
مشهور بن حسن آل : ،اعتىن به سنن ابن ماجه أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين )53

  .بعة األوىلطالسلمان ،مع ذكر حكم األلباين ،مكتبة املعارف ،
مشهور بن حسن : سنن أيب داود لإلمام سليمان بن األشعث السجستاين اعتىن به )54

  .آل سلمان ،مع ذكر حكم األلباين ،مكتبة املعارف 
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شهور بن حسن آل م: سنن الرتمذي لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي ، اعتىن به )55
 .األوىل سلمان ،مع ذكر حكم األلباين ،مكتبة املعارف ،الطبعة

  .سنن الدارقطين  ، حققه شعيب األرنؤوط ومجاعة ،مؤسسة الرسالة )56
رام الدارمي ،حتقيق:سنن الدارمي للحافظ )57 حسني سليم أسد الداراين : عبد اهللا بن 

  .2000ـ  1412ـ  1:،دار املغين ،ط
عبد املعطي أمني قلعجي : سنن الصغري أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي احملققال )58

  م1989 - هـ 1410: جامعة دراسات اإلسالمية، ـ باكستان ط: ،نشر
  1:سنن الكربى للبيهقي ؛ مطبعة جملس املعارف النظاميبة ، اهلند طال )59
حسن آل مشهور بن : سنن النسائي لإلمام أمحد بن شعيب النسائي ، اعتىن به )60

  .1:سلمان ،مع ذكر حكم األلباين ،مكتبة املعارف ،ط
شرح العمد أليب احلسني البصري ،حتقيق عبد احلميد بن علي أبو زنيد ،دار املطبعة  )61

  .1410ـ  1:السلفية ،ط
  2004ـ  1424شرح تنقيح الفصول لإلمام أمحد بن إدريس القرايف ، دار الفكر ـ  )62
،وعله حواش ،دار )ابن اهلمام احلنفي ( د الواحد شرح فتح القدير لإلمام حممد بن عب )63

  .2003ـ  1424ـ  1:الكتب العلمية ،ط
شرح خمتصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف ،حتقيق عبد اهللا بن  )64

  .1990ـ  1410ـ  1:احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 
واش ؛حتقيق حممد حسن شرح خمتصر املنتهى األصويل لعضد الدين اإلجيي ،وعليه ح )65

  2004، 1424ـ1/حممد حسن إمساعيل ؛دار الكتب العلمية ،ط
ـ  1390محد الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد ـ : شفاء الغليل أليب حامد الغزايل ،حتقيق )66

1971  
إلمساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق أمحد عبد الغفور عطار دار العلم  :صحاح ال )67

  .نلبنا –بريوت  -للماليني 
  1/1400خاري ، ؛املطبعة السلفية ، طالبصحيح  )68
ـ  1419طبعة بيت األفكار الدولية ، أبو صهيب الكرمي:اعتىن به صحيح مسلم  )69

1998  
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ـ  1416ـ  24:عبادة يف اإلسالم للدكتور يوسف القرضاوي ،مكتبة وهبة ،طال )70
1995.  

،دار الفرقان  حممد بن سعيد رسالن: عبودية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،تعليق وختريجال )71
  2010ـ  1431ـ  1:،ط

العقيدة يف اهللا للدكتور عمر سليمان األشقر /1عقيدة يف ضوء الكتاب والسنة  ،ال )72
 .1999ـ  1419ـ  12: ،دار النفائس ،ط

حممد أبو اخلري : علم أصول الفقه  لألستاذ عبد الوهاب خالف ،أعده واعتىن به  )73
  .2012ـ  1433ـ 1:السيد ؛مؤسسة الرسالة ،ط

أمحد عبد الرمحن :الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين للشيخ )74
  .02:،دار إحياء الرتاث العريب ،ط) الساعايت(البنا 

  1985ـ 1405ـ  2: وهبة الزحيلي،دار الفكر،ط:فقه اإلسالمي وأدلته للدكتورال )75
 ورات جريدة الزمنالريسوين ،منش أمحد :للدكتور) قواعده وفوائده(فكر املقاصدي ال )76

،1999.  
فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لإلمام حمب اهللا بن عبد الشكور ،ضبطه  )77

  2002ـ  1423 1:عبد اهللا حممد عمر دار الكتب العلمية ،ط:وصححه 
عبد اهللا بن حافظ / د: قواطع األدلة لإلمام منصور بن حممد السمعاين ،حتقيق )78

 .1998 ـ 1419ـ  1:احلكمي ،مكتبة التوبة ،ط
أمحد بن عبد اهللا بن محيد ،معهد البحوث العلمية : قواعد الفقه لإلمام املقري ،حتقيق )79

 ـ جامعة أم القرى 
مد منظور إهلي ؛رسالة ماجستري ـ مكتبة الرشد حملقياس يف العبادات ـ حكمه وأثره ـ ال )80

  .2004ـ 1/1424:،ط
: لكيالين ، دار الفكر ،طعبد الرمحن ا: قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور )81

  .2000ـ  1421ـ  1
قياس األصوليني بني املثبتني والنافني حملمد حممد عبد اللطيف مجال الدين ،مؤسسة  )82

  الثقافة اجلامعية
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ء الزوبعي ،جملة كلية اقياس الشبه عند األصوليني ومناذج من تطبيقاته الفقهية ،لضي )83
  16:العلوم اإلسالمية ،رقم

  .1985: لإلمام حممد الشريف اجلرجاين ،مكتبة لبنان ،طكتاب التعريفات  )84
ابن أيب حامت الرازي ،دار الكتب العلمية ـ جملس دائرة :كتاب اجلرح والتعديل لإلمام )85

  . 1953ـ  1372ـ  1:املعارف النعمانية،ط
،حتقيق علي حممد عمر ،نشر مكتبة عن علي رضي اهللا عنه كتاب الطبقات الكبري  )86

 ةهر اخلاجني القا
حممد محيد : تاب املعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني البصري املعتزيل ،اعتىن بهك )87

  .1965ـ  1385اهللا، املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق ـ
: منصور بن يونس البهويت احلنبلي ،حتقيق: كشاف القناع عن منت اإلقناع للشيخ )88

  .1997 ـ 1417ـ  1: حممد أمني الضناوي ،عامل الكتب ،ط
عبد :كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم لعبد العزيز البخاري ، وضع حواشيه  )89

  .1997ـ  1418ـ 1:اهللا حممود حممد عمر ،دار الكتب العلمية ط
يوسف بن :إمساعيل بن حممد العجلوين ،حتقيق:كشف اخلفا ومزيل اإللباس للمحدث )90

  .حممود احلاج أمحد ،مكتبة العلم احلديث
ونزيه محاد ،مكتبة ، حممد الزحيلي :البن النجار احلنبلي ،حتقيق د الكوكب املنري )91

  1993ـ  1413:العبيكان ،ط
  اللباب يف شرح الكتاب الغنيمي احلنفي املكتبة العلمية )92
: الطبعة: مال الدين ابن منظور األنصاريجللسان العرب حملمد بن مكرم بن على  )93

  .بريوت –دار صادر : هـ الناشر 1414 -الثالثة 
مد نصار احلرييت ،رسالة ماجستري جبامعة القاهرة ،موسم فيه حملماال جيري القياس  )94

  .2000ـ 1421:
عبد احلكيم عبد الرمحن أسعد السعدي :مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ،د )95

  .2000ـ  1421ـ 2:،دار البشائر اإلسالمية ،ط
،مؤسسة جابر فياض العلواينطه صول يف علم األصول لفخر الدين الرازي ،حتقيق احمل )96

  .الرسالة 
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: حممود خاطر ،دار الفكر،ط:خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ،ترتيب )97
  .2001ـ  1421ـ  1

حممد ضياء الرمحن األعظمي،نشر أضواء :املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي ،حتقيق )98
  .  1420ـ  2:السلف ،ط

دكتور عثمان مجعة ضمريية ،مكتبة السوادي دخل لدراسة العقيدة اإلسالمية للامل )99
  .2003ـ  1423ـ  4:،ط
ـ  1415ـ  1: دونة الكربى لإلمام مالك بن أنس ،دار الكتب العلمية ،طامل )100

1994  
أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري ،مع انتقادات :املستدرك على الصحيحني لإلمام )101

  .1997ـ  1417ـ  1:رمني ،طمقبل بن هادي الوادعي،دار احل:الذهيب ،مذيل بتعليقات 
  .بدون ذكر الطبعة.حتقيق محزة زهري حافظ،ستصفى أليب حامد الغزايل امل )102
لس : املصنف أليب بكر عبد الرزاق الصنعاين ،حتقيق )103 حبيب الرمحن األعظمي ،ا

  .1403ـ  2:العلمي ـ اهلند ،ط
هارون  معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم حممد )104

  1979ـ  1399:،دار الفكر،ط
: مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشيخ حممد بن اخلطيب الشربيين ،اعتىن به )105

  1997ـ  1418ـ  1:حممد خليل عيتاين ،دار املعرفة ،ط
 1:مفتاح الوصول للشريف التلمساين ،حتقيق حممد علي فركوس ؛ مؤسسة الريان ط )106

  .1998ـ  1419
علي حسن احلليب ؛ دار ابن عفان : عادة البن القيم ،تعليق وختريجمفتاح دار الس )107

 1996ـ  1416ـ  1: ،ط
منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب ،مطبعة السعادة  )108

  1326ـ  1:،ط
: منهاج األصول إىل علم األصول لإلمام عبد اهللا بن عمر البيضاوي ،اعتىن به )109

  .2006ـ  1:الرسالة ،طمصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسة 
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ـ  1:،طهذب يف علم أصول الفقه املقارن  للدكتور عبد الكرمي النملة؛مكتبة الرشد امل )110
  .1999ـ  1420

عبد اهللا دراز :وافقات يف أصول الشريعة أليب إسحاق الشاطيب ،بشرح الشيخ امل )111
  .1975ـ  1395ـ  2:،املكتبة التجارية الكربى ،ط

ـ  2: موعة من العلماء ،طبعة ذات السالسل ،طوسوعة الفقهية الكويتية امل )112
  .1983ـ 1404

سليم بن عيد اهلاليل ،نشرجمموعة الفرقان : املوطأ لإلمام مال بن أنس برواياته ،حتقيق )113
  .2003ـ  1424:التجارية ،ط

عيسى منون الطباعة : شيخليف حتقيق القياس عند علماء األصول ل نرباس العقول )114
  .األخوي،مصرالتضامن ، 1:املنريية،ط

على بن حممد : نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ حممد األمني الشنقيطي ،حتقيق )115
  1426ـ  1: العمران ، دار عامل الفوائد ،ط

نصب الراية ألحاديث اهلداية جلمال الدين الزيلعي ،وعليه حاشية بغية األملعي يف  )116
  .ختريج الزيلعي ،صححها حممد عوامة ،مؤسسة الريان

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين ، املعهد العاملي للفكر  )117
  .1995ـ  1416اإلسالمي ـ 

الفرد جيوم :عبد الكرمي الشهرستاين ،صححه:اية اإلقدام يف علم الكالم لإلمام )118
  .،بدون ذكر الطبعة

وي ،دار الكتب اية السول شرح منهاج الوصوالإلمام مجال الدين عبد الرحيم اإلسن )119
  .م1999 -هـ1420ـ 1:لبنان ،ط -بريوت-العلمية 
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