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  قدمة:امل
من مساحة اإلسالم ومرونته أن تعاليمه شاملة ملشارب احلياة وجماالا، ولعل من 
جتليات هذه الشمولية أن النصوص حمدودة يف ألفاظها واسعة يف مضامينها؛ ومن مث 
انربى األصوليون الستنباط األحكام الشرعية يف رحاب القياس باعتباره أداة لالجتهاد 

  اهلا على الواقع.نـزتقعيد النصوص وإ يف
احلكم  :قسمني ينقسم إىلاحلكم الشرعي  وكما هو مقرر عند األصوليني فإن

التكليفي، واحلكم الوضعي، وتصنف األسباب والشروط واملوانع حتت أقسام احلكم 
رمحه – ]هـ٧٩٠كما يرى اإلمام الشاطيب [ فاألفعال الواقعة يف الوجود .الوضعي

 تتعلق مبقدور املكلَّف أو خارجة عن مقدروه؛ واألسباب والشروط واملوانع هلا - اهللا
فهل جيري فيها قياس، كأقسام احلكم . )١(ارتباط مبا هو خارج عن مقدور املكلَّف

                                                 
جامعة  -كلية العلوم واآلداب بشرورة  –قسم الدراسات اإلسالمية  -(*) أستاذ الفقه وأصوله املساعد 

  اململكة العربية السعودية. -جنران
تقدمي بكر بن عبد اهللا ، املوافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، ينظر: الشاطيب) ١(

، دار ابن عفان، له وعلق عليه وخرج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان ضبط نصه وقدم، أبو زيد
   .٢٩٨ص ، ١ج ، السعودية

  القياس
  لموانعفي األسباب والشروط وا

  – ة أصوليةبمقار –
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التكليفي، اإلجياب والتحرمي وغريها؟ فإذا أضيف احلكم إىل سبب أو شرط أو مانع، 
ح جعله سبباً العلة يف وصف آخر، فهل يص وعلمت علة إضافة احلكم إليه، وحتققت

  .)١(؟أو شرطاً أو مانعاً
فإنّ مسألة القياس يف األسباب والشروط واملوانع تتفرع عن شرط حكم  ؛إذاً

  األصل أن يكون شرعيا.
  :تتمركز إشكالية البحث يف األسئلة اآلتية :إشكالية البحث

 وانع خالف لفظي؟ هل خالف العلماء يف القياس يف األسباب والشروط وامل .١
 ما احلكمة من القياس؟  .٢
 ما ضوابط القياس وآلياته اإلجرائية؟  .٣
 ما طبيعة العلة يف القياس؟  .٤
 ما مشروعية القياس يف األسباب والشروط واملوانع؟  .٥

  :ترمي هذه الدراسة يف جمملها إىل حتقيق األهداف اآلتية :أهداف البحث
 املوانع.معرفة فاعلية القياس يف األسباب والشروط و .١
 .الوقوف على طبيعة العلة اجلامعة يف القياس بني هذه األنواع الثالثة .٢
  توسيع النظر يف النماذج التطبيقية اليت تناولت موضوع القياس. .٣

يرتكز منهج هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي انطالقاً من  :منهج البحث
املعامل املنهجية هلذا البحث  حيث إن ؛استقراء آراء األصوليني وحتليلها ومناقشتها

  تتجلى يف اآليت:
وختريج األحاديث النبوية الشريفة مع بيان درجة  ،قمت بعزو اآليات القرآنية .١

  وعزو األقوال إىل أصحاا. ،صحتها من مصادر احلديث املعتمدة
                                                 

، الطبعة األوىل، وزارة األوقاف الكويتية، البحر احمليط يف أصول الفقه، حممد بن ادر، ) الزركشي١(
  .١٦ص، ٥ج ، م ١٩٨٨
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اتبعت املنهج االستقرائي يف مجع آراء الفقهاء واألصوليني يف املسألة املراد  .٢
 ا.حبثه
٣. ؛يستند منهج هذا البحث على املزج بني املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي 

ولعل طبيعة هذه املقاربة العلمية هي اليت اقتضت هذا املسلك املنهجي الّذي ينطلق من 
مثّ حتليل آرائهم حتليالً موضوعيا؛  ،استقراء آراء األصوليني يف املسألة وتتبعها يف مظانها

  .طمئن إليهلنخلص لرأي ن
  يقوم اهليكل العام هلذا البحث على أربعة مباحث: :خطة البحث

  ويتضمن مطلبني: ،قراءة لغوية اصطالحية يف مفهوم القياس :املبحث األول
  .تعرف القياس لغةً  :املطلب األول
  .تعريف القياس اصطالحاً :املطلب الثاين

فهوم اللغوي دراسة يف امل - السبب والشرط واملانع :املبحث الثاين
  ، ويتضمن ثالثة مطالب:-واالصطالحي 

  .تعريف السبب لغةً واصطالحاً :املطلب األول
  .تعريف الشرط لغةً واصطالحاً :املطلب الثاين

  .تعريف املانع لغةً واصطالحاً :املطلب الثالث 
  .- دراسة تطبيقية  –أمثلة القياس يف األسباب والشروط واملوانع  :املبحث الثالث

 - أقوال العلماء يف القياس يف األسباب والشروط واملوانع :ث الرابعاملبح
  .-عرض وحتليل 

  مث ذكرت اخلامتة.
* * *  
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  المبحث األول
  قراءة لغوية اصطالحية في مفهوم القياس

  
  تعرف القياس لغةً: املطلب األول

اً عند أهل اللغة من قست الشيء بغريه وعلى غريه أقيس قيساً وقياس :القياس لغةً
فالقياس عند أهل اللغة: التقدير، وقايست بني أمرين مبعىن:  ؛)١(مبعىن: قدرته على مثاله

قدرت أحدمها بالنسبة لآلخر؛ ومن مث فالداللة اللغوية للقياس هي التقدير على مثال أو 
  .منوذج

: يعين التقدير ومن لوازمه املساواة وتقدير أحد األمرين القياس عند األصوليني لغة
، ويأيت )٣(ويأيت مبعىن االعتبار والتمثيل والتشبيه ،)٢(خر يستلزم مساواته ومقارنته بهباآل

واملتأمل يف التعريفني جيد تشااً واضحاً بني اللغويني  .)٤(مبعىن رد الشيء إىل نظريه
  .وهو التقدير، وإن اختلفت الغاية واملنهج يف القياس ؛واألصوليني

  اصطالحاًتعريف القياس : املطلب الثاين
لقد نظر بعض األصوليني إىل القياس باعتباره دليالً مستقالً  :القياس اصطالحاً
وهذان .ونظر البعض اآلخر إليه على أنه عمل اتهد ومثرة فكره ؛كالكتاب والسنة

                                                 
، م ١٩٥٥، بريوت، دار صادر، لعربلسان ا أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ) ابن منظور١(
، حتقيق، تاج العروس، السيد حممد مرتضي، والزبيدي، مادة (ق ي س) و(ق و س)، ١٨٦ص ، ٦ج

 )ق ي س(مادة ، ٤١٦ص ، ١٦ج ، م ١٩٦٨، مطبعة حكومة الكويت، عبداحلليم الطحاوي
  س). ق و(مادة ، ٩٦٧ص ، ٣ج ، الصحاح، واجلوهري

، ضبطه إبراهيم العجوز، اإلحكام يف أصول األحكام، ن علي بن حممدسيف الدين على ب، اآلمدي )٢(
اية ، مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن، و اإلسنوي، ١٣٦ص ، ٣ج ، بريوت، دار الكتب العلمية

  .٣ص ، ٣ج ، عامل الكتب، السول يف شرح منهاج األصول
  .٦ص، ٥ج، بحر احمليط يف اصول الفقهال، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي، ) الزركشي٣(
  .٣١١ص ١٩٨٨دار الفكر الطبعة الثانية ، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو حبيب )٤(
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 .التعريفان مردمها اختالف وجهات النظر االصطالحي  
 :ن احلاجب ذهبوا إىل أنفالذين قالوا بأنه دليل مستقل كالكتاب والسنة كاب

. وأما الذين قالوا: إنه عمل اتهد )١(القياس هو: مساواة فرع ألصل يف علة حكمه""
فرأوا أنّ: " القياس إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر  - كالبيضاوي-  ،ومثرة فكره

ولعلّ السبب يف اختالف األصوليني يف  .)٢(الشتراكها يف علة احلكم عند املثبت"
هل هو دليل شرعي  :ديد القياس اصطالحاً يعزى إىل اختالفهم يف اإلشكالية اآلتيةحت

سواء نظر فيه اتهد أم ال، كالقرآن الكرمي والسنة؟ أو  ،نصبه الشارع لتعرف األحكام
  أنه عمل من أعمال اتهد فال يتحقق إال به؟

* * *  

                                                 
  .٤ص، ٤ج، م١٩٩٢مكتبة األزهرية للتراث / ، أصول الفقه، حممد أبو النور زهري )١(
  .٣ص، ٣ج، اية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي )٢(
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  المبحث الثاني
  السبب والشرط والمانع

  لمفهوم اللغوي واالصطالحيدراسة في ا
  

  تعريف السبب لغةً واصطالحاً: املطلب األول
يف بعض املعجمات التراثية  )س ب ب(حناول يف هذا املبحث تتبع املادة املعجمية 

من  :السبب لغةًويف هذا السياق يذكر ابن منظور أن  لالهتداء إىل معناها اإلمجايل؛
بب١(وهو ما يتوصل به إىل الشيء، س(.  
ما يلزم من وجوده الوجود، ومن  :فقد عرفه اآلمدي بأنه :أما السبب اصطالحاً 

وواضح من  .)٢(عدمه العدم: كزوال الشمس سبب وإمارة على وجوب الصالة
  .التعريف اللغوي الذي قدمه ابن منظور أن مادة سبب تعين الوسيلة

ا، أو سببا عقليا، أو سببا شرعيا. وعلى كل حالوالسبب قد يكون سببا عادي، 
 :فمثالً -أشرنا سابقا -طرف الوجود وطرف العدم، كما :الطرفني فالسبب يؤثر يف

زوال الشمس سبب لوجوب الصالة، فيلزم من وجود هذا الزوال وجود وجوب 
والصعود على السلم سبب  ؛ويلزم من عدم الزوال عدم وجوب الصالة ،الصالة

من الصعود على السلم أن تكون فوق السطح، والسلم لكونك فوق السطح، فيلزم 
مائة درجة إذا صعدتها كنت فوق السطح، وإذا لَم تصعدها مل تكن فوق السطح، 
 ف اإلمام الشاطيبفالسبب يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وقد عر

تضيها ة يق"ما وضع شرعاً حلُكم حكم :حيث ذكر أن مراده؛السبب تعريفاً جامعاً
األسباب حبكم شرعي ال يستلزم أن تتعلق تلك األحكام  إذن؛ فتعلق .)٣("ذلك احلكم

                                                 
 مادة سبب. ٤٥٨ص، ١ج، لسان العرب، ور) ابن منظ١(
 .١١٠ص، ١ ج، اإلحكام، ) انظر اآلمدي٢(
  .٤١٠ص ، ١ج ، ، املوافقات، الشاطيب )٣(
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  . )١(كما يرى الشاطيب ؛الشرعية مبسبباا
 تعريف الشرط لغةً واصطالحاً : املطلب الثاين
من إلزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه، واجلمع شروط، والشرط  :الشرط لغةً
  .)٢(مة ومجعها أشراطمبعىن العال

وقد  ؛ش ر ط) تعين من بعض الوجوه العالمة (وجلي من هذه املادة اللغوية أن 
  .)٣({فَقَد جاَء أَشراطُها}: - تعاىل -وردت الكلمة بصيغة اجلمع يف قوله

؛ ، نكتفي ببعضها)٤(للشرط تعريفات متعددة عند األصوليني :الشرط اصطالحاً
  .)٥(نه "اسم ملا يضاف احلكم إليه وجوداً عنده، وال وجوباً به"فقد عرفه السرخسي: بأ

وعرفه اآلمدي: بأنه "ما يلزم من نفيه نفي أمر ما، على وجه ال يكون سبباً 
  .)٦(لوجوده، وال داخالً يف السبب"

الوجود وكان  و ال يلزم من وجوده ،"ما يلزم من عدمه العدم وعرفه القرايفّ بأنه:
  .)٧(" خارجا عن املاهية
أن يعرف الشرط بناًء على ما استقر ذكره عند األصوليني يف تعريف  ويرى الباحث

                                                 
  .٣٠١ص ، الد األول، املصدر نفسه )١(
  مادة شرط.، ٣٢٩ص، ج٧، لسان العرب، ) ابن منظور٢(
  )١٨من اآلية رقم (، سورة حممد )٣(
، الطبعة األوىل، القاهرة، بوالق، املطبعة األمريية، املستصفى، ن حممدأبو حامد حممد ب، الغزايل )٤(

اإليضاح لقوانني اإلصالح يف ، أبو حممد يوسف بن عبدالرمحن، ابن اجلوزي، ١٨٠ص، ٢ج، هـ١٣٢٢
ص ، م ١٩٩١، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة العبيكان، فهد السرحان :حتقيق، اجلدل األصويل الفقهي

أصول ، وهبة الزحيلي، الزحيليو، ٥٩ص ، م١٩٥٨، أصول الفقه، حممد أبو زهرة، زهرة وانظر أبا، ٣٨
  .٩٨ص، ١ج ، م١٩٨٦، الطبعة األوىل، دمشق، دار الفكر، الفقه اإلسالمي

، بريوت، دار املعرفة، أبو الوفا األفغاين :حتقيق، أصول السرخسي، حممد بن أمحد، السرخسي) ٥(
  .٣٠٣ص ، ٢ج ، م١٩٧٣

  .٥١٣ص، ١ج، اإلحكام، دياآلم) ٦(
دار أسامة للنشر  -عمان ، مباحث التخصيص عند األصوليني، عمر بن عبد العزيز، انظر الشيلخاين )٧(

  .٤٦٨ص، ٢ج، البحر احمليط، والزركشي، ٢١٨ص، م٢٠٠٠، الطبعة األوىل، والتوزيع
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القرايفّ السابق. وهو ما بينه الشاطيب بأن الشرط ما كان وصفاً حممالً ملشروطه فيما 
  .)١( افتضاه ذلك املشروط أو فيما افتضاه احلكم فيه

رط يؤثر من طرف واحد، وهو طرف جيد أنّ الش والناظر يف التعاريف السابقة
العدم؛ فالقول: إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال 

الشرط هنا أثر من طرف العدم فقط:  ذلك أن؛عدم لذاته هو التعريف املختار
كالطهارة بالنسبة للصالة، فإذا انعدمت الطهارة يؤثّر هذا يف صحة الصالة وجيعل 

ري صحيحة، وكاحلول أو إمكان النماء مكمل ملقتضى املُلك أو حلكمة الصالة غ
  .)٢(الغىن

لكن إذا وجدت الطهارة فال يلزم من وجود الطهارة صحة الصالة؛ فقد توجد 
الطهارة وال تصح الصالة؛ لوجود شيء آخر يبطل الصالةَ: كمن صلَّى إىل غري القبلة، 

غري قراءة، أو صلَّى بغري ركوع مع أنه متطهر، فَلَم أو صلَّى بغري ستر العورة، أو صلَّى ب
  تصح صالته، وهنا الشرط أثر من طرف العدم فقط.

  تعريف املانع لغةً واصطالحاً :املطلب الثالث
  .)٣(من منع، وهو أن حتول بني الرجل والشيء الذي يريده املانع لغةً: 
كم، فالدين مانع من وجوب وهو ما يلزم من وجوده انتفاء احل املانع اصطالحاً: 
، وقد عرفه الزركشي: "هو الذي يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه )٤(الزكاة

  .)٥(وجود وال عدم لذاته"
فاملانع يؤثّر من طرف واحد أيضا، لكن يؤثر من طرف الوجود وليس من طرف 

                                                 
  .٤٠٦ص ، ١ج ، املوافقات، الشاطيب )١(
  .٤٠٩-٤٠٦ص ، املصدر نفسه  )٢(
  .)م ن ع(مادة  ٣٤٣ص، ٨ج، لسان العرب، بن منظورا) ٣(
 .٣١٠ص، ١ج ، ، البحر احمليط، والزركشي، ٣٨ص ، اإليضاح لقوانني االصطالح، ابن اجلوزي) ٤(
  .٤٤٥ص، ٣ج ، شرح الكوكب املنري، و الفتوحي .٤٦٨ص، ٤ج، البحر احمليط، الزركشي، ) انظر٥(
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لصالة وجعلت العدم، حنو: النجاسة، فإذا وجدت النجاسة أثرت هذه النجاسة يف ا
الصالة غري صحيحة، لكن إذا انعدمت النجاسة؛ فال يؤثر ذلك يف الصالة ال بالوجود 
وال بالعدم. وكاحليض فإنه يلزم من وجوده عدم صحة الصالة وال يلزم من عدمه 

 .وكالدين مع وجوب الزكاة، واألبوة مع القصاص، وهكذا ،صحة الصالة وال عدمها
ووجه العكس  ؛من الشرط واملانع جيد بأنّ املانع عكس الشرطواملتأمل يف تعريف كلٍ 

أنّ الشرط ينتفي احلكم بانتفائه، واملانع ينتفي احلكم لوجوده، فوجود املانع فيه: 
وانتفاء الشرط سواء يف استلزامها انتفاء احلكم، وانتفاء املانع ووجود الشرط سواء يف 

  .)١(أما ال يلزم منهما وجود احلكم وال عدمه
 ؛وقد أشار الشاطيب إىل تعريف املانع تعريفاً شافيا نرى من الضروري االستئناس به

"السبب املقتضي لعلة تنايف علة ما منع؛ ألنه إمنا يطلق بالنسبة إىل  :حيث أشار قائالً
سبب مقتضٍ حلكم العلة فيه، فإذا حضر املانع وهو مقتضٍ علةً تنايف تلك العلة ارتفع 

  .)٢(طلت تلك العلة"وب،ذلك احلكم
* * *  

                                                 
موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة ، ابن قدامة وانظر .٢٤٩ص، ١ج، البحر احمليط، ) الزركشي١(
الطبعة الرابعة ، املطبعة السلفية ومكتبتها –القاهرة ، روضة الناظر وجنة املناظر، هـ)٦٢٠ -هـ ٥٤١(

  .٥٨ص، ١ج، هـ١٣٩٩
  .٤١١ص ، ١ج ، املوافقات، الشاطيب )٢(



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٣٧٦-

  المبحث الثالث
  ياس في األسباب والشروط والموانعأمثلة الق

  -دراسة تطبيقية  –
  

الناظر يف مصادر األصوليني املعتربة جيد كثرة مناذج القياس يف األسباب والشروط 
  واملوانع؛ ولعل من أبرز هذه النماذج وأكثرها قرباً ملوضوع حبثنا ما يأيت بيانه.

قياس اللواط على الزىن يف سببية كل منهما  :مثال القياس يف األسباب .والأ 
لوجوب احلد، جبامع إيالج يف فرج حمرم مشتهى، وقياس النباش على السارق يف سببية 

. فاحلد يف )١(كل منها لوجوب حد القطع، جبامع أخذ مال الغري خفية من حرز مثله
  اإليالج.  جامعة بينهما وهياللواط يقاس على احلد يف الزىن لعلة 

قياس النية يف الوضوء على النية يف التيمم يف  :مثال القياس يف الشرط .ثانياً
. مبعىن أن القياس يف نية التيمم كالقياس يف )٢( الوجوب، جبامع متييز العبادة عن العادة
  وهي العبادة. ؛نية الوضوء لعلة مشتركة جامعة بينهما

قياس النفاس على احليض يف منع الصالة، جبامع   املانع:مثال القياس يف .ثالثاً
يه املصلي عنه، وقياس نسيان املاء يف الرحل، على املانع نـزاألذى والقذر الذي ينبغي ت

  .)٣(من استعماله حسا لوجود سبع أو لص
ويظهر من هذا املثال يف القياس أن علة منع النفساء من الصالة مقيسة على العلة يف 

  .لعلة جامعة وهي األذىاحليض؛ 
* * *  

                                                 
-٢٩٩-٢٩٨ص ، ١ج ، لشاطيبللتوسع يف أمثلة السبب ينظر ا .٣٢٠ص، ٤ ج، اإلحكام، اآلمدي) ١(

٣٠٠.  
دار ، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، الطبعة املنريية، نرباس العقول، عيسى منون، منون )٢(

  .١٣٣ص ، م ١٩٧٥، الطبعة األوىل، دمشق، القلم
ص ، ياضالر، مكتبة العرفان، نشر البنود على مراقي السعود، عبداهللا بن إبراهيم العلوي، الشنقيطي )٣(

١٣٣.  
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  المبحث الرابع
  أقوال العلماء في القياس في األسباب والشروط والموانع

  -عرض وتحليل  -
  

  والشروط واملوانع. جواز القياس يف األسباب القول األول:• 
، وابن )٣(كالغزايلّ )٢(، وأكثر الشافعية)١(احلنفية كالبزدوي، والسمرقندي وهو قول بعض

 .)٧(، وهو رأي احلنابلة)٦(وإلكيا، والقرطيب، والزركشي) ٥(السبكيوابن  )٤(انبره
  .عدم جواز القياس يف األسباب والشروط واملوانع القول الثاين: • 

 )١٠(: كابن احلاجب)٩(، وهو قول املالكية)٨(وهو قول أكثر أصحاب أيب حنيفة ومنهم أبو زيد الدبوسي

                                                 
، حسن مليح، مكتبة الصنايع، كشف األسرار عن أصول البزدوي، عبدالعزيز أمحد، البخاري )١(

مل يوجد يف  حيث نقل عن البزدوي القول "إنما أنكرنا هذه اجلملة إذا، ٣٨٩ص ، ٣ج ، هـ١٣٠٧
  .٦٥٠ص، ميزان األصول، وانظر السمرقندي، "فإن وجد فال بأس، الشريعة أصل يصح تعليله

  .٣٤ص ، ٣ج ، اإلاج، وابن السبكي، ٣٢٠ص ، ٤ج ، اإلحكام، اآلمدي) ٢(
  .٣٣٢ص ، ٢ج ، املستصفى، الغزايلّ) ٣(
، مكتبة املعارف، عبداحلميد أبو زنيد د.، حتقيق، الوصول إىل األصول، أمحد بن علي، ابن برهان )٤(

مجال الدين عبدالرحيم بن ، ويو اإلسن، ٢٥٦ص، ٢ج ، م١٩٨٤، هـ ١٤٠٤، الطبعة األوىل، الرياض
  .٥٠ص ، ٤ج ، عامل الكتب، اية السول يف شرح منهاج األصول، احلسن

  .٣٦ص ، ٣ج ، اإلاج، ابن السبكي) ٥(
  .٦٧-٦٦ص ، ٥ج ، البحر احمليط، الزركشي) ٦(
  .٣٩٩ص ، املسودة، وابن تيمية، ٣٣٩ص ، ٢ج ، روضة الناظر، ابن قدامة) ٧(
عبد العلي حممد بن نظار ، و األنصاري، ٣٨٩ص، ٣ج ، كشف األسرار، ريعبد العزيز البخا )٨(

الطبعة األوىل ، مطبعة األمريية ببوالق مصر احملمية، فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت، الدين
  .٣٢٠ص، ٤ج ، اإلحكام، واآلمدي، ٣١٩ص، ٢ج ، هــ١٣٢٤

، تقرير الوصول إىل علم األصول، اطيأبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرن، ) ابن جزي٩(
ج ، نشر البنود، و الشنقيطي، ص١٣٥، م ١٩٩٠، الطبعة األوىل، دار األقصى، حممد علي فركوس، حتقيق

  .١١١ص، ٢
املطبعة الكربى ، العضد على منتهى الوصول، عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار، عضد الدين )١٠(

  .٢٥٥ص، ٢ج ، ـه ١٣١٧، الطبعة الثانية، مصر، األمريية



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٣٧٨-

  .)٣(والبيضاوي) ٢(آلمدي، ، وا)١(وبعض الشافعية: كالرازي
  أدلة القول األول:

، كالوجوب -تعاىل - إن السبب والشرط واملانع من أحكام اهللا الدليل األول: • 
فتخصيص القياس ببعض األحكام دون بعض حتكم، ينايف عموم  ،والندب وغريمها

 لعدم ؛. إذن ينبغي تعميم األحكام)٤(األدلة وعمل الصحابة فهي غري خمتصة بصورة
  اختصاصها بصورة حمددة.

، وقاس بعضهم قول الرجل )٥(سببية الشرب على سببية القذف t فقد قاس علي
  .)٦( أنت علي حرام، على قوله أنت طالق بائن

                                                 
الطبعة ، بريوت، مؤسسة الرسالة، طه جابر، حتقيق، احملصول، حممد بن عمر بن احلسني، الرازي )١(

  .٣٤٥ص ، ٥ج ، م ١٩٩٢، الثانية
  .٣٢٠ص، ٤ج ، اإلحكام، اآلمدي) ٢(
  .٣٤ص ، ٣ج ، اإلاج، ابن السبكي) ٣(
أمحد ، و القرايف، ٣٦ص، ٣ج ، اجاإل :وانظر ابن السبكي، ١٣٨ص ، نرباس العقول، عيسى منون) ٤(
، ٤١٤ص ، م ١٩٧٣، القاهرة، دار الفكر، طه عبدالرؤوف، حتقيق، شرح تنقيح الفصول، بن إدريسا
  .٣١٩ص، ٢ج ، فواتح الرمحوت، األنصاريو
خمرِ يشربها الرجلُ فَقَالَ لَه استشار في الْ :) حديث مالك عن ثَورِ بنِ زيد الديلي أَنَّ عمر بن الْخطَّاب٥ِ(

افْترى أَو كَما علي بن أَبِي طَالبٍ نرى أَنْ تجلده ثَمانِني فَإِنه إِذَا شرِب سكر وإِذَا سكر هذَى وإِذَا هذَى 
انِنيرِ ثَممي الْخف رمع لَدمؤسسة زايد ، حممد مصطفى األعظمي، حتقيق، املوطأ، مالك بن أنس، قَالَ فَج

  .١٢٣٤ص ، ٥ج ، ٣١١٧، حديث رقم، م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل ، الطبعة، بن سلطان آل يان
قول الرجل ، ١٣٨ص ، نرباس العقول، . وعيسى منون٣١٩ص، ٢ج ، فواتح الرمحوت، األنصاري )٦(

جعله ظهاراً ومنهم من جعله طالقاً " فعلي حرام" قاسه بعضهم على قوله "أنت علي كظهر أمي"أنت 
، للمزيد يف املسألة انظر، اكتفاًء بأصل التحرمي، ومنهم من جعله طلقة واحدة، ثالثاً حتقيقاً لكمال التحرمي

فتح الباري بشرح صحيح ، أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري، أقوال الصحابة يف املسألة عند البخاري
دار ، حممد فؤاد عبدالباقي، رقمه، -رمحه اهللا  –عبدالعزيز بن باز ، حتقيق، ينالبن حجر العسقال، البخاري
، قدمه، صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن احلجاج القشريي، ومسلم، ٣٧٣ص ، ١٠ج ، الفكر

حديث رقم ، ٣١٥ص ، ١٠ج ، م١٩٩٤، الطبعة األوىل، بريوت، دار املعرفة، خليل مأمون شيحا
، مطبعة اإلرشاد، محد الكبيسي :حتقيق، شفاء الغليل، أبو حامد حممد بن حممد، وانظر الغزايل، ٣٦٦١
  .١٧٨ص ، ٣ج ، اإلحكام، واآلمدي، ٦٤ص، م١٩٧١، بغداد
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-٣٧٩-

وقال الغزايل: "إن اعترفوا بإمكان معرفة العلة، وإمكان تعديتها، مث توقفوا عن 
ول جيري القياس يف حكم التعدية كانوا متحكمني بالفرق بني حكم وحكم، كمن يق

  .)١( الضمان، ال يف القصاص، ويف البيع ال يف النكاح"
إن التفريق بني األحكام كان لتعذر القياس يف بعضها؛ إذ ال ميكن إجراؤه يف  الرد:

األسباب والشروط واملوانع، والغاية من القياس، إثبات حكم شرعي، ال إثبات سبب 
  .)٢( أو شرط أو مانع

إن القياس مع فهم املعىن اجلامع مفيد للظن، والظن متبع شرعاً  اين:الدليل الث •
  .)٣(وهذا القياس متبع شرعاً، فيكون حجة

إن إفادة القياس للظن ليست حمل خالف، وإمنا اخلالف يف صحة العلة املبين  الرد:
عليها القياس يف األسباب ولواحقها، والقياس فيها خيرجها عن كوا أسباباً وشروطاً 

  وموانع.
إن القياس يف األسباب ولواحقها قائم على ظهور وجه املناسبة  الدليل الثالث: •

فيها، وهي كغريها من األحكام الشرعية اليت جيري فيها القياس بظهور وجه 
  .)٤(املناسبة

ظهور وجه املناسبة غري مسلم به عند اخلصم، والقياس فيها إبطال لشرط  الرد:
بإخراج السبب عن كونه سبباً كما سيظهر من أدلة  القياس بقاء حكم األصل،

  اخلصم.
إن السبب إمنا يكون سبباً ألجل احلكمة اليت اشتمل عليها، فإذا  الدليل الرابع: •

                                                 
  .٣٣٣ص، ٢ج ، املستصفى، الغزايل) ١(
  .٣١٩ص، ٢ج ، فواتح الرمحوت، و األنصاري، ١٣٨ص ، نرباس العقول، عيسى منون) ٢(
ج ، م ١٩٨٠، جامعة اإلمام سعود، السبب عند األصوليني، بدالرمحن الربيعةعبد العزيز بن ع، الربيعة )٣(
  من خمطوط شرح خمتصر الروضة.، نقله عن الطويف، ١٠٩ص، ٢
  .٢٥٦ص ، ٢ج ، الوصول إىل األصول، ابن برهان) ٤(



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٣٨٠-

  .)١(وجدت يف غريه وجب أن يكون سبباً تكثرياً لتلك احلكمة
 قوهلم هذا يؤدي إىل التعليل باحلكمة، وهي غري منضبطة فال يصح القياس الرد:

  فيها.
وقوع القياس يف األسباب عند الفريق املانع من جريانه فيها  الدليل اخلامس: • 

دليلٌ على صحة القياس فيها، فثبت عند احلنفية قياس األكل على اجلماع يف كفارة 
اإلفطار برمضان، وقاس اجلمهور القتل املثقل على القتل احملدد يف وجوب القصاص، 

  .)٢(طة على الزىن يف كوا سبباً للحدباعتباره سبباً له، واللوا
اع؛ إذ اخلالف فيما إذا تغاير السبب يف نـزإن األمثلة الواردة خارج حمل ال الرد:

األصل والفرع املتضمن للحكمة، والسبب هنا واحد، فإثبات الكفارة يف اجلماع 
ية هذا واإلفطار باألكل سببهما واحد هو اإلفطار وهتك حرمة الشهر، وال يعترب احلنف

من باب القياس، وإمنا هو من داللة النص، وقياس القتل املثقل على احملدد، سببهما 
واحد وهو القتل العمد والعدوان، وعلته الزجر حلفظ النفس، وقياس اللواطة على الزىن 

  .)٣(بسبب اإليالج احملرم، والعلة الزجر حلفظ النسب، فاحتد احلكم فيها
  :أدلة القول الثاين

إن قياس سبب على سبب كاللواطة على الزىن، ال بد أن يكون  يل األول:الدل • 
  الشتراكهما يف حكمة احلكم بالسببية، واحلكمة ال ختلو من حالتني:

أن تكون منضبطة بنفسها ظاهرة جلية، غري مضطربة، فإن صح التعليل ا  -١
حملكوم استقلت بإثبات احلكم، وهو وجوب احلد، وال حاجة للسبب، أو الوصف ا

                                                 
  .٤١٤ص، تنقيح الفصول، القرايف) ١(
  .٣١٩ص، ٢ج ، فواتح الرمحوت، و األنصاري، ٦١٠ص، شفاء الغليل، الغزايل) ٢(
، مؤسسة الكتب الثقافية، أبو مصعب البدري، حتقيق، إرشاد الفحول، حممد بن علي، الشوكاين )٣(

، العضد، عضد الدين، ٣٢١ص، ٤ج ، اإلحكام، اآلمدي :وانظر، ٣٧٦ص، م ١٩٩٣، الطبعة الرابعة
  .٢٥٦ص، ٢ج
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عليه بأنه سبب، كالزىن واللواطة، وإن كان التعليل باحلكمة، ال يصح بطل اجلمع بني 
  .)١(األصل والفرع ا

فاخلالف مرده إىل التعليل باحلكمة، والذي يقتضيه العقل أن احلكمة الظاهرة 
  بل هي علة احلكم. ؛املنضبطة اجللية ما عادت حكمة

إما أن تكون مضبوطة بضابط، أو ال تكون إن كانت احلكمة خفية مضطربة، ف -٢
مضبوطة بضابط، فإن كانت مضبوطة بضابط كان الضابط هو السبب، وهو املشترك 
بني األصل والفرع، وال يعلل حينئذ بالوصفني الزىن واللواطة، وإن مل تكن مضبوطة 

  .)٢(بضابط امتنع التعليل ا إمجاعاً الحتمال التفاوت بني األصل والفرع
إن قوهلم: حالة اختالف الضابط يف احلكمة املضطربة ميتنع القياس، مردود؛  الرد:

ألنّ احتمال التفاوت بني األصل والفرع على فرض قيامه، إال أن احتمال التساوي 
راجح؛ ألن االحتماالت القائمة ثالثة: أن تكون احلكمة يف الفرع مساوية حلكمة 

الني األولني يصح القياس؛ للمساواة األصل، أو راجحة، أو مرجوحة، وعلى االحتم
وزيادة، أما كوا مرجوحة فهو احتمال واحد يقابله احتماالت فكان وقوعه أندر مما 

  .)٣(لو كان هو االحتمال الوحيد يف املسالة؛ لذا صح القياس مع اختالف الضابط
إن ظهور التساوي يف احلكمة كاف يف جعله اجلامع بني األصل  جياب عليه:

. فعلى فرض صحة ما ادعاه اخلصم )٤(ع يف احلكم، وال حاجة للجمع بالسببوالفر
من صحة اجلمع ولو اختلف الضابط، فإن اجلامع هنا مل يكن السبب، وإمنا حكمة 

  السبب، فهي العلة دون السبب.
                                                 

، الشوكاين: إرشاد الفحولو، ٤١٤، وانظر القرايف: تنقيح الفصول، ٤/٣٢٠، اآلمدي: اإلحكام )١(
  .٣١٩ص، ٢ج ، فواتح الرمحوت، واألنصاري، ٣٧٥

  .٤/٣٢١، اآلمدي: اإلحكام) ٢(
  .٣٢١ص، ٤ج ، السابق) ٣(
  .٣٢١ص، ٤ج ، السابق) ٤(



 ) ٦٨العدد(  
 

 
-٣٨٢-

الدليل السابق ساقة اآلمدي، مورداً االعتراض عليه، ونقضه، ومثال احلكمة 
الترخص يف السفر حكمته دفع املشقة املضبوطة بالسفر املضبوطة بضابط عنده: 
  .)١(الطويل إىل مقصد معني

أن يف األمر خلطاً بني الضابط والعلة؛ إذ ضابط احلكمة  - واهللا أعلم  - وأظن 
  يكون يف هذه العلة مع زيادة وصف.

ال يصح القياس يف األسباب ولواحقها؛ ألن اجلامع بني الوصفني  الدليل الثاين: • 
تأثري له يف احلكم، بل تأثريه يف علية الوصفني، واحلكم إمنا حيصل من الوصفني،  ال

فاجلامع بني الوصفني هو مناط لعلية العلة، وشرطية الشرط، فال يلزم وجوده يف الفرع 
  .)٢(أن يكون من أفراد علة احلكم

ة علية إن ما صلح لعلية العلة، صلح لعلية احلكم، وما قالوه من عدم صالحي الرد:
العلة، لعلية احلكم، ينطبق على احلكمة املترتبة على احلكم، وليس الكالم فيها، إمنا يف 
العلة اجلامعة املشتركة بني السبب املنصوص عليه وبني ما يرى اتهد قياسه عليه يف 

  .)٣(السببية: كاإليالج، وصف ظاهر منضبط صاحل لعلية العلة، وعلية احلكم
س يف األسباب إذا كان اجلامع أوصافاً منضبطة أو حكمة فالقصد جواز القيا

  منضبطة تصلح علّة للسبب، وعلّة للحكم الذي ترتب على السبب.
إن اجلمع بني اللواطة والزىن لوصف مشترك موجب للحد،  الدليل الثالث: •

يخرج اللواطة والزىن عن كوما موجبني للحد؛ ألنّ احلكم أسند إىل القدر املشترك، 
يستحيل إِسناده إىل خصوصية كل واحد منهما، وذا ينايف القياس يف األسباب شرط ف

                                                 
  .١٨١ص، ٣ج ، السابق) ١(
فواتح ، واألنصاري، ١٣٦ص، نرباس العقول، وعيسى منون، ٣٤٥ص، ٥ج ، احملصول، الرازي) ٢(

  .٣١٩ص، ٢ج ، الرمحوت
  .١٣٦ص ، نرباس العقول، عيسى منون) ٣(
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القياس وهو بقاء حكم األصل، فَجعلُ اإليالج على احلكم، خيرج الزىن عن كونه 
  .. وهذا هو الصواب)١(األصل املقيس عليه وهو سبب احلكم

ب احلد، وبتعليل فالزىن هو األصل الذي قيس عليه اللواطة يف احلكم وهو وجو
األسباب والقياس فيها خرج الزىن عن كونه أصالً مقيساً عليه، وصار اإليالج هو 

  األصل الذي ثبت فيه احلكم وهو وجوب احلد، دون خصوص الزىن واللواطة.
رد الرازي بأن اجلامع ال تأثري له يف احلكم، وإمنا هو مؤثر يف علية الوصف  الرد:

  .)٢( الوصف واملؤثر يف احلكم إمنا هو
وهو رد منقوض مبا ورد سابقاً، بأن اجلامع مؤثر يف احلكم ويف علية الوصف معاً، 
واحلق أن األمر حيتاج إىل فصل األقيسة عن بعضها البعض، فأصل القياس يف األسباب 

  خيتلف عن أصل القياس يف األحكام، فال يقع تغيري يف حكم األصل.
ري القياس منها؛ ألن مقادير املصلحة املتعلقة إن األسباب ال جي :الدليل الرابع •

فوضع سبب مستغرق  ،ا غري منضبطة لنا، والشريعة ال ختتلف باختالف األشخاص
وهو ال يعلم إال  ،يعجز عنه العقل البشري ،لكافة الناس ،للمصلحة يف عموم األحوال

  .)٣(من صاحب الشرع
، وأما إحلاق سبب بسبب، فال يصدق هذا القول حالة وضع األسباب ابتداًء الرد:

يفضي إىل احملظور، فما وضعه _ سبحانه وتعاىل _ من أسباب، وعرفنا مبعانيها 
املوضوعة هلا، أحلقنا ا غريها، واألسباب حكم من األحكام الشرعية يصح القياس 

                                                 
، ٣٩١ص، ٣ج ، كشف األسرار، وعبد العزيز البخاري، ٣٤٥ص، ٥ج ، احملصول، الرازي) ١(

جامعة ، حممد أديب صاحل، حتقيق، شهاب الدين حممد بن أمحد ختريج الفروع على األصول، والزجناين
، ٥ج ، البحر احمليط، و الزركشي، ٣٥ص، ٣ج ، اإلاج، و ابن السبكي، ١٦٣ص ، م١٩٦٢، دمشق
  .١٣٥ص ، نرباس العقول، وعيسى منون، ٦٩ص

  .٣٤٥ص، ٥ج ، احملصول، الرازي) ٢(
  .٢٥٦ص، ٢ج ، الوصول إىل األصول، ابن برهان) ٣(



 ) ٦٨العدد(  
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  .)١(فيها، كباقي األحكام الشرعية
باب مناسب مرسل، استدل ابن احلاجب أن القياس يف األس الدليل اخلامس: •

أن تعليل السبب بوصف جامع وإحلاق سبب آخر به ال يصح؛ ألنه نصب  ومقصده:
وصفا، وجعله حمققاً للحكمة املقصودة، دون اعتبار الشارع إياه، ومل يشهد هلا أصل 
باالعتبار، وهو ذا جعل الوصف علة للحكم وسبباً يف تشريعه وحمققاً للحكمة يف 

؛ لذا كان القياس يف )٢(ون احلكمة خمتلفة بني األصل والفرعالفرع، مع احتمالية ك
األسباب مناسباً مرسالً، وهو غري معترب عند ابن احلاجب. فاملناسب املرسل هو الذي 

  .)٣(مل يعتربه الشارع سواء كان معلوم اإللغاء، أم مل يعلم إلغاؤه، وهو مردود
لو صح كالم ابن احلاجب السابق النسحب ذلك على علل األحكام كلّها،  الرد:

وال خالف يف أن العلل هلا شروط، ينبغي توفّرها لتصح عليتها، فإن فقدت شرطاً 
  بطلت عليتها، وإن استكملت شروطها صحت.

مرفوع يف املسألة؛ إذ ال يصح نصب األسباب ابتداًء، وإمنا  -أصالً  –واخلالف 
  .)٤(اء النص أو اإلمجاع، ال باالستنباطتنصب بإمي

  : حترير حمل اخلالف
 . )٥(ال جيري القياس اتفاقاً يف األسباب امع على عدم القياس فيها .١
جيري القياس اتفاقاً يف األسباب والشروط واملوانع املتحدة احلكمة؛ ألنّ يف  .٢

فال تعدد يف  ،حلكمةوهي ا ،احتاد حكمة احلكم يف السببني يكون املناط سيئاً واحداً
                                                 

  .نفسهالسابق املصدر ) ١(
  .٢٥٥ص، ٢ج ، العضد، عضد الدين) ٢(
دار الكتب ، ل واألصل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الوصو، عثمان بن عمر، ابن احلاجب :انظر) ٣(

  .٢٥٥ص، ٢ج ، العضد، وعضد الدين، ١٨٣ص ، العلمية
  .٧٠ص، ٥ج ، البحر احمليط، الزركشي) ٤(
  .٢٥٨ص ، ٢ج ، الوصول إىل األصول، ابن برهان )٥(
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  .)١(السبب وال يف احلكم 
فيما إذا كانت  ،اختلف العلماء يف القياس يف األسباب والشروط واملوانع .٣

 .)٢(احلكمة املرتب عليها احلكم خمتلفة
اع السابق أنّ سبب اخلالف يرجع نـز: يالحظ من خالل حترير السبب اخلالف

  : )٣(إىل
 .اختالفهم يف التعليل باحلكمة .١
أن تكون أسباباً  هل خيرجها عن ،ختالفهم يف أنّ تعليل األسباب واملوانعا .٢

 ؟ وشروطاً وموانع
اختالفهم يف تسمية األسباب والشروط واملوانع أحكاماً شرعية أو عقلية وهو  .٣

خالف معنوي ينبين عليه أنّ املسائل املبحوثة فيها من األحكام الوضعية من علم 
  .األصول أو ليست منه

  :يحالترج
  اخلالف يف املسألة يكاد يكون لفظيا لألسباب التالية:

  أنّ القياس ال جيري إال يف األسباب املتحدة احلكمة. -١
أنّ األسباب ال يصح وضعها ابتداًء، وإمنا تنصب بإمياء النص أو اإلمجاع كما  -٢

  .)٤(قال الزركشي
لشروط واملوانع املطّلع على مسائل الفقه يرى جريان القياس يف األسباب وا -٣

عند الفريقني، كالقياس يف أبواب العبادات وشروطها، ويف أبواب اجلنايات واحلدود 
                                                 

  .١٣٧ص ، و نرباس العقول، منون عيسىو، ٢٥٥ص ، ٢ج ، العضد، عضد الدين :انظر) ١(
  .١٣٧ص ، و نرباس العقول، عيسى منونو، ٢٥٥ص ، ٢ج ، العضد، عضد الدين :انظر )٢(
وانظر عبدالعزيز ، ٨٩ص ، ١ج ، عامل الكتب، سلم الوصول يف علم األصول، حممد خبيت، املطيعي )٣(

  .٣٨٩ص ، ٣ج ، كشف األسرار، البخاري
  .٧٠ص ، ٥ج ، البحر احمليط، الزركشي) ٤(



 ) ٦٨العدد(  
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والقياس يف شروط إقامة احلدود، وموانع احلد، ومثاله: اشتراط العدالة يف شهود الزىن 
واشتراط اإلسالم والبلوغ والعقل للجهاد؛ ألا شروط  ،)١(قياساً على سائر الشهادات

  . )٢(سائر الفروعلوجوب 
، بدليل وقوعه من مانعيه )٣(فاختالف العلماء يف املسألة لفظي، كما أكد املطيعي

وحقيقة األمر كله مرده إىل القياس يف العلل، فالسبب والشرط واملانع قد يكون علة 
للحكم موجبة له، وإحلاق سبب بآخر، ما هو إال إحلاق علة بعلّة، إن كان السبب علة 

  احلكم.
ل الغزايل: إن القياس يف األسباب على منهجني: األول يلقب بتنقيح املناط، وقا

وأقره احلنفية يف الكفارات وأطلقوا عليه استدالالً  ،وهو ما يقربه أكثر منكري القياس
كأن يضيف الشارع احلكم إىل سبب وينوطه به، مث تقترن أوصاف ال مدخل هلا يف 

ياس الالئط على الزاين، والنباش على السارق اإلضافة فتحذف عن درجة االعتبار، فق
املناط، أما املنهج الثاين فهو قياس مبين على األوصاف املخيلة  ما هو إال من باب تنقيح
، فجعل الغضب مانعاً )٤(أن يقضي القاضي وهو غضبان r املناسبة: كنهي الرسول

اجلوع املفرط  للحكم؛ لكونه مدهشاً للعقل ومانعاً من استيفاء الفكر، فيلحق به
  .)٥(والعطش املفرط

  فالقياس يف األسباب شاملٌ للمنهجني، وذا يشمل مانِعي القياس فيه وجميزيه.
* * *  

                                                 
، ١٠ج، م ١٩٨٣، بريوت، دار الكتب العربية، املغين،  بن أمحدأبو حممد عبداهللا، ابن قدامة )١(
  .١٧٦ص

  .٣٦٦ص، ١٠ج، السابق) ٢(
  .١٣٧ص ، نرباس العقول، . وانظر عيسى منون٥١ص، ٤ج ، سلم الوصول، املطيعي) ٣(
ح  ٣٥١ص، ٨ج ، صحيح مسلم، بدء اخللق :كتاب، ٣٣١٤ح  ٣٥٥ص، ٦ج، صحيح البخاري) ٤(

  برواية عائشة.، ٢٨٥٤
  .٣٣٠- ٣٣٢ص ، ٢ج ، املستصفىالغزايل: ) ٥(
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  الخاتمة
  

واملوانع تبني  ،واألسباب ،يف ضوء ما تقدم من دراسة موضوع القياس يف الشروط
ا تتم املوا ،لنا أنّ القياس أداة مركزية يف االستنباط الشرعيزنة بني األصول و

   :ويف ختام هذا البحث نود أن ندون مجلة من النتائج اآلتية .والفروع
 .القياس وسيلةٌ ناجعةٌ يف الدرس األصويلّ .١
 .واملوانع ،والشروط ،يشمل القياس: األسباب .٢
 ،والشروط ،هناك تداخل بني البنيتني اللغوية واالصطالحية لكل من األسباب .٣

 .واملوانع
واملوانع؛ ومرد هذا اخلالف إىل  ،والشروط ،يف قياس األسباب اختلف األصوليون .٤

 .فبعضهم أجاز القياس، وذهب البعض إىل عدم جوازه ،تباين وجهات نظرهم
الرأي الراجح يف هذا اخلالف بني األصوليني يكاد يكون لفظيا؛ ذلك أن املتأمل يف  .٥

 .عند الفريقني واملوانع ،والشروط ،مسائل الفقه جيد جريان القياس يف األسباب
 .مشروعية األسباب ال تستلزم مشروعية املسببات .٦

* * *  
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  المراجع والمصادر فهرس
  

فتح الباري بشرح صحيح  ،أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ،البخاري  .١
 ،- رمحه اهللا  –عبدالعزيز بن باز  ،حتقيق ،البن حجر العسقالين ،البخاري
 [ د. ت] .الفكر دار ،حممد فؤاد عبدالباقي ،رقمه

 ،قدمه ،صحيح مسلم بشرح النووي ،مسلم بن احلجاج القشريي ،مسلم .٢
 .م ١٩٩٤ ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار املعرفة ،خليل مأمون شيحا

 ،اإلحكام يف أصول األحكام ،سيف الدين على بن علي بن حممد ،اآلمدي .٣
 [ د. ت] .بريوت ،دار الكتب العلمية ،ضبطه إبراهيم العجوز

دار الطباعة  ،شركة صحافية عثمانية ،حاشية على مرآة األصول ،زمريياإل  .٤
 .هـ١٣٠٧ ،العامرة

 ،حتقيق ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،أمحد بن احلسن ،اإلسنوي .٥
 [ د. ت] .طبعة أوىل ،دار الرسالة ،حممد حسن هيتو

هاج اية السول يف شرح من ،اإلسنوي، مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن .٦
 [ د. ت] .عامل الكتب ،األصول

فواتح الرمحوت شرح مسلم  ،عبد العلي حممد بن نظار الدين ،األنصاري  .٧
 هــ.١٣٢٤الطبعة األوىل  ،مطبعة األمريية ببوالق مصر احملمية ،الثبوت

مكتبة  ،كشف األسرار عن أصول البزدوي ،عبدالعزيز أمحد ،البخاري .٨
  .هـ١٣٠٧ ،الصنايع، حسن مليح

عبد العزيز بن عبدالرمحن الربيعة، السبب عند األصوليني، جامعة  ،ةالربيع .٩
 .م١٩٨٠ ،اإلمام سعود

 ،عبداحلليم الطحاوي ،حتقيق ،تاج العروس، السيد حممد مرتضي ،الزبيدي  .١٠
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 .م١٩٦٨ ،مطبعة حكومة الكويت
 ،حتقيق ،الزجناين، شهاب الدين حممد بن أمحد ختريج الفروع على األصول  .١١

 .م١٩٦٢ ،جامعة دمشق ،حممد أديب صاحل
د.عبداحلميد أبو  ،حتقيق ،الوصول إىل األصول ،أمحد بن علي ،ابن برهان .١٢

 .م١٩٨٤، هـ١٤٠٤ ،الطبعة األوىل ،الرياض ،مكتبة املعارف ،زنيد
دار  ،حممد حمي الدين عبداحلميد ،حتقيق ،املسودة يف أصول الفقه ،آل تيمية .١٣

 [ د. ت] .بريوت ،الكتب العربية
تقرير  ،أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي ،ابن جزي .١٤

الطبعة  ،دار األقصى ،حممد علي فركوس ،حتقيق ،الوصول إىل علم األصول
 .م١٩٩٠ ،األوىل

اإليضاح لقوانني اإلصالح يف  ،أبو حممد يوسف بن عبدالرمحن ،ابن اجلوزي .١٥
 ،الرياض ،انمكتبة العبيك ،فهد السرحان ،حتقيق ،اجلدل األصويل الفقهي

 .م١٩٩١ ،الطبعة األوىل
منتهى الوصول واألصل يف علمي األصول  ،عثمان بن عمر ،ابن احلاجب .١٦

 [ د. ت] .دار الكتب العلمية ،واجلدل
 ،بريوت ،دار الكتب العربية ،املغين ،أبو حممد عبداهللا بن أمحد ،ابن قدامة .١٧

 .م١٩٨٣
هـ)، ٦٢٠ - هـ ٥٤١(موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  ابن قدامة، .١٨

املطبعة السلفية ومكتبتها، الطبعة الرابعة  –روضة الناظر وجنة املناظر، القاهرة 
 .هـ١٣٩٩

 ،دار صادر ،لسان العرب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،ابن منظور  .١٩
 .م١٩٥٥ ،بريوت
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 .م١٩٥٨ ،أصول الفقه ،حممد أبو زهرة ،أبو زهرة .٢٠
مؤسسة  ،طه جابر ،حتقيق ،احملصول ،حممد بن عمر بن احلسني ،الرازي .٢١

 .م١٩٩٢ ،الطبعة الثانية ،بريوت ،الرسالة
وزارة األوقاف  ،البحر احمليط يف أصول الفقه ،حممد بن ادر ،الزركشي .٢٢

 .م١٩٨٨ ،الطبعة األوىل ،الكويتية
 ،دار الكتب العلمية ،اإلاج يف شرح املنهاج ،الكايف علي بن عبد ،السبكي  .٢٣

  .م١٩٨٤ ،بريوت طبعة أوىل
 ،األشباه والنظائر ،تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ،ابن السبكي  .٢٤

 ،دار املكتب العلمية، بريوت ،وعلي عوض ،عادل أمحد عبداجلواد ،حتقيق
 .م١٩٩١ ،الطبعة األوىل

دار  ،مجع اجلوامع ،تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي ،ابن السبكي .٢٥
 ][ د. ت. بريوت ،الكتب العلمية

دار  ،أبو الوفا األفغاين ،حتقيق ،أصول السرخسي ،حممد بن أمحد ،السرخسي  .٢٦
 .م١٩٧٣ ،بريوت ،املعرفة

تقدمي  ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، املوافقات ،الشاطيب .٢٧
ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه  ،بكر بن عبد اهللا أبو زيد
 [ د.ت] .السعودية ،بن عفاندار ا ،مشهور بن حسن آل سلمان

عمان ـ  ،مباحث التخصيص عند األصوليني ،عمر بن عبد العزيز ،الشيلخاين .٢٨
 .م٢٠٠٠،الطبعة األوىل ،دار أسامة للنشر والتوزيع

مكتبة  ،نشر البنود على مراقي السعود ،عبداهللا بن إبراهيم العلوي ،الشنقيطي .٢٩
 [ د. ت] .الرياض ،العرفان

 ،أبو مصعب البدري ،حتقيق ،إرشاد الفحول ،يحممد بن عل ،الشوكاين .٣٠
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 .م١٩٩٣ ،الطبعة الرابعة ،مؤسسة الكتب الثقافية
 ،العضد على منتهى الوصول ،عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالغفار ،عضد الدين  .٣١

 .هـ١٣١٧ ،الطبعة الثانية ،مصر ،املطبعة الكربى األمريية
مطبعة  ،يق محد الكبيسيحتق ،شفاء الغليل ،أبو حامد حممد بن حممد ،الغزايل .٣٢

 .م١٩٧١ ،بغداد ،اإلرشاد
 ،بوالق ،املطبعة األمريية ،املستصفى ،أبو حامد حممد بن حممد ،الغزايل .٣٣

 .هـ١٣٢٢ ،الطبعة األوىل ،القاهرة
طبعة  ،مكتبة املعارف ،روضة الناظر وجنة املناظر ،عبداهللا بن أمحد ،ابن قدامة .٣٤

 [ د. ت] .ثانية
دار  ،طه عبدالرؤوف ،حتقيق ،شرح تنقيح الفصول ،أمحد بن إدريس ،القرايف  .٣٥

 .م١٩٧٣ ،القاهرة ،الفكر
 م.١٩٩٢مكتبة األزهرية للتراث /  ،أصول الفقه ،حممد أبو النور زهري .٣٦
 د. ت][. عامل الكتب ،سلم الوصول يف علم األصول ،حممد خبيت ،املطيعي .٣٧
الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي ،الزحيلي .٣٨

 .م١٩٨٦ ،األوىل
مؤسسة زايد بن  ،حممد مصطفى األعظمي ،حتقيق ،املوطأ ،مالك بن أنس .٣٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥االوىل  ،الطبعة ،سلطان آل يان
ضوابط املعرفة وأصول  ،الطبعة املنريية ،نرباس العقول ،عيسى منون ،منون .٤٠

 .م١٩٧٥ ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار القلم ،االستدالل واملناظرة
   

* * *  
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