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 بيقيةإثبات األمساء بالقياس دراسة أصولية تط

 راضي صياف احلربي 
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  لسعوديةلدولة: اململكة العربية اا                        املدينة: املدينة املنورة 

 hotmail.com8241rady@ إمييل: 
 

 ملخص البحث 

  السماوهي إثبات األسامء بالقياس  من حيث تعريف  ،ملسألة أصولية ا  يتناول البحث بيان

 والقياس يف اللغة واالصطالح، وترمجة املسألة يف كتب أصول الفقه. 

كام تناول البحث حتريرا ملحل النزاع عند األصوليني يف مسألة  إثبات األسامء بالقياس  وأقوال 

ثمرة مع الرتجيح ، والعلامء فيها ، وتوضيح أدلتهم واملناقشات الواردة عليها ، 

 اخلالف فيها .

 القياس اللغوي . –بات األسامء اث –اللغة  –األسامء  –القياس  الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The research deals with an explanation of a fundamental 

issue, which is proving names by measurement in terms of 

defining the name and measurement in language and convention, 

and translating the issue in the books of Usul al-Fiqh. 

 The research also dealt with a liberation of the subject of 

dispute among fundamentalists regarding the issue of proving 

names by measurement and the sayings of scholars, and 

clarifying their evidence and the discussions on it, with weight, 

and the benefit of the disagreement. 

 Praise be to Allah, Lord of the worlds, and peace and 

blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad and his 

family and companions. 

  

 Keywords: Measurement - names - language - proof of names - 

linguistic measurement. 
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 املقدمة

، دقصوجعلها دالئل ، وكشف هبا بعضا من الغيبيات، احلمد هلل الذي أيد رسله باملعجزات

شف هبا جانبا من قدرته، وبراهني حق وال زال  ،وسببيال إىل اييام  به، وطريقا إىل معرفته، وك

سائل ملعرفته، بآياته ممتنا عىل خلقه شتى الو سخرا ومذلال هلم ما يف الكو  ب، متوددا ب ، عظمتهم

وعىل ، تهيويدلل بآالئه عىل ربوبيته وألوه، ويسببوقهم إليه، فكل يوم يكتشببفو  ما ينهن عليه

ُينعم عىل و، ويتفضببل بجزيل عطائه وسببابع علمه، يسبببع عليهم من فضببله، وحدانيته وقدرته

شكره ستوجب  رشية بام ي سريا من أ، فيعلمهم من الذرة إىل املجرة، الب رسار ويفتح عليهم نذرا ي

مه ماال يبلع ذرة يف حميط عل بات واحليوا ، الكو   ية ، ومن علوم الن ومن علوم الطبيع

سة الوراثية، يولوجياواجل سا ، إىل علوم األجنة واهلند شفه اين تحقق لي؛ وهي من أعظم ما اكت

ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ      چ :وَينفذ أمره، وعده

ىئ            ی  ی  ی     ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ

 . (1)چی  

سا  بتقدمه ستنبط ، ورغم ذلك فإ  اين ستغني عن العلم الرشعي امل والبرشية بعلومها ال ت

وأشدها احتياجا ، للبشرية  من أعظم العلوم نفعا  الشررية  من الوحي ايهلي لذا كانت العلوم 

صول الفقه من أهم ، واجلائز واملمنوع، إليها فبها يعلم احلالل واحلرام وكا  علم اآللة وهو علم أ

وهو املصدر الرابع من مصادر ، ه املسألة من مسائل القياسوقد اخرتت هذ، هذه العلوم كذلك

سالمي رشيع اي ضعا للنزاع واالختالف بني العلامء، الت سائله مو يمهية أل؛ وقد كانت معظم م

 من: »وال أدل عىل ذلك من قول ايمام الفهري، موضوع القياس كمصدر من مصادر الترشيع

به و، وعلم اخلالف، الفروعومنه تتشببعب ، هوينبوع الفق، هو أصببل الرأي، أهم أصببول الفقه

                                                      

 . 42( سورة يونس جزء من اآلية رقم: 1)



 

- 565 - 
 

هلا ية  هنا قائع التي ال  عة من حكم، تعلم األحكام والو قاد املحققني أ  ال ختلوا واق   ،فإ  اعت

 . (1)«ومواقع النصوص وايمجاع حمصورة

صل حلد أو هناية صيل أحكام الوقائع دو  أ  ي صدر الوحيد املختص بتفا   ؛والقياس هو امل

   .خالف غريه من األصول فهي حمصورة ومعدودةبإذ أنه هو األصل املسرتسل عىل مجيع الوقائع 

دمة عليه فال يقدم أبدا عىل املصادر املق، هذه املزية للقياس أفضلية عىل غريه يتضررررررتقوال 

ف ولذا جاء فيه من النزاع واالختال ،بل يأيت بعدها يف الرتتيب، وهي الكتاب والسببنة وايمجاع

  ،وهو أشبببه حاال مع تلك املصببادر بالتيمم عند فقد املاء، ما مل يأت يف غريه من تلك املصببادر

سألة ثبوت  شتهرة يف اخلالف بني علامء األصول (4)بالقياس األسامءوم سائل امل  وهي من، من امل

بحث يف ولعل مما يزيد أيمهيتها أهنا ت، الفقهيةاملسببائل املهمة التي هلا أثر واضببح يف بعف الفروع 

االسببتدالل به يف إثبات األحكام ونفيها يف األسببباب واملوانع  وحماولة، كيفية جريا  القياس

 .والرشوط ونحوها

ضح لالختالف القائم بني علامء  سري الوا سألة هو التف ولعل أهم اآلثار املرتتبة عىل هذه امل

صول يف حكم القياس عىل احلدود الثابتة بالنص كحد  من يرى ثبوت ف، والزنا، السررررررررررررري  األ

سامء بالقياس ت كام يرى كذلك أ  اللواط حده ثاب، يرى أ  قطع النباش ثابت بداللة النص األ

سألة القياس ، بالنص سامء يف ابخالف من يمنع ثبوت ، الشررررررررررريةيوليس هناك أي حاجة مل أل

                                                      

سلك مجع اجلوامع، حسن1) سيناوين ا بن عبد بن عمر ( األصل اجلامع ييضاح الدرر املنظومة يف  ملالكي اهلل ال

 . 4/102م، 1241هب(، النارش: مطبعة النهضة، تونس، الطبعة: األوىل، 1421)املتوىف: بعد 

هة أخذ األسامء من ج»، وابن السمعاين بببب: «ثبات األسامي بالقياسإ»( عنر الشريازي عن هذه املسألة بببب: 4)

 . «اسثبوت اللغة بالقي»، والزركيش بب: «ثبوت األسامء بطريق القياس»، والبابريت بب: «القياس

رص ابن احلاجب 144/ 4، قواطع األدلة 222انظر: التبرصة  ، البحر 1/424، الردود والنقود رشح خمت

 . 4/42املحيط 
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 . فريى فيها التعزير دو  احلد القياس

صول معا سألة مفيد ونافع ألهل اللغة واأل ىل القارئ ع ويتعرف، كام أ  البحث يف هذه امل

 . اجلانب اجهد األصوليني يف هذ

وإبراز رس من أرسار القياس عند ، للمسببألة من أيمهية رأيت إفرادها ببحث مسببتقل اومل

وإ  كانت األخرى فحسبببي أين برشبب أصببيب ، فإ  كا  توفيق فمن اهلل وحده، األصببوليني 

 . وأخطئ

 . امتةوخ، ة مباحثتوس، مقدمةهذا وسوف تسري خطة البحث الدراسية هلذا املوضوع يف   

 .أهم   املوضوع هيف: املقدم أما 

 وأما املباحث فهي: 

 : ناوف ه مطلب، اسالق و، تعيةف االسم: املبحث األول

 . صطالحالغ  وا االسمتعيةف : املطلب األول

 . الحاتعيةف الق اس لغ  واصط: املطلب الثاني

 . صول الفقهتيمج  املسأل  يف كتب أ: املبحث الثاني

  .حتيةي حمل النزاع: املبحث الثالث

 .أ وال العلماء: املبحث اليابع

 . يج  األدل  واملنا ش  والرت: املبحث اخلامس

 .  مثية اخلالف يف املسأل: املبحث السادس

 . ر البحث وميايجعهمصاد، ثم .ام ثم زةلت البحث باخل

 موضحا اجلوانب، وخمرجا لألحاديث واآلثار الواردة من مظاهنا، ناسبا كل قول إىل صاحبه 

التحلييل  تقرائياالسببمتخذا املنهج ، متبعا قواعد البحث العلمي، املرتتبة عىل املسببألةة يالتطبيق

  . واهلل تعاىل أسأل التيسري والقبول، منهجا  
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 القياسو، التعريف االسم 

 :  اوفيه مطلب

 : غ  واصطالحالتعيةف االسم : املطلب األول

 : تعيةف االسم لغ 

تق فالكوفيو  عىل أنه مش، اشتقاقه هل هو مشتق من الوسم أم من السمواختلف يف االسم 

سمى، أل  الوسم يف اللغة بمعنى العالمة؛ من الوسم سم عىل امل وعالمة له يعرف ، واالسم و

مزة وزيدت اهل، صل يف االسم )وسم( إال أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو يف )وسم(واأل، به

 . )اعل( حلذف الفاء منه: ووزنه ،يف أوله عوضا عن املحذوف

شتق ، وذهب البرصيو  سموواألكثر إىل أنه م سمو يف اللغة هو العلو؛ من ال :  قالي، أل  ال

ا سموًّ سمو  سامء سام ي سامء  سميت ال سمى، لعلوها؛ إذا عال ومنه  ل ويد، واالسم يعلو عىل امل

شتق من ، عىل ما حتته من املعنى سمو ال من الوسم واألصوملا كا  كذلك دل عىل أنه م :  فيه لال

ل( بكرس الفاء وسكو  العنيِسم   مزة وجعلت اهل، فحذفت الالم التي هي الواو، و عىل وز  )فِع 

ا رصح به كذ، هو الصحيح البصرررررر    وما عليه ، )اف ٌع( حلذف الالم منه: ووزنه، عوضا عنها

 . (1)الكثريو 

                                                      

هب 211وىف بن األنباري، املت انظر: اينصبباف يف مسببائل اخلالف بني البرصببيني والكوفيني، أبو النكات( 1)

، النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، الطبعة األوىل، املصباح املنري يف 1/6حتقيق: جودة منوك حممد منوك، 

رشح الكبري أمحد صبببب بن عيل الفيومي املقري، حتقيق: عبد بن حممد غريب ال شناوي،  ، 121العظيم ال

سني1/2للعكني « إمالء ما من به الرمحن»القاهرة،  -النارش: دار املعارف  سنة لإلمام احل بن  ، رشح ال

زهري الشبباوي ، النارش:  -بن الفراء البغوي، أبو حممد، حتقيق: شببعيب األرناطوط  بن حممد مسببعود

سنة النرش:  غاية الوصول يف رشح لب األصول،  ،2/42م، 1214هبببببببب  1204املكتب ايسالمي، 
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 : تعيةف االسم اصطالحا

ا كثريةذكر فيه النحويو   ا زيدت، حدود  نى يف ما دل عىل مع: »فقيل االسببم؛ عىل سبببعني حدًّ

 . (1)«نفسه داللة جمردة عن االقرتا 

 . (4) «الثالثةيف نفسه غري مقرت  بأحد األزمنة  ما دل عىل معنى: »بعبارة أخرى هوو

رصها أ  تقول سه: »وأح وحده من غري أ   كل لفظ دل عىل معنى مفرد يمكن أ  يفهم بنف

 . (4) ياملعنيدل ببنيته ال بالَعَرض عىل الزما  املحصل الذي فيه ذلك 

                                                      

هببب(، النارش: 246بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي، )املتوىف:  بن أمحد بن حممد زكريا

 . 4دار الكتب العربية الكنى، مرص )أصحاهبا: مصطفى البايب احللبي وأخويه( صب

صل للزخمرشي، يعي ( 1) رسايا حممدبن يعي  ابن أيب  بن عيل رشح املف ين األسدي بن عيل، أبو البقاء، موفق الد ال

هببب(، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، النارش: دار 624املوصيل، املعروف بابن يعي  وبابن الصانع )املتوىف: 

، الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق 1/14م، 4001هب 244لبنا ، الطبعة: األوىل،  -الكتب العلمية، بريوت 

هبببب(، 122بن إبراهيم، احلسببيني العلوير الطالبي امللقب باملديد باهلل) )املتوىف:  بن عيل بن محزة عجاز، حييىاي

 هب. 1244بريوت، الطبعة: األوىل،  -النارش: املكتبة العنرصية 

وصححه هببب(، املحقق: ضبطه 116بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف:  بن حممد كتاب التعريفات، عيل( 5)

-هبببب 1204لبنا ، الطبعة: األوىل -مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، النارش: دار الكتب العلمية بريوت 

بن  بن تاج العارفني الرطوف ، التوقيف عىل مهامت التعاريف، زين الدين حممد املدعو بعبد1/42م، 1214

اخلالق  عبد 41هبببب(، النارش: عامل الكتب 1041بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، )املتوىف:  عيل

شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،  1/21م، 1220-هبببب1210القاهرة، الطبعة: األوىل، -ثروت رشح 

سف اهلل عبد شام )املتوىف:  بن عبد بن أمحد بن يو سف، أبو حممد، مجال الدين، ابن ه هبببب(، 161اهلل ابن يو

 . 1/11سوريا،  -كة املتحدة للتوزيع الغني الدقر، النارش: الرش حتقيق: عبد

بد4) ية ع باري )املتوىف:  بن حممد الرمحن ( أرسار العرب لدين األن يد اهلل األنصبباري، أبو النكات، كامل ا بن عب

صالح اخللل 1222 -هبببب1240بن أيب األرقم، الطبعة: األوىل  ، النارش: دار األرقم1/41هبببب(، 211 م، إ

، حتقيق وتعليق 241بن السببيد البطليو ، املتوىف سببنة  بن حممد اهلل حممد عبد الواقع يف اجلمل للزجاجي، أيب
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:  االسببم :فقال؛ وإنام اكتفى فيه باملثال، مل حيده سببيبويه، وهلذا؛ ال حد له: ومنهم من قال

 . (1)رجل وفرس»

كتاب  جاء يف، هو كل كلمة تدل عىل معنى يف نفسها وال تدل عىل زمن وال يفهم منها ذلك: وقيل

 «.هو ما دل عىل معنى يف نفسه: االسم» :(4)التعريفات

 . (4)عليهاوأسامء األشياء هي األلفاظ الدالة 

واحلرف ما أنبأ عن ، والفعل ما أنبأ عن حركة املسببمى، ما أنبأ عن املسببمى: وقيل االسببم

 . (2)معنى ليس باسم وال فعل

                                                      

 . 1/42لبنا ، -النارش: دار الكتب العلمية بريوت اهلل النرشيت،  الدكتور: محزه عبد

 . 1/41( أرسار العربية 1)

بن موسببى  أيوب، وانظر: الكليات معجم يف املصببطلحات والفروق اللغوية، 42( التعريفات للجرجاين ص4)

حممد  -، حتقيق: عدنا  دروي  1/14هبببب(، 1022احلسببيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: 

بن  بن سببهل اهلل بن عبد بريوت، الفروق اللغوية، أبو هالل احلسببن -املرصببي، النارش: مدسببسببة الرسببالة 

سكري )املتوىف: نحو  بن حييى سعيد سليم، 1/42هبببب( 422بن مهرا  الع ، حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم 

 مرص.  -النارش: دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة 

هبببب(، املحقق: 141بن تيمية احلراين )املتوىف:  احلليم بن عبد ( جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد4)

بن قاسم، النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة  بن حممد الرمحن عبد

 العربية السعودية

 . 6/122م، 1222هب/1216عام النرش: 

اء بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو البق ( الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب2)

بريوت  -حممد املرصي، النارش: مدسسة الرسالة  -هببب(، حتقيق: عدنا  دروي  1022احلنفي )املتوىف: 

، لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لرشح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، شمس 1/14

هببب(، النارش: مدسسة اخلافقني 1111بن سامل السفاريني احلنبيل )املتوىف:  دبن أمح الدين، أبو العو  حممد
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يشء أي ذات و، ما دل عىل ذات وصفة فاملشتق، مشتق وجامد: واالسم ينقسم إىل قسمني

صفت به تلك الذات بأ  فعلته هي مبارشة أو مل تفعله هي وإنام وقع عليها صق هبا  أو، آخر ات الت

 . (1)بطريقة ما

فهي ، ومملوك، وعبد، وولد، وسببارق، وزا ، وضببارب، وشبباتم، وقاتل، وقاعد، قائم: مثاله

صفة بالقيام سامء دلت عىل ذات معينة مت شتم، أو القتل، القعودأو ، أ أو ، الزنا أو، أو الرضب، أو ال

 . أو عبدا أو مملوكا، أو كونه ولدا، الرسقة

 قوله كببب )املدلفة( يف، واسم املفعول، كببب )قاتل(، اسم الفاعل: واملشتقات األصلية ثامنية

شبهة كبببب )فطن، (4)چہ  ہچ  : تعاىل صفة امل سن الوجه(، وطاهر العرض، وال ، وح

سم  ،(4)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  :قوله تعاىلك )أفصح( يف  التفضيلوأفعل  وا

ب )مغرب( ب )مسكن(، الزما  ك ب )حمراث(، واسم املكا  ك واملصدر ، منجل()و، واسم اآللة ك

ب )حممدة دل وإ  كانت ال ت، ومنها األفعال أيضا باعتبارها مأخوذة من املصدر، (جملبة، امليمي ك

 . (2)عىل ذات

صف واجلامد هو سم الدال عىل الذات بال اعتبار و صدرا وال ، اال سم الذي ليس م أو اال

شتقا سم اجلامدوإذا أطلق اللقب ، (2)م صود به اال سألتنا هذه فاملق سعد: ومثاله، يف م ، )زيد و

                                                      

 . 4/424م، 1214هب 1204 -دمشق، الطبعة: الثانية  -ومكتبتها 

 . 1/411هب(، النارش: دار املعارف، الطبعة اخلامسة عرشة، 1421النحو الوايف، عباس حسن )املتوىف: ( 1)

 . 60سورة التوبة آية رقم: ( 5)

 . 42سورة القصص آية رقم:  (5)

 . 1/411النحو الوايف، ( 2)

شية اخلرضي عىل ابن عقيل، حممد( 2) سألة اللقب، انظر: حا صطفى ويطلقو  عليه يف هذه امل سن  بن م بن ح

سنة  شافعي، املتوىف  رضي ال صطالحات 1/101هبببب النارش دار الكتب العلمية، 1411اخل شاف ا ، ك
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دو  مراعاة ألي ، فهذه األسببامء دلت عىل ذوات معينة، ودرهم ودينار، وماء ورشاب وجدار

 . وصف فيها(

فاالسببم كزيد ، وهو إما سببم أو صببفة، املعرف هنا هو املقابل للفعل واحلرفواالسببم 

 . (1)وقد يطلق االسم عىل ما يقابل الصفة، والصفة كأمحر وأسود، وعمرو

  

                                                      

صابر الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف ابن القايض حممد حامدبن عيل  الفنو  والعلوم، حممد د  : بن حممر

هببببب(، تقديم وإرشاف ومراجعة: دكتور: رفيق العجم، حتقيق: د. عيل دحروج، نقل النص 1121بعد 

 اهلل اخلالدي، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، النارش: مكتبة لبنا  نارشو  الفار  إىل العربية: د. عبد

 . 1/242م. 1226 -بريوت، الطبعة: األوىل  -

كري، الرسول األمحد ن بن عبد النبي دستور العلامء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنو ، القايض عبد( 1)

سن هاين فحص، النارش: دار الكتب العلمية، لبنا ، بريوت، الطبعة: األوىل،  سية: ح عرب عباراته الفار

 . 1/411م 4000 -هب 1241
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 :لغة واصطالحاتعريف القياس 

 : تعيةف الق اس لغ 

 . (1)يمها التقدير واملساواة، يف اللغة عىل معنينيالقياس يطلق 

رت الثوب بالذراع: كقولك، فيطلق عىل التقدير  . قست الثوب بالذراع أي قد)

ية كقولك :  أي ،«قسببت الثوب بالثوب: »وُيطلق عىل املسبباواة سببواء كانت املسبباواة ِحسببك

 ال: أي ،«فال  ال يقاس بفال : »كقولك، أو كانت املسبباواة معنوية، سبباويت أحديمها باآلخر

 . (4)أو االحرتاميساويه يف العلم أو الفضل 

ه بَغرِيه َوَعلِيهِ : »(4)جاء يف تاج العروس ه َقي سببا  وِقيَاسببا  ، َقاسببَ  األَخري، َأي عىل َغرِيه َيِقيسببُ

                                                      

سا  العرب، حممد( 1) صاري الرويفعي ايفريقي  بن مكرم ل بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األن

هب، القاموس املحيط،  1212 -بريوت، الطبعة: الثالثة  -، النارش: دار صادر 111هب(/ /111)املتوىف: 

، حتقيق: مكتب حتقيق 1/262هبببب(، 111بن يعقوب الفريوز آبادي )املتوىف:  جمد الدين أبو طاهر حممد

الرتاث يف مدسسة الرسالة، بإرشاف: حممد نعيم العرقُسو ، النارش: مدسسة الرسالة للطباعة والنرش 

م، بيا  املخترصبب رشح خمترصبب ابن  4002 -هببببب  1246لبنا ، الطبعة: الثامنة،  -والتوزيع، بريوت 

مد، أبو الثناء، شببمس الدين األصببفهاين بن حم الرمحن )أيب القاسببم( ابن أمحد بن عبد احلاجب، حممود

هب 1206هببببب(، املحقق: حممد مظهر بقا، النارش: دار املدين، السببعودية، الطبعة: األوىل، 122)املتوىف: 

 . 4/2م، 1216

(، عبد( 4) بن  الكريم املهذب يف علم أصببول الفقه املقار ، )حتريٌر ملسببائِلِه ودراسببتها دراسببة  نظري)ة  تطبيقي)ة 

م،  1222 -هببببب  1240الرياض، الطبعة األوىل:  -بن حممد النملة، دار النرشبب: مكتبة الرشببد  عيل

2/1112 . 

د( 4) د تاج العروس من جواهر القاموس، حممر اق احلسيني، أبو الفيف، امللقرب بمرتىض،  بن عبد بن حممر الرزر

بيدي )املتوىف:   ارش: دار اهلداية. ، حتقيق جمموعة من املحققني، الن16/216هب(، 1402الز)
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تاَسه، بالَكرس   ُره عىَل ِمَثالِه، َوَكَذا َقي)َسه، واق  سا  وِقَياسا  ، إِذا َقد)  «.وَيُقوُسه َقو 

سابقا  الشررررررررررررر   والقياس  شرتك بني ا: أي، يراعى فيه املعنيا  ال لتقدير أ ) القياس م

ا ا معنويًّ ن معنى املساواة، واملساواة اشرتاك  وعىل  ،بحيث حيمل لفظ القياس عىل التقدير املتضمك

نة معنى التقدير من غري حاجة إىل قرينة  وهذا أوىل من املصببري إىل االشببرتاك، املسبباواة املتضببمك

د الوضع، ه عىل خالف األصلألن) ؛ اللفظي   ،فاللفظ له معنى واحد ال أكثر، إذ األصل عدم تعدر

ددت ورغم ذلك فقد تع، وكلر ما حيتاج إليها فهو عىل خالف األصل، وإ  وجد فيحتاج إىل قرينة

 . وهذا ما سنوضحه فيام ييل، تعريفات للقياسال

 : تعيةف الق اس اصطالحا

نظرا الختالفهم يف مسببألة هل القياس دليل رشعي نصبببه صببوليو  يف تعريفه اختلف األ

كايمام اآلمدي الذي   القياس دليل نصبببه الشببارع رأى أفمن  (1)الشببارع أو هو عمل املجتهد

 : نهأالقياس بعرف 

 . (4)األصلصل يف العلة املستنبطة من حكم ستواء بني الفرع واألاال

ن فقال اب، شببكورال عبدوابن ، بلفظ املسبباواة كابن احلاجب عن القياس ومنهم من عن

                                                      

بذكر األمثلة. قال ابن   ال يذكرو( وأما القياس اللغوي عند األصببوليني فإهنم 1) له، بل يوضببحونه  حدا 

ألصفهاين: ، وقال ا«تسمية مسكوت عنه؛ إحلاقا بتسمية املعني، ملعنى يستلزمه وجودا وعدما»احلاجب عنه: 

شرتك بينهام» سمى ملعنى م سمية بم سكوت عنه يف الت د أمني أمري ، وقال حمم«القياس يف اللغة هو إحلاق م

 . «إحلاق معمى بمعنى مسمى باسم يف التسمية بذلك االسم»طريق القياس هو: بادشاه عن يثبات اللغة ب

 . 1/26، تيسري التحرير 4/211انظر خمترص ابن احلاجب مع رشحه بيا  املخترص 

دي بن سببامل الثعلبي اآلم بن حممد بن أيب عيل ( ايحكام يف أصببول األحكام، أبو احلسببن سببيد الدين عيل4)

شيخ عبد4/120هبببب(، 641)املتوىف:   -الرزاق عفيفي، النارش: املكتب ايسالمي، بريوت ، حتقيق: ال

 لبنا .  -دمشق
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 . (1)«حكمهيف علة  ألصلمساواة فرع : »القياس هو، احلاجب

بأ ايمام و، مام احلرمنيإوتبعه ، يب بكر الباقالينأ  القياس هو عمل املجتهد كأما من قال 

 : القياس بأنهعرفوا فقد ، الغزايل والرازي

 . (4)بينهاممر جامع أو نفيه عنهام بأثبات حكم هلام إمعلوم يف  محل معلوم عىل

                                                      

د، أبو الثناء، بن حمم الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن عبد ( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، حممود1)

: دار املدين، السعودية، ، حتقيق: حممد مظهر بقا، النارش4/2هببب( 122شمس الدين األصفهاين )املتوىف: 

بن  اهلل بدر الدين حممد م، البحر املحيط يف أصببول الفقه، أبو عبد1216هببببب 1206الطبعة: األوىل، 

م، 1222 -هب 1212هب(، النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، 122بن هبادر الزركيش )املتوىف:  اهلل عبد

 الرحيم ايسنوي، بن عبد ، لإلمام مجال الدين، هناية السول رشح منهاج الوصول يف علم األصول1/1

ن عمر ب بن حممد اهلل هب، رشح منهاج الوصول يف علم األصول للقايض نارص الدين عبد114املتوىف سنة 

، منشورات دار الكتب العلمية 4/404القادر حممد عيل،  هببب، ضبطه: عبد612البيضاوي، املتوىف سنة 

 قرير والتحبري رشح العالمة املحقق ابن أمري احلاج احللبي، املتوىفبريوت لبنا ، حممد عيل بيضببوب، الت

بن  هبببب عىل التحرير يف أصببول الفقه اجلامع بني اصببطالحي احلنفية والشببافعية لإلمام حممد112سببنة

هببب ضبطه 161بن اهلامم احلنفي املتوىف سنة  احلميد السيوا  ثم السكندري، كامل الدين الواحد عبد عبد

، منشببورات دار الكتب العلمية بريوت لبنا ، حممد عيل 4/120بن حممود حممد عمر  هللوصببححه عبدا

 بيضوب. 

حامد، حممد4) ، حتقيق: حممد 1/410هببببب(، 202بن حممد الغزايل الطو  )املتوىف:  ( املسببتصببفى، أبو 

أصول الفقه، م، 1224 -هب 1214الشايف، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  السالم عبد عبد

لدين املقد  الرامينى ثم الصبباحلي احلنبيل  بن مفرج، أبو عبد بن حممد بن مفلح حممد اهلل، شببمس ا

َدَحا ، النارش:  ، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد4/1120هببببب(، 164)املتوىف:  بن حممد السبب)

 بن اهلل بن عبد امللك الفقه، عبدم، النها  يف أصول 1222هببب 1240مكتبة العبيكا ، الطبعة: األوىل، 

ب( 211بن حممد اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني )املتوىف:  يوسف ، املحقق: 4/2ه

هب 1211لبنا ، الطبعة: الطبعة األوىل  -بن عويضة، النارش: دار الكتب العلمية بريوت  بن حممد صالح
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 . (1)رد فرع إىل أصل بعلة جامعة بينهام: وجاء يف تعريفه بأنه

 . (4)محل الفرع عىل األصل بعلة األصل: وقيل

 . (4)موازنة اليشء باليشء: وقيل

 . (2)اعتبار اليشء بغريه: وقيل

الشببرتاكهام يف علة ؛ مثل حكم معلوم يف معلوم آخرهو إثبات : وقال القايض البيضبباوي 

 . (2)املثبتاحلكم عند 

مجرد ال تعرف ب، بأنه تعدية احلكم من األصل إىل الفرع بعلة متحدة وعرفه صدر الرشيعة

 . (6)اللغةفهم 

  

                                                      

 . 121م، مفتاح الوصول ص1221

ب(، حققه وعلق 221بن خلف ابن الفراء )املتوىف:  بن حممد بن احلسني دة يف أصول الفقه، القايض أبو يعىل، حممد( الع1) ه

جامعة امللك  -بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كلية الرشيعة بالرياض  بن عيل عليه وخرج نصه: دكتور: أمحد

 . 1/112م، 1220هب 1210بن سعود ايسالمية، الطبعة: الثانية  حممد

 . 1/112( العدة يف أصول الفقه، 4)

 ( املصدر السابق. 4)

 ( املصدر السابق. 2)

هببب(، تقي 112يف رشح املنهاج )منهاج الوصول إيل علم األصول للقايض البيضاوي املتويف سنه  ( ايهباج2)

أبو نرص  بن حييي السبكي وولده تاج الدين بن حامد بن متام بن عيل الكايف بن عبد الدين أبو احلسن عيل

رش: -، النارش: دار الكتب العلمية 4/162، 4/4الوهاب،  عبد م، 1222هبببب 1216بريوت، عام الن

 . 1/404هناية السول رشح منهاج الوصول، 

، النارش: 4/102هببب(، 124توىف: بن عمر التفتازاين )امل ( رشح التلويح عىل التوضيح، سعد الدين مسعود6)

 مكتبة صبيح بمرص. 



 

- 555 - 
 

  ترمجة املسألة يف كتب أصول الفقه

 هذابالقياس؟ يمكن إثباهتا ولكن هل تثبت ، (1)ال خالف يف ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف

 . هو موطن اخلالف يف هذه املسألة

سألة جريا   سامءم شهورة يف ، القياس يف األ سألة م سامء بالقياس م أو بمعنى آخر إثبات األ

أو بطريقة أخرى هل جيوز أ  يكو  ثمر معن ى من املعاين علق عليه اللفظ واالسببم ، علم األصببول

هذا املعنى ئٍذ يلحقه اللفظ ثم وجد  ن: يعني، يف معن ى آخر حين لذي يكو  ع ياس ا كالق عه  د يتب

ى يشٌء باسببم له معنى ينظر يف التسبمية، األصبوليني م) ى ويوجد له معنى يف غري املُ ، َكَأ   ُيسببَ م) سبَ

شارب اخلمر»: يقول ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي . الذي ثبت وضع اللفظ له فاخلمر لفظ وضع لغة للتي (4)كلعن اهلل 

تَد) وغال وقذف بالزبدمن ماء  يعتن ف، ولكن فيه معنى آخر وهو سرت العقل. العنب أو التمر إذا اش 

ة التسببمية وهذا ما ذهب إليه ، يسببرت العقل -من غري هذين  -فيشببمل كل رشاب ، هذا عل)

 . (4)اجلمهور

يف  –وجرت عادة كثري من األصولينير دراسة هذه املسألة وبحثها يف مقدمات أصول الفقه 

                                                      

 . 1/411، هناية السول رشح منهاج الوصول، 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 1)

َشاِرهَبَا»( احلديث صحيح: أخرجه أبو داود يف كتاب السنن يف األرشبة بلفظ: 4) َر، َوَلَعَن  َم  وحكم  «َلَعَن اهلل)ُ اخل 

 . 4412عليه األلباين بالصحة يف إرواء الغليل، برقم 

ستنباط منها، عبد4) سنة واال ستدالل بال صطفى بن عزت العزيز ( طرق اال شيخ م سعد اخل بن ال ياط، بن احلاج أ

رش والتوزيع والرتمجة، القاهرة  سالم للطباعة والن هب 1206بريوت، الطبعة: األوىل،  -حلب  -النارش: دار ال

 . 1/40م، 1216
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ضهم ، (1)–املبادئ اللغوية  صل القياسوبع شها يف أ ضمن مبحث ، (4)قد ناق سها  ضهم در وبع

 . (4)احلقيقة واملجاز

ما يقيسبببه  ياج إىل  عدم االحت بالقياس خفة الكلفة وهي  غة  بات الل ئدة اخلالف يف إث وفا

بالقياس بإثبات اللغة  قال  بالقياس إذ من  كتفى ا السببلف أي املجتهدو  جلامع ليثبت احلكم 

لب نصا ال قياسا فيقوى احلكم بالنص وخيف بعدم تط بوجود الوصف يف املقيس ويصري احلكم

 . (2)ما يتطلب يف رشوط القياس

 علامء األصببول بني مثبت للقياس يف هاوقد تكلم في، تفصببيال ه املسببألةواحلق أ  يف هذ

  أقواهلم وقبل بيا، ذهب إليه مع كثرة لألدلة التي اعتمد عليها كل فريق ملا، األسامء وناف لذلك

  : وما استندوا إليه من أدلة لرتجيح ما ذهبوا إليه فإين أحرر النزاع يف املسألة

                                                      

صيغة (، الذي انتظم يف مقدمة 1) ستدالل بال صفى يف باب: ) املنظوم وكيفية اال ست ( بحثها الغزايل يف كتابه امل

وسبعة فصول، منها فصل: األسامء اللغوية هل تثبت بالقياس، وكذلك فعل اآلمدي ر فدرسها يف املبادئ 

 ، وصاحب مسلم الثبوت، وابناللغوية يف أول كتابه ايحكام يف أصول األحكام، وهو ماصنعه الزركيش

 النجار احلنبيل. وغريهم من األصوليني الذي ناقشوا هذه املسألة يف املباحث اللغوية. 

صفى  ست ، 1/112، فواتح الرمحوت 4/42، البحر املحيط 1/12، ايحكام لآلمدي 1/411انظر: امل

 . 1/442رشح الكوكب املنري 

 يف كتابه شفاء الغليل، وغريهم. ( كالباجي والقرايف والشريازي والغزايل 4)

 600، شفاء الغليل 222، التبرصة 212، رشح تنقيح الفصول 211انظر: إحكام الفصول 

 . 4/144( كابن السمعاين يف قواطع األدلة 4)

 1/61( األصل اجلامع ييضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع، 2)
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  حترير حمل النزاع

سألة هو: أوال إذا وضع لفظ ملسمى خمصوٍص باعتبار معنى يوجد يف غريه : قوله: معنى امل

الغري حقيقة سببواء كا  الوضببع لغويا أو رشعيا أو  هل يصببح لنا أ  نطلق ذلك اللفظ عىل ذلك

 . (1)أم ال يصح ذلك، وذلك كإطالق اخلمر عىل العقار من املسكرات، عرفيا

 . (4)ال خالف يف ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف :ثانيا

إذ ، ادركعامل وق، وال يف أسامء الصفات، كزيد وعمرو، ليس اخلالف يف أسامء األعالم :ثالثا

باختياره، متفق عىل امتناع القياس فيههذا  ثابتة بوضببع الواضببع هلا  ليس هلا ف، أل  األعالم 

صادرة منها، ضابط صفات ألجل املعاين ال سامء ال زيد  :فليس ألحد أ  يقول، والقائمة هبا، وأ

فأنا ، وهو رجل، عمرو عامل: وال أ  يقول، فأنا أحكم عىل كل إنسببا  بأ  اسببمه زيد، إنسببا 

أعني أسببامء األجناس واألنواع التي ، وإنام النزاع يف األسببامء الكلية، كل رجل عاملأحكم بأ  

سمياهتا تدور معها وجودا وعدما ضعت ملعا  يف م سمه مع التخمري هل ، و كاخلمر الذي دار ا

 . (4)جيوز إطالقه عىل النبيذ قياسا بعلة التخمري وايسكار؟

سامء األعالم: »يقول اآلمدي ضوعة ملعا  موجبة هلا فلكوهنا؛ أما أ والقياس ال بد ، غري مو

                                                      

 . 4/102( رشح التلويح عىل التوضيح للتفتازاين، 1)

 .  1/411، هناية السول رشح منهاج الوصول، 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 4)

سليام 1/21( ايحكام لآلمدي، 4) بن الكريم الطويف الرصرصي،  القوي بن عبد ، رشح خمترص الروضة، 

املحسببن الرتكي، النارش:  بن عبد اهلل ، حتقيق عبد1/211هبببب(، 116أبو الربيع، نجم الدين )املتوىف: 

ب 1201مدسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  ، 1/422م، بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 1211ه

، األصببل اجلامع ييضبباح الدرر املنظومة يف سببلك مجع 1/411هناية السببول رشح منهاج الوصببول، 

 . 4/102اجلوامع، 
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هذا سببيبويه : وإذا قيل يف حق األشببخاص يف زماننا، إما معرف وإما داع: فيه من معنى جامع

علم هذا حافظ كتاب سببيبويه و: بل معناه، فليس بطريق القياس يف التسببمية، وهذا جالينوس

 . (1)«به كتابه قرأت سيبويه واملراد: كام يقال، جالينوس بطريق التجوز

 فإنه ال نزاع يف، وليس أيضببا اخلالف يف نحو رفع فاعل مل يسببمع من العرب رفعه :رابعا

ضا، جواز رفعه ستقراء، إنه إثبات بالقياس: وال يقال أي فإنا ملا  .إذ علم تعميم رفع الفاعل باال

حصببل عندنا ، شبببهه إليه مقدما عليه مرفوعا اسببتقرأنا الكالم وجدنا كل ما أسببند الفعل أو

فإذا جعل فاعال مل يسببمع رفعه من . بحيث مل يبق شببك، مرفوع كل فاعل: وهي أ ، قاعدة

 . فاعل إذ علم باالستقراء أ  الرفع وضع لكل، مل يكن ذلك قياسا، مرفوعا العرب

أي باسم مثل  ،مثال إحلاقا بتسمية، مثل النبيذ، بل إنام اخلالف يف أنه هل يسمى مسكوتا عنه

لزم يسببت، مثل التخمري، ألجل معنى، مثل ماء العنب املخصببوص، موضببوع املعني اسببم اخلمر

أم ، ومتى عدم عدم، أي متى وجد املعنى املذكور وجد االسم، ذلك املعنى االسم وجودا وعدما

 . (4)ألنه هو القياس يف اللغة؛ ال

سا سامء ليس يف اجلامد منها :خام شتق من األ سامء با، كام أ  اخلالف إنام هو يف امل عتبار فاأل

ا ال قياس ، وإما أ  تكو  مشتقة، تكو  جامدةأ  الوصف وعدمه إما  فحينئٍذ اجلامد قوال  واحد 

يه عه اللفظ؛ ف له أو إذا وجد يف معن ى آخر لتب يه معنى من املعاين حيتاج إىل نق وإنام  ،ألنه ليس ف

ي  ضارب: إال لعلٍة فإذا قيلوإذا كا  كذلك حينئٍذ املشتق ال يكو  ، املراد هنا املشتق منها ما ُسمك

  ،وكذلك مرضوب مل ُيسم) مرضوب إال لوجود الرضب الواقع عليه، ضارب ا إال لوجود الرضب

قد علقت بعف األسببامء عىل أوصبباف أو عىل معاٍ  ألجل هذا املعنى ُأط لَِق ، وهكذا ئٍذ  حين

                                                      

 . 1/21ي، ( ايحكام لآلمد1)

 . 1/411، هناية السول رشح منهاج الوصول، 1/421( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 4)
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ر إنام اخلم: تبعه االسببم أو ال؟ قالواهل إذا وجد هذا املعنى يف معن ى آخر أو يف حمٍل آخر ي، اللفظ

صري العنب صوه بع ا ملخامرته العقل فخ ي رر  مك فحينئٍذ إذا وجد ايسبكار الذي من أجله ، سبُ

ا أو ال؟ هذا حمل   .  (1)زاعنخص لفظ اخلمر يف عصري العنب إذا وجد يف النبيذ هل يسمى النبيذ رر 

  ،أهل اللغة وضعوه ملعنى يشمل اجلزيئاتليس من اخلالف ما علم أ  : قال ابن دقيق العيد

تقراء وال جيري أيضببا فيام ثبت باالسبب، فإنه ال خالف يف أ  إطالقه عىل اجلزئيات ليس بقياس

، رجل :مثال األول قولنا. وإ  مل يعلم نصهم أ  املوضوع هو املعنى الكيل، إرادة إىل املعنى الكيل

بل حمل اخلالف فيام إذا أطلقوا اسببام مشببتمال  ،الفاعل مرفوع واملفعول منصببوب: والثاين قولنا

اعتقدنا  كام إذا، عىل وصف واعتقدنا أ  التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية االسم إىل حمل آخر

 . (4)فعديناه إىل النبيذ، أ  إطالق اسم اخلمر باعتبار التخمري

  

                                                      

مي اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التمي بن عبد بن حممد ( قواطع األدلة يف األصول، أبو املظفر، منصور1)

شافعي )املتوىف:  شافعي، النارش: دار 212احلنفي ثم ال سامعيل ال هببب(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن ا

، البحر املحيط يف أصول 1/414م، 1222هببب/1211الكتب العلمية، بريوت، لبنا ، الطبعة: األوىل، 

 . 4/422الفقه، 

 . 4/460ل الفقه، ( البحر املحيط يف أصو4)
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 أقوال العلماء

 : اختلف األصوليو  يف مسألة إثبات األسامء بالقياس عىل النحو اآليت

سة يِف إثباهت :القول األول سا َواَل جمَال لألقي األسامء ام تثبت نوإ. اَأ  األسامء ال تثبت ِقَيا

فا يِف اللغات فة، نقال وتوقي يه أصببحاب أيب حني ما ذهب إل وبعف ، (1)وأكثر املتكلمني، وهو 

والقايض أبو بكر وتلميذه ابن ، (4)وأبو بكر الصببرييف، والروياين، ومنهم واملاوردي، (4)الشببافعية

                                                      

، التلخيص يف أصببول الفقه، 2/1426، العدة يف أصببول الفقه، 1/414( قواطع األدلة يف األصببول، 1)

:  بن حممد اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني )املتوىف بن يوسف اهلل بن عبد امللك عبد

 -أمحد العمري، النارش: دار البشائر ايسالمية  اهلل جومل النبايل، وبشري ، حتقيق: عبد1/122هببب(، 211

، فتح القدير، 4/112، رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتازاين، 1/211بريوت، رشح خمترص الروضة، 

سيوا  املعروف بابن اهلامم )املتوىف:  بن عبد كامل الدين حممد هبببب(، النارش: دار الفكر، 161الواحد ال

هب(، 214بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي )املتوىف:  أمني ، تيسري التحرير، حممد10/14

 . 1/110بريوت،  -النارش: دار الفكر 

ن ب ، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، حسن4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 4)

، بيا  1/422: دار الكتب العلمية، هببببب(، النارش1420بن حممود العطار الشببافعي )املتوىف:  حممد

، غاية الوصول 1/411، هناية السول رشح منهاج الوصول، 1/422املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب ايمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، أبو ، 1/22يف رشح لب األصول، 

هببب(، حتقيق: 220البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: بن حبيب البرصي  بن حممد بن حممد احلسن عيل

شيخ عادل أمحد عبد شيخ عيل حممد معوض، ال بنا ، ل -املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت  ال

 . 16/124م، 1222هب  1212الطبعة: األوىل، 

صاري،بن  بن عيل بن حممد ، الفتاوى الفقهية الكنى، أمحد1/201( البحر املحيط 4) سعدي األن  حجر اهليتمي ال

هبببب(، مجعها: تلميذ ابن حجر اهليتمي، الشببيخ 212شببهاب الدين شببيخ ايسببالم، أبو العباس )املتوىف: 

 . 1/44هب(، النارش: املكتبة ايسالمية،  214بن عيل الفاكهي املكي )املتوىف  بن أمحد القادر عبد
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سني، حاتم شريي، (4)والغزايل، (1)وإمام احلرمني، القطا بن  وأبو احل ، (4)الطنيوإلكيا ، وابن الق

  «القوايف»اب توابن سببيده يف ك، يجنونقله ابن . (2)والكلوذاين من احلنابلة، (2)وأبو بكر الباقالين

 . (6)وينيعن النح

نه ال قياس: »وقد رجح اآلمدي هذا القول بقوله وذلك ألنه إما أ  ينقل عن ؛ واملختار أ

أو مل ينقل يشء من ، أو للمعترص من العنب خاصة، العرب أهنم وضعوا اسم اخلمر لكل مسكر

 . ذلك

فالتعدية ، كا  الثاينوإ  . فاسببم اخلمر ثابت للنبيذ بالتوقيف ال بالقياس، فإ  كا  األول

 . تكو  عىل خالف املنقول عنهم وال يكو  ذلك من لغتهم

به التعدية دليال عىل التعدية، وإ  كا  الثالث   ،فيحتمل أ  يكو  الوصببف اجلامع الذي 

واحتمل فليس أحد األمرين أوىل ، وإذا احتمل، وحيتمل أال يكو  دليال بدليل ما رصح بذلك

                                                      

 . 4/102ييضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع،  ، األصل اجلامع1/114( النها  يف أصول الفقه، 1)

بن حممد الغزايل الطو   ، املنخول من تعليقات األصببول، أبو حامد حممد1/444( املسببتصببفى للغزايل 4)

 -هب(، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور حممد حسن هيتو، النارش: دار الفكر املعارص202)املتوىف: 

 . 14م، صب1221هب 1212سورية، الطبعة: الثالثة،  -بريوت لبنا ، دار الفكر دمشق 

 . 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 4)

لنارش: مدسسة بن عيل أبو زنيد، ا احلميد بن الطيب الباقالين، حتقيق عبد بكر حممد ( التقريب وايرشاد، أبو2)

سالة،  سلك مجع 4/461م الطبعة األوىل، 1224الر ضاح الدرر املنظومة يف  ، وانظر: األصل اجلامع يي

 . 4/102اجلوامع، 

صول الفقه حمفوظ2) سن، أبو اخلطاب الكلوذاين، بن أمحد ( التمهيد يف أ شة، حتقيق: مفيد حممد أ بن احل بو عم

 . 4/222م، الطبعة األوىل 1212هب 1202النارش: دار املدين جده، 

، حاشببية العطار عىل رشح 4/422، البحر املحيط يف أصببول الفقه، 4/122( قواطع األدلة يف األصببول، 6)

 . 1/411، هناية السول رشح منهاج الوصول، 1/422اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، 
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 . (1)«ممتنعة فالتعدية تكو . من اآلخر

اَمء قد تثبت ِقَياسببا وهو ما ذهب إليه القايض أب :القول الثاني َسبب  و يوسببف وأبو َأ  األ 

ية مذهب أكثر أصببحاب الشبببافعي، (4)اخلطاب من احلنف قايض أبو الطيب  (4)وهو  له ال قا كام 

ألستاذ أبو وا، رسيجوابن ، أيب هريرةبن  ومنهم أبو عيل، وابن السمعاين عىل اجلواز، وابن برها 

شيخ أبو إسحاق، والقايض أبو الطيب، إسحاق ايسفراييني ونقله األستاذ أبو منصور ، (2)وال

شافعي شفعة، البغدادي يف كتاب التحصيل عن نص ال سه ، إ  الرشيك جار: فإنه قال يف ال وقا

 . عىل تسمية العرب امرأة الرجل جاره

  :الرشيك جار يف مسألة الشفعة يقال: إذ قال، الشافعيإنه الظاهر من مذهب : وقال ابن فورك

سليم الرازي عن البرصيني من النحويني :  ولوقال يف املحص، امرأتك أقرب إليك أم جارك؟ ونقله 

واختاره ايمام ، «الفار  نقل ابن جني يف اخلصببائص أنه قول أكثر علامء العربية كاملازين وأيب عيلر »

 . الرازي

                                                      

 . 1/411، وانظر: هناية السول رشح منهاج الوصول، 1/21( ايحكام لآلمدي، 1)

 . 1/211( رشح خمترص الروضة، 4)

، 1/422، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 4)

هببب(، النارش: دار الكتب 111)املتوىف:  بن تقي الدين السبكي الوهاب األشباه والنظائر، تاج الدين عبد

صول الفقه، 4/112م، 1221 -هبببب1211العلمية، الطبعة: األوىل  ، التلخيص يف 1/461، العدة يف أ

هناية السببول رشح ، 16/124احلاوي الكبري يف فقه مذهب ايمام الشببافعي، ، 1/122أصببول الفقه، 

 . 1/411منهاج الوصول، 

سري التحرير 2) رص ابن احلاجب، ، 1/110( تي رص رشح خمت شباه والنظائر، تاج الدين  1/422بيا  املخت األ

، األصببل اجلامع ييضبباح الدرر املنظومة يف سببلك مجع 4/112بن تقي الدين السبببكي،  الوهاب عبد

 . 1/44، الفتاوى الفقهية الكنى، للهيتمي، 4/102اجلوامع، 
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عليه العروضببيو  من أسببامء البحور وغريه فإنه عىل التشبببيه والنقل ملا وما اصببطلح : قال

 . (1)وضعته العرب يف أولية موضوع اللغة

 . (2)وهو مذهب ابن خويز منداد من املالكية، (4)وأكثر احلنابلة، (4)وهو قول ايمام أمحد

بات اللغة : »لوزيرابن اوقال  حٍد من العلامء بجواز إث قال غرُي وا ره واختا، بالقياسوقد 

ر  ذلك أحٌد عليهم «الصفوة» املنصوُر باهلل يف
 . (2)«ومل ُين كِ

                                                      

 . 1/422، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع، 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه، 1)

، املسودة يف أصول الفقه، آل تيمية 1/122، التلخيص يف أصول الفقه، 2/1426( العدة يف أصول الفقه، 4)

: جمد الدين عبد بن  احلليم ضاف إليها األب: عبدهببب(، وأ624بن تيمية )ت:  السالم بدأ بتصنيفها اجلدر

، حتقيق: حممد حميي 1/114هبببب(، 141بن تيمية ) هبببب(، ثم أكملها االبن احلفيد: أمحد614تيمية )ت: 

 احلميد، النارش: دار الكتاب العريب.  الدين عبد

صول الفقه 4) سودة يف أ صول الفقه، 1/114( امل صول الفقه ، روضة الناظر وجنة املناظر يف 1/461، العدة يف أ أ

قد  بن قدامة اجلامعييل امل بن حممد بن أمحد اهلل بن حنبل، أبو حممد، موفق الدين عبد عىل مذهب ايمام أمحد

، النارش: مدسسة الريرا  للطباعة 1/212هببب(، 640ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقد  )املتوىف: 

بن  م، رشح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء حممد4004هبببب 1244والنرشبب والتوزيع، الطبعة: الثانية 

هبببب(، حتقيق: حممد الزحييل، 214بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل )املتوىف:  العزيز بن عبد أمحد

، التحبري رشح التحرير يف 2/21م، 1221هببببب 1211ونزيه محاد، النارش: مكتبة العبيكا  الطبعة: الثانية 

صول ال صاحلي احلنبيل )املتوىف:  فقه، عالء الدين أبو احلسن عيلأ سليام  املرداوي الدمشقي ال هببب(، 112بن 

بة الرشببد  حتقيق دكتور: عبد نارش: مكت  -الرمحن اجلنين، دكتور: عوض القرين، دكتور: أمحد الرسبباح، ال

 1/4122م، 4000 -هب 1241السعودية الرياض، الطبعة: األوىل، 

 . 4/422ط يف أصول الفقه، ( البحر املحي2)

سم، ابن الوزير، حممد2) سنة أيب القا صم يف الذب عن  صم والقوا بن  ىضبن املرت بن عيل بن إبراهيم ( العوا

هببب(، حققه وضبط نصه، 120اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف:  املفضل احلسني القاسمي، أبو عبد

مدسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة: وخرج أحاديثه: شعيب األرناطوط، النارش: 
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أمجع أهل اللغة إال من شببذ منهم أ  يف لغة العرب قياسببا : »وقال ابن فارس يف فقه العربية

 . (1)«وهو قول ابن درستويه

بَِهيَمة َزانيا   اِرقا َوآتى ال  ا والنباش سببَ ِمَية الن)بِيذ رر  َوَهَذا َكاَم َأهنم مل ينصببوا يِف الَلَغة عىل َتسبب 

مر يِف الن)بِيذ م اخل  يك اخلليط جارا َفمن ال علاَمء من يثبت اسبب  ِ مر َوزعم َأهنم إِن)اَم سببموا اخل  . َوالرشبب)

م س  َذا ااِل َا ختامر ا؛ هِبَ ََوايِن أِلهَن) نى ُمَتَحقق يِف الن)بِيذ وطرد. ل عقل َأو ختمره َكاَم ختمر األ  وا َوَهَذا امل َع 

 . (4)مثل َذلِك يِف أمثاهلم

:  وكذا قال ابن فورك، مل يقع قوال باجلواز إال أنه: القطا بن  حكى أبو احلسببني :القول الثررالررث 

أ  يقال بجواز  األوىل: »ابن السببمعاين يف القواطعوقال . القائلو  باجلواز اختلفوا يف الوقوع عىل وجهني

 . (4)وهو الذي اختاره ابن رسيج، وال جيوز إثباهتا لغة، إثبات األسامي رشعا

  . (2)زاجواز القياس يف حقيقة اللغة ومنعه فيام ثبت كونه جما :القول اليابع

                                                      

، )وعليه حواٍش ملسو هيلع هللا ىلص، الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم 1/424م، 1222هببب 1212الثالثة، 

نعاين(، ابن الوزير، حممد ن املفضبل ب بن املرتىضب بن عيل بن إبراهيم جلامعٍة من العلامء منهم األمري الصببر

ب(، تقديم: فضيلة الشيخ العالمة 120اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف:  و عبداحلسني القاسمي، أب ه

 بن حممد العمرا  اهلل أبو زيد، اعتنى به: عيل بن عبد بكر

 . 1/112النارش: دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، 

 . 4/421( البحر املحيط يف أصول الفقه، 1)

 . 1/114، املسودة يف أصول الفقه 1/122، التلخيص يف أصول الفقه، 2/1426( العدة يف أصول الفقه، 4)

 . 4/421، البحر املحيط يف أصول الفقه، 1/414( قواطع األدلة يف األصول، 4)

 . 1/422، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع 4/461( البحر املحيط يف أصول الفقه، 2)
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 األدلة واملناقشة والرتجيح

 : باآليت، عدم ثبوت األسامء قياسااستدل أصحاب القول األول عىل 

 . (1) چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :بقول اهلل تعاىل: أوال

فيدل  ،وهذا يدل عىل أهنا توقيفية، أهنا دل)ت عىل أنه تعاىل علمه مجيع األسببامء: وجه الداللة

سم يفتقر فيه إىل القياس صعةفعلمه اهلل تعاىل حتى ، عىل عدم وجود ا صيعة (4)الق فلم يبق ، والق

 . (4)بالقياساسم يثبت 

 فيجوز أ  يكو  علمه البعف، بأ  هذه اآلية ليسببت رصحية يف داللتها عىل ذلك: ونوق 

  لشررررررررررر    اكام أ  األحكام ، واجلميع من علم اهلل) تعاىل، والبعف بالتنبيه والقياس، بالتوقيف

كو  وجيوز أ  ي، وبعضببها باالجتهاد، بعضببها بالنصوإ  كنا نعرف ، من جهة اهلل) تعاىل معلومة

اه ومن عد، وجيوز أ  يكو  قد علم اجلميع بالتوقيف، -عليه السببالم  –هذا خاصببا يف حق آدم 

ياس بالق بالتوقيف ومرة  لك مرة  تدرك حسبببا  ، يعرف ذ قد  لة  تدرك ، كام أ  جهات القب  وقد 

 . (2)اجتهادا  

                                                      

 . 41( سورة البقرة جزء من اآلية رقم: 1)

صع املاء 4) صع: ابتالع جرع املاء واجلرة. وق صع. والق صاع وق شبع العرشة، واجلمع ق ضخمة ت صعة: ال ( الق

قصعا: ابتلعه جرعا. وقصع املاء عطشه يقصعه قصعا وقصعه: سكنه وقتله. وقصع العطشا  غلته باملاء 

صع رصائرها،. . . وقد صاعت احلقب مل تق صف الوح : فان سكنها؛ قال ذو الرمة ي شحن فال ري  إذا  ن

وال هيم، وسببيف مقصببل ومقصببع: قطاع. والقصببيع: الرحى. والقصببع: قتل الصببداب والقملة بني 

 ، مادة ق ص ع[. 1/412الظفرين. ]لسا  العرب، 

د شاكر، بن غالب الطني، حتقيق: أمحد حمم بن كثري بن يزيد بن جرير ( جامع البيا  يف تأويل القرآ ، حممد4)

 . 1/110ة، الطبعة األوىل، بريوت، لبنا ، النارش: مدسسة الرسال

(2 ،) ة  تطبيقي)ة  ه ودراستها دراسة  نظري)
 . 4/1021( املهذب يف علم أصول الفقه املقار ، )حتريٌر ملسائِلِ
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سمت بيا  ذلك أ  العرب ، الق اس الأن وضرررع اللغ  ةلال  الف مقتضررر: ثان ا

ا سكر العنبي الني رر  اب امل ُ َ رش) َعَرب ال َال يِف َذلِك م. ال  صا يِف الن)بِيذ َفاَل خَي ُلو احل  ن َومل يرد َذلِك ن

ى نصا َذا امل َُسمر م هِبَ ا َأ  َيصح من أهل الَلَغة وضعا إِ  خصصنا َهَذا ااِلس  َوإِ  َكاَ  من . َأقَسام إِم)

َصوَرة وَفاقا، التخمري قَياس يِف مثل َهِذه ال سوغ طرد ال    .َفإِ  َكاَ  َكَذلِك َفاَل معرتض َعَلي ِه َواَل ي

صوه ص سود أدهم َوَثبت عندَنا َأهنم خ سموا ال فرس األ  َومنُعوا تعديته إىَِل كل ، َوَهَذا َكاَم َأهنم 

سود أدهم اتبَ  ب األ  سم الث)و  سود َفاَل جرم َأنا مل ن ِصيصأ صوا عىل الت)خ    .اعا لوضعهم َوَهَذا َلو ن

ا َوُهَو خمام الشررررر   ا َفمن سمى غري َهَذا ، َوإِ  هم َقاُلوا كل َما خَيامر ال عقل رر ر َفاَل يكو  رر 

ِميَة وجوزنا َأهنم َأَرادوا ، بل ُهَو ُمتبع للتوقيف، ِقَياسببا َوَهَذا َما اَل نزاع فِيِه َوإِ  صببحت الت)سبب 

يص َومل يبوحوا بِهِ الت)  صببِ ِدَية َومل يَتَبني) لنا َنص نقل ِمن ُهم، خ  فبامذا تصببح  ،وجوزنا َأهنم َأَرادوا الت)ع 

َبات الَلَغات. عندَنا إرادهتم سنَا إِث  ام فلسنا نبتدئ بِِه من تِل َقاء َأن ُف س  َوَلكن)ا ندعي عىل  ،َوإِذا أثبتنا ا

ِلك َغات َأهنم َأَرادوا َذ َدد. أهل الَل َ بذلك الرت) اف  رِتَ َوَكيف . َونحن مرتددو  يِف إرادهتم َمَع ااِلع 

ق يِف َذلِك َأنا وجدَنا كل َما يطرد  ا َوال)ِذي ُيوضببح احل  ِمَية الن)بِيذ رر  ُم َأَرادوا َتسبب  ندعي ال علم بَِأهن)

ء ، ا خيمر َوُيورث الغشيةَوَسائِر مَ . َفإِ  خمامرة ال عقل متحققة يِف البنج، من امل َعايِن منتقضة ثم) يَش 

ا  . (1)ِمن َها اَل ُيسمى رر 

بأ  غاية ما يف هذا الدليل أنكم ذكرتم صورا  ال جيري فيها القياس وذلك ال يقدح : ونوق 

صحة العمل بالقياس يف اللغة رشع أحكام ال جيري القياس فيها، يف    ؛كام أنه حصل يف أحكام ال

 . (4)الرشعومل يدل ذلك عىل املنع من القياس يف ، لكوهنا تعبدية

                                                      

، املهذب يف علم أصببول 1/414، وانظر قواطع األدلة يف األصببول، 1/122( التلخيص يف أصببول الفقه 1)

(، الفقه املقار ، )حتريٌر مل ة  تطبيقي)ة  ه ودراستها دراسة  نظري)
 . 4/1021سائِلِ

(4 ،) ة  تطبيقي)ة  ه ودراستها دراسة  نظري)
 . 4/1021( املهذب يف علم أصول الفقه املقار ، )حتريٌر ملسائِلِ
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أل  العرب قد فرغت و ؛(1)  دون الشررررررريعألن األمساء مأ وذة من اللغ: ثالثا

كام أنه ليس لنا أ  نطلق االشببتقاق عىل مجيع ، من تسببمية األشببياء فليس لنا أ  نبتدع أسببامء

أهنم سببموا الزجاجة قارورة أال ترى . لئال يقع اللبس يف اللغة املوضببوعة للبيا ، األشببياء

 . (4)فليس لنا أ  نسمي اجلب والبحر قارورة الستقرار املاء فيهام، الستقرار اليشء فيها

، لغةوذلك ال يستقيم يف ال، ه مبنطوق بهوألن الق اس إحلاق مسررر ون ةن: رابعا

ضببع من فهو و، وإ  أريد إحلاقه بام نطقت به، أل  الفرع مل يتكلم به العرب فلم يكن من لغتها

 . (4)فال يكو  من لغتهم، جهته ال من جهتهم

ثم فال جيوز أ   ومن، تو  ف أو االصطالحاستدلوا بأن اللغ  تثبت بال:  امسا

، (2)يثبت له اسببم آخر بالقياس كام إذا ثبت احلكم بالنص مل جيز أ  نثبت له حكام آخر بالقياس

وهلذا ، )2(لليشء حكم بتوقيف وحكم آخر بالقياس كام ال جيوز أ  يثبت نيفيكو  االسام  خمتلف

  ،أل  اهلل عز وجل أقام لنا الدالئل عىل أحكامها؛ فإ  قياس األسببامء يثبات األحكام ال جيوز

امء وال حاجة بنا إىل إثبات األسبب، بتوقيف منه أو داللة، وعلقا بأسببامء ثابتة يف اللغة والرشببع

سا حكام   الشررررررررررررر  وهلذا ال جيوز أ  يرد يف ، األحكام تتناىفأل  ؛ ألجل إثبات األحكام، قيا

 . (6)متنافيا  يف مسألة واحدة

                                                      

 . 4/422( البحر املحيط يف أصول الفقه 1)

 ( املصدر السابق. 4)

 ( املصدر السابق. 4)

 . 4/421، البحر املحيط يف أصول الفقه، 1/414( قواطع األدلة يف األصول، 2)

 . 2/1421( العدة يف أصول الفقه 2)

بن عيل اجلصاص الرازي، النارش دار الكتب العلمية،  ( أصول اجلصاص املسمى الفصول يف األصول، أمحد6)

 . 1/112بريوت لبنا ، الطبعة األوىل 
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سام  خمتلفا  للشرررررررررررر   بأنه ال يمتنع أ  يكو  : ونوق  ، النصأحديمها ثابت ب، الواحد ا

واحد أل  اليشء ال؛ وهذا بخالف األحكام، فال منافاة يف ذلك وال تضاد، واآلخر ثابت بالقياس

لثابت حلكمه ا، فلم جيز أ  جيعل له حكم بالقياس خمالفا، يكو  له حكام  متضببادا ال جيوز أ  

ابتة الواحد أسبامء خمتلفة كلها ث للشررررررررررررر  فنرى أنه جيوز أ  يكو  ، أل  يف ذلك نصبا؛ بالنص

تلفة ثابتة الواحد أحكام خم للشررررر  وال جيوز أ  يكو  ، وغري ذلك، كالسيف واخلمر، بالتوقيف

 . (1)والنصمن جهة التوقيف 

، يد االحتمال  بالق اس جلاز إثباتها مبجلو يجاز إثبان اللغ:  الوا: سادسا  

 يكو  ذلك املعنى الالزم للمسببمى أالأما املالزمة فألنه من اجلائز ، والتايل باطل فاملقدم مثله

  ،يالحظ الواضع مناسبة بني االسم واملعنى عند التسمية أالجلواز ؛ حامال للواضع عىل التسمية

بات فإث. احتمل أ  يكو  غريه حامال عليه، وكام احتمل أ  يكو  احلامل عىل الوضع هذا املعنى

   .(4)باالتفاقفوأما بطال  التايل . تسمية املسكوت عنه بسبب ذلك املعنى إثبات اللغة باملحتمل

ضرررررررعوها ال بأن ةثبت أن أهل اللغ  وإن الق اس ال ةثب يف اللغ  إ: سرررررررابعا

 . (4)فلم يصح القياس ،ومل يثبت واحد منها عنهم، وأذنوا يف القياس فيها، ةلال املعاني

ضع و س ملا ب نا يف احلق ق وإمنا ال تثبت اللغ  بالق ا: ثامنا املجاز أ  يف الو

وقد يراعى املعنى كام يف القارورة واخلمر ، قد ال يراعى املعنى كوضببع الفرس وايبل ونحويمها

للوضببع ال لصببحة ايطالق حتى ال تطلق القارورة عىل الد  لقرار لكن رعاية املعنى إنام هي 

كاخلمر وضع  ،فرعاية املعنى ألولوية وضع هذا اللفظ هلذا املعنى من بني سائر األلفاظ، املاء فيه

وهو املخامرة فال يطلق عىل سببائر األرشبة ألنه إ  أطلق جمازا فال ، لرشبباب خمصببوص بمعنى

                                                      

 . 2/1421( العدة يف أصول الفقه 1)

 . 4/116( رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتازاين، 4)

 . 2/1424( العدة يف أصول الفقه 4)



 

- 555 - 
 

وكذا  ،وإ  أطلق حقيقة فال بد من وضببع العرب، مع إرادة احلقيقةنزاع فيه لكن ال حيمل عليه 

له هذا تفريع قو، وال يقال الذمي أهل للطالق فيكو  أهال للظهار كاملسببلم، الزنا عىل اللواطة

وهو املسببلم حرمة تنتهي بالكفارة ويف الذمي حرمة ال ، أل  احلكم يف األصببل؛ من غري تغيري

 وكذا تعليل الربا بالطعم فإنه يوجب يف. لعدم أهليته هلا؛ عنهتنتهي هبا لعدم صببحة الكفارة 

 حتى لو روعي التساوي ال تبقى التساويوهي يف األصل مقيدة بعدم ، العدديات حرمة مطلقة

؛ وال يمكن رعاية التساوي يف العدديات، وهو احلنطة والشعري والتمر وامللح، احلرمة يف األصل

 والعدديات ليست بمكيلة والتساوي بالعدد غري معتن، بالكيلأل  التساوي يف األصل إنام هو 

 . (1)رشعا

علمنا وضببعهم ذلك عىل املعنى يف اسببتقراء كالمهم واالسببتدالل عىل : بأننا نقول: ونوق 

صدهم بمخارج كالمهم ستقرأنا كالمهم، مقا سيبويه أنه قال ا فوجدناهم يرفعو  ، وقد حكي عن 

وإذا ، وكذلك سببموا عصببري العنب إذا وجدت فيه الشببدة ررا، وينصبببو  كل مفعول، كل فاعل

ا دلنا عىل أهنم جعلوا االسم تابع، وإذا عادت الشدة املطربة فيها سموها بذلك، زالت مل يسموها ررا

 . (4)هلذا املعنى وسمينا النبيذ ررا لوجود هذا املعنى فيه

هو غري و. جيري فيها بالقياسبأ  أقىصب ما يف الباب أهنم ذكروا صبورا ال : ونوق  أيضبا

م مل وهذا الذي ذكره يف القارورة من كوهن، الشرررررر   ام يف القياس ظ) قادح كام تقدم مثله عن الن  

ه يف وهو خمالف ملا ذكر، يسببتعملوا فيها القياس اللغوي رصيح يف أهنا وضببعت للزجاجة فقط

فإنه قال يف املحصول هناك يف الكالم عىل ما وضع عاما ثم ختصص بالعرف ما ؛ احلقيقة العرفية

 . (4)يشء معنيثم ختصصا ب، وخيبأ فيه، واخلابية والقارورة موضوعا  ملا يستقر فيه اليشء: نصه

                                                      

 . 1/422( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 1)

 . 2/1424( العدة يف أصول الفقه 4)

 . 1/411( هناية السول رشح منهاج الوصول، 4)
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صح  ،من املخالف سرررررررررر اللو  در : ثامنا وهو أ  اللغة إذا مل تثبت بالقياس فكيف 

وقد  .النبيذ؟ أل  النص مل يرد إال يف السببارق وشببارب اخلمرإثبات قطع النباش وحد شببارب 

 . قطع النباش وحد شارب النبيذ أوجب الشافعي

سم اخلمر : فتقرير اجلواب أ  يقال شارب إما أ  يكو  لثبوت تعميم ا إجياب قطع النباش وحد ال

 . والنباش بالنقل عىل الوجه الذي ذكر، والسارق للنبيذ

شدة مطربة واجلامع بينهام، بأ  يقاس النبيذ عىل اخلمر، الشرررررررر   وإما أ  يكو  بالقياس   

واجلامع بينهام املفسببدة احلاصببلة من أخذ مال الغري ، والنباش عىل السببارق. خممرة عىل العقل

 . (1)اللغويال ألنه سارق أو رر بالقياس ، خفية

سبكي  ستعامل هذه الطريقة زمن ا وقلت يف »:يقول ال رص لو وقد كنت ال أرى ا رشح املخت

ا لقطع سببارق ما عدا الكفن من القن  كا  قطع النباش بالقياس اللغوي وهو تسببميته نباشبب 

 . واآل  يرجتح عندي استعامهلا. واألصح خالفه

ا وال : وأقول يف جواب ما ذكرته يف الرشح أ  سارق ما عدا الكفن ال يسمى يف العرف نباش 

سم النباش ؛ يف اللغة ضعوا ا ن إال ملا يتبادر إىل الذهن مما يفعله النباش وهو رسقة الكففإهنم مل ي

ا بالنسبببة، ألنه الغالب ورسقة ما عداه نادر لندرة وضببع ما عدا الكفن يف القن  وألنه ليس حرز 

ا لكفن يف املفازة  . (4)«فافهم هذا اجلواب فهو حسن، إىل غري الكفن كام أنه ليس حرز 

، ةوالسببن، لكتابجواز إجراء القياس يف األسببامء بااسببتدل أصببحاب القول الثاين عىل 

 : واملعقول، والقياس

 

                                                      

 . 1/422خمترص ابن احلاجب، ( بيا  املخترص رشح 1)

 . 4/112( األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 4)
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 : الكتابأما 

 . (1) چۅ  ۉ  ۉ  چ  :فقوله تعاىل

شبه، أ  االعتبار هو رد اليشء إىل نظريه: وجه االستدالل ش، برضب من ال تق واالعتبار م

إثبات األحكام فهو كذلك يف عاما يف  وإذا كا  هذا االعتبار، من العبور وهو املجاورة واالنتقال

 . (4)اجلامع إثبات األسامء إذا حتقق املعنى

ال نسلم بأ  االعتبار املجاوزة بل املراد من املأمور به االتعاظ ودليل ذلك أ  القياس : ونوق 

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  چ  قوله تعاىلوهو ، الرشعي ال يناسب صدر اآلية

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ    ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ    ڻ  ڻ

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ

 . (2)عنه فقيسوا الذرة عىل الن وهذا يف غاية الركة فيصا  كالم الباري (4)

سم عىل  ضع وترجيح اال بأنا ال نسبلم أ  رعاية املعنى سببب لإلطالق بل هي سببب للو

الغري عىل ما سبق وال نزاع يف صحة ايطالق جمازا عند وجود العالقة عىل ما ذهب إليه الشافعي 

  .من استعامل ألفاظ الطالق يف العتاق وبالعكس الشتامهلام عىل إزالة امللك -رمحه اهلل تعاىل  -

  ،ذكره من وجوب احلد عىل الالئط قياسا عىل الزاين فإنام هو بقياس يف الرشع دو  اللغة وما

                                                      

 . 4( سورة احلرش، جزء من اآلية رقم 1)

بن احلسببني  بن احلسببن بن عمر اهلل حممد ، املحصببول للرازي، أبو عبد2/1426( العدة يف أصببول الفقه 4)

هببب(، دراسة وحتقيق: الدكتور طه 606)املتوىف: التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 جابر فياض العلواين

 . 2/260م، 1221 -هب  1211النارش: مدسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

 . 4( سورة احلرش، آية رقم 4)

 . 4/10( ايهباج للسبكي 2)
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وكذا إجياب احلد بغري اخلمر من املسببكرات وقد توهم بعضببهم أ  ، أو هو قول بداللة النص

وهو أ  اشببرتاط كو  ، أمثال ذلك قول بجريا  القياس يف اللغة وليس كذلك وهاهنا بحث

سامء عىل البيت يف؛ وهو باطل، ما أ  يكو  يف مطلق القياسحكم األصل رشعيا إ  أل  قياس ال

  .احلدوث بجامع التأليف وقياس كثري من األغذية عىل العسل يف احلرارة بجامع احلالوة

سة رشعية ال يتوقف عىل كو  حكم األصل رشعيا وهو ظاهر ست بأقي   ،وأمثال ذلك مما لي

ىل وحينئذ ال معنى لتفريع عدم جريا  القياس يف اللغة ع، الشرررررررر   وأما أ  يكو  يف القياس 

ضا ظاهر شرتط فيه كو  ، ذلك وهو أي رشعي عىل معنى أنه ي والتحقيق أ  هذا رشط للقياس ال

 . (1)أل  املطلوب إثبات حكم رشعي؛ حكم األصل حكام رشعيا إذ لو كا  حسيا أو لغويا مل جيز

لث: »يقول اآلمدي ثا بار بمنع العموم: وجواب ال كل اعت ما يف املعتن، يف  عا كا   فال  ،وإ  

امع األمة من فغري متجه من جهة أ  اجت الشررررر   وأما النقف بالقياس ، يدخل فيه القياس يف اللغة

حتى إنه لو مل يكن إمجاع مل ، السببلف عندنا أوجب ايحلاق عند ظن االشببرتاك يف علة حكم األصببل

 . (4)«فال قياس، مة السابقة عىل ايحلاقوال إمجاع فيام نحن فيه من األ، يكن قياس

 : فاستدلوا منها عىل جواز إثبات القياس يف األسامء بام يأيت: وأما السنة

، ما غري) العقل: أي يشء يعني به؟ قال» .(4)«اخلمر ما خامر العقل»:  حديث عمر: أوال

                                                      

 . 4/112( رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتازاين، 1)

 . 1/21( ايحكام لآلمدي، 4)

( 1/141( متفق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة، باب: ما جاء أ  اخلمر ما خامر العقل من الرشاب )4)

إنه قد نزل حتريم اخلمر، وهي من »فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  قال: خطب عمر عىل منن رسببول بسببنده إىل ابن عمر 

شياء: العنب، والتمر، واحلنطة، والشعري، والعسل، واخلمر ما خامر العقل. .   احلديث، كام أخرجه.« رسة أ

إنام اخلمر، امليرسبب واألنصبباب واألزالم رجس من عمل »يف كتاب التفسببري، تفسببري سببورة املائدة، باب: 

شيطا  سري، باب: نزول حتريم اخلمر )(، وأخرج6/61« )ال سلم يف كتاب التف ( حديث رقم: 2/4444ه م
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 . (1)نعم: كل نبيذ غري) العقل فهو رر؟ قال: قيل لإلمام أمحد

ر رر»: أنه قال ريض اهلل عنهاماسببتدلوا كذلك بام روي عن ابن عباس : ثانيا وكل  ،كل خُمَم)

 . (4)«رر حرام

شتق يبنى أ: ووجه االستدالل   االسم املوضوع يبنى عىل ذلك اليشء فحسب واالسم امل

صحابة تعليل األسامء  صيته والدليل عىل جواز تعليله ما نقل عن ال يشء وفعله وخا عىل ذات ال

ما خامر العقل»فقال عمر رىض اهلل عنه  كل خممر »: وقال ابن عباس رىض اهلل عنهام ،«اخلمر 

شارة إىل التعلي «.رر شدة فاألول إ س؛ املضررررررر  ل بال صاقها يامزج ال شدهتا والت كر منها ألهنا ب

وكذلك قول ابن عباس رىض اهلل عنهام إشببارة إىل أهنا تغطى العقل بالسببكر كام يغطى ، العقل

 . (4)بالغشاءايناء 

 . هذه التسمية منهم جماز: فإ  قيل

سمني ، قد ثبت عنهم أهنم فعلوا ذلك: قيل رض أ  يكو  أحد اال قة واآلخر حقي، جمازا  فال ي

، ا  فلام مل توجد فيه كل معانيه كا  جماز، لوجود بعف معانيه، عىل أهنم إنام سموا األب َله محارا  جمازا  

وكذلك  ،توجد فيه معاين الزنا كلها، وكذلك اللواط، فتوجد فيه معاين اخلمر كلها، وأما النبيذ

ساواة يف علة فلهذا كا  حقيقة، الن)ب)اش صور إال بذلك فلو قال، للم شتد النبيذ رش: وال يت اب م

                                                      

باب: حتريم اخلمر )4044) تاب األرشبة،  جه أبو داود يف ك يث بتعليق 2/11(، وأخر حلد عة دار ا ( طب

الدعاس وزميله، وأخرجه النسببائي يف كتاب األرشبة، باب: ذكر أنواع األشببياء التي كانت منها اخلمر حني 

 (. 2211( حديث رقم )1/422يمها )نزول حتر

 . 1/114، املسودة يف أصول الفقه، 2/1421( العدة يف أصول الفقه، 1)

 (، من حديث ابن عباس 2/16( أخرجه أبو داود يف السببنن يف كتاب األرشبة، باب النهي عن املسببكر )4)

ر رر، وكل رر حرام( احلديث.   مرفوعا، ولفظ الشاهد فيه: )كل خُمَم)

 . 1/414( قواطع األدلة يف األصول، 4)
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  ،فيوجب احلد كام يوجب ايسببكار أو كام يسببمى ررا كا  باطال من القول خارجا عن االنتظام

 . (1)واألفعال، وهذا مبني عىل أ  القياس ال جيري يف اللغة وال يف العقليات من الصفات

 : وأما القياس

لوجود  ،جاز القياس الرشعي جاز كذلك يف اللغة ومنها األسامءقياس اللغة عىل الرشع فكام  :أوال

جلامع يذ، املعنى ا جلامع بني اخلمر والنب جلامع بني األصببل والفرع يف، كالتخمري ا  وإذا وجد املعنى ا

عة بني ملا كا  معتمده فهم العلة اجلام، الشررررررررر   كالقياس ، وجب أ  جيوز القياس، األسامء اللغوية

 . (4)كقياس األرز والذرة عىل الن والشعري يف الربا بجامع الكيل، األصل والفرع جاز

 : نوق  من وجهنيو

نوع هاهنا فإ  علة إطالق ة وهو ممبأنه يشببرتط يف الدورا  صببلوح العلي)  :الويجه األول

بأ  ال يدرك : اللفظ عىل املعنى حقيقة هو الوضببع أي العدول عن القياس بأحد األمرين إما 

ال يدرك علته وحكمته كأعداد الركعات أو يكو  حكم األصببل : األصببل أيالعقل حكم 

ه وقاعدته املسببتمرة كأكل النا  فإن، عىل طريقته املسببلوكة: مسببتثنى عن سببنن القياس أي

ن وإذا كا  مسببتثنى ع، وهو حتقق الفطر من كل ما دخل يف اجلوف، مسببتثنى عن سببنن القياس

اس األكل خطأ عىل األكل ناسببيا وكتقوم املنافع يف سببننه ال يصببح القياس عليه فال يصببح قي

سنن القياس ستثنى عن  بقاء وايحراز يعتمد ال، التقوم يعتمد ايحراز: ألنه أي؛ ايجارة فإنه م

 . وال بقاء لألعراض

املنافع ال شك يف استحالة بقائها : وإ  منع استحالة بقاء األعراض فمثل هذه األعراض أي

فالقياس يقتيضبب عدم تقوم كل ما ال يبقى فإذا كا  تقومها مسببتثنى عن سببنن القياس ال يقاس 

                                                      

 . 2/1421( العدة يف أصول الفقه، 1)

 . 1/211 ، رشح خمترص الروضة،1/460( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 4)



 

- 555 - 
 

 . (1)ايجارةتقوم املنافع يف الغصب عىل تقومها يف 

وقد وجد يف ، حبأ  القياس رشعيا أو لغويا إنام يثبت إذا كا  له مصببح :الويجه الثاني   

رشع ما هو  مل فلهذا ثبت ثمة و، ومل يوجد ايمجاع يف القياس اللغوي، وهو ايمجاع، مصحح لهال

 . (4)يثبت هنا

لك بايمجاع عىل جواز القياس يف اسببتدلوا بالقياس كذ :من الق ررراس ثرررانيالررردل رررل ال

 . (4)االشتقاق والنحو

ا بخالف : وأجيب ا مستأنف  ضع وبأ  القياس النحوي ترصف يف أحوال الكلم فليس وضع 

 . (2)هبل إما منطوق بعينه أو بنظري، واألقيسة النحوية ليس فيها يشء مسكوت عنه، ذوات الكلم

 : بام يأيت: واستدلوا باملعقول

  ،أ  أهل اللغة قد اسببتعملوا القياس يف األسببامء عند وجود معنى املسببمى يف غريه :أوال

يشء سم ال يشء ا سموا، إذا وجد بعف معناه فيه، وأجروا عىل ال جود لو، الرجل البليد محارا   ف

 . (2)ذلكونظائر . لوجود الشدة فيه: َسُبعا  : ويقولو  للرجل الشجاع، الَبَله فيه

أما وجودا ففي ماء العنب الذي حصل ، بأ  اسم اخلمر دار مع التخمري وجودا وعدما :ثانيا

شدة املطربة املخمرة عىل العقل سم، فيه ال سمى، فإنه وجد التخمري فيه ووجد اال يف تلك  فإنه ي

فإنه مل  ،وأما عدما ففي ماء العنب الذي مل توجد فيه الشببدة املطربة املخمرة للعقل، احلالة ررا

سم اخلمر، يوجد فيه التخمري سارق والزاين دار مع األخذ خفية ، ومل يطلق عليه ا سم ال وكذلك ا

                                                      

 . 4/112( رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتازاين، 1)

 . 1/460( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 4)

 . 4/422أصول الفقه ( البحر املحيط يف 4)

 ( املصدر السابق. 2)

 . 1/114، املسودة يف أصول الفقه، 1/122، التلخيص يف أصول الفقه، 2/1426( العدة يف أصول الفقه، 2)
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 . ومع الوطء املحرم وجودا وعدما

لة للتسمية فيكو  املعاين املذكورة ع، آية كو  املدار علة للدائر الشررر  مع  الشررر  ودورا  

سامي املذكورة صور أخر. باأل سامء، فإذا وجدت يف  وإال يلزم ختلف املعلول . أطلق عليها األ

 . (1)حمالعن العلة وهو 

  ،تقرير اجلواب أ  األسامء املذكورة كام دارت مع ما ذكرتم من املعاين املذكورةبأ   :وأجيب

صور املذكورة وجودا وعدما صا بال فإ  لفظ اخلمر دار مع ختمري ، كذلك دارت مع ما يكو  خمت

  ،ولفظ الزاين مع كو  الوطء املحرم قبال، ولفظ السببارق مع أخذ مال احلي خفية، ماء العنب

  ،وكام جاز أ  يكو  املعاين الذي ذكرتم علة للتسمية. ودورا  هذه األسامء مع هذه املعاين ظاهر

ضا علةج سمية باملعاين التي ذكرتم إثبات باملحتمل. از أ  يكو  هذه املعاين أي وهو  ،فإثبات الت

 . (4)جائزغري 

ل وكل مفعو، واسببتدلوا كذلك بأنه ال خالف بني أهل العربية أ  كل فاعل مرفوع :ثالثا

ملفعولني اونصبببوا بعف ، ألهنم رفعوا بعف الفاعلني؛ ومل يثبت ذلك إال بالقياس، منصببوب

  ،فعلم أهنم إنام رفعوا الفاعل لكونه فاعال، ومل ختتلف عادهتم يف ذلك، واسببتمروا يف كالمهم

 . (4)القياسفإحلاق غريه به بطريق ، ونصبوا املفعول لكونه مفعوال

صحاب القول الثالث ستدل أ  بجواز القياس يف حقيقة اللغة ومنعه فيامعىل ما ذهبوا إليه : ا

 : بالرتيق بني احلقيقة واملجاز من وجهنيثبت كونه جمازا 

ولو منعنا  ،املنع يف القياس يف املجاز ال يوقع يف رضورة لبقاء اسببم احلقيقةأ   :أحرردهمررا 

                                                      

 . 1/460( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 1)

 املصدر السابق. ( 4)

الرحيم األرموي اهلندي، حتقيق:  بن عبد حممد، هناية الوصول يف دراية األصول، 1/21ايحكام لآلمدي ( 4)

 . 1/24 بن سامل السويح، سعد -بن سليام  اليوسف  صالح
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 . روقد حيتاج إىل التعبري عنها فيوقع منع القياس يف رض، القياس يف احلقيقة بقيت بغري اسم

وقد منع القايض أبو  ،متييز احلقيقة عليهأ  املجاز أخفف رتبة من احلقيقة فيجب  :الثررراني

وقال أبو  ،سألت الثوب قياسا عىل قوهلم سألت الربع: فال يقال: قال، الطيب القياس يف املجاز

أمجع العلامء عىل أ  املجاز ال يقاس عليه يف : «خالفه» من بكر الطرطويش يف مسببألة الرتتيب

 . (1)القياس موضع

 : الرأي املختار

سامء  الراجحوالقول  صحابه إثبات األ صحاب القول الثاين الذي يرى أ هو ما ذهب إليه أ

 : بالقياس وذلك ملا يأيت

 . من أدلة ذكروهقوة ما استندوا إليه وما  :أوال

ا كام هو معلوم ملخامرته العقل، االعتبار بالقياس يف اخلمر :ثانيا ي رر  ُسمك وهو  ،فاخلمر إنام 

وليس املراد به يشٌء ، وهذا هو الصحيح أ  اخلمر عام، خيامر العقل عام يف الرشع يشمل كل ما

صري العنب، معني ا بع ص  شكال: حينئٍذ نقول، وليس خا ا فال إ ى النبيذ ر، إذا كا  عامًّ َسم) ا ُي ر 

وأما عىل من خصه بعصري العنب حينئٍذ وجود ايسكار يف ، بلسا  الرشع وكذلك بلسا  العرب

ا أو ال؟ إ  جوزنا القياس يف األسببامء جاز أ  يسببمى ، النبيذ هذا مغاير له هل يسببمى النبيذ رر 

ا وإال فال  . (4)النبيذ رر 

سم اخلمر والزنى والرسقة يدور مع الوصف وجودا وعدما :ثالثا والدورا  يفيد ظن ، إ  ا

 . (4)«حصل ظن كونه مسمى بذلك االسم، فأينام حصل ذلك الوصف، العليرة

                                                      

 . 1/422، حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع 4/461( البحر املحيط يف أصول الفقه 1)

 ، بترصف. 1/212بن حنبل،  ( روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب ايمام أمحد4)

( مباحث االسم عند األصوليني دراسة مقارنة، رسالة تقدم هبا الطالب: أكرم أمحد غرايبة، بإرشاف األستاذ 4)

 . 162م، صب4014الدكتور: عامد الدين الرشيد، يف جامعة العلوم ايسالمية العاملية سنة 
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رض أ  يكو  فال ي، استعامل القياس يف األسامء عند وجود معنى املسمى يف غريهثبت  :رابعا

سموا األبله محارا جمازا، واآلخر حقيقة، أحد االسمني جمازا فلام  ،لوجود بعف معنيه، عىل أهنم 

توجد فيه  وكذا اللواط، وأما النبيذ فتوجد فيه معاين اخلمر كلها، مل توجد فيه كل معانيه كا  جمازا

 . (1)فلهذا كا  حقيقة فيها، وكذلك النباش، عاين الزنا كلهام

  

                                                      

 . 2/1422( العدة يف أصول الفقه، 1)
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 مثرة اخلالف يف املسألة

هذا وبعد بيا  األقوال الواردة يف املسببألة وبيا  الرأي املختار فإ  اخلالف الوارد بينهم يف 

 : ام يأيتوتظهر ثمرة اخلالف يف هذه املسألة في، هذه املسألة له ثمرة

سميات الفرعية ثابت ا بالنص ال بالقياس :أوال سمى ،أ  من قال بالقياس اعتن حكم امل   في

رسق أكفا  املوتى- «النباش» سمى، ويقام عليه احلد، سارق ا -وهو الذي ي زاني ا  «الالئط» كام ي

ا    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پچ : حكم النبيذ ثابت ا بقوله تعاىلويكو  . ويقام عليه احلد أيض 

 . (1) چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . (4)أثبت حكم املسميات السابقة بالقياس ال بالنص: األسامءإ  القياس ال جيري يف : ومن قال

ا  وسببوف أفردها ببي، اخلالف هنا خالف معنوي له أثره يف بعف األحكام الفقهية :ثانيا

  :استندوا إليه من أدلة وذلك من خالل املطالب الثالثة اآلتيةاختالف الفقهاء فيها واما 

  

                                                      

 . 20( سورة املائدة آية رقم: 1)

 . 1/401، ايحكام لآلمدي، 4/21، هناية السول 1/114انظر: رشح العضد عىل املخترص ( 4)
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 .داللة الزنا على اللواط

سم الزنا عىل اللواط وذلك للمعنى اجلامع بينهام ش، اختلف العلامء يف إطالق ا رتاك وهو اال

 مسألة إثبات يفمبني عىل اخلالف السابق وأصل االختالف يف املسألة ، يف اييالج يف فرج حمرم

وهو  ،فمن سامه زا  أوجب عليه احلد بالنص، وبناء عليه هل يسمى الالئط زا ، اللغة بالقياس

 . (1) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ : تعاىلقوله 

إ  : عضببهمفقال ب، لذلك اختلفوا يف عقوبة الالئط، ومن مل يعتنه زا  مل يوجب عليه احلد

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا »: ملسو هيلع هللا ىلصعقوبته القتل عىل كل حال مسببتندين إىل قوله 

ياس المتناع ق؛ إ  عقوبته التعزير عىل الفاعل واملفعول به: وقال آخرو ، (4)«الفاعل واملفعول به

 . الالئط عىل الزاين

                                                      

 . 4( سورة النور آية رقم: 1)

، 121/ 2( صببحيح: أخرجه أصببحاب السببنن: أبو داود، كتاب احلدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، 4)

ِجس   بن شداد بن بشري بن إسحاق األشعث بن سنن أيب داود، أبو داود سليام  تاين، بن عمرو األزدي السك

د كاِمل قره بليل، النارش: دار الرسببالة العاملية،  -هببببب(، حتقيق: شببَعيب األرناطوط 412)املتوىف:  حمَم)

ب 1240الطبعة: األوىل،  ، سنن 21/ 2م، والرتمذي، كتاب احلدود، باب ما جاء يف حد اللواط، 4002ه

رة بن عيسى الرتمذي، حممد َسو  هببب(، 412بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  بن موسى بن 

الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، النارش: رشكة مكتبة  حتقيق وتعليق: أمحد حممد شبباكر، وحممد فداد عبد

صطفى البايب احللبي  رص الطبعة: الثانية،  -ومطبعة م احلدود، باب  م، وابن ماجه، كتاب1212ه 1422م

بن يزيد القزويني، وماجه  بن ماجه اهلل حممد ، سنن ابن ماجه، أبو عبد126/ 4من عمل عمل قوم لوط، 

 -الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية  هببببب(، حتقيق: حممد فداد عبد414اسببم أبيه يزيد )املتوىف: 

 فيصل عيسى البايب احللبي. 
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إذا كا  ف، الزاين قياسببا عليه  عقوبته مثل عقوبة إىل القول بأ: ذهب مجاعة من أهل العلمو

 . وإذا كا  حمصنا جيلد ويرجم قياسا  عىل الزاين، الالئط غري حمصن جيلد ويغرب

  ،واسبتدل املانعو  بأ  قياس اللواط عىل الزنا مثال يف كونه موجبا للحد: »يقول ايسببنوي

صح القياس شرتك بينهام فال ي شرتك كا  امل، إ  مل يكن ملعنى م ب للحد هو وجوإ  كا  ملعنى م

در أل  احلكم ملا أسند إىل الق؛ وحينئذ خيرج كل من الزنا واللواط عن كونه موجبا، ذلك املشرتك

سناده إىل خصوصية كل واحد منهام ستحال مع ذلك إ صح القياس أل، املشرتك ا   وحينئذ فال ي

 . (1)«من رشطه بقاء حكم األصل وهو غري باق هنا

 : وها هي أقواهلم وما استندوا إليه 

، يموت إىل أنه ال حد عليه ولكن يعزر ويوضببع يف السببجن حتى يتوب أو :القول األول

فةأيب وهو قول  له  (4)واحلكم، أيب سببليام بن  ومحاد، حني نه قت طة أو تكررت م ولو اعتاد اللوا

 . سياسة، سواء كا  حمصنا أو غري حمصن، ايمام يف املرة الثانية

 : وهو، واستدلوا عىل ذلك بدليل من املعقول

سمه؛ أنه مل جيب عليه حد الزنا بداية ستمتاع بام دو  ا، ألنه مل ينطبق عليه ا ؛ لفرجفكا  كاال

ستباح بعقد ستمتاع ال ي ستمتاع بمثله من الزوجة، وألنه ا صول و؛ فلم جيب يه حد كاال أل  أ

 . (4)قياسااحلدود ال تثبت 

                                                      

 . 1/411ول، ( هناية السول رشح منهاج الوص1)

الفكر  بن اهلامم، النارش دار الواحد بن عبد ( فتح القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدي، كامل الدين حممد4)

، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء 2/11، املبسوط للرسخيس، 2/24هببب، الطبعة الثانية، 1421

هبببب(، النارش: دار الكتب العلمية، 211ملتوىف: بن أمحد الكاسبباين احلنفي )ا بن مسببعود الدين، أبو بكر

 . 1/42م، 1216هب 1206الطبعة: الثانية، 

 ( املصادر السابقة. 4)
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وهو مذهب ، صببنغري حمأو حمصببنا كا   مطلقا حد الالئط هو الرجمأ   :القول الثرراني

إحدى و، (4)وحممد، وأبو يوسف، والثوري، وهو قول الزهري، والقول الثاين للشافعي (1)املالكية

، معمربن  اهلل عبدو، زيدبن  وجابر، وابن عباس، وهذا قول عيل، (4)الروايتني عن ايمام أمحد

 . (2)وإسحاق، وربيعة، وأيب حبيب، والزهري

لك بقول النبي تدلوا عىل ذ فاعل »: ملسو هيلع هللا ىلص واسبب فارمجوا ال من وجدمتوه عىل عمل قوم لوط 

 . (6)ومل يشرتط يف ذلك ايحصا  (2)«واملفعول

 . (1)وإنام اختلفوا يف صفته، فإهنم أمجعوا عىل قتلهريض اهلل عنهم، وألنه إمجاع الصحابة 

                                                      

الكي بن نرصبب الثعلبي البغدادي امل بن عيل الوهاب بن أنس، أبو حممد عبد املعونة عىل مذهب عامل املدينة ايمام مالك( 1)

، هبببب(، حتقيق: محي  عبد244)املتوىف:  صببل مكة املكرمة أ -النارش: املكتبة التجارية، مصببطفى أمحد الباز  احلقر

، ايرشاف عىل نكت مسببائل اخلالف، القايض 1/1200الكتاب: رسببالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، 

حزم،  بن طاهر، النارش: دار ابن هببب(، حتقيق احلبيب244بن نرص البغدادي املالكي ) بن عيل الوهاب أبو حممد عبد

 . 4/164، م1222 -هب 1240الطبعة: األوىل، 

، املهذب يف فقه ايمام الشببافعي، أبو اسببحاق 14/444احلاوي الكبري يف فقه مذهب ايمام الشببافعي، ( 4)

 . 4/442هب(، النارش: دار الكتب العلمية، 216بن يوسف الشريازي )املتوىف:  بن عيل إبراهيم

 . 2/60املغني البن قدامة ( 4)

 . ( املصدر السابق2)

مل قوم لوط، ( 2) مل ع باب فيمن ع حلدود،  تاب ا جه أبو داود، ك يث رقم: 121/ 2أخر حد  ،2264 ،

، وابن ماجه، كتاب 1226، حديث رقم 21/ 2والرتمذي، كتاب احلدود، باب ما جاء يف حد اللواط، 

/  4يب داود، ، وانظر: صببحيح أ126/ 4، 4262احلدود، باب من عمل عمل قوم لوط، حديث رقم: 

 . 14/ 4، وصحيح ابن ماجه، 16/ 4، وصحيح الرتمذي، 122

 . 1/1200( املعونة عىل مذهب عامل املدينة 6)

 . 2/60املغني البن قدامة ( 1)
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هبا جنس مباح وطئها وإنام أتيت عىل خالف الوجه املأذو  وأل  املزين ، وألنه أغلظ من الزنا

بت به وإنام قلنا إنه ال يثبت إال بام يث، والذكر ليس بمباح وطده فكا  فيه أغلظ من حد الزنا، فيه

 . (1)الزناالزنا أل  حده يتعلق به الرجم فأشبه 

به كاملرأة، وألنه إيالج يف فرج آدمي قا    فرج يقصببد االلتذاذ بهوألنه ، فكا  الرجم متعلر

اع متيل ووجدنا الطب، وأل  احلد يف الزنا إنرام وضببع ردعا  وزجرا  لئال يعود إىل مثله، غالبا  كالقبل

صابة هذا الفرج كميلها إىل القبل ، قبلفوجب أ  يتعلرق به من الردع ما يتعلق بال، إىل االلتذاذ بإ

، ستباحةوالقبل يتعلرق به اال، عىل وجه حلرمته وأل  استباحته ال تدثر فيه، وأل ر هذا أشدر وأغلظ

 . (4)أوىلفإذا وجب احلدر يف القبل كا  هذا 

وهو  ،أ  حد الالئط هو الرجم إ  كا  حمصببنا واجللد إ  كا  غري حمصببن :القول الثالث

شهور من قول  شافعيامل سعيد، (2)وإحدى الروايتني عن ايمام أمحد، (4)ال سيببن  وبه قال  ، امل

 . (2)رثووأبو ، احلسنبن  وحممد، وأبو يوسف، واألوزاعي، وقتادة، والنخعي، واحلسن، وعطاء

 : واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بام ييل

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط »: قال ملسو هيلع هللا ىلصما رواه عكرمة عن ابن عباس أ  رسببول اهلل 

 . (6)«بهفاقتلوا الفاعل واملفعول 

                                                      

 . 1/1200( املعونة عىل مذهب عامل املدينة 1)

 . 4/164، ايرشاف عىل نكت مسائل اخلالف( 4)

 . 4/442، املهذب يف فقه ايمام الشافعي، 14/444احلاوي الكبري يف فقه مذهب ايمام الشافعي، ( 4)

 . 2/60املغني البن قدامة ( 2)

 . ( املصدر السابق2)

 ( سبق خترجيه. 6)
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 . (1)«زانيا فهام ، الرجل الرجلإذا أتى »: قال ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي 

 . (4)لزنااإنه حد جيب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد : وفرقوا بني املحصن وغريه بقوهلم

وهذا ليس بزنا بدليل أ  العرب ال تسببمي إتيا  ، وأل  ايحصببا  يعتن يف الزنا: ونوق 

عي ذلك عىل أهل اللغة يعلم من نفسه أ ، الرجل للرجل زنا  وأل ، األمر بخالف ما يدعيه ومدر

باح، حمل الزنا عندهم حمل احلالل ه عىل غري الوجه امل نا ألنر ي ز وما ال يمكن حمال  ، وإنرام سببمر

ى زنا كفرج البهيمة إذا أتيت أنره ليس بزنا مل يعتن فيه ، للحالل عىل وجه  . (4)يحصا افال يسمر

فكا  زنى كاييالج ، وال شبببهة ملك، هال ملك له في، وألنه إيالج فرج آدمي يف فرج آدمي

، زنى فكا ، وألنه فاحشببة، إذا ثبت كونه زنا دخل يف عموم اآلية واألخبار فيه، يف فرج املرأة

  . (2)واملرأةكالفاحشة بني الرجل 

                                                      

البيهقي من حديث أيب (: ». . . 22/ 2(، قال احلافظ يف التلخيص )444/ 1( أخرجه البيهقي يف السببنن )1)

الرمحن القشببريي كذبه أبو حاتم. . . ورواه أبو الفتح األزدي يف الضببعفاء،  بن عبد فيه حممدموسببى، و

بو بن الفضل البجيل وهو جمهول. وقد أخرجه أ والطناين يف الكبري من وجه آخر عن أيب موسى، وفيه برش

سنده عنه يس يف م ضعفه األلباين يف ايرواء )« داود الطيال شوك4422ا. هبببب، و سناده »اين: ( قال ال يف إ

الرمحن، كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي: ال أعرفه واحلديث منكر هبذا ايسببناد انتهى. ورواه  بن عبد حممد

بن املفضل البجيل  أبو الفتح األزدي يف الضعفاء والطناين يف الكبري من وجه آخر عن أيب موسى وفيه برش

 [. 1/142]نيل األوطار: « ه عنهوهو جمهول. وقد أخرجه أبو داود الطياليس يف مسند

 . 4/442املهذب يف فقه ايمام الشافعي، ( 4)

 . 4/164، ايرشاف عىل نكت مسائل اخلالف( 4)

 . 2/60املغني البن قدامة ( 2)
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 .سارقاش اتسمية النب

إ  قطع يد ف –قياسببا  األسببامءوهو عدم جواز إثبات  -أنه بناء عىل املذهب األول  :األول

بالنص وهو دخوله يف  وإنام ثبت قطع ، (1)چٺ  ٺ  چ  :عموم قولهالنباش مل يثبت 

وهذا قول أيب ، يده عن طريق القياس عىل السببارق بجامع أخذ مال الغري خفية من حرز مثله

:  وحممد قوهلام، عن أيب حنيفة السرررررر  سرررررر  فقد نقل ، وأكثر احلنفية، احلسنبن  وحممد، حنيفة

سم ألخذ املال عىل وجه مسارقة عني حافظه مع كونه قاصدا إىل حفظه باعرتاض غفلة االرسقة »

والنباش يسببارق عني من عسببى عجم عليه ممن ليس بحافظ للكفن وال ، له من نوم أو غريه

سم  رسقة وكذلك يف ا صا  يف معنى ال سم لنق صه هبذا اال صا صد إىل حفظه فهو يبني أ  اخت قا

رسقة ما ينبئ سم النباش ما ينفي هذا املعنى بل  ال رسوق بكونه حمرزا حمفوظ ا ويف ا عن خطر امل

تدرأ  بة التي  هذا يجياب العقو ثل  ية يف م عد ينبئ عن ضبببده من اهلوا  وترك ايحراز والت

 . (4)بالشبهات باطلة

أل  القطع  ؛وعىل هذا ال جيوز إحلاق النباش بالسارق يف حكم القطع: »السررررر  سررررر قال 

سم  سارق فالكالم يف إثبات ا يا  يف نفي حقيقة وقد قدمنا الب السرررررررررر   بالنص واجب عىل ال

 . (4)«التسوية

 : منها، ودللوا عىل قوهلم هذا بأدلة

                                                      

 .41:جزء من اآلية رقم سورة املائدة( 1)

صول الرسخيس، حممد( 4) شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  بن أمحد أ سهل  هبببب(، النارش: دار 214بن أيب 

بن حممد،  بن أمحد العزيز ، وانظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي، عبد1/161بريوت،  -املعرفة 

 . 4/41هب(، النارش: دار الكتاب ايسالمي، 140عالء الدين البخاري احلنفي )املتوىف: 

 . 1/121أصول الرسخيس ( 4)
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 . (1)« قطع عىل املختفيال»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله ب :أوال

نةأ  املختفي : وجه االسببتدالل  من»كام جاء يف حديث آخر ، هو النباش بلغة أهل املدي

 . (4)واحلديث رصيح يف داللته عىل عدم قطع النباش ،«اختفى ميتا فكأنام قتله

قي يف وعليه اتفق من ب، ال قطع عليه: أنه كا  يقول ريض اهلل عنهامما روي عن ابن عباس  :ثانيا

ن ذلك ع ريض اهلل عنهمعهد مروا  من الصحابة عىل ما روي أ  نباشا أيت به مروا  فسأل الصحابة 

يجياب  ومل يقطعه وهبذا تبني فساد استدالل من يستدل باآلية، يبينوا له فيه شيئا فعزره أسواطافلم 

صحابة ، القطع عليه شاورة ال رسقة لو كا  يتناوله مطلقا ملا احتاج مروا  إىل م سم ال يض اهلل رفإ  ا

 . (4)مع النص وما اتفقوا عىل خالف النص عنهم

، ألنه ال ملك للميت حقيقة وال للوارث لتقدم حاجة امليت؛ إ  الشبهة متكنت يف امللك :ثالثا

 . (2)فتمكنت الشبهة املسقطة للقطع

ا له يف حياته؛ بل هو مملوك للميت، ممنوع. إنه ال مالك له: قوهلم: ونوق    ،ألنه كا  مالك 

يه به إل يه يقوم مقامه يف املطالبة، وال يزول ملكه إال عام ال حاجة  ي يف الصبببكقيام ويل ، وول

د فإ  أخرجه من اللح، ألنه احلرز؛ فال بد من إخراج الكفن من القن، إذا ثبت هذا. الطلب بامله

                                                      

طبعة املجلس العلمي، وقال: غريب. ثم ذكر أ  ابن أيب شببيبة أخرج موقوفا  4/461أورده الزيلعي يف نصببب الراية ( 1)

 طبعة الدار السلفية.  46/ 10وهو يف املصنف « ليس عىل النباش قطع» :ريض اهلل عنهم عباسعىل ابن 

، عثام ( 4) ل بِيك في )املتوىف: بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلن بن عيل تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشببية الشببك

ل بَِي )املتوىف:  بن إسامعيل بن يونس بن أمحد بن حممد هب(، احلاشية: شهاب الدين أمحد 124 هب(،  1041بن يونس الشك

 . 14= 4/411هب، 1414بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل،  -النارش: املطبعة الكنى األمريية 

هببب(، النارش: دار 214بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف:  بن أمحد املبسوط للرسخيس، حممد( 4)

 . 2/122م، 1224هب 1212بريوت، الطبعة: بدو  طبعة، تاريخ النرش:  -املعرفة 

 . 1/121أصول الرسخيس ( 2)
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من جانب  فأشبه ما لو نقل املتاع يف البيت، ألنه مل خيرجه من احلرز؛ ووضعه يف القن فال قطع فيه

 . (1)إىل جانب

سا  األسامءوهو جواز إثبات  -أما عىل املذهب الثاين  سارق: قالوا -قيا يكو  ف، إذ النباش 

بالنص بت  قد ث باش  يد الن يث ؛ قطع  عاىلح له ت ٺ  ٺ  چ : يدخل يف عموم قو

وهو ما ذهب إليه )4( خفيةقياسببا عىل السببارق بجامع أخذ مال الغري  )4( چٺ   ٿ  

 . (1)وهو قول أيب يوسف من احلنفية، (6)واحلنابلة، (2)الشافعيةأكثر و، (2)املالكية

                                                      

 . 2/141املغني البن قدامة ( 1)

 . 41( سورة املائدة جزء من اآلية رقم: 4)

 . 1/421( بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 4)

بن أيب عامر، حتقيق زكريا عمريات، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت لبنا ،  بن مالك بن أنس ( املدونة الكنى، مالك2)

بن  بن إدريس أبو العباس شهاب الدين أمحد، الذخرية، 1/421، بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 2/241

هب(، حتقيق: حممد حجي، وسعيد أعراب، وحممد بو خبزة، النارش: 612الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف:  عبد

 . 14/162م، 1222بريوت، الطبعة: األوىل،  -دار الغرب ايسالمي

، الطبعة 1214للطباعة والنرشبب، بريوت، لبنا ،  بن إدريس الشببافعي، النارش: دار املعرفة ( األم، حممد2)

 . 6/161الثانية، 

بن قدامة اجلامعييل املقد ، ثم الدمشببقي احلنبيل، أبو حممد، موفق الدين، سببنة  بن حممد اهلل املغني، عبد( 6)

 . 2/141م، 1261هب 1411النرش: 

(1 ) ، ل بِيك شك شية ال سائل ايمام أيب ا، 4/411تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحا لغرة املنيفة يف حتقيق بعف م

هبببب(، 114بن أمحد اهلندي الغزنوي، رساج الدين، أبو حفص احلنفي )املتوىف:  بن إسببحق حنيفة، عمر

سسة الكتب الثقافية، الطبعة: األوىل  ، جممع األهنر يف رشح ملتقى 1/162ه، 1216-1206النارش: مد

هببب(، 1011املدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )املتوىف:  بن سليام  بن حممد الرمحن األبحر، عبد

 . 1/611النارش: دار إحياء الرتاث العريب، 
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 : واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه

 . (4)سارقذا وه )1( چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  :تعاىل بقوله: أوال

ماال كامل املقدار من حرز ال (4)«من نب  قطعناه»: ملسو هيلع هللا ىلصوكذا بقوله    نه رسق  واملعنى فيه أ

يه فيقطع هة ف باس احلي، شببب تا؛ وهذا، كام لو رسق ل يا ومي يا ، أل  اآلدمي حمرتم ح هذه  وب

وب وهذا الث، وذلك يتحقق من النباش، فأما الرسببقة فهو أخذ املال عىل وجه اخلفية، األوصبباف

ز فأل  الناس فأما احلر، كا  ماال قبل أ  يلبسببه امليت فال ختتل صببفة املالية فيه بلبس امليت

وال حيرزونه بأحصببن من ذلك املوضببع فكا  حرزا ، تعارفوا منذ ولدوا إحراز األكفا  بالقبور

وال يبقى يف إحرازه شبهة ملا كا  ال حيرز بأحصن منه عادة والدليل ، اتفاق مجيع الناسمتعينا له ب

عليه أنه ليس بمضببيع حتى ال يضببمن األب والوا إذا كفنا الصبببي من مال الصبببي وما ال 

 . (2)يكو  حمرزا يكو  مضيعا

 . (2)كسارق أحيائنا( )سارق أمواتنا :أهنا قالتريض اهلل عنها ما روي عن عائشة  من األثي: ثان ا

                                                      

 . 41( سورة املائدة جزء من اآلية رقم: 1)

 . 2/141املغني، البن قدامة، ( 4)

رسقة، باب النباش حديث رقم: ( 4) سنن واآلثار، كتاب ال بن  ، أمحد2111أخرجه ايمام البيهقي يف معرفة ال

ِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  بن عيل احلسني و  َ ب(، حتقيق عبد221بن موسى اخلرُس  املعطي  ه

-باكسببتا (، دار قتيبة )دمشببق  -أمني قلعجي، النارشو : جامعة الدراسببات ايسببالمية )كراتيشبب 

صورة  -بريوت(، دار الوعي )حلب  شق(، دار الوفاء )املن   -هبببب 1214اهرة(، الطبعة: األوىل، الق -دم

سناده  ، وذكر الزيلعي عن ابن عبد4/466، ونصب الراية للزيلعي 14/202م، 1221 اهلادي: أ  يف إ

 من جيهل حاله. 

 . 2/122املبسوط للرسخيس، ( 2)

رسقة، باب النباش، ( 2) سنن واآلثار، كتاب ال سن14/202أخرجه البيهقي، يف معرفة ال شايف يف رشح م د ، ال
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 : اليأي املختار

باش إذا  والقول الراجح يد الن لذي يرى قطع  ثاين ا يه أصببحاب القول ال ما ذهب إل هو 

سارق السرررررر   حتققت فيه رشوط  صاب وتكليف ال ستن، من بلوغ الن وخلن ، دوا إليهلقوة ما ا

 . عائشة رض اهلل عنها السابق

  

                                                      

كريم ال بن حممد ابن عبد بن حممد بن حممد الشببافعي البن األثري، جمد الدين أبو السببعادات املبارك

رش: بن إبراهيم، النا أيب متيم َيارس -بن سليام   هب(، حتقيق: أمحد606الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 

ِد، الرياض   م. 4002 -هب  1246عة: األويل، اململكة العربية السعودية، الطب -َمكَتبَة الَرش 
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 .تسمية النبيذ مخرا

تسمية النبيذ  بالقياس فإهنم اختلفوا يف األسامءاخلالف السابق بني العلامء يف إثبات بناء عىل 

، أم بالقياس ،النبيذ بالنص بفهل ثبت احلد عىل شار، ومن ثم إقامة احلد عىل شارب النبيذ، ررا

 : واخلالف عىل قولني

القياس جواز عدم ىل قوهلم بعوذلك بناء ، ويرى أصحابه أ  احلد ثبت بالنص :القول األول

ٻ  چ : وهو قوله تعاىل، (1)شببارب النبيذ قد ثبت بالنصفيكو  وجوب احلد عىل ، األسببامءيف 

 . (4)«فاجلدوهمن رشب اخلمر »: ملسو هيلع هللا ىلص وقوله، (4) چٻ       پ  پ  

مت بيا  ذلك أ  العرب س، وضع اللغة عىل خالف مقتىض القياسبأ  : واستدلوا عىل ذلك

َعَرب  اال  سكر العنبي الني رر  اب امل ُ َ رش) َال يِف َذلِك م. ال صا يِف الن)بِيذ َفاَل خَي ُلو احل  ن َومل يرد َذلِك ن

ى نصا َذا امل َُسمر م هِبَ ا َأ  َيصح من أهل الَلَغة وضعا إِ  خصصنا َهَذا ااِلس  َوإِ  َكاَ  من . َأقَسام إِم)

قيَاس يِف مثل َهِذه الَصوَرة وَفاقاَفإِ  َكاَ  َكَذلِك َفاَل معرتض عَ ، التخمري  . (2)َلي ِه َواَل يسوغ طرد ال 

فإنه إذا اشتمل معنى اسم عىل وصف مناسب للتسمية كاخلمر أي املسكر من ماء : وأيضا

العنب لتخمريه أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف يف معنى اسم آخر كالنبيذ أي املسكر من 

ء إال وله إذ ما من يش، فال يسمى النبيذ ررا، ياس ذلك االسم لغةغري ماء العنب مل يثبت له بالق

                                                      

 . 4/1022، املهذب يف علم أصول الفقه املقار ، 1/21( ايحكام لآلمدي 1)

 . 20( سورة املائدة جزء من اآلية رقم: 4)

( احلديث أخرجه الرتمذي يف السببنن، من حديث معاوية وجابر رىض اهلل عنهام، كتاب احلدود، باب ما جاء 4)

 . 1222حديث رقم:  2/42من رشب اخلمر فاجلدوه ومن عاد يف الرابعة فاقتلوه 

، املهذب يف علم أصببول 1/414، وانظر قواطع األدلة يف األصببول، 1/122( التلخيص يف أصببول الفقه 2)

(، الف ة  تطبيقي)ة  ه ودراستها دراسة  نظري)
 . 4/1021قه املقار ، )حتريٌر ملسائِلِ
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  ،كام إذا ثبت ليشء حكم بنص مل يثبت له حكم آخر قياسا، اسم لغة فال يثبت له اسم آخر قياسا

 حاشية العطار. (4)ال بالقياس عىل اخلمر (1) وقيل يثبت به فيسمى النبيذ ررا فيجب اجتنابه بآية

النبيذ يسببمى  عندهمف ،األسببامء بالقياسإثبات أصببحابه جواز الذي يرى  :القول الثاني

 . (4)اخلمرفيكو  وجوب احلد عىل شارب النبيذ قد ثبت بالقياس عىل ، قياسا ررا  

ستعامل القياس يف األسامء سابقة والتي تدل عىل جواز ا ستدلوا عىل ذلك بذات األدلة ال   ،وا

 : ومنها كذلك

من  بضرررررر  ، إىل نظريه الشرررررر  رد  واالعتبار، (2)چۅ  ۉ  ۉچ : قوله تعاىل

ن َجة يف كفة: معناه. اعتن الدراهم: ومنه قيل، الشبببه   ،والدراهم يف كفة أخرى، اجعل الصبب)

طا  اخلراج عىل غريه: وقوهلم بات ، عام أول، اعتن السببل بار يف إث هذا هو االعت كا   وإذا 

 . (2)األسامء كذلك يف إثبات، األحكام

دل ف، اخلمر مثال دائر مع صفة ايسكار يف املعترص من ماء العنب وجودا وعدماوبأ  اسم 

وإال ختلف ، عىل أ  ايسببكار هو العلة يف إطالق االسببم حيث وجد ايسببكار وجاز ايطالق

 . (6)املعلول عن علة

بأنه إنام يلزم من وجود علة التسببمية وجود االسببم إذا كا  تعليل التسببمية من : ونوق 

                                                      

 . 20( سورة املائدة جزء من اآلية رقم: 1)

، وانظر: حاشببية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع 1/22غاية الوصببول يف رشح لب األصببول، ( 4)

 . 1/422اجلوامع 

 . 4/1022 علم أصول الفقه املقار ، ، املهذب يف1/21( ايحكام لآلمدي 4)

 . 4( سورة احلرش جزء من اآلية رقم: 2)

 . 2/1421( العدة يف أصول الفقه 2)

 . 1/411( هناية السول رشح منهاج الوصول، 6)
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شارع صدور التعليل من آحاد الناس ال اعتبار به ؛ال سواده مل: وهلذا لو قال، أل    أعتقت غانام ل

 . (1)تعاىلوحينئذ فيتوقف املدعي عىل أ  الواضع هو اهلل ، يعتق غريه من السود

ر رر»: أنه قال عنهام ريض اهللبام روي عن ابن عباس  اسرررررررتدلوا ك ل : ثان ا ، كل خُمَم)

 . (4)«وكل رر حرام

شتق يبنى : ووجه االستدالل أ  االسم املوضوع يبنى عىل ذلك اليشء فحسب واالسم امل

صحابة تعليل األسامء  صيته والدليل عىل جواز تعليله ما نقل عن ال يشء وفعله وخا عىل ذات ال

كل خممر »: وقال ابن عباس رىض اهلل عنهام، (4)«العقلاخلمر ما خامر »فقال عمر رىض اهلل عنه 

رضة. (2)«رر شدة امل شارة إىل التعليل بال سكر منها ؛ فاألول إ صاقها يامزج ال شدهتا والت ألهنا ب

وكذلك قول ابن عباس رىض اهلل عنهام إشببارة إىل أهنا تغطى العقل بالسببكر كام يغطى ، العقل

 . (2)ايناء بالغشاء

:  البالقياس فقوقد رد اآلمدي كو  الشببافعي قد أثبت اسببم اخلمر للنبيذ أو الزنا للواط 

يه بل إىل قوله عل، فلم يكن يف ذلك مسببتندا إىل القياس، النبيذ ررا وأما تسببمية الشببافعي »

مل  ،وإجيابه للحد يف اللواط ويف النب ، وهو توقيف ال قياس، (6)«إ  من التمر ررا»: السببالم

ة يف والنب  للرسببقبل ملسبباواة اللواط للزنى ، يكن لكو  اللواط زنى وال لكو  النب  رسقة

                                                      

 ( املصدر السابق. 1)

 ( سبق خترجيه. 4)

 ( سبق خترجيه. 4)

 ( سبق خترجيه. 2)

 . 1/414، قواطع األدلة يف األصول، 2/1421( العدة يف أصول الفقه 2)

سري اخلمر التي نزل حتريمها، 6) صغرى، كتاب األرشبة، باب تف سنن ال ، برقم: 4/441( أخرجه البيهقي يف ال

 . 2621برقم:  2/226، والدار قطني يف السنن، كتاب األرشبة وغريها، 4662
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 . (1)«املفسدة املناسبة للحد املعتن يف الرشع

 : الرأي املختار

بات األ بإث فإنني عىل ترجيح القول  يه  ندوا إل ما اسببت عد ذكر األقوال الواردة و امء سببوب

 : وأزيد عليه يف هذه املسألة ما ييل، وجيري هنا من أسباب الرتجيح ما ذكرته سابقا، بالقياس

نا بجواز إجإذا  :أوال به يف األحكاقل   ،عند فهم املعنى ووجود العلة مراء القياس والعمل 

 أل  املقصببود من تسببمية النبيذ، جاز كذلك إجراء القياس يف األسببامي اللغوية عند فهم املعنى

 . ررا إثبات التحريم وإجياب احلد

سامء األعالم جائز من غري حاجة إىل الرجوع يف ذلك إىل :ثانيا يه فال وعل، أهل اللغة إثبات أ

 . يمتنع مثله من األسامء اللغوية

سم وإذا زالت الشدة مل ي، احلاصل أنا وجدنا بأ  العصري إذا حصلت فيه الشدة سمي ررا :ثالثا

  .فعلمنا أ  األسامء جتري يف باهبا جمرى األحكام التي تثبت بوجود معا  وتزول بزواهلا. ررا

  

                                                      

 . 1/21( ايحكام لآلمدي 1)
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  اخلامتة

 : تيةوذلك يف النقاط اآل، ورد يف هذا البحث يطيب يل تدوين خالصة ألبرز ماويف هناية البحث 

صول الفقه  :أوال سألة وبحثها يف مقدمات أ سة هذه امل جرت عادة كثري من األصولينير درا

صل القياس، –يف املبادئ اللغوية  – شها يف أ ضهم قد ناق ضمن مبحث، وبع سها  ضهم در  وبع

 احلقيقة واملجاز 

سألة هو :ثانيا سمى خمصوٍص باعتبار معنى يوجد يف غريه : قوله: معنى امل إذا وضع لفظ مل

هل يصببح لنا أ  نطلق ذلك اللفظ عىل ذلك الغري حقيقة سببواء كا  الوضببع لغويا أو رشعيا أو 

 . ال يصح ذلك وأ، وذلك كإطالق اخلمر عىل العقار من املسكرات، عرفيا

ت أعني أسببامء األجناس واألنواع التي وضببع، يف األسببامء الكلية حمل النزاع بني بينهم إنام هو :ثالثا

 . ويف املشتق من األسامء ليس يف اجلامد منها، ملعا  يف مسمياهتا تدور معها وجودا وعدما

وال ، عمروكزيد و، كام أنه ال خالف يف أسامء األعالم، ال خالف يف ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف :رابعا

ع هلا أل  األعالم ثابتة بوضببع الواضبب، إذ هذا متفق عىل امتناع القياس فيه، كعامل وقادر، يف أسببامء الصببفات

 . والقائمة هبا، وأسامء الصفات ألجل املعاين الصادرة منها، فليس هلا ضابط، باختياره

أَ  ب اختلف األصببوليو  يف مسببألة إثبات األسببامء بالقياس إىل عدة أقوال أحدها القول :خامسببا

 . قيفاوإنام تثبت األسامء يِف اللغات نقال وتو. ال تثبت قِيَاسا َواَل جمَال لألقيسة يِف إثباهتااألسامء 

سا ستندوا  :ساد سألة هو القول بإثبات األسامء بالقياس لقوة ما ا القول الراجح يف هذه امل

ا، فإ  االعتبار بالقياس يف اخلمر، إليه وما ذكروه من أدلة ي رر  ُسمك ، ه العقلملخامرت فاخلمر إنام 

وليس املراد به ، وهذا هو الصحيح أ  اخلمر عام، وهو عام يف الرشع يشمل كل ما خيامر العقل

ا بعصري العنب، يشٌء معني  . وليس خاص 

خالف معنوي له أثره يف بعف األحكام الفقهية كداللة الزنا عىل  اخلالف يف هذه املسألة :سابعا

 . وتسمية النبيذ ررا، وتسمية النباش سارقا، اللواط

 ، ، ،واحلمد هلل رب العاملني
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 مصادر البحث ومراجعه

 النارش ،حتقيق زكريا عمريات، املدونة الكنى، مالكبن  أنسبن  مالك، ابن أيب عامر  :

 . بريوت لبنا ، دار الكتب العلمية

 هببببب(141 :)املتوىف، ليم احلرايناحل بن عبد تقي الدين أبو العباس أمحد، ابن تيمية ،

  ،جممع امللك فهد لطباعة املصببحف الرشببيف: النارش، قاسببمبن  حممدبن  رمحنال عبد: حتقيق

 . م1222هب/1216: عام النرش، اململكة العربية السعودية، املدينة النبوية

 كريم ال بدعحممد ابن بن  حممدبن  حممدبن  جمد الدين أبو السعادات املبارك، ابن األثري

  :حتقيق، الشببايف يف رشح مسببند الشببافعي البن األثري، هبببب(606: )املتوىف، الشببيباين اجلزري

شد: النارش، إبراهيمبن  أيب متيم يارس -سليام  بن  أمحد ملكة العربية امل -الرياض ، مكتبة الر

 . م4002هب  246، األويل: الطبعة، السعودية

 مد، ابن اهلامم لدين حم بد كامل ا حدال بن ع قدير عىل ، وا ية فتح ال بدا ية رشح  هلدا ا

 . الطبعة الثانية، هب1421النارش دار الفكر ، املبتدي

 مي احلنفي أمحد املروزي التميبن  باراجل بن عبد حممدبن  منصور، أبو املظفر، ابن السمعاين

ب(212: ثم الشافعي )املتوىف حممد حسن حممد حسن اسامعيل : حتقيق، قواطع األدلة يف األصول، ه

 . م1222هب/1211، األوىل: الطبعة، لبنا ، بريوت، دار الكتب العلمية: النارش، الشافعي

 هببب(221: )املتوىف، خلفبن  حممدبن  احلسنيبن  حممد، القايض أبو يعىل، ابن الفراء ،

صول الفقه ش، سري املباركيبن  عيلبن  أمحد: دكتور: حتقيق، العدة يف أ ستاذ امل ارك يف كلية األ

:  ةالطبع، بدو  نارش: النارش، سببعود ايسببالميةبن  امللك حممدجامعة  -الرشببيعة بالرياض 

 . م1220هب 1210الثانية 

 وىفوماجه اسم أبيه يزيد )املت، يزيد القزوينيبن  ماجهبن   حممداهلل عبدأبو ، ابن ماجه  :

 -دار إحياء الكتب العربية : النارش، باقيال عبدحممد فداد : حتقيق، سنن ابن ماجه، هبببب(414
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 عيسى البايب احللبيفيصل 

 شام سفبن  اهلل عبد، ابن ه سفبن  اهلل بن عبد أمحدبن  يو ، دينمجال ال، أبو حممد، يو

:  النارش، غني الدقرال عبد: حتقيق، رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، هببب(161: )املتوىف

 . سوريا –الرشكة املتحدة للتوزيع 

 ىضبن  عيلبن  إبراهيمبن  حممد، ابن الوزير سميبن  املرت سني القا ضل احل أبو ، املف

ب(120: من آل الوزير )املتوىف، عز الدين، اهلل عبد العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب ، ه

سم صه، القا ضبط ن سالة : النارش، شعيب األرناطوط: وخرج أحاديثه، حققه و سة الر س مد

 . 1/424، م1222هب 1212، الثالثة: الطبعة، بريوت، للطباعة والنرش والتوزيع

 ىضبن  عيلبن  إبراهيمبن  حممد، ابن الوزير سميبن  املرت سني القا ضل احل أبو ، املف

الروض الباسبم يف الذب عن سببنة أيب ، هبببب(120: من آل الوزير )املتوىف، عز الدين، اهلل عبد

يخ فضببيلة الشبب: تقديم، )وعليه حواش جلامعة من العلامء منهم األمري الصببنعاين(، ملسو هيلع هللا ىلصالقاسببم 

وائد للنرش دار عامل الف: النارش، حممد العمرا بن  عيل: اعتنى به،  أبو زيداهلل بن عبد العالمة بكر

 . والتوزيع

 حتقيق، هناية الوصببول يف دراية األصببول، رحيم اهلنديال بن عبد حممد، األرموي:  

 . سامل السويحبن  سعد -سليام  اليوسف بن  صالح

 سم( ابن أمحدرمحن ال بن عبد حممود، األصفهاين شمس  ،أبو الثناء، حممدبن  )أيب القا

د حمم: املحقق، بيا  املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، هبببب(122: )املتوىف، الدين األصفهاين

 . م1216هب 1206، األوىل: الطبعة، السعودية، دار املدين: النارش، مظهر بقا

 ين كامل الد، النكات أبو، عبيد اهلل األنصبباريبن  حممدبن  رمحنال عبد، األنباري

  -هب1240األوىل : الطبعة، أيب األرقمبن  دار األرقم: النارش، أرسار العربية، هب(211: )املتوىف

 . م1222
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 هببب اينصاف يف مسائل اخلالف بني 211املتوىف ، األنباريبن  أبو النكات، األنباري

نارش مكت، جودة منوك حممد منوك: حتقيق، البرصببيني والكوفيني باال خلانجي  قاهرةبة ا ، ل

 . الطبعة األوىل

 ب114املتوىف سنة ، رحيمال بن عبد لإلمام مجال الدين، ايسنوي هناية السول رشح ، ه

صول يف علم األصول صول يف علم األصول للقايض نارص الدين ، منهاج الو رشح منهاج الو

، قادر حممد عيلال عبد: ضبببطه، هبببب612املتوىف سببنة ، عمر البيضبباويبن  حممدبن  اهلل عبد

 . حممد عيل بيضوب، منشورات دار الكتب العلمية بريوت لبنا 

 ضل، عىلبن  مكرمبن  حممد، ايفريقي صاري الرويفعبن  مجال الدين، أبو الف ، يمنظور األن

 . هب 1212 -الثالثة : الطبعة، بريوت –دار صادر : النارش، لسا  العرب، هب(111: )املتوىف

 املتوىف ،سببامل الثعلبيبن  حممدبن  أيب عيلبن  سببيد الدين عيلأبو احلسببن ، اآلمدي(  :

صول األحكام، هبببب(641 شيخ : حتقيق، ايحكام يف أ ب املكت: النارش، رزاق عفيفيال عبدال

 . لبنا  -دمشق -بريوت، ايسالمي

 التعريفات، اجلرجاين . 

 بن  ليماحل عبد، هبببب(624: )املتوىف، تيميةبن  سالمال عبدجمد الدين : اجلد، آل تيمية

املسودة يف أصول ، هببب(141)املتوىف ، تيميةبن  ليماحل بن عبد أمحد، هببب(614: )املتوىف، تيمية

 . دار الكتاب العريب: النارش، ميداحل عبدحممد حميي الدين : حتقيق، الفقه

 شاد، الطيببن  أبو بكر حممد، الباقالين ، زنيدعيل أبو ن ب ميداحل عبدحتقيق ، التقريب واير

 . م الطبعة األوىل1224، مدسسة الرسالة: النارش

 هببببب(214: املعروف بأمري بادشبباه احلنفي )املتوىف، حممودبن  حممد أمني، البخاري ،

 . بريوت –دار الفكر : النارش، تيسري التحرير

 بد، البزدوي محدبن  عزيزال ع مدبن  أ خاري احلنفي )املتوىف، حم لدين الب   :عالء ا
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 . دار الكتاب ايسالمي: النارش، األرسار رشح أصول البزدويكشف ، هب(140

  ل إصببالح اخللل الواقع يف اجلم، السببيدبن  حممدبن  اهلل عبدأيب حممد ، البطليو

سنة ، للزجاجي دار الكتب  :النارش،  النرشيتاهلل عبدمحزه : حتقيق وتعليق الدكتور، 241املتوىف 

 . لبنا -العلمية بريوت 

 ب(244 :نرص الثعلبي املالكي )املتوىفبن  عيلبن  وهابال عبدأبو حممد ، البغدادي ، ه

املكتبة  :النارش، قر احل عبدمحي  : حتقيق، أنسبن  املعونة عىل مذهب عامل املدينة ايمام مالك

صطفى أمحد الباز ، التجارية صل الكتاب -م سالة دكتوراة بجامعة أم القرى : مكة املكرمة أ ر

 . بمكة املكرمة

 رص الثعلبي املالكي )املتوىفبن  عيلبن  وهابال عبدأبو حممد ، البغدادي ، هبببب(244 :ن

سائل اخلالف ، األوىل: ةالطبع، دار ابن حزم: النارش، طاهربن  حتقيق احلبيب، ايرشاف عىل نكت م

 . م1222 -هب 1240

 سعودبن  احلسني، البغوي ألرناطوط اشعيب : حتقيق، أبو حممد، الفراءبن  حممدبن  م

 . م1214هبب  1204: سنة النرش، املكتب ايسالمي: النارش، زهري الشاوي  -

 ضاوي سنة ، البي ضاوي املتويف  يف رشح املنهاج منهاج  ايهباج، هبببب112القايض البي

بن  اممتبن  عيلبن  كايفال بن عبد تقي الدين أبو احلسببن عيل، الوصببول إيل علم األصببول

رص بن  حامد سبكي وولده تاج الدين أبو ن -ية دار الكتب العلم: النارش، وهابال عبدحييي ال

 . م1222هب 1216: عام النرش، بريوت

 ِجردي اخلراسبباينبن  عيلبن  احلسببنيبن  أمحد، البيهقي و  َ ر البيهقي أبو بك، موسببى اخلرُسبب 

جامعة : النارشو ، عطي أمني قلعجيامل عبدحتقيق ، معرفة السببنن واآلثار، هببببب(221: )املتوىف

سات ايسبالمية )كراتيشب  شق ، باكسبتا ( -الدرا  -دار الوعي )حلب ، بريوت(-دار قتيبة )دم

 . م1221هب 1214، األوىل: الطبعة، القاهرة( -دار الوفاء )املنصورة ، دمشق(
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 أبو عيسببى ، الضببحاكبن  موسببىبن  سببورةبن  عيسببىبن  حممد، الرتمذي

وحممد فداد ، أمحد حممد شبباكر: حتقيق وتعليق، الرتمذيسببنن ، هببببب(412: )املتوىف

  رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي: النارش، وإبراهيم عطوة عوض، باقيال عبد

 . م1212ه 1422، الثانية: مرص الطبعة –

 تازاين لدين مسببعود، التف عد ا رشح التلويح عىل ، هببببب(124: عمر )املتوىفبن  سبب

 . صبيح بمرصمكتبة : النارش، التوضيح

 املتوىف ،حممد صابر الفاروقي احلنفيبن  القايض حممد حامدبن  عيلبن  حممد، التهانوي(  :

صطالحات الفنو  والعلوم، هبببب(1121بعد  شاف ا رفيق : دكتور: تقديم وإرشاف ومراجعة، ك

ية، عيل دحروج. د: حتقيق، العجم فار  إىل العرب قل النص ال بد. د: ن لدياهلل ع خلا رتمجة ال،  ا

 . م1226 -األوىل : الطبعة، بريوت –مكتبة لبنا  نارشو  : النارش، جورج زيناين. د: األجنبية

 سنبن  عمربن   حممداهلل عبدأبو ، الرازي سني التيميبن  احل خر الدين امللقب بف، احل

الدكتور طه جابر فياض : دراسة وحتقيق، املحصول، هببب(606: )املتوىف، الرازي خطيب الري

 . م1221 -هب  1211، الثالثة: الطبعة، مدسسة الرسالة: النارش، العلواين

 امللقب بمرتىضبب، أبو الفيف، رزاق احلسببينيال بن عبد حممدبن  حممد، الزبيدي ،

  :النارش، حتقيق جمموعة من املحققني، تاج العروس من جواهر القاموس، هببب(1402: )املتوىف

 . دار اهلداية

 البحر ، هب(122: )املتوىف، هبادربن  اهلل بن عبد بدر الدين حممد اهلل عبدأبو ، الزركيش

 . م1222 -هب 1212، األوىل: الطبعة، دار الكتبي: النارش، املحيط يف أصول الفقه

 صل، الزخمرشي رسايا حممدبن  عيلبن  يعي ، رشح املف أبو ، عيلبن  يعي  ابن أيب ال

، هببب(624 :بابن يعي  وبابن الصانع )املتوىفاملعروف ، موفق الدين األسدي املوصيل، البقاء

له بديع يعقوب: قدم  يل  لدكتور إم نارش، ا نا  –بريوت ، دار الكتب العلمية: ال عةال، لب :  طب
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 . م4001هب 244، األوىل

 شببهاب الدين : احلاشببية، هببببب( 124: فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف، الزيلعي

سامعيلبن  يونسبن  أمحدبن  حممدبن  أمحد شلبي )املتوىفبن  إ تبيني ، هبببب( 1041: يونس ال

املطبعة : النارش، حمجن البارعيبن  عيلبن  عثام ، احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشببية الشببلبي

 . هب1414، األوىل: الطبعة، القاهرة، بوالق -الكنى األمريية 

 كتاب التعريفات، هبببب(116: عيل الزين الرشببيف )املتوىفبن  حممدبن  عيل، اجلرجاين ،

، نا لب-دار الكتب العلمية بريوت : النارش، ضبببطه وصببححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش

 . م1214-هب 1204األوىل : الطبعة

 أصببول اجلصباص املسبمى الفصبول يف ، عيل اجلصباص الرازيبن  أمحد، اجلصباص

 . الطبعة األوىل، بريوت لبنا ، النارش دار الكتب العلمية، األصول

 لقب بإمام امل، ركن الدين، أبو املعايل، حممدبن  يوسببفبن  اهلل بن عبد لكامل عبد، اجلويني

ب( النها  يف أصول الفقه211: )املتوىف، احلرمني دار : النارش، عويضةبن  حممدبن  صالح: حتقيق، ه

 . م1221هب 1211الطبعة األوىل : الطبعة، لبنا  –الكتب العلمية بريوت 

 امللقب  ،ركن الدين، أبو املعايل، حممدبن  يوسببفبن  اهلل بن عبد لكامل عبد، اجلويني

ب( التلخيص يف أصول الفقه211: )املتوىف، بإمام احلرمني وبشري ،  جومل النبايلاهلل عبد: حتقيق، ه

 . بريوت –دار البشائر ايسالمية : النارش، أمحد العمري

 الطبعة ، دار املعارف: النارش، النحو الوايف، هببببب(1421: )املتوىف، عباس، حسببن

 . اخلامسة عرشة

 لرامينى شمس الدين املقد  ا، اهلل عبدأبو ، مفرجبن  حممدبن  مفلحبن  حممد، احلنبيل

د حممبن  الدكتور فهد: حققه وعلق عليه وقدم له، أصول الفقه، هب(164: )املتوىف، ثم الصاحلي

 . م1222هب 1240، األوىل: الطبعة، مكتبة العبيكا : النارش، السدحا 
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 عىل التحرير يف أصول الفقه ، هببب التقرير والتحبري112املتوىف سنة، ابن أمري احلاج، احللبي

  ثم ميد السببيوااحل عبدواحد ال بن عبد اجلامع بني اصببطالحي احلنفية والشببافعية لإلمام حممد

سكندري سنة بن  كامل الدين، ال ضبطه وصححه 161اهلامم احلنفي املتوىف  حممود بن  اهلل عبدهببب 

 .  حممد عيل بيضو، منشورات دار الكتب العلمية بريوت لبنا ، حممد عمر

 رضي صطفىبن  حممد، اخل شافعيبن  م سن ال سنة ، ح شية ، هبببب1411املتوىف  حا

 . النارش دار الكتب العلمية، اخلرضي عىل ابن عقيل

 صطفىبن  عزتبن  عزيزال عبد، اخلياط شيخ م سعدبن  ال ستطرق ، احلاج أ دالل اال

 -القاهرة  ،والتوزيع والرتمجة دار السببالم للطباعة والنرشبب: النارش، بالسببنة واالسببتنباط منها

 . م1216هب 1206، األوىل: الطبعة، بريوت –حلب 

 األشباه والنظائر، هب(111: تقي الدين )املتوىفبن  وهابال عبدتاج الدين ، السبكي ،

 األوىل: البببطبببببببعبببة، دار البببكبببتبببب البببعبببلبببمبببيبببة: البببنبببارش

 . م1221 -هب1211

 سجستاين سليام ، ال سحاقبن  األشعثبن  أبو داود  شريبن  إ عمرو ن ب شدادبن  ب

  ،حممد كامل قره بليل -شعيب األرناطوط : حتقيق، سنن أيب داود، هببب(412: )املتوىف، األزدي

 . م4002هب 1240، األوىل: الطبعة، دار الرسالة العاملية: النارش

 رسخيس شمس األئمةبن  أمحدبن  حممد، ال سهل  صول ، هبببب(214: )املتوىف، أيب  أ

 . بريوت –دار املعرفة : النارش، الرسخيس

 سهل شمس األئمةبن  أمحدبن  حممد، الرسخيس ، املبسوط، هبببب(214: )املتوىف، أيب 

 . م1224هب 1212: تاريخ النرش، بدو  طبعة: الطبعة، بريوت –دار املعرفة : النارش

 سفاريني ، هبببب(1111: )املتوىف، ساملبن  أمحدبن  أبو العو  حممد، الدينشمس ، ال

  ،لوامع األنوار البهية وسببواطع األرسار األثرية لرشببح الدرة املضببية يف عقد الفرقة املرضببية
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 . م1214هب 1204 -الثانية : الطبعة، دمشق –مدسسة اخلافقني ومكتبتها : النارش

 املتوىف)، زين الدين أبو حييى، األنصبباريزكريا بن  أمحدبن  حممدبن  زكريا، السببنيكي  :

مرصبب ، دار الكتب العربية الكنى: النارش، غاية الوصببول يف رشح لب األصببول، هببببب(246

 . مصطفى البايب احللبي وأخويه(: )أصحاهبا

  هببب(161: املعروف بابن اهلامم )املتوىف، واحدال بن عبد كامل الدين حممد، السيوا ،

 . دار الفكر: النارش، فتح القدير

 األصل اجلامع ييضاح ، هببب(1421بعد :  املالكي )املتوىفاهلل بن عبد عمربن  حسن، السيناوين

 . م1241، األوىل: الطبعة، تونس، مطبعة النهضة: النارش، الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع

 لبنا  ،بريوت، دار املعرفة للطباعة والنرش: النارش، األم، إدريسبن  حممد، الشافعي ،

 . الطبعة الثانية، 1214

 املهذب يف فقه ، هببب(216: يوسف )املتوىفبن  عيلبن  أبو اسحاق إبراهيم، الشريازي

 . دار الكتب العلمية: النارش، ايمام الشافعي

 بد، شببيخي زاده مدبن  رمحنال ع ندي )املتوىف، سببليام بن  حم ماد أف بدا   :يعرف 

 . دار إحياء الرتاث العريب: النارش، األبحرجممع األهنر يف رشح ملتقى ، هب(1011

 بد سببليام ، الرصببرصي لدي، أبو الربيع، الكريم الطويفبن  قويال بن ع ، ننجم ا

ضة، هبببب(116: )املتوىف رص الرو سن الرتكيامل عبد بن اهلل عبدحتقيق ، رشح خمت :  ارشالن، ح

 . م1211هب 1201، األوىل: الطبعة، مدسسة الرسالة

 املتوىف، د باهللامللقب باملدي، احلسيني العلوي، إبراهيمبن  عيلبن  محزةبن  حييى، الطالبي(  :

  ،بريوت -رصببية تبة العاملك: النارش، الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق ايعجاز، هببببب(122

 . هب1244، األوىل: الطبعة

 تأويل القرآ، غالببن  كثريبن  يزيدبن  جريربن  حممد، الطنى ،  جامع البيا  يف 
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 . لبنا ، بريوت، الطبعة األوىل، مدسسة الرسالة: النارش، أمحد حممد شاكر: حتقيق

  حممد : حتقيق، املسببتصببفى، هبببب(202: )املتوىف، حممد الغزايلبن  حممد، أبو حامد، الطو

 . م1224 -هب 1214، األوىل: الطبعة، دار الكتب العلمية: النارش، شايفال عبدسالم ال عبد

 سكري سن أبو هالل، الع :  املتوىف)، مهرا بن  حييىبن  سعيدبن  سهلبن  اهلل بن عبد احل

قافة دار العلم والث: النارش، حممد إبراهيم سببليم: حتقيق وتعليق، الفروق اللغوية، هبببب(422نحو 

 . مرص -القاهرة ، للنرش والتوزيع

 حاشية العطار عىل ، هببب(1420: )املتوىف، حممود الشافعيبن  حممدبن  حسن، العطار

 . دار الكتب العلمية: النارش، رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع

 رسببالة بإرشاف ، مباحث االسببم عند األصببوليني دراسببة مقارنة، أكرم أمحد، غرايبة

 . م4014يف جامعة العلوم ايسالمية العاملية سنة ، عامد الدين الرشيد: األستاذ الدكتور

 املنخول من تعليقات ، هبببب(202: )املتوىفحممد الطو  بن  أبو حامد حممد، الغزايل

يه، األصببول قه وخرج نصبببه وعلق عل لدكتور حممد حسببن هيتو: حق نارش، ا دار الفكر : ال

 . م1221هب 1212، الثالثة: الطبعة، سورية –دار الفكر دمشق ، بريوت لبنا  -املعارص

 حممد : حتقيق، املسببتصببفى، هبببب(202: حممد الطو  )املتوىفبن  أبو حامد حممد، الغزايل

 . م1224 -هب 1214، األوىل: الطبعة، دار الكتب العلمية: النارش، شايفال عبدسالم ال عبد

 أبو حفص احلنفي )املتوىف، رساج الدين، أمحد اهلنديبن  إسببحقبن  عمر، الغزنوي:  

، تب الثقافيةمدسسة الك: النارش، الغرة املنيفة يف حتقيق بعف مسائل ايمام أيب حنيفة، هب(114

 . ه1216-1206األوىل : الطبعة

 روف بابن املع، عيلبن  عزيزال بن عبد أمحدبن  تقي الدين أبو البقاء حممد، الفتوحي

  ،ونزيه محاد، حممد الزحييل: حتقيق، رشح الكوكب املنري، هببببب(214: )املتوىف، النجار احلنبيل

 . م1221هب 1211الطبعة الثانية ، مكتبة العبيكا : النارش
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  القاموس املحيط، هببب(111: )املتوىف، يعقوببن  جمد الدين أبو طاهر حممد، آباديالفريوز ،

مدسسة : لنارشا، حممد نعيم العرقسو : بإرشاف، مكتب حتقيق الرتاث يف مدسسة الرسالة: حتقيق

 . م 4002 -هب  1246، الثامنة: الطبعة، لبنا  –بريوت ، الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع

 محد، الفيومي باح املنري يف غريب الرشببح الكبري، عيلبن  حممدبن  أ :  حتقيق ،املصبب

 . القاهرة –دار املعارف : النارش، عظيم الشناويال عبد

 توىف)امل، رمحن املالكيال بن عبد إدريسبن  أبو العباس شببهاب الدين أمحد، القرايف  :

دار الغرب : النارش، وحممد بو خبزة، وسعيد أعراب، حممد حجي: حتقيق، الذخرية، هببب(612

 . م1222، األوىل: الطبعة، بريوت -ايسالمي

 بدائع ، هببب(211: أمحد احلنفي )املتوىفبن  مسعودبن  أبو بكر، عالء الدين، الكاساين

 . م1216هب 1206، الثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية: النارش، الصنائع يف ترتيب الرشائع

 هبببب(1022: أبو البقاء احلنفي )املتوىف، القريميموسببى احلسببيني بن  أيوب، الكفوي ،

:  النارش ،حممد املرصي -عدنا  دروي  : حتقيق، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية

 . بريوت –مدسسة الرسالة 

 حتقيق ،التمهيد يف أصببول الفقه، أبو اخلطاب، احلسببنبن  أمحدبن  حمفوظ، الكلوذاين  :

 . الطبعة األوىل، م1212هب 1202، دار املدين جده: النارش، مفيد حممد أبو عمشة

 حبيب البرصببي البغدادي )املتوىفبن  حممدبن  حممدبن  أبو احلسببن عيل، املاوردي:  

الشيخ : قحتقي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب ايمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، هببب(220

عادل أمحد ، عيل حممد معوض نارش، وجودامل عبدالشببيخ   –بريوت ، دار الكتب العلمية: ال

 . م1222هب 1212، األوىل: الطبعة، لبنا 

 سن عيل، املرداوي صاحلي احلنبيل )املتوىفبن  عالء الدين أبو احل شقي ال :  سليام  الدم

صول الفقه، هبببب(112 :  دكتور، نرمحن اجلنيال عبد: حتقيق دكتور، التحبري رشح التحرير يف أ
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:  ةالطبع، السببعودية الرياض -مكتبة الرشببد : النارش، أمحد الرسبباح: دكتور، عوض القرين

 . م4000 -هب 1241، األوىل

  قد لدين ، أبو حممد، امل بدموفق ا محدبن  اهلل ع مة اجلامعييل ثبن  حممدبن  أ م قدا

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول ، هببب(640: )املتوىف، الشهري بابن قدامة، الدمشقي احلنبيل

  ،مدسببسببة الريا  للطباعة والنرشبب والتوزيع: النارش، حنبلبن  عىل مذهب ايمام أمحدالفقه 

 . م4004هب 1244الثانية : الطبعة

  ثم  قدامة اجلامعييل املقد بن  حممدبن  أمحدبن  اهلل عبدموفق الدين ، أبو حممد، املقد

 . م1261هب 1411: سنة النرش، املغني، هب(640: )املتوىف، الشهري بابن قدامة، الدمشقي احلنبيل

 ناوي ملدعو ب، امل مد ا لدين حم بدزين ا عارفنيبن  رطوفال ع ين زبن  عيلبن  تاج ال

  41عامل الكتب : النارش، التوقيف عىل مهامت التعاريف، هب(1041: )املتوىف، العابدين احلدادي

 . م1220-هب1210، األوىل: الطبعة، القاهرة-الق ثروتاخل عبد

 سول األمحدال بن عبد نبيال عبدالقايض ، نكري ستور العلامء أو جامع العلوم يف، ر  د

 -ة دار الكتب العلمي: النارش، حسن هاين فحص: عرب عباراته الفارسية، اصطالحات الفنو 

 . م4000 -هب 1241، األوىل: الطبعة، لبنا  بريوت

 رير )حت، ر املهذب يف علم أصببول الفقه املقا، حممدبن  عيلبن  كريمال عبد، النملة

سة نظرية تطبيقية( ستها درا سائله ودرا رش، مل شد : دار الن :  بعة األوىلالط، الرياض –مكتبة الر

 . م1222هب 1240

 أبو  ،شهاب الدين شيخ ايسالم، حجر السعدي األنصاريبن  عيلبن  حممدبن  أمحد، اهليتمي

ب(212: العباس )املتوىف بن  قادرال دعبالشيخ ، ابن حجر اهليتميتلميذ : مجعها، الفتاوى الفقهية الكنى، ه

 . املكتبة ايسالمية: النارش، هب( 214عيل الفاكهي املكي )املتوىف بن  أمحد


