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  faislshar@gmail.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص 

یتناول ھذا البحث أثر القیاس على النوازل المعاصرة، وقد جاء ھ�ذا المبح�ث ف�ي    

  . مصادر والمراجعمقدمة، ومبحثین، وخاتمة، وفھرس بأھم ال

: بینت تعریف القیاس، وحجیتھ، وأركانھ، وفی�ھ ثالث�ة مطال�ب   : في المبحث األول

حجی�ة القی�اس، المطل�ب    : تعریف القیاس لغة واصطالحًا، والمطلب الثاني: المطلب األول

  . أركان القیاس وشروطھ: الثالث

: مطلب��انأث��ر القی��اس ف��ي الن��وازل المعاص��رة، وفی��ھ   : وج��اء المبح��ث الث��اني ف��ي 

تطبیق��ات : تعری��ف النازل��ة لغ��ة واص��طالحًا وأحكامھ��ا، والمطل��ب الث��اني   : المطل��ب األول

  . فقھیة معاصرة على أثر القیاس

أن القی��اس حج��ة : وف��ي الخاتم��ة ذك��رت أھ��م النت��ائج الت��ي توص��لت إلیھ��ا، ومنھ��ا   

ش��رعیة یعم��ل ب��ھ، ویبن��ى علی��ھ ف��ي بی��ان األحك��ام الش��رعیة كم��ا ھ��و م��ذھب جمھ��ور             

یین، وأن للقی��اس أث��ره ف��ي بی��ان الوق��ائع والح��وادث المس��تجدة، وج��واز نق��ل ال��دم    األص��ول

للمریض إنقاًذا لحیاتھ قیاًسا على التداوي بالمحرمات للض�رورة، وج�واز اس�تخدام موان�ع     

للحمل قیاًسا على العزل بشرط موافقة الزوجة، وجواز استخدام قطرة العین؛ ألنھا لیست 

  .لى ما تبقى من المضمضةأكًال وال شربًا، قیاًسا ع

  .  حجیة القیاس ، أثر،  القیاس، النوازل، المعاصرة :الكلمات المفتاحیة
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The impact of measurement on contemporary calamities  
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Abstract: 

This research deals with the impact of measurement on 
contemporary calamities, and this topic came in an introduction, 
two chapters, a conclusion, and an index of the most important 
sources and references. 

In the first topic: I showed the definition of analogy, its validity, 
and its pillars, and it contains three demands: the first requirement: 
the definition of analogy linguistically and idiomatically, and the 
second requirement: the authority of analogy, and the third 
requirement: the pillars and conditions of analogy. 

The second topic came in: The impact of analogy on 
contemporary calamities, and it has two demands: the first 
requirement: the definition of the calamity linguistically and 
idiomatically and its provisions, and the second requirement: 
contemporary jurisprudential applications on the impact of 
analogy. 

In the conclusion, I mentioned the most important results that I 
reached, including: that analogy is a legitimate argument that 
works with it, and is based on it in explaining the legal rulings as is 
the doctrine of the majority of the fundamentalists, and that the 
analogy has its effect in explaining the facts and emerging 
accidents, and the permissibility of blood transfusion for the patient 
in order to save his life by analogy with the treatment of taboos of 
necessity. The permissibility of using contraceptives by analogy 
with segregation, provided that the wife consents, and the 
permissibility of using eye drops; Because it is neither eating nor 
drinking, compared to what is left of rinsing the mouth. 
Keywords: Impact, Measurement , Calamities ,contemporary 
, The Authority Of Analogy . 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقدمة
  : وبعد، لى سیدنا محمد الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم ع

فإن الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان، وھي خاتمة الشرائع واألدیان، 
والتي تحمل في نصوصھا ومقاصدھا م�ا یس�ایر درب التق�دم والحض�ارة، رغ�م محدودی�ة       
نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة وتناھیھا، ومع تجدد الحوادث وعدم تناھیھا، إال أن 

ع��الى أودع ف��ي ھ��ذه النص��وص مع��اني وحكم��ًا، تمك��ن المجتھ��د م��ن اس��تنباط األحك��ام  اهللا ت
المناسبة لكل حادثة وواقعة، وذلك بالقیاس على نصوص القرآن والسنة فیم�ا جامعھ�ا م�ن    

  . العلة والمعنى
فالقی��اس الش��رعي ھ��و می��دان الفح��ول، ومی��زان األص��ول، ومن��اط االجتھ��اد، من��ھ   

لیب الش��ریعة وأس��رارھا، إذ ھ��و المرش��د لعل��ل األحك��ام،    یتش��عب الفق��ھ، وب��ھ تع��رف أس��ا  
والوسیلة إلى اإلحاطة بمقاصد الشریعة الغراء من جلب المصالح ومن دفع المفاسد، وھو 
األصل المختص بتفاصیل أحكام الوقائع، من غیر أن یق�ف عن�د ح�د أو یص�ل إل�ى نھای�ة؛       

والزم�ان یتج�دد فكان�ت حاج�ة     ألن الوقائع والحوادث ال تنتھي فما دامت الح�وادث تت�رى،   
  : الناس إلى القیاس ال تنقطع وهللا در القائل

  .إذا أعیا الفقیھ وجود نص      تعلق ال محالة بالقیاس
فك�م م�ن عل�م ال یوج�د مس�طوًرا بفص�ھ       : "-رحم�ھ اهللا -وقال ش�ھاب ال�دین القراف�ي   

ل�ى س�بیل   ونصھ أبدًا، وال یق�در عل�ى نقل�ھ، وھ�و موج�ود فیم�ا ن�ص م�ن القواع�د ض�منًا ع          
  . )١("االندارج، یتفطن الندراجھ آحاد الفقھاء دون عامتھم

ومن ھذا المنطلق عقدت عزًم�ا عل�ى خ�وض غم�ار ب�اب القی�اس محقًق�ا لقواع�ده،         
دراس��ة "أث��ر القی��اس ف��ي الن��وازل المعاص��رة : "ومق��ررًا لدالئل��ھ، ف��ي بح��ث م��وجز یتن��اول

  ". وتطبیًقا
  : أھمیة الموضوع: أوًلا

  : بة في ھذا الموضوع عدة أسباب، من أھمھالقد دفعني للكتا
حاجة الناس إلى التعرف على أحكام القیاس، ومدى حجیتھ، ودوره في إثب�ات األحك�ام   .١

  . الشرعیة

بی���ان ص���الحیة الش���ریعة اإلس���المیة لك���ل زم���ان ومك���ان، ال س���یما م���ع كث���رة الوق���ائع .٢
  .والحوادث المستجدة

 .ثر القیاس في النوازل المعاصرةإضافة بحث متخصص للمكتبة األصولیة في بیان أ.٣

                                      
 . ٢١٤للقرافي، ص : اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام) ١(
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  : أھداف البحث: ثانًیا

  : یھدف البحث إلى اآلتي
  . التعریف بالقیاس، وبیان مدى حجیتھ في إثبات األحكام الشرعیة.١

  . بیان أركان القیاس وشروطھ المعتبرة عند علماء األصول.٢

  . مدى أثر القیاس في النوازل المعاصرة.٣

  . س في النوازل الطبیة المعاصرةذكر بعض التطبیقات ألثر القیا.٤

  : خطة البحث: ثالًثا
  . اقتضت طبیعة البحث أن یكون في مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

  . فقد ذكرت فیھا أھمیة الموضوع، وأھدافھ، وخطتھ: أما المقدمة
  تعریف القیاس، وحجیتھ، وأركانھ: فقد جاء تحت عنوان: وأما المبحث األول

  : وفیھ ثالثة مطالب 
  . تعریف القیاس لغة واصطالحًا: لب األولالمط

  . حجیة القیاس: المطلب الثاني
  . أركان القیاس وشروطھ: المطلب الثالث
  .أثر القیاس في النوازل المعاصرة: المبحث الثاني

  : وفیھ مطلبان 
  . تعریف النازلة لغة واصطالحًا وأحكامھا: المطلب األول
  .على أثر القیاستطبیقات فقھیة معاصرة : المطلب الثاني

  : وفیھ ثالثة مسائل 
ج��واز نق��ل ال��دم قیاًس��ا عل��ى ج��واز الت��داوي بالمحرم��ات ح��ال       : المس��ألة األول��ى 

  . الضرورة
  . جواز استخدام موانع للحمل في الرحم قیاًسا على العزل: المسألة الثانیة
ي جواز استخدام قطرة العین قیاًسا على ما تبقى من المضمضة ف� : المسألة الثالثة

  . الفم
  . وفیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا :الخاتمة

ثم ختمت البحث بفھرس بأھم المصادر والمراجع التي اعتمدت إلیھا، وقد اكتفیت 
ب��ذكر بیان��ات المراج��ع ف��ي نھای��ة البح��ث ف��ي فھ��رس المص��ادر؛ حت��ى ال تط��ول الحاش��یة،  

  . ولكي ال یكون ھناك تكرار للمراجع
  ھو حسبنا ونعم الوكیلواهللا من وراء القصد، و
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  املبحث األول

  تعريف القياس، وحجيته، وأركانه

  : وفیھ ثالثة مطالب

  اطب اول

طوا  سف ار  

  : وفیھ فرعان
  تعریف القیاس في اللغة: الفرع األول

مص��در م��ن الفع��ل ق��اس یق��یس قیاًس��ا وقیًس��ا، وورد ق��وس قوًس��ا         :القی��اس لغ��ة 
  . وكالھما صحیح

  : ویطلق القیاس على معنیین
، والتق��دیر یس��تلزم  )١(قس��ت الث��وب بال��ذراع أي ق��درتھا   : ویق��ال: التق��دیر: أح��دھا

  . المساواة، فالتعبیر بالمساواة مجاز من قبیل إطالق اسم الملزم على الالزم
المساواة بین شیئین س�واء كان�ت المس�اواة حس�یة،     : یطلق القیاس ویراد بھ: الثاني

ت النعل بالنعل، والثوب ب�الثوب أي س�اویتھ ب�ھ فس�اواه أو كان�ت المس�اواة       قس: نحو قولھم
  . )٢(معنویة، مثل فالن ال یقاس بفالن أي ال یساویھ قدرًا ومكانة

  تعریف القیاس في االصطالح: الفرع الثاني
  : عرف األصولیون القیاس بعدة تعریفات مختلفة تنطلق من اتجاھین

م��ن أعم��ال المجتھ��د أي بإعم��ال عقل��ھ وفك��ره        أن القی��اس عم��ل   :االتج��اه األول
واستنباطھ في البحث وفي األصل وحكمھ وإدارك علتھ وإلحاق الفرع باألصل في الحك�م  
وھذا اتجاه القاضي الباقالني واإلمام الغزالي والقاضي البیضاوي رحمھم اهللا تعالى حیث 

  : جاء تعریفھم موافًقا لما ذھبوا إلیھ على النحو التالي
حمل معلوم على معلوم في : "القیاس بأنھ -رحمھم اهللا-الباقالني والغزاليوعرف 

  . )٣("إثبات حكم لھما أو نفیھ عنھما بأمر جامع بینھما من حكم أو صفة
إثب�ات مث�ل حك�م معل�وم ف�ي معل�وم       : "القی�اس بأن�ھ   -رحم�ھ اهللا -وعرف البیض�اوي 

  . )٤("آلخر الشتراكھما في علة الحكم عند المثبت
  

                                      
 . ٧/ ٨، ولسان العرب، ٤٠/ ٥معجم مقاییس اللغة، : انظر) ١(
 . ٥/ ٤، وشرح الكوكب، ٢٦٣، ومختار الصحاح،  ص ٤١١/ ١٦تاج العروس، : انظر) ٢(
 . ٥/ ٥، ، والمحصول٢٨١المستصفى، ص : انظر) ٣(
 . ٤/ ٣، واإلبھاج شرح المنھاج، ١٨٠/ ٢نھایة السول، : انظر) ٤(
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وال�دلیل عل�ى أن القی�اس م�ن فع�ل المجتھ�د       : "-رحم�ھ اهللا -بو بكر الجص�اص قال أ

  . )١("قاس فالًنا قیاًسا فتجعلھ فعًلا لھ مثل ما تقول قعد قعوًدا وقام قیاًما: أنك تقول
  . وال شك أن ھذا من فعل المجتھد، وھذا ما ذھب إلیھ الجمھور من األصولیین

كالكتاب والسنة، وض�عھ الش�ارع لمعرف�ة     أن القیاس دلیل مستقل، :االتجاه الثاني
حكمھ سواء نظر فیھ المجتھد أم لم ینظر فیھ، وھذا دلیل على أنھ لیس م�ن فع�ل المجتھ�د،    
وقد أخذ بھ�ذا االتج�اه س�یف ال�دین اآلم�دي، واب�ن الحاج�ب، والكم�ال اب�ن الھم�ام، فج�اءت            

  : تعریفاتھم موافقة لما ذھبوا إلیھ على النحو التالي
  .)٢("مساواة فرع ألصل في علة حكمھ: "لحاجب القیاس بأنھعرف ابن ا-١
مس�اواة مح�ل آلخ�ر ف�ي عل�ة حك�م ل�ھ        : "وعرف الكمال ابن الھمام القیاس بأن�ھ -٢

  .)٣("شرعي ال تدرك علتھ بمجرد اللغة
  : التوفیق بین االتجاھین

النظ���ر وإدارك العل���ل، : أن م���ن نظ���ر إل���ى أن للمجتھ���د عمًل���ا ف���ي القی���اس وھ���و 
  .)٤(رأى أن القیاس عمل المجتھد وھذا نظر صحیح معتبر واإللحاق،
ومن نظر إل�ى ك�ون القی�اس دلیًل�ا ش�رعًیا معتب�ًرا، لك�ون الش�ارع ق�د وض�ع عل�ة             

علیھ، وھي العلة لكون المساواة في العلة تدل على المساواة في الحكم، فمن نظر إلى ھذا 
  . یح أیًضاالمعنى رأى أن القیاس من عمل اهللا تعالى، وھو اعتبار صح

ومع اتفاق الطرفین على أن حك�م الف�رع ل�یس حك�م المجتھ�د ب�ل حك�م اهللا تع�الى؛         
ف�إن الخ��الف حاص��ل ف��ي العب��ارة ال االعتب��ار، وال مش��احة ف��ي االص��طالح كم��ا ق��ال ذل��ك  

  . )٥(شرف الدین ابن التلمساني
 ومن خالل التعاریف السابقة یظھر لي تعریف الشیخ عبد الكریم النملة رحمھ اهللا

إثبات مثل حكم أصل لف�رع الش�تراكھما ف�ي    : "تعریفًا جامًعا مانًعا فقد عرف القیاس بقولھ
  ".علة الحكم عند المثبت

ویمی��ز ھ��ذا التعری��ف بأن��ھ س��الم ع��ن المعارض��ة، واش��تمالھ عل��ى القی��ود المانع��ة     
  . الجامعة واختصاره

  
  
  
  

                                      
 . ٩٥/ ٤الفصول في األصول، ) ١(
 . ٥/ ٣مختصر ابن الحاجب مع شرحھ لألصفھاني، : انظر) ٢(
  . ٢٧٦/ ٣تیسیر التحریر، : انظر) ٣(
 . ١٤١/ ٢، وروضة الناظر، ٣/ ٣اإلبھاج، : انظر) ٤(
 . ٢٨/ ٣ولیة، المعالم األص: انظر) ٥(
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ب اطا  

   اس

  :تحریر محل النزاع
العلماء على أن القیاس حجة في األمور الدنیویة، وكذا القیاس الصادر اتفق  :أوًلا

  . )١(من النبي 
، وھ�ي  )٢(اختلفوا في حجیة القیاس في األمور الشرعیة على خمسة مذاھب :ثانًیا

  : على النحو التالي
  . أنھ واجب شرًعا، جائز عقًلا، وإلیھ ذھب الجمھور من العلماء :المذھب األول

أنھ واجب شرًعا وعقًلا، وبھ قال أب�و الحس�ین البص�ري، والقف�ال      :نيالمذھب الثا
  . الشاشي

أنھ جائز عقًلا، ولم یرد في الشرع ما یدل عل�ى العم�ل ب�ھ، وھ�ذا      :المذھب الثالث
  . رأي الظاھریة

ع��دم ج��واز التعب��د بالقی��اس عقًل��ا وش��رًعا، وب��ھ قال��ت الظاھری��ة    :الم��ذھب الراب��ع
  . والشیعة

وجوب العمل بالقی�اس ف�ي العل�ة المنصوص�ة والقی�اس الجل�ي،        :المذھب الخامس
  . وبھ قال القاشاني والنھرواني

وبع��د ع��رض الم��ذاھب یظھ��ر ل��ي ف��ي الجمل��ة أن القی��اس دائ��ر ب��ین النف��ي، وھ��و    
  . مذھب الظاھریة والشیعة، واإلثبات، وھذا مذھب الجمھور من العلماء

  : أدلة المثبتین للقیاس
القی�اس بأدل�ة كثی�رة منھ�ا الكت�اب والس�نة واإلجم�اع         استدل الجمھ�ور عل�ى حجی�ة   

  :والمعقول، وسوف اقتصر على بعض منھا بما یناسب المقام

  . )٣( ﴾فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي األَْبَصارِ ﴿: قولھ تعالى-١

أمرن��ا اهللا تع��الى باالعتب��ار، وھ��و العب��ور والمج��اوزة      : وج��ھ الدالل��ة م��ن اآلی��ة   
بالحكم من األصل إلى الفرع، واألمر للوجوب فوجب القیاس واالنتقال، والقیاس مجاوزة 

  . أن یكون مأموًرا بھ
كی��ف تقض��ي إذا : "لمع��اذ رض��ي اهللا عن��ھ لم��ا أرس��لھ إل��ى ال��یمن ق��ال   قول��ھ -٢

: ، ق�ال "ف�إن ل�م تج�د ف�ي كت�اب اهللا ؟     : "أقضي بكت�اب اهللا، ق�ال  : ، قال"عرض لك قضاء ؟
: ق�ال " ، وال ف�ي كت�اب اهللا ؟  سنة رسول اهللا  فإن لم تجد في: "، قالفبسنة رسول اهللا 

                                      
 . ٩١/ ٢إرشاد الفحول، : انظر) ١(
، وكش�ف األس�رار،   ٣٥٠، ونھایة الس�ول، ص  ١٩/ ٧، والبحر المحیط، ٢٠/ ٥المحصول، : انظر) ٢(
٢٧٥/ ٣ . 
 ). ٢(سورة الحشر، آیة رقم ) ٣(
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الحم�د هللا ال�ذي وف�ق رس�ول،     : "صدره، وق�ال  أجتھد رأیي، وال آلو فضرب رسول اهللا 
  . )١("رسول اهللا لما یرضي رسول اهللا

  .معاًذا على اجتھاده بالرأي، والقیاس نوع منھ أقر النبي  :وجھ الداللة
ھ ألب�ي موس�ى األش�عري رض�ي اهللا     ومن اإلجماع خطاب عمر رض�ي اهللا عن�  -٣

اع��رف ، الفھ��م الفھ��م فیم��ا یخ��تلج ف��ي ص��درك مم��ا ل��م یبلغ��ك ف��ي الكت��اب أو الس��نة : "عن��ھ
األمثال واألشباه ثم قس األمور عن�د ذل�ك فاعم�د إل�ى أحبھ�ا عن�د اهللا وأش�بھھا ب�الحق فیم�ا          

  .٢"ترى واجعل لمن ادعى بینة أمدا ینتھي إلیھ
بة، فك��ان ذل��ك إجماًع��ا م��نھم عل��ى ج��واز القی��اس ول��م ینك��ر علی��ھ أح��د م��ن الص��حا

  . )٣(وحجیتھ في بناء األحكام الشرعیة
اإلجم��اع ھ��و أق��وى الحج��ج؛ ألن الص��حابة اس��تعملوا القی��اس ف��ي       : ق��ال اآلم��دي 

  . )٤(المسائل التي ال نص فیھا
أن نص��وص الق��رآن والس��نة محص��ورة ومتناھی��ة، والح��وادث   : وم��ن المعق��ول-٤

، والمتناھي ال یفي بغیر المتناھي، فك�ان ال ب�د م�ن القی�اس لتش�ریع      والنوازل غیر متناھیة
  . )٥(األحكام على ھذه الوقائع التي ال تخلو من أحكام

  .وھناك أدلة كثیرة ومتنوعة في ھذا الباب فمن أرادھا فعلیھ الرجوع إلى مظانھا
  :أدلة المنكرین لحجیة القیاس: ثانًیا

ق��رآن والس��نة واإلجم��اع والمعقول،وس��وف  اس��تدل المنك��رون للقی��اس بأدل��ة م��ن ال 
  :اقتصر على دلیلین فقط

ُموا بـَْيَن يََدِي اللَِّه َوَرُسوِلهِ ﴿: قولھ تعالى-١   . )٦( ﴾ال تـَُقدِّ

أن القی�اس تق�دیم ب�ین ی�دي اهللا ورس�ولھ؛ ألن�ھ ق�ول بغی�ر          :وجھ الداللة م�ن اآلی�ة  
  .الكتاب والسنة

یدي اهللا ورسولھ، بل ھ�و م�ن عم�ل     بأن القیاس لیس تقدیًما بین :وأجیب عن ذلك
  .)٧(الكتاب والسنة؛ ألن اهللا أمرنا بھ في الكتاب والسنة وعمل بھ النبي 

                                      
، والس�نن الكب�رى   ٣٣٠/ ٣، )٣٥٩٤(سنن أبي داود، ب�اب اجتھ�اد ال�رأي ف�ي القض�اء، ح�دیث رق�م        ) ١(
  .   ١١٤/ ١٠) ٢٠٨٣٦(یھقي، باب ما یقضي بھ القاضي ویفتي بھ المفتي، حدیث رقم للب
، )٢٠٨٤٤(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، باب م�ا یقض�ي ب�ھ القاض�ي ویفت�ي ب�ھ المفت�ي، رق�م         ) ٢(

، وأخرجھ الدارقطني ف�ي س�ننھ، ب�اب كت�اب عم�ر رض�ي اهللا إل�ى أب�ي موس�ى األش�عري، رق�م            ١٠/١١٥
)٢٠٦/ ٤، )١٥.   
/ ١٠، والح�دیث رواه البیھق�ي ف�ي س�ننھ     ١/٦٩، إع�الم الم�وقعین،   ٢٨٣/ ٣كش�ف األس�رار،   : انظر) ٣(

٣١٥ . 
 . ٤٠/ ٤اإلحكام، ) ٤(
 . ٥٥٥، ومیزان األصول، ص ١٩/ ٧البحر المحیط، : انظر) ٥(
 ). ١(سورة الحجرات، آیة رقم ) ٦(
 . ١٨٧٨/ ٤المھذب، : انظر) ٧(
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تفترق أمتي على بضع وسبعین فرقة، أعظمھ�ا فتن�ة عل�ى    : "من السنة قولھ -٢
  . )١("أمتي قوم یقیسون األمور برأیھم فیحلون الحرام ویحرمون الحالل

صحیح على العمل بالقیاس، وأن األمة ستفترق إلى ف�رق   ھذا إنكار :وجھ الداللة
كثیرة، وأعظم وأشد فتنة قوم یقیسون األمور ب�رأیھم فیحل�ون الح�رام ویحرم�ون الح�الل،      

  . )٢(فدل ذلك على عدم حجیة القیاس
  . )٣(بأن ھذا حدیث ضعیف :وأجیب عن ذلك

  .واألدلة على ذلك كثیرة اكتفي بھذین الدلیلین
الفریقین ومناقشتھا یتبین ل�ي رجح�ان العم�ل بالقی�اس واعتب�اره      وبعد عرض أدلة 

دلیًل��ا م��ن أدل��ة الش��رع؛ وذل��ك لق��وة أدل��تھم، وألن النص��وص متناھی��ة، والوق��ائع متج��ددة،     
فالحاج�ة إل��ى القی�اس ملح��ة لتبی��ین األحك�ام الش��رعیة عل��ى المس�ائل والن��وازل المعاص��رة،     

  . ولكونھ رابع األدلة المتفق علیھا

ب اطثا  

  أرن اس

َأْو آِوي ِإَل�ى ُرْك�ٍن   : "اعلم أن الركن ھ�و الجان�ب الق�وي كم�ا ورد ف�ي قول�ھ تع�الى       
  .)٤("َشِدیٍد

أج��زاء ماھی��ة الش��يء الت��ي ال یوج��د إال   : وال��ركن ف��ي اص��طالح األص��ولیین ھ��و  
  . )٥(بھا

  . )٦(ما كان داخًلا في ماھیة الشيء وحقیقتھ: وقیل ھو
، والعل��ة، األص��ل، والف��رع : ھ��ور م��ن العلم��اء أربع��ة   وأرك��ان القی��اس عن��د الجم  

  . والحكم
  . )٧(وأما حكم الفرع فھو نتیجة القیاس وثمرتھ التي لیست كذات الشيء

حی�ث كان�ت علًم�ا    ، وذھب بعضًا من الحنفی�ة إل�ي أن رك�ن القی�اس ھ�و العل�ة فق�ط       
  . )٨(وأما حكم الفرع فھو شرط من شروط صحة القیاس، للحكم

ھي العلم بحكم الفرع وذلك علي اعتبار كون القیاس مظھ�را للحك�م   ف: وأما الثمرة
  . وكاشًفا للحكم ال مثبًتا لھ

                                      
ھ��ذا : ، وق��ال الح��اكم٤٧٧، ٤) ٨٣٢٥(ل��ى الص��حیحین، ح��دیث رق��م   أخرج��ھ الح��اكم المس��تدرك ع ) ١(

 . حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
 . ٧٠، وأثر القیاس في استنباط أحكام النوازل المعاصرة، ص ٣١٣٩/ ٧نھایة السول، : انظر) ٢(
 . ٣٣٦/ ٣٢، والتوضیح لشرح الجامع الصحیح، ١٨٨٤/ ٤المھذب، ) ٣(
 ).٨١(رقم  سورة ھود، آیة) ٤(
  . ١٠٥/ ٢، والتلویح للتفتازاني، ٨٨٣میزان األصول، ص : انظر) ٥(
 . ٢٧٦/ ٣تیسیر التحریر، : انظر) ٦(
 . ٢٩٩تقویم األدلة، ص ) ٧(
 . ٢٧٦/ ٣، وتیسیر التحریر، ٣/٢٦٦، وكشف األسرار، ١٧٤/ ٢أصول السرخسي، : انظر) ٨(
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ما ذھب إلیھ جمھ�ور العلم�اء إل�ى أن القی�اس أربع�ة أرك�ان وبیانھ�ا        : والراجح ھو

  : كالتالي
  : األصل: أوًلا

: یطلق على ما یبنى علیھ غیره، ویراد باألصل في القیاس ھو: واألصل في اللغة
المحل الذي ثبت لھ الحكم بالدلیل من النص أو اإلجماع، وذھب إل�ى ھ�ذا الق�ول الجمھ�ور     

  .من الفقھاء
  . )١(وذھب بعض المتكلمین إلى أن األصل ھو دلیل الحكم من النص أو اإلجماع

وقد ذكر بعض العلماء شروًطا كثیرة لألصل والحقیقة أنھا شروط حك�م األص�ل،   
إال شرًطا واحًدا، وھو أال یكون فرًع�ا ألص�ل آخ�ر؛ ألن قی�اس     أما األصل فال یشترط فیھ 

الفرع الثاني على الفرع األول فیھ تطویل بال فائدة، واألصل أن یقاس على األصل طالما 
  . كانت العلة مشتركة

وذھب بعض الحنابلة والمعتزل�ة إل�ى ج�واز أن یك�ون األص�ل ثابًت�ا بالقی�اس؛ ألن        
  .)٢(فسھ فیجوز القیاس علیھ كالنص واإلجماعاألصل بعد ثبوتھ صار أصًلا بن

األص�ل ھ�و الحك�م الثاب�ت ف�ي مح�ل الوف�اق، باعتب�ار تف�رع          : "قال الفخر ال�رازي 
  . )٣("العلة علیھ

  : الفرع: ثانًیا
  .   )٤(ما یبنى على غیره: وھو في اللغة

قی�ل ھ�و المح�ل ال�ذي ثب�ت فی�ھ الحك�م بالقی�اس ال ب�النص وھ�و           : وفي االص�طالح 
  . )٥(الفقھاء في األصل قیاس قول

  : ، وشروطھ كالتالي)٦(الواقعة المتنازع في حكھا بالنفي أو اإلثبات: وقیل
  . أن تكون علة األصل موجودة في الفرع قطًعا أو ظًنا )١

أن ال یتقدم حكم الفرع عل�ي حك�م األص�ل ف�ي الثب�وت ف�ال یق�اس م�ثال الوض�وء عل�ي            )٢
 . التیمم في النیة

 . و إجماع یخالف حكم القیاسأن ال یوجد في الفرع نص أ )٣

  . )٧(مماثلة حكم الفرع لحكم األصل في العین والجنس )٤

                                      
 . ٢٩٤/ ٧، والبحر المحیط، ٢/١٣٣، وقواطع األدلة، ١٢٠التبصرة، ص : انظر) ١(
 . ٢٩٤/ ٧، والبحر المحیط، ٣/١٩٣، واإلحكام، ١١/ ٤شرح الكوكب المنیر، : انظر) ٢(
 . ١٧/ ٥المحصول، ) ٣(
 . ١٢٤/ ٣التقریر والتحبیر، : انظر) ٤(
  . ١٣٦/ ٧البحر المحیط، : انظر) ٥(
 . ١٤٥أصول الفقھ، لعیاض السلمي، ص : انظر) ٦(
   .المصدر السابق) ٧(
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  العلة : ثالًثا
ولذا سمي المرض علة؛ ألن جس�م  ، وھي اسم لما یتغیر حال الشيء بحصولھ فیھ

  . اإلنسان یتغیر حالھ بحصولھ فیھ
  .)١(اعتل فالن إذا تغیر حالھ من الصحة إلى المرض: ویقال

االصطالح عرفت بع�دة تعریف�ات س�وف أذك�ر تعریًف�ا واح�ًدا حت�ى ال         والعلة في 
  :یطول المقام

الوصف الظاھر المنض�بط لكون�ھ مظن�ة لجل�ب مص�لحة أو دف�ع مفس�دة        : العلة ھي
  . )٢(ولعل ھذا التعریف ھو األدق والراجح لدقتھ وسالمتھ

في القیاس  وذھب جمھور القیاسین من الفقھاء والمتكلمین إلى أن العلة ال بد منھا
  . )٣(وھي ركن القیاس ال یقوم القیاس إال بھا

  . الوصف الجامع بین األصل والفرع: والعلة ھي
  : نذكرھا إجماًلا لتعم الفائدة، والعلة لھا  أقسام باعتبارات متعددة مختلفة

  : تنقسم العلة باعتبار محل الحكم إلى ثالثة أقسام
  . ارجھوخ، وجزء المحل، محل الحكم: القسم األول.١

 وقاصرة ، متعدیة: باعتبار التعدیة وتنقسم إلى قسمین: القسم الثاني.٢

  . وعلة مركبة، علة بسیطة: باعتبار التركیب وتنقسم إلى قسمین: القسم الثالث.٣

  : وللعلة شروط متفق علیھا، ومختلف فیھا
  : الشروط المتفق علیھا

  . لعمدأن تكون العلة ظاھرة جلیة تدرك بالحس كاإلسكار والقتل ا.١

 . أن العلة منضبطة ال تخلف باختالف األشخاص واألحوال.٢

أن تكون العلة وصًفا مناسًبا لتش�ریع الحك�م بمعن�ي یترت�ب تش�ریع الحك�م علیھ�ا؛ لتحقی�ق         .٣
 .مصلحة أو دفع مفسدة، كاإلسكار فإنھ مناسب لتحریم الخمر

  .أن تكون العلة متعدیة، ألنھ یلزم من عدم تعدیتھا عدم القیاس.٤

   

                                      
 . ١٠٥/ ٤، ومعجم مقاییس اللغة، ٤٦٨/ ١١لسان العرب، : انظر) ١(
 . ١٤٢/ ٧البحر المحیط، : انظر) ٢(
 .المصدر السابق: انظر) ٣(
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  : ا الشروط المختلف فیھا، فھي كالتاليأم

  . التعلیل بمحل الحكم بمعني أن یكون العلة، وفیھ مذاھب.١

التعلی��ل بالحكم��ة بمعن��ى أن یك��ون التعلی��ل ب��نفس الحكم��ة لتعلی��ل القص��ر بالمش��قة، وفی��ھ      .٢
 . خالف

التعلیل بالوصف الوص�ف الع�دمي لتعلی�ل ع�دم نف�اذ تص�رفات المج�ون بع�دم العق�ل وفی�ھ           .٣
 . اخالف أیًض

جواز التعلیل بالحكم الشرعي، وفیھ مذاھب، وبالجملة ھذه الشروط وغیرھا محل خالف .٤
 . )١(بین األصولیین

  : حكم األصل: رابًعا
وی�راد  ، أو اإلجماع، أو السنة، وھو الحكم الشرعي الذي ورد بھ نص من القرآن

  :، ولھ شروط منھا)٢(تعدیتھ إلى الفرع
فال یصح ، فلو كان ثابًتا بالقیاس، أو إجماع، ا بنصأن یكون حكًما شرعًیا ثابًت -١
  .لعدم الفائدة
 والقتل، والسرقة، كاإلسكار،أن یكون مبنًیا على علة یمكن إدراكھا بالعقل -٢
فال یق�اس علی�ھ   ، عدم خصوصیة حكم األصل كشھادة خزیمة رضى اهللا عنھ  -٣

  .غیره 
علت��ھ أو كان��ت علت��ھ  وھ��و م��الم ت��درك  ، أال یك��ون خارًج��ا ع��ن س��نن القی��اس   -٤

 . قاصرة أو مستثنى
 .وإال فال حاجة للقیاس، أال یكون شامًلا لحكم الفرع -٥
ألن تأخر حكم األصل یجعل الفرع ثابًت�ا قب�ل حك�م    ، أال یتقدم حكم الفرع علیھ -٦

 .)٣(األصل بغیر دلیل وھو باطل مردود
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . ٢/٧١٤، والمستصفى، والمعتمد، ٣/٣٩، ونھایة السول، ٢/١٩٠المحصول، : انظر) ١(
  .٢٠، وشفاء الغلیل، ص ٢٩٩حاشیة األزمیري، ص : انظر) ٢(
 .٢/١٩٣، والمحصول، ٣٣٦/ ٢، والمستصفى، ٧/٩٥البحر المحیط، : انظر) ٣(
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  املبحث الثاني

  أثر القياس يف النوازل املعاصرة

  أثر القیاس في النوازل المعاصرة : تمھید
، م��ن األم��ور المق��ررة عن��د األص��ولیین أن النص��وص قلیل��ة محص��ورة ومتناھی��ة   

  .وغالبھا لم یرد بشأنھا نص خاص، والنوازل والحوادث كثیرة وغیر متناھیة
نح��ن نعل�م قطع��ا أن الوق��ائع الت��ي ج�رت فیھ��ا فت��اوى علم��اء   : "ق�ال إم��ام الح��رمین 

، وال یحویھ��ا ح��د، ی��د عل��ى المنصوص��ات زی��ادة ال یحص��رھا ع��د الص��حابة وأقض��یتھم تز
كغرف�ة  ، والفت�اوى ، واألخبار المشتملة على األحكام نصًا وظاھرًا باإلضافة إل�ي األقض�یة  

  . )١("من بحر ال ینزف
وقد عرف المسلمون النوازل منذ فجر اإلسالم فكانوا إذا نزلت واقع�ة لج�أوا إل�ى    

وقد یلجأ إلى االجتھاد فیما لم ینزل ، ن لھم حكمًا من الوحيالنبي صلي اهللا علیھ وسلم فیبی
  .فیھ وحي
فإن االجتھاد والنظر في القیاس لم یشرع إال من أجل بیان أحكام الحوادث ، ولذا 
وعلى ھذا سار الصحابة ومن بعدھم م�ن الت�ابعین واألئم�ة المجتھ�دین متتبع�ین      ، والنوازل

  العلل واألوصاف 
سواء كان من ال�نص أو الس�نة أو   ، القیاس إال عند فقد الدلیل فالمجتھد ال یلجأ إلي

  . اإلجماع
  .)٢("ومن لم یعرف القیاس فلیس بفقیھ: "-رحمھ اهللا تعالى-قال الشافعي 

  .)٣("ال یستغني أحد عن القیاس: "-رحمھ اهللا-وقال أحمد  
وط��رق معرف��ة اس��تنباط األحك��ام الش��رعیة م��ن    ، مم��ا ی��دل عل��ي أھمی��ة القی��اس    

  . صوصالن
وسأبین في المطلبین اآلتیین تعریف النازلة والمراد بھا، والمنھج الشرعي ف�ي  

  : تشریع حكمھا، ثم أذكر مسائل تطبیقیة، وذلك كما یلي

                                      
 . ١٣/ ٢البرھان، ) ١(
 . ١/٥٠٩الرسالة، ) ٢(
 . ٣/١٣١١أصول الفقھ، البن مفلح، ) ٣(
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  اطب اول

 رادوا زف ار ، ر  را وا.  

المصیبة الش�دیدة  ، مشتقة من الفعل نزل بمعنى ھبط ووقع وھي: النازلة في اللغة
  .)١(وھي تدل على ھبوط شيء ووقوعھ كما قال ذلك ابن فارس، من شدائد الدھر

   
  

المس�ائل والوق�ائع الت�ي تحت�اج إل�ى النظ�ر واالجتھ�اد الس�تنباط         : وفي االص�طالح 
  . )٢(وسواء كانت قدیمة أو جدیدة، حكمھا سواء كانت متكررة أو نادرة الحدوث

  . )٣(قائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص أو اجتھادبأن النازلة ھي الو: وقیل
ولع�ل ھ�ذا المعن�ى األخی��ر ھ�و األكث�ر ش�یوًعا عل��ى ألس�نة األص�ولیین وھ�و ال��ذي          

  . )٤(یتبادر إلى الذھن عند إطالق مصطلح النازلة
كان أصحاب رسول اهللا ص�لي علی�ھ وس�لم یجتھ�دون     : "-رحمھ اهللا-قال ابن القیم 

  . )٥("األحكام علي بعض في النوازل ویقسمون بعض
المسائل الجدیدة الت�ي ل�م یس�بق فیھ�ا ن�ص      : "وعرفھا الشیخ سعد الخثالن بتعرفین

  ". وال كالم للعلماء السابقین
  . )٦("المسائل القدیمة التي طرأ علیھا ما یستدعي إعادة النظر"و

ئع والنوازل ھي الوقائع الجدیدة الت�ي ل�م یس�بق فیھ�ا ن�ص أو اجتھ�اد وی�راد بالوق�ا        
أو ، أیضًا عندھم الحوادث الفرعی�ة المس�تجدة والت�ي تنش�أ غالب�ًا بس�بب الظ�روف الزمانی�ة        

والمن�تج لحقیق�ة الن�وازل یج�د أن كالمھ�م      ، أو األعراف، أو العادات، أو األحوال، المكانیة
ینصب على النوازل الفقھیة مع أن بعض ھذه الحوادث والوقائع أقرب للمسائل األصولیة 

الجدی��دة المتعلق��ة بمس��ائل أص��ولیة أو فقھی��ة مس��تجدة ج��راء التق��دم العلم��ي     وھ��ي الوق��ائع  
  . والتطور التقني

والحاج��ة داعی��ة إل��ى ذل��ك لكث��رة الوق��ائع      : "-رحم��ھ اهللا–ق��ال اإلم��ام اب��ن الق��یم    
وإن اتس��ع غای��ة  ، واخ��تالف الح��وادث وم��ن ل��ھ مباش��رة لفت��اوى الن��اس یعل��م أن المنق��ول     

وأن��ت إذا تأمل��ت الوق��ائع رأی��ت مس��ائل كثی��رة ، لع��الم جمیًع��ااالتس��اع فإن��ھ ال یف��ي بوق��ائع ا
  . )٧("وال یعرف فیھا كالم ألئمة المذاھب وال ألتباعھم، واقعة وھي غیر منقولة

                                      
 . ٦٥٩/ ١١، ولسان العرب، ٩٨٦معجم مقاییس اللغة، ص : انظر) ١(
  . ٥١٢الرسالة، ص ) ٢(
 .  ٤٩٠/ ٨اإلحكام، البن حزم، ) ٣(
  .  ١/٥١٢سالة، الر) ٤(
 . ٤/٣٥٤إعالم الموقعین، : انظر) ٥(
 . ٧قضایا فقھیة معاصرة، ص ) ٦(
 . ٤/٢٠٤إعالم الموقعین، ) ٧(
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والسیما م�ع تغی�ر   ، فالحاجة إلى القیاس ماسة لتنزیل األحكام على الوقائع الجدیدة
  .وكثرة الحوادث ووقوعھا، واختالف األحوال ، الزمن

ألن الحك�م عل�ى الش�يء    ، ا؛ فإن التصور الصحیح للواقعة م�ن األھمی�ة بمك�ان   ولذ
  .فرع عن تصوره

ب اطا  

طل اا.  

  : وفیھ ثالثة مسائل 
  

  . نقل الدم لتداوي المریض إنقاذا لحیاتھ : المسألة األولي
لیھ إما بسبب نقل الدم من شخص سلیم إلى شخص آخر محتاج إ :صورة المسألة

  جروح أو نزیف أو نحوه ذلك فھل یجوز نقل ذلك الدم أم ال ؟
  : األقوال في المسألة

اتفق العلماء على جواز نقل الدم للمریض عند الضرورة إنقاذا لحیاتھ إذا أوص�ى  
وكان فیھ مصلحة للمریض وأن نقل الدم ال یضره وال فرق بین دم المس�لم  ، األطباء بذلك

وكذلك ، صل مشروعیة وال وجھ لتحریمھ قیاسا على التداوي بالمحرماتودم الكافر في أ
ویكون األوالد من ھذا الزواج بدمائھما بل وإباحة نق�ل  ، قیاسًا على زواج المسلم بالكتابیة

  .)١(الدم من باب أولى
ب��ل یع��د واجًب��ا عل��ى ، ف��إن نق��ل ال��دم للت��داوي ال یح��رم فعل��ھ والت��داوي ب��ھ : وعلی��ھ

َر بَاٍغ ﴿: تعین دواء منقذا من الھالك واستدلوا بقولھ تعالىالمضطر إلیھ إذا  َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ

  . )٢( ﴾َوالَ َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيهِ 

بل ویعد ترك نقل الدم والتداوي بھ متى تعین طریقًا لإلنق�اذ م�ن قبی�ل قت�ل ال�نفس      

  . )٣( ﴾َوالَ تـَْقتـُُلوْا َأنُفَسُكمْ ﴿التي حرمھا اهللا كما في قولھ تعالي 

، صار االمتناع عن إعطاء الدم للتداوي بھ ح�رام؛ ألن�ھ م�ن قبی�ل قت�ل ال�نفس      ، لذا
وال فرق ب�ین المس�لم وغی�ره    ، وصار نقل الدم للتداوي بھ كالتداوي بالمحرمات للضرورة

  . )٤(في أصل مشروعیتھ قیاسًا على زواج المسلم بالكتابیة

                                      
، ونظریة الضرورة الشرعیة، ص ١/٣٠، والموافقات، ١٨٨االنتفاع بأجزاء اآلدمي، ص : انظر) ١(

٢٨١ . 
 ). ١٧٣(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
 ). ٢٩(آیة رقم : سورة النساء) ٣(
، واالنتفاع ١٧٥، والدرر  المباحة في الحظر واإلباحة، ص ٥٣التداوي بالمحرمات، ص : انظر) ٤(

 بأجزاء اآلدمي، ص 
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) ١٣٩٩-٢-٧( عربی�ة الس�عودیة  ف�ي    وقد أفتت ھیئة كب�ار العلم�اء ف�ي المملك�ة ال    
بجواز نقل الدم عن�د الض�رورة إنق�اذا لحی�اة اإلنس�ان؛ ألن ف�ي ذل�ك حفظ�ًا لمقص�د عظ�یم،           

ولما فیھ من تف�ریج الكرب�ات ب�ین    ، ، وھذا معلوم من الدین بالضرورة)١(وھو حفظ النفس
  .وقضاء حوائجھم، المسلمین
  

  . صرة لمنع الحمل جواز استخدام الموانع المعا: المسألة الثانیة
ك��ل م��ا یس��تخدمھ الزوج��ان م��ن موان��ع وأس��باب تم��نعھم م��ن         :ص��ورة المس��ألة 

  . )٢(اإلنجاب سواء كان كلًیا أو جزئًیا في أوقات وفترات دون أخرى
  : األقوال في المسألة

ذھب األئمة األربعة اعتمادًا منھم على مجموع األحادیث الم�ذكورة إل�ى ج�واز ع�زل          
  . موافقة الزوجة قیاسًا على العزل، زوجتھ مع الكراھة التنزیھیة بشرط الرجل ماءه عن

وأج��از الفقھ��اء وض��ع اس��تخدام الموان��ع ف��ي ال��رحم لمن��ع الحم��ل بش��رط، موافق��ة     
  . )٣(الزوجة قیاسًا على العزل

نھ�ى  : واستدلوا بما رواه اإلم�ام أحم�د واب�ن ماج�ھ ع�ن عم�ر رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال         
  . وسلم أن یعزل عن الحرة إال بإذنھارسول اهللا صلي اهللا علیھ 

حیث نص فقھاء الشافعیة على إباحة ما یؤخر الحمل مدة یسیرة بكل وسیلة تمن�ع  
م�ا دام الباع�ث عل�ى    ، الحمل دون تأثیر عل�ى أص�ل ص�الحیة اإلنج�اب قیاًس�ا عل�ى الع�زل       

  . )٤(العزل ھو الحمل
  .)٥(وقد نص اإلمام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل

، أو ت�أخیره م�دة  ، یب�اح اس�تعمال الوس�ائل الحدیث�ة لمن�ع الحم�ل مؤقًت�ا       ، ى ھ�ذا وعل
كاستعمال أقرص منع الحمل أو اللولب أو غیر ذلك من الوسائل التي یبقي معھا الزوجان 

ب��ل إن ھ��ذه الوس��ائل أول��ى م��ن الع��زل؛ ألن االتص��ال الجنس��ي یك��ون  ، ص��الحین لإلنج��اب
  . )٧(رضاھا یفوت لذة الجماع؛ وألن العزل من غیر )٦(معھما طبیعي

وعل��ى ھ��ذا رأى مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي بأن��ھ یق��اس علی��ھ ك��ل م��ا ق��د یش��بھھ م��ن     
  . الوسائل التي قد یروھا األطباء لتحقیق ھذا الغرض

                                      
 . ٨/١٣٩٤مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، : انظر) ١(
  . ٥/٩٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، : انظر) ٢(
  . المصدر السابق) ٣(
، وشرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ٤/٤٠ناع، ، واإلق٣/١٢٦مغني المحتاج، : انظر) ٤(
٣/١١١ .  
 . ٢٢٨/ ٧المغني، ) ٥(
، ومجلة ٥/١٠٩، ومجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ٢/٤١، واألنوار، ٣/١٢٦مغني المحتاج، : انظر) ٦(

 . ٣١٧/ ٢دار اإلفتاء المصریة، 
 . ٥/١٠٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ) ٧(
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فكل ما اتفق علیھ الزوجان من ذلك ولم یستتبع ضررًا بالجسم أو النفس بناء على 
  . )١(التنزیھ جاز استعمالھ مع كراھیة، مشورة طبیب موثوق

من��ع ، اس��تخدام موان��ع لع��دم الحم��ل ف��ي ال��رحم والعل��ة  ، الع��زل والف��رع، فاألص��ل
  .الجواز. الحمل، والحكم

  

  : قطرة العین: المسألة الثالثة
تتعرض العین ل�بعض م�ن األم�راض إم�ا بس�بب جف�اف أو غی�ر         :صورة المسألة

  ذلك، فھل یجوز استخدام القطرة أو ال ؟ 
   :األقوال في المسألة

ذھب أكثر العلم�اء إل�ى أن قط�رة الع�ین ال تفط�ر؛ ألنھ�ا لیس�ت أك�ًال أو ش�ربًا وال          
وممن ذھب إلى ھذا القول الشیخ عبد العزیز بن باز وابن عثیمین ، بمعنى األكل والشرب

  . )٢(رحمھم اهللا تعالى وھذا ما أفتت بھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة
س��ت منصوًص��ا علیھ��ا، وال بمعن��ى األك��ل    أن قط��رة الع��ین لی : ومم��ا اس��تدلوا ب��ھ  

المنصوص علیھ، وكذلك؛ ألن العین لیست منفًذا لألكل والشرب؛ وألنھ یصل إلى المع�دة  
  .)٣(فكان استخدامھا مما ال یؤثر وال یفطر

قیاس القطرة في العین على م�ا تبق�ى م�ن المضمض�ة ف�ي      : ومما استدلوا بھ أیًضا
  . )٤(ر فیعفى عنھإفساد الصوم بجامع أن كال منھما یسی

إل�ى أن قط�رة الع�ین     )٥(وذھب بعض العلماء المعاصرین كالش�یخ ص�الح الف�وزان   
القیاس فقد قاسوا  الفط�ر عل�ى األك�ل والش�رب أن ك�ال منھم�ا       : تفطر، واستدلوا بأدلة منھا

  . یصل إلى الجوف وكل ما یصل إلى الجوف یؤدي إلى الفطر
  

قین یتبین لي ج�واز ص�حة ص�وم م�ن     من خالل عرض األدلة بین الفری :الترجیح
استخدم قطرة العین وھذا ما نص علیھ قرار مجمع الفقھ اإلسالمي، لكون العین لیست من 

  . )٦(المفطرات واهللا أعلم
أن كًل�ا  ، قطرة العین، والعل�ة  ، المتبقى من المضمضة في الفم، والفرع ، فاألصل

  . )٧(الجواز، منھا یسیر یعفى عنھ، والحكم

                                      
 . المصدر السابق) ١(
  . ١٣٧/ ٢٦، ومجلة البحوث اإلسالمیة، ٢/٣٦٩مجلة الفقھ اإلسالمي،  )٢(
 . ٢٠٦/ ١٩، وابن عثیمین، ٢٦١/ ١٥مجموع فتاوى ابن باز، : انظر) ٣(
 . ٣٦٩/ ٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ) ٤(
 . ١٢٧أحكام المستجدات الفقھیة في الصیام، ص ) ٥(
 . ٢٥١اصرة، ص أثر القیاس في استنباط النوازل المع: انظر) ٦(
 . المصدر السابق) ٧(
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- ١٨٦٨ -  
 

  
ختام أرید أن أنبھ إلى أن ھناك وق�ائع وح�وادث جدی�دة ال ب�د لھ�ا م�ن بی�ان        وقبل ال

لألحكام فھناك  مؤسسات علمی�ة تعن�ى باالجتھ�اد، وتھ�تم بك�ل م�ا یق�ع للبش�ر م�ن ح�وادث           
مجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم : یحتاجون  فیھا إلى بیان األحكام الشریعة ومن ذلك

النوازل المعاصرة، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع اإلسالمي، وھذا یعنى بالقضایا و
  لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومقره في جدة،

وھیئ��ة كب��ار العلم��اء بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة الت��ي تنش��ر قراراتھ��ا ف��ي مجل��ة   
  . البحوث اإلسالمیة لدار اإلفتاء

  .في النوازل المعاصرةوھذه المراجع تبین لنا معرفة كل ما یستجد من وقائع وحوادث    
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  الخاتمة

  : من خالل ھذا البحث توصلت إلى النتائج اآلتیة

  .أن القیاس ھو إثبات مثل حكم أصل لفرع الشتراكھما في علة الحكم عند المثبت.١

أن مذھب جمھور األصولیین أن القی�اس حج�ة ش�رعیة یعم�ل ب�ھ، ویبن�ى علی�ھ ف�ي         .٢

  .بیان األحكام الشرعیة

ان ال بد منھ�ا ف�ي بی�ان األحك�ام الش�رعیة حت�ى یك�ون القی�اس         أن القیاس أربعة أرك.٣

  .صحیًحا

كثرة الوقائع والحوادث في ھذا الزمان وعدم تناھیھا، فكان القیاس دلیًلا عل�ى بی�ان   .٤

  .ھذه النوازل

  .جواز نقل الدم للمریض إنقاًذا لحیاتھ، قیاًسا على التداوي بالمحرمات للضرورة.٥

  .اًسا على العزل بشرط موافقة الزوجةجواز استخدام موانع للحمل، قی.٦

جواز استخدام قطرة العین؛ ألنھ�ا لیس�ت أك�ًال وال ش�ربًا، قیاًس�ا عل�ى م�ا تبق�ى م�ن          .٧

  . المضمضة

وج��ود المج��امع الفقھی��ة والمؤسس��ات العلمی��ة تھ��تم بك��ل واقع��ة جدی��دة لنأخ��ذ منھ��ا      .٨

  . األحكام الشرعیة والفتاوى التي أفتوا بھا
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- ١٨٧٠ -  
 

  جعالمصادر والمرا
  القرآن الكریم

اإلبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم األصول للبیضاوي، علي .١
  . ھـ١٤٠٤بیروت، الطبعة األولى،  –دار الكتب العلمیة / بن عبد الكافي السبكي، ط

أثر القیاس ف�ي اس�تنباط أحك�ام الن�وازل المعاص�رة دراس�ة أص�ولیة تطبیقی�ة عل�ى          .٢
 . مي الدولي، منیرة بنت علي آل مناحيقرارات مجمع الفقھ اإلسال

أحك��ام المس��تجدات الفقھی��ة ف��ي الص��یام، ج��ابر عی��د جمع��ان الع��ازمي، الجامع��ة        .٣
 . م٢٠٠٦األردنیة، كلیة الدراسات العلیا، الطبعة األولى 

اإلحكام في أصول األحكام، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد ب�ن  .٤
المكت�ب  / عب�د ال�رزاق عفیف�ي، ط   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٦٣١: المتوفى(سالم الثعلبي اآلمدي 

  . لبنان -دمشق -اإلسالمي، بیروت

اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ب�ن ح�زم األندلس�ي    .٥
: الش�یخ أحم�د محم�د ش�اكر ق�دم ل�ھ      : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٤٥٦: المت�وفى (القرطبي الظاھري 

  .آلفاق الجدیدة، بیروتدار ا: األستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر

اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحك�ام وتص�رفات القاض�ي واإلم�ام، أب�و العب�اس       .٦
: المت�وفى (شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عب�د ال�رحمن الم�الكي الش�ھیر ب�القرافي      

دار البشائر اإلسالمیة للطباعة والنشر / عبد الفتاح أبو غدة، ط: اعتنى بھ) ھـ ٦٨٤
   -ھـ  ١٤١٦الثانیة، : لبنان الطبعة -روت والتوزیع، بی

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األص�ول، لمحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن        .٧
الش�یخ أحم�د ع�زو عنای�ة،     : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٢٥٠: المت�وفى (عبد اهللا الشوكاني الیمن�ي  

الشیخ خلی�ل الم�یس وال�دكتور ول�ي ال�دین ص�الح فرف�ور،        : كفر بطنا قدم لھ -دمشق 
  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : ار الكتاب العربي الطبعةد/ ط

أص���ول السرخس���ي، محم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخس���ي  .٨
  .بیروت –دار المعرفة / ، ط)ھـ٤٨٣: المتوفى(

: أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ، عیاض بن نامي بن عوض السلمي الناشر.٩
 -ھ��ـ  ١٤٢٦األول��ى، : العربی��ة الس��عودیة الطبع��ة المملك��ة -دار التدمری��ة، الری��اض 

  . م٢٠٠٥

أص�ول الفق�ھ، محم�د ب�ن مفل�ح ب�ن محم�د ب�ن مف�رج، أب�و عب�د اهللا، ش�مس ال��دین             .١٠
، حققھ وعلق علی�ھ وق�دم   )ھـ٧٦٣: المتوفى(المقدسي الرامیني ثم الصالحي الحنبلي 

 -ھ�ـ   ١٤٢٠ل�ى،  األو: الدكتور فھد بن محم�د السَّ�َدَحان، مكتب�ة العبیك�ان الطبع�ة     : لھ
  .م١٩٩٩



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٨٧١ -  
 

إعالم الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس      .١١
محم�د عب�د الس�الم إب�راھیم، دار     : ، تحقیق)ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، : بیروت الطبعة -الكتب العلمیة 

ى ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن س�الم ب�ن        اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، موس� .١٢
: المت�وفى (عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النج�ا  

 –دار المعرف��ة بی��روت / عب�د اللطی��ف محم�د موس��ى الس�بكي، ط   : ، تحقی��ق)ھ�ـ ٩٦٨
  .لبنان

عصمت اهللا غایت ) رسالة ماجستیر(االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقھ اإلسالمي .١٣
  .ھـ١٤٠٨-١٤٠٧د، جامعة أم القرى، اهللا محم

البحر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ، أب�و عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن             .١٤
 -ھ���ـ ١٤١٤األول���ى، : دار الكتب���ي، الطبع���ة / ، ط)ھ���ـ٧٩٤ت (بھ���ادر الزركش���ي  

  . م١٩٩٤

البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف ب�ن محم�د الج�ویني،    .١٥
ص�الح  : ، تحقیق)ھـ٤٧٨: المتوفى(ي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین أبو المعال

الطبعة األول�ى  : لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة بیروت / بن محمد بن عویضة، ط
  م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

تق�ویم األدل��ة ف��ي أص��ول الفق��ھ، أب��و زی��د عب��د اهللا ب��ن عم��ر ب��ن عیس��ى الّدبوس��ّي  .١٦
دار الكتب العلمیة / خلیل محیي الدین المیس، ط :، تحقیق)ھـ٤٣٠: المتوفى(الحنفي 
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن س�راج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر ب�ن       .١٧
دار الف�الح للبح��ث  : ، تحقی��ق)ھ�ـ ٨٠٤: المت��وفى(عل�ي ب��ن أحم�د الش��افعي المص�ري    

األول��ى، : س��وریا الطبع��ة  -ش��ق دار الن��وادر، دم: العلم��ي وتحقی��ق الت��راث الناش��ر   
  . م٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩

تیسیر التحریر، محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادش�اه الحنف�ي   .١٨
) م١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١(مصر  -مصطفى البابي اْلحَلِبي : الناشر) ھـ ٩٧٢: المتوفى(

 -، ودار الفك���ر )م١٩٨٣ -ھ���ـ  ١٤٠٣(بی���روت  -دار الكت���ب العلمی���ة  : وص���ورتھ
  ).م١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧(روت بی

مطبع�ة محم�د   : حاشیة األزمیرى على مرآة األصول، محمد األزمی�ري، الناش�ر  .١٩
  .ھـ ١٢٨٥: البوسنوي، سنة النشر
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ال��درر المباح��ة ف��ي الحظ��ر واإلباح��ة، خلی��ل ب��ن عب��د الق��ادر الش��یباني الش��ھیر       .٢٠
/ وھبي س�لیمان غ�اوجي، ط  : ھج، حققھ وعلق علیھ١٣٥٠بالنحالوي، المتوفى سنة 

  . م٢٠٠٥دار ابن حزم، 

أحم�د محم�د ش�اكر،    : الرسالة، اإلمام الحجة محمد ب�ن إدری�س الش�افعي، تحقی�ق    .٢١
  . دار الكتب العلمیة، بیروت/ ط

روض��ة الن��اظر وجن��ة المن��اظر ف��ي أص��ول الفق��ھ عل��ى م��ذھب اإلم��ام أحم��د ب��ن    .٢٢
حنب��ل، أب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن قدام��ة الجم��اعیلي      

) ھ��ـ٦٢٠: المت��وفى(دس��ي ث��م الدمش��قي الحنبل��ي، الش��ھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي     المق
-ھ�ـ ١٤٢٣الطبع�ة الثانی�ة   : مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة: الناشر
  .م٢٠٠٢

دار الكتاب العربي / سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث السجستاني، ط.٢٣
  ـ بیروت

 -أبو الحسن ال�دارقطني البغ�دادي، دار المعرف�ة    سنن الدارقطني، علي بن عمر .٢٤
  السید عبد اهللا ھاشم یماني المدني: م، تحقیق١٩٦٦ -ه ١٣٨٦بیروت ، 

الس��نن الكب��رى وف��ي ذیل��ھ الج��وھر النق��ي، أب��و بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عل��ي   .٢٥
عالء الدین عل�ي ب�ن عثم�ان الم�اردیني الش�ھیر ب�ابن       : البیھقي، مؤلف الجوھر النقي

مجل�س دائ�رة المع�ارف النظامی�ة الكائن�ة ف�ي الھن�د ببل�دة حی�در آب�اد،           / ، طالتركماني
  ھـ ١٣٤٤األولى ـ : الطبعة

: المت�وفى (شرح التلویح على التوضیح، سعد الدین مسعود ب�ن عم�ر التفت�ازاني    .٢٦
  . بدون طبعة وبدون تاریخ: مكتبة صبیح بمصر الطبعة: الناشر) ھـ٧٩٣

البق�اء محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن          شرح الكوكب المنیر، تقي الدین أبو.٢٧
محم�د الزحیل�ي   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٩٧٢: المت�وفى  (علي الفتوحي المعروف بابن النج�ار  

  .مـ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة / ونزیھ حماد، ط

ابن أحمد ب�ن  ) أبي القاسم(شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن .٢٨
محم��د : ، المحق��ق)ھ��ـ٧٤٩: المت��وفى(ش��مس ال��دین األص��فھاني   محم��د، أب��و الثن��اء، 

 . م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦األولى، : دار المدني، السعودیة الطبعة: مظھر بقا الناشر

شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل، الغزال�ي؛ محم�د ب�ن محم�د     .٢٩
بیسي، مطبع�ة  حمد الك: بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة اإلسالم، تحقیق

  . ھـ١٣٩٠بغداد  –اإلرشاد 
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دار / الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري، ط  .٣٠
أحم��د عب��د : م، تحقی��ق ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابع��ة : العل��م للمالی��ین، بی��روت، الطبع��ة

 .الغفور عطار

الفص��ول ف��ي األص��ول، أحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الجص��اص الحنف��ي         .٣١
 -ھ��ـ ١٤١٤الثانی��ة، : وزارة األوق��اف الكویتی��ة الطبع��ة: الناش��ر) ھ��ـ٣٧٠: المت��وفى(

  . م١٩٩٤

جمعی�ة معرف�ة بالمدین�ة    / س�عد ب�ن ترك�ي الخ�ثالن، ط    / قضایا فقھیة معاصرة، د.٣٢
 .المنورة

قواطع األدلة في األصول، أبو المظفر، منصور بن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن      .٣٣
: المحق�ق ) ھ�ـ ٤٨٩: المت�وفى (الش�افعي   أحمد المروزي السمعاني التمیمي الحنفي ث�م 

دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، لبن�ان     / محمد حسن محمد حسن إس�ماعیل الش�افعي، ط  
  . م١٩٩٩/ھـ١٤١٨األولى، : الطبعة

كشف األسرار شرح أصول الب�زدوي، عب�د العزی�ز ب�ن أحم�د ب�ن محم�د، ع�الء         .٣٤
 .  ميدار الكتاب اإلسال/ ، ط)ھـ٧٣٠: المتوفى(الدین البخاري الحنفي 

دار ص�ادر،  / لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظ�ور األفریق�ي المص�ري، ط   .٣٥
  .بیروت، الطبعة األولى، بدون تاریخ

المحصول، أبو عبد اهللا محمد بن عم�ر ب�ن الحس�ن ب�ن الحس�ین التیم�ي ال�رازي        .٣٦
: دراس��ة وتحقی��ق ) ھ��ـ٦٠٦: المت��وفى(الملق��ب بفخ��ر ال��دین ال��رازي خطی��ب ال��ري     

 ١٤١٨الثالث�ة،  : مؤسسة الرسالة الطبع�ة : یاض العلواني، الناشرالدكتور طھ جابر ف
  .  م١٩٩٧ -ھـ 

/ ، ط)ھ�ـ ٧٢١: ت(مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر ب�ن عب�د الق�ادر ال�رازي     .٣٧
 .محمود خاطر: م، تحقیق١٩٩٥ -ھـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 

/ النیسابوري، ط المستدرك على الصحیحین، محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم.٣٨
مصطفى : م، تحقیق١٩٩٠ -ھـ١٤١١بیروت، الطبعة األولى،  –دار الكتب العلمیة 

  عبد القادر عطا

) ھ��ـ٥٠٥: المت��وفى(المستص��فى، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي الطوس��ي  .٣٩
األول�ى،  : دار الكت�ب العلمی�ة الطبع�ة   : محمد عبد الس�الم عب�د الش�افي الناش�ر    : تحقیق
   .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣

المكتبة العلمیة، / المصباح المنیر، ألحمد بن محمد بن على المقري الفیومي، ط.٤٠
  . بیروت، بدون تاریخ



  أثر القیاس في النوازل المعاصرة  
   

- ١٨٧٤ -  
 

محمَّد بْن حَسْین ب�ن َحس�ْن   : معالم أصول الفقھ عند أھل السنة والجماعة المؤلف.٤١
  . ه ١٤٢٧الطبعة الخامسة، : دار ابن الجوزي الطبعة: الجیزاني، الناشر

ھ، محمد بن علي الطیب أبو الحس�ین الَبْص�ري المعتزل�ي    المعتمد في أصول الفق.٤٢
بی��روت  -دار الكت��ب العلمی��ة  : خلی��ل الم��یس الناش��ر  : المحق��ق) ھ��ـ٤٣٦: المت��وفى(

  . ھـ١٤٠٣األولى، : الطبعة

دار الفك��ر، / معج��م مق��اییس اللغ��ة، أب��و الحس��ین أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��ا، ط .٤٣
 .سالم محمد ھارونعبد ال: م، تحقیق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: بیروت، الطبعة

مغني المحتاج إلى معرفة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج، ش�مس ال�دین، محم�د ب�ن أحم�د         .٤٤
: دار الكت�ب العلمی�ة الطبع�ة   : الناش�ر ) ھ�ـ ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

 المغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة    .٤٥
: المت��وفى(الجم��اعیلي المقدس��ي ث��م الدمش��قي الحنبل��ي، الش��ھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي  

  .مكتبة القاھرة: الناشر) ھـ٦٢٠

تحریٌر لمس�اِئِلھ ودراس�تھا دراس�ًة نظریَّ�ًة     (المھذب في علم أصول الفقھ المقارن .٤٦
اض الری�  -مكتب�ة الرش�د   : ، عبد الكریم بن علي بن محم�د النمل�ة دار النش�ر   )تطبیقیًَّة

  . م١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠: الطبعة األولى

الموافق�ات، إب�راھیم ب�ن موس��ى ب�ن محم�د اللخم��ي الغرن�اطي الش�ھیر بالش��اطبي        .٤٧
دار اب�ن  : أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان الناش�ر : المحقق) ھـ٧٩٠: المتوفى(

  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : عفان الطبعة

ین ش�مس النظ�ر أب�و بك�ر محم�د ب�ن       میزان األصول في نتائج العقول، عالء ال�د .٤٨
الدكتور : ، حققھ وعلق علیھ وینشره ألول مرة)ھـ ٥٣٩: المتوفى(أحمد السمرقندي 

جامع�ة قط�ر، ونائ�ب رئ�یس محكم�ة       -محمد زكي عبد البر، األستاذ بكلی�ة الش�ریعة   
األول��ى، : مط��ابع الدوح��ة الحدیث��ة، قط��ر الطبع��ة   : ، الناش��ر)س��ابقا(ال��نقض بمص��ر  

  . م١٩٨٤ -ھـ  ١٤٠٤

/ نظری��ة الض��رورة الش��رعیة مقارن��ة م��ع الق��انون الوض��عي، وھب��ة الزحیل��ي، ط .٤٩
  . م١٩٨٥مؤسسة الرسالة، بیروت، 

عب�د ال�رحیم ب�ن الحس�ن ب�ن عل�ي       : المؤل�ف  نھایة السول ش�رح منھ�اج الوص�ول   .٥٠
دار الكت��ب / ، ط) ھ��ـ٧٧٢: المت��وفى(اإلس��نوي الش��افعّي، أب��و محم��د، جم��ال ال��دین  

  .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠األولى : الطبعة لبنان-بیروت-العلمیة 

  
  




