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  :ملخص البحث 

د عرفھ إن ھذا البحث یتناول نوعًا من أنواع القیاس یسمي بقیاس الشبھ ، وق      

إلحاق فرع بأصل بوصف تظن فیھ المناسبة من غیر اطالع علیھا بعد : األصولیون بأنھ 

البحث التام ممن ھو أھل لالطالع علیھا ، وقد ألف م�ن الش�ارع االلتف�ات إلی�ھ ف�ي بع�ض       

  .األحكام

وبدراسة ھذا الموضوع تبین لنا أن ھناك فرق ب�ین قی�اس الش�بھ وب�ین قی�اس           

  .لطرد ، وأن قیاس الشبھ نوع مغایر لقیاس غلبة األشباهالعلة، وقیاس ا

وق��د اختل��ف األص��ولیون ف��ي حجیت��ھ وكون��ھ ص��الح للتعلی��ل ب��ھ عل��ي م��ذاھب       

مختلفة فمنھم من قال بأنھ حجة ویصح التعلیل بھ وھو مذھب جمھور األصولیین، ومنھم 

وبعض المالكیة ، من قال بأنھ لیس حجة وال یصح التعلیل بھ وھو مذھب بعض الحنفیة، 

وبعض الشافعیة ، وذھب اإلمام الرازي إلي اعتبار الشبھ فیما یغلب علي الظن أن�ھ من�اط   

للحكم ، بأن یظ�ن أن�ھ مس�تلزم لعل�ة الحك�م ، وذھ�ب اب�ن الحاج�ب إل�ي الق�ول بأن�ھ حج�ة ،             

ویصح التعلیل بھ ولكن مع عدم اعتبار الشبھ من مسالك العلة ، بل البد م�ن إثب�ات علیت�ھ    

سلك آخ�ر م�ن المس�الك م�ا ع�دا مس�لك المناس�بة ، وذھ�ب اإلم�ام الغزال�ي إل�ي أن قی�اس             بم

الشبھ إن تمسك بھ المجتھد كان حجة في حقھ إن حصلت غلبة الظن وإال فال ، وقد استدل 

ك��ل م��ذھب عل��ي م��ا ذھ��ب إلی��ھ بأدلت��ھ ، وبع��د دراس��ة ھ��ذه األدل��ة ومناقش��تھا تب��ین لن��ا أن    

ذھب الجمھور القائل بأن قیاس الشبھ حجة وصالح للتعلی�ل  الراجح من ھذه المذاھب ھو م

  .بھ، ثم تناولنا في ھذا البحث بعض الفروع الفقھیة المخرجة علي قیاس الشبھ

  .قیاس،  الشبھ ، األصولیین،  الفروع، الفقھیة  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

This research deals with a type of measurement called the 
analogy measurement, and he knew it Fundamentalists: attaching 
a branch to an original with a description that you think is 
appropriate without knowing it It is after a thorough search by 
those who are qualified to look at it, and it was written from the 
street to pay attention to it in some provisions. 

By studying this subject, it became clear to us that there is a 
difference between measuring the similarity and measuring the 
cause. And the measure of expulsion, and that the measure of 
likeness is a different type to measure the predominance of 
likeness. The fundamentalists differed in its authenticity and the 
fact that it was valid for explanation on different schools of 
thought . Some of them said that it is an argument and the 
justification for it is valid, and it is the doctrine of the majority of 
the fundamentalists. And some of them said that it is not an 
argument and it is not valid to justify it, and it is the view of some 
of the Hanafis .And some of the Malikis, and some of the Shafi’is, 
and Imam Al-Razi went to consider the similarities in what . It is 
most likely that it is dependent on the ruling, by thinking that it 
necessitates the reason for the ruling, and Ibn .The one who 
obstructs is saying that it is an argument, and it is valid to justify it, 
but without considering the resemblance from .It is one of the 
paths of the cause, rather it must be proven by another path 
except the path of Allah.The occasion, and Imam Al-Ghazali went 
to the point that the analogy of resemblance, if the mujtahid 
adheres to it, was an argument 
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In his right, if there is a preponderance of conjecture, 
otherwise not, and every school has inferred what it went to 

With his evidence, and after studying and discussing these 
evidences, it became clear to us that the most correct of these 
schools of thought is 

The view of the majority that the analogy of resemblance is 
an argument and valid for justification. 

Then, in this research, we dealt with some branches of 
jurisprudence based on analogy. 
Keywords: Measurement, Likeness, Fundamentalists, Branches, 
Jurisprudence. 
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  مقدمة

الحمد هللا العلیم الحكیم ،العلي العظیم ، خلق كل شيء فقدره تقدیرا، وأحكم        
شرائعھ ببالغ حكمتھ بیان�ًا للخل�ق وتبص�یرا، أحم�ده س�بحانھ وتع�الي عل�ي ص�فاتھ الكامل�ة،           

  .وأشكره علي أالئھ السابغة
د یح�ي ویمی�ت   وأشھد أال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ، لھ الملك ولھ الحم�        

صلي اهللا علیھ  -وھو علي كل شيء قدیر،  وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ البشیر الّنذیر 
  .وعلي آلھ وأصحابھ والتابعین لھم بإحسان إلي یوم الدین 

  _: أھمیة الموضوع 
إن القیاس ھو المصدر الرابع من مصادر التشریع اإلسالمي وھو من األدلة      

ریعة اإلسالمیة بعد فقد النصوص الشرعیة التي تدل علیھا ، وھو التي ترتكز علیھا الش
الدلیل الذي یسترسل علي جمیع الوقائع ، لذا وجب االعتناء بھ عنایة خاصة وذلك 

، وال یكتفي بمجرد ولما كانت العلة ھي أحد أركان القیاس بالبحث والتحقیق والدراسة
عتبار والمسالك الدالة علي العلیة ھي باال شھد لھامن دلیل ی بل البد وجودھا في القیاس

  .         بذلك ومن أھمھا الشبھ التي تشھد
لذا أردت ببحثي ھذا أن أبین أھمیة قیاس الشبھ في كونھ دلیال من أدلة        

ثبوت أھم ركن من أركان القیاس أال وھو العلة ،وطریقا من طرق االجتھاد في كل ماال 
  .ني الصواب ویجنبني الزلل فھو ولي ذلك والقادر علیھنص فیھ ، واهللا أسأل أن یلھم

  : خطة البحث 
  .مقدمة، وفصلین، وخاتمة: قسمت ھذا البحث إلي      

  . افتتاحیة البحث، أھمیة الموضوع، وخطة البحث: أما المقدمة فشملت
تعریف قیاس الشبھ لغة واصطالحا ، وبیان حجتھ ، وقیاس : أما الفصل األول  

  :اه، وفیھ ثالثة مباحثغلبة  األشب
  .تعریف قیاس الشبھ لغة واصطالحا ، وفیھ ثالثة مطالب : المبحث األول 
  .تعریف قیاس الشبھ لغة : المطلب األول 
  .تعریف قیاس الشبھ اصطالحا : المطلب الثاني 
  .الفرق بین قیاس الشبھ وبین غیره من أنواع األقیسة : المطلب الثالث 

  .غلبة األشباه  قیاس: المبحث الثاني  
  :حجیة قیاس الشبھ وفیھ مطلبان : المبحث الثالث 

  .مذاھب العلماء في حجیتھ : المطلب األول 
  . أدلة المذاھب وبیان المذھب الراجح : المطلب الثاني 
  :وفیھ مبحثان، أثر قیاس الشبھ في الفروع الفقھیة : الفصل الثاني 
  .تأثر قیاس الشبھ في العبادا: المبحث األول
  .أثر قیاس الشبھ في المعامالت والقضایا المعاصرة: المبحث األول

                                    .وفیھا أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا الباحث :الخاتمة
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  املبحث األول

  تعريف قياس الشبه لغة واصطالحا

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

 س ا فر  
  

مرك��ب إض��افي م��ن كلمت��ین وھ��ي كلم��ة قی��اس وھ��ي     "  قی��اس الش��بھ  " لم��ا ك��ان 
المضاف وكلمة الشبھ وھي المضاف إلیھ كان من  الضروري تعریف كل كلمة علي حدة 
بمعناھا اللغوي واالصطالحي فبدأنا بتعریف المضاف وھي كلمة قیاس في اللغة فالقی�اس  

  .یطلق علي التقدیر مطلقًا: لغة
       

ق��اس الش��يء ، یقیس��ھ ، قیس��ا ، وقیاس��ًا ، واقتاس��ھ ، وقیس��ھ إذا  : " ع��رب ج��اء ف��ي لس��ان ال
  )١(".قدره علي مثالھ ، والمقیاس المقدار 

قاسھ بغیره ، وعلی�ھ ، یقیس�ھ قیس�ًا  وقیاس�ًا ، واقتاس�ھ      : " وجاء في القاموس المحیط      
  )٢("قدره علي مثالھ فانقاس 

       
المساواة بینھما ، والمساواة الزم�ة للتق�دیر ول�ذا ف�ان     والتقدیر ھو نسبة بین شیئین تقتضي 

فالمس�اواة  ی�ھ  س�واء كان�ت المس�اواة حس�یة أم معنو    القیاس ق�د ی�أتي أیض�ًا بمعن�ي المس�اواة      
قست الثوب بالثوب ،  أي ساویتھ بھ ، والمعنویة كقولھم فالن ال یق�اس  : الحسیة  كقولھم 

  )٣(.بفالن أي ال یساویھ في الفضل والشرف 
      
فقد اختلف األصولیون في تعریفھم للقیاس نظرا الختالف  :أما القیاس اصطالحا  

نظرتھم لھ فمنھم من نظر إلیھ علي أنھ من عمل المجتھد ، ومنھم من نظر إلیھ علي أنھ 
دلیل شرعي مستقل نصبھ الشارع الستنباط األحكام الشرعیة وسأكتفي بتعریف واحد لكل 

   فضل التعریفات للقیاس باعتباره من عمل المجتھد ھو تعریففریق لعدم اإلطالة  ولعل أ

                                      
  .دار صادر بیروت: ط ٦/١٨٧) قیس (لسان العرب مادة : یراجع ) (١
 ٢٦٩) ق ي س(دار الكتب العلمیة ، ، المصباح المنیر مادة : ط ٢/٣٨١القاموس المحیط ) (٢
  .مكتبة لبنان : ط ٢٣٣) ق ي س ( صحاح مادة المكتبة العصریة  ، مختار ال:ط

دار الكتب :ط ٣/٣دار الفكر، مناھج العقول  : ط ٢/٢٤٦فواتح الرحموت مع المستصفي للغزالي ) (٣
  ١١د عبد السالم عفیفي ص.مكتبة العبیكان ، بحوث في القیاس أ: ط ٤/٥العلمیة، شرح الكوكب المنیر 
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بأنھ إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكھما في علة : )١(القاضي البیضاوي
  )٢(.الحكم عند المثبت

ومن أھم التعریفات وأفضلھا للقیاس باعتب�اره دل�یال ش�رعیا مس�تقال ھ�و تعری�ف        
  )٤(.صل في علة حكمھبأنھ مساواة فرع األ: )٣(ابن الحاجب

   
وأما كلمة الشبھ في اللغة وھي المضاف إلیھ  فھو المثل ویجم�ع عل�ي أش�باه ج�اء     

الشبھ ، والشبھ ، والشببھ المثل والجمع أشباه ، وأشبھ الشيء بالشيء : " في لسان العرب 
  )٥(" .ماثلھ ، وفي المثل من أشبھ أباه فما ظلم ، وأشبھ الرجل أمھ إذا عجز وضعف 

الشبھ والشبیھ مثل كریم ، والشبھ مثل ، والشبھ مثل : " اء في المصباح المنیروج
حمل المشابھة ،وشبھت الشيء بالشيء أقمتھ مقامھ لص�فة جامع�ة بینھم�ا ،وتك�ون الص�فة      

نح��و ھ��ذا ال��درھم كھ��ذا ال��درھم ، وھ��ذا الس��واد كھ��ذا الس��واد    : ذاتی��ة ، ومعنوی��ة  فالذاتی��ة  
أي في شدتھ ، وزید كعمرو أي في قوتھ وكرمھ وشبھھ وقد  نحو زید كاألسد: والمعنویة 

ل ال�درھم  نحو الغائب كالمعدوم ، والث�وب كال�درھم ، أي قیم�ة الث�وب تع�اد     : یكون مجازًا 
  )٦(.الولد أباه إذا شاركھ في صفھ من صفاتھ في قدره، وأشبة

  
یل ھ���و الوص���ف ال���ذي ال یثب���ت مناس���بتھ إال ب���دل   :أم���ا تعری���ف الش���بھ ف���ي االص���طالح   

  )٧(.منفصل
  

                                      
علي الشیرازي أبو سعید أو أبو الخیر ناصر الدین البیضاوي  ھو عبداهللا بن محمد بن: البیضاوي ) (١

منھاج الوصول إلي علم : (قاضي مفسر ، ولد في المدینة البیضاء بفارس قرب شیراز ، من مؤلفاتھ 
وغیر ذلك كثیر ، توفي سنة ) األصول ، وشرح المطالع في المنطق ، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل 

  .٣/٣١٣، البدایة والنھایة،  ٤/١١٠، األعالم  ٥/٣٩٢الذھب  شذرات: ینظر .  ـھ ٦٠٦
  .منھاج الوصول إلي علم األصول مع نھایة السول لإلسنوي) (٢
ھو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن یونس ، یلقب بجمال الدین ، ویكني بأبي بكر ، : ابن الحاجب ) (٣

 ـھ ٥٧٠یة ولد بإسنا من صعید مصر سنة وشھرتھ ابن الحاجب ، فقیھ مالكي من كبار العلماء بالعرب
منتھي السول واألمل في علمي األصول والجدل ، مختصر المنتھي في األصول ، الكافیة ( :من مؤلفاتھ 

،  ٢/١٣٤، بغیة الوعاة  ٤/٢١١، ینظر األعالم .ھأ ٦٤٦توفي سنة ) في النحو ، والشافیة في الصرف 
  . ١٥٥/ ١٣البدایة والنھایة 

  .  ٢٠٤/ ٢منتھي مع شرح العضد مختصر ال) (٤
  .٥٠٣/ ١٣) شبھ ( ٠لسان العرب مادة ) (٥
  ط ٣٣٤ص ) أشبھ ( ، المعجم الوجیز مادة  ١٥٩ص )ش ب ه  ( المصباح المنیر مادة ) (٦
  .السعودیة  –دار المدني : ط ٣/١٣٢ینظر بیان المختصر ) (٧



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

      

- ٢١٢٧ -  
 

ب اطا  

  رف س ا  اطح

الجمع بین الفرع واألص�ل  بوص�ف م�ع    : فقال معني التشبیھ  )١(عرفھ اإلمام الغزالي     
  .االعتراف بأن ذلك الوصف علة الحكم 

مسح ال�رأس ال یتك�رر تش�بیھا ل�ھ بمس�ح الخ�ف         )٢(وذكر عدة أمثلة منھا قول أبي حنیفة 
  )٣(.مم ، والجامع أنھ مسح فال یستحب فیھ التكرار قیاسا علي التیمم ومسح الخفوالتی

قیاس الشبھ ھو أن یحمل الفرع علي األصل بضرب م�ن الش�بھ   : فقال   )٤(وعرفھ الباجي
  )٥(. ،وھذا مثل استداللنا علي أن العبد یملك بأنھ آدمي حي فجاز أن یملك كالحر

رجح منھا االصطالح األخیر وقال عنھ بأنھ أقربھا إلي عدة تعریفات  )٦(وذكر اآلمدي    
إلي قواعد اإلصول وھو ما ذھب إلیھ أكثر المحققین ،ویلیھ في القرب مذھب القاضي أبي 

  )٧(.بكر الباقالني

                                      
لدین اإلمام أبو حامد الغزالي ، ولد ھو محمد بن محمد بن أحمد ، حجة اإلسالم زین ا: الغزالى) (١

وأخذ عن إمام الحرمین والزمھ حتي صار أنظر أھل زمانھ وأفقھ أقرانھ لھ  ـھ٤٥٠بطوس سنة 
مصنفات كثیرة منھا إحیاء علوم الدین ، والمستصفى ، والمنخول ، وشفاء الغلیل وغیرھا كثیر ، توفي 

  .ھـ ٥٠٥سنة 
  ٧/٢٢،، ط عیسي البابي الحلبي ، األعالم  ٦/١٩١السبكي  طبقات الشافعیة الكبرى البن: یراجع  

  .ط دار الغد ١٢/٦٧١ط دار الفكر ، البدایة والنھایة  ٤/١٠ط دار العلم للمالیین ، شذرات الذھب   
ھو اإلمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت التمیمي ، بالوالء الكوفي الفقیھ المجتھد المحقق إمام الحنفیة ) (٢

ه نشأ بھا وتفقھ علي حماد  ٨٠ب المشھور وھو أحد األئمة األربعة ، ولد بالكوفة سنة وصاحب المذھ
بن سلیمان ، من مؤلفاتھ لھ مسند في الحدیث جمعھ تالمیذه والمخارج في الفقھ رواه عنھ تلمیذه أبو 

نھایة ، البدایة وال ٥/٢٥٧، األعالم  ١/٢٢٧ببغداد ،  یراجع شذرات الذھب  ـھ١٥٠ یوسف ، توفي سنة
١٠/٥٩٩ ،  
  .، ط دار الفكر ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ٢/٣١١المستصفي ) (٣
ھو سلیمان بن خلف بن سعید بن أیوب بن وارث األندلسي المالكي الباجي ولد في بیطلیوس مدینة )  (٤

ندلس من مؤلفاتھ ثم رحل إلي باجة وأقام بھا وتتلمذ علي كبار علماء األ ـھ ٤٠٣كبیرة في األندلس سنة 
  .  ـھ ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام األصول ، وكتاب المنتقي في شرح الموطأ توفي سنة 

ط  ١٧٣، ط عبد الحمید أحمد حنفي ببیروت أصول الفقھ تاریخھ ورجالھ  ١/٢٦٥الفتح المبین : یراجع 
  .دار المریخ 

  .ط دار الغرب اإلسالمي ٢/٦٣٥إحكام الفصول للباجي ) (٥
ھو سیف الدین أبوالحسن علي بن أبي علي الحنبلي ، ثم الشافعي صاحب اإلحكام ومنتھي السول : مدىاآل) (٦

  .   ـھ ٦٣١وغیرھا تفنن في علوم النظر ،وكان من أذكیاء العالم ،توفي سنة 
، ط عیسي البابي  ٣٠٦/  ٨، طبقات الشافعیة  ١١٢/ ١٣، البدایة والنھایة  ٥/١٣٤شذرات الذھب : ینظر  

  لبيالح
أبو بكر البا قالني ھو محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم أبو بكر البا قالني البصري المالكي     األصولي ) (٧

المتكلم صاحب التصا نیف المفیدة في علم الكالم الملقب بسیف السنة ولسان األمة ، من مؤلفاتھ شرح اإلبانة ، 
،  ١/٢٣٣، الفتح المبین  ٣/١٦٨شذرات الذھب : نظر ، ی. ـھ٤٠٣واإلرشاد والتقریب وغیرھا ، توفي سنة 

  .ط دار صادر  ٤/٢٦٩وفیات األعیان 
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ومنھم من من فسره بما یوھم المناسبة م�ن غی�ر اط�الع علیھ�ا وذل�ك      : "فقال اآلمدي      
  .تظھر فیھ المناسبة ، أو ال تظھر فیھ المناسبة أن الوصف المعلل بھ ال یخلو إما أن 

فإن ظھرت فیھ المناسبة بوقوف من أھل معرفة المناسبة علیھا وذلك بأن یكون   
ترتیب الحكم علي وفقھ مما یفضي إلي تحصیل مقصود من المقاصد المبنیة من قبل فھ�و  

  .المناسب
فإم�ا أن یك�ون م�ع ذل�ك      وإن لم تظھر فیھ المناسبة بعد البحث التام ممن ھو أھلھ 

مما لم یؤلف من الشارع االلتفات إلیھ في شیئ من األحكام ، أو ھو مما ألف من الش�ارع  
  .االلتفات إلیھ في بعض األحكام 

وھو مما لم یؤل�ف م�ن الش�ارع االلتف�ات إلی�ھ ف�ي ش�يء م�ن         : فإن كان من األول 
  . األحكام فھو الطردي الذي ال التفات إلیھ 

و قال الشافعي م�ثًال ف�ي إزال�ة النجاس�ة بم�ائع ال تبن�ي القنط�رة عل�ي         ما ل: ومثالھ 
  .جنسھ فال تجوز إزالة النجاسة بھ كالدھن

وكم��ا ل��و عل��ل ف��ي مس��ألة م��ن المس��ائل ب��الطول والقص��ر والس��واد والبی��اض         
وھ��و مم��ا أل��ف م��ن الش��ارع االلتف��ات إلی��ھ ف��ي بع��ض   : ونحوھم��ا        وإن ك��ان الث��اني 

الشبھي،  ذلك ألنھ ب�النظر إل�ي ع�دم الوق�وف عل�ي المناس�بة فی�ھ بع�د البح�ث          األحكام فھو 
یجزم المجتھ�د بانتف�اء مناس�بتھ ، وب�النظر إل�ي اعتب�اره ف�ي بع�ض األحك�ام یوج�ب إیق�اف            
المجتھد عن الجزم بانتفاء المناسبة فی�ھ، فھ�و مش�ابھ للمناس�ب ف�ي أن�ھ غی�ر مج�زوم بنف�ي          

ن�ھ غی�ر مج��زوم بظھ�ور المناس��بة فی�ھ ، فھ��و دون     المناس�بة عن�ھ ، ومش��ابھ للط�ردي ف��ي أ   
  .المناسب وفوق الطردي ، ولعل المستند في تسمیتھ شبھا إنما ھو ھذا المعني

في مسألة إزالة النجاسة طھارة تراد ألجل الصالة ، فال : ومثالھ قول الشافعي  
الماء فیھا  تجوز بغیر الماء كطھارة الحدث ، فإن الجامع ھو الطھارة ،ومناسبتھا لتعیین

بعد البحث التام غیر ظاھرة وبالنظر إلي كون الشارع اعتبرھا في بعض األحكام كمس 
  . المصحف، والصالة، والطواف یوھم اشتمالھا علي المناسبة

بأنھ الجمع بین األصل والف�رع بم�ا ال یناس�ب    :  وعرفھ القاضي أبوبكر الباقالني
  )١(.الحكم  ، ولكن یستلزم ما یناسب الحكم

بأنھ م�ا مناس�بتھ لیس�ت لذات�ھ ب�ل بش�بھھ فیحت�اج إل�ي         : فقال  )٢(عرفھ ابن الھمامو
  )٣(.المثبت

                                      
  .ط المكتب اإلسالمي ٢٦٩/ ٣اإلحكام لآلمدي ) (١
  ھو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود بن حمید الدین المعروف بابن الھمام : ابن الھمام) (٢
ه ،وتعلم بالقاھرة ، من مؤلفاتھ التحریر في أصول  ٧٩٠یة عام من علماء الحنفیة ،ولد  باإلسكندر   

، الفتح ٦/٢٥٥األعالم  : یراجع . ه   ٨٦١الفقھ ، زاد القدیر في الفقھ ، والرسالة في النحو ، توفي سنة 
  . ٣/٣٦المبین 

  .ط دار الكتب العلمیة ٤/٥٣تیسیر التحریر ) (٣
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بأنھ تردد الفرع بین أص�لین ش�بھھ بأح�دھما ف�ي األوص�اف       )١(وعرفھ ابن النجار
  )٢(.أكثر

وب��النظر ف��ي ھ��ذه التعریف��ات لقی��اس الش��بھ نج��د أن جلھ��ا ال یخل��و م��ن مق��ال        
قیاس الشبھ ھو إلحاق فرع بأصل بوصف تظن فیھ المناس�بة م�ن   ولعل التعریف المختار ل

غیر اطالع علیھا، بعد البحث التام ممن ھو أھل لالط�الع علیھ�ا ، وق�د أل�ف م�ن الش�ارع       
  .االلتفات إلیھ في بعض األحكام 

وھو مأخوذ من التعریف الذي ذكره اآلمدي في اإلحكام وقال عنھ بأنھ أقرب      
  . األصول ، وھو الذي ذھب إلیھ أكثر المحققین التعریفات إلي قواعد 

  :ورجحھ األستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن وذلك لعدة أمور
  .وجود أركان القیاس فیھ مستوفاة  -١
تمیی��زه ب��ین المناس��ب والط��ردي ، فلیس��ت المناس��بة فی��ھ متحقق��ة كالمناس��ب،       -٢

  . ولیست مستبعدة كالطردي 
بھ الص�وري ، والحكم�ي ، والمقص�دي، وغلب�ة     اشتمالھ عل�ي أقس�ام قی�اس الش�     -٣

  األشباه والتحقیق والتقریب وغیرھا 
اشتمالھ علي ما في غیره من التعاریف من المعاني ، وكثیر منھ�ا ھ�ي بمثاب�ة     -٤

  )٣(.الشرح لبعض ما في ھذا التعریف 

  اطب اث

واع ان أ ره نو س ا ن رقا  

  .لب أردت أن أبین الفرق بین قیاس الشبھ ، وقیاس العلة ، وقیاس الطردفي ھذا المط     
  .ویظھر الفرق بین ھذه األقسام بذكر تعریفاتھا وضرب األمثلة علیھا

قیاس العل�ة وھ�و أن نعل�م الوص�ف ال�ذي جع�ل عل�ة للحك�م ویغل�ب           :القسم األول 
المناسبة ثابتة ووقفن�ا  علي ظننا اشتمال ذلك الوصف علي مناسبتھ للحكم ، وذلك ألن تلك 

                                                                )٤(.علیھا باألدلة واألمارات
مناس��بة ش�دة الخم��ر للتح�ریم ، ومناس�بة الزن��ا للح�د ، ومناس��بة      :وم�ن أمثلت�ھ       

     .  السرقة  للقطع، وھذا القسم صحیح ویحتج بھ باتفاق عند القائلین بالقیاس 

                                      
بن شھاب الدین أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي ھو تقي الدین البقاء محمد : ابن النجار ) (١

  المصري
بمصر ونشأ بھا برع في العلوم الشرعیة وبخاصة الفقھ  ٨٩٨الحنبلي الشھیر بابن النجار ، ولد سنة 

  واألصول من مؤلفاتھ منتھي اإلرادات في جمع المقنع مع التنقیح ، شرح الكوكب المنیر ، 
  ط مكتبة المثني ٨/٢٧٦معجم المؤلفین  ٦/٦عالم األ: یراجع  .  ـھ ٩٧٢توفي سنة 

  .ط مكتبة العبیكان ٤/١٨٧شرح الكوكب ) (٢
  ، ١٥٣د محمود عبد الرحمن .، دروس في القیاس عند األصولیین أ ٣/٢٩٦اإلحكام لآلمدي ) (٣

  .٤/٢٣١٦اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
  .٤/٢٣١٥تحاف ذوي البصائر، إ ٣/٨٦٩، روضة الناظر  ٤/٤اإلحكام لآلمدي ) (٤
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قی��اس الط��رد وھ��و أن نعل��م أن ھن��اك وص��فًا ولك��ن نعل��م أن��ھ ال    :   القس��م الث��اني
مناسبة بینھ وبین الحكم ، وعرفنا ذلك بعد استقرائنا وتتبعن�ا لمص�ادر وم�وارد الش�ریعة ،     

  )١(.وأن الشارع ال یلتفت إلي مثل تلك األوصاف وال یعتبرھا 
وجب��ت علی��ھ الكف��ارة ألن��ھ ك��ان   إن األعراب��ي ق��د: أن یق��ول قائ��ل : وم��ن أمثلت��ھ  

  .                                               طویًال أو أسمر، أو قصیرا 
  .مر ، أو لكونھا معبأة في زجاجات ححرمت الخمرة لكون لونھا أ: ائل  أو یقول ق

ي أن�ھ ال تبن�  : الخل مائع ال یصح أن تزال بھ النجاسة ، وعل�ل ذل�ك بقول�ھ    : أو یقول قائل 
علیھ القناطر ، وال یصطاد فیھ السمك ، وال تج�ري فی�ھ الس�فینة ، فك�ان ف�ي ذل�ك كال�دھن        
فإنھ ال تصح إزالة النجاسة ب�ھ باالتف�اق ، بخ�الف الم�اء فإن�ھ تبن�ي القن�اطر عل�ي جنس�ھ ،          

  .ویصطاد فیھ السمك ، وتجري فیھ السفینة ، فیصح أن تزال بھ النجاسة
ك األمثلة السابقة ال مناسبة فیھا للحكم أصًال، فتلك األوصاف التي ذكرت في تل  

  . حیث إن الشارع لم یعتبرھا ، ولم یلتفت إلیھا ، وھذا القسم باطل عند أكثر العلماء
قی�اس الش�بھ وھ�و ال�ذي ت�ردد بالش�بھ ب�ین القس�مین األول�ین وھم�ا            :القسم الثال�ث  

ي ظنن��ا مناس��بة المناس��ب والط��ردي ، فھ��و ق��د أش��بھ الط��ردي م��ن حی��ث إن��ھ ل��م یغل��ب عل��  
الوصف للحكم واشتمالھ علي المصلحة ، ألن الطردي مقطوع بخلوه عن المناسبة ، وھو 

  قد أشبھ المناسب أي قیاس العلة من 
حی��ث أنن��ا ق��د ظنن��ا فی��ھ المناس��بة واش��تمالھ عل��ي المص��لحة ، فل��م نقط��ع   بانتف��اء     

  .المناسبة، ألن المناسب قد غلب علي ظننا اشتمالھ علي المصلحة 
أن قی��اس الش��بھ ھ��و ال��ذي ق��د ت��وھم اش��تمالھ عل��ي مص��لحة   : وی��تلخص م��ن ذل��ك 

الحكم، وظن ذلك مع عدم االطالع علي عین تل�ك المص�لحة ، ورأین�ا الش�ارع ق�د اعتب�ره       
  . في بعض األحكام

الجم�ع ب�ین مس�ح ال�رأس ، ومس�ح الخ�ف ، ف�ي نف�ي تك�رار المس�ح           : ومن أمثلت�ھ  
  .والوصف كونھ ممسوحًا 

ال��رأس ممس�وح ف�ي الطھ�ارة ف��ال یس�ن تك�راره كمس��ح      : ابل�ة والحنفی�ة   فقال�ت الحن 
  .الخف 

مس�ح ال�رأس أص�ل ف�ي طھ�ارة الوض�وء       : أما الشافعیة فقد خالفوا في ذلك فق�الوا  
  .وسنبین ذلك فیما یأتي  )٢(فیسن وھذا القسم اختلف العلماء في حجیتھ وصحتھ،

                                          

                                      
  .المراجع السابقة) (١
  ، اإلحكام لآلمدي  ٣/٨٧٠ط دار الوفاء ، روضة الناظر  ٥٦٣/ ٢البرھان في أصول الفقھ ) (٢
ط دار الحدیث، إتحاف ذوي  ٣٢٢، أصول الشیخ   الخضري ص  ٣٢٦إرشاد الفحول ص  ٣/٢٩٦ 

  .٢٣١٥/ ٤البصائر بشرح روضة الناظر 
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  الثاني املبحث

  قياس غلبة األشباه

  :تعریف قیاس غلبة األشباه 
ف���رع ب���ین أص���لین ش���بھھ بأح���دھما ف���ي   بأن���ھ ت���ردد :عرف���ھ بع���ض األص���ولیین 

  )١(.األوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من اآلخر
تردد الفرع في مشابھتھ أصلین ، أحدھما یشبھھ في الصورة واآلخ�ر  ھو : وقیل 

  )٢(.بالمشابھة في الحكم فال خالفیشبھھ في المعني ، وعبر بعضھم 
ھ�و أن یت�ردد   : م�ن الحنابل�ة فق�اال      )٤(عقی�ل ب�ن  ا، و )٣(وعرفھ القاضي أبو یعل�ي 

الفرع بین أصلین حاظر ، ومبیح ، ویكون شبھھ بأحدھما أكثر ، نحو أن یشبھ المبیح في 
  )٥(.ثالثة أوصاف، ویشبھ الحاظر في أربعة فنلحقھ  بأشبھھما بھ

لمناط الموجود في الفرع قد وجد في كل واحد من األصلین إال أنھ وعلي ھذا فا  
یشبھ أحدھما في أوصاف ھي أكث�ر م�ن األوص�اف الت�ي بھ�ا مش�ابھتھا للوص�ف اآلخ�ر ،         

  )٦(.فبلحق الفرع باألصل الذي شبھھ بھ أكثر 
  

العبد المقتول خطأ ھل تجب فیھ الدیة أم القیمة ؟ لم یرد ن�ص ب�ذلك،    :ومثال ذك 
  . ھنا تردد بین أصلین فالفرع 

الحر ، إذ العبد یشبھ الحر في كونھ نفسًا أو إنسانًا یجري علیھ التكلی�ف   :أحدھما 
ویث�اب ویعاق�ب ، ومقتض��ي قی�اس العب��د عل�ي الح�ر أن تج��ب فی�ھ الدی��ة ، وال ی�زاد علیھ��ا        

  . سواء أكانت الدیة أقل من القیمة أو أكثر منھا 

                                      
، ط دار الفض�یلة ،ودار     ٧٢١/ ٢، المس�ودة   ٢/٣٤٥، المحص�ول    ١٨٧/ ٤المنی�ر   شرح الكوكب) (١

  . ٣٢٦ابن حزم ، إرشاد الفحول ص 
ط مطبع��ة  ٢١٢األص�ول للتلمس��اني ص  ط مؤسس��ة الرس�الة ، مفت��اح   ٤٧٩التمھی�د ل��أل س�نوي ص   ) (٢

  .السعادة 
المع�روف   ـھ�  ٣٨٠یعلي ، ولد سنة  ھو محمد بن الحسین بن خلف الفراء ، یكني بأ أبي: أبو یعلي ) (٣

   ـھ ٤٥٨الكبیر ، الفقیھ الحنبلي ، األصولي المحدث ، من مؤلفاتھ أحكام القرآن ، توفي سنة  بالقاضي
  ٩٤/ ١٢، البدایة والنھایة  ٣٠٦/ ٣شذرات الذھب : یرا جع 

، ویع�رف   ـھ�  ٤٣١ھو علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي أبو الوفاء ، ول�د س�نة   :عقیل ابن ) (٤
ت�وفي  الحج�ة ، م�ن مؤلفات�ھ كت�اب الفن�ون      عقیل ، عالم العراق ، وش�یخ الحنابل�ة ببغ�داد ، ك�ان ق�وي      بابن 

  .٤١٣، طبقات الحنابلة ص  ٣٥/ ٤شذرات الذھب : یراجع .  ـھ ٥١٣رحمھ اهللا سنة 
  ط  مكتبة الرشد ٢/٥٥ط  دار الكتب العلمیة ، الواضح في أصول الفقھ  ٣٤٨/  ٤العدة ألبي یعلي ) (٥
 ، بح��ث ف��ي مجل��ة كلی��ة العل��وم   ٢٢١ قی��اس الش��بھ عن��د األص��ولیین لل��دكتور ض��یاء الزوبع��ي  ص   ) (٦

  اإلسالمیة العدد السادس عشر
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، إذ العب�د یش�بھ الف�رس وس�ائر المملوك�ات       الفرس وس�ائر المملوك�ات   :وثانیھما 
في كونھ م�اًال مملوك�ًا متقوم�ًا ف�ي األس�واق ، ومقتض�ي قیاس�ھ عل�ي الف�رس أو غی�ره م�ن            
المملوكات أن تجب فیھ القیمة بالغة ما بلغ�ت ، س�واء أكان�ت أق�ل م�ن الدی�ة أو أكث�ر منھ�ا         

المقت�ول بس�ائر األم�وال     ویعتبر الشبھ في الحكم ال في الحقیقة ولھ�ذا رجح�وا إلح�اق العب�د    
  )١(.المملوكة في لزوم قیمتھ علي القاتل بجامع أن كل واحد منھما یباع  ویشتري

المذي ھل ھو طاھر أم نجس ؟ فنجد أن ھذا الفرع یتردد بین : ومن أمثلتھ أیضًا 
  . أصلین 

البول إذ المذي یشبھھ في كونھ خارجًا م�ن الف�رج وال یخل�ق من�ھ الول�د       :أحدھما 
أن یك�ون   الب�ول  یجب منھ الغسل ، وإنما یجب من�ھ الوض�وء ، ومقتض�ي قیاس�ھ عل�ي     وال 

  . نجسًا كالبول 
المن��ي ، فالم��ذي یش��بھھ ف��ي كون��ھ خارج��ًا م��ن الف��رج تخللت��ھ الش��ھوة      :وثانیھم��ا 

  )٢(.وخرج أمامھا، ومقتضي قیاسھ علي المني أن یكون طاھرًا كالمني
ب��ین أص��لین وك��ان یش��بھ أح��دھما ف��ي     وق��د اختل��ف العلم��اء فیم��ا إذا ت��ردد الف��رع   

الص�ورة ویش��بھ اآلخ��ر ف��ي الحك�م كم��ا ف��ي المث��الین الس�ابقین ، فھ��ل یلح��ق باألص��ل ال��ذي    
  . یشبھھ في الصورة ، أم باألصل الذي یشبھھ في الحكم ؟ علي ثالثة أقوال 

  أنھ یلحق باألصل الذي یشبھھ  )٣(وھو المنقول عن اإلمام الشافعي: القول األول 
حكم ، ولھذا ألح�ق الش�افعي العب�د المقت�ول خط�ًأ بس�ائر المملوك�ات ف�ي  ل�زوم قیمت�ھ           في ال

  .علي القاتل وإن زادت علي الدیة والجامع أن كًال منھما مال  مملوك یباع ویشتري 
أن��ھ یلح��ق   )٥(وأحم��د )٤(وھ��و المنق��ول ع��ن اإلم��امین أب��ي حنیف��ة   :  الق��ول الث��اني 

م م�ن ذل�ك أال ی�زاد ف�ي العب�د المقت�ول خط�ًأ عل�ي         باألصل الذي یشبھھ في الصورة ، ویلز
الدیة ، ولھذا أوجب اإلمام أحمد التشھد األول قیاسًاعلي التشھد الثاني ، لكون�ھ یش�بھھ ف�ي    

  . الصورة 

                                      
 ٣/٨٧، نھای�ة الس�ول    ٤٧٩س�نوي ص  ، التمھی�د لإل  ٣/٢٩٤، اإلحكام لآلم�دي   ٢/٣٤٥المحصول ) (١

  .   ٢٣٧السالم عفیفي ص بحوث في القیاس واألدلة المختلف فیھا للدكتور عبد
، أص�ول   ٢٣٧ر عبدالس�الم عفیف�ي ص   ، بح�وث ف�ي القی�اس لل�دكتو     ٤/١٨٨شرح الكوك�ب المنی�ر   ) (٢

  ط المكتبة األزھریة للتراث ٤/١٠٢الفقھ للشیخ زھیر 
افع بن السائب بن عب�د الیزی�د   ھو أبو عبداهللا محمد بن إدریس ابن عباس ابن عثمان بن ش: الشافعى) (٣
ن عبدالمطلب بن عب�د من�اف ب�ن قص�ي القرش�ي ، المطلب�ي نس�یب رس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ           ھاشم ببن 

بغ�زة عل�ي األرج�ح وحم�ل منھ�ا إل�ي مك�ة ، م�ن مؤلفات�ھ كت�اب األم ، واألم�الي              ـھ�  ١٥٠وسلم ولد سنة 
،  ٢/٩ش�ذرات ال�ذھب   : یراج�ع  .    ـھ�  ٢٠٤الكبري ، والرسالة ، والمس�ند وغیرھ�ا كثی�ر ، ت�وفي س�نة      

  . ٢٥٧/ ٥، األعالم  ١/١٩٢قات الشافعیة الكبري طب
  .سبقت ترجمتھ في البحث : حنیفة أبو ) (٤
م�روزي ، ث�م البغ�دادي ،    ھو أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الزھلي الش�یباني ال : أحمد بن حنبل) (٥

، وك�ان إمام�ا ف�ي      ، وأخذا الفقھ عن جماع�ة أجلھ�م اإلم�ام الش�افعي      ـھ ١٦٤اإلسالم ، ولد سنة أحد أئمة 
  .  ـھ ٢٤١الفقھ والحدیث والناسخ والمنسوخ ، توفي سنة 

  . ١٩٢/ ١، األعالم  ٢/٤٣١، تذكرة الحفاظ  ٢/٩٦شذرات الذھب : یراجع 
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إنھ الحق ، أنھ متي حصلت : " فقال  )١(وھو اختیار اإلمام الرازي :القول الثالث 
زم لما ھو علة لھ صح القی�اس مطلق�ًا ، س�واء    المشابھة فیما یظن أنھ علة للحكم ، أو مستل

   )٢(".أكانت المشابھة في الصورة أم في الحكم 
ھذا وقد اختلف األصولیون في قیاس غلبة األشباه ھل ھو داخ�ل ف�ي قی�اس الش�بھ أي          

قسم من أقسامھ ، أم ھو نفسھ أي قیاس الشبھ ، أو ھو قس�یم لقی�اس الش�بھ ، أي ن�وع آخ�ر      
  .شبھ علي ثالثة أقوال مغایر لقیاس ال

إن قی��اس غلب��ة األش��باه ھ��و نفس��ھ قی��اس الش��بھ ، وب��ھ ق��ال بع��ض     : الق��ول األول 
: األصولیین ولذلك ذكروا من مسالك العلة الشبھ ، لك�ن عن�د تع�ریفھم لقی�اس الش�بھ ق�الوا       

ھو أن یتردد فرع بین أصلین لمشابھتھ لكل منھما فیلحق بأكثرھم�ا ش�بھا ، وعلی�ھ فتك�ون     
ف شبیھة فق�ط ، وبن�اء علی�ھ فقی�اس غلب�ة األش�باه م�ن قی�اس الش�بھ فق�ط ، ویك�ون            األوصا

     )٣(.بینھما العموم والخصوص المطلق
  إن قیاس غلبة األشباه داخل في قیاس الشبھ ، أي قسم من أقسامھ : القول الثاني 

وبھ قال بعض األصولیین ، وعلیھ تكون األوصاف مناس�بة ت�ارة ، وش�بیھة ت�ارة     
وبین ك�ل   فتارة تكون من قیاس الشبھ ، وتارة تكون من قیاس العلة ،ویكون بینھ أخري ،

  )٤(.العموم والخصوص الوجھي  منھما
إن قی��اس غلب��ة األش��باه ن��وع آخ��ر غی��ر قی��اس الش��بھ ، وأن تل��ك    : الق��ول الثال��ث 

األوصاف الب�د أن تك�ون مناس�بة ، وب�ھ ق�ال بع�ض األص�ولیین وعلی�ھ فتك�ون األوص�اف           
ط ، فھو من قیاس العلة وبینھ وب�ین قی�اس العل�ة العم�وم والخص�وص المطل�ق ،       مناسبة فق

  وبینھ وبین قیاس الشبھ التباین 

                                      
  محمد بن عمر بن الحسن بن  الحسین أبو عبد اهللا فخر الدین الرازي القرشي :الرازى ھو) (١
مانھ في المنقول والمعقول ، المفسر المتكلم ، ولد في التمیمي ، والطبرستاني  األصل أوحد ز  

من مؤلفاتھ تفسیر كبیر سماه مفاتیح الغیب ، وكتاب المحصول في علم األصول ، /  ـھ ٥٤٤رمضان 
طبقات الشافعیة : ، یراجع  ـھ ٦٠٦ونھایة العقول ، والمنتخب وغیرھا ، توفي یوم عید الفطر سنة 

  ٣١٣/ ٦األعالم  .  ٤٨/ ٢، الفتح المبین   ٨١/ ٨الكبري 
، بحوث في القیاس للدكتور عبد  ٣/٤١، البحر المحیط  ٣/٨٧، نھایة السول  ٢/٣٤٥المحصول ) (٢

  .٢٣٨السالم عفیفي ص 
للتلمساني ط دار الصفوة ، مفتاح الوصول ،  ٥/٢٣٣، البحر المحیط  ٤/١٨٧شرح الكوكب المنیر ) (٣

  .٢٣ ٢للدكتور ضیاء الزوبعي ص ، ط مطبعة السعادة ، قیاس الشبھ  ٢١٢ص 
  .٢٢٤ط  مصطفي البابي الحلبي ، قیاس الشبھ للزوبعي  ٢٨٧/ ٢حاشیة العالمة البناني ) (٤
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ف�ي ش�رحھ للمنھ�اج عل�ي أن قی�اس غلب�ة        )١(وبناء علي ھذا جري اإلمام اإلسنوي
  )٢(.األشباه نوع آخر مغایر لقیاس الشبھ ، وأن تلك األوصاف البد أن تكون مناسبة

  . قیاس الشبھ ، وقیاس غلبة األشباه یكون من وجھین والفرق بین 
إن قیاس الشبھ أو الوصف الشبھي یعتبر طریقًا م�ن ط�رق إثب�ات غی�ر      :أحدھما 
  .الوصف المناسب

أما قیاس غلبة األشباه فإنھ یختلف عنھ ، فقد یوجد فیھ الوصف المناسب لكن      
  . تنازع فیھ أصالن كما ذكرنا
ل وص�ف ظھ�ر كون�ھ مناط�ًا     أما ك: " في آخر ھذه المسألة   )٣(قال اإلمام الغزالي

  )٤(.تباعھ من قبیل قیاس العلة  ، ال من قبیل قیاس الشبھللحكم فا
إن قیاس غلب�ة األش�باه ال خ�الف ف�ي حجیت�ھ كم�ا ن�ص عل�ي ذل�ك غی�ر            :ثانیھما 

  . واحد من األصولیین ، بخالف قیاس الشبھ فقد اختلفوا في حجیتھ
  

إذا ت��ردد ف��رع ب��ین مش��ابھة أص��لین ،  : "  م اإلس��نوي ف��ي التمھی��دم��ااالفق��د ق��ال 
أحدھما یشبھھ في الصورة واآلخر یشبھھ في المعني ، وعبر عنھ بعض�ھم بالمش�ابھة ف�ي    

  " .الحكم فال خالف 
إن ذلك حجة لتردده بین قیاسین مناسبین ول�ذلك  : " ونقل أیضًا عن الغزالي قولھ 

  )٥(".سمي قیاس غلبة االشتباه 
ھ��ذا ف��رق دقی��ق خف��ي عل��ي كثی��ر م��ن العلم��اء ، وم��ن ھن��ا ج��اء ق��ول بع��ض             و
  :األصولیین
  )٦(.لست أري في مسائل األصول مسألة أغمض من ھذه( 

                                        
  
  

  

                                      
براھیم األموي الشیخ جمال ھو اإلمام عبدالرحیم بن الحسن علي بن عمر بن علي بن ا: اإلسنوى) (١

ه بإسنا ، ثم قدم إلي القاھرة  ٧٠٤سنة  أبو محمد اإلسنوي ، ولد في العشر األخیر من ذي الحجةالدین 
الفروع علي  ، وأخذا العلم عن جمع كبیر من أئمة عصره ، من مؤلفاتھ التمھید في استخراج ٧٢١سنة 

   ـھ ٧٧٢األصول ، نھایة السول ، وغیرھا كثیر ، توفي سنة 
           .  ٢/٢١٧، الفتح المبین  ٦/٣٣٥، شذرات الذھب  ٦٠/ ٦األعالم : یراجع  

 ٤٧٩، التمھید  لإلسنوي ص  ٨٥/  ٣، شرح البدخشي  ٥٧٢/ ٢، البرھان  ٨٧/  ٣نھایة السول ) (٢
  .   ٢٢٤قیاس الشبھ  لضیاء الزوبعي ص

  .  سبقت ترجمتھ في البحث : الغزالي ) (٣
  . ٣٢٥/ ٢المستصفي ) (٤
  . ٢/٣٢٤، المستصفي للغزالي  ٨٧/ ٣، نھایة السول  ٤٧٩التمھید لإلسنوي ص ) (٥
  . ٢٢٧قیاس الشبھ للزوبعي ص  – ٥/٢٣٠البحر المحیط للزركشي ) (٦
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  املبحث الثالث

  حجية قياس الشبه 

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

  ءب اذا  

  
  . علي أن قیاس الشبھ ال یصار إلیھ مع إمكان قیاس العلةاتفق األصولیین 

وال یصار إلی�ھ م�ع إمك�ان قی�اس العل�ة ، وإنم�ا الك�الم        "  )١(: قال اإلمام الزركشي
  :وقد اختلف العلماء في حجیة قیاس الشبھ علي مذاھب ) ٢(" .فیھ إذا  تعذرت 

  

ة والحنابل�ة إل�ي   ذھب جمھور األص�ولیین م�ن المالكی�ة والش�افعی    :   المذھب األول
أن قیاس الشبھ حجة أي صالح للعلیة ، وأن الشبھ مس�لك م�ن مس�الك العل�ة ، وھ�و ظ�اھر       

  )٣(.مذھب اإلمام الشافعي ، واإلمام أحمد في روایة صحیحة عنھ ، وبھ قال أكثر الفقھاء
والقی��اس : " ومم��ا یؤی��د ذل��ك م��ا ذك��ره اإلم��ام الش��افعي ف��ي كتاب��ھ األم ، فق��د ق��ال 

یكون في مثل معني األصل فذلك ال�ذي ال یح�ل ألح�د خالف�ھ ، ث�م قی�اس       : ما قیاسان أحدھ
أن یشبھ الشيء بالشيء من األصل ، والشيء من األصل غیره ، فیشبھ ھذا بھ�ذا األص�ل   

أن ینظ�ر  : ، ویشبھ غیره باألصل غیره ، وموضع الص�واب فی�ھ عن�دنا واهللا تع�الي أعل�م      
أشبھ أحدھما في خصلتین ، واآلخر في خص�لة ،  فأیھما كان أولي بشبھھ صیر إلیھ ، فإن 

  )٤(".ألحقھ بالذي ھو أشبھ في خصلتین 

                                      
  ھو محمد بن بھادر بن عبد اهللا أبو عبد اهللا بدر الدین الزركشي ، فقیھ شافعي ، أصولي : الزركشي) (١

ه من مؤلفاتھ البحر المحیط في أصول الفقھ، وإعالم الساجد  ٧٤٥تركي األصل ، مصري المولد ، ولد  
  . ٦/٣٣٥، شذرات الذھب  ٦/٢٨٦األعالم : یراجع . لمساجد ، الدیباج في توضیح المنھاج بأحكام ا

وعلم دار البحوث للدراسات اإلسالمیة  ، ط ٢/٦٩٨، لباب المحصول  ٥/٢٣٤البحر المحیط ) (٢
  . ٤/١٩٠التراث ، شرح الكوكب المنیر 

  ٤٨١، المنخول ص  ٣/٢٩٧ حكام لآلمدي، اإل ٢/٣٤٥، المحصول للرازي  ٢/٣١٥المستصفي ) (٣
إحكام الفصول  ٤/١٩٠، شرح الكوكب  ٢/٨٨، نھایة السول  ٥/٢٣٤ط دار الفكر ، البحر المحیط 

  ، ٤/٢٣١٩، إتحاف ذوي البصائر  ٢/٥٦٩، البرھان  ٢/٦٣٥
  .بیروت_ دار المعرفة . ط  ٩٩األم للشافعي ص ) (٤
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إن قیاس الشبھ لیس حج�ة ، ول�یس الوص�ف الش�بھي بعل�ة ، وال      :  المذھب الثاني
 )١(كونھ شبیھًا من مس�الك العل�ة ، وھ�و م�ذھب المحقق�ین م�ن الحنفی�ة ك�أبي زی�د الدبوس�ي          

وأب�ي إس�حاق    )٣(ع�ض الش�افعیة ك�أبي إس�حاق الم�روزي     وب )٢(وبعض المالكیة كالب�اقالني، 
   )٥(.، وھو روایة عن اإلمام أحمد  )٤(الشیرازي

إن الش�بھ یك�ون   : وھو مذھب اإلمام الرازي ویتلخص فیما ی�أتي :  المذھب الثالث
معتبرا فیما یغلب علي الظن أنھ مناط الحك�م ، ب�أن یظ�ن أن�ھ مس�تلزم لعل�ة الحك�م ، فمت�ي         

وحك��اه أیض��ا  )٦(ی��اس س��واء كان��ت المش��ابھة ف��ي الص��ورة أو المعن��ي  ك��ان ك��ذلك ص��ح الق 
  )٧(.في التقریب عن ابن سریج الشافعي القاضي الباقالني

ذھب بعض األصولیین إلي أن قیاس الشبھ حجة ، وأن الوصف :  المذھب الرابع
الشبھي یصح التعلیل بھ ، ولكن مع عدم اعتبار الش�بھ م�ن مس�الك العل�ة ومس�لكًا وطریق�ا       
داًال عل��ي علی��ة الوص��ف الش��بھي لض��عفھ ، ب��ل الب��د م��ن إثب��ات علیت��ھ بمس��لك آخ��ر م��ن       
المسالك ما عدا مسلك المناسبة؛ ألنھ لو ثبت بھا ال یكون وصفا شبھیاً  ، بل یكون وص�فا  

  . من المالكیة )٨(مناسبًا، وھو رأي ابن الحاجب
  )٩(" .لیل منفصل بأنھ الذي ال تثبت مناسبتھ إال بد" ولھذا عرفوا الشبھ      

                                      
قیھ الحنفي ، كان من كبار عیسي الدبوسي الف ھو أبو زید عبد اهللا بن عمر بن: أبوزید الدبوسي ) (١

اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنھ ، ممن یضرب بھ المثل ، وھو أول من وضع علم الخالف أصحاب 
  ه٤٣٠وأظھره للوجود ، ولھ كتاب األسرار ، والتقویم لألدلة ، وغیرھا من التصانیف ،توفي 

    ١/٢٣٥، وفیات األعیان  ٣/٣٤٥شذرات الذھب : ینظر 
  .الباقالنى سبقت ترجمتھ ) (٢
یھ ، انتھت إلیھ ریاسة ھو إبراھیم بن أحمد المروزي أبو إسحاق ، فق:أبو إسحاق المروزي ) (٣

ه ٤٣٠بالعراق بعد ابن سریج ، مولده بمرو ، وأقام ببغداد أكثر أیامھ ، توفي بمصر سنة  الشافعیة 
  . ١/٢٣٥، وفیلت األعیان  ٣/٣٤٥ینظر شذرات الذھب 

الشیرازي أبو إسحاق شیخ ھو إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز أبادي :  أبو إسحاق الشیرازي ) (٤
  ه ، من مؤلفاتھ التنبیھ ٣٩٣في القرن الخامس الھجري ، وكان شیخا زاھدا ورعا ، ولد سنة الفقھاء 

  .ه ٤٧٦والمذھب في الفقھ ،واللمع ، والتبصرة ، وغیرھا كثیر ، توفي سنة 
  . ١٨/٤٥٢، سیر أعالم النبالء  ٢/٨٤، النجوم الزاھرة  ٣/٣٤٩رات الذھب شذ: یراجع 

  ، ٦٠٨، میزان األصول ص  ٤/٥٣، تیسیر التحریر  ٢/٣٠١فواتح الرحموت مع المستصفي ) (٥
  ٤/١٩٠،شرح الكوكب  ٣/٢٩٧، اإلحكام لآلمدي  ٥/٢٣٦ط مكتبة دار التراث ، البحر المحیط 

  . ٤/٢٣١٩، إتحاف ذوي البصائر  ٢/٥٦٨لمعارف ، البرھان ط مكتبة ا ١/٣٤٤نبراس العقول 
  .٣٢٧،إرشاد الفحول ص  ٥/٢٣٨، البحر المحیط  ٢/٣٤٥المحصول ) (٦
  ھو أحمد ابن سریج البغدادي ، أبو العباس فقیھ الشافعیة في عصره ، ولد في بغداد : ابن سریج) (٧

  ة المذھب الشافعي فنشره في أكثر األفاق وكان یلقب بالباز األشھب ، ولي القضاء بشیراز وقام بنصر
  . ١١/١٦٦، البدایة والنھایة  ٣/٢١، طبقات الشافعیة  ١/١٨٥األعالم : یراجع . ه ٣٠٦توفي سنة 

  .سبقت الترجمة لھ في البحث : ابن الحاجب ) (٨
  ، ط مكتبة المعارف  ١/٣٤٣، ط دار الكتب العلمیة ، نبراس العقول  ٣/٣٢٦رفع الحاجب ) (٩
  ٢٤٣، قیاس الشبھ للدكتور ضیاء الزوبعي ص  ٢/٣٤٥ح العضد علي مختصر المنتھي شر
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إن قیاس الش�بھ إن تمس�ك ب�ھ المجتھ�د ك�ان حج�ة ف�ي حق�ھ إن         :  المذھب الخامس
  حصلت غلبة الظن ، وإال فال ، وھذا ما اختاره الغزالي 

وما من مجتھد یمارس النظ�ر ف�ي مأخ�ذ األحك�ام     "  :قال الغزالي في المستصفي 
ذلك علي ظن�ھ فھ�و كالمناس�ب    إال ویجد ذلك من نفسھ ، فمن أثر ذلك في نفسھ حتي غلب 

ولم یكلف إال غلبة الظن فھو ص�حیح ف�ي حق�ھ ، وم�ن ل�م یغل�ب ذل�ك عل�ي ظن�ھ فل�یس ل�ھ            
الحكم بھ ول�یس معن�ا دلی�ل ق�اطع یبط�ل االعتم�اد عل�ي ھ�ذا الظ�ن بع�د حص�ولھ ، بخ�الف             

   )١(".الطرد علي ما ذكرناه 
                                     

ب اطا  

ا أدراب اذن اب ، وذا  

  :  أدلة المذھب األول 
اس���تدل أص���حاب الم���ذھب األول وھ���م جمھ���ور األص���ولیین م���ن المالكی���ة ،         

  : والشافعیة ،والحنابلة علي أن قیاس الشبھ حجة بما یلي 
  : األدلة من الكتاب : أوًال 

  )٢( َّ خص حص مس ُّ  :قال اهللا تعالي _ ١

أفادت حجیة القیاس عام�ة ، ألن االعتب�ار مش�تق م�ن      أنھا: وجھ الداللة من اآلیة
العبور وھو المرور ، والقیاس عبور من حكم األصل إلي حكم الفرع ، فكان داخًال تحت 

  )٣(.األمر ، والشبھ نوع منھ فیكون داخًال تحت األمر ویكون حجة 

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّ  :قول���ھ تع���الي _ ٢

  )٤( َّ مح جح مجحج  مث هت مت خت

أن اهللا عز وجل قاس إحیاء األبدان باألرواح علي إحی�اء   :لة من اآلیة وجھ الدال
األرض بالخضرة والنض�ارة بع�د یبس�ھا ، والعل�ة الجامع�ة بینھم�ا أن الخض�رة والنض�ارة         
لألرض تشبھ الروح للجس�د وھ�ي لیس�ت عل�ة م�ؤثرة وال مناس�بة ، ب�ل ش�بیھة ، والقی�اس          

  )٥(.قیاس الشبھ فیكون حجة 

                                      
  . ٥/٣٢٧، البحر المحیط  ٣١٥/ ٢المستصفي ) (١
  .من سورة الحشر )  ٢(اآلیة ) (٢
ھریة للتراث  ، شرح مختصر الوضة ط المكتبة األز ٣٨٥شرح تنقیح الفصول للقرافي ص ) (٣

  ط مؤسسة الرسالة ٣/٢٥٩للطوفي 
  .من سورة فاطر ) ٩(اآلیة ) (٤
الدیرشوي عند األصولیین للدكتور عبداهللا  ، قیاس الشبھ ٣/٢٥٦شرح مختصر الروضة للطوفي ) (٥

  .بحث منشور في المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل ، المجلد الرابع العدد الثاني  ١٨ص 
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  : لة من السنة ثانیًا األد

جاءه أعرابي فقال یا   رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا  )١(رواه أبو ھریرة ما_ ١
رسول اهللا إن امرأتى ولدت غالمًا أسود ، فقال ھل لك من إبل ؟ قال نعم ، قال ما ألوانھا 
؟ قال حمر، قال ھل فیھا من أورق ؟ قال نعم ، قال فأني كان ذلك ؟ قال أراه عرق نزعھ 

  )٢(".ل فلعل ابنك ھذا نزعھ عرق ، قا
شبھ حال السائل في نزع العرق من   رسول اهللا  أن: وجھ الداللة من الحدیث 

نبھ علي قبول قیاس الشبھ   أصولھ بنزع العرق من أصول الفحل ، وھذا دلیل علي أنھ 
  )٣(.وأنھ یحتج بھ

   لنب�ي  رضي اهللا عنھ أن ام�رأة م�ن جھین�ة ج�اءت إل�ي ا      )٤(عن ابن عباس_ ٢
فقالت إن أمي ماتت أفأ حج عنھا ؟ قال نعم حجي عنھ�ا ، أرأی�ت ل�و ك�ان عل�ي أم�ك دی�ن        

  )٥(".أكنت قاضیتھ ؟ اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء 
  : ثالثًا األدلة من اآلثار 

: " إن أبا بكر الصدیق رضي اهللا عنھ قال لعمر بن الخطاب رضي اهللا عن�ھ  _ ١
  )٦(" .الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق اهللا  واهللا أل قاتلن من فرق بین

فقد قاس رضي اهللا عنھ الزك�اة عل�ي الص�الة ف�ي وج�وب مقاتل�ة الممتن�ع ع�ن             
أدائھا بج�امع ورودھم�ا ف�ي الكت�اب والس�نة م�وردًا واح�دًا ، وواض�ح أن ھ�ذه العل�ة لیس�ت            

ي عن�ھ اس�تدل   وھذا یدل علي أن أب�ا بك�ر رض�    )٧(مؤثرة وال مناسبة ، بل ھي علة شبھیة،
  . بقیاس الشبھ

                                      
قبل الھجرة أسلم  ـھ٢١ولد سنة ھو عبدالرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي ھریرة ، :أبوھریرة) (١

وروایة لھ توفي ن من أكثر الصحابة حفظًا للحدیث ه ولزم صحبة النبي صلي اهللا علیھ وسلم ،وكا٧سنة 
  ٣/٣٠٨، األعالم  ١/٣٢، تذكرة الحفاظ  ٣/٣٥٦أسد الغابة : یراجع . ه ٥٩سنة 

                                                  .        رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب ماجاء في التعریض ) (٢
  . ٦٨٤٧رقم  ٢١٦/ ١٢یراجع فتح الباري بشرح صحیح البخاري 

  . ٥/٢٤٠البحر المحیط : یراجع ) (٣
اهللا صلي اهللا علیھ  ھو عبد اهللا  بن عباس بن عبد المطلب  بن ھاشم ابن عم رسول: ابن عباس) (٤

لھجرة بثالث سنوات ودعا لھ الرسول صلي اهللا علیھ وسلم بالفقھ في وحبر ھذه األمة ، ولد قبل اوسلم 
   ـھ ٦٨الدین ، وكان یدعي ترجمان القرآن ، فقد بصره في آخر حیاتھ ، توفي سنة 

  ٤/٢٢٩، األعالم  ١/٧٥، شذرات الذھب  ١/٤٠تذكر ة الحفاظ : یراجع 
. یحج عن المرأة  المیت والرجل  الحج والنذور عن  رواه البخاري في كتاب جزاء الصید ، باب) (٥

  .                       ١٨٥٢رقم  ٤/٨٠فتح الباري بشرح صحیح الخاري  : یراجع 
  . رواه البخاري في باب قتل من أبي قبول الفرائض ، وما نسبوه إلي الردة ) (٦

  . ٦٩٢٥رقم  ١٢/٣٤٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري : یراجع 
  ٢٠، قیاس الشبھ للدیرشوي ص  ٣/٤٢٩لطوفي شرح مختصر الروضة ل) (٧
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بالبص�رة ح�ین أرس�لھ      )١(كتاب عمر بن الخطاب إل�ي أب�ي موس�ي األش�عري    _ ٢
الفھم فیما تلجلج ف�ي نفس�ك مم�ا ل�یس ف�ي كت�اب وال س�نة ، واع�رف         " قاضیًا فقد جاء فیھ 

   )٢(".األشباه واألمثال فقس علي أشبھھما بالحق
عت علي العمل ب�ھ ، وھ�و أص�ل ف�ي     وقد تلقت األمة ھذا الكتاب بالقبول ، وأجم  

  )٣(.إثبات العمل بالقیاس والشبھ نوع منھ
  : رابعًا األدلة من المعقول

إن الشبھ یفید ظن كون الوصف علة ، وألنھ لم�ا ثب�ت أن الحك�م الب�د ل�ھ م�ن       _ ١
علة ورأینا تأثیر جنس الوصف في جنس الحكم دون غیره من األوصاف كان ظن إس�ناد  

ظن إسناده إلي غیره ، وإذا ثبت أنھ یفید الظن وجب أن یك�ون حج�ة    الحكم إلیھ أقوي من
  )٤(.فإن العمل بالظن واجب 

إن العل��ل الش��رعیة لیس��ت بعل��ل ف��ي الحقیق��ة وإنم��ا ھ��ي عالم��ات وأم��ارات       _ ٢
  )٥(.بالمواضعة ، وال فرق بین أن یجعل العالمة والداللة علة

ا واحد ، وإنما الفرق بینھما أن إنا قد بینا أن قیاس العلة وقیاس الشبھ معناھم_ ٣
الحكم معلق علي أحدھما علي سبیل العلة ، وفي اآلخر علي سبیل العالمة ، وال فرق بین 

فیخ�رج ذل�ك مخ�رج العل�ل ،     " العبد یملك ألنھ مكلف ك�الحر  : " أن یقول صاحب الشرع 
تش�بیھ  فیخرج�ھ مخ�رج الدالل�ة وال   " ھذا مكلف فوج�ب أن یمل�ك ك�الحر    : " وبین أن یقول 

  )٦(.بالحر
إجماع الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین عل�ي العم�ل بقی�اس الش�بھ ، ف�إن      _ ٤

قض��ایاھم الت��ي حكم��وا فیھ��ا بالقی��اس أكثرھ��ا ش��بھیة ، وت��بعھم عل��ي ذل��ك س��ائر العلم��اء         
المجتھدین ، ومن تتبع فروع الفقھ علي قیاس سائر المذاھب علي اختالفھا ، ألفي المستند 

ف�دل ھ�ذا عل�ي أن قی�اس      )٧(ف الش�بھي ، وحص�ل ل�ھ ال�ثلج والیق�ین ب�ذلك      في أكثرھا الوص
  . الشبھ حجة
  

  

                                      
  ھو عبد اهللا بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر ، صحابي من: أبوموسي األشعري ) (١

  قبل الھجرة بالیمن ، وقد م مكة عند ظھور اإلسالم  ٢١الشجعان والوالة الفاتحین ، ولد سنة 
  .  ـھ ٤٤توفي سنة  حدیثًا ٣٥٥فأسلم وھاجر إلي الحبشة لھ في الصحیحین 

  . ٤/١٠٥، الطبقات الكبري البن سعد  ٤/١١٤، األعالم  ١/٦٨یراجع الفتح المبین 
ط عالم  ٤/٢٠٦ر الفكر ، سنن الدار قطني ط دا ٢٠٩٢٨، رقم  ١٥/٩٥السنن الكبري للبیھقي ) (٢

  .الكتب 
  .  ٢٠، قیاس الشبھ للدیرشوي ص  ٢/٦٣٦إحكام الفصول للباجي ) (٣
، البحر  ٣/٤٣١ضة  للطوفي ، شرح مختصر الو ٢/٣١٥، المستصفي  ٢/٣٤٦ل المحصو) (٤

  . ٣/٢٩٧، اإلحكام لآلمدي  ٥/٢٤٠المحیط 
  . ٢/٦٣٦إحكام الفصول للباجي ) (٥
  . ٢/٦٣٦إحكام الفصول للباجي ) (٦
  . ٣٨٥، شرح تنقیح الفصول ص  ٢/٧٠٠لباب المحصول ) (٧
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وھ��م الق��ائلون ب��أن قی��اس اس��تدل أص��حاب الم��ذھب الث��اني : أدل��ة الم��ذھب الث��اني 

  : الشبھ لیس حجة بما یلي 
إن الوصف الشبھي إما أن یكون مناسبًا وإما أن یكون غیر مناس�ب ف�إن ك�ان     -١

اتفاق القائسین ،ألنھ قیاس علة وإن كان غیر مناسب فھ�و  مناسبا فھو مقبول ب
  )١(.مردود باتفاق القائسین ، ألنھ وصف طردي ، والوصف الطردي مردود

بأنا ال نسلم لكم ھذا الحصر ، بل إن الوصف قسمان وصف : ویجاب عن ھذا الدلیل      
وص��ف ش��بھي ، ووص��ف  : مناس��ب ، ووص��ف غی��ر مناس��ب ، وغی��ر المناس��ب نوع��ان    

طردي ، والمردود ھو الوصف الطردي فقط لعدم التفات الشارع إلیھ في جمیع األحك�ام،  
  )٢(.أما الوصف الشبھي فھو مقبول ، نظراً  اللتفات الشارع إلیھ في بعض األحكام 

إن المعتمد في إثبات القیاس عمل الصحابة رضي اهللا عنھم ، ولم یثبت عنھم  -٢
ساتھم ، وما دام أن الصحابة لم یعمل�وا  أنھم  تمسكوا بالوصف الشبھي في قیا

  )٣(.بھ فال یثبت
  :ھذا الدلیل بوجھین  نویجاب ع

 ُّ بما مر بأن إثبات ھذا النوع من القیاس یعول علي عموم قولھ تعالي : أحدھما 

)٥(.أو علي ما ذكرنا أنھ یجب العمل بالظن  )٤( َّ مس
  

دلیل علیھ ، وعلي ف�رض  إن قولكم بعدم عمل الصحابة بقیاس الشبھ ال : ثانیھما 
أن الصحابة لم یعملوا بذلك ، فإنھ ال یلزم من عدم عمل الصحابة بھذا النوع م�ن األقیس�ة   
عدم جواز العمل ب�ھ ، لج�واز أن ی�دل علی�ھ دلی�ل آخ�ر غی�ر عملھ�م ب�ھ ، ث�م لیس�ت جمی�ع             

  .األقیسة المنقولة عن الصحابة من أقیسة المعاني 
ي ثب��ت أنھ��م ك��انوا یلحق��ون م��اال ذك��ر ل��ھ ف��ي  والق��در ال��ذ: " ج��اء ف��ي البرھ��ان   

  )٦(" المنصوصات بالمنصوصات إذا غلب علي ظنھم أنھ یضاھیھا بشبھ أو بمعني 
وھو لإلمام الرازي القائل بأن قیاس الش�بھ یك�ون حج�ة إذا    : دلیل المذھب الثالث 

  . غلب علي الظن أنھ مناط للحكم 

                                      
، ٣/٤٣٣، شرح مختصر الوضة للطوفي  ٣٩٦، شرح تنقیح الفصول ص ٢/٣٤٦المحصول ) (١

  . ٥٦٩/ ٢، البرھان  ٢/٣٠٢لرحموت فواتح ا
  . ٢/٥٧٢، البرھان  ٣/٨٨، نھایة السول  ٢/٣٤٦المحصول ) (٢
إرشاد دار الكتب : ط ٢/١٦٨واطع األدلة ، ق ٣٦٩، شرح تنقیح الفصول ص  ٣٤٦/ ٢المحصول ) (٣

  . ٣٢٧الفحول ص 
  .سورة الحشر ٢اآلیة ) (٤
  . ٣/٤٣٢،شرح مختصر الروضة  ٣/٤٣٣، شرح تنقیح الفصول  ٢/٣٤٦المحصول ) (٥
قیاس  ،٢/٢٣٢٢، إتحاف ذوي البصائر  ٢/٧٤٢، بیان مختصر ابن الحاجب  ٢/٥٧٠البرھان ) (٦

  . ٢٤٣الشبھ للزوبعي ص 
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ظ�ن العلی�ة فإن�ھ یج�ب العم�ل ب�ھ ،        أن الشبھ متي كان مفی�داً  :وحاصل ھذا الدلیل 
ألنھ لما ثبت أن الحكم البد لھ من علة ، وأن العلة إما ھذا الوصف وإم�ا غی�ره ، ث�م تب�ین     
أن جنس الوصف لھ أثر في جنس الحك�م م�اال یوج�د ف�ي أوص�اف أخ�ري ، فعندئ�ذ یك�ون         

  . القلب أمیل إلي  إسناد الحكم لھذا الوصف 
  )١(.والعمل بالظن واجب ، وجب أن یكون الشبھ حجة ظنیة  فإذا ثبت أنھ یفید الظن ،     

  :ویجاب عن ھذا الدلیل بما یلي 
  . إنھ من غیر المسلم أن الوصف الشبھي یستلزم العلة  -١
أن�ھ إذا اعتب�ر الش�ارع ج�نس الوص�ف ف�ي ج�نس        :  إنھ من غیر المسلم أیضًا  -٢

من باب ال�دعاوي المج�ردة م�ن     الحكم یلزم من ذلك غلبة الظن باعتبار ھذا الحكم ، وذلك
  )٢(.الدلیل

وھو القائ�ل ب�أن قی�اس الش�بھ حج�ة ولك�ن م�ع ع�دم اعتب�ار          : دلیل المذھب الرابع 
الشبھ من مسالك العلة لضعفھ ، وھو ما قال بھ اب�ن الحاج�ب ، وق�د اس�تدل عل�ي ذل�ك بم�ا        

  : یلي 
ف�ي   إن الوصف الشبھي یفی�د ظن�ًا م�ا بالعلی�ة وھ�و ظ�ن ض�عیف ، وق�د ین�ازع          -١

إفادتھ الظن فیحتاج إلي إثباتھ بشيء م�ن مس�الك العل�ة ، إال أن�ھ ال یثب�ت بمج�رد المناس�بة        
وإال لخ��رج ع��ن كون��ھ ش��بھیًا إل��ي كون��ھ مناس��بًا م��ع م��ا بینھم��ا م��ن التقاب��ل ، فك��ان م��ن          

  )٣(.الضروري إثبات علیتھ بوصف آخر غیر المناسبة
ف��ي االحتج��اج بالش��بھ   ب��أن الن��زاع ب��ین األص��ولیین    : ویج��اب ع��ن ھ��ذا ال��دلیل    

مفروض فیما إذا عدم الوص�ف المناس�ب ، وم�ع وج�وده ال ن�زاع ف�ي أن األخ�ذ بالوص�ف         
المناسب مقدم علي الوصف الش�بھي ،ث�م أن�ھ مت�ي ص�ح التعلی�ل بالوص�ف الش�بھي فكون�ھ          

  )٤(.شبھیًا وھو المسلك  كاف في الداللة علي علیتھ من غیر حاجة إلي مسلك آخر
وھو القائل بأن قیاس الشبھ یكون حج�ة عن�د المجتھ�د إن    : دلیل المذھب الخامس 

حصل لھ غلبة الظن بھ وھو اختیار اإلمام الغزالي وقد استدل عل�ي مذھب�ھ بم�ا ذك�ره ف�ي      
نعم لو دار الفرع بین أص�لین وأش�بھ أح�دھما ف�ي وص�ف ل�یس       : "  نھایة الباب حیث قال 

قبی�ل الحك�م بالش�بھ واإللح�اق     مناطا ،  وأشبھ اآلخر في وص�فین ل�یس من�ا ط�ین فھ�ذا م�ن       
باألشبھ ، واألم�ر فی�ھ للمجتھ�د ، ف�إن غل�ب  عل�ي ظن�ھ أن المش�اركة ف�ي الوص�فین ت�وھم            
المشاركة في المصلحة المجھولة  عنده التي ھي مناط الحكم عن�د اهللا تع�الي ، وك�ان ذل�ك     

ھن�ا  أغلب في نفسھ من مشاركة األصل اآلخر الذي لم یشبھھ إال في صفة واح�دة ، فحك�م   
  )٥(" .بظنھ فھذا من قبیل الحكم بالشبھ 

                                      
  . ٢/٣٤٥المحصول  ) (١
  .٢٤٣ص عي بقیاس الشبھ لضیاء الزو) (٢
  .   ٢/٧٤٢بیان المختصر البن الحاجب ) (٣
  .٢٤٣ط مكتبة المعارف ، قیاس الشبھ لضیاء الزوبعي ص  ١/٣٤٣نبراس العقول ) (٤
  .   ٤٨٦، المنخول ص  ٢/٣٢٥: المستصفي ) (٥
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بأن��ھ بالبح��ث ف��ي ك��الم اإلم��ام الغزال��ي یتض��ح لن��ا ب��أن  : ویج��اب ع��ن ھ��ذا ال��دلیل 
مذھبھ موافق لمذھب الجمھور ، حیث أق�ام الحج�ج والب�راھین عل�ي ص�حة قی�اس الش�بھ ،        

ق�ول حفظ�ًا   ولكن لصعوبة ھذا المسلك من مسالك العلة ودقتھ صرح اإلمام الغزالي بھذا ال
وض��بطا  لھ��ذا الن��وع م��ن القی��اس ال��ذي تعب��دنا اهللا ب��ھ، وذل��ك ب��أن یب��ذل المجتھ��د جھ��ده ،     
ویستفرغ وسعھ في البحث عن المناسبة حتي یغلب علي ظنھ إدراك الشبھ الذي یلح�ق ب�ھ   

  )١(.الفرع  باألصل ، فال ینازعھ منازع بھذا الشبھ ، فإذا تحقق ھذا الظن حكم بھ المجتھد 
  

  : الراجح  المذھب
بع�د ع��رض الم�ذاھب وأدل��تھم ومناقش��ة أدل�ة المخ��الفین یتب��ین لن�ا رجح��ان م��ذھب     
الجمھور القائل بأن قیاس الشبھ حجة ، وأنھ صالح للعلیة ، وأن الش�بھ مس�لك م�ن مس�الك     
العل��ة ، وذل��ك لق��وة أدل��تھم وس��المتھا وخلوھ��ا ع��ن المع��ارض وض��عف أدل��ة المخ��الفین         

  .دھا ومناقشتھا مما أدي إلي تفنی
ومما یؤید رجحان مذھب الجمھور زیادة علي ما اس�تدلوا ب�ھ م�ن الكت�اب والس�نة      

  :واآلثار والمعقول ما یلي
إن الضرورة تدعوا إل�ي العم�ل بالوص�ف الش�بھي ، إذ ل�و فرض�نا أن حكم�ًا ثابت�ًا         
عق��ب وص��فین أح��دھما ش��بھي ، واآلخ��ر ط��ردي ، ف��ال یخل��و ا إم��ا أن یك��ون الحك��م ثابت��ًا    

و لیس ثابتًا لمصلحة ، وال یجوز أن یك�ون ثابت�ًا لغی�ر المص�لحة ، ألن الحك�م      لمصلحة ، أ
الشرعي ال یخلوا عن مصلحة ، فلم یبقي إال أن یكون ثابتًا لمصلحة ، وھذه المصلحة إما 
أن تكون في الوصف الشبھي أو الطردي لعدم ما سواھما ، وال یخفي أن اشتمال الوصف 

الظ�ن م�ن اش�تمال الط�ردي علیھ�ا، وإذا ك�ان اش�تمال        عل�ى   الشبھي عل�ي المص�لحة أغل�ب   
الوصف الشبھي علي المصلحة ھو الغالب علي الظن ، فالظن معمول ب�ھ ف�ي الش�رعیات    
، فیكون العمل بالظن واجب ، مما یؤدي إلي القول ب�أن قی�اس الش�بھ حج�ة ویج�ب العم�ل       

  )٢(.بھ
قض�یة تكلیفی�ة ، وإذا ل�م نق�ل      ثم إن الوق�ائع أی�ة واقع�ة ال تخل�وا م�ن حك�م هللا وع�ن               

بعلیتھ وجب إخالء كثیر من الوقائع من أحكام اهللا تعالي ألن من مارس الفقھ وترق�ي ع�ن   
رتبة الشاذین فی�ھ ، ونظ�ر ف�ي مس�الك االعتب�ار ، تب�ین أن المعن�ي المخی�ل ال یع�م وج�وده           

مجاذف�ًا ،  ال یط�رد عل�ي اإلخال�ة المش�عرة عش�ر المس�ائل ل�م یك�ن         : المسائل ، ب�ل ل�و قی�ل    
وھذه الطریقة یرویھا من توغل في مسائل الفقھ فأمعن النظر فیھا وھذا واض�ح ج�دًا ب�الغ    

  )٣(.الموقع 

                                      
  . ١٤قیاس الشبھ أحكام أصولیة ونماذج تطبیقیة للدكتور طھ حماد مخلف الجنابي ص ) (١
  .٢٤٥عي ص ، قیاس الشبھ لضیاء الزوب ٣/٢٩٧اإلحكام لآلمدي بتصرف ) (٢
  . ٣/٣٢٨، رفع الحاجب  ٢٤٥، قیاس الشبھ لضیاء الزوبعي ص  ٢/٥٦٩البرھان ) (٣
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بأن ھذا النوع من القیاس لیس حجة لع�دم وروده ع�ن   : ویمكن الرد علي من قال 
  : الصحابة ، وأنھم لم یعملوا بھ بما یلي 

ون بقی�اس الش�بھ ، فق�د روي اب�ن     إن الصحابة رضوان اهللا علیھم ك�انوا یعمل�       
ما حملكم علي أن عمدتم إلي براءة وھي من المئین ، : لعثمان بن عفان : عباس قال قلت 

: وإلي األنفال وھي من المثاني فقرنتم بینھما وما فصلتم با بس�م اهللا ال�رحمن ال�رحیم ق�ال     
ت ب�راءة م�ن   ، فكان� " ض�عوھا ف�ي موض�ع ك�ذا     : " كلما نزلت سورة یقول   كان النبي 

ول��م یب��ین موض��عھا ، وكان��ت قص��تھا ش��بیھة    آخ��ر الق��رآن ن��زوًال ، فت��وفي رس��ول اهللا 
  بقصتھا فقرنت بینھما 

ھ��ذا دلی��ل عل��ي أن القی��اس أص��ل ف��ي ال��دین ، أال ت��ري إل��ي  "  :ق��ال اب��ن العرب��ي 
عثمان ابن عفان وأعیان الصحابة كیف نحو إلي قیاس الشبھ عند عدم ال�نص ، ورأوا أن  

براءة شبیھة بقصة األنفال فألحقوھا بھا فإذا كان اهللا تعالي قد بین دخول القیاس في  قصة
  )١(".تألیف القرآن فما ظنك بسائر األحكام 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . ١٥، قیاس الشبھ للدكتور طھ حماد ص  ٨/٤٠الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (١
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  الفصل الثاني

  أثر قياس الشبه يف الفروع الفقهية

  :وفیھ مبحثان
  أثر قیاس الشبھ في العبادات:  المبحث األول

  أثر قیاس الشبھ في المعامالت والقضایا المعاصرة :ثاني المبحث ال

  

  املبحث األول

  أثر قياس الشبه يف العبادات

  :ینبني علي قیاس الشبھ الكثیر من الفروع الفقھیة في العبادات والمعامالت منھا    
  

  . حكم النیة في الوضوء: الفرع األول 
  )١(.لقلب علي أمر من األمور القصد ،وخصت في غالب االستعمال بعزم ا: النیة لغة     

: الوج�وب ، ومحلھ�ا ووقتھ�ا    : وحكمھ�ا  .قصد الشيء مقترنا بفعل�ھ  : واصطالحا 
  )٢(.أول الفروض ، وكیفیتھا ، تختلف بحسب األبواب 

  . اتفق الفقھاء علي أن النیة  شرط في العبادات

  )٣(.َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ :واستدلوا علي ذلك بقولھ تعالي     

  )٤(".إنما األعمال بالنیات : "  وقولھ 
  :واختلفوا في اشتراط النیة في الوضوء علي مذھبین 

                                      
ص ) ن و ي (ط دار صادر بیروت ، المصباح المنیر مادة  ١٥/٣٤٨) نوي (لسان العرب مادة ) (١

٣٢٥  
  ، ط دار الفكر ١/٧٠حتاج مغني الم) (٢
  .من سورة البینة ) ٥(اآلیة ) (٣
األعمال إنما : " لھ صلي اهللا علیھ وسلم أخرجھ البخاري في كتاب بدأ الوحي ، ومسلم في باب قو) (٤

صحیح مسلم بشرح النووي  )١(قم ، ر ١/٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري : یراجع " . بالنیة 
  . ١٩٠٧رقم  ١٣/٥٣
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  )٢(والشافعي، )١(إن النیة شرط في الوضوء وھو مذھب مالك: المذھب األول 
  )٥(.وداود )٤(وأبي ثور )٣(وأحمد

  : وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي 
إنم�ا األعم�ال بالنی�ات وإنم�ا لك�ل      " : أن�ھ ق�ال    -  -ما رواه عمر عن النب�ي   -١

  . ، فنفي أن یكون لھ عمل شرعي بدون النیة )٦("امريء ما نوي 
قی��اس الوض��وء عل��ي الت��یمم بج��امع أن ك��ال منھم��ا طھ��ارة ، والنی��ة ش��رط ف��ي   -٢

  . التیمم فتكون شرطًا في الوضوء لوجود الشبھ بینھما
غی�ره م�ن العب�ادات     إن الوضوء عب�ادة محض�ة فیفتق�ر إل�ي النی�ة قیاس�ًا عل�ي         -٣

  )٧("طھارتان فكیف یفترقان : " المحضة ، ویقول الشافعي في ذلك 
  )٨(إن النیة لیست شرطا في الوضوء ، وھو مذھب أبي حنیفة :المذھب الثاني 
  )٩(.والثوري                 

  : وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :قول�����������ھ تع�����������الي  -١

 مهجه ين ىن  من خن حن جن يم ىم

َّ.)١(  

                                      
  بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري إمام دار الھجرة ، وأحد األئمة األربعة عند أھل السنة  مالك) (١

  اشتھر في فقھھ با تباع الكتاب والسنة وعمل أھل المدینة ، من مؤلفاتھ الموطأ  ، تفسیر غریب 
.                                                                                       ١١/٢٨، الدیباج المذھب١٠/٥، تھذیب التھذیب   ١/٤٣٩وفیات األعیان : یراجع . القرآن وغیرھا 

  . سبقت الترجمة لھ في البحث) (٢
  . سبقت الترجمة لھ في البحث ) (٣
  ھو إبراھیم بن خالد اإلمام الحافظ الحجة المجتھد مفتي العراق أبو ثور الكلبي البغدادي الفقیھ) (٤

  ، وسمع من سفیان بن عیینة ، قال عنھ أبو حاتم كان أحد أئمة الدنیا ـھ ١٧٠حدود سنة  ولد في
  فقھا ، وعلما ، وورعا وفضال ، صنف الكتب وفرع علي السنن وذب عنھا ، توفي في صفر

  .   ط المكتبة اإلسالمیة  ٧٤،  ١٢/٧٣سیر أعالم النبالء : ه  یراجع  ٢٤٠سنة 
الظاھري ، صاحب  بداود صبھاني اإلمام المشھور المعروفبن خلف األھو أبو سلیمان بن علي ) (٥

یراجع . ه  ٢٧٠مستقل ، توفي سنة  التصانیف ، تفقھ علي أبي ثور وابن راھویھ ، وكان صاحب مذھب
  . ١/٢٥٠، شذرات الذھب  ٣/١٠٤، األعالم  ١/٢٠٣تذكرة الحفاظ : 

  .سبق تخریجھ ) (٦
  . ٢/٣١٣، المستصفي ١/٧٠، مغني المحتاج  ١/١١دایة المجتھد ، ب ١/١٢٩المغني البن قدامة ) (٧
  .تقدمت ترجمتھ ) (٨
  ه وكان محدثا فقیھا ورعا ،  ٩٧ھو أبو عبد اهللا سفیان بن سعید الثوري الكوفي ، ولد سنة : الثورى) (٩

یراجع .  ـھ١٦١ة نصرة سمن مؤلفاتھ الجامع الصغیر ، والجامع الكبیر ، وكتاب الفرائض ، توفي بالب
  . ١/٢٥٠، شذرات الذھب  ٣/١٠٤، األعالم  ١/٢٠٣تذكرة الحفاظ : 
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إن اهللا ذكر في اآلیة الكریمة الشرائط الواجبة في الص�الة  : وجھ الداللة من اآلیة 
  . ،ولم یذكر النیة ولو كانت شرطًا لذكرھا 

إن مقتضي األمر حصول اإلجزاء بفعل المأمور بھ ، فتقتضي اآلیة حصول _ ٢
  جزاء بما تضمنتھ إلا

س�ل النجاس�ة ب�ھ فل�م یفتق�ر إل�ي نی�ة قیاس�ًا         إن الوضوء طھارة بالماء فیش�بھ غ _ ٣
  )٢(.علیھا 

أي ( ھو ت�ردد الوض�وء ب�ین أن یك�ون عب�ادة محض�ة        :والسبب في ھذا الخالف 
أي یقصد بھا القربة فقط كالصالة وغیرھا ، وب�ین أن یك�ون عب�ادة    ) غیر معقولة المعني 

المحض�ة مفتق�رة إل�ي     معقولة المعني كغسل النجاسة وال خالف بین الفقھاء في أن العب�ادة 
النیة ، والعبادة المعقولة المعني غیر مفتقرة إلي النیة ، والوضوء فیھ شبھ من العبادتین ، 

  )٣(.ولذلك وقع الخالف فیھ ، وألنھ یجمع عبادة ونظافة 
  : وقد أجاب أصحاب المذھب األول علي أدلة أصحاب المذھب الثاني بما یلي

إذا قم�تم إل�ي الص�الة    : " ة لنا ، فإن قولھ تعالي إن اآلیة التي استدلوا بھا حج_ ١
إذا لقی��ت األمی��ر فترج��ل أي ل��ھ وإذا رأی��ت : أي للص��الة ، كم��ا یق��ال " فاغس��لوا وج��وھكم 

  األسد فاحذر أي منھ 
إنما ذكر أركان الوضوء ، وبین النبي شرطھ : ذكر كل الشرائط ، قلنا  :وقولھم 

  .كأیة التیمم 
ن�ا إال أنھ�ا عب�ادة ، والعب�ادة ال تك�ون إال منوی�ة ، ألنھ�ا        إنھا طھ�ارة ، قل :  وقولھم

  )٤(.قربة إلي اهللا تعالي وطاعة لھ ، وامتثال ألمره ، وال یحصل ذلك بغیر نیة 
بعد عرض الم�ذاھب وأدلتھ�ا یتب�ین لن�ا رجح�ان الم�ذھب األول        :المذھب الراجح 

وخلوھ�ا ع�ن المع�ارض      القائل باشتراط النیة في الوضوء ، وذلك لق�وة أدل�تھم وس�المتھا   
  .القوي ، وضعف أدلة المخالفین وتفنیدھا 

                                                                                                   
  .من سورة المائدة ) ٦(من اآلیة ) (١
  .١/٣٣، شرح فتح القدیر  ١/١١، بدایة المجتھد  ١/١٢٩المغني البن قدامة ) (٢
  . ١/١١بدایة المجتھد )  (٣
  .   ١/١٣٠المغني البن قدامة ) (٤
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  . مسح الرأس في الوضوء : الفرع الثاني 

 خن  ُّ : ال خالف بین العلماء في وجوب مسح الرأس ، لقولھ تعالي  

)١(.َّ  من
  

  : واختلفوا في تكرار المسح علي مذھبین 
       

مرة واحدة ، وھو م�ذھب أب�ي حنیف�ة ،     إن مسح الرأس ال یتكرر ، وإنما :المذھب األول 
  )٢(.ومالك ، وبعض الحنابلة ، وروي ذلك عن كثیر من الصحابة 

  : واستدلوا علي ذلك بما یلي 
، فدعا بماء فأفرغ علي   ما رواه عبد اهللا بن زید من وصفھ لوضوء النبي  -١

یدیھ فغسل مرتین ، ثم مضمض واس�تنثر ثالث�ًا ، ث�م غس�ل وجھ�ھ ثالث�ًا ، ث�م        
غسل یدیھ مرتین مر ت�ین  إل�ي الم�رفقین ، ث�م مس�ح رأس�ھ بیدی�ھ فأقب�ل بھم�ا          

وأدبر ، بدأ بمقدم رأسھ حتي ذھب بھما إلي قفاه ، ثم ردھما إلي المكان الذي  
  )٣(" .بدأ منھ ثم غسل رجلیھ 

   أن رس��ول اهللا : وروي ع��ن عل��ي وعثم��ان ب��ن عف��ان رض��ي اهللا عنھم��ا     - ٢
  )٤(".توضأ فمسح برأسھ مرة 

  

  : وجھ الداللة من األحادیث  
ھذه األحادیث تدل داللة واضحة علي عدم تكرار المسح ، وأن المسح للرأس ھو 

إخبار علي الدوام ، وھو ال   مرة واحدة ، ألن وصف الصحابة وحكایتھم لوضوء النبي
  . یداوم إال علي األفضل واألكمل 

، بج�امع أن�ھ مس�ح     قیاسھم مسح الرأس في الوضوء علي مسح الخف والت�یمم  -٣
في طھارة ، وھذا من قیاس الشبھ ، ألنھ�م ش�یھوا مس�ح ال�رأس بمس�ح الخ�ف       
والت��یمم ، فكم��ا أن مس��ح الخ��ف والت��یمم ال یتك��رر ، فك��ذلك مس��ح ال��رأس ف��ي  

  )٥(.الوضوء قیاسًا علیھ لوجود الشبھ بینھما 
       

                                      
  .لمائدة من سورة ا) ٦(من اآلیة ) (١
شرح العنایة  ١/٣٣الھدایة مع شرح فتح القدیر ،  ١/١٤، بدایة المجتھد  ١/١٥٨المغني البن قدامة ) (٢

  . ٣١٧، شفاء الغلیل ص  ٢/٣١٢، المستصفي  ١/٣٣علي الھدایة 
: یراجع : رواه البخاري في باب مسح الرأس كلھ ، ورواه مسلم في باب آخر في صفة الوضوء) (٣

رقم  ٣/١٢١، صحیح مسلم بشرح النووي  ١٨٥، رقم  ١/٣٩٠شرح صحیح البخاري فتح الباري ب
٢٣٥ .  

  . رواه ابن ماجة في باب مسح الرأس ، وأبو داود في باب مسح الرأس : الحدیث ) (٤
  . ١٣٣رقم  ١/٨٠، سنن أبي داود  ٤٣٦،  ٤٣٥رقم  ١/١٥٠سنن ابن ماجة : یراجع 

  ، ٣١٧، شفاء الغلیل ص  ٢/٣١٢في ، المستص ١/١٦٠المغني البن قدامة ) (٥
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  )١(.ن حنبلإن مسح الرأس یتكرر ، وھو مذھب الشافعي وأحمد ب:  المذھب الثاني
  : واستدلوا علي مذھبھم بما یلي  
رأی�ت عثم�ان ب�ن عف�ان غس�ل      :" ما رواه أب�و داود ع�ن ش�قیق ب�ن س�لمة ق�ال        -١

فع�ل مث�ل     رأی�ت رس�ول اهللا   : ذراعیھ ثالثا ، ومسح برأسھ ثالثا ، ثم قال 
  )٢(" .ھذا 

  )٣("توضأ ثالثا ثالثا "   ما رواه كثیر من الصحابة من أن رسول اهللا   -٢
قیاس مسح الرأس علي غسل الوجھ بجامع أن كال منھما طھارة ، فھذا م�ن    - ٣

قیاس الشبھ ، ألنھ ش�بھ مس�ح ال�رأس بغس�ل الوج�ھ ، فكم�ا أن غس�ل الوج�ھ یتك�رر فك�ذلك           
  )٤(.مسح الرأس یتكرر قیاسًا علیھ لوجود الشبھ بینھما

  :والسبب في ھذا الخالف 
دة في الحدیث الواحد إذا أت�ت م�ن طری�ق    ھو اختالفھم في قبول الزیادة الوار     

واحد ولم یروھ�ا األكث�ر ، وذل�ك أن أكث�ر األحادی�ث الت�ي روي فیھ�ا أن�ھ توض�أ ثالث�ا م�ن            
  .حدیث عثمان وغیره لم ینقل فیھا إال أنھ مسح واحدة فقط 

وفي بعض الروایات عن عثمان في صفة وضوئھ أنھ علیھ الصالة والسالم مسح 
لشافعي قبول ھذه الزیادة بظاھر عم�وم م�ا روي أن�ھ علی�ھ الص�الة      برأسھ ثالثًا ، وعضد ا

والسالم توضأ مرة مرة ، ومرتین مرتین ، وثالثا ، وذلك أن المفھوم من عموم ھذا اللفظ 
وإن ك��ان م��ن الص��حابي ھ��و حمل��ھ عل��ي س��ائر األعض��اء ، إال أن ھ��ذه الزی��ادة لیس��ت ف��ي  

  الصحیحین ، فإن صحت یجب المصیر
  )٥(.سكت عن شيء لیس ھو بحجة علي من ذكره  إلیھا ، ألن من

ھ�و الم�ذھب األول القائ�ل بع�دم تك�رار المس�ح وأن�ھ        : والراجح من ھذه الم�ذاھب  
یكفي مرة واحدة ، وذلك لقوة أدلتھم وسالمتھا وخلوھا عن المعارض القوي وضعف أدلة 

  المخالفین ومناقشتھا
  :وألن مسح الرأس ھنا تردد بین أصلین  
  . لتیمم ومسح الخفا: أحدھما  

  .غسل الوجھ فیلحق بما ھو أكثر شبھًا بھ وھو التیمم ومسح الخف: والثاني   

                                      
  .١/١٤، بدایة المجتھد  ١/١٥٨، المغني البن قدامة  ١/١٥٨مغني المحتاج ) (١
في كتاب الطھارة ، صلي اهللا علیھ ، ورواه ابن ماجة رواه أبو داود في باب صفة وضوء النبي ) (٢

  باب الوضوء ثالثا ، 
رواه ابن ماجة : الحدیث .  ٤١٣رقم  ١/١٤٤اجة ، سنن ابن م ١١٠رقم  ١/٧٥سنن أبي داود : یراجع 
  . ب الطھارة ، باب الوضوء ثالثا في كتا

  . ٤١٥رقم  ١/١٤٤سنن ابن ماجة  ) (٣
  .     ٣١٧، شفاء الغلیل ص  ٢/٣١٢، المستصفي  ١٥٩/ ١المغني البن قدامة ) (٤
  . ١٥/ ١بدایة المجتھد ) (٥
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  . حكم المذي : الفرع الثالث 
  )١(.لمذي ھو ماء أبیض رقیق یخرج بال شھوة قویة عند ثورانھا ا

  : واختلف العلماء في حكمھ ھل ھو نجس أم طاھر علي مذھبین
جس كالبول ، فیجب الوضوء منھ فقط كما یج�ب م�ن   إن المذي ن: المذھب األول 

  )٢(.البول وبھ قال أكثر العلماء كأبي حنیفة ومالك والشافعي وروایة عن اإلمام أحمد 
  : وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي 

ألقي من المذي شدة وعناء فكن�ت أكث�ر م�ن    :  " ما رواه سھل بن حنیف قال _ ١
   )٣(" .إنما یجزئك من ذلك الوضوء : " فقال   اهللا االغتسال ، فذكرت ذلك لرسول 
  :وجھ الداللة من الحدیث 

إن ھذا الحدیث یدل علي وجوب الوضوء فق�ط م�ن الم�ذي ، ألن الس�ائل ذك�ر          
ذل�ك ،     أنھ یغتسل من المذي فلو ك�ان الغس�ل ھ�و الواج�ب من�ھ ألق�ره النب�ي          للنبي 

  فدلولكنھ بین لھ أنھ یكفیھ الوضوء منھ ، 
  . ذلك علي وجوب الوضوء من المذي دون الغسل     

كن��ت رج��ًال م��ذاءًا فاس��تحییت أن أس��أل : ح��دیث عل��ي رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال _ ٢  
یغس��ل ذك��ره  :   " لمكان��ة ابت��ھ ، ف��أمرت المق��داد ب��ن األس��ود فس��ألھ فق��ال       رس��ول اهللا 

  )٥(".توضأ وانضح فرجك : " وفي لفظ )٤(" ویتوضأ 
إن ھذا الحدیث یفھم منھ وجوب الوضوء من الم�ذي ،  : لحدیث وجھ الداللة من ا

  .ولیس الغسل ألن األمر یقتضي الوجوب
قیاسھم الم�ذي عل�ي الب�ول بج�امع أن ك�ال منھم�ا خ�ارج م�ن الف�رج ، والب�ول           _ ٣

نجس یجب الوضوء منھ ، فیكون المذي نجس كذلك یجب الوضوء منھ ، ألنھ یش�بھھ ف�ي   
  )٦(.المخرج وال یخلق منھ الولد

إن الم��ذي ط��اھر ویج��ب الغس��ل من��ھ ك��المني ، وب��ھ ق��ال بع��ض : الم��ذھب الث��اني 
  )٧(.المالكیة وروایة عن اإلمام أحمد

                                      
  .١/١١٣یراجع مغني المحتاج ) (١
حاشیة  ١/٦٧الھدایة مع شرح فتح القدیر ،  ١/١١٣، مغني المحتاج  ١/٢٢٤بن قدامة المغني ال) (٢

  . ١/٩٢الدسوقي علي الشرح الكبیر 
، ورواه ابن ماجة في كتاب  ٢١٠رقم  ١/١٠٤رواه أبو داود في كتاب الطھارة ، باب في المذي ) (٣

  . ٥٠٦رقم  ١/١٦٩الطھارة ، باب الوضوء من المذي  
  ري في باب غسل المذي والوضوء منھ ، ورواه مسلم في باب المذي رواه البخا) (٤

  .                        ٣٠٣رقم   ٣/٢١٥، صحیح مسلم  ٢٦٩رقم  ١/٥٠٧خاري فتح الباري بشرح صحیح الب: یراجع 
  . ٣٠٣رقم  ٣/٢١٧صحیح مسلم بشرح النووي : راجع رواه اإلمام مسلم بلفظھ في باب المذي ، ی) (٥

  .   ٤/١٨٨، شرح الكوكب المنیر  ١/٢٢٤مغني البن قدامة ال) (٦
  . ١/٢٤٤المغني البن قدامة ) (٧
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  : وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي 
قیاسھم المذي علي المني بجامع الخروج من الفرج عقب الشھوة ، والمني _  ١  

ًا ویجب الغس�ل من�ھ قیاس�ًا عل�ي المن�ي      طاھر یجب الغسل منھ ، فكذلك المذي یكون طاھر
  )١(.لوجود الشبھ بینھما في المخرج والشھوة 

  :  المذھب الراجح 
بع��د ع��رض ھ��ذه الم��ذاھب وأدل��تھم یتب��ین لن��ا رجح��ان الم��ذھب األول القائ��ل        

بنجاس��ة الم��ذي ووج��وب الوض��وء من��ھ فق��ط ، وذل��ك لق��وة أدل��تھم وس��المتھا وخلوھ��ا ع��ن   
ص�ریح ف�ي حص�ول    " إنم�ا یجزئ�ك م�ن ذل�ك الوض�وء      " ح�دیث   المعارض القوي ، وألن

  . جزاء بالوضوء فیجب تقدیمھ علي غیره إلا
  . أما األمر بالنضح وغسل الذكر واألنثیین فمحمول علي االستحباب؛ ألنھ یحتملھ      

إن قیاس المذي عل�ي الب�ول أكث�ر ش�بھًا م�ن قیاس�ھ عل�ي المن�ي ، فیلح�ق          : وأیضًا 
  . المني بالبول وال یلحق ب

  : اشتراط الطھارة في الطواف : الفرع الرابع 
  )٢(.ھي النقاء من الدنس والنجس: الطھارة في اللغة          

طھر ، طھرًا ، وطھ�ارة ، نق�ي م�ن النجاس�ة وال�دنس      : " جاء في المعجم الوجیز 
وطھر برئ من كل ما یشین ، وطھرت الحائض أو النفساء انقطع  دمھا  أو اغتسلت من 

  )٣(" .لمحیض ا
  )٤(.زوال المنع المترتب علي الحدث والخبث: وشرعا 

  :وقد اختلف العلماء في اشتراط الطھارة في الطواف علي مذھبین
إن الطھارة ش�رط لص�حة الط�واف ، وھ�و م�ذھب الجمھ�ور م�ن         :المذھب األول 

  )٥(.الشافعیة والحنابلة والمالكیة 
  : وقد استدلوا علي مذھبھم بما یلي  
اصنعي ما یصنع الحاج غی�ر أن ال تط�وفي   : " ألسماء بنت عمیس   ھ قول -١

  )٦(".بالبیت 

                                      
الفقھ المقارن ، المھذب في علم أصول  ٤/١٨٨نیر ، شرح الكوكب الم ١/٢٤٤المغنى البن قدامة ) (١
  .ط مكتبة الرشد  ٥/٢١٠٤

  ١٩٦ص ) ر  ط ه( ، المصباح المنیر مادة  ٥٠٤/ ٤) طھر ( لسان العرب مادة ) (٢
  . ٣٩٦ص ) طھر (المعجم الوجیز مادة ) (٣
  . ١/٦٥٢مغني المحتاج ) (٤
الفقھ اإلسالمي  ٦٥٢/ ١، مغني المحتاج  ٦٢٤/ ٤، المغني البن قدامة  ١/٢٧٤بدایة المجتھد ) (٥

  . ٢٢١٤/ ٣وأدلتھ لوھبة الزحیلي 
في باب رواه اإلمام مسلم إال الطواف ، ورواه البخاري في باب تقضي الحائض المناسك كلھا ) (٦

  . إحرام النفساء واستحباب اغتسالھا لإلحرام 
 ٨/١٣٦النووي  ، صحیح مسلم بشرح ١٦٥٠رقم  ٣/٦٠١فتح الباري بشرح صحیح البخاري : یراجع 

  . ١٢٠٩رقم 
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الطواف بالبیت صالة إال أن اهللا أحل فیھ : " قال  -   -ما روي أنھ :وأیضا  -٢
  )١(" .النطق فال ینطق إال بخیر 

إن الطھارة لیست شرط لصحة الط�واف وھ�و م�ذھب الحنفی�ة ،     : المذھب الثاني 
ب أبي حنیفة فیما بینھم فقال بعضھم ھي واجبة ولیست بش�رط وال ف�رض   واختلف أصحا

  )٢(.، وقال بعضھم ھي سنة 
  : وقد استدلوا علي مذھبھم بما یلي      

قیاس الطواف علي الوقوف بعرفة ، بجامع أن ك�ال منھم�ا رك�ن للح�ج ، فھ�ذا       -١
أن م��ن قی��اس الش��بھ ، ألنھ��م ش��بھوا الط��واف بالبی��ت ب��الوقوف بعرف��ة ، فكم��ا  

  . الوقوف بعرفة ال یشترط فیھ الطھارة ، فكذلك الطواف قیاسًا علیھ
  )٣(" .ولیطوفوا بالبیت العتیق : " قولھ تعالي  :وأیضًا  -٢

إن اهللا أمر بالطواف مطلقًا م�ن غی�ر ش�رط الطھ�ارة ،      :وجھ االستدالل باآلیة    
لبی�ت ص�الة عل�ي    وال یجوز تقیید مطلق الكتاب بخب�ر الواح�د ، فیحم�ل ح�دیث الط�واف با     

أي كأمھ��اتھم ، ومعن��اه أن الط��واف " وأزواج��ھ أمھ��اتھم : " التش��بیھ كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الي 
  )٤(.كالصالة إما في الثواب أو في أصل الفرضیة 

ھو مذھب الجمھور القائل بأن الطھارة شرط لصحة الطواف ، وذل�ك  : والراجح 
ن الط�واف أكث�ر ش�بھًا بالص�الة     لقوة أدلتھم وسالمتھا وخلوھا عن المع�ارض الق�وي ، وأل  

  .من الوقوف بعرفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
. في المستدرك  باب الكالم في الصالة ، والحاكم أخرجھ الترمذي في كتاب الصالة ، والنسائي في) (١

  . ١٦٨٦رقم  ١/٦٣٠المستدرك  ٥/٢٢٢، سنن النسائي  ٩٦٠رقم  ٣/٢٩٣سنن الترمذي : ع یراج
الفقھ  ١/٢٧٤، بدایة المجتھد  ٤/٦٢٥، المغني البن قدامة  ٣/٥٠الھدایة مع شرح فتح القدیر ) (٢

  . ٣/٢٢١٣اإلسالمي وأدلتھ لوھبة الزحیلي 
  .من سورة الحج ) ٢٩( اآلیة ) (٣
  . بقةینظر المراجع السا) (٤



  

  قیاس الشبھ عند األصولیین وأثره في الفروع الفقھیة
   

- ٢١٥٢ -  
 

  املبحث األول

  أثر قياس الشبه يف املعامالت والقضايا املعاصرة

  :دیة العبد المقتول خطًأ: الفرع األول
ھ�ي  : وش�رعاً    )١(.ولي المقت�ول ج�زاء قتل�ھ    للغة ھي المال الذي یعطي  :الدیة  

  )٢(.ي نفس أو فیما دونھاالمال الواجب بجنایة علي الحر ف
  واألصل فیھا الكتاب والسنة واإلجماع 

 ين ىن من خن حن  جن يم ُّ : فلقول�ھ تع�الي    :أما الكتاب 

  )٣(.َّ ميخي حي جي يه  ىه مه جه

ف�ي ال�نفس مائ�ة    : " ق�ال    ما جاء في كتاب عمروا ب�ن ح�زم أن�ھ    : وأما السنة 
  )٤(" .من اإلبل 

، وأن دی��ة الرج��ل مائ��ة م��ن     فق��د أجم��ع العلم��اء عل��ي وجوبھ��ا    :وأم��ا اإلجم��اع  
  )٥(.اإلبل

  : واختلفوا في دیة العبد المقتول خطًأ علي مذھبین 
إن العبد المقتول خطًأ تجب فیھ قیمتھ بالغ�ة م�ا بلغ�ت وإن زادت     :المذھب األول 

  )٦(. علي دیة الحر، وھو مذھب مالك والشافعي وأحمد وأبو یوسف من الحنفیة 
  . فیضمن بكمال قیمتھ بالغة ما بلغت كالفرس إن العبد مال متقوم  :وحجتھم 

إن العبد المقتول خطًأ ال یزاد فیھ علي دیة الحر ، وھو م�ذھب  :  المذھب الثاني 
  )٧(.أبي حنیفة ومحمد
بأنھ ضمان آدمي فلم یزد علي دیة الحر كضمان الحر ، وذلك ألن اهللا : وحجتھم 

 تنبیھا وصھ من نقیصة الرق ، كانتعالي لما أوجب في الحر دیة ال تزید وھو أشرف لخل
علي أن دیة العبد المنقوص ال یزاد علیھا ، فنجعل مالیة العبد معیارًا لقدر الواجب فیھ ما 

                                      
  . ٦٦٤ص ) ودي ( ، المعجم الوجیز مادة  ١٥/٣٨٣) ودي ( لسان العرب مادة ) (١
  . ٤/٦٦مغني المحتاج ) (٢
  .من سورة النساء)  ٩٢( اآلیة ) (٣
  رواه النسائي في باب القسامة ، ومالك في باب العقول ، وأبو داود في كتاب الدیات) (٤

رقم  ٢/٥٩٢، سنن أبي داود ١رقم  ٢/٦٤٧ام مالك ، موطأ اإلم ٦٠،  ٨/٥٩سنن النسائي : ینظر 
٤٥٤١ .  

  . ٧٢، اإلجماع البن المنذر ص  ٤/٦٦مغني المحتاج ) (٥
شرح  ، الھدایة مع ١١/٤٠٦البن قدامة  ، المغني ٢/٣٣٩، بدایة المجتھد  ٤/٦٦مغني المحتاج ) (٦

  . ١٠/٣٥٤فتح القدیر 
  .المراجع السابقة ) (٧
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لم یزد علي الدیة ، فإن زاد علمنا خطأ ذلك فنرده إلي دیة الحر كأرش ما دون الموضحة 
  )١(.ھا یجب فیھ ما تخرجھ الحكومة مالم یزد علي أرش الموضحة فنرده إلی

  . فالمالحظ  في ھذه المسألة أنھ اجتمع مناطان متعارضان 
كون العبد نفسًا وصورتھ صورة آدم�ي فھ�و یش�بھ الح�ر ف�ي ذل�ك وھ�ذا         :أحدھما 

  . یقتضي أن یدفع القاتل الدیة وال یزاد علي دیة الحر ، وبھذا أخذا أبو حنیفة ومحمد
ذلك یشبھ الحیوان ك�الفرس وغی�ره   كون العبد ماًال متقومًا ، فھو في  :وثانیھما   

عل�ي دی�ة    من األموال المتقومة فیقاس علیھ ، وھ�ذا یقتض�ي أن�ھ یمك�ن أن ی�زاد ف�ي قیمت�ھ       
  . الحر ، وبھذا أخذ مالك والشافعي وأحمد 

ھو المذھب األول القائ�ل ب�أن الواج�ب ف�ي العب�د المقت�ول خط�ًأ         :المذھب الراجح 
دیة الحر ، وذلك لق�وة أدل�تھم وس�المتھا وخلوھ�ا     ھو قیمتھ بالغة ما بلغت وإن زادت علي 

  عن المعارض القوي 
لكثرة الشبھ ب�ین العب�د والف�رس ف�ي كون�ھ م�اًال متقوم�ًا فك�ان إلحاق�ھ ب�ھ            :وأیضًا  

  . أولي من إلحاقھ بغیره 
  

  : بیع لبن اآلدمیات: الفرع الثاني 
األض�داد ، وبع�ت   الشراء ، والبیع الشراء أیضًا وھ�و م�ن    ضد: البیع لغة         

  )٢(.الشيء شریتھ أبیعھ بیعًا ومبیعًا
واألص�ل فی��ھ قب�ل اإلجم��اع    )٣(. نق�ل مل��ك ب�ثمن عل��ي وج�ھ مخص��وص   : واص�طالحًا       

  )٥ َّ مظحط مض خض ُّ : ، وقولھ تعالي  )٤( َّ ىي مي خي  ُّ  :قولھ تعالي 
٥(  

: " فیما روي عنھ من أنھ سئل أي الكسب أطیب فقال  -   -قولھ  :ومن السنة 
  )٦(" .ل الرجل بیده وكل بیع مبرور عم

  . واختلفوا في بیع لبن األدمیات علي مذاھب 
فس��بب اخ��تالفھم ف�ي ھ��ذا الب��اب تع��ارض  "  :وس�بب الخ��الف كم��ا ق��ال اب�ن رش��د   

  )٧(".أقیسة الشبھ
ذھ��ب جمھ��ور الفقھ��اء م��ن المالكی��ة والش��افعیة وال��راجح عن��د         :الم��ذھب األول 

  )١(.لبن األدمیات مطلقًا الحنابلة والظاھریة إلي جواز بیع

                                      
  .   ٢/٣٣٩، بدایة المجتھد  ١١/٤٠٦المغني البن قدامة ) (١
  . ٤٠ص ) ب ي ع ( ، المصباح المنیر مادة  ٨/٢٣) بیع ( لسان العرب مادة ) (٢
  . ٢/٣مغني المحتاج ) (٣
  .من سورة البقرة  ٢٧٥اآلیة ) (٤
  .من سورة البقرة  ٢٨٢ا آلیة ) (٥
  .٢١٥٨قم ر ٢/١٢المستدرك : ینظر . رواه الحاكم في المستدرك في كتاب البیوع ) (٦
  . ٢/١٠٤بدایة المجتھد ) (٧
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  : وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي 
علي لبن األنعام بجامع أن كًال منھما یباح شربھ فیباح بیعھ ، وھو من  القیاس -١

قیاس الشبھ ، فقد شبھ لبن اآلدمیات بلبن األنع�ام ، فكم�ا أن ل�بن األنع�ام یب�اح      
  . یھ شربھ ویباح بیعھ ، فكذلك لبن اآلدمیات قیاسًا عل

وھو األصح ألنھ : " ومما یؤید ذلك ما جاء في المغني البن قدامة حیث قال      
  ". لبن طاھر منتفع بھ فجاز بیعھ كلبن الشاة 

القیاس علي إجارة الظئر ، وھو من قیاس الشبھ أیضًا ، فقد قاسوا ج�واز بی�ع    -٢
خ��ذ ل��بن اآلدمی��ات عل��ي ج��واز إج��ارة الظئ��ر ، بج��امع أن ك��ًال منھم��ا یج��وز أ  

  . العوض عنھ فیكون جائزًا كالمنافع 
فأش��بھ  )٢(وألن��ھ یج��وز أخ��ذ الع��وض عن��ھ ف��ي إج��ارة الظئ��ر : " ج��اء ف��ي المغن��ي 

  )٣(".المنافع 
ذھب الحنفیة ، ووجھ عند الشافعیة ، ووجھ عن�د الحنابل�ة ، إل�ي     :المذھب الثاني 

  )٤(.أنھ ال یجوز بیع لبن األدمیات مطلقًا 
  : بھم بما یلي وھؤالء استدلوا علي مذھ

القیاس علي العرق ، بجامع أن كًال منھما غیر مضمون فال یجوز بیعھ ، وھو -١
قی��اس الش��بھ حی��ث ش��بھ بی��ع ل��بن اآلدمی��ات ببی��ع الع��رق ، فكم��ا ال یج��وز بی��ع  
العرق لعدم ضمانھ ، فكذلك ال یجوز بیع لبن اآلدمیات لھذه العلة قیاسًا علی�ھ  

  )٥(.لوجود الشبھ بینھما 
ألنھ مائع خرج من آدمیة أش�بھ  : " ذلك ما جاء في الكافي فقد جاء فیھ  ومما یؤید

   )٦(".العرق
القیاس عل�ي س�ائر أج�زاء اآلدم�ي ، فكم�ا أن�ھ ال یج�وز بی�ع أعض�اء اآلدم�ي،            -٢

  )٧(.فكذلك ال یجوز بیع لبن اآلدمیات قیاسًا علي بیع أعضائھ ألنھ بعضھا
  )٨(" . ي فأشبھ سائر أجزائھ وألنھ من آدم: " ویؤید ذلك ما جاء في المغني 

                                                                                                   
  . ٥/٧٠٥، المغني البن قدامة  ٢/١٧، مغني المحتاج  ٢/١٠٤بدایة المجتھد ) (١
  .٤٠٠ص ) الظئر ( العجم الوجیز مادة : ینظر . ھي المرضعة لغیر ولدھا : الظئر ) (٢
  . ٧٠٥/ ٥، المغني البن قدامة  ٢/١٧، مغني المحتاج  ٢/١٠٤بدایة المجتھد ) (٣
  . ٢/١٠٤بدایة المجتھد ،  ٧٠٥/ ٥،المغني البن قدامة  ٤٢٤،  ٦/٤٢٣الھدایة مع شرح فتح القدیر ) (٤
  .المراجع السابقة : ینظر) (٥
  .دار عالم الكتب  . ط  ٣/١٠الكافي البن قدامة : ینظر) (٦
  . ٦/٤٢٣، الھدایة مع شرح فتح القدیر  ٥/٧٠٥، المغني البن قدامة  ٢/١٠٤بدایة المجتھد ) (٧
  . ٥/٧٠٦المغني البن قدامة ) (٨



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

      

- ٢١٥٥ -  
 

  :مناقشة ھذا االستدالل 
ال نسلم لكم القی�اس األول وھ�و القی�اس عل�ي الع�رق ، ألن�ھ قی�اس م�ع الف�ارق              

فیكون باطًال ،  وذل�ك ألن الع�رق ال نف�ع فی�ھ بخ�الف الل�بن ، ول�ذلك ال یب�اع ع�رق الش�اة           
  . للبن ویباع لبنھا ، وأن العرق ال یكون غذاًء لآلدمي بخالف ا

  :ونوقش القیاس الثاني وھو القیاس علي أجزاء اآلدمي بما یلي  
ال نسلم لكم األصل المقیس علیھ وھو عدم جواز بی�ع أج�زاء اآلدم�ي ، إذ أن�ھ         

وس�ائر  : " جائز كما یباع العبد واألمة ، ومما یؤید ذلك ما جاء ف�ي المغن�ي فق�د ج�اء فی�ھ      
  )١(" .بیع العبد واألمة أجزاء اآلدمي یجوز بیعھا فإنھ یجوز 

ذھ�ب الحنابل�ة ف�ي وج�ھ ، واإلم�ام أب�و یوس�ف م�ن الحنفی�ة إل�ي            :المذھب الثالث 
  )٢(.جواز بیع لبن اآلدمیات من اإلماء دون غیرھم من الحرائر

  : وقد استدلوا علي مذھبھم بما یلي 
  .بأنھ یجوز إیراد العقد علي نفسھا فكذا علي جزئھا    

الرق قد حل نفسھا ، فأما اللبن فال رق فیھ ، ألنھ یختص  بأن: وأجیب علي ذلك 
  )٣(.بمحل یتحقق فیھ القوة التي ھي ضده وھو الحي ، وال حیاة في اللبن

ب رجح�ان الم�ذھ   يیتب�ین ل�   ابع�د ع�رض ھ�ذه الم�ذاھب وأدلتھ�     : المذھب ال�راجح  
ھ��ا ع��ن   ، وذل��ك لق��وة أدل��تھم وس��المتھا،  وخلو    آلدمی��اناألول القائ��ل بج��واز بی��ع ل��بن ا   

  .المعارض القوي 
  :أقل الصداق وأكثره : الفرع الثالث

أصدق المرأة ح�ین تزوجھ�ا ، وقی�ل أص�دقھ     : مھر المرأة ، یقال  :الصداق لغة   
  )٤(.سمي لھا صداقا ، ویجمع علي أصدقة في القلة وُصدق في الكثرة

  
  )٥(.وٍدما وجب بنكاح أو وطء أو تفویت بضع قھرًا كرضاع ورجوع شھ :وشرعًا      
  )٦(.بأنھ ما یعطي للزوجة في مقابل االستمتاع بھا ویسمي مھرًا: وعرفھ الدسوقي      

 )٧( َّ جئيي ىي ني  مي  ُّ : قول�ھ تع�الي   :  واألصل فی�ھ قب�ل اإلجم�اع         

  .أي عطیة من اهللا مبتدأة ، والمخاطب بذلك األزواج عند األكثرین

                                      
  . ٥/٧٠٦المغني البن قدامة : یراجع) (١
  . ٦/٤٢٤الھدایة مع شرح فتح القدیر ) (٢
  .  المرجع السابق) (٣
  . ١٠/١٩٧) صدق ( لسان العرب مادة ) (٤
  .٣/٢٨١مغني المحتاج ) (٥
  .٢/٤٦٣حاشیة الدسوقي ) (٦
  .سورة النساء)  ٤(اآلیة ) (٧
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وق�د اتف�ق   : ، ھذا  )١("ا من حدید التمس ولو خاتم" لمرید التزویج  –   -وقولھ
  .العلماء علي أن الصداق ال حد ألكثره 

  : واختلفوا في أقل الصداق علي مذھبین 
أن الص��داق ال ح��د ألقل��ھ وب��ھ ق��ال الش��افعیة والحنابل��ة وفقھ��اء        :الم��ذھب األول 

  )٢(.المدینة من التابعین بل كل ما كان ماًال جاز أن یكون صداقًا

 ىه ُّ : وال یتقدر صحة الصداق بشيء لقولھ تعالي "  :اج جاء في مغني المحت

 )٤("التمس ولو خاتمًا من حدید : "  -   -، وقولھ فلم یقدره  )٣( َّ جي  يه

، بل ضابطھ كل ما صح كونھ مبیعاً عوضًا أو معوضًا عینًا أودینًا أو منفعة كثیرًا أو  )٤("
  )٥(" .اقًا وماًال أو قلیًال ما لم ینتھ في القلة إلي حد ال یتمول صح كونھ صد

أن الصداق غیر مقدر ال أقلھ وال أكثره بل كل "  :وجاء في المغني البن قدامة  
  )٦(".ما كان ماًال جاز أن یكون صداقًا 

  :  وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي

فل��م  )٧(.َّ جي  يه ىه مه جه ين ىن من     ُّ: قول��ھ تع��الي  -١

ب�دل منفعتھ�ا فج�از م�ا تراض�یا علی�ھ م�ن الم�ال          یقدره ، ویدخل فیھ القلیل والكثی�ر، وألن�ھ  
  .  كالعشیرة وكاألجرة 

: " ھل عندك من شيء تصدقھا ؟ قال ال أجد ق�ال  : "  -   -واستدلوا بقولھ  -٢
  )٨(".التمس ولو خاتما من حدید 

وعن عامر ب�ن ربیع�ة أن ام�رأة م�ن بن�ي ف�زارة تزوج�ت عل�ي نعل�ین ، فق�ال            -٣
  )٩(.؟ قالت نعم فأجازه " من نفسك ومالك بنعلین  أرضیت: " -   -رسول اهللا

                                      
  ث رواه البخاري في كتاب النكاح ، ومسلم في باب الصداق الحدی) (١

    ٩/٢٤٩، صحیح مسلم بشرح النووي  ٥١٢١رقم  ٩/٢٢٠فتح الباري بشرح صحیح البخاري : ینظر 
  ١٤٢٥رقم 

  .٩/٥٢٨، المغني البن قدامة  ٣/٢٨٢، مغني المحتاج  ٢/٦بدایة المجتھد ) (٢
  .سورة النساء ) ٢٤(اآلیة ) (٣
  .بق تخریجھ الحدیث س) (٤
  . ٣/٢٨٢مغني المحتاج ) (٥
  . ٩/٥٢٨المغني البن قدامة : : ینظر) (٦
  .  سورة النساء ) ٢٤(اآلیة ) (٧
  .سبق تخریجھ : الحدیث ) (٨
  رواه الترمذي في باب ما جاء في مھور النساء ، والبیھقي في سننھ ، وأحمد في مسنده ) (٩

مسند أحمد  ١٤٣٧٤رقم   ٧/٣٩٠لكبري للبیھقي ن ا، السن ١١١٣رقم  ٣/٤١٢سنن الترمذي : یراجع 
  . ١٥٦٧٩رقم  ٢٤/٤٥٠
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ألن�ھ ال    -   -فھذه األحادی�ث ت�دل عل�ي أن�ھ ال ح�د ألقل�ھ إذ لوك�ان ل�ھ ح�د لبین�ھ          
  . یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة 

أن ألق�ل الص�داق ح�د مع�ین وب�ھ ق�ال الحنفی�ة والمالكی�ة وبع�ض          :  المذھب الثاني
   )١(.التابعین

  : ي مقدار أقل الصداق علي قولین وھؤالء اختلفوا ف
وھو لإلمام مالك أن أقلھ ربع دینار من الذھب أو ثالثة دراھم كیًال :  القول األول

  .من فضة أو ما ساوي الدراھم الثالثة أعني دراھم الكیل فقط 
وھ��و لإلم��ام أب��ي حنیف��ة أن أق��ل الص��داق عش��رة دراھ��م ، وقی��ل   : الق��ول الث��اني  

  )٢(.ربعون درھماخمسة  دراھم ، وقیل أ
  :  وھؤالء استدلوا علي مذھبھم بما یلي

؛  )٣(" .ال مھر أقل من عشرة دراھ�م  : " أنھ قال  -   -ما روي عن النبي _ ١
  )٤(.وألنھ یستباح بھ عضوا فكان مقدرًا كالذي یقطع بھ السارق 

 اعلم أن أقل الصداق علي المشھور ربع دینار أو ثالثة :"جاء في الشرح الكبیر 
دراھم خالصة من الفض�ة أو م�ا یس�اوي أح�دھما م�ن الع�روض ، وال ح�د ألكث�ره ومقاب�ل          
المشھور ما نقل عن اب�ن وھ�ب م�ن إجازت�ھ ب�درھم ، ونق�ل عن�ھ أیض�ًا أن�ھ ال ح�د ألقل�ھ ،            

   )٥(.وألن النكاح یجوز بالقلیل والكثیر
یجوز  ما: وأقل المھر عشرة دراھم ، وقال الشافعي "  :وجاء في بدایة المبتدي 

  )٦(" .أن یكون ثمنًا في البیع ألنھ حقھا فیكون التقدیر إلیھا 
الح��دیث ال��ذي اس��تدل ب��ھ أص��حاب الم��ذھب الث��اني ب��أن  نویمك�ن أن یج��اب ع��     

حدیثھم غیر صحیح رواه مبشر بن عبید وھو ضعیف عن الحجاج بن أرطأة وھو م�دلس  
عل�ي مھ�ر ام�رأة بعینھ�ا أو     ورووه عن جابر وقد روینا عن جابر خالفھ ، أو یمكن حمل�ھ  

  .                                  علي االستحباب 
القیاس الذي استدلوا بھ بأنھ ال یصلح ، ألن النك�اح اس�تباحة االنتف�اع     نویجاب ع

بالجملة ، والقطع إتالف عضو دون استباحتھ وھو عقوبة وحد وھذا عوض فقیاس�ھ عل�ي   
  . األعواض أولي 

  وسبب اختالفھم في التقدیر سببان : "  قال ابن رشد وسبب اختالفھم كما

                                      
  . ٩/٥٢٨، المغني البن قدامة  ٢/١٦، بدایة المجتھد  ٣/٣١٧شرح فتح القدیر ) (١
  . ٩/٥٢٩، المغني البن قدامة  ٢/١٦، بدایة المجتھد  ٣/٣١٧شرح فتح القدیر ) (٢
  ي باب ما یجوز أن یكون مھرا رواه الدار قطني في باب المھر ، والبیھقي ف) (٣

  . ١٤٣٨٨رقم  ٧/٣٩٣، السنن الكبري للبیھقي  ٣٦٠٦رقم  ٤/٣٦٠سنن الدار قطني : ینظر 
  .٩/٥٢٨المغني البن قدامة ) (٤
  . ٢/٤٧٧الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي ) (٥
  . ٣/٣١٧بدایة المبتدي مع شرح فتح القدیر ) (٦
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تردده بین أن یكون عوضًا من األع�واض یعتب�ر فی�ھ التراض�ي بالقلی�ل      : أحدھما 
كان أو بالكثیر كالحال في البیوعات ، وبین أن یكون عبادة فیكون مؤقتًا ، وذل�ك أن�ھ م�ن    

وض، وم�ن جھ�ة أن�ھ ال یج�وز     جھة أنھ یملك بھ علي المرأة منافعھا علي  الدوام یشبھ الع
  . التراضي علي إسقاطھ یشبھ العبادة

معارض�ة ھ�ذا القی�اس المقتض�ي التحدی�د لمفھ�وم األث�ر ال�ذي ال          :  والسبب الث�اني 
  )١(.یقتضي التحدید

  . أما القیاس الذي یقتضي التحدید فھو كما قلنا إنھ عبادة ، والعبادات مؤقتة    
مھ عدم التحدید فحدیث سھل ب�ن س�عد الس�اعدي المتف�ق     وأما األثر الذي یقتضي مفھو     

" ھ�ل عن�دك  م�ن ش�يء تص�دقھا      : " قال للذي زوج�ھ   -   -علي صحتھ وفیھ أن النبي 
، فھ�ذا دلی�ل عل�ي أن�ھ ال ق�در ألقل�ھ ،        )٢("التمس ولو خاتما م�ن حدی�د   : " قال ال أجد قال 

  . وقت الحاجة  ألنھ لو كان لھ قدر لبینھ إذ ال یجوز تأخیر البیان عن  
دی�د ل�یس   وھذا االستدالل بین كما تري مع أن القی�اس ال�ذي اعتم�ده الق�ائلون بالتح    

أن : أن الصداق عبادة ، والثانیة : إحداھما : یبني علي مقدمتین  تسلم مقدماتھ ، وذلك أنھ
العبادة مؤقتة وفي كلیھما نزاع للخصم ، وذل�ك أن�ھ ق�د یلق�ي ف�ي الش�رع م�ن العب�ادات م�ا          

  . لیس مؤقتة بل الواجب فیھما ھو أقل ما ینطلق علیھ االسم 
حون لھذا القیاس فإنھ لیس فیھ شبھ العبادات خاصًا ، وإنما صار المرج :وأیضًا  

ق��د : عل��ي مفھ��وم األث��ر الحتم��ال أن یك��ون ذل��ك األث��ر خاص��ًا ب��ذلك الرج��ل ، لقول��ھ فی��ھ      
وھذا خالف لألصول وإن كان قد جاء في بع�ض روایات�ھ   " أنكحتكھا بما معك من القرآن 

لما ذكر أن�ھ مع�ھ م�ن الق�رآن فق�ام فعلمھ�ا ، فج�اء نكاح�ًا بإج�ارة ،          " قم فعلمھا : " أنھ قال 
لما التمسوا أصًال یقیسون علیھ قدر الصداق ل�م یج�دوا ش�یئا أق�رب ش�بھًا م�ن نص�اب         لكن

عضو : القطع علي بعد ما بینھما ، وذلك أن القیاس الذي استعملوه في ذلك ھو أنھم قالوا 
مس�تباح بم��ال فوج��ب أن یك��ون مق�درًا أص��لھ القط��ع ، وض��عف ھ�ذا القی��اس ھ��و م��ن قبی��ل    

ف�إن  : شتراك االسم ، وذل�ك أن القط�ع غی�ر ال�وطء ، وأیض�ًا      االستباحة فیھما ھي مقولة با
القطع استباحة عل�ي جھ�ة العقوب�ة واألذى ونق�ص خلق�ة ، وھ�ذا اس�تباحة عل�ي جھ�ة الل�ذة           
والمودة ، ومن شأنھ قیاس الشبھ علي ضعفھ أن یكون الذي بھ تشابھ الفرع واألصل شیئًا 

م�ا وج�د لألص�ل م�ن جھ�ة الش�بھ ، وھ�ذا        واحدًا ال باللفظ بل بالمعني ، وأن یكون الحكم إن
كلھ معدوم في ھذا القیاس ، ومع ھذا فإنھ من الشبھ الذي لم ینبھ علیھ اللفظ ، وھذا الن�وع  
من القیاس مردود عند المحققین ، لكن لم یستعملوا ھذا القیاس ف�ي إثب�ات التحدی�د المقاب�ل     

  . عیین قدر التحدید لمفھوم الحدیث إذ ھو في غایة الضعف ، وإنما استعملوه في ت
وأما القیاس الذي استعملوه في معارضة مفھوم الحدیث فھو أقوي من ھذا ،       

أن امرأة تزوجت علي نعلین ، فقال لھا رسول : " ویشھد لعدم التحدید ما خرجھ الترمذي 

                                      
  ٢/١٦بدایة المجتھد ) (١
  .یجھ تقدم تخر) (٢
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وق�ال   )١("فقال�ت نع�م فج�وز  نكاحھ�ا     " أرضیت من نفسك ومالك بنعلین ؟ : " -   -اهللا 
  )٢(.دیث حسن صحیحھو ح

ھو المذھب األول القائل بأن الص�داق ال ح�د ألقل�ھ ، وذل�ك لق�وة أدل�تھم        : والراجح
وسالمتھ ، وضعف أدلة المخالفین ، وألنھم ش�بھوا الص�داق ب�العوض كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي        

  .البیوعات فالمعتبر فیھ التراضي بالقلیل كان أو بالكثیر 
  بیع أو إجارة ؟ عقد االستصناع ھل ھو : الفرع الرابع

                                        )٣(.استصنع الشيء أي دعا إلي صنعھ: االستصناع لغة 
  )٤(.عقد علي مبیع في الذمة شرط فیھ العمل : واصطالحًا 

  )٥(.االستصناع بیع سلعة لیست عنده علي غیر وجھ السلم: وعند الحنابلة 
  و من قبیل البیع أم من قبیل اإلجارة ؟ وقد اختلفوا في عقد االستصناع ھل ھ

  : اختلف جمھور الحنفیة في ذلك علي عدة أقوال 
یقول محمد بن الحسن :  أن االستصناع بیع وھو قول أكثر الحنفیة :القول األول 

  )٦("االستصناع جائز بإجماع المسلمین ، وھو بیع عند عامة المشایخ: " 
یمیزه عن غیره من البیوع مث�ل الس�لم    ولكن لما كانت لھ أحكم خاصة سمي باسم

  :، ومن ذلك أنھ اختص عن بقیة البیوع بأمور أبرزھا أمران 
  . اشتراط الخیار وھو خیار الرؤیة : األول 

اش���تراط العم���ل ف���ي االستص���ناع فھ���و بی���ع ع���ین ش���رط فی���ھ العم���ل ،     : الث���اني 
  )٧(.والمعروف أن البیع ال یشترط فیھ العمل

بعض���ھم ھ���و بی���ع ، لك���ن للمش���تري فی���ھ خی���ار وھ���و     وق���ال:" وق���ال الكاس���اني 
  )٨(".الصحیح

اعلم بأن البیوع أنواع أربعة بیع عین ب�ثمن ، وبی�ع دی�ن ف�ي     : " وقال السرخسي 
الذم��ة ب��ثمن وھ��و الس��لم ، وبی��ع عم��ل الع��ین فی��ھ تب��ع وھ��و االس��تئجار للص��ناعة ونحوھ��ا    

عین ھو الصبغ بیع فیھ ، فالمعقود علیھ الوصف الذي یحدث في المحل بعمل العامل ، وال
  )٩("وبیع عین شرط فیھ العمل وھو االستصناع 

  .بأن االستصناع بیع معدوم فال یصح أن یكون بیعًا: ونوقش ھذا القول

                                      
  .سبق تخریجھ) (١
  . ٥٩٥، قیاس الشبھ عند األصولیین للدكتور محمود عبدالرحمن ص  ١٧، ٢/١٦بدایة المجتھد ) (٢
  .٨/٢٠٩" صنع " لسان العرب مادة ) (٣
  . ٥/٢بدائع الصنائع ) (٤
  .٣/٣٢٥الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) (٥
  .١/٣٢٥الجامع الصغیر لمحمد بن الحسن الشیباني ) (٦
  .١٥/٨٤، المبسوط للسرخسي  ٥/٢بدائع الصنائع  )(٧
  .٥/٢بدائع الصنائع ) (٨
  . ١٥/٨٤المبسوط للسرخسي ) (٩
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بأنھ وإن كان بیع معدوم فإنھ إنما جاز للحاجة المنزلة منزلة الضرورة : وأجیب  
  . إرفاقًا بالناس 

ان االستص��ناع بیع��ًا لم��ا بط��ل بم��وت أح��د بأن��ھ ل��و ك��: ون��وقش ھ��ذا الق��ول أیض��اً  
  .العاقدین لكن یبطل بموت أحدھما فھو أشبھ باإلجارة 

ب�أن االستص�ناع فی�ھ ش�بھ باإلج��ارة م�ن جھ�ة طل�ب العم�ل ، وفی�ھ ش��بھ          : وأجی�ب  
بالبیع من جھة كون المقصود ھو المستصنع ال العمل ، فلشبھھ باإلجارة یبطل بموت أحد 

  )١(.لم یجب تعجیل الثمن في مجلس العقد وأثبت فیھ الخیار  العاقدین ، ولشبھھ بالبیع
أن االستص��ناع عق��د إج��ارة محض��ة ، وب��ھ ق��ال بع��ض الحنفی��ة،      :الق��ول الث��اني  

فاالستص�ناع ش��بیھ باإلج��ارة ویتض�ح ھ��ذا الش��بھ ف�ي الص��باغ حی��ث یق�وم بص��باغة الث��وب     
  )٢(.ونحوه بمادة من عنده ففیھ شبھ كبیر باالستصناع

األصل في الص�باغ العم�ل ، وإذا ك�ان عمل�ھ یس�تلزم وض�ع الص�بغ        بأن : وأجیب 
من عنده ، ألنھ أعرف بالمواد فھو تبع للعمل كما أن المستصنع ی�أتي إل�ي الص�انع ص�فر     

  . الیدین ، بینما صاحب الثوب یأتي إلي الصباغ بثوبھ لیصبغھ فیتضح الفرق في ذلك
، وینبني علي ذل�ك  )٣(بیع انتھاءأن عقد االستصناع إجارة ابتداء ،  :القول الثالث 

  ذلك اختالفھم في المعقود علیھ في عقد االستصناع ما ھو ؟ 
  العین أو العمل ؟  علیھ فقد اختلف فقھاء الحنفیة في ذلك ھل المعقود

فمذھب الجمھور من الحنفیة أن المعقود علیھ ھو العین ، وذلك ألنھ ل�و استص�نع   
ل ما یطلبھ المستصنع سواء أكانت الصنعة قد رجل في عین یسلمھا لھ الصانع بعد استكما

تم�ت بفع�ل الص��انع أم بفع�ل غی��ره بع�د العق��د ف�إن العق��د یل�زم وال ت��رد الع�ین لص��انعھا إال        
بخیار الرؤیة ، فلو كان العقد واردا علي صنعة الصانع أي عملھ لما صح العق�د إذا تم�ت   

  )٤(.ال علي الصنعة الصنعة بصنع غیره وھذا دلیل علي أن العقد یتوجھ علي العین
ویرون أن المتفق علیھ أن االستصناع ثبت فیھ للمستصنع خیار الرؤی�ة ، وخی�ار   

  )٥(.الرؤیة ال یكون إال في بیع العین ، فدل ذلك علي أن المبیع ھو العین ال الصنعة
ومن الحنفیة من یري أن المعقود علیھ في االستصناع ھو العمل ، وذلك ألن عقد 

ع��ن أن��ھ عق��د عم��ل ، فاالستص��ناع طل��ب العم��ل لغ��ة ، واألش��یاء الت��ي     االستص��ناع ینب��ئ 
تستص��نع بمنزل��ة اآلل��ة للعم��ل ، ول��ولم یك��ن عق��د االستص��ناع عم��ل لم��ا ج��از أن یف��رد            

  )٦(.بالتسمیة

                                      
  .٦٠٢د محمود عبدالرحمن ص .قیاس الشبھ عند األصولیین أ) (١
  .٧/١١٦شرح العنایة علي الھدایة مع شرح فتح القدیر ) (٢
  . ٧/١١٦شرح فتح القدیر ) (٣
  .المرجع السابق) (٤
  .٨٥/ ١٥مبسوط ال) (٥
  . ٦٠٣د محمود عبد الرحمن ص . ، قیاس الشبھ أ ٧/١١٥شرح فتح القدیر ) (٦
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ھو المذھب األول القائل بأن عقد االستصناع بیع ولیس إج�ارة ، ألن�ھ   : والراجح 
لبیع ، ألنھ أكثر شبھًا بھ من اإلجارة؛ وألنھ ھو تردد بین شبھین البیع واإلجارة ، فیلحق با

  )١(.الصحیح من المذھب ، ألن محمد بن الحسن ذكر فیھ القیاس واالستحسان
  : تضمین الصناع : الفرع الخامس 

  )٢(.الضمان لغة الكفالة وااللتزام ، والضامن ھو الكفیل أو الملتزم أو الغارم     
لكفی�ل ، ض�من الش�یئ وب�ھ ض�منًا وض�مانًا       الضمین ھو ا:" جاء في لسان العرب 

  )٣(" .كفلھ : بھ ، وضمنھ إیاه  كفل
ضم ذمة الضامن إلي ذم�ة المض�مون عن�ھ ف�ي الت�زام الح�ق فیثب�ت ف�ي         : وشرعًا 

  )٤(.ذمتھم جمیعًا ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منھما 
  : واألصل فیھ الكتاب والسنة واإلجماع

، )٥( َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ : فقول��ھ تع��الي : أم��ا الكت��اب 

  . الزعیم الكفیل : وقال ابن عباس 
  )٦(".الزعیم غارم : " أنھ قال  -   -فما روي عن النبي : وأما السنة 

  )٧(.فقد أجمع المسلمون علي جواز الضمان في الجملة: وأما اإلجماع 
أم��ا تض��مین الص��ناع ف��ال خ��الف ب��ین العلم��اء ف��ي أن الص��ناع ال یض��منون م��الم     

  ا في منازلھم یقبضو
وقد اختلف العلماء في تضمین الصناع ما ادعو ھالكھ من المصنوعات المدفوعة 

  :إلیھم فیما عدا المتفق علیھ علي مذاھب
أن الصناع یضمنون ما ھلك عن�دھم وب�ھ ق�ال اإلم�ام مال�ك واب�ن        :المذھب األول 

  )٨(.أبي لیلي وأبو یوسف والخرقي من الحنابلة وأحد قولي الشافعي 
النظر إلي المص�لحة ، وس�دًا للذریع�ة ، وم�ا روي ع�ن عل�ي أن�ھ ك�ان          :جتھم وح

  )٩("ال یصلح الناس إال ذلك : " یضمن الصناع ، والصواغ ، وقال 

                                      
  .٧/١١٥شرح فتح القدیر ) (١
  .٣٨٣ص ) ضمن (المعجم الوجیز مادة ) (٢
  .٢٥٧ ١٣) ضمن ( لسان العرب مادة ) (٣
  .٦/٣٥٠المغني البن قدامة ) (٤
  .سورة یوسف  )  ٧٢( اآلیة ) (٥
باب ة في باب الكفالة ، وأبوداود في في باب ماجاء في العاریة مؤداة ، وابن ماج رواه الترمذي) (٦

،سنن ابن ماجة  ١٢٦٥، رقم  ٣/٥٥٧سنن الترمذي : ینظر . تضمین العور ، وأحمد في مسنده 
    ٢٢٢٩٧رقم  ٣٦/٦٣٣،مسند أحمد  ٣٥٦٥رقم  ٣/٢٩٦، سنن أبي داود  ٢٤٠٥رقم  ٢/٨٠٤

  .٦/٣٥١المغني البن قدامة ) (٧
 ٦/٤١٣شراف علي مذاھب العلماء ، اإل ٧/٤٥٠، المغني البن قدامة  ٢/١٨٧بدایة المجتھد ) (٨
  مكتبة مكة الثقافیة ،  .ط

  .١١٦٦٤رقم  ٦/٢٠٢ینظر السنن الكبري للبیھقي . لم نعلم إثباتھ : أخرجھ البیھقي في سننھ وقال ) (٩
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أنھ ال یضمن من عمل بغیر أجر وال الخاص ویضمن المشترك  :المذھب الثاني 
  )١(.ومن عمل بأجر وبھ قال أبو حنیفة 

  . عمل لواحد ویسمي بأجیر الواحد ھو الذي ی: والمراد بالخاص
  .ھو الذي یعمل  لعامة الناس ویسمي باألجیر المشترك : والمراد بالمشترك 

أن العام��ل بغی��ر أج��ر إنم��ا ق��بض المعم��ول لمنفع��ة ص��احبھ فق��ط  :  وحج��ة ھ��ؤالء
فأشبھ المودع ، وإذا قبضھا بأجر فالمنفعة لكلیھما ، فغلبة منفع�ة الق�ابض، أص�لھ الق�رض     

عند الشافعي فقیاس الصانع العامل بأجر علي الق�رض والعاری�ة ف�ي أن المنفع�ة      والعاریة
  )٢(.لكلیھما وتغلیب منفعة القابض ال جامع فیھ إال الشبھ 

أن��ھ ال ض��مان عل��ي الص��ناع ، وھ��و م��روي ع��ن اب��ن س��یرین     : الم��ذھب الثال��ث 
  )٣(.یده أن ال ضمان علي األجیر إال ما تجنیھ : وطاووس والصحیح من قول الشافعي 

أنھ شبھ الصانع بالمودع عنده والشریك والوكیل وأجیر الغنم ، وألنھا  :وحجتھم 
  )٤(.عین مقبوضة بعقد اإلجارة فلم تصر مضمونة كالعین المستأجرة

ھو المذھب الثال�ث القائ�ل بأن�ھ ال ض�مان عل�ي الص�ناع إال إذا حص�ل         :والراجح 
  . عدا ذلك فال یضمنون منھم تفریط أو تقصیر فیضمنون حینئذ ، أما ما 

  ؟  ھل یصح قیاس نقل الدم البشري علي الرضاعة في التحریم: الفرع السادس
ھذه المسألة طرحت في أرشیف ملتقي أھل الحدیث عل�ي ش�بكة اإلنترن�ت            

  الدكتور محمد محروس المدرس األعظمي  فیھ وھذا السؤال سئل
س�ان آخ�ر لیفع�ل ف�ي الجس�م نف�س       أن اختالط دم اإلنس�ان م�ع دم إن   :والسؤال ھو 

فع��ل دم��ھ األص��لي ف��ي التغذی��ة والنم��و ودوام الحی��اة ، أال یؤس��س محرمی��ة ب��ین المس��تفید    
  شبیھ حرمة الرضاعة ؟ ...والمتبرع ، وبین البائع والمریض ، والمتوفي والمستفید 

م��الم تك��ن المحرمی��ة قائم��ة ق��بًال ب��والدة م��ن أب��وة أو بن��وة ؟ ف��إن الش��ك     :  فأج��اب
دنا  في حصولھا بسبب نقل الدم ، بل قد یزداد الشك إذا ت�زوج المتب�رع أو المتبرع�ة    یراو

  .إلخ...من المتبرع لھ أو لھا ، أو ابنة أحدھما أو ابن اآلخر ، أو بین االبنین   الدمویین
نستطیع تشبیھ الدم بالحلیب بقیاس الشبھ ، فكالھما یدخل في الجسم وھو  :وأقول 

  .زء منھ ال یمكن تفرقتھ عنھ حال فیھ منقلب إلي ج
ف�إذا كان�ت ھ�ي قی�ام الجزئی�ة والبعض�یة ف�ي الرض�اع         :  أما من جھة قیاس العلة

  . فھي في الدم من باب أولي 
وبعد استحالة .... وھو الحلیب ال یدخل في تكوین الرضیع إال بعد حین :  فاألول

  معینة في التكوین ولیس مباشرة ، بل اشترط الكثیر 

                                      
  .٦١٥د محمود عبد الرحمن ص .یاس الشبھ أ، ق ٤/١٧٤، بدائع الصنائع  ٢/١٨٧بدایة المجتھد ) (١
  .المراجع السابقة : ینظر ) (٢
، قیاس الشبھ ص  ٦/٤٥٢، اإلشراف علي مذاھب العلماء  ٦/٤٥٢المغني البن قدامة : ینظر ) (٣

٦١٥ .  
  .٦١٥ د محمود عبد الرحمن ص.أ ، قیاس الشبھ ٦/٤٢٥المغني البن قدامة : ینظر ) (٤
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  أي أن یرضع الرضیع في كل مرة حتي یتركھ بنفسھ : اإلشباع -١
 أي عددا معینًا من الرضعات : العدد -٢
 الظرف أي مدة الفصال أي خالل مدة السنتین اللتین حددھما الشرع كمدة -٣

 قصوي لإلرضاع ، كل ذلك ألجل القطع بدخولھ في تكوین الرضیع
زم ومباشرة وال شك فدخولھ في تكوین اإلنسان فیھ قطع وج: ھو الدم  :والثاني 

  وال ریب 
ف��القول بحرم��ة دموی��ة أش��بھ بالحرم��ة الرض��اعیة أم��ر واض��ح إذا ك��ان ال��دم م��ن      

  المعلوم للمعلوم حیًا أم میتًا ؟ 
وھذا ال یبعد عن ظ�واھر النص�وص وحكم�ة التش�ریع الت�ي ھ�ي مظن�ة العل�ة كم�ا          

  . یقول األصولیون 
أوالدھم إال بسبب اختالط ال�دم  وھل الحرمة التي تقوم بین اآلباء واألمھات وبین 

  )١(.وجزئیتھم ؟ انتھي  ......أوقل بعضیتھم 
  :  ونوقش الدكتور محمد محروس في ھذا االستدالل بما یلي

  أن ھذا قیاس فاسد من وجوه 
  أن النص وارد علي الرضاعة دون غیرھا  -١
م��ا ھ��و الن��وع ال��ذي = ل��یس ك��ل حلی��ب یح��رم ، فل��بن الرج��ل ال یح��رم بینم��ا ال��دم  -٢

 نقل الحرمة إلیھ دم النساء أم دم األطفال أم دم الرجال أم دم المرضعة  ست
 فقط؟ 

  الحلیب غذاء الطفل الوحید ، بینما الدم لیس غذاؤه  -٣
لكون�ھ  الحلیب غذاء وطعام ، أما الدم فمن قال إن�ھ غ�ذاء ، وھ�ل یتناول�ھ اإلنس�ان       -٤

 غذاء 
خل ال�دم إل�ي ج�وف    وم�ن المعل�وم أن�ھ ی�د     -   -الحجامة كانت علي عھ�د النب�ي    -٥

الحاجم ، ولم یبین النبي ھذا الحكم ، ولم یحذر منھ وینبھ علي ذل�ك م�ع أن�ھ وارد    
قوي ، فنحن نري من یحجم في مجلس واحد ف�ي أكث�ر م�ن موض�ع م�ن جس�مھ ،       
فلو دخل علی�ھ ف�ي ك�ل م�رة ك�ان محرم�ًا عن�د بع�ض العلم�اء عل�ي وف�ق اإلش�كال             

  )٢(.من األقیسة الفاسدة الوارد ، كل ھذا وغیره یجعل ھذا الكالم
  :ونوقش المعترض بما یلي 

غیر صحیح ، ألنھ لم یكن "النص وارد علي الرضاعة دون غیرھا "  :أن قولك 
ھناك أمر غیر الرضاعة حتي تبینھ النصوص ، فالنصوص بینت حكم أم�ر ك�ان معروف�ًا    

ي فھ�و  ونقل الدم أمر عرف ف�ي الق�رن الراب�ع عش�ر الھج�ر      -   -في عصر رسول اهللا 

                                      
  .٦٢٠، قیاس الشبھ ص  ١/١٣٧٧٨دیث علي شبكة اإلنترنت أرشیف ملتقي أھل الح) (١
فتوي رقم لكریم الخضیر علي شبكة اإلنترنت المراجع السابقة ، الموقع الرسمي للدكتور عبدا) (٢

٣٨١١٥.  
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أمر جدید یحتاج إلي اجتھاد لبیان األمر فیھ ، ولیس في النصوص ما یخصص الرضاعة 
  .فقط بالتحریم 
وأما ما ذكرتھ من دخ�ول ال�دم إل�ي ج�وف المحج�وم فھ�و ال یش�كل عل�ي م�ن               

  . یري أن نقل الدم لھ حكم الرضاعة إذا كان المنقول لھ أقل من سنتین 
فقد استدل لھ بع�ض العلم�اء بأن�ھ ن�ادر ،     " ال یحرم أن لبن الرجل "  :وأما قولك 

ل��ذا فھ��و ال یح��رم ،ونق��ل ال��دم إل��ي األطف��ال دون الس��نتین ل��یس بن��ادر ف��ي عص��رنا الح��الي  
،ویري بعض العلماء أنھ یكره للرجل وفرعھ أن ینكح من رضعت منھ وحتي لو صح أنھ 

  .بھن ال یحرم فھو أیضًا ال یشكل إذا قلنا بقیاس دم النساء علي حلی
وأما القول بأن الدم لیس بغذاء ، فھذا غیر صحیح ، ألن ال�دم یعط�ي ع�ن طری�ق     
الورید وبھ س�كر ودھ�ون وبروتین�ات مھض�ومة وج�اھزة ألن یس�تفید منھ�ا الجس�م ، بینم�ا          
الم��واد الغذائی��ة ف��ي الحلی��ب الب��د وأن تم��ر عل��ي جھ��از الطف��ل الھض��مي وی��تم ھض��مھا ث��م  

  ل إلي دم الطفل وتغذیھ تصبح جاھزة لالستفادة منھا فتدخ
  : وأجاب المعترض فقال 

متن�اقض م�ع م�ا س�تقولھ بع�د      " النصوص بینت حكم أم�ر ك�ان معروف�ًا    "  :قولك 
ذلك في توجیھ االعتراض بالحجامة ، فإمكانیة انتقال الدم بالحجام�ة ، وأیض�ًا ش�ربھ لم�ن     

  . احتاج إلیھ بعد الحجامة كل ھذا وارد 
دم إلي جوف المحجوم فھ�و ال یش�كل عل�ي م�ن ی�ري      وأما ما ذكرتھ من دخول ال 

  .    أن  نقل الدم لھ حكم الرضاعة إذا كان المنقول لھ أقل من سنتین 
وما أرید أن تجیبني علیھ نقل األعض�اء إل�ي جس�م ش�خص آخ�ر ھ�ل یك�ون        : قال 

  ؟ .من قیاس األولي  عندك
س�ان ھ�ل یك�ون    لو نقل الجھاز منتج الدم باإلن= وحتي أحصر الكالم ویكون أدق 

  محرمًا بقیاس األولي ؟ 
  :ورد علي ھذه االعتراضات بأن

قضیة اب�تالع الحج�م لل�دم ال تص�لح لالعت�راض ،ألن الرض�اعة الت�ي تص�لح              
للتحریم والتي یقاس علیھا ھي ما كان�ت لم�ن ھ�و دون الس�نتین، فأم�ا الحاج�ب فھ�و ب�دون         

مھ�ور أن رض�اعة م�ن ھ�و أكب�ر      شك سیكون عمره أكبر بكثیر ، وكما تعلم أن مذھب الج
  .من سنتین ال تأثیر لھا في التحریم 

وال شك أن الدم یستخدم في العصر الحالي ألغراض عالجی�ة ،وق�د یس�تخدم         
بشكل كامل ، أو قد یفصل منھ الماء وی�تم إعط�اء خالی�اه ، وم�اء ال�دم یحت�وي عل�ي م�واد         

ش�رة ع�ن طری�ق األوردة فھ�و     غذائیة مھضومة وجاھزة ، وبس�بب إدخال�ھ إل�ي الجس�م مبا    
ی��وفر للجس��م جرع��ة غذائی��ة بس��یطة ، ولكنھ��ا ال تق��ل ع��ن الجرع��ة الغذائی��ة الت��ي توفرھ��ا   

  . الخمس مصات المحرمات من لبن األم
وأما الجھاز المسئول عن انتاج خالیا الدم فھو النخاع العظمي ، وھو سائل داخل 

، ومھمتھا أن تتك�اثر وتن�تج أنواع�ًا    تجویف العظام بھ خالیا نشطة تسمي الخالیا الجذعیة 
متعددة من خالیا الدم بإذن اهللا ، وعندما یتبرع بس�ائل النخ�اع العظم�ي ی�تم فص�ل الخالی�ا       
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الجذعیة عن السائل ویتم زرعھا لوحدھا ، فھي تش�بھ نق�ل خالی�ا  وح�ده م�ن دون س�وائلھ       
  . المحتویة علي عناصر غذائیة واهللا أعلم 

قی��اس الش��بھ م��ن أض��عف أن��واع القی��اس ، ألن       ب��أن :واعت��رض عل��ي الفت��وي   
  .الوصف الشبھي متردد بین الوصف المناسب والوصف الطردي فھو ضعیف

والعجی�ب أن ی�أتي ش�خص محتج�ًا بقی�اس الش�بھ وأكث�ر المس�ائل          :قال المعترض 
  . المبنیة علیھ وحده في الفقھ اإلسالمي تعتبر قائمة علي بیوت العنكبوت 

فقد بین حكمھ اهللا تعالي في كتابھ ، وعلیھ یفسد التأص�یل ال�ذي   أما الدم ونقلھ      

 خل ُّ  : یرجع فیھ إلي القیاس ، ألنھ یكون فاسد االعتبار لمقابلت�ھ ال�نص ، ق�ال تع�الي     

، فقد حرم علینا األكل في ھ�ذه األش�یاء الم�ذكورات     )١( َّ حم جم يل ىل مل

مح�رم ، ألن�ھ یعن�ي ھ�ذه الص�ورة      في اآلیة ، ونقل الدم للتغذیة من األكل لھ جزمًا واألكل 
  .داخلة في عموم اآلیة 

فھو محرم ، وجاء االستثناء المتصل في آخ�ر اآلی�ة لیخ�رج لن�ا ح�ال االض�طرار       
  . من حكم التحریم وھذا ھو حالنا اآلن 

أرأیتم ما أسھل المسألة ، ولیس فیھا نقل المحرمیة كالرضاع وال قری�ب م�ن        
لرض��اعة مباح��ة فكی��ف یص��ح القی��اس بفق��دان ش��رط م��ن     ذل��ك؛ ألن أك��ل ال��دم ح��رام ، وا  

  .شروطھ وھو اتحاد الحكم في األصل والفرع ؟ 
فالفارق موجود وال قیاس مع وجود الفارق ، ومكون�ات ال�دم وإن ك�ان بینھ�ا          

وبین  مكونات الحلیب مشابھة ،فنفس المشابھة بینھ�ا وب�ین مكون�ات الب�ول موج�ودة ،ول�م       
فكلھا یحتوي علي الم�اء ، واألم�الح المعدنی�ة،    ....یورث حرمة  یقل أحد بأن شرب البول

  إلخ  ....والخالیا الحمراء والبیضاء ،والیوریا ، والسكریات ، والھرمونات 
س��ب متفاوت��ة ، ولك��ن تركیب��ة الحلی�ب تختل��ف تمام��ًا ع��ن تركیب��ة ال��دم  نولك�ن ب     

ن���ات والمع���ادن  خاص���ة ف���ي النس���ب الكیماوی���ة وم���ا تحتوی���ھ م���ن الھرمون���ات والبروتی      
والتركیبات الغذائیة ، فلیس ھو الدم قطعًا حتي یأخ�ذ حكم�ھ ، ھ�ذا بالنس�بة لالخ�تالف      .....

  .التركیبي والكیماوي والفسیلوجى
أما بالنسبة للحكم الشرعي ، فالدم نجس ، والحلیب غیر نجس ، وللدم أحكام      

خاص�ة وأن مس�ألة البن�وة     شرعیة مختلفة تماما عن أحكام الحلیب ، ف�ال یمك�ن تش�بیھھ ب�ھ    
  . شابھھا مسألة تعبدیة أكثر منھا فسیلوجیة  وما

بأنھ ال یصح قیاس البول علي الدم ، ألن بول اإلنسان الطبیعي : وأجیب عن ھذا 
ال یحتوي علي سكر أو دھون ، ویحتوي علي كمیات ض�ئیلة ج�دا م�ن الب�روتین ، وتق�در      

جرام��ا م��ن  ٦٠ا یوج��د ف��ي ال��د م ح��والي  تقریب��ا بعش��ر ج��رام لك��ل لت��ر م��ن الب��ول ، بینم��  

                                      
  .سورة المائدة )  ٣( اآلیة ) (١
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جراما ، وبعبارة أخرى فإن كمیة البروتین  ٨٠البروتین لكل لتر من الدم ، وقد تصل إلي 
  . ضعف  ٨٠٠إلي  ٦٠٠الموجودة في الدم أكبر من البول بحوالي 

أما وضع حلیب األم في معدة الطفل بواسطة أنب�وب یم�ر بمریئ�ھ فھ�و ب�دون           
ریم ، وال ینبغي الشك في مثل ھذا ، ألن الحلیب سینسلك نفس المسلك لو حكم التح شك لھ

مصھ الطفل من ثدي أمھ ، وسینھض�م ف�ي المع�دة واألمع�اء وینتق�ل إل�ي الجس�م؛ لیغذی�ھ ،         
وأم��ا وض��ع الحلی��ب ف��ي ال��دبر فھ��ي قض��یة خیالی��ة لیس��ت بموج��ودة ف��ي ممارس��ات الط��ب  

  . الحدیث 
ي كمی���ات قلیل��ة ج���دًا م��ن الجلك���وز    ب���أن الب��ول یحت���وي عل��  :  وأجی��ب ع���ن ذل��ك  

، ویحت�وي عل��ي كمی�ات قلیل��ة م�ن الخالی�ا الحم��راء والبیض�اء ، والخالی��ا      ........وال�دھون 
  . إلخ ........الطالئیة 

واخ��تالف النس��ب ب��ین الب��ول وال��دم ال ینف��ي تش��ابھ التركیب��ة ، وال ھ��و ك��ذلك ب��ین  
  )١(.الحلیب والدم ، فكذلك النسب مختلفة جدًا

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
 ٦٢٠د محمود عبد الرحمن ص . ، قیاس الشبھ أ ١٣٧٧٨: ١/١٣٧٧٦أرشیف ملتقي أھل الحدیث ) (١
 :٦٢٥ .  
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  الخاتمة

  أھم النتائج والتوصیات في

إن قیاس الشبھ ف�ي اللغ�ة ھ�و مماثل�ة الش�يء  بالش�يء ومش�ابھتھ ب�ھ لص�فة             -١

 . جامعة بینھما 

تظ��ن فی��ھ المناس��بة    إن المراد بقیاس الشبھ ھو إلحاق فرع بأصل بوصف  -٢

  .من غیر اطالع علیھ ، وقد ألف من الشارع االلتفات إلیھا في بعض األحكام 

ن��ھ وب��ین غی��ره م��ن أن��واع  ھ بدراس��تنا لقی��اس الش��بھ تب��ین لن��ا الف��رق بی إ ن��  -٣

  .األقیسة

إن المراد بقیاس غلبة األشباه ھ�و ت�ردد ف�رع ب�ین أص�لین ش�بھھ بأح�دھما          -٤

  . في األوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من اآلخر 

إن قی��اس غلب��ة األش��باه ن��وع مغ��ایر لقی��اس الش��بھ ، ول��یس ھ��و نفس��ھ وال      -٥

  .داخال فیھ 

اتفق العلماء علي أن قیاس الش�بھ ال یص�ار إلی�ھ م�ع إمك�ان قی�اس العل�ة ،          -٦

  . وإنما الكالم فیھ إذا تعذر 

 ىھ عل�ي م�ذاھب مختلف�ة ، وت�رجح ل�     اختلف العلماء في حجیة قیاس الش�ب   -٧

  . أنھ حجة ، وأنھ صالح للعلیة ، وأنھ مسلك من مسالك العلة 

عل�ي ف�تح ب�اب االجتھ�اد ف�ي      إن دراسة قیاس الش�بھ واالھتم�ام ب�ھ یس�اعد       -٨

األمور المستجدة ،كما یساعد الفقیھ علي إیجاد الحكم المناسب فیما لم ینص علي 

  .حكمھ 

إن االھتمام بدراسة قیاس الشبھ لھ أثر واضح في معرفة مسلك األئمة في   -٩

  . استنباطھم لألحكام ، وطرق استخراجھم لھا من منابعھا 

   . لنا أن لھ أثر كبیر في الفروع الفقھیةإنھ بدراستنا لقیاس الشبھ تبین   -١٠
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 أھم المراجع في البحث
  .القرآن الكریم: أوال
  .كتب الحدیث وعلومھ: ثانیا

الس��نن الكب��رى إلم��ام المح��دثین أب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ن ب��ن عل��ي البیھق��ي   -١

  .ھـ ط دار المعرفة ٤٥٨المتوفي سنة 

افظ الكبیر أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن     المستدرك على الصحیحین في الحدیث للح -٢

  ھـ  ٤٠٥:عبد اهللا المعروف بالحاكم النیسابوري المتوفي سنة

-ھ�ـ  ١٤٢٩الطبع�ة الرابع�ة    -الموطأ لإلمام مالك بن أنس طبع�ة دار الح�دیث   -٣

  .م ١٩٩٩

سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ابن ماجة  -٤

  .د فؤاد عبدالباقي طبعة دار الحدیثھـ تحقیق محم ٢٧٥المتوفي سنة 

سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة تحقیق محمد فؤاد عبد  -٥

  .الباقي طبعة دار الحدیث بالقاھرة

س��نن أب��ي داود للح��افظ أب��ي داوود س��لیمان ب��ن األش��عث السجس��تاني األزدي     -٦

  .ھـ طبعة دار المعرفة ٢٧٥المتوفي سنة 

لإلم��ام مس��لم ب��ن الحج��اج طبع��ة مكتب��ة ال��دعوة  ص��حیح مس��لم بش��رح الن��ووي  -٧

  .باألزھر

فتح الباري بشرح ص�حیح البخ�اري لإلم�ام الح�افظ أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر           -٨

  .العسقالني طبعة مكتبة اإلیمان بالمنصورة

  .مسند اإلمام أحمد بن حنبل طبعة المكتب اإلسالمي -٩

ع��ة مص��نف عب��د ال��رازق ألب��ي بك��ر عب��د ال��رازق ب��ن ھم��ام الص��نعاني طب      -١٠

  .المكتب اإلسالمي

  مصنف ابن أبي شیبة في األحادیث واآلثار للحافظ عبد اهللا بن   -١١

   

  -:كتب الفقھ: ثالثا

العنایة على الھدایة لإلم�ام كم�ال ال�دین محم�د ب�ن عب�د الواح�د السیواس�ي، ث�م           -١

ھ��ـ  طبع��ة دار  ٦٨١الس��كنري المع��روف ب��ابن الھم��ام الحنف��ي المت��وفي س��نة   

  . الفكر

ي ش�رح العم�دة ت�ألیف بھ�اء ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن اب�راھیم المقدس�ي           العدة ف -٢

  . طز دار عالم الكتب  ـھ ٦٢٤ -٥٥٦
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الكافي لموفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد ب�ن قدام�ة المقدس�ي     -٣

  .    دار عالم الكتب . ط  ـھ٦٢٠- ٥٤١

ھـ  ٦٣٠امة المتوفي سنة المغني البن قدامة تألیف الشیخ اإلمام العالمة ابن قد -٤

ھ�ـ   ٦٨٣ویلیھ الشرح الكبیر ت�ألیف اإلم�ام اب�ن قدام�ة المقدس�ي المت�وفي س�نة        

  .م١٩٩٦-١٤١٦طبعة دار الحدیث بالقاھرة الطبعة األولى 

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لإلمام أبو الولید محمد ب�ن احم�د ب�ن محم�د ب�ن        -٥

 .الفكراحمد بن رشد القرطبي األندلسي طبعة دار 

حاشیة الدسوقي على الش�رح الكبی�ر للعالم�ة محم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي عل�ى           -٦

الشرح الكبی�ر ألب�ي البرك�ات س�یدي احم�د ال�دردیر طبع�ة دار الفك�ر، الطبع�ة          

  .م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى 

شرح فتح القدیر تألیف اإلمام كمال الدین محمد ب�ن عبدالواح�د السیواس�ي ث�م       -٧

 .ھـ طبعة دار الفكر ٦٨١بابن الھمام الحنفي سنة  السكندري المعروف

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للشیخ ش�مس ال�دین محم�د ب�ن      -٨

 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩الخطیب الشربیني طبعة دار الفكر الطبعة األولى 

نت��ائج األفك��ار ف��ي كش��ف الرم��وز واألس��رار لش��مس ال��دین احم��د ب��ن ق��ودر        -٩

ي زاده أفندي قاضي عسكر روملل�ى وھ�ي تكمل�ة ف�تح الق�دیر      المعروف بقاض

  .للمحقق الكمال ابن الھمام الحنفي، ط دار الفكر

  . األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي ط  -١٠

  

  :كتب أصول الفقھ:رابعا 

إرشاد الفح�ول إل�ى تحقی�ق الح�ق م�ن عل�م األص�ول ت�ألیف اإلم�ام محم�د ب�ن             - ١

  .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة ١٢٥٥وفي سنة علي بن محمد الشوكاني المت

دار .  ط ١٠٨١-٤٧٨إحكام الفصول في أحكام األصول ألبي الولی�د الب�اجي    -٢

  .الغد العربي 

البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین أب�ي المع�الي عب�د المل�ك ب�ن عب�د اهللا         -٢

  دار الوفاء . ط  ـھ ٤٧٨ -٤١٠ابن یوسف الجویني 

صول األحكام لإلمام عل�ي ب�ن محم�د اآلدم�ي تعلی�ق عب�دالرازق       اإلحكام في أ -٣

    ـھ١٤٠٢عفیفي طبعة المكتب اإلسالمي الطبعة الثانیة ـ

المحصول ف�ي عل�م األص�ول لإلم�ام  فخ�ر ال�دین محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الحس�ین            -٤

  -ھـ  ١٤٠٨الرازي طبعة دار الفكر العلمیة بیروت 



  

  قیاس الشبھ عند األصولیین وأثره في الفروع الفقھیة
   

- ٢١٧٠ -  
 

 -ط. د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي    المستصفى من علم األصول لإلمام أب�ي حام�   -٥

  .دار الكتب العلمیة 

الموافقات في أصول الشریعة ألبي اسحاق الشاطبي وھو ابراھیم ابن موسى  -٦

  .ھـ ط المكتبة التوفیقیة  ٧٩٠اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة 

المنخول من تعلیقات األصول لإلمام أبي حامد محمد بن محم�د   ب�ن محم�د      -٧

  .ي طبعة دار الفكرالغزال

دار ابن حزم الطبع�ة  . المسودة في أصول الفقھ آلل تیمیة طبعة دار الفضیلة  -٨

  .م ٢٠٠١-ھـ ١٢٤٤األولى 

العدة في أصول الفقھ للقاض�ي أب�ي یعل�ي محم�د ب�ن الحس�ین الف�راء البغ�دادي          -٩

  دار الكتب العلمیة . الحنبلي ط

علي بن عقیل بن محمد البغدادي  الواضح في أصول الفقھ لإلمام أبي الوفاء -١٠

  . مكتبة الرشد . ط ـھ ٥١٣_٤٣١الحنبلي 

المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل تألیف الش�یخ عب�دالقادر  ب�ن احم�د      -١١

  .بن مصطفى المعروف بابن بدران طبعة دار الكتب العلمیة

المختصر ف�ي أص�ول الفق�ھ عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل ت�ألیف أب�ي             -١٢

ن عالء الدین علي بن محمد بن عل�ي ب�ن عب�اس البعل�ي المع�روف ب�ابن       الحس

  ھـ ٨٠٣اللحام المتوفي سنة 

حاش��یة العالم��ة البن��اني عل��ي ش��رح الج��الل ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د       -١٣

  .المحلي علي متن جمع الجوامع لإلمام تاج الدین وأوالده بمصر 

لقراف�ي طبع�ة مكتب�ة    شرح تنقیح الفصول اختصار المحصول في األصول ل -١٤

  .الكلیات األزھریة

شرح الكوكب المنیر المسمى مختصر التحریر او المختبر المبتك�ر ش�رح    -  ١٥

المختص��ر ف��ي أص��ول الفق��ھ للعالم��ة محم��د ب��ن عب��دالعزیز ب��ن عل��ي الفت��وحي 

  .الحنبلي المعروف بابن النجار طبعة مكتبة العبیكان

ھ��ى الب��ن الحاج��ب الم��الكي ش��رح عض��د ال��دین اإلیج��ي عل��ى مختص��ر المنت  -١٦

  .طبعة مكتبة الكلیات األزھریة

شفاء الغلیل في بیان الش�بھ والمخی�ل ومس�الك التعلی�ل للش�یخ اإلم�ام حج�ة          - ١٧

  .اإلسالم  أبى حامد الغزالي ط مطبعة اإلرشاد بغداد

شرح الورقات في أصول الفقھ للعالمة جالل الدین محمد بن أحمد المحلي  - ١٨

  .ھـ طبعة مكتبة العبیكان ٨٦٤في سنة الشافعي المتو



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

      

- ٢١٧١ -  
 

شرح مختصر الروضة تألیف نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عب�د الق�وي    -١٩

  .بن عبدالكریم ابن سعید الطوفي طبعة مؤسسة الرسالة

شرح التل�ویح عل�ي الت�و ض�یح لم�تن  التنق�یح ف�ي أص�ول الفق�ھ لإلم�ام س�عد             -٢٠

ھ�ـ ط دار  ٧٩٢افعي المت�وفي  س�نة   الدین بن مس�عود ب�ن عم�ر التفت�ازاني الش�     

  .الكتب العلمیة 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على م�ذھب اإلم�ام احم�د ب�ن      -٢١

-٥٤١حنبل تألیف موفق الدین عبداهللا بن احمد بن محمد بن  قدامة المقدس�ي  

  .الریاض-ھـ طبعة مكتبة الرشد٦٢٠

ج ال�دین عب�دالوھاب اب�ن    رفع الحاجب عن مختصر اب�ن الحاج�ب لإلم�ام ت�ا     -٢٢

  . دار الكتب العلمیة . ط ـھ ٧٧١علي السبكي المتوفي 

قواطع األدلة في األصول تألیف اإلمام أبي الظفر منص�ور ب�ن محم�د ب�ن        -٢٣

  .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة ٤٨٩عبدالجبار السمعاني المتوفي 

الكي لب��اب المحص��ول ف��ي عل��م األص��ول للعالم��ة الحس��ین ب��ن رش��یق الم��        -٢٤

  .ھـ طبعة دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث ٦٣٢المتوفي سنة 

كشف األسرار عن أصول البزدوي تألیف اإلمام ع�الء ال�دین عب�د العزی�ز       -٢٥

  . دار الكتب العلمیة.ھـ ط  ٧٣٠بن أحمد البخاري المتوفي سنة 

  .مكتبة العلوم والحكم . مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي ط -٢٦

مختصر المنتھي ومعھ شرح عضد الدین اإلیجي لإلمام ابنالحاجب المالكي  -٢٧

  .مكتبة الكلیات األزھریة للتراث .ط 

  . مطبعة السعادة . مفتاح الوصول إلي علم األصول للتلمساني ط -٢٨

. ھ��ـ ٧٧٢نھای�ة الس�ول لإلم�ام جم�ال ال��دین عب�د ال�رحیم اإلس�نوي المت�وفي          -٢٩

عل�م األص�ول ت�ألیف القاض�ي البیض�اوي المت�وفي        شرح منھ�اج الوص�ول ف�ي   

  .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة  ٦٨٥سنة 

نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء األصول للمؤلف عیس�ى من�ون    -٣٠

  .التضامن األخوي .ط 

  

  .كتب أصول الفقھ الحدیثة واألبحاث 

  . ریة للتراث المكتبة األزھ. أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور زھیر ط -١

  .أصول الفقھ اإلسالمي للدكتور زكي الدین شعبان ط الكتاب الجامعي  -٢

  . دار الحدیث ، أصول الفقھ للشیخ الخضري ط  -٣



  

  قیاس الشبھ عند األصولیین وأثره في الفروع الفقھیة
   

- ٢١٧٢ -  
 

المھذب في علم أصول الفقھ المقارن لل�دكتور عب�د الك�ریم ب�ن محم�د النمل�ة        -٤

  . مكتبة الرشد . ط

ور عب�د الك�ریم ب�ن محم�د     إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لل�دكت  -٥

  .مكتبة الرشد .  ط

  دروس في القیاس عند األصولیین للدكتور محمود عبد الرحمن -٦

  . ٢٣٧عبد السالم عفیفي اس واألدلة المختلف فیھا للدكتوربحوث في القی -٧

قیاس الشبھ عند األص�ولیین لل�دكتور ض�یاء الزوبع�ي بح�ث ف�ي مجل�ة كلی�ة          -٨

  لسادس عشر العلوم اإلسالمیة العدد ا

قیاس الشبھ عند األصولیین للدكتور عبداهللا محمد نوري الدیرشوي بح�ث    - ٩

  . منشور في المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل العدد الثاني المجلد الرابع 

قی��اس الش��بھ أحك��ام أص��ولیة ونم��اذج تطبیقی��ة لل��دكتور ط��ھ حم��اد مخل��ف     -١٠

  الجنابي  

  

 -:كتب اللغة:خامسا 

ب لإلمام العالم�ة أب�ي الفض�ل جم�ال ال�دین محم�د ب�ن مك�رم اب�ن          لسان العر  -١

-ـھ ١٤١٤منظور اإلفریقي المصري طبعة دار صادر بیروت الطبعة الثالثة 

  .م ١٩٩٤

القاموس المحیط للشیخ مجد ال�دین محم�د ب�ن یعق�وب الفی�روز أب�ادي طبع�ة          -٢

 .ھـ ١٣٠١المطبعة األمیریة ببوالق الطبعة الثالثة 

للعالم��ة أحم��د ب��ن محم�د ب��ن عل��ي الفی��ومي المق��ري طبع��ة   المص�باح المنی��ر   -٣

 .م ١٩٩٧-ھـ ١٤١٨المكتبة العصریة الطبعة الثانیة 

مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي طبعة مكتبة   -٤

 .لبنان

   ١٩٩٣-ھـ١٤١٤المعجم الوجیز طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم   -٥

                            

                                                  
                               

 




