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أثبات حجية القياس في الشريعة اإلسالمية
أحمـد عبــود عمــوان

المـــــقدمـة

إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا
ومف سيئات أعمالنا مف ييده اهلل فيو الميتد ومف يضمؿ فال ىادي لو.
واشيد أف ال الو إال اهلل واف محمد رسوؿ اهلل أفضؿ نبي وأشرفو وأزكاه .
القياس ىو الدليؿ الرابع مف أدلة أصوؿ الفقو وىو أصؿ عظيـ الشأف جميؿ
القدر لذلؾ قاؿ اإلماـ احمد (رحمو اهلل) :ال يستغنى احد عف القياس  .وقاؿ القياس
ضرورة ,ولقد أجمعت األمة عمى العمؿ بالقياس ,وقد وردت بذلؾ اآلثار وتواتر ذلؾ
المعنى عف الصحابة والتابعيف وأئمة اليدي ,فقاؿ بو جماىير العمماء منيـ األئمة
الربعة والمحققوف مف األصولييف  ,فجعموه مف األصوؿ المتفؽ عمييا إلى أف جاء
النظاء ألمعتزلي فقاؿ بإنكاره وتبعو عمى ذلؾ كثير مف المعتزلة وداود الظاىري
وأتباع المذىب الظاىري .
فكاف سبب اختياري لمموضوع ىو وقوؼ الناس مف القياس مواقؼ متباينة
فمنيـ مف غال باألخذ بو فعارض النصوص الصريحة الصحيحة برأيو  ,ومنيـ مف
غال في رفضو وانكاره فحرمو  ,ومنيـ مف عمؿ بو بشروطو وىـ أىؿ التحقيؽ فمـ
يمجأوا إليو إال عند الضرورة .
نظ ار" ليذه المواقؼ المتباينة قررت مف خالؿ ىذا البحث أف أوضح شيئا"
يسي ار" عف إثبات حجية القياس فحاولت قدر الطاقة االختصار واإليجاز ,واالقتصار
عمى موضوع البحث فمـ أتعرض لكثير مف المسائؿ خشية اإلطالة.
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تعريؼ القياس:

قدره عمى مثالو قاؿ:فيف
 -1لغة" :قاس الشيء يقيسو قياسا"وقياسا" وأقتاسو إذا ّ
ومخيطاتو ..والمقياس :المقدار.وقاس الشيء يقوسو
مقيساتو مقدرات
ّ
باأليدي ّ
قوسا":لغة" في قاسو يقيسو )1(.

وقستو عمى الشيء وبو (أقيسو)(قيسا")مف باب باع و(أقوسو)(قوسا")مف باب قاؿ
لغة" و(قايستو) بالشيء (مقايسة)و(قياسا") مف باب قاتؿ وىو تقديره بو و(المقياس
)المقدار.
وقاسو بغيره وعميو أي عمى غيره ويقيسو قيسا" وقياسا"..األخير بالكسر..وأقتاسو وكذا
وقوسو وقياسا")2( .
قيسو إذا ّ
ّ
قدره عمى مثالو ّ
 -2إصطالحا":
أ -عند أىؿ المنطؽ /قوؿ مؤلؼ مف قضايا إذا سممت لزـ عنيا لذاتيا قوؿ آخر
كقولنا :العالـ متغير وكؿ متغير حادث فأنو قوؿ مركب مف قضيتيف إذا سممنا لزـ
ب – عند أىؿ األصوؿ /إبانو مثؿ حكـ المذكوريف بمثؿ عمتو في اآلخر واختيار
لفظ اإلباحة دوف اإلثبات  ,الف القياس مظير لمحكـ المثبت وذكر مثؿ الحكـ,
ومثؿ العمة ,إحت ار از" عف لزوـ القوؿ بانتقاؿ األوصاؼ واختيار لفظ المذكوريف ليشمؿ
القياس بيف الموجوديف وبيف المعدوميف )3(.
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تعريف القياس عند االصولين.:
وقد عرفو األصولييف بتعاريؼ عدة نذكر منيا .:

 .1ىو االستدالؿ بحكـ شيء عمى آخر مف غير أف يكوف احدىما اعـ مف
اآلخر  ,ويسميو قوـ (( التمثيؿ )))4(.
 .2أو ىو أف يستدؿ المجتيد بعمة الحكـ الثابت بالنص أو اإلجماع عمى حكـ
أمر غير معموـ الحكـ فيمحؽ األمر المسكوت عف حكمو في الشرع بالحكـ
المنصوص عمى حكمو إذا اشتركا في عمة الحكـ .)5( .
 .3حمؿ معموـ عمى معموـ في إثبات حكـ ليما أو نفيو عنيما بأمر يجمع بينيما
مف إثبات حكـ أو صفة أو نفييما )6(.
 .4ىو إثبات حكـ معموـ في معموـ آخر الشتراكيما في عمة الحكـ عند المثبت.
(.)7
أركان القياس.:
وىي أربعة األصؿ والفرع والعمة والحكـ وال بد مف ىذه األربعة أركاف في كؿ قياس
ومنيـ مف ترؾ التصريح بالحكـ وذىب الجميور الى انو اليصح القياس االبعد
التصريح بو قاؿ ابف السمعاني ذىب بعضيـ الى جواز القياس بغير أصؿ قاؿ وىو
مف خمط االجتياد بالقياس والصحيح انو ال بد مف أصؿ لفروع ال تتفرع إال عف
أصوؿ)8( .

األوؿ /األصؿ ,أي الشيء المعروؼ حكمو .

الثاني /حكـ األصؿ ,مثاؿ ( تحريـ الربا في البر).

الثالث /العمة ,وىي الوصؼ الذي في األصؿ ألجمو حكـ الشرع عمى األصؿ بما

حكـ بو  ,مثؿ ( كوف البر طعاما" ) وتسمى العمة أيضا" ( المناط أو الجامع).
الرابع/الفرع ,وىو الشيء اآلخر الذي نريد أف نثبت لو حكما"( )9
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أآلراء التي تثبت حجية القياس

اوال" .:ذىب عامة الصحابة والتابعيف إلى أف القياس مدرؾ مف مدارؾ أحكاـ الشرع

( ,)10فيو حجة مف حجج الشرع يجب العمؿ بو عند انعداـ ما فوقو مف الدليؿ في
الحادثة  ,والقياس أصؿ مف أصوؿ الديف وحجة مف الحجج الشرعية والعمؿ بو
واجب فال يترؾ لقوؿ الصحابي ( .)11
ثانيا" .:وذىب األماـ احمد(رحمو اهلل)إلى انو ال يستغني احد عف القياس ( .)12
وذىب أبو بكر الدقاؽ إلى انو يجب العمؿ بو مف جية الشرع وتثبت بالقياس جميع
ومقدراتيا( .)13
األحكاـ الشرعية جمميا وتفصيميا وحدودىا وكفارتيا ّ

ثالثا" .:يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقال"  ,وبو قاؿ أبو حنيفة ومالؾ وأكثر
الفقياء والمتكمميف واليو ذىب القفاؿ مف أصحاب الشافعي وأبي الحسيف البصري ,
وذىب األصولييف والقياسييف مف الفقياء إلى القوؿ بالقياس العقمي والسمعي ( .)14
وقاؿ أبو الخطاب ثبت القياس بالعقؿ والنقؿ ( .)15
رابعا" .:قاؿ األستاذ (( أبو منصور البغدادي ( )) )16المثبتوف لمقياس اختمفوا فيو
إلى أربعة مذاىب .:
 ثبوتو في العقميات والشرعيات وىو قوؿ أكثر المعتزلة وأصحابنا مف الفقياء
والمتكمميف .
 ثبوتو في العقميات دوف الشرعيات وبو قاؿ جماعة مف أىؿ الظاىر .
 ثبوتو في األحكاـ الشرعية ونفيو في العموـ العقمية التي ليس فييا نص وال
إجماع وبو قاؿ طائفة مف القائميف بأف المعارؼ ضرورية()17
وقاؿ الفخر الرازي انو قد وقع االتفاؽ عمى انو حجة في األمور الدنيوية كما في
األدوية واألغذية وكذلؾ اتفقوا عمى حجية القياس الصادر منو(.)18
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أدلة المثبتون لمقياس

أوال" .:األدلة النقمية:ػ

- 1القػ ػ ػرآف الػكريـ:ػ
أػ قاؿ تعالى:ػ ((فجزاء مثؿ ما قتؿ مف النعـ)) ( )19
إستدؿ اإلماـ الشافعي (رحمو اهلل)في كتابو الرسالة فقاؿ ىذا تمثيؿ الشيء
يعدلو)20(.
وقاؿ تعالى:ػ ((يحكـ بو ذوا عدؿ منكـ))( .)21وجو األدلة أنو أوجب المثؿ
ولـ يقؿ أي مثؿ فوكؿ ذلؾ إلى اجتيادنا ورأينا)22 (.
ب ػ قاؿ تعالى:ػ ((إف اهلل يأمر بالعدؿ واإلحساف)) ()23
ذىب ابف تيمية(رحمو اهلل) إلى أف العدؿ ىو التسوية ..والقياس ىو التسوية

بيف مثميف في الحكـ فيتناولو عموـ اآلية )24( .
ج ػ قاؿ تعالى:ػ ((وحيث ما كنتـ فولوا وجوىكـ شطره))()25
وقاؿ تعالى:ػ ((ولو ردوه إلى الرسوؿ والى األمر منيـ لعممو الذيف
يستنبطونو منيـ )) (

.)26ففي اآلية األولى أمر اهلل بالتوجو إلى القبمة

باإلستدالؿ.واآلية الثانية قالوا أولي األمر ىـ العمماء واإلستنباط ىو القياس)27(.
د ػ قاؿ تعالى (( :فاعتبروا ياأولي األبصار)))28 (.
وجو األدلة أف االعتبار مشتؽ مف العبور وىو المجاوزة  ,يقاؿ عبرت عمى
النير..والمعبر الموضع الذي يعبر عميو والمعبر السفينة التي يعبر فييا أداة العبور
والعبرة الدمعة التي عبرت مف الجفف وعبر الرؤيا جاوزىا إلى ما يالزميا قالوا فثبت
بيذه اإلستعماالت أف االعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أف اليكوف حقيقة في غيرىا
دفعا"لإلشتراؾ ,والقياس عبور مف حكـ األصؿ إلى حكـ الفرع فكاف داخال" تحت
حكـ األمر)29( .
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2ػ السنة النبوية:

أ ػ روى الحارث بف عمرو ابف أخي المغيرة بف شعبة قاؿ:حدثنا ناس مف أصحاب
لما بعثو النبي (صمى اهلل عميو وسمـ)إلى اليمف ق ػ ػػاؿ:
معاذ بف جبؿ عف معاذ قاؿّ :
((كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟قاؿ :أقضي بكتاب اهلل..قاؿ :فأف لـ تجد في
كتاب

اهلل ؟ قاؿ:فبسنة رسوؿ اهلل..قاؿ :فأف لـ تجد في سنة رسوؿ اهلل وال في

كتاب اهلل؟
أي وال آلو.قاؿ فضرب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)صدره وقػ ػػاؿ:
قاؿ:أجتيد ر ّ
الحمد هلل الذي وفؽ رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضاه رسوؿ اهلل)))30(.
وجو الداللة /أنو اليمزـ مف كوف القياس حجة إالّ تتقدـ عميو غيره مف الحجج كما أف
اإلجماع يتقدـ عميو بؿ وكذلؾ عمى النص  ,ويتضمف اإلجماع وجود نص ناسخ

لذلؾ أو مؤوؿ وانما لـ يذكرىا معاذ(رضي اهلل عنو) قوؿ الصحابي ألف قوؿ غيره
ليس حجة عميو فال فائدة في ذكره حينئذ.)31( .
ب ػ وروي أف خثعمية أتت إلى رسوؿ اهلل ( صمى اهلل عميو وسمـ) فقالت إف أبي
كاف شيخا" كبي ار" أدركو الحج وال يستمسؾ عمى الراحمة فيجزئني أف أحج عنو
فقاؿ(صمى اهلل عميو وسمـ) (( أرأيت لو كاف عمى أبيؾ ديف فقضيتو أما كاف يجزئؾ
فقالت نعـ فقاؿ عميو الصالة والسالـ فديف اهلل أحؽ وأولى ))(.)32
وجو الداللة  /الحؽ رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) الحج في حؽ الشيخ الفاني
بالحقوؽ المالية وأشار إلى عمة مؤثرة في الجواز وىي (القضاء) وىذا ىو
القياس (.)33

ج ػ وروى ابف الصباغ وىو مف سادات أصحاب الشافعي في كتابو المسمى
(الشامؿ) عف قيس بف طمؽ بف عمي (( انو قد جاء رجؿ إلى رس ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل(صمى
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اهلل عميو وسمـ)كأنو بدوي فقاؿ يا نبي اهلل ما ترى في مس الرجؿ ذكره بعدما توضأ؟
فقاؿ ىؿ ىو إال بضعة" منو)) ( )34وىذا ىو القياس .
د ػ وسئؿ عبدا هلل بف مسعود عمف تزوج امرأة ولـ يسمي ليا مي ار" وقد مات عنيا
زوجيا قبؿ الدخوؿ فأستميؿ شي ار" ثـ قاؿ اجتيد فيو بأي فاف كاف صوابا" فمف اهلل
واف كاف خطا" فمف ابف أـ عبد فقاؿ ليا مي ار" مثؿ نسائيا ال وكس فييا وال شطط ,
فقاـ فالف االشجعي وقاؿ(( قضى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ) في بروع بنت
واشؽ بمثؿ ذلؾ قاؿ  :ففرح عبدا هلل بذلؾ وكبر))(.)35
وجو الداللة  /إف ابف مسعود قد أعطى المرأة التي توفي عنيا زوجيا ولـ يسمي ليا
مي ار" أعطاىا مي ار" قياسا" عمى بقية النساء .
 3ػ اإلجماع :
أ ػ فقد اجمع الصحابة (رضي اهلل عنيـ) عمى القياس قاؿ ابف عقيؿ الحنبمي وقد بمغ
التواتر المعنوي عف الصحابة باستعمالو وىو قطعي وقاؿ الصفي اليندي دليؿ
اإلجماع ىو المعوؿ عميو لجماىير المحققيف مف األصولييف وقاؿ ابف دقيؽ العيد
عندي أف المعتمد اشتيار العمؿ بالقياس في أقطار األرض شرقا" وغربا" قرنا" بعد
قرف عند جميور األمة إال عند شذوذ متأخريف قاؿ وىذا أقوى األدلة (.)36
ب ػ اجمع الصحابة (رضي اهلل عنيـ) عمى الحكـ بالرأي في الوقائع الخالية عف
النص فمف ذلؾ حكميـ بأمأمة أبي بكر(رضي اهلل عنو) باالجتياد مع عدـ النص إذ
لو كاف ثـ نص لنقؿ وتمسؾ بو المنصوص عميو وقياسيـ العيد عمى العقد إذ عيد
أبو بكر إلى عمر (رضي اهلل عنيـ) ولـ يرد فيو نص لكف قياسا" لتعييف اإلماـ عمى
تعييف
األمة(.)37
ج ػ ومف ذلؾ قوؿ أبي بكر( رضي اهلل عنو) في الكاللة أقوؿ فييا برأي فأف يكف
صوابا" فمف اهلل واف يكف خطا" فمني ومف الشيطاف واهلل ورسولو بريئاف منو  .وحكـ
الصديؽ ( رضي اهلل عنو) في التسوية بيف الناس في العطاء كقولو إنما اسمموا هلل
وأجورىـ عميو وانما الدنيا بالغ ولما انتيت التوبة إلى عمر( رضي اهلل عنو) فضؿ
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بينيـ وقاؿ ال اجعؿ مف ترؾ داره ومالو وىاجر إلى اهلل ورسولو كمف اسمـ كرىا"
وعيد عمر إلى أبي موسى اعرؼ األشباه واألمثاؿ وقس األمور برأيؾ(.)38

ثانيا".:األدلة العقمية .:

أ ػ وجو مف قاؿ بوجوب القياس عقال وشرعا" أف تعميـ الحكـ واجب ولو لـ يستعمؿ
القياس أفضى إلى خمو كثير مف الحوادث عف األحكاـ لقمة النصوص وكوف الصور
ال نياية ليا فيجب ردىا إلى االجتياد ضرورة (.)39
ب ػ القياس مجاورة اعتبار واالعتبار مأمور بو فالقياس مأمور بو أما المقدمة األولى
فألنو مجاوزة عف األصؿ إلى الفرع وأما الثانية فالنة مشتؽ مف العبور وىو المجاوزة

والعبور تقوؿ عبرت عميو وعبرت النير(.)40
ج ػ أف العاقؿ إذا صح نظره واستداللو أدرؾ باإلمارات الحاضرة المدلوالت الغائبة
وذلؾ كمف رأى جدا ار" مائال منشقا" فانو يحكـ بيبوطو أو رأى غيما" رطبا" وىواءا"
باردا" حكـ بنزوؿ المطر فإذا رأى الشارع قد اثبت حكما" في صورة مف الصور ورأى
ثـ معنى يصمح أف يكوف داعيا" إلثبات ذلؾ الحكـ ولـ يظير لو ما يبطمو بعد
البحث التاـ والسبر الكامؿ فانو يغمب عمى ظنو إف الحكـ ثبت لو واذا وجد ذلؾ
الوصؼ في صورة أخرى غير الصورة المنصوص عمييا ولـ يظير لو أيضا" ما
يعارضو فأنو يغمب عمى ظنو ثبوت الحكـ بو في حقنا وقد عممنا أف مخالفة حكـ اهلل
تعالى سبب لمعقاب فالعقؿ يرحج فعؿ ما ظف فيو مصمحة ودفع المضرة عمى تركو
وال معنى لمجواز العقمي سوى ذلؾ(.)41
د ػ إف التعبد بالقياس فيو مصمحة ال تحصؿ دونو وىي ثواب المجتيد عمى عمى
اجتياده وأعماؿ فكره وبحثو في استخراج عمة الحكـ المنصوص عميو لتعديتو إلى
محؿ آخر عمى ما قاؿ عميو السالـ ثوابؾ عمى قدر نصبؾ وما كاف طريقا" إلى
تحصيؿ مصمحة المكمؼ فالعقؿ ال يحيمو بؿ يجوزه(.)42

مالحظة  /ىناؾ حجة معنوية إلثبات حجية القياس ىي أف النص واإلجماع مما يقؿ
في الحوادث ويندر فمو لـ يكف القياس حجة أفضى ذلؾ إلى خمو أكثر الوقائع عف

األحكاـ الشرعية وىو خالؼ المقصود مف بعثة الرسؿ وذلؾ ممتنع وىي ضعيفة
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أيضا" وذلؾ الف الوقائع التي خمت عف النصوص واإلجماع أنما يمزـ خموىا عف
األحكاـ الشرعية(.)43
أدلــة نفاة القياس.:

استدؿ نفاة القياس بأدلة نذكر منيا .:

أوال" .:القرآف الكريـ.:

 .1قاؿ تعالى (( ونزلنا عميؾ الكتاب تبيانا" لكؿ شيء )) (( .))44وقاؿ تعالى (( وال
رطب وال يابس إال في كتاب مبيف)) (( .))45

وجو الداللة /إف مف جعؿ القياس حجة لـ يجعؿ الكتاب كافيا".))46(( .

 .2قاؿ تعالى (( يا أييا الذيف آمنوا ال تقدموا بيف يدي اهلل ورسولو)) (( .))47
ىذه اآلية تنيي عف العمؿ بغير كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو  ,والعمؿ بالقياس عمؿ
بغيرىما  ,ألنو تقديـ بيف يدي اهلل ورسولو  ,فكاف منييا" عنو.))48 (( .
 .3قاؿ تعالى ((وأف تقولوا عمى اهلل ماال تعمموف )) ((  .))49وقاؿ تعالى (( وال
تقؼ ما ليس لؾ بو عمـ )) (( .))50
فياتاف اآليتاف تنيياف عف إتباع اإلنساف ما ليس مفيدا" لمعمـ واليقيف  ,والقياس إنما
يفيد الظف فكاف المجتيد منييا" عف العمؿ بو(( .))51

ث ػ ػػانيا".:السػ ػػنة النبوية.:

 .1قاؿ النبي محمد (صمى اهلل عميو وسمـ) (( إف اهلل تعالى فرض فرائض فال
تضيعوىا وحد حدود فال تعتدوىا  ,وحرـ أشياء فال تنتيكوىا وسكت عف
أشياء رحمة لكـ غير نسياف فال تبحثوا عنيا )) (( .))52
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ىذا الحديث يدؿ عمى إف األشياء إما واجبة واما حراـ واما مسكوت عنيا فيي
في دائرة المعفو عنو أو المباح والمقيس مف المسكوت عنو فيو في دائرة المعفو عنو
بال ريب  ,فإذا قسنا المسكوت عنو عمى الواجب مثال" نكوف قد أوجبنا ما لـ يوجبو
اهلل  ,وأذا قسناه عمى الحراـ نكوف قد حرمنا مالـ يحرمو اهلل .))53 (( .

الخــاتمة

الحمد هلل الذي يوافي نعمو ويكافئ مزيده  ,يا ربنا لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ
وجيؾ وعظيـ سمطانؾ  ,واصمي واسمـ عمى سيدنا محمد (صمى اهلل عميو وسمـ)
وأترضى عف آلو الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغرالمياميف .
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أما بعد.:

فأف أىـ النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث ىي .:
 .1كثرة الفقياء الذيف قالوا بثبوت حجية القياس مع قمة عدد اآلرآء التي أنكرت
حجية القياس .
 .2ألىمية القياس وحجيتو فاف الفقياء صنفوه في المرتبة الرابعة مف أدلة أصوؿ
الفقو بعد القرآف والسنة واإلجماع .
 .3قوة وكثرة األدلة لمذيف اثبتوا حجية القياس وآرآء لمعمماء في ثبوتو كثيرة إال
أني لـ أتطرؽ إلييا جميعا" .

الهوامش.:

1ػ لساف العرب  /ابف منظور. 185 /6 /
2ػ المصباح المنير  /احمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي /
العروس  /محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني . 4094/1 /
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3ػ التعريفات  /لمجرجاني . 595 /1 /
4ػ البحر المحيط /اإلماـ الزركشي. 10/5/
5ػ الواضح في أصوؿ الفقو/دػ محمد األشقر. 75/2 /
6ػ البرىاف في أصوؿ الفقو /اإلماـ الجويني . 487 /2 /
7ػ اإلبياج في شرح المنياج /لإلماـ السبكي 3./3 /
8ػ إرشاد الفحوؿ  /لمشوكاني 304 /1/
9ػ البحر المحيط, 74/5 /الواضح . 77/2 /

10ػ أصوؿ البزدو ي  /لمبزدوي الحنفي  , 228 /1 /المستصفى في عمـ األصوؿ /
أبو حامد الغزالي . 283/1/
11ػ ينظر أصوؿ الشاشي /احمد الشاشي أبو عمي  , 308/1 /وأجمؿ اإلصابة في
أقواؿ الصحابة /لخميؿ العالئي . 72/1 /
12ػ روضة الناظر وجنة المناظر  /ابف قدامة المقدسي . 279/1/
13ػ الممع في أصوؿ الفقو  /الشيرازي /

 , 54/1اإلبياج في شرح المنياج /

ألسبكي . 7/3/
14ػ ينظر األحكاـ في أصوؿ األحكاـ  /اآلمدي  , 9/4 /والبرىاف في أصوؿ الفقو /
اإلماـ الجويني أبو المعالي . 290/2 /
15ػ المسودة في أصوؿ الفقو  /عبد السالـ  +عبد الحميـ +احمد بف عبد الحميـ آؿ
تيمية330/1/
16ػ ىو عبد القاىر بف طاىر بف محمد التميمي  ,اإلماـ الكبير ,عظيـ القدر ,
الفقيو األصولي األديب النحوي الماىر في عموـ الحساب  ,العارؼ بالعروض  ,ورد
نيسابور مع أبيو عبدا هلل طاىر وكاف ذا ماؿ وثروة درس سبعة عشر نوعا" مف
العموـ  ,وصنؼ في العموـ  ,توفي سنة ( )429بمدينة اسفراييف .
17ػ المحصوؿ في عمـ األصوؿ  /الرازي  , 31 /5 /وينظر إرشاد الفحوؿ في عمـ
األصوؿ/محمد بف عمي الشوكاني . 296 /1 /
18ػ إرشاد الفحوؿ 296/1 /
19ػ سورة المائدة/آية 95/
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20ػ إرشاد الفحوؿ296/1 /
21ػ سورة المائدة /آية95 /
22ػ إرشاد الفحوؿ 296/1 /
23ػ سورة النح ػػؿ /آية90/
24ػ إرشاد الفحوؿ 296 /1/
25ػ سورة البقػ ػرة/آية 150/
26ػ سورة النساء  /آية 83/
27ػ إرشاد الفحوؿ 296 /1 /
28ػ سورة الحشر/آية2 /
29ػ إرشاد الفحوؿ 296/1 /

 , 230/5)22060وأبو داود  /رقـ

30ػ رواه اإلماـ احمد /رقـ الحديث(

الحديث( , 327/2)3592والترمذي /رقـ الحديث ( . 616/3)1327
31ػ أجمؿ اإلصابة . 72/1 /
 , 551/2 )1442ورواه النسائي /رقـ

32ػ رواه البخاري  /رقـ الحديث (

الحديث( , 117 /5)2635ورواه الدارمي  /رقـ الحديث(. 61/2)1831
33ػ أصوؿ ألشاشي. 308/1 /
34ػ رواه الترمذي /رقـ الحديث(

 , 131/1)85ورواه النسائي/رقـ الحديث(

. 101/1)165
35ػ رواه الدارمي  /رقـ الحديث(

 , 207/2)2246وصحيح بف حباف /رقـ

الحديث( , 409/9)4100ورواه ابف ماجة /رقـ الحديث(. 609/1)1891
36ػ إرشاد الفحوؿ 296/1 /
37ػ روضة الناظر 280/1 /
38ػ المصدر السابؽ 280/1/ػ281
39ػ روضة الناظر 279/1 /
40ػ اإلبياج في شرح المنياج9/3 /
41ػ األحكاـ في أصوؿ األحكاـ 10/4 /
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42ػ نفس المصدر السابؽ .
 43ػ المصدر السابػ ػ ػ ػػؽ .
44ػ سورة النحؿ  /آية 89 /
45ػسورة األنعاـ /آية59 /
46ػ أصوؿ البزدوي . 229 /1 /
47ػ سورة الحجرات/آية1/
48ػ أصوؿ الفقو /دػ وىبة الزحيمي . 611 /2 /
49ػ سورة األعراؼ/آية33/
50ػ سورة اإلسراء/آية36/
51ػ أصوؿ افقو . 611 /2 /
52ػ رواه الدار قطني 183/4/
53ػ أصوؿ الفقو. 611 /2 /

المصادر.:
الق ػ ػ ػ ػرآف الكػ ػ ػريـ
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(( أ ))

1ػ أصوؿ البزدوي ػ كنز الوصوؿ إلى معرفة األصوؿ  /تأليؼ /عمي بف محمد
البزدوي الحنفي  /الناشر :مطبعة جاويد بريس ػ كراتشي /عدد األجزاء(.)1
2ػ أصوؿ ألشاشي /تأليؼ  /احمد بف محمد بف إسحاؽ ألشاشي أبو عمي  /دار
الكتاب العربي ػ بيروت /1402,عدد األجزاء(.)1
3ػ أجماؿ اإلصابة في أقواؿ الصحابة  /تأليؼ  /خميؿ بف كيكمدي العالئي /جمعية
إحياء التراث اإلسالمي ػ الكويت /الطبعة األولى  /تحقيؽ :دػ محمد سميماف األشقر
عدد األجزاء(.)1
4ػ أرشاد الفحوؿ إلى عمـ األصوؿ  /تأليؼ /محمد بف عمي الشوكاني  /دار الكتاب
العربي لمطباعة والنشر والتوزيع  /تحقيؽ:احمد عناية  /الطبعة األولى  /عدد
األجزاء(.)2
5ػ أألحكاـ في أصوؿ األحكاـ  /تأليؼ  /عمي بف محمد اآلمدي أبو الحسف/دار
الكتاب العربي ػ بيروت /تحقيؽ :دػ سيد ألجميمي  /الطبعة األولى ,

 / 1404عدد

األجزاء .)4(:
6ػ أإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ لمبيضاوي /
تأليؼ /عمي بف محمد عبد الكافي السبكي  /دار الكتب العممية ػ بيروت  /تحقيؽ:
جماعة مف العمماء  /الطبعة األولى  /1404,عدد األجزاء(.)3

 7ػ الواضح في اصوؿ الفقو /تأليؼ  /دػ محمد سميماف عبداهلل االشقر /الطبعة
االولى  /دار الفكر ػ دمشؽ
 8ػ اصوؿ الفقو االسالمي  /تأليؼ /دػ وىبة الزحيمي  /استاذ الفقو االسالمي واصولو
 /جامعة دمشؽ كمية الشريعة/
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(( ب ))
9ػ البرىاف في أصوؿ الفقو  /تأليؼ /عبد الممؾ بف عبدا هلل بف يوسؼ الجويني أبو
المعالي  /الناشر :الوفاء ػ المنصورة ػ مصر /تحقيؽ :دػ عبد العظيـ محمود
الديب/الطبعة الرابعة /1418,عدد األجزاء(.)2
10ػ البحر المحيط في اصوؿ الفقو /تأليؼ /بدر الديف محمد بف بيادر بف عبداهلل
الشافعي ( 745ػ 794ىػ ) الطبعة االولى 1409 /ىػ ػ 1988ـ/
(( ت ))
11ػ التعريفات /تأليؼ /عمي بف محمد بف عمي الجرجاني  /دار الكتاب العربي ػ
بيروت /تحقيؽ:إبراىيـ االيباري /الطبعة األولى/1405,عدد األجزاء (.)1
12ػ تاج العروس  /تأليؼ /محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني /
عدد األجزاء (.)1
(( ج ))
13ػ الجامع الصغير المختصر  /تأليؼ /محمد بف إسماعيؿ أبو عبدا هلل البخاري
الجعفي  /دار ابف كثيراليمامة ػ بيروت  /تحقيؽ:دػ مصطفى ديب البغا /الطبعة
الثالثة 1407,ىػ ػ  1987ـ /عدد األجزاء(.)6
14ػ الجامع الصحيح سنف الترمذي /تأليؼ /محمد بف عيسى أبو عيسى الترمذي
السممي  /دار إحياء التراث العربي ػ بيروت /تحقيؽ :احمد محمد شاكر وآخروف/
عدد األجزاء (.)5
(( ر ))
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15ػ روضة الناظر وجنة المناظر  /تأليؼ /عبدا هلل بف احمد بف قدامة المقدسي /
الناشر:جامعة اإلماـ محمد بف سعود ػ الرياض /تحقيؽ:دػ عبد العزيز عبد الرحمف
السعيد /الطبعة الثانية/1399,عدد األجزاء(.)1
(( س ))
16ػ سنف أبي داود  /تأليؼ /سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني االزدي /
تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد  /دار الفكر /عدد األجزاء(.)4
17ػ سنف الدامي /تأليؼ /عبدا هلل بف عبد الرحمف أبو محمد الدارمي  /دار الكتاب
العربي ػ بيروت /تحقيؽ:فواز احمد زمرلي  +خالد السبع العممي /الطبعة
األولى/1407,عدد األجزاء(.)2
18ػ سنف ابف ماجة  /تأليؼ /محمد بف يزيد أبو عبدا هلل القزويف ي  /دار الفكر ػ
بيروت /تحقيؽ:محمد فؤاد عبد الباقي /عدد األجزاء(.)2
 19ػ سنف الدار قطني  /تأليؼ  /عمي بف محمد ابو الحسف الدار قطني البغدادي /
الناشر  :دار المعرفة ػ بيروت  1386 /ػ  / 1966تحقيؽ  /السيد عبداهلل ىاشـ يماني
المدني  /عدد االجزاء4 :
(( ص ))
20ػ صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف /تأليؼ /محمد بف حباف بف احمد أبو حاتـ
التميمي ألبستي  /مؤسسة الرسالة ػ بيروت  /تحقيؽ:شعيب األرنؤوط /الطبعة الثانية
1414,ػ  /1993عدد األجزاء (.)18
(( ؿ ))
21ػ لساف العرب  /تأليؼ /محمد بف مكرـ بف منظور اإلفريقي المصري /دار
صادر ػ بيروت /الطبعة األولى  /عدد األجزاء(.)15
22ػ الممع في أصوؿ الفقو /تأليؼ /أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازي  /دار
الكتب العممية ػ بيروت /الطبعة األولى 1405 ,ىػ ػ 1985ـ /عدد األجزاء (.)1
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(( ـ ))
23ػ المجتبى مف السنف /تأليؼ /احمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائي /مكتب
المطبوعات اإلسالمية ػ حمب  /تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة /الطبعة الثانية1406 ,ىػ
ػ 1986ـ  /عدد األجزاء(.)8
24ػ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  /تأليؼ /احمد بف محمد بف
عمي المقري الفيومي  /المكتبة العممية ػ بيروت  /عدد األجزاء( .)2
25ػ المستصفى في عمـ األصوؿ  /تأليؼ /محمد بف محمد الغزالي أبو حامد/دار
الكتب العممية ػ بيروت /تحقيؽ :محمد عبد السالـ عبد الشافي  /الطبعة األولى ,
 /1413عدد األجزاء(.)1
26ػ المسودة في أصوؿ الفقو /تأليؼ /عبد السالـ +عبد الحميـ +احمد بف عبد الحميـ
آؿ تيمية /الناشر :المدني ػ القاىرة /تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد /عدد
األجزاء(.)1
27ػ المحصوؿ في عمـ األصوؿ  /تأليؼ /محمد بف عمر بف الحسيف الرازي /
الناشر:جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ػ الرياض /تحقيؽ :طو جابر فياض
العمواني /الطبعة األولى /1400 ,عدد األجزاء(.)6
28ػ مسند اإلماـ احمد /تأليؼ /احمد بف حنبؿ أبو عبدا هلل الشيباني /
الناشر:مؤسسة قرطبة ػ القاىرة /عدد األجزاء(.)6
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