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  : ملخصال

قیاس الشبه من األقیسة الغامضة، التي تحتاج إلى توضیح وبیان، لذلك لم یتفق 

األصولیون على تعریف محدد له، وقد أدى عدم اتفاقهم على التعریف إلى 

اختالفهم في حجیته، بین من یرى أنه حجة، ومن یرى أنه لیس بحجة، وقد بین 

ئلون به اختلفوا في نوع والقا البحث الخالف مع أدلة كل فریق والرأي الراجح.

الشبه الجامع بین األصل والفرع، هل هو حكمي؟ أو صوري؟ أو هما معا؟ ثم 

اختلفوا في تحدید مصطلحه، فمنهم من رأى أنه المستلزم للمناسب، ومنهم من 

رأى أنه الذي تردد بین أصلین فألحقه بأكثره شبها. وبین البحث األمثلة التطبیقیة 

بین الشبه والطرد، وبین الشبه والمثل، وبین قیاس الشبه لهذا القیاس، والفرق 

وفي الختام اختلف  وقیاس المعنى، وعالقة قیاس الشبه بمسلك الداللة.

األصولیون في قیاس غلبة األشباه، هل هو نوع من أنواع قیاس الشبه؟ أو 

 مستقل عنه؟ والصواب أنه نوع من أنواع قیاس الشبه.

 -األصـــولیون   -األقیســـة الغامضـــة  -الشـــبه قیــاس :  المفتاحیـــة الكلمـــات

 أنواع الشبه. –عالقة القیاس 
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abstract : 
Measuring the similarity is from vague analogies 
that need clarification and clarification, so the 
fundamentalists did not agree on a specific 
definition for it, and their lack of agreement on the 
definition led to their difference in its argument, 
between those who see that it is an argument, and 
those who see that it is not an argument, and the 
research showed the disagreement with evidence 
Each team has the most correct opinion. Those 
who say it differed in the kind of common 
likeness between parent and child. Is it 
judgmental? Or my pictures? Or two together? 
Then they differed in defining its term, some of 
them saw that it was necessary for the occasion, 
and some of them saw that it was the one who 
hesitated between two origins and attached it to 
the most similar. Among the research applied 
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examples For this analogy, the difference between 
likeness and expulsion, between likeness and 
ideals, between measuring resemblance and 
measuring meaning, and the relationship of 
measuring resemblance to the path of significance. 
In conclusion, the fundamentalists differed in 
measuring the predominance of similarities. Is it a 
kind of measuring resemblance? Or independent 
of it? And the right thing is that it is a kind of 
analogy. 
Keywords: resemblance measurement - 

Ambiguous analogies - 
Fundamentalists - Measurement 
relationship - Types of likeness. 
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ا 

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعاملین وعلى آله 

  وصحبه ومن سلك سبیلهم واقتفى أثرهم إلى یوم الدین.

وبعد فقد اقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعالى أن تكون الشریعة اإلسالمیة خاتمة 

  ب السعادة.للشرائع التي نزلت من عند اهللا إلصالح الخلق وتبصرتهم بدر 

وال أدل على ذلك من مراعاتها لمصالح البشر في تشریع األحكام، ومسایرتها 

للفطرة في تنظیم شؤون الحیاة في مختلف جوانبها، وابتنائها على الیسر والسهولة 

  فیما تكلف أتباعها من أحكام. 

ولقد اعتنى علم أصول الفقه فیما اعتنى به مما هو مستجد في حیاة المسلمین 

متأخرة، كثیر من النوازل التي تحتاج إلى بیان حكمها والكشف عنها، وتحقیق ال

مقتضى ما أمر اهللا به، وحتى یسیر المسلم على بینة من أمره، ویسلك الطریق 

  المستقیم، ویعرف ما نهي عنه، وتلك النوازل تختلف وتتنوع.

ما له من وقد اخترت هذا الموضوع (قیاس الشبه وأثره في األحكام الشرعیة) ل

  أهمیة بالغة ، وقد اتبعت فیه الخطة التالیة:

  أوال: مقدمة 

  ثانیا: تمهید یذكر فیه تعریف القیاس

  الفصل األول: قیاس الشبه عند األصولیین: وتحته أربعة مباحث: 

  المبحث األول: تعریف الشبه عند األصولیین

  المبحث الثاني: أنواع الشبه عند األصولیین 
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حجیة قیاس الشبه عند األصولیین، وتحته ثالثة المبحث الثالث: 

  مطالب:

  المطلب األول: حجیة قیاس الشبه عند األصولیین

  المطلب الثاني: مناقشة أدلة حجیة قیاس الشبه 

  المطلب الثالث: اختالف القائلین بحجیة قیاس الشبه

  المبحث الرابع: أثره العملي في األحكام الشرعیة 

لشبه عند األصولیین، وتحته خمسة الفصل الثاني: فروق في ا

  مطالب:

  المطلب األول: الفرق بین قیاس الشبه وقیاس المعنى 

  المطلب الثاني: قیاس األشباه والخالف فیه 

  المطلب الثالث: الفرق بین قیاس الشبه واإلخالة

  المطلب الرابع: الفرق بین قیاس الشبه والطرد

  المطلب الخامس: مسائل

  قشة الفرق بین الشبه واإلخالة والطردالمسألة األولى: منا

  المسألة الثانیة: الفرق بین الشبه والمثل 

  المسألة الثالثة: عالقة الشبه بمسلك الداللة

  الخاتمة
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 :   سا  

وبعد فإن القیاس مناط االجتهاد وأصل الرأي، ومنه یتشعب الفقه وأسالیب 

قالل بتفاصیل أحكام الوقائع مع انتفاء الغایة الشریعة، وهو المفضي إلى االست

والنهایة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع اإلجماع معدودة 

مأثورة، فما ینقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، وهو معوز قلیل، وما ینقله 

اآلحاد عن علماء األعصار ینزل منزلة أخبار اآلحاد، وهي على الجملة 

   ١تناهیة، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي یتوقع وقوعها ال نهایة لها.م

والقیاس في اللغة هو رد الشيء إلى نظیره، یقال قاسه بغیره وعلیه، یقیسه قیسا 

وقیاسا، واقتاسه قدره على مثاله فانقاس، والمقدار مقیاس، وتقیس معناه تشبه 

   ٢بهم، أو تمسك منهم بسبب كحلف.

  أي قدره.   ٣م ذكروا مئاربهم، والقاس القدر، یقال: بینهما قاس رمحوتقایس القو 

بقوله: (هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، ألجل  ٤واصطالحا: عرفه القرافي

  ٥اشتباههما في علة الحكم عند المثبت.)

فقوله إثبات: یراد به المشترك بین العلم والظن واالعتقاد، ألننا إذ أثبتنا حكما   - 

قیاس فقد یعلم ثبوت ذلك الحكم في الفرع قطعا، وقد یظنه ظنا، وقد یعتقده بال

  اعتقادا.

                                                           

 .٥/٥، البحر المحیط  ٢/٧٤٤،٧٤٥البرهان في أصول الفقه  ١

، تاج العروس (قیس)  ١/٥٦٩،القاموس المحیط  ٦/١٨٧انظر: لسان العرب (قیس)  ٢

٢٨/٣٣. 

 .١٦/٤٢١ـ،تاج العروس (قیس)  ٢/٨٥٤جمهرة اللغة (قیس)  ٣

الكي، كان هو: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي، المصري الم ٤

إمامًا عالمًا بارعًا في الفقه واألصول، والتفسیر، له عدة مصنفات منها: (تنقیح الفصول 

وشرحه في أصول الفقه، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، الفروق) توفي رحمه اهللا 

 ٨٧-٢/٨٦، وطبقات األصولیین ١/٩٠بمصر. انظر: األعالم  ٦٨٤سنة 

 .٣٨٣شرح تنقیح الفصول  ٥
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وقولنا مثل حكم معلوم: ألن حكم الفرع لیس هو نفس حكم األصل، إذ الحكم   - 

  وصف لمحله، ووصف أحد المحلین لیس وصفا لآلخر.

شيء  وقوله حكم معلوم لمعلوم: لیتناول الموجود والمعدوم، ولم نقل حكم  - 

لشيء لئال یختص بالموجود على أصلنا، بأن المعدوم لیس بشيء، والقیاس 

  الشرعي جار في الموجود والمعدوم.

وقولنا الشتباههما في علة الحكم: ظاهر وفیه تنبیه على تناوله لقیاس الشبه   - 

  وغیره.

 وقولنا عند المثبت: لیشمل القیاس الصحیح والفاسد، وذلك ألن العلة قد تكون  - 

منصوصة، وقد تكون مستنبطة، فتختلف فیها وجهة نظر العلماء، كاختالفهم في 

علة الربا المستخرجة من تحریم الربا في األعیان الستة بطریق تخریج المناط، 

    ١وهي: الكیل، أو الطعم، أو الوزن، أو االقتیات؟

  م:وعلى هذا التعریف فإن القیاس ینقسم إلى جلي، وخفي، والخفي ثالثة أقسا

ما یكون شبها وهو: ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدالل،  القسم األول:

یعرف  ٢كالذي قضى به رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم (الخراج بالضمان)

باالستدالل أن الخراج هو النفقة، وأن الضمان هو ضمان النفقة، ثم عرف معنى 

فمثل هذا ینعقد اإلجماع في النفقة باالستدالل فتقابلت المعاني باالختالف فیها، 

حكم أصله وال ینعقد في معناه، وال بقیاس حكمه، وال یخصص به عموم، وهو 

، وال یشترط في المشابهة باالستدالل في القیاس تمام المشابهة، وال ٣ضعیف

  یكتفى بأدناها، بل یعتبر ما یشیر إلى المأخذ.

، وهذا القسم ال ما تجاذبته األصول فأخذ من كل شبه أصال القسم الثاني:

  تعرف صحته إال باستدالل األصول، وهو على ثالثة أضرب: 

                                                           

 .٢/١٥٤، روضة الناظر وجنة المناظر  ٢٢٢- ٣/٢٢١رح مختصر الروضة ش ١

 .٧/٢٥٤، سنن النسائي  ٣/٢٨٤،،سنن أبي داود  ٢/٧٥٤سنن ابن ماجه  ٢

 .٥/٣٩البحر المحیط  ٣
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أن یستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع، ثم رد  الضرب األول:

إلى أصل، كاالستدالل على سجود التالوة بأنه لیس بواجب، وبأن سجودها یجوز 

  فعله على الراحلة من غیر عذر.

ستدل بحكم یشاكل حكم الفرع ویجرى مجراه على حكم أن ی الضرب الثاني:

الفرع، ثم یقاس على أصل، كقولنا: في ظهار الذمي صحیح، ألنه یصح طالقه، 

فیصح ظهاره، فصحة قیاس الطالق على صحة الظهار، ألنهما یجریان مجرى 

واحدا، أال ترى أنهما یتعلقان بالقول ویختصان بالزوجیة، فإذا صح ذلك دل على 

  آلخر.صحة ا

أن یحمل الفرع على األصل بضرب من الشبه، كقیاس من قال:  الضرب الثالث:

   ١إن العبد یملك، ألنه آدمي، مخاطب مثاب معاقب، فملك كالحر.

ومن خالل هذه التقسیمات لهذا الموضوع، نالحظ أن قیاس الشبه لم تثبت علیته 

  بالنص، بل هو مندرج تحت القیاس الخفي، ونوع من أنواعه.

هذا یسمي بعض الفقهاء الشبه (باالستدالل بالشيء على مثله) وهو عام أرید به ل

خاص، إذ الشبه یطلق على جمیع أنواع القیاس، ألن كل قیاس البد فیه من 

  كون الفرع شبیها باألصل بجامع بینهما.

إال أن األصولیین اصطلحوا على تخصیص هذا االسم بنوع من األقیسة، وهو 

   ٢العتناء به.من أهم ما یجب ا

  

  

                                                           

 .٥/٤٠البحر المحیط  ١

 .٥/٢٣٠نفس المرجع  ٢
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  الفصل األول

  قیاس الشبه عند األصولیین

  

  وتحته أربعة مباحث:

  المبحث األول: تعریف الشبه عند األصولیین

  المبحث الثاني: أنواع الشبه عند األصولیین 

  لشبه عند األصولیینالمبحث الثالث: حجیة قیاس ا

  المبحث الرابع: أثره العملي في األحكام الشرعیة 
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  مبحث األول: تعریف الشبه عند األصولیین:ال

الشبه بالكسر والتحریك المثل، وجمعه أشباه، وشابهه وأشبهه ماثله، واشتبها: 

   ١أشبه كل منهما اآلخر، وأمور مشتبهة مشكلة، وبالضم االلتباس.

  قال الشاعر: 

ط أس وا         أ    أ  

 ىن نن من زن رن مم ام  يل 8 ُّ 7 ویقال شبهت هذا بهذا، 

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين

 خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب

ل َّ مظ حط مض خض  حض جض خصمص حص مس ن آ ا ر م ، قیل معناه یشبه  ٧: ع

 بعضه بعضا.

 خم حم جم يل ىل مل خل 7 8 ُّ والمتشابهات ما نسخ، 

 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم  مم

 َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ ىييي مي خي

ة ر ق ب ل ٢: ا ٥ 

قال أهل اللغة یشبهه في الجودة، والمفسرون في الصورة، ویختلف في الطعم، 

  ٢والمتشابه ما لم یتلق معناه، والشبه اسم من االشتباه.

ویطلق الشبه على الوصف في المسلك المسمى بالشبه، فإذا أرید به المسلك 

و وصف بمعنى الدال على العلیة فهو اسم مصدر، وٕاذا أرید به نفس العلة فه

المشبه بالضم، وهو بالمعنى األول البد له من وصفین یكون بینهما الشبه، 

                                                           

 .٣٦/٤١١،تاج العروس (شبه)  ١/١٢٤٧انظر: القاموس المحیط (فصل الشین)  ١

 .٣/٤٢٤لسان العرب (شبه)  ٢
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والوصف المسمى شبها هو أحدهما، والمعرف بفتح الراء هو الوصف المشتمل 

علیه المسلك ال المسلك، وحقیقة هذا المسلك هو كون الوصف شبهیا، وتحقیق 

كون مناسبا فیظن بذلك كونه كون الشبه من المسالك أن الوصف كما أنه قد ی

علة، كذلك قد یكون شبیها فیكون ظنا ما بالعلیة، وقد ینازع في إفادة الظن 

فیحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة، إال أنه ال یثبت بمجرد للمناسبة إذ لو 

  ١ثبتت به كان من المناسب بالذات ال من الشبه.

تلفة فیه وٕان أطلق على كل قیاس وأما اصطالحا، فاعلم أن آراء األصولیین مخ

  ألحق الفرع فیه باألصل لجامع یشبهه فیه.

بأنه: (إلحاق الفرع المتردد بین أصلین بما هو أشبه  ٢عرفه القاضي یعقوبأوال: 

  ) أي من ذینك األصلین.٣به منهما

فإذا نظرنا إلى العبد فإنه تردد بین الحر والبهیمة في التملیك، فمن قال یملك 

قال هو إنسان یعاقب وینكح ویطلق، ویكلف بأنواع من العبادات، ویفهم  بالتملیك

ویعقل، فأشبه الحر، ومن قال ال یملك؛ قال هو حیوان یجوز بیعه ورهنه وهبته 

  وٕارثه، فأشبه الدابة.

وعلى هذا خرج الخالف في ضمانه إذا تلف بقیمته، وٕان جاوزت دیة الحر إلحاقا 

وبما دون دیة الحر بعشرة دراهم تشبیها له به، له بالبهیمة والمتاع في ذلك، 

  ٤وتقاعدا به عن درجة الحر.

                                                           

ـــ نشر البنود  ٢/٣٣٢انظر: حاشیة العطار على شرح الجالل المحلى على جمع الجوامع  ١

 ١٦٢ـ،فتح الودود على مراقي السعود  ١٩٣ـ، ٢/١٩٢على مراقي السعود 

هو: یعقوب بن إبراهیم البرزیني، أبو علي، قاض من فقهاء الحنابلة، من أهل "برزین" من  ٢

هـ ٤٨٦داد، تتلمذ على القاضي أبي یعلى، وولي قضاء "باب األزج" وتوفي بها سنة قرى بغ

 ٢/١٢٣معجم البلدان  ١١١/ ١من مؤلفاته: "التعلیقة" في الفقه والخالف انظر: اللباب 

 .٩/٢٥٣واألعالم 

ـــ شرح  ١/١٣٢ــ غایة السول إلى علم األصول  ١/١٤٩المختصر في أصول الفقه  ٣

 ٣/٤٢٤مختصر الروضة 

 ٣/٤٢٥شرح مختصر الروضة   ٤
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واعلم أنك إن تفقدت مواضع الخالف في األحكام الشرعیة وجدتها نازعة إلى 

الشبه بهذا التفسیر، فإن غالب مسائل الخالف تجدها واسطة بین طرفین، تنزع 

شبهین إلیه، فإن وقع في إلى كل واحد منهما بضرب من الشبه، فیجذبها أقوى ال

  ذلك نزاع فلیس في هذه القاعدة، بل في أي الطرفین أشبه بها حتى یلحق به.

وعرف: (بما اجتمع فیه مناطان مختلفان ال على سبیل الكمال، إال أن  ثانیا:

   ١أحدهما أغلب من اآلخر، فالحكم باألغلب حكم باألشبه).

والكتابة، وكاللعان فإنه قد وجد فیه فالحكم باألغلب حكم بغلبة األشباه، كالخلع 

لفظ الشهادة والیمین ولیسا بمتمحضین؛ ألن المالعن مدع والمدعي ال تقبل 

  شهادته لنفسه وال یمینه.

وعرف بأنه: (ما عرف المناط فیه قطعا غیر أنه یفتقد في آحاد الصور  ثالثا:

  إلى تحقیقه).

  ٢أن المثل واجب باآلیة وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصید بعد أن عرف

رابعا: وعرف بأنه: (الجمع بین األصل والفرع بوصف یوهم اشتماله على حكمة 

  ما).

في شرح الروضة، معنى حكمة ما هي: الحكم من جلب منفعة أو  ٣قال الطوفي

  درء مفسدة، وذلك أن األوصاف التي اقترن بها الحكم في األصل ثالثة:

                                                           

، نفائس األصول في شرح المحصول  ٣/٢٩٥اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ١

٧/٣٣٢٦ 

 ٣/٤٢٦، شرح مختصر الروضة  ٢٠٠ - ٣/١٩٩اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ٢

ه هو: نجم الدین، أبو الربیع، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم، الطوفي الصرصري، فقی ٣

هـ)، ورحل إلى دمشق وزار مصر، وجاور  ٦٥٧سنة ( -أو طوفا-حنبلي، ولد بطوف 

هـ). من مؤلفاته: "بغیة السائل في أمهات المسائل" في أصول  ٧١٦بالحرمین. توفي سنة (

الدین، و"اإلكسیر في قواعد التفسیر"، و"الریاض النواضر في األشباه والنظائر"، و"معراج 

، وهو اختصار للمحصول، و"مختصر الروضة"، و"شرحها". الوصول" في أصول الفقه

)، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ٤٠ - ٣٩/ ٣راجع ترجمته في: شذرات الذهب (

 ).٣٠٠ - ٢٩٥/ ٢البن حجر (
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ته للحكم، واعتبار الشارع له، ألجل مناسبته / مناسب معتبر أي: تعلم مناسب١

  قطعا، كمناسبة شدة الخمر للتحریم، والقتل للقصاص.

/ ما لیس مناسبا وال معتبرا، كلون الخمر وطعمها، إذ ال یناسبان تحریمها ٢

كقول القائل: وجبت الكفارة على األعرابي لكونه أسود، أو أبیض، أوطویال، 

قطعا أن الشرع لم یعلق الحكم علیه لما سبق  ونحو ذلك، فهذا طرد محض فعلم

من أن تصرفه ال یخرج عن تصرف العقالء، وهذا خارج عنه، فال یكون تصرفا 

  له.

/ ما ظن أنه مظنة للمصلحة أي: یوهم اشتماله على مصلحة الحكم، وظننا ٣

أنه مظنتها من غیر قطع بذلك، ورأینا الشارع قد اعتبره في بعض األحكام، فهذا 

لشبهي، وسمي بذلك لتردده بالشبه بین القسمین األولى ن، وهما المناسب هو ا

ألنه من حیث إنا لم نقطع بانتفاء مناسبته واشتماله على المصلحة بل  والطردي،

ظننا ذلك فیه أشبه المناسب المقطوع باشتماله على المصلحة، ومن حیث إنا لم 

المقطوع بخلوه عن  نقطع بمناسبته واشتماله على المصلحة أشبه الطردي

فقولنا في الوضوء طهارة، أو طهارة حكمیة، أو طهارة  ١المناسبة المصلحیة.

موجبها في غیر محل موجبها، فاشترطت لها النیة قیاسا على التیمم، وٕالى هذا 

وهو قول الصدیق رضي اهللا  ٣بقوله: طهارتان فكیف یفترقان، ٢أشار الشافعي

   ٤والزكاة). عنه (ألقاتلن من فرق بین الصالة
                                                           

،  ٧/٢٩٤، البحر المحیط  ٢/٣١٣، انظر بن قدامه  ٣/٤٢٨شرح مختصر الروضة  ١

  ١/٥٢٧ر لمختصر األصول من علم األصول ، الشرح الكبی ٢/١٣٧إرشاد الفحول 

هو: اإلمام محمد بن إدریس الشافعي المطلبي، ینتهي نسبه إلى هاشم بن عبد المطلب ابن  ٢

عبد مناف، المكنى بأبي عبد اهللا، أحد األئمة األربعة، وٕالیه ینسب المذهب الشافعي، ولد 

تلقى العلوم عن علمائها، ثم هـ، نشأ في مكة و ٢٠٤هـ، وتوفي بالقاهرة سنة ١٥٠بغزة سنة 

رحل إلى المدینة والزم مالكًا وروى عنه موطأه، وٕالى الیمن وتولى بعض األعمال، وٕالى 

  العراق وأخذ عن علماء العراقیین، له مؤلفات منها في أصول الفقه الرسالة، األم وغیرهما.

 ١/١٢٧، الشافعي ألبي زهرة، الفتح المبین ١/١٩٢انظر: طبقات الشافعیة 

 ٧/٢٩٧، البحر المحیط  ٣/٤٢٩ــ شرح مختصر الروضة  ٢/٣٢١المستصفى  ٣

 ١/٥١، صحیح مسلم  ٩/١٥صحیح البخاري  ٤
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قال الطوفي وهذا أجود ما قرر في قیاس الشبه وعلیه األكثرون، ثم قال حاصل 

األمر أن الوصف الشبهي شأنه أن یكون مرتفعا عن الطردي، وٕاال لم یعتبر 

باتفاق، ومنحطا عن المناسب، وٕاال لم یختلف فیه عند من اعتبر المناسبة، ومن 

به، رأى أقیستهم تارة یتخیل فیها االشتمال على استقرأ أقیسة الفقهاء القائلین بالش

  ١المناسبة المصلحیة، وتارة ال یتخیل فیها شيء من ذلك.

خامسا: وعرفه القاضي یعقوب بقوله هو: (أن یتردد الفرع بین أصلین: حاظر 

ومبیح ویكون شبهه بأحدهما أكثر) نحو أن یشبه المبیح في ثالثة أوصاف 

  ٢ف فلنلحقه بأشبههما به.ویشبه الحاظر في أربعة أوصا

سادسا: وقیل الشبه هو: (الذي ال یكون مناسبا للحكم، ولكن عرف اعتبار جنسه 

  القریب في الجنس القریب).

وذلك ألنه یظن أنه ال یعتبر في ذلك الحكم لعدم مناسبته له، فیظن أنه یمكن 

هذا  ٣اعتباره في ذلك الحكم لتأثر جنسه في جنس ذلك الحكم، واختار الرازي

التعریف ومن أمثلته إیجاب المهر بالخلوة فإنه ال یناسب وجوبه، ألنه في مقابلة 

                                                           

 ٥٢٨، الشرح الكبیر لمختصر األصول من علم األصول  ٣/٤٢٩شرح مختصر الروضة  ١

، ابن قدامة وآثاره  ٧/٥٩، البحر المحیط  ٢/٢٤١انظر: روضة الناظر وجنة المناظر  ٢

 ٢/٣١٢ولیة األص

هـ، وقیل  ٥٤٤هو اِإلمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي. ولد بالري سنة  ٣

هـ. وهو ِإمام وقته في العلوم العقلیة، وأحد األئمة في العلوم الشرعیة، وصنف  ٥٤٣سنة 

  التصانیف المشهورة في عدة علوم، وبرع في علم أصول الفقه خاصة.

الغیب في تفسیر القرآن الكریم، والمحصول، والمنتخب، والمعالم في ومن مصنفاته: مفاتیح    

/ ٢أصول الدین، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجیز الغزالي. انظر: هدیة العارفین (

١٠٧.( 
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الوطء، إال أن جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة الوطء یعتبر في جنس 

  ١الوجوب، وهو الحكم بتحریم الخلوة باألجنبیة.

ا ویعترض على هذا المثال بأن: الجنس فیه لیس قریبا، ألن الوجوب لیس جنس

قریبا بالنسبة للتحریم، وبأن هذا المثال منتقض بالدواعي التي ال تأخذ حكم ما 

  ٢تؤدي إلیه.

بقیاس الداللة، وهو: (الجمع بین األصل والفرع  ٣سابعا: وفسره القاضي أبوبكر

  ٤بما ال یناسب الحكم ولكن یستلزم ما یناسب الحكم).

لماء األصول في تعریفهم معلقا على هذه التعاریف التي ذكرها ع ٥قال اآلمدي

للشبه بأن الخالف فیها راجع إلى اللفظ، غیر أن األقرب واألشبه من تلك 

  ٦التعاریف هو تعریف الشبه (بما یوهم المناسبة من غیر اطالع علیها).

                                                           

، اإلبهاج في  ١/٣٣٠، انظر: نهایة السول شرح منهاج الوصول  ٥/٢٣٢البحر المحیط  ١

 ٣/٦٧شرح المنهاج 

 ١٥٢صول بین المؤیدین والمبطلین القیاس في األ ٢

هو محمد بن عبد اهللا الصیرفي البغدادي الشافعي، أبو بكر، أصولي فقیه متكلم. تفقه على  ٣

ابن سریج. من تصانیفه: "شرح الرسالة"، وكتاب "اإلجماع" وكتاب في "الشروط". توفي 

" و"طبقات ٣٢٥/ ٢" و"شذرات الذهب" "٤٤٩/ ٥هـ. انظر "تاریخ بغداد" ٣٣٠بمصر سنة: 

 ١٨٦/ ٣الشافعیة" للسبكي 

، نهایة  ٣/٤٢٦، شرح مختصر الروضة  ٣/٢٠٠اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ٤

  ١/٣٣٠السول شرح منهاج األصول 

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سیف الدین اآلمدي شیخ المتكلمین في  ٥

مسین وخمسمائة، ویحكى عن ابن عبد زمانه ومصنف األحكام ولد بآمد سنة إحدى وخ

السالم أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إال منه، وقال أبو المظفر بن الجوزي لم یكن في 

زمانه من یجاریه في األصلین وعلم الكالم توفي رحمه اهللا في صفر سنة إحدى وثالثین 

  وستمائة.

 .١٤٤/ ٥، شذرات الذهب ٤٤٥/ ٢وفیات األعیان    

 ٣/٤٢٧صر الروضة شرح مخت ٦
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وهو الذي ذهب إلیه كثیر من المحققین، ویلیه في القرب مذهب القاضي أبي 

  ١بكر.

ریف هو: ما ذكره الطوفي في شرح مختصر والذي أمیل إلیه من هذه التعا

  الروضة، وهو: الجمع بین األصل والفرع بوصف یوهم اشتماله على حكمة ما. 

  ذلك أن الشبه شأنه أن یكون فوق الطردي وتحت المناسب وٕاال لما اختلف فیه.

  المبحث الثاني: أنواع الشبه عند األصولیین

اعه، وقد ارتأیت أن أرتب هذه بعد ما تقدم من تعریف الشبه فإني سأذكر أنو 

  األنواع ترتیبا تنازلیا، وهذه األنواع هي كاآلتي:

   ٢أوال: الشبه الحقیقي: وهو: أن یلحق فرع بأصل بمجرد مماثلته له في الشكل.

  ومن أمثلته: شبه العبد بالحر في كونهما آدمیین.

  الوجوب، الجلسة األولى قیاسا على الثانیة في ٣قال القرافي: أوجب ابن علیة

  ٤وهذا شبه صوري ال حكم شرعي.

وكذلك قیاس المني على البیض لتولد الحیوان الطاهر من كل منهما في 

  ٥طهارته.

   ٦وكذلك إلحاق خنزیر البحر وكلبه بخنزیر البر وكلبه

  واستدل من فال بالشبه الصوري باآلتي: 
                                                           

 ٢/١٩٤، نشر البنود على مراقي السعود  ٣/٢٠٠اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ١

 ٥٣٣/  ١الشرح الكبیر لمختصر األصول  ٢

هو أبو إسحاق إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم البصري، أحد المتكلمین، كان  ٣

ومصر، وكان أحمد بن حنبل یذمه.  یقول بخلق القرآن، له مناظرات مع الشافعي في بغداد

هـ. تاریخ  ٢١٨قال فیه الذهبى: "جهمي هالك كان یناظر ویقول بخلق القرآن" توفى عام 

 .٣٤/ ١، ولسان المیزان ٢٠/ ١، میزان االعتدال ٢٠/ ٦بغداد 

 ٣/٤٢٤شرح مختصر الروضة  ٤

 ٢/١٩٩نشر البنود على مراقي السعود  ٥

 ٣/٢٩٨أضواء البیان  ٦
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  7  8أن النصوص دلت على المشابهة في الصورة في األحكام ،  – ١

 مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ   

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج

 خك حك مقجك  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

ة َّ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك د ئ ا م ل ٩: ا هو المشابهة في الصورة  ، ٥

والخلقة على قول الجمهور، ودلیلهم أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصید 

اء مثل) فالمثل یقتضي بظاهره المثل الخلقي في الخلقة والصورة، فقوله (فجز 

الصوري دون المعنوي، ثم قال (من النعم) فصرح ببیان جنس المثل ثم قال 

(یحكم به) وضمیر به راجع إلى المثل من النعم؛ ألنه لم یتقدم ذكر لسواه حتى 

 یرجع إلیه الضمیر.

یمة الصید في فقال إن المماثلة معنویة، وهي القیمة، أي: ق ١وخالف أبو حنیفة

المكان الذي قتله فیه، أو أقرب موضع إلیه إن كان ال یباع الصید في موضع 

  قتله فیشتري بتلك القیمة هدیا إن شاء، أو یشتري بها طعاما ویطعم المساكین. 

واستدل بأنه لو كان الشبه من طریق الخلقة والصورة معتبرا في النعامة بدنة، 

ى عدلین یحكمان به، ألن ذلك قد علم فال یحتاج وفي الحمار بقرة، لما أوقفه عل

إلى االرتیاء والنظر، وٕانما یفتقر إلى العدلین والنظر ما تشكل الحال فیه وتختلف 

  فیه وجه النظر. 

وأجاب الجمهور عن قول الحنفیة لما أوقفه على عدلین، بأن اعتبار العدلین إنما 

جنس له مما له جنس،  وجب للنظر في حالة الصید من كبر أو صغر، وما ال

  ٢وٕالحاق ما لم یقع علیه النص بما وقع علیه النص.

                                                           

مام األعظم أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفي، كان عالًما عامال هو "اإل ١

زاهًدا عابًدا ورًعا تقی�ا، مناقبه وفضائله جمة، توفي ببغداد في السجن ِلَیِلَي القضاء فلم 

/ ١، الجواهر المضیة: ٣٢٣/ ١٣یفعل، سنة خمسین ومائة"، ترجمته في تاریخ بغداد: 

 .١٦٨/ ١اظ: ، تذكرة الحف٢٦

 ٢/١٤٨أضواء البیان  ٢
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وكذلك بدل القرض فإنه یرد مثله في الصورة، وكذلك القیافة قیاس صوري،  – ٢

  ١ألن اعتماد القائف على المشابهة في الصورة.

قالوا ألنه إذا جاز تعلیل األصل بصفة من ذاته، جاز تعلیله بصفة من  – ٣

ألن العلل أمارات، فیجوز أن یكون الشبه في الصورة أمارة على الحكم، صفاته، و 

  كما یجوز أن یكون الشبه في المعنى أو الحكم أمارة على الحكم. 

وهذا ال یجوز ألن الشبه في الصورة ال تأثیر له في الحكم،  ٢قال ابن السمعاني

  ٣ولیس مما یفید قوة في الظن حتى یوجب حكما.

  كمي: وهو أال یوجد جامع بین الفرع واألصل إال الحكم. ثانیا: الشبه الح

   ٤ومن أمثلته: شبه العبد بالبهیمة في كونهما مملوكین، والملك أمر حكمي.

وكذلك األخ الشقیق ال یستحق النفقة على أخیه ألنه ال یحرم منكوحة أحدهما 

  ٥على اآلخر فال یستحق النفقة، كقرابة بني العم.

ي والحكمي: ومعناه أن یكون األمر الواحد دائر بین الحكمي ثالثا: الشبه الحقیق

  والحقیقي.

ومثاله: أننا إذا نظرنا إلى البنت المخلوقة من الزنا، فهي من حیث الحقیقة ابنته، 

ألنها خلقت من مائه، ومن حیث الحكم أجنبیة منه، لكونها ال ترثه وال یرثها، وال 

ویقتل بها، ویقطع بسرقة مالها، فنحن  یتوالها في نكاح وال مال، ویحد بقذفها،

                                                           

 ٣/٢٩٩أضواء البیان  ١

هو اإلمام الجلیل العالم الزاهد الورع أحد أئمة الدنیا أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد  ٢

الجبار بن أحمد السمعاني األصولي الفقیه الحنفي ثم الشافعي أحد من طبق األرض ذكره 

مصنفاته: كتاب البرهان في الخالف وكتاب هـ، من ٤٨٩وعبق الكون نشره، توفي سنة 

/ ٥، والنجوم الزاهرة: ٣٣٥/ ٥االنتصار في الرد على المخالفین. انظر: طبقات السبكي: 

 .٣٩٣/ ٣، وشذرات الذهب: ١٦٠

، القیاس في األصول بین  ٢/١٦٦، قواطع األدلة في األصول  ٧/٣٠٢البحر المحیط  ٣

 ١٥٨المؤیدین والمبطلین 

  ١/٥٣٣، الشرح الكبیر لمختصر األصول  ٣/٤٣٤لروضة شرح مختصر ا ٤

 ٢٣٧ص  ٥، البحر المحیط ج  ٣/٦٨اإلبهاج في شرح المنهاج  ٥
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ألحقناها ببنته من النكاح في تحریم نكاحها علیه نظرا إلى المعنى الحقیقي، وهو 

  كونها من مائه.

والشافعي ألحقها باألجنبیة في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي، وهو انتفاء 

ار الوصف الذي آثار الولد بینهما شرعا، فقد صار كل من الفریقین إلى اعتب

غلب على ظنه أنه مناط الحكم في األصل، وهذا هو األشبه بالصواب، ألن 

الظن واجب االتباع، وهو غیر الزم أبدا للشبه حكما، وال للشبه حقیقة، بل 

  یختلف باختالف نظر المجتهد، فیلزم كل واحد منهما تارة.

ن المناظر لخصمه، واعلم أن قیاس الشبه ینتفع به الناظر في استخراج الحكم دو 

ألن الخصم لو منع حصول الظن من الوصف الشبهي، الحتاج المستدل إلى 

بیان اشتماله على المصلحة، وال طریق له إلى ذلك إال بالسبر والتقسیم، وحینئذ 

  ١یبقى قیاس الشبه واسطة الغیة ال أثر لها.

  المبحث الثالث

  :حجیة قیاس الشبه عن األصولیین، وتحته ثالثة مطالب

  المطلب األول: حجیة قیاس الشبه

  وقد اختلف العلماء في حجیة قیاس الشبه على مذهبین أساسیین:

المذهب األول: أن قیاس الشبه حجة یصح التمسك به إلفادته الظن، وأن 

الوصف الشبهي صالح للعلة، وأن الشبه بالمعنى المصدري مسلك من مسالك 

مذهب الشافعي، وتابعه علیه أكثر العلة، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو ظاهر 

أصحابه، وهو إحدى الروایتین عند الحنابلة، وحكاه القرافي عن المالكیة فیما نقله 

  الزركشي (في البحر المحیط).

                                                           

، أصول ١/١٠٧، إیثار اإلنصاف في آثار الخالف ٣/٤٣٥شرح مختصر الروضة  ١

 ٤٣٣الشاسي 
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هذا إال أنه قال ال یصح جعله مسلكا بل البد من اعتبار  ١ویرى ابن الحاجب

  ٢علیته بمسلك آخر.

  واحتجوا باآلتي:

عتبار األشباه، فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم للذي سأله / أن الشرع ورد با١

فیها تشبیه للشيء بنظیره وٕاعطاء  ٣عن القبلة في الصوم (أرأیت لو تمضمضت)

  المثل حكم الممثل به.

/ جاء رجل إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم فقال إن أمي ماتت وعلیها صوم ٢

  .٤یقضى  شهر أفأقضیه عنها؟ قال نعم، فدین اهللا أحق أن

فقرب الحكم من الحكم، وجعل دین اهللا في وجوب القضاء، أو  ٥قال ابن القیم 

   ٦في قبوله بمنزلة دین اآلدمي، وألحق النظیر بالنظیر.

                                                           

مالكي ابن الحاجب: هو جمال الدین أبو عمرو عثمان بن ُعَمر بن أبي َبْكر بن یونس ال ١

هـ كان عالمة زمانه ورئیس أقرانه، وكان أبوه  ٥٧٠رحمه اهللا تعالى، ُوِلد في إسنا َسَنة 

حاجبًا فعرف به. ِمن تصانیفه : المقصد الجلیل في ِعْلم الخلیل ، اإلیضاح ، مختصر 

هـ .. ِسَیر أعالم  ٦٤٦منتهى السول واألمل ،ُتُوفِّي رحمه اهللا تعالى باإلسكندریة َسَنة 

 .٦٨، ٢/٦٧والفتح المبین  ١٣/٢٨٧بالء الن

 ٢/١٧٧، شرح الكوكب المنیر  ٣/٦٨،اإلبهاج شرح المنهاج  ٧/٢٠٦البحر المحیط  ٢

، السنن الكبرى للنسائي ٢/٩٦١، صحیح ابن خزیمة ١/٥٩٥،المستدرك  ١/٢١المسند  ٣

 ٢/٤٧٦، مصنف ابن أبي شیبة ٣/٢٩٣

 ٢/٦٩٠صحیح البخاري  ٤

بن أیوب الزراعي الدمشقي، شمس الدین، أبو عبد اهللا، ابن قیم هو محمد بن أبي بكر  ٥

الجوزیة الحنبلي، الفقیه األصولي المفسر النحوي. من كتبه "مدارج السالكین" و "زاد المعاد" 

و "إعالم الموقعین" و "الطرق الحكیمة" و "روضة المحبین ونزهة المشتاقین" توفي سنة 

، شذرات ١٤٣/ ٢، البدر الطالع ٤٤٧/ ٢نابلة هـ. "انظر ترجمته في طبقات الح٧٥١

 .٢١/ ٤، الدرر الكامنة ١٦٨/ ٦الذهب 

 ٢/٣٤٠إعالم الموقعین عن رب العالمین  ٦
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/ قوله صلى اهللا علیه وسلم في الرجل الذي أتاه یسأله أنه ولد له غالم أسود، ٣

، قال هل فیها من فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر

أورق؟ قال نعم، قال فأنا ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه 

  .١عرق

ووجهه أنه شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من  

  ٢أصول الفحل.

/ حدیث عائشة قالت دخل قائف ورسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، شاهد ٤

بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه األقدام بعضها من  وأسامة ابن زید وزید

  بعض.

فمجزز المدلجي قاف وحكم بقیاسه وقیافته على أن أقدام زید وأسامة ابنه  

بعضهما من بعض سر بذلك رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم لصحة القیاس 

فألحق هذا القائف الفرع  ٣وموافقته للحق، وكان زید أبیض وابنه أسامة أسود

  ٤یره وأصله.بنظ

/ وكتب عمر إلى أبي موسى األشعري الفهم الفهم فیما تلجلج في صدرك مما ٥

  ٥لیس في كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا، ثم اعرف األشباه وقس بأشبهها بالحق.

/ القیاس أصل في الدین أال ترى أن عثمان وأعیان الصحابة كیف لجئوا إلى ٦

صة (براءة) شبیهة بقصة (األنفال) قیاس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن ق

                                                           

 ٥/٢٠٣٢صحیح البخاري  ١

 ٧/٣٠٦البحر المحیط  ٢

 ٤/١٧٢،صحیح مسلم  ٨/١٥٧صحیح البخاري  ٣

 ١/٢٠٤،إعالم الموقعین  ٢/٣٠٧،التقریر والتحبیر  ٦/٦٥البحر المحیط  ٤

 ٤/٢٥٦سنن الدار قطني  ٥
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فألحقوها بها، فإذا كان اهللا قد بین دخول القیاس في تألیف القرآن فما ظنك 

   ١بسائر األحكام

  

/ أنه یثیر ظنا غالبا بثبوت حكم األصل في الفرع، وكل ما أثار ظنا غالبا فهو ٧

حة التمسك متبع في العملیات، فالقیاس الشبهي متبع في العملیات، وال نعني بص

به إال هذا. بیان األولى، وهي: إثارته الظن وهو: أنا إذا رأینا حكما ثبت في 

محل مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك األوصاف مشتملة على علة 

الحكم، ثم إذا رأینا محال آخر قد وجدت فیه تلك األوصاف أو أكثر، غلب على 

على المصلحة، وحینئذ یغلب على ظننا أن هذا المحل كذلك المحل في اشتماله 

  ظننا استواؤهما في الحكم.

  

بیان الثانیة وهي: أنما أثار الظن متبع بالقیاس على العموم وخبر الواحد 

  ونحوهما.

/ أن التعبد في حكم األصل خالف األصل، فهو معلل بالمصلحة، لكن ٨

ف المصلحة ال منصوص علیها، وال ظاهرة المناسبة، فیتعین اشتمال أوصا

المحل علیها، فإذا شارك محل األوصاف محل آخر في تلك األوصاف وجب 

  إلحاقه به في الحكم، لغلبة ظن تساویهما فیه، وهذا الوجه في معنى األول.

قال رشید الدین ... فإذا جمع بین األصل والفرع بما یوهم اشتماله على 

   ٢المصلحة كان هذا قیاسا شبهیا

                                                           

 ٢/٤٤٦أحكام القرآن البن العربي  ١

،الشرح  ٢/٢٤٤ـــ،روضة الناظر وجنة المناظر ٤٣٢ـ ،٣/٤٣١شرح مختصر الروضة  ٢

 ١/٥٣٠الكبیر لمختصر األصول 
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س المعنوي إنما صار حجة ألنه یفید غلبة الظن، : إن القیا١/ قال الخوارزمي٩

  ٢والشبه یفیدها أیضا، وما أنكرها في الشبه كان منكرها في قیاس المعنى.

قال الشافعي في األم (والقیاس قیاسان: أحدهما: أن یكون في معنى األصل 

فذلك ال یحل ألحد خالفه، ثم قیاس أن یشبه الشيء بالشيء من األصل، 

ل غیره فیشبه هذا بهذا األصل ویشبه غیره باألصل غیره، والشيء من األص

وموضع الصواب عند الشافعي أن ینظر، فأیهما كان أولى بشبهه صیر إلیه، 

فإن أشبه أحدهما في خصلتین، واآلخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه 

  ٣بالخصلتین.

  

 المذهب الثاني: أن قیاس الشبه لیس حجة وال یصح التمسك به، وبه قال

من المالكیة، وبه قال ابن السمعاني، وقال به أكثر  ٤القاضي عبد الوهاب

                                                           

هو: محمود بن محمد بن العباس بن رسالن ظهیر الدین أبو محمد الخوارزمي العباسي  ١

ل ابن السمعاني: كان فقیًها فاضًال عارًفا بالمتفق والمختلف حسن تفقه على البغوي، قا

الظاهر والباطن جامًعا بین الفقه والتصوف ولد بخوارزم في رمضان سنة اثنتین وتسعین 

هدایة  ٤١٩/ ٢وأربعمائة وتوفي في رمضان سنة ثمان وستین وخمسمائة ابن قاضي شهبة 

 .٤٠٣/ ٢٠العارفین 

 ٥/٢٣٦البحر المحیط  ٢

 ٧/١٥٦األم  ٣

هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن َنْصر التَّْغِلبي ـ نسبة إلى قبیلة تغلب ـ  ٤

البغدادي، فقیه مالكي، أصولي، شاعر، عابد، ولي القضاء في العراق وفي مصر. ومن 

 تآلیفه: التلقین، المعونة على مذهب عالم المدینة، وهما في الفقه. واإلفادة، والتلخیص في

، الدیباج المذهب ٦٩١/  ٤هـ. انظر: ترتیب المدارك ٤٢٢أصول الفقه. توفي عام 

 .٤٢٩/  ١٧، سیر أعالم النبالء ٢٦١ص
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، وأبو بكر ٢وأبو إسحاق الشیرازي ١الحنفیة، وٕالیه ذهب األستاذ أبو منصور

  ٤.٥، والقاضي أبو الطیب الطبري٣الصیرفي

  واحتجوا باآلتي:

 حن جن 7 8 ُّ / أن الدلیل ینفي العمل بالظن مطلقا، وأن الشبه لیس بحجة، ١

م َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ىنين من خن ج ن ل ٢: ا خالفناه  ٨

في قیاس المناسبة، للدلیل الراجح واالتفاق، فبقي قیاس الشبه على موجب 

الدلیل.  

/ وألن الصحابة رضي اهللا عنهم، إنما اجمعت على المناسب ال على الشبه ٢

  ٦فوجب أال یكون حجة.

                                                           

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التمیمّي، أبو منصور البغدادّي. العّالمة البارع، المتفنن  ١

ي سبعَة عشر َفن�ا، األستاذ. كان أكبر تالمذة أبي إسحاق اإلسفراییني، وكان یدرِّس ف

وُیضرب به المثل. من مصنفاته؛ "التكملة" في الحساب، "التفسیر"، "الَفْرق بین الِفَرق"، 

هـ. انظر: سیر  ٤٢٩"التحصیل" في أصول الفقه، "فضائح الكرَّامیة"، وغیرها. توفي سنة 

 .٥٧٢/ ١٧أعالم النبالء 

لفیروز آبادي صاحب "التبصرة" هو "أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ا ٢

و"التنبیه" و"المهذب" في الفقه. وغیر ذلك توفي سنة ست وسبعین وأربعمائة"، انظر: البدایة 

 .٢١٥/ ٤، طبقات الشافعیة الكبرى: ٢٨٣/ ٣، العبر: ١٢٤/ ١٢والنهایة: 

ه على هو محمد بن عبد اهللا الصیرفي البغدادي الشافعي، أبو بكر، أصولي فقیه متكلم. تفق ٣

ابن سریج. من تصانیفه: "شرح الرسالة"، وكتاب "اإلجماع" وكتاب في "الشروط". توفي 

" ٣٢٥/ ٢" و"شذرات الذهب" "٤٤٩/ ٥هـ. انظر "تاریخ بغداد" "٣٣٠بمصر سنة: 

 ١٨٦/ ٣و"طبقات الشافعیة" للسبكي 

، ولد سنة هو طاهر بن عبد اهللا بن طاهر، الطبري الشافعي، شیخ اإلسالم، القاضي، فقیه ٤

ثمان وأربعین وثالثمائة هـ، وتوفي سنة خمسین وأربعمئة هـ، من آثاره: "شرح مختصر 

 ".٢٨٤/ ٣" شذرات الذهب "٦٦٨/ ١٧المزني". ا. هـ. سیر أعالم النبالء "

 ٢٢٠إرشاد الفحول  ٥

،الشرح الكبیر لمختصر  ٣٩٦ـ،شرح تنقیح الفصول  ٣/٤٣٣شرح مختصر الروضة  ٦

 ١/٥٣١األصول 
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الصحابة، ولم یثبت عنهم أنهم / أن المعتمد في إثبات القیاس على عمل ٣

  تمسكوا بالشبه.

/ أن الوصف الذي سمیتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر باالتفاق، وٕان ٤

  ١كان غیر مناسب فهو الطرد المردود باالتفاق.

/ قالوا إنه لو جاز رد الفرع إلى األصل بالشبه لوجب أن یصح كل قیاس، ألنه ٥

  ٢ل بضرب من الشبه.ما من فرع إال ویمكن رده إلى أص

*******  

  حجیة قیاس الشبه: أدلة  المطلب الثاني: مناقشة 

  مناقشة أدلة الفریق الثاني: 

  باآلتي  أهل المذهب األول عن أدلة المانعین  أجاب  

  الدلیل األول: قولهم أن الدلیل ینفي العمل... أجابوا عنه بعدة وجوه: 

  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ / أن الدلیل معارض بقوله: ١

 جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني زيمي ري

 مس  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث متهت خت حت

ر َّ مص خص حص ش ح ل  وقیاس الشبه نوع من االعتبار. ، ٢: ا

                                                           

 ٧/٣٣٢٣، نفائس األصول في شرح المحصول  ٥/٢٠٤،المحصول  ٢٢٠إرشاد الفحول  ١

 ٤/١٣٢٠،العدة في أصول الفقه  ٥/٤٠البحر المحیط  ٢
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وهو یفید الظن فوجب أن یندرج في عموم  ١/ حدیث (نحن نحكم بالظاهر)٢

  النص فیجب الحكم به.

وقد صوبة  ٢تهد رأیي)اج معاذ رضي اهللا عنه ( / أنه مندرج في عموم حدیث ٣

  النبي صلى اهللا علیه وسلم، فیجب أن یكون صوابا، وهذا نوع من االجتهاد.

داللة قیاس إخراج الموتى من األرض على إخراج الحب  من  / ما أشیر إلیه ٤

  ٣منها على قیاس الشبه.

 الدلیل الثاني: قولهم وألن الصحابة... یرد علیه بأن الصحابة عملوا بالشبه، فهذا 

عثمان وأعیان الصحابة یلحقون براءة باألنفال لشبهها بها، فدل ذلك على 

  اجتماعهم على الشبه.

الدلیل الثالث: قولهم أن المعتمد في إثبات... یجاب عنه بأنا نعول في إثبات هذا 

النوع من القیاس على عموم قوله تعالى: (فاعتبروا یا أولي األبصار) وعلى ما 

  بالظن.  ذكرناه أنه یجب العمل

یجاب عنها بأنا ال نسلم أن  الدلیل الرابع: قولهم أن الوصف الذي كانا شبها... 

الوصف إذا لم یكن مناسبا كان مردودا باالتفاق، بل ما ال یكون مناسبا إن كان 

مستلزما للمناسب أو عرف بالنص تأثیر جنسه القریب في الجنس القریب لذلك 

  ٤الحكم، فهو غیر مردود.

                                                           

 الحدیث ال أصل له بهذا اللفظ وبه جزم العراقي ١

 ٣/٩، سنن الترمذي  ٣/٣٠٣،سنن أبي داود  ٢٤٢، ٥/٢٣٦مسند اإلمام أحمد  ٢

 ٤/٦٠٢، المحصول  ٣٩٦،شرح تنقیح الفصول  ٤٣٤، ٣/٤٣٣شرح مختصر الروضة  ٣

،نفائس األصول في شرح األصول  ٢٠٥، ٥/٢٠٤،المحصول  ٢٢٠إرشاد الفحول  ٤

٧/٣٣٢٤ 
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  أدلة الفریق األول:مناقشة  

أجاب أهل المذهب الثاني عن بعض أدلة المجیزین، وعلى بعض اعتراضاتهم  

  باآلتي:

أما الدلیل األول، والثاني، والثالث، فیمكن أن یجاب عنهما بأن هذه األدلة وردت  

  من المعصوم، ونحن یجب علینا اتباعه، لكن ال یقاس علیها.

س المعنوي إنما صار... فإن الجواب عنه من أما الدلیل التاسع: وهو أن القیا 

  عدة أوجه: 

  الوجه األول: أن قیاس المعنى في األصول فال یسمع.

  الوجه الثاني: أنه ال یفید الظن.

الوجه الثالث: أنه لم تخل واقعة من حكم، قالوا: ومن مارس مسائل الفقه وترقى 

ائل، وكثیر من أصول عن رتبة البادئ فیها علم أن المعنى المخیل ال یعم المس

الشرع تخلو من المعاني خصوصا في العبادات وهیئاتها، والسیاسات ومقادیرها، 

والمعامالت إلى قیاس الشبه، وال یلزمنا الطرد ألنا في غنیة عنه، إذا هو 

داع إلیه، فوضح أن القول بالشبه  منسحب على جمیع الحوادث، فلم یكن من 

  ١لما شرع أصل القیاس. عن محل الضرورة، ولوال الضرورات

أما الرد على االعتراضات التي أوردها القائلون بحجیة قیاس الشبه فالجواب  

عنها أوال: أنا ال نسلم أن ما كان مستلزما للمناسب كالمناسب، وال یحصل به 

  ٢الظن بحال، وال تدل علیه اآلیة بوجه من وجوه الداللة

                                                           

 ٢٤١، ٥/٢٤٠البحر المحیط  ١

 ٢٢٠إرشاد الفحول  ٢
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ل في سیاق اإلثبات، والفعل وفي سیاق ثانیا: وألن األمر باالعتبار في اآلیة فع 

اإلثبات مطلق ال عموم فیه، إذا فالتقدیر اعتبروا اعتبارا ما، وذلك یحصل بفرد 

لما علیها  من أفراد االعتبار، وال یتعین القیاس، وعلیه فال یمكن االحتجاج باآلیة 

  ١من اإلشكال.

هذا اللفظ في وأما حدیث (نحن نحكم الظاهر) قالوا إن الحدیث ال أصل له ب

، ٣بأنه ال أصل له، وأنكره الحافظ المزي ٢كتب الحدیث، وقد جزم العراقي

  وبالتالي فال یصح أن یكون جوابا إلثبات العمل بالشبه.

                                                           

،نفائس  ١/٣٠٧، نهایة السول شرح منهاج المحصول ٣/٢٦٠شرح مختصر الروضة  ١

 ٥/٢٠٧٨األصول في شرح المحصول 

هو الحافظ اإلمام الكبیر الشهیر، أبو الفضل، زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد  ٢

الرحمن بن ابي بكر بن إبراهیم العراقي الكردي حافظ عصره. ولد في جمادى األولى سنة 

خمس وعشرین وسبعمائة بمصر. وكان أصل أبیه من بلدة یقال لها رازیان من أعمال إربل 

رة وهو صغیر فنشأ بها وتزوج، توفي والده وعمره ثالث سنین فنشأ یتیما وكان ثم قدم القاه

كثیر التردد على صدیق والده الشیخ تقي الدین العناني فیحنو ویعطف علیه ویكرمه 

واتجهت همته لحفظ القرآن وهو ابن ثمان سنین واشتغل بعلم القراءات والعربیة انظر: ذیل 

األعالم للزركلي  - . ٥٧- ٧/٥٥شذرات الذهب  - . ٣٧٢- ٣٧٠الطبقات للسیوطي ص 

٤/١١٩. 

هو الحافظ جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن  ٣

عبد الملك بن علي بن أبي الزهر الكلبي القضاعي المزى، ولد في لیلة العاشر من شهر 

اب: "تهذیب الكمال"، "تحفة ربیع اآلخر سنة أربع وخمسین وستمائة، من أشهر مصنفاته كت

األشراف بمعرفة األطراف"، توفي سنة اثنتین وأربعین وسبعمائة. انظر ترجمته في: "تذكرة 

  .٣٩٥/ ١٠، "طبقات الشافعیة الكبرى" ١٤٩٨/ ٤الحفاظ" 
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وأجاب أصحاب المذهب األول عن هذا االعتراض بأن الحدیث وٕان كان ال 

اآلن  أصل له إال أن معناه صحیح، لحدیث عمر رضي اهللا عنه (إنما نأخذكم

  ١بما ظهر لنا).

  الترجیح 

والراجح أن قیاس الشبه حجة، وأن الحادثة تلحق بأقربهما إلیها وأكثرهما شبها،  

  وذلك لآلتي:

أن النصوص الشرعیة ورد الكثیر منها داال على قیاس الشبه من ذلك   -  ١

حدیث عمر في القبلة، أرأیت لو تمضمضت، وحدیث لعله نزعة عرق، وحدیث 

  أحق أن یقضي. فدین اهللا

  أن الصحابة عملوا به كعثمان وغیره.  - ٢

أن الكثیر من أدلة المخالفین كان مردودا لضعفه وعدم صالحیته   -  ٣ 

  لالحتجاج.

*******  
  المطلب الثالث: اختالف القائلین بحجیة قیاس الشبه:

في نشر البنود، اختلف القائلون بقیاس الشبه على النحو  ٢قال سید عبد اهللا

  :تاليال

                                                           

 ٢٥١صحیح البخاري  ١

 هو: سید عبد اهللا بن الحاج إبراهیم بن اإلمام محنض أحمد العلوي، نسبة إلى قبیلة ٢

العلویین "ادوعل" إحدى القبائل الموریتانیة المشهورة بكثرة العلماء واألدباء والشعراء، ولد 

رحمه اهللا بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجري، وتلقى العلوم على علماء بلده ثم ارتحل 

إلى المغرب والمشرق ورجع إلى وطنه، واشتغل بالتدریس والتألیف حتى عال صیته واشتهر 

= عدیدة منها في أصول الفقه، نظمه وقد عده علماء بلده من المجتهدین، له مؤلفاتعلمه، 
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  فمن األصولیین من اعتبر قیاس الشبه مطلقا بجمیع أنواعه.  - 

ومنهم من اشترط في اعتباره إرهاق الضرورة إلى الحكم في واقعة ال یوجد   - 

  ١فیها إال الوصف الشبهي.

ومنهم من قال باعتباره فیما غلب على الظن أنه مناط للحكم، بأن: یظن أنه   - 

كذلك صح القیاس، سواء كانت المشابهة في  مستلزم لعلة الحكم، فمتى كان

  .٢الصورة أو المعنى، وٕالیه ذهب الفخر الرازي

ومنهم من قال إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه إن حصلت غلبة   - 

الظن، وٕاال فال یكون حجة، وأما المناظر فیقبل منه مطلقا، وهذا اختاره 

  ٣.٤الغزالي

  ثم الراجعة إلى الصفة. ومنهم من یعتبر األشباه الحكمیة  - 

                                                                                                                                           

هـ. انظر: مقدمة مراقي ١٢٣٣المسمى بمراقي السعود، وشرحه نشر البنود، توفي سنة = 

 .١٨٨- ٤/١٨٧فما بعدها، األعالم  ٩السعود إلى مراقي السعود ص

 ٢/٢٠٠عود ،نشر البنود على مراقي الس ٧/٣٠١البحر المحیط  ١

هـ، وقیل  ٥٤٤هو اِإلمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي. ولد بالري سنة  ٢

هـ.  اشتغل على والده، والكمال السمناني، والمجد الجیلي. وهو ِإمام وقته في  ٥٤٣سنة 

العلوم العقلیة، وأحد األئمة في العلوم الشرعیة، وصنف التصانیف المشهورة في عدة علوم، 

رع في علم أصول الفقه خاصة. ومن مصنفاته: مفاتیح الغیب في تفسیر القرآن الكریم، وب

والمحصول، والمنتخب، والمعالم في أصول الدین، والمعالم في أصول الفقه، وشرح وجیز 

هـ. انظر:  ٦٠٦). توفي رحمه اهللا بهراة سنة ١٠٧/ ٢الغزالي. انظر: هدیة العارفین (

)، والبدایة والنهایة ٢٦٠/ ٢)، وطبقات الشافعیة لألسنوي (٨١/ ٨طبقات الشافعیة الكبرى (

 ).٢١/ ٥)، وشذرات الذهب (٥٥/ ١٣(

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، یلقب بحجة اإلسالم، أصولي فقیه شافعي،  ٣

اشتغل بالفلسفة والمنطق والتصوف. له تصانیف كثیرة منها: المستصفى، المنخول، شفاء 

هـ. طبقات الشافعیة الكبرى ٥٠٥ل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل. توفي عام الغلی

 .٣٢٢/  ١٩، سیر أعالم النبالء ٤/٢١٦، وفیات األعیان ٦/١٩١للسبكي 

 ١/١٤٩،المختصر في أصول الفقه  ٣/٤٢٤،شرح مختصر الروضة  ٢٢٠إرشاد الفحول  ٤
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ومنهم من قال إنما یعتبر شبه األحكام فقط، دون شبه الصورة، ولعله أراد   - 

  بالصورة هنا الصفة بالمعنى األعم من الصورة.

  ومنهم من اعتبر شبه الصورة فقط.  - 

وال یعنون بقیاس الشبه أن یشبه الشيء الشيء من وجه أو أكثر، ألنه لیس 

یشبه شیئا آخر من وجه أو أكثر، بل یعنون أنه ال یوجد  العالم شيء إال وهو

  ١فال یوجد شيء أشبه بالوضوء من التیمم فیلحق به. شيء أشبه به منه 

انه متى ما حصلت المشابهة فیما یظن أنه علة الحكم، أو مستلزم لما هو  والحق

   ٢علة له، صح القیاس، سواء كان ذلك في الصورة أو في اإلحكام.

  

  

  

                                                           

،التلخیص  ٣/٣١٠مسامع بجمع الجوامع ،تشنیف ال ٣/٧٠،اإلبهاج  ٧/٣٠٤البحر المحیط ١

 ٢/٢٠٠،نشر البنود على مراقي السعود  ٣/٢٣٨في أصول الفقه 

 ، ٢/٢٧٩المحصول في علم أصول الفقه  ٢
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  حث الرابع: أثره العملي في األحكام الشرعیة:المب

ذكر الغزالي رحمه اهللا تعالى في كتابه (المستصفى) بأن أمثلة قیاس الشبه 

كثیرة، ولعل جل أقیسة الفقهاء ترجع إلیها، إذ یعسر إظهار تأثیر العلل بالنص 

  ١واإلجماع والمناسبة المصلحیة.

  :وٕالیك هذه األمثلة 

یفترقان؟ وقد یقال: طهارة  لة النیة طهارتان فكیف / قال الشافعي في مسأ١

موجبها في غیر محل موجبها إذ تفتقر إلى النیة، كالتیمم، وهذا یوهم االجتماع 

  في مناسب، هو مأخذ النیة وٕان لم یطلع على ذلك المناسب.

/ قول أبي حنیفة: مسح الرأس ال یتكرر تشبیها له بمسح الخفي والتیمم، ٢

ح فال یستحب فیه التكرار قیاسا على التیمم ومسح الخف، وال والجامع أنه مس 

من تأثیر المسح، فإنه أورد هنا مثاال للقیاس المؤثر،  ٢مطمع فیما ذكره أبو زید

وقال: ظهر تأثیر المسح في التخفیف في الخف، والتیمم، فهو تعلیل بمؤثر، وقد 

ونه مسحا بل لعله غلط فیه إذ لیس یعلل الشافعي أن الحكم في األصل معلل بك

  بمعنى آخر مناسب لم یظهر لنا. تعبد وال علة له، أو معلل 

                                                           

 ١/٣١٧المستصفى  ١

هـ، وقیل: سنة ٤٣٠هو: عبید اهللا بن عمر الدبوسي من كبار فقهاء الحنفیة، توفي سنة  ٢

، ٥٠٠- ٢/٤٩٩قویم األدلة. انظر: الجواهر المضیة هـ. من مؤلفاته كتاب األسرار، وت٤٣٢

 .٣٦وتاج التراجم ص
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واقع في علة األصل، وهو أن مسح الخف لم ال یستحب تكراره أیقال إنه  والنزاع 

    ١تعبد ال یعلل؟

  / ترك الجلسة األخیرة من الصالة ال یضر، كالجلسة األولى.٣ 

  ألن أحد الجلوسین في الصالة واجب.  كالثاني،  وبعضهم: الجلوس األول واجب 

وبعضهم القراءة في الصالة غیر واجبة كسائر األذكار المفعولة في الصالة، 

  كتسبیح الركوع وغیره، فإن الكل في صالة واحدة.

  ٢وبعضهم الوضوء عبادة یبطلها الحدث، فكان الترتیب فیها مستحقا كالصالة.

  ./ زكاة الفطر تتردد بین المئونة والقربة٤

  ٣/ الكفارة تتردد بین العبادة والعقوبة.٥

وینبني على  الظهار لفظ محرم، وهو كلمة زور فیدور بین القذف والطالق،  / ٦

هذا لو قال المرأته أنت علي كعین أمي، فإن أراد الكرامة فلیس بظهار، وٕان أراد 

الظهار فظهار على مذهب الشافعیة، وان طلق فعلى أیهما یحمل؟ وجهان، 

الوجهان هنا في حالة  جرى  ویتجه أن یقال إنما  حهما أنه یحمل على اإلكرام، أرج 

اإلطالق لتردد الظهار بین مشابهة الطالق والقذف، فقضیة مشابهاته للطالق أن 

یحمل اإلطالق هنا على الظهار، ومقتضى مشابهته للقذف أن یحمل على 

  اإلكرام، وال یجعل صریحا في الظهار.

                                                           

، تیسیر الوصول  ٧/٢٩٧، البحر المحیط  ١/٤٨٦، المنخول  ٢/٣١٢المستصفى للغزالي  ١

 ٦/٧٤إلى منهاج األصول 

 ٤/١٤٥، الفصول في األصول  ٣/٦٨، اإلبهاج في شرح المنهاج  ٧/٣٠٢البحر المحیط  ٢

 ١٦٩، القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ٢/٢٠٢األصول ، قواطع األدلة في 

 ٣/٧١، اإلبهاج في شرح المنهاج ج  ١/٣٢٣المستصفى  ٣
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الیمین والشهادة ولفظهما فیه، وهو مركب منهما، فلیس یمینا  / اللعان یشبه٧

محضا، فإن یمین المدعي ال یقبل، والمالعن مدع لنفسه، وینبني على ذلك، 

  من أهل الشهادة وٕان صحت منهما الیمین.  لعان الذمي والرقیق، فإنهما لیسا 

  وقال أصحاب الشافعي بصحة لعانهما.

اء واالعتیاض، فإذا تناقض حكم الشائبتین ولم یكن / الحوالة تتردد بین االستیف٨

إجالء الواقعة عن أحد الحكمین، وظهر دلیل ترجیح إحدى الشائبتین، ولم یظهر 

باألغلب األشبه، وأما ما یتفرع  معنى مناسب في أحد الطرفین، ینبغي أن یحكم 

  ١هذه األبواب بین معانیها فكثیر. عن تردد  

ید السوم، بأنه أخذ لغرض نفسه من غیر استحقاق / تعلیل وجوب الضمان في ٩

وتعدیة إلى ید العاریة، وتعلیل أبي حنیفة بأنه أخذ على جهة الشراء، والمأخوذ 

ویعیده إلى الرهن، فكل واحدة من  على جهة الشراء كالمأخوذ على حقیقته 

العلتین لیست مناسبة وال مؤثرة، إذ لم یظهر بالنص أو اإلجماع إضافة الحكم 

  إلى هذین الوصفین في غیر ید السوم، وهو في ید السوم متنازع فیه.

فإن ذلك إذا  / تشبیه األرز والزبیب بالتمر والبر لكونهما مطعومین أو قوتین، ١٠

قوبل بالتشبیه في كونهما مقدرین، أو مكیلین، ظهر الفرق، إذ یعلم أن الربا ثبت 

به قوام النفس، واألغلب لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ینبئ عن معنى 

الذي هو عبارة  على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما ال في ضمن الكیل 

  ٢عن تقدیر األجسام.

وهو یشابه الحنطة في صورته، والشعیر بطبعه، فهل یلحق بالحنطة  / السلت ١١

  ٣أو الشعیر؟ أو هو جنس مستقل؟

                                                           

 ٧٢ - ٧١/ ٣،اإلبهاج في شرح المنهاج  ١/٣٢٣المستصفى  ١

 ٣١٤-  ٢/٣١٣المستصفى  ٢

 ٥/٢٣١البحر المحیط  ٣



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٦٩٧
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ها في البیع المطلق في الحكم ألنه یتبع / الجنین یشبه بعض أعضاء األم ١٢

والهبة ونحوها، ویشبه إنسانا منفردا في الصورة، ألنه مستقل بالحیاة والموت، 

فإذا قال بعتك هذه الجاریة إال حملها، فعل األول یبطل البیع كاستثناء عضو من 

  ١األعضاء، وعلى الثاني یصح.

اآلدمي  یضرب على العاقلة؛ ألنه بدل الجنایة على / أن قلیل أرش الجنایة ١٣

كالكثیر، فإنا نقول ثبت ضرب الدیة وضرب أرش الید واألطراف، ونحن ال 

نعرف معنى مناسبا یوجب الضرب على العاقلة فإنه على خالف المناسب، لكن 

الذي یمیز به عن األموال هو أنه بدل الجنایة على  یظن أن ضابط الحكم 

  ٢اآلدمي، فهو مظنة المصلحة التي غابت عنا.

ات البحر الصحیح حل أكلها مطلقا، وقیل ما أكل شبه من البر أكل / حیوان١٤

شبهه من البحر، فصاحب هذا الوجه اعتبر الشبه الصوري، وعلى هذا قال 

وغیرهما، حمار البحر ال یؤكل، فألحقوه بشبه الحمار  ٤وابن الصباغ ٣البغوي

  األهلي دون الوحشي.

  البحر الحل.وفیه نظر ألنه ال نزاع في أن األصل في حیوان 

                                                           

 ٧٢ -  ٣/٧١اإلبهاج في شرح المنهاج  ١

 ٢/٣١٤ المستصفى للغزالي ٢

هو: "الشیخ أبو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي، صاحب "التهذیب" و"شرح السنة"  ٣

وله "فتاوى" مشهورة، غیر "فتاوى القاضي الحسین" التي علقها هو عنه، وغیر ذلك، قال 

السبكي: كان إماًما جلیًال ورًعا زاهًدا، محقًقا مفسًرا، توفي سنة ست عشرة وخمسمائة"، 

/ ٤، تذكرة الحفاظ: ١٩٣/ ١٢، البدایة والنهایة: ١٣٤/ ٢في: وفیات األعیان:  ترجمته

١٢٥٧. 

هو: األمام العالمة أبو نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ الشافعي، كان  ٤

 الفقه،= =مصنفاته: العمدة في أصول  هـ، من٤٧٧إمام مقدما وفارسا ال یجارى توفي سنة 

)، طبقات الشافعیة، ابن ١٢٢/ ٥فقه. أنظر: طبقات الشافعیة السبكي (والشامل في ال=

 )٢٦٩/ ١شهبه (
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 سكندريةكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  الثامناملجلد   
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/ إقراض الحیوان، ففي رد بدله وجهان أشبهما بالحدیث المثل، والقیاس ١٥

  ١القیمة.

وبعد عرض هذه األمثلة، فإن المنهج الصحیح هو االقتصار في باب العبادات 

على النص، وعدم االجتهاد فیها، ألن العبادات األصل فیها التعبد، وألنها حق 

من جهته، فیأتي به العبد على ما رسم له، وینبغي  اهللا، وال یمكن معرفة حقه إال

  مراعاة االحتیاط فیها.

أما المعامالت فینبغي مراعاة المصالح فیها، ألنها حقوق العباد، والمقصود منها 

تحصیل المصالح ودفع المفاسد، وهذه هي طریقة الصحابة، وقد قرر اإلمام 

  ٤ذا المنهج.كان یتبع ه ٣رحمه اهللا تعالى، أن مالكا ٢الشاطبي

  

  

  

                                                           

،الروضة الندیة شرح  ٦/١٣٨،طرح التثریب في شرح التقریب  ٥/٢٣٨البحر المحیط  ١

 .٢/١٩٧الدرر البهیة 

هو: إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهیر بالشاطبي ، أصولي حافظ من  ٢

ناطة (بلد باألندلس) وهو من أئمة المالكیة، له مؤلفات كثیرة، منها: الموافقات، أهل غر 

، ٢٣١هـ.انظر: شجرة النور الزكیة ص: ٧٩٠واالعتصام، توفي الشاطبي رحمه اهللا سنة 

 .١/٧١األعالم للزركلي 

 هو: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي الحمیري، أبو عبد اهللا المدني، ٣

هـ، ٩٦أحد األئمة األربعة، إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ خرَّج له الجماعة، ولد سنة: 

"، وتذكرة الحفاظ ١٧٤/ ١٠هـ.أنظر: البدایة والنهایة "١٧٩وقیل غیر ذلك، ومات سنة: 

 ".٤٣٩/ ١"، وَفَیات األعیان "٢٨٩/ ١"، وشذرات الذهب "٢٠٧/ ١"

 ١٦٩بطلین القیاس في األصول بین المؤیدین والم ٤
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  الفصل الثاني:

   فروق في الشبه عند األصولیین، وتحته خمسة مطالب

  المطلب األول: الفرق بین قیاس الشبه وقیاس المعنى 

  المطلب الثاني: قیاس األشباه والخالف فیه 

  المطلب الثالث: الفرق بین قیاس الشبه واإلخالة

  المطلب الرابع: الفرق بین قیاس الشبه والطرد

  المطلب الخامس: مسائل
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 سكندريةكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  الثامناملجلد   

  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

 المطلب األول: الفرق بین قیاس الشبه وقیاس المعنى:

قبل التفریق بین قیاس الشبه وقیاس المعنى، البد من تعریف لقیاس المعنى وهو: 

أن یكون شبه فرعه بأصله ال یعارضه شبه آخر، فإن عارضه كان خفیا جدا 

  ١كرد العبد إلى األمة في تصنیف حد الزنا.

هذا فقیاس المعنى مسنده معنى مناسب للحكم مخیل مشعر به، والشبه ال وعلى 

یناسب الحكم مناسبة اإلخالة، ومما أجراه القاضي في تصویر الشبه أن قال: 

قیاس المعنى هو الذي یستند إلى معنى یناسب الحكم المطلوب بنفسه من غیر 

ال یناسب الحكم واسطة، وقیاس الشبه هو الذي یستند إلى معنى، وذلك المعنى 

المطلوب بنفسه، ولكن ذلك المعنى یغلب على الظن أن األصل والفرع لما 

اشتركا فیه فهما مشتركان في المعنى المناسب یطلع علیه القائس. وهذا الذي 

ذكرناه على حسنه ال یضبط قیاس الشبه، فإننا نجري قیاس الشبه حیث ال یعقل 

إنه في معنى األصل، فإذا كان القیاس  معناه فیه تقریبا له من الذي یقال فیه

الشبهي یجري حیث ال معنى، فال توجه لضبطه باإلشعار بالمعنى المناسب. 

  كما یعتمد قیاس المعنى الجالء والخفاء في اإلخالة.

  فالشبه یعتمد أمرین:

األمر األول: وقوعه خصیصا بالحكم المطلوب وهو نظیر الجلي الظاهر في 

  نفس المعنى.

ثاني: اعتضاده بكثرة األشباه، وهذا یناظر اعتضاد أحد المعنیین بما األمر ال

  ٢یؤازره ویظافره.

                                                           

 .٢/٢٩٨المعتمد  ١

 .٨٨٦ – ٨٦٥ - ٢/٨٦٠البرهان  ٢
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وقال الخوارزمي: ففي القیاس المعنوي تعیین المعنى المؤثر المناسب لثبوت 

  الحكم، وفي قیاس الشبه ال تعیین بل الجمع بینهما بوصف یوهم المناسب.

قیق، والشبه تقریب، ثم قال: قیاس وأحسن ابن السمعاني، فقال: قیاس المعنى تح

المعنى ما یناسب الحكم ویستدعیه ویؤثر فیه، والشبه أن یكون فرع یجاذبه 

أصالن فیلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب، أي: یقرب الفرع من األصل في الحكم 

  ١المطلوب من غیر تعرض لبیان المعنى.

  

  المطلب الثاني: قیاس األشباه والخالف فیه.

تب األصول وجدتهم قد اختلفوا في قیاس غلبة األشباه، هل هو لما راجعت ك

داخل في قیاس الشبه؟ أو مستقل عنه؟ لذلك جعلت له هذا الموضوع المستقل 

ألحرر فیه محل النزاع وأبین موضع الخالف وسببه، وقد عرفه علماء األصول 

  كم.بأنه: إلحاق فرع بأكثر األصلین شبها في الصفات التي تعتبر مناطا للح

وهنا نسأل هل األوصاف التي یشابه فیها الفرع األصل أوصاف شبهیة؟ أو 

أوصاف مناسبة؟ أو تارة وتارة؟ إن كان األول فهو من قیاس الشبه، وٕان كان 

  ٢الثاني فهو المناسب.

وقال صاحب المعتمد هو: أن یعارض الشبه الحاصل فیه شبه آخر یساویه في 

اآلخر، وال یخلو هذان الشبهان، إما أن القوة، ویخفى فضل قوة أحدهما عل 

یرجعا إلى أصل واحد، أو إلى أصلین، فإن رجعا إلى أصلین جاز أن یكون 

                                                           

، التقریر والتحبیر  ٢/١٦٨، قواطع األدلة في األصول  ٢٣٢ -  ٢٣١/ ٥البحر المحیط  ١

٣/٢٦٧  

  ١٥٥،القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ٣/٢٣٧حاشیة البناني  ٢
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الفرع واحدا ویشبه بأحد الشبهین أحد األصلین، ویشبه بالشبه اآلخر األصل 

اآلخر، كالعبد المقتول یشبه بالحر في تحدید بدله من حیث كان مكلفا، ویشبه 

في تحدید بدله من حیث كان مملوكا، وٕاما أن یرجع إلى أصل المملوكات في ن

واحد فقد یكون الفرع اثنین، وقد یكون واحدا، فإن كانا اثنین فإنه یكون كل واحد 

منهما یشبه األصل بأحد الشبهین دون اآلخر، كاألرز والجص، أحدهما یشبه 

إذا كان  البر من حیث كان مكیال، واآلخر یشبهه من حیث كان مأكوال، وأما

الفرع واحدا فكاألرز المشبه للبر من حیث كان مأكوال، ومن حیث كان مكیال، 

ومن حیث كان مقتاتا، فیقع النظر في أي هذه الوجوه علة الحكم، فما لم تدل 

علیه أمارة قضي بفساده، وما تساوى في داللة األمارات علیه عدل فیه إلى 

  ١الترجیح.

األشباه داخل فیاس الشبه لیس بسلیم،  على أن ذكر قیاس ٢وصرح األسنوي

وصرح الغزالي بأن قیاس  ٣ألنهما مختلفان، وقد قال بذلك صاحب المحصول.

األشباه لیس فیه خالف، ألنه متردد بین قیاسین مناسبین، ولكن وقع التردد في 

  تعیین أحدهما، كتردد الكفارة بین العبادة والعقوبة.

                                                           

 ٢/٢٩٩المعتمد في أصول الفقه  ١

ال الدین عبد الرحیم بن الحسن بن علي القرشي األموي األسنوي، هو: أبو محمد جم ٢

الشافعي الفقیه، األصولي النحوي، المتكلم، برع في كل علم، وخاصة األصول والعربیة، 

انتهت إلیه ریاسة الشافعیة في عصره. له مؤلفات منها: نهایة السول شرح منهاج الوصول 

هـ. انظر: الفتح المبین في طبقات ٧٧٢هـ، وتوفي سنة ٧٠٤للبیضاوي، ولد سنة 

 .٢/١٨٦األصولیین 

 ٢/٢٠٢التحصیل من المحصول  ٣
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  رج عن المناسب.أنه غیر خا ١ویرى اآلمدي والبدخشي

  ٢ویرى بعض األصولیین أنه قد یكون من الشبه المختلف فیه وقد ال یكون.

قال سید عبد اهللا بن الحاج إبراهیم في (نشر البنود) قیاس غلبة األشباه هو أقوى 

القیاسات المبنیة على الشبه بمعنى الوصف، وهو الذي جمع به فیها، وهو 

الغالب شبهه به في الحكم والصفة، على  إلحاق فرع متردد بین أصلین بأحدهما

شبهه باآلخر فیهما، وعلى هذا فقیاس غلبة األشباه إما قسم من قیاس الشبه أو 

  هو نفسه وعینه.

ثم قال: ولم یقل أحد أنه قسیم لقیاس الشبه، بل األمر منحصر في أمرین: 

، والذي أحدهما أنه قسم من أقسام الشبه، والثاني أنه هو دون غیره من المسالك

یظهر لي أن قیاس غلبة األشباه ال یخرج عن الشبه، ألنه إما أن یكون هو 

بعینه، وٕاما أن یكون نوعا من أنواعه، وهذا الذي اختاره جمهور أهل األصول 

  وهو الصواب.

أنه لیس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وأن حاصله تعارض  ٣وقال العضد

مسالك المناسب بالذات، وأن الشبه لفظ  مناسبین بالذات رجح أحدهما، فهو من

                                                           

هو: محمد بن الحسن الَبَدْخشي، فقیه، حنفي، أصولي، عالٌم في المنطق والجدل، من  ١

مؤلفاته: مناهج العقول في شرح منهاج الوصول للبیضاوي، وحاشیة على تحریر القواعد 

/ ٢هـ). انظر: كشف الظنون ( ٩٢٢لشمسیة، توفي سنة (المنطقیة في شرح الرسالة ا

 )٩٩/ ٩)، معجم المؤلفین (١٠٦٣

 ٥/٣١٦، تیسیر الوصول إلى منهاج األصول  ١/٣٣١نهایة السول شرح منهاج الوصول  ٢

 ١٥٥،القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ٢٠٢/ ٢،التحصیل من المحصول 

حمد بن عبد الغفار اإلیجي الشیرازي، اإلمام المبرز في هو: عضد الدین، عبد الرحمن بن أ ٣

هـ)، وتوفي مسجوًنا سنة  ٧٠٨العقلیات، وقاضي قضاة الشرق، وشیخ العلماء، ولد سنة (

شرح مختصر ابن الحاجب"، و"المواقف في علم الكالم"، و"الفوائد “هـ)، من مؤلفاته:  ٧٥٦(
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مشترك یطلق على كل منهما، وكون قیاس غلبة األشباه أقوى قیاسات الشبه، 

إنما هو بالنظر إلى ماله أصل واحد، ألن ماله أصل واحد هو أقوى قیاسات 

الشبه مطلقا، لسالمة أصله من معارضة أصل آخر له، ثم إن المفهوم من غلبة 

اه متعددة في الجانبین، فیعتبر أكثرهما، ویبقى ما لو لم یتعدد األشباه أن األشب

من الجانبین، فإن تعدد الشبه في أحدهما، واتحد في اآلخر، واتحد فیهما، فهل 

  ١یصدق علیه غلبة األشباه؟ ویسمى بذلك اصطالحا فیه نظر.

والذي یظهر لي من هذه اآلراء أنه قسم من قیاس الشبه وهو الصواب الذي علیه 

  كثیر من أئمة األصول.

*******  

  المطلب الثالث: الفرق بین قیاس الشبه واإلخالة:

الطوفي أن القسم األول من أقسام الوصف الثالثة المذكورة وهي: المناسب،  ذكر

والطردي، والشبهي، فالجمع بین األصل والفرع بالوصف المناسب وهو قیاس 

ثبوت التحریم في النبیذ بعلة العلة، ألن الحكم ثبت في الفرع بعلة األصل، ك

اإلسكار التي ثبت بها تحریم الخمر، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا 

للحكم، بنص، أو إجماع، أو غیر ذلك، فهو من قبیل قیاس العلة، ألنا ال نعني 

  بقیاس العلة إال اتباع مناط الحكم في الجمع بین األصل والفرع به.

                                                                                                                                           

، طبقات ٤٧- ٤٦/ ١٠شافعیة الكبرى الغیاثیة في المعاني والبیان"، أنظر: طبقات ال

 .٢٩- ٢٧/ ٣الشافعیة ابن شهبه 

،مذكرة أصول الفقه  ٥/٢٠٦حاشیة العطار على شرح الجالل المحلى على جمع الجوامع  ١

 ١٩٨-  ٢/١٩٧،نشر البنود على مراقي السعود ج  ٩٦
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مناسبة فقال: إن المناسبة تتعین فیها المصلحة، ثم ذكر الفرق بین الشبه وال

  بخالف الشبه، فإن المصلحة فیه مطلقة؛ یعنى مبهمة.

وحاصل هذا الفرق أن المناسب یؤثر في عین المصلحة، والشبه یؤثر في 

  ١جنسها، فبینهما من الفرق نحو ما بین الوصف والمؤثر والمالئم والغریب.

یین بین الشبه والمناسب، أن صالحیة ومن الفروق التي ذكرها بعض األصول

الشبه لما یترتب علیه من األحكام ال یدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع، 

فاشتراط النیة مثال في الوضوء لو لم یرد الشرع باشتراطها في التیمم لما أدرك 

العقل اعتبارها فیه، بخالف المناسب، فإن صالحیته لما یترتب علیه من األحكام 

دركها العقل قبل ورود الشرع، لذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على قد ی

نفسه قبل ورود الشرع بتحریمها، ألن عقله أدرك قبح زاول العقل وما یلزم علیه 

  ٢من القبائح.

قال بن الحاجب: ویتمیز الشبه عن المناسب الذاتي، بأن مناسبته عقلیة تعلم 

كاإلسكار في التحریم، فإن مناسبة بالنظر في ذاته، وٕان لم یرد الشارع به، 

  ٣اإلسكار تعلم بالنظر في ذات اإلسكار، وٕان لم یرد الشرع.

*******  

                                                           

ــ،الشرح الكبیر لمختصر األصول  ٤٣٣ – ٤٣٠ – ٤٢٩/ ٣شرح مختصر الروضة  ١

١/٥٢٩ 

،كشف  ٣/٦٦، اإلبهاج في شرح المنهاج  ١/٣٣٠نهایة السول شرح منهاج األصول  ٢

 ٢/١٦٦، نشر البنود على مراقي السعود  ٤/١٢٥األسرار 

،بیان المختصر شرح  ٣/٣٠٦، تشنیف المسامع بجمع الجوامع  ٢١٩إرشاد الفحول  ٣

 ٣/١٢٩٤ـ،أصول الفقه البن مفلح  ٣/١٣٣مختصر بن الحاجب 
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  المطلب الرابع: الفرق بین قیاس الشبه والطرد:

عند ما عرف أهل األصول الشبه بأنه الجمع بین األصل والفرع بوصف شبهي، 

على المصلحة ولم  وهو ما نزل عن المناسب وارتفع عن الطردي، أو ما توهم

  یقطع بها فیه.

نجدهم یعرفون الطرد بأنه: الجمع بین األصل والفرع بوصف یعلم خلوه عن 

المصلحة، وعدم التفات الشرع إلیه، كما في قولهم: مائع ال ینبني على جنسه 

  ١القناطر، أوال یصاد منه السمك، أوال تجري علیه السفن.

والناظر لهذین التعریفین، یرى أن أهل األصول قد اختلفوا في الفرق بین الشبه 

  والطرد.

فقیل إن الشبه الجمع بینهما بوصف یوهم المناسبة كما قدمنا، والطرد الجمع  - 

  بینهما بمجرد الطرد وهو: السالمة عن النقص ونحوه. 

صف الجامع لعلة الحكم قال الغزالي: الشبه ال بد أن یزید على الطرد بمناسبة الو 

وٕان لم یناسب الحكم، ثم قال وٕان لم یریدوا بقیاس الشبه هذا فال أدري ما أرادوا 

  ٢به، وبماذا فصلوه عن الطرد المحض.

بین الشبه والطرد، فقال: بأن الطرد نسبة ثبوت الحكم  ١وفرق إمام الحرمین - 

على نسبة النفي إلیه ونفیه على السواء، والشبه نسبة الثبوت إلیه مترجحة 

  ٢فافترقا.

                                                           

 ١/٥٢٩ـ،الشرح الكبیر لمختصر األصول  ٣/٤٣٠صر الروضة شرح مخت ١

  ٧/٢٩٤،البحر المحیط  ٣/٢٢٢، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ٢١٩إرشاد الفحول  ٢
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ویفرق الغزالي بین الشبه والطرد بأن الشبه یوهم االشتمال على المصلحة  - 

   ٣ویظن أنه مظنتها. أما الطرد فال یناسب الحكم وال المصلحة المتوهمة للحكم.

  ونجد أنه استنبط هذا الفرق من التعریفین السابقین.

ردي، بأن الطردي وجوده قال بن الحاجب والعضد: یتمیز الشبه عن الط

  ٤كالعدم.

والغزالي یرى أنه ال فرق بین الشبه والطردي من حیث الذات، وٕانما الفرق  - 

باإلضافة إلى السالمة عن المعارضة بما هو أولى منه، فكل وصف ظهر بعد 

وسلم بعد السبر عن البطالن بظهور ما هو أولى منه، جاز االعتماد علیه، وهذا 

به، وكل وصف ظهر أوال ولكن ظهر في مقابلته وصف الذي عبر عنه بالش

  ٥آخر أولى منه، فاألول ال یجوز االعتماد علیه وهو الذي یعبر عنه بالطرد.

                                                                                                                                           

هو: أبو المعالى عبد الملك بن عبد اللَّه بن یوسف بن محمد بن حیویه الجویني، األصولي  ١

نه مكث بین مكة والمدینة أربع سنوات ،األدیب الفقیه الشافعى، سمى إمام الحرمین أل

یدرس العلم ویفتى. له مؤلفات منها: البرهان، والورقات، والتلخیص، والتحفة فى أصول 

هـ. طبقات الشافعیة  ٤٨٧هـ، وتوفى عام  ٤١٨الفقه، والنهایة فى الفقه، والشامل. ولد عام 

، ٢٩١/ ٣، العبر ١٢٨ /١٢، البدایة والنهایة ٣٤١/ ٢، وفیات األعیان ١٦٥/ ٥الكبرى 

 .٣٥٨/ ٣شذرات الذهب 

  ٣/٢٣٠،إرشاد الفحول  ٥/٢٣٣البحر المحیط  ٢

،القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ٧/٢٩٤،البحر المحیط  ١/٣١٧المستصفى  ٣

١٧٣. 

 .١٧٢،القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ٢١٩إرشاد الفحول  ٤

ـ،شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك  ٤/٥١رار ،كشف األس ١/٢٥٦المستصفى  ٥

 .١٦٦،القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین  ١/٣٧٢العلة 
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وقوله تقریب،  ١وأحسن ابن السمعاني فقال: قیاس الشبه تقریب، والطر تحكم. - 

ألنه یقرب الفرع من األصل في الحكم المطلوب، وقوله تحكم فال یفید ثبوت 

  حكم في الفرع لعدم االعتداد به.ال

ومما تمیز به الطرد عن الشبه، أن تعلیق الحكم بما یعد طردا یضاهي في 

مسلك الظن تعلیق نقیضه به، فال یترجح أحدهما على الثاني إال من جهة اطراد 

  ٢أحدهما فیما یبغیه الطارد ویدعیه، والشبه یتمیز عن هذا.

في عدم الظهور في المناسب،  والحاصل أن الشبهي والطردي یجتمعان

ویتخالفان في أن الطردي عهد من الشارع عدم االلتفات إلیه، وسمي شبها ألنه 

باعتبار عدم الوقوف على المناسبة یجزم المجتهد بعدم مناسبته، ومن حیث 

  ٣اعتبار الشرع له في بعض الصور یشبه المناسب، فهو بین المناسب والطردي.

*******  

  مسائل: المطلب الخامس:

  المسألة األولى مناقشة الفرق بین الشبه واإلخالة والطرد:

فإن قیل كل قیاس فهو مشتمل على شبه واطراد، إذ الوصف في قیاس العلة في 

الفرع یشبه الوصف في األصل، ألنه مثله، والمثلیة أخص من المشابهة، واألعم 

ار في الخمر الزم لألخص، كوصف اإلسكار في النبیذ، هو مساو لوصف اإلسك

في ماهیة اإلسكار، وهو مطرد أیضا، وكذلك قیاس الشبه الوصف فیه مطرد إذ 

                                                           

 .٢/١٦٨،قواطع األدلة في األصول  ٥/٢٣٢البحر المحیط  ١

 .٢/٨٦٢البرهان  ٢

 .٧/٢٩٤، البحر المحیط ٢١٩إرشاد الفحول  ٣
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بدون االطراد ال یكون شبها معتبرا، وٕاذا كان كل قیاس مشتمال على الشبه 

واالطراد فلم خص كل واحد من األقیسة باسمه العلم علیه، كقیاس الشبه والطرد 

  والعلة؟

ف إلى أخص صفاته وأقواها، ألن العلیة أخص فالجواب أن كل واحد منهما أضی

صفات المناسب المؤثر، والطرد أخص صفات الطردي، والشبه أخص صفات 

الشبهي، وهذا كما یقسم الجسم إلى: نباتي، وحیواني، وٕانساني، إضافة لكل قسم 

منهما إلى أخص أوصافه، وهي النباتیة في النبات، والحیوانیة في الحیوان، 

  اإلنسان.واإلنسانیة في 

قال الغزالي: أنواع القیاس أربعة: المؤثر، ثم المناسب، ثم الشبه، ثم الطرد، 

فأدنها الطردي الذي ینبغي أن ینكره كل قائل بالقیاس، وأعالها المؤثر وهو الذي 

  ١في معنى األصل، وهو الذي ینبغي أن یقر به كل منكر للقیاس.

  

  مثل:المسألة الثانیة: الفرق بین قیاس الشبه وال

اعلم أن ظاهر كالم أهل اللغة واألصول الفرق بین المثل والشبه، والمماثلة 

والمشابهة، وٕان مثل الشيء ما ساواه في كل وجه في ذاته وصفاته، وشبه الشيء 

وشبیهه ما كان بینه وبینه قدر مشترك من األوصاف، وحینئذ تتفاوت المشابهة 

تركة بینهما قلة وكثرة، فإذا بینهما قوة وضعفا بحسب تفاوت األوصاف المش

                                                           

، الشرح الكبیر ٧/٣٣٣١المحصول  ،نفائس األصول في شرح ١/٣٢٠المستصفى  ١

 .٤٣١ – ٣/٤٣٠مختصر الروضة  ١/٥٣٠لمختصر األصول 
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اشتركا في عشرة أوصاف كانت المشابهة بینهما كثرة أقوى مما إذا اشتركا في 

  ١تسعة فما دون، وعلى هذا القیاس، وهذا هو األمر المتعارف.

وعلیه فالمثل یطلق على الحقیقة وهو الشبه في الخلقة الظاهرة، ویكون في 

اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري المعنى وهو مجازه، فإذا أطلق المثل 

دون المعنى، لوجوب االبتداء بالحقیقة في مطلق األلفاظ قبل المجاز حتى 

  ٢یقتضي الدلیل ما یقضي فیه من صرفه عن حقیقته إلى مجازه.

فإن أطلق لفظ الشبه على المثل، أو لفظ المثل على الشبه، فهو مجاز باعتبار 

   ٣ن األوصاف.ما بینهما من القدر المشترك م

قلت وعلى هذا فإن المثل والشبه ال فرق بینهما من الناحیة اللغویة، ذلك أن 

المثل یطلق على الشبه والشبه یطلق على المثل، أما من الناحیة االصطالحیة 

فبینهما عموم وخصوص من وجه، فالمثلیة أخص من المشابهة واألعم الزم 

  لألخص.

  

  مسلك الداللة:المسألة الثالثة: عالقة الشبه ب

إذا دققت النظر في التعاریف التي یذكرها أهل األصول لقیاس الشبه وقیاس 

  الداللة تجد أنهما بمعنى واحد، وهو ما صرح به بعض األصولیین. 

                                                           

 .٣/٤٢٤، شرح مختصر الروضة  ٢/٢٧١روضة الناظر وجنة المناظر  ١

 .٢/١٨٠أحكام القرآن البن العربي  ٢

 .٣/٤٢٤شرح مختصر الروضة  ٣
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قال صاحب اآلیات البینات وفي هذا القول نظر، ألن قیاس الداللة الذي فسر 

بة بالتبع، كما قال في بعض األصولیین قیاس الشبه هو ما كانت علته مناس

اإلحكام ما نصه: وذهب القاضي أبو بكر إلى تفسیر الشبه بقیاس الداللة، وهو: 

  ١الجمع بین األصل والفرع بما ال یناسب الحكم، ولكن یستلزم ما یناسب الحكم.

وعلى ما قاله القاضي واآلمدي ال فرق في المعنى بین الجمع بالزم المناسب كما 

وبین الجمع بما یستلزم المناسب كما في قیاس الشبه إذ مآل في قیاس الداللة، 

كل منهما هو الجمع بالمناسب غیر أنه لم یصرح به لكن دل علیه بالزمه أو 

  ملزومه فلیتأمل.

وحاصله أن الشبه هو المستلزم للمناسب بالذات، كما یصرح به، وحینئذ فإن أراد 

عتبار نفسه من غیر التفات القاضي واآلمدي أن المقصود الجمع بالمستلزم با

الالزم المناسب بالذات لم یصح، ألنه مع وجود المناسب بالذات كیف یقطع 

النظر عنه ویعلل بغیره، وٕان أراد المقصود الجمع بنفس الالزم المناسب بالذات 

فهذا لیس مما نحن فیه في شيء، إذ الجمع بالمناسب بالذات لیس من قیاس 

المقصود الجمع بالمستلزم باعتبار الزمه المناسب  الشبه في شيء، وٕان أراد أن

بالذات، أي لداللته علیه فكذلك، إذ الجمع في الحقیقة إنما هو المناسب بالذات 

     ٢غایته أنه اكتفى عن التصریح به بذكر ما یدل علیه.

وبعض األصولیین في تعریفهم لقیاس الداللة قالو ما اشتمل على ما ال یناسب 

دل على معنى جامع، إذا فال معنى لعده قسما مستقال على حیاله، بنفسه ولكنه ی

                                                           

 ٣/٤٢٦، شرح مختصر الروضة  ٣/٢٩٥اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  ١

 ٢/١٩٧، نشر البنود على مراقي السعود  ١٤٦ - ٤/١٤٥اآلیات البینات  ٢
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فإنه یقع تارة منبئا عن معنى، وتارة عن شبه، وهو في طوره ال یخرج عن قیاس 

  ١المعنى أو الشبه.

    

*******  

                                                           

 .٧/٦٥، البحر المحیط  ٢/٨٨٠البرهان  ١
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  اخلامتة

  تمام هذا البحث فإني أشیر إلى أهم النتائج التي توصلت إلیها وهي:وبعد 

كلها في تعریف قیاس الشبه إلى عدة آراء كلها ترجع ) اختلف األصولیون ١(

  إلى اتجاهین: 

  اتجاه یرى بأنه من فعل المجتهد.   - 

  اتجاه الثاني یقول بأنه دلیل شرعي قائم بذاته.  - 

) اختلف األصولیون في قیاس غلبة األشباه، هل هو من قیاس الشبه؟ أو ٢(

ي توصلت إلیه أنه قسم من قیاس مرادفا له؟ أو قسما مغایرا له مختلفا عنه؟ والذ

  الشبه وهو قول جمهور األصولیین

  ) اختلف األصولیون في حجیة قیاس الشبه إلى رأیین:٣(

  رأي یقول بأنه لیس بحجة وأن التعلیل به فاسد،  

ورأي یرى بأنه حجة وأن التعلیل به صحیح وهو قول جمهور علماء األصول 

  الحاج إبراهیم في (نشر البنود) وهو الصواب كما حكاه سید عبد اهللا بن 

وقد استدل كل فریق بأدلة ووردت اعتراضات على معظمها وبعد المناقشة لها 

  ثبتت قیاس الشبه فمعظم أدلة المنكرین خارجة عن محل النزاع.

  ) أن المذاهب األربعة أخذوا به وعملوا به واعتبروه دلیال. ٤(

فمنهم من رأى أنه الذي تردد بین ) القائلون بحجیته اختلفوا في علة الشبه ٥(

  أصلین فألحق بأكثرهما شبها، ومنهم من رأى أنه المستلزم للمناسب.

واهللا ولي التوفیق والحمد اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى اهللا على محمد 

  وعلى آله وصحبه أجمعین.
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  فهرست املصادر واملراجع

، محمد األمین بن محمد بن أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -  ١

  الكتب بیروت.                 ، عالمالمختار الجكني الشنقیطي

   م١٩٩٣، ألبي حامد الغزالي الشافعي، مكتبة العبیكان أساس القیاس - ٢

، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري أحكام القرآن - ٣

  االشبیلي المالكي، دار الفكر.

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الفقه،  أصول -  ٤

الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي، مكتبة العبیكان، الطبعة: 

  األولى.

، محمد بن علي بن إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول -  ٥

  محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني، دار الفكر.

حمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، دار الكتاب أ أصول الشاشي، -  ٦

  العربي، بیروت.

ابن  - أو قزغلي  -یوسف بن قزأوغلي  إیثار اإلنصاف في آثار الخالف، -  ٧

عبد اهللا، أبو المظفر، شمس الدین، سبط أبي الفرج ابن الجوزي، دار 

  السالم، القاهرة، الطبعة: األولى.

، أبو عبد اهللا شمس الدین محمد بن أبي مینإعالم الموقعین عن رب العال -  ٨

  بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الجیل، مكان النشر بیروت.

  ، محمد بن إدریس الشافعي، الطبعة األولى.األم - ٩

، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي األعالم - ١٠

  خامسة عشرة.الدمشقي، دار العلم للمالیین، الطبعة: ال

  ، أحمد بن قاسم العبادي، الطبعة األولى. اآلیات البینات -  ١١

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن  اإلحكام في أصول األحكام، -  ١٢

  محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي، الطبعة األولى. 
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إلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول  - ١٣

  بن عبد الكافي السبكي، الطبعة األولى. ، عليللبیضاوي

محمود بن عبد الرحمن (أبي بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  - ـ ١٤

القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدین األصفهاني، دار 

  المدني، السعودیة، الطبعة: األولى.

  ن، الطبعة الثانیة. ، عبد العزیز بن عبد الرحمابن قدامة وآثاره األصولیة -  ١٥

، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني البرهان في أصول الفقه - ١٦

  أبوالمعالي، الطبعة األولى.

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر  البحر المحیط، -  ١٧

  الزركشي، الطبعة الثانیة.

ن كثیر القرشي البصري أبو الفداء إسماعیل بن عمر ب البدایة والنهایة، -  ١٨

ثم الدمشقي، المحقق: علي شیري، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: 

  األولى.

، سراج الدین محمود بن أبي بكر األْرَموي، التحصیل من المحصول - ١٩

  الطبعة األولى.

أبو عبد اهللا، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد التقریر والتحبیر، ـ  ٢٠

حاج ویقال له ابن الموقت الحنفي، دار الفكر،  المعروف بابن أمیر

  م.١٩٩٦بیروت، الطبعة: 

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد التلخیص في أصول الفقه،  -  ٢١

الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، دار البشائر 

  اإلسالمیة، بیروت.

مرتضى الحسیني الزبیدي، ، محمد تاج العروس من جواهر القاموس - ٢٢

  دار الهدایة.

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد تشنیف المسامع بجمع الجوامع،  -  ٢٣

اهللا بن بهادر الزركشي الشافعي، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وٕاحیاء 

  التراث، الطبعة: األولى
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 ، كمال الدینتیسیر الوصول إلى منهاج األصول من المنقول والمعقول -  ٢٤

، دار »ابن إمام الكاملیة«محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ 

  الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة: األولى.

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي تاریخ بغداد،  - ٢٥

  الخطیب البغدادي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، الطبعة: األولى.

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمیة حفاظ، تذكرة ال -  ٢٦

  بیروت، لبنان، الطبعة األولى.

أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى  ترتیب المدارك وتقریب المسالك، -  ٢٧

  الیحصبي، مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، الطبعة: األولى.

وبغا السودوني المتوفى، أبو الفداء زین الدین قاسم بن ُقطلُ  َتاج التراجم، -  ٢٨

  المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، دار القلم دمشق، الطبعة: األولى.

أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي، الناشر: دار جمهرة اللغة،  -  ٢٩

  العلم للمالیین، بیروت، الطبعة: األولى.

اهللا عبد القادر بن محمد بن نصر  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، -  ٣٠

القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي، الناشر: میر محمد كتب خانه، 

  كراتشي.

، حسن بن حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع - ٣١

  محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمیة.

بن أبو الفضل أحمد بن علي  الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، -  ٣٢

محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، 

  صیدر اباد، الهند، الطبعة: الثانیة.

إبراهیم بن علي بن الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب،  -  ٣٣

محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري، دار التراث للطبع والنشر، 

  القاهرة.

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي،  فاظ،ذیل طبقات الح -  ٢٦

  المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة.
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  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد  -  ٣٤

، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن حنبل

بلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي، الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحن

  مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة.

أبو الطیب محمد صدیق خان بن  الروضة الندیة شرح الدرر البهیة، -  ٣٥

  حسن بن علي ابن لطف اهللا الحسیني البخاري الِقنَّوجي، دار المعرفة.

ر بن أحمد بن مهدي بن أبو الحسن علي بن عمسنن الدار قطني،  -  ٣٦

  مسعود بن النعمان بن دینار البغدادي، شركة الطباعة الفنیة .

  محمد بن یزید أبو عبد اهللا القزویني، دار الفكر. سنن بن ماجه، -  ٣٧

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن سنن أبي داود،  - ٣٨

تبة العصریة، صیدا، شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني، الناشر: المك

  بیروت.

، حمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: مكتب سنن النسائي - ٣٩

  المطبوعات اإلسالمیة، حلب، الطبعة الثانیةـ

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  سنن الترمذي، - ٣٤

  الترمذي، أبو عیسى، دار الغرب اإلسالمي، بیروت.

 شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الَذَهبي. النبالء،سیر أعالم  -  ٣٥

المحقق: مجموعة محققین بإشراف شعیب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة 

  الرسالة، بیروت.

بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي، دار  السنن الكبرى للنسائي، أحمد -  ٣٦

  الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى.

، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي شرح مختصر الروضة - ٣٧

  الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین، الطبعة األولى.

، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد شرح تنقیح الفصول -  ٣٨

الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الطبعة: 

  األولى.
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  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز  تقي شرح الكوكب المنیر، - ٣٩

بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، مكتبة العبیكان، الطبعة 

  الثانیة.

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  - ٤٠

العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، 

  ألولى.الطبعة: ا

أبو حامد محمد شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل،  -  ٤١

  بن محمد الغزالي الطوسي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، الطبعة: األولى.

محمد بن محمد بن عمر بن شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،  -  ٤٢

لكتب علي ابن سالم مخلوف، علق علیه: عبد المجید خیالي، دار ا

  العلمیة، لبنان، الطبعة: األولى.

أبو المنذر محمود بن  الشرح الكبیر لمختصر األصول من علم األصول، -  ٤٣

محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المناوي، المكتبة الشاملة، مصر، 

  الطبعة: األولى.

بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي،  صحیح البخاري، محمد -  ٤٤

  ة.الطبعة الخامس

، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، دار صحیح مسلم -  ٤٥

  المعرفة للطباعة والنشر.

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صحیح ابن خزیمة،  - ٤٦

  صالح بن بكر السلمي النیسابوري، المكتب اإلسالمي، بیروت.

لوهاب بن تقي الدین السبكي، تاج الدین عبد اطبقات الشافعیة الكبرى،  - ٤٧

  هجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة.

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن  طرح التثریب في شرح التقریب، -  ٤٨

الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي، الطبعة المصریة 

  القدیمة.

یعلى، محمد بن محمد، المحقق: أبو الحسین ابن أبي طبقات الحنابلة،  - ٤٩

  محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت.



        
 
 

 

 
 
 

 

 

 

٧١٩

 سكندريةكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  الثامناملجلد   

  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن  طبقات الشافعیة ـ البن قاضى شهبة، -  ٥٠

  عمر بن قاضي شهبة، عالم الكتب، بیروت، الطبعة: األولى.

القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد العدة في أصول الفقه،  -  ٥١

ابن الفراء، جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمیة، الطبعة: بن خلف 

  الثانیة.

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  العبر في خبر من غبر، -  ٥٢

المحقق: أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار  قایماز الذهبي.

  الكتب العلمیة، بیروت.

حسن بن أحمد بن حسن ابن ، یوسف بن غایة السول إلى علم األصول - ٥٣

عبد الهادي الصالحي، جمال الدین، ابن الِمْبَرد الحنبلي، غراس للنشر 

  والتوزیع واإلعالن، الكویت، الطبعة األولى.

  ، محمد یحي الوالتي، مطابع عالم الكتب.فتح الودود على مراقي السعود -  ٥٤

، وزارة اإلمام أحمد بن علي الرازي الجصاصالفصول في األصول،  -  ٥٥

  األوقاف والشئون اإلسالمیة دولة الكویت، الطبعة: األولى.

، د. نشأت إبراهیم الدریني، القیاس في األصول بین المؤیدین والمبطلین - ٥٦

 م.١٩٨١دار الهدى للطباعة 

مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز بادي، ، القاموس المحیط -  ٥٧

والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة:  الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة

  الثامنة.

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار  قواطع األدلة في األصول، -  ٥٨

ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي، دار الكتب 

  العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: األولى.

عبد العزیز بن أحمد م البزدوي، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسال -ـ ٥٩

بن محمد، عالء الدین البخاري، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 

  األولى.
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  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

مصطفى بن عبد اهللا كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  -  ٦٠

م، ١٩٩٢القسطنطیني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمیة، سنة النشر 

  مكان النشر بیروت.

حمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، دار صادر ، ملسان العرب - ٦١

  بیروت الطبعة األولى. –

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر لسان المیزان،  -  ٦٢

  العسقالني، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، الطبعة: الثانیة.

محمد بن  أبو الحسن علي بن أبي الكرماللباب في تهذیب األنساب،  -  ٦٣

م، مكان النشر ١٩٨٠محمد الشیباني الجزري، دار صادر، سنة النشر، 

  بیروت.

  مسند اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل، الطبعة الثانیة. -  ٦٤

، محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر مذكرة أصول الفقه - ٦٥

  الجكني الشنقیطي، الطبعة األولى. 

ن أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي ، شهاب الدیمعجم البلدان - ٦٦

  الطبعة: الثانیة. الحموي، الناشر: دار صادر، بیروت،

، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن مصنف ابن ابي شیبة - ٦٧

  إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي، الطبعة األولى.

ن أحمد الذهبي، دار شمس الدین محمد بمیزان االعتدال في نقد الرجال،  - ٦٨

  م مكان النشر بیروت.١٩٩٥الكتب العلمیة، سنة النشر 

عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء  معجم المؤلفین، - ٦٩

  التراث العربي، بیروت.

  المعجم الوسیط مجموعة من الدكاترة ط الثانیة. -  ٧٠

 داربو حامد، محمد بن محمد الغزالي أ المستصفى في علم األصول، - ٧١

  الفكر للطباعة والنشر.

، محمد بن علي بن الطیب البصري أبو المعتمد في أصول الفقه -  ٧٢

  بیروت. –الحسین، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة 
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  قياس�الشبھ�وأثره�����ح�ام�الشرعية 

آل تیمیة بدأ بتصنیفها الجّد: مجد الدین عبد  ،المسودة في أصول الفقه -  ٧٣

حلیم بن تیمیة، ثم أكملها االبن السالم بن تیمیة وأضاف إلیها األب، عبد ال

 دار الكتاب العربي.، الحفید: أحمد بن تیمیة

الطبعة  ، محمد بن عمر بن الحسین الرازي،المحصول في علم األصول - ٧٤

  األولى.

، علي بن المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل -  ٧٥

  لك عبد العزیز.محمد بن علي البعلي أبو الحسن، الناشر جامعة الم

محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم المستدرك على الصحیحین،  - ٧٦

  النیسابوري، دار الكتب العلمیة، بیروت.

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المنخول من تعلیقات األصول،  -  ٧٧

الطوسي، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان، دار الفكر دمشق، سوریة، 

  ثة.الطبعة: الثال

عبد اهللا بن إبراهیم العلوي الشنقیطي،  نشر البنود على مراقي السعود، -  ٧٨

  إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث اإلسالمي.

شهاب الدین أحمد بن إدریس  نفائس األصول في شرح المحصول، -  ٧٩

  مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: األولى. القرافي،

اإلمام جمال الدین عبد الرحیم وصول، نهایة السول شرح منهاج ال -  ٨٠

  اإلسنوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى.

یوسف بن تغري بردي بن عبد  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، -  ٨١

اهللا الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدین، الناشر: وزارة الثقافة 

  صر.واإلرشاد القومي، دار الكتب، م

إسماعیل باشا  هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، - ٨٢

البغدادي، طبعة وكالة المعارف الجلیلة بمطبعتها البهیة بإستانبول، سنة 

  م١٩٥١

أبو العباس شمس الدین أحمد بن  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، - ٨٢

 محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار صادر، بیروت.


