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0اعولهءذرامق بالفياص... التغصهس 
>ش0لاة

\لشرعداف\سؤ<ث سواؤأحاو0 
وعلى، محمد سنا على وبارك وملم الق وصلى ، العالمين رب ف الحمد 

تبعد أما ، أ-جعين وصحبه آله 

وهر، الشرعية البحوث ة وحل، إصل،ارات من التاسع الإصدار هو فهدا 
التخصيصت مسألة وهي التخصيص اثل ممجن دقيقة بقضية يعي بحت 

الأستاذالعويل. محمد بن عبل،اإعزوز / الدكتور الشيح للباحث بالقياس 
,القصيم بجامعة الفقه أصول نم ق المشارك 

تلأمرين ا،لوصوع اختيار ل الك وفقه الباحث أجاد وقد 
.إليهاوالحاجة المسألة أهمية : الأول 

بحريرهايجعل مما وتلءاخلت المسألة ه هلل ق تشعبت الأقوال أن ; اكائ 
٠للتخصيتس حليلة خدمة فيها الترجيح وبيان وتقريبها 

فتاوىعلى فيه عول متميزا نا حتناولا الموصوع الباحث تناول وقد 
أنهكما ، البحث ل ما أجود مجن وهو ، عنهم اف رصي الصحابة اثل ومج

الفقهي.التمثيل بكثرة وذلك التهلبيقية بالسائل اعتى 
.قريب سميع إنه البحث بمدا ينفع أن الق أسأل 

يجامعةالإسلامية والدراسات الشريعة كلية ق الشرعية البحوث ووحدة 

الرصينةالشرعية البحوث بكل ترحب نهي البحث هدا تنشر إذ القصيم 
,نشرها م لتحكيمها 

الشرحمةاكم0 مملدرو>ل0 

ت.\'>هولسمسل\سملا



اسوليق ٤٠٠١^)،.... بالقياس الينميس 

١^٠٠٥

نمينا، النيمين خام على وبارك وسلم اخ وصلى ، العالتن رب س الحمد 
•وبعد ، الدين يوم إل كثترا تسايما وسلم وصحبه آله وعلى محمد 

لعفليم؛ الفته أصول علوم أجل س والخصرص العموم مباحث فإن 
٠الأدلة على الشرعية الأحكام وبماء والمنة، الكتاب أدلة فهم ل أثرها 

تخصيصمسالة أن فوجدت ، والخصوص العموم مباحث تأملت وقد 
وكثرتالأصوليون فيها حاض الي المائل من بالقياس والمنة الكتاب عموم 

بجرالتخصيمحن ومسعألة المّألة يصف الرازي الفخر تال حى أقوالهم فيها 
ونشبت، المداهب وكثرت ، الخقلب عفلم المأكن هاتئن فلأجل ~ الواحل. 
بالمالةأعتي أن رأيت لهدا ؛ آ ر متناهية غير تصر أن مجن وقربت ، الأقوال 

قوالباحثين للدارصثن وأقدمه منه أمتقيد شيقا فيها أقدم أن لعلي ودراّتها 
المألة.ق الترجيح من ذلك على بمي وما ، أدكها ودراصة المألة أقوال نحقيق 

،" أصولية درامحمة — بالقياس التخصيص بعنوان البحث هدا كان وقد 
٠وخاتمة ، فصول وثلاثة ، وتمهيد ، مقدمة على فاصتمل 

٠البحث .كصعللحات التعريف ت التمهيد 

تصويرالأول: الفصل 

'ص ص •'/ير ص الممل 
.أدكهامع المسألة ق الأنوال : الئالث الممل 

Tw^lr  شرحه مع (luil (١)



اموليتذرامة ... إلفياص اك،نميس 

.وسببه المسألة ق الترجيح عن ل ظهر محا فيها أبتت ; الخاتمة 
:البحث هذا ل متهجي من كان وقد 

،للمداهب الأنوال نسبة وحررت ، المسألة ي الأهوال استقصيت — ١ 
بم—ولثنمألة المق ه قولارض يعمن وخاصة الأصوليين، محن وااعال٠ّاء 

f٠تعارصين ٠

،منهاالدلالة وجه وبيان الأدلة، توثيق مع نول كل أدلة عرصت ٢— 
.المرجوحةالأقوال أدلة على الاعتراضات ربيان 

•الأقوال ووثقت والأثار، الأحاديث وخرجت الايات، عزرت ٣— 
•البحث ل ذكرهم ورد ممن المشهورين غ؛ر للأعلأم ترجمت - ٤ 
البحث.ق وردت الم الأصولية بالصطلحات عرفت — ه 

البحث،هدا ل وفقت أكون أن العظيم اس وأمال جهدي بدلت وقد 
•والقبول الإخلاص فيه يرزقي وأن 

ةكلية العريقوكليي القصيم، حامجعة الفتية لجامجعي شكري وأقدم 
بهلبعلتشريفي الشرعية البحوت بوحدة ممتلة الإمحلامجية والدراسات الشريعة 

خئر.لكل عليها القالمثن يرفق أن اف وأسأل الكتاب، هدا 
ربس والحمد 

ويممه

>\دمم0اٌإ(
المأسلأيسامحبمة ممة 

٢۴٤٥١.ب  GOلمقرة 
AbN/oYA.hotmail.com



اسامجللخ\ت \]واتإض : \لسل 

٠^بص، 
خص.من مصدر م اللغة؛ ل اكخمسص 

العام.عكس والخاص 
.اُ يه أفردته أي بكذا اختصته ومنه؛ اكرد، بمللق.ممعى والخاص 
.رآ، غره دون فضله إذا : بالود وخصه 

فيهيشاركه لا مما الشيء ببعض التفرد : الخصوص " : الفيروزآبادي قال 
, ٢٣١"العموم خلاف وذلك الجمالة، 

متقزطذئ\' ١^;؛، شا-تابم لا فتنه ؤأئقوأ ؤ ت تعال قوله ومنه 
ررا(

سدلا ، المعاصي أهل به بخص ولا المسيء بما يعم " ت كشر ابن نال 
.ار " وترفع تدفع لر حيثا يعمهم ل الذنب، باشر 

الخاص.طلب ععلية وهو الإفراد، من فالتخصيص 

مرادفوهو ، التعيين ذلك هو : لغة والتخصيص " : الطول قال 

. ٣٦أ/.الأعظم انحكموانحيتل )١( 
تاجالروس7\/اْْ.)أ(
.oiv/rالمز بمالرذوي )٣( 
الأنفال.صورة من ٢ >، آيا س )٤( 

.0UU/r^_ij__ (،>)



اسوليةعدرامق وااءنياس... اكغصيص 

،.١ بمما شبيه أو مصدران فهو ؛ للعموم ارادف فالتعميم ؛ للخصوص 
:الاصطلاح و رالخممص 

بعضأي ا ١ مسمياته بعض على العام فصر  ١١بانه الحاجب ابن عرفه 
٢.أجزاءأ له لكن له، اإامظ يصلح مجا *هميع وهو؛ واحد مسماه فإن أجزائه، 

.ار  ١١الجملة بعض تمييز  ١١بأنه الورمان ل الجويي وعرفه 
الذمةأهل كإخراج ئها إخراجه أي ت شارحا ا ر الرملي قال 

.ا١ ه هييم؛ ؤ تحال قوله مجن والستأمجنين والعاهدين 
الحملةقوله ويشمل نسخ، فإنه كلها الحملة بعض بقوله وخرج 

رم. ١١العدد من كالأسشاء وغترْ العام 
؛قال إذا كما ، العام باللفظ الراد بيان هو ; بقوله الطوق وعرفه 

عدامن بالرجال مراده أن سن زيدا تكرم لا  ١١ت قال م  ١١الرجال أكرم 

ألالإخاراتالإئاا/اّ'آ'ا)١( 
 )Y( الحاجب رفع شرجه .ع الخنصرYYU/r .
.؟\y/yوالقوي الردود )٣( 

. ١٢٠صالموزان عيدالذ شرح مع الوريان )٤( 
توق،الإسلام، شيخ العلامة العالر الإمام الشافص، الأنصاري ارملي حمرة بن احمد هر )٠( 

وشرح، الماوي محنغلومة وشرح C الزبد شرح • له ، ونعمائة ومسن ضع بق 
٠وعترها الورمان 

.٤ ١ ا/. ارة ايالكواكب ، ار/1ْم1 الذهب قذرات / يفلر 
التوبة.صورة س ٠ آية من )٦( 

غاية)٧( 

المحر،  ٣٠ص. الهامع الغيث ، الأدلةثراطع / الممحصيص تعريف ق وينفلر 
ء ٦٦s١rالض الكوكب شرح ، Y ٤ اقبل 



اسوإيقذرامة يا1ةياص التضيم 

زدا"را،.
ار والمالكية ا ر الحنفية — وأتباعهم الأربعة الألمة عد جائر والتخصيص 

.، ٦١شذوذ إلا يخالف ول؛ ، -  ٢٠١والحنابلة  ٢٤١والشافعية 
والسنةالكرم القرآن ل ونوعه التخصيص جواز على الأدلة أعغلم ومن 

٠النيويق 

نعرفلر وإن العامة الأوامر تخصيص جواز على ويدل " ؛ الأمدى قال 
عه،الدمحة أهل محتروج مع ا ر ه اممشتين ءآينلوأ ؤ تعال؛ قوله حلافا؛ فيها 

رألزإقألزإتث ؤ ، ا ر ه آددهثا _صا ةدهلوألثايئع ؤ ؛ تعال ونوله 
زا؛كل، ولا يقطع سارق كل ليس أنه مع ، >ه١٤٢١٩ئءمحءتثثاءا'؛ه ة-بمإنأإلأ< 

ه؛ؤ تعال؛ وقوله يجلد، 
•، ١١١عنه"والقاتل وس الكام ُع 

(١•)

. tta\/الإلها الإشارات 

. rvo\/التحرير سر ، ا/ا•.٣ الأمرار كشف 

• ٧٨والأم)،'/،الوصول ُنما ' ْ ٢٩الوصول'/،مغتاح 
. iU_\الروس شرح القوس ،  y-\a\/التحصل ، \/؟rr الأدلة ثواطع 

. y"i<\/rاكر'الكوكب شرح ، ص«'ااالمودة 
شرحهمع الحاجب ابن محمر ،  tUA»_الزوص شرح الغوص ، ا/ا'-ا-االأدلة ثواطع 

.الحاجب'أ/ا'آآرفع 
•التوبة صورة من ْ آية من 
.المائدةصورة من  ٣٨آية من 

النور.صورة آمن آية من 

الماء.صورة من ١ ١ آية من 

.^٣ ٦/٢الأحكام اصول ق الإحكام 



0ادولهقذرامث •٠• إلماص الهلاصيس 
.اس )مبم( : س 

قايستت تقول ، قدر إذا قياسا يقيس قاس مصدر ؛ اللغة ل القياس 
قدرت.; الأ،رين بئن 

قدرإذا ت با،ليل الجراحة وقاس ، مثاله على قدره إذا يغتره قاسه ؛ وتقول 
.المقدار ؛ والقياس ، عممها 

يساويه.أي ؛ بفلان يقاس فلأن ؛ تقول ، يستدعيه لأنه ؛ المساواة ؛ والقياس 
.به ويقتدي ، سبيله يسلك ؛ بأبيه فلأن يقاس ؛ وتقول 

:الثوب هذا قياص الثوب هدا ؛ بمال التشبيه، القياس.ممعى ويستعمل 
. ٢١١مشابمة بينهما كان إذا 

.التشبيهالمساواة، التقدير، معان؛ ثلاثة على بمللق فالقياس 
:الاصهللاح ل القياس 
القياس.تعريف إمكانية ق الأصوليون اختلف 
لأنه؛  ٢٢١القياص تعريف إمكانية عدم إل الخويي ومنهم القلة فذهب 

سديد.القياص تعريض ق الحدود بشراممل الوفاء أن يرى 
والحكموالإثبات النفي ص يتركب محا حد ل الطمع وكيف ؛ يقول 

تحتولا ، نوع خاصية نحت مجموعة الأسياء هده فليت ، أ ؟ والجاٌع 

السمقامحس مسمم ، ا-/ا.٣ الأءف1م وانحط امحكم ،  ٩٦٦rإاللغآ مذب / بمي )١( 
،٤ ١ \/أُ ٦ الروس تاج ، ٠ْ صْ الصحاح محار ، ٢ ٤  t/xانحبمل الناموس ، ٤ • ً/ 

الكالئات

. lA'Kltالرهان )٢( 



ايوليق... يالهياص اكنمهس 

"جس حقيقة 

•القياس ت*ويف إمكانية على والجمهور 
اختلافهمومرد القياس تعريف ل كبترا اختلافا الأصوليون اختلف وقد 

؛محها كفرة أمور إل 

؟امحهد فعل هو أم مستقل دليل القياس هل ~ ١ 
.يصح لا ومجا C الأحكام س القياص فيه يصح ما ~ ٢ 

,غيره يراه ولا أركانه أحد ل أو ، القياص ل شرطا بعضهم يراه مجا ٣" 
غ؛رْ•يراه ولا وصوره القياس أنواع بمض حجية س بعضهم يراه ما ٤- 
ومجا، القياس تعريف ل مجوثر ذكرته فما القياس حقيقة وصرح ومع 

•التمثيل سيل على فهي تعريفات مجن أذكره 
عالةj لأخر محل مساواة بأنه" الخفي  ٧١الأّكدراق همام ابن عرفه 

.٢٣١حكملهءرعي" 
.٢ ر حكمه عالة ل لأصل فرع مساواة بأنه الحاجب ابن وعرفه 

.الرئن )١( 

القاهريالامكتدري الواصي معود بن الحيل. عبلب بن عيل.الواحد بن محل. هو )٢( 
والنسروالأصول المثه ؤ، مشارك عالر ، ام الهبابن العروق الل-ين كمال ، الحفي 

.ومرهما الهداية وشرح التحرير ت له ، وثمانمائة وءلإسعين احدى منة وفاته ، والفرائص 
.ا/أآأا . الولفض معجم ،  Y'\a/uالذهب ثيران / بمئلر 

. Ylt/vالتحرير سم ثرحه مع التحرير )٣( 
الكاي، صمأْْ الأصول ميزان ، ص١٨٠ النظر ذل / الحفية عند تعريفه ؤ، وينفلر 
.-ا/لأ الغفار فتح ، ٤ ١ ْ/آ■ الزدوي التقريرلأصول ، ١ \• Toliالرئوي شرح 

٠ما/ه اليان شرحه مع الحاجب ابن مختصر )٤( 



اسولهقذوامق ... بالهيأص اكنميس 

آخرمعلوم ل معلوم حكم إنات بانه النهاج قا اليضاوي وعرفه 
.^ ١١" البت عد الحكم علة ؤ، لاختراكهما 
.، أ حكم ل بأصل زع سوية بأنه المتوحي الحار ابن وعرفه 

رْاوالشانمة  ٢٤والمالكية؛ ٢٣الحنفية؛- المذاهب جمع من الأمة وجمهور 
.يالقياس القول على والحنابلة 

تنقيحشرح ، ١  ٨٨ءر^القصار لأبن الفته أصول ق مقدمة / المالكية تمريف ذ ويتغلر 
نثر،  y٠٣/، الفصول إحكام ، ١ هزم الحجاج ترتيب ي المنهاج ، ص'لحٌل الفصول 

.آ/ا''أالورود 
ص؛٠.الوصول منهاج )١( 

إلالوصول ،  ٤٨١م/التصقي ، ا/اخ الغليل شفاء / الشافعية تعريف ل وينفر 
الأحكامأصول ل الإحكام ، ْ/ه اغصول ،  ١٩A_اللمع ، ٢ > آ/آ الأصول 
 Y ، الماني حاشية ، ْ/أ* اخيط الحر ، ٥ ١ رأ مّالها،ع الغيثy/y  • ٢•

 )Y( أ/ا■ اكر الكوكب شرح.
الإيضاح، اروصة مختصر شرح ، ا/أ/'ا العدة / الحنابلة تعريف ق وينفر 

،ءررآا'م المسودة ، ١ مفلح لأبن الفقه أصول ' '_Y'Y الاصهللاح لقواص 
.•٣ ص• أخمد الإمام مجدهب إل الدخل ، ءيىأ٧٣ السؤل غاية شرح 

ميزان، صYْ٣ الشاشي أصول ، صأخْ الثر بدل ، الأصول ل الفصول )٣( 
.ل/ا"أ1ا الرئوي شرح الكال ، صْْْ الأصول 

الحاجبابن محصر ،  orvirالفصول إحكام C ءسبمآأ الأصول معرفة ل الإشارة )٤( 
. ٣٤٣ءراالوصول تتريب ، ص٨٣ْ الفصول تنقيح شرح ، ١ ٤ اليان شرحه ٌع 

الخول، ١ل^رuن، الهاج ثرح ل الإبماح ل/آ، الأدلة قواطع )ْ( 
أ/بم.الأحكام أصول ق الإحكام ،  ٤٢

، ١٣آ/آ.مفلح لابن الفقه أصول ، ٦٣ْ/٣ ا-لخناب لأي التمهيد ،  ٤Y٨/.العدة )٦( 
.٤ • ص. السؤل غاية شرح ، Y ١ ؛/٣ المتر الكوكب شرح 



ايوليقطراسة .٠. ب1اةهاص الينميص 

.، ١ العتزلة وبعص والظام ،، رالظاهرية حجيته ق وخالف 
وفعل، والستة ، بالكتاب القياس حجية على الجمهور اصعدل وقد 

وظهورالخلاف حدوت تبل الأمة صالف واجاع ، عنهم الق رصي الصحابة 
.٩؛ الحاضن محالفة 

آكسي،رناثا آرستا ت تعال توله على كلامه عند تيمية وابن 
يعرفهر؛قررأنماالتنه آلقاش تمم وألثراى معهثِآعئض رأزأن١ 

بهيعرف مجا وكذلك ، الميزان مجن هو والمقادير الصفات مجن المتماثلات تماثل به 

الذيالعدل مجن هو الصحيح والقياس " ; فقال فرع م ، المختلفات اختلاف 
.٢ ل به تعال اس أمجر 

لأنه؛ الميزان هو الصحيح القياص ان على بالأية القيم ابن استدل كما 
.، ٦١العدل على يدل 

.١ • ٩ ١ a/ حزم لابن الأحكام اصرل ن الإحكام )١( 
معالحاحب ابن محصر ، الأحكام؛/٩ أصول ي الإذكام ، الخول )٢( 

iالسان شرحه  \i\lr  الفحول إرشادAiUY .
الفصولإحكام ، ٦^٩١ المار شرح الأسرار كشف ، صاا'ْ المنلر بذل / يطلر )٣( 

0،>a/y  ، القاب رفعYTV/o  ، للجويي الفقه أصول ن التلغص •/vنحاة ٢٠،
.٢ ١ أ/أ المم الكوكب شرح ، ١  ٣١•r/\ مفلح لأبن الفقه أصول ، آ/ا.A المول 

.الحديد صورة آية من )٤( 

)٠(

محموع، »_UT ا،لدية اعل ُذهب صحة ل رمالة ،  lTll\الاستقامة / وينظر 
.>آآ/ا'"اآوأما/ا<الفتاوى 

.٢٠آ/• الونض ؛علام )٦( 



اسوليدذرامد ... بالهيام المحضيس 

!صويرسلاة.: اافءاالاإا،في 

ناسوجاء المطهرة المرية المنة من أو ااكر.بم الكاب من عام ورد إذا 
القياسبمذا العام هذا يخصص فهل أفرداه، بعض ق الو-صن مجن العام يعارض 

أنأم ' ص فيما معملا الوحيلن مجن العام ومحقي تناوله، فيما القياس ليعمل 
,؟ عمومه على العام ومحقي له أثر لا القياص 

و»أ-بمإتأإ الثؤهؤ تعال؛ بقوله بالقياس القرآن لتخصيص وبمل 
مائةورانية زان لكل الجلد عموم على الأية دلت حيث ٢ إيومت؛ثاياكةؤهل 

نولهق العموم هذا من الإماء بإخراح القرآن هذا تحميص جاء م ، ةجفل 

•ا لإ ; تعال 
قالرانية الأمة على الزاي العبل، يقاس أن ها بالقياس فالتخصيص 

عموممجن الزاي العبد فيخرج ا جلدة خمسين على بالانتصار اإعنأاب نمصيف 
.الأمةعلى بالقياس نحصيما الأية 

بنعبادة حديث ل ه بقوله بالقياس المنة لتخصيص ممثل كما 
عامحديث فهو ٢ ٦ عام وتغريب مائة جلد بالبكر البكر ت ه الصامت 

بمفسقإن ؤ تعال؛ بقوله العل.اب بتنصيض الأمة بتخميص القرآن اء جم 
بالمصيفالإماء على العبيد وقياس  ٢٠١ه آأمدام، بمي آلثنمنكت عل ما 

■الزر ' jyس ٢ آيأ من )١( 
الماء.صررة من ٢ ٥ ايآ من  ٢٢ز

٩ا• رح  ١٣١ ٦١٢الند حد باب ~ الخدود كنأب — ملم رواْ رم( 
الماء.صورة من ه٢ ايآ صن  ٢٤)



اسوليقذرامة ... يالهياص الينميس 

.بالقياس الحديث لعموم تحميص 

ثعتغرأثيذلأش تأتدى.؛ههكها ؤ ؛ تعال نوله نحصيص ذلك ومن 
إباحةفاحتملن ٢ ر ه ذ؛ا ؤقغؤآ : •محها تعال قوله مع  ٢١١ه خس هي! ثؤ 

بعضه.أكل وإباحة الهدي ■حمح ق الأكل 
الشافعيعد وحص ، الصيد جزاء مجن الأكل نحرتم ب١لإبمحاع ص خم 

بعضنمار ، الصيد جزاء على قياما والقرأن التمتع هدي مجن الأكل نحرتم 
الإ"ءاع.على بالقياس مخصصا وبعضها بالإخماع محمما الأية 

بجا•علا الذي الصم بان ؛ ٢ ر الطبري الهلب أي القاصي تمئيل وكيلك 
مجنيكون أن يمكن لا خمل لأنه منه؛ تعتد لا فإلها حامجل والرأة مات إذا مجثله 

وفاةبعاس الحادث الحمل على قياما منه تعتد فلا قلعا عه ومجنفي ، زوجها 

أنلبملتق آلأئلإ  '•تعال نوله عموم يخصص القياس وهذا الزوج، 

لتخصيصالأمجثلة مجن مجزيي البحث ثنايا ق — تعال اف بإذن ~ وّيآني 
بالقياس.النبوية المنة أو الكرم القرآن 

•الحج ّءّرة س  ٣٦آية مجن )١( 
الخج.مورة مجن  ٣٦أية ص )٢( 
ورع' الناقص مذما ن امحق امحتهد الإمام الطري، طامر بن عداف بن طار م )٣( 

الخلافق وكتب ١^^٠ شرح له ء ائة وأربعخمستن منة وفاته ، الخلق حن 
•والأصول 

.١  t/oللسكي الكرى الثانمة طغات ،  ro\l\بغداد تاريخ / يفلر 
الهللاق.محورة ص ٤ آية من )٤( 

. r-Ua/r•انحط البحر -ا/ْأ"ا، الحاجب رفع / الأمثلة ن وينظر 



اموليخذرامق ... بالهياص م\ اكضيء

صا0اس:صس\ه؛اع

العامتخصيص جواز ل الخلاف بجان ق الشروع شل لضروري اس 
ويمكنالنزاع، وموضع محل نحرير من الأصوليون ذكره مجا أذكر أن بالقياس 

;الآJة الماط ق ذكروه مجا إبغال 

مواءبمما الاحتجاج يصح الذين الدليل؛ن بتن مفروض النزاع • أولأ 
القياس.أم العام أكان 

الإذ ؛ الخلاف يتصور لا راآ كالقلامية أصلا بالقياس يقول لا فالذي 
.هنا عندهم العام القياس يعارض 

هذافان ، الجمهور من القياس أنواع من بنوع يقول لا من وكذلك 
.أيضاالعام يعارض لا النوع 

عندوالرخص والكفارات الحدود ق القياص العام يعارض عندما فمثلا 

تعارض.فلا حجيته لعدم بالقياس ءبرْ لا فانه ، ٢ بهر يحتجون لا وهم الحنفية 
الفانه ٢ ر اطلروزي إسحاق كأي الشبة بقياس يقول لا من وكذلك 

•العام يعارض 
يعملبل القياص يقابل لا فإنه به، بحتج لا الذي العام يتناول أيضا وهذا 

•دونه بالقياس 

.١ • ٩ /١ a حزم لأبن الأحكام أصول ي الإحكام )١( 
٣١ u/yالرخموت فواتح ، .٨ ٣ ص الطر ذل ، ١ • ؟/٥ الأصول ق الفصول )٢( 
.٤ ٨ ١ ص التحول )٣( 



ايولهقذراسه ... يالختياس 

الأصولخالف واحد حر من وعام قياس ض العارصة كانت لو كما 
.، ٣١ Uailwفيكون ، ، ٢١صد وقول ، ١١الحنفية بمص صد كما 

فانه، فقيها راويه يكن ولر القياس خالف إذا العام الواحد خر و4ئاله 
.را، الحمية صد كما ترك 

لالأصل محقى ، به معمول غتر عندهم العام المورتتن ففي 
.العارض العام امحيار لعدم نحصيص ولا القياص إعمال 

صحةحال هو إنما بالقياس النص عموم تخصيص المسألة ونحب 
عليهنص فقد هدا ومع ، الأمتاسلأل قواعد ق ءلاهر أمر مجعا هما الاحتجاج 

،، ١ و١لغزالي ، ٢ ر والأمدي ، ، ١ رالحويي ، ، ل كالباقلاد الأصوليئن بمص 
،.١١معاي الوابن 

الكن—ابعام نحصيص جواز ل الخلاف الأصوليئن بمص خص ت ثانيا 
jخلاف لا فقالوا اكلحي الماص أما الظي، القياس ي بالقياس والمنة 

\yUlrالرئوي شرح الكاق ، ١  TU/rالأصول ي الغصول 
.رفعاوقابْ/وها

الأصولي الفصول 
.•٣ صيم؟وأ الأنوار إياصة ، \  yvlTالأصول ق الفصول 
. Wilrوالإرشاد التتريب 

.١  ١U/xالفقه أصول ي اكلخمى 
.\أ \ا'الأحكام أصول ق الإحكام 

النصفي

.ا/ا،م'االأدلة ثواطع 



اسوليةذرامق ... با1ةيا،س« اكنميم 

•له التخصيقس جوار 

هعنوقل ه بلمن f واليان التحقيق ل الأبياري ابن هولاع وص 
ص،ار الجن واب،  ٢٩والزركشي ا، ١ رالماذي ا، ر كالإمنوي 

سيرْر
يردهاالي الأنوال j الهامل أن إذ ؛ نظر محل هو القول وهذا 
عوظنيه قهلعه القياس عهوم ق عندهم الخلاف أن بجد المالة ق الأصوليون 

وظنيهقطعيه مطكا بالقياس التخصص عدم على نص الأصوليئن بمص أن حق 
٠الحنفية كحمهور 

قلت" الأبياري لكلام صرقه بمد التحبئر ق، ا ١ ايدداوي قال ولذلك 

.ا/اءأه الول نحاية )١( 
. r-AU/rالهاح انمث )٢( 

إمام، زرعةام الدين، وؤ، ، ١^١^٠ الحض بن عدارحم بن أخمد م وال>افي 
انمثله ، وثمانمائةوعفرين ت محنة نوي مصر، ثضاء ول ، فمهاصول محدث 
•وعترهما الوصول منهاج شرح والحرم الجوامع، حمع شرح الهامع 

. r-\Tl\امحاصرة حن ،  rr^lsالماق الّهل / بمر 
.rwolYالمحراتحط )٣( 

.rvA/rم الكوكب ثرح )٤( 
؟ rnAW\*التحرير ثرح السر )ْ( 
مححالصالخي، الدُشئي ارداوي العلاء بن محي بن أحمد بن لجان بن علي م )٦( 

ونضف،ورع مع الأصول، ق مث؛ارك ا الذهب لمروع حاظ فقيه الحنابلة، مذهب 
وتحريرالحلاف، س الراجح معرفة ق، الإنصاف ; له وثمانمائة، ويان؛ن خمس سنة توؤا 

.وغ؛رهاوشرحه الأصول علم لهذب ق المنقول 
٠؟/؟rU الوابلة المحب ، ا/ا"أ٤ الطالع الدر / يمئلر 



ايوليدجراه،ة ... ياليياس التقعيص 
 (٨■٠

أالقطعي— القياس ؛عي نيه— الخلاف إجراء اء العنمن كئم كلام ظاهر 

الخاص،النص قاس ق، المسالة ي الخلاف الأصوليئن بعض خص ; ثالئا 
•، ١ كالع٠وءين يتعارضان بل به، إيخص عام نمى قياس كان فان 

الدينوجلال ، ، روالطول ،  ٧١قدامة وابن ، ^٣، الغزال ذكره وممن 

يشكلبالقياس التخصيص جراز عدم بمْرّم اسمل أن احد التأمل وعند 
.ويخالفه هذا على 

٣السامع وئشتيف رم انحيط البحر ؤ، الزركشي إليه أشار الذي وهو 
تمرمجن المستنبط القياص ؛ المسالة مجن الهندي الصفي أ"مّج ٠ رابما 

خارجةالصورة هذه فإن ، المواترة السنة أر الكتاب لعموم المخصص الواحد 
.الخلاف؛٩،ل حمص 

.ا"/مفا'آآالتحرير شرح اكمحر )١( 
.Tvo/rانحط البحر )٢( 

بهضلوعا الأصل ل الحكم لكن إذا U محا العام بالص راد الزركشي صبل وقد 
.قطعاصارف غم ص الشرع ق ا صائنهعليها،ع مع أو عموصة وعلته 

.٣٤المفىآ/.)٣( 
. UVi/Yالا> روصة )٤( 

.الروصة مختصر شرح )٥( 
)٦(

.Tvoirانحط الحر )٧( 

.٩٦٢/١ال١.عتشف )٨( 
.\/اا-أاالوصول س )٩( 



اعولية... بال،نياص اكلنميص 

؛طر مه الصورة لهده إخراجه أن يفلهر وتقريرها الأنوال ل التأمل اعني 
تقسيمهاإل يلتفتوا ولر ، صوما ايمالة ل الخلاف يذكرون الأصولمن أن إذ 

.المخصص أو المخصص الدليل نوع باعتار 
ذكروافيما أجد ولر الخلاف، محل ق ذكره التفريق محن شيئا يرى ومحن 

.الهتاوي الصفي قاله ما 



اسوليقطراسفن ••• بالفنيآم اكنميص ابمّءِ 

حصريمكن فإنه ، فيها الأصولمن كلام خلال من المسالة دراسة عند 
:التال المحو على وأدلمها الآلة، ق، الأنوال 

٠مط|قأ بالقياس العام جوازقصييص : الأول القول 
•والقياس العام وأحوال أنواع كل j( أي مطلقا ومعي 

•وأماعهم الأئمة ■همهور عن القول وهو 
٢أتباءه ويعفى ، ٢١حنيفة أبير قول فهو  ٢ماللث مدهسم، وهو ، ١ ١،

،٢٠١عليه" الشافص نص ئد " : الشيرازي إسحاق أبو وتال ، والش١فصر٤، 
نزإليه أومأ ؛ يعلى أبو قال • ا ر عنه الأقوى الوجه ق أحمد ومجدم، 

.ا١ أتباعيم مجن حملة قول وهو ، ا١ مجواصع 

.التحرير )ا(سير 

ص.٧.الأصول ؤ، انما )٢( 
،،غرحممحاسملصسأ ^ا\\<0 امحمول ياب ،  ١٩٥/٣والإرشاد التترب )٣( 

.م/0ْم الحاجب رغ مع الحاجب ابن مختمر 
الأحكامأصول ق الإحكام للخويي اكلخص ،  rAwlsالأدلة ثواطع )٤( 

 •/yاخمول ،  ٣٤م/• التمغى ،  ٤١n/r ؟.
درحاللعا/؛اام.)>،( 
الفتهاصول ق الواضح ،  YAo\/المردة ،  y١٢/.المهثد ، أ/ا'ْْ العدة )٦( 

.Tا٦^٣ 

.آ/ا<ْْ العدة )٧( 
، ٣٨٧\االأدلة قواطع ،  ٠٣٦ص الوصول مفتاح ،  ٣٢ص• الأصول ميزان بمئلر/ )٨( 



اسوليد1دراماد ... إلماص اكنميس 

اتيالجبهاشم وأبو ، ،رالأخعري الخمن أبو الإمام ؛ إليه ذهب كما 
.رم البصري الحسين وأم ا، أ نوليه من لأتمر ال 

تهي بأدلة لقولهم استدلوا وقد 

اتالأيبعض عموم خحموا علتهم اف رضوان الصحابة أن ؛ \لإول( \ل،وكل 
.، ٤١ةررْ لما يمثل ولر المعال( ل الرازي اصتدل هكذا ، حجة فيكون بالقياس 

ذلكعلى عنهم اف رصي الصحابة إخماع حكي الكلوذاق الخهناب وأم 
رى.ونوله 

الجدأن ; الإخوة *ع الخد مئراث ل ~ الصحابة يس ~ فقالوا فقال؛ 

نلدآولد ع وئ هثلى مi١ ^ تعال قوله وخص الأب، على قياسا بمشلهم 
ءا٠ةالآأة وهدء ، ٦١ى ثير لهأا ؟^٠ لم إن ييده_ا وخن رلأ ما بمش ا ٠تi|Hلئئ 

التحريرخرح النعم ،  YA\/>،المودة ، آ/آا"ْ الدة ،  yroir■الغاب رفع 

الرلنحايآ ،  Yoo/yالحاجب رفر ع الحاجب ابن مختمر ،  v٣٤/• المتمغى )١( 
.ا/ا'ماْ 

،٣إ^٩ انحصول ، ٤ ١ y/• الأحكام أصول ق الإحكام ، ١  ١٧٢للجويي اسص )٢( 
ّ ٣٦٧٣انحبمل الحر 

. ٦٦انمي\ا.)٣( 

٠ ٣٨٤/٢شرحه مع العال! )٤( 
.آ/أأا ص المهدوأصول )>،( 
الماء.سورة من ٦^١١ آيا من )٦( 



اموليةطرا،l٠ق ... ه1لا4ي1امح الحنميعي 
٢٢■ءر 

مثلللذكر ٢ ١ ومحنهم الخد ض نم س ومنهم ، ار له جد لا أو جد له ممن 
ولاالمف الجد مع الأخت يعط ل؛ فإنه ، أيضا الأية وخص الأش؛ن حفل 

إنهنال؛ من على ححة وهدا ولد، لها يكن لر إذا كله مجالها أخاها أعهلى 
الصحابةاصتعمله الذي القياس هذا لأن الخفي؛ دون الحلي بالقياس يخص 
بالأغصانالإخوة شبه مجن ومنهم ، ا١ بالأب شبه مجن متهم لأن شبه؛ قياس 

•ا ر الهر س بالحداول شه مجن ومنهم ، ٣ الشجرة مجن 

•ءنه«( اف ;صي علي ص ورواية عاس وابن ابوبكر مجنهم ذلك ئال وثمن )١( 
لعدالرزاقالصف ، ١ ا/\، ٢ الباري نتح شرحه •ع البخاري صحبح / يتفلر 

،ومجابمدي ١  ٩١أ/االدارس ّنن ، شا أي لأبن الصف ، إ\^٦ \. 
. V'UU/tللحاكم الستدرك ، بمدئ ومجا ٤ . لييهقي،■/٢ الكرى المن 

طالبأي بن علي عن اراجحآ وارواية ثابت وزيد ا-كئاب بن عمر بينهم م نثمن )٢( 
٠التشريلث ؤلريقة ق اختلفوا وإن عنهم، اف رصي 

المن، بعدمحا ومجا  ١٩١٤؛/الدارس ّنن ، ا/ا'ا'آ . نمدالرزاق الصف / ينظر 
حزملابن انحلي ، "؟ ،/UUللحاكم المتدرك ، بعدها ومجا ٤ • ا"/أ للبيهتي الكرى 

.•ا/يا"ا

اذرصي الزبم وابن عاص وابن بكد أبو وقال " : تعلقا اف رخمه البخاري الإمجام نال )٣( 
أب; الجد ; عنهم 

.١ /٨ ١ ٢ والأخوة الأب مجع الجل مجئراث باب ~ الفرائض كناب ~ البخاري صحح 
.ه تابت بن زيد بجدا القاللن ومجن )٤( 

.٤٠ا■/؛ للبيهقي الكرى المن ،  rn\/>،الرازق.لخد الصف / عه الرواية انظر 
ه.ءلااب بن علي القياس هدا امجتسل ممن )٠( 

الكرىالمن ،  ٢٦٩/١٦شبة اي لاين الصف ، . لخدالرزاق الصف 
. rvvliللحاكم المدرك ،  n٤.٦/ إانيهس 



ايوليقعدرامخ ... هالقهاص التخميس 

،الأمة على بالقياس الحر حد نصف إنه ؛ المد حث. ق قالوا وكيلك 

قد: وتالوا آ ر جلدوه تثثايأة دليؤ أازؤهءألإيى»أءدإو ؤ تعال نوله وخصوا 
والمدا ر ه أليدامج يحي ألثحصقت عل م\ بمف ةُثإن ؤ الإماء ي قال 

.٢ ر الحر حد محق حده يكون أن فيحب الرق، ل كالأمة 
بهفيخص ، الأحكام لمدارك منموب شرعي دليل القياس أن الوكل<\ادانى: 

.٢٤١الأدلة كسار انموم 
صورتهؤ( القياس — معا لهما إعمال بالقياس العام نحميص أن \لدالا\لتالث: 

أحل.هماإعمال مجن وأول خثر هو جميعا لهما الإعمال ا وهلم. ~ ■قي فيما والعام 
.الآحررْأوإّقاط 

الور.مورة س ٢ أية ص )١( 

الماء.سورة س ٢ ٥ آية ص )٢( 

. ١٢٣وآ/\'اآا المهد )٣( 

معودبن وعداف طالب، أي( بن وعلي الخطاب بن صر الصحابة من بذلك نال وممن 
•عمم اف رصي 

٠ ٣٣١ا/٢ قيامة لابن الغي ، اِ/آآألمهقي الكرى المن يفلر/ 
الأدلةتواطع ،  ٢٨٥ص الأصول على الفروع تخربح ق اكهيي• ،  ٥٦٥ ١٦العدة )٤( 

.\■ v\l\الفصول إحكام ،  ٩٧٣انحمول ،  ٣٨٧١
٣١!)•والإرشاد التقريب ، \إ^أ\ الرخم أصول )>،(  قواطع، آ/أا-ْ العدة ٦ 

، ٣٤٧٣الممغى ،  ٠٣ا/.المول محاية ،  ٣٨٥ص المرة ،  ٣٨٨/١الأدلة 
المهيد،  ٠٦آ/أالعدة ، .٢  ١٠١ ٩٩ص للماجي الإشارة ، الفصولإحكام 

الأصولإل الوصول ، ٢ ٠ ص. الغركاح لابن الورقات شرح ، ١ ٢ آ/ا الخطاب لأير 
الأصولعالي الفروع تخريج ،  ٤٩٧٢اءاتي ١للابن الوصول نحاية ،  ٢٧٠و



اموليقذراعق ... بالفياص التغعيس 

ل،سعلغم هنا بالمياس العمل أن عن بعضهم به استدل ما منه وقريب 
.ا ١ بانموم للعمل 
وصعمجا غير ق والاصتعع،ال والخصوص انحاز يحتمل العموم أن • ،؟ ٠١١١١الكل 

انفك، ذلك من شجا يحتمل لا بالحكم ومصرح خاص دليل والقياس ، له 
م.أول 

ازاجمه كونإمكان مع الخاص بالنص يخصص العام أن الخاسا: ٌك0 
م.ومؤولآ،فالقياسأول 

مللحكتناوله قاما بأصله، ضلوع الك كتاب عموم أن السادسا: ٌكل 
الوع ضلللحكم وتناوله ، به بالعمل ضلوع نغم المياس وأما ، فمفلنون 

ءارالعه،وم على مرجحا الحهة هده مجن فكان فيه تردد 
قكان فلّا للحكم، والقياس العام تناول جانب إل نفلر الدليل وهذا 

,الحيثية هده من المياس جانب غالب مشهلوعا المياس وق مجفلنونا العام 

. X"(yl\التحرير سم ،  rwlrالت اصول مح، الواضح صْإ/آ، 
. ٤١٤؟/الأحكام أصول ق الإحكام )١( 
الوصول،  UvU/ifان> روضة ،  nolrالممفى ، ٢ ٠ -ا/. والإرشاد التترب )٢( 

الوصولهاية ،  ١٢i/yالخْإاب لأبير اك-هيد ،  ٠٦أا/أالعدة ،  ٢٦٩/١الأصول إل 
. vaaItالغنة أصول ل الواضح ، ١  ٤٦ا/ا

م/ْأم.انمغى )٣( 

،آ/'اآا الخْلاب لأبير اكهيد ،  omI(>اس ، \ا^\-أ الأصول إل الوصول )٤( 
. ٣٨٨} ٣٨٣١٣الفقه أصول ن الواضح 



اعوليةذراصه ... بالهيا٥٧ العصيس 

به،يخص الخاص النطق كان فإذا النطق، معي j العلة أن \لعك0\لالألألاه: 
.، ١ معنّاه ق الي العلة فكل.لك 

ىعلالضعيف تقدم إل يؤدى القياس على العموم أن الناس: \للدال( 

ذلكعلى الخاص دلالة من أصعق الخاص ذلك على العام دلالة لأن القوى؛ 
اصالخإطلاق يجوز ولا الخاص، إرادة بدون العام اطادق لجواز الخاص؛ 

. ٧١ءير0 مدلول له ليس إذ ؛ الخاص ذلك إرادة بدون 

قالخاص تناوله ما لأفراد الل.إياين تناول قوة جانب إل نغلر الدليل وهدا 
٠العام ذلك 

مللحكة تابعوالأحكام ، الأحكام تقتضي النصوص أن \لوكلآ\لواساة: 
;ذلك ، المياس تقدم فوجب فرعا، والنص أصلا الخكم فصارت الح والمع.

للحكمة،تابعا لكونه فرع والنص ، الحكمة على لاشتماله كالأصل القياس أن 
•أم ص على مقدم والأصل 

.والخاص العام ؛ اإل.ليلأن إليه يزول ما باعسار مقاصدي نفلر وهو 

محصيصيجوز أصله أن ما أصله، حكم القياص حكم أن \س\لخاشر: 
. ٧١حكمه أخد ادني قيامه فكدا به، العموم 

الواضح، آ/أمآا الخْلاب لأي المهطن ، Y/؛،n؛، العدة ، الفصول إحكام )١( 
. r'Av/rاص صول أي 

."ا/*ا٢ْ الناب رفع ، .٢ ٣ ص الفصول تشح شرح )٢( 
.yoy/vرفع^)٣( 
. ovrlrالروضة محصر شرح )٤( 



ايولية1درامق ... يالقياصر التضءيءم< 
SBO !■ ٦٢

يسنالذي أصله حكم لكن لما القياس حكم أن يقتضي الدليل ءفلاهر 
.به التخصيص صحة ومنها ، أحكامه جميع يأحذ أن ذلك اقتضى عليه 

،مقابله بخلاف التخصيص بحتمل لا خاص القياس أن ; ^٣ الخالي الكل 

.رأ، عليه فيقدم 

اسبالقيوم العمتخصيص جواز على الاتفاق وقع عشر: ^ ١٥١الركل 
.٢ ١ الشرعي القياص ق حكمه كيلك يكون أن فوجب ا، العقليل 

مطيقا٠د1اقي1س العام جوازخصيص عدم : الثاني القول 
،ر،ه أتباعلبعض وقول ، أ،الشافعي للإمام منسوب القول وهدا 

شرحاكم؛ر ،  v٣٨/> المم الكوكب شرح ، مفلح لابن الممه أصول )١( 
. ٦٢٦٩;.التحرير 

:مسين على الملي الماس بمللق )٢( 
مكرالبيد كقولا النهلميتين القدمتين إل القياس عالية رجوع .كعى ~ ١ 

•ينا وهوالراد حرام، سكر وكل 
الفلردون العقل مقتضى إل العقيدة ومسائل الن؛ن أصول ق القضايا إرجاع •يلي ٢" 

لصوص.اق 

الضالكوكب شرح ، صْم\ ايهلقي؛ن على الرد ، أ/ا الأدلة ثواطع / يتفلر 

. ٢٢ا/االأصول ق الفصول )٣( 
. rv./rانحبمل البحر ، y\ilrالحاجب رفع )إ( 
.١٣٨صانمرة شرحاإلعا/أحمثْعم، )0( 



اموليئذرامه ... بالهياص التينميس 

ورلجمهقول وهر ،، أئرالمعا قخ علته ص كما الرازي الدين فم ٠ ومنهم 
.، ٣١الراق ،كمشاخ ٢١الخفية 

وأبمنهم ا ر أصحابه من جماعة قول وهر ا، ر أجد الإمام عن رواية وهر 
وابنالخوزيلْ•، ٢ ١ خاقلأ بن المن وأبو ا، أ حامد وابن ، ، ١ الجزري الحسن 

.YASltشرحه ،ع العال؛ )١( 
،١٦٢ص الأنوار إفاضة ،\اأ0ا لكاءاق الغي ،نرح ا/ااآ الأمحول ق الفصول )٢( 

.TU_9•الك ابن شرح ، ١ • ٧ ص الغفار فح ، ١  ٠٧و ١  ٥٦ص الأصول لب 
٠٣٢ص• الأصول مران )٣( 
. ٣٨٦/٣الفف أصول ق الواضح ،  ٦٨٦)!المودة ، ْ ٦٢/٢الدة )٤( 
.لأبن.,فالحم/.\،ا،الفقه أصول )ْ( 
.م/ا،١ْ الأرشيؤ الصؤ ، ١٢أ/ااكمهٍدلأيالخْلاّب ، الخدن )٦( 

الأصولومعرفأ ايافلرة ؤ، تدم له ، ترجمتهؤ، هكذا العدائي. الجزري الحسن وأبو 
.القصر بجاعع حلقات له كانت ، والفروع 

.١ سالى لأي الحائلة طقاث، ، \ lr\>0الأرشد المنمي / ينفر 
؟ ٣٤الولغاية شرح ،  r٩٨٠/مفلح لابن الفقه أصول )٧( 

الحلمةإمام ءٍداش، أبو العدائي •روان بن علي بن حامد بن الهن هو حامد وابن 
الخرقي،مختتصر شرح له ، ائةوأربعثلاث منة وفاته رمغيهم، ومدرمهم زمانه قا 

.وضرهاالخقه وأصول الدين أصول وشرح 
. ٤٣٢المشعصأبواب على المطلع ، ١ الذهب ثذرات / ينفر 

ا>الإ\0.محمراروضة شرح ، اوا> روضة ، ١ أ/ا٢ الخطاب المهدلأي )٨( 
جلل، الزار إسحاق أبو حمدان بن عمر بن أحمد بن إبرامم هو شاقلأ بن الحز وأبر 

سستاسنة وفاته ، وزهد علم *ع والمروع الأصول ؤ، الكلام حن ارواية كثهر ، القدر 
.وثلاثمائة ومسعئن 

٢١ ١  ٦/١الأرغد المنمي ، ١ ؟/vr ض أي لأن ١فبلة طقات / يطر 
.٢٦٨٩/٦الحرير شرح المسمر )٩( 



اموليقذراصق ... يالؤؤاص اكنميمح 

نسها كم، ا ر الأشعري بكر لأبي الشثرازي إسحاق أو ويسبه 
رأ/الأشعري الحسن ي ألص 

وأبه وابنا ر الجمائي علي أبو ومنهم ا أ المعتزلة من كم قول وهو 
.قوليه أول ق هاشم 

.ا ر اللباب ؤ( عادل كابن المرين بعض إليه ذهب كما 

والقولالقول هدا — القولان إليهم نسب الذين أن أجد التأمل وعند 
،أحمد والإمام ، الشافعي الإمام ت هم ~ جميعا بالجواز القائل الأول 

فاحتاج، الحائي هاشم وأبو ، الأشعري الحسن وأبو ، الرازي والفخر 
.أقوالهمتحقيق إل الأم 

• ٩١ص ض )١( 
والإرشادالممريب )٢( 

.٤ ١ آ/. الأحكام أصول ن الإحكام ،  ٣٨٦/١الأدلة قواطع )٣( 
والإرئادالقريب الأحكام أصول ل الإحكام ،  ٣٨٠/اللمع شرح )٤( 

.ا/ح'اْ السؤل هاية شرحه •ع الوصول منهاج ، ّا/ْآ١ 
.٩ ١ ص اللمع )٥( 
.٤ ٤ ا"/أ الكتاب علوم ق اللماب )٦( 

أمالدين سراج الدمشمي، اوساني الخسلي ظدل بن علي بن عم م عائل وابن 
علىوحاشية الكتاب علوم ن اللباب له وثمانمائة، خ١نين منة وفاته محمر، حفص، 

•وموهما انحرر 

. U٣٠/٠ ا،لواءين معجم ، ْ/خْ الإعلام وينظر/ 



اعوليت ٤٠٥١^.... يا1هيا،س« التضيم 

\لش\فم(.ا>\وءام 
الق—ولسبة وأما ، تقدم كما عنه بالعمل المشهور هو الأول فالقول 

•بأ*ور مدفوعة فهي التخصيص جواز بعدم 
هعلينص الذي القول هو بالقياس العام بتخصيص القول أن أ— 
.٢ ١ الشيرازي إسحاق أبو نقاله كما ، الشافعي 

كما، عنه النقل ق المشتهر هو بالقياس العام بتخصيقس القول أن ب~ 

.٢٢١بالع القول لا أتباعه يحكيه 
مأخوذهو إنما بالقياس التخصيتس يعدم للشافعي القول ية نأن — ج 

قة الولايل الوا قين ححنيفة أي أصحاب بعض على الرد ل نوله من 
،كفء ؤ، وبضعها للمنكوجة الحفل يهللب أن4 الول ؤللب ل العالة النكاح؛ 

•" الول إل بحتج ب ذلك هي تولت فإذا 
الحديثفإاهر إل يعمي لأنه ؛ جائز غئر القياس هدا ؛ الشافعي فقال 

،الحبر نمى يسقعل وذلك الول اعتبار يسقءل ذكروه ما فان ، فيسقهله ونمه 

.ا ١ العموم ينمى حيث يجوز وإنما ، يجوز لا هنا القياس واستعمال 
مايثبه أن الحائز القياص إنما ؛ الشافعي قول مجن بعضهم أخاوه وكذلك 

علىفيحمل عام حديت إل يعمي أن فأما ، لازم مجديث حديث فيه أت يل 

.ا/أ\،*ا اللمع شرح )١( 
•للشافم الأول القول ونق ي تقدم ما ينفلر )٢( 
. tvsIyانحط البحر ،  ٣٦٠و  ymIyر>عالخاجب )٣( 



تم؛،ثيثيد

٢.ر المعي فأين بماس الحديث كان إن الوصع هازا ق المياس فأين ، القياس 
نحميصرى يلا الشافعي أن على الأقوال هذه مثل بعضهم فحمل 

٠بالقياس العموم 

■وجوم من ترد بل لمة م"مر للشافعي ية النوهذه 

التخصبمنمنع الأقوال بميم قصد الشافعي بآن التسليم عدم ٠ أوئ 
•بالقياس 

القائلذلك به تعلق الذي الكلام وأما ؛ ٢ ١ الإسفراسي حامد أبو قال 
ركتيجوز لا أنه قصد وإنما ، بالقياس التخصيص مع الشافعي يقصد فلم 

. ٢٣١"بالقياص١^ 
الال بالإبطه علييعود النص س مجعى اصتساط إن " ; السمكي وقال 

إنفبالقياس، العموم تخصيص مراده وليس الشافعي، ذكره مجا وهر ، يجوز 
•ا ر السوم يعلل لا ذلك 

ذلك؛ومجن بالقياس، العموم خص فد الشافعي أن س ثست مجا ; وثانيها 

الطلاقعلى الإشهاد على الرجعة على الإشهاد الشافعي قياس - ١ 

. ٣٦i/rالحاجب ريع )١( 
احدالشافم، الأصولي الغغه حامد، أم الأءغراي؛ني أخمد بن محي طاهر ش بن أحمد )٢( 

التعليقةله ائة، واربعت صة وفاته ، واياظرةالجدل بقرة لهم انمرف العصر أئمة 
•الزن مخممر وشرح 

•١ ،^^ ١٣١١طعان ،  V\Altبغداد تاريخ / ينفلر 
. rvslrانحيط الحر ، رفعالجاجب)٣( 
. rU\/rانحط الحر ق ارركشي محه ونقاله ،  y\olrالحاجب رفع )٤( 



اسولهتؤالفياص... اليبخنميمح 
'هي'

•الوجوب الأم ظام إذ ؛ بالإشهاد الأمر ظاهر يه وخص 
جزاءعلى نياما والقرآن التعة هدي من الأكل تحرم الشانم خص ٢- 

سعيدمن لمحِ حنكها وألتدؤى ؤ ؛ تعال نوله بعض ضار ، الصيد 
 _T القياس وبعضها بالإ-هماع مخصصا الأية بعض نمار ، ا ر ه;.

هءاثا ن ك دحإهُ ومن ؤ * تعال نوله عموم الشافعي تخصيص ٣— 

والمخمص، الالتجاء يعصمه لا فإنه ، الخرم إل التجأ إذا الدم مباح بإحراج 
اللبادض منامة لا إذ ؛ الماغ احتمال وبعد الاستيفاء موجب لقيام القياس هو 

.ا أ المشاحة على المبنية حقوق وإمقاط الحرم إل 
٠بالتخصيص؛ القول هو للشافعي النمة ق الصحيح أن يقلهر وئيدا 

\حا0وو.آ'\و0ارٍ 
هوالشهور إذ ؛ الشافعي نول نحرير j( كالقول نوله تحرير والقول 

.تقدم كما الخوان بعدم رواية هنه نقل أنه غقر التخصيص بجراز قوله 
ققوله من مستماة بالقياس التخصي2س يعدم احمد الإمام عن والرواية 

.راء " مثاله إلا يردم لا اس. رمول حديث " رءا ثواب ين الحسن رواية 

•الحج " jyمن  ٣٦آية من )١( 
ع.ران.آل سورة س  1٩٧يآ ص )٢؛ 

الحاجبرفع ،  ٢٨وا* ٢٨٠ص الأصول على الفروع تخريج / الأ.ثالآ هذه ق ينفلر )٣( 
tmIy  ٣٧١١ ٣٧م/.انحط البحر ،  ٣٦٠و .

اصاحد بالإمام لم ، النير جلل ثيخ اد؛مس، التغلي علي بن تواب بن موالحسن )٤( 



اسوليد1درامق ... الماص التحصيص 

.رآآ" باشاس ترد لا اك : قال أو ه الم كلام قوله'' وس 
التخصيصنفي »نها أصحابه بعض فهم أحمد الإمام عن القول وهذه 

ءارعنه رواية فجعلوها بالقياس 

؛وجوهمن عنها الإجابة ويمكن 

منهذا ق ليس أنه وعندي • عقيل بن الوفاء أبو فاله ما • احدها 
وإنمابيان، لكنه ، برد ليس اكمحصيص لأن الخصيص؛ يمنع ما أحمد كلام 
.ر؛؛بالأراء" الروايات ترد لا أراد 

ومن، يالقياس لعمومجات تخصيصه مجن أصحابه عنه رواه مجا ؛ ثانيها 
:ذلك 

بقياسا أزو'جهم يرمو0 وآلذس ؤ ذُال قوله عمرم نحصيصه ~ ١ 
ثلاثابمللق مجن على قياما يلاعن نفيه يريد ولد منها وله الثلاث بعد فدفها مجن 

.الولد مجن فار أيضا وهذا ، ايراث مجن فار لأنه ؛ فترثه مجريص وهر 

.ومجاهين ومتى ثمان منة وفاته ، شديد 

. ٣١٧/١الأرخد اصد ،  ١١٣/•ض ش لأبن الحنابلة طغات / ينفلر 
٢٦٨ر٢٦٨٤/٦ْالتحرير شرح ا/م'\،أو،/\،أا،اكمير آ>/آأ*ْو'اا*ْ،السودة العدة ١( 
. ١٢٨٦ Irالفقه أصول ي الواضح ٢( 
.المودة، ١١r١/١rالفته أصول ن المهد ، ْ ٦٢/٢العدة ٣( 
.rAT/rالفقه أصول ي الواضح ٤( 
•اليد ّد;ة س ٦ آية مجن ْ( 



اموليقذرامق ... 4ا1ةيأص اكنمهم 

نالني: له فقيل ، محرم بض محمى المرأة ز ؛ ١١الأثرم رواية j قوله - ٢ 
لرمهاند أمر هذا " : فقال ؛ ٢١'ا محرم ذي ح إلا المرأة افر نلا يمول هو 

إليه،رفعت أيام على والقاصي حق عليها وجب لو • يقولون وهم ، بمابمافر 
.عليها يقام حى ها جيء البادية ل حدا ولوأصابت 

أنإل أحب كبمْ وهي ابنته يزوج الرجل ئ رم الم؛آمرني نقله ما ٣- 
.خاصة للأب وهذا النكاح جاز يمتأمرها أن غير من زوجها فإن ، يمتامرها

سالكر محكح لا " قوله خص كأنه " : ، ٤١الخل قاضي ابن قال 

بكر،أم الأرم الندادي الأ-كافي ص : رمال الطالي، عاي، بن محي بن أحد م )١( 
إحدىصا توق ، عجيب ت؛قظ معه وكان ، عنه وروكا باحمد ممه ، حاففل شه 

•وماص رّمحن 

.١ ا/أآ ١ والنهاة الداة ، ا/با■ التهذيب يذيب / ينفلر 
{<rllالما، حج باب - الصد كاب - الخاري أخرجه : صاس ابن حديث ُن )٢( 

أخر.)حآأااا(رُواضع 
١(. ٣٤)ءا٤ ١ أ/ئ ومره حج إل م، مجع المرأة ّغر باب ~ الخح كتاب - وملم 

الفقيه، الخسن أم الجزري الء-رني مهران بن ميمون بن عدالخميد بن ءدالا-ك )٣( 
رماص.رسمن أربع منة !وق ، شه حاظ ، إكرامه محل وكان ، ياحد تفقه الخاففل، 

الأرشدا،لقصد ، ا/ا"ا"ا* الستة الكتب ي رواية له من معرفة ي الكاشف / يطر 
. sirlf

بغالالعلامة الشخ ، ندامةبن أخمد بن محي عمر أي بن عداف بن الحسن بن احمد )٤( 
منةرفاته فنون، عدة ق وبرع وافى درس ، القضاةرقاصي الحنابلة شيخ < الإسلام 
,وصيصائة وبض إحدى 

.\اأْ المهلالصاي يفلر/المنميالأرشد\اي، 



.الثيب على شامها بمي ، ر تستأذن 
.؛ ر بالقياس التخصيص ق أحمد الإمام عن ينقل مما وغيرها 

مجاكنحا\م\إمح.
التخصيصجواز على ، ر والمنتخب ا ر اخصول ق الرازي الفخر نص 

وامتدلالقول هدا عن فيه ونافح ، يجوز لا انه المعاب ق اختار بينما ، بالقياس 
. ٢٠١مخالفيه أدلة ورد ، له 

؛التالية للأمور قوله مجن له المختار هو لر المعا ؤ( قرره ما أن يظهر والذي 
لرالمعا ل وعزا رجع حيث لر المعا على التأليف ق متقدم انحصول أن أ— 

•قوليه س المتأجر هو المعالر ل قرره مجا أن فظهر ، انحصرل كتاب إل 
قله وامتدل ، عنه ونافح به قال التخصيص بعدم القول أن ب~ 

٢مسيره وق ٢  ١٠٤المعا  .الخالفين فول وأبهلل ، ١

وءيرْالأب ينكح لا باب — الكاح كاب — الخاري رواه ؛ هريرة ش حديث من )١( 
ومواضعاخر.ْ( ١٣٦٥ ٢٤أ</.يرضاهما إلا والشب الكر 

بالكونوالكر ، بالطق الكاح ق الثيب امتتذان باب ~ الكاح كتاب — ومسالم 
.آ/-ا^\أرحا'اأا(

قالواضح ،  ٢٨٩و٢٨٨/١المردة ،  ٦JO٦M\o٦االعدة ; الأمثاة ،وذْ ي ينظر )٢( 
.وآارآ-أ ■ ٦اه^٦٦التحرير شرح التحمم ،  VA-l/vالغته أصول 

.اخصول"ا/أ-ا')٣( 
.اكب )٤( 

٠بعدها ومجا  ٣٨١آ/مرحه مع المعا ره( 
.٣٨١/٢شرحه مع ١لع١لم )٦( 
 )Y(الممسيراميربم/اْا.



اعولي؛جرا،اف ... يالفياْرا التغييص 

اكخرقول أن إل الطابع الور ق اخلى الدين جلال إليه أشار ما ح- 
•، ١ قوليه من المتأثم هو بالقياس التخصيص .ممنع ارازي 

وتحريرالمذاهب لنقل موضوع انحصرل أن من الزركشي نررْ مجا د- 
.ا ر لاختياراته موضوع لر والمعا ، الأدلة 

اسس\ااضمح.أ-اوو 
قالبكي القولن ي نفلر وقد ، تقدم كما القولن إليه نب حيث 

أبابكربأن لدلك واحتج ، بالقياس التخصيقص .ممتع قوله ورجح الحاجب رغ 
 _uأحؤر.ممدهبواإبانلأني " : الكي نال م، القول هذا إلية نسب ؛

•ا ر غءّْ مجن الحسن أبا 

ه\سم\ل؛تأ\نى.0"\أ% 
فوليهذكر من يتفق يكاد حيث واضح هائم أي؛( قول تحقيق ذ والأم 

قولههو بالجواز والقول ، الأول قوله هو بالقياس التخصيعص ,ثلتع القول أن 

،، ١ والقراد ، ٢ ل الرازّي قوليه آخر هو الخوان أن على ص ممن و' 

اوورالطأاع\/ْآآ.١( 
. v٣٧/.انحط المم ٢( 
.والإرشادّآ/ْ؟االتقريب ٣( 

. r،>n/rالحاجب رفع ٤( 
.انحصولم/ا؟ْ(

. y١٠/،/• الأصول نفاض ٦( 



ايوليد ٤٠٠٧٥،■■■ باليياس العضيمؤ 
 (—٣٦

•ا ١ والزركشي ' ا ر الهندي والصغي، 
:هي إدلة الانمن استدل وقد 

واطيعوأ، ujTاطيعوأ ءامنوأ آثدين تناه ؤ ؛ ت*ال قوله •  ١١٩١١١الكل 

آش!ل سءهمدوْ ق ثثثزعم دإ0 آلآِرمشكز ^jJ، آلرّول، 
ؤأحسنحير د'لك آلاحرج وآليومّ لأس ثوثنون كتم إن والرسول 

'تادألأه<م•
تعال؛نوله أن ت مس؛ره ق ارازي يمول كما الأية من الدلالة وجه 

الأمروهذا والستة، الكتاب بطاعق أمر ي اطيعوأTوسوت ؤ ؤ

أويعارصهما قياس حمل مراء — والة الكتاب مجتايعة أن فشت مجهللق، 
٢.ل واجبة ~ يوجد لر أو بخصهما 

مماذكره ومما أخرى، بوجوء مؤكد بالأية امتدلاله أن الرازي ومحن 
:بالأية يتعلق 

وعلىللأفتراط، الماص مجن كشر قول على ب( إن ؤ كلمة أن : أحدها 

هوألرنول آس إل مدوه سء 1، ثئنرعم ؤإن ؤ قوله لكن المدهب هدا 

.\ا^0أ\الوصول هاية )١( 

. rnUvانحط الحر )٢( 

٠النماء صورة س ٠ ٩ آية )٣( 
.امر؟/>ْاوآها اكسر )٤( 



اموليدذرامق ... بالقياص التصيس 

.الأصول فقدان عند إلا القياس إل العدول يجوز لا أنه ل صريح 
وهدا، الثلاثة الأصول ذكر عن القياس ذكر أخر تعال أنه ت اكائ 

.را؛ " الثلاثة الأصول عن مؤخر به العمل بأن مشعر 
التخصيصجواز عدم على بالأية مستدلا تفسره ق عائل ابن وقال 

أرلداطيعوأ ؤ نوله ق والمنة الكتاب بطاعق أمجر اس لأن " : بالقياس 

لرأو ، ؛فصصهعِا أو يعارصهما قياس حصل سواء ه 'ألرسول، وأطيعوأ 
البأنه صريح 1س إِو مدوُْ ؤء ق تشزعم دإ0 ؤ نوله ولأن يوجد، 

.رأ< " الثلاثة الأصول فقدان عند إلا القياص إل العدول يجوز 
;بوجوه الاستدلال عن ويجاب 

قالقياص على نة والالكتاب نني، وجوب على تدل الأية أن ~ ١ 
والتخصيص، به وبحزم نعتقده مما وهدا للقياس، تركهما يجوز فلا ، الأعمال 

٠هنا محذور فلا ، لهمها تركا ليس 

المعارضة،حال يصح والمنة الكتاب عن الواجب القياص تأخئر أن ٢~ 
٠عليهم،ا له تميبما فليس التخمحيصن حال أمجا 

الكتابوحول »ع نة الإعمال جواز عدم قولكم س يلزم أنه " ٣"
.به تقولون لا وأنتم بما غتصيصه جواز وعدم 

الإودآقث  tiتحقم ؤ : ممال قوله •• المحلاص 

.٢/٩١ْامرالضر )١( 

\ا0ااالمحاب علوم ي اللماب )٢( 



^سصصءعث^^^أث!عئءص^نءهًث^ثث
•اآلْلمحف.هل

الكتابعموم وجدنا إذا " : الرازي مول كما الأية س الدلالة وجه 
نحتالدخول لزم بالقياس حكما بل ، يه نحكم لا أنا م الواقعة ل حاصلا 

م.العموم" هدا 
التخصيصكان لو يصح الاستدلال هذا بأن ت الاستدلال عن ويجاب 

.يوجهفلا ، جميعالهما إعمال والتخصيص للقياس، بالكلية للكتاب تركا 

نتهحض اثا ؤ ؛ قال أنه إبليس عن حكاية تعال ١^٠ قول ; أاد\دا اللي 

•4٢٩ ض من موخلذتهُ من حلمتي 
إبليسقول لكان بالقياس النص تحميص حاز لو ت الأية من الدلالة وجه 

تعاللأنه ، صحيحاه طين من وخ^قهر ثار من حلمش مئة حتر ثأ أؤ 
ليمنعبالقياس؛ إبليس حصصه وقد عام خطاب وهر ، بالجود الملائكة أمر 

٠الملام عليه آدم على ه نفقاس حقن الحول عن 

جعلأنه على العقلاء أجمع " : بالأية مستدلا نستره ق الرازي قال 
،ملعوناالسب بدلك وصار الص، على مقدما القياس — إبليس عي ي— 

وأنهالنص، على للقياس تقدم بالقياس النص تخصيص أن على يدل وهدا 

.المائدةصورة من ٤ْ آية س )١( 

.ا</\ْاالكم الشم )٢( 

•سآيةأا'سمرةالأماف )٣( 
.اكيرالكبيرا</مآ0ا،؟jrAA/x Arشرحه مع ادُالم )٤( 



اعوليئبالضاص... الثصيس 

.٢١١"مض 
يجوزلا إنه قال من واحتج ت اللباب تهسئرْ ق •؛،L؛.J ابن ونال 

بالقياسالنص تخصيص كان لو فاته ؛ الأية بمذه القياس عموم نحصيص 
ولما، العظيم والتوبيخ ، الثديل• التعنيف هذا ابليس استوجب لما جائزا 

.يجوز لا بالقياس النص عموم تخصيص أن على دل ذلك حصل 
عامخهناب ا لأدم ؤأمّجدرأ • للملائكة تعال فوله أن وياثه 

وهوبالقياس، العموم هذا من ه نفأخرج إبليس إن م ، الملائكة يتناول 
أشرفأصله كان ومن ، الهلتن من أشرف والنار ، النار مجن مخلوق أنه 

منأشرف كان ومجن ، ادم من أشرف إبليس كون فيلزم ، أشرف فهو 
ولا، النفلاثر جمح ل ثابت الحكم هذا لأن ؛ بخدمته يومجر لا فانه ، غيره 
إنهإلا الواقعة هذه ل عمل ما إبليس أن فنثت ، ذلك إلا للقياس مجعى 

علىذلك فدل ، الثديي الدم بدلك فاستوجب ، بالقياس العموم خصص 
. ٢٣١" يجوز لا بالقياس النص تخصيص أن 

:فقال Tخر وجه مجن القول على تدل الأية أن عائل ابن ذكر كما 
لماإبليس أن وهو ، آخر وجه من المسألة صحة على تدل فالأية وأيضا 

ا^١ نها 5^5^ أن لأي تا  ١٣٠ة،وظ قاو ؤ تعال؛ قال القياس هذا ذكر 
يوجبالذي القياس عنه حكى أن بعد مجتكرا بكونه إبليس ووصف 

.١٠٢/٩اكسرهم)١(
الأعراف.سورة من  ١١ايآ س )٢( 

. rtl\عائل لأبن الكاب علوم ق الناب )٣( 
 )i( الأعراف.سورة ُن  ١٣آية س



تكربالقياس النص تخصيص حاول من أن يقتضي وهذا ، النص تخصيص 
الشديل،الشاب يوجب اس على التكر أن على الأية هذه ودلت الق، على 

علىذلك فدل الملعونتن، زمرة ق والإدخال الأولياء زمرة مجن والإخراج 
•، ١ يجوز لا بالقياس النص تخصيص أن 

:بالأية الاستدلال عن ويجاب 

اكس،بجميع العمل ترك أنه مجوجثه لكان إبليس قياس صحة ملم لو أ~ 
وناميباطل للنص ا،لقال القياس أن لم نوبجن ، بالقياس بخصمه ر لو 

الولأ•
أهلوامتدل : المعاني روح مسيره من الأية مسير ؤ، الألومي نال 

٠بالقياس النمحن محصيهس يجوز لا أته على التوبيخ بمذا القول هدا 
لهورفع للص إبمطال هو بل التخصيص، من ليس هدا بأن : وأجيب 

م.تأمل" وفيه بالكلية، 
أنوالجواب " : بالأية الامتدلأل عن جوابا ابماب ق، عادل ابن نال 

لالنص يخصص الذي القياس أما باطل، بالكلية النص يبهلل الذي القياس 
.را، 'ا ؟إ باطل إنه : نلتم فلم الصور بعض 

بالقياس،الأمر حصص لأنه إبليس على الإنكار أن التسليم عدم ب— 

الالابفيضامابلأتنءادلآ/أم.)١( 
 )Y(.

•روحاضانيا"/-أا)'ا(
الكتابيلوم ن ابماب )٤( 



أسوليقذراسق ... يا1ةيأ٤٠٧ اليحنميس 

.، ١١المقرون زره كما حاطتا  L\Jقاس أنه عليه الإنكار سدر بل 

4طما س وحلمثه'- ئاو من حلمتي ؤ " : مسءرْ ي المرطي نال 
جوهرولأها ، وخفتها وصعودها لعلوها ؛ العلن من أشرف النار أن فرأى 

فأخطأإبل؛س قاس من أول ؛  Jijyوابن والحسن عاس ابن قال • مضيء 
•رآ، " ••••• إبليس مع زنه برأيه الدين ناس فن القياس، 

القياسإكار ولا بالقياس التخصيص إكار على بالأية الاستدلال فليس 

•الحاطئ القياص إنكار بل أصلا، 

همنه خير ائأ ؤ لربه معارضا إبليس فال ؛ تفسيرهق الهدي نال 

منياوذظتنه/ من حلمتي ؤ بقوله الباحللة الدعوى هده على رهن بم 

لعلوط؛ن مجن المخلوق مجن أفضل نار مجن المخلوق أن هذا ومجوجب ه ط؛ن 

مجنيامحلل فانه ، الأنيسةافسد مجن القياص وهدا ، وصعودهاالعلن على النار 
الصعارض إذا والقياس ، بالمحود الله أمجر مقابلة ق أنه ; مجنها اوجه عده 

نصفيه يأت لر الذي الحكم يكون أن بالقياس القمري لأن ؛ باحلل فإنه 
مجنويلزم يعارصها قياس فأمجا ، لهاتابعا ويكون عليها المنصوص الأمجور يقارن 
.، ٣١الأنيسة. أشع مجن القياص فهدا الموص، إلغاء اعتباره 

٩I r/. القدير نح ، ٤ ْ/مآأ الوجر انحرر ، الفيري.تسر )١( 
. U١i/؟القرآن لأحكام الجامع )٢( 
،ص٤٨٢المجدي مسر )٣( 



اعوليد... ياليياص اكنميص 
nB9KB9B9BS9

مثنإآثيع إثنا ؤ نولهم الكفار على أنكر تعال اس أن ام\ه؛ \سم 
أنولولا ا ر ه آار,بوأ و-مم T_آتع -حث واؤ سحانه فقال ا لأ آلونوأ 
حقاالكفار ناس ونمار باطلا الجواب هدا نمار وإلا القياس س حم الص 

لازمارم.

:صه ويجاب 

ليسإذ شرعه؛ ي الق على لاعتراضهم هو إنما عليهم الإنكار أن أ- 
٠القياس باب س هذا نولهم 

لأن؛ البيع على للربا ،نهم قياب هدا وليس 'ا : كتم ابن قال 
ولوالقرآن، ق الق شرعه الذي البح أصل يعترفون.ممشروعية لا المشركئن 

فلم، نثليرْ هو أي البيع مثل الربا إنما I لقالوا القياس باب من هدا كان 
•٢ ١ الشرع علتما منهم اعتراض وهذا ، هذاوأبيح هذا حرم 

هووإنما التخصيهى، باُب من هذا فلس التسليم صحة فرحس على ب~ 

فالقياس، للقياس •جمالة النمئ موجب إسقاط وهو ا ر الوصع اد فمجن 

الغرة.ّورة ص  ٢٧٠سآا )١( 

الغرة.ّورة ص  ٢٧٥ايآ ص )٢( 

.٣٩آ/.سلم.عشرحبم )٣( 
.ميراتنكئمما/ْه؛ )٤( 

■الحكم تغيض ي إجماع أو بنص امحاره ثت الجا«ع *وكون الوصع فاد )ْ( 
صْاأالخول ،  rrr/rالنود نشر ، للخازيالغي / ترمه ينظري 
.صمْااللحام لأبن الحمر 



اسوليق ٤٠٠١^.بالهياص... التغميس 
ا"ا~امم\"■

.٢ ل الااين بئن ما فئتان الأدلة ُين جع والتخصيص 

جملةه ألإنوآ وحرم آتيع آس وآحت ؤ " ؛ ميرْ ي الألوسي نال 
ذ'متمما أن وحاصله ، لتسويتهم وإنكارا ؛ ٠٠■^،؛ردا تعال الله من مستامة 

٢..... للص معارض لأنه ؛ الوضع غامد ثياص  ١.

آسدي بت لامدموأ،تؤأ ؤ.كؤرآ■' تحال قول المحلالخاسما؛ 
•اومحبموإمحءهر
القياسقد«نا م حاطرأ القرآن عموم كان إذا ؛ الأية من الدلالة وجه 

١ا ر ورسوله اس يدي ُين التقيتم لرم عليه المخحثمي 
:بالقياس التخصيص منع على الأية دلالة ق تفره ق الرازي قال 

يديبين التقديم لزم المخصص القياس قدمنا م حاصرأ القرآن عموم كان فإذا 
. ٢٠١" ورسوله اس 

القياصلترك الاستدلال كان لو يمح انه : الاستدلال عن ويجاب 
القرآنبه يترك لا الذي التخصيص جواز على بالأية الاستدلال أمجا ، بالكلية 

٠يصح فلا والسنة، 

لزقأ1ثاسيآأتيئناؤثثقولأق.قآظأ: تعال فوله المحل 

.شرحسلممآ/حآأ)١( 
.rUo/rروح_^,)٢( 
الحجراتّوره س ١ أيآ س )٣( 

.آ/أهاالكر الشم )٤( 

.الضيرهمو/أْا)ْ( 



اعولهدذرامة ••• هالنتهآص اليحنمهس 

دامأ■ثق ميؤنّ ثن أؤةس■ ٠كثهشكدب كم ين •^^١ ولا ت\و؛\وئ\ ولا 
إلاأثئر نإن آلكن إلا ثئتوث دآ*إن عقرمث د نن بمدممظ نق قق بأستثأ 

الكفارصفات من الظن إتاع الق جعل ت الرازي قال ت الدلالة وجه 
البتةبالقياس العمل يجوز لا أن يقتضي فهذا ، مذمتهم محا القوية ا،لوجبات ومن 
علىدل إنما لكنه ، بالقياس العمل جواز على يدل أنه يئنا لما النص هذا ترك 

1الأصل على محقى أن وجداهما عند فوجب ، النصوصي فقدان عند ذلك 
.نله الذي الدليل إجابة ق تقدم .مما ؛ الاستدلال عن ويجاب 

م" : فقال اليمن إل ه الني بعثه لما ه معاذ حديث ; \للألألاأاة \]ودل 
افرسوله تة فبم؛ قال ؟ نجد لر فان ; قال ، اس بكتاب أحكم ; قال ؟ تحكم 
ه•'الق رسول فقال ، ٢ ر آلو ولا رأيي أجتهد ؛ نال ؟ نجد إ فإن ؛ نال هو، 

.ورموله الك بحبه لما اس رسول رسول وفق الذي لف الحمد 

الأنعام.صورت س ١  ٤٨آية )١( 
.السماهمو/آْا)٢( 

•محه الوسع بلوغ أترك ولا الاجهاد ي أنصر لا أي آلو؛ ولا )٣( 
. ٢١٢)،/يطر/مّالمالن 

كيفالعاصي ؤر جاء ما باب — الأحكام َمماب — اكرماوي ض ; الترمذي رواْ رأ، 
١٣٢٧) n.U/rيقضي 

\iا\ القضاء ق الرأي اجتهاد باب - الأقضة كتاب - داود أي متن : وأبودارد 
(٣٥٩٢٢.)

•٢( ٢ • ٦  ١٥المنيآ'آ/آار'آوأحمدن 



اموليقجر.ا1|1ق ... يالهياس التغصيس 

يجوزلا أنه على ه معاذ حديث دل : الخديث هن الدلالة وجه 
الغصتخصيص بمع وذلك والمنة، الكتاب من الحكم ذلك يعد إلا الاجتهاد 

.( ١٧ْ)ح«٠/١الشدة من ب وما الفتا باب - القيمة - الدارم منن والدارمجي؛ 
يهوبمي القاصي به يقضي محا باب — القاصي آداب كتاب — الكرى السنن ■' وال؛يهقي 

.الفتي،\/ْا'\)حا'"ا"ا«أ(
مامشكل بيان باب — والحدود والأحكام القضاء كتاب — الأخيار تحفة ت والهلحاوي 

١٧®/الحة ق منهم ومن النار ق منهم من القضاة ق ق اف رسول عن روى 
٣٠٩٢٥•)

انماينغي القاصي ق ~ والأنضية اليوع كتاب ~ الصنف الكتاب ق مسة ابي( وابن 
\اس. الق. رمول أثضية كاب وق ،  ٦٢٩٢قضاثه ل به محدأ

٩٤١٩٥)•

.)ح؟٦٣(  ١٧آ/.• جل بن ساذ عن الراسل ق الكبر، السم : و١كلبر١ني 
افا/اهأرح.آْآرحمه جل معاذبن أحاديث المني- ي وأبوداودالطيالي 

ا/آا٠١ الحاكم اجتهاد باب ، والقضاء الإمارة كتاب ، الستة شرح ي والبغوي 
٢٠٠٩٥)•

الإجاعأصول من الثالث الأصل ي الكلام والتفقه، الفقيه كتاب : العدائي والختليب 
أخر.ومواضع ( ^٣١٤ا/لأا،م امحتهدين ص وهو 
عدمعند الأصول على الرأي اجتهاد باب ، وفضله العلم محاد جامع ي همدالر وابن 

•١( ٠  ٩٢٥ ٨٤آ/أ ايازلة نزول حض ل انموص 
..١ ١ ؟/ا، و .٨  n/nالأحكام اصرل ق الإحكام ي حزم وابن 

الحرالحر موافقة ، ١ ْ صرا كير بن ٠١١الهنالب تحفة : الحديث وء؛لرق تحرج ؤ( ينظر 
التلخيص، اللمع أحاديث تحرج ، الراية؛/٣٦ نمب ، ا/م،/احجر لابن 

. TUr/xللأا؛اني والوصوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة ، ١ ا/ْهْ الحر 



اسوليدذرامة ... بالقياس اكنميس 

•، ُ باكياس 
وكلالكتاب ق بجده ل؛ إذا بالاجتهاد الحكم على أقره " : ١^١^ قال 

علىالنص وهو.ممنرلة ، الكتاب ل موجود فحكمه العام تحت دخل  ١٠
.؛٢١" ١^،

وقد، والاجتهاد للقياس يترك لا الكتاب أن :  ٠٠٤٠٨٥١٠١١قول فمحملة 
غرمتقيم من ويمنعإ به الاحتجاج ل يوثر لا فعمومه ، عاماالكتاب محا جاء 
.عليه

قصةإن ؛ التخصيص لأل،م الأدلة بعرض وهو ادُال؛ ؤ( الرازي قال 
وجدانعدم على إن بكلمة •علهم، باإقياس العمل أن ^٠٠ تدل له معاذ 

قال؟ رموله محنة ق نجد ب فان ت قال اللام عليه الني، لأن والسنة؛ الكتاب 
والمعلقالجواب، ؤ، كالمدكور المزال ؤ، المذكور والشرط ، رأ؛ياجتهد أ ت

يجوزألا فوجب الشي^ء ذلك عدم عند عدم " إن " يكلمة الشيء على 
،.٣١والسنة" الكتاب وجدان عند الاجتهاد 

همعاذ قمة j( الترتيب هدا اعتر ه الني، ولأن " : عائل ام، قال 
,، ٤١ا' والمنة الكاب م، الاجتهاد وأخر 

اصولي الواصح ،  yiiItصض ، التمرة ، ١ • • و امحمرل )١( 
. yaaIyالممه 

. ٢٠ o/rوالإرشاد التقريب )٢( 
. ٣٨٨- ^^AY شرحه مع لر المُا )٣( 

.١ آ/مآ٠ له الك؛م الضر ؤ، مه ثريا ويفلر 

.الكابآ"/ْااعلوم ن اللباب )٤( 



اصوليدذرامق ... بالهاص اكنمي،م 

;الاستدلال على واعترض 

الحديثأئمة من كثم صعقه فقد الحديث بصحة التسليم عدم أ~ 
،حزم وابن ، الجوزي وابن ،  ٧١والخوزناد ، ٨^ ، لكلخاري 
م.والأّ 

عدماقتضى إذا ~ رآ؛ صحته فرض على ~ ه معاذ حديث أن ب— 
الأنه فيقتضي ، — يجنه فهمتم كما "" بالقياس والسنة الكتاب نحصيتص جوار 
٠أيضا التواترة بالسنة الكتاب نحصيصن يجوز 

.رأ، ذللث فساد ق شلث ولا الرازي: مول 

بالعموممحرادا كوته على مبي الكتاب ق مدكورا الحكم كون ج~ 

"محابله ، | llc•حافثل جعفر بن حسن بن إبراهيم بن الحسان ص الجوزقاي؛ ( ١) 
٠اثة رخموأربمن ثلاث منة وفاته ، والناكتر الأب١ءليل 

.صرا■؟ للسرمحلي الحفافل طعان ، أ/ْ'اا الذمب شذرات / ينفلر 
،١ \/أ. والماكم الأباًلل ،  i.a/t'الترمذي ّتن ،  yuu/yالكص التاريخ / ينفلر )٢( 

يلة، ١ ؟/؟ا. حزم لابن الأحكام أصول ق الإحكام ،  YUWrالتامة العلل 
. yyv/yواالو.صوءة الضمنة الأحاديث 

سمة،وابن الُربي، بكر وابو العدائي، الخيب، مهم: أئمة معاذ حديث صحح وقد )٣( 
•باز وابن ' والشركاد كم، وام، ، والدهم، المم، رام، 
الأحوذيعارضة ، \الأ\<أ الري لابن القرآن أحكام ،  lyyisواكقه الغئه / ينفلر 

الوسنإعلام ، محمية ابن فناؤك، صوع ،  UY/nالترمذي صمح بشرح 
riilr  ، البلاء أعلام ممiUY/\A  ، القدير نح ، ا/7 ابزكمحر تقسم■yyu/y ،
.١ ٩ باز ابن ومقالات غتاوك، محوع 

.انحصول'ا/ما.ا)٤( 

. iwllالأحكام أصول ؤ، الإحكام ،  y'ay\/اللمع شرح وانفلر 



^^صإإٍنذرإثاءوق

وخرالتواتر بالختر العموم ترك '٤^؛' لمعاذ جاز فيه وللتك ، فيه مشكوك وهو 
الواحدرا/

المنةق ولا الق كتاب ق ليس العام اللفظ من القياس يخرجه ما أن د— 
كتابمجن ليس الكتاب عموم مجن السنة تحرجه ما أن كما ، بالقياس لإخراجه 
الدم.

كما، السنة على القياس رئب أنه هذا يوصح والذي • الوفاء أبو فال 
بلاس كتاب عموم تؤخر لا الخاصة السنة إن ■م ، اس كتاب على السنة رتب 

٠ا ر القياس حموص على السنة عموم تقدم يلزم لا فكذلك ا عليه تقدم 
إثباتوهو ه معاذ حديث بعموم هو إنما السألة على الاستدلال ه~ 

.، ١ ضعيف ءا،رك وهو ' ; القلوق قال بالعام. العام هقدم 
بالقياسوالسنة الكتاب تحصيصن ضع على الحديث بدلالة ليم الت*ع و~ 

أمجاوالخصوص، العموم ق للسنة اوبا جمالقياس كان إذا مجا على محمول فهر 
الأهوالتقدم لأن فيقدم؛ أغلب منه الحاصل الظن كان أخص القياس كان إذا 

.ا١ تقابلا إذا القياسن أو كااعمومجين مجتمن 
مجعاذعلى المأخوذ أن على تفق وأنتم كنا إذا " : البائلأني قاله مجا ز- 

. UfA/xالا> روضة ،  ٣٤i/rالمستصمى ، ٢ ٦. r/ والإرشاد القريب )١( 
،التمرة ، اللع شرح ،  tvrlsالفصول إحكام / ينفلر )٢( 

. yaaIyالفقه أصول ؤ الواضح 
.YA^Irالفقه أصول ن الواضح )٣( 
.you/؛ب محصر شرح )٤( 
®.Yi/xالروضة مختصر شرح )٥( 



اسوليةطرا،ا|ق ... هاليإص التغسبمس 

بالقياسالخل حكم عن الزوال يجز ب الخل يجكم الخل عامل كل وه 
عنهالأنممال يجوز ولا ، الومة براءة بالخل معلوم لأنه ؛ القرآن ونص والخم 

•، ١ ذلك عن جواب ولا والحر بالقياس 
._-fيقول لمن خصوصا لهم الإلزام مثيل على الرد هذا أن ويض 

النقل.على العقل 

قاوكور المالترتيب لأن ؛ الممألة على الحديث ؤ، حجة لا ح~ 
ىعليقدم مجا المنة من نان ؛ الأدلة ق بواجب وليس أدب ترتب الحديث 

ىعلبالمنة يقضى وكدا ، انموم على المتواترة المنة وهي بالاتفاق القرآن 
ررقكدا ... انموم على يقدم ما الأمة ق، يجوز ركدا ، القرآن محمل 

.،٢١رهان ابن الاعتراض 
،التعارض عند والعام القياس بئن الجمع بمع ما الحديث ق ليس ط~ 

قائلونونحن ، بالقياس المنة إبهنال عدم فيه ما غاية ل ، منه والتخصيص 
.%

وافقفإن ، الق كتاب على فاءرصو0 عي أتاكم مجا حديث ت \لاوارعغ( ادلق 
.؛ ٤١" أقله فلم حالف وإن ، تلته فأنا اس كتاب 

ا'ا.مآ/أ'التقريبوالإرس )١( 

ّ ٢٦٧١الأصول إل الوصرل )٢( 
.rYi\/التحرير -سر )٣( 

.١( ^٩٢٤  Ht/rالكم انمعم ن رواْ ه وبان حديث ص )٤( 
آا/أا'االكبير العجم ق _ رواْ محهما اذ رضي همم ابن حديث وس 
^١٣٢٢٤).



اعوليدذراعق ... هاليياس ااإهسيس 

الحديثان شك ولا ; الرازي يقول كما الخديث من الولألة رجه 
فالقياس، مردوإ الكاب يوانقه لا الذي الحا،يث كان فإذا القياس، من اقوي 

ص.أدن" 
:وأجيب 

يرذ.لر موصوع الحديث أن أ~ 
.٢ ١ وضعوه والخوارج الزنادقة ا' : مهدي بن عبدالرحمن قال 

إمناد. الم، ُن اللفظ بمدا ليس ت الضعفاء ق العقيالي وقال 
يصحاا)-ا(

ا.ر الحديث وضع على انحدثون أطق " ت الشريعة تريه ز الكاي وقال 
إالحديث لضعف الكتاب على السنة عرءس عندنا يصح لي لما ب~ 

٠السة على قياسا الكتاب على القياس عريض قياسكم يصح 
القياصعرض فإن عليه، وقياس الحديث بصحة السليم فرض على ج- 

.بهغنصيمه عدم منه يلزم لا الكاب على 

لأها؛ بالسنة الكتاب نحصيصى صحة عدم استدلالكم على يلزم د~ 
•عليه تعرض 

فهوالسنة، على قياما الكتاب على القياس عرسمي صحة سلمنا إذا — ٠٥

٠ ٤٣/١الكم الضعفاء ق القيلي أخرجه ه هريرة أبير حديث وس 
.ا</ماْاالكم الشم )١( 
.جا.عمحانالخلموكاله؟/ا؟اا)٢( 
.ا/"!،الكم الضعفاء )٣( 
. ١٢٦٤/١^^ الشربمأ نزيه )٤( 



اموليدجرا،س، ... يالياس التضيس 

بالقياسالسنة نحصيص من أصوأ وهو ، بالسنة القياس لتخصيص عملي تعلبيق 
.تممونه الذي 

يجعلونولنا ، تبعا والسنة أصلا القياس جعلكم أنكم ذلك ورجه 
,تبعا والقياس أصلا والسنة الكتاب 

بمارإنما القياس أن على عليهم اممه رضوان الصحابة إجاع ; \ص2 \دك0 
معبالقياس يجنح فلا حجة والعموم ، والسنة الكتاب مجن الخحة فقد عند إليه 

يعرجونولا بالعمومات العمل إل يتبادرون كانوا فالصحابة ، ، ١ وحوله 

•، ربالقياس العموم على المعترض على ينكرون بل الأنيسة، على 
:وأجيب 

منالدليل عدم عند إلا القياس إل بم-ئرون لا أغم استدلالكم ظم أ— 
بالقياسالتخصيصن ق هي إذ ؛ مجسّألتناغتر هذ.ا ولكن ا حق والسنة الكتاب 

.رالنةالكتاب وجود مع به بالأصتا.لأل لا 
ايياققاوموا الصحابة إن ل إؤللافه، على قلتم التاليم.مما ءالم ب- 
٠ا ر العموم بما وخصصوا 

مجاثلث الأم وإعهناء ا ر بالعول المواريث آية عموم كتخصيصهم 

.؟؛، y/xانحمرل ياب ،  yUlrالتْض / انقلر )١( 

•شرحالورفاتلأتنهمكاحصا*آ)٢( 
.'ا/ا<ْ امحمرل لباب )٣( 

اذابنءباسرصي إلا ب بخالق لر عنيم الق رصي المحابأ إجماع م بالعول القول )٤( 
•بميم س الإجماع تحقق م عنيما 

للمهقيالكرى السنن ، ٢ ٠ الدارس،/٢ سنن / اجمايهم ونقل منهم الرواية ق ينغلر 



اسولية^.١^٤ ... يالقيا٠٧ اكنميس لأمم 
____________

ا(را() ب
ص

العلميوجب العام لأن ؛ القياس من أقوى العموم • امحاسر اللي 
.؛ ٣١مخصصا يصح فلا ظي، فهو احتمال فيه الشرعي والقياس القطص، 

ستلأته ؛ متنه ق مجقطوع القرآن أن ؛ الرازي قول منه وقريب 
والمقطوع، الجهات جميع من مفلتون هو بل ، كيلك ليس والقياس ، بالتواتر 
,؛ ٤١ ١١الظنون على راجح 

:وأجيب 

علىالدليل أن إلا والاجتهاد الفلن ؤلريقه كان وإن القياس أن أ~ 

 ^\rللحاكم المستدرك ، ^اrvA/t  ،.سخ؛رة ، \/.مأ'ااقضo\l\r .
بنوعداف عماد بن وضاد الخطاب بن صر ص روي بتي ُا تك الأم إءْلاء )١( 

يهم.الذ رصي سموي 
.ا'الفقهاء وءا«ة الصحابة قول وهو ت الدنمرة ن ااقرافي وتال 
.ا/ا"ْ ٣ الذخترة .\ا\0\ا نمدارزاق الصف ، ١  ٩٢أ/ا الداوس ض / ينظر 

/اكهدن بالماس اثموم صيم اف رصي الصحابآ لتخصثص الأمثلة س بجوعآ بمطر )٢( 
.آ/آآْ امحمول ناب ، ١ آ/آأ الفقه صول اي 

،الأدلة نراطع ، ا/'اآْ للخارى الأمرار كثف ، صاأ'ا الأصول ُ؛زّان )٣( 
،'ا/بمآ امحصول ، ١ i ص١ المرة ،  o1a/yالعدة ، ١  ٢٦/٢الحطاب لأي المهيد 

نرح، آ/ْْآ للا؛رني الممرض ، الوصول غاية ، ا/حخ'ا اللمع شرح 
،v٣٩/. الفته اصول ؤ، الواضح ، ١  ٦٠ص هم١ءر١ت الأنجم ، ا/ْْا القا،آني الض 
فتح، ٢ • ١ ص الفركاح لابن الورنات شرح الساءاتي لأبن الوصول فاية 

•١ ٠ '/،٧ الغمار 

.٤ ٤ آ/ْ ادتماب علوم ق اللماب ، ١ ٠ الكمّالممسم )٤( 



اموليئذرامد ... با1ةرا،س< التضيم 

.را، الماب هذا قا كالعموم نمار ، بصحته مقطوع به اليمل وجوب 
قعنه أثوى الخاصن القياس ل ، أقوى العموم أن التسليم عدم ب~ 

jjLJ  ؛٢١!لحكم.
هوبل يه العمل وجوب ق مظنون القياس أن التسليم عدم ج" 

العملوجوب على أجملوا عليهم اس رضوان الصحابة لأن وذلك ؛ به مقطوع 
به^.

قفآما ، ورودهبأصل هو إنما العلم يميد العام ت قولكم أن ~ د 
احتمال*ع أقرائه استيعاب ق ٠لاهر مجرد هو بل ، ذلك لم نفلا محتملاته 

•لْأ طي وهو المخصص عدم على مي هو إذ ؛ خلافه؛٤، 
القرآنعموم به يخص م مظنون فهر الواحد يخير قولكم يبطل هم~ 

.يه مقعلوع وهو 

ويتركمقلون والقياس ، بما مقطوع فهو الخال باصتصحاب يطل كما 
. ٢٦١للقياس الاستصحاب 

فالفلون، فليان والقياس العام أن تقدير على : عشإ أكادي \دمم 
العاقمجن المستفادة الفلنرن محن وأكثر أقوى النصوص من المستفادة 

.آ/*اآ١ الختناب لأي اكهيد ،  ٠٦آا/أالدة ، ١ ص١٤ التمرة )١( 
.١٤١صالتمرة )٢( 

)٣(

.اللمع فرح ، الأدلة قواطع )٤( 
. v٣٩/. الفته أصول ن الواضح ، ١ ا/أا"أ الوصول فايآ )٥( 
. ٦٦٦١٦ا-لخناب ض المهد ، ١ ٤ محزا اكمرة ، ا/ا'ار'االمع شرح )٦( 



اسوليدطرا،>ق بالها٠٧ اكنميس 

اكلآرإ/

• ٦٢•ر 3ابب

الفلنونمن أقوى النصوصن من السفالة الظنون بأن ليم التعدم أ— 
.؛ ٣١القياس مع الخاص ق ذلك وإنما ، ، ٢١الإطلاق على القياس من المستفادة 

.ار التخصيص مجن مانع غتر الظنون ل التفاوت أن ب— 
بهرًا.التخصيص يجز فلم بالقياس المسخ يجز ل؛ أددال<الأو\نيصةاإ: 

تخصيصوالتخصيص . الأزمان ق تخصيص المسخ أن ت القياس ووجه 
.، ٦١التخصيص اصل ق فاستويا لأعيان اق 

:صه وأجيب 
لضعفه،بالقياس فامتنع ثابت حكم رفع فالمسخ ؛ الزير الفرق بجان أب 

علىيدل أن يجوز والقياس ، بالعموم يرد لر مجا فمعرفة التخصيص وأما 
.ار وإهمال إإءلال والمخ ريان، استعمال فالتخصيص ،، ذلكر

.آ/-ابْ الروضة محصر شرح ،  UY-o/xالا> روضة )١( 
. UrA/Yالا> روضة )٢( 
. ouv/yالروضة محصر شرح )٣( 
. ٣٢ا/أ الحرير سم )٤( 

المدة،  YYn/Yالخْلاب م اكمبمد ،  rh\l\اللمع شرح ،  rk\l\الأدلة قواطع )٠( 
الوصولغاية ، صْخآ الأصول على المروع غريج ، ١٤ص' التمرة ، آ/خا"ْ 
Y'A<\/Y'الممه اصرل ق الواضح ، ا/ا<ا-آ الأصول إل الوصول ، ١ ا/خآ"أ 

.٦٦٩١١الأصول إل الوصول )٦( 
 )Y( الأدلةقواطع
آ/ا-آ١،ا-كئاب لأي الممهد ،  ٦٦٩١١الأصول إل الوصول ، ٦^٢ اللمع شرح )٨( 



اموليئ... ؤالماص التغسيس 

الواحد؛يختر الكتاب عموم مخصيص يجوز لا أنه قولكم من يلزم أته ب~ 
,ا أ به ينسخ لا لكونه 

التععلى والإجماع الدليل لانعقاد امتنع إنما بالقياس النسخ أن ح— 
.ا أ الفل جهة س ٌاغ فلا وإلا منه' 

قشرط هو مجا فكل ، النصوص فرع القياس ; عشا النالث الكل 
لزمالنص على القياص ندم فلو عكس، غر من القياس محا مؤول فهو الخوص 

 f_ ٢ ١ الأصول على الفروع.
:محه وأجنب 

كما، والواضح الخلي بالقياس العام بتخصيص ينتقص هدا بأن أ~ 
ءاربغبرْ خص أن يعد الخفي بالقياس بالتخصيص ينتقض 

هووإنما الأصل عن إعراضا ليس بالفرع الأصل نحصيص ان ب~ 

. Y\<\lrالض امحرل ي صْخآ، الأصول على الفروع كرج 
الخطابلأي الممهد ، )، Ia/yالعدة ،  rk\l\اللمع شرح ، الأدلة ثواطع )١( 

. y'Y'A/؟الفقه وأصول الواضح ،  ٦٦٦١٦
.\ام^الأصول ال الوصول )٢( 

التبمرة،  onA/Yالعدة ،  ٣A٧و٣A٦/١اللمع ،شرح  ٢٠ Y/rوالإرشاد التقريب )٣( 
الفصولتنقيح شرح ، الفصول إحكام ،  Tislvلمستصغى ا ،

الخطابلأي الممهد ، ما/ا'ا' انحمول ،  ٢٠٠ jroilrالنقاب ر»ع ،صأ-أ
الأصغه١نىالنهاج ،شرح ا/ها'أاالوصول نحاية ، ٥ "١ ١ / ١ الول غاية ، ١ ٢  ٩/٢

.اياظر روضة ،  Yk^lrالفقه أصول ق الواضح ، ٤ ١٧/١
الفصولإحكام )٤( 



اسوليةدرامد ع يالخام التخميي حم 
ٍءء-ءءءءصءئعء0ءٍءءص0سءعا

النصيرع لا آخر نص رع فهو ، را، أصله لا المخصوص عن إعراض 
.ا ١ به المخصوص 

لكلزع القياس أن معناه ليس للنص فرع القياس بأن لقول ا ج
.ا ر ذلك لبعض فرع هو وانما ، والسنة الكتاب ل وعموم نص 

بهلأمحا ؛ للكتاب فرع نإمحا الكتاب مع بالة استدلالكم يبهلل — د 
.٢ ١ جائز بالسنة القرآن تخصيص ذلك وعع ، ثبتت 

■ا الواحد بخر القرآن عموم بتخصيص ييهلل كما 
نصوصإما القياس إثبات على الدالة الأدلة أن : عثر \لردا0 

اهءر معاذ وكحديث ا ر ه 7لأبمنر. يناول محائثموأ ؤ تعال كقوله 
بعيدةبعمومات إثباته يمكن إنما وهو ؛جماع أو ، البعد غاية ؤ؛ عمومحان وهما 

يمكنلا هدا وعلى ٢ ١ ه آلئويؤذة سبتل غض ويقبع ؤ تعال كقوله جدأ 

_ّ ، ١٤ص.المرة ، ٣٨٧/١اللمع شرح ،  r-r/rوالإرشاد التقريب )١( 
.الختناب م المهد ، ٥٣٢)/

،>، ta/yالعدة ، ١  ١٤٦/ْالوصول نحايأ ، ١ ٠ -؟/ا انحمول ،  ٣٤'ا/ا الممني )٢( 
الناظرروصآ '  ١٤١Y/،،^( ٠٠٠١٧الهاج شرح ، ٢ • ص؛ الفصول، تشح شرح 

uta/y  ، الفته أصول، ؤؤ الواضحVA^/V  ، الروضة محمر قرحoUr/r .
Y والإرشاد التقريب )٣(  • r/r  ، الناي، رنع . Yoo/r
المعشرح )٤( 
. UfA/Yالا> روضا ،  nx/yالصفي )>،( 
الحشر.سورة س Y آيا ص )٦( 

تخريجه.تقدم )٧( 

 )A( الماء محورة محن ١ ١ ٠ آية من.



موليةأ حراسق  ٠٠.ؤالههاص اكتصيس 

فانبمذا القياس حجية ثبت وإذا ، ٢ ر ضعيفة يعمومات إلا المياس إثبات 
محلل الحكم كإثبات عشر مقدمات على يتوقف بالقياس اكبت الحكم 
والحكم، الحكم ذلك تعليل وصحة ، الك أحكام تعليل وإمكان ، الوفاق 
متناولالعموم ذلك أن بيان وهي واحدة مقدمة فيه بكمي العموم قا اكت 

له.

مقدمةله والعموم ، مشكلة وكلها كفرة مقدماته القياص كان فإذا 
٢٠ ١ أقوى بالعموم اكت الحكم كان واحدة 

هوما على مقدمات أكثر هو ما تقيم لرم النحى على القياس قدم ولو 
ا،لرجوحوتةديم ، مقدمات أكثر هو مما أرجح الأقل فإن ، باطل وهو أقل 

•٢ ١ محال الراجح على 
:ذلك عن والحراب 

بالفلن،عمل به العمل فإن الإُهماع، إلا بالعموم للعمل مستند لا أ~ 
إنماالإجماع كان فإذا ، به العمل وحب لما القاطع الإجماع إل امتادْ فلولا 
.، ١ حجة العموم يكون ألا ولزم ، دوراذلك كان للعمومجات به عمل 

،بالقياس المخصوص التعس غر القياس أصل هو الذي الغصن أن تّ 

ادُالم.عدرحه)١( 
.ادُالممعدرحهمآ/اا''اوآا،'ا)٢( 
الأصولنفالس ،  i\vl\الأصفهاني المنهاج شرح ، ٢ • ٤ ص الفصول تشح شرح )٣( 

o/y 0الحاجب رفع ، ١  ١yo<\lY  ، نحايأالسؤل\or\l  ، ١ا/ْا*أ الوصول نحايأ
. شرحه مع العال( ، ١  ٤٦٧- VKTj VAY/y

.٤٢٨/٢ئرحادُالم)٤( 



اءءُليةذراممق ... وا1ا4واص 

ره.الأصل ض بمقدم فلم 
ليسوهو ، بالكلية أحا.هما إبطال الراد لكن لو قولكم سلم ي ج
.، ٢١- والقياس العام - حميعا فا إعمال بالقياس التخصيص بل كيلك، 

فلامطلقا بالأصعف الأقوى تخصيص جواز عدم قولكم على يلزم د~ 
٠ا بالمفهوم المنهلوق تخصيصي يجوز ولا ، بالسنة الكتاب تحصيهس يجوز 

مقدماتمجن أكر تكون قد تخصيصه يراد الل.ى العام مقدمات أن ه— 
النيوض بيننا الق الومائط كئتر المخصوص اليام يكون بأن وذلك ، القياص 

القياسأصل هو الن.ى العام ويكون ، بالفهم الخلة الاحتمالات كير أو ، . 
٠رلإ الاحتمالات قليل ه الني من قريا 

مقدماتمجن أقوى تكون فقد كيرة لكنت وإن القناس مقدمات أن و— 
للمقدماتمعادلة — كيفياها يب ب— كرها مع تصير بحيت القليلة العام 

.ا ر عليها راجحة أو للعام الي القليلة 
الفلنوان ، العام مقا،مات من أكر القياس مقدمات أن التسليم مع ز— 

ا.ر يجب بل  ljUJلليإعمالا التخصيص لا.بمنع هدا مع لكن يضعف ذلك مع 

.٢ • ٤ ص الفمرل تشح شرح )١( 
.١  ٤٦٧١الوصول نحايأ ، *ا/أْ'االحاجب رفع )٢( 
.١  ٤٦٧١الوصول هايأ ،  ١٠٤آ/ْ الحصر محان ،  Yo^lrالحاجب رغ )٣( 
شرح، ٤ ١  ٨/١الأصفهانى النهاج شرح ، ْ ١٠ ١/١المول ،ايآ ، ١ • مأ/١ امحصول )٤( 

. ٤٢٩ادُالمأا/ا،أأو
.١٤٦٧/١الوصول نحايأ )٠( 

.ءايآالمولا/آمْ،شرحاخماجلأصغهانيا/خاإ)٦( 



ايوليقذرا٥٠٤ ... مالهإص الثلأيهس 

ولر، الإجاع م القياس حجية عر الدليل ; علم اك\>السا الكل 
,ا ر العموم محالفة عند القياس جواز على إّهماع ينعقد 

توأجيب 
؛نصا يكون قد بل ، الإج،اع هو قياس كل دليل أن نسلم لا أنا أ— 

الأصلق عليته على نص الدي والأصل الفرع ن، الوجود الوصف أن ذللث 
حكميالواحد على حكمي : ه لقوله النص إل يرجعان التخصيص ومحل 
—القياس هو الذي — لناص ا-ترجح إن صواهما وما ، ، أالجماعة على 

.ار العتر هو الثلن رجحان لأن اعتباره؛ وحب 

. rii/xاليان شرحه *ع الخاجب ابن مختمر )١( 
يال<حالوني ذلك؛ قال كا ، لهأصل لا الأصولتود يورده الذي اللمثل هذا الحديث )٢( 

.١ ص-اا' القاصدالحنة ق والحاوي ،  ٤٣٧١ا/أ-مأ الخفاء كثف 
سمحامحه والت ، محتدا ثط بمدا ار لر " :  ٢٨٦ص ااء1ااب تحغة ي كض ابن قال 

بالكليةيعرفاه فلم مرارا الدهي اف مد أبا وشخنا الحاج أبا الدين جمال الخاففل 
رواه، ثابت ممحاء ولكن اللغفل هدا يعرف لا ؛ ١٥٧ص المعتم ي الرركشي وقال 

, ٠٠,رثيقة بتت أمبمة عن المتكدر بن محمد عن مالك حلءيثا من والساقي الترمل•ي 
٠واحاِة" لامحراة فول مثل أو واحدة لامجرأه امجرأه'ممولي لمائة فول إغا لفقله أمية وحل.يث 
٠( ٢٧• ٠٦٢)أأ/آْْ المني ي أخمل أخرجه 

حنحال,يث وفال ١( )حمأوْ ١ ٤  a/uاء الشبيعة باب ~~ الم كتاب ~ والترمذي 
صحيح,

(٤٧١ ٩٢)١ ؛ a/uالنساء بيعة باب — اليعة كتاب — والنسائي 
٠( ٢٢) ٩A٢/٢الثعة ي جاء ما باب - اليعة كتاب - الموهلمأ ق وزللي 

٠٣٤Aو٣٤٧/٢المختصر بيان )٣( 



اعولؤةذراسخ ... بالةياعسه 1لإاتءوس 

•، ر نما يكون ند بل الإجماع هو قياس كل دليل أن السليم عدم ب— 
قولومن تعال الك قول مجن مجستبط القياس ; عشإ \كاد\دسا \دك0 

أصلهعلى الفرع يعكر أن يجوز فكيف ، العموعات مجن كثئر ومن ه الرسول 
.ا ر بالتخصيص 

:صه ويجاب 

أصلمجن مستنبط بقياس العموم نحنمى لا لأنا حجة؛ قلتم فيأْأا ليسرإ أ~ 
٠آ حينئذ يالتخصحى أصله على الفرع عكر فما ، آجر 

يديهبئن مجن الباطل يأتيه لا الذي اس كلام القرآن عشر: \ل،لك0 
،الضعيف الإنسان عقل يمرق والقياس حميد، حكيم محن تنزيل خلفه محن ولا 

•، ١ وأحرى بالمتابعة الأقوى أن علم سليم عقل له من وكل 
ياعمالوالستة الكتاب يرد لر لو يصح هذا بأن I عه يجاب أن ؤبمكن 

.مجردا عقلا يكن فلم ، لأمجرهماتنفيذ فهو به أمجرا وقد أمحا القياس، 
لمقلمجعنا كان فإذا الحاجة عند يعمل القياس أن : عشر اإت\رءغ( اا!أدا0 

.للقياس حاجة فلا يشمله، عام 

:وا-يواب 

فإذالفظه، شمله فيما لا بالعموم الراد بيان ل بالقياس نعمل هنا أننا أ~ 

. riv/rالمحمر بجان )١( 

الأصولإل الوصول )٢( 

. ٢٦٩و الأصول إل الوصول )٣( 
.١ْاكسيرهم٩/٢)٤(

.١ ٢٧؟/لأي المهيد )>،( 



اسوليئحر.امق ... بالهياص التيسيعي 

،الش.*ول يه يرد ب أنه علمنا بخصوصه الحكم بمتاول آخر لفظ العام عارحض 
.ءن ها فكدلك 

ض|معموما يتتاوله والعموم ، صربحا الحكم يتناول القياس أن ب— 
.رآ؛ العام على الحاص اللفظ فدم كما العموم على الصريح الخصص 

.الأول للقول دليلا الجراب هن.ا ويمح 
بهالعموم تخصيص يجز نلم ، فيه مختلف القياس عشإ; \اذاساة الكل 

,؛ رالشبه بقياص الدليل الأهلاب أبو وخص 

.١  yu/tالخْلاب لأي، المهطو )١( 
 )Y( امحناب لأي اكؤهيدYU/r \.
ّشرحالاوعا/\،،م'ا)٣( 

هو.الق رسول قال التابص؛ يقول أن •' انحدمح عند والرصل 
٠كان مرصع أي س راوأوأم إمحنادْ ص مقط محا ت الأصولض وعند 
ألغةشرح والتدكرة التمرة ،  ١٩Y'_المل- د.ث؛ق لأبن الاقتراح / ينثلر 

اردود، ١ Y/٩ التوضيح على التلوح 'مّح ' ا/ْآا الراوي تدريب ' ا/أأا 
ؤ YYa/yالروضة مختمر ثرح ، انحط الحر ،  Y٤٦/١والطود 

.امحلابأ/اأاالمهدلأي )٤( 
شبهس فرعه حكم أخد ما ت بعضهم فقال ، حده ؤإ الأصوليون اختلف الشبه وقياس 

.أصله 

قمتله ووحد الأحكام بعض ي الشارع اءترْ الذي الوصف عو ؛ بأنه عرفه وبعضهم 
محلأم•

غمس العلة على اله اشتيوعم والفرع.مما الأصل محن مه جع ما ؛ بعضهم رحعله 
•أخر أنوال وعناك ، منامة 



اعوليدمدرامة ... مالياص التصيس 

:وأجنب 
وجوبعلى أجملنا وإياهم أنا إلا القياس حجية ل الخلاف وع وإن أ— 

الدليل.فذا القول إبطال يصح فلم ، ، ١ به العمل 
تحصيصجوزنا ذلك وٌع الحلة، ق فيه محالف الواحد حٍر أن ب~ 

.ار به العموم 
أبوأجاب كدا ، عندهم ولا عندنا بححة ليس ا،لرمحل الخبو أن -ع— 

.٢ ١ الشترازي إسحاق 
نسلملا ت بقوله حجة ارمل أن )اعتباو ١لأهلاب أبو أجاب بينما 

•" العموم ~ ازّل يعتما ~ به ربممحص ت ونقول الأصل، 
وبئنمحنه الفرق محن الخطاب أبا فان اطلرسل حجية بعدم القول و'ءلءا 

الشرع،قا ححة الشبة قياس جعل من مجع نتكلم إنما نحن بقوله الشبة قياس 
رن." به التخصيص يلزمه فانه 

،الأصول إطراد على حرى إذا يصح إنما القياس أن : \ااهشاا<ن اللي 
منافاته»ع القياس يصح ألا فيجب ينافيه ها والتخصيص ، حملتها س والعموم 
يجزلر لأنه ؛ ضده على الإحماع وجود ُع القياس يجوز لا كما ، للأصول 

٧٠صأ الوصول مفتاح ، ١ ١ أ/ْ السرول تحفة ،  ٠٣/٤التحرير تسم / ينظر 
._iY الاصطلاح إقرانين الإيضاح ، >AU/iالم الكرك ثرح 

.ا/\،\،'ا اللمع ثرح )١( 
.شرحالاوعا/ا،،م-ا)٢( 
.اللمع شرح )٣( 
.\r./xالخطاب م اكلإه؛اد )٤( 



ايولهخذراسه ... إلماص اكنمؤس 

٠هنا ها فكدلك الأصول على 

:وأجيب 
معارضايكون حى بالعموم مرادا كان القياس خصصه ما أن السليم بعدم 

.رآ؛محه داخلا ولا مرادأ يكن لر أنه بالماس محن بل له، ومضادأ له 
يردلر فيما الحكم علة ُه بمللب القياس :  ٧٩٣٥٥٥١١١الاا\حع  ١١٥٥١

مماالعام نحت دخل ومجا ، القياص إل بحتاج لا بحكمه نطق وما ، به نعلق 
علىللنص معارصته عارصه.ممئاية إذا فالقياس ، بحكمه منطوق القياس يخرجه 

.، ٣١به العموم تحميص يجر فلم ، الواجدة العتن 
معيستعمل والقياس ، نص العموم ؛ معاق الابن فول منه وقريب 

•را؛ النص عدم 
:الدليل عن وأجيب 

كالنطقيه منهلوق العموم تحت دخل مجا كل بأن التسليم عدم أ~ 
نطقاكان الخاص به أريد إذا العام فان مجفلنرن أمر هو بل ، ٢ ١ الواحدة 

.، ٦١ليس.ممراي نعلقا.مما وليس القدر بدلك 

.٣٩آ/.الفقه اصول ن الواضح ، \ r-l^الخلاب ض المهد ، \ا\\-0 العدة )١( 
. r٣٩/.الفته أصول ن الواضح ، \ T'I^ا-كناب م المهد ، ْ ٦٨/٢الدة )٢( 
انحمول،  ri^lrالتمفى ، الفصول إحكام مأ/أ*آ، والإرشاد اكتريب )٣( 

. WTol^ازيلر روضة ، ١ \ا0\'أ الوصول غاية ، .١ آ/.
ا/ا-\،آ.الأدلة ثراطع )٤( 
.•i٣ ٢/٣الممغى ، ٢ ٠ ج؛ والإرشاد التقريب )ْ( 
.الا> روضة )٦( 





اعوليةذرامق ... بالهياس اكينميس 

.٢ ١ فلا نحصيصه ويجوز النص~ أي ~ عمرعه فيه مواصع 
.يالكالية للقياس العموم ُرك لو عنكم يصح القول هذا أن ب~ 

وإنالعموم به يخص أن يجوز ، الواحد يخر يطل القول هذا أن ج—— 
,رآ؛رنة أعلى القرآن كان 

.ا ر أصعق لأنحا ؛ الكتاب المنة نخصص لا أنه مجته يلزم كما — د 
الالتعارض محل على دلالته ل العام أن : اا\كماا6 الن\اث ائس 

.مرجوحا أر اويا جمأر القياس على راجحا يكون أن إما يخلو، 
رجبالئانير كان رإن تخصيصه، وامتنع به العمل وجب الأول كان فإن 

الثالثكان وإن ، بالاحر العمل من أول بأحدهما العمل ليس إذ ؛ التوقف 
٠نحصيصد ومحب 

وقوعمجن الظن على أغلب الثلاثة من احتمالتن وقوع أن قا شك ولا 
٠، ل الظن على أغلب به نحصيصه عدم فيكون ، منها واحد احتمال 

:صه ويجاب 

امجا، اسة المفأو المصلحة ق المتساوية الاحتمالات ق يسلم ذكرم محا 
الشرع.مجقاصد إل أقرب الاحتمالات أحد يكون قد إذ يسلم؛ فلا المتفاوتة 

الإلغاءاحتمال على المصلحة ق راجح التخصيص احتمال أن شك ولا 

.>، nU/Yالعدة )١( 

 )Y( العدةo-w/y .
.الماس لأبن الوصول محايآ )٣( 
rialsواكمم التقرير ، ١  ٤٦٤و ١ \اص الوصول هايآ )٤( 



^^ءْئث^^^^!اءقث؛؛ءءعثثءثث
.، ١١ jJLJjdJالترك احتمال وعلى 

تخصيصيجز لر الجلي القياس عليه قدم ما ; والخعمو6 اااا|ه ادلق 
.ا١ الجال كامتصحاب به العموم 

:وأجنب 
إنماالحال امتصحاب فان ت ا ر والاستصحاب القياس يينر بالفرق — أ 

يجزفلم غيره، لعدم دليل هو وإنما نفسه، ل بدليل وليس الشرع، لعدم صار 
القياصفان ؛ مسأكابخلاف به، العمل ق عدمه شرط مجا وجود *ع استعماله 

منهمابالأخص القضاء فوجب الشرع، أدلة محن والعموم الشرع، أدلة يجن 
■لأم"' اض 

وبقياسالواحد يخر يترك الدمحة براءة ق الأصلي العقل حكم أن ب— 
فيهمشكوكا فيصر الحر ورود ُع العمل به بحكم ليس لأنه ؛ الواحد حر 
.ا ١ العموم فكدلك معه، 

يخصه،مجعئ الاسم مجن بنزع أن يجوز لا \ددقالخاسع(واكسرون; 

. ١٤٦٤/١الوصول نحايآ )١( 
قالواضح ، ١ ا-لمملأب لأي التمهد ، ١٤ص.المرة ،  yaaI\اللمع شرح )٢( 

.\< AY/rمفلح'لأبن الفقه أصول، ، r/؟٨٣ الفقه أصول، 
٠معللقا ناقل عنه يفلهر ب عقلي أو شرعي بدليل، لث، التمهو الاستصحاب )٣( 

.٤ أ/م٠ ي ١لكوك، شرح ، _rY اكريفات / بمثلر 
ؤ،الواضح ، ١  y'\/yالخطاب لأي المهد ، ١  ٤١م، التمرة ،  rAA\/المع شرح )٤( 

.\< AY/rمملح لأبن الفقه أصول ،  YA^Irالفقه أصول 
ادصفىم/أإم.)ْ( 



اصولهقذراسق ... بالهيآس اليقمؤس 
—■ءسسرثزا 

.، ر غ؛رْ اسم يه بخص ان يجوز لا فكدلك 
:والخواب 

فلاالمهللق، الحكم علة هو الطلوب فإن مطلقا كان إذا الحكم أن ٢— 
فإنآخر اسم كذلك وليس ، لإطلاقه مسقطة له مخصصة تكون أن يجوز 

. ٧١له محصصا يكون أن فجاز له، محالف المطالوب 

يخصأن ويجوز ، معناء كذلك ه نفيخص أن يجوز لا الاسم ولأن ب~ 
.، ٣١آخر اسما يخص أن يجوز ُاداْ كذلك أخر، اسما 

.، ٤١الحلي بالقياس بالتخصيص دليلهم يطل ح- 
يجعلأن يجوز لا العموم ولفظ ، كلففله العام من المستسهلة العلة د~ 

,ا ر الستتبهلة العلة فكذلك محصصا ءإرْ لفظ يكون أن جاز وإن ، محصصا
لهمحصصا كان فإذا يقتضيه، مجا تقتضي العام عن المستنبطة العلة ه— 

تكونأن فيجوز غيره، من المستتبهلة العلة بخلاف بخالقه، لأمحا علته؛ تكن لر 
.، ٦١محصه علته 

القياص.Jاعتيارسمع بالتفصيل القول : الثالث القول 

.بالحض يجوز ولا الخلي بالقياس العموم تحميص فيجوز 

I الخ،طاب لأي المهد ،  o-w/tالعدة )١(  YU/y
. onU/Tالدة )٢( 

.الدة )٣( 

. ١xa/yا-يئاب لأي المهد )٤( 
.١١٢٨/٢لخءلابلأي المهد )ْ( 
امحنابالمهدلأي )٦( 



ايوليقطرامق ... بالقياص اكنميس 
^^ءسءااااءاأ

٢٠ أ يرهان!لاكئر ابن ونسبة ا ل الشافعية سس يه وتال 

ومال، ار المهاية j كما والجويي ا ر سريج ابن منهم ؛ بهتال وممن 
ا،ُ بعيد غير ذكروه ما أن والمختار ودليله القول ذكر بعد فقال الغزال؛ إليه 

قالبكي به ون، ، ١ الطوق اختارْ كما ، أالخايلة لبعض مفلح ابن ونسيه 
• ٢٨الحاني'علي لأيا المامجع جع 

كمامعللقا التخصيهى بالقول.كتع عنه المشهور خلاف للحيائي ونمته 
توثيقه.تقدم 

٢الخفي والقياس الحلي القياس حد ل اختلفوا القول تجن.ا والقاتلون  ١،

ادمغىآ/7أر١( 

.الأصول إل الوصول ٢( 

،\ا\^0 المرل نحايآ مع الوصول منهاج ، الأحكام أصول و الإحكام ٣( 
.١  lovisالوصول محايآ ، ؟ n/rانحصول 

.افااالءلالبْ/\.٤( 

المنىْ( 

.\<a\Iyالت أصول ٦( 
 )V الروضة مختصر ثرحovilf .
. ٣٩ ifxاللرا*ع الدرر ، آ/أ'حم ادا«ع الغث شرحه، مع الجوامع جع ٨( 
تقطن إل وصعقه قرته باعنجار القياّى نقبتم الأصوليقن عند السهور ٩( 

ضالغارق بمني فيه يمض ان ; صور ثلاث احني كان محا وعو ؛ الجلي امحاص ١~ 
•علها بحع أو علته، على ص أو والخرع، الأصل 

بنمفيها يمطع ل! فعكه t فيه الثلاث الصور هده توجد ب ما وهو ت الخفي القياس ٢" 
فيهامحالف مجستسملة وهي المارق 

اللمعشرح ، ص٦٢ الححاج ترتبما محا المنهاج ا !/٦٧ التحرير تسر / ينفلر 



اسوليقذرامق ... بالهاص الألأسيس 

.الشبة قياس ؛ والخفي العلة قياس هو ؛ الجلي القياس يعضهم فقال 

•الشبة قياس ت والحفي المعى، قياس ؛ الخلي القياص بعضهم وقال 
.بخلافه والخفي ، علته تفهم ما ؛ الجلي أن وقيل 
.بخلافه القضاء ينقض >ا ؛ الجلي وقيل 
ءن.الحكم سماع عند الفهم إل علته تتبادر مجا : الحلي وقيل 
بأدلة؛الخفي دون الجلي بالقياس التخمبص لجواز استدلوا وند 

والخفي، العموم س أقرب وهو قوي الحلي القياس أن •  ١١٩١١١ادينا 
ار ضعيف 

:صه ويجاب 

منلا.بمنع هدا ولكن ، الخفي على الجلي القياص تقوية مسلم أ~ 
فلا، منه أقوى ءيرْ وجد دليل كل نقول أن يصح فلا ، به التخصيص 

به.يخصص 

•وجه كل من أصعق الحفي أن التسليم بعدم ب~ 
الجرالقياس إن قالوا ممن القول بمدا القائالن بعض على البانلأني رد وقد 

. ٢٧ ٠/٤النم الكوكب سرح ٨، ٠ آ/١ 
نقاش،  Y.U/vوالإرشاد التقريب / الخفي والقياس الجلي القياس حد ي بمئلر )١( 

،٥٣\ا.هايأالمول  iXwlYالمسممفى ، Yfn/rالمماب رفع ١، .٥ y/؟ الأصول 
التمر، أ/أ7ْ الروصة مختصر ،  VVy/yالا> روضات ، ١ ا/7ْأ الوصول فايأ 

. YTAl/nالتحرير شرح 
 )Y( اانا> روضة ، المصفى ،  ٣٩ا/• الأدلة قواطعUY-n/Y .



ايوليقذراسة ... يالهيا٥٧ 1لإاتدوس 

بأنأحق العلة وقياس ا' : ممال الشبة قياس الخفي والقياس العلة قياس هو 
قوبلتور.ء-ا ، ونفلر دليل إل محاجة المشرعة العلة لأن ؛ خفيا يكون 

•، لأول بالخفاء لذلك نهي اعتبار رؤلول رجح إل واحتاجت 
.، ٢١العموم من أقوى الجلي القياس أن \سم\لاوأنى: 

؛عليه قوته أوجه من وذكروا 

فإنهالعموم بخلاف الحكم سماع عند العلة فهم الذهن إل بمادر أنه أ- 
•أ ١ العام سماع عند التعميم إل الفهم بمادر ما قل 

كثئرةبخصيمات إليه ويتهلرق ، عنه الخرج بكثرة يضعف العام ب— 
.، ٤١الفلز على أغلب القياس دلالة فتكون 

التحقيقإل الرد عند طائل منه بمحمل لا القول هذا بأن ت عته وثمحاب 

يشتوالعمل ، منهما واحد محن يطلب لا العلم فإن — الجويي يقول ما ك~ 
,ر، منهما واحد بكل 

إلامجفمدة هنا ;التخصيص القول على ص لا انه ; التألت اديال 
,ا ر التعهليل محصية فيه فان عليه العام تقديم بخلاف ، التخصيص محقية 

علىبمي لا الخفي القياس ق وكذلك نقول بأن : عته بجاب أن وبمكن 

. r.U/vوالإرس التقريب )١( 

الوصولمحاية )٢( 

الوصولنحاية )٣( 

. Ur-n/Yروصة؛٧> )٤( 
M٢٦/٢ااتاJخصبتي)>،( 
.١٤٩٦/١الوصول نحايأ )0 



\سوايقجر.امق ... بااهي1،س, الينميص 

.مفسدة ;التخصيص القول 

القياسض باكمحصيص التفريق يبطل ما ^^١ الأصولتئن بعض أن كما 
:ذلك ومن بمما التخصيص حيت من والخفي الجلي 

ولي، ;القياس العمرمات خصمت عليهم اس رصوان الصحابة أن — ١ 
•ا ر وخفيه جليه بغ، تفصل 

•عالجد ميراث الة مق ;القياس الصحابة لتخصيص الخطاب أم ومتل 

إ0ؤ تحال قوله وخص الأب على قياما يشلهم الحد إن : فقالوا الأخوة 

إنيريهآ وهو *وكذأ ما ذْتف ملها احت وإتُ ولت وهُ ليس هلك 1صؤأ 
٠له جد لا أو جد له فيمن عامة الأية وهده ، ١ ه ولن ثا ينش لم 

أيضا،الأية رخص الأنفن حفل مجئل للدكر والحد ينهم م نمن ومنهم 
لهايكن لر إذا كله مالها أخاها أعش ولا الصف الحد •ع الأخت يعهل لر فانه 
•ولد 

الحليبالقياس بخص إنه قال مجن على حجة وهن.ْ " : ١لأهلاب أم ال قم 

.ا ر شبة قياس الصحابة اسعمله الذي القياس هدا لأن الخفي؛ دون 
قه جنمجن الجلي حكم حكه فكان دليل الخفي القياس أن — ٢ 

مجنالخلي حكم حكمه كان دليلا كان لما الواحد كخبر العموم تخصيص 

. y.a/vوالإرشاد الطرب )١( 
الساء.صورة س  ١٧٦آيا من )٢( 

٠امحلlبض المهد )٣(  ١٢٢/٢



٠، أ المتواتر وهو ه جن

ومستخرجمنو\0شن وخفيه القياس جلي كان إذا الانلأنى قاله ما ٣" 
.، أ ثالوه ما وبطل بالأخر جاز بأحدهما التخصيص رجاز ، مجسسطين 

وكيلك، أصله ق مجفلونا كونه مجع العمل يوجب الشبه قياس ~ ٤ 
يالإصقاطأول أحدهما يكن ا قهير منهما واحد ؤ( يتحقق لر ناذا ، العموم 

أم.سااثاني 
الجليالقياس حد ق أنوالهم اضطراب نولهم يضعف مما أن شك ولا — ٠ 

.يصح لا الذي والخفي به التخصيص يمح الدي 

. 4JjLitباJتفصريل،اسبارمس1اث : اثرابع القول 

ثبتتوإن به التخصيص جاز إجماع أو بنص القياس علة ثبتت إن فقالوا 
٠ايخصيهى بجون فلا ، يالاصتتباط علته 

٢.أ الحاجب وابن ، ٢ ١ الامجدي نول وهو 

:هو واحد بدليل لقولهما واستدلا 
النصمنزلة نازلة كانت عليها مجمعا أو مجنصرصه القياص علة كانت إذا 

للإحمالبما التخصيص فامتناع مجتتبطة كانت وإن التخصيص، فيصح الخاص 

٣٩\/' ثواطعالأدلة ، ١ ارْأ ٢ مآ/أ ا-كطاب لأير المهيل ،  ١٣٩ص التمرة )١( 
. Y.A^والإرشاد التقرب )٢( 

.١٢٦و التلخصسمنيآ/ْآا )٣( 
.i ١ ؟/١ الأحكام أصول ق الإحكام )٤( 
.Yirl^المحمر محال ،  ٣٠آ/. الحاجب رنع ثرحه مع المختمر )ْ( 



-بمسمذراط ... اّاص التثعيص 

:والتفصيل 

علىراجحا يكون أن إما التخصيص محل ق العام فلأن ; الإّعال أما 
تخصيصهامتنع راجحا كان فان ، مساويا أو رجوحا أو المخالف القياس 

كانوإن ، الأخر من أول بأحدما العمل فليس مساويا كان وإن )المرجوح، 
٠التخصيص صح مرجوحا 

،بعينه واحد احتمال وفرع مءث أغلب احتمالن وقوع أن يخفى ولا 
.التخصيص بعدم قاتلان هنا والاحتمالأن 

الصورآحاد من صورة كل ؤ، ظاهر العموم أن فهو ت الفصيل وأما 
الراويكدب أو نحصيصه احتمال ياعتيار يكون إنما وؤنشه ، نحته خااة ١wالا

ا.أ جدا كثيرة صعقه فاحتمالأت القياس بخلاف 

وبجابعناسلأل:

إذ؛ ٢ أنراعه وبجمع بالقياس تحميص كل بمع به استدللتم ما أن أ~ 
أنواعجمح على ترد القياس صعق أوجه رمن ، احتمالات مجن ذكر ما أن 

فرق.بلا القياس 

ويكونتعتر فلا مجوثرة غير صعيقة وهي الاحتمالات تتعدد ند — ب 
القول.به يصح قوي واحد احتمال ز الحق 

المؤولنحة ،  Tir^/■المسمر يان ، ٤ ١ ٢ و ٤ ١ y/\ الأحكام أصول ي الإ-ئكأم ( ١ر 
rorlr '٠

٠ ٢٥المؤول-ا/أتحفة )٢( 



ازجالتخمييهى أنمام 1ش تطرق إن : اماس ااثول الف
٠فلا وإلإ ب،لقياس قمميصه 

أوالزدوي ٢ ر المرخمي حكاه كما لأكترهم بل ، للخغية القول وهذا 
.الخصص حد ق وير الخلاف أن إلا 

بمطمخص مواء مهللقا بجوازه لأصحابه القول نسب الأحناف فعض 

أممح"ء■
للعمومالمخصص الدليل يكون بأن مقيدا لأصحابه به نوبعضهم 

.ا ر أبان بن لعيسى ونسبه الحمحاص بكر أبو رجحه الذي وهدا ، ا قهلعيار 
عليهوسعه ا ر منفصل بدليل التخصيص يكون أن الكرخي واشترط 

•ا ل الخنفية بعض 

:أدكهم 
أنإلا له لازما المعي ذلك كان لمعي وضع مق اللفظ \لإااد؛ \االدال 

الرخياصرل )١( 
. ٠٩٠- \اي0 الأسرار كثف شرحه مثر الرئوي أصول )٢( 
الأصولن الخا ، صاآا*ا الأصول منان ، \ i\l\الرخي أصول / اطر )٣( 

معالشاشي أصول ، \ا\\\ للخازي الغي شرح ،  ١Y،><»/Y ،iyUUلضير هزآءا■، 
. ٧٨ص المار ض س ابن شرح ، ا/أأ'ا المحرم ،سير ص1ْشرحه 

•١ •  ٦/١الغغار نح ، ٩  ١/١شرحه ح التلويح )٤( 
.١ -٨٠ ١ ا/ْْ الأصول ن الغصول )٥( 

.نحايآالمول مع الهاج ،  ٤١الأحكامأصول ق الإحكام )٦( 
.شرحاانُلكصي7 )٧( 



اصوليئذرامق ... يالههاعي الثهتصهس 

.، ١١بخلافه القرينة تدل 

المصلعموم يالتخصيص هي كما القرينة بأن ت عته بجاب أن وبمكن 
,بالقياس أيضا تكون 

محاولهما ق يكون أن يحتمل القياس أوجبه ما أن \اعأنى؛ الوكل 
وإنما، العموم صيغة تناوله مجا جمااة ق يكون أن ويحتمل ، الخصوص دليل 

.، ر الاحتمالن أحد بالقياس يرجح 
بالقياسالتخصيص ؤ( يصح عام القول هدا بأن ت عته يجاب أن ؤبمكن 

,به تقولون لا وأنتم وبغئرْ 
ومجملا،بحازا صار التخصيص يحله إذا العام اللفظ أن ادلبملالتأين; 

.، ٣١كالنسخ العموم على دلالته فسقطت 
;عته ويجاب 

علىباق هو بل بالتخصيتض، دلالته نقط اللفظ بأن السليم عدم أ~ 
,، ٤١تحته بقي مجا ل حقيقته 

يجوزلا فالكتاب ، التخصيص ويجوز المسح يجوز لا أن بمع لا ب~ 
٠ا ر به تحصيصه ويجوز الواحد بحثر فسخه 

جعوالتخصيص للفظ، إسقاط فالمسخ التخصيص، يفارق المخ ح— 

. ٩١/١شرحه »ع التلويح )١( 
.و٦٤  ٤٠ص خرحه •ع الخاشي أصول ، ١  ٤٢/١الرخم أصول )٢( 
.١ i ٢ ص التمرة ،  Ty\l\الأصول إل الوصول ، ٣٩ا/• اللمع شرح )٣( 
.١  ٤٢ص التمرة ، ا/أم"ا الأصول إل الوصول ، ٣٩ا/.اللمع شرح )٤( 
.١٤٢ص التمرة )٠( 



اععوليقطراع|مة ... إلها٥٧ 

ار غ؛رْ وبتن محنه 

،الظن إفادة ق متساوئن والقياس العام أصح التخصيص يعد ؛ \اإاراع ١^٧( 
.ا ١ نله ما بخلاف به تخصيصه فصح 

تساويهماله يشترؤل. لا بآخر دلل محصيص أن ت عنه بجاب أن ؤبمكن 
.يالاحاد الواتر تخصيص ق كما بالأدق الأقوى بخص ل ، لفلنية ال 

أي~ عندهم بالقياس تخصيصه يجور فلا تخصيصه عدم حال ل وأما 
التخصيصصحة عدم أدلة عموم محن مبق •كا لدلك وامتدلوا ~ الحنفية 

٠بالقياس 

التفريقصحة لعدم أدلة مهللقا التخصيص بجواز القااااين بعض ذكر وقد 

تذلك ومن ، لا أم قل خص سواء بالقياس العام بخصيص بجواز 

ابتداءجاز به التخصيص ق الزيادة جاز دلل كل أن ؛ \لإاال( اللي 
له.التخحبس 

—تخصصه جاز فاذا ، ٢ ر والاصتدامجة الابتداء ض فيه يسوى أن فوجب 

لحولقز بالقياس تخصيصه جاز التخصيص دخول بعد يالقياص — العام أي 
.٢ ١ محنهما فرق ولا التخصيص 

.١٤٢ص التمرة )١( 

.؟! ١n/Y^ لابن الوصول محايآ )٢( 
.امحلأبآ/ْأالأي التمهيد ا/ْه'آ، اللمع شرح )٠١( 
.tuy\/الأصول إل الوصول )٤( 



ذزاطإّاص اكخميص 

لأنه؛ القياس ايمحصوص العموم نخمحيص جاز إنما • )^( ١٥١\ااودال 
لرالذي العموم ق موجود وهذا ، العام على مقدم نخصوصه الحكم بماول 
ءارعليه يقدم أن فوجب ، التخصيلس يدخله 

مربحه،الحكم يتناول لأنه العموم؛ على الخصوص ندم • لت ١٥١ ١١٥٥١
الذيالعموم ول ، التخصيص ل التدأ العموم مع القياس ل موجود وهذا 
,ا ١ التخصيص دخله 

فىتماوى فإن . انمام باعتبارموة : السائس القوو 
الأقوى.رجح القين غين 

أقوىالعام كان وإن ، به العموم تحميص صح أقوى القياس كان فإن 
.فالوفق اويا نوإن ، بالقياس نحصيمه يصح لر 

ومنهم، به جرم س فمنهم ، الأصئلين بعض التفريق هذا إل ذمحب 
•به بجرم ور متحنه اس 

٢امحصول شارح والأصفهانى ا ١ الرازي الفخر به جزم وممن 

.افهدلأبيسمبأ/ْآا)١( 
. rwlrالض اصول ن الواضح )٢( 
. ٤٢شرحه،ع ،_!( م/؛.١ انحمول )٣( 
فرنل رأس الدين، برهان الغتح أم الحنفي الحوارزمي علي بن عبمدالسد بن ناصر )٤( 

له، ائآومتعفر منة رناته ، الاعتزال إل دامة ، واللغة الغنه ل إمام الأدب، 
.والخران المقدمة 

. ١٩آ/.الخنمة طثات ل المضعة الجرائر ،  y،\/y٢اوبلأء أعلام مم / بمتلر 



اعوليقحرامق ... و1إؤيأهرح ااإانمو،9ميخ 
Issss ٧٨

/ر انموان ق

مذهبإنه ; دقيق ابن وقال ، والقرطي ، ١ م١في اٌسحنه ومن 
)٣(> ا ,
جم

الالستصفى ق عبارته إذ ؛ نظر محل وهر للغزال يعضهم به ون
—عندنا ذلك يبعد لا ولكن القول ذكر بعل قال حيث C له ترجيحه تفيد 

.رْ؛عاما" بقى فيما - أيضا 

:للقول وأيكهم 
أنأمرت " اللام عليه بقوله للقول القراق امتدل ؛ ١^٩١١ \دللألا 

.، ٦١" السرائر يول واس بالظاهر أقضي 

. vvtIyانحط البحر )١( 

.٢ • ٦ ص الفصول نقح شرح )٢( 
. T-Ur'/rانحط البحر )٣( 

،شرح مع الهاج ، ا/ا'ْإا الوصول نحاية ، انحصرل )٤( 
. Yvrlrانحط الحر 

المنىرْ( 

•٢ • ٦ ص الفصول تشح شرح )٦( 
.وبألفاظ.قاريةاللفظ بمذا الأصوليون يذكره والخديث 

لهأثق ولر الأصول، أهل به يلهج ما كمحرا  ١٧٤ص الْلالب تحفة ق كثئر ابن تال 
يعرفهإ و الري الحجاج أبا الحاففل عنه وسألت سند، على 
يقناشتهر حديث هذا الخثر الخثر موافقة ق حجر ابن الحافظ وتال 

الحديثكتب ق له وجود لا " الرار يتول واف " وتكلته والفقهاء الأصولن 
أصللا : قال والدهي فلم!،ترفه، عه المزي ّثل وقد المشورة، الأجزاء ولا المشهورة 



اسوليقذرامق ... بألقيا،ي الت،نميس 

يجبالذي الظاهر هو الظمحن من الأقوى أن : الخديث من الدلالة وجه 
•إليه جوع ار 

:بالخديث الاستدلال عن ويجاب 
والذهي، كالزي الحفاظ من اصتنكره الحديث أن أ— 

•را، حجر وابن والحاوي، 
تعارضإذا نيما — صحته فرض على ~ الحديث مجن الاستفادة أن ب— 

القولعند للترجيح حاجة ثمن ليس ألتنا مون؛ ، أرجحهما فيقدم ظاهران 
٠الدليلتن بئن الحهع وهو منه، ختر هو نقول.تما بل بالتخصيهن، 
مختلمةالعموم مراتب وكيلك مختلفة، القياس مراتب أن : !^ ١٥١اديال

بأرححفالعرة ، القلية ق وتفاوتا والقياس العموم تعارض إذا وجينئد ، أيضا 

أو، ضعيف عموم من الفلز على أغلب قوي قياس يكون أن يعد لا إذ 
فان، ا ١ الأقوى فنقيم ، ضعيف قياس من الفلز على اغلب قري عموم 

.ار فالتوقف وتعادلا ساويا 

سنمكمولعل إل تخصمون إنكم ولفظه أم حد،يث ص صحٍحأ وفدوردمعناه 
•••••"أسمع نحوما على فأتضي بعض من بجحته ألخن 
.اختر ومواضع ( ٦٩٦٧)ح٢\^ry باب - الخل كتاب - الخاري رواء 

•٤ْ( •  ١٥ ٦٢٢^!باافلاهم الحكم باب - القضاة آداب كتاب - وملم 
.١ ١ ار\، ١ ٧ ص الحنة القاصد ، ١  ٧٤ص الطالب تحفة ، \ا0^ا- الحر الحر موافقة )١( 
. ٥٣ا/.الرل غاية ، م/آأْ المماب رفع ، المتص )٢( 
.ا/-'اْ المول غاية ،  Ti^lrالمممض )٣( 



ايولؤقطرِاامق ... ؤالؤياص الثلأءي.س 

:التساوي عند التوثق على الدليل وأما 
لأحدهماترجيحا يوجب ما قياما ذللن، وكون عاما هذا كون ليس 

,ا ر دلالتهما لقوة بل يعينه، 
:الدليل هذا عن ويجاب 

بخيرالعام تخصيص ق القول بنفس تقولوا أن الاستدلال بمذا يلزمجكم أ— 
.ال هنا مجتحهة هي كما هناك مجتحهة الترجيحايت، هذه فإن الواحد، 

يلزملا أنه تقدم وند ، الفلنين أحد قوة على مي هنا ترجيحكم ب~ 
.مجتهأقوى هو U إلا العام يخص ألا 

كمابحصوصها لمسألة يستقيم لا القول بأن القول الأصوليئن، بعض ورد 
•كلي أم هو ال؛لم، انوي رجتح وأنما ، هنا

الالمسالة ق ا،لدام، ق مجدهبا هدا جعل لكن ؛ ا ر الرُاوي قال 
فيماينازع أحد ولا ، المسألة بححوصى له تعلق لا كلي أم فإنه * يستقيم 

. ٢٧" فتأمجله الاستواء عند الوقف ق ولا ^^ ٥١١أرجح من نوره 

. ٣٤المسمى)١( 

 )Y( الأصولy/y ١  ٠١.

اكاهريالرمجاوي م ١نمنلأني السي ال-ايم محي بن مجرّى بن الدا-■،( محي بن محي *ر )٣( 
واكدرصللأنتاء مدى ، والأربءآ وأصوله الغقه ي إمجام ، الدين شمس النافس 
أصولق وألفيه ، الخاري، شرح له ، وثمانمائة وئلأتتن إحدى ستة وفاته ، والتأليهم، 

.وءير*ّاالغقه 

.آ'/\ّ،ما الأعلام ،  YVf/Y_ الدر / ينفلر 
.YnA\*/\<التحرير شرح اكمم )٤( 



اسوليادذرامق ... بالقياس اكميص 

غيرمن ممحرجا ,L±؛A ائقيس الأصل كان إذا : السابع القول 
فاثنع.المبموم ذلك من مخرجا كان فإن جاز< العموم ذلك 

والرداوي٢ ١ مفلح وابن ، ر والرركشي ٢ ١ الرام القرل هذا ذكر 
■ا ل شاقلأ بن إمحاق أبو ومحنهم العلماء لعقس به ون

القولإذ ؛ ارداوي من وئم شانلأ لابن نسيمه أن بملهر والدي 
قكما محعللقا بالقياس يخصص لا أنه المذهب كتب عمد ل عنه المنصوص 

رم.رموالسودة لْ؛والمهءد العدة 

النهايةj الخويي كلام القول هذا على بمخرج أنه الزركشي وذكر 
.٢٨١"آخر مجدها لا للجواز شيدا بملح وهدا " : الزركشي قال م المتقدم، 

ماض الم؛ق أن غئر القول لهدا ~ عليه اؤللعت فيما ~ دليلا أجد ولر 
وىالأقفيقدم الظنيان، بئن الترجيح باب من هو إنما بخص لي رما خص، 

ص.منهما 

٠التخصيص مجن مانع غئر الظنية قا التفاوت أن يقال؛ أن جوابا ويمكن 

.آ/أخ-االهامجع انمث 
٠ rvilrانحط المم 

.اكقه أصول 

التحريرثرح اكمحر 
.العدة 

النفأصول ن اكهيد 
.ا/ا*\،أ المردة 

. rvilrانحٍط الحر 

الحريرسر 



اسوليتحر.امق ... و1لءنياس اكنميس 

بموز^ !دش أرقرآن من أسم ىن أذا ؛ الثأمن 
جاز.غيره من كان وإن بالثياص صييمس 

.، رالخفية لبعض •عزو القول وهذا 
:القول هذا دليل 

.٢ أ جليا ولو !القياس القرآن بمسح ولا ، نح التخصيص أن 
٠والتخصيعص التحح يخن بالتمرنة الدليل هذا على الاعتراحض تقل.م وقد 

العامفي4 تعارض الدى القدر فى التوقف : التاسع القول 
والقياس.

قكما والغزالي ، رن والخويي ، ري الاقلأنى بكر أن مذهب وهذا 
أي؛قول وهو ، ا أ لالكٍااّري الزركثي به ون، ا ر والحول ا ر الستصفى 

٧

. ٢٩٧١اص كشف 

. ryUrم الكوكب شرح ،  n٢٦٩/. التحرض فرح اكمحر 
.\'\ o/yوالارس القريب 

.١ ١ آ/آ الفقه أصول ق التلخٍص ،  ٢٨٦/١البر،ُان 
.ri\lrصفى 

.٢٠٣ص ايخول 
. rvrlrانحط الحر 

الخنأم الدين عماد الغاض الأض، امحري ض بن محمد بن ■ض م والكٍاااهلءّي 
ورووسالعلماء فحول أحد آ والخلاف والأصول الغقه ق بارع محدث فاصل إمام 

العقه.أصول ن وكتاب القرآن أحكام له ائة، رخماربع صة وفاته الأئمة، 
٠ a/iالن.هب شد.رات ا ص٨٨٢ الغتري كدب نبئتن / ينفلر 





أسوليت،دراعت ■■■ وا1،ئياص التضيس 
 ("٨٤

اكومح"راا.

الصحابةعن فيه شت لر انه إل يالتوقف فوله المنخول ؤ، الغزال وعزا 
.>أاإثبات ولا نفي 

وعنه، بالقياس التخصيص بجواز القول أدلة نصب ل ءلمام الدليل ورد 
.عليهم الله رضوان الصحابة فعل 

;بامحور بالوقف القول دفع •يمكن كما 
علىبجمعة الأمة إذ ؛ الواقعية وجود قيل الإجماع خلاف الوقف ~ ١ 
.، ٣١ل اختلفوا وإن ، احدهما

. ٢٤١الدل؛ااين تعطيل منه يازم بالوقف القول ٢- 

.rin/rالتمني )١( 
.٢٥٣ايخولص)٢( 

لأبنالوصول نحاية ،  nylrالمنى ،  uv/xالأحكام أصول ن الإحكام )٣( 
. iwlrالماعاد 

. TtUIrالمفى ، الأحكامأصول ن ١لإحكام )٤( 



اموليقذراعي ••• با1،ئرا،س< التعنميس 

الخافة

قالترجثح ل ُإني ، وأدلتها الأقوال وتأمل الآلة دراصة خلال من 
•الأف إل أخلص المسألة 

القولهو عموما بالقياس والستة الكتاب عموم بتخصيص القول أن ~ ١ 
.تعال اف شاء إن المسالة ق الراجح 

•أمرين ث، سه كان إنما الترجيح أن — ٢ 
.بالقياس بالتخصيص القائلون به اصتدل ما بعص ثوة أ— 

.الأخرى الأنوال أهل يه اصتدل ما عن الإجابة ب— 

مجنذكرته ما كل فليس بالقياس بالتخصيص القول ترجيح مع ٣" 
منهاثلاثة أن أجد أتأملها عندما ولكي ، والإجابة الاعتراض مجن لر ما أدلتهم 

المعارصةمجن - طري ل - وسلمت وقوته الاستدلال ل صحت الي هي 

وص؛

نقلل ، عنهم اس رصي الصحابة فعل هو بالقياس التخصيص أن أ— 
•٢ ر ذلك على إُهماعهم ١لكلوذ١ني الختلماب أبر 

القرصي المحابة أن فيه صك لا فمما الإجماع هذا ل قيل ومهما 
٠والسنة الكتاب عموم لتخصيهس القياص استخدموا عنهم 

بالقياسالصحابة تخصيص ق الأصوليون لها عرض الي الأمثلة وكانت 
جليهالقياس عموم ق كانت بل ، خاص ثياس نوع ل تكن فلم ، عامة 

.\ yy/xص اصول ي المهد )١( 

 )Y( الحثأناء رضت امثالة س نندم محا ينفلر



٠له مثلت وكما وخفيه 

الأدلةكساتر به التخصيص صح به الاستدلال صح لما القياس أن ب~ 
.لا 

وتركجميعا بإعمالها الأدلة ض الجمع هو بالتخصيص القول أل — ح 
.الدإيا|ين لأحد وإهمال إعراض التخصيص 

التخصيصمن المانعة أدلة مجن دليل كل عن التقدمة الإجابة مجع — ٤ 
الكرصي الصحابة لفعل محالفا ~ نثلري ق — ضعيفا القول يكون مهللقا 
عنهم.

قياماأنواعه بعض ق أو مهللقا بالقياس التخصيص .ممتع القول أن ٥— 
الأصولعالماء وخاصة الشريعة علماء قرر لما ؛ مجهللقا متوجه غتر المسح على 
المسخأن الويرة الفوارق أعفلم ولعل ، والتخصيص المخ ب؛ن الفروق من 

وتخصيص، معا للي إعمال والتخصيص اكإياJين لأحد وإهمال إبطال 
.ابئريقع لا ونسخه واقع بالظنون المقطوع 

علىقام قد المص عموم أن الاستدلال هذا تجا يرد الي الالطالف ومجن 
منعأخرجوا من بالقياس الدليل هدا خصوا م التخصيص، مشروعية عموم 

٠أأ إبهلاله على بانململ فاستدلوا النسخ، على قياسا بالقياس التخصيصى 

المفصلةالأقوال أدلة من دليل كل عن المتقدمة التفصيلية الإجابة مع ٦" 
الأقوالهده — نثرى ق ~ تطال إجمالية إجابات ثمن أن غير المسألة ؤ( 

ومنها:

.١ ٢  y/tالمهيد ق الخلاب أم مثل كا )١( 
انحءلادم )٢( 



٦^اموليق ذراهة ... إلفنياس اكنميص 
—ّرثىا 

القد بتفصيل أصحاها بعض قال المسألة ؤ، المفصلة الأنوال بعض أن أ— 
.الأصولية ائل المواقع ل يحقق 

الخفيالقياس دون الجلي بالقياس التخصيص بصحة نالوا الن|ين فمئلأ 

.أصلا بالحفي يقولرن لا منهم كم 
يقولونلا س منهم الشبة قياس بأنه الخفي القياس حصروا والذين 

,يعملونه ولا الشة بقياص 

فيمابالتخصيقس القول إل رجوع هو بل التفصيل لهذ.ا ثمرة خلا وحينئذ 
•القياس من به يقولون 

،محها يضعفها مما منضبهلة غير مضهلربة القملة الأقوال بعض أن ب~ 
عنهمينضبط لر الخفي القياس دون الجي بالقياس بالتخصيص القائلون فمئلأ 
٠القياسبن بؤن التفريق ق أقوالهم كثرت ولذلك ، بينهما الفرق 

إلجنوح أته بحد المفصلون به استدل ما بحموع ق التأمل عند ح—" 
فيقولونمتفاوتة الظنون كانت لما أنه ذلك ؛ وقوته الظن باعتبار التفريق 

.ضعيف هو مجا ق التخصيص وبعدم منه بالقوي بالتخصيص 
الأنه أجل| والخصوص العموم وقواعد الشرعية النصّومإ ق التامجل وعنل. 

التخصيصمجن يمنع لا بالثلنية التفاوت إذ ؛ بالثلنية بالتفاوت التفصيل يمنفيم 
.أصلا 

أدلةظهور وعدم الأدلة تشابك مصدره كان فقد بالوقف القول أما ٧" 
بعمومالقول وتقوية بترجيح مجدفوع وهدا ، بالوقف القائلإن عند القولين أحد 

٠أدلته خلال مجن بالقياس التخصيهن 

الرسالةكتاب قرأت " ؛ سليمان بن الربيع بقول القول اختم ٨" 



اموليةعيرامد ... هألةه1لمح اكفييس 

قالم يصححه كان إلا مرة من فما ، مرةنيفا الشافعي على المصرة 
.كتابه غير صحح كتاب يكون أن الله أن مرة آخر ل الشافعي 

عندين ' وتعال محارك اممه نول لذلك يدل " الشافعي؛ فال 

■ا ر ي .ا لكثءغ أ->تكثا زجدوأفه غيرآش 
٠ربس الحمد 

٠النساء سورة من  ٨٢اية من 

٠يي الشافص الإمام منانب كاب ي الشافعي عن الرمحع ومقوله 



اكه\|سا





اسوليقذراسق ... بالماص الثلاميس 

فهرسااإآ)ان

\دءل،قجا0 روهه\ اوتة

اليمرةسلآر0 

٤٣، ٤٢ ٢٧٠

حماهآق صورة 

٣١ ٩٧ ءاينأهؤوسدئلم|كة 
السا<سلآر0 

٨ ١١ ه ؤ
٢٣،١٣ ٢٥

٣٧، ٣٦ ٥٩ محأسَصأأمله
٨٨ ٨٢ همحقمتجأ أ-ثننث لإحدوأيي عندضرأم ين ن ولوه ؤ
٠٦ ١١٥ ^ؤدبجعمدسؤ،أمحط 

٧١، ٢١ ١٧٦  )j^ ءث|تتايئامارلآولدآقثت ثةقوسلمحول ٢^١
بثاولد وئوبيده-الن 

\هسورة 

٨ ٣٨ هلثنا أد ةمحهل_ثوأ وألتارهد وألكارة ؤ
٣٨، ٣٧ ٤٥ هآلْلتينيل أقث ^١^ محطم ؤ وش ؤ

هيسورة 
٤٤، ٤٣ ١٤٨ هنلآ.'ابادثا محأظأؤقآ؛اقُمحث 

الأم\ف،سورة 
٣٩ ١١ ؤأنئئوا4َمَه



اسوليق ذراصق :ؤكً ... UiiU^JU الخنمؤص

٤١ ١٢

١٠٩ ١٣ 3اوةتيلةاثابحنكرتقكقرماهؤ
سصورة 

٦ ٢٥ ه^^٤ ينك! آلبمئدوi طن ؤ
النلآه0سلآرة 

 ،٧٨ ٥ وئئلوأسه
لدرلآرة\دهألآ

٣١، ١٤ ٣٦ صمح:سمجأشُماؤه
١٤ ٣٦ ؤةُإن؛اه

اللورسورة 

٢ سهَ;إءيم
٣٢ ٦ هقد!ثلأزئأتحءم ؤ

اك؛تإنسورة 

٤٣ ١ هُةوإمحء هزثديأم لاءب' ءامؤأ أل؛ن ؤ؛-آ؛،؛ 
المحرلرسلآر0 

١٢ ٢٠ تثهزآوصنمحو ألَآمي- ثثثا ص ٩
هاكته ويذأتإ؛ميمألقاش 

دلللآ)ةالخهم

٥٦ ٢ ه١لابمتنر فمحل ؤءأعت؛ريأ 
الد؛للأقممورة 

١٤ ٤ هظن بمص أن تحن 



اسولهدعإرامق ... بالهيا٠٧ التغييس 

فهاسا\لآحاس

اسه الخل)؟،

٤١ رش"أجهد "
٧٨ السرائريتول واس أقضي أن أمرت 
٧٩ محنبححته ألحن بعضكم ولعل إل تختصمون إنكم 

بعض"
٠٩ واحدةلامرأة كقول امحرأة قول إنما "

١٤ عام، وممريسمحالة جلد بالبكر البكر 
٥٦، ٤٧، ٤٤ اسبكتاب أحكم قال: بحكم: م "

٠٩ الجماعة'اعلى حكمي الواحد على حكمي ار 
٣٣ محرم"ذي مع إلا ازأة تسام "لا 

٣٤، ٣٣ ١١تستأذن حى البكر تنكح لا  ١١
٤٩ اسكتاب على فاعرضوه عي أتاكم مجا 



ايولية ٤٠٠١^.... يالماص التضيس 

فهإساارآم

الصفخة الفقل اش

٢١ اك؛حصصعلى اك.حاوة إبغاع 
بالقياس

ئ؛لَ..اَ.ااا"ول ءا االَ..>-اات ء اح؛ 

٥١ المواريث"لأية 

وابنوعلي بكر أبو  علىئاط للإخوة الجد سقاط إ" 

٢١ هماس !لأب"

الخطاببن عمر  يبقى•ما ؛■( Jjالأم إعطاء 
٠٢ بنوعبداس وعثمان 

ضسعود

٤١ عباسين عيداس  القياس"فأخطأ إبليس ناس من ول( ا" 
٢٢ ثابتبن زيد  الثجرة"من )الأغصان الإخوة شبيه ت' 
٢٢ طالبأي؛( بن علي  النهرمن بالجداول الإخوة تشبيه 

٢٣ وعليالخطاب بن عمر  علىقياصا اكف على المد د ح" 

وهمدافطال( أيٍر بن 
بوئبن 

٢٢ وزيدالخطاب بن عمر  والإخوةالحد بس م ف

ثابتبن 



اموليئذراط ... بالها٠٧ التغسيس 

اسة (J_v\
٢٧ قاتلابن عمر بن أخمد بن إراهيم 

هانيبن محمد بن أحمد = الأثرم 
٣٣ الجبلقاصي ابن ندامة بن عبداس بن الحسن بن أحمد 
٨٣ البرذعيأو ال؛ردعي الحسلن بن أحمد 
١٧ الُواتيالحسئن بن همدالرحيم بن أحمد 
٧ الرمليحمرة بن أحمد 

٨٣ المّذءيأو الردعي همدالعزيز بن أحمد 
٣• الأسفراييأحمد بن محمد بن أحمد 
٣٣ الأثرمالطائي هاق بن محمد بن أحمد 

الحسئنبن أحمد = الردعي 
همدالعزيربن أحمد ً الردعي 

موسىبن عبداادايم بن محمد = الرماوي 

حستنبن إبراهيم بن لحسغ، اً 
أحمدبن محمد بن أحمد ء الاممراسي حامد أبو 
عليبن حامد بن الحسن = حامد ابن 

٣١ ١^،علي بن ثواب بن الحسن 
٢٧ ترحمته(ل مكيا ر البغدادي الجزري الحسن أبو 
٢٧ البغداديمروان بن علي بن حامد بن الحسن 



اسوليدذرامة ... 4ا1،نياص الت،نميس 

عمربن احمد بن إبراهيم - شائلأ بن الحسن أبو 
٤٧ الخرزقاقحسين بن إبراهيم بن الخسئن 

١٤ اللهريطاهر بن عبا،اس بن طاهر 

طاهربن عبداف بن طاهر = الطري الطيب أبو 
عائلبن علي بن عمر ً عائل ابن 

٣٣ المرقمهران ين عدالحممد ين عدالمللئؤ 

الحسانين عثدالرحيم بن أحمد ْ الراقي 
١٧ الرداويأحمد بن سليمان بن علي 
٨٢ الطريعلي بن محمد بن علي 
٢٨ الحنبليعائل بن علي بن عمر 

عدافبن الحسن بن أحمد ً الخبل قاصي ابن 
عليبن محمد بن علي ً ١لك^االهلبري 

٨• الرماويموصى بن الدا-■،( عبد بن محمد 

١ • الاسكتلورىالحمد عبد بن عبدالواحد بن محمد 

الهمامبابن العروق 

أحمدبن سليمان بن علي - ارداوي 
عليبن الميل عبد بن ناصر - المطرزي 
ميمونبن عبدالحميد بن ءبدالمللئv ء اليموق 

٧٧ المطرزىالخوارزمجي علي بن عبدالميد بن ناصر 



اعولية... الهاص التضيس 

\صهوك\تفهإسا 

١^٠

\س0 سلأ

١١ الاستصحاب

٦ التخصيص

٤٢ الوضعاد ف

٩ القياس

خا'ووا' الجليالقياس 
٦٨ الخفيالقياص 

٦١ الشههمامن 

٢٦ العمليالقياس 

٦١

المرسل



اموليةذرامف ... وا1ةوامب الهجلتمهس 

افراجاطمادإ٩ فهرس 

.القرآن - ١ 

بنالحسين عبداس أبير للحافظ والمشاهير. والصحاح واياكم الأباطيل ٢— 
عبدالجباربن وتعليق تحميق )تّآأهه( الجوزناني إبرامم 

اشديمارس السلمية الجامعة الإسلامية، البحوث إدارة نشر الفرروانى، 

٠١٤.٣ .—

ودلدْ)تاُْ'اه( المكي عبدالكال بن لعلي المنهاج. شرح ل الإبماج ٣" 
الكتبدار العلماء. مجن بغاعة بتصحيح طبع ( ١J،UU رن عبدالوهاب 

ه.١ ٤ ■ ٤ بئروت العلمية. 

الباجيحلف بن سليمان الوليد لأق الأصول. أحكام ؤ( الفصول إحكام ٤— 
الإملامجي،رب الغدار تركي، عبداس وتقدم بتحقيق (، ٥٤٧رن؛ 

-.٤٥١ • ٧ بيروت 

الأمدىالتغلي محمد بن علي أق بن لعلي الأحكام. أصول ق الإحكام ه- 
للنشرالصميعي دار عقيقي، عباسالرارق العلامة تعليق >^، ٥٦٣١رن 

ه. ١٤١٤عام ، ١ ط والتوزيع، 
حزمبن معيد بن أحمل. بن علي محمد لأن الأحكام. أصول ل الإحكام ٦- 

الحل.يت،دار عثمان، حامل. محمود د. وتعليق وتحقيق صبعل. القناهرى(، 

اه. ٤٢٦القاهرة، 

ااعربيبابن المعروف عبدالله بن محمد بكر أيير للأمام القرآن. أحكام ٧— 
١العربي الكتاب دار المهدي،. عبدالرزاق تحقيق ه( ه ٤ رت'*آ 

الصيمرتم(علي بن حبن ءبا.اس لأي وأصحابه. حنيفة أيير أحبار ٨— 



اموليةذرامق ... بالقياس التغصيص 
'ؤي'

. ٢١٩٧٦بئروت \ض. الكتاب دار ^ ٤٣٦)^،

محمدبن علي بن خمد الأصول. علم مجن الحق تحقيق إل الفحول إرخاد ٩- 
بثروت.ايلرفة. دار .( ٢٥١ ه )ت. \ذشولكي 

سليمانالربيع أيٍ( الدين لنجم الأصولية. المباحث إل الإلهية الإشارات — ١  ؛
عاصمأبو للنشر أعل.ه .(، ٥٧١ؤت٦ العلوق عبا..الكريم بن عبدالقوي بن 

القاهرةوالنشر. للهلبامة الحديثة الفاروق دار تهلب، بن عباس بن حن 

٥١٤٢٤.

مليمانالوليد .لأي الدليل مجعى ق والوجازة الأصول محعرفة ق الإشارة — ١ ١ 
علىمحمد ومليق؛ وتحقيق دراسة ه(، ٤٧٤)تالباجي حلف بن 

.٥١٤١٦الكية الكية فركوس، 

البندريحسين بن محمد بن علي العسر ابر البندري. أصول - ١ ٢ 
الأسرار.كشف شرحه مع مجعلبوع (، ٥٤ ٨٢رن 

رنالمرخي سهل أي بن أحمل. بن محمد بكر لأي المرخي. أصول " ١٣
بقرون.المعرفة، دار الأفنان، الوفاء أبو أصرلة حقق (، ٩٥٤ ' 

الشاشيإسحاق بن محمل. بن أحمد علي أي الشاشي. أصول " ١٤
دارالفرفور، الدين ول للدكتور الثّاؤ، شرحه عع مهلبوع ( ٥٣٤رزإ 

١٥ ١٤٢٢دمشق الفرفور. 
حققهه( ٧٦٣رتالقل.سي مجفلح بن محمل. الدين لشمس الفقه. أصول " ١٥

السكان،مكبة المملحان، محمد بن فهد د. له وقدم عليه وعلق 
ه. ١٤٢الرياض. 

الرازيعلي بن أحمد للإمجام الأصول. j( الفصول المسمى الفقه أصول " ١٦
نشرالنشمي، جاسم عجيل د. وتحقيق دراسة (، ٠٥٣٧ رن ماص حل١ 



.— ٥١ ٤١٤بالكويت، الإسلامية والقرون الأوقاف إدارة 
الزرعيسعد بن بكر أي بن نحمد الُالئن. رب عن الوسن إعلام - ١١^

أبوعليه وعلق له وقدم قرأه ( ^٠١١٥رن الجوزية نيم بابن العروق 
اليمامالجوزي• ابن دار سليمان، آل حسن بن مشهور عميدة 

بئروتالعلم. دار الزركلي• محمد بن محمود بن الدين لخم الأعلام. - ١٨
.٣١٩٨.

الل.هلويمحمد بن محمود النار. أصول إضاءة ق الأنوار إفاضة " ١٩
الرشد.دار حنفي، عبدالواحل. محمد خالد د. تحقيق ٨^، ٩ ١ رن 

ه. ١٤٢٦الرياض 

المدلمح( بن وهب بن علي بن غمد الاصهللاح. بيان ؤ، الاقتراح — ٢' 
مطعةالدوري. عبدارحمن بن قحطان وتحقيق دراسة (، ٥٧٠رن؟ 

.بغا-اد الإرشاد. 

بنمحمد الدين لشمس الورتات. ألفاظ حل على الزاهران الأنجم - ٢١
عبدالكرمأ.د. عليه وعلق وحققه له ندم هآ ٨٧١ر>ت،١لارديني عغمان 

ه. ١٤٢٠الرياض الرشد. مكتبة النملة، علي بن 
محمدلأي الْمهي. الأصول الجدل ؤ، الاصطلاح لقر١نين الإيضاح — ٢٢

عليهوعلق حققه ه( ٦٥٦رتالحنبلي الجوزي بن عبدالرخمن بن يوسف 
ه.١ ٤ ١ ٢ الرياض العييكان. مكتبة دحان. المحمد بن فهد ح. له وقدم 

بمادربن اس عيد بن محمد الدين ليدر الفقه. أصول ق انحيط البحر - "١٢
طحالأشقر، سليمان بن عمر د. بتحريره قام (، ٥٧٩٤رئتاالزركشي 

.اه ٤ ١ ٣ بالكري>ت، الإسلامية والقرون الأوقاف وزارة 
نشررتاا7بهإ كئم بن عمر بن إسماعيل الفداء لأي رالهاية. الا-اية - ٢٤

٠الرياض الفلاح. مكتبة 





اموليق... يالههاص الهجتسيمح ر^^^^^^ٍءءوءءءٍوٍءأئءسصءأعا 
البخاريإيراهم بن إسماعل بن محمد عبداذ لأي الكبير. التاريخ - ٣٣

الكتبة مومخان، عبدافلعيد محمد د. مراقبة نحت طع ؟هدآ  ٠٦رن 
بيروت.الممافية، 

)تالشهمازى على بن إبراهيم إمحاق لأي الفقه. أصول ؤه التمرة -  ٣٤
لممس،الفكر، دار همتو، حسن محمد د. وحققه شرحه ( ٥٤٧٦

.٥١

الخمئنبن همدالرحيم الدين لزين العراقي• ألفية صرح والتذكرة التمرة — ٣٠
٠بيروت العلمية. الكتب، دار ٨( • )ت٦ العراقي 

لأيالأشعري• الحسن أي الإمام إل نسس—، فيما اجلفتري كذب س؛ز، — ٣٦
عي، ٠٧١)ت الدمشقي اكر عبن اف همة بن الحسن بن علي القاصم 
ه. ١٣٩٩بيروت اليري. الكتان دار القدمي. بنشره 

سليمانبن علي الدين لعلأء الفقه. أصول )، التحرير شرح التحبير - ٣٧
د.و الراح محمد بن احمل دؤ وتحقيق دراسة رته\،مهآ ا،لرداوي 

مكمحة، الج>ريز، همداس بن همدالرحمن د• و القرد محمد بن عوض 
—٠١٠ ٤٢الر1ضاالرضي. 

لكمالوالشافعية. الحفية اصهللاحي ب؛ن الجامع الفقه أصول ئ التحرير — ٣٨
الشهئرالميواصي مسعود بن عيدالحعيد بن عيا،الواحد بن محمل، الل،ين 

تيسيرشرحه مجع محلبع ه( ٨٦رزاالحنفي الأّكنالمري  ٢١٠٠بابن 
١٥ ١٣٥١مصر وأولاده• الحلي البال مجصهلفى مطعة التحرير. 

الأرمويبكر أي بن محمود الدين لسراج امحصرل. من التحصيل - ٣٩
ةمنصزنيد• أبو ءلي^ عبل|الحميل• أ.د. وتحقيق دراصة هآ ٦٨٢رت

١.٥ ٤ • ٨ بيروت الرسالة. 



اسُليقجراّق ■■■ بالخياص التغييي 

ينمحمد بن أحمد جعفر لأيٍ( الاثار. مشكل شرح بترتيب الأخيار محفة — ٤ • 
دارالرباط، محمود خالد وترتيب محقيق ( ١٥٣٢ )ت الهلحاوي ملامة 

ه. ١٤٢الرياض.بلنمية. 

إسماعيلالفداء لأق الحاجب. ابن مختمر أحاديث .كعرفة الهيالب محفة — ٤١

بنحميد بن الغي عبد وتحقيق دراسة (، ٥٧٧)تءكشر بن عمر بن 
ه. ١٤٠٦المكرمة مكة جراء، دار الكييسي، محمود 

بنبحتي زكريا لأيا السؤل• منتهى مختصر شرح ق الويل تحفة " ٤٢
خبيليالخستن بن الهادى د. وتحقيق دراسة ( ٥٧٧٢)تالرهود مجرّى 

اتللدراسالبحوث دار منشورات مجن القيم، الأخضر يوسف ود. 
ه. ١٤٢٢المتحدة العربية الإمارات بدولة التراث وإحياء الإسلامية 

الصديقيمحمد بن لعبدالف الفقه. أصول ل اللمع أحاديث تحريج - ٤٣
عبدالرحمنيوسف د. عاليه وعلق أحادثه خرج الحسيي، الغماري 

٠٥ ١٤٠٠بثروت، الكتب، لر عا الرعشلمى، 
١^^أحمد بن محمود الدين لشهات الأصول. على الفروع تحرج " ٤٤

الصالح.أديب محمد د. حواشيه وعلق له وئل.م حققه ه( ٦٥٦)ت
.الرياض العبيكان. مكتبة 

١نمينحلال للحافظ الواوي• تقريب شرح ق الراوي تل'رب " ٤٥
أصولهوراجع حققه ( ١٥٩ ١ )ت السيوؤلي بكر أي بن همدالرحمن 

.٥  ١٣٨٠القاهرة الحديثة. الكتب دار عبداللهليف. عبدالوهات 
بنمحمد اللءين لبدر الفقه. أصول ق الحوامع بجمع السامع تشنيف — ٤ ٦ 

ينموصى أ.د ودراسة تحقيق ( ٥٧٩)زإ الرركشي هادر بن عبل.اس 
بالرياضالشريعة كلية دكتوراه. رسالة فقيهي، مجرمي بن على 
.٥١!•إ 



اسوليدعدرامة ••• يالقيا٥٧ اكنميس 

الكتبدار Aي. ١ رتاُ الجرجاني محمد بن علي للشريف الممريفات• " ٤٧
.اه ٤ • ٣ بيروت العلمية. 

كئئربن إسماعيل الفداء ايئ الدين عماد للحافظ العظيم. القرآن ير نف— ٤٨
الرياحسالكتب. عال؛ دار البا->ئين، من بحموعة تحقيق ^ ٧٧٤رن

اه.٤٢٥

الرازيعمر بن محمد الدين فخر للإمام الغيب. ومفاتيح الكبير النفير — ٤٩
.بيروت الفكر. درا 1ه( • )ت\* 

جزيبن أخمد بن محمد القاسم لأي الأصول. علم إل الوصول تقريب — ٥> 
بنالمختار محمد دب ودراسة تحقيق ^ ٧٤)'--،١ المالكي الهمُاًلي الكني 
.ه ١  ٤٢٣اخقق الماشر الشميطي. الأمئن محمد 

الباقلأنيالهليب بن محمد بن بكر أي للقاصي والإرشاد. التقريب - ٥١
زنيد،أبو علي عبدالحميد د. عليه وعلق وحققه له قدم ( ٠٠٥٤  ٣١٠٠)*

;.٥١ ٤١٣الرسالة موسمة 

محمودبن محمد الدين لأكمل الرئوي• ادم الإّفمحر لأصول التقرير " ٥٢
حامد،صبحي عبدالملام د. وتعليق ودراسة تحقيق هآ ٧٨٦ؤتالبابرل 

الكويتبدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة مهلبوعات مجن 
٠١٤٢٦ —.

الحاجأُإر بابن الشهير محمد بن خمل التحرير. شرح والتحبير التقرير — ٠٣
دارعمر• محمد محمود عبداس وصححه ضيعله ( ٠٨٧٩رنالحلي 

١٠ ١٤١٩بحروت العالمية. الكتب 
الدبوسيعمر بن عبيدالف زيد لأي الفقه. أصول ل الأدلة تقويم —؛٠ 

مكةالبازء دار تورع الميس، خليل الشيح وحققه له قدم ( ٠٤ ٣٠رن 



اصوليق... ؤالهياص اكنميس 

—. ٥١٤٢١الكرمة 
شهابالفضل لأي \ذكبم. الراقص أحاديث نحريج ل الحبتر التلخيص — ٥٥

من( ٥٨٥٢)تالعسقلأني حجر بن محمد بن علي بن أحمد الدين 
ه. ١٤١٧المكرمة مكة الباز، دار متشورات 

بنعبل.المالاك المعال أيٍر الحرمين لإمام الفقه. أصول ي التلخيص كتاب " ٥٦
التسليجولر عبدالف د. تحقيق ، ٥٤٧٨)^،الجويي يومنا بن عبداس 
٥. ١٤١٧المكرمة مكة الباز. دار مكتبة العمري، أحمد وخبير 

الكلوذاقالحسن بن أحمد بن محفوفل الفقه. أصول ل التمهيد - ٠٧
أبومحمل مجضا| ئ. ودراصة بتحقيق والثاني الأول الحزء هآ ٥١)ت* 

بنعلي بن محمد ؤ د ودرامة بتحقيق والراح الثالث، الخرء عمشة، 
الإملاض،الترامث، وإحياء العلمي الحثا مركز مجطرعات، من إبراهيم، 

المكرمة.مكة القرى، أم بجامعه 
الحزلأبي الموضوعة. الشيعة الأحاديث عن المرفوعة الشريعة تنزيه — ٠٨

وعلقأصوله وراجع حققه )تّاآُ؟ه( الكتانى عراق بن محمد بن علي 
مكةالباز. دار الصديق. محمد وعيالك عبداللطيف عبدالوهاب عليه 

٠ ٤٥١ • ١ المكرمة 

العسملأنيحجر بن علي بن أحمد الدين لشهاُجا التهديما. همدب — ٥٩
أبادبحيدر الفلاُية العارن، دائرة محلبعة عن مصورة ( ٥٨٥٢)^،

الهد.الدكن. 

تحقيق)ت.لامآهؤ( الأزهري أحمد بن محمد منصور لأي اللغة. هدب - ٦• 
,والترجة للتأليف المصرية ااا.ار هارون. لأم ءبا-.اإ

محمودين مهود بن عبيدالك الشّريعة لصدر التتميح. لمكن التوخ1ّيح — ٦١
التوضيح.على التلويح شرحه مجع مطبوع (، ٥٧ ٤٧)^،

الحسييمحمود بن أمجين محمد التحرير. كتاب شرح التحرير تبحر — ٦٢





لهداسم ذرامد ... بالهياص ا1ثاتصيما 

٠يالرياحض الشريعة كلية عن مجاجستقر رمحالة الرزوقي، محمد 
 •v ~ الحراق تيمية بن عبدالخليم بن لأحمد على الرد(Ao ٥٧٢)

.بيروت المعرفة. دار 

أحمدبن محمود بن محمد الحاجب. ابن مختصر شرح والنقود الردود — ٧١
بنجنب تر د• و العمري صاغ بن فيمحل تحقيق ه( ٧٨٦)تالاترتي 
٠٥ ١٤٢٦الرياض الرشد. مكبة الدوسري. ربيعان 

تحقيق؛، ٥٦٨)ت٤ ^٠١^، ١١الرص بن أحمد الدين لشهاب الدخ؛رة. — ٧٢
م. ١٩٩٤بئروت الغرب. دار حجي. محمد 

السمكيعلي بن لعبدالوهاب الحاجب. ابن مختصر عن الحاجب رفع — ٧٣
أحمدوعادل معوض محمد علي / ودراسة وتعليق تحقيق (، ١٥٧٧ )ت 

•٥ ١ ٤ ١ ٩ بتروت الكتب• لر عا عبدالموجود، 
طلحةبن علي بن حسين علي لأي الشهاب. تنقيح عن النقاب رفع - ٧٤

ثالمراح محمد بن أحمد د. تحقيق ، ٥٨ ٩٩)ت شاري الشر الرجراجي 
٥. ١٤٢٥الرياض الرشد. مكتبة الخبرين، الله عبد بن عبدالرحمن د• 

قيامةبن محمد بن أحمد بن الك لعبد المناظر. وجنة الناظر روصة — ٧٥
مكتبةالنمالة، على بن ١لكريم عبد اللءكتور تحقيق ، ٥٦٢ا )ت المقدصي 
•الرياض الرشد. 

محمودالفضل لأيير ١لثانى. والسبع العظم القرآن تفسبر ق المعال( روح — ٧٦
.بيروت ااعربي. التراث إحياء دار ،، ٥١ ٢٧• )ت الألوسي شكري 

الجديحميد بن عبدالله بن نحمد الحائلة. ضراتح على الوابلة المحب — ٧٧
زيدأبو عبدالف بن بكر د. عليه وعلق حققه ، ٥١ ٢٩)زه لكي ام 

١ه. ٤١٦بيروت الرسالة. مؤسسة ااعثيم^ن. سليمان بن عبدالرحمن ود. 



نحمدالأمة• على السيئ وأرها واطلوصوعة الضعيفة الأحاديث سلساله — ٧٨
الرياضالمعارف، مكنية (، ٥١ ٤٢رن« الألاني الدين ناصر بن 

أ-أاه.

حمقه( ٥٢ ٧٥رن السحستاني الأشعث، بن مليمان داود. أي منن — ٧٩
.- ٤٥١ ١ ٩ جده القبلة، دار ^l•^، محمد الحافظ بأصل وقابله 

الترمذيسررة بن عيسى بن محمد عيسى أنجا الترمذي. سنن •٨- 
عبدالباقي،فواد ومحمد شاكر أ-حمو وتخريج تحقيق ه(، ٢٩٧رت

. ٥١٢'٩٦القاهرة — الحلي الابى مجصهلفى مكتبه عطرة، وإبراهيم 
ُطوعه( ٤٥٨رتالبيهقي علي بن السن بن لأحد الكرى. السنن - ٨١

بتحقيقأخرى ،وطبعة بروت الفكر، دار النقي، الحوهر صرحه مع 
٥. ١٤٢٤بثروت العلمية الكسس، دار عقنا. ءبل|القادر محمد 

ورقمهبه اعتى النسائي، شعيب بن أحمد عبدالرحمن أيٍر ائي. النصتن — ٨٢
حلبالإسلامية. المطوعات غدة. أبو عبدالفتاح فهارمه ووصع 

.٥

الذهيعثمان بن أحمد بن محمد الدين لشمس النبلاء. أعلام ّمِ — ٨١٠
بيروتالرسالة، ة مجوساغققان، من خماعه حققه ٥(  ٧٤٨رت

.—٥١

العمادبن عيدالحي الفلاح لأي ذهب. من أخيار ؤ، الذهب شدرات — ٨٤
بيروت.المسيرة. دار ١( • رت؟خ الحنبلي 

ه(٧٩١رتّالتفتازاني عمر بن الدين لسعد التوضيح. على التلويح مرح — ٨٠
العصرية.الكتبة الماجد، وحسين الماجدي نجيب عليه وعلق راجعه 

ه. ١٤٢٦بيروت 



ذراطاّاص اكضيص 

الدينلشهاب الأصول. من امحصول اختصار ق الفصول تنقيح شرح " ٨٦
عبدارووفؤله حققه ^ ٦٨٤)تالقراق، الرص بن أحمد العباس أر 

.—  ٥١٣٩٣وبئروت القاهرة الفكر. دار سعد، 
هه،١ زن؟ البغوي مسعود بن الخسين محمد أيير االآمجام السنة. شرح " ٨٧

الإسلاميالمكتب الأرناووط، وشعيب الشاويس زهير تحقيق 
>إاه_.>

بنأحمد بن حمن بن ليوسما الأصول. علم إل الول غاية شرح - ٨٨
بنأحمد وتحقيق دراسة آم ٠ )ُ—او المثري بابن الشهور عبدالهادي 

ه. ١٤٢١بيروت الإسلامية. الثّائر دار العتري، طرقي 
المعروفالفتوحي عبا.ااحزيز بن أحمل. بن محمد اكر. الكوكب شرح — ٨٩

مجنحماد، نزيه ود. الزحيلمي محمد ئ. تحقيق )تأب؟ه(، الجار بابن 
أمبجامعة الإسلامي الرايثا وإحياء العلمي البمصثا مركز مجهلبوعاُت، 

.المكرمة القرى.يكة 

الشيرازييوسف بن علي بن إبراهيم إّحا3ا لأي اللمع. شرح -  ٩٠
دارتركي، عبدامحيد فهارسه ووضع له وقدم حققه )تآُلأأه(، 

—.١ه ٤ ٠ ٨ بيروت الغرب، 

ءبو\ء.•؛بن عبدالقوي بن سلمان الدين لجمم الروضة. مختصر شرح — ٩١
ةمومالتركي، عبدامحسن بن عبدالئه د. تحقيق هآ، v١٦ؤمناالقلومحا 

ه.١ ٤ ١ ٠ بيروت الرسالة، 

الفهريمحمد بن عبداف اكلمساني الفقه.لأبن أصول ق لر المعا شرح — ٩٢
عاليمعوض، محمد وعلي عبدالموجود أحمد عائل تحقيق رُت،أأآ"ها 

.اه  ٤١٩بيروت، ااكت>سا، 



اعوليقجراسم ••• الهيأص التضيس 

الأولالخرء -( ٠٧٧٥)^،اكاءآيز بن أحمد بن لصور الغي. شرح " ٩٣
يالرياحسالشريعة كلية من دكتوراه رمالة العتق، معتق مساعد تحقيق 

'ه.

عمرمحمد بن عمر محمد أيٍر الدين .لجلال الفقه أصول ل الغي شرح " ٩٤
مكةالكية. الكتبة يما، مثإلهر محمد د. تحقيق ؤتا؟أُهآ الخبازي 
ه. ١٤٢٦الكومة 

الشهئرعدالعزيز بن لعبداللهليف الفقه. أصول ل الأنوار مجنار شرح " ٩٥
٥—١  ٤٢٤بئروت العلمية. الكتب دار )تهم\،ه( ملك بابن 

الأصفهاد•عدالرحمن بن محمود الدين لشمس المنهاج• شرح " ٩٦
المملة،على بن ءباJااكريم د. عليه وعلق وحققه له قا،م ( رت؟إماه 

ه.١ ٤ ١ ٠ الرياض الرشد، مكتبة 
المعروفالفزاري إبراهيم بن عدالرحمن ال"ين لتاج الورقات. شرح " ٩٧

دارالهاجرى،، حّافي سارة وتحقيق؛ درامة ٦^ ٩ ٠ )ت الفركاح بابن 
ه.١  ٤٢٦بيروت الإسلامية. المشار 

حجةللشيخ المحليل. ومسالك والخيل الشبه بيان ق الغليل شفاء " ٩٨
مجقلبعةالكميسي. حمة. د. تحقيق 0آ ٠ رت٠ الغزال، حامحل• أي الإسلام 

٠٥١٣٩.بغداد الإرشاد. 

فتحشرحه مع مجهلبرع اJخاريا، إسماعيل بن محمد البخاري،. صحيح — ٩٩
الرياءسالملام. دار عبدالباقي، فزاد محمد بترقيم حجر لابن الباري 

.٥١

ابوريالنبالقشتري الحجاج بن لم جمالسن أيؤ؛ لم. مصحيح — ١ • •
الفكر.دار عبدالبافي، فزاد محمد وترنيم وتصحيح تحقيق ( ٦٥٢ ١ )ت 

ه. ١٣٩٨يرون 



امولية... بالقاص اكنمهم 

١ اليقتليحماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر لأتجا الكار. الضعفاء - ٠١
الصميعي,دار السلفي. عبدامحيد ين حمدي تحقيق رت'*آ'آمآهآ 

ه. ١٤٢الرياض.

١ عبدالرحمنبن محمد الدين لشمس التامع. القرن لأهل اللامع الضوء " ٠٢
٠بتروت الحياة. مكنية دار منشورات محن ^ ٠٥٩ ٢ رن الخاوي 

السيوطيبكر أي بن عبدالرحمن الدين لجلال الحفاظ. طبقات — ١ ٠ ،٣ 
دارالكتبالعلماء. مجن لجة أعلامه ونحبط راجعه وه(  ١١)ت 

.٥١٤٠٣بئروت العلمية. 
الجبليالفراء خلف بن الحسان بن محمد الحقن لأي الجابلة. طبقات — ١ ٠ ٤ 

٠بئروت ايرفة- دار أي؛على. بابن المعروف 
التميميعبدالقادر بن الدين لتقي الحفية. تراجم ذ السنية القلقات - ١ ٠ ه 

٠١ رن الغني اللءاري  ٠ دارالجو. محمد ءبل.اافتاح د. تحقيق ( ١
٠٥١٤١الرياض ارفاعي.  ٠

١ بكرأي الحافظ للإمحام الترمحذي. صحيح يشرح الأحوذي عارضة " ٠٦
الشيححواشيه وضع ٠(  ٤٣)'-؛؛،الحري بابن ١لموف عيالك بن محمد 
أخرىوسخة ه،  ١٤١٨المكرمة مكة الباز. مكتبة مرعشلي. جال 
بيروتالتراث إحياء دار البخاري. هشام الشيخ إعداد 

البغداديالفراء الحقن بن محمد يعلي لأي الفقه. أصول ق، العدة " ١ ٠ ^١ 
سرعلي بن أحمل. د. نصه وجرج عليه وعلق حققه ، ٥٤٥رئتاه

.- ٤٥١ ١ ٠ الرياض المباركي، 
١ الحوزيبن علي بن لعيدالرحمن الواهية. الأحاديث ل المتاهية العلل " ٠٨

الناشر،الأثري، الحق إرشاد الأستاذ عليه وعلق حققه (، ٥٥٩رن/"
لاهور.السنة. ترحمان إدارة 



اسوليحذرامح ••• باليجايمح الياثميس 

بنممموو صالح أي الأئمة نخر الأجل للإمام الأصول. j( الغنية — ١ ' ٩ 
د.وتعلق تحقيق -( ٩٥٢ ' )ت الّحمتانى جعفر أي أخمد بن إسحاق 

.— ٥١ ٤١'البورنو.ط احمد ين صدني محمل. 
بناحمد زرعة أق الدين لول الجوامع. جمع شرح الهامع الغيث - ١١•

حسنعاصم أبو به اعتى .( ٥٨٢٦)تالعراقي الحسئن بن مدالرحتم 
اه. ٠٤٢ القاهرة الحدية. الفاروق الناشر قطب، بن عباس بن 

عليبن حن بن صديق الطب لأي القرآن. محقاصد ق البيان فتح — ١ ١ ١ 
وراجعهله وتدم يطعه عي ( ٥١ّ؟ ٠ )*-^٧ البخاري الشرجي الحسين 
بيروت.العصرية. ا،لكتة الأنصاري. إبراهيم بن عبداف 

نجمبابن الشهر إبراهيم بن الدين لزس المنار• لشرح الغفار نتح ١-  ١٢
٠ه  ١٤٢٢بيروت — العلمية الكتب دار (، ٥٩٧رن« 

بن.نحمل، التفسير علم مجن والدراية الرواية ني بغ، الجامحع القدير فتح — ١١٣
الحلي.الباي محصهلفى مجعليعة ( ٥١٢٠•رن الشوكاني محم،، بن علي 

القاهرة.

البغداديالخطب ثابت بن علي بن أحمد بكر لأي وا،لتفقه. الفقيه — ١١٤
الجرزي.ابن دار العزازي، يوصف بن عائل حققه ه(، ٤٦٢رت

.— ٥١ ٤١٧الدمجام 

الأيماصيمحوصى بن إبراهيم إصحاق لأي الروائي؟ شرح الفوائد - ١١٠
كالئةماجستير. رمالة العويد، محمل. بن ءيل.ارعريو تحقيق •٨( رن؟ 

.٥١ ٤١٣بالرياض الشريعة 

عبدالشكوربن الدين محب اإثبوتا. لم جمبمرح ١لرحمورثا فواتح — ١١٦
للغزال،التصقي كتاب أمقل ل مجلجرع آه(، ١ ١ )ت؟ البهاري 



امولهة ٤٠٥١^.... بالماص التضيْي 

.يرون العلمية, الكتب دار 

٨(١ رت7 المهروزآبادي يعقرب بن محمد الدين محي انحيط. القاموس — ١١٧
.ُموت الكتب. لر عا 

عبدالجباربن محمد بن منصور المفكر لأن الأصول. ل الأدلة قواطع — ١١٨
الحكميحافظ بن اس ءب١wئ. ودراصة تحقيق المعانير 

ه—١ ٤ ١ ٨ عام طبع الحكمي، عباس بن على وت.. 
محمدالدين لشمس الستة. الكنب ل رواية له من معرفة ل الكاشف — ١ ١ ٩ 

أعلامهوصمط النسخة رامح ٧^ رمحتاد٤ ١^٥^^ عثمان بن أحمد بن 
,ه ١ ٤ «  ١٠المكرمة مكة الباز. دار العلماء. من مجموعة 

غناقيال الحجاج علي بن حسين الدين لحام الرئوي• شرح الكال " ١٢•
الرصد.مجكتمة قانت. محمل. صيد الدين فخر وتحقيق دراسة ١^١( ٤ )ت 

اد. ٤٢٢الرياض 
بنعبداس البركات لأن المنار. علي الصنف صرح الأصرار كشف — ١ ٢ ١ 

العلمية،الكتب دار ( ١J،U • رن النمفى الدين بحافغل- المعروف أحمد 
,١ه ٤ • ٦ بيروت 

الدينعلاء للإمام الرئوي• الإسلام فم أصول عن الأمرار كشف " ١٢٢
محمدوتحرج وتعليق صمط ،، ٥٧٢'زن« البخاري أحمد بن عبدالعزيز 

,— ٥١ ٤١٩بيروت ااعربي, الكتان دار البغدادي، بالف المعتصم 
تةألعلى الأحاديث من اشتهر عما الإلباس ومزيل الخفاء كشف — ١ ٢  ١٠

علىأشرف ( ٥١١ ٦٢رن العجلوق محمد بن إسماعيل للثيح الماس. 
بيروتالرسالة, مجوصسة القلاش، أحمد عليه والمعليق وتصحيحه طبعه 

٥١٤١٦,-

الغنياللءس نحم للشيخ العاشرة. المائة بأعيان الساترة الكواكب — ١ ٢ ٤ 



اسوليد ٤٠٠١^.... يالءنياس العضيس 

جبور.سليمان ■مراثيل د. نمه وضبط حمقه ه، ١ • ٦ ١ رن 

.٢١٩٧٩بهروت الجديدة. الأفاق دار متشورات 

بنإبراهيم بن الدين لزين الأصول• نحرير من الخنصر الأصول لب - ١٢٠
رسالةالهوس، إيراهيم بن بدر وتحقيق دراسة ( ٠٥٩٧٠)تنجيم 

ه. ١٤٢•بالرياض الشرسة كلية ماجمتم. 

بنعلي بن عمر حفص أي المفسر للإمام الكتاب. علوم ل اللماب - ١٢٦
وآخرين.عيلءالموجود أحمد عائل تحقيق ، ٠٥٨٨• رن الدمشقي عائل 

.٥١٤١٩بئروت العالمية. الكتب دار 
المالكيرشيق بن الحسين للعلامة الأصول. علم ق اخصول لباب — ١٢٧

دارمنشورات محن ■؛'^١^،، عمر غزال محمد تحقيق مآ رت٢م١٦
العربيةالإمارات التراث. وإحياء الإسلامجية للدراسات البحوث 
.٥١٤٢٢المتحدة 

يوسفبن علي بن إبراهيم إمحاق لأق الفقه. أصول ق اللمع - ١٢٨
ديبالا"ين محيي عليه وعلق له وفلءم حققه هآ ٤٧٦رتالشيرازي 

١.٥ ٤ ٢  ١٠دمجشق كفر. ابن دار بديوي، علي يومض و مستو 
بنعبدالملأم بن عبدالحليم بن أحمد الإسلام شيخ فتاوى مجموع — ١ ٢ ٩ 

محمد.ابنه ومحاعل-٠ قاسم بن محمد بن عبدالرحمن وترتيب جع تيمية. 
.ه ١  ١٠٨١الرياض مطاح 

بازبن عبداس بن عبدالعزيز الشيخ ومقالات فتاوى بحموع — ١١٠•
الشويعر.سعد بن محيّد د. وطبعه حمعه على أشرف ه( ١ ٤ ١ رن؟ 

الرياض.والإفناء. العانية للبحوث العامجة الرثاسة طبع 
غالببن عبدالحق محمل. لأيير العزيز. الكاب تفسير ل الوجيز اغرر — ١١٠١

إبراهيمبن عبدالف وتعليق ْهآتحقيق ٤ )^،٦ الأندلسي عهلية بن 



ءوايقا،ذرا،|ق ... بالهياص التضيص 

القاهرةضوي. الفكر دار إيراهيم، عبدالعال والسيد الأنصاري 
الخسينبن عمر بن محمد الدين لفخر الفقه• أصول علم ل اخصول " ١٣٢

ااعالواني،فياض جابر ؤله د. تحقيق و دراسة ٦^، ٠ )تآُ الرازي 
,ه  ١٤١٨بيروت الرسالة، مؤسسة 

تحقيق)تحْأ( محييه بن إسماعيل بن لعلي الأعظم. واخيهل انحكم - ١٣٣
الحلي.الب١بي مصملفى مجطعة نصار. حسين ودّ السقا مصطفى د. 

اه. ٣٧٧القاهرة 

معي،وبن أحمد بن علي محمد أي اخدث الجليل الإمام تصنيف اغلى• " ١٣٤
مكنةطلبة. زيدان حمن بتصحيح طح )تا"هأه( حرم بن 

٠٥١٣٩•القاهرة العربية. الجمهورية 

الرازيعبدالقادر بن بكر أي بن محمد الدين لزين الصحاح. مختار - ١٣٥
موّسةاس. ُتح حمزة تحقيق خاطر، محمود ترتيب )تآُآ"اُه( 

.ه ١ ٤ ٠ ه بيروت الرسالة. 

المعروفعباس بن علي بن محمل• بن لعلي الفقه• أصول مح، المختصر — ١  ٣٦
منبقا، مجفلهر محمد د. له وقدم حققه ٨( • )لتام اللحام بابن 

أمبجامعة الإسلامي التراث وإحياء العلمي الحث مركز مطبوعات 

المشهوربكر أي بن عمر بن لعئمان والأمل• الوصول مجنتهى مختصر - ١٣٧
بتحقيقالمختصر بيان شرحه مع متلمبوع ه(، ٦٤٦)تالحاجمب بابن 

بجامعهالإملامجي التراث إحياء مركز مجهلبوعات بقا، مظهر محمل• د• 
٠المكرمة مكة القرى، أم 

الدمشقي،بدران بن القادر لعبد أحمد. الإمام هب مل• إل المدخل — ١  ٣٨
ةمجزّالتركي• عبدامحن بن عبدالك د• عليه وعلق له وقدم صححه 
.اه ٤ . ه بيروت الرسالة. 



اسوليق ٤٠٠٧^بالقهاص المحغصيس 

عبداسبن محمد عبداف أي الحافظ للإمام الصممن. على المستدرك - ١  ٣٩
دارعقنا• عبدالقادر مصقلفى وتحقيق درامة النسابوري، الحاكم 
.بيروت العالمية. الكتب 

الغزالمحمل بن محمد حامد لأي الأصول. علم مجن المستصفي - ١٤٠
حافظ.زهير بن حمزة د. وتحقيق دراسة ْه(، . )تء 

القعبد د. بإسراف حقق (. ٤٥٢ ١ رن حنبل بن أحمد الإمام مند " ١٤١
ونسخة، ٥١ ٤٢١بقرون الرسالة، مومة التركي، اتحن عبد ين 

بيروت.صادر، دار تشر محققة، غحر أخرى 
عبدالكبن محمد عبدالله لأي الدرُي• بمنن المعروف الدارمجي ند جم" ١٤٢

دار، اكاراني سليم حسن تحميق ( ٥٢)ت٠٥ الدارمي عبدالوحمن بن 
—.٥١ ١٤٢^١ الغي، 

(٥٢• )^،٤ الجارود بن داود بن سليمان القليالسي داود أي ند م" ١٤٣
.٥  ١٤٢٠هجر دار التركي، عيل.امحسن بن عيل.اس ح. تحقيق 

عبداللأمالبركات أي الدين مجد تيمية لابن الفقه. أصول ق المودة " ١٤٤
بنعيدالحليم امحاس أق الا-ين وشهاب تيميه بن عبداف بن 

وصبظحققه عبدالحليم، بن أحمد العباس أي الدين وتفي عبداللأم 
الفضيلة.دار الدروي، عباس بن إبراهيم بن أحمد د. عليه وعلق نصه 

^١٥١٤٢٢.
(٥٢٨٠رنالكول المسي محمد بن عبدالف شيبة أي لابن الصنف. " ١٤٠

القبلةدار سركة عوامة. محمد أحاديه وحرج نصوصه وقدم حققه 
١٤٢٧.^،

حبيبتحقيق الصنعاق همام بن عبدالززاق بكر أي للحافظ الصنف. " ١٤٦
م.١  ٤٠٣دمشقالإسلامي. الكتب الرحمنالأعطمي، 



لأماسوليق ذراط ... الهيا٥٧ الئيتصيس 
—■"/تلنا 

الفتحفا بن محمد الدين شمس عبداس لأي اكع. أبواب على المللع " ١٤٧
ه.١ ٤ ١ « دمشق الإسلامي. المكتب .( ٥٧« ويتاو 

ُعٌطثوع آُه( ٠ )ت1 الرازي عمر بن محمد الدين لفخر العال؛. - ١٤٨
.اإتاّمساني لابن شرحه 

تحقيقإبراه؛-»ا بن محمد بن حمد ليمان -لأي السنن. محعال؛ - ١  ٤٩
١٤٠بيروت المعرفة. دار الفقي. حامد ومحمد شاكر محمل أحمد  ه.٠ 

بمادربن عبداس بن محمد والخنصر. المنهاج أحاديث تخريج ق الممر — ١ ٥ ٠ 
الأرفم•دار السلمي، عبدامحبل حمدي تحقيق ( ٠٥٧٩٤)تالزركشي 

الكويت
البصريالطب بن علي بن محمد الحسين لأي الفقه. أصول ق المعتمد — ١ ه ١ 

الباز،مجكتة الميس، خليل الشيخ وضبطه له قدم ه١(، ٤٣رت٦'المعتزل 
.^ ١٤ ٠٣اذكر.^مأكة 

)ت.ا"*آه(الطبراني أحمد بن سليمان القاسم لأي الكبير. العجم — ١٥٢
السلمي.امحيد عبد حمدى أحاديثه وخرج حققه 

زكريابن فارس بن أحمد الحّين لأي اللغة. مقاييس ُعحم - ١٥٣
العلمية.الكتب دار هارون. محمل. ملام عيدالوضيهل. تحقيق ( ٣٩رن© 

٠ب؛روت 

بنأحمد بن ءبا-اس محمد أي ال-ين لوفق الخرقي. مختصر شرح المغي - ١ ٠ ٤ 
عيد.افنبن ^٠١^ د. تحقيق ( ٥٦٢)ت• مي المقلم 3ل.امة بن محمل 

٠ه. ١ ٤ ١ ٠ القاهرة هجر. دار الخلو. محصد عبادالفتاح ود. التركي 
(٩٥٦ ١ رن الخبازي عمر بن محمد بن لعمر الفقه. أصول ق الغي — ١٥٥

وإحياءالعلمي البحث مركز مهلبوعات من بقا، مجهلهر محمد د. تحميق 

القرى.أم بجامعة الإسلامي التراث 



ايوليقذرامق ا1ل،نيام« التضيس 

بنمحمد عبدالف لأي( الأصول. على الفروع بماء إل الوصول مفتاح " ١٠٦
المكتبةفركوس، علي محمد وتحقيق درامة مالاهرآ ١ رن اني اكالمأحمل. 

اه. ٤٢٤المكرمة مأكة المكية. 
الألسنةعلى المشتهرة الأحاديث مجن كثئر بجان ل الحنة المقاصد — ١٠٧

دراسةالمخاوي عبدالرحمن بن محمد الدين لشمس 
١ه. ٤٢٢بتروت ■ الُربي الكتاب دار الخشن. عثمان محمد وتحقيق 

عمربن علي الحسن أي القاصي صنعه الممه. أصول ل مقدمة — ١٠٨
د.وتعليق تحقيق ( ٣٩٧المالكي)^،القمار بابن المعروف البغدادي 
.٥١٤٢٠الرياض والتوزيع. للنشر المعلمة دار مخدوم. مصعلفى 

إبراهيمالدين لبرهان أحمد. الإمام اصحاب ذكر ؤ، الأرشد المقصد — ١٥٩
د•وتعليق تحقيق ( ٨٨مفلح)ت؛بن محمل. بن عيدالف بن محمد بن 

١٤١الرياحس الرشل.. مكتبة ااعثي4ين. مليمان بن عبدالرحمن  ه.٠ 
بنعمر بن محمد الدين لفخر الفقه. أصول ز امحمرل مجن المتخب - ١ ٦ ٠ 

لنيلحرين ءبل.اإعزيز بن عيدالمعز حققه ا*هإ ٠ )تاُ الرازي الحس؛ن 
محمدالإمام بجامعة الشريعة كلية مجن الفقه أصول 3( الدكتوراه درجة 

٠— ٤٥١ ٠ ٤ عام الإسلامية، سعود بن 
بنمحمد بن محمد حامل. أي للإمام الأصول. تعليقات من المنخول — ١ ٦ ١ 

محمدد. عليه، وعلق نصه وخرج حققه (، ٠٥٠ رت٥ الغزال محمد 
ه. ١٤١٩بيروت الفكر. دار هيتو، حمن 

الباجيخلف بن سليمان الوليد لأي الحجاج. ترتيب ق المنهاج — ١٦٢
بئروتالإسلامي١ الغرب دار تركي. عبدامحيد تحقيق ، ٤٧٤رت

٣١٩٨٧.

عمربن ءبا-اس الدين لناصر الأصول. علم مجعرنة ق الوصول منهاج — ١  ٦٣



ححَاسوليت  ٤٠٠١^.باليياص... التؤئميس 
ا/تنن\■"د"

.له الأصفه-اني شرح مع )تْ\،اُه( السماوي علي بن 
يوسفاخاس أي الدين لجمال الوان(• بعد والمتوق اكاؤ( المهل — ١٦٤

محمدئ. حواشيه ووضع حققه ( ٨٧٤)^،الأتابكي بردى تغرى بن 
٠ام  ٩٨٤القاهرة للكاب. اكرية الهيثة محمدأمن. 

الشاطئمجوسي بن إبراهيم إسحاق لأي الثريعة. أصول ل الموافقات — ١٦٥
دارملمان، أل حسن بن مشهور ة عسل. أبو نصه صبهله هآ، ٧٩< رن 
ه.١ ٤ ١ ٧ الخثر ~ عفان ابن 

عليبن أحمل الفضل لأي المحمر. آuر نحرج ل الجر الخبر موافقة ١-  ٦٦
أحمدبن ءبد>اس بتحقيق الأول الجزء هآ ٨٠٢)تااعس.قلأني حجر بن 
الإسلاميةيالجامعة المنة خّمة ق دكتوراه رسالة الخماو، سلمان بن 

ه. ١٤٠٣عام الورة بالمدينة 
وعلقأحاديثه وخرج ورقمه صححه أنس، بن مالك للإمام الموطأ. ١—  ٦٧

مصر.العربية. الكسج، دار عبدالباقي، فواد محمد عليه 
بنمحمد المفلر شمس الدين لعلأء العقول. نتاج ي الأصول ميزان — ١٦٨

عبدزكي محمد د. عليه وعلق حققه ه(، ٠٣٩)تالرقيي أخمد 
.اه ٤ ٠ ٤ تطر الدوحة. مطابع البر، 

الشنقيطي،العلوي إبراهيم بن لعداس العري. مراقي على البنود نثر — ١  ٦٩
العربيةوالإمارات المغرب ق الإّلامجي المرات إحياء صندوق طح 

.المحالة 

الزيلعي،عبدالف بن محم،ء الدين لجمال الهيابة. لأحاديث الراية نصب — ١٧•
.- ٥١ ٤١٨ة جل• القبلة، دار العلمي. انحلي إدارة بعناية صحح 

ه(٦٨٤)تاإقرافي إدريس بن أحمل، الل،ين لشهات الأصول. ماص - ١٧١
عليبن ءبا-الكريم أاد١ وتحقيق دراسة د'ىوراه. رسالة الماق. الجزء 

ه ١٤٠٧بالرياض الشريعة كلية المملة. 



ااا،؛نالأصول.لجمال علم إل الوصول منهاج شرح ل الول محاية — ١٧٢
شواهدهوخرج حققه ( auuYرن الإمحنوي الحسن ين عاوالرحمم 

ه«١  ٤٢٠يثرون حزم، ابن دار إسماعيل، محمد شعبان ئ. 
بنعبداس بن عبداللك الحرمئن لإمام الذهب. دراية ق ١^^، محاية ~ ١  ٧٣

عبدالعظيمأ,د. فهارسه ووضع حققه ( iVAcj)الجويي يوسف 
قطردولة الإسلامية. والقرون الأوقاف وزارة إصدار الديب، محمود 

وتأليف.جع الذلام يبيح المعروف الأصول علم إل الوصول هاية - ١٧٤
معدد. وتحقيق دراصة ، ٥٦٩رن؛ الساعاق تغلب بن علي بن أحمد 

القرىأم جامعة مقلوعان من السلمي، مهدى بن عزيز بن 
١٤١٨.^،

ءبداار"ممبن محمد الدين لصفى الأصول. دراية ل الوصول هاية — ١٧٥
الإمامجامعة محن الدكتوراه لمل حقق ^، ٧١ه )ت اكوي الأرموي 

سليمانبن صاغ ئ. بتحقيق الأول؛ الجزء الإسلامية، صعرد بن محمل. 
ه.١ ٤ ١ ٠ عام اليوسف، 

عقلبن محمد بن عقل بن علي الوفاء الفقه.لأي أصول ق الواضح - ١  ٧٦
عبدانحسنبن عبدالله د. ،تحقيق له، ١ رتٌآ الحسلي البغدادي 
.ه  ١٤٢٠الرسالة، مومة التركي، 

الحوييعبدالف بن عبدالملك المعال أي الحرمين لإمام الورقات. — ١٧٧
دارالقرنان. صاغ بن عبداس للشيخ شرحه مع مطبوع ، ٤٧٨)^،

•الرياض المسلم• 
بنعلي بن أحمد الفتح أي، الإّلأم لشرف الأصول. إل الوصول — ١  ٧٨

أبوعلي بن الحميلء عبد ئ. تحقيث، ْه(، ١ )^،٨ اادي البغاربرهان 
._ ه١ ٤ ٠ ٣ الرياض، العارف، مكتبة زنيد، 



ايوليخعدرامق ... بالقيآص اكنميس 

فهرساااؤ<ضعات

............................٣الشرعيةالبحوث وحدة مدير مقدمة 

٤ة القيم

٦البحث التعريض.ممصقللحات ; التمهيد 

١٣المالة تمرير : الأول القمل 

١٠اكاني:ةهميرمحلالزاع النمل 
٦\لأم\دوسحّ.......ى: الثالث الفصل 

٢• ................... ٠ مطلقا بالقياس العام تخصيص جواز الأول؛ القول 
١.٢٦..١.... .٠..٠. مجهللقابالقياس العام تخصيص جواز عدم I الثاني القول 
٦٧..... ٠٠.............القياس. نوع باعتبار بالتفصيل القول الثالث؛ القول 
٧٢................... العلة. مسلك باعتار بالتفصيل القول : الرابع القول 
وإلابالقياس نحصيمه جاز التخصيص العام إل تطرق إن الخامس؛ القول 

٧٤فلا 

الظنغلبة ق تفاوتا فان والقياس، العام قرة باعتبار ; السائس القول 

٧٧الأقوى رجح 
العمومذلك غير مجن محرجا عليه المقيس الأصل كان إذا ; الساع القول 
٨١........ ١٠٠٠٠....ا..ا..ب.فالمنع. العموم ذلك مجن غترحا كان فان حاز، 
بالقياسغنصيصه يجوز فلا الكرم القرآن من العام كان إذا الثامن؛ القول 

٨٢جاز غيره مجن كان وإن 

٨٢.... ١٠ؤ والقياس العام فيه تعارض الدي اكسر ق التوقف ; التاسع القول 
٨٠ة الخاتم



٨٩الغهارس 

٩١الايات مس 

٩٣الأحاديث فهرس 

٩٤الأثار مس 

٩٥الأعلام فهرس 
٩٧المصطلحات فهرس 

٩٨المراجع و المعاير فهرس 
١٢١الموضوعات فهرس 

٠ ٠ ٠




