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 وقياس الشبٌ الفروق األصولية بني قياس الداللة
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 م88/7/0281م                                 تاريخ قبول البحث: 81/3/0281تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

وصولي  نف الدراسات التي تيـ دارسػي ع ػـ األوصػوؿا لنػا  ييػا تعد الدراسات التي عنيت بالفروؽ األ      
 براز نقاط اال تراؽ بيف النوصط حات النتقارب .إنف 

ونف الفروؽ التػي ينبيػي ل نغػتيؿ بع ػـ األوصػوؿ اإلحاطػ  بيػا الفػروؽ بػيف ياسػاـ القيػاس  وال سػينا       
ف ويظيػر ذلػؾ ج يػا  ػي األنا ػ  النػذ ور  اياسي الدالل  والغبوا وذلؾ لوجود نػوع نػف التقػاري بػيف القياسػي

ل ػػبل القياسػػيف  يجػػد النػػاظر  ػػي ال تػػي األوصػػولي  يف الناػػاؿ الواحػػد يػػذ ر ل ػػبل القياسػػيف. بػػؿ إف بعػػض 
 األوصولييف جعؿ اياسي الدالل  والغبو غيئا واحدا. 

  يقػ   ػبل القياسػيفواد تطرات ىذه الدراس  إلػ  إبػراز الفػوارؽ بػيف ايػاس الغػبو نػف شػبلؿ ال غػؼ عػف حق      
 وبياف ير انينا والنقدـ ننينا حاؿ التعارض.

 واد ش وصت الدراس  إل  يف  بل القياسيف يفارؽ اآلشر  ي حقيقتو وبعض ير انو.       

Abstract 

      Studies of fundamentalist differences are studies of interest to scholars of ethics, as 

they illustrate the points of divergence between convergent terms. 

      The differences between the parts of the measurement, especially the standard of 

semantics and the similarities, should be taken into account by the operator of the 

knowledge of assets. This is in order to show some kind of convergence between the two 

indices. 

      This study focused on highlighting the differences between measurement of similarity 

by revealing the truth of both measurements and the statement of their elements presented 

by them in case of conflict. 

      The study concluded that both measurements differ in fact and in some of its pillars. 
 

 
 .كدمةامل

 الحند هلل ري العالنيف  والوصبل  والسبلـ ع   يغرؼ الش ؽ وشػاتـ النبيػيف والنرسػ يف سػيدنا نحنػد وع ػ  حلػو ووصػحبو       
 ينا بعد.  يجنعيف
الغشوصي  :نساف  ي توصر اتو ع   الوصعيديفلي وف اانونا يح ـ اإل ااد غرع الديف ننا ىو نع ـو نقرر يف الباري        

ف  اف األوصؿ  يو عبلا  العبد بربو– الديف  اواالجتناعي  نعانبلت يساس اياـ الحضارات  واألساس الذي تقـو ع يو –وا 
 اس.ػػػالن
 .يستاذ  الجانع  األردني   *

 باحث. **
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وال غرو يف الف ر اإلسبلني والشطاي الديني يتوا ي نػ  وااػ  العوصػر   يػو نتجػدد تبعػا لظػروؼ الوااػ  الػذي يعيغػو        
النسػػ نوف  إال يف ىػػذه النوا بػػ  ال تعنػػي الفوضػػ   ػػي  يػػـ النوصػػوص الغػػرعي    فيػػـ الشطػػاي الػػديني نح ػػـو بقواعػػد دايقػػ  

 الفقو.نجتيديف  ي ع ـ نف ع ـو ىذه الغريع  اليراء يال وىو ع ـ يوصوؿ حققيا ويرس  نبادئيا  حوؿ ىذه األن  نف ال
ف نف يعظـ نباحث ىذا الع ـ ىو نبحث القياس األوصولي  يو نػبلذ الفقيػو عنػد         عػواز الػنص الجزئػي  واػد يحببػت إوا 

ا ل اػر  دورانينػا  ػي  تػي ايػاس الداللػ  وايػاس الغػبو : ي ىذا البحث يف يسػ ط الضػوء ع ػ  اسػنيف نػف ياسػاـ القيػاس وىنػا
براز نواطف االتفػاؽ واالشػتبلؼ بػيف ىػذيف القياسػيف   اسػاؿ اهلل  التو يػؽ والسػداد الفقو   سعيت  ي ىذا البحث إل  إيضاح وا 

  ي ىذا النقوصد.
 

 .مشللة الدراسة
بػػيف  ػػبل  اؽ واالتفػػاؽغػػ الي  الدراسػػ    ػػي تحديػػد نوصػػط ال ايػػاس الداللػػ  وايػػاس الغػػبو  وبيػػاف نػػواطف اال تػػر إتتسػػـ        

  يؿ  بل القياسيف بنعن  واحد يو يف بينينا  روؽ تنيز  بل القياسيف عف اآلشر. .القياسيف
 ي :تغ االت النتنا   باألسئ   اآل نف شبلؿ ىذه الدراس  سنجيي عف ىذه اإل       

 نا النراد بقياس الدالل  واياس الغبو؟ -1
 نا الفروؽ األوصولي  بيف  بل القياسيف؟ -2

 

 .أيداف الدراسة
 .بياف ناىي  اياس الدالل  والغبو -1
 .ال غؼ عف الفروؽ بيف اياسي الدالل  والغبو -2

 

 .أينية الدراسة
 :تي تتناؿ يىني  الدراس   ي النقاط اآل       

حاج  البحث الع ني إل  دراس  نستق   تسػ ط الضػوء ع ػ  بيػاف الفػرؽ بػيف ايػاس الداللػ  وايػاس الغػبوا ألنينػا ننػا  اػر  -1
  وجي ال غؼ عف ناىيتينا والفرؽ بينينا.  دورانو عند الفقياء

ل قيػاس لي ػوف الباحػث ع ػ  بوصػير  عنػد اسػتعنالو  ابراز الجاني التاوصي ي الغػرعي   ػي بيػاف الفػرؽ بػيف ىػذيف القياسػيفإ -2
 األوصولي.

 

 .الدراسات السابكة
 .ن تب  الرغد  لحسفتاليؼ نياد  نحند ا  التع يؿ بالغبو وياره  ي القياس عند األوصولييف -1
 ح اـ يوصولي  ونناذج تطبيقي   ي.د طو حناد الجنػابي  بحػث نح ػـ  ػي نج ػ    يػ  الع ػـو اإلسػبلني  ي -اياس الغبو  -2

 .جانع  بيداد
رسػال  نقدنػ  لنيػؿ   الس يؾ بف ز ريػا الراغػدي  اياس الدالل  دراس  يوصولي  تطبيقي  ع    تاي النيني البف ادان  -3

 .انع  يـ القرىج  درج  الناجستير
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 .مهًجية البخث
 الننيج االستقرائي: وذلؾ بتتب  نا ذ ر حوؿ اياس الدالل  واياس الغبو  ي  تي التراث األوصولي. -1
 الننيج التح ي ي: وذلؾ نف شبلؿ النظر  ي اآلراء التي تناولت  بل القياسيف  واستنباط يىـ الفروؽ بينينا. -2

 

 .خطة البخث
 ايف وشاتن :نبح :جع ت البحث ع         

 الماىية والعالقة. :المبحث األول: قياس الداللة وقياس الشبو
 بياف ناىي  اياس الدالل  واياس الغبو. المطمب األول:

 تعريؼ القياس لي .  :أوالا        
 .وصطبلحاً اتعريؼ القياس  :ثانياا        
 اآلاار النترتب  ع   ىذا االعتبار  ي تعريؼ القياس. :ثالثاا        

 : تعريؼ اياس الدالل .المطمب الثاني
 الدالل  لي . :أوالا        
 الدالل  اوصطبلحا. :ثانياا        
 لقبا. بووصفو: اياس الدالل  ثالثاا        

 تعريؼ اياس الغبو. :المطمب الثالث
 .الغبو لي : أوالا        
 الغبو اوصطبلحا. :ثانياا        
 قبا.و لووصفاياس الغبو ب :ثالثاا        

 المبحث الثاني: الفرق بين قياس الداللة وقياس الشبو.
 وجو العبلا  بيف النوصط حيف. الفرؽ نف حيث المطمب األول:
 الفرؽ نف حيث االحتجاج. المطمب الثاني:
 الفرؽ نف حيث األر اف. المطمب الثالث:
 الفرؽ نف حيث التعارض والترجيال.المطمب الرابع: 

 .الخاتمة
 

 : املبخث األول
 .املايية والعالقة :قياس الداللة وقياس الشبٌ

 

 .بياى مايية قياس الداللة وقياس الشبٌ: املطلب األول
 : تعريف القياس لغة.أوالا 

 .(1)الناظر  ي النعاجـ ال يوي  يجد يف ناد  )ايس( تدور ع   تقدير غيء بغيء  يذا يوصؿ الباي  وغذت بعض ال  نات        
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 نعاف يشر: ف ع   ىذا النعن  ال يوي يربع واد زاد األوصوليو        
  ت وف لفظ  القياس نف ابيؿ النغػترؾ ال فظػي  وىػذا الػريي –التقدير والنساوا  نعا  :يي –التقدير والنساوا  والنجنوع  -1

 .(2)ينسي لئليجي
 .(3)التنايؿ والتغبيو  ح اه الزر غي عف ابف نق   -2
 .(4)االعتبار -3
 .(5)اإلوصاب  -4

ه النعػاني  ػي النعػاجـ ال يويػ   ال ينفػي  ونػو نػف ابيػؿ ال يػ    ع نػاء األوصػوؿ اسػتشرجوا نعػاني ليويػ  وعدـ ذ ر ىػذ       
دوف دايق  لنوصط حاتيـ نف شبلؿ االستقراء والتتب  لـ يوصؿ ليا ع ناء ال يػ     تػي ال يػ  تضػبط النعػاني واأللفػاظ الظػاىر  

 .(6)بف السب يواد يغار إل  ىذه القضي  الجويني وا  النعاني الدايق 
)إف األوصولييف داقػوا  ػي  يػـ يغػياء نػف  ػبلـ العػري لػـ يوصػؿ إلييػا النحػا  وال ال يػوييفا  ػ ف  ػبلـ  :يقوؿ السب ي       

العري نتس  جدا  والنظر  يو نتغعي    تي ال ي  تضبط األلفاظ ونعانييا الظاىر  دوف النعاني الدايق  التي تحتاج إل  
 .(7)ئد ع   االستقراء ال يوي(نظر األوصوؿ واستقراء زا

 

 .صطالحاا ا: تعريف القياس ثانياا 
نػػف النبلحػػظ نػػف شػػبلؿ اسػػتقراء نػػا ذ ػػره ع نػػاء األوصػػوؿ نػػف حػػدود لنوصػػط ال القيػػاس  اشػػتبلؼ الننط قػػات التػػي عر ػػوا        

 رجاع ىذا االشتبلؼ إل  اعتباريف:إوين ننا  .شبلليا ىذا النوصط ال
 .(8)واد يغار إل  ىذا االعتبار اليزالي .قييد ل جان  بيف األوصؿ والفرعطبلؽ والتاإل االعتبار األول:
 .(9)ل نجتيد يو  عبلً   وف القياس دليبلً  االعتبار الثاني:

ألف ىذا االعتبار ىو الذي تندرج  يو ياساـ  اوالنراد  ي ىذا البحث تس يط الضوء ع   االعتبار األوؿ دوف الااني         
طػبلؽ والتقييػد ل جػان  بػيف األوصػؿ اإل –س ؾ ع ناء األوصوؿ  ي ظػؿ ىػذا االعتبػار  واد .ر الاانيالقياس بشبلؼ االعتبا

 نس  اف  ي تعريؼ القياس. -والفرع 
 

  :المسمك األول 
         طػبلؽ الجػان  بػيف األوصػؿ والفػرع  وىػذا نسػ ؾ القاضػي البػاابلني وتابعػو ع يػو البػاجي حيػث عر ػا القيػاس بانػو:إوىو نسػ ؾ        

 .(10)(ابات ح ـ لينا يو نفيو عنينا بانر جان  بينينا نف ح ـ يو وصف  يو نفيو عنيناإ)حنؿ نع ـو ع   نع ـو  ي 
 

 شرح محترزات التعريف:
( النػراد بالحنػؿ االعتبػار يي :اولو         :اعتبػار نع ػـو بنع ػـو  ونػراده بػالنع ـو األوؿ  ػي التعريػؼ :)حنؿ نع ػـو ع ػ  نع ػـو

 .(11)ليغنؿ النوجود والنعدـو ااألوصؿ  وعبر عف األوصؿ والفرع ب فظ  النع ـو :النع ـو الاانيىو الفرع  وب
القػػدر النغػػترؾ بػػيف الع ػـػ واالعتقػػاد والظػػف سػػواء يتع قػػت ىػػذه الابلاػػ   اإلابػػاتابػػات ح ػـػ لينػػا يو نفيػػو( النػػراد بإ) :اولػػو       

 .(13)السابؽحنؿ نع ـو ع   نع ـو   يي تفوصيؿ لئلجناؿ  :لقولوابات ونا بعدىا تفسير إ  ولفظ  (12)بابوت الح ـ يو عدنو
  وصػف )بانر جان  بينينا نف ح ـ يو وصف (  ي إغار  يف الجان  بيف الفرع واألوصؿ اد ي وف ح نػا واػد ي ػوف  :اولو       

الجناعػػ  بالواحػػد   اتػػؿ : ناػػاؿ الح ػـػ ايػػاس اطػػ  الجناعػػ  بالواحػػد ع ػػ  اتػػؿ الجناعػػ  بالواحػػد بجػػان  وجػػوي الديػػ    األوصػػؿ
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  (14)والجػػان  بػػيف األوصػػؿ والفػػرع ىػػو وجػػوي الديػػ  وىػػو ح ػػـ  القوصػػاص وح ػػـ األوصػػؿ  اطػػ  الجناعػػ  بالواحػػد :والفػػرع
سػػ ار   األوصػػؿ ىػػو الشنػػر  والفػػرع النبيػػذ  وح ػػـ األوصػػؿ ىػػو الحرنػػ   الوصػػف   ايػػاس النبيػػذ ع ػػ  الشنػػر بجػػان  اإلوناػػاؿ 

 .(15)ىو ووصؼاألوصؿ والفرع ىو الس ر و والجان  بيف 
ح ػـ انتفػاء الح ـػ عػف الفػرع بنػاء ع ػ  انتفائػو  ػي األوصػؿ.  ػالنراد بػالح ـ  ػي ىػذا القيػد ىػو  :)يو نفيػو عنينػا( يي :اولو       
  .(16)ال األنر الجان  بيف األوصؿ والفرع  األوصؿ

 

 :المسمك الثاني 
 القاضػي شتػار ىػذا النسػ ؾ جنػ  نػف األوصػولييف وىو نس ؾ التقييد  حيث ايد يوصحاي االتجاه الجان  بالع ػ   واػد ا       

 .(17)الغترا ينا  ي ع   الح ـ عند النابت( ا)إابات ناؿ ح ـ نع ـو  ي نع ـو حشر البيضاوي   قد عرؼ القياس بانو:
 

 شرح محترزات التعريف: 
ي انػػت نط ػػؽ إدراؾ النسػػب  سػػواء   والنػػراد بػػو  ػػي ىػػذا التعريػػؼ اإلابػػاتدراؾ نسػػب  ع ػػ  جيػػ  إ اإلابػػاتابػػات( النػػراد بإ)        

 .(18)النسب  اطعي  يـ ظني 
 

 فمثال القطعية:
 اياس الضري ع ػ  التػا يؼ بجػان  اإليػذاء   األوصػؿ ىػو التػا يؼ  والفػرع ىػو الضػري  وح ـػ األوصػؿ ىػو التحػريـ  والجػان        

 .(19)وىو نتحقؽ اطعا  ي الضري  بيف األوصؿ والفرع ىو اإليذاء
 

 ومثال الظنية: 
  نتفاضػبلً ر نتفاضػبًل  والفػرع بيػ  التفػاح بالتفػاح ر بػالب  ر  ي الربوي  بجػان  الطعـػ   األوصػؿ بيػ  الب ػاياس التفاح ع   الب         

 .(20)يف  بلىنا نف جنس النطعونات والجان  بيف األوصؿ والفرع  وح ـ األوصؿ الحرن 
ننا ذ ر ىذا القيد  ي ال  )ناؿ ح ـ( ايد  ي التعريؼ          :تعريؼ ألنريفوا 
 .(21)يف الح ـ الاابت  ي األوصؿ ليس عيف الح ـ الاابت  ي الفرع بؿ نابًل لو األول:
 .(22)ألنو إابات نقيض الح ـ الاابت  ي األوصؿ  ي الفرع ال نا و اإشراج اياس الع س الثاني:
( ىنا ر نا القياس األوصؿ والفرع         ننا عبر بالنع ـو دوف ا  )نع ـو  ي نع ـو ا (23)حتػ  ال يقػ   ػي الػدور األوصػؿوا 

بػػيف  )الغػػترا ينا  ػػي ع ػػ  الح ػػـ( إغػػار  إلػػ  يف الجػػان  بػػيف األوصػػؿ والفػػرع ىػػو الع ػػ    يػػذا ايػػد  ػػي التعريػػؼ اوصػػر الجػػان 
  .(24)األوصؿ والفرع ع   الع  

وغػنؿ ذات القيػاس   اوىػذا القيػد غػنؿ  ػؿ اػائس سػواء ي ػاف نجتيػدا يـ نق ػد  )عند النابت( النراد بالنابت القائس       
 .(25)نف حيث  ونو وصحيحا يو  اسدا

 

 المناقشة والترجيح:
ويسػتفاد   (26)عرضػو نػف يف  ػبل التعػريفيف السػابقيف يػذىباف إلػ   ػوف القيػاس نػف عنػؿ النجتيػد نػا سػبؽيبلحظ نف شبلؿ        

 .(27)ولفظ  )إابات(  ي التعريؼ الااني  ىذا األنر نف لفظ  )حنؿ(  ي التعريؼ األوؿ
 اً غػرعي لو يار ظاىر ع   ياساـ القياس   الػذيف جع ػوا القيػاس دلػيبلً  – وف القياس نف  عؿ النجتيد  :يي –وىذا االتجاه        
 يو  التااير   اغترطوا الع ؿ عندىـ ت وف بنوصي الغارع ليا وذلؾ يف اعندىـ  ي اياس الع    قط  انحوصر القياس نستقبلً 
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 .(28) ي اياس الدالل  والغبو تؼ  و بل األنريف نن  النناسب 
وذلػؾ  ا-والغبو   والدالل   الع  – :والذيف جع وا القياس عنبل نف يعناؿ النجتيد  غنؿ عندىـ القياس ينواعو الابلا        

 .(29)النجتيديف القياس اد يو ؿ إل  اجتياد النجتيد  واجتياده اائـ ع   غ ب  الظف   غنؿ  ؿ نا وص ال ل تع يؿ  ي ظف 
والذي يترجال لدى الباحث ىو النس ؾ األوؿ  ي تعريؼ القياس وىو حنؿ نع ػـو ع ػ  نع ػـو  ػي اابػات ح ػـ لينػا يو        

 –والغػبو  والداللػ   الع  – :نفيو عنينا بانر جان  بينينا نف ح ـ يو وصف  يو نفيو عنيناا ألنو غانؿ ألنواع القياس الابلا 
  .(30)حيث يورد ع يو ب ونو غير جان  -لقاضي البيضاويوىو تعريؼ ا –بشبلؼ التعريؼ الااني 

 

 : اآلثار المترتبة عمى ىذا االعتبار في تعريف القياس.ثالثاا 
ذات نتج عف ىذا الن حظ  ي تعريؼ القياس تنوع ألاساـ القياس نف الحيث االعتبار وعدنو   قد نجد  ػي النوصػنفات        

 .ذاتيا ياس يشالؼ تقسينًا لنوصنؼ حشر ع   الطريق تقسينًا ل ق الطريق  الواحد   ي التوصنيؼ
 إل  ننيجيف: رجاع النناىج التي سار ع ييا األوصوليوف  ي ياساـ القياسإوين ف        

وىػو نػا ذىػي لػو   (31) قط  وىذا ننيج الرازي ونف سػار ع ػ  طريقتػو نف جعؿ القياس نوعا واحدا ىو اياس الع   (1
إلػ  يف يوصػحاي ىػذا النػنيج اػد اسقػنوا ايػاس الع ػ  إلػ  ياسػاـ   األاسػاـ النػذ ور  عنػد وتجدر اإلغػار    (32)الحنفي  ييضا

 :واد انقسـ اياس الع   لدى يوصحاي ىذا الننيج إل  ابلا  ياساـ  يوصحاي ىذا االتجاه إننا ىي ياساـ لقياس الع  
 .(33)ع   التا يؼوىو يف ي وف الفرع يول  بالح ـ نف األوصؿ   قياس الضري  :القياس األول  األول:
 ػي اياس النري  ع   الرجػؿ  ػي حالػ  اإل ػبلس  :القياس النساوي: وىو يف ي وف الفرع نساويًا لؤلوصؿ  ي الح ـ  وناالو الثاني:

 . (34)يحقي  يشذ الدائف نتاعو إذا وجده بعينو
 .(35) قياس التفاح ع   األوصناؼ الربوي  الست   ي تحريـ بيعو نتفاضبلً  :القياس األدوف الثالث:

نف جعؿ القياس ينواعا نشت ف  باعتبار الجان  بيف الفػرع واألوصػؿ  وىػذا النسػ ؾ سػار ع يػو غالػي ع نػاء األوصػوؿ ننػف  (2
يابػت   بعضػيـيلؼ ع   طريق  النت  نيف   انقسـ القياس عندىـ إل  اياس ع   اتفااػا  وايػاس داللػ  وايػاس غػبو ع ػ  شػبلؼ  

   وسياتي تفوصيؿ ذلؾ.(36)القضي  اآلشر ع س وبعضيـالدالل  دوف الغبو  
 

 .تعريف قياس الداللة: املطلب الثاني
نوصػط ال ايػػاس الداللػػ  نر ػػي إضػا ي  يتػػالؼ نػػف نضػػاؼ وىػو لفظػػ  ايػػاس  ونضػػاؼ إليػو وىػػو لفظػػ  داللػػ   وال ين ػػف        

النط ػػػي السػػػابؽ    ػػػذا  الواػػػوؼ ع ػػػ  النعنػػػ  اإلضػػػا ي إال بعػػػد الواػػػوؼ ع ػػػ  نعػػػاني نفرداتػػػو  واػػػد سػػػبؽ بيػػػاف نعنػػػ  القيػػػاس  ػػػي
نشوصػػوص عنػػد لقبػػا ع ػػ  ايػػاس  بووصػػفونعنػػ  الداللػػ  نػػف حيػػث ال يػػ  واالوصػػطبلح  اػـػ نبػػيف نعنػػ  ىػػذا النوصػػط ال سػػنتناوؿ 

 األوصولييف.
 

 : الداللة لغة.أوالا 
 ع   نعنييف: تدور ناد  )دؿ(  ي النعاجـ ال يوي        

 إبان  الغيء باألنارات. -1
 .(37)االضطراي  ي الغيء -2
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 .(38)واليادي إل  الغيء  رغادونا بو اإل  ونف نعانييا النرغد       
 .(39))د لول ( وِدالل  بال سر  وح   ابف ننظور الضـ  َدالل  بالفتال :يقاؿ       
 .(40)والفتال يع   ودلول  بالضـ( :ااؿ الزبيدي: )ااتوصر ابف سيده ع   ال سر  وذ ر الوصاغاني ال سر والفتال  ااؿ       
 د زاد بعض األوصوليوف ع   النعاني ال يوي  النذ ور  ابلا  نعاني:وا       

 .(41)ذ ره الزر غي وابف السب ي .ط ي الدليؿ -1
 .(42)ذ ره ييضا الزر غي .اتشاذ الدليؿ -2
 .(43)إيجاد الدليؿ. ذ ره ابف السب ي -3
 

 .: الداللة اصطالحاا ثانياا 
  ي تحديد ناىي  ىذا النوصط ال. فالؤلوصولييف اتجاى       
 يف الدالل  بنعن  الدليؿ   ينػا لفظػاف نتراد ػاف  والػدليؿ: نػا ين ػف التووصػؿ بوصػحيال النظػر  يػو إلػ  نط ػوي تجاه األول:اال 

 .(44)شبري. وىذا االتجاه ىو ريي يغ ي األوصولييف
ط ػوي شبػري  ىو التفريؽ بػيف نوصػط ال الداللػ  والػدليؿ   الداللػ : ىػي نػا ين ػف التووصػؿ بوصػحيال النظػر  يػو إلػ  ن االتجاه الثاني:

لػػ  ىػػذا الػػريي ذىػػي  (45)يو ىػػي  ػػوف الغػػيء بحيػػث ي ػػـز نػػف  ينػػو  يػـػ غػػيء حشػػر الحسػػف  يبػػووالػػدليؿ ىػػو الناوصػػي ل داللػػ   وا 
 .(46)األغعري  والقاضي يبويع   نف الحناب  

  النعنػ يػاد   ػي وذلػؾ يف الزيػاد   ػي النبنػ  تفيػد الز  اوالذي يترجال لدى الباحث ىو نا ذىي لو يوصػحاي االتجػاه الاػاني       
 . (47)وىذا الوزف يفيد القياـ بالغيء   دالل  ع   وزف  عال 

 .(48) عال  ل قياـ بالغيء وع يو نحو: الوالي  واإلنار  والشبل   والعرا   :يقوؿ ابف السراج       
 .(49)الغيءوع  والقائن   ي ينا دليؿ  يي ع   وزف  عيؿ  و عيؿ اسـ  اعؿ ل وزف  عؿ  وىذا الوزف يفيد ل نعاني النطب        

 

 لقبا. بوصفو: قياس الداللة ثالثاا 
الحػدود النػذ ور  ليػذا القيػاس  ف لقيػاس الداللػ  تفاوتػا  بيػرا  وين ػف إرجػاعو الحػدود التػي ذ رىػا األوصػولي لـ تتفػاوت       

 ألوصؿ والفرع.اإلطبلؽ والتقيد بالنسب  ل جان  بيف ا رجاع بالنظر إل وي وف ىذا اإل إل  ابلا  اتجاىات
 

 إطالق األمر الجامع وعدم تقيده. (أ 
التػػي )رد الفػػرع إلػػ  األوصػػؿ بييػػر الع ػػ   :وىػػذا االتجػػاه  ػػي التعريػػؼ ىػػو نسػػ ؾ الغػػيرازي  حيػػث عػػرؼ ايػػاس الداللػػ  بانػػو       

ننا يجن  بينينا النعن  الذي يدؿ ع   الع  (  .(50)تع ؽ بيا الح ـ  ي الغريع   وا 
 اياس الدالل  إل  ابلا  ياساـ: واد اسـ الغيرازي       
  ونراده بالشوصيوص : الشوصاؿ التي توجد  ي ح ػـ األوصػؿ وال (51)االستدالؿ بالشوصيوص  ع   ابوت الح ـ  ي الفرع األول:

توجد  ي غيره  وناؿ لو بقياس سجود التبلو  ع   وصبل  النفؿ بجان  وصح  الفعؿ ع   الراح    النقيس ىو سػجود الػتبلو   
و وصػػبل  النفػػؿ  وح ػػـ األوصػػؿ ىػػو النفػػؿ  والجػػان  بػػيف النقػػيس والنقػػيس ع يػػو ىػػو شوصػػ   اشتوصػػت بيػػا وصػػبل  والنقػػيس ع يػػ

 .(52)وىي وصح  الفعؿ ع   الراح   ببل حاج   النفؿ دوف الفرض
 ي: الغيئيف النتناا يف  ي وصف   وناؿ لو بوجو بالنظير ع   النظير  ي إابات الح ـ  ونراده بالنظيريفاالستدالؿ  الثاني:
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اياسًا ع ػ  وجوبيػا  ػي زروعيػـ وانػارىـ   ػالنقيس ىػو نػاؿ غيػر  -النقديف وبيين  األنعاـ  –الز ا   ي ينواؿ غير الن  فيف 
الن  فيف غير الزروع والانار  والنقيس ع يو زروع وانار غير الن  فيف  وح ـ األوصػؿ ىػو وجػوي الز ػا   والجػان  ىػو  ػوف 

 .(53)ير النقيس وىو بقي  األنواؿ الز وي  حيث اغتر ا  ي ووصؼ وىو النالي  النن و  النقيس ع يو وىو الزروع والانار نظ
الغبو  ونراد الغيرازي بنوصط ال الغبو ىو الندلوؿ ال يوي ليذه ال  ن  وىو النا ي  والتغا ؿ. واػد جعػؿ الغػيرازي الثالث: 

 الغبو ع   ضربيف:
  اغػػتراؾ النقػػيس والنقػػيس ع يػػو  ػػي الجػػنس والنعنػػ  :ذا النػػوعالغػػبو الػػذي  يػػو نػػوع داللػػ  تػػدؿ ع ػػ  الح ػػـ  ونػػراده بيػػ (1

النضنوف   يدؿ ذلؾ ع   اغترا ينا  ي الح ـ  وناؿ لو بقياس الوضوء ع ػ  التػينـ  ػي وجػوي النيػ    ػالنقيس  :يي
ىػػػو الوضػػػوء  والنقػػػيس ع يػػػو التػػػينـ  وح ػػػـ األوصػػػؿ ىػػػو وجػػػوي النيػػػ   والجػػػان  ىػػػو االغػػػتراؾ  ػػػي الجػػػنس والنعنػػػ   

 .(54)نس ىو  وف الوضوء والتينـ نف ي راد الطيار   والنعن  وىو اغترا ينا  ي النوجي وىو الحدث الج
لنجرد التغابو والتنااؿ   الجػان   ػي ىػذا  ع يو الغبو الفارغ  ونراده بيذا النوع نا  اف  يو الجن  بيف النقيس والنقيس (2

 وع نف الغبو ع   اسنيف: ليس بع   وال دليؿ الع    واد جعؿ الغيرازي ىذا الن النوع
 الغبو بالح ـ  وىو التساوي  ي ح ـ يقتضي ننو التساوي  ي ح ـ حشر  وناؿ لػو بوجػوي الترتيػي  ػي الوضػوء  -1

 .(55)الغترا ينا  ي ح ـ وىو االنتقاض بالحدث ااياسًا ع   الوصبل 
ع يػو التسػاوي  ػي الوصػور  النجػرد  عػف  الغبو بالوصور   ونراده بيذا النوع نػا  ػاف  يػو الجنػ  بػيف النقػيس والنقػيس  -1

 .(56)الع   يو دلي يا  وناؿ لو بقياس العبد ع   الحر  ي نوجي الجناي  بجان  اآلدني  والحيا 
 .(57)واد سار ع   نيج الغيرازي  ي ىذا التقسيـ الباجي  ىذا حاوصؿ ياساـ اياس الدالل  عند الغيرازي       
 .ابيؿ ياساـ اياس الدالل  عند يوصحاي ىذا االتجاهوالنبلحظ يف اياس الغبو نف        

 

 أو النفي. اإلثباتتقيد األمر الجامع سواء في حال  (ب 
 واد ا ترؽ يوصحاي ىذا االتجاه  ي نوع النقيد ع   ريييف:       

 حيػث  وابػف الحاجػي نػف النت  نػيف  (58)اوصر النقيد ع   البلـز  وىػذه طريقػ  نػف وصػنؼ ع ػ  طريقػ  الجنػ  الرأي األول:
 .(59)عرؼ اياس الدالل  بانو: )يف يجن  بيف األوصؿ والفرع بذ ر نا يبلـز الع  (

ع ػ  اػت يـ بالواحػد بجػان  االغػتراؾ  ػي الديػ    األوصػؿ ىػو:  واد ناؿ ابف حاجي ع ػ  ذلػؾ بقطػ  الجناعػ  بالواحػد        
وجػػوي ص  والجػػان  بػػيف الفػػرع واألوصػػؿ: اتػػؿ الجناعػػ  بالواحػػد  والفػػرع ىػػو: اطػػ  الجناعػػ  بالواحػػد  وح ػػـ األوصػػؿ: القوصػػا

 .(60)الدي   ي األوصؿ و ي الفرع
والجػػان  ىنػػا  ػػي الناػػاؿ النػػذ ور لػػيس ىػػو ع ػػ  وجػػوي اطػػ  الجناعػػ  بالواحػػدا ألف الع ػػ  ىػػي الجنايػػ  العنػػد العػػدواف         

وىػو –ي الفػرع   يقػـو الـز الع ػ  ن زونػاف ىنػا القوصػاص والديػ   واػد وجػدنا يحػد الن ػزونيف وىػو الديػ   ػ -وىي الع ػ -ول جناي  
 .(61)نقاـ الع    ي الجن  بيف األوصؿ والفرع -الدي 
واد اعترض ابف السب ي  ي غرحو ع   نشتوصر ابػف الحاجػي ع ػ  الناػاؿ النػذ ور ب ونػو لػيس نػف ابيػؿ داللػ  الػتبلـز        

ننا ىو نف ابيؿ الجن  بح ـ نف يح اـ الع   يقػ  الجنػ   ػي التوصػنيؼ عػدؿ عػف ىػذا الناػاؿ      ذا نجد نف سػار ع ػ  طر (62)وا 
 .(63)س اروذ ر نااال حشر وىو اياس النبيذ ع   الشنر بجان  الرائح  النبلزن  لع   التحريـ وىي اإل

 النتاشريف ننف وصنَّؼ ع   طريق  النت  نيف   عر وا واألار والح ـ  وىذا ريي نعظـاوصر النقيد ع   البلـز  الرأي الثاني:
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 .(64)ل  بانو: )نا جن   يو بيف األوصؿ والفرع ببلـز الع    اارىا  ح نيا(اياس الدال
 

 شرح مفردات التعريف:
    ي ػوف النػراد بػبلـز الع ػ  الػبلـز العق ػي يو النػادي(65)النراد بالبلـز اوصطبلحا ىو  وف الح ـ نقتضيًا آلشػرالالزم:  -1

ل ع    الذي إذا و جد ح ننا بوجود الع  
(66). 

اياس النبيذ ع   الشنػر  ػي التحػريـ بجػان  الرائحػ  النبلزنػ  ل غػد  النطربػ    ػالنقيس ىػو النبيػذ   :بالبلـز لحاؽاإلونااؿ        
والنقيس ع يو ىو الشنر  والح ـ النط وي إاباتو  ي النقيس ىو التحريـ  والجان  ىو الرائحػ  النبلزنػ  ل غػد  النطربػ    يسػتدؿ 

 . (67)النبيذالنبيذ والشنر ع   وجود الغد  النطرب   يابت ح ـ التحريـ  ي  ع   وجود ىذه الرائح  النغتر    ي
 والنراد باألار ىنا النتيج  الحاوص   بسػبي الع ػ    تجعػؿ ىػذه النتيجػ  جانعػا بػيف النقػيس والنقػيس ع يػو  ػي إابػات األثر: -2

 .(68)الح ـ
 ػ  القتػؿ بالنحػدد بجػان  اإلاـػ   القتػؿ بالناقػؿ نقػيس  والقتػؿ وجوي القوصاص بالقتؿ بالناقؿ  اياسا ع :باألار لحاؽونااؿ اإل       

 .(69)بالنحدد نقيس ع يو  والح ـ النط وي إاباتو ىو القوصاص  والجان  ىو اإلاـ  واإلاـ ليس ع   بؿ يار نف حاار الع  
 

 الحكم:
 ي ػوف الح ػـ النػراد ىنػا الح ػـ الػذي   (70)ابػات ينػر إلػ  حشػر إيجابػًا يو سػ باً إالنراد بالح ـ نعناه االوصطبلحي  وىو        

 (71)وجي يو انتف  بسبي الع     يجعؿ ىذا الح ـ جانعًا بيف النقيس والنقيس ع يػو  واػد نا ػوا بناػاؿ اطػ  الجناعػ  بالواحػد
السػػابؽ ذ ػػره لػػدى ابػػف حاجػػي  ونا ػػوا لػػو ييضػػا بعػػدـ وجػػوي وصػػبل  الػػوتر اياسػػًا ع ػػ  وصػػبل  الضػػح  بجػػان  يف  ػػبل ننينػػا 

اؤه ع ػػ  الراح ػػ    وصػػبل  الػػوتر نقػػيس  ووصػػبل  الضػػح  نقػػيس ع يػػو  والح ػػـ النط ػػوي إاباتػػو ىػػو عػػدـ الوجػػوي  يوصػػال يد
والجػػان  بػػيف النقػػيس والنقػػيس ع يػػو ىػػو ح ػػـ يشػػتص بالنفػػؿ وىػػو جػػواز الفعػػؿ ع ػػ  الراح ػػ  بػػبل سػػبي  وجػػواز الفعػػؿ ع ػػ  

ـ النشتوصػ  بوصػبل  النفػؿ وىػو جػواز الفعػؿ ع ػ  الراح ػ  بػبل ألف الع ػ  ىػي الس ػنقي   ل نػو ح ػـ نػف األح ػا االراح   ليس ع  
 .  (72)سبي   جعؿ ىذا الح ـ وىو جواز الفعؿ ع   الراح    جانعا بيف األوصؿ والفرع  ي عدـ الوجوي

 

 تقيد األمر الجامع في حال النفي. (ج 
 واد ا ترؽ يوصحاي ىذا االتجاه  ي نوع النقيد ع   ريييف:       

 )يف يسػتدؿ بانتفػاء الح ـػ عػف الغػيء :قيد ع   الح ـ  وىذا ريي اليزالي  حيػث عػرؼ ايػاس الداللػ  بانػواوصر الن الرأي األول:
 .(73)ع   انتفائو عف نا و(

)يف يسػتدؿ بعػدـ حاػار الغػيء  :اوصر النقيد ع   األار والح ـ وىذا وصني  الرازي  حيث عرؼ اياس الداللػ  بقولػو الرأي الثاني:
 .(74)وعدـ شواوصو ع   عدنو(

ع ػ   ىذا تناـ الحدود النذ ور  لقياس الداللػ   والنبلحػظ اغػتراؾ الحػدود النػذ ور   ػي  ػوف الجػان   ػي ىػذا القيػاس لػيس        
ننا دلي يا.  وا 

األوصػػؿ والػػذي يتػػرجال نػػف الحػػدود النػػذ ور  ىػػو نسػػ ؾ يوصػػحاي االتجػػاه األوؿ الػػذي عػػرؼ ايػػاس الداللػػ : بػػرد الفػػرع إلػػ         
ننا يجن  بينينا النعن  الذي يدؿ ع   الع  بيير الع   التي   وذلؾ لآلتي:. (75)تع ؽ بيا الح ـ  ي الغريع   وا 

 اري النعن  ال قبي ألوصحاي االتجاه األوؿ نف النعن  اإلضا ي   الدالل   نا سبؽ: ىي نا ين ف التووصؿ بوصحيال -1
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 النظر  يو إل  نط وي شبري   يي نط ق  غير نقيد  بغيء.
  نا ىو وصني  يوصحاي االعتبار الاالث  تشوصيص ببل نشوصص. اإلابات   ي حاؿ النفي دوف إجراء اياس الدالل -2

 

 .تعريف قياس الشبٌ: املطلب الثالث
 

 : الشبو لغة.أوالا 
ىػذا   واػد ااتوصػر األوصػوليوف ع ػ  (76)تدور ناد  )غبو(  ي النعاجـ ال يويػ  ع ػ  نعنػ  واحػد وىػو النناا ػ  لونػا وووصػفا       

 .النعن  ال يوي
 

 .: الشبو اصطالحاا ثانياا 
 ي تنؼ نوصط ال الغبو اعتباريف لدى األوصولييف.       

  ونو نس  ا نف نسالؾ الع  .االعتبار األول: 
 الجان  بيف األوصؿ والفرع.  ونو ر نا نف ير اف القياس  وىو الووصؼ االعتبار الثاني:

 

 ع   ابلا  حراء: -االعتبار الااني :يي –واد اشت ؼ األوصوليوف  ي تحديد ناىي  الووصؼ الغبيي        
الووصؼ النقارف ل ح ـ الذي ال يناسي بالذات  ول نو يسػت ـز  : نا ذىي لو اليزالي  نف يف الووصؼ الغبيي:الرأي األول

 .(77)النناسي
 :(78)واد جعؿ اليزالي الووصؼ الغبيي ع   رتبتيف       

  .(79)ل  يو ع   وجوي تعدي الح ـ  ي النسا اإلجناعنا انعقد  -1
  ونسػتنده  ػي ذلػؾ وجػوي القيػاس  (80)واد يورد لو اليزالي ناااًل  وىػو وجػوي تع يػؿ األوصػناؼ الربويػ  بالووصػؼ الغػبيي       

) قػػد اػػرر ااعػػد  الغػػبو والقػػوؿ بالووصػػؼ الػػذي ال يناسػػي  وحػػؿ عقػػد  الربػػا  و غػػؼ اليطػػاء عنيػػا   نقػػوؿ  ػػي ااعػػد   :حيػػث اػػاؿ
 ػػ ف الربػػا باالسػـػ والػػذات   عػػبلـنحػػؿ الح ػـػ بانػػار  جانعػػ  نانعػػ   زائػػد  ع ػػ  اإل إعػػبلـبػػد نػػف ينػػو ال اإلجنػػاعالربػػا بػػاف لنػػا ب

 .(81)غير نقوصور ع   األغياء الست ( اإلجناعب
 ع نػا نحوصػورا باسػنو  إال ينػو يسػتدؿ بنػا نسػتنده اإلجنػاعوجػوي تعػدي الننوصػوص  واػد وصػار  اإلجناعيال تساعد دعوى  -2

 .(82)جوي التعدي  ي النحوصور باسنوع   و   ي وصور  يشرى اإلجناع
. (83)وذلؾ لتنوصيص الغارع ع ػ  يغػياء نحوصػور  بنسػنياتيا اوالنراد عدـ وجود إجناع ع    وف ح ـ األوصؿ نع بلً 

وىػو تع يػؿ األوصػناؼ الربويػ     نيػا نحوصػور   ػي نسػنياتيا  ل ػف يقػاؿ ل نعتػرض  الرطػي  ذاتػو: واد ذ ر اليزالي النااؿ
ع ػ  وجػوي  ي نسال  العرايا ويقاس ع   التنر والرطي الزبيػي والعنػي   ػدؿ ذلػؾ  اإلجناعذلؾ   ي نعن  التنر ودليؿ

 .(84)التع يؿ ييضا  ي األوصناؼ الربوي  النحوصور   ي يسنائيا
 

 نف يف الووصؼ الغبيي: الرازي عف القاضي الباابلني نا ح اهالرأي الثاني: 
 .(85)بالذات ول نو يست ـز النناسب ىو الووصؼ النقارف ل ح ـ الذي ال يناسبو        
يف الووصػػؼ بذاتػػو لػـػ يعيػػد نػػف غػػارع االلتفػػات لػػو  ػػي التع يػػؿ  ل نػػو اعتبػػر تػػااير جنسػػو القريػػي  ػػي جػػنس الح ػـػ  :وبيانػػو       
 .(86)القريي
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  والفػػرع عػػدـ وصػػح  إزالػػ  النجاسػػ  بالشػػؿ اياسػػا ع ػػ  الػػدىف بجػػان  عػػدـ بنػػاء القنطػػر  ع يػػو   األوصػػؿ الػػدىف :وناالػػو       
الشؿ  وح ـ األوصؿ عدـ وصح  إزال  النجاس   والجػان  عػدـ بنػاء القنطػر    بنػاء القنطػر  لػيس ووصػفا نناسػبا ول ػف عيػد نػف 

وذلػػؾ يف القنػػاطر ال تبنػػ  ع ػػ  النػػائ  الق يػػؿ  واننػػا تبنػػ  ع ػػ  ال ايػػر  االغػػارع إلػػ  االلتفػػات إلػػ  جػػنس الق ػػ   ػػي األغػػياء
يسػػبابو نغػػروعي  الطيػػار  بالنػػائ  النتوصػػؼ بالق ػػ    ػػ ف الطيػػار  غػػرع عػػاـ  يقتضػػي يف ت ػػوف   األنيػػار   الق ػػ  نناسػػب  لعػػدـ

 .(87)عان  الوجود
 

 مثال آخر:
ايػػاس الزوجػػ  ع ػػ  األجنبيػػ   ػػي وجػػوي النيػػر بجػػان  الش ػػو .  ػػالش و  ليسػػت بووصػػؼ نناسػػي لترتػػي وجػػوي النيػػر        
غػػارع االلتفػػات إلػػ  جػػنس الش ػػو   ػػي جػػنس األح ػػاـ النترتبػػ  ع ييػػا  ألف النيػػر  ػػي نقابػػؿ الػػوطء  ل ػػف عيػػد نػػف ال اع ييػػا

 جنس الش و  ىػو: نظنػ  الػوطء اػد التفػت الغػارع إليػو  ػي جػنس الح ػـ النترتػي ع يػو نػف حيػث إابػات ينػر إلػ  ينػر  سػواء 
نػف شػبل بزوجتػو وجػي حسػيًا يو نعنويػًا   نػف شػبل باجنبيػ  ابػت ع يػو اإلاػـ لنظنػ  الػوطء واإلاػـ ينػر حسػي  و  اإلابػاتي اف 

 .(88)ع يو النير وىو ينر نعنوي
 

 نا اشتاره ي ار األوصولييف  اآلندي وابف السب ي  نف يف الووصؼ الغبيي:الرأي الثالث: 
 .(89)الووصؼ الذي ال تظير نناسبتو بعد البحث التاـ  ول ف يلؼ نف الغارع االلتفات إليو  ي بعض األح اـ       
ال تظيػػػر نناسػػػبتو  -الطيػػػار  :يي –   الغػػػتراط النػػػاء ليػػػا  ػػػي إزالػػػ  النجاسػػػ    ػػػ ف ىػػػذا الووصػػػؼووصػػػؼ الطيػػػار  :وناالػػػو       

 .(90)اً الغتراط الناء  ل ف اعتبار الغارع ليا  ي بعض النواطف  نس النوصحؼ والوصبل   نغعر ب ونو نناسب
 .ىذا حاوصؿ األاواؿ  ي تفسير الغبو       
نيػػا يفسػػير الووصػؼ الغػبيي تغػترؾ  ػػي اضػي  عػدـ نناسػب  ىػػذا الووصػؼ ل ح ػـ  إال والنبلحػظ يف اآلراء الابلاػ   ػي ت       

جعػؿ اضػػي  اعتبػار ىػػذا الووصػؼ ىػػو وجػػوي  :ا تراػت  ػػي  يفيػ  اعتبػػار ىػذا الووصػػؼ نػ   ونػػو غيػػر نناسػي   ػػالريي األوؿ
ؿ عنػد اليزالػي  والػريي سواء ي انت ىذه الدعوى نباغر  يـ ال  نا  ػي اضػي  وجػوي التع يػ اإلجناعالتع يؿ عف طريؽ دعوى 

ف  ػػاف غيػػر نناسػػي  ػػي ذاتػػو ل ػػف الغػػارع اػػد  :الاػػاني نظػػر الػػ  اعتبػػار الغػػارع لجػػنس الووصػػؼ النػػذ ور   ووصػػؼ الش ػػو  وا 
اوصر االعتبار ع   نص الغػارع   ووصػؼ الطيػار  ال تظيػر نناسػبتو  :اعتبر جنس الش و   ي ترتيي األح اـ  والريي الاالث

 نناسي  إال يف الغارع اد نص ع   ىذا الووصؼ واغترط لو الناء.غتراط الناء ألنو غير ا ي 
الابلاػ  وذلػؾ الغػتراؾ اآلراء  ا ت وف العبلا  بيف ىذه االعتبارات  ػي تعريػؼ الغػبو ىػي العنػـو والشوصػوص نػف وجػو       

 :  والػػريي الاػػانياإلجنػػاعاعتبػػره ب : ػػالريي األوؿ  وا تراايػػا  ػػي  يفيػػ  االعتبػػار   ػػي  ػػوف الووصػػؼ الغػػبيي غيػػر نناسػػي
 .بتنوصيص الغارع ع يو :والريي الاالث  باعتبار جنسو

 

 لقبا. بوصفو: قياس الشبو ثالثاا 
النػذ ور  لـ ي ف تحديد ناىي  ايػاس الغػبو نحػؿ و ػاؽ بػيف األوصػولييف   قػد تباينػت حػدودىـ ليػذا القيػاس  ونػدار الحػدود        

 : ي  تي األوصوؿ ع   شنس  نعاف  
 غالي األوصولييف نف  وف اياس الغبو: إليوذىي وىو نا  األول:
 ويغبووذلؾ ناؿ يف يتردد الفرع بيف يوص يف يغبو يحدىنا  ي ابلا  يووصاؼ   ع   يوصؿ بضري نف الغبو حنؿ  رع          
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 .(91)اآلشر  ي ووصفيف  يرد إل  يغبو األوص يف بو
 .(92)وىو نا يعرؼ عند بعض األوصولييف بقياس غ ب  األغباه       

 :األنا   اآلتي  االتجاهواد ذ ر يوصحاي ىذا        
حدنيػػ  العبػػد وناليػػ  العبػػد   نػػف  :ىنػػا  الشػػبلؼ  ػػي وجػػوي الديػػ  ع ػػ  نػػف اتػػؿ عبػػدًا  بنػػاء ع ػػ  تػػردد العبػػد بػػيف يوصػػ يف -1

 .(93)يوجي القين   ونف غ ي النالي   يوجي ع   القاتؿ الدي   اآلدني  غ ي
زال  النجاس   الشبلؼ  ي وجوي الني   ي الوضوء -2  نف ريى ينػو   بناء ع   تردد الوضوء بيف يوص يف ىنا التينـ وا 

 ياري إل  التينـ نف حيث  ونو إزال  لحدث ح ني يوجي النيػ . ونػف ريى يف الوضػوء إزالػ  ح نيػ  بنػاء ع ػ  طبيعػ 
 .(94)لـ يوجي الني   الناء بشبلؼ التراي

 

 لغبو:الجويني نف  وف اياس ا إليووىو نا ذىي الثاني: 
 .(95)يغتنؿ ع ييا نف غير التزاـ  ونيا نشي   نناسب ( )تغبيو الغيء بالغيءا ألغباه شاوص         
 :واد اسـ الجويني اياس الغبو إل  يربع  نراتي       

نػػا  ػػاف  ػػي نعنػػ  األوصػػؿ ال بالوضػػ  ال يػػوي   نػػا  ػػاف  ػػي نعنػػ  األوصػػؿ نػػف حيػػث اإلغػػعار ال يػػوي ال يعػػد  المرتبةةة األولةةى:
 .(96)عرؽ ال  ي ب عابو نف حيث رعاي  العدد والتعفير  لحاؽاسًا عند الجويني  واد ناَّؿ ليذه النرتب  باي

ا يػؿ العقػؿ ع ػ   ايػره ع ػ  العاا ػ   وتقػدير يروش   لحػاؽالووصؼ الغبيي النعتضػد بالناػاؿ  وناَّػؿ لػو ب المرتبة الثانية:
 .(97)راريطراؼ العبيد بالسبي الذي يتقدر بو يروش يطراؼ األح

ًا إلحااػا تقار طيار  الناء إلػ  نيػ   :الغبو النستند إل  نعن    ي ال تحيط األ ياـ والعبارات بتفوصي و  وناالو المرتبة الثالثة:
 .(98)بالتينـ

األوصػناؼ ابوت الح ـ لنعن  الغيء العينػو  وناػؿ لػو بع ػ  الطعػـ  ػي  :الغبو النتع ؽ بنقاوصد الغارع  يي المرتبة الرابعة:
 .(99)بوي الر 

 

 نا ذ ره ابف ادان   ي روضتو وىو نا يفيـ نف  بل اليزالي  ي النستوصف  نف يف اياس الغبو:الثالث: 
 .(100))الجن  بيف األوصؿ والفرع بووصؼ يوىـ اغتنالو ع   ح ن  الح ـ نف ج ي النوص ح   يو د   النفسد (       

 :واد ذ ر العزالي األنا   اآلتي  -1
 . (101)يف  بلىنا ننسوح والجان   الشؼ  ي عدـ ت رار النسال اياس نسال الريس ع   نسال -2
 .(102)بجان  يف   يينا طيار   اياس الوضوء ع   التينـ  ي وجوي الني  -3
 .(103)اياس األرز ع   التنر  ي جرياف الربا بجان  الطعـ يو القوت -4

 

 نف  وف اياس الغبو:  نا ذ ره اآلندي و الطو ي عف بعض األوصولييف الرابع:
 .(104))نا عرؼ النناط  يو اطعا  غير ينو يفتقد  ي ححاد الوصور إل  تحقيقو(        
 .(105)حيث تقرر يف جزاء الوصيد ي وف بنا و  الناؿ  ي جزاء الوصيد إلحاؽواد نا وا لو  ي        

 

 المناقشة والترجيح:
 ترجال نف ىذه الحدود  ي نظر الباحثنف النبلحظ يف حراء األوصولييف اد تباينت  ي تحد ناىي  اياس الغبو والذي ي       



 حمنود جابر وحمند حسوــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م9201/ ي1441، (4)، ع (11)مج اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، 

 
111 

 : تيوذلؾ لؤلسباي اآل اىو النعن  الذي اشتاره اليزالي ابف ادان 
 .وىذا نشؿ  ي وصناع  الحدود  وجود الدور  ي التعريؼ األوؿ والااني لقياس الغبو -1
 األغػباه  نػا اػرر يف نا ذ ره يوصحاي التعريؼ األوؿ  ىو  ي حقيق  األنر نف ابيؿ الترجيال بػيف األايسػ  يو تعػارض -2

 .(106)ذلؾ الجويني
)تغػبيو الغػيء  : قػوليـ  وذلػؾ لػدشوؿ ايػاس الداللػ   ينػا ذ ػروه اونا ذىي لو يوصػحاي التعريػؼ الاػاني غيػر نػان  -3

 .يندرج  ي ذلؾ اياس الدالل   األغباه الشاوص  اد ت وف يارا يو ح نا (يغتنؿ ع ييا بالغيءا ألغباه شاوص 
 نػػا ذ ػػروه ال ينطبػػؽ ع ػػ  الغػػبو بػػؿ ع ػػ  نسػػ ؾ تنقػػيال  –ىػـػ يبعػػد اآلراء عػػف الوصػػوايو  –وينػػا يوصػػحاي الػػريي الشػػانس  -4

 دوف غيره. وىو نف نسالؾ الووصؼ الظاىر الننضبط النناط
 ذىي لو اليزالي وابف ادان   قد شبل نف االعتراضات السػابق  باإلضػا   إلػ   ػوف التعريػؼ اػد تنػاوؿ حقيقػ  ينا نا -5

 .(107)لجان  وىو الووصؼ الغبييالقياس نف ذ ر لؤلوصؿ والفرع وا
 

 : املبخث الثاني
 .الفرق بني قياس الداللة وقياس الشبٌ

 

 .الفرق مو حيث وجٌ العالقة بني املصطلخني: املطلب األول
 رع باوصؿ  إال ينينا يشت فاف  ي سػند  إلحاؽ ي  ونينا  -اياس الدالل  واياس الغبو  –يغترؾ  بل النوصط حيف        

ياس الدالل  ي ػوف الجػان  بػيف األوصػؿ والفػرع دليػؿ الع ػ   بيننػا  ػي ايػاس الغػبو ي ػوف الجػان  ووصػؼ لػـ    في الحاؽاإل
  يو دوف النناسي لعدـ ظيور النناسب  ل نجتيد  و وؽ الطردي العتبار الغرع لو.  تظير نناسبتو

  ت وف العبلا  بيف القياسيف ىي العنـو والشوصوص نف وجو.
 

 .و حيث االحتجاجالفرق م: املطلب الثاني
 

 : قياس الداللة.أوالا 
إال ينيػـ اشت فػوا  يػو نػف   (108)ولػـ يسػنو بعضيـإال ناذ ره الباجي عف  حجي  اياس الدالل  اتفؽ األوصوليوف ع         

 .حيث  ونو اياسا يو استدالال
 بلا  حراء: ذىي إل  عده اياسا جنيور النت  نيف إال ينيـ اشت فوا  ي عده اسنا بذاتو ع   ا       

 

 وىو نا ذىي لو غالي األوصولييف نف النت  نيف نف  وف اياس الداللػ  اسـػ نسػتقؿ بذاتػو   يػو اسػيـ لقيػاس الع ػ  الرأي األول:
 .(109)والغبو
ف اشت فػت نسػنياتيا واحػد  وىػو تعديػ  الح ـػ نػف األوصػؿ         وتع ي يـ لنا ذىبوا إليو نف يف نػؤدى ايػاس الداللػ  وبقيػ  األايسػ  وا 

 .(110)إل  الفرع  ونناط التفريؽ بيف ىذه األايس  ىو طريؽ اإل ضاء إل  الح ـ    نا يف ي وف بالع   يو الغبو يو الدالل 
 

 .(111)وىو نا ذىي لو الجويني نف يف اياس الدالل  ليس اسنا نستقبل بذاتو بؿ ىو نتردد بيف اياس الع   والغبو الرأي الثاني:
 األنر    ف نف وصح  القسن   تبايف األاساـ الناغئ  عف الَنْقَسـ  وىذا ذاتو اجع  إل  التقسيـوحجتو  ينا ذىي إليو ر        
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اآلشػر ننػدرج ضػنف  وبعضػيـننتؼ  إذا اعتبرنا اياس الدالل  اسنًا نستقبًل  ألف بعض ي ػراده نندرجػ  ضػنف ايػاس الع ػ  
 .(112)اياس الغبو

 

 .(113)نف ابيؿ االستدالؿ ال القياس األوصولي ياس الدالل نا ذىي الحنفي  واآلندي إل  يف االرأي الثالث: 
 ولـ يذ ر يوصحاي ىذا الريي نا استندوا اليو نف عد اياس الدالل  نف ابيؿ االستدالؿ.       
اعتبػار ىذا حاوصؿ األاواؿ  ي حجي  اياس الداللػ   ولػيس النػراد نػف عقػد ىػذا النبحػث ىػو التػرجيال  بػؿ ىػو النظػر  ػي        
 اس نف عدنو  والنبلحظ يف اآلراء الابلا  اد اتفقت ع   اعتباره  ل نيا اشت فت  ي ت ييفو.ىذا القي

 

 : قياس الشبو.ثانياا 
  ي اعتبار اياس الغبو ع   ريييف: اشت ؼ األوصوليوف       

 .(114)نا ذىي لو جنيور األوصولييف نف اعتبار اياس الغبوالرأي األول: 
 ويوصحاي ىذا الريي ا تراوا ع   نيجيف.  (115)نوع اياسا يوصبلىذا ال عدـ اعتبارالرأي الثاني: 

 .(117)والغيرازي نف الغا عي   (116)نف ر ض اياس الغبو بال  ي    ابط و اياسًا ونس  ًا  وىذا ريي الحنفي  -1
 .(118)نف جعؿ الغبو نس  ا ل ع    وىذا ننيج الرازي ونف سار ع   نيجو نف النشتوصريف ل نحوصوؿ -2

 

 ن ار لقياس الغبو يرج  ألنريف:وسبي ىذا اإل       
ف  ػػاف األوصػػؿ  ييػػا التع يػػؿ إال يف التع يػػؿ نرجعػػو ل غػػارع  قػػط  واضػػي  التع يػػؿ نػػف يجػػؿ التع يػػؿ  -1 إف األح ػػاـ وا 

 .(119)نر وض    ي وف القياس اياس ع    قط. وىذا ناشذ الحنفي 
ايػػاس الغػبو  وىػػذا نػا ع ػػؿ بػو الغػػيرازي ال ي ػوف إال بالع ػػ  يو بنػا يػػدؿ ع ييػا  وىػػذا األنػر نفقػػود  ػي  لحػاؽإف اإل -2

 .(120)رييو  ويفيـ ييضا نف تعريؼ الرازي والقاضي البيضاوي ل قياس
 ىذا حاوصؿ األاواؿ  ي حجي  اياس الغبو   يع ـ ننا سبؽ يف اياس الغبو لـ ي ف نحؿ اتفاؽ بيف األوصولييف  ي اعتباره.        
 

 .الفرق مو حيث األركاى: املطلب الثالث
وينػا  ػي االوصػطبلح   ػالر ف ىػو: يجػزاء   (121)تدور ناد  )ر ف( ع   القو   ي الغيء   ر ف الغيء جانبػو القػوي       

 .(122)الغيء الداش    يو  التي تتر ي ننيا حقيقتو وتوجد بيا ىويتو
 يغيرىا ااناف:  واد اشت ؼ األوصوليوف  ي تعداد ير اف القياس إل  يربع  حراء       

 .(123)نا ذىي لو الحنفي   يف ل قياس ر نا واحدا وىو الع   وىو الرأي األول:
 إال بالع ػ     انػت ىػي ر ػف القيػاس ونػا عػداىا نػف ابيػؿ لحػاؽوال يتوصػور اإل إلحػاؽف القيػاس يوحجتيـ  ينػا ذىبػوا إليػوا        

 .(124)الغروط
األوصػؿ لفػرع  ح ـػ األوصػؿ  الجػان  بػيف وىو نا ذىي لو جنيور األوصولييف نػف ير ػاف القيػاس يربعػ : األوصػؿ  ا الرأي الثاني:

 .(125)والفرع
وتشوصيوصػػو وىػػذا الػػريي ىػػو الػػذي يتػػرجال ل باحػػثا  نػػا اسػػتدؿ بػػو الحنفيػػ  ع ػػ  ر نيػػ  الع ػػ  ينطبػػؽ ع ػػ  بقيػػ  األر ػػاف         

 بالع   تشوصيص نف غير نشوصص.
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 رع  وح ـ األوصؿ.ن  اياس الغبو  ي عدد األر اف  و ي نعن  األوصؿ  والف ويتفؽ اياس الدالل        
 .إال ينينا يفترااف  ي الجان  بيف األوصؿ والفرع       

 

  .: األصلأوالا 
 اشت ؼ األوصوليوف  ي نعن  األوصؿ ع   حراء يغيرىا ابلا :       
 .(126)يف األوصؿ ىو نحؿ الح ـ النغبو بو  وىذا نا ذىي إليو يغ ي األوصولييف األول:
 .(127)يي القاضي عبدالجبار وينسي ىذا الريي ل نت  نيفاألوصؿ ىو دليؿ الح ـ  وىذا ر  الثاني:
ل  ىذا القوؿ ذىي الوصفي اليندي  وعزاه إل  نحققي النت  نيف والفقياء الثالث:  .(128)األوصؿ ىو الح ـ  وا 
 واألوصؿ بيذه النعاني ينطبؽ ع   اياس الدالل  واياس الغبو   بل شبلؼ  ي نعن  األوصؿ.       

 

 : الفرع.ثانياا 
 اشت ؼ األوصوليوف  ي نعن  الفرع ع   ريييف:       
 .(129)يي نحؿ الح ـ النشت ؼ  يو  وىو اشتيار يغ ي األوصولييف :النقيس األول:
 .(130)الح ـ  وىو اشتيار النت  نيف  وعبدالعزيز البشاري نف الحنفي  الثاني:
طػبلؽ إيػاس ايػاس داللػ  يو ايػاس غػبو  يوصػال والفرع بيذه النعاني النذ ور  ال يشت ؼ باشتبلؼ القياس سواء ي اف الق       

 بل النعنييف ل فرع  ي اياس الدالل  واياس الغػبو   يوصػال يف يط ػؽ الفػرع ع ػ  نحػؿ الح ـػ يو الح ـػ سػواء ي ػاف القيػاس ايػاس 
 .دالل  يو اياس غبو

 

 : حكم األصل.ثالثاا 
 وف  ػي النقػدنات وىػو: شطػاي اهلل تعػال  النتع ػؽالػذي ذ ػره األوصػولي ذاتػو النراد بالح ـ  ي باي القيػاس  ىػو الح ػـ       

 .(131)با عاؿ الن  فيف ااتضاًء يو تشيرًا يو وضعاً 
 ػي   وف الح ـ ىو شطاي الغارع  لـز نف ذلؾ عدـ االشتبلؼ  ي حقيقتو باشتبلؼ نوع القياس  الح ـ النػراد ااباتػو        

 ل .و ذلؾ بالنسب  لقياس الدال  اياس الدالل  ىو شطاي الغارع
 

 : الجامع بين األصل والفرع.رابعاا 
ايػاس يفترؽ اياس الدالل  عف اياس الغبو  ي الجان  الذي يجن  بيف األوصؿ والفرع   الجان  بيف األوصؿ والفرع  ي        

 واد سبؽ بياف ذلؾ .الغبو ىو والووصؼ الغبيي  بيننا  ي اياس الدالل   الجان  ىو دليؿ الع  
 

 .ث التعارض والرتجيحمو حي: املطلب الرابع
 إل  بياف نرتب  اياس الدالل  والغبو وييينا النقدـ حاؿ التعارض. لـ يتطرؽ غالي ع ناء األوصوؿ       
 .(132)يبيف وجو ىذا التقديـ واد ذ ر الطو ي يف اياس الدالل  ىو النقدـ حاؿ التعارض  إال ينو لـ       
 وذلؾ لآلتي: اقديـ اياس الدالل  ع   اياس الغبو حاؿ التعارضوين ننا نف شبلؿ نا سبؽ عرضو القط  بت       

ف اشت ؼ توصنيفو  نا نر –ف اياس الدالل  نحؿ و اؽ بيف ع ناء األوصوؿ إ -1 بشبلؼ اياس الغبو الذي اشت ؼ  –وا 
  ي حجيتو.
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 ن  وجود الع   إال ينيا لـ يوصرح بيا  بشبلؼ اياس الغبو. إلحاؽف اياس الدالل   ي حقيقتو إ -2
 

 .متةاخلا
 :التي تووصؿ إلييا الباحث و ييا ذ ر ألىـ النتائج       
 :الداللػ يف ايػاس  اتاشت ؼ األوصوليوف  ي تعريؼ  بل نف اياس الداللػ  وايػاس الغػبو  والػذي تػرجال لػدي نػف التعريفػ :أوالا 

ننا يجن  بينينا النعن    .الذي يدؿ ع   الع  رد الفرع إل  األوصؿ بيير الع   التي تع ؽ بيا الح ـ  ي الغريع   وا 
 .الجن  بيف األوصؿ والفرع بووصؼ يوىـ اغتنالو ع   ح ن  الح ـ نف ج ي النوص ح   يو د   النفسد  :واياس الغبو

 :يىـ الفروؽ بيف  بل القياسيف: ثانياا 
 نف حيث ناىي  القياس: -1

 اياس الدالل : الجن  بيف يوصؿ و رع بدليؿ الع  .       
اغػتنالو   بيف األوصؿ والفرع بووصؼ غبيي  وىػو نػا نػزؿ عػف النناسػي وارتفػ  عػف الطػردي  يو نػاتوىـ واياس الغبو: الجن       

 ع   نوص ح   ولـ يقط  بيا  يو.
 نف حيث العبلا  بيف القياسيف: -2

 لحاؽ في اياس الدالل  اإل لحاؽ رع باوصؿ  ويشت فاف  ي طرؽ اإل  لحاؽالعنـو والشوصوص نف وجوا  يغتر اف ب       
 بالووصؼ الغبيي. لحاؽي وف اإل :بدليؿ الع    و ي اياس الغبوي وف 

 نف حيث الحجي : -3
ف اشت فػوا  ػي ت يفػو–لـ يق  شبلؼ بػيف األوصػولييف ع ػ  اعتبػار ايػاس الداللػ  دليػؿ يحػتج          بيننػا اشت ػؼ األوصػوليوف  –وا 

  ي اعتبار اياس الغبو.
 نف حيث ير اف القياس:  -4

لغبو  ي ناىي  األوصؿ والفرع وح ـ األوصؿ  إال ينينا يشت فاف  ي ناىي  الجان  بػيف األوصػؿ يتفؽ اياس الدالل  وا       
 والفرع  في اياس الغبو  الجان  ىو الووصػؼ الغػبيي  و ػي ايػاس الداللػ  الجػان  إنػا يف ي ػوف الـز الع ػ   يو ياػر الع ػ  

 يو ح ـ الع  .
 اياس الغبو حاؿ التعارض. نف حيث حاؿ التعارض والترجيال: يقدـ اياس الدالل  ع   -5

 

 .اهلوامش
                                                 

  لبنػػاف  بيػػروت  دار الف ػػر  عبػػد السػػبلـ نحنػػد ىػػاروف  تحقيػػؽ: مقةةاييس المغةةة  ىػػػ(395)ت يحنػػد بػػف  ػػارس   : الػػرازيينظػر (1)
عبػػد الحنيػػد   تحقيػػؽ: (1)ط  المحكةةم والمحةةيط األعظةةم  (ىػػػ458)ت ع ػػي بػػف إسػػناعيؿ   ابػػف سػػيدهو . 41ص  5ج  ـ1979
 .486ص  6ج  ـ2000  لبناف  بيروت  دار ال تي الع ني   ىنداوي

  وبيانغػو حاغػػي  السػػعد التفتػػازاني  شةةرح مختصةةر المنتيةةى األصةةولي  ىػػػ(756)ت عضػػد الػديف عبػػدالرحنف   يجػػي: اإلينظػر (2)
 فةي نبراس العقةول  عيس   ننوفو  .280ص  3ج  ـ2004  لبناف  بيروت  دار ال تي الع ني   نحند حسف  تحقيؽ: (1)ط

 بينالتعارض   ـ(2005) نياد  نحند  الحسفو . 9ص  نوصر  القاىر   النطبع  الننيري   تحقيق القياس عند عمماء األصول
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 .54ص  سوريا  جانع  دنغؽ  رسال  نقدن  لنيؿ درج  الد توراه  األقيسة وأثره في الفقو اإلسالمي
 .6ص  7ج  ـ1994  دار ال تبػي  (1)ط  البحر المحيط فةي أصةول الفقةو  ىػ(794)ت نحند بف عبداهلل   : الزر غيينظر (3)

 .10ص   نبراس العقول  ننوفو 
  التعميةةل بالشةةبو وأثةةره فةةي القيةةاس عنةةد األصةةوليين  ـ(2001نيػػاد  نحنػػد)  الحسػػفو  .11ص  نبػػراس العقػػوؿ  : ننػػوفينظػػر (4)

 .304ص  السعودي   الرياض  الرغد ن تب   (1)ط
 .11ص  نبراس العقوؿ  : ننوفينظر (5)
  دار الو ػػػاء  (3)ط  عبػػػدالعظيـ الػػػديي  تحقيػػػؽ: البرىةةةان فةةةي أصةةةول الفقةةةو  ىػػػػ(478)ت الجػػػويني: عبػػػدالن ؾ بػػػف عبػػػداهلل  (6)

  فةةي شةةرح المنيةةاج اإلبيةةاج  ىػػػ(756)ت ال ػػا ي  ع ػػي عبػػد  : السػػب يينظػػرو . 130ص  1ج  ـ1999  نوصػػر  الننوصػػور 
 .7ص   1ج  ـ 1981  نوصر  القاىر   ن تب  ال  يات األزىري   إسناعيؿ غعباف  تحقيؽ: (1)ط

 .7ص   1ج  اإلبياج  السب ي (7)
  حنػد ال بيسػي تحقيػؽ:  شفاء الغميل في بيان الشبو والمخيل ومسالك التعميةل  ىػ(505)ت  نحند بف نحند  : اليزاليينظر (8)

 .19ص  العراؽ  ي  العرااي  رئاس  ديواف األوااؼالجنيور   (1)ط
  األقيسةةالتعةارض بةين الحسػف  و . 306  صالتعميةل بالشةبوالحسف  و . 282  ص3  جشرح مختصر األصولييجي  ينظر: اإل (9)

 .55ص
: ينظػػراس نفقػػود. ألف الجػػزء النتع ػػؽ بالقيػػ ارغػػاداباتػػو نػػف اإلإولػػـ يسػػتط    نسػػي ىػػذا التعريػػؼ ل بػػاابلني الجػػويني والػػرازي (10)

غػبير يحنػد   عبػداهلل جػولـ النيبػالي  تحقيػؽ: (1)ط، التمخيص في أصول الفقو  ىػ(478)ت عبدالن ؾ بف عبداهلل   الجويني
 إحكةام الفصةول  ىػ(474 )ت س يناف بف ش ؼ  الباجيو  .145ص  3ـ  ـ1996  بيروت  دار البغائر اإلسبلني   العنري

 .534ص  2ج  ـ1995  لبنػػاف  بيػػروت  دار اليػػري اإلسػػبلني  النجيػػد تر ػػي عبػػد تحقيػػؽ:  (2)ط  فةةي أحكةةام األصةةول
نؤسسػ  الرسػال    اعتنػاء: عػز الػديف ضػ ي  (1)ط  المحصول في عمم أصةول الفقةو  ىػ(606)ت  نحند بف عنر  الرازيو 

 .37ص  نبراس العقول  ننوفو . 195ص  2ج  ـ2008  لبناف  بيروت  ناغروف
  النوجػػود عػػادؿ عبػػد  تحقيػػؽ: (1)ط  شةةرح المعةةالم فةةي أصةةول الفقةةو  ىػػػ(644)ت  نحنػػد بػف ع ػػي  ني: ابػػف الت نسػػاينظػر (11)

 الكاشةف عةنىػػ(  653)ت  األوصػبياني  نحنػد بػف نحنػودو . 250  ص2ع ي نعوض  دار ال تػي الع نيػ   بيػروت  لبنػاف  ج
 .140  ص6روت  لبناف  جالنوجود  ع ي نعوض  دار ال تي الع ني   بي   تحقيؽ: عادؿ عبد(1)ط  المحصول

 .140ص  6ج  الكاشف عن المحصول  األوصبيانيو . 314ص  التعميل بالشبو  : الحسفينظر (12)
 .140ص  6ج  الكاشف عن المحصول  : األوصبيانيينظر (13)
 .31ص  نبراس العقول  : ننوفينظر (14)
 .38ص  المصدر السابق: ينظر (15)
 .37ص  نبراس العقول  ننوفو . 195ص  2ج  المحصول  غرح التعريؼ: الرازي ينظر (16)
ابػف   تحقيػؽ: غػعباف نحنػد إسػناعيؿ  دار (1)ط  منياج الوصول إلةى عمةم األصةولىػ(  691البيضاوي  عبداهلل بف عنر )ت  (17)

 .189ص  ـ2008  بيروت  حـز
 .8ص  4ج  ـ2007  نوصر  القاىر   دار البوصائر، أصول الفقو  النور نحند يبو  : زىيرينظر (18)
 .28صـ  2005  األردف  عناف  دار النفائس  (1)ط  دراسات في القياس األصولي  حناف يونس  : القديناتينظر (19)
 .28ص  المصدر السابق: ينظر (20)
 .9ص  4ج  أصول الفقو  : زىيرينظر (21)
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 .10ص  ، أصول الفقوزىير: ينظر (22)
توضػيال   عبػداليادي  : الفضػ يينظػرؼ ع ػ  نعر ػ  النعػر ؼ. . والدور: تواؼ نعر   النعػرَّ 11ص  المصدر السابق: ينظر (23)

 .112ص  ـ2016  لبناف  بيروت  التراث العربي دار إحياء  شبلوص  الننطؽ
  األردف  عنػػاف  دار النفػػائس  (1)ط  القةةديمات  حنػػاف يػػونسو . 1418ص  3ج  اإلبيةةاج  غػػرح التعريػػؼ: السػػب ي ينظػػر (24)

 .12ص  4ج  قوأصول الف  زىيرو  .29-28ص  ـ2005
 .29ص  دراسات في القياس  : القديناتينظر (25)
يوصوؿ   : زىيرينظر ؟يـ عنؿ النجتيد  ىؿ القياس دليؿ غرعي :ننيا  شت ؼ األوصوليوف  ي تعريؼ القياس العتبارات عد ا (26)

 .306ص  التعميل بالشبو  الحسفو . 8ص  الفقو
 .306ص  بالشبو ميلالتع  الحسفو . 8ص  4ج  أصول الفقو  : زىيرينظر (27)
 .318وص 308ص  التعميل بالشبو  : الحسفينظر (28)
 .318ص  المصدر السابق (29)
 .1420-1419ص  3ج  اإلبياج  : السب يينظر (30)
الرسػال  نؤسسػ    عز الػديف ضػ ي :اعتن  بيا  المحصول في عمم أصول الفقو  ىػ(606)ت نحند بف عنر   لرازيا: ينظر (31)

  الحاصةةل مةةن المحصةةولىػػػ(  653األرنػػوي  نحنػػد بػػف الحسػػيف )ت و  .249  ص 2ـ  ج 2008(  1)ط ناغػػروف  بيػػروت 
 .196  صمنياجالبيضاوي  و  .132  ص3ـ  ـ2001(  2)ط تحقيؽ: عبدالسبلـ يبوناجي  دار الندار اإلسبلني  بيروت 

 الغػػؤوفوزار  األواػػاؼ و   عجيػػؿ النغػػني  تحقيػػؽ: الفصةةول فةةي األصةةول  ىػػػ(370)ت يحنػػد بػػف ع ػػي   : الجوصػػاصينظػػر (32)
 .99ص  4ـ  ـ1985(  1)ط  ال ويت  اإلسبلني 

 .249ص  2ج  المحصول  : الرازيينظر (33)
 .249ص  2ج  المصدر السابق :ينظر (34)
 .249ص  2ج  المصدر السابق :ينظر (35)
النعيػد الع نػي الفرنسػي   اعتنػ  بػو: نحنػد حنيػد اهلل  العمد في أصةول الفقةو  ىػػ(436)ت نحند بف ع ي   : البوصريينظر (36)

  تحقيػػػػؽ: شةةةةرح الممةةةةع  ىػػػػ(476)ت إبػػػراىيـ بػػػػف ع ػػػػي   الغػػػػيرازيو  .697ص  2ج  ـ1964  دنغػػػؽ  ل دراسػػػات العربيػػػػ 
)ت سػػػػػ يناف بػػػػػف ش ػػػػػؼ   البػػػػػاجيو  .801ص  2ج  ـ1988(  1)ط  بيػػػػػروت  دار اليػػػػػري اإلسػػػػػبلني  عبدالنجيػػػػػد تر ػػػػػي

  ـ1995(  2)ط  بيػػروت  دار اليػػري اإلسػبلني  عبدالنجيػػد تر ػي:   تحقيػؽالفصةول فةةي أحكةام األصةةول إحكةةام  ىػػ(474
 .633ص  2ـ

 .259ص  2ج  غةممقاييس ال  : ابف  ارسينظر (37)
. 248ص  11ج ( 3)ط  لبنػػاف - بيػػروت  دار وصػػادر  لسةةان العةةرب  ىػػػ(711)ت  نحنػػد بػػف ن ػػـر  : ابػػف ننظػػورينظػػر (38)

 .502-501ص  28ج  من جواىر القاموس العروس تاج  ىػ(1205)ت  نحند بف نحند  الزبيديو 
 .248ص  11ج  لسان العرب  ابف ننظور :ينظر (39)
 .497ص  28ج  دار اليداي   العروس تاج  ىػ(1205)ت نحند بف نحند   الزبيدي (40)
  بيػ عبػداهلل ر و   سػيد عبػدالعزيز  تحقيػؽ: تشةنيف المسةامع بجمةع الجوامةع  ىػػ(794)ت نحنػد بػف بيػادر   : الزر غيينظر (41)

 رفع الحاجب عن  ىػ(771)ت عبدالوىاي بف ع ي   ابف السب يو . 313ص  3ج  ـ2006(  2)ط  الحسيف  ن تب  ارطب 
 .407-406ص  3ج  ـ2009 ( 1)ط  بيروت  دار ال تي الع ني   نحند عبداهلل  تحقيؽ: مختصر ابن الحاجب

 .313ص  3ج  تشنيف المسامع  : الزر غيينظر (42)
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 .406ص  3ج  رفع الحاجب  سب ي: ابف الينظر (43)
 حاشةية عمةى شةرح اإلمةام المحمةي  ىػػ(926)ت ز ريػا بػف نحنػد   األنوصػاريو  .116ص  1ج   التمخيص  : الجوينيينظر (44)

 .277ص  1ج  ـ2007 ( 1)ط  الرياض  ن تب  الرغد  عبدالحفيظ الجزائري  تحقيؽ: عمى جمع الجوامع
 -حنف الجبػػريفر الػ عبػػد  تحقيػؽ: التحبيةةر شةرح التحريةةر فةةي أصةول الفقةةو  ىػػ(855)ت  ع ػػي بػف سػػ يناف  : النػرداويينظػر (45)

 .317ص  1ج  ـ2000(  1)ط  السعودي   الرياض  ن تب  الرغد  عوض القرنيو 
ن تبػ  الاقا ػ    تو يػؽ وىبػ و   يحنػد السػايال  تحقيػؽ: الكافيةة فةي الجةدل  ىػػ(478)ت عبػدالن ؾ بػف عبػداهلل   : الجػوينيينظر (46)

  تحقيػؽ: المنتخةل فةي الجةدل  ىػػ(505)ت نحند بف نحنػد   اليزاليو  .101 -100ص   ـ2011(  1)ط  القاىر   ني الدي
 .323-322ص  ـ2004 ( 1)ط  الرياض  دار الوراؽ  ع ي العنيريني

  بيػروت  نؤسسػ  الرسػال   عبدالحسػيف الفت ػي  تحقيػؽ: األصول في النحةو  ىػ(316)ت  نحند بف سيؿ  : ابف السراجينظر (47)
 .91ص  3ج  ـ2015(  4)ط  لبناف

 .91ص  3ج  األصول في النحو  ابف السراج (48)
دار ال تػاي   نحنػد  انػؿ بر ػات  تحقيػؽ: تسييل الفوائد وتكميةل المقاصةد  ىػػ(672 )ت نحند بف نحند  : ابف نالؾينظر (49)

 .195ص  ـ1967  لبناف  بيروت  العربي
 .806ص  2ج  شرح الممع  الغيرازي (50)
 .809ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (51)
 .809ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (52)
 .810ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (53)
 .811ص  2ج  السابق المصدر: ينظر (54)
 .812ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (55)
 .812ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (56)
 .637ص  635ص 2ج إحكام األحكام،  : الباجيينظر (57)
(  1)ط  بيػروت  دار ال تػي الع نيػ   ضػبطو: عبػداهلل عنػر  التقرير والتحبيةر  ىػ(879)ت نحند بف نحند   : الح بيينظر (58)

 .77ص  4ج  بيروت  دار الف ر  تيسير التحرير  ىػ(987)ت  نحند ينيف  بادغاهو  .281ص  3ج  ـ1999
  حنػادو  تحقيػؽ: نػذير السؤل واألمةل فةي عممةي األصةول والجةدل مختصر منتيىىػ(  646)ت  ابف الحاجي  عنر بف عاناف (59)

 .442ص  3ج  شرح المختصر  يجي: اإلينظرو   2ج  ـ2006(  1)ط  لبناف  بيروت  دار ابف حـز
 .1110-1109ص  2ج  مختصر منتيى السؤل  : ابف الحاجيينظر (60)
 .442ص  4ج  شرح المختصر  : اإليجيينظر (61)
  نحنػد عبػدالرحنف  تحقيػؽ: رفع الحاجب عمى مختصر ابن الحاجةب  ىػ(771)ت  عبدالوىاي بف ع ي  : ابف السب يينظر (62)

 .333ص  3ج(  1)ط  لبناف  بيروت  دار ال تي الع ني 
 .381ص  3ج  التقرير والتحبير  : الح بيينظر (63)
 .49ص  5ج  البحر المحيط  الزر غي (64)
  ـ2014(  1)ط  دار الضػػياء  تحقيػػؽ: عر ػػ  النػػادي  ح الوىةةاب بشةةرح اآلدابفةةت  ىػػػ(926ز ريػػا بػػف نحنػػد )  األنوصػػاري (65)

ن تبػػ  اإلينػػاف   تحقيػػؽ: ع ػػي اليرابػػي  شةةرح الرشةةيدية  ىػػػ(1083الرغػػيد الجونيػػوري ) عبػػد  الجونيػػوريو . 290-289ص
 .28ص  ـ2006(  1)ط  ل طباع  والنغر
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نحنػػد   تحقيػػؽ: عمةةى شةةرح الجةةالل عمةةى مةةتن جمةةع الجوامةةعحاشةةية   ىػػػ(1198 )ت عبػػدالرحنف بػػف جػػاد  : البنػػانيينظػػر (66)
 .526ص  2ج  ـ2006(  2)ط  لبناف  بيروت  دار ال تي الع ني   عبدالقادر

 .526ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (67)
 .526ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (68)
دار ابػف   وصػبلح العبيػدي  تحقيػؽ: لجوامةعالشةرح الجديةد عمةى جمةع ا  ىػػ(1413)ت  عبدال ريـ بػف حنػادي  : الدبافينظر (69)

 .629ص  ـ2016(  1)ط  لبناف  بيروت  حـز
  دار ال تاي ال بناني بيروت  المعجم الفمسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكميزية والالتينية  جنيؿ وص يبا  : وص يباينظر (70)

 .489ص  1ـ  ـ1982(  1)ط
 .526ص الشرح الجديد،  : الدبافينظر (71)
  نؤسسػػ  الرسػػال   عبػػداهلل التر ػػي  تحقيػػؽ: شةةرح مختصةةر الرو ةةة  ىػػػ(716)ت  القػػوي سػػ يناف بػػف عبػػد  : الطػػو يينظػػر (72)

 .438ص  3ج  ـ2003(  4)ط  لبناف  بيروت
  افلبنػػ  تحقيػػؽ: نحنػػد عبػػد السػػبلـ عبػػد الغػػا ي  دار ال تػػي الع نيػػ   بيػػروت  المستصةةفىىػػػ(   505اليزالػي  نحنػػد بػػف نحنػػد )ت  (73)

 .329ص  ـ1993  (1)ط
 .347ص  2ج  المحصول  الرازي (74)
 .806ص  2ج  شرح الممع  : الغيرازيينظر (75)
 .193ص  4ج  المحكم  ابف سيدهو  .243ص  3ج  مقاييس المغة  : ابف  ارسينظر (76)
 .317ص  المستصفى  اليزالي (77)
 .362ص  التعميل بالشبو: الحسف: ينظر (78)
 .362ص  المصدر السابق (79)
ل نرتبػػ   ذاتػو ولعػػؿ نسػتندىا يف اليزالػػي اػد ذ ػر الناػػاؿ  ذ ػرت الػد تور  نيػػاد  الحسػف يف اليزالػي لػػـ يػذ ر ناػػاال ليػذه النرتبػ  (80)

 .263ص التعميل بالشبو،  : الحسفينظرالااني . 
 .347ص  شفاء الغميل  : اليزاليينظر (81)
 .353ص  المصدر السابق (82)
 .264ص  بالشبو التعميل  : الحسفينظر (83)
 .353ص  شفاء الغميل  : اليزاليينظر (84)
 .284ص  2ج  المحصول  الرازي (85)
 .217ص التعميل بالشبو،  : الحسفينظر (86)
وزار  يحنػد غالػي  و   تحقيػؽ: نبػارؾ نوتػا ي  رفةع النقةاب عةن تنقةيح الشةيابىػػ(  899)ت  ينظر: الغوغاوي  حسيف بف ع ي (87)

 .157ص  1/1ج  ـ2011(  1)ط  النن    النيربي   ي األوااؼ والغؤوف اإلسبلن
 .217ص  التعميل بالشبو  :الحسفينظر (88)
(  1)ط  تع يػؽ: عبػدالرزاؽ عفيفػي  دار الوصػنيعي  الريػاض  اإلحكام فةي أصةول األحكةام  ىػ(631اآلندي  ع ي بف نحند )ت  (89)

 .372ص  3ج
 .372ص  3ج  اإلحكام  : اآلنديينظر (90)
 .100صـ  2003  دار ال تي الع ني   بيروت  لبناف  الممع في أصول الفقوىػ(  476يرازي  إبراىيـ بف ع ي )ت ينظر: الغ (91)
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النؤسسػػ    َعبػػد اهلل بػػف َعبػد الن حسػػف التر ػػي   تحقيػؽ:الوا ةةح فةةي أصةةول الفقةةو  ىػػػ(513)ت ع ػػي بػف عقيػػؿ   ابػف عقيػػؿو 
 .53ص  2ج  ـ1999(  1)ط  لبناف  بيروت  الرسال 

 .229ص  التعميل بالشبو  : الحسفظرين (92)
 .230ص  المصدر السابق: ينظر (93)
   تحقيػؽ: نحنػد  ر ػوس  نؤسسػ مفتةاح الوصةول إلةى بنةاء الفةروع عمةى األصةولىػػ(  771 ينظر: الت نساني  نحند بف يحنػد )ت (94)

 .707ص  ـ2003(  2)ط  لبناف  بيروت  الرياف
  الع نيػ   تحقيػؽ: وصػبلح بػف نحنػد بػف عويضػ   دار ال تػي البرىان في أصةول الفقةوػ(  ى478  عبدالن ؾ بف عبداهلل )ت الجويني (95)

 .21ص  2ج(  1)ط  لبناف  بيروت
 .800ص  799ص  2ـ  البرىان  : الجوينيينظر (96)
 .807ص  2ج  المصدر السابق :ينظر (97)
 .807ص  2ج  المصدر السابق :ينظر (98)
 .805ص  2ج  المصدر السابق :ينظر (99)
  (2ط)  نؤسسػ  الريقػاف ل طباعػ  والنغػر والتوزيػ   رو ة الناظر وجنةة المنةاظر  ىػػ(620)ت عبداهلل بف يحند   ابف ادان  (100)

  نحنػد األغػقر  تحقيػؽ: المستصةفى مةن عمةم األصةول  ىػػ(505)ت نحند بف نحند   اليزاليو . 242ص  2ج  ـ2002
 .319ص  2ج  ـ1997(  1)ط  لبناف  بيروت  نؤسس  الرسال 

 .320ص  2ج  المستصفى  : اليزاليينظر (101)
 .321ص  2ج  المصدر السابق: ينظر (102)
 .321ص  2ج  المصدر السابق (103)
 بػفاتحقيػؽ: عبػد اهلل  شرح مختصةر الرو ةة،ىػ(  716الطو ي  س يناف بف عبدالقوي )ت و  .370  ص3  جاإلحكام  اآلندي (104)

 .426ص  3ج  ـ1987(  1)ط  نافلب  بيروت  نؤسس  الرسال   عبد النحسف التر ي
 .370ص  3ج  حكاماإل  : اآلنديينظر (105)
 .808ص  2ج  البرىان  : الجوينيينظر (106)
إال ينػو   )ايػاس الغػبو يح ػاـ يوصػولي  وننػاذج تطبيقيػ ( ػ:اد ذ ر الد تور الجنابي ترجيحا لقيػاس الغػبو  ػي بحاػو النوسػـو بػ (107)

نػػف تعريػػؼ ال يش ػػو نػػف  باإلضػػا   إلػػ  يف نشتػػاره  ؼ الغػػبيي ال ايػػاس الغػػبو ػػي حقيقػػ  األنػػر رجػػال تعريفػػا نشتػػارا ل ووصػػ
بحث نح ـ  ػي نج ػ    يػ    قياس الشبو أحكام أصولية ونماذج تطبيقية  طو حناد  : الجنابيينظراعتراض  فيو الدور. 

 .ـ2012  جانع  بيداد -الع ـو االسبلني  
دار اليػري   عبدالنجيػد تر ػي  تحقيػؽ: كام الفصةول فةي أحكةام األصةولإح  ىػ(474)ت س يناف بف ش ؼ   : الباجيينظر (108)

 .637ص  2ج  ـ1995(  2)ط  بيروت  اإلسبلني
 .347ص  2ج  المحصةول  الػرازيو  .347ص  2ـ  المستصةفى  اليزاليو  .806ص  2ج  شرح الممع  : الغيرازيينظر (109)

 .436ص  3ج  شرح  الطو يو 
 .635ص  2ـ  إحكام  : الباجيينظر (110)
 .574ص  2ـ  البرىان  : الجوينيينظر (111)
 .811ص  2ـ  المرجع السابق: ينظر (112)
 .172ص  4ـ  تيسير  : بادغاهينظرو  .147ص  4ـ  اإلحكام  : اآلنديينظر (113)
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 البوصػري و . 479  تحقيػؽ: يحنػد غػا ر  دار ال تػي الع نيػ   بيػروت  صالرسالةىػػ(  204ينظر: الغا عي  نحند بف إدريس )ت  (114)
  ل دراسػػات العربيػػ   اعتنػػ  بػػو: نحنػػد حنيػػد اهلل  النعيػػد الع نػػي الفرنسػػي العمةةد فةةي أصةةول الفقةةوىػػػ(  436نحنػػد بػػف ع ػػي )ت 

التعميةل   الحسػفو  .22ص  شةفاء الغميةل  اليزالػيو  .796ص  2ج  البرىةان  الجػوينيو . 697ص  2ج  ـ1964  دنغؽ
 .278ص  بالشبو

 .280ص  التعميل بالشبو  : الحسفينظر (115)
وف ؤ وزار  األواػػاؼ والغػػ  عجيػػؿ النغػػني  تحقيػػؽ: الفصةةول فةةي األصةةول  ىػػػ(370)ت يحنػػد بػػف ع ػػي   : الجوصػػاصينظػػر (116)

 الحمك عمةى شةرح أنوار  ىػ(971)ت نحند بف إبراىيـ   ابف الحنب يو . 99ص  4ج  ـ1985(  1)ط  ال ويت  اإلسبلني 
عبػػدالعزيز   البشػاريو . 1466ص  3ج  ـ2014(  1)ط  بيػروت  دار ابػف حػـز  إليػػاس اػببلف  تحقيػؽ: المنةار البةن ممةك

دار ال تػػاي   ضػبط وتع يػػؽ: نحنػد البيػدادي البةةزدوي، كشةف األسةرار عمةةى أصةول فخةةر اإلسةالم  ىػػػ(730)ت بػف يحنػد ا
 .6ص  4ج  ـ1997(  3)ط  بيروت  العربي

 .814-813ص  2ـ  شرح  : الغيرازيينظر (117)
 .196ص  منياج  البيضاويو  .249ص  2ـ  المحصول  : الرازيينظر (118)
ن تبػػ     شػػر الػػديف سػػيد نحنػػد اانػػت  تحقيػػؽ: الكةةافي شةةرح البةةزدوي  ىػػػ( 711)ت الحسػػيف بػػف ع ػػي   : السػػيناايينظػػر (119)

 .1662ص  4ج  ـ2001  السعودي  - الرياض  الرغد
 .813ص  2ج  شرح الممع  : الغيرازيينظر (120)
 .430ص  2ج  مقاييس المغة  : ابف  ارسينظر (121)
 .294ص  3ج  شرح مختصر  اإليجيو  .226ص  3ج  شرح المختصر  : الطو يينظر (122)
 .612ص  3ج  كشف األسرار  : البشاريينظر (123)
ن تبػ    البػر نحنػد ز ػي عبػد  تحقيػؽ: ميزان األصةول فةي نتةائل العقةول  ىػػ(539)ت نحند بف يحند   : السنرانديينظر (124)

 .584ص  ـ1997(  2)ط  القاىر   دار التراث
 .227ص  3ج  شرح المختصر  : الطو يينظر (125)
 .294  ص3  جشرح مختصراإليجي  و  .545  ص3  جكشف األسرارالبشاري  و  .229  ص3  جالسابق المرجعينظر:  (126)
 .545ص  3ـ  كشف األسرار  : البشاريينظر (127)
 .3039ص  7ـ  نياية الوصول  : الينديينظر (128)
 .546ص  3ج  كشف األسرار  البشاريو  .231ص  3ج   رح المختصرش  : الطو يينظر (129)
 .546ص  3ج  كشف األسرار  : البشاريينظر (130)
 .117ص  1ج البحر المحيط،  الزر غيو  .13ص  1ج  المحصول  :الرازيينظر (131)
 .731ص  3ـ  شرح المختصر  : الطو يينظر (132)


