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 شكر وتقدير

أحمد هللا سبحانه واشكره على عونه وتوفيقه، ثم أتوجه بالشكر والتقدير لجميــع 

أساتذتي ومشايخي الذين غمروني بفضٍل ال أستطيع أن أكافئهم عليه إال بالتضرع إلــى 

 هللا سبحانه أن يوفقهم ويسددهم ويجزيهم عني وعن المسلمين كل خير.

ار الــذي شــرفني بقبولــه : فخر الدين أتــ  البرفسوروأخص بالذكر فضيلة األستاذ  

اإلشــراف علــى رســالتي رغــم كثــرة أشــغاله وضــيت وقتــه، وكــان لتوجيهــه ومتابعتــه 

 .ومالحظاته األثُر الكبير في إحكامه وإتمامه، فجزاه هللا عنا كل خير
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 ملخص 

القياا(  تكمان أهميتاي فاي كاوب كتاال )أصاول  بحُث )اإلماام السرسساي ومنهجاي فاي  

السرسسي  من أهم المصادر األصولية في المذهب الحنفي، وبال القيا( فيي من أهام األباوال، 

ومع هذا لم يدر( منهجي فيي، ولم يوف حقي، فكاب الهدف من هذه الرساالة بيااب مانهإل اإلماام 

لمنهجياة التاي تنااول بهاا اإلماام السرسسي فاي القياا(، والمشاكلة التاي يعالجهاا البحاث هاي ا

السرسسي موضوع القيا(، وبياب ما أضافي اإلمام إلى هذا البال المهم من اُصول الفقي، وبيااب 

جوانب اإلبداع في منهجي وتعقبي لمن سبقي من األئمة،  وقد اتبعُت في كتابتاي المانهإل الوصافي 

مام السرسسي نشاأ فاي القارب الخاامس التحليلي، وأبرز النتائإل التي توصل إليها البحث: أب  اإل

الهجري، وطلب العلم مبكراً، ونال اإلمامة  حتى أصبح من أبرز علمااء عصاره و لقاب )بشامس 

األئمة ، وكاب  مان العلمااء  الصاادعين باالحا، فاامتحن بسابب تلاض، وتعار  للساجن، وألا  

اب يملي علاى طلبتاي المؤلفات الطوال وهو محبو( في قعر بئر، معزوالً عن كتبي ومصادره، فك

من حفظي، ويعتبر اإلمام السرسسي من الطبقة الثالثة من طبقاات الماذهب الحنفاي، وهاي طبقاة 

 المجتهد في المسئلة.

وقد تكر اإلمام السرسسي أب للقياا( تفسايري،ن، األول مان حياث الصاياة، والثااني مان 

حده بالمعنى االصطالحي مكتفيا حيث الداللة والمعنى، فعرف القيا( في اللاة بأني التقدير، ولم ي

بالحد اللاوي، كما  تكر اإلمام السرسسي أب مذهب الصحابة والتابعين وأئمة الدين جواز القيا( 

بالرأي على األصول التي تثبت أحكامها، و بين رحمي هللا أب األصول معلولاة مان حياث األصال، 

حال، كما تكر اشتراط علماء الحنفية فاي وال بدَّ مع هذا من قيام دليل يدل على كوني معلوالً في ال

التعليل الدليل المميز لتعيين الوص ، وبين  رحمي هللا  شروط القيا( التي تكرها األئمة الفقهاء 

قبلي، واستدل لها، وناقش اإليرادات التي أوردها الشافعية والجمهاور، وأبادع فاي إضاافة شارط 

األحنااف، وسالض اإلماام السرسساي مسالض  سامس على الشروط األربعة التي تكرها األصاوليوب

 األصوليين من الحنفية في جعل العلة ركن القيا(، وتكر رحمي هللا أب حكم العلة:

 هو تعديي حكم النص بها إلى فرع ال نص فيي. 
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 ÖZET 
 "İmam Serhasî ve Kıyas Metodu " isimli tez, Hanefi fıkıh usûlü literatürünün en 

temel kaynaklarından biri olan Usul-u Serhasî'yi ve Fıkıh usûlünün en önemli 

konulardan biri olan kıyas konusunu ele alması itibariyle büyük önem taşımaktadır. 

Konunun önemine rağmen Serahsî’nin kıyas metodu müstakil bir çalışmada ele 

alınarak detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı İmam 

Serahsî’nin kıyas metodunu tespit ederek ayrıntılı bir şekilde tahlil etmektir. 

Çalışmanın konusu,  Serahsî’nin kıyas konusundaki yöntemi,  onun bu konuya kattığı 

yenilikler ve kıyas konusunda kendisinden önceki fıkıh imâmlarına yönelttiği 

eleştirilerdir. Bu araştırmada sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerinden 

biri olan analitik betimleyici yöntem kullanılmıştır. 

Serahsî, h.v yy.’da neş’et etmiş ve erken yaşlarından itibaren ilim tahsil etmeye 

başlamıştır. Devrinin en büyük âlimlerinden biri olarak “imâmet” mertebesine ulaşmış 

ve  imamların güneşi anlamına gelen “Şemsü’l-Eimme” lakabıyla anılmaya başlamıştır. 

Hakikat taraftırlığı ve ilkeli duruşu nedeniyle görüşlerinden ve düşüncelerinde taviz 

vermemiştir. Bundan dolayı bazı siyâsî, hukukî ve dinî meselelerde devrin siyasi 

idaresine muhalif olan düşünceleri sebebiyle zulme maruz kalarak hapse düşmüş ve 

karanlık bir kuyunun dibine hapsedilmiştir. Hapse düşmesine rağmen kalbindeki ilim 

sevdası ve sarsılmaz imanıyla ilmî faaliyetlerden vazgeçmemiş, âdeta karanlık kuyuyu 

medreseye çevirmiştir. Kitaplarından ve kaynaklarından mahrum bırakılmış haldeyken 

dahi ciltler dolusu eserler telif etmiş ve bu eserleri talebelerine hafızasından 

yazdırmıştır. Serahsî, Hanefî mezhebi tabakatında üçüncü tabakadan olan imamlardan 

kabul edilmektedir, bu tabakada yer alanlar herhangi bir konu veya meselede  

müçtehid seviyesinde olan âlimlerdir. 

Serahsî, kıyası türediği fiilin sigası ve delâleti açısından ikiye ayırarak kıyasın iki 

anlamı olduğunu ifade etmiş, kıyasın lügat anlamının “ölçme, takdir ve eşitlik” 

manâlarına geldiğini belirtmiş ve kıyasın lügat anlamıyla yetinerek ıstılâhî bir tanımda 

bulunmamıştır. Ayrıca Serahsî; sahabe, tâbiîn ve  büyük imamlarının, hükümleri sâbit 

olan asıllar üzere, rey ile kıyas yapmanın câiz olduğu görüşünde olduklarını ifade 

etmiştir. Serahsî asılların illete tâbî olduğunu dile getirmiş ancak onların şu anda da 

illete tabi olduğunu gösteren kesin bir delilin bulunması gerektiğini belirtmiştir. Buna 

ek olarak Hanefî alimlerinin illeti belirlemede hangi vasfın uygun olduğunu belirten bir 

delil bulunmasını şart koştuklarını zikretmiş ve kıyas konusunda kendisinden önceki 

fıkıh alimlerinin belirttiği şartları naklederek değerlendirmiştir. O,  gerek Şâfîlerin 

gerekse cumhûrun ortaya attığı itirazları ele alarak Hanefî usulcülerin belirlediği 

kıyasın dört şartına ek olarak yeni beşinci bir şart getirmiştir. Serahsî illeti kıyasın 

rüknü kabul etmek hususunda Hanefî usûlcülerinin yaklaşımını benimsemiş ve illetin 

hükmünün “Nas ile sabit olan bir hükmün, kendisi hakkında nas bulunmayan bir fer’e 

de intikal etmesi -taşması-“ olduğunu vurgulamıştır. 

Anahtar Kelime:  ……………………………………. 
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SUMMARY 
The importance of this thesis “Imam As-Sarakhsi and his Method of 

Analogy  ”lies in the fact that the book of “Fundamentals Of As-Sarakhsi  ”is the 
most important fundamental source in the Hanafi school, in addition, the 
Analogy Section is the most important section in the book. Despite that, there 
is not any academic work on his methodology in it. Therefore, the goal of this 
thesis is to explain the method of Imam As-Sarakhsi in ”Analogy“. In fact, the 
main issues that the thesis treats are the method that used by Imam As-
Sarakhsi “The topic of analogy”, in addition, to point out what has been added 
by the Imam to such an important section of “The Jurisprudence 
Fundamentals”, and to show the aspects of creativity of his method, as well as 
his track keeping to his predecessor of scholars. 
 

In the writing of this research, we used the Analytical Descriptive Method. The 
most important finding and results which we achieved: 
- Imam As-Sarakhsi grew up in the fifth Hijri century (AH). 
- He started to seek knowledge at an early age. 
- He obtained the Imamate and became among the most prominent scholars of 
his time. 
- He called  .”The Sun of Imams“ 
- He spoke truth out loud, the reason for which he was tested and exposed to 
prison. 
- The biggest literature has written at the bottom of a well and he dictated his 
students from his very own memory because he was away from his book and 
sources, he 

- Imam As-Sarakhsi belongs to the third category of Hanafi school which was 
known as “The Scholars of Issues.” 
 

Imam As-Sarakhsi stated that "Analogy" has two explanation: 
- The first is in terms of .”Formula“ 
- The second is in terms of “Indication and Meaning .” 
Thus, he defined “Analogy linguistically”, as evaluation ...and being satisfied 
with such definition, he did not bound it by the idiomatic meaning. And Imam 
As-Sarakhsi, also stated that applying “  Analogy by Opinion” on“Basics with 
fixed judgments”, is permissible due to the doctrine of companions\Sahaba, 
followers, and scholars of religion. Also, he clarified that   ”Basics“have causes 
of judgments in terms of origin nevertheless, this must be proven in terms of 
the condition by standing evidence. And he pointed out the requirement of 
Hanafi Scholars to have distinguished evidence of “Cause  ”in order to specify 
“Description”. As He explained “The Terms Of Analogy  ”mentioned by his 
predecessors Imams, proved them citing proofs, discussed objections reported 
by Shafi school's followers and  the majority, excelled in adding a fifth term to 
the four terms mentioned by ”Hanafi Fundamentalists“, and followed their path of 
making “Cause ”the Pilar Of Analogy, stating that “Cause's Judgment ”is : 
“The passing of original text judgment to a branch (a case) that is not ruled by 
a text .” 
Keywods: …………………………. 
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 المقدمة: 

 الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

فإن علم اصول الفقه من أجل علوم الشريعة قــدرا ، وأرفعهــا مكانــا ، فهــو المفتــاح لمــن 

ــى أراد الوصــول إ لــى مقاصــد النصــوص، وفهــم مرادهــا،وعلم األصــول مشــتمل عل

عناصر مترابطة، ويشكل القياس عنصرا  مهما  من عناصر هذا العلم، فمــن لــم يعــرف 

القياس وأركانه فاته حظ كبير من فقه النصوص ودالالتها، وقــد كــان لعلمــاء األحنــاف 

وا قواعــده، ومــن بــين قصب السبت في هذا المضمار، فهم الذين أصلوا هذا العلم وأرس

هؤالء األئمة الذين أثروا علم األصول عموما ، ومبحث القياس علــى وجــه الخصــوص 

ي بكر السرخسي، وهذه دراسة تناولت منهج هــذا اإلمــام المبــدع ب شمس األئمة اإلمام أ

في باب القياس، كتبتها إلكمال متطلبات نيل شهادة الماجســتير مــن كليــة اإللهيــات فــي 

 كرابوك.جامعة  

 أسبال استيار الموضوع:

من خال ل دراستي لعلم أصول الفقه لم أجد من كتب فــي مــنهج اإلمــام السرخســي فــي 

القياس مع ما لهذا اإلمام من مكانة في المذهب الحنفي ومــع األهميــة الكبيــرة لمــا كتبــه 

ا هــذا هذا اإلمام في باب القياس، فأحببت أن أسهم في إبراز الجهود الكبيــرة التــي بــذله

 اإلمام في خدمة علوم الشريعة عموما ، وفي باب القياس على وجه الخصوص.

 مشكلة البحث:

المشكلة التي يعالجها البحث هي المنهجية التي تناول بهــا اإلمــام السرخســي موضــوع 

القياس، وبيان ما أضافه اإلمام إلى هذا الباب المهــم مــن اُصــول الفقــه، وبيــان جوانــب 

 وتعقبه لمن سبقه من األئمة.اإلبداع في منهجه  

 أهمية البحث:

في دراسة تراث األئمة وإبراز المنهجية التي اتبعوها في مصــنفاتهم، وإاهــار جوانــب 

اإلبداع عندهم أهمية كبيرة لما لهؤالء األئمة من أثــر كبيــر وفضــل اــاهر فــي إرســاء 

قواعد العلوم وتأصــيل أصــولها وإحكــام بنائهــا، وللسرخســي طريقتــه التــي أبــدع فيهــا 

نها كل من أتى بعده، ولذلك كان بيان مــنهج هــذا فأضاف لعلم االصول إضافات انتفع م
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اإلمام في تناوله لباب القياس أهمية كبرى وخصوصا  أن الدراسات التي عنيت بــإبراز 

 منج هذا اإلمام نادرة أو منعدمة في هذا الباب.

 الدراسات السابقة:

نــي بعد البحث والتنقيب لم أجد دراسة أفردت باب القياس عنــد اإلمــام السرخســي، ولك

وقفت على عناوين لدراسات تناولت منهج اإلمام في أصــول الفقــه علــى وجــه العمــوم 

منها: رسالة دكتوراه بعنوان: شمس األئمة السرخسي وأثره في اصول الفقــه، للــدكتور 

، 1975العبد خليل أبو عيد، مقدمة إلى جامعة األزهر، كليــة الشــريعة والقــانون، ســنة  

 هذه الرسالة.   ولم أستطع الحصول على نسخة من

وهي رسالة غير متطابقة من حيث المضمون والعنوان مع رسالتنا ألنها بحثت منهجــه 

 في أصول الفقه بشكل عام.

 منهإل البحث:

اتبعت في بحثي المنهج الوصفي التحليلي حيث قمت بدراسة باب القيــاس عنــد الحنفيــة 

علــى وجــه  والجمهــور بشــكل عــام، ثــم درســت بــاب القيــاس عنــد اإلمــام السرخســي

الخصوص، وذكرت مسائل القياس مسألة بعد مسألة، مظهــرا  منهجــه فيهــا،و مبينــا  مــا 

أضافه من جزئيات لمسائل الباب، وإن كان في المسألة خالف مع بقية األئمة األحناف 

بينا ذلك   الخالف، وفي المــواطن التــي تعقــب فيهــا اإلمــام  السرخســي مــذهب اإلمــام 

ت مذهب المتكلمين وحججهم ثم نذكر ردود االمام السرخســي الشافعي والمتكلمين ذكر

عليها، وفي جميــع تلــك المســائل عــزوت األقــوال إلــى مصــادرها،وخرجت األحاديــث 

 واآلثار،  مع الترجمة ألشهر األعالم الذين ورد ذكرهم في البحث.

 سطة البحث:

بحــث، المقدمة وتحتــوي علــى أســباب اختيــار الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وأهميــة ال

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

 عصر اإلمام السرخسي وحياتهالفصل األول:   .1

 اإلمام السرخسي وفيه ثالثة مطالب: عصر لمبحث األولا .1.1

 المطلب االول: الحالة السياسية .1.1.1
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 المطلب الثاني: الحالة اإلجتماعة   .1.1.2

 المطلب الثالث: الحالة العلمية .1.1.3

 

 : ترجمة اإلمام السرخسي، فيه مطالب:  المبحث الثاني .1.2

 المطلب االول: اسمه ونسبه. .1.2.1

 المطلب الثاني: مولده ونشأته. .1.2.2

 المطلب الثالث: مكانته العلمية. .1.2.3

 المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. .1.2.4

 المطلب الخامس: مصنفاته وآثاره العلمية. .1.2.5

 المطلب السادس: شيوخه، وتالميذه. .1.2.6

 وفاتـــــه.المطلب السابع:  .1.2.7

 

 الثاني: وفيي ثالثة مباحث     الفصل .2

 المبحث األول: تعري  القيا( وفيي ثالث مطالب .2.1

 المطلب األول: تعريف القياس لغة. .2.1.1

 المطلب الثاني: تعريف القياس عند األصوليين .2.1.2

 المطلب الثالث: تعريف القياس عند اإلمام السرخسي .2.1.3

 

 :وثالثة مطالبالمبحث الثاني: حجية القيا( وفيي تمهيد   .2.2

 المطلب األول: أقسام نفاة القياس. .2.2.1

 المطلب الثاني: شبه نفاة القياس والرد عليه. .2.2.2

 المطلب الثالث: حجية القياس عند اإلمام السرخسي. .2.2.3

 

 المبحث الثالث: تعليل االصول وفيي ثالثة مطالب  .2.3

 المطلب االول: مذاهب العلماء في تعليل االصول وحججهم. .2.3.1
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 الثاني: مذهب األحناف في تعليل االصول وحججهم.المطلب  .2.3.2

 المطلب الثالث: طرق تعليل النص. .2.3.3

 

 

 الفصل الثالث: شروط القيا( وفيي ثالث مباحث: .3

 .المبحث االول: شروط القياس عند الجمهور .3.1

 المبحث الثاني: شروط القياس عند األحناف. .3.2

 المبحث الثالث: آراء اإلمام السرخسي في شروط القياس .3.3

 

 :الرابع: ركن القياس وفيه تمهيد وثالثة مباحث الفصل .4

 المبحث االول: وفيه أربعة مطالب: .4.1

 المطلب االول: تعريف العلة وانواعها. .4.1.1

 المطلب الثاني: مسالك العلة .4.1.2

 المطلب الثالث: أدلة العلة. .4.1.3

 

 المبحث الثاني: مناقشة االمام السرخسي ألدلة العلة. .4.2

 المبحث الثالث: حكم العلة. .4.3

 الخاتمة 
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 عصر اإلمام السرسسي وحياتي  :الفصل األول .1

 

 تمهيد

حــد اعــالم زمانــه يتعــين سة منهج شخص معين ناهيك عن كونــه أعند البدء بدرا

البدء بدراســة تمهيديــة فــي األوضــاع السياســية واالجتماعيــة والعلميــة التــي اتســم بهــا 

عصر اإلمــام السرخســي رحمــة هللا فــال شــك إن مــا فــي عصــر االنســان مــن تيــارات 

كــل هــذا لــه البيئــة العلميــة،   إلــىسياسية مختلفــة، واــروف اجتماعيــة معينــة، إضــافة  

 كوينه الشخصي وتفكيره العقلي واتجاه حياته.في ت انعكاسات واثره  

 ولذلك سيكون هذا الفصل مشتمال  على أهم الخصائص العامة في عصــر االمــام

 السرخسي.

 عصر اإلمام السرسسي  األول:المبحث   .1.1

  1المطلب االول: الحالة السياسية) .1.1.1

وراء عاصــمة  إقلــيم  بــالد مــا    نشأ اإلمام السرخسي و طلب العلــم فــي بخــاري    

وقد عاش اإلمام األحــداث  التــي مــر بهــا الشــرق اإلســالمي، فــبالد مــا وراء   النهر

النهر حكمتها  أسرة تركية في أواخر القرن الربع الهجري بعــد أن كانــت عاصــمة 

السامانيين، وتشير المصادر التاريخية التي بين ايدينا أن محمود الغزنــوي التركــي 

هـ، ثــم 389اعا إسقاط  دولة  السامانيين سنة وابا نصر احمد بن علي التركي استط

استقر محمود الغزنوي في مدينه غزنه واتخذها عاصمة لدولته  وبســأ أيلــك خــان 

أبو نصر  نفوذه  على بالد ما وراء النهر وقد حصل خالف بــين محمــود الغزنــوي 

و أبي نصر أثناء حياته، واستمر الحال كــذلك بعــد وفاتــه إال إن طغــانب  أخــا أبــي 

 أرسل طلبا الصلح مع السلطان محمود  وقال له:  صرن 

 
 

العلمية  ينظر:  ب1  المجلة  السجن،  داخل  وحياته  السرخسي  اإلمام  عاشها  التي  اسياسية  البيئة  أيدنلي،  عثمان 

 . 25-7، ص 49، ج 2للديانات، العدد 
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التــرك وان يتــرك  إن المصلحة لإلسالم أن تشتغل أنت بغــزو الهنــد واشــتغل أنــا بغــزو 

بعضــنا بعضــا ، فوافقــه علــى ذلــك وأجابــه إليــه وزال الخــالف بينهمــا واشــتغال بغــزو 

 ب1 .الكفار

المؤرخون  االيلــك خانــات أو  إن هذه األسرة التركية التي اعتنقت اإلسالم يطلت عليها

 إلــىحكمت هذه األســرة بــالد مــا وراء النهــر مــن القــرن الرابــع  ب2 خاقانات تركستانب

القرن السابع الهجري وكانت  سياستهم متسمة باالضطراب وعدم االستقرار، إذ كانت 

 المنازعات بين أمرائها ال تنتهي إال بأعمال السيف اواالستعانة بالممالك األخرى.

أن   إلــىثم السالجقة ضعف نظامهم السياسي، وانتهى األمروقداستغل الغزنويون  

البيــت الســلجوقي مــن الســيطرة علــى اإلقلــيم.   تمكن ملك شاه وابنه سنجر من سالطين

ومع ذلك فأن التاريخ سجل ألول أمراء تلك  البالد أبي نصراحمد بن علــي إيلــك خــان 

 ب3 عادال  حسن السيرة محبا للدين وأهله معظما للعلم وأهلــه محســنا إلــيهم انه كان أميرا

اء النهــر محمــد شكوى علماء مــا ور،  هـ  482ثم يذكرالمؤرخون كذلك في أحداث عام  

الســلطان الســلجوقي ســرا  إلــىخان فقد كان صبيا قبيح السيرة، فنفرالناس منه، وكتبوا  

يستغيثون به ويسألونه القدوم إليهم ليملك بالدهم، فأعد ملك شاه السلجوقي جيشا  كبيــرا  

. وفي هذه الفترة كان االمام ب4 وسيطرعلى بخاري وسمرقند  وهاجم بالد ما وراء النهر

 

  الكامل  ،هـ(630: )ت لواحد الشيباني الجزري ينظر: ابن األثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد ا (1)
  -هـ1417لبنان، ط: األولى،    –روتدار الكتاب العربي، بي  ن:  عبد السالم تدمري،تحقيق: عمر    في التاريخ،

التاريخ اإلسالمي، نزامبو،    ؛589ص    7،ج    م،1997 : دار الرائد  معجم األنساب واألسرات الحاكمة في 
 . 312ص:ت،  ، د.ط، د. 6585العربي بيروت لبنان ص. ب 

  ، وهم ساللة تركية مسلمة حكمت بالد ما وراء النهر سميت خانيينهو لقب حمله بعض ملوك القره    ايلك خان (2)
 بااليلكخانيون على موقع واي باك مشين  :الموسوعة العربية :القرخانيون لذلك بااليلكخانيون. ينظر

 . 58، ص 7الكامل في التاريخ، ج ابن األثير، :ينظر (3)
األثير،    ينظر: (4) التاريخ،ابن  في  حسنين،  ؛  325، ص  8ج    الكامل  النعيم  العصر  عبد  في  والعراق  إيران 

 . 68م، ص1982-هـ 1402 ،بيروت، ط: األول السلجوقي، ن: دار الكتاب اللبناني،
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الذي يقع بقرب قلعــة األوزجنــد فــي جمهوريــة قرغيريــة حاليــا، رخسي في السجن  الس

 .  ب1 بسبب موقفه من حكام عصره 

أمــا حالــة الشــرق اإلســالمي فــي هــذا العصــر فيعــده المؤرخــون مــن الفتــرات   

 إلــىالحرجة المؤلمة في أحــداثها، فقــد أدى ضــعف نظــام الخالفــة العباســية فــي بغــداد 

اهور قوة غربية حكمت البالد كما عم المجتمع لالضطراب، واهرت الفتن المذهبيــة 

أن ضــعف الخالفــة العباســية لــم   ب2 وكثرت الخالفات الدينية. وذكر بعــض المؤرخــون

يكن سببه ضعف شخصية الخلفاء بل كان سببه ضعف النظام الخالفــي نفســه. وانتقالــه 

الالمركزية، ودليل ذلك: أن نظام الخالفة العباســية يســتمد قوتــه مــن   إلىمن المركزية  

مصادر متعددة أهمها وجود رؤســاء تنظــيم الــدعوة العباســية الــذين يــربأ بيــنهم وبــين 

كز الخالفة صالت قوية بواسطة شبكات من الدعاة ولها جماهير من أنصــارها فــي مر

المدن األخرى، ثم ارتباط مصالح قوى أخرى كانت تؤمن أن وجودهــا مــرتبأ بوجــود 

ن هذه المصادر التي أمدت النظام قد ضعفت بــل تهــاوت أالخالفة العباسية، والمالحظ  

العباسية منذ تأسيســها وهــو مبــدأ التســوية   ذلك شعار الدولة  إلىفي هذه الفترة. يضاف  

ن تــوازن بحكمــه ودقــة بــين القــوى أبين الشعوب المختلفة،فلم تعد الخالفة قادرة علــى  

المركزيــة فــي بغــداد وبــين القــوى الالمركزيــة الناميــة والمتطــورة فــي أقــاليم الدولــة 

 .ب3 العباسية نتيجة لهذا المبدأ 

اعتمــاد الخلفــاء علــى الفــرس  وإيثــارهم   ومن أسباب ضعف نظام الخالفة أيضــا  

إياهم للمناصب المختلفة على العرب الذين كانوا مادة اإلســالم وقــوام الدولــة العربيــة، 

ذلك اهور كثير من بدع الزنادقة والباطنيــة الــذين أعلنــوا اإلســالم اــاهرا   إلىيضاف  

 

أل (1) استشهد  انه  الصفار  نصر  أبي  بن  اسماعيل  إبراهيم  أبي  ترجمة  في  ينقل  عن كما  ونهيه  بالمعروف  مره 
( قتله الخاقان نصر ابن إبراهيم المعروف  للحق ال يخاف في هللا لومة الئم  وكان إماما فاضال والءهالمنكر )

وكا المنكر  عن  ونهيه  بالمعروف  ألمره  ببخارى  الملك  سنة  بشمس  قتله  أبي   :اللكنوي   :ظرين  .هـ461ن 
 . 158ص، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة : الحسنات عبد الحي الهندي، الفوائد البهية في طبقات الحنفية، ن

محمودينظر:   (2) احمد  الشريف،  واحمد  حسن  العباسي،  إبراهيم  العصر  في  اإلسالمي  الفكر    العالم  دار  ن: 
 . 300ص  العربي، ط: االولى، د.ت،

 . 285 المصدر السابق، ص (3)
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أمــا القــوى   واخفوا مكائدهم وشرعوا يخططون لهدم أركان الدولة العربيــة االســالمية،

الكبيرة التي اهرت في هذا العصر وســيطرت علــى مقاليــد األمــور فــي الشــرق فهــي 

هـــ،  ومــع هــذه القوتــان كــان هنــاك   447هـــ والســالجقة    334قوتان: البــويهيين ســنة  

 .ب1 دويالت أخرى السامانية والحمدانية والغزنوية

احمدب أبناء بويــه، البويهيون: كانوا أسرة مؤلفة من ثالث إخوة  علي، والحسن،  

ــوادا   ــاتهم ق ــديلم، وبــدأ أوالده حي ــة بحــر قــزوين مــن بــالد ال وكــان بويــه صــياد بناحي

عسكريين، واستغلوا ضعف نضام الخالفة العباسية  ففرضوا سيطرتهم على عدة مــدن 

األهواز ثم العــراق، كمــا اســتولى أخــوه   إلىمن بالد فارس، بعدها توجه علي بن بويه  

واســأ، فكاتبــه بعــض قــواد بغــداد يطلبــون إليــه المســير نحــوهم  احمــد بــن بويــه علــى

لإلستيالء على بغداد، فسار إليها ودخلها، فاســتقبله الخليفــة المســتكفي بــاهلل، وفــي هــذا 

اليوم شرَف الخليفة بني بويه باأللقاب، فلقب عليا  صاحب بالد فــارس  عمــاد الدولــةب، 

 ركــن الدولــةب، ولقــب أحمــد وهــو أكبــرهم، ولقــب الحســن  صــاحب الــري والجبــل، 

ــود  ــى النق ــاهم عل ــابهم وكن ــةب، وأمــر ان تضــرب الق  ب2 صــاحب العــراق  معــز الدول

 هـ. 474سنة  إلىـ .ه343واستمرت سيطرتهم على بلدان الخالفة الشرقية للفترة من 

طبيعة حكمهم بقوله  إن الدولة والملك قد انتقال في أخر أيام   إلىويشير البيروني  

آل بويهب، والــذي بقــي فــي أيــدي الدولــة   إلىالمتقي وأول أيام المستكفي من آل العباس  

العباسية أنما هو أمر ديني اعتقادي ال ملك دنيوي، فالقائم مــن ولــد العبــاس هــو رئــيس 

أصــل فارســي وكــانوا يــدينون  إلــىتســبون ، وبمــا أن البــويهيين ين ب3 اإلســالم ال ملــك 

بالمــذهب الشــيعي وقــد ســجلت المصــادر التاريخيــة علــيهم كثيــرا  مــن حــاالت الظلــم 

والطغيان، وتشجيعهم للخالفات المذهبية بين أهل السنة والشيعة، بــل خططــوا لتحويــل 

 

: دار الجيل بيروت، ط: تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، ن: حسن إبراهيم حسن،  ينظر (1)
 . 7ص  ،3ج  م،1996  -هـ1416  ،الربعة عش

بك،  ينظر (2) الخضري  محمد   :( االسالمية  األمم  تاريخ  العبمحاضرات  تحقيقاسيةالدولة  العثماني             :(،  محمد 
 . 424ص  م،1986-هـ 1406ألولى، ا :بيروت، ط 2874دارالقلم ص ب   :ن

البيروني أبو الريحان محمد بنا حمد )ت  (3) الثقافة هـ  440:ينظر:  الباقية من القرون الخالية، مكتبة  (، اآلثار 
 .  156ص   :م2008-هـ  1428األولى،   :الدينية القاهرة، ط
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هم، .  لوال مصالحهم السياسية والخوف من ضياع سلطت ب1 العلوية  إلىالخالفة العباسية  

كما جردوا الخليفة من كل صالحياته ولم يستمر الحال هكذا البويهيين بل دب الضعف 

 صفوف أمرائهم، وتفرقت كلمتهم بسبب االختالف في تقسيم أدارة البالد بينهم. إلى

جانــب ضــعف الخالفــة   إلــىوبرز في هــذه الفتــرة التــي ضــعف فيهــا البويهيــون  

فعظــم خطره،واخــرج ب2 ارســالن البساســيريالعباسية، قائد تركي يدعى، أبو الحارث  

الخليفة  القائم من بغداد وخطب على المنابر للمستنصر العبيدي أحد الخلفاء الفــاطميين 

 في مصر.  

الــذين تمكنــوا بقيــادة  ب3 وأثنــاء هــذه الظــروف الحرجــة اهــرت قــوة الســالجقة 

ي بقيــام زعيمهم طغرلبــك مــن تكــوين دولــتهم فــي خراســان، فــاعترف الخليفــة العباســ 

دخول بغداد ليوقفوا اســتبداد   إلىدولتهم فاكتسبت صفة شرعية. ثم استنجد بهم ودعاهم  

البويهيين والقضاء على حركة البساسيري. فدخل طغرلبك أول سالطين الســالجقة فــي 

، كمــا قضــى علــى حركــة ب4 هـ وقبض على آخر أمراء البيت البــويهي 447بغداد سنة  

دار   إلــىهـ، وعاد الخليفــة القــائم    450دارت بينهما سنة    البساسيري، وقتله في معركة

 الخالفة.

ونالحظ انه في بداية حكم السالجقة أخذت أمور البالد تأخذ طابع االســتقرار، أال 

ان االضطرابات والفتن كانت تثور بين آونة وأخرى، وخاصة فــي أواخــر هــذا القــرن 

نهم فــي إدارة الــبالد. ففــي ســنة بعد ان تفرقت كلمــة الســالطين الســالجقة وتنافســوا بيــ 

هـ جرت فتنة عظيمة بين أهــل الكــرا وبــاب البصــرة، واقتتلــوا فقتــل مــنهم خلــت 465

 

 . 177، ص8الكامل في التاريخ، ج : أبن األثير،ينظ (1)
لها  إلىنسبة   (2) الكريم بن محمد بن  المروزى ( في فارس. ينظر:  : )بسابلدة يقال  هـ(،  562)ت:  منصور  عبد 

اليماني، ن  :تحقيق  األنساب، المعلمي  العثمانية، حيدر آباد،   :عبد الرحمن بن يحيى  مجلس دائرة المعارف 
 . 218، ص  2جم،   1962  -هـ 1382األولى،  :ط

النهر واعتنقت   إلىنسبة    :السالجقة (3) القبيلة في بالد ما وراء  األتراك، وقد استقرت هذه  سلجوق أحد رؤساء 
ان   بعد  لهم في خراسان  دولة  إعالن  استطاعوا من  الزمن حتى  أمرهم بمرور  نفوذهم وقوى  اإلسالم، وازداد 

 موقع معجم اللغة العربية المعاصرة. :ينظر :استولوا على عدة مدن
 .  322الم االسالمي، صالع :عمر رضا كحالة  (4)
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هـــ عظمــت الفتنــة التــي كانــت  482وفي سنة ب1 كثير، واحترق جانب كبير من الكرا  

ومن األحداث السياســية ب2 جارية بين أهل السنة وأهل الكرا، فقتل فيها نحو مائتا قتيل 

هـ فــي عهــد الســلطان ملــك شــاه الســلجوقي   485-  465الخطيرة التي اهرت ما بين   

حركة الباطنية، وأصبحت  تشكل خطرا  على الخالفة العباسية، كما نشرت بــين النــاس 

أفكاره الفاسدة والمنحرفة، وكان أتباع هذه الحركة يستخدمون القوة فــي نشــر عقائــدهم 

كما حاولوا القضاء على من يقف في طريقهم ومن ذهــب ضــحية   ب3 دامة  المضللة واله

 هـ. 485جرائمهم، الوزير نظام الملك الذي قتل على يد احد أتباع هذه الحركة سنة 

وفــي عهــد الســالجقة تصــرف ســالطينهم فــي أمــورالعراق والــبالد التــي تحــت 

ســيطرتهم، فعينــوا نوابــا لهــم إلدارة الــبالد، كمــا اســتولوا علــى مــوارد الدولــة الماليــة 

أنهــم نافســوا الخلفــاء، وشــاركوهم فــي   إلــىالسلطان السلجوقي، إضافة    إلىوأرسلوها  

ونتيجــة ب4 نقــأ أســمائهم علــى النقــود  مظاهر السيادة، مثل الخطبة لهم فــي المســاجد و 

لتفــرق كلمــة الســالطين الســالجقة والنــزاع بيــنهم حــول إدارة الــبالد، أصــبحت األمــة 

 إلــىالعربية االسالمية تعاني في مختلــف األمــاكن مــن الضــعف والتفرقــة، فــأدى ذلــك 

خ اهور المراحل األولى لبدء الغزو الصليبي على العالم االسالمي، ومما سجله التــاري 

هـــ فــي هجــومهم علــى بيــت   492من جرائمهم  إن اإلفرنج قتلــوا مــن المســلمين ســنة  

 ب5 ألف قتيل من بينهم جماعة كبيرة من العلماء واألئمةب 70المقدس ما يزيد على 

 

الفداء إسماعيل بن عمر بنينظر (1) أبو  البصري    :  القرشي  الدمشقيكثير  البداية والنهاية،    هـ(، 774:  )ت  ثم 
 . 120، ص 12ج   ،م 1988 -، هـ1408األولى  :دار إحياء التراث العربي، ط :علي شيري، ن :تحقيق

)ت:    :ينظر  (2) الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  الجوزي، جمال  والملوك، هـ(،  597ابن  األمم  تاريخ  في    المنتظم 
ن  :تحقيق عطا،  القادر  عبد  عطا، مصطفى  القادر  عبد  بيروت  : محمد  العلمية،  الكتب  األولى،  ط ،  دار   :
 . 283 ص  ،16ج  م،  1992  -هـ 1412

أبو عبد هللا  الذهبي،  ينظر:    (3) الدين  بشمس  َقاْيماز)تمحمد  بن  أحمد بن عثمان  من    المنتقى  ،هـ(748:  ن 
 .  504  محب الدين الخطيب، د. ن، د.ط، ص :تحقيقمنهاج االعتدال، 

 . 309، ص  4ج يم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي، حسن ابره: ينظر (4)
 . 425، ص  8ج   ،الكامل في التاريخ: ينظر (5)
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 (1)المطلب الثاني: الحالااااااة االجتماعية .1.1.2

االجتماعية في القرن في الحالة الساسية أثر واضح على الحالة  كان لالضطراب  

الخــامس الهجــري، حيــث أصــبح المجتمــع طبقــات متعــددة تتســم العالقــة فيمــا بينهمــا 

باالختالف وعدم التوازن، سببه ترف الخلفاء واألمراء مقابل الفقــر والحاجــة وانتشــار 

األمراض واألوبئة في صفوف العامة من أفراد المجتمع كمــا اهــر الفســاد واالنحــالل 

ولقــد كــان   مراء وشاع بين العامة خرق أحكام الشريعة اإلسالمية.في قصور بعض األ

ومــن يعمــل معهــم فــي أصحاب السلطة وكبار رجــال الدولــة  برز طبقات المجتمع هم  أ

إدارة البالد وقادة الجيأ، كما تحكم األمراء البويهيون ومن بعدهم السالجقة في أمــور 

 صالحهم الشخصية.     المجتمع فامتلكوا األموال والثروات وصرفوها في م

وقــد حظــي العلمــاء وطلبــة العلــم بــاحترام النــاس جميعــا وكــانوا موضــع اهتمــام 

الخلفاء واألمراء نظرا  لنشاط الحركة العلميــة ومــن المظاهراالجتماعيــة لهــذا العصــر 

تجارة الرقيت واإلماء، وقد استخدموا ألغراض مختلفة كما تمكن بعــض المماليــك فــي 

ن تهيأت لهم اروف مناسبة ان يتولوا قيادة الجيوش وتأســيس دول هذا العصر من الذي 

 .ب2 البساسيريب قائد األتراك   مؤسس الدولة الغزنوية و بكبيرة مثل  سبكتكين

أما تكوين المجتمــع فهــو يتــألف مــن العــرب والفــرس واألتــراك وقــد دان اغلــب 

 جانبهم اليهود والنصارى والمجوس. إلىالمجتمع باإلسالم كما عاش 

ومن الصور التي نقلها المؤرخون عن ترف الخلفاء واألمراء، تنافسهم فــي بنــاء 

حيأ بها من حــدائت القصورالتي ضرب بها المثل في حسن رونقها وفخامة بنائها وما ي 

غناء، كما تأنقوا في الطعام وتفننوا في ألوانه وأولعوا بتنوعه ، وتزيين الموائــد بــالورد 

ومن مظاهر  ترف هذه الطبقة مانقله ابن كثيــر فــي وصــف يــوم زفــاف   ب3 والرياحين  

دار   إلــى نقــل جهــاز ابنــة الســلطان ملــك شــاه    :خاتون بنت ملك شاه الســلجوقي بقولــه

 

عبدالنعيم حسين، ؛  430، ص3والديني واالجتماعي، جحسن إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم السياسي    :ينظر  (1)
محمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة االسالمية في ؛ 181-175السلجوقي، ص العصر  إيران والعراق في

 . 178-172دار الفكر العربي، د.ط، ص :  الشرق، ن

 . 75-65ص:: مكتبة قروينا بنغازي، د.ط، ي العصر السلجوقي، نحول األدب فمحمد التونجي،  ينظر: (2)
 . 178عبد النعيم حسين، إيران والعراق في العصر السلجوقي، ص : ينظر (3)
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ائة وثالثين جمال مجلة بالديباج الرومي غالبها أواني الذهب والفضــة وعلــى الخالفة م

أربع وسبعين بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقالئدها من الذهب والفضة 

وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة فيهــا أنــواع الجــواهر والحلــي وبــين 

 إلــى. و ب1 مراقب الذهب ومرصــعة بــالجواهرب  يدي البغال ثالث وسبعون فرسا عليها  

جانب ترف األمراء واألغنياء كانت تمر بالبالد في بعض األعوام حــاالت مــن الغــالء 

والقحأ وكثرة األوبئة ويذهب ضحية ذلك العامة من الناس ومــن أمثلــة ذلــك مــا حــدث 

ر وبــاء هـ إذ ورد كتاب من تجار ما وراء النهر انــه وقــع فــي هــذه الــديا  449في سنة  

عظيم  زائد عن الحد حتى انه خرج من هذا اإلقلــيم فــي يــوم واحــد ثمانيــة عشــر ألــف 

ان كتب هــذا الكتاب،فكــانوا ألــف وســتمائة وخمســين ألفــا  إلىجنازة واحصي من مات 

والناس يمرون بهذه البالد فال يرون إال أسواق فارغة وطرقات خالية واألبواب مغلقــة 

                                   .                      ب2 

ومن المظاهر االجتماعية أيضا لذلك العصر كثرة اللصوص الذين قاموا بأعمال 

الســلب والنهــب وأذاعــوا الرعــب والفــزع بــين النــاس تحــت الظــروف السياســية 

 .ب3 واالجتماعية السيئة

واخــتالل أما الحالة االقتصادية فقد كانت غير مســتقرة نظــرا للفوضــى السياســية 

ميزانية الدولة ففرضت الضرائب القاسية على الناس، وبالرغم مــن كــل ذلــك فقــد نقــل 

 المؤرخون أيضا صورا مشرقة من اهتمام الخلفاء واألمــراء وعامــة النــاس بالزراعــة

 

 . 132، ص 12ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (1)
و  ؛ ابن الجوزي، جمال الدين أب151، ص8ج،  هـ  449ينظر: ابن األثير، الكامل في التاريخ، حوادث سنة    (2)

محمد عبد القادر عطا،    :تحقيقلمنتظم في تاريخ األمم والملوك،  ا، هـ(597الفرج عبد الرحمن بن علي، )ت:  
 .  17، ص16م، ج   1992-هـ  1412لى، : األو ، طدارالكتب العلمية، بيروت :ن،  مصطفى عبد القادر عطا

هـ(، شذرات الذهب  1089لحنبلي الَعكري، أبو الفالح )ت:  بن أحمد بن محمد اابن العماد عبد الحي    :ينظر  (3)
ذهب،   من  أخبار  ن:  تحقيقفي  األرناؤوط،  القادر  عبد  أحاديثه:  األرناؤوط، خرج  كثير، :  محمود  ابن  دار 

 . 208، ص  5م، ج  1986 -هـ  1406بيروت، ط: األولى،  –دمشق 
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ــروف  ــت الظ ــنقص وف ــد وي ــان يزي ــام ك ــذا االهتم ــدو ان ه ــارة ويب والصــناعة والتج

 .                                 ب1 واألوضاع السياسية واالجتماعية  

 الثالث: الحاااااااالة الثقافيااااةالمطلب   .1.1.3

 إلــىمن خالل تتبع الباحث الحركة العلمية في مختلف مراحله وعصــوره ينتهــي  

الحكم بأنه ال توجد أمة خدمت العلم بفنونه المختلفة مثل علماء المسلمين فقد برزوا فــي 

بهم أتقــن وفهــم كــل علــوم عصــره حتــى بــرع فيــه كافة االختصاصات العلمية بــل أغلــ 

 وصنف الكتب.

والحالــة الثقافيــة فــي عصــر اإلمــام السرخســي لــم  تتــأثر بــالخأ السياســي 

واالجتماعي بل كان حافال بالنهضة العلمية فقد أدى انفصال بعض األقاليم عــن مركــز 

زيــادة منــابع الثقافــة فــي العــالم اإلســالمي فبعــد أن كانــت بغــداد مركــز  إلــىالخالفــة 

مثــل القــاهرة ودمشــت وبخــارى جانبهــا مــدن أخــرى    إلىالحضارات في الشرق اهر  

ــاء  ــوم واآلداب بفضــل تشــجيع الخلف ونيســابور وبــالد األنــدلس،إذ ازدهــرت فيهــا العل

 إلــىوتنافسهم في إنشاء المدارس والمكتبات وقد أدى اهتمــامهم  ب2 والسالطين واألمراء

نبوغ عدد كبير من العلماء فتأسست حركة التأليف وصنف العلماء فــي مختلــف العلــوم 

تفسير والحديث والفقه واألصول وعلوم اللغة والطب والفلك والتــاريخ والتــراجم مثل ال

واهر اسم الوزير نظام الملك من بين الذين ساهموا في اتساع ونشــر الحركــة العلميــة 

 فقد ساهم في إنشاء المدارس العالية التي تشبه الجامعات في عصرنا الحاضر.

وكان قد تهيأ للعلماء الذين يقومون بالتدريس والطلبة فــي هــذه المــدارس الطعــام 

والسكن والوقوف التي كانت تصرف في مستلزمات التعليم وغيره ولــم يقتصــر إنشــاء 

هذه المدارس في المدن الكبيرة والعواصم بل انتشر في سائر أقطــار العــالم اإلســالمي 

 

؛  476مؤسسة الرسالة، د. ط، ص  :نبشير فرنسيس،  :  نج، بلدان الخالفة الراشدة، ترجمة  لستر  كي  :ينظر  (1)
 . 148 -129محمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة االسالمية في الشرق، ج

السي  :ينظر  (2) اإلسالم  تاريخ  إبراهيم حسن،  والثقافي، جحسن  النعيم حسين، 398، ص  4اسي والديني  ؛ عبد 
 . 192 -181إيران والعراق في العصر السلجوقي، ص
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، ففي مدينة ســرخس التــي ولــد فيهــا ب1 ا مدينة   الغرب ،وقلما تخلو منه  إلىمن الشرق  

اإلمام السرخســي أنشــئت ثــالث مــدارس هــي:  مدرســة الزيــادي ومدرســة العياضــي 

، وبلــع عــدد مــدارس بغــداد حــوالي ثالثــين مدرســة أشــهرها ب2   بومدرسة السره مــرد

المدرسة النظامية ومدرسة أبي سعد  السرخسي ومدرسة أبي حنيفــة، كمــا أنشــأت فــي 

 .ب3 ابور مدرسة نظامية مثل نظامية بغداد  نيس

أما مدينة بخارى التي نشأ فيها اإلمام السرخسي وطلــب العلــم علــى علمائهــا فقــد 

وصفها الثعالبي بقوله:  وكانت بخارى في الدولة السامانية مثابــة المجــد وكعبــة الملــك 

، ويكفــي ب4 ومجتمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدبــاء األرض وموســم فضــالء الــدهرب

للتدليل على قوة الحركة العلمية في بخارى ومــدن بــالد مــا وراء النهــر اهــور أســماء 

مــدنها نــذكر منهم: البخــاري والترمــذي  إلــىكثيرة مــن العلمــاء األفــذاذ الــذين انتســبوا 

والنســفي و الماتريــدي والدبوســي والبــزدوي والــدارمي والفــارابي و الخــوارزمي 

 ندي و الشاشي والمرغيناني و السرخسيب.والزمخشري والمروزي والسمرق

ــان  ــىوك ــب  إل ــي ضــمت آالف الكت ــات الت ــى المكتب ــدارس تبن ــب إنشــاء الم جان

والموسوعات العلمية وقد وصف ياقوت الحموي المكتبات في مدينة مرو مــن بــالد مــا 

وراء النهر فقال:  فيها عشر خزائن للوقف لم أرى في الدنيا مثلها كثرة وجــودة، منهــا 

ثنــا عشــر ألــف مجلــد، او مــا خزانتان فــي الجــامع أحــدهما يقــال لهــا العزيزيــة فيهــا  ا

 494يقاربها، واألخرى يقال لها الكمالية وبها خزانة شرف الملك المستوفي توفي سنة  

هـ، وخزانة نظام الملك الحسن بن اسحاق في مدرسته وخزانتان للســمعانيين  وخزانــة 

ــة الخاتونيـــــــــــــــــــــــــ ــك والخزان ــد المل ــان لمج ــة وخزانت ــة العميدي ـــة.المدرس  ـ
 

 . 93االولى، د.ت، ص  :الدار العربية للموسوعات، ط: الحركة الفكرية في خراسان، ن منيرة ناجي،: ينظر (1)
ناجي،:  ينظر  (2) ط:   منيرة  للموسوعات،  العربية  الدار  ن:  خراسان،  في  الفكرية  د.ت  الحركة    : ص  ،االولى، 

148 . 
الحسين )ت  محمد بن  ابن جبير،  :ينظر  (3) أبو  : دار بيروت رحلة ابن جبير، ن  هـ(،614:  أحمد األندلسي، 

 . 205األولى، د.ت، ص  :بيروت، ط –للطباعة والنشر
ر في محاسن يتيمة الده  هـ(،429)المتوفى:  ك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  الثعالبي، عبد المل  :ينظر  (4)

العلمية    :مفيد محمد قمحية، ن  العصر، تحقيق:أهل   -ه1403األولى،    :ط،  لبنان  -بيروت  –دار الكتب 
 . 115، ص  4ج ،م1983
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والضميرية، وقد أنساني حبها كل بلد وألهاني عن الصــاحب والولــد وأكثــر فوائــد هــذا 

. وكان لنسخ الكتب وخطها وبيعهــا ب1 الكتاب _معجم البلدان_ وغيره من تلك الخزائنب

دور وأسواق خاصة واسعة بعض هذه الدور عقدت فيها مجالس للمناارات واألبحاث 

،ولــم ينحصــر التحصــيل العلمــي فــي ب2 لوراقين والنســااالعلمية أطلت عليها حوانيت ا

جانب واحد بل تمددت وسائله ومنها الرحالت العلمية فقد كان العلماء يجهدون أنفســهم 

آخر زيادة نشاط   إلىفي هذه الرحالت مع صعوبة وسائأ النقل،وأدى رحالتهم من بلد  

مــن ب3 وا فــي فهــم الحقــائت الحركة الثقافية ووسع في مدارك التفكير لدى العلماء وتعمق

خالل تبادل وجهات النظر وأدى كثرة المستفتين حول الوقائع التي اســتجدت فــي حيــاة 

زيادة بذل الجهد من قبل العلماء تجاه واجب اإلفتاء فــألفوا كتبــا فــي الفتــاوى   إلىالناس  

 االمام. إلىوالنوازل وبذلك دفعوا عجلة الفقه اإلسالمي  

ان الحركــة  إلــىمشرقة للحالة الثقافية في هذا العصر، نخلص من هذه الصورة ال

العلمية في أرجاء العــالم اإلســالمي لــم تكــن فــي عزلــة عــن بعضــها، ولــم تتبــاين عــن 

نظائرها من البيئات العلمية في العراق وبالد الشام والحجاز ومصــر واالنــدلس وبــالد 

، وبقيــت أهــم وســيلة  فــي ب4 ما وراء النهر وقد كانت اللغة العربية لغــة العلــوم جميعــا 

بناء وحــدة ثقافيــة متكاملــة ويســر علــى  إلىربأ وتقارب هذه البيئات، األمر الذي أدى 

الطالب حرية التنقل وأتاح لهم فرصة التلقي عن العلمــاء، فكانــت ثمــرة جهــودهم هــذا 

ذكر الخير الكثير والعلم الغزير من المؤلفات النافعة التي تمالء مكتباتنا ومن الجدير بال

أن التأليف في علم اصــول الفقــه  إلىوقبل انتهاء هذه المقدمة التمهيدية للبحث ان نشير 

 

دار    :ن، معجم البلدان، هـ(626)توفى:    هللا الرومي  اب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبدالحموي، شه  :ينظر  (1)
 . 114، ص 5ج ، م 1995الثانية،   :ط صادر، بيروت،

 . 183والعراق في العصر السلجوقي، صعبد المنعم محمد حسين، إيران : ينظر (2)
 . 54منيرة ناجي، الحركة الفكرية في خراسان، ص  ينظر: (3)
دارالمريخ للنشر،   :سامي خماس الصقار، ن  :الدين احمد، تاريخ التعليم عند المسلمين، تحقيق  منيرينظر:   (4)

 . 62ط، ص د.



28 
 

قد بلع مرحلة متقدمة في ذلك العصر وقد عمــد للتصــنيف فيــه عــدد كبيــر مــن العلمــاء 

 نذكر أسماء بعضهم على سبيل التمثيل ال الحصر فمن ابرزهم:،  ب1 األفذاذ

 صاحب كتاب تقويم األدلة وتأسيس النظر. بهـ430 ت:  أبو زيد الدبوسي   -1

 صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه.ب هـ 436   ت:أبو الحسين البصري  -2

 صاحب كتاب المهذب في الفقه واللمع.ب هـ 476  ت:أبو اسحاق الشيرازي  -3

رقــات فــي وله كتاب البرهان والو هـب    478 ت:  إمام الحرمين عبد الملك الجويني   -4

 األصول.

 صاحب اصول البزدوي. به 482   ت:فخر اإلسالم البزدوي   -5

وله كتاب المحلى فــي الفقــه والحكــام فــي اصــول   به  456   ت:ابن حزم الظاهري   -6

 الفقه.

 وله كتاب المنخول والمستصفي في اصول الفقه. به 505   ت:أبو حامد الغزالي  -7

المبســوط فــي الفقــه وكتــاب اصــول صــاحب ب هـــ 483 أبــو بكــر السرخســي  ت: -8

 السرخسي.

إن ما خلفه هؤالء العلماء وغيرهم من مؤلفات علمية في مختلف االختصاصــات 

ممن ورد ذكرهم في كتب طبقات والتراجم تعكس الصورة الصــادقة للنهــوض العلمــي 

 والثقافي لهذا العصر الذي نشأ فيه االمام السرخسي رحمه هللا.

 

 

 

  

 

التمهيد في أصول الفقه،    هـ(،  510:  تسن َأُبو الخطاب الحنبلي )لَكْلَوَذاني، محفوظ بن أحمد بن الح: اينظر  (1)
ن: دار المدني  (،  4  -  3علي بن إبراهيم )الجزء    ( ومحمد بن2  -  1تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة )الجزء  

والنشر   اإلسالمي  للطباعة  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  الناشر:  ط  -والتوزيع  القرى،  أم    : جامعة 
 .  25م، ص 1985 -هـ  1406األولى، 
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 الثاني: ترجمة االمام السرسسيالمبحث   .1.2

  1)المطلب األول :اسمي ونسبي .1.2.1

 

ي، ســ  خ  رَ هو اإلمام الفقيه األصولي أبــو بكــر محمــد بــن احمــد بــن أبــي ســهل السَ 

وعند إطالقه في كتــب الحنفيــة   ب2 ويلقب  شمس األئمةب، وهو لقب جماعة من العلماء  

 .  ب3 و بهما  أو النسبة  أالمقصود به االمام السرخسي، وفيما عداه يذكر مقيدا  مع االسم  

 

ــية (1)   :ينظر: ترجمته في المصادر التالـــ
 –دار القلم    :ن ،  هـ(، تاج التراجم879:  تلفداء زين الدين ابو العدل قاسم الحنفي )بن ُقطُلوبغا، أبو اا _

 . 234:ص  م،1992-هـ  1413األولى،  :دمشق، ط
جواهر المضية في طبقات الحنفية، هـ(، ال775:  تنصر هللا القرشي الحنفي )  عبد القادر بن محمد بن _

 . 315، ص  2كراتشي، د.ط، ج  –مير محمد كتب خانه : ن
 . 158  :ص الفوائد البهية في تراجم الحنفية،محمد عبد الحي اللكنوي الهندي،  أبو الحسنات _

كحالة، _  رضا  عمر  المؤلفين،  المثنى    معجم  بيروت،    -مكتبة  العربي  التراث  إحياء  دار  ،  2جبيروت، 
 . 267ص

وتحرير _  إعداد  اإلسالمية،  المعارف  دائرة  الحميد   :موجز  عبد  الشنتناوي،  أحمد  خورشيد،  زكي  إبراهيم 
 . 5622ص ، 18م، ج   1998  -هـ 1418األولى،  :مركز الشارقة لإلبداع الفكري، ط :يونس، ن

دار    األعالم، ن:  هـ(،1396:  تبن علي بن فارس الدمشقي )  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد _ 
 . 315، ص5م، ج 2002  -هـ1422الخامسة عشر، :العلم للماليين، ط

الدين علي الحميدي _ الحنفية،ه979  :)ت  الحنائي عالء  السني    ن:  (، طبقات  الوقف  -مطبعة ديوان 
 .74، ص 2ج األولى، :بغداد، ط

وأشار  ،  4، ص 1ر المعرفة بيروت، لبنان، ج  دا  :نمقدمة تحقيق اصول السرخسي،    أبو ألوفا األفغاني، _ 
 .الطبقات السنية في تراجم الحنفيةكتاب مسالك األبصار ألبن فضل هللا العمري، التميمي،  إلى:

الح _  سليمان  بن  محمود  )تالكفوي  األخيار  990:  نفي،  اعالم  كتائب  النعمان هـ(،  مذهب  فقهاء  من 
 . 153ن: مكتبة األستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي، د.ط، ص:المختار، 

-هـ  1401األولى    : دار المريخ الرياض، ط  : اصول الفقه وتاريخه ورجاله، نعيل،  شعبان محمد اسما _
 . 183م، ص 1981

 .547 -  544، ص 36محمد حميد هللا، السرخسي، ن: موسوعة الديانة اإلسالمية، إسطنبول، ج  -
 ؛ وشمس األئمة الكردري ة الحلوائي وشمس األئمة الزرنجري مثل شمس األئم (2)
الفوائد  محمد عبد الحي اللكنوي الهندي،    أبو الحسنات؛  403، ص  4: القريشي، الجواهر المضية، جينظر  (3)

الحنفية، ص الكفوي،  158  : البهية في تراجم  الحنفي، كتائب اعالم األخيار من فقهاء ؛  محمود بن سليمان 
 . 154ص مذهب النعمان المختار،
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 مولده ونشأتيالمطلب الثاني:   .1.2.2

، ب2 وإلياها ينسب ،كما وينسب اليهــا الكثيــر مــن العلمــاء  ب1 ولد في مدينة سرخس

ه  مــن خــالل اســتقراء واالطــالع علــى كتــب التــراجم والطبقــات  الدَتــ  وأمــا عــن ســنة و 

 

بفتح السين والخاء وإسكان الراء، ويقال بفتح السين والراء وإسكان الخاء، لم يضبطها السمعاني في   :سرخس (1)
بخط الشيخ تاج الدين بن مكتوب  رأيت    :األنساب وال ابن االثير في اللباب، وقال القرشي في انساب الجواهر

كان الخاء بمعجمه، وفي خط ابن مكتوم عرف فيها فتح الراء وإسكان الخاء، ويقال أيضا بإسكان الراء وإسأ ال  و 
الصالح ابن  وقال   :قال  معربة،  وإسكانها  فارسية  الراء  بفتح  أنها  يذكر  ومفتيها  شيخها  دخلتها سمعت  ولما 

 سمعت ذلك من المعتمدين الثقات، والسين على كل حال مفتوحة.
السرخسي،  :ينظر  الوفا األفغاني، مقدمة اصول  ا ؛  4، ص 1ج  أبو  الحقالقطيعي، عبد  ابن    لمؤمن بن عبد 

البغدادي، )ت  : دار الجيل، بيروت، ط:  هـ(، مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، ن 739:  شمائل 
ب  السمعاني،  ؛ 105، ص  2ج،  ه  1412األولى،   بن محمد  الكريم  )عبد  المروزي  التميمي  : تن منصور 

، ج  م  1962  -هـ    1382األولى،    :مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط  :ن  هـ(، األنساب،562
الواحد  ؛  118، ص  7 الكريم بن عبد  الكرم محمد بن محمد بن عبد  أبي  الحسن علي بن  أبو  ابن األثير، 
بيروت، د.ط،  ج   –:  دار صادرهـ(، اللباب في تهذيب األنساب، ن630:  تلشيباني الجزري،عز الدين )ا

 .  112ص   ،2
مرو، تقع في وسط الطريق بين نيسابور و وقال الجغرافيون عن سرخس، إنها مدينه قديمة من مدن خراسان      

لكن تربتها صحيحة ونواحيها كثيرة    ،ولها نهر يجري في بعض السنة، وليس فيها في الصيف إال ماء اآلبار
والع المقانع  عمل  في  باسطة  يد  وألهلها  القرى  قليلة  عهد المراعي،  في  فتحها  تم  المذهبة،  المنقوشة  صايب 

فلما نكثوا العهد أًعيد فتحها في زمن الخليفة عثمان بن   ،هـ  23الخليفة عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه سنة  
 : وللمزيد من اخبار هذه المدينة، يمكن مراجعة المصادر التالية ، هـ 31عفان رضي هللا عنه سنة  

؛  240: دار الكتب العلمية، ص  هـ(، فتوح البلدان، ن279:  تجابر بن داود )، أحمد بن يحيى بن  البالذري  
أبوعبال الدين  شهاب  ن626:  ت)  ياقوت  دهللاحموي،  البلدان،  معجم  بيروت،  :هـ(،  صادر  د.ط،   دار 

ج  1977-هـ1397 بن  308، ص  3م،  إبراهيم  اسحاق  أبو  الكرخي،  االصطخري ؛  الفارسي  :  ت)  محمد 
 . 156د.ط، صالعامة لقصور الثقافة، القاهرة، الهيئة   : ن الك،المسالك والمم هـ(، 346

 . ( هـ168 :ت) بن مصعب السرخسي، عربى من ضبيعةخارجة  (2)
 .  (ه263  )ت:عربي من دارم   بن سعيد بن صخر السرخسي الدارمي_ابو جعفر احمد   

                           (. هـ 286 :ت)_ابن الطيب احمد بن محمد بن مروان السرخسي  
 . (هـ322 )ت: دى السرخسي، عربى من االزد_ محمد بن علي بن جعفر األز  

 .  (هـ482 )ت: البلخي_ احمد بن محمد السرخسي الشجاعي   
 . ( هـ523 :ت)_ ابو الفتح عبد هللا بن احمد بن عبد هللا السرخسي  

 . (هـ528 :ت)_ ابو سفيان محمد بن عبد هللا العبد روسي السرخسي   
 .  (هـ544 :ت)_ محمد بن محمد السرخسي رضي الدين برهان األسالم  
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المخطوطة والمطبوعة المتيسرة والنظر في مؤلفات السرخســي، اتضــح عــدم عــرض 

هذه المصادر لذكر تاريخ مولده ولم تذكر إال الشيء اليســير عــن نشــأته وحياتــه  ومــن 

م الجليل الدكتور صالح الدين المنجــد، إذ قــال الباحثين الذين اهتموا بشخصية هذا العال

عنه   ال ندري الكثير عن حياة السرخسي ولعل ذلك النه عاش بعيدا  جدا  فــي مــا وراء 

وممــا جــاء فــي ترجمتــه  بــدائرة المعــارف ب1 النهر وأنه قضى شطر حياته في السجنب

 القليــل عــن حياتــهب  :  أشهر فقهاء الحنفية بمــا وراء النهــر وال نعــرف إالب2 االسالمية  

وقــد ب3 وترجم له المراغي في طبقات األصوليين فقال:  ولم نقــف علــى تــاريخ مولــدهب

، ب4 اطلعت أثناء عملي في جمع المادة العلمية على بحث قصــير الــدكتور يوســف قلــيج

ذكــر فيــه انــه ولــدفي مدينــة ســرخس ســنة  ب5 بعنوان شــمس األمــة وكتابــه المبســوطب

بغداد وهو في العاشرة من عمره   إلىم، ومما نقله عن نشأته قوله ذهب  1009-هـ400

، ويبدو من هذا النص ان اإلمام السرخســي كــان قــد نشــأ فــي ب6 مع أبيه بقصد التجارةب

 بخارى         إلىكنف والده الذي عمل في التجارة ثم انتقل  

 

التالية   المصادر  في  ينظر  العلماء،  اخبار هؤالء  بن منصور   السمعاني،  :وللمزيد من  الكريم بن محمد  عبد 
رئاسة ديوان    :تحقيق: منيرة ناجي سالم، نالتحبير في المعجم الكبير،  هـ(   562التميمي المروزي )المتوفى:  

  1، ج379ص 1، ج361ص    1، ج318  ، ص 1م،  ج1975  -هـ1395: األولى،  بغداد، ط  –األوقاف  
  الجواهر المضية في ؛ القرشي،    233، ص  2، ج  175، ص  2،ج62، ص  2،ج464ص    1، ج460ص  

وزارة     :البلدان االعجمة، ن  إلىناجي معروف، عروبة العلماء المنسوبين  ؛    315، ص  2طبقات الحنفية، ج  
  ( التراث  كتب  سلسلة  العراقية  والفنون   ج  273، ص  1ج    ،1978-1398االولى،    :ط  (،58الثقافة   ،

 . 220،ص   2
   .16، ص1جصالح المنجد، : لكتاب شرح السير الكبير للسرخسي؛ تحقيقالتحقيق مقدمة  :ينظر (1)
 . 5622ص،  18، ج موجز دائرة المعارف اإلسالميةمجموعة من الباحثين،  :ينظر (2)
: مطبعة أنصار السنة المحمدية  الفتح المبين في الطبقات األصولية، ن  هللا مصطفى،  عبد  المراغي،  :ينظر (3)

 . 265، ص  1م، ج 1947-هـ 1366بمصر، 
 أستاذ الفقه واألصول بكلية اإللهيات، جامعة مرمره، اسطنبول  (4)
الدراسات اإلسالميةمنش (5) لسنة    21:  العدد األول المجلد   23  :الجامعة اإلسالمية في باكستان  -ور في مجلة 

   م.1009-ه 400رخس سنة ه( ذكر فيه انه ولد في مدينة س 1406
و)وموسوعة اإلسالم   (لمعارف اإلسالمية باللغة التركيةدارا : )المصادر التالية  إلىأشار الدكتور يوسف قليج   (6)

 باللغة التركية(
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وراء النهر واخذ يطلب العلم على علمائها، وقد لــزم أثنــاء طلبــه العلــم عاصمة بالد ما  

شمس األئمة عبد العزيز الحلواني، وشيخ اإلسالم علي السغدي، وكان قد انتهت إليهما 

ــي الحــوادث  ــك  البالد،ويرحــل إليهمــا ف ــك العصــر لتل ــي ذل ــة ف رئاســة علمــاء الحنفي

العلميــة عــن شــيخه عبــد العزيــز  والنوازل، فتخرج السرخســي عليهمــا واخــذ اإلجــازة

الحلوائي، فهو تلميذ  الشــيخ اإلمــام عبــد العزيــز بــن احمــد الحلــوائي،  عــن ابــي علــي 

النسفي، عن اإلمام محمد بن فضل البخاري،  عن أبيه وشيخه أبو حفــص الكبيــر، عــن 

شيخه محمد بن الحسن الشيباني، عن اإلمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت عن حماد عــن 

اهيم النخعي عن علقمة  عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه عن رسول هللا صل إبر

وكان رحمه هللا ال يمنعه شيء عن االشتغال بطلب العلم  يحكــى انــه   ب1 هللا عليه وسلمب

الخــالء   إلــىكان قد ابتلي بداء اإلسهال أثناء تحصيله العلم ببخارى واضطر ان يخرج  

النهر بعد كل مرة ليتوضئ،   إلىبا  بهذا الداء ويذهب  مرة مضطر  40في كل يوم نحو،

صــدره  إلــىوكان الهواء شديد البرودة حتى يتجمد الحبر في حجرته فكان يضم الحبــر 

 ب2 حتى ينحل من حرارة بدنه، وبعد ذلك يداوم على كتابة ما حفظه.

من بين علماء عصــره وأصــبح إمامــا فــي العلــوم الشــرعية ولما برز رحمه هللا   

بــالحبس مــدة حد أمراء تلــك الــبالد السجن إذ حكم عليه أ إلىابتلي بمحنة قاسية أدت به 

 هـ. 480 -هـ456ولفترة من  تزيد على عشر سنوات،  

ومن أسباب محنتــه: انــه رحمــه هللا كــان احــد علمــاء الســنة والجماعــة فــي تلــك  

موقف العلماء العاملين يصدر الفتاوي الشرعية، وال تأخذه فــي الحــت البالد، وقد وقف  

لومة الئم، ومما تذكره المصادر التاريخية في ذلك أن احــد األمــراء تــزوج بعتيقتــه  أم 

. كما كان ب3 الولدب قبل أن تنقضي عدتها، فأفتى اإلمام السرخسي ان هذا الزواج حرام  

ذلــك:   إلــى، يضــاف  ب4 يلة علــى الرعيــة  السرخسي يعترض على فرض الضرائب الثق

 

 . 153كتائب اعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ص: الكفوي، :رينظ (1)
 . 28السرخسي وكتابه المسبوط، ص: ة شمس األئم د يوسف قليج، :ينظر (2)
 . 5622، ص18موجز دائرة المعارف اإلسالمية، ج : مجموعة باحثين، ينظر (3)
 . 30، صشمس األئمة السرخسي وكتابه المبسوط :ينظر  (4)
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اهور الحركة الباطنية في تلك الفترة ، إذ كان أتباع هذه الحركة يستخدمون القوة ضد 

من يقف في طريت نشر عقائــدهم المنحرفــة، ولعــل بعــض أمــراء تلــك الــبالد قــد تــأثر 

 بأفكار هذه الحركة او استجاب لمطالبهم في استخدام اإلرهاب ضد العلماء.

دوا من خالل ما ذكرتــه كتــب التــراجم والطبقــات، إن السرخســي كــان يتمتــع ويب 

بشخصية علمية مرموقــة وال تختلــف حياتــه ونشــأته عــن علمائهــا الســابقين مــن ســلفنا 

 الصالح، بانصرافه كليا في سبيل خدمة العلم بالتدريس والتصنيف.

الميــذه أثنــاء الزهد والتقليــل مــن أســباب الحيــاة كمــا ينقــل عنــه ت   إلىوكان يميل   

ــولهم ــالء بق ــاب المبســوط.                 اإلم ــي كت ــذا ف ــرر ه ــدب ويتك ــام األجــل الزاه ــيخ اإلم  الش

ونفهم من احد  النصــوص الــذي يــذكر فيــه حالــه فــي الســجن، انــه متــزوج ولــه أســرة 

وأوالد، إذ يقول أثناء امالئه لكتاب المبسوط  إمالء الملتمس لرفع الباطــل الموضــوع، 

جله المحصور الممنوع، عن األهل والولد والكتاب المجموع، الطالب بــالفرج المنفي أل

 .ب1 بالدعاء والخشوع  في ال الليالي بالبكاء والدموعب

زهده صبره على محنته، إال أنه يطلت العبارات أحيانا  للتعبير عما   إلىويضاف   

مــالء المحبــوس عــن يصيبه من ضيت، فيقول أثناء أمالء كتبه كما نقل عنه العلماء ؛  إ

وفي موضع أخــر  المحبــوس مــن جهــة الســلطان   ب2 اإلطالق: المبتلى بوحشة الفراقب

وممــا قالــه بعــد إمــالء شــرح كتــاب الزيــادات: ب3 الخطيــر بــإغراء كــل زنــديت حقيــرب 

 أمليتها وأنا في السجن محبوس وعن أسباب الخالص مأيوس، بسبب كلمة كنــت فيهــا 

من الناصحين سالكا  فيها طريت الراسخين، ليكون لي ذخيرة يوم الدين، وأكون فيه من 

كيــد الخــائنين، الفائزين، وإنما يتقبل هللا من المتقين، وهو يتــولى الصــالحين وال يهــدي  

 

أحم  :ينظر  (1) بن  محمد  )السرخسي،  األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  المعرفة    المبسوط،  هـ(،483:  تد    –دار 
 . 108، ص 12م، ج 1993 -هـ  1414 ،بيروت

 . 29، ص 2جالجواهر المضية في طبقات الحنفية،  القرشي، :ينظر (2)
  ، هـ(1067:  تقسطنطيني المشهور باسم أو الحاج خليفة )هللا كاتب جلبي ال  مصطفى بن عبد  حاجي خليفة، (3)

)وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم  بغداد    -: مكتبة المثنىكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ن
العلو  ودار  العربي،  التراث  إحياء  دار  مثل:  العلمية(،صفحاتها،  الكتب  ودار  الحديثة،    ، 2ج  م،1941  م 

 . 1013ص
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وقال في أخر شرح كتــاب المكاتــب ب1 وال يضيع أجر المحسنين، والحمد هلل قبل وبعدب  

من المبســوط: انتهى شــرح كتــاب المكاتــب،  بــإمالء المحصــور المعاتــب، المحبــوس 

المعاقب ، وهو منذ حولين علــى الصــبر موااــب، وللنجــاة بلطيــف صــنع هللا مراقــب، 

 .  ب2  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمبوالحمد هلل وحده، وصلى هللا 

فرغانة فأكرمــه  إلىهـ، ذهب  480وبعد أن أطلت سراحه من سجن أوزجند سنة 

، واستمر في إمالء مصنفاته علــى تالميــذه حتــى أدركتــه ب3 األمير حسن وانزله بمنزله

ــات الجــديرة بالدرا ــوده بالمؤلف ــأثمرت جه ــة ف ــاة علمي ــد أن قضــى حي ــاة ، بع ســة الوف

 والبحث،وضرب مثال للعلماء العاملين بمواقفه وصبره على الحت.

شحة المعلومــات عــن حياتــه ونشــأته أنــه عــاش   إلىولعل من األسباب التي أدت  

ذلــك  إلــىبعيدا عن مركز الخالفة العباسية بغداد وال سيما بعد نبوغه في العلم،يضــاف  

فــي ذلــك الوقــت، إذ لــم   كثرة االضطرابات والفتن التــي عصــفت بــالمجتمع اإلســالمي

يتمكن المؤرخون باإلحاطة بكل ســير العلمــاء وأخبــارهم، ثــم ان  الفتــرة التــي قضــاها 

السرخسي بالسجن، حالت دون ارتحاله ولقائه بالعلماء لكي يعرفه المؤرخون والعلماء 

سوى زيارته لبغداد وهو في العاشرة من العمر، ويالحظ انه لوال تالميذه الــذين دونــوا 

السجن وطلبوا منه العلــم، لمــا اســتطاع رحمــه هللا تصــنيفها بعــد   إلىاته، وتبعوه  مصنف

 خروجه من السجن، فقد كان في أواخر سني عمره .

 

 مكانتي العلمية:  المطلب الثالث .1.2.3

من خالل استعراض حياة اإلمام السرخسي، والنظر في آثاره العلميةيمكن القــول 

انه رحمه هللا كان بحت من كبار علماء عصره، فقد اشترط في العالم الفقيه وهو يصفه 

ثالثة شــروط وهــي: العلــم بالمشــروعات واإلتقــان فــي معرفتهــا والعمــل بهــا، وال يــتم 

 

  هـ(، 586:  تالقاسم زين الدين الحنفي )أبو نصر أو أبو    أحمد بن محمد بن عمر البخاري   العتابي،  :ينظر  (1)
النكت، مؤلف   ـ(،  ه483:  تسهل شمس األئمة السرخسي )  محمد بن أحمد بن أبي  :األصل )النكت(شرح 

   .178، ص1ج ،1406الطبعة: األولى، ، بيروت -: أبو الوفا األفغاني، عالم الكتبتحقيق
 . 80ص  ،8السرخسي، المبسوط، ج :نظري (2)
 . 265، ص  1ج  ،المبين في الطبقات األصوليةالفتح المراغي، ؛ 235تاج التراجم، ص  ابن ُقطُلوبغا، :ينظر (3)
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ان حافظا للمشروعات من دون إتقان فــي المعرفــة المقصود إال بعد العمل بالعلم فمن ك

فهو راٍو من جملة الرواة، وان كان متقنا دون ان يعمل بما يعلم فهو فقيه من وجه دون  

   0ب1 وجه، أما إذا كان عامال بما يعلم فهو الفقيه المطلت

 منزلتي في االجتهاد:   .1.2.3.1

وعــده ابــن   ب2 ابــن عابــدينو هو من الطبقة الثالثة من طبقات الفقهاء على تقســيم  

، وكان عمل هذه الطبقة مــن العلمــاء فــي ب3 كمال باشا:من طبقة المجتهدين في المسائل

 -أنهم:ب4 اجتهادهم  

اوال: استخلصوا القواعد العامة التي كان يستخلصها األئمة من الفروع المأثورة عــنهم، 

عــن القواعــد واألصــول، والمعلوم ان الذي ورد عن أئمة الحنفية فروع فقهيــة مجــردة  

فكان هدف االمام السرخسي في أصوله هو تقرير القواعد األصولية بناء  على الفــروع 

المرويــة عــن األئمــة، وعملــه هــذا قــام بــه أيضــا مــن الحنفيــة الجصــاص فــي أصــوله 

 والقاضي ابو زيد في تقويم األدلة والبزدوي في أصوله.

بالبناء على تلك القواعد ، وهذه الطبقــة مــن   ثانيا: استنبطوا االحكام التي لم ينص عليها

العلماء هي التي حررت الفقــه المــذهبي، ووضــعت األســس لنمــو المــذاهب والتخــريج 

عليهــا، وهــي التــي وضــعت أســس التــرجيح والموازنــة بــين اآلراء لتصــحيح بعضــها 

وتضعيف غيره،  وهي التي ميزت الكيان الفقهي لكــل مــذهب، ومــن هــذه الطبقــة مــن 

 

 . 10، ص 1اصول السرخسي، ج: ينظر (1)
ز عابدين  عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزي  ابن  :سبع طبقات ينظر  إلى يقسم ابن عابدين الفقهاء    (2)

( الحنفي  المختار،  رد  هـ(،1252:  تالدمشقي  الدر  على  الفكر  :ن  المحتار  ط-دار  الثانية،   :بيروت، 
 . 77، ص 1م، ج 1992  -هـ 1412

الدين احمد ابن كما لباشا  :ينظر  (3) ابي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري،    :تحقيق، طبقات المجتهدين،  شمس 
 .  14د.ن، د.ط، ص  

  : الثانية، ص العربي، طدار الفكر  :  اراؤه وفقهه، ن–حياته وعصره: االمام محمد ابو زهرة، ابو حنيفة  ينظر  (4)
498-500 . 
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الطحـــاوي، والخصـــاف،وأبو الحســـن الكرخـــي، والحلـــواني والسرخســـي،  العلمـــاء

 .ب1 والبزدوي، وقاضي خان 

 :  حافظتي القوية .1.2.3.2

ومن الصفات العلمية التي تميــز بهــا االمــام السرخســي مــن بــين علمــاء عصــره 

بهــا، وهــي ذاكــرة عجيبــة، وحافظــة قويــة، تــدل علــى   إلىالموهبة التــي أكرمــه هللا تعــ 

 ب2 إخالصه وتقواه، الن حفظ العلم نور  كما يقول االمام الشافعي 

 ترك المعاصي  إلىوكيع  سوٍء حفظي                فأرشدني   إلىشكوت  

يهـــــــــــــدى وأخبــــــــــرني بأن العلـــــــــــم نــــــوٌر                ونور هللا ال 

 لعاصي

وقــد اجمــع العلمــاء الــذين ترجمــوا لــه، علــى انــه رحمــه هللا أملــى مؤلفاتــه دون 

مراجعة كتاب بعد ان حكم عليه بالسجن، وكان قد بلــع مجمــوع مــا حفظــه، اثنــا عشــر 

 .ب3 ألف كراس من دفاتر العلم التي كانت متداولة في عصره

وقــد تبــين لنــا ان السرخســي رحمــه هللا أملــى  كتبــه مــن ذاكرتــه وحفظــه  دون 

مراجعة  كتاب، وقد ذكر ذلــك السرخســي نفســه،في كتابــه المبســوط عنــد ذكــر مســألة 

حسابية في الفرائض سماها السرخسي بالجذر األصم، فصرح عند ذكره لهــذه المســألة  

ل القاضي ابو عاصم الجنوبي فــي بأنه يملي من حفظه وأن كتبه ليست معه فقال:  وسئ 

زمانه وكان مقدما في الحساب ان يخرج هــذه المســألة فتكلــف ذلــك فــي مــدة وخرجهــا 

بالتقريب دون التحقيت ، والحاصل: ان من تكلف لــذلك مــن أصــحابنا رحمــه هللا تعــذر 

عليه تخريج المسألة بالتحقيت أصال، ثم قال: وكل ما  ذكروه عندي  في تصنيف ولكن 

كتبــي  إلــىمعي  شيء من كتبي ولم يجد بي خاطري اآلن، فإن تيســر وصــولي   لم يكن

 

 . 364  :دار الفكر العربي القاهرة، ص :محمد ابو زهرة، تاريخ المذاهب االسالمية، نينظر:  (1)
)تالشافعي،   (2) ادريس  بن  محمد  عبد هللا  تحقيق204  :أبي  الشافعي،  االمام  ديوان  المنعم هـ(،  عبد  محمد   :

 . 88م، ص1985-هـ1405الثانية،  :ن: مكتبة الكليات األزهرية، األزهر القاهرة، ط خفاجي،
 .   153ص:فقهاء مذهب النعمان المختار، الكفوي، كتائب اعالم األخيار من  :رينظ (3)
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، ثــم نعيــد المســألة إلىأو جاد به خاطري أي وقت أثبت منه بقدر الممكن ان شاء هللا تع

 .ب1 في أخر الكتاب بعينهاب

ــد   فأعــاد ذكــر المســألة فــي بــاب إقــرار الورثــة  بــوارث بعــد وارث وقــال:  وق

واألصل جميعا ولم يتضح  لي ذلك بالتأمــل وعســى يتضــح   فحصت في أصل التخريج

ومــن األلقــاب العلميــة ب2 كتبي او أصيب وقــت فــراغ خــاطريب    إلىإذا تيسر وصولي  

التــي ذكرهــا المترجمــون لــه، إمامتــه فــي علــم الكــالم والفقــه واألصــول والمنــاارة، 

حمــه هللا والمطلع على كتبه يالحظ ان شخصــيته فــي هــذه العلــوم اــاهرة، فقــد كــان ر

المسائل نضرة المدقت، وينقد اآلراء، وأحيانا ال يتفت مع مشايخه في الــرأي،   إلىينظر  

 ويذكر وجهة نظره مستدال بأدلة متعددة.

 ثناء العلماء عليي:  :  المطلب الرابع .1.2.4

لم تكن األلقاب التي كان ينعت بها اإلمام السرخسي مجرد ألقاب ليس لها رصيد  

في الواقع، بل كانت تعبيرا عن علو شانه في نفوس من نهلوا مــن علمــه، ونقلــوا عنــه، 

وأحالوا على مصنفاته، وال يكاد يذكر في كتب ومصنفات الحنفية إال بلقبه الذي عــرف 

ا وصفه صاحب المحيأ البرهــاني قــائال:  ... الشــيخ ، ومن ذلك مب3 به  شمس االئمةب

، ولمنزلته أصبح يقاس عليه غيره من األعالم . فقــد ب4 االمام شمس االئمة السرخسيب 

قال ابن مال فروا الحنفي في القول السديد وهو يصف الحلواني  ....شيخ المذهب فــي 

 

 . 7، ص  20المبسوط، ج  االمام السرخسي، (1)
 .7، ص  30ج المصدر السابق،  (2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  هـ(،  970:  تإبراهيم بن محمد، المصري )ابن نجيم، زين الدين بن    :ينظر  (3)

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى  ؛  82، ص  5ج  الثانية، د. ت،  :دار الكتاب اإلسالمي، ط  :ن
 . 79، ص  2ج  هـ، 1310: الثانية، دار الفكر، ط  :الهندية، ن

العزي  :ينظر (4) عبد  بن  أحمد  بن  الدين محمود  برهان  المعالي  أبو  َماَزَة،  )بن  الحنفي  البخاري  بن عمر  :  تز 
(، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه، تحقيق: عبد الكريم سامي هـ616

 . 123، ص  9ج   م،2004-هـ 1424األولى،  :دار الكتب العلمية، بيروت، ط :الجندي، ن
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. وقــال بــدر ب1 ســيبعصره،وتخرج به الفحول النظار من أئمتنا كشــمس االئمــة السرخ 

الدين العيني:  وهو من كبار علماء ما وراء النهر، صاحب االصول والفــروع، وكــان 

. وقــال اللكنــوي صــاحب الفوائــد البهيــة فــي ب2 إماما  حجة مــن فحــول االئمــة ذا فنــونب

...الزم شــمس األئمــة ترجمته:  كان إماما عالمة حجة متكلما  مناارا  أصــوليا  مجتهــدا .

. وقــال صــاحب ب3 بيز الحلواني وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانــهعبد العز

 .ب4 تاج التراجم في ترجمته:  كان عالما  أصوليا  مناارا ب

ذكرنا فيما سبت جوانب متعددة من حياة االمام السرخسي ونشأته ويجــدر هنــا أن 

الكفوي في ترجمته لــه: نذكر أقوال العلماء فيه، وما نقلوه عن سيرته والثناء عليه: قال  

 الشيخ االمام شمس االئمة السرخسي، ابو بكر محمد بن احمد بن ابي ســهل رحمــه هللا 

كان إماما عالمة، حجة، متكلما ، فقيها ، مناارا ، أصــوليا ، مجتهــدا ، عــده شــيخ اإلســالم 

ه العالمة ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، الزم شمس االئمة الحلــواني، وتفقــ 

 .ب5 عليه، واخذ عنه حتى تخرج به، وصار انظر أصحابه، وأوحد زمانهب

انــه كــان جالســا فــي موضــع ب6 ومن المسائل التي اتفت المترجمون في نقلها عنه:

االشتغال  بالتعليمب فقيل له: حكي عن الشافعي انه كان يحفــظ ثالثمائــة كراســة، فقــال: 

 وكان اثنا عشر ألف كراس.  فحسب حفظه    ب7 حفظ الشافعي زكاة ما أحفظه

 

وخ، محمد بن عبد العظيم المكي الروم  :ينظر  (1) هـ(، القول  1061:  تي الموروي الحنفي الملقب )ابن ُمالا َفرُّ
دار الدعوة  :  نهل الياسين، عدنان سالم الرومي، جاسم مهل :تحقيقي بعض مسائل االجتهاد والتقليد، السديد ف

 . 135، ص1988ماألولى،  :طالكويت،  –
الدين  العيني  :ينظر (2) ب  بدر  بن موسى  أحمد  الحنفي )تأبو محمد محمود بن  الغيتابى  أحمد بن حسين  : ن 

  م،   2000  -هـ    1420، ط: األولى،  لبنان  -بيروت  –: دار الكتب العلمية  هـ(، البناية شرح الهداية، ن 855
 . 363، ص  1ج 

 . 158اللكنوي، الفوائد البهية، ص :ينظر (3)
   .234تاج التراجم، ص  ابن قطلوبغا، :ينظر (4)
 . 149  ص: اعالم األخيار ينظر: الكفوي،(5)
  .ترجمت االمام السرخسي في بداية هذا الكتاب التي  : المصادرراجع (6)
االمام الشافعي مجتهد مطلق وصاحب مذهب متبع وكانت العلمية معروفة، فالمقصود هنا كثرة الحفظ وليس  (7)

 ملكة االجتهاد. 
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ومن فطنته مع هذا الحفظ، ان األمير وزوج  أمهات أوالده مــن خدامــه األحــرار 

وسأل العلماء الحاضرين عن ذلك، قالوا: نعم ما فعلت، فقال: السرخسي: أخطــأت الن 

تحت كل خادم امرأة حرة، فكان هــذا تــزويج األمــة علــى الحــرة: فقــال األميــر أعتقــت 

العقد، فسأل العلماء الحاضرين عن ذلك، فقــالوا: نعــم مــا فعلــت، فقــال   هؤالء، وجددوا

السرخسي: أخطأت الن العدة تجب على أمهات األوالد بعــد اإلعتــاق، فأعجــب األميــر 

، وقــد أملى كتــاب المبســوط نحــو ب1 والفقهاء رأيه وعلمه، وأقروا لــه بالتقــدم والفضــل

محبــوس، بســبب كلمــة كــان فيهــا مــن خمسة عشــر مجلــدا وهــو فــي الســجن بأوزجنــد 

،  وكــان يملــي ب2 الناصحين، سالكا  فيها طريت الراسخين ليكون له ذخيــرة يــوم الــدينب

ونقــل ب3 من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلــى الجــبب  

علي ابن ابي بكر المرغينــاني مؤلــف كتــاب الهدايــة عــن جــده عمــر ابــن حبيــب تلميــذ 

قوله:  وتلقيت منه مسائل الخالف، وبعض من مقتطعاتاألشعار، وكــان مــن   السرخسي

جملة العلمــاء المتبحــرين فــي فــن الفقــه والخالف،صــاحب النضــر فــي دقــائت الفتــوى 

 .   ب4 والقضاءب 

وفــي طبقــات القــار : كــان شــمس االئمــة مــن كبــار علمائنــا بمــا وراء النهــر،  

 .  ب5 وصاحب األصول والفروع

والمصادر الحديثــة فــي تــاريخ التشــريع االســالمي وطبقــات األصــوليين، نقلــت  

ترجمته مما ذكره العلماء في ترجمته ومن ذلك ما قال السايس وجماعة من العلماء في 

من كبــار علمــاء مــا وراء النهــر فــي علــم الكــالم، وإمامــا  فــي ترجمةالسرخسي:  كان  

 .ب6 األصول والفروع، وحجة قوي المناارة، وكان حافظا  ثبتا  جريئا  في الحتب

 

 . 52ص ،تاج التراجم ؛ ابن قطلوبغا،149 ص اعالم األخيار،ينظر: الكفوي،  (1)
 . 16، ص 2الجواهر المضيئة، ج ينظر: القريشي،  (2)
اللكنوي،   (3) الينظر:  فيها، ن: مجلة  130بهية، ص  الفوائد  لألحاديث وإعماله  السرخسي  فهم  يلدز،  ؛ عبد هللا 

 .  159 -139، ص  1988، أورفا 4كلية اإلالهيات في جامعة حران، العدد  
   .389  ، ص1ج  ،الجواهر المضيئة ينظر: القريشي،(4)
    .43ص  علي القارئ، طبقات الحنفية،ينظر:  (5)
 . 323ص   ن: مكتبة وهبة، تاريخ التشريع االسالمي،ينظر: مناع القطان،  (6)
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 ثاره العلمية:  مصنفاتي وآ:  المطلب الخامس .1.2.5

أثرى االمام السرخسي المكتبة االسالمية بكنوز نفيســة مــن المعرفــة والعلــم وذلــك 

من خالل مؤلفاته التي اشتملت على كتــب وشــروح فــي الفقــه الحنفــي وأصــوله، ومــن 

الجدير بالذكر أن قيــام العلمــاء بشــرح المتــون والمختصــرات او التعليــت علــى الكتــب 

لم واسع وإلمام بفروع المذهب وأصــوله،  ع إلىبالحواشي، ليس عمال سهال، بل يحتاج 

وقد جاءت مؤلفات اإلمام السرخسي وشروحه وفــت مــنهج يمكــن وصــفه بالموســوعية 

والدقة، واإلحاطة بأطراف البحث، وقد شهد العلمــاء لمؤلفاتــه بأنهــا حجــة فــي كــل مــا 

 اشتملت عليه وبخاصة في نقل أقوال أئمة الحنفية في الفقه واألصول.  

اإلمام السرخسي كتاب المحيأ فــي الفــروع،   إلىت التي نسبت خطأ  ومن المؤلفا

والــراجح مــا ذكــره صــاحب كتــاب مفتــاح ب2 والبغــدادي  ب1 وقد نسبه إليه حاجي خليفــة  

بأن هذا الكتاب من تأليف رضي الدين محمــد بــن محمــد السرخســي، وممــا   ب3 السعادة  

أربعين مجلدا ، متوسأ في اثنــا ذكره عن هذا الكتاب انه أربع مصنفات: كبير ويقع في  

 -عشر مجلدا ، ومختصر في مجلدين، وفيما يلي تعريف بمؤلفاته:

قام  بتحقيقه ب5 يشتمل كتاب أصول السرخسي على جزأين: 4)السرسسي  اصول .2

معتمــدا علــى عــدة نســخ مخطوطــة ذكرهــا فــي مقدمــة ب6 الشيخ ابو الوفــا األفغــاني  

 .النسخالكتاب، بعد ان قابل بين  

 

 . 81، ص1كشف الظنون، ج : حاجي خليفه،ينظر (1)
أم  الباباني،  ينظر: (2) محمد  بن  )إسماعيل  البغدادي  سليم  مير  بن  أسماء 1399:  تين  العارفين  هدية  هـ(، 

ن:  ،  ه1951نبول  طف الجليلة في مطبعتها البهية اسطبع بعناية وكالة المعار   :المؤلفين وآثار المصنفين، ن
 . 76، ص2ج لبنان، د.ط، –دار إحياء التراث العربي بيروت 

الحنفي،    ،طاش كبرى زاده:  ينظر  (3) الخير عصام الدين  السيادة، نابو  السعادة ومصباح  دار الكتب :  مفتاح 
 .ب المحيط إلى رضى الدين السرخسيكتا وان اغلب المصادر نسبت . ٢٧٢، ص  2العلمية بيروت، د.ط، ج

؛ ناسي أصالن،  76، ص2هدية العارفين، ج  ؛ الباباني،  81، ص1جكشف الظنون،  ينظر: حاجي خليفة،   (4)
م ماجستير،  رسالة  السرخسي،  ُأصول  بدر،  1991تحليل  مرتضى  االجتماعية؛  اعلوم  معهد  أجا،  جامعة   ،

 . 29، ص 42، ج 2012موسوعة الديانة اإلسالمية، إسطنبول أصول السرخسي، 
 .جزئيينفي هـ  1380مصر وطبع في بيروت سنة  فيهـ  1372سرخسي في مجلد واحد سنة طبع أصول ال (5)
 . حياء المعارف النعمانية بالهندرئيس اللجنة العلمية إل (6)
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أما عنوان الكتاب فلم يــتمكن مــن معرفتــه لعــدم ورود اســمه الحقيقــي فــي النســخ 

المخطوطـــة وقـــد اختـــار لـــه االســـم المشـــهور المعـــروف بـــين العلمـــاء   أصـــول 

 .ب1 السرخسيب

ذكر السرخسي الغاية من تصنيفه لكتابه األصولي،  في مقدمة -الااية من تأليفي:

صــفة العــالم   إلــىوأثنى عليه، بين أهميــة العلــم، وأشــار    إلىالكتاب فبعد أن حمد هللا تع

الفقيه،ثم ذكر انه شرح كتب ااهر الرواية لألمام محمد بن الحسن فــي الفــروع ؛ ولمــا 

انتهى من شروحه في الفقه، أراد ان يبين األصول والقواعد التي بنى عليها شرح كتب 

هر الرواية القواعد األصــولية ااهر الرواية فاستخلص من الفروع الفقهية في كتب اا

التي تبين مسالك أئمة الحنفية المتقــدمين فــي االجتهــاد، ليكــون معرفــة األصــول معينــا 

على فهم ما هو الحقيقة في الفروع، وقد بذل السرخسي جهوده لتحقيت هــذه الغايــة فــي 

 .ب2 مصنفه األصولي

هــو شــرح لكتــاب الكــافي فــي الفــروع  للحــاكم الشــهيد ويســمى   -: 3)  المبسوط .3

وشرحه، وهــو مــن أهــم مــا ألــف اإلمــام ب4 المختصر، جمع فيه كتب ااهر الرواية  

 

 . ص4، 1مقدمة اصول السرخسي، جأبو الفداء،  :ينظر (1)
 .  4، ص1المصدر السابق، ج  :ينظر(2)
ج  ينظر (3) السرخسي،  أصول  خليفه،  ؛10، ص  1:  الظنون،    حاجي  هدية   الباباني،  ؛81ص   ،1ج  كشف 

؛ أسماء شاهين، تطبيقات أدلة اإلحسان على موضوع العقوبات والعبادات في كتاب 76، ص  2العارفين، ج
 . 2019بورصة، معهد العلوم االجتماعية المبسوط لإلمام السرخسي، رسالة ماجستير جامعة 

إنها على ثالث طبقات  (4) المذهب  الحنفية مسائل  اعتمادها   :وصف علماء  الترتيب من حيث  وهي على هذا 
والترجيح بين اآلراء في المذهب، األولى:  مسائل ظاهر الرواية وهي مسائل روية عن أئمة المذهب ) ابو  

،  وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن اخذ الفقه  إلى تعحنيفة وأبو يوسف ومحمد ( رحمهم هللا
عن أبي حنيفة ولكن الغالب الشائع في غالب الرواية أن يكون قول الثالثة او قول بعضهم، وهذه المسائل  

وهي الحسن  بن  محمد  اإلمام  كتب  في  وجد  ما  وهي  واألصول،   الرواية  بظاهر  تسمى  او    : التي  األصل 
والجامع الكبير والجامع الصغير، والسير الكبير والسير الصغير والزيادات وسميت ظاهر الرواية  المبسوط    

  : مسائل النوادر، الثانية  ثابتة عنهم  متواترة او مشهورة .ألنها رويت عن محمد بن الحسن برواية الثقاة فهي  
كتب أخرى، ولم ترد بروايات وهي مسائل مروية عن أئمة المذهب، لكن ال في كتب ظاهر الرواية، بل في  

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون،  وللمزيد من التفصيل    :الفتاوي والواقعات  :ظاهرة ثابتة.  الثالثة
 –البركتي، المجددي،محمد عميم اإلحسان، قواعد الفقه، ن:  الصدف ببلشرز:التاليةيمكن مراجعة المصادر  
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السرخسي في الفروع على مذهب ابي حنيفة، أماله وهو محبوس، ولم يظهر عليــه 

ايــات اثر الحبس، لما يمتلكه المصنف من حافظه قويه وذهن صاف  ومعرفــة بالرو 

 ومأخذها.

تاليف  المبســوط هــو إعــراض طلبــة العلــم فــي   إلىوان من األسباب التي دعته   

زمانه عــن الفقــه، وذلــك لقصــور الهمــم لــبعض  الطــالب حتــى اكتفــوا باالشــتغال فــي 

الخالفيات من المسائل الطوال، وعدم قبولهم نصيحة أهل العلم بترك النكــات الطرديــة 

طويــل بعــض االصــولين مــن المتكلمــين وتــأثرهم بألفــاا التي تخلو من الفقــه، ومنهــا ت 

الفالسفة في بيان معاني الفقه، ومنها أيضــا ســؤال الــبعض  مــن أصــحابه، وذلــك عنــد 

 .  ب1 حبسه حين ساعدوه كي ال ينسى

 إلــىفهــو تقســيم الموضــوعات الرئيســية   ب2 أما منهج المؤلف في تأليف الكتــاب   

فصــول ويبــدأ  إلــىاألبــواب،  وقــد يقســم بعــض األبــواب  إلىالكتب ثم تقسيم كل كتاب 

الكتاب في الغالب ببيان المصطلحات لغة وشرعا  مستدال  باآليــات واألحاديــث واللغــة، 

ويورد اآلراء والمذاهب الفقهية، ويناقأ المسائل الخالفية، ويرجح منهــا مــا يتفــت مــع 

 افع عن رأيه باألدلة النقلية والعقلية.منهجه في الفقه واألصول ويد

هـــ  1324ا  ســنة وقد طبع المبسوط في أجزائــه الثالثــين فــي خمســة عشــر مجلــد

 دار المعرفة في بيروت. بمصر، وطبع أيضا  في

يــدور موضــوع الكتــاب حــول األحكــام المتعلقــة -: 3)شاارا السااير الكبياار .4

ــدولي  ــانون الـ ــة القـ ــي الحقيقـ ــو فـ ــركين، وهـ ــلمين والمشـ ــين المسـ ــالحرب بـ  ب1 بـ

 

األولى،    راتشي،ك المدخل    570  ، ص1986  –  1407ط:  الوهاب،  عبد  على جمعة محمد  دراسة    إلى ؛ 
ابن نجيم، زين  ؛  120م، ص  2001  -هـ    1422  -القاهرة، ط: الثانية    –دار السالم  :  المذاهب الفقهية، ن

  :هـ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، منحة الخالق البن عابدين، ن970:  تدين بن إبراهيم بن محمد، )ال
 . 65ت، ج، ص:الثانية، د :اإلسالمي، ط دار الكتاب

 . 4، ص1ج المبسوط،السرخسي،  :ينظر (1)
 . 31 :شمس األئمة السرخسي وكتابه المبسوط، صيوسف قليج،  :ينظر (2)
 . 83، ص 3هدية العارفين، ج  الباباني، ؛561، ص  1ج  كشف الظنون، حاجي خليفة، :ينظر (3)
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ــات اإلمــام محمــد بــن الحســن شــرحه اإلمــام  للمســلمين فــي أمــور الجهــاد. مــن مؤلف

ــه  ــا رواه عنـ ــد إال مـ ــام محمـ ــم يبـــت مـــن نـــص االمـ ــه لـ ــاهر انـ السرخســـي، والظـ

ــد اتخــذ الك ــي حــروبهم السرخســي. وق ــانيين ف ــدين العثم ــام المجاه ــا ألحك ــاب أساس ت

 مع الدول األوربية.

هـــ فــي   1335وقد طبع عدة طبعات منها: في دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة   

م فــي   1971أربعةأجزاء. وطبع أيضا في تحقيت الدكتور صــالح الــدين المنجــد ســنة  

هـــ  1241ية، وطبع في اسطنبول ســنة اللغة الترك  إلىخمسة أجزاء كما ترجم الكتاب  

 .ب2 في مجلدين ضخمين  

 : 3)شرا السااااير الصاياار   .5

 وموضوعاته أيضا في بيان أحكام الجهاد 

 :شرا الجامع الصاير .6

قال صاحب كشف الظنون عن الجامع الصــغير لإلمــام محمــد: "هــو كتــاب قــديم 

المــرء للفتــوى وال القضــاء إال إذا مبارك ... والمشايخ يعظمونه، حتى قالوا: ال يصــلح  

وقد طبع الجامع   ب5 وقد شرحه عدد من العلماء منهم االمام السرخسي    ب4 علم مسائله "

 1986الصغير في الهند بشرح الشيخ عبد الحي اللكنوي، وأعيد طبعه في بيروت سنة  

 م، وطبع في مصر على هامأ كتاب الخراج.

وهو شرح للجامع الكبير لمحمد بن الحسن، وهــو مــن أهــم -: 6)شرا الجامع الكبير .7

قــام بتخــريج كتب المذهب، وقــد قــام اإلمــام السرخســي بخدمــة هــذا الكتــاب، حيــث 

أصولها، فاكتســب الكتــاب أهميــة كبــرى فــي المــذهب، وتوجــد   إلىمسائله، وردها  
 

التعريف باإلمام محمد بن    إلىتأسست بألمانيا جمعية للحقوق الدولية ضمت علماء القانون الدولي. وتهدف    (1)
   .14، ص1ج :مقدمة شرح السير الكبير د صالح الدين المنجد :ظرينحسن وإظهار أرائه في هذا الباب ال

 . 29 :شمس االئمة السرخسي وكتابه المبسوط، ص يوسف قليج، :ينظر (2)
ج    البرنهابوري،  :ينظر (3) الهندية،  خليفة،  ؛191، ص  2الفتاوى  ج  حاجي  الظنون،    ؛ 1014، ص  1كشف 

 . 72ص،  2، جهدية العارفينالباباني، 
 . 76، ص 2هدية العارفين، ج الباباني، ؛ 563، ص  1كشف الظنون، ج حاجي خليفة،  :ينظر (4)
 . 58 :ع الجامع الصغير، صالنافع الكبير لمن يطال اللكنوي محمد عبد الحي، :ينظر (5)
 . 76، ص2هدية العارفين، ج الباباني، ؛ 567، ص  2ون، ج كشف الظن حاجي خليفة، :ينظر (6)
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، كمــا توجــد 3/70نسخة من الكتاب في القــاهرة فــي مكتبــة الخديويــة، رقــم الحفــظ  

 . ب1  205نسخة مخطوطة أخرى في اسطنبول في مكتبة خراجي زاده، برقم  

للزيادات التي اســتدرك بهــا االمــام محمــد ابــن وهو شرح  -: 2)شرا كتال الزياادات .8

 الحسن ما فاته من كتاب الجامع الكبير بعد تأليفه  ليستدرك ما فاته فيه.

طبع هذا الكتاب بشرح االمام السرخسي  -: 3)كتال النكت او شرا زيادات الزياادات .9

ند، ويقــع وشرح االمام العتابي البخاري، بعناية لجنة إحياء المعارف النعمانية في اله

الكتاب في سبعة أبواب، موضوعاتها مجموعة فروع فقهية تذكرها االمام محمد بــن 

 .ب4 الحسن بعد ان ألف كتاب الزيادات 

طبــع هــذا الكتــاب ضــمن -:شاارا كتااال اسااتالف ابااي حنيفااة واباان ابااي ليلااى .10

وكــان قــد ذكــره الحــاكم الشــهيد فــي  ب5 المبســوط فــي الجــزء المكمــل للثالثــين منــه 

المختصر. وموضوع المسائل التي جاء فيها االختالف بين ابي حنيفة وبين أبي ليلى 

 جمعه أبو يوسف رحمه هللا.

 ، وقــد ذكــر السرخســي فــيب6 نسبه إليه صاحب كشف الظنون  كتال الحيض:    .11

المبسوط في مقدمة شرحه لكتاب الحيض:  إنما اختصره الحــاكم مــن تصــنيف محمــد 

بن الحسن في الحيض قاصر مبهم ال يتم المقصود بــهف فوقعــت االســتعانة بمــا خرجــه 

 .ب7 المشايخ وما اختاروه من األقاويل فيهب

شــرحه السرخســي بعــد ان انتهــى مــن إمــالء كتــاب  : 8)شاارا كتااال الكسااب  .12

المبسوط وكتاب الكسب لإلمام محمد ابن الحسن، وقد طبع مستقال بعنوان  االكتســاب 

في الرزق المستطابب وشرح السرخسي له مطبوع مع المبســوط فــي الجــزء المكمــل 
 

 . 61791ينظر: خزانة التراث، الرقم التسلسلي:  (1)
 . 963، ص 1ج كشف الظنون، حاجي خليفة، :ينظر (2)
 . 963، ص2كشف الظنون، ج حاجي خليفة، ؛76، ص2هدية العارفين، ج الباباني، :ينظر (3)
 مقدمة الكتاب. :، النكت السرخسيالفغاني ابو الوفا :ينظر (4)
 . 226 :محمد ابو زهرة، ابو حنيفة اراؤه، ص ؛128، ص  30المبسوط، جالسرخسي،  :ينظر (5)
 . 14140، ص2كشف الظنون، جحاجي خليفة، ينظر:  (6)
 . 146، ص 3المبسوط، جينظر: السرخسي،  (7)
 . 1452، ص 1كشف الظنون، ج   حاجي خليفة،؛ 76 ، ص 2هدية العارفين، ج  الباباني، :ينظر (8)
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 للثالثين منه، وقــد بــين السرخســي أهميــة هــذا الكتــاب بقولــه:" ولــو لــم يكــن إال حــث

المفلسين على مشاركة المكتسبين في الكســب ألنفســهم والتنــاول مــن كــد يــدهم، لكــان 

 .ب1 يحت على كل واحد من إاهار هذا النوع من العلوم "

كتــاب الرضــاع لإلمــام محمــد بــن الحســن، شــرحه  : 2)شاارا كتااال الرضاااع  .13

 السرخسي، وقد طبع مع المبسوط في الجزء الثالثين منه.

توجد نســخ مخطوطــة مــن شــرح االمــام السرخســي   :شرا  مختصر الطحاوي .14

ــليمانية وال ــة الس ــي مكتب ــاوي ف ــي لمختصــر الطح ــهرزاد ف ــه ش ــي مكتب ــاقي ف ب

 .ب3 اسطنبول

وهو الكتاب الذي شرح فيــه االمــام السرخســي كتــاب أدب شرا أدل القاضي:   .15

القاضي للخصاف وهو من الكتب المهمة لذلك قال فيــه صــاحب كشــف الظنــون: 

.   4)جامع، غاية ما في الباب..... وشرحه فحول أئمــة الفــروع واألصــولب كتاب  

السرخســي: وذكر   إلــىوقال صاحب كتاب البناية شرح الهداية في نســبة الكتــاب  

 .ب5 السر خسي في شرا أدب القاضي للخصافب 

هــذا الكتــاب إال مــا قالــه   إلىوال يوجد ما يشير  :  شرا كتال النفقات للخصاف  .16

صاحب كتاب البناية شرح الهداية:  قال شمس األئمة السرخسي في شــرح كتــاب 

 حيث يدل هذا النقل على نسبة هذا الكتاب للسرخسي.،  ب6 النفقاتب

 .ب7 االمام السرخسي إلى: نسبة صاحب كتاب كشف الظنون  الفوائد الفقهية .17

 

 . 287، ص 30المبسوط، ج  ينظر: السرخسي، (1)
 . 287، ص 30ج  المبسوط، السرخسي،؛  1414، ص  1لظنون، ج كشف ا حاجي خيفة، ينظر: (2)
المكتبة األزهرية للتراث   :نسيرة االمام ابي جعفر الطحاوي،    الحاوي في  حمد زاهد الحنفي،الكوثري، م  :ينظر (3)

كشف حاجي خيفة،    ؛76، ص  2ج    هدية العارفين،  الباباني، ؛37: م، ص1999  -هـ  1419القاهرة، د.ط،  
 . 1627، ص 1ج  لظنون،

 . 46، ص  1ج  نون،كشف الظ ينظر: حاجي خليفة، (4)
 . 705 ص  ،5البناية شرح الهداية، ج  العيني،ينظر: (5)
 . 665، ص  5ج  البناية شرح الهداية، العيني، :ينظر (6)
 . 1295، ص2كشف الظنون، ج  حاجي خليفة، :ينظر (7)
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اطلع على هــذا الكتــاب حــاجي خليفــة فقــال فيــه :   -كتال صفة اشراط الساعة: .18

 وهو كتاب لطيف و أوله الحمد هلل رب العالمين... الخ.أما بعد فهذه صفة اشــراط 

 .  ب1 الساعة ومقاماتها، نقلها من إمالء شمس االئمة الحلوائيب  

صــاف وورد شرح فيه االمام السرخسي كتــاب الحيــل للخ   -شرا كتال الحيل:   .19

 .   2)ذكره في كشف الظنون

طبع شرح االمام السرخســي لهــذا الكتــاب فــي -شرا كتال المخارج في الحيل: .20

وقد رجح السرخسي القــول بــأن كتــاب المخــارج    ب3 الجزء الثالثين من المبسوط  

في الحيل من تصنيف محمد ابن الحسن  ومما قاله في ذلك  ان الحيل في االحكام 

المخرجة عن االمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعســفين 

 .  ب4 لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنةب

وال بد ان نذكر ان مسائل الحيل المخرجة على قول االئمة لــيس المقصــود منهــا  

إبطال نصوص الشريعة أو التالعب باألحكام. فال تبحث هذه المسائل في أحكام العقائد 

والعبــادات قطعــا، وإنمــا تخــص بعــض الفــروع فــي أيمــان الطــالق، وبعــض صــور 

 مان.المعامالت والعقود، بأخذ جانب االحتياط في الض

إحالل الحرام او جعل المنكر معروفا هذا مــا ال يجــب   إلىأما الطرق التي تؤدي  

 علمائنا األجالء.                                                        إلىاعتقاده ونسبه  

ومن أمثلة مسائل الحيل:  لو حلف شخص أال يشتري ثوبا  من فــالن، ثــم أراد ان 

يشتريه من غير ان يحنث في اليمين، فأنه يوكل شخصا يشتريه له، فإنه في هذه الحــال 

 إلــىالوكيل فــي البيــع والشــراء، وحقــوق العقــد ترجــع    إلىال يحنث. الن العقد يضاف  

كــان الحــالف أما إذا  من يتولى العقد،  إلىراء  الموكل، والعرف ينصرف في البيع والش

 

 . 1079، ص 2ج  كشف الظنون،ينظر: حاجي خليفة،  (1)
 . 76، ص 2العارفين، ج  هدية الباباني، ؛  695، ص 1ج  كشف الظنون، : حاجي خليفة،ينظر (2)
 . 209، ص 30المبسوط، ج  : السرخسي،ينظر (3)
 . 209،ص  30المبسوط،  ج   ينظر: السرخسي، (4)
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مما ال يتــولى البيــع والشــراء بنفســه عــادة وعرفــا  كالخليفــة والــوالي، فإنــه يحنــث وإن 

 اشترى وكيله، الن يمينه تنصب على شراء وكيله.

ولقد حكي عن الخليفة هارون الرشيد، أنه سأل محمدا  رحمه هللا عن هذه المسألة 

 .ب1 ، يعني إذا كان ال يباشر العقد بنفسه، فجعله حانثا بشراء وكيلهبفقال: أما أنت فنعم

 شيوسي وتالميذه  :  المطلب الساد( .1.2.6

 :  أوالً: شيوسي .1.2.6.1

ما وراء النهــر، وقــد سرخسي تخرج على كبار علماء بالد ذكرنا فيما سبت ان االمام ال 

اقتصرت كتب التراجم والطبقات على ذكر ثالثة مــن شــيوخه الــذين تتلمــذ علــيهم، وال 

غرابة في قلة شيوخه رحمه هللا، إذا علمنا ان اثنين منهما كانا قد انتهــت إليهمــا رئاســة 

 علماء الحنفية في تلك البالد، وفيما يلي تعريف موجز لشيوخه:  

  2)عبد العزيز الحلواني: •

هو ابو محمد عبد العزيز ابن احمد ابــن نصــر ابــن صــالح الحلــوائي، إمــام أهــل 

الرأي في وقته ببخارى، تخرج عليه األعــالم مــن العلمــاء، فقــد اخــذ منــه السرخســي، 

وفخر اإلسالم البزدوي، وأخوه ابو اليسر البزدوي، وكان عالما  بأنواع العلوم، معظمــا  

 هـ.  465حتى وفاته سنة  للحديث وأهله، وقد لزمه السرخسي 

وقد عده علماء الحنفية الذين صنفوا في طبقات المجتهدين، بأنه من المجتهــدين   

. أما مؤلفاته المنسوبة إليه فقد بلغت ثالثة عشــر مصــنفا ، منهــا: شــروحه ب3 في المسائل

على كتب ااهر الرواية لألمام محمد ابن الحســن، وهــي  األصــل، والجــامع الصــغير 

 

 . 473-471:ابو حنيفة اراوه, ص محمد ابو زهرة، ،232، ص 30المبسوط، ج  ينظر: السرخسي، (1)
وتضرعه،  ادعوا البني و بركة جوده    :عمل الحلواء، كان والده يبيع الحلواء ويعطي الفقهاء ويقول  إلىنسبة   (2)

بلغ، ابنه ما  التالية   بلغ  المصادر  في  المضيئة، ج    القريشي،  :وقد وردت ترجمته  ؛    429، ص  2الجواهر 
أحم  الذهبي، بن  محمد  عبد هللا  أبو  الدين  )شمس  عثمان  بن  ن:  أعالم    سير  هـ(، 748:  تد  دار  النبالء، 
ط،    -الحديث د:  ج2006-هـ1427القاهرة،  ص13م،  السمعاني،   369،  بن    ؛  محمد  بن  الكريم  عبد 

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني،  هـ(، األنساب،562: تلتميمي المروزي، أبو سعد )منصور ا
 . 216، ص4م، ج  1962  -هـ  1382األولى،   :مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط :ن

 . 498؛ محمد ابو زهره، ابو حنيفة، ص 14 ص ابن كمال باشا، طبقات المجتهدين، :ينظر (3)
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الكبير، وكتاب الزيادات وزيادات الزيادات والسير الكبيرب. كمــا شــرح كتــاب   والجامع

الكسب لإلمام محمد، وكتاب أدب القاضي ألبي يوسف وكتاب الحيــل للخصــاف. ومــن 

ــم الشــروط والســجالت  ، وكتــاب النفقــات، وكتــاب ب1 مؤلفاتــه: كتــاب البســيأ فــي عل

 .ب2 ي، وكتاب النوادرالواقعات في الفروع، وفتاوى شمس االئمة الحلوائ 

 : 4)علي السادي 3)شيخ اإلسالم •

، كــان إمامــا فاضــال ، فقيهــا  ب5 هو القاضي ابو الحسن علي ابن الحسين الســغدي 

 مناارا ، تولى القضاء ببخارى، وتصدى لإلفتاء والتدريس.

وكان حسن السيرة مرضي الطريقــة، ســمع الحــديث وروي عنــه، وانتهــت إليــه  

رئاسة أصحاب الحنفية، وارتحل إليه في النوازل والواقعات، وله التوســع فــي الكــالم، 

والقدرة الكاملة على قطع ما شجر بين األنام، تقفه عليه السرخسي، وروي عنــه كتــاب 

 .ب6 السير الكبير

، شرح كتــاب الســير الكبيــر والجــامع الكبيــر لإلمــام محمــد ابــن ب7 ومن مؤلفاته   

الحسن وله شرح كتاب أدب القاضي ألبي يوسف، ومــن كتبــه المطبوعــة،  النتــف فــي 

الفتاويب، حققه الدكتور صالح الدين الناهي، وقال في مقدمة التحقيت: وجــدت ان هــذا 

وال غــرور  فقــد كــان الكتاب يمهد لصياغة القواعد الفقهيــة، صــياغة تقنــين عصــري،  

 

حتجاج  حث عن كيفية تثبيت االحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجالت، على وجه يصح االيبهو علم  (1)
 . 1046، ص 2كشف الظنون، جحاجي خليفة،  :. ينظربه، بعد انقضاء شهود الحال

خليفة،    ينظر: (2) جحاجي  الظنون،  ،  1581،  1467،  145ص    2ج  ، 695  ، 569  ،563  ، ص1كشف 
 . 272، ص2ج مفتاح السعادة،  ؛ طاش كبري زاده،1014،  962، 1298،1224

يما شجر بينهم كان المعروف على ان شيخ اإلسالم يصطلح على من تصدر لإلفتاء وحل مشكالت األنام ف (3)
 . 165اعالم األخيار، ص الكفوي،  :. ينظرلفقهاء العظاممن النزاع والخصام من ا 

إحدى مدن سمرقند في بالد ما ن الغين المعجمة بعدها دال مهملة( المهملة وسكو  السينبضم ) إلى سغدنسبة  (4)
جنات : )السياحة من جنان االرض حين قالواوراء النهر، كثيرة األشجار والمياه، لطيفة األجواء، عدوها أهل  

 . 144ص اعالم األخيار، : الكفوي،ينظرثة، سغد وسمرقند وغوطة الشام( االرض ثال
في  (5) المضيئة، ج    القريشي،  ؛90، ص  5األعالم، ج  الزركلي،  :ينظر ترجمته  ابن    ؛361، ص  1الجواهر 

 . 102الفوائد البهية، ص   اللكنوي، ؛144اعالم األخيار، ص الكفوي،  ؛ 43ص  تاج التراجم، قوطلوبغا،
 . 5، ص1شرح السير الكبير، ج السرخسي، :ينظر (6)
 . 1014، ص2كشف الظنون، ج حاجي خليفة، ؛691ص  ،1هدية العارفين، ج  : الباباني،ينظر (7)
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مصنفه فقيها  وقاضيا  للقضاء في بخارى .. وكان هدف هذا الفقيه كما يبدوا من عنــوان 

كتابه واسلوب صياغته، ان يقدم للقضاة والمفتين في عصره مجموعة عملية يرجعــون 

اليها في القضاء واإلفتاء، تضم حصيلة الفقه االسالمي، منذ عصر الصحابة والتــابعين 

 461، تــوفي رحمــه هللا ســنة ب1 عصرهب  إلىين في عصور االجتهاد المطلت والمجتهد

 هـ.

 عمر بن منصور البزاز:  •

هو ابو حفص عمر بن منصور البزاز، قرأ عليه السرخسي كتــاب الســير الكبيــر 

فقال في مقدمة شرحه للكتاب  واخبرنا بــه الشــيخ الصــالح الثقــة ابــو حفــص عمــر بــن 

 .ب2 منصور البزاز قرأة عليهب

 ثانيا تالمياذه:   .1.2.6.2

من خالل تتبع المصادر التي تهتم بالتراجم والطبقات، عثرت على تســعة أســماء 

 :  ز لكل واحد منهممن تالميذ االمام السرخسي، وفيما يلي تعريف موج 

 بكر محمد بن علي األنصاري:

هو ابــو الفضــل بكــر ابــن محمــد بــن علــي الخزرجي،األنصــاري، الزرنجــري،  

الصحابي الجليل جابر بن عبــدهللا األنصــاري ولــد  إلىعربي من األنصار يتصل نسبه 

 .ب3 هـ 427بقرية زرنجر إحدى قرى بخارى سنة  

تفقه على السرخسي وعبد العزيز الحلوائي وغيرهما مــن علمــاء بخــارى، بــرع  

كان يضرب به المثل في حفظ مذهب ابي حنيفة، وكان مصــيبا  فــي الفتــوى، في الفقه و 

وله معرفة باألنساب والتواريخ وكان أهل بلده يسمونه أبا حنيفة األصغر، وكــان قــوي 

 

ْغدي  ينظر: (1) علي   السُّ الحسن  )  أبو  الحنفي  بن محمد  الحسين  تحقيق:    هـ(،461:  تبن  الفتاوى،  في  النتف 
ن  الناهي،  الدين  الفرقانصالح  دار  الرسالة  -:  للمحقق، ،  1984  –  1404الثانية،    : ، طمؤسسة  المقدمة 

 . 3ص
 . 5ص  ،1شرح السير الكبير، ج ينظر: السرخسي،  (2)
ينتسبون    :ينظر  (3) علماء  معروف،  أعجميةناجي  مدن  ص   إلى  عربية،  أروما  من  اعالم    الكفوي،  ؛ 13وهم 

 . 46ص  الفوائد البهية،اللكنوي، ؛ 136، ص 1ج التحبير في المعجم الكبير، السمعاني،  ؛56األخيار، ص
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 الحفظ، بحيث إذا طلب منه المتفقه الدرس يلقي عليــه مــن أي موضــع أراده، مــن غيــر

 مراجعة كتاب.مطالعة و 

ي صغره، وسمع منه الكثير، وتفــرد بالروايــة فــي وقتــه اشتغل بسماع الحديث ف 

 عن جماعة لم يحدث عنهم سواه، وأملى الكثير، وكتبوا عنه جماعة.  

هـ، وكانت عنده كتب عاليــة مــا   508قال السمعاني عنه: كتب لي باإلجازة سنة   

ه وقعت إلينا إال من روايته، ومن جملتها:  الجامع الصــحيح لإلمــام البخــاريب، بروايتــ 

عن ابي سهل احمد بن علي االبيوردي، عن ابي علي اسماعيل بن احمد الكشــاني عــن 

. عمــر الطويــل رحمــه هللا حتــى انتشــر عنــه العلــم، ومــن ب1 الفربــري عــن البخــاري 

 512مؤلفاته: أمالي في الحديث، أطلت عليه أمالي الزرنجــري، تــوفي رحمــه هللا ســنة 

 .  ب2 هـ

 : 3)مازةعبد العزيز بن عمر بن 

هو ابو محمد بن عبد العزيز بن عمر المعروف ببرهــان االئمــة. أخــذ العلــم عــن 

السرخسي وغيره من علماء عصره ثم أصبح شيخا عالما  تتلمذ عليــه طلبــة العلــم وقــد 

تفقه عليه ولده: الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز، والصــدر الســعيد تــاج 

العزيز، واهير الدين علي بن عبد العزيز المرغيناني، وله فتــأوي الدين احمد ابن عبد  

جمعها احد تالمذته، وضمنها فتاوى مشايخ عصره، ولم نطلع على تاريخ وفاته، ومــن 

 .  ب4 مصنفاته، شرح أدب القاضي ألبي يوسف

  5)عمر بن حبيب بن علي القاضي:   

 

 . 148 ، ص3األنساب، ج  ؛ السمعاني،172ص  ، 1لجواهر المضيئة، ج ا القريشي، ينظر: (1)
المؤلفين، ج  ينظر: عمركحالة،(2) االمالي  و   .164، ص  1كشف الظنون، ج  حاجي خليفة،  ؛  74، ص 3معجم 

فنح هللا سبحانه  بما  العالم  فيتكلم  والقراطيس،  بالمحابر  يقعد عالم وحوله تالمذته  ان  ينوي  إمالء وهو  جمع 
ويسم  إلىوتع كتابا  فيصير  التالمذة،  ويكتبه  العلم  من  و عليه  اإلمالء  وكذلكونه  من    االمالي،  السلف  كان 

 . 161، ص 1ج كشف الظنون، حاجي خليفة، :ظرين ،يةأهل العربو  الفقهاء والمحدثين
   .98الفوائد البهية، ص اللكنوي، ؛ 321، ص  1الجواهر المضيئة، ج القريشي، :ينظر (3)
 . 1322، ص 2ج  ،كشف الظنون حاجي خليفة،  ينظر: (4)
 . 122  الفوائد البهية، صاللكنوي،  ؛ 389، ص 1الجواهر المضيئة، ج  القريشي، :ينظر (5)
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اب الهدايــة االمام، جد مؤلــف كتــ هو ابو حفص عمر ابن حبيب بن علي القاضي  

تفقه على االمــام السرخســي، وممــا ذكــره صــاحب   المرغيناني،ألمة علي بن ابي بكر  

الهداية عن جده: انه بعد وفــاة شــيخه عبــد العزيــز الزوزنــي، درس الفقــه علــى االمــام 

الزاهد شمس االئمة محمد بن ابي سهل السرخسي، وقد تلقى منه مسائل الخــالف ونبــذ 

حيث كان من جملة العلمــاء المتبحــرين فــي فــن فقــه الخــالف،   طعات األشعار،من مقت 

، ولــم إلىصاحب النظر في دقائت الفتوى والقضاء، ثم قال: أفادني جدي رحمــه هللا تعــ 

 تاريخ وفاته. إلىتشر المصادر 

 

 عثماب بن علي البيكندي:

هـــ تفقــه علــى   465ولــد ببخــارى ســنة    هو ابو عمرو عثمان بــن علــي البيكنــدي

: ب1 االمام السرخسي، وسمع الحديث منه ومن غيره من العلمــاء، قــال عنــه الســمعاني  

االمام الصالح الثقة، وقال عنه أيضا: كان إماما فاضال ورعا زاهدا  عفيفا كثير العبــادة 

سي، وهــو والخير، منزه النفسي، لين الجانب، وهو أخر من بقي ممن تفقه على السرخ 

من مشايخ صاحب الهداية، وروى عنه عبد الســتار الكرداري،كمــا ســمع منــه جماعــة 

 هـ.  552كثيرة ببخارى، توفي رحمه هللا سنة 

 : 2)محمود بن عبد العزيز االوزجندي

تــولى القضــاء ولقــب بشــيخ  هو ابو القاسم محمود بــن عبــد العزيــز االوزجنــدي،

                                                            .  اإلسالم، تفقه على االمام السرخسي

وهو جد الشيخ االمام فخر الدين قاضــي خــان، الــذي صــنف الفتــاوي المشــهورة 

اهيــر الــدين ومــن تالميــذه    بفتاوى قاضــي خــان، وعــد مــن المجتهــدين فــي المســائل،

 المرغيناني ولم تذكر المصادر تاريخ والدته ووفاته.

 

السمعاني،ينظر (1) ص2ج    األنساب،  :  ص الكفوي،  ؛  405  ،  األخيار،  الجواهر    القريشي،  ؛ 167  اعالم 
 . 98الفوائد البهية، ص  اللكنوي، ؛  345، ص 1المضيئة، ج 

الفوائدالبهية، ص اللكنوي،    :. ينظر ترجمته في المصادر التالية لد اوزجند من بالد ما وراء النهرب  إلىنسبة   (2)
 . 79ص ،؛ على القاري، طبقات الحنفية160ص  ، 2ج  الجواهر المضيئة،القريشي، ، 209
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 إبراهيم الحصيري:محمد بن 

هو ابو بكر محمد ابن إبراهيم الحصيري البخاري، تفقه على االمــام السرخســي، 

وكان فقيها  فاضال ، سمع الحديث كثيرا  وانتفع به جماعة: منهم  ابو نصــر بــن مــاكوالف 

 .                              ب1 العراق والحجاز وخراسان إلىرحل في طلب العلم 

، كتاب الحاوي في الفروع، قــال فيــه صــاحب كشــف الظنــون  هــذا ومن مؤلفاته

الكتاب أصل من اصول كتب الحنفية، وفيه شيء كثير من فتاوي المشــايخ يرجــع إليــه 

 هـ ببخارى.   505، توفي رحمه هللا سنة ب2 ويعتمد عليهب  

 محمود بن مسعود الشعيبي:

 قضاة.                             قاضي ال  ،هو ابو بكر محمود بن مسعود الشعيبي األرجندي

كان إماما فاضال، مفتيا  مناارا  تفقه على اإلمام السرخســي، واخــذ عنــه العلــم، تــوفي 

 .  ب3 هـ  514رحمه هللا سنة 

 محمد بن علي البخاري:

البخــاري.  كــان إمامــا زاهــدا   ب4 هو ابو بكر محمد بن علي بن محمد النوجابــاذي

 كبير السن كثير العبادة، مبارك النفس، حسن الوعظ.                                      

اخذ العلم من االمام السرخسي وغيره من العلماء، وكان يملي في مسجده الــذي يصــلي 

 .    ب5 هـ في بخارى 533فيه، توفي رحمه هللا سنة 

 :                                                          شانيمسعود بن الحسين الك

هو مسعود ابن الحسين ابن محمد ابن إبراهيم الكشاني السمرقندي لقب بالخطيب 

.   تفقــه عــن االمــام السرخســي، وكــان إمامــا عالمــا  يرجــع إليــه فــي ب6 وبركن اإلسالم

 

 . 3، ص 2الجواهر المضيئة، ج  القريشي، ؛295ص   ،5األعالم، ج الزركلي، :ينظر (1)
 .  624، ص 1كشف الظنون، ج  حاجي خليفة، ينظر: (2)

 .162، ص2ج الجواهر المضيئة، القريشي، ينظر: (3)

 . 195ص   ،2، جرالتحبير في المعجم الكبي، ينظر: السمعاني، : احدى قرى بخارى نوجاباذ (4)
 .  94ص  ،2السمعاني، التحبير في المعجم الكبير، ج (5)
 . 168ص ج،2الجواهر المضيئة، القريشي، ؛  213 الفوائد البهية، ص اللكنوي، ينظر: (6)
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ريس واإلفتاء، ومن تالميذه: حسن بــن الفتاوى والنوازل، وكان شيخا  كبيرا  تصدر للتد

 إبراهيم، ومن مؤلفاته:                                                                                           ر ابن  علي المرغيناني، وابنه محمد بن مسعود والحسن بن نص

دي فــي شــرح الجــامع الصــغير، لإلمــام محمــد ابــن الحســن، ومختصــر المســعو 

 هـ وله ثالث وسبعون سنة. 520توفي رحمه هللا سنة    ب1 الفروع  

 : وفاتاااااااااااااايلمطلب السابعا .1.2.7

اختلف المترجمون لإلمــام السرخســي فــي تحديــد ســنة وفاتــه رحمــه هللا، فــذهب 

 483أنــه تــوفي ســنة    إلــى، وصاحب كشف الظنــون    ب2 صاحب كتاب هداية العارفين

أنــه تــوفي ســنة   إلــىوكذا صاحب الفوائد البهيــة    ب3 هـ، وقال صاحب الجواهر المضية

هـــ،بينما ذهــب 500أنه توفي في حــدود ســنة  إلى ب4 ، وذهب صاحب تاج التراجم490

هـ. وذلك من خــالل مــا نقلــه كــل 488انه توفي سنة    إلىبدر الدين العيني  وابن الهمام  

منهما في ترجمة خواهر زاده، أن االمام السرخسي  توفي فــي الســنة التــي تــوفي فيهــا 

.......مات فــي خواهر زاده حيث قال العيني:  وكان خواهر زاده إماما كامال في الفقــه.

وقــال ابــن الهمــام   ب5 هـ، وهي السنة التي توفي فيها شمس االئمة السرخسيب488سنة  

في ذلك  وهو معاصر لشمس االئمة السرخسي......و توفي كل منهمــا فــي العــام الــذي 

، وهو ما قاله ابن الشلبي في تعريفــه لخــواهر زاده نقــال ب6 هـب488تفي فيه األخر سنة  

:  وكانــت وفاتــه فيمــا بلغنــا فــي الســنة التــي تــوفي فيهــا شــمس االئمــة ب7 عن االتقــاني

هـــ، وممــا 488، وهذا يرجح أن وفاة االمام السرخسي سنة ب8 هـب488السرخسي  سنة 

هـب هو أقدم من ذكــر وفــاة االمــام السرخســي، 758يعضد ذلك أن اإلتقاني الحنفي  ت  

 

 . 428، ص  2هدية العرافين، ج  الباباني، :ينظر (1)
 .46،164، ص 1ج كشف الظنون، حاجي خليفة، ؛76ص ،2ج   هداية العارفين، : الباباني،ينظر (2)
 . 158والفوائد البهية، ص  اللكنوي،  ؛82ج، ص3الجواهر المضية،  القريشي، :ينظر (3)
 . 234ص  تاج التراجم، ابن قطلوبغا، :ينظر (4)
 . 301، ص7البناية شرح الهداية، ج العيني، :ينظر (5)
 . 103، ص  6ج  فتح القدير، ابن الهمام، :ينظر (6)
: الزركلي، األعالم،  ينظر  (هـ758  :ت)وهو أمير كاتب بن أمير غازي االتقاني العميدي، من فقهاء الحنفية   (7)

 . 13، ص 2ج
 . 394، ص3ج  ،ية ابن الشلبي على تبيين الحقائقحاش :ينظر (8)
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: هو ان آخــر مــن اخــذ العلــم مــن االمــام ب1 وما يؤيد هذا الرأي أيضا  ما قال السمعاني

لــي البيكنــدي البخــاري، السرخسي وتفقه عليه  من تالمذته هو ابو عمــر عثمــان بــن ع

هـــ فــي بخــارى، وقــد ذكــر الســمعاني انــه تفقــه علــى االمــام   465وكانت والدته ســنة  

السرخسي وهذا يدل على انه الزمه فترة طويلة وفي عمر يؤهله لتلقي الفقــه ألن الفقــه 

غير الحديث، كون الحديث يمكن تحمله في الصغر خالف الفقه، ومــن هــذا يســتبعد ان 

عامــا ،   18هـ  ألن ذلك يعني أن عمر البيكندي كــان اقــل مــن 483سنة    يكون وفاته في

 وهذا العمر ال يؤهله للتفقه والمالزمة الطويلة.  

 

 

  

 

 . 1203 ص المنتخب، السمعاني، :ينظر (1)
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 تعليل األصولتعري  القيا( وحجيتي و  الفصل الثاني: .2

 المبحث األول: تعري  القيا( فيي ثالث مطالب .2.1

 المطلب األول: تعري  القيا( لاة .2.1.1

 تعري  القيا( عند األصوليينالمطلب الثاني:   .2.1.2

 المطلب الثالث: تعري  القيا( عند اإلمام السرسسي .2.1.3

 المبحث الثاني: حجية القيا( وفيي تمهيد وثالثة مطالب .2.2

 المطلب األول: أقسام نفاة القيا( .2.2.1

 المطلب الثاني: شبي نفاة القيا( والرد عليها .2.2.2

 المطلب الثالث: حجية القيا( عند اإلمام السرسسي .2.2.3

 المبحث الثالث: تعليل األصول وفيي ثالث مطالب .2.3

 المطلب االول: مذاهب العلماء في تعليل االصول وحججهم .2.3.1

 المطلب الثاني: مذهب األحناف وحججهم .2.3.2

 المطلب الثالث: طرق تعليل االصول .2.3.3
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 الفصل الثاني: تعري  القيا( وحجيتي وتعليل األصول .2

 المبحث األول: تعري  القيا( .2.1

ــة أكثــر  ــا علــى طريق ذكــرت مبحــث تعريــف القيــاس قبــل مبحــث الحجيــة جري

المصنفين من البدء بذكر التعريف قبــل الحجيــة وأمــا اإلمــام السرخســي فقــد بــدأ بــذكر 

 تعريفه. إلىحجية القياس، ثم انتقل  

   تعري  القيا( لاةً   :المطلب األول .2.1.1

أصــل واحــد يــدل علــى تقــدير   القاف والواو والســين  :قال في معجم مقاييس اللغة

. ومنــه .فــالقوس: الــذراع، وســميت بــذلك ألنــه يقــدر بهــا المــذروع..... ،شــيء بشــيء

القياس، وهو تقدير الشيء بالشيء، والمقدار مقيــاس. تقــول: قايســت األمــرين مقايســة 

وحكى بعضهم أن القوس: السبت، وأن أصل القياس منه; يقال: قاس بنو فــالن   .وقياسا.

 .ب1 بني فالن، إذا سبقوهم

قاسه، بغيره، وعليــه يقيســه قيســا وقياســا واقتاســه: قــد ره   :وفي القاموس المحيأ

ومــن خــالل .ب2 وقيس رمح  بالكسر،وقاسه: قــدره،والمقدار: مقياسٌ نقاس.  على مثاله فا

أهل اللغة في معاجمهم، وما ذكره األصوليون عند تعريفهم للقياس فــي اللغــة، ما ذكره  

 و يتبين لنا ان القياس يرد على معاٍن متعددة، منها:

 .ب3 وقس النعل بالنعل  قست الثوب بالذراع:  ومنه يقال: .التقــدير1 

 

 

عبد السالم    : هـ(، معجم مقاييس اللغة، ت395:  تويني الرازي، أبو الحسين )ابن فارس أحمد بن زكرياء القز  (1)
 .41ص ، 5م، ج1979 -هـ  1399محمد هارون، ن: دار الفكر، 

مكتب تحقيق    :تحقيق  ،هـ(، القاموس المحيط817:  تأبو طاهر محمد بن يعقوب )  الفيروزآبادى، مجد الدين  (2)
الرسالة  نعيم    :بإشراف  التراث في مؤسسة  للطباعة والنشر والتوزيع،   : العرقسوسي، نمحمد  الرسالة  مؤسسة 

 . 569ص  ،1ج ، م 2005  -هـ  1426الثامنة،  :لبنان   ط –بيروت 
ن   :ينظر (3) الثبوت،  مسلم  بشرح  الرحموت  فواتح  الدين،  نظام  بن  محمد  العلي  عبد  المطبعة  األنصاري،   :

ط  -بوالق  -األميرية جمصر،  االولى،  ص1:  بن  ؛ 185،  حمزة  بن  محمد  الدين    الفناري،  شمس  محمد، 
البدائع في أصول الشرائع، تحقيق834:  تالرومي )   : محمد حسين محمد حسن إسماعيل، ن   :هـ(، فصول 

 . 310، ص  2، ج  م 2006  -ه1427االولى،  :لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
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وال يقــاس فــالن يقــاس بفــالن، : وهو نسبة وإضافة بين شيئين،  يقال:  .المساواة2

 .ب1 وال يساوي فالن ،بفالن، أي يساوي فالن

يقــال قســت الشــيء إذا اعتبرتــه أقيســه قــيس أو قياســا،ومنه قــيس  :. االعتبــار3

ي  امرؤ ألقيس العتبار األمور برأيه    .ب2 الرأي، وسم 

هذا الثوب قياس هذا الثوب، إذا كان بينهما مشــابهة فــي الصــورة :  يقال:  .الشبه4

فيوصف هذه المسألة قياس لتلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة  :  والرفعة والقيمة،ويقال

 .ب3 العلة

يقال قست الشــيء إذا أصــبته، وإنمــا ســمي القيــاس به،ألنــه يصــاب بــه  :  .اإلصابة 5

 . ب 4  الحكم 

ولــذلك    ، المعنــى الشــرعي هــو المعنــى األول والثــاني   إلــى وأقرب المعاني اللغوية  

 . ذكرهما أكثر األصوليين، مع أن جميع المعاني اللغوية لها عالقة بالمعنى الشرعي 

  

 

المكتب اإلسالمي،   :ن عبد الرزاق عفيفي ينظر: اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق:  (1)
  –: دار الفكر، نمحمد أمين المعروف، تيسير التحرير   أمير باد شاه، ؛  183ص  ،3لبنان، ج  -دمشق  -بيروت
 . 263ص ،3م، ج 1996  -هـ   1417 ،بيروت

الشيخ    :تحقيق  تحقيق الحق من علم األصول،   إلى محمد بن على بن محمد، إرشاد الفحول    لشوكاني، ا ينظر:   (2)
دمشق   عناية،  عزو  ن  -أحمد  بطنا،  ط  :كفر  العربي،  الكتاب  ج1999  -هـ  1419األولى    :دار    ، 2م، 

 . 82ص
الدكتور محمد زكي    :ينظر: السمرقندي، أبو بكر محمد بن أحمد، ميزان األصول في نتائج األصول، تحقيق (3)

 . 552، ص1ج  م، 1984 -هـ  1404األولى،   :ط مطابع الدوحة الحديثة، قطر، :عبد البر، ن
ن (4) األصوليين،  عند  القياس  في  العلة  مباحث  الرحمن،  عبد  الحكيم  عبد  السعدي،  البشائر   :ينظر:  دار 

 . 19، ص1الثانية، ج :ط ، 1403لبنان،  -اإلسالمية للطباعة والنشر، بيروت
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ً   :المطلب الثاني .2.1.2  عند األصوليين تعري  القيا( اصطالحا

 .بهـ 333   ت:  ب1 عرفه أبو  منصور الماتريدي  -1

 .ب2 ."إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل عل ته في اآلخر:" بأنه

عنه نقــل أكثــر علمــاء األصــول و  ،التعاريف الشرعية التي وقفت عليهاوهو أقدم  

 .من الحنفية

أنه غير مانع،  لدخول داللة النص  فيه، ومن المعلوم أن داللة النص  : ويرد عليي

 - :تعــإلى:كداللة تحريم ضرب الوالــدين المســتفاد مــن قولــه  ،ليست قياسا  عند الحنفية

ــل لهمــا أف   ﴿ ــاس  :[، ويســم ى23اإلســراء: ]﴾  فــال تق ــد الشــافعية، فيق ــا  عن قياســا  جلي

الضرب على التأفيف في التحريم، بجامع األذى في كل  منهمــا، فــإن التعريــف يصــدق 

 .ب3 عليه

معلوم على معلوم في إثبات حكــم القياس حمل   :قال:ب4 تعريف الباقالني  -2

 .ب5 لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما

 

هو محماد بن محماد بن محمود أبو منصور الماتريدي، من علماء علم الكالم من الحنفياة، وصاحب مذهب  (1)
يسمى   وكان  الشريعة،  علوم  في  عالية  مكانة  وله  بالماتريدية،  عرف  الكالم،  عدة  في  وله  الهدى،  بإمام 

 ."مصنفات في علوم الشريعة، منها كتابه في األصول: "مأخذ الشرائع"، "الفتح المبين في طبقات األصولياين
بن    :ينظر (2) أحمد  بن  العزيز  عبد  الحنفي  البخاري،  الدين  عالء  األسرار شرح   هـ(،730:  )تمحمد،  كشف 

الكتاب   دار  ن:  البزدوي،  جأصول  التفتازاني:60ص  ،4اإلسالمي،  )  ؛  عمر  بن  مسعود  الدين  :  ت سعد 
 . 106، ص2: مكتبة صبيح بمصر، جهـ(، شرح التلويح على التوضيح، ن793

 .  267، ص3ج ؛ عبد العزيز البخاري، كشف األسرار،554ميزان األصول، ص:   السمرقندي، ينظر:(3)
الطيب ورعا،   (4) أبو  الخطيب: كان  قال  الطبري.  الطيب طاهر بن عبد هللا بن عمر  أبو  القاضي  اإلمام  هو 

عارفا باألصول والفروع، محققا حسن الخلق، صحيح المذهب. وقال السبكي: فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق 
إمام أن  كما  يعنون،  فإياه  الفقه  فن  في  مطلقا  القاضي  لفظ  العراقيين  من  من   وشبهه  وغيره،  الحرمين 

الطيب بن  بكر  أبا  القاضي  يعنون  األصول  في  واألشعرية  الحسين،  القاضي  بالقاضي  يعنون   الخراسانيين 
، والمعتزلة يعنون عبد الجبار األسد أبادي. توفي سنة خمسين وأربعمائة"، ترجمته في: تاريخ بغداد: الباقالني

 . 12ص، 5؛ طبقات الشافعية الكبرى: ج927، ص3ج
أبو حامد محمد بن محمدالغزالي  :ينظر (5)  ،  ( السالم    هـ(،505:  تالطوسي  المستصفى، تحقيق: محمد عبد 

الشافي، ط  عبد  العلمية،  الكتب  دار  إرشاد  الشوكاني،    ؛228ص  2م، ج1993  -هـ  1413األولى،    :ن: 
، اإلحكام في أصول  اآلمدي؛  وقال اختاره المحققون منا  323 ص  ،تحقيق الحق من علم األصول  ى الفحول إل

جاألحكام  ص3،  امام  262،  الملقب  المعالي  أبو  محمد  بن  يوسف  بن  الملك  عبد  الجويني،  ؛ 
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واعترض عليه بأن ه إن أريد بحمل أحد المعلومين على اآلخر، إثبــات مثــل حكــم  

أحدهما لآلخر، فقوله بعد ذلك في إثبات حكــم لهمــا أو نفيــه عنهمــا إعــادةٌ لــذلك فيكــون 

 تكرارا من غير فائدة.

 :ـبه 344   ت: ب1 تعريف القياس عند أبي علي الشاشي  -3

ة لــذلك الحكــم ا هو ترت ب الحكم في غير : قال لمنصوص عليه على معنى هو علــ 

 ب2 في المنصوص عليه

أن ه غير مانع لدخول داللة النص  فيه، فإنها ليست قياسا عند الحنفية،  :ويرد عليي

ون داللــة الــنص قياســا  فالحكم الثابت عندهم بالنطت، ولــيس بالقيــاس، والشــافعية يســم 

 .لوالدين على التأفيف في التحريم، بجامع أن  كال  منهما أذىجلي ا، كقياس ضرب ا

به والداللــة، فــإن  قيــاس  :أيضا  ويرد علياي أنه غير جامع؛ لعدم شمول قيــاس الشــ 

به إلحــاق الفــرع منــه باألصــل،  ة، وقيــاس الشــ  الداللة: إلحاق الفرع باألصل بدليل العلــ 

 .بوصف شبهي ليس عل ة

، وال يطلــت علــى كــل منهمــا القيــاس إال "قياس العل ة" بأنه عرف بـ :عنه ويجال

 .بقيد، فيقال: قياس الشبه، وقياس الد اللة

 :ـبه430ت:     ب3 تعريف القياس عند أبي زيد الدبوسي   -3

 

تحقيق: صالح بن محمد بن عويضة، ن: دار الكتب العلمية   ،في أصول الفقه  البرهان  ه(، 478الحرمين)ت:
 . 745، ص 2ج م، 1997-ه1418لبنان، ط: األولى، -بيروت

أبو علي أحمد بن إسحاق نظام الدين الحنفي، ذو مكانة عالية في مذهب الحنفية، فقد أجلسه شيخه الكرخي  (1)
"الخمسون في أصول الداين"، ينظر    :عمرهمكانه للتدريس بعدما أصابه الفالج، وألف وهو في الخمسين من  

 .الفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي، ترجمته في: 
أبو عل،  الشاشي (2) الدين  الشاشي،  هـ(344:  تي أحمد بن محمد بن إسحاق )نظام  الكتاب   :، نأصول  دار 

 .325ص  1بيروت، ج –العربي 
به   (3) يضرب  كان  عيسى،  بن  عمر  بن  هللا  عبيد  ا هو  في  أعالم  المثل  ومن  الحجج،  واستخراج  فقهاء لنظر 

كتاب تأسيس النظر، وتقويم أصول   :الوجود، ومن مصنفاته  إلىالحنفية، وهو من وضع علم الخالف وأظهره  
المبين في طبقت األصوليين   الفتحالمراغي،    :هـ، ينظر ترجمته  430الفقه وتحديد أدلة الشرع، توفي سنة:  

 . 109الفوائد البهية ص  ؛ اللكنوي،236ص 
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لم يذكر اإلمام أبي زيد الدبوســي تعريفــا للقيــاس اصــطالحا ، حيــث اكتفــى بــذكر 

قــاس يقــيس، وتفســير قــاس الشــيء: جعلــه المعنى اللغوي، فقال: القياس لغة:  اسم من  

 ب1 نظيرا لآلخر...، وقد يكون القياس مصدر: قايس يقايس، مقايسة وقياسا.

ولم يذكر اإلمام الدبوسي سبب اكتفائه بــالمعنى اللغــوي، ورب مــا رأى أن المعنــى 

بيــان  إلــىفــال يحتــاج معــه   ،اللغوي كاف في الداللة على القياس وبيان معناه الشــرعي

وإذا   ،يلزمه الرد عليهــا  قد يرد عليه من االعتراضات التي  المعنى االصطالحي، الذي

ال داعــي يوضح المعنى المقصود من القيــاس، فــ كان التعريف الل غوي يفي بالغرض، و 

 لذكر غيره.

فه كمال الدين بن الهمام -4   هـب: 860 ت:   ب2 عر 

د فهــم أن ه مساواة محل  آلخر  " ه بمجــر  في عل ة حكم له شرعي، ال تدرك مــن نصــ 

 ."اللغة

مساواة المحل  الــذي لــم يــرد الــنص بحكمــه  للمحــل  الــذي    أي :توضيح التعريف

ورد النص بحكمه شرعا، واشترط في العلة  أن ال تعرف من النص لمجرد فهــم اللغــة 

في العقليات واللغويات؛ ألن  حكم كــل منهمــا  القياس يجري ويتبين من التعريف أن.  ب3 

ن تــدرك مــن الــنص فإلحاق فرع بأصل في علــة حكــم يمكــن ا  ، وعلى هذاليس شرعي ا

 ،ال يسمى قياسا ، فال يعد إلحاق الضــرب بالتــأفيف فــي التحــريم قياســالمجرد فهم اللغة  

التــأفيف ألجــل اللفظ، وكل َمن يفهم اللغة يفهم أن النهي عــن ألن تحريم الضرب ثابٌت ب 

  .األذى

  

 

ب (1) أبو زيد عبد هللا بن عمر  )  ن عيسى ألدبوسي  األدلة في أصول  430:  تالحنفي  تقويم  الفقه تحقيق: هـ(، 
 . 278م، ص 2001 -هـ  1421دار الكتب العلمية، ط: األولى،   :خليل محيي الدين الميس، ن

الحنفي، (2) الواحد  ال  محمد بن عبد  في  الهمام، برع  بابن  المشهور  منقول والمعقول، وله عدة  الفقيه األصولي، 
في  :منها  مصنفات الفقير  وزاد  القدير،  وفتح  الفقه،  أصول  في  العقائد   التحرير  في  المسايرة  وكتابه  الفقه، 

ا في  التوحيد،  المنجية  في  ترجمته  ،هـ  861توفاي سنة  آلخرة  في  في طبقات المراغي،    :ينظر  المبين  الفتح 
 .36، ص3األصولياين، ج

 .264، ص 3تيسير التحرير، ج أمير باد شاه، :ينظر (3)
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 الترجيح:

أن مــن علمــاء األصــول مــن اكتفــى   عريفات السابقة للقياس يتبين لنامن خالل الت 

بالتعريف اللغوي مع التوضيح، فسلم من الخوض فــي المناقشــات والجــدل ومــنهم مــن 

عرفه بالمعنى االصطالحي، مع عناية كبيرة بصناعة التعريف عنــد المناطقــة، ومــنهم 

من كانت عنايته بذلك أقل وهم الذين اشتهروا بالفقه كالجصاص، وأبي علــي الشاشــي، 

مــا قــد  إلــىتوضيح معنى القيــاس مــن دون التفــات   إلىجل اهتمامهم ينصرف  وهؤالء  

 ه.يرد على التعريف من شبهات تشوش معنا

ويرى الباحث أن تعريف ابن الهمام هو أرجح التعاريف  وهــو تعريــف جمهــور 

وهــو أســلم التعريفــات  مــن اإليــرادات وقــد رجحــه الكثيــر مــن  ،الحنفيــة المتــأخرين

 .ب1 المتأخرين  

 مام السرسسي تعري  القيا( عند اإل  :المطلب الثالث .2.1.3

من خالل االستقراء والتأمل  نرى أن األمام السرخســي رحمــه هللا أعــرض عــن 

حيــث اكتفــى   بالتعريف االصطالحي وحذا حذو الدبوسي في كتابه  تقويم أصول الفقــه

حيــث اللغــة: حيث بين أن للقياس تفسيرين: تفســير مــن    بالتعريف اللغوي وما يلزم منه

وتفســير مــن حيــث المعنــى وهــو المــراد بالداللــة ثــم وضــح ،تفسير هو المراد بصيغته

 ،هــو التقــدير يقــال قــس النعــل بالنعــل أي:قــدره بــه  تفسير صيغة القيــاس:المعنيين فقال

وأماالمعنى المراد بالداللــة فلــم يحــده رحمــه بحــد وإنمــا شــرع ببيــان المعنــى   المــراد 

ثــم بســأ   ،ومفصــل مــن مفاصــله  ،رك من مــدارك أحكــام الشــرعفذكر  أنه مد  ،بداللته

القــول فــي بيــان المعنــى بضــرب المثــال فجعــل ابــتالء  هللا للعبــاد   باســتعمال الــرأي 

حيث جعل النصوص بمثابــة   ،مثل ما يكون بين العباد من الدعوى والبينات  ،واالعتبار

ــة الشــهود فــي ا ومعنــى  ،لــدعاوىالشــهود علــى حقــوق هللا ســبحانه،  وأحكامــه بمنزل

 

أمير  ينظر: (1) الدين محمد  حاج  ابن  أبو عبد هللا شمس  التقرير والتحبير، ن879:  ت)  بن محمد،  دار    : هـ(، 
: ت)  ابي يحيى زكريا الشافعي  ؛ األنصاري،117ص   ،3ج  م،1983  -هـ  1403الكتب العلمية، ط: الثانية،  

 . 116، ص1هـ(، غاية الوصول في شرح لب األصول، ن: دار الكتب العربية الكبرى، مصر، ج926
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فكما أن الشاهد ال يصلح للشهادة حتــى يكــون    ،النصوص شهادته بمنزلة شهادة الشاهد

 ،"فكذلك ال بد من صالحية النص لكونه شاهدا بكونه معقول المعنــى  ،حرا  بالغا عاقال  

فكذلك ال بد من صالحية الوصف الذي هــو   ،وال بد من صالحية الشهادة بوجود لفظها

.. والبد ممــا هــو قــائم مقــام .وذلك بأن يكون مالئما للحكم أو مؤثرا فيه  ،ةبمنزلة الشهاد

والبــد مــن مطلــوب وهــو الحكــم الشــرعي فالمقصــود تعديــة   ،القــائسالطالب فيه وهو  

 ب1 الفرع " إلىالحكم  

وقــد تبــين   ،سلك مسلك الحنفية في بناء األصــول علــى الفــروع  وهو بصنيعه هذا

وفى شــروط القيــاس وأركانــه مــن خــالل بيانــه المعنــى المــراد بداللــة القيــاس أنــه اســت 

 .وحقيقته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –دار المعرفة    : هـ(، أصول السرخسي، ن488:  تسهل شمس األئمة )د بن أبي  محمد بن أحم  السرخسي،   (1)
 . 144، ص2بيروت، ج
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 المبحث الثاني: حجية القيا(    .2.2

 

 تمهيد  

ذكر األمام السرخسي أن مذهب الصحابة والتابعين والصــالحين مــن أئمــة الــدين 

 إلــىجواز القياس بالرأى على األصول التي ثبتت أحكامها بالنص لتعديــة حكــم الــنص 

ولكنــه   ،ب1 وهو أمر جائز مستقيم يدان هللا بهفوهو مــدرك مــن مــدارك الشــرع  ،الفروع

 ب2 غير صالح إلثبات الحكم ابتداء.

ما ذكره األمام السرخسي قريب مما ذكره اإلمام أبو بكر الجصاص ومن بعــده و  

 .أبو زيد الدبوسي واألمام البزدوي

ولكنه غير صالح إلثبات الحكم ابتداء هذا يؤكد ما قرره عامــة   بوقوله  رحمه هللا 

ن مثبــت الحكــم هــو هللا اس مظهــر للحكــم ال مثبــت لــه ابتــداء، ألاألصوليين من أن القي 

 .إلىسبحانه وتع

 

 نقل إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية القياس أكثر األصوليين. (1)
عل  بن  أحمد  الجصاص,  ) ينظر:  الحنفي  الرازي  بكر  أبو  وزارة 370:  تي  ن:  األصول،  في  الفصول  هـ(، 

تقويم األدلة في أصول الفقه،    الدبوسي ,  ؛  23،ص4م ج1994  -هـ  1414الثانية،  األوقاف الكويتية، ط:  
حبيب  497،ص2ج بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الماوردي  )؛  الشهير  البغدادي،  :  تالبصري 

علي محمد معوض    هـ(450 الشيخ  تحقيق:  الكبير،   الموجود،  -الحاوي  عبد  أحمد  عادل  دار    الشيخ  ن: 
ملك  عبد ال  ،الجويني  ؛137، ص   16ج  م،  1999-هـ    1419لبنان، ط: األولى،    –، بيروت  الكتب العلمية

الحرمين ) الملقب بإمام  الدين  المعالي ركن  أبو  البرهان في  478:  تبن عبد هللا بن يوسف بن محمد  هـ(، 
ن عويضة  بن  محمد  بن  صالح  تحقيق:  الفقه،  بيروت    : أصول  العلمية  الكتب  ط:    –دار    الطبعة لبنان، 

هـ(،  505:  ت امد محمد بن محمد الطوسي )؛ الغزالي، أبو ح502، ص  2ج  م،   1997 -هـ    1418  ،األولى
األولى،   ط:  العلمية،  الكتب  دار  ن:  الشافي،  عبد  السالم  عبد  محمد  تحقيق:    -هـ  1413المستصفى، 

الزركشي  283ص   م،1993 البحر  هـ794:  تمد بن عبد هللا بن بهادر )أبو عبد هللا بدر الدين مح  ، ؛   ،)
اإلحكام   اآلمدي،   ؛28، ص  7ج   م،1994  -هـ  1414األولى،    :المحيط في أصول الفقه، ن: دار الكتبي، ط

 . 5، ص4ج ،في أصول األحكام 
 . 118، ص2، جأصول السرخسي :ينظر (2)
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"وهو" أي القياس "حجة" عند األكثر مــن أصــحابنا وغيــرهم. :وقال ابن النجار 

وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه هللا: ال يســتغني أحــد   ب1 وقد احتج القاضي

: ســألت الشــافعي عنــه، فقــال: ضــرورة، ب2 عــن القيــاس، وقولــه فــي روايــة الميمــوني

 .ب3 وأعجبه ذلكب

مــل و الع  ،ما ال نص فيه  إلىهو غير صالح لتعديه حكم النص به  وقال الظاهرية  

 ب4 إبــراهيم النظــام  إلــىونسب السرخسي هذا القــول    به باطل أصال في أحكام  الشرع،

تهــوره وذكر أنه أول من نفى القياس  وطعن في الس لف الحتجــاجهم بالقيــاس ونســبهم ب 

وال يخفى مبالغة األمام السرخســي فــي رده علــى النظــام   خالف ما وصفهم هللا به،  إلى

ان هللا عليهم وهــذا بقوله خلع ربقة اإلسالم من عنقه لمخالفته أصحاب رسول هللا رضو 

 ب5 أيضا ما نقل عن الجصاص.

 

المرداوي  ال (1) أحمد  بن  سليمان  بن  على  الدين  عالء  سنة  قاضي  المتوفى  محرر885المقدسي  أصول    هـ، 
 . الحنبلي المذهب

هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، من جلة أصحاب اإلمام أحمد. قال ابن   (2)
:  هـ، ينظر ترجمته في   274توفي سنة  العماد: كان أحمد يكرمه ويجله ويفعل معه ما ال يفعل مع أحد غيره.  

:  الحنابلة، تحقيق: محمد حامد الفقي، ن هـ(، طبقات  526:  تأبو الحسين محمد بن محمد )ابن أبي يعلى،  
المعرفة   ج  –دار  ابن 212، ص1بيروت،  أبو    ؛  الدين  جمال  )الجوزي،  علي  بن  الرحمن  عبد  :  ت الفرج 

  1409دار هجر، ط: الثانية،    عبد هللا بن عبد المحسن التركي، ن:  ق:يحقت هـ(، مناقب اإلمام أحمد،  597
 . 616ص هـ، 

النجار (3) الدين أب  ، ابن  العزيز بن علي  تقي  البقاء محمد بن أحمد بن عبد  الحنبلي )و  : تالفتوحي المعروف 
تحقيق972 المنير،  الكوكب  شرح  حماد:  هـ(،  ونزيه  الزحيلي  ن:  محمد  العبيكان،  الثانية   ،مكتبة  الطبعة 

 . 215، ص 4م، ج  1997  -هـ 1418
شعبان،    هو (4) ابن  أو  سيار  بن  المعروف  إبراهيم  المتكلم،  البصري،  ألضبعي،  عباد  بن  الحارث  آل  مولى 

الجاحظ شيخ  وهو  بمسائل،  بالنظام.  وانفرد  القدر  في  تكلم  الجواهر  ،  كتاب  منها:  عدة  مصنفات  وله 
العلم والفهم، وقد  نف  النظام ممنواألعراض، وكتاب الوعيد. قال الذهبي: لم يكن   سقط من   ،كفره جماعة عه 

 غرفة وهو سكران، فمات في سنة بضع وعشرين ومئة. 
 . 541، ص10سير أعالم النبالء، جالذهبي، ؛  97، ص6غداد، جتاريخ ب الخطيب البغدادي، :في ينظر ترجمته

 . 23، ص4، جالفصول في األصولالجصاص،   ؛118، ص2ينظر: أصول السرخسي، ج (5)
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ثم  تبع النظام على هذا القول نفر من المتكل مين
حيــث قــالوا أن  مــا   ،فــي بغــداد  ب1 

لح  جرى بين الص حابة لم يكن على وجه االحتجاج بالقياس وإن ما كــان علــى وجــه الصــ 

 .والتوسأ بين الخصوم

ا ال يخفى فساده على من   تأمل أدنى تأمل فيما نقل عن الص حابة فــي هــذا وهذا مم 

 .ب2 الباب

ثم  جاء بعدهم داود األصفهاني
فأبطل العمــل بالقيــاس وقــال القيــاس ال يكــون   ،ب3 

واهر  وروى  ة وال يجوز العمل به في أحكام الش رع وتابعه على ذلك أصحاب الظــ  حج 

 .ب4 ء عليهمبعضهم هذا المذهب عن قتادة ومسروق وابن سيرين وهو افترا

 أقسام نفاة القيا( وأدلتهم  :المطلب األول .2.2.1

أربعــة   إلــىيمكن تقسيم نفاة القيــاس تبعــا لمــوقفهم مــن االحتجــاج بــدالئل العقــل   

 :أقسام

أن دالئل العقل ال تصلح لمعرفــة شــيء مــن أمــور الــد ين   إلىذهبوا    :القسم األول

 والقياس إعمال لدالئل العقل.  ،بها

رع أصــال وإن كــان   :القسم الثاني ة فــي أحكــام الشــ  قالوا ال يعمــل بالــدالئل العقليــ 

 .يعمل بها في العقليات

 

 اآلمدي،  وجعفر بن مبشر.  ينظر:  وجعفر بن حرب،  أحكامه: أن منهم يحيى االسكافي،ذكر اآلمدي في   (1)
 . 5، ص4ج ،اإلحكام في أصول األحكام 

 . 64، ص 4، جالفصول في األصول  الجصاص،  ؛119، ص2ينظر: أصول السرخسي، ج (2)
هـ. بالكوفة.    200هو داود بن على بن خلف أبو سليمان البغدادي األصفهاني. إمام أهل الظاهر. ولد سنة    (3)

هـ. وقيل أصله من أصفهان. وقيل إن أمه كانت أصفهانية وكان عراقيا.    270ونشأ ببغداد. وتوفي بها سنة  
زاهدا ورعا  إماما  كان  وغيرهما.  ثور  وأبي  إسحاق  عن  والحديث  العلم  العلم    أخذ  رياسة  إليه  انتهت  ناسكا. 

ترجمته ينظر  ا  :ببغداد.  جالقرشي،  المضيئة،  ص  2لجواهر  الشافعية    ؛420  –  419،  طبقات  السبكي، 
 . 284ج، ص 2الكبرى، 

لى  هؤالء الثالثة أنهم أفتوا مجتهدين رأيهم وقائسين ع  ذكر ابن عبد البر انه ثبت عن أكثر التابعين ومن بينهم (4)
فية نصا لم يجدوا  فيما  البرأ:  ينظر  ،األصول  بن عاصم    أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد   ،بن عبد 

دار ابن الجوزي،    :هـ( جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي األشبال الزهيري، ن463:  تالنمري القرطبي )
ا  العربية  في  الجصاص،    ؛ 61، ص  2م، ج    1994  -هـ    1414األولى،    :لسعودية، طالمملكة  الفصول 

 . 64، ص 4، ج األصول
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رع   :القسم الثالث قالوا ال يعمل بها إال  عند الض رورة وال ضرورة في أحكــام الشــ 

 إلمكان العمل باألصل ال ذي هو استصحاب الحال.

 .ب1 منهوهؤالء ال يرون دليل العقل حجة والقياس   :القسم الرابع

بينمــا اكتفــى اإلمــام  السرخســي  بــذكر األقســام   ،وهذه األقســام ذكرهــا الدبوســي

 .ب2 القصد  إلىالثالثة األولى،وذكر أن القسم الثالث هو أقرب األقول  

 شبي نفاة القيا( والرد عليها  :المطلب الثاني .2.2.2

 شبي نفاة القيا(   :الفرع األول .2.2.2.1

 :الشبهة األولى

لتأييد مذهبهم نصوصا من الكتاب رأوا أن ااهرها يدل على ما أورد نفاة القياس  

   :ذهبوا إليه وهي

 ،  ب3 عليهم{  }أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى  تعإلى:قوله  -1

ألن نصــوص الكتــاب لــو   ،فالقول بالقياس في محل القول بأن الكتاب غيــر كــاف

 .القياس إلىكانت كافية لما احتجنا  

 ب4 }ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي {:إلىقوله تع -2

تكون األحكام كلهــا مســتفادة   ،نزل علينا تبيانا لكل شئ  ولما كان الكتاب الذي

   .والقياس يكون حجة فيما ليس موجودا في الكتاب  ،منه

 ب5 ربهــم يحشــرون{ إلــى}مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيء ثــم   :إلىقوله تع -3

ويستدل بذلك على أن كل األشياء موجودة في الكتاب وال حاجة فــي المصــير 

 الرأي. إلى

فــالقران تضــمن ،ب1 }وال رطــب وال يــابس إال  فــي كتــاب مبــين{  :إلىقوله تع -4

ا في نصه أو داللته أو إشارته  أو في اقتضائه فان لم يوجــد  جميع األحكام  إم 

 

 .  277أصول الفقه، ص  تقويم أدلة  الدبوسي، ينظر:  (1)
 .  119، ص2أصول السرخسي، جينظر:  (2)
 . 51سورة العنكبوت من اآلية  (3)
 . 89من اآلية  :سورة النحل (4)
   .38من اآلية  :سورة األنعام (5)
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"   :قال ابــن حــزم  ،من ذلك شيء فباإلبقاء على األصل المعلوم ثبوته بالكتاب

البتــة فــإي  سم رابــعق إلىليس في الدين إال واجب أو حرام أو مباح وال سبيل 

ال  ي هذه فرع فبطل قولهم وصــح أن أحكــام الــدين كلهــا أصــولهذه أصل وإ

مــا اختلــف النــاس قــأ إال فــي األصــول فــرع فيهــا وكلهــا منصــوص عليــه ف

كالوضوء والصالة والزكاة والحج والحرام من البيوع والحالل منهــا وعقــود 

}قــل ال أجــد فيمــا أوحــي إلــي    تعإلى:قال    ب2 النكاح والطالق وما أشبه ذلك "

قالوا  أن العمل بأصل اإلباحة مما أمــره   ،اآلية  ب3 محرما على طاعم يطعمه{

باالحتجاج به مع عدم وجود الدليل في الكتاب وهذا دليل مستقيم  علــى أصــل 

من قال أن األصل في األشياء اإلباحة  وقــالوا أن بــراءة الذمــة  مقطــوع بهــا 

 ب4 رك  المعلوم المتيقن لنعمل بالمظنون.والقياس مظنون فكيف نت 

ــ  -5  ب5 }ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل هللا فأولئــك هــم الكــافرون{ :إلىقولــه تع

إن  العمل بالقياس هــو حكــم بغيــر مــا    :قالوا  ،ب7 }الفاسقون{  ب6 }الظ المون{

انزل هللا،  وتقديم بين يدي هللا ورسوله فقــد ثبــت أن الرســول صــلى هللا عليــه 

ــال  ــا ق ــن وحــي كم ــان ينطــت إال  ع ــا ك ــلم م ــإلى:وس ــو إال  وحــي  تع }إن ه

 .ب8 يوحى{

 

 

 

 

 . 59من اآلية  :سورة األنعام (1)
ـ(، اإلحكام في أصول  ه456:  تألندلسي القرطبي الظاهري )أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ا  بن حزم، أ  (2)

 . 3، ص  8دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ج  :أحمد محمد شاكر، ن ق:يحقتاألحكام، 
 . 145سورة األنعام: من اآلية (3)
 . 123، ص2ج أصول السرخسي، :ينظر (4)
 . 44من اآلية  :سورة المائدة(5)
   .45من اآلية  :سورة المائدة (6)
      .47من اآلية  :سورة المائدة (7)
 . 4من اآلية   :سورة النجم (8)
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 :الشبهة الثانية

 عليهم أجمعين منها:استدلوا بمرويات وآثار عن بعض الصحابة رضوان هللا  

لــم  حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال:  

يزل بنو إسرائيل على طريقة مستقيمة حتى كثر فيهم أوالد السبايا، فقاسوا مــا لــم يكــن 

   ب1 فضلوا وأضلوابب  ،بما قد كان

 هللا عليه وســلم قــالومنها: حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى  

تعمل هذه األمة برهة بالكتاب ثــم برهــة بالســنة، ثــم برهــة بــالرأي، فــإذا فعلــوا ذلــك ((

 ب2 ضلوابب

 :ومنها

  إيــاكم وأصــحاب الــرأي فــإنهم أعــداء   :قول عمر ابن الخطاب رضــي هللا عنــه

 ب3 ببالدين، أعيتهم  السنة أن يحفظوها  فقالوا برأيهم  فضلوا وأضلوا

 :ومنها

 

إنما هلكت بنو  : )) صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  :أبي هريرة رضي هللا عنه قالاخرج الدار قطني عن   (1)
س أبناء  المولدون  فيهم  حدث  حينما  الرأي،إسرائيل  فوضعوا  األمم،  كتاب  فضلوا  بايا  قطني،  الدار  سنن   .))

ء السوء،  التحذير من علما  :وروى مثله البزار في كشف األستار، باب  ؛ 257، ص 5، ج4281:  النوادر، رقم
 . 241، ص1، ج122:؛ سنن الدارمي، التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب، رقم96، ص1، ج166: رقم

جامع بيان العلم، باب ما  وابن عبد البر في   ؛240ص  ،10، ج5856أبو يعلى، مسند أبي هريرة، رقم:  رواه  (2)
القول في دين هللا، رقم:   وعبد الحق اإلشبيلي في األحكام الكبرى،   ؛ 1039ص  ،  2ج   ،1998جاء في ذم 
وفيه عثمان بن عبد    :179ص1قال في مجمع الزوائد، ج  .116ص  ،1باب في الرأي والقياس وذم البدع، ج
 الرحمن الزهري، متفق على ضعفه.  

النوادر، (3) كتاب  قطني،  الدار  المدخل  و   ؛265، ص5ج  ، 4280  : رقم  أخرجه  في  بمعناه  السنن    إلى البيهقي 
رقم:   رقم:    ؛191-190، ص 213الكبرى  العلم  بيان  جامع  في  البر  عبد  أبن  ، ص  2ج  ، 2004وأخرجه 

1042 . 
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قــول النبــي صــلى هللا عليــه وســلم   مــن فســر القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن 

 .ب1 الناربب

 :الشبهة الثالثة

حيث الد ليل ومنها من حيــث من المعقول حيث استدلوا بأنواع من الكالم منها من  

 المدلول.

والشــبهة تكــون   إن القياس دليل فيه شبهة،  :أما ما استدلوا به من حيث الدليل فهو 

وال هــو  ،ألن الوصف الذي تعدى به الحكم ليس هــو مــن المنصــوص عليــهفي أصله،  

فتعيين هذا الوصف من بين ســائر   ،الثابت بإشارة النص وال بداللة النص وال بمقتضاه

والحكم الثابــت بــه مــن إيجــاب أو إســقاط أو   صاف بالرأي ال ينفك أن يكون شبهة،ألو ا

 بطريــت إلىوال وجه إلثبات ما هو حت هللا تع  وحده،  إلىتحليل أو تحريم هو حت أهلل تع

متصٌف بصفات الكمال والقدرة فهو مستغن بقدرته عن إثبــات ومن له الحت    ،فيه شبهة

 .حقه بما فيه شبهة

حت هلل بغير إذنهف وأن هللا سبحانه قادر : أن القياس هو تصرف فيما هو  تلضبياب  

فإن القيــاس ال  ،على تحريم الشيء بالنص وتبيان األحكام الشرعية بطريت ال شبهة فيه

فلــم يجــز إثبــات التحــريم بمــا فيــه  ،وهــذا باعتبــار أصــله،يوجــب العلــم قطعــا باالتفاق

 ب2 .شبهة

إن الحكــم الشــرعي هــو طاعــة هللا   :حيــث المــدلول فهــو وأما ما اســتدلوا بــه مــن  

فال يجوز إثبات أصل   إلىوال دخل للرأي في أثبات ما هو طاعة هلل تع  ،إلىسبحانه وتع

فــال   ،االبــتالءه  والتعبــد طريقــ   ،إاهار العبودية واالنقيادالطاعة هي:  ف  ،العبادة بالقياس

الشــرعية مــا ال يــدرك بــالرأي   من األحكــام  ويدل على ذلك أن  .مبناه على الرأييكون  

وســائر المقــادير   ،كأعــداد الركعــات فــي الصــالة  األحكام الشــرعيةمثل مقادير    ،أصال

 

((. كتاب تفسير القرآن، باب ما ن النارمن قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده م: ))أخرجه الترمذي بلفظ (1)
ورواه النسائي   هذا حديث حسن صحيح،  :وقال  ،49، ص5ج  ،2950رقم    ،يهجاء في الذي يفسر القرآن برأ

ورواه    ؛ 30ص ،  5ج  ، 8030كتاب فضائل القران، باب من قال في القران بغير علم، رقم:  في السنن الكبرى  
 .  233، ص1، ج2069 :احمد في المسند برقم

 . 122، ص2أصول السرخسي، ج :ينظر (2)
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ومنه مــا هــو بخــالف مقتضــى العقــل   ،إدراكها  ية والعبادات التي ال يمكن للعقلالشرع

بخالف أمر الحرب وما هــو   ،مبالرأي فيه عمال بالجهالة ال بالعل  فيكون العمل  ،والرأي

ألن  ،األصل فيه غيــر ممكــن  إلىمن حقوق العباد وقيم المتلفات ونحوهما فإن الرجوع  

 إلــىفيعتبر فيه الوسع ليتيسر علــيهم الوصــول  حقوق العباد مما يدرك بالعقل أو الحس  

 مقاصدهم.

مــن أمــر القبلــة أو الســفر أو بمحــاذاة  ،وكــذلك كــل مــا  يــدرك بــالحس أو العقــل

الكواكب ونحوهما فاألصل فيه معرفة جهات أقاليم األرض وهو من حقوق العبادف وما 

فإعمال الــرأي فيــه يكــون  ،يدرك بالحس و به يثبت علم اليقين كما ثبت بالكتاب والسنة

في معنى العمل بما ال شبهة فــي أصــله كالمحسوســة ثــم إن الضــرورة فــي هــذا الحــال 

 ب1 دليل شرعي من طريت آخر. تتطلب جواز العمل بالرأي فيه لعدم

 الرد على شبي نفاة القيا(  :الفرع الثاني .2.2.2.2

 :الرد على الشبهة األولى

 ب2 }ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي {  :إلىقوله تع .1

وهــذا   ،يتعلت بــالمعنى دون اللفــظألنه    ،ومعنى اآلية أن التبيان في معنى الكتاب 

فيكــون الــنص   ،الثابت بالقياس ثابتا بمعنى الــنصفالحكم    ،الدليل حجة عليهم وليس لهم

 .داال على حكم المقيس بطريت التبيان الذي هو البيان

 ب3 }أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم{  تعإلى:قوله  .2

ليس فيه ما يدل على نفي القيــاس ألن أهــل العلــم ممــن قــال بالقيــاس ال يجيــزون 

لســنة دفع النصــوص ســواء كــان الــنص ثابتــا فــي القــران أو فــي ااستعمال القياس في  

 وال يجوز القياس في مخالفة أال جماع    المتواترة أو بأخبار اآلحاد،

 ب4 }وال رطب وال يابس إال  في كتاب مبين{  :إلىقوله تع .3

 

 . 123، ص2أصول السرخسي، ج :ينظر (1)
 . 89من اآلية  :سورة النحل (2)
 .51من اآلية   :سورة العنكبوت (3)
 . 59من اآلية  :سورة األنعام (4)
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ألن العمــل بالقيــاس هــو    ، وهذا النص أيضا ليس فيه داللة على نفــي القيــاس    

وإعمــال للمعنــى    ، عمل بالكتاب، فالقياس هو إعمال للفظ الكتاب فــي المقــيس عليــه 

 . في المقيس 

 ب1 ربهم يحشرون{ إلى}ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم    :إلىقوله تع .4

ألن مثبتي القياس ال يحرمون شــيئا ممــا   ،القياساآلية ال داللة فيها على نفي  هذه  

 .ألنهم ال يجيزون القياس في مقابلة النص  ،في األرض بطريت القياس

 ب2 }ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل هللا فأولئــك هــم الكــافرون{ :إلىقولــه تعــ  .5

 ب4 }الفاسقون{  ب3 }الظ المون{

حكم بداللة الكتاب والسنة بل هو    ،أن العمل بالقياس ليس حكما بغير ما أنزل هللا  

فالقياس كاشــف للحكــم ال منشــئا  ،فرع يشبهه في العلة إلىٌل لحكم المنصوص عليه ونق

 .له

   :الرد على الشبهة الثانية

 ،ما احتج به نفاة القياس من آثار معارض بما هو أصح منه إسناد وأوضــح داللــة

وقــد  ،فقد تبين من خالل تخريج اآلثار التي احتج بها نفاة القيــاس أنهــا ضــعيفة اإلســناد

فكيــف يتــرك القــوي ويعمــل   ،ثبت عن الصحابة رضوان هللا عليهم أنهم عملوا بالقياس

 ؟  بالضعيف

ومنــاارتهم فيهمــا  ،ومســألة العــول  ،فمن ذلك ما اشتهر في ميراث ذوي األرحام

 .واستداللهم بالقياسبالرأي 

فقــد تكلــم كــل واحــد مــن   ،وكذلك ما ثبت عــنهم أنهــم تشــاوروا فــي أمــر الخالفــة

ثم استقر األمر على ما قاله عمر بن الخطاب رضــي هللا عنــه بطريــت   ،الصحابة برأيه

" أال ترضــون ألمــر دنيــاكم بمــن رضــي بــه   :القياس والرأي فقد قــال رضــي هللا عنــه

 

 . 38من اآلية  :سورة األنعام (1)
 . 44من اآلية  :سورة المائدة (2)
 . 45ة من اآلي :سورة المائدة (3)
 . 47ة اآلي من :سورة المائدة (4)
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ومعلوم أن أمر الخالفــة مــن أهــم األمــور  ،فاتفقوا على رأيه ب1 رسول هللا ألمر دينكم "

 .التي يترتب عليها أحكام الشرع وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بالقياس

وكذلك مشاورة  الصحابة رضي هللا عنهم لعلي بن أبي طالب رضي اله عنه في 

وإذا   ،ر هذى" إذا شرب سكر وإذا سك  :فقد قال علي رضي هللا عنه  ،حد شارب الخمر

وقــد كــان شــارب   ب2 وإذا افترى وجب عليه حد المفترين" ثمانون جلدة "  ،هذى افترى

فأخــذوا برأيــه واتفقــوا  ،الخمر يجلد في زمن النبي صلى هللا عليــه وســلم أربعــين جلــدة

 .ب3 عليه وهو قياس  الشرب على القذف 

حابة االجتهــاد   :قال اإلمام الغزالي رحمه هللا  ا بــالقواطع مــن جميــع الصــ  " أن ا بي نــ 

أي، والس كوت عن القــائلين بــه، وثبــت ذلــك بــالت واتر فــي وقــائع مشــهورة،  والقول بالر 

عمــر  إلــىكميراث الجد ، واإلخوة، وتعيين اإلمــام بالبيعــة، وجمــع المصــحف، والعهــد 

وايــات صــحيحة ال ينكرهــا بالخالفة، وما لم يتواتر كذلك فقد صح  من آحــاد الوقــائع بر

ة ما أ أيأحدٌ من األم   .ب4 " ورث علما ضروري ا بقولهم بالر 

العمــل بــالرأي عنــد   إلىوالمصير    ،وقد انعقد اإلجماع على  جواز العمل بالقياس

وهــذا اإلجمــاع العملــي مــنهم يحكــم بقطعيتــه  ،عــدم الــنص وعنــد عــدم مخالفتــه النص

وحرمة مخالفته ولــو وســكوت بعــض الصــحابة ال يقــدح فــي هــذا اإلجمــاع ألن الــذين 

 

،  74ص   ،2ج   ،777  :، والنسائي في سننه، رقم21، ص1، ج133  : احمد في المسند بلفظ آخر، رقمأخرجه   (1)
له قال  : واللفظ  عنه  ابن مسعود رضي هللا  عبد هللا  ) عن  قالت  :  عليه وسلم  قبض رسول هللا صلى هللا  لما 

 م قد أمرهللا عليه وسلصلى  ول هللا  ألستم تعلمون أن رس  :فأتاهم عمر فقال  أألنصار: منا أمير ومنكم أمير،
(، صححه  نعوذ باهلل أن نتقدم أبا بكر)  : ؟ قالوافأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بك؟  أن يصلي بالناس  أبا بكر

رقم المستدرك،  في  ج4423  : الحاكم  ج    ،70، ص3،  الفتح،  في  الحافظ  وقال  الذهبي،  ، ص  12ووافقه 
 إسناده حسن.  : 159

،  4، ج3344  : ، والدار قطني في سننه، رقم137، ص 5، ج5269:ى، رقمأخرجه النسائي في السنن الكبر   (2)
 . 417، ص4، ج8132، وصححه الحكم ولم يخرجه، المستدرك، رقم: 211ص

 . 135، ص 2أصول السرخسي، ج :ينظر (3)
 . 29الغزالي، المستصفى، ص  ينظر: (4)
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فــي ذلــك:  :قال عبــد العزيــز البخــاري رحمــه هللا   ،سكتوا منهم ليسوا من أهل االجتهاد  

 .ب1 يقدح سكوتهم في قطعي ة اإلجماع  وال ذين سكتوا لم يكونوا من أهل االجتهاد فال 

بالقاطع يفيــد القطــع المركــب فــال  ونقل القاطع ،فهو إجماع قطعي منقول بالتواتر

حجية القياس لما ذكرناه أنــه مجمــع عليــه وهللا أعلــم بالصــواب مجال لالعتراض على  

 .واليه المرجع والمآب

 

   :الرد على الشبهة الثالثة

ويفيــد العمــل   ،فإن الظن يجب به العمــل  ،بالقياس وإن كان انيا  حكم الثابت  ال -1

  .ال العلم

قولهم أن القياس تصرف في حت هللا بغيــر إذنــه يُجــاب عنــه بــأن هللا ســبحانه  -2

فيكون القياس تصرف   ب2 أذن بالقياس في قوله }فاعتبروا يا أولي األبصار {

 .في حت هللا بإذنه

ى أن الشرع جــوز لنــا العمــل بــالظن لتحصــيل المنــافع الدنيويــة واإلقــدام علــ  -3

كالتجــارة  ،اء على ما يوجــب العلــم اليقينــيالمباحات بغالب الرأي من غير بن 

قــال شــمس األئمــة السرخســي رحمــه هللا فــي   ،والسفر والمحاربة ونحو ذلــك

لمتلفات واعتقاد المعروف فــي الن فقــات والمتعــة فــإن "وكذلك تقويم ا  :أصوله

ة  أي جــائز فكــان ذلــك عمــل  بالحجــ  ذلك منصوص عليه ثم  اإلقدام عليه بــالر 

ة فــي األصــل ولكنــه دون الث ابــت  فتبين أن القياس من نوع العمل بما هو حجــ 

 .ب3 من الحكم بالن ص  فال يصار إليه إال  في وضع ال يوجد فيه نص"  

  

 

 . 281، ص 3كشف أسرار البزدوي، جعبد العزيز البخاري،  :ينظر (1)
 . 2من اآلية   :سورة الحشر(2)
 .140، ص 2أصول السرخسي، ج (3)
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 الثالث: حجية القيا( عند السرسسي  المطلب .2.2.3

 

بالكتــاب لمــذهب الجمهــور فــي إثبــات القيــاس    احتج اإلمام السرخسي رحمــه هللا 

 :وفيما يلي بيان لما أورده من أدلة  ،والسنة والمعقول

 أدلة الكتال    :أوال

 ب1 }فاعتبروا يا أولي األبصار{  :إلىقوله تع -1

 ،نظيره إلىأن االعتبار في اللغة هو رد حكم الشيء  :وجه الداللة

وهــذا هــو حــد ،بــه فــي التقدير  هرت هذا الثوب بهذا الثــوب أي ســويت اعتب   :يقول الرجل

 .ب2 القياس

 .بان االعتبار هو التأمل والتفكر فيما حل بالقرون الماضية  :ونوقأ

بــل ليعتبــر بمــا حــل بهــم ويقــيس  بان التفكر غير مأمور به لعينه،  :ب3 رحمه هللا وأجاب  

 ب4 .حاله بحالهم

سول و  إلى}ولو رد وه  :إلىقوله تع  -2 ذين يســتنبطونه  إلىالر  أولي األمر منهم لعلمه الــ 

 ب5 منهم{

استخراج المعنــى مــن المنصــوص بــالرأي وأولــو أن االستنباط هو    :وجه الداللة

األمر هــم العلمــاء  وقيــل هــم أمــراء الســرايا، واألول أاهــر فــإن أمــراء الســرايا إنمــا 

ا أن  أي إمــ  يستنبطون بالرأي إذا كــانوا علمــاء واســتنباط المعنــى مــن المنصــوص بــالر 

ينــة القلــب نظائره وهو عين القياس أو ليحصل بــه طمأن   إلىيكون مطلوبا لتعدية حكمه  

ــه ثبــت الحكــم فــي  ذي ألجل ــ  ــى المعنــى ال ــالوقوف عل وطمأنينــة القلــب إن مــا تحصــل ب

 ب6 المنصوص.

 

 . 2من اآلية  :سورة الحشر (1)
 . 125ص  ،2أصول السرخسي، جينظر:  (2)
 . سوف يتكرر ذكر هذه العبارة والمقصود اإلمام السرخسي رحمه هللا (3)
 . 125ص  ،2أصول السرخسي، ج :ينظر (4)
 . 83من اآلية  :سورة النساء (5)
 .  128، ص2أصول السرخسي، ج :ينظر (6)



75 
 

 ب1 بأن القياس ال يوجب العلم والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب  ونوقأ:

اهر علــى وجــه   :أجاب رحمه هللا  بأن االجتهاد يحصل بــه  العلــم مــن طريــت الظــ 

ا هــو الحــت باجتهــاده ال محالــة فهــو نظيــر قولــه يطمئن به القلب  وإن كان ال يدرك مــ 

 .ب3 فإن المراد به العلم من حيث الظ اهر  ب2 }فإن علمتموهن مؤمنات{  تعإلى:

سول{ إلى}فإن تنازعتم في شيء فرد وه    تعإلى:قوله   -1  ب4 هللا والر 

جوع إليه عند المنازعة وفيه   :وجه الداللة بيان أن المراد به القياس الص حيح والر 

سول جوع إليه يكون بأمر هللا وأمر الر   .أن الر 

جوع    :ونوقأ بأن  .نصوص الكتاب والس نة إلىالمراد هو الر 

وإنمــا يقــع  ،بأن التنازع قلما يقع فيما فيه نص من كتاب أو سنة:وأجاب رحمه هللا 

الكتاب والسنة بطريــت  إلىعند عدم وجود النص الصريح، وأن المراد هو األمر بالرد 

 ب5 .إعمال الرأي وهذا هو القياس إلىلتأمل فيما هو مثل ذلك وذلك يحتاج  ا

 السنة  األدلة من    :ثانيا

ذكر اإلمام السرخسي أن اإلخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وســلم فــي إثبــات 

 :منها ما يلي  القياس أكثر من أن تحصى،

أحاديــث كثيــرة منهــا مــا أنه صلى هللا عليه وسلم علــم أصــحابه المقايســة فــي   -1

وم  أرأيــت  روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال لعمر حين سأله عن القبلة في حالــة الصــ 

 ب6 بلو تمضمضت بماء ثم  مججته أكان يضرك

 

   .نفس المصدرينظر:   (1)
 . 10من اآلية  :سورة الممتحنة (2)
 .  129ص ،2أصول السرخسي، ج :ينظر (3)
 . 59من اآلية  سورة النساء: (4)
 . 129ص ،2أصول السرخسي، ج :ينظر (5)
رقم   (6) عنه،  عمر رضي هللا  مسند  في  أحمد  نحوه  رقم225ص  ،1ج  ، 138أخرج  ؛  319، ص1ج  ،372: ، 

رقم الكبرى،  السنن  في  منكر  293، ص3، ج3036:والنسائي  السنن، ؛  وقال: حديث  في  دود  أبو    وأخرجه 
  ، 1724:الرخصة في القبلة للصائم، برقم  :وأخرجه الدرامي في سننه، باب  ؛2387: برقم  القبلة للصائم،  :باب
 ووافقه الذهبي. وصححه  ،596، ص 1ج كتاب الصوم،، والحاكم في المستدرك، 22، ص2ج
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أرأيــت لــو كــان علــى أبيــك ديــن أكنــت   :للخثعميــة :وقوله صلى هللا عليــه وســلم

 .ب1 بتقضينه فقالت نعم قال فدين هللا أحت

أي  :الداللةوجه    ب2 أن في الحديث تعلــيم المقايســة وبيــان لهــا بطريــت إعمــال الــر 

 .ب3 إن ه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صالةب   :وقوله صلى هللا عليه وسلم للمستحاضة

كــان يعلــم    عليــه وســلمذكرهــا أنــه صــلى هللا   في األحاديــث الســابت  :وجه الداللة

 .أصحابه المقايسة من خالل إلحاق النظير بالنظير

ة  -2  إنها ليست بنجسة ألن هــا مــن الطــوافين  :قوله صلى هللا عليه وسلم  عن الهر 

 ب4 بعليكم والطوافات

ذي هــو مــؤثر فــي الحكــم   :وجه الداللة أنه صلى هللا عليه وسلم ذكر  الوصــف الــ 

فــإن الطــواف مــؤثر فــي معنــى الت خفيــف ودفــع صــفة الن جاســة ألجــل عمــوم البلــوى 

أي كما علمنا أحكام الش رع ومعلوم أنــه  والضرورة فظهر أنه علمنا القياس والعمل بالر 

 

صوم،  (1) وعليه  مات  من  باب  الصوم،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  نحوه  في  1953برقم:    اخرج  ومسلم   ،
أن امرأة   :، كالهما عن ابن عباس رضي هللا عنه2749  :برقم  قضاء الصيام عن الميت،  :الصحيح، باب

يها )أرأيت لو كان على:  فقال  ،وعليها صوم شهر  إن أمي ماتت،  : أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت
 واللفظ لمسلم.   فدين هللا أحق بالقضاء (: ( قال ،دين أكنت تقضينه(. قالت نعم

 . 130ص  ، 2 أصول السرخسي، ج :أنظر (2)
، ومسلم في الصحيح، كتاب  228  :باب غسل الدم، برقم  الوضوء،  :في الصحيح نحوه، كتابأخرج البخاري   (3)

جاءت   :، رواية البخاري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت779 :الحيض، باب المستحاضة برقم
أفأدع    يا رسول هللا إني امرأة أستحاض فال أطهر،  :النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالت  إلى فاطمة ابنة حبيش  

فقالصالة وسلما؟  عليه  )صلى هللا  حيضتك  (ل رسول هللا  أقبلت  فإذا  بحيض،  وليس  عرق  ذلك  إنما  ))ال   :
ثم توضئي لكل صالة حتى    : وقال أبي  :(( قال هشامأدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي  وإذافدعي الصالة،  

 يجيء ذلك الوقت. 
، والترمذي في السنن،  19ص   ،1، ج75رقم    نحوه في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة،أخرج أبو داود    (4)

رقم   الهرة،  سؤر  في  جاء  ما  باب  الطهارة،  ج92كتاب  في  154، ص  1،  وأحمد  صحيح.  حسن  وقال   ،
  ، 1، ج567المستدرك للحاكم، رقم  ووافقه الذهبي    ، وصححه الحاكم،303ص    ،5، ج22581المسند، برقم  

 . 263ص
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علمنا ذلك لنعمــل بــه فيمــا ال   ما علمنا ذلك لنعمل به في معارضة الن صوص فعرفنا أنه

 .ب1 نص فيه

ه قــال لمعــاذ رضــي هللا عنــه حــين   -1 أنه عليه الص الة والس الم أمر أصحابه بــذلك فإنــ 

اليمن  بم تقضي قــال بكتــاب هللا قــال فــإن لــم تجــد فــي كتــاب هللا قــال بســنة   إلىوجهه  

ذي وفــت  رسول هللا قال فإن لم تجد في سنة رسول هللا قال اجتهد رأيي قــال الحمــدهلل الــ 

وقال ألبي موسى رضي هللا عنه حــين وجهــه ،ب2 برسول رسوله لما يرضى به رسوله

 .ب3 بفبسنة رسول هللا فإن لم تجد فاجتهد رأيكاليمن  اقض بكتاب هللا فإن لم تجد   إلى

وقال لعمرو بن العاص رضي هللا عنه اقض بــين هــذين قــال: علــى مــاذا أقضــي 

ــال ــنة :فق ــك حس ــك عشــر حســنات وإن أخطــأت فل ــدت فأصــبت فل ك إن اجته ــ  على أن

 .ب4 واحدةب

أي فيما ال نص فيــه مــدركا مــن مــدارك أحكــام   :وجه الداللة لو لم يكن اجتهاد الر 

الم كــان و   الش رع لما أمر به رسول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بحضــرته أنــه عليــه الســ 

يشاور أصحابه في أمور الحرب تارة وفي أحكام الش رع تارة أال ترى أنه شاورهم في 

ى أشــار ، وشاورهم فب5 أمر األذان والقصة فيه معروفة ي مفاداة األسارى يوم بــدر حتــ 

أبو بكر رضي هللا عنه عليه بالفداء وأشار عمــر رضــي هللا عنــه بالقتــل فاستحســن مــا 

 

 . 131ص  ،2ينظر: أصول السرخسي، ج (1)
أبو (2) برقم    أخرجه  القضاء،  في  الرأي  اجتهاد  باب  األقضية،  كتاب  سننه،  والترمذي3594داود في  كتاب    :، 

القاضي كيف يقضي؟  برقم  األحكام، باب ما جاء ف   ث ال نعرفه إال من هذا الوجه، حدي  :وقال،  1328ي 
ابن الملقن  هذا حديث ساقط، وقال    :417، ص7وليس إسناده عندي بمتصل. وقال ابن حزم في اإلحكام، ج

 إجماع أهل النقل.حديث ضعيف ب : 534، ص9في البدر المنير، ج
 .أبي موسى إلىثم ذكر رسالة عمر  هذا إنما ورد عن عمر، :221قال الزركشي في المعتبر، ص (3)
،  205ص  ،4، ج17858أخرج احمد نحوه في المسند من حديث عمرو ابن العاص رضي هللا عنه، رقم:   (4)

 ، وصححه وتعقبه الذهبي  99، ص 4ج درك،والحاكم في المست
 ومسلم في الصحيح، كتاب الصالة،،  604:برقم  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب األذن باب بدء األذن،  (5)

األذن،  بدء  قال 863برقم:  باب  انه  عمر  ابن  هللا  عبد  عن  كالهما  المدينة    :،  قدموا  حين  المسلمون  كان 
تخذوا ناقوسا  فقال بعضهم: أ  فتكلموا يوما ب في ذلك،  فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد،  يجتمعون،

أوال تبعثون رجال ينادي بالصالة. قال    :قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر  :مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم
 (  يا بالل قم فنادي بالصالةوسلم:) رسول هللا صلى هللا عليه 
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أن فــي المشــورة   :وجــه الداللــة،  ب1 رأي أبي بكــر  إلىثم  مال    ،أشار به كل واحد منهما

 .إعمال للرأي

}لــوال كتــاب مــن   :بقولهونوقأ بأن هللا سبحانه عاتب نبيه صلى هللا عليه وسلم   

 اآلية ولو كان مستحسنا لما عوتبوا عليه  ب2 هللا سبت لمسكم فيما أخذتم{

أن العتاب لم يكن في المشورة بل كان فيما فيه نص وهو قوله   :وأجاب رحمه هللا 

 ب3 }لمسكم فيما أخذتم{  :إلىتع

  

 

أ (1) في  الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه رضي هللا عنهم  بألفاظ مختلفةمشاورة  بدر وردت    ،سرى وقعة 
وأقربها لما ذكره األمام السرخسي رحمه هللا ما رواه أحمد في المسند من حديث عبد هللا ابن مسعود رضي هللا  

 . 131، ص 2أصول السرخسي، ج :، ينظر177، ص 10، والطبراني في الكبير، ج383، ص1عنه، ج
 . 6سورة األنفال: من اآلية  (2)
 . 6سورة األنفال: من اآلية  (3)
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 عمل الصحابة    :ثالثا

ومــن األدلــة التــي أوردهــا اإلمــام السرخســي علــى حجيــة القيــاس مــا ورد عــن 

الصحابة من آثار، فمن ذلك:  أن النبي صلى هللا عليــه وســلم لمــا تــرك أصــحابه علــى 

أن استقر األمر على مــا   إلىالمشاورة بعده في أمر الخالفة أدلى  كل واحد منهم برأيه  

أال ترضون ألمر دنياكم بمن رضي بــه رســول هللا   :قاله عمر بطريت المقايسة والرأي

الة    -ب1 صلى هللا عليه وسلم ألمر دينكم   وات فقــوا علــى رأيــه وأمــر   -يعني اإلمامة للصــ 

ريــت الخالفة من أهم ما يترت ب عليه أحكام الش رع وقد ات فقوا على جواز العمــل فيــه بط

 .  القياس

فإن رسول هللا صــلى هللا عليــه وســلم   ،ونوقأ أن هذا  إن كان قياسا فهو منتقضٌ 

اس حمن بن عوف ليصل ي بالنــ  ولــم يكــن ذلــك دليــل كونــه خليفــة  ب2 قد استخلف عبد الر 

 .ب3 بعده

االستدالل على وجــه ال يــرد  إلىأن عمر رضي هللا عنه أشار  :وأجاب رحمه هللا 

عليه هذا الن قض حيث أنه في حال توفر الص حابة وحضــور جمــاعتهم ووقــوع الحاجــة 

اس بعــدما راجعــوه فــي ذلــك وســموا لــه   إلى االستخالف خص أبا بكر بأن يصــل ي بالنــ 

غيره كل هذا قد صار معلوما بإشارة كالمه وإن لم ينص عليه ولم يوجد ذلك فــي حــت 

حمن    .ب4 وال في حت غيرهعبد الر 

 

  .سبق تخريجه (1)
  ، عن 979: روى مسلم في الصحيح، كتاب الصالة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر اإلمام، برقم (2)

فجر فقدم الصحابة رضي  أن النبي صلى هللا عليه وسلم تأخر عن صالة الالمغيرة ابن شعبة رضي هللا عنه  
عنه   بن عوف رضي هللا  الرحمن  عبد  عنهم  ذلك  هللا  على  عليه وسلم  النبي صلى هللا  لهم، وأقرهم  فصلى 

 وصلى خلفه. 
 . 132، ص2ينظر: أصول السرخسي، ج (3)
 .نفس المصدرينظر:  (4)
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أي في المسائل ال تخفى فقد  تكلموا في مســألة الجــد مــع   ،ومحاجة الصحابة  بالر 

وقــد ب2 وشبهه بعضهم بواد يتشعب منه نهــر وبعضــهم بشــجرة تنبــت غصــنا    ب1 اإلخوة

واختلفوا في العول وفي الت شريك فقال كــل واحــد مــنهم فيــه ، ب3 بينا ذلك في فروع الفقه

أي وبالرأي اعترضوا على قول عمر رضي هللا عنه في عدم الت شريك حــين قــالوا  بالر 

فعرفنــا أنهــم كــانوا مجمعــين   ب4 الت شــريك  إلــىهب أن أبانا كان حمارا حت ى رجع عمر  

ة أي فيما ال نص فيه وكفى بإجماعهم حج   .ب5 على جواز العمل بالر 

 .جواز العمل بالرأي من الصحابه فيما ال نص فيه :وجه الداللة

ونوقأ  أن الصحابه رضــي هللا عــنهم أنكــروا العمــل بــالرأي فقــد قــال أبــو بكــر 

 .ب6 برأيــي إلىأي سماء تظلني وأي أرض تقلنــي إذا قلــت فــي كتــاب هللا تعــ   :رضي هللا 

أي  .ب7 وقال عمر رضي هللا عنه إي اكم وأصحاب الر 

أي لكــان بــاطن الخــف أولــى بالمســح  وقال علي  رضي هللا عنه لو كان الد ين بالر 

 .ب8 من ااهره

 

 ، 29مبسوط، جالسرخسي، ال   ينظر:  لجد مع اإلخوة في الميراث،اختلف الصحابة رضي هللا عنهم في مسألة ا (1)
القرطبي  ؛180ص أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الوليد محمد  أبو  رشد،  الحفيد)  ابن  رشد  بابن  :  تالشهير 

؛    131ص  ، 4، ج2004  -هـ  1425القاهرة،    –هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ن: دار الحديث  595
ـ(، األشباه واالنظائر على مذهب أبي حنيفة ه970:  تإبراهيم بن محمد، المصري )بن نجيم، زين الدين بن  ا

العلمية، بيروت   الكتب  الشيخ زكريا عميرات، ن: دار    -هـ    1419لبنان، ط: األولى،    –النعمان، تحقيق: 
  هـ(، نيل االوطار، 1250:  تمحمد بن عبد هللا اليمني )محمد بن علي بن    الشوكاني،؛    349، صم  1999

 . 69، ص6م، ج1993  -هـ  1413دار الحديث، مصر، ط: األولى، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ن: 
الخ، وتشبه زيد بن ثابت رضي هللا عنه له بشجرة .رضي هللا عنه الجد بسيل فانشعبت منه شعبة.. يتشبيه عل (2)

 وصححه ووافقه الذهبي.، 377ص ،4أخرجه الحاكم في المستدرك، ج :.الخ .تنبت غصنا.
 . 156، ص29المبسوط، جالسرخسي،  ينظر: (3)
المنير، ج (4) البدر  الطحاوي في  ابن الملقن عن  ، والحاكم عن زيد ابن ثابت رضي هللا عنه  234ص  ،7نقله 

حمارا،)  :قال كان  أباهم  أن  قربا...(  األب  مازادهم  هبوا  المستدرك،  إال    ، 374ص  ، 4، ج7969  :رقم  في 
 ووافقه الذهبي.   وصححه

 . 132ص  ،2السرخسي، جأنظر أصول   (5)
 . 136، ص 6أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه، ج (6)
  .تقدم تخريجه (7)
 .289، ص 13وابن حجر في الفتح، ج  ؛63، ص1، ج162أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، رقم:  (8)
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 .ب1 وقال ابن مسعود رضي هللا عنه إي اكم وأرأيت

أي عن أبي بكر رضي هللا عنــه فهــو أشــهر مــن   :وأجاب رحمه هللا  أما القول بالر 

أن يمكن إنكاره ألن ه قال في الكاللة أقول قوال برأيي فإن يــك صــوابا فمــن هللا وإن يــك 

 .ب2 خطأ فمني ومن الش يطان

واية فقال في بعضها إذا قلت في كتاب هللا تع  إلىوما رووا عنه قد اختلفت فيه الر 

 .ب3 بخالف ما أراد هللا 

أي فيما فيه نص بخالف الن ص وهــذا ال  ولئن ثبت ما رووا فإن ما استبعد قوله بالر 

 .يجوز منه وال من غيره وال يظن  به

مس وبهــذا  يتبــي ن أن  أي أشهر مــن الشــ  وأما عمر رضي هللا عنه فالقول عنه بالر 

أي عند مخالفة الن ص أو   اإلعراض عن الن ص فيما فيــه نــص واالشــتغال مراده بذم الر 

ذي فيــه موافقــة هــوى الــن فس و  أي الــ  نة أن  إلــىبــالر  ذلــك أشــار فــي قولــه أعيــتهم الســ 

أما  علي  رضي هللا عنه مشهور فإن  قال اجتمــع رأيــي ورأي عمــر علــى   .ب4 يحفظوها

هات األوالد ثم  رأيت أن أرقهن حرمة بيع أم 
 ب5 

  

 

 تقدم تخريجه  (1)
، كالهما عن الشعبي 223، ص6والبيهقي في السنن الكبرى، ج  ؛365، ص2أخرجه الدارمي في سننه، ج (2)

  ، 3أقول قوال برأيي...الخ. قال الحافظ في التلخيص، ج  : فقال  سئل أبو بكر رضي هللا عنه عن الكاللة،   :قال
 .أنه منقطع :195ص 

 . 430السنن الكبرى ص إلىأخرجه البيهقي في المدخل  (3)
  .تقدم تخريجه (4)
عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر   291، ص7األثر في مصنف عبد الرزاق، ج  (5)

حب  في أمهات األوالد أال يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة، أ
وهذا اإلسناد   :219ص  ،4قال الحافظ في التلخيص، ج  فضحك علي.  :قال.  من رأيك وحدك في الفرقة  هإلي

ينظر الفقه،  كتب  في  معروفة  أألوالد  أمهات  بيع  المسالة  وهذه  األسانيد.  أصح  في    السرخسي،   :معدود 
ج الول130، ص7المبسوط،  أبو  رشد  ابن  )؛  القرطبي  أحمد  بن  محمد  والتحصيل    هـ(، 520:  تيد  البيان 

محمد   د  تحقيق:  المستخرجة،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  ن والشرح  وآخرون،  اإلسالمي،   :حجي  الغرب  دار 
 . 591، ص 18م، ج 1988 -هـ   1408الثانية،  :لبنان، ط –بيروت 
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أي أصل موضوع الش رع وبه نقول وبهذا يتبي ن أن مرا ده بقوله لو كان الد ين بالر 

أي ولهذا ال يجوز إثبات الحكم به ابتداء    .فإن أصل أحكام الش رع غير مبني  على الر 

أي عن ابن مسعود حيث قال في المفوضة  ،ب1 أجتهد رأيي  :وقد اشتهر القول بالر 

ؤال علــى وجــه   ف فيمــا ال فعرفنا أن مراده ذم  الســ  التعنــت بعــدما يتبــي ن الحــت أو الت كلــ 

يحتاج المرء إليه وهو نظير قوله صلى هللا عليه وسلم:  ذروني ما تــركتكم فإن مــا هلــك 

 .ب2 بمن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم

 داللة اإلجماع    :رابعا

فقد قال ابــن   ،حجية القياسوهو من أقوى األدلة التي اعتمد عليه األصوليون في  

ن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطــار األرض شــرقا وغربــا دقيت العيد:" عندي أ

وقد نقل اإلمــام السرخســي رحمــه هللا عــن    ب3 وهذا من أقوى األدلة  "....  قرنا بعد قرن

أن الصحابة كانوا  مجمعين    ب4 اإلمام محمد بن الحسن انه ذكر في بداية  أدب القاضي

أي فنقل كتاب عمر    أبــي موســى الــذي قــال فيــه  اعــرف األمثــال   إلــىعلى العمل بالر 

قــال  لقــد   ثم ذكر عن ابن مسعود رضــي هللا عنــه أنــه  بواألشباه وقس األمور عند ذلك

"فاتضــح بمــا ذكرنــا   :. ثــم قــال السرخســيب5 بأتى علينا زمان لسنا نسأل ولسنا هنالــك

أي في أحكام الش رع"  .ب6 ات فاقهم على العمل بالر 

 

 

نها الرجل يتزوج المرأة، يموت ع  يح، كتاب النكاح، باب ما جاء فيحسن صح  :اخرج بمعناه الترمذي وقال  (1)
وابن ماجه، كتاب النكاح،  ؛3354برقم:  ي سننه، كتاب النكاح،  والنسائي ف  ؛1145قبل أن يفرض لها، برقم: 

 .  86، ص 3، ج1891:رقم
هللا  (2) رسول  بسنن  االقتداء  باب  االعتصام،  كتاب  الصحيح،  في  البخاري  رقم:  أخرج  وسلم،  عليه   صلى هللا 

 ، كالهما عن أبي هريرة رضي هللا عنه. 3321 :ومسلم، كتاب الحج، رقم ؛ 7288
 ، نقال عن ابن دقيق العيد.33، ص7البحر المحيط، ج: الزركشي، أنظر (3)
كتاب أدب القاضي من كتاب المبسوط لإلمام محمد بن الحسن وهو مفقود كما بين ذلك محقق الكتاب أبو   (4)

 وفيه طرف من اآلثار التي ذكرها المصنف. 153، ص6، ينظر: السرخسي، المبسوط، ج3ألوفا ص 
اتفاق أهل العلم،  باب الحكم ب  أخرجه النسائي في سننه، آداب القضاء،  من كالم ابن مسعود رضي هللا عنه، (5)

 . 230، ص 8، ج5397رقم:
 . 133، ص2أصول السرخسي، ج :ينظر (6)
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 داللة العقل    :سامسا

أن التأمل في النصوص الشرعية إلثبات حكم النص في كل موضــع  -1

 .وهو من عمل الراسخين في العلم  ،يعلم أنه مثل المنصوص جائز عقال

ومعلــوم أن لكــل  ،والحــوادث غيــر متناهيــة ،أن النصــوص متناهيــة -2

فــإذا امتنــع   ،من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إســقاط  ،حادثة حكم من أحكام هللا 

 .ب1 أثبات حكم جميع الحوادث بالنصوص تعين إثبات حكمها بالقياس  

 

مما تقرر شرعا  جواز اإلقدام على المباحــات لقصــد تحصــيل المنفعــة  كالســفر  

أي  كــذلك االجتهــاد فــي تعيــين القبلــة واالشــتغالو   ،للت جارة والمحاربة للعدو بغالب الــر 

و كــذلك   ،إقدام من غير بناء على مــا يوجــب اليقــينبالمعالجة لتحصيل صفة البرء هو  

ي الن فقات والمتعــة مــع كونــه  منصوصــا عليــه فــإن تقويم المتلفات واعتقاد المعروف ف

أي جائز فكا ة فاتضــح بــذلك اإلقدام عليه بالر  أن القيــاس مــن نــوع ن ذلــك عمــال بالحجــ 

ة في األصل ولكنه دون الث ابت من الحكم بالن ص  فــال يصــار إليــه إال   العمل بما هو حج 

 ب2 في وضع ال يوجد فيه نظر.

 

 

 

 

 

  

 

 . 139، ص2ينظر: أصول السرخسي، ج (1)
 . 140، ص2أصول السرخسي، ج :ينظر (2)
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 (1)الثالث: تعليل األصولالمبحث   .2.3

 مذاهب العلماء في تعليل االصول وحججهم  :المطلب االول  .2.3.1

   :ذكر اإلمام السرخسي أن للعلماء في تعليل األصول عدة أقوال، وهي

: أن األصول غير معلولة في األصل إال ان يدل الدليل في كل أصــل علــى القول األول

 .ب2 صاحب الميزانلظاهرية على ما نقل  انه معلول وهو مذهب ا

 ،حجتهم أن الحكم في األصل المنصوص عليه ثابت قبل التعليل وذلك بصــيغة الــنصو 

فإذا قلنا أنه ثابت بالتعليل يكون ذلك تغييرا  للحكــم المنصــوص عليــه حتــى يكــون ثابتــا  

وال يجــوز   ،بالعلة التي هي معنى في النص، فيكــون ذلــك بمنزلــة المجــاز مــن الحقيقــة

 ب3 از إال بدليل يدل على هذا المعنى.المج  إلىاالنتقال من المعنى الحقيقي  

أن األصول معلولة ما لم يدل الــدليل علــى المنــع، وهــو مــذهب الكرخــي   :القول الثاني

مــذهب الشــافعي حيــث أن مذهبــه  أن  إلــىعنــه واألقــرب  ب4 علــى مــا نقــل الجصــاص

 البد من دليل يميز ذلك في كل اصل.األصول معلولة في األصل لكن  

القيــاس وجــواز العمــل بــه يجــوز ان أن الدليل الــذي دل علــى صــحة    :وحجتهم 

ألن طريــت التعليــل الــذي هــو الوقــوف علــى معنــى  ،كــل أصــل  تعليل فييكون دليال  لل

النص والوصف الصالح ألن يكون علة موجود في كل أصل، فيكون كل نــص صــالحا  

 للتعليل ما لم يمنع مانع.                       

 ،احــد  أوصــافه ال كــل وصــف منــهأن علة النص هــي   :وحجة الشافعي في ذلك 

رضي هللا عنهم في الفروع سببه اختالفهم في الوصف الذي هو   اختالف الصحابةفإن  

فكل واحد منهم يرى ان العلة ما قالــه،  وهــم متفقــون علــى أن   ،علة من بين االوصاف

 

ويم  تقينظر: أبو زيد الدابوسي،  الواردة من الكتاب والسنة،  التي تدل على االحكام  : النصوصويعني باألصول  (1)
البخاري، كشف االسرار، ؛ عبد العزيز  144، ص2؛ اصول السرخسي، ج301األدلة في أصول الفقه، ص  

دار الكتب العلمية،   :(، كشف االسرار، ن710  :البركات عبد هللا بن أحمد )ت ؛ النسفي، أبي431، ص3ج  
 . 217، ص2ج

 . 895، ص2ج  االصول،ميزان السمرقندي، ينظر:  (2)
 . 144، ص2ينظر: اصول السرخسي، ج (3)
 . 128، ص  4ينظر: الجصاص، الفصول في االصول، ج   (4)
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والمجهول ال يصلح لتعدية الحكــم   ،أحد األوصاف علة مع أن ذلك الوصف غير معلوم

مــن بــين األوصــاف حتــى يجــوز تعديــة   فال بد من دليل لتمييــز الوصــف الصــحيح  ،به

و ال يجوز التعدية بسائر األوصاف التفاق الصــحابة رضــي هللا عــنهم علــى   ،الحكم به

       .  ب1 ذلك 

 األحناف في تعليل االصول وحجتهم  مذهب  :المطلب الثاني .2.3.2

وال بــد   ،مذهب الحنفية كما بينه االمام السرخسي ان األصول معلولة في األصــل

وذكر رحمه هللا اشــتراط علمــاء   .مع هذا من قيام دليل يدل على كونه معلوال  في الحال

وقــد شــرطوا قبــل ذلــك ان يكــون  ،الدليل المميز في تعيين الوصف  ،الحنفية في التعليل

 ،وذلك أن النصوص أما معلولة او غير معلولــة  ،األصل في كل نص معلوال  في الحال

التعليــل فــي كــل نــص وذلــك ال يكــون إال أن   إلــىحتمال للمصير  والبد من رفع هذا اال

ومثــال ذلــك مجهــول الحــال أذا شــهد   في النص على أنه معلول في الحــال،يقوم الدليل  

ولم يجــز الحكــم بظــاهر   ،فشهادته ال تقوم بها الحجة إال بعد ان يقوم الدليل على حريته

وكذلك الدليل الدال في كــل نــص أنــه معلــول مــع  ،الحرية حتى يقوم الدليل على حريته

بقــاء االحتمــال علــى اعتبــار ان الظــاهر مــن النصــوص أن األصــل فيهــا التعليــل مــع 

وما لم يدل الدليل الموجب على أن هذا النص معلول ال يجوز التعليل لتعدية   ،االحتمال

 .ب2 ألن فيه معنى اإللزام  وهو ال يصلح لإللزام  لبقاء االحتمال فيه  ،الفرع إلىالحكم  

 ،مثل احتمال كونــه معلــوال   ،واحتمال كون النص غير معلول ثابت في كل أصل 

والعمل بالمجمــل ال يكــون إال بعــد   ،االحتمال  إلىفيما يرجع    فيكون هذا بمنزلة المجمل

 .هو بيان وكذلك تعليل االصول  ،قيام دليل

 :  ب3 والحاصل في ذلك عدة أمور

 أن األصل في كل نص أنه معلول.  :لاألمر األو 

 .ون هذا النص معلوال  في الحالالبد من وجود دليل مستقل على ك  :األمر الثاني

 

 .  145، ص  2ينظر: اصول السرخسي، ج   (1)
 . 147، ص  2ينظر: اصول السرخسي، ج   (2)
 . 217ص ،2ج النسفي، كشف االسرار، :ينظر (3)
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البد من وجود دليل يميز الوصف من غيره ويبين ان هذا هــو الوصــف   :والثالث

 .الذي يصلح للتعدية دون غيره

 .ان يكون القياس صحيحا  يحتج به  فإذا اجتمعت هذه األمور فال بد 

 طرق تعليل النص    :المطلب الثالث .2.3.3

      :ب1 تعليل النص يعرف بعدة طرق وهي

 .ب2   بيكون دولة بين األغنياء منكمكي ال     تعإلى:نحو قوله   ،النص -1

كقول النبي عليه الصالة والسالم في السمن الــذي وقعــت   ،فحوى النص -2

 بوكلوا ما بقي  وإن كان مائعا  فأريقوه  ،إن كان جامدا  فألقوها وما حولها   :فيه فأرة

 .ب4 انه معلول بعلة مجاورة النجاسة إياه  إلىفإن في هذا إشارة   ب3 

كقوله عليه الصالة والسالم في دم االستحاضــة   ،االستدالل بحكم النص  -3

 .ب5  بانه دم عرق انفجر فتوضئي لكل صالة 

 .ويقصد به اتفاق القائلين بالقياس على كونه معلوال    ،اإلجماع  -4

 ب6 فعند وجود شيء من هذه الطرق في النص يسقأ اعتبار كونه غير معلول.  

 

 

 : شروط القيا( الفصل الثالث  .3

 

 

 .  149، ص2ينظر: اصول السرخسي، ج (1)
   7سورة الحشر: من آية  (2)
انظر (3) داوود  وأبو  والترمذي  البخاري  ج   :رواه  البخاري،  ص2صحيح  عون  314،  والصيد،  الذبائح  كتاب   ،

ج األطعمة،  كتاب  في    ،321ص  ،10المعبود،  تقع  الفأرة  في  جاء  ما  جباب  االحوذي،  تحفة  ،  5السمن. 
 باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن  ، 516ص

 . 149، ص 2اصول السرخسي، ج (4)
تحفة  (5) انظر  صالة  لكل  تتوضأ  المستحاضة  أن  المعنى  حيث  من  ويفيد  اللفظ،  هذا  بغير  مروي  الحديث 

المعبود، باب350ص   ، 1ما جاء في المستحاضة، ج  :االحوذي، باب توضأ لكل صالة  من قال    :؛ وعون 
 .  496، ص1ج

 .149، ص 1اصول السرخسي، ج (6)
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 شروط القيا(  :المبحث االول .3.1

 شروط القيا( عند الجمهور     :المطلب االول .3.1.1

 شروط القيا( عند األحناف    :الثاني  المطلب .3.1.2

 مناقشة االمام السرسسي شروط القيا(    :المبحث الثاني .3.2
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 : شروط القيا(الفصل الثالث .3

 واالحناف مهوراالول: شروط القيا( عند الجالمبحث   .3.1

 المطلب األول : شروط القيا( عند الجمهور .3.1.1

 شروط األصل  :اوال .3.1.1.1

فأنه أن لم يكــن ثابتــا   ،الفرع  إلىلتعديته  أن يكون الحكم ثابتا في األصل   .1

 .الفرع إلىفي األصل ال يمكن نقله  

   .وأما ما كان عقليا اولغويا ال يصلح القياس عليه  ،أن يكن حكما شرعيا   .2

معرفتــه  إلــىألن ما ال يكــون الســبيل   ،ما كان السبيل في معرفته سمعية .3

 .العقليمن قال بالتحسين والتقبيح  خالفا  ل  ،يكون حكما شرعيا  سمعية ال

َ أن يكون حكم .4   .عليه في الكتاب والسنة  ا  منصوص  ا

 :وأما ما ثبت باإلجماع ففيه قوالن .5

اني وأصــحاب الجواز وهو قول ابو اســحاق الشــيرازي وابــن الســمع  :القول األول  

 .الشافعي

ورد ابــن   .ب1 ا  الــنص المجمــع عليــه معروفــ   عدم الجواز مــا لــم يكــن  :والقول الثاني 

 كالنص في اثبــات االحكــام، وكــذالكن اإلجماع  أل  ،ا  هذا ليس صحيح بأن    :السمعاني

 .في الثابت في اإلجماع فإذا جاز في الثابت بالنص جاز  ،القياس

أخــر، وهــو   ألصــلٍ   فرعــا    حكمــه هــو   يكون األصــل المــراد تعديــةأن ال .6

أن   :وحجــة الجمهــور  .وبعض الحنابلةمذهب الجمهور على خالف مذهب المعتزلة  

لثــاني تطويــل ال فــذكر األصــل ا  إن كانت متحدة في القياسينتعديتها    العلة التي يراد

وفــي حــال   ،الفــرع الثــاني علــى األصــل االول  عــن ذلــك بقيــاس  ويغنــي  ،فائدة منــه

   .ياس الثانياختلفت العلتين ال يمكن انعقاد الق

علــى حكــم  الذي نــص علــى حكــم األصــل غيــر مشــتملأن يكون الدليل  .7

ن الفرع خرج عن كونه فرعا ه شامال له ال فائدة من القياس ألوفي حال كون   ،الفرع

   .وذلك بالدليل الذي نص على حكمه
 

 . 83، ص 5الزركشي، البحر المحيط، ج  :ينظر(1)
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ثبــات الحكــم إ  إلــىوذلك يحتاج    ،صل مختلفا فيهيكون الحكم في األأن ال .8

فــذهب الفريــت  :واختلف العلماء في الكيفية التي يكون بها االتفاق على األصل  .اوال  

وهــو الــذي قــال بصــحته  ،أن يكــون االتفــاق عليــه مــن الخصــمان فقــأ إلــىاألول 

 .اني اشترطوا أن تتفت عليه األمةالزركشي وأما الفريت الث 

أي يكون معلل عنــد أحــدهما   ،بعلة مركبة  يكون حكم األصل معلال  أن ال .9

مركــب  :عند األخر بعلة أخرى تصلح أن تكون كل منهما علة وهــذا مــا يســمىبعلة  

      .ختلف األصوليين في اعتباره والجمهور على اعتبارهو   .األصل

كعــدد الركعــات ومقــادير الحــدود   ،يكون معدال به عن سنن القياسأن ال .10

الخارج عن القيــاس ال يقــاس   :وهذا ما درجه على السينة الفقهاء  ،وما كان مثل ذلك

وبن الحاجب على خالف سيف الدين اآلمدي والرازي    :عليه، ومن قال بهذا الشرط

ما ذكر ابن برهان عن أصحاب الشافعي بجواز القياس على ما كان معدول بــه عــن 

 .سنن القياس وأما األحناف فمنعوه

 .ايكون حكم األصل مغلظأن ال .11

ألنــه يلــزم أن   ،يكون الحكم ثابت في الفرع قبل ثبوتــه فــي األصــلأن ال .12

 .يكون حكم الفرع المقيس متأخر عن المقيس عليه بالضرورة

 شروط الفرع  :ثانيا .3.1.1.2

 .أن تكون العلة في الفرع مساوية لعلة األصل -1

يفارقــه فــي جنســه بزيــادة او أي أن ال ،أن يكون حكم الفــرع مســاويا لحكــم األصــل -2

   .أخر فكيف يختلف بالتعدية إلىوذلك أن القياس هو تعدية الحكم من محل    ،نقصا

 .يكون الفرع منصوص عليهأن ال -3

كقياس الوضوء علــى التــيمم فــي   ،يكون الفرع متقدما في الثبوت على األصلالأن   -4

   .النية مع أن التيمم متأخر عن الوضوء

 شروط حكم األصل  :ثالثا .3.1.1.3
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" بل ما تعبدنا فيــه بــالعلم   :وقال االيباري  ،أن ال يكون ذلك الحكم متعبدا به قطعا

 إلــىما يفيد العلــم و  إلىوقد قسم األصوليين القياس ،  جاز ان يثبت بالقياس الذي يفيده "

 .ب1 ما ال يفيد العلم

 :شروط العلة  :رابعا .3.1.1.4

أن تكــون وصــفا أو  ،ألنــه نجــس ،كبطالن بيع الخمر  حكما  يجوز أن تكون العلة   

محسوسا عارضا كالشدة او قد تكون وصفا الزما كالنقدية والطعــم او أن تكــون وصــفا 

النفي واإلثبات او أن يكــون مناســبا او يجوز فية ا او مركبا من وصفين او أكثر و مجرد

غير مناسب وقد تكون العلة غير موجودة في محل الحكم مثاله تحريم نكاح األمة بعلــة 

ض هذه االوصاف عــن العلــة العقليــة او تكــون رق الولد وتختلف العلة الشرعية في بع

 .او أن تكون صفا مطردة متى وجده وجد الحكمالعلة مناسبة او مؤثرة  

 شروط القيا( عند األحناف    :انيالث  المطلب .3.1.2

ذكر اإلمام السرخسي رحمه هللا شروط القياس قبل ذكره ألركانه ألن الشرعيات 

أن مــن   :وضــرب لــذلك أمثلــة منهــا  ،ال تصير موجودة بركنها إال بعد وجود شــروطها

أراد الصالة ال بد له من االشتغال بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العــورة والتوجــه 

وهــذه   ،ومن أراد النكاح فال بد له من إحضار الشهود قبل الشروع بعقــد النكــاح  ،لةللقب 

وفخــر األئمــة البــزدوي فــي   ،هي طريقة أكثر الحنفية كاإلمام الدبوسي في تقويم األدلة

. وسبب تعليل المصنف البتدائه بذكر الشــروط أن أكثــر االصــولين يبــدءون ب2 أصوله  

وأركان القياس عنــدهم أربعــة يتكلمون عن شروط كل ركن على حدة بذكر األركان ثم  

أن   إلــىأمــا اإلمــام السرخســي فقــد ذهــب    ،وهي حكم األصل و األصل والفرع والعلــة

كما سيأتي   صوليين من الحنفيةلى ذلك بعض األركن القياس واحد وهو العلة ووافقه ع

 .تفصيله في فصل ركن القياس

 وهذه الشروط سمسة:

 

 . 92، ص 5البحر المحيط، ج  الزركشي، ، 331، ص  2المستصفى، ج الغزالي، (1)
  البزدوي،، كشف األسرار شرح أصول  9، ص3ج    ،وتقويم األدلة  ،149ص،  2ج    ،: أصول السرخسيأنظر (2)

 . 545، ص  3ج 
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 .يكون حكم األصل مخصوصا به بنص  آخرأن ال  .1

   .يكون معدوال به عن القياسأن ال  .2

ى أن ال  .3 رعي  الث ابــت بــالن ص  بعينــه حتــ                يكــون الت عليــل للحكــم الشــ 

 .فرع هو نظيره وال نص فيه إلىيتعد ى به  

 .أن يبقى الحكم في المنصوص بعد الت عليل على ما كان قبله  .4

 .  ب1 أن ال يكون الت عليل متضمنا إبطال شيء من ألفاا المنصوص  .5

أمــا    ،واقتصر بعضهم على ذكر بعض منها  ،الحنفيةوهذه الشروط  ذكرها أكثر  

الشرط األول والثاني  فقد ذكرهما اإلمام الدبوسي فــي تقــويم األدلــة عنــد ذكــر شــروط 

ثم تبعه على ذالك المصنف رحمــه هللا   ،القياس بناء على ما ذهب إلية  بتخصيص العلة

القــول   إلــىبوا  مــع إنهــم لــم يــذه  ،وفخر األئمــة البــزدوي  وصــدر الشــريعة المحبــوبي

وأمــا اشــتراط  وذكره عالء الدين السمرقندي في ميزان األصــول    ،ب2 بتخصيص العلة

كون األصل غير معدول به عن القياس، وغيــر مخصــوص بحكمــه بــنص آخر،فـــإنما 

أمــا الشــرط الثالــث والرابــع فقــد  نقلــه   ،ب3 يستقيم على قول من يقول بتخصيص العلةب

أكثر الحنفية منهم الجصاص في أصوله والدبوسي ومن تبعهم على طــريقتهم وقــال بــه 

وذكــر االمــام الفنــاري   .اآلمدي والغزالي من المتكلمين ومال عنه عالء الدين البخاري

" :في فصول البدائع في اصول الشــرائع إجمــاع أئمــة الحنفيــة علــى الشــروط األربعــة

وألن مباحث العلة كثيرة تستدعى تمثيالت غزيرة يتوقف لتحقيقهــا علــى ســبت معرفــة 

 

البزدوي  (1) البخاري في شرح أصول  العزيز  ثابتا،  وزاد بعضهم:  :قال عبد  أن يكون حكم األصل  غير   يشترط 
افعيا وأن ال  منسوخا. الشا الحسن وأكثر أصحاب  أبي  يكون حكم األصل متفراع عن أصل آخر وهو مذهب 

ما على حكم األصل،  المعتزلة.خالفا للحنابلة وأبي عبد ّللاا البصريا من   وإال    وأن يكون حكم الفرع غير متقدا
 . 303ص ،3عبد العزيز البخاري، كشف األسرار، ج :ينظريكون ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلاة. 

األدلةينظر  (2) تقويم  الدبوسي،  السرخسي،  ؛279ص ،  :  ج  149ص    2ج  اصول  البزدوي،  اصول   ،3    ،
 . 397ص   ،صدر الشريعة، التنقيح في اصول الفقه  ؛303 – 301ص

 . 645، ص  1ميزان األصول في نتاج العقول، ج  السمرقندي، :ينظر (3)
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واما   ،ثم ذكر الشروط األربعةب1 الشروط وهي على ما ذكره مشايخنا باإلجماع أربعة"

 .ب2 الشرط الخامس فزاده المصنف رحمه هللا وتبعه عليه السغناقي في الوافي 

 االمام السرسسي في شروط القيا(: آراء الثانيالمبحث   .3.2

 :الشرط األول .3.2.1

 ،ألن التعليــل لتعديــة الحكــم  ،بــه بــنص أخــر  أن ال يكون حكم األصل مخصوصا  

علــيال فــي معارضــة الــنص لــدفع فكــان هــذا ت  ،وذلك يبطل التخصــيص الثابــت بــالنص

ما خص به الرسول هللا صــلى :مثال ذلك  .ب3 والقياس في معارضة النص باطل    ،حكمه

 بقبــول شــهادته وحــده بــدل شــاهدين  برضــي هللا عنــه هللا عليه وسلم خزيمة بن ثابــت  

رجلــين فرجــل واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لــم يكونــا   تعــإلى:بقولــه 

فــال يثبــت هــذا الحكــم فــي   ب5 ف كرامة له من الرسول صل هللا عليه وســلم  ب4 بوامرأتان

الن  ،أو دونــه لة من الخلفاء أو مثله مــن الصــحابةشهادة غيره ممن هو فوقه في الفضي 

 .ب6 التعليل يبطل خصوصيته

 

فصول البدائع في أصول  ،  هـ(834:  تلدين )أو الفنري( الرومي )الفناري، محمد بن حمزة بن محمد، شمس ا (1)
العلمية، بيروت    : ن: محمد حسين محمد حسن إسماعيل،  تحقيقالشرائع،   ط: األولى،  ،  لبنان  -دار الكتب 

 . 321، ص 2ج هـ، 1427 -م   2006
تحقيقالسغناقي،   (2) الفقه،  أصول  في  الوافي  كتاب  حجاج،  بن  علي  بن  حسين  الدين  عباس    :حسام  علي 

 . 1153، ص  3م، ج 1997-هـ 1417الحكمي، 
 .   550ص   :تقويم األدلة الدبوسي، ؛151، ص  2ج  ، : اصول السرخسيينظر (3)
 . 282من اآلية  :سورة البقرة (4)
في صحيحه  (5) البخاري  رقمرواه  التفسير،  كتاب  قال 4784  : ،  ثابت  ابن  زيد  عن  في    :،  الصحف  نسخنا  لما 

المصاحف، فقدت أية من سورة األحزاب كنت اسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد 
رجال   إال مع خزيمة األنصاري الذي جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادته شهادة رجلين )من المؤمنين

إذا علم الحاكم صدق شهادة  رواه ابو داوود، باب  ، و 23من اآلية    :األحزابسورة    (صدقوا ما عاهدوا هللا عليه
 . 19، ص 10، ج 3607الشاهد. رقم: 

 . 152، ص2ج أصول السرخسي، :ينظر (6)
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اشتراط األجل في الس لم  وهذا ثابــت بــالنص لقــول النبــي صــلى هللا عليــه   وكذلك

وال يجــوز   ب1 بأجــل معلــوم  إلــىمن أسلم فليســلم فــي كيــل معلــوم ووزن معلــوم  : وسلم

لــورود الــنص   ،التعليل بعلة على انه من أنواع البيع  لنقل الحكم حتى يجوز السلم حاال

ع اشــتراط أن يكــون المعقــود عليــه مملوكــا بتخصيص هذا البيع  مع أن األصل في البي 

، ثم  تــرك ب2 للعاقد أو قادرا على التسليم و لو باع ما ال يملكه و اشتراه فسلمه فال يجوز

هذا األصل في الس لم رخصة بالن ص  وهو ما روي أن الن بي صلى هللا عليه وسلم  نهــى 

 .ب3 ورخ ص في الس لمب  ،عن بيع ما ليس عند اإلنسان

 أن ال تقبــل إال بشــاهدين كمــا وردتن األصــل فــي الشــهادة الماليــة ونقــول إ

في ملك العاقــد   ال يجوز إال أن يكون المعقود عليهوكذلك البيع    ،النصوص الثابتة بذلك

ولكــن خــص رســول هللا  صــلى هللا عليــه وســلم شــهادة خزيمــة رضــي هللا عنــه وحــده 

خصص الن التعليل لتعدية الحكــم وذالــك واشتراط األجل في السلم  فال يجوز تعليل الم

لــيال فــي معارضــة الــنص لــدفع ف فكان هــذا تعيبطل الخصوصية الواردة بالنص الثابت

نبيــه  إلىومثال ذلك ما خص هللا سبحانه وتعــ  والقياس في معارضة النص باطل  ،حكمه

 .  ب4 صلى هللا عليه وسلم بان احل له تسع نسوة

 

 

  ؛ ومسلم، كتاب البيوع، 2240:باب السلف في كيل معلوم، رقمنحوه البخاري في الصحيح، كتاب السلم    ى رو  (1)
السلم، للبخاري ،  4202رقم:    باب  واللفظ  ابن عباس مرفوعا  ))كالهما عن  ففي كيل :  أسلف في شئ،  من 

 ((. إلى أجل معلوممعلوم ووزن معلوم 
 . 124، ص 12ج  السرخسي، المبسوط، :ينظر (2)
قال الزيلعي )غريب بهذا اللفظ( وذكره ما يدل على أن القرطبي في شرح مسلم عثر عليه بهذا اللفظ ولكن    (3)

يظ)  :قال أصحاب  والاذي  أخرجه  اإلنسان،  عند  ليس  ما  بيع  عن  الناهي  فحديث  مركاب،  حديث  هذا  أنا  هر 
تاة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عبااس، قال:   لم، فأخرج األئماة السا نن األربعة، وأماا الراخصة في السا السا

والثاال نتين  السا الثامر  في  يستلفون  والنااس  وسلام  عليه  ّللاا  صلاى  النابيا  شيء  قدم  في  أسلف  "من  فقال:  ث، 
 . 45، ص 4نصب الراية، ج :ينظر أجل معلوم" إلى فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، 

ن النبي هللا صلى هللا  إ  :، من حديث أنس رضي هللا عنه284:البخاري في الصحيح، كتاب الغسل، رقم  ى رو  (4)
كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، وأخرج البزار في المسند عن عائشة   عليه وسلم

،  187:(، رقمسلم حتى أحل له من النساء ما شاء)ما مات رسول هللا صلى هللا عليه و   :رضي هللا عنها قالت
 . 200ص ،18ج
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 :الشرط الثاني    .3.2.2

وذلك ألن التعليــل يكــون  ،ب1 به عن سنن القياس أن ال يكون حكم األصل  معدوال  

وال مدخل للقياس في الحكم المعدول به    ،والمقصود به إثبات الحكم في الفرع  ،مقايسة

مثال ذلك ان الحكم ببقاء الصوم على من أكل أو شرب ناسيا جاء علــى   ،ب2 عن القياس

ألنــا  إذا عــدينا الحكــم    ،خالف القياس  فال يقاس المخطئ والمكره والنائم على الناســي

  .ن واحد فيكون تناقضــاغير الناسي كان القياس  مثبتا للحكم ونافيا له في آ  إلىبالقياس  

وقد نوقأ هذا الشرط بأن األحناف أجازوا  إبقاء الصــوم مــع الجمــاع ناســيا مــع عــدم 

بأن المساوة بين األكل والشرب والجماع في الصوم ثابت   :.وأجيبب3 ورود النص فيه  

 بالنص وان ركن الصوم يكون باالمتناع عن الشهوتين جميعا  

األول كمــا هــو فــي الثــاني بــالنص ال  بالمقايســة   بالنص في  ا  أي يكون الحكم ثابت 

ألنهما متساويان في حكم الصوم الشــرعي واإلقــدام علــى أي منهمــا هــو تفويــت ركــن 

 ،اضة يتوجب عليهما الوضوء لكل صــالة،وكذلك من به سلس البول المستح ب4 الصوم  

 وكالهما ثابت بالنص ال بالقياس الن النص ورد مع بقاء العذر.

 

 : على أربعة أوجهذكرى الغزالي ماشتهر عنده الفقهاء الخارج من القياس  (1)
ص عن قاعدة ولم يعقل فيه معنى التاخصيص فال يقاس عليه غيره كتخصيص أبي آلهكا  : ما استثني وخصا

 بردة رضي هللا عنه بجواز تضحية العناق وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده. 
ز؛ عن القياس  عدوال به  : ما شرع ابتداء وال يعقل معناه فال يقاس غيره عليه لتعذار العلاة، وتسميته مالبئمى  تجوا

ألناه لم يسبق له عموم قياس، وال استثني حتاى يسماى خارجا عن القياس بعد دخوله فيه بل معناه أناه ليس  
التاحكامات   والكفاارات، وجميع  الحدود  الزاكاة، ومقادير  الراكعات ونصب  أعداد  تعقال علاته ومثاله  لعدم  منقاسا 

 المبتدأة 
فر ورخصة  :  البئلب  القواعد المبتدأة العديمة الناظير ال يقاس عليها حتى لو كانت معقولة المعنى كرخص السا

 المضطرا في أكل الميتة
بع:  قاعدة سابقة تطراق    الدا استثني عن  بين   إلىما  دارت  يقاس عليه كلا مسألة  أن  فيجوز  استثنائه معنى 

 تثناء كالعرايا المستثنى والمستبقى وشاركت المستثنى في علاة االس
 . 150، ص 2ج ينظر: اصول السرخسي، (2)
الدبوسي،153، ص  3ج  السرخسي،أصول  ينظر:   (3) البخاري، كشف    عبد العزيز  ؛ 283تقويم األدلة، ص    ؛ 

 . 226، ص2ج   النسفي، كشف االسرار شرح المنار، ؛ 309، ص 3ج االسرار،
 . 154، ص  2أصول السرخسي، ج   ينظر: (4)
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الصــفة   وقد أورد بعض األحناف على هذا الشرط   بأن المستحســنات كلهــا بهــذه

 أي معدوال بها عن القياس.

بأن المستحسن منه ما يكون هذه صفته أو   :وأجاب السرخسي رحمه هللا عن ذلك

 .ب1  إنه قياس خفي  بأحد أنواع القياس إال  أن يكون ثابتا  

األصل الثابت بالنص وهــو معقــول المعنــى إذا عــارض   أيضا بأنعليه    وأوردوا

 .ال يجوز التعليل فيه ةأخرى ولها معان مخالف  أصوال  

ذلك يجــوز  إن كــان الــن ص معقــول المعنــى فــإن  وأجاب رحمه هللا عن ذلك بأن   

فرع وإن عارض ذلك المعنى معــان أخــر فــي   إلىتعليله بذلك المعنى ليتعدى الحكم به  

 .ب2 األصل ال يشرط الت عليل للتعدية اعتبار جميع معاني األصل

رع إذا ورد بمــا  :علــى هــذه المســالة و قــال البخــاري  معلقــا    والحاصــل أن  الشــ 

ة  يخــالف فــي نفســه األصــول يجــوز القيــاس عليــه إذا كــان لــه معنــى يتعــد اه عنــد عامــ 

رين إليــه،  يخان ومــن تــابعهم مــن المتــأخ  أصحابنا منهم القاضــي اإلمــام أبــو زيــد والشــ 

ة الم ة أصحاب الش افعي  وعام  ول بــه عــن تكل مين، وليس هذا من قبيل المعــدوذهب عام 

زوا القياس عليه وعن الش يخ اإلمــام أبــي القياس وحكي عن بعض أصحابنا أن ه م لم يجو 

 ب3 بالحسن الكرخي  أن ه منع جواز القياس عليه إال  إذا كانت عل ة منصوصة

 :الشرط الثالث    .3.2.3

فرع نظيــر  إلىحتى يتعدى  ،أن يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه

له ليس فيه نص وإنما اشترطوا هذا الشرط ألن المقايســة تكــون بــين شــيئين متشــابهين 

فــإذا  ،وال في شيئين غيــر متمــاثلين  ،في العلة وال يتصور وجود القياس في شيء واحد

 .ب4 لم يتعد الحكم بالتعليل عن المنصوص عليه يكون شيئا واحدا  ال يتحقت فيه القياس

 

 . 228، ص  2النسفي، كشف األسرار شرح المنار، ج ؛155، ص 2ينظر: أصول السرخسي ج   (1)
  .155، ص2، جنفس المصدر (2)
 . 457، ص 3عبد العزيز البخاري، كشف األسرار، ج (3)
 . 150، ص 2ج  أصول السرخسي، :انظر (4)
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 :بيانها فيما يلي  ب1 ولكن يدخل تحته ستة أصول  ،واحد في األسموهذا شرط 

 :صل األولاأل

ال يجوز المصــير إليــه   فإن الكالم إذا كان لغويا    ،ال لغويا    أن يكون الحكم شرعيا   

ومثال ذلك اليمين الغموس فقــد قــال األحنــاف أنهــا ال   ،ب2 اإلثبات بالقياس الشرعي  إلى

ألن الكــالم فــي إثبــات اســم الكفــارة    ،ألنها ليســت يمينــا منعقــدة  ،تنعقد موجبة  للكفارة

 ،إنمــا ســميت يمينــا مــن بــاب المجــاز ،واليمــين الغمــوس ليســت يمــين حقيقــة ،حقيقــة

كبيع الحر فهــو بيــع مجــازي ولــيس بيعــا فــي   ،ومرتكب الكبيرة استعمل صورة اليمين

 .ب3 وإذا كان الكالم في اسم اليمين حقيقة فال يمكن معرفته بالقياس الشرعي   ،الحقيقة

وهــي أســماء ال  ،بالشرعء الثابتة بأن األحكام الشرعية تبنى على األسما  :ونوقأ

 .الة واسم المنافتيعرفها أهل اللغة مثل اسم الص

كاألســماء الموضــوعة  ،وأجيب بأن األسماء الشرعية ثبتت بطريت معلوم شــرعا

 ،ثم هذا االسم ال يختص بعلم واحد مــن أهــل اللغــة  ،لغة الثابتة بطرق يعرفها أهل اللغة

وبهــذا  ،وما يكون بطريت االستنباط أنما يعرفه القــائس  ،بل يشترك فيه جميع أهل اللغة

 .ب4 يجوز إثبات  األسم بالقياس   يتبين أنه ال

 

 :األصل الثاني

 

مام البزدوي على ذكر  اتفق الحنفية على هذه الشروط، منهم من ذكرها مفصلة كالمصنف رحمه هللا واكتفى اإل  (1)
منها   األسرار، ج  ؛155  –  154التقويم، ص  الدبوسي،    :نظريأربع  صدر    ؛229، ص  2النسفي، كشف 

 . 57، ص  2ج   الشريعة، التوضيح،
   :ى قولينأختلف العلماء في مسألة القياس في اللغات عل (2)

 ال يجوز وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية.  -1
 اإلحكام،  ، اآلمدي،188، ص  1ج  تقويم األدلة،  الدبوسي،  ،109، ص  4الفصول، ج    الجصاص،  :ينظر

 . 255، ص 2ج ، الزركشي، البحر المحيط،57، ص 1ج
وأبو إسحاق  الطيب الطبري،وأبو  أبو إسحاق الشيرازي، يجوز وهو مذهب أكثر الشافعية منهم ابن سريج، -2

 ونقل ابن جني أنه قول أكثر أهل اللغة.  ،اإلسفراييني
 . 357، ص 1ابن جني، الخصائص، ج  :نفس المصادر ومعها ينظر: 

 . 229، ص  2األسرار، جكشف  النسفي،  ؛156ص  ،2ج أصول السرخسي،ينظر:  (3)
 . 158، ص  2ج   أصول السرخسي، ينظر: (4)
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خالفــا للشــافعية  ،ألن تعدية النص بعلــة قاصــرة ال يجــوز  ،أن تكون العلة متعدية

ومن ثم جاز عندهم تعليل نص الربا في الذهب والفضة بالثمنية مع   ،الذين أجازوا ذلك

 ،الفــرع  إلــىوبيان ذلك أن القياس هو نقــل الحكــم مــن األصــل    ،كونها ال تتعدى عندهم

 .ب1 وكل تعليل ال يفيد ذلك فهو خال عن حكمه  

الفــرع تــارة  إلىثم تتعدي هذه العلة وعلى قول الشافعي حكم التعليل ثبوت الحكم 

 وتارة ال تتعدي فيبقى الحكم في األصل فيكون التعليل مستقيما.  فيثبت بها الحكم

وجواب الحنفية عن هذه الحجة أن الحجج الشرعية البد أن تكون موجبة للعلم أو 

والموجب للعمل هــو  ،اف فعرفنا أنه موجب للعمل العمل والتعليل ال يوجب العلم باإلتف

 .ب2 فال يكون حجة في الشرع   ،ما كان متعديا فإذا خال عن التعدية لم يكن موجبا للعمل

علــى أن تعديــة   ق األصــوليينااتفــ   :ء الدين البخاري في كشف األســراعال  وذكر

العلــة شــرط لصــحة القيــاس، وكــذلك صــحة العلــة القاصــرة الثابتــة بــنص أو إجمــاع 

ومــنهم أبــو الحســن فــذهب أكثــر الحنفيــة    في صحة العلة القاصرة المســتنبطة  واختلفوا

 ،واإلمــام السرخســيوفخــر اإلســالم البــزدوي  الكرخــي والقاضــي أبــي زيــد الدبوســي

أبــي عبــد هللا البصــري مــن قول بعــض الشــافعية و  فسادها، وهو  إلىوعامة المتأخرين  

 المتكلمين.

وذهب جمهور المتكلمين  كالشافعي ومعظم الحنابلــة  والقاضــي البــاقالني وعبــد 

صــحتها، وهــو مــذهب الســمرقندين مــن الحنفيــة   إلــىالجبــار وأبــي الحســين البصــري 

 .ب3 واختاره صاحب الميزان 

 

 :األصل الثالث

معنــى ذلــك األصــل أنــه ال يجــوز   ،ال يجوز قياس المنصوص على المنصــوص 

وخــالف   ب1 الفرع المنصــوص علــى حكمــه  إلىنقل الحكم من األصل المنصوص عليه  

 

 . 232، ص2ج كشف األسرار، النسفي، ؛159ص   ،2ج   نفس المصدر، (1)
 . 160، ص 2ج ينظر: أصول السرخسي، (2)
 . 315، ص3كشف األسرار شرح أصول البزدوي، ج عبد العزيز البخاري، (3)
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في ذلك الشافعي فأجاز إثبات زيادة في حكم النص اآلخر بالتعليل و قــال يجــوز تعليلــه 

يوجــب حكمــا يخــالف الــنص على وجه يوجب زيادة في حكم نص  آخر ال علــى وجــه 

 ،ال يحتمل حكما مخالفــا  ،اآلخر ألن ذلك يكون بيانا والكالم الظاهر يحتمل زيادة البيان

قــال   ،ما فيه نص آخر إلثبات الزيادة فيــه  إلىولهذا جوزنا تعليل النص بوصف يتعدى  

ز   :الزركشي افعي  فقــال: جــو  ونقــل الد بوســي  فــي " الت قــويم " الجــواز مطلقــا عــن الشــ 

الش افعي  كون الفرع فيه نص  ويزداد بالقياس بيان ما كان الن ص  ساكتا عنه، وال يجــوز 

 .ب2 إذا كان مخالفا للن ص  

وأجاب السرخسي عن قول الشافعي بأن الحكم الثابــت بالتعليــل فــي المنصــوص 

فــإن وافقــه فــال فائــدة بالتعليــل ألن   ،عليه إما أن يوافت الحكم الثابت بالنص  أو يخالف

النص الوارد فيه فال يصــير بتعليــل الــنص اآلخــر   إلىالحكم في ذلك الموضع مضاف  

وإن كان مخالفا له فهو باطل ألنــه تعليــل معــارض للــنص أو مبطــل   ،العلة  إلىمضافا  

زلــة وإن كان زائدا فيه فالزيادة على النص عندنا بمن  ،لحكم النص  وهو باطل باالتفاق 

 .  ب3 النسخ  وكما أنه ال يجوز إثبات النسخ بالتعليل بالرأي فكذلك ال تجوز الزيادة فيه 

 :األصل الرابع

الفرع من غير تغيير، بزيادة شــئ أو   إلىاشتراط التعليل لتعدية حكم النص بعينه  

إسقاطه،  الن المراد من تعليل الحكم هو التعدية ال غير، وإذا ثبت التغيير فهــو خــالف 

 

الجصاص،  ينظر (1) الدبوسي233ص    ، 1الفصول، ج  :  األدلة،،  ،  البحر  55، ص  3ج    تقويم  الزركشي،   ،
 . 137ص  ، 7المحيط، ج 

البحر المحيط،  الزركشي، ؛160، ص 2اصول السرخسي، ج؛ 12، ص 3تقويم األدلة، ج  الدبوسي، :رينظ (2)
 . 138، ص  7ج 

 . 161، ص  2ج   أصول السرخسي، (3)
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ونقل عبــد العزيــز البخــاري فــي كشــفه مثــل هــذا عــن   .ب1 وذلك باطل  ،مقتضى القياس

 ب2 البزدوي

 .وخالف في ذلك الشافعي وقال بالتعليل به

ليس في التعليل تعدية لحكم النص بعينــه   بأنه:رحمه هللا   وأجاب اإلمام السرخسي 

لــذلك فظهــار الــذمي   ،الفرع، إنما هو إثبات حكم في الفرع غير الــذي فــي األصــل  إلى

وتعليــل  حكــم األصــل    ،الن الظهار يثبت به على المسلم حرمة متناهية بالكفارة  ،باطل

 ،ن حكــم األصــل هــو الحرمــة التــي تنتهــي بالكفــارةال ،فــي حــت الــذمي باطــل   لتعديته

الن فيهــا معنــى العبــادة،  وبــذلك يكــون تغييــر ،والــذمي ال تتوجــب فيــه الكفــارة مطلقــا

 .ب3 للحرمة المتناهية  

 :األصل الخامس

ذكــر   وعلى هذا األصل أيضــا  فرع هو نظيره    إلىأن يتعدى الحكم الثابت بالنص  

انه ال يجوز تعليل النص الوارد في الناسي  بالعذر ليتعدى الحكم بــه   :اإلمام السرخسي

فعــذرهما دون عــذر الناســي فيمــا  ،الخاطئ والمكره ألن الفرع ليس بنظير لألصل  إلى

بتــرك المبالغــة   ،الن عذر الخاطئ ال ينفك عن تقصير من جهتــه  ،هو المقصود بالحكم

فــال يجــوز تعديــة الحكــم   ،العبــادة  إلىباعتبار صنع مضاف  وعذر المكره    ،في التحرز

 .ب4 ير لهيس بنظما ل إلىللتعليل  

 .ب5 وهذا األصل ذكره البزدوي وأكثر المتأخرين   

 

السرخسي،  :ينظر  (1) المنار،  ؛161ص  ،2ج  اصول  األسرار شرح  صدر    ؛232، ص  2ج    النسفي، كشف 
التقرير   ؛54  –  53، ص  3ج    اإلحكام،  اآلمدي،؛  58، ص  2التوضيح، ج    ،الصريعة الحاج،  أمير  ابن 

 .138- 136، ص  3والتحبير، ج
، االخسيكتي، المذهب في أصول المذهب على  466، ص  3عبد العزيز البخاري، كشف أألسرار، ج    :ينظر  (2)

 . 155، ص 2ج المنتخب،
 . 126، ص  2أصول السرخسي، ج  ينظر:  (3)
 . 16، ص  2أصول السرخسي، ج  ينظر:  (4)
البخاري،  ؛236، ص  2ج،  النسفي، كشف األسرارينظر:    (5) العزيز  األسرار،  عبد  ؛  468  ، ص 3ج    كشف 

الدين محمد،   ولي  المنتخب،  المذ الفرفور،  على  المذهب  أصول  في  الفرفور، جنهب  دار  مكتبة  ، ص  2: 
 .  1132، ص 3السغناقي، الوافي في أصول الفقه، ج ؛ 156
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 األصل الساد(:  

ن فــي ذلــك أل  ،فرع فيه نــص علــى حــدة  إلىلحكم  ال يجوز تعليل األصل لتعديه ا

وعليــه فــال   ،كــون التعليــل مــبطال للــنص  ،وهذا خــالف القيــاس  ،إبطال لنص إذا خالفه

وال يشــترط   ،يجوز القول بوجوب الكفارة في القتــل العمــد بالقيــاس علــى القتــل الخطــأ

وذلــك الن فيــه  ،اإليمان في الرقبة في كفارة الظهار واليمين بالقياس على كفــارة القتــل

وكــذالك   ،فيــه نــص أخــر  فــرع  إلــىتعليل األصل المنصــوص عليــه لتعديــة الحكــم بــه  

 .ب1 تعرض لحكم النص في الفرع بالتغير

 :الشرط الرابع .3.2.4

أن يبقى حكم النص المعلل بعــد التعليــل فــي األصــل علــى مــا كــان قبــل التعليــل، 

وذلك إن المعتبر في عمــل القيــاس يكــون بعــد التعليــل أي ال مــدخل للقيــاس فــي تغييــر 

وإذا تغير حكم األصل عن النص الذي اثبت به حكم األصــل بعــد   ،الحكم الثابت بالنص

والنص  مقدم على القياس بــالمعنى ،التعليل كان القياس باطال  ألنه في معارضة النص

 .ب2 واللفظ 

ولهذا لم نجوز التعليــل فــي قبــول      : وقد بين ذلك اإلمام السرخسي بقوله 

بالقياس على المحدود في سائر الجــرائم  شهادة المحدود في القذف بعد التوبة  

ألن بعد هــذا التعليــل ال يبقــى حكــم الــنص الــوارد    ، بعلة انه محدود في كبيرة 

 .  ب 3    ب فيه على ما كان قبله 

وقد خالف اإلمام الشافعي رحمه هللا في هذا الحكم ولــم يقبــل شــهادة القــاذف قبــل 

فكان هذا القياس منه باطال ألنه   ،وقبلها بعد توبته قياسا على المحدود في كبيرة  ،التوبة

وأن مدة العجز عن اإلتيان بأربعة شهداء بعد القــذف ثابــت   ،تغيير للحكم الثابت بالنص

 

المذهب في أصول    ؛ الفرفور، 578ص    تقويم األدلة،  ؛ الدبوسي،162، ص  2ج    اصول السرخسي،  :ينظر  (1)
 . 157، ص 2 ج المذهب على المنتخب،

؛ النسفي،  482، ص  3ج    كشف األسرار،  ؛ عبد العزيز البخاري،165، ص  2ج  أصول السرخسي،  ينظر:  (2)
 . 239، ص 2، ج ركشف األسرار على المنا

 . 56، ص 16ج  ،المبسوط  ؛ السرخسي،165ص،   2أصول السرخسي، ج   (3)
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،قــال عبــد ب1 وذلك يحصل بدون اعتبــار المــدة،بالنص إلقامة حد الجلد وإسقاط الشهادة

وقد أبطلــه أي أبطــل الشــافعي هــذا الحكــم فجعــل   كشف االسرار"العزيز البخاري في  

بعض الحد حدا؛ ألن الوقت من األبد بعضه يعني أنه لم يقبل شهادته قبل التوبة، وقبلها 

بعد التوبة، والنص يقتضي رد شهادته في كــال الحــالين، فيكــون اقتصــار عــدم القبــول 

ي الوقــت المعــين، وهــو الزمــان على ما قبل التوبة جعل بعض الحد حدا؛ ألن الوقــت أ

الذي قبل التوبة من األبد بعضه فيكــون هــذا تغييــرا لموجــب الــنص وهــذا الكــالم إنمــا 

رد الشهادة قبل التوبة بطريت الحــد، ولــيس مــن   -رحمه هللا    -يستقيم إذا جعل الشافعي  

 .ب2 مذهبه ذلك بل الشهادة مردودة عنده قبل التوبة للفست"

 :علتم ما أنكرتم في فصول منهاأنتم ف :قال الشافعي

وانتم خصصــتم القليــل مــن ،أن حكم نص الربــا يعــم الكثيــر والقليــل قبــل التعليــل

 .فتغير حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله  ب3 الحنطة

وانــتم غيــرتم  ،ومنهــا الــنص اثبــت وجــوب التكفيــر فــي إطعــام  عشــرة مســاكين

 .ب4 فجوزتم الصرف على مسكين واحد في عشرة أيام،بالتعليل الحكم في المنصوص

  

 

الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن   ؛166، ص  2ينظر أصول السرخسي، ج    (1)
بيروت،   –ن: دار المعرفة    هـ(، األم،204:  تاف المطلبي القرشي المكي )شافع بن عبد المطلب بن عبد من

ب  ،الماوردي  ؛209، ص  6ج    ،م 1990هـ/1410 بن محمد  بن محمد  علي  الحسن  البصري أبو  ن حبيب 
( الكبيراهـ(،  450:  تالبغدادي،  تحقيقلحاوي  معوض    :،  محمد  علي  عبد    -الشيخ  أحمد  عادل  الشيخ 

 . 24ص   ،17م، ج  1999-هـ  1419: األولى، لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت   :، نالموجود
 . 331، ص  3جكشف األسرار، : عبد العزيز البخاري، ينظر (2)
أبو ب  ؛ 164، ص  12ج    المبسوط،  السرخسي،  :ينظر (3) أبي أحمد  كر عالء السمرقندي، محمد بن أحمد بن 

 . 26ص،  3الثانية، ج :ط لبنان، –(، تحفة الفقهاء، ن: دار الكتب العلمية، بيروت 540  ت:الدين، )
القرآن، تحقيق: محمد  هـ(، أحكام  370الحنفي )المتوفى:    صاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الج   :ينظر  (4)

نصادق   العربي    :القمحاوي،  التراث  إحياء  ج    1405بيروت،    –دار     ،السرخسي  ؛ 118ص    ،4هـ، 
 . 17، ص 7، ج المبسوط
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ثم بالتعليــل غيــرتم هــذا ،ومنها أنه  ثبت بالنص لزوم التكبير عنــد افتتــاح الصــالة

 .ب1 وجوزتم الشروع بالصالة بغير لفظ التكبير  ،الحكم في المنصوص

وانــتم  ،مال الماء لرفع النجاسة عن الثــوبومنها أنه قد  ثبت بالنص وجوب استع

وجــوزتم رفــع النجاســة عــن الثــوب باســتعمال   ،غيرتم بالتعليل الحكم فــي المنصــوص

 ب3 . ب2 سائر المائعات  أسوة  بالماء

   :هللا   رحمهوأجاب اإلمام السرخسي 

وهــو  قولــه صــلى هللا   ،بــالنص  بإنهم ما خصصوا  القليل بالتعليل بــل خصصــوه

واألصل أن يكــون المســتثنى منــه    ،بب  ال تبيعوا البر بالبر إال سواء بسواء:عليه وسلم

من جنس المستثنى أو في معناه وذلك يكون في المنفــي ال فــي المثبــت وعلــى هــذا قــال 

المســتثنى منــه : إن كان في الدار إال رجل فعبده حــر إن  ب4 محمد رحمه هللا في الجامع  

ولو كان فيها ما غير اآلدمــي كالحمــار  ،بنو ادم  فإن كان في الدار بنت أو صبي يحنث

ولو قال إال حمار كان المستثنى منه الحيــوان فــإن كــان فيهــا ســوى  .أو الثوب ال يحنث

ولو قال إال متاع  كــان المســتثنى منــه كــل شــئ فــي الــدار،فتبين أن   ،الحيوان ال يحنث

وتقدير معنى الحــديث ال تبيعــوا البــر بــالبر  إال فــي   ،في معنى المستثنى   المستثنى منه

ــاواة ــال المس ــي ،ح ــوال الثالثــة ه ــاواة وحــال    :واألح ــال المس ــال المفاضــلة وح ح

والقليل غيــر  ،وهذه األحول ال تتحقت إال في الكثير أو في المقدرات الشرعية،المجازفة

 

فرقد )هللا  أبو عبد  الشيباني،  :ينظر  (1) الحسن بن  أبو تحقيق  المبسوط،  السرخسي،  (،هـ189:  ت محمد بن   :
،  1ج  ،  السرخسي، المبسوط  ؛ 14، ص  1ج    كراتشي،  –إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية    :ن  الوفاء األفغاني،

 . 38ص
القران، (2) أحكام  الجصاص،  أبو بكر  المبسوط،368، ص  3ج    ينظر:  السرخسي،  عالء    ؛91، ص  1ج    ؛ 

 . 66، ص  1الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 
السرخسي،  ؛290ص  ،تقويم األدلة  الدبوسي،  ينظر: (3) النسفي، كشف األسرار على  168، ص  2ج  أصول  ؛ 

 . 485، ص 3، جكشف األسرار ؛ عبد العزيز البخاري،240ص   2ج المنار،
 . 4محمد بن الحسن، كتاب الجامع الكبير، ص (4)
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وانــه ،تصاص القليــل ثابــت بداللــة  النصفتبين إن اخ    ،وليس بمحل لربا    ،معترض به

 .ب1 ألنه حصل بالتعليل،مصاحب للتعليل

وأما  اإلطعام  فإن حكم الــن ص بــاق فــي المنصــوص بعــد التعليــل ألن المســاكين 

ارة    والــنص علــى صــفة المســكنة يــدل علــى أن  العشرة هي محل صرف طعــام الكفــ 

فصــارت   ،ومما هو معلوم أن الحاجة  للمسكين تتجدد بتجدد األي ام  ،المطلوب سد الخل ة

مســكين   إلــىداللة  الن ص ما يقع به الت كفير سد عشر خــالت وهــذا يحصــل  بالصــرف  

 .ب2 عشرة مساكين إلىواحد في عشرة أي ام كما يحصل  بالصرف 

روع فــيأما الت كبير فليس حكم الن ص هو و  الة  وجوب الت كبير بعينه عند الشــ  الصــ 

اهرة والواجــب علــى  وإنما الواجب تعظيم هللا سبحانه بالل سان ألنــه مــن األعضــاء الظــ 

 المصلي تعظيم هللا سبحانه بجميع أعضائه.

والتعظيم بالل سان يكون بالذكر والثناء  فــذكر هللا ســبيل الت عظــيم لتحقيــت الواجــب  

ر آلــة صــالحة لــذلك وقــد بقــي بعــد  بــل الت كبيــ    ،وال فال يتعين التكبيــر  ،المتعل ت بالل سان

 .ب3 الت عليل آلة صالحة إلقامة هذا الفعل بها كما هو الحال قبل الت عليل

إزالــة بــل المقصــود المقصــود ذات الغســل وأما غسل الن جاســة بالمائعــات فلــيس 

بسه للثوب فلو ألقى ذلــك الثــوب يكون مستعمال للنجاسة عند لالن جاسة عن الث وب كي ال

لمــاء بقــي صــالحا إلزالــة ثم  إن ا ،بالمقراض لم يلزمه الغسلأوقطع الموضع المتنجس  

المحل من النجاسة بحيث ال يبقى ولما كان حكم الغسل هو تطهير    ،بعد الت عليلالن جاسة  

عــدم طهارة المحل في األصــل و و  ،فكل مائع يعمل عمل الماء في تطهير المحل  ،أثرها

 إلــىصفة الن جاســة فــي حكــم شــرعي ثبــت بــالن ص  وبالتعليــل تعــدى هــذا الحكــم  ثبوت  

 .ب4 األصل على ما كان قبل الت عليلالفروع وبقي في 

 :الشرط الخامس .3.2.5

 

 . 168، ص 2ج أصول السرخسي، :ينظر (1)
 . 169ص   ،2ج  نفس المصدر، (2)
 . 170، ص2ج   ينظر: أصول السرخسي، (3)
 . 170، ص  2ج   ينظر: اصول السرخسي، (4)
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الن الــنص مقــدم  ،أن ال يكون التعليل متضمنا  إبطال شيء من ألفاا المنصــوص

يــاس فــي معارضــة الــنص بإبطــال ال يعتبــر الق  أنــه    فكمــا  ،بلفظه ومعناه  ،على القياس

وبيــان هــذا الشــرط فيمــا قالــه اإلمــام   ،  ب1 ال يعتبر في معارضته بإبطال لفظــه    ،حكمه

ــي ــس الم :السرخس ــباع الخم ــاس الس ــوز قي ــه ال يج ــت ان ــس بطري ــى الخم ــات عل ؤذي

م الن في النص قــال عليــه الصــالة والســال ،إباحة  قتلها للمحرم وفي الحرم  في،التعليل

 .ب2   بخمس يقتلن في الحل والحرم 

فكــان فــي هــذا  ، م فــي محــل أخــر يكــون أكثــر مــن خمس وإذا تعدى الحكــ 

بخــالف حكــم الربــا فــإن النبــي صــل هللا    ، التعليل إبطال لفظ من ألفــاا الــنص 

عليه وسلم لم يقل الربا في ستة أشياء ولكــن ذكــر حكــم الربــا فــي أشــياء فــال  

 . ب 3  يكون في تعليل ذلك النص إبطال شيء من ألفاا  النص 

ــام   ــترطه اإلم ــم يش ــه هللا ول ــي رحم ــام السرخس ــرط زاده اإلم ــذا الش وه

ــا  ــي كتابيهم ــزدوي ف ــالم الب ــر اإلس ــي وفخ ــة     الدبوس ــويم األدل ــول    ب تق  أص

البــزدويب، وقــال عبــد العزيــز البخــاري فــي شــرحه علــى أصــول البــزدوي:  

يخ ومنهــا مــا ذكــر شــمس   ــذكرها الشــ  ــم ي "وزاد بعــض األصــولي ين شــروطا ل

ة   نا إبطــال شــيء مــن  أن ه يشترط أن ال   -رحمه ّللا     -األئم  يكون الت عليل متضم 

باع بالخمس   الن ص  كإلحاق سائر الس  المؤذيات في إباحة قتلهــا للمحــرم  ألفاا 

ــع"  اب ـ رط الر  ــي الشـ ــه ف يخ لدخول ـ  ــذكره الشـ ــم ي ــل. ول ــام    ب 4  بالت علي ــع اإلم وتب

غناقي في الوافي   . ب 5  السرخسي على هذا الشرط الس 

 

 

 . 1150، ص  2ينظر: أصول السرخسي، ج   (1)
الشيخان،  :الحديث متفق عليه ينظر (2) اتفق عليه  فيما  السنن ؛ و 24ص    ،2ج  اللؤلؤ والمرجان  رواه أصحاب 

االحوذي  :ينظر تحفة  الحج.  الدواب    :كتاب  من  المحرم  يقتل  ما  جاء  ما  ابن  215، ص  3جباب  سنن  ؛ 
   .1031، ص 2جماجة، كتاب المناسك، 

 . 171، ص 2ج  ينظر اصول السرخسي، (3)
 . 303، ص 3ج  ،كشف األسرار عبد العزيز البخاري، :ينظر (4)
 . 1153، ص 3ج الوافي، السغناقي،  :ينظر (5)
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 ركن القياس  :الرابع الفصل .4

 المبحث االول: وفيي أربعة مطالب .4.1

 المطلب االول: تعري  العلة وانواعها .4.1.1

 الثاني: مسالض العلةالمطلب   .4.1.2

 المطلب الثالث: أدلة العلة .4.1.3

 مناقشة االمام السرسسي ألدلة العلة    :المبحث الثاني .4.2

 حكم العلة  :المبحث الثالث .4.3
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 الرابع: ركن القياس الفصل .4

 

 وفيي ثالث مسائل  :التمهيد

 تعريف الركن لغة واصطالحا   :المسألة األولى

عصــبة أو   إلــى  ي  أ  ،ركــن شــديد  إلــىوفالن يــأوي  ،جانــب الشــيء األقــوى  :الركن لغة

 .ب1 منعة

 .ب2 ماال وجود للشيء إال به كالقيام والركوع والسجود للصالة   :اصطالحاو 

  3)أركاب القيا( عند الجمهور  :المسألة الثانية

الكتــاب، أو والــذي ورد بــه الــنص مــن    ، األصلب وهو محل الحكم المشــبه بــه  األول:

 ويسمى أيضا  المقيس عليهب.  ،اإلجماعأو  ،السنة

وهو المحل المشبه الــذي لــم يــرد نــص بحكمــه، ويــراد تعديــة حكــم   ، الفرعب  والثاني:

  المقيسب.:ويسمى أيضا ،األصل إليه

ليــه الــنص، ويــراد تعديتــه مــن وهو الحكم الشرعي الذي دلــه ع  ب، حكم األصل:الثالث

 .الفرع إلى  األصل

ل به الفــرعُ نظيــرا  لألصــل فــي الحكــم  :الربع  ، العلةب، وهي الوصف الجامع الذي ُجع 

 .يهمالوجودها ف

 

 

 

تحقيق: رمزي    هـ(، جمهرة اللغة،321:  تمحمد بن الحسن بن األزدي )ابن دريد، أبو بكر    مادة "ركن"ينظر: (1)
للماليين    منير العلم  دار  ن:  ط  –بعلبكي،  والفيروز799ص  ،2ج  م،1987األولى،    :بيروت،  آبادي،   ؛ 

 . 1201القاموس المحيط، ص
ج (2) األسرار،  كشف  البخاري،  العزيز  عبد  عرف    :501ص  ،3ينظر:  وفي  لغة.  األقوى  جانبه  الشيء  "ركن 

للقياس   :الفقهاء لم يكن  للصالة ولما  كالقيام والركوع والسجود  به  إال  الشيء  لذلك  الشيء ما ال وجود  ركن 
               وجود إال بالمعنى الذي هو مناط الحكم كان ذلك المعنى ركنا فيه "                                                           

المستصفى، ص    (3) الغزالي،  اإلحكام، ج 324ينظر:  أصول  في  اإلحكام  اآلمدي،  الشيرازي،   ؛191ص   ،3؛ 
؛  104ص  ، 2قيق الحق من علم األصول، جتح  ى؛ الشوكاني، إرشاد الفحول إل 94ص  ،7البحر المحيط، ج
 . 27ص  ،3ج التحرير، تيسير ؛ أميرباد شاه،335ص  ،2لبدائع في أصول الشرائع، جالفناري، فصول ا
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 أركاب القيا( عند الحنفية  المسألة الثالثة:

وهــي مــدار  ،أكثر األصوليين من األحناف يجعلون للقياس ركنا  واحدا  وهو العلة

هــو  :"ركــن القيــاس:وهــو الــذي قصــده اإلمــام السرخســي بقولــه  ،الكــالم فــي القيــاس

الوصف الذي جعل علما على حكم العين مــع الــنص مــن بــين األوصــاف التــي يشــتمل  

الفــرع بــه نظيــرا لالصــل فــي الحكــم الثابــت باعتبــاره فــي ويكــون   ،عليها اســم الــنص

 ب1 ا الوصــف" وإنمــا يقــوم القيــاس بهــذ  ،ألن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء.الفرع

 ب2 وهذا ما قاله الدبوسي والبزدوي أيضا .

وتوجيه  ذلــك  مــا   ،ولم يورد اإلمام السرخسي رحمه هللا  أركان القياس األخرى

"وأمــا قــول أكثــر الحنفيــة أن   :بشــرح مســلم الثبــوت    بفــواتح الرحمــوت قاله صاحب  

ركنها هو العلة المشتركة فأرادوا به ما يحقت المساواة في الخارج بالفعل ال أنهــا ركــن  

 .ب3 وحدها دون األصل والفرع "

 :  األولالمبحث   .4.1

 المطلب األول: تعريف العلة وأنواعها .4.1.1

أم   ،تبعا الختالفهم في كونها معرفــة للحكــم  ،اختلف األصوليون في تعريف العلة

مــن دون أن يكــون لهــا   من جعلها معرفة للحكم وعالمة عليــهمؤثرة فيه  بذاتها، فمنهم  

ومــنهم مــن جعــل العلــة ،تأثير في الحكم وهــو مــذهب عامــة األصــوليين مــن المتكلمين

جود الحكم مؤثرة في الحكم بذاتهاف إي أن تكون هي الموجبة لذلك الحكم،بحيث يكون و 

بوجود العلة وانتفاء الحكم بانتفاء العلة وهو قــول المعتزلــة بنــاء علــى قاعــدة التحســين 

ــيح ــة  ومــنهم  اإلمــام  ،والتقب بينمــا ذهــب بعــض االشــاعرة، واألصــوليون مــن الحنفي

التوسأ بين الفريقين فقالوا إن العلة  مؤثرة في الحكــم بجعــل   إلىالسرخسي والبزدوي  

 

البخاري، كشف األسرار،   ؛ 582ص  ،2تقويم االدله، ج  الدبوسي،  ؛174ص  2أصول السرخسي، جينظر:    (1)
 . 344ص ،3ج

 . 344ص  ،3؛ البخاري، كشف األسرار ج582تقويم االدله، ص الدبوسي، ينظر: (2)
 . 299ص ،2فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج نظام الدين االنصاري، نظر:ي (3)
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، وهــؤالء ب1 إن العلل الشرعية ال تكون موجبة بــذاتها بــل بجعــل هللا لهــا  ، أيإلىهللا تع

 ب2 عرفوا العلة بأنها: "  الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم "

وذكر اإلمام السرخسي في معرض بيانه ألنــواع العلــل أن الوصــف الــذي جعــل 

كــاة فــي الحلــي ومثل لذلك بإيجاب الز ،قد يكون الزما لألصل ،عالمة على حكم النص

، ب3 للذهب والفضة فال تبطل بجعلها حليا  بار صفه الثمنية، ألن الثمنية صفة الزمةباعت 

 إنه :وقد يكون الوصف عارضا أو اسما، مثل قوله عليه الصالة والســالم للمستحاضــة

دم عرق أنفجرب، والدم اسم علم واالنفجار صفة عارضة، واختلفت مذاهب العلماء في 

 التعليل باالسم على ثالثة أقوال:

وهــو  ،سواء كان مشتقا كسارق، او جامدا كفــرس وتــراب  ،القول األول: الجواز مطلقا

زدوي وهــو وفخــر اإلســالم البــ  ض الحنفية ومنهم أبو زيد الدبوســيمذهب الحنابلة وبع

ــه هللا وبعــض الشــافعية  ــنهم الشــيرازيمــذهب المصــنف رحم ــو الحســن  ،م ــال أب وق

 المالكية وأهل العربية.  نص الشافعي " واكثر إلىه األقرب "ان :السهلي

  ،مذهب بعض الشافعية ومنهم الرازي  وهو   ،المنع مطلقا :القول الثاني

هــو مــذهب الســمعاني وعــدم جــواز اللقــب و  ،التفصيل بين جواز المشتت  :القول الثالث

 .                                 ب4 الحنفيةالماوردي من الشافعية وعبد العزيز البخاري من  صاحب القواطع و 

 

  ، 3البخاري، كشف األسرار، ج  ؛582تقويم االدله، ص    الدبوسي،  ؛174ص   ،2ينظر: أصول السرخسي، ج (1)
ج  الزركشي،؛  34ص المحيط،  إل143ص  ،7البحر  الفحول  إرشاد  الشوكاني،  علم    ى؛  من  الحق  تحقيق 

 . 110ص  ،2األصول، ج
؛  3345ص؛ البخاري، كشف االسرار،  574ص  ،1السمرقندي، ميزان االصول في نتائج العقول، ج  :ينظر  (2)

 . 125ص ،3التقرير والتحبير، جامير باد شاه، 
 . 127ص  ،2ول السرخسي، جأص :ينظر (3)
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام   هـ(،450بن حبيب البصري البغدادي، ) ت:    ينظر: الماوردي، محمد (4)

الحسن علي بن محمد بن، تحقيق أبو  المزني،   -الشيخ علي محمد معوض    :الشافعي وهو شرح مختصر 
  م،  1999-هـ    1419: األولى،  لبنان، ط  –دار الكتب العلمية، بيروت    :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ن

محمد محيي   :(، المسودة في أصول الفقه، تحقيق728  :تيمية، احمد بن عبد الحليم )ت  ؛ ابن95ص  ،5ج
إبراهيم بن علي بن يوسف    ؛ الشيرازي أبو اسحاق393ط، ص  :د  دار الكتاب العربي،  :ن  الدين عبد الحميد،

: األولى،  ق، طدمش  –د. محمد حسن هيتو،  دار الفكر    :هـ(، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق476:  ت)
تميمي  ؛ السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ال454هـ، ص    1403
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مثل تعليله عليه الصالة والســالم ديــن هللا بــدين   :وقد يكون الوصف حكما شرعيا

ــاد ــة ،العب ــلم للخثعمي ــه وس ــه  صــلى هللا علي ــن  :بقول ــك دي ــى أبي ــان عل ــو ك ــت ل  أرأي

تعليل ربــا :مثالــهالحديث.وقــد يكــون الوصــف فــردا او يكــون عــددا والفــرد ب1 فقضيتهب

والعــدد مــن   ،بوصف واحد وهو الجنس أو الكيل أو الوزن عند اتحاد المعنىب2 النسيء

بعضها وال يستقل بعضها عــن بعــض فــي  إلىاالوصاف التي ال تكون علة حتى تنضم 

 .الحكم، وال يكون التعليل بها كلها

 مسالك العلة     :المطلب الثاني .4.1.2

مسالَك العلة وطرَق ثبوتهــا فبــين رحمــه هللا أن الوصــف  ذكر اإلمام  السرخسي   

قد يكون الوصف ثابتا بالنص وهي العلة المنصوصة، وقد تكون العلة ثابتــة  بمقتضــى 

مثال ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رخص في السلم مع إعــدام العاقــد،   ب3 النص

قــد تكــون العلــة مســتنبطة  أي أنه معلول بافتقار العاقد وحاجته وهو ليس فــي الــنص، و 

رد   ، بعلــةب4 تعليل نهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن صوم يوم النحــر  :ومثال ذلك

ولــيس ذالــك فــي الــنص وقــال المــال علــي  ،بالقرابين  إلىالضيافة التي للناس من هللا تع

القـــاري فـــي شـــرح مختصـــر المنـــار: " العلـــة تثبـــت بـــالنص صـــريحا او إيمـــاء،  

 ".  ب5 وباإلجماع

 

( الشافعي  ثم  اسماعيل  489:  تالحنفي  تحقيق: محمد حسن محمد حسن  األصول،  األدلة في  قواطع  هـ(، 
؛ الرازي،   171ص   ،2م، ج1999  -هـ1418األولى،    : طر الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  دا  :الشافعي، ن

ج االسرار311ص   5المحصول،  كشف  البخاري،  ج504ص  ،3ج  ،؛  المحيط،  البحر  الزركشي،   ،7؛ 
 . 206ص

احمد في مسند عبد  (1) الزبير،  رواه  ابن  ابن حبان في صحيحه  47ص    ،26، ج 16125  :رقم  هللا  أخرجه  ؛ 
 .   303ص ،9، ج3990:رقم ورجاله رجال مسلم، 

: تعبد الرحمن بن محمد عوض )  الجزري،  :ر نظييادة في مقابله تأخير الدفع.  وهو أن تكون الز   :النسيئةربا  (2)
المذاهب األربعة، ن1360 الفقه على  العلمية، بيروت    :هـ(،    -هـ    1424الثانية،    : لبنان، ط  –دار الكتب 
 . 221ص  ،2م، ج  2003

 . 274ط، ص  :دار الكتب العلمية، د :ينظر: ابن ملك، منار األنوار، وبهامش العيني، ن (3)
 متفق عليه، وقد سبق تخرجه. ( 4) 
اب  :رينظ (5) الدين  نور  الشيخ  عليشرح  مال  الحسن  )ت  و  المسمى  هـ1014:القاري  المنار  مختصر  شرح   ،)

 . 410دار صادر بيروت، د.ط، ص :إلياس قبالن، ن :توضيح المباني وتنقيح المعاني، تحقيق
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مثاله تعليــل األحنــاف فــي بيــع المــدبر، أي انــه تعلــت عتقــه   ،وقد يكون التعليل بالحكم 

يكــون عليت، فكقول السيد إن مت فأنت حر، فان التعلت حكــم ثابــت بــالت   ،بمطلت الموت

   .وكل ذلك جائز لصحة أثرهذلك استدالال بحكم على حكم  

" ال خــالف إن جميــع   :طريقة السبر والتقسيم بقولــه  إلىوأشار اإلمام السرخسي  

ألن جميع األوصاف ال توجــد إال ،األوصاف التي يشتمل عليها اسم النص ال تكون علة

وال خــالف أن كــل   ،علــةوالحكــم فــي المنصــوص ثابــت بــالنص ال بال  ،في المنصوص

، ومثــال ب1 وصف من أوصاف المنصوص ال يكون علة للحكم بل العلة للحكم بعضها"

 ،موزونــة ،مطعومــة ،ذلك هو أن الحنطة  تشتمل على عد ة أوصاف منها كونهــا مكيلــة

قــول إن كــل وصــف مــن هــذه األوصــاف وال يمكن ال  ،جسم،شيء، حب  ،مقتات مدخر

العلمــاء ان واتفــت    .بل العلة تكون في أحد هــذه األوصــاف  ،لحكم الربا في الحنطة  علة

وذلــك الن دعــوى المعلــل   ،هــذه األوصــاف للعلــة مــن غيــر دليــلالمعلل ال يختار أحد  

 .لوصف من االوصاف انه علة بمثابة دعواه الحكم انه كذا

 أدلة العلة  :المطلب الثالث .4.1.3

 العلةالمختل  فهاأدلة أوال:   .4.1.3.1

                                           

ذكر اإلمام السرخسي اختالف  العلماء في الــدليل الــذي بــه يكــون الوصــف علــة 

هــو   ب، العلمــاء القــائلين بــاالطراد فــي العلــة  ب2 فذكر انه على رأى أهل الطــرد  ،الحكم

 االطراد فقأ من غير أن يعتبر فيه معنى معقول.

عــدم االحتجــاج بــه   إلىفذهب فريت من أهل العلم    ،وقد اختلف العلماء في الطرد

وانه غيــر مفيــد للعليــة وهــو مــذهب أكثــر األصــوليين مــن الفقهــاء والمتكلمــين ومــنهم 

 

ج (1) السرخسي،  الفصول176ص  ، 2أصول  الجصاص،  االصول  ؛  جفي  كشف 155ص  ، 2،  البخاري،  ؛ 
 . 129ص ،2شرح التلويح على التوضيح، جصدر الشريعة، ؛  508ص ،3االسرار، ج

السرخسي، ج  :ينظر (2) الوصف  176ص  ،2أصول  في  التأثير  الطرد من ال يشترط ظهور  بأهل  . والمقصود 
 الذي يدعى عليته.  

باد شاه،    :انظر  التحرير، جامير  الغزالي،  54ص  ،4تيسير  للغزالي، ص ؛  األصول  تعليقات  المنخول من 
340  . 
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انــه مفيــد للعليــة وهــو حجــه ونســبه أن  إلــىوذهــب فريــت آخــر   .اآلمدي وابن الحاجب

ومــنهم الــرازي وبعــض الحنفيــة   ،أبي بكر الصــيرفي وبعــض الشــافعية  إلىالشيرازي  

   .والبيضاوي

ــث  ــت ثال ــىوذهــب فري ــه يصــح جــدال إل ــه ،أن ــول  ،وال يســوغ العمــل ب وهــو ق

 .ب1 للكرخي

واشــترط آخــرون فــي  ،وجود الحكم عند وجود الوصــف :وتفسير االطراد عند بعضهم

وأن يكــون المنصــوص عليــه   ،وينعدم عند عدمه  ،أن يوجد الحكم عند وجوده  :االطراد

 .قائما في الحالين وال حكم له

 .ب2 ان ذلك يكون مفسدا  للقياس ال مصححا له إلىوذهب المصنف  

 .وجودا وعدما ب3 الدوران  :ومن أدلة العلة التي ذكرها بعض األصوليين

 الدوران هل يفيد العلية؟  وقد اختلف العلماء في 

أنــه يفيــد العليــة قطعــا، ومــذهب   إلــىفذهب المعتزلة وبعــض المتكلمــين مــن الشــافعية  

انه ال يدل بمجرده علــى   إلىواما االمام السرخسي فذهب    ،الجمهور انه يفيد العلية انا  

 .ب4 هب الغزالي والشيرازي واختاره اآلمدي وغيرهم  وهو مذ  ،العلية ال قطعا وال انا

 

 دليل صحة العلةثانيا:   .4.1.3.2

 ،انعدام الحكم عنــد عــدم العلــة ال يكــون دليــل صــحة العلــة  :وقال جمهور الفقهاء

ولكــن دليــل صــحة العلــة أن   ،ووجود الحكم  عند عدم العلة ال يكــون دليــل فســاد العلــة

 .ب1 يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدال بمنزلة الشاهد

 

( نهاية السول  هـ772: تالدين )، أبو محمد، جمال  الشافعيا   عبد الرحيم بن الحسن بن علي  ،ينظر: اإلسنوي   (1)
 . 332م، ص1999  -هـ1420األولى  :لبنان، ط-بيروت-الكتب العلمية  رن: دا  شرح منهاج الوصول،

   .176ص ، 2ينظر اصول السرخسي، ج (2)
هوالدوران (3) ينظر  :  بعدمه،  وينعدم  وصف  بحدوث  الحكم  يحدث  منه  :أن  علم  البيضاوي،  في  الوصول  اج 

 .   65ص  3األصول، ج
ج  (4) البرهان،  الجويني،  ج  ؛44ص    2ينظر:  االحكام،  ج  البخاري،  ؛299ص  3اآلمدي،  االسرار،   3كشف 

 . 307ص، 7؛ الشيرازي، البحر المحيط، ج644ص
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الشــافعية فــي أن أنــه ال خــالف بــين علمــاء الحنفيــة و   ،وأوضح اإلمام السرخسي

ان تكون موافقة للعلــل المنقولــة عــن رســول   :ومعناها  ،صفة الصالحية للعلة بالمالئمة

 .صحابة غير نابية عن طريقهم في التعليلوعن ال  ،هللا صلى هللا عليه وسلم

عدالــة   :فعند علماء الحنفيــة  ،والخالف كما يقول اإلمام السرخسي في عدالة العلة

فهي علة عادلة يجب العمــل  ،ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل  ،العلة تعرف بآثارها

 .ب2 إذا علم تأثيرها وال  يجوز العمل بها عند عدم الصالحية بالمالئمة  ،بها

، أى  موقعــا فــي ب3 عدالة الوصف بكونــه مخــيال    :وقال بعض أصحاب الشافعي

 .ثم العرض على األصول بعد ذلك احتياط ،القلب خيال الصحة للعلة

فــإذا لــم يعارضــه أصــل مــن   ،بل العدالة بالعرض علــى األصــول  :وقال بعضهم

 .   ب4 فحينئذ يصير معدال وأدنى ما يكفي لذلك أصالن  ،األصول ال ناقضا وال معارضا

 

 

 :مناقشة االمام السرخسي ألدلة العلة  :المبحث الثاني  .4.2

األدلة التي احــتج بهــا العلمــاء القــائلين بــأن العلــة تثبــت   ،أورد اإلمام السرخسي 

ــى األصــول ــة أو العــرض عل ــدوران أو اإلخال ــتهم ورد  ،بــاالطراد أو ال ــاقأ أدل ــم ن ث

 .ب5 عليها

 

 .  176ص  ، 2أصول السرخسي، جينظر  (1)
 . 177ص ،2أصول السرخسي، ج ينظر: (2)
 :المناسب في االصطالح  :من مسالك العلة االجتهادية، وقد عرفها أبن الحاجب بقوله  :المناسبة أو االخاله (3)

وصف ظاهر منضبط يحصل عقال من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا للعقالء، والمقصود  
؛ اصول  239ص  ،2ي العضد لمختصر المنتهى، جشرح القاض  :أما حصول مصلحة أو دفع مفسدة. ينظر

 . 177ص  ،2ج السرخسي،
السرخسي،  ينظر:  (4) اآلمدي،177ص  ،2ج  أصول  ج  ؛  المنخول، ص  ؛69ص  ،3االحكام،  ؛  364الغزالي، 

 .  285ص ، 2؛ الرازي، المحصول، ج315اللمع، ص الشيرازي،
؛ البخاري، كشف االسرار،  262ص  ،2النسفي، كشف االسرار، ج  ؛ 178ص  ،2اصول السرخسي، ج  :ينظر  (5)

التقرير والتحبير،  ،باد شاه أمير؛  424بي، التنقيح في اصول الفقه، صالشريعة المحبو ؛ صدر 529ص ،3ج
 . 354ص ،2، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج نصاري ؛ اال251ص ،3ج
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 الفريت األول:

وجــوزوا  ،ذكــر رحمــه هللا أن أهــل الطــرد احتجــوا بــالظواهر الموجبــة للقيــاس

ألن علــل الشــرع أمــارات علــى ،التعليــل والعمــل بكــل وصــف يوجــد الحكــم بوجــوده

واثبتوا أحكام الشرع بالنص من غير ان يعقل المعنى مــع أن يكــون الوصــف   ،األحكام

 .ب1 علة للحكم  

   :الفريت الثاني

 ،وقد يكون وجود الحكم مع وجود العلة اتفاقا  ،العلة ما يتغير به حكم الحال  :قالوا

ثم الحكم الثابت بالعلة قد يحتمل الرفع بانعدام العلة مثال ذلك الحكــم الثابــت بــالبيع هــو 

أي أن   ،واشــترطوا قيــام الــنص فــي الحــالين وال حكــم لــه  ،الملك يرفع بفسخ عقد البيع

اآليــة مثال ذلك آيــة الوضــوء حيــث ذكــر فــي  ثبوت الحكم بوجود علة الحكم ال بالنص  

فيكون وجوب الحكم دائر مع الحدث وجــودا   ،وعلة الطهارة الحدث  ،الصالة  إلىالقيام  

الصالة موجود فــي كــال الحــالين وجــود الحــدث وعدمــه وال   إلىوالنص القيام    .وعدما

  .ب2 حكم له

بأنها أمارات بجعل الشــرع لهــا   :فأجاب المصنف رحمه هللا على من قال بالطرد

إما بــالنص او االســتنباط   ،ها إال بعد تعيينهاوال يمكن التعليل ب   ،موجبة للحكم ال بذواتها

وما ال يكون معقول المعنى ال يمكــن أعمــال الــرأي  ،وأن تكون معقولة المعنى  ،بالرأي

 .ب3 فيه

الدليل على بطــالن الــدوران بــأن  وجــود   :هللا على الفريت الثاني  وأجاب رحمه  

فكــذلك يــدور مــع الشــرط وجــودا    ،الحكم وعدمه إن كان يدور مع العلة وجودا وعــدما

فلو قال السيد لعبده إذا دخلت الدار أنت حر،  فالعتت شــرط ولــم يقــل احــد انــه   ،وعدما  

 .ب4 علة مع أنه يدور مع الدخول وجودا وعدما  

 

 . 178ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (1)
 . 178ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (2)
 . 179ص ،2اصول السرخسي، ج ينظر: (3)
 . 180ص ،2اصول السرخسي، ج :ينظر (4)
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إن الشــرط عــارض ال يــدور مــع العلــة إال بتعليــت   :ويرد على كالمــه رحمــه هللا 

 .الحكم به نصا

وقد أورد رحمــه هللا هــذا اإليــراد وأجــاب عنــه رحمــه هللا: بــأنهم قــالوا  إن علــل 

وانتم فرقتم بــين   ،ويفهم من ذلك أن الشارع علت الحكم بها  ،الشرع أمارات على الحكم

وان مجــرد دوران الحكــم ال يــدل   ،تعليت الحكم بالشرط وبــين التعليــت الثابــت بالشــرع

وباالحتمــال ال   ،وإن كان ذلك فإن احتمال الدوران مع الشرط أيضا قــائم  ،على أنه علة

 .ب1 يمكن اثبات العلة 

لــه   وأجاب المصنف على من قال باشتراط قيام المنصوص في الحالين وال حكــم

مفسد للقياس على ما ذكرنا في شروط القياس وهو أن يبقى الحكم في المنصــوص بعــد 

وهذا وهم فإن القيــاس هــو  :اي ال يبقى لنص حكم بعد التعليل  ،التعليل على ما كان قبله

فكيــف ال يكــون فيــه حكــم وهــو  ،مــا النــص فيــه إلــىلتعديــة الحكــم المنصــوص عليــه 

وال   ،ان من شروط الصالة الطهــارة عــن الحــدثف  ،أما آية الوضوء  ،المنصوص عليه

 ،يكون علة لوجوب الطهارة، اي أن تقدير اآلية تطهروا إذا قمتم لصالة وانتم محــدثون

 .ب2 إال إن ذكر الحدث سقأ لإليجاز وهذا ثابت باال جماع  

بــأن  :العكس دليل على صحة العلــةالسرخسي رحمه هللا على من قال إن كما رد  

وانعــدام الحكــم مــع انعــدام  ،انعدام الحكم مع عدم التعليل ليس دلــيال  علــى صــحة العلــة

ألن ثبوت الحكم بورود النص ال بوجود العلة كي يكون   ،الشرط ال يدل أن الشرط علة

دليال  على صحة العلة والعكس مع أن وجود الحكم مــع انعــدام العلــة لــيس لفســاد العلــة 

ود الحكــم ببقــاء وال ينعــدم وجــ   ،بعلــليجوز أن يكون الحكم ثابتــا     بحيث  ،باتفاق العلماء

ومــن هــذا يتبــين   .تنعدم جميع العلل التي ثبت الحكم بكل واحــد منهــا  البعض منها ما لم

من أن وجود الحكم مع انعدام العلة دليل فساد العلة وقولهم إن دليــل   فساد ما ذهبوا إليه

 .ب3   عليهلة دوران الحكم معها كالمتفت  صحة الع

 

 .  180ص ،2اصول السرخسي، ج ينظر: (1)
 . 181ص ،2اصول السرخسي، ج ينظر: (2)
 . 182ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (3)
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أن األثر الدال علــى صــحة العلــة   إلىواقر رحمه هللا على من ذهب من الشافعية  

 ،فقــال إن العدالــة تحصــل بصــفة االخالــة  :يكون مخيال ألنه مما ال يحــس ولكنــه يعقــل

وال يشترط العرض علــى جميــع   ،وأجاز العمل بها قبل العرض على األصول احتياطا  

األصول خالفا لمن قال من الحنفية والشافعية  من أن أدنى ما يكون من األصــول التــي 

يعرض عليها الوصف الذي ثبت فيه صفة الصالحية هــو أصــالن  وال نهايــة  لالعلــى 

 .ب1 

 :كما ذكر ما يبنى على ذلك من خالف باألمثلة التطبيقية

حيث ذكــر انــه يتــأدى بمطلــت النيــة ألنــه ،هللا في صوم رمضــانمن ذلك ما بينه رحمه  

وقــرر  ،ألنــه صــوم فــرض ،أما عند علماء الشافعية فالبد مــن نيــة الفــرض.صوم عين

 ألن المقصــود  :أن المؤثر ما قاله علماء الحنفية، وعلــل ذلــك بقولــه  ،اإلمام السرخسي

وإذا  ،بين تلــك الجهــة وغيرهــا وال يرد بنية الجهة إال التمييز  ،بالنية في األصل التمييز

يصــاب بمطلــت االســم فارتفعــت   ،كان المشروع في هذا الزمان عينا لــيس معــه غيــره

حتى يثبــت بــه  ،وليس في صفة الفرضية ما ينفي هذا التعيين  ،الجهة للتميز  إلىالحاجة  

 .ب2 بنية الجهة للتميز إلىمساس الحاجة 

ألنهــا   ،من حج بينة النفل ال يقع  حجه عن الفرض عند الحنيفــة  :ومن أمثلة أيضا

وصف مــؤثر وهــو إن   إلى  وهذا اشارة  ،تتأدى بأركان معلومة بأسبابها كالصالة  عبادة

فصــحة أداء هــذه األركــان فــي الوقــت   ،تتأدى هذه العبــادة بمباشــرة أركانهــا ال بوقتهــا

بصفة مشروط في هذا الوجه فتعيينــه وإذا بقي األداء    ،فرضا ال ينفى صحته أدائها نفال

 .ب3 فيجب اعتباره ال محالة بخالف صوم الشهر  ،جهة النفل بالنية صادف محله

 

 . 184ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (1)
السرخسي، جينظر (2) أصول  بختي190ص  ، 2:  بن  بن محمود  أحمد  بن  الزَّْنجاني، محمود  أبو  ؛  المناقب ار، 

مؤسسة الرسالة    : د. محمد أديب صالح، ن  :هـ(، تخريج الفروع على األصول، تحقيق656:  شهاب الدين )ت
 . 27، ص 1398الثانية،  :بيروت، ط –

 . 184ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (2)
 . 90ص ،2أصول السرخسي، جينظر:  (3)
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في الثيب الصغيرة إن األب يزوجها   ،ومن أمثلته أيضا ما ذكره اإلمام السرخسي

ألنهــا صــغيرة وال يــزوج البكــر البالغــة إال برضــاها ألنهــا بالغــة وعلــى رأى علمــاء 

أمــا البكــر   ،إن الثيب الصغيرة ال يزوجها أبوها من غير رضــاها ألنهــا ثيــب  :الشافعية

وقــد قــرر اإلمــام السرخســي إن الوصــف  ،البالغة فيزوجها من غير رضاها ألنها بكــر

الن ثبوت والية االستبداد بالعقد يكون علــى وجــه النظــر  ،لمؤثر ما قاله علماء الحنيفةا

ــه ــه  ،للمــولى علي ــك بنفســه مــع حاجت ــار عجــزه عــن مباشــره ذل ــىباعتب مقصــوده  إل

 .  ب1 والمؤثر في ذلك الصغر والبلوغ دون الثيابة والبكارة ،كالنفقة

   :حكم العـلــة  :المبحث الثالث .4.3

 .ب2 فرع ال نص فيه إلىحكم العلة: تعديه حكم النص بها  

أي مــا  وقد ذكر االمام السرخسي ان جميــع مــا يــتكلم النــاس بــه علــى ســبيل المقايســة 

   :أنواعأربعة    بيصلح للتعليل

 .الموجب للحكم وصفته  :والأ

 .ما هو شرط في العلة وصفته  :ثانيا

 والحكم الثابت بالشرع وصفته. :ثالثا

وهــو مقصــور علــى المحــل   ،رابعا: والحكم المتفت على كونه مشروعا معلوما بصــفته

   .غيره من المحال الذي يماثله بالتعليل إلىأم تعدى    ،الذي ورد فيه النص

ومنعه فــي األقســام الثالثــة الباقيــة،  ،وأجاز المصنف رحمه هللا القياس في القسم الرابع

وعلــل ذلــك ان الموجــب مــا جعلــه الشــارع  ،ز ذلك ال في اإلثبات وال فــي النفــيفلم يج 

إن العلــل الشــرعية ال   :وهذا ما ذكرنا في مــذهب المصــنف فــي تعريــف العلــة  ،موجبا

 

جينظر (1) السرخسي،  أصول  الغزالي،  90ص  ،2:  األصول، ص  399ص    المنخول، ؛  على  الفروع  تخريج  ؛ 
131 . 

رير، ح، تيسير التمير باد شاه؛ ا585الدبوسي، تقويم األدلة، ص  ؛192ص  ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (2)
 . 97ص ،4ج
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تكون موجبة بذاتها بل بجعل هللا لها.وسبيل معرفة ذلك يكون بالسماع ممن ينــزل عليــه 

 ب1 .الوحي

محــل آخــر بمعنــى جــامع فــي   إلــىومنع رحمه هللا من تعدية الســببية والشــرطية  

مثال ذلك الحوالة قبل وجــوب الــدين   ،ليكون سببا وشرطا لذالك الحكم  ،الفرع واألصل

وخــالف فــي ذلــك   ،باطلة، وهو مذهب أكثر الحنفية وجمهور المالكية وبعض الشــافعية

الجواز وهــو مــذهب عامــة الشــافعية البزدوي والســمرقندي صــاحب الميــزان فقــالوا بــ 

 .ب2 والحنابلة  

أن الجنس وحده ال يكون ســببا  فــي حرمــة   :وبيان الموجب للحكم في مسائل منها

إنما يكون إثباتــه بالنصــوص الشــرعية او   ،النسأ وال يصح القياس فيه لإلثبات أو النفي

 ،ابــة الثابــت بــالنصبداللتها او إشارتها او مقتضاها وذلك ان الثابــت بهــذه الوجــوه بمث 

 ،النص كالحكم الواجــب إلىوان الموجب للحكم  السببب ال يمكن معرفته إال بالرجوع 

الصــالة المفروضــة زيــادة علــى الــوتر هــل هــو بمنزلــة فــي    مثال ذلك الخالف الواقــع

وإنمــا أثبتــه ابــو حنيفــة رحمــه هللا بــالنص   ،؟ فإثبات الوتر بطريت القياس خطــأالخمس

زادكم صالة إال وهي الــوتر فصــلوها مــا   إلىإن هللا تع وهو قوله صلى هللا عليه وسلم  

 .ب3  بطلوع الفجر إلىبين العشاء 

 

ف الواقع فــي نصــاب الزكــاة هــل هــو فمثال ذلك االختال  :وأما الموجب للحكم وصفتي

كفــارة   الوصف، وكذلك االخــتالف الواقــع فــيموجب للزكاة بصفة النماء أم بدون هذا  

وكفــارة   ،اليمين هل هي توجب الكفارة بصفة كونها مقصودة او بصــفة كونهــا معقــودة

 ؟  ر بجناية متكاملةالفطر هل هي واجبة بفعل موصوف بأنه جماع أو لكونه أفط

 

 . 588؛ الدبوسي، تقويم األدلة، ص193ص ،2اصول السرخسي، حينظر:  (1)
االصول، (2) ميزان  السمرقندي،  ج922ص   ،2ج  ينظر:  االحكام،  اآلمدي،  كشف  65ص  ،4؛  البخاري،  ؛ 

فواتح    نظام الدين االنصاري،  ؛ 149ص  ،2الشريعة، شرح تنقيح الفصول، ج   ؛ صدر564ص  ،3االسرار، ج
 . 372ص ،2الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج 

الزيلعي  (3) باب  أخرجه  حذافة،  بن  خارجة  حديث  من  الراية  نصب  ج  :في  الوتر،  ؛  108ص    ، 2صالة 
 .  88ص  ،6والسهارنفوري في حل سنن أبي داود، باب استحباب الوتر، ج
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 .ب1 الموجب للحكم فيه وال في نفيهفكل ماذكر ال دخل للقياس في اثبات الوصف 

مثال ذلك اختالف في اشــتراط الشــهود فــي النكــاح للحــل   :بياب الشرط واالستالف فيي

هــدار النفــوس الكفــار تكــون شــرطا  إل إلــىوكــذلك الخــالف فــي هــل ان بلــوغ الــدعوة 

والتعليــل  ،؟ ان هذا مما ال يمكن ان يكون ســبيل معرفتــه بالقيــاسواألموال بسبب الكفر

 .ب2 بالرأي فيه لإلثبات او النفي يكون ساقطا  

بيان صفت الشرط واالختالف فيه: مثاله اختالف العلماء فــي صــفة العدالــة فــي  

شهود النكاح، وكذلك االختالف في صفة الذكورة وفي صفة المواالة والترتيــب والنيــة 

فكمــا أن أصــل   ،وهــو ثابــت بــالنص  ،وذالك أن الوضــوء شــرط الصــالة  ،في الوضوء

 .ب3 ت الصفة فيما هو شرط  الشرط ال دخل للقياس في إثباته فكذلك في اثبا

أهــي صــالة  ،: مثالــه اخــتالف العلمــاء فــي الركعــة الواحــدةبياب الحكم واالستالف فيي

 ،أهــي فريضــة أم ال ،باالتفــاقي القراءة المشروعة في األخــريين وف ،مشروعة أم ال ؟

 ؟ فكــل هــذه األمثلــة الأتتعــين الفاتحــة ركنــا أم ال  ،المفروضة في األوليينوفي القراءة  

 .ب4 دخل للقياس في إثبات  الحكم فيها  حتى يشتغل بالتعليل لإلثبات او النفي

مثاله االختالف في صفة صدقة الفطر واألضحية والوتر، فكذلك ال   :بياب صفتي الحكم

 .   ب5 النصوص   إلىمدخل للرأي في اثبات صفة هذه االحكام إال بالرجوع  

الفــرع إلثبــات حكــم   إلــىوهــو تعديــة حكــم الــنص بالتعليــل    :بياب القسام الراباع

لرأس هــل يســن مثاله االختالف في المسح على ا  ،فيجوز استعمال القياس فيه  ،شرعي

فــيمكن   ،تثليثه لكون انه يوجد في الطهارة ما هو مسح وال يكــون التكــرار فيــه مســنونا  

الفرع المختلــف فيــه و يوجــد فــي أعضــاء   إلىتعليل ذلك المتفت عليه، لتعدية الحكم به  

 إلــىفيمكن تعليل ذلك لتعديــة الحكــم بــه    ،الطهارة ما يكون التكرار فيه مسنونا باالتفاق

 

 . 196ص  ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (1)
 .  196ص ، 2اصول السرخسي، جينظر:  (2)

 . 593؛ الدبوسي، تقويم األدلة، ص 197ص  ،2ج اصول السرخسي،ينظر:  (3)
 . 594الدبوسي، تقويم األدلة، ص  ؛198ص  ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (4)
 . 198ص ،2ينظر: اصول السرخسي، ج (5)
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والعلة قد تكون ااهرة كما مثلنــا فــي  ،يكون القياس في موضوعه من الجانبينف  ،الفرع

   .القياس وقد تكون العلة خفية كما في االستحسان
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 الخاتمة 

ينا أن وفقنا لتمــام  في نهاية بحثي أحمد هللا سبحانه على ما من به من عل 

سبحانه القبول والتوفيت والسداد، وفيمــا يلــي أهــم النتــائج التــي    بحثنا ونسأله 

 حث: ا توصل إليها الب 

ونشــأ فــي فتــرة مليئــة   ،ولد اإلمام السرخسي في بداية القرن الخــامس الهجــري -1

وكان لهذه الظروف التي نشأ فيها األثر   ،باالضطرابات السياسة واالجتماعية والعلمية

 البالع في فكره وشخصيته.

وتبلــورت شخصــيته العلميــة وهــو فــي ســن   ،واهــر نبوغــه  ،علم مبكرا  طلب ال -2

شــمس   :ومــنهم  ،ودرس مختلف العلــوم الشــرعية علــى أبــرز علمــاء عصــره  ،الشباب

ونــال اإلمامــة والصــدارة، وتوجهــت إليــه   ،وففــاق أقرانــه  االئمة الحلواني و الســغدي،

 مس األئمة.أنظار أقرانه وشيوخه حتى أصبح من أبرز علماء عصره حتى لقب بش

كان اإلمام من لعلماء العاملين بعلمهم الصادعين بالحت ولم تأخذه في هللا لومــة   -3

فامتحن بسبب ذلك، وتعــرض   ،الئم، ولم يداهن ذا سلطان ولم يجامل على حساب دينه

للسجن لسنوات طوال، فلم يحمله ذلك على ترك التعليم واألمر بالمعروف والنهي عــن 

 المنكر.

معزوال  عن كتبه ومصــادره،   ،الطوال وهو محبوس في قعر بئرألف المؤلفات   -4

فكان يملي على طلبته من حفظه، وأعانه على ذلك مــا كــان يتمتــع بــه مــن قــوة حفــظ، 

 وسرعة بديهة، وقد أشار في كثير من مصنفاته أنه ألفها وهو محبوس عن كتبه وأهله.

وهــي  ،الحنفــي  يعتبر اإلمام السرخسي من الطبقــة الثالثــة مــن طبقــات المــذهب -5

 ذلك كثير من المحققين. إلىأصحاب المسائل كما أشار المجتهد في المسئلة طبقة  

والثــاني مــن  ،األول من حيــث اللغــة ،ذكر اإلمام السرخسي أن للقياس تفسيرين -6

ولــم يحــده بــالمعنى االصــطالحي  ،حيث المعنى، فعرف القياس في اللغــة بأنــه التقــدير

ولكنه استوفى شــروطه وأركانــه مــن   ،في ذلك أثر الدبوسيمكتفيا بالحد اللغوي مقتفيا  

 .خالل بيانه للقياس من حيث المعنى
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جــواز  المــذاهب ذكر اإلمــام السرخســي أن مــذهب الصــحابة والتــابعين وأئمــة  -7

القياس بالرأي على األصول التي تثبــت أحكامهــا، ثــم ذكــر بالتسلســل منكــري القيــاس 

ورد عليــه واحــدة تلــو   ،بها علــى بطــالن القيــاسوأبان شبههم التي استدلوا    ،وأقسامهم

مبينا من خالل رده عليهم الحجج التي استدل بها جمهور العلماء على حجيــة   ،األخرى

القياس وساق األدلــة النقليــة والعقليــة علــى ذلــك وأجــاب علــى جميــع اإليــرادات التــي 

ل علــى الحنفيــة فــي بنــاء األصــو فون على حجج الجمهور سالكا مــذهب  أوردها المخال

 الفروع.

بين رحمه هللا أن األصول معلولة من حيــث األصــل، والبــد مــع هــذا مــن قيــام   -8

دليل يدل على كونه معلوال  في الحــال، كمــا ذكــر اشــتراط علمــاء الحنفيــة فــي التعليــل 

 الدليل المميز لتعيين الوصف.

وفحــوى   ، أن الطرق التــي يعــرف بهــا تعليــل الــنص هــي الــنصبين رحمه هللا  -9

واالستدالل بحكم النص واتفاق القائلين بالقياس علــى كونــه معلــوال ، فــإذا وجــد   ،النص

 شيء من هذه األدلة سقأ اعتبار كونه غير معلول.

 ،شروط القياس التي ذكرها األئمة الفقهاء قبلــهبين اإلمام السرخسي رحمه هللا    -10

فــي إضــافة وأبــدع    ،وناقأ اإليرادات التــي أوردهــا الشــافعية والجمهــور  ،واستدل لها

يكــون ها األصوليون األحناف، وهو أن الشرط خامس على الشروط األربعة التي ذكر

 التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاا المنصوص، ثم تبعه على ذلك السغناقي.

ســلك اإلمــام السرخســي مســلك األصــوليين مــن الحنفيــة فــي جعــل العلــة ركــن  -11

 ،القياس ال يقوم إال بالعلــةلشيء إال به، و ن هو ما ال قيام لالقياس، وعللوا ذلك بأن الرك

وبين مسالك العلة، وذكــر رحمــه   ،اع األوصاف التي تعلل بها النصوصوقد فصل أنو 

 منصوصة، ومستنبطة.  تكون هللا أن العلة قد

وأورد قــول القــائلين بــالطرد   ،األدلة التي يُستدل بهــا علــى العلــة  هللا   بين رحمه -12

رد علــيهم بــالحجج العقليــة و النقليــة، ونــاقأ و ،والــدوران و العــرض علــى األصــول

الجمهور وأجاب عن اإليرادات التي أوردوها، وأقر رحمه هللا  من ذهب من الشــافعية 

وذكــر إن العدالــة تحصــل بصــفة ،أن األثــر الــدال علــى صــحة العلــة يكــون مخيال  إلى
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ولــم يشــترط العــرض  ،وأجاز العمل بها قبل العرض علــى األصــول احتياطــا    ،اإلخالة

على جميع األصول خالفا لمن قال من الحنفية والشافعية  مــن أن أدنــى مــا يكــون مــن 

األصول التي يعرض عليها الوصف الذي ثبت فيه صــفة الصــالحية هــو أصــالن  وال 

 نهاية  لالعلى.

 .فرع ال نص فيه إلىيه حكم النص بها  هو تعد حكم العلة:ذكر رحمه هللا أن  -13

   :أنواعوبين رحمه هللا أن ما يصلح للتعليل أربعة  

والحكــم الثابــت بالشــرع   ،ما هو شرط في العلة وصفتهو   ،وهي الموجب للحكم وصفته

وهو مقصور علــى المحــل   ،والحكم المتفت على كونه مشروعا معلوما بصفتهته،  وصف

وأجــاز  ،غيــره مــن المحــال الــذي يماثلــه بالتعليــل  إلــىأم تعــدى    ،الذي ورد فيه الــنص

 األقسام الثالثة الباقية.  ومنعه في ،المصنف رحمه هللا القياس في القسم الرابع
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 التوصيات  

شمس  يوصي الباحث ان تكون هناك دراسات موسعة عن الجهود التي قام بها   -1

 األئمة السرخسي وبيان أثره في المذهب الحنفي أصوال  وفروعا .

يوصي بإفراد مبحث العلة بدراسة خاصة لما لهذا المبحث من أهمية في باب   -2

 االصول، ولما له من أثر في باب الفقه. 

علم أصول الفقه الحنفي   إلى يوصي الباحث بدراسة ما أضافه اإلمام السرخسي  -3

 عند هذا اإلمام. وبيان جوانب اإلبداع 

الح  -4 الفقه  كتب  طباعة  وكتب  إعادة  عمومٍا  خصوصا  نفي  السرخسي  اإلمام 

الجانب   من  مخدومة  وغير  قديمة  الطبعات  أغلب  ألن  محققة  حديثة  طبعات 

 الفني. 

البلدان  -5 مختلف  في  العلمية  وجهوده  السرخسي  باإلمام  للتعريف  ندوات  إقامة 

 . برموزه ومفتقر للقدوات الكبارهل  اإلسالمية وذلك ألن هذا الجيل جا
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  المصادر

 القرآب وكتب السنة المطهرة: -أ

 القرآن الكريم  .1

عبد  .2 أبو  الجعفي  ت:  هللا   البخاري  إسماعيل  بن  صحيح    هـب،256محمد 

  : ط  ،1987  ، دار ابن كثير، بيروت  :ن  ، البخاري، تحقيت: مصطفى ديب البغا

 .الثالثة

ا .3 أبو  الحجاج  بن  النيسابوري  تمسلم  القشيري  صحيح    ،هـب261:  لحسن 

  ، بيروت  –دار إحياء التراث العربي    : ن  ،ت: محمد فؤاد عبد الباقيي حق مسلم، ت 

   . ط :د

  ،هـب241:  بن هالل بن أسد الشيباني  تأبن حنبل أبو عبد هللا أحمد بن محمد   .4

حنبل  بن  أحمد  اإلمام  األرنؤوط    ،مسند  شعيب  مرشد،    -المحقت:  عادل 

 . ط :د ،مؤسسة الرسالة  :ن ، وآخرون

سنن أبي داود، تحقيت:    ،هـب275أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني  ت:   .5

 . االولى :، طم 2009بيروت   ،دار الرسالة العالمية :ن ،شعَيب األرنؤوط 

بن   .6 بن موسى  رة  َسو  بن  بن عيسى  أبو عيسى  ت:    الضحاك، الترمذي محمد 

دار   : ن  ،ت: بشار عواد معروف يحقت  ،سنن الترمذي  -هـب، الجامع الكبير 279

 .م1998 ، د: ط ،بيروت  –الغرب اإلسالمي

أبو  .7 بنالنسائي  أحمد  الرحمن  الخراساني،  ت  عبد  بن علي  هـب،  303:  شعيب 

للنسائي  الصغرى  أبو غدة  ،السنن  الفتاح  عبد  المطبوعات   : ن  ، تحقيت:  مكتب 

 .1986 - 1406ط: الثانية،  ، حلب  –اإلسالمية 

للنسائي   ،هـب303 ت:    النسائي أحمد بن شعيب  .8 الكبرى  حسن  تحقيت:    ،السنن 

 . ط  :د ،م 2001بيروت  ،مؤسسة الرسالة  :، نعبد المنعم شلبي

 المتوفى:  ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد   .9

ابن ماجه 273 الباقي  ، هـب سنن  الكتب    : ن  ،تحقيت: محمد فؤاد عبد  دار إحياء 

 . ط  :د ، فيصل عيسى البابي الحلبي -العربية  
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الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان   .10

البغدادي  المتوفى:   دينار  الدارقطني  ،هـب385بن  شعيب    ،سنن  تحقيت: 

برهوم االرنؤ أحمد  اللطيف حرز هللا،  شلبي، عبد  المنعم    : ن  ،وط، حسن عبد 

   .م2004 -هـ  1424األولى،  : ط ، لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 

بكر   .11 اأبو  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  الصنعاني  تعبد  اليماني  :  لحميري 

األعظميي حق ت  ،المصنف  ،هـب211 الرحمن  حبيب  العلمي  :ن  ، ت:    -المجلس 

 هـ1403الثانية،  :ط  ،الهند

عبد   .12 بن  بَهرام  بن  الفضل  بن  الرحمن  عبد  بن  هللا  عبد  محمد  أبو  الدارمي 

تحقيت: حسين سليم   ،سنن الدارمي  ،هـب255:  التميمي السمرقندي  ت  ،الصمد

الداراني السعودية   ،أسد  العربية  المملكة  للنشر والتوزيع،  المغني  ط:    ،ن: دار 

 .م 2000 -هـ  1412األولى، 

الحسين  ت:   .13 بن  أحمد  الكبرى   ،هـب458البيهقي  عبد    ،السنن  محمد  تحقيت: 

 ت.  :د ،الثالثة : ط ،م2003 ن: دار الكتب العلمية، بيروت ،القادر عطا

نُ  .14 بن  بن حمدويه  بن محمد  أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا  الحكم  الحاكم  بن  عيم 

النيسابوري  ت الصحيحين   ،هـب405:  الضبي  على  تحقيت:    ،المستدرك 

  1411األولى،    :ط  ،بيروت  –ن: دار الكتب العلمية    ،مصطفى عبد القادر عطا 

– 1990 . 

ب  .15 عيسى  بن  يحيى  بن  المثُنى  بن  علي  بن  أحمد  يعلى  التميمي،  أبو  هالل  ن 

ت   ،هـب307:  الموصلي  ت يعلى،  أبي  أسديحق مسند  سليم  حسين  دار   :ن   ،ت: 

 . 1984 –1404األولى،  : ط ،دمشت  –المأمون للتراث 

بن  .16 إبراهيم  بن  محمد  بن  هللا  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  خواستي    أبو  بن  عثمان 

عادل بن يوسف العزازي   :تحقيت  ،مسند ابن أبي شيبة  ،هـب235:  العبسي  ت

 .م1997األولى،  :ط  ،الرياض –دار الوطن  :ن ، أحمد بن فريد المزيدي و 

الشافعي .17 الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  شرح   ،العسقالني  الباري  فتح 

 . ط :هـ، د1379بيروت،  -دار المعرفة  :ن ، صحيح البخاري
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ع  .18 محمد  أبو  الدين  جمال  محمد  تالزيلعي  بن  يوسف  بن  هللا    ،هـب762:  بد 

الزيلعي  تخريج  في  األلمعي  بغية  حاشيته  مع  الهداية  ألحاديث  الراية    ،نصب 

دار   -لبنان  -بيروت  -ة الريان للطباعة والنشرمؤسس  :ن   ،المحقت: محمد عوامة

  .م1997-ه1418األولى،  :ط  ،السعودية  –جدة   -القبلة للثقافة اإلسالمية

والمرجان  اللؤلؤ    ،بهـ1388:  الباقي بن صالح بن محمد  ت  محمد فؤاد بن عبد  .19

 .م 1986 -هـ  1407،ط  :دار الحديث، القاهرة، د :ن  ،فيما اتفت عليه الشيخان

ري القرطبي  ابو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عاصم النمبن عبد البر  ا .20

دار    :ن   ، تحقيت: أبي األشبال الزهيري  ،جامع بيان العلم وفضله  ، هـب463:   ت

  .م1994 -هـ  1414األولى،  :ط  ،ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية 

ع .21 الدين  نور  الحسن  أبو  سليمان  ت الهيثمي  بن  بكر  أبي  بن    ، هـب807:  لي 

الفوائد ومنبع  الزوائد  القدسييحق ت   ،مجمع  الدين  القدسي،    :ن  ،ت: حسام  مكتبة 

   . ط  :د ،م 1994هـ،  1414 ،القاهرة

ع .22 محمد  العال  أبو  الرحيم  تالمباركفورى  عبد  بن  الرحمن    هـب،1353:  بد 

 . ط  :د ،بيروت   -دار الكتب العلمية   :ن  ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي 

ب   .23 أبو حفص عمر بن علي  الدين  الملقن سراج  الشافعي المصري  ابن  ن أحمد 

الواقعة  ،هـب804:   ت واألثار  األحاديث  تخريج  في  المنير  الشرح   البدر  في 

  : ن  ،المحقت: مصطفى أبو الغيأ وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال  ،الكبير 

والتوزيع   للنشر  الهجرة  -هـ1425االولى،    : ط  ، السعودية-الرياض  -دار 

   .م2004

الر  .24 عبد  أبو  حيدر،  بن  علي  بن  أمير  بن  أشرف  محمد  آبادي  حمن،  العظيم 

الصديقي،  ت الحت،  المعبو 1329:  شرف  عون  داود،  هـب  أبي  سنن  شرح  د 

دار    :ن   ، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته

 هـ  1415الثانية،  :ط ، بيروت –الكتب العلمية 

 مصادر ودراسات سابقة:   -ل
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الح َوذَانيلَكل  ا .1 بن  أحمد  بن  محفوا  الحنبلي  ت ،  الخطاب  أَبُو    هـب،  510:  سن 

ب ومحمد  2  -  1قيت: مفيد محمد أبو عمشة  الجزء  الفقه، تح التمهيد في أصول  

ن: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع    ب،4  -  3ن علي بن إبراهيم  الجزء  ب 

جامعة أم القرى، ط:    -سالمي  الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإل

 . م 1985 -هـ  1406األولى، 

يعلى،   .2 أبي  محابن  بن  محمد  الحسين  الحنابلة،  526:  مد  تأبو  طبقات  هـب، 

 بيروت، د: ط.    –تحقيت: محمد حامد الفقي، ن: دار المعرفة 

الشيباني    .3 الواحد  عبد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  أبو  األثير  ابن 

تحقيت: عمر عبد السالم هـب الكامل في التاريخ،  630، عز الدين  ت:  الجزري

الكتاب   دار  ن:  بيروت  تدمري،  األولى،    –العربي،  ط:  -هـ1417لبنان، 

 م. 1997

بن   .4 الكريم  بن عبد  الكرم محمد بن محمد  أبي  الحسن علي بن  أبو  ابن األثير، 

الجزري، الشيباني  الواحد  تهذيب  630:  عزالدين  ت  عبد  في  اللباب  هـب، 

 بيروت، د: ط.   –دار صادر  األنساب، ن: 

ا .5 الفرج عبد  أبو  الدين  الجوزي، جمال  المنتظم في  هـب،  597لرحمن  ت:  ابن 

والملوك، األمم  القادر   تاريخ  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيت: 

 . م1992 -هـ 1412ط: األولى،    عطا، ن: دار الكتب العلمية، بيروت،

هـب، 597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  المتوفى:   .6

بد هللا بن عبد المحسن التركي، ن: دار هجر،  مناقب اإلمام أحمد، المحقت: د. ع 

 هـ. 1409ط: الثانية، 

ع .7 الفرج  أبو  الدين  جمال  الجوزي،  علي،  ت:  ابن  بن  الرحمن   هـب597بد 

تحقيت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  الملوك،  المنتظم في تاريخ األمم و 

 م.   1992 -هـ  1412: األولى، ، طدار الكتب العلمية، بيروتن: ، القادر عطا

الحي   .8 عبد  العماد  اابن  الحنبلي  محمد  بن  أحمد  الفالح  ت:    لعَكري،بن  أبو 

تحقيت:  1089 ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  األرناؤوط،  هـب،  محمود 
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ت، ط:  بيرو   –دار ابن كثير، دمشتديثه: عبد القادر األرناؤوط، ن:  خرج أحا

 .م1986 -هـ 1406األولى، 

الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  تقي    ابن النجار .9

شرح الكوكب المنير، تحقيت، محمد الزحيلي    هـب972معروف الحنبلي  ت:  ال

 م. 1997 -هـ1418حماد، ن: مكتبة العبيكان، ط: الثانية   ونزيه

حاج  ت .10 أمير  ال879:  ابن  دار  ن:  والتحبير،  التقرير  ط:  هـب،  العلمية،  كتب 

 .  م1983 -هـ1403ة، الثاني 

ب، المسودة في أصول الفقه، تحقيت:  728  تيمية، احمد بن عبد الحليم  ت:  ابن .11

 . ط  د: ن: دار الكتاب العربي، محمد محيي الدين عبد الحميد، 

الحسين  توفى:  محمد بن أحمد األ  ابن جبير، .12 أبو  ابن هـب614ندلسي،  ، رحلة 

 بيروت، ط: األولى، د.ت.   –دار بيروت للطباعة والنشر جبير، ن: 

:  ألندلسي القرطبي الظاهري  تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم،  أ .13

األ 456 أصول  في  اإلحكام  تهـب،  ن:  ي حق حكام،  شاكر،  محمد  أحمد  الشيخ  ت: 

 دار اآلفاق الجديدة، بيروت، د: ط. 

اللغة، 321:  ي  تمحمد بن الحسن بن األزدأبو بكر  ابن دريد،   .14   هـب، جمهرة 

للماليين   العلم  دار  ن:  بعلبكي،  منير  رمزي  األولى،    –تحقيت:  ط:  بيروت، 

 م.  1987

القرطبي  المتوفى:   .15 أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد  البيان    هـب،520ابن 

محمد   د  تحقيت:  المستخرجة،  لمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل 

وآخرو  الغرحجي  دار  ن:  بيروتن،  اإلسالمي،  الثانية،  لب   –ب  ط:  نان، 

 م. 1988 -هـ 1408

ال .16 بن أحمد  بن أحمد بن محمد  الوليد محمد  أبو  بابن  ابن رشد،  الشهير  قرطبي 

الحفيد  ت المقتصد،  595:  رشد  ونهاية  المجتهد  بداية  الحديثهـب،  دار  –ن: 

 ، د: ط. 2004 -هـ1425القاهرة، 
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:   ت  لعزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد ا .17

المختار،    رد  هـب،1252 الدر  الفكرالمحتار على  الثانية،  بي -ن: دار  روت، ط: 

 . م1992 -هـ 1412

القز .18 زكرياء  بن  أحمد  فارس  الحسين  تابن  أبو  الرازي،  هـب،  395:  ويني 

 -هـ  1399معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم محمد هارون، ن: دار الفكر،  

 م. 1979

وا، محمد بن عبد العظيم المكي الروم  .19 ي الموروي الحنفي الملقب  ابن ُمال  فَرُّ

تحقيت: جاسم ي بعض مسائل االجتهاد والتقليد،  هـب، القول السديد ف1061:   ت

الدعوة  مه دار  الرومي، ن:  سالم  الياسين، عدنان  األولى،    الكويت،  –لهل  ط: 

1988  . 

 العيني، ن: دار الكتب العلمية، د: ط. ابن ملك، منار األنوار، وبهامأ  .20

هـب، البحر الرائت شرح 970:  دين بن إبراهيم بن محمد،  تابن نجيم، زين ال .21

كنز الدقائت، منحة الخالت البن عابدين، ن: دار الكتاب اإلسالمي، ط: الثانية،  

 د: ت. 

بن  ا .22 الدين  زين  نجيم،  المصري  تبن  محمد،  بن  األشباه 970:  إبراهيم  هـب، 

نظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تحقيت: الشيخ زكريا عميرات، ن:  واال

 . م1999 -هـ1419بنان، ط: األولى،  ل –دار الكتب العلمية، بيروت 

إسماعي  .23 الفداء  البصري  أبو  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  الدمشقيل  :   ت  ثم 

العربي،  البداية والنهاية، تحقيت: علي شيري، ن: دار إحياء التراث    هـب،774

 . م 1988  -، هـ 1408ط: األولى 

:  ، أبو محمد، جمال الدين  تالشافعي  عبد الرحيم بن الحسن بن علي  اإلسنوي   .24

العلمية  772 الكتب  الوصول، ن: دار  السول شرح منهاج  نهاية  -بيروت-هـب 

 م. 1999 -هـ1420األولى  لبنان، ط:

دا .25 ن:  االسالمية،  المذاهب  تاريخ  زهرة،  ابو  محمد  العربي  االمام  الفكر  ر 

 ، د: ط. القاهرة
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دار الفكر  اراؤه وفقهه، ن:  –االمام محمد ابو زهرة، ابو حنيفة حياته وعصره  .26

 ، د: ت.العربي، ط: الثانية 

تحقيت: .27 األحكام،  أصول  في  اإلحكام  محمد،  بن  علي  الرزاق    اآلمدي،  عبد 

 .  لبنان، د: ط -دمشت -سالمي، بيروتعفيفي، ن: المكتب اإل

باد   .28 التحرير  شاه،أمير  تيسير  المعروف،  أمين  الفكر  محمد  دار  بيروت    -، ن: 

 م، د: ت.  1996 -هـ 1417

األصول، ن:  926:  األنصاري، زكريا  ت .29 لب  في شرح  الوصول  غاية  هـب، 

 دار الكتب العربية الكبرى، مصر، د: ط. 

مسلم  .30 بشرح  الرحموت  فواتح  الدين،  نظام  بن  محمد  العلي  عبد  األنصاري، 

 المطبعة األميرية، بوالق، مصر، ط: االولى، د: ت. الثبوت، ن: 

، هدية  هـب1399ين بن مير سليم البغدادي  ت:  إسماعيل بن محمد أم   الباباني،  .31

المعار وكالة  بعناية  طبع  ن:  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  ف  العارفين 

اسط  البهية  مطبعتها  في  العربي  1951نبول  الجليلة  التراث  إحياء  دار  م، 

   لبنان، د.ط. –بيروت

بن   .32 أحمد  بن  العزيز  الحنفي  تالبخاري، عبد  الدين    هـب،730:  محمد، عالء 

 . ي، ن: دار الكتاب اإلسالمي، د: ط كشف األسرار شرح أصول البزدو 

المجددي، .33 الفقه، ن:    محمد  البركتي،  قواعد  ببلشرزعميم اإلحسان،   –الصدف 

 . 1986 –1407ط: األولى،   كراتشي،

داود  ت ،  البالذري .34 بن  جابر  بن  يحيى  بن  البلدان، ن:  279  :أحمد  فتوح  هـب، 

 ط.  دار الكتب العلمية، د: 

ا .35 أبو  قُطلُوبغا،  الحنفي  تبن  قاسم  العدل  ابو  الدين  تاج  هـب879:  لفداء زين   ،

 . م1992-هـ 1413دمشت، ط: األولى،  –ر القلم دان: ، التراجم

َماَزةَ  .36 بن بن  الدين محمود  برهان  المعالي  أبو  بن عمر   ،  العزيز  بن عبد    أحمد 

ه اإلمام  ب، المحيأ البرهاني في الفقه النعماني فقهـ616البخاري الحنفي  ت:  
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حنيفة رضي هللا عنه الكتب  أبي  دار  ن:  الجندي،  سامي  الكريم  تحقيت: عبد   ،

 م.2004-هـ1424علمية، بيروت، ط: األولى، ال

بنا حمد  ت: .37 الريحان محمد  أبو  القرون    440البيروني  الباقية من  اآلثار  هـب، 

 م.  2008-هـ1428قافة الدينية القاهرة، ط: األولى،  الخالية، مكتبة الث 

عمر  ت  التفتازاني:  .38 بن  مسعود  الدين  على  793:  سعد  التلويح  شرح  هـب، 

 التوضيح، ن: مكتبة صبيح بمصر، د: ط. 

المل .39 عبد  منصور  ت:  الثعالبي،  أبو  إسماعيل  بن  محمد  بن  يتيمة    ،هـب429ك 

العصر، أهل  محاسن  في  ن:    الدهر  قمحية،  محمد  مفيد  د.  الكتب  تحقيت:  دار 

 م. 1983ـ-ه1403لبنان، ط: األولى،  -بيروت –العلمية 

بن محمد عوض  ت  الجزري، .40 الرحمن  المذاهب 1360:  عبد  الفقه على  هـب، 

العلمية،   الكتب  دار  ن:  الثانية،    –بيروت  األربعة،  ط:    -هـ1424لبنان، 

 م. 2003

هـب، الفصول في  370:  ي أبو بكر الرازي الحنفي  تأحمد بن عل  الجصاص، .41

 م. 1994 -هـ 1414األصول، ن: وزارة األوقاف الكويتية، ط: الثانية، 

الحنفي  تالجص .42 الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحمد  أحكام  370:  اص،  هـب، 

ن:    القرآن، القمحاوي،  صادق  محمد  إحياءتحقيت:  العربي    دار    –التراث 

 ، د: ط.هـ 1405بيروت، 

ن،  الجويني عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدي   .43

هـب، البرهان في أصول الفقه، تحقيت: صالح 478:  الملقب بإمام الحرمين  ت

ع بن  محمد  العلمية بن  الكتب  دار  ن:  األولى    –بيروت  ويضة  ط:  لبنان، 

 . م1997 -ـه 1418

جلبي القسطنطيني المشهور باسم أو  هللا كاتب    مصطفى بن عبد   حاجي خليفة،  .44

خليفة  ت:   ن:  كش  ،هـب1067الحاج  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  ف 

بغداد  وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل:    -مكتبة المثنى
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م، 1941ث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلميةب، دار إحياء الترا

 د: ط. 

بن عبد، شهالحموي  .45 ياقوت  أبو عبد هللا  الدين  الرومي  ت:    اب  هـب،  626هللا 

 . م1995ن: دار صادر، بيروت، ط: الثانية، معجم البلدان، 

الحميدي  ت: الحنا .46 علي  الدين  الحنفية، 979  ئي عالء  طبقات  مطبعة  ن:    هب، 

 بغداد، ط: األولى، د: ت.   -ديوان الوقف السني 

تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي، ن:  حسن إبراهيم حسن،   .47

 م. 1996 -هـ1416دار الجيل بيروت، ط: الربعة عشر 

حسنين،   .48 النعيم  الكتابعبد  دار  ن:  السلجوقي،  العصر  في  والعراق    إيران 

 م.1982-هـ 1402بيروت، ط: األول   اللبناني،

منير الدين احمد، تاريخ التعليم عند المسلمين، تحقيت: سامي خماس الصقار،  .49

 ن: دار المريخ للنشر، د: ط. 

و  .50 محمود  احمد  الشريف، حسن  إبراهيم  العصر ا  احمد  في  اإلسالمي  لعالم 

 ، ن: دار الفكر العربي، ط: االولى، د.ت. العباسي

محم .51 اسماعيل،  شعبان  المريخ  د  دار  ن:  ورجاله،  وتاريخه  الفقه  اصول 

 م.1981-هـ 1401الرياض، ط: األولى 

حول األدب في العصر السلجوقي، ن: مكتبة قروينا بنغازي،  محمد التونجي،   .52

 د.ط. 

  الدار العربية للموسوعات، ط: كة الفكرية في خراسان، ن:  الحر   منيرة ناجي، .53

 االولى، د.ت. 

المنسوبين    .54 العلماء  عروبة  معروف،  وزارة    إلىناجي  ن:  االعجمة،  البلدان 

 . 1978-1398االولى،  ط:  ب،58العراقية سلسلة كتب التراث  الثقافة والفنون 

دار الفكر  ق، ن:  محمد جمال الدين سرور، تاريخ الحضارة االسالمية في الشر .55

 ت.   العربي، د.ط، د:
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بن عم .56 أبو زيد عبد هللا  ب الدبوسي  الحنفي  تر  الد بوسي   هـب، 430:  ن عيسى 

الكتب   الميس، ن: دار  الدين  الفقه تحقيت: خليل محيي  تقويم األدلة في أصول 

 م. 2001 -هـ 1421العلمية، ط: األولى، 

أحالذهبي،   .57 بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  قَاي ماز  تشمس  بن  عثمان  بن  :  مد 

منهاج    ،هـب748 من  الخطيبالمنتقى  الدين  محب  تحقيت:  ن،  االعتدال،  د.   ،

 .    د.ط

سير    هـب، 748:   محمد بن أحمد بن عثمان  تشمس الدين أبو عبد هللا  الذهبي،  .58

 م. 2006-هـ1427القاهرة، د: ط،  -دار الحديث أعالم النبالء، ن: 

مح .59 الدين  بدر  هللا  عبد  أبو  بهادر  تالزركشي  بن  هللا  عبد  بن  هـب،  794:  مد 

المح األولى،  البحر  ط:  الكتبي،  دار  ن:  الفقه،  أصول  في    -هـ  1414يأ 

 م. 1994

محمد  .60 بن  محمود  بن  الدين  خير  الدمشقي  ت  الزركلي،  فارس  بن  علي  :  بن 

ن:   هـب،1396 عشر،  األعالم،  الخامسة  ط:  للماليين،  العلم   -هـ1422دار 

 م. 2002

بختي .61 بن  محمود  بن  أحمد  بن  محمود  ن جاني،  أبو  الز  الدين ار،  شهاب  المناقب 

أديب صالح، 656:   ت د. محمد  تحقيت:  األصول،  الفروع على  تخريج  هـب، 

 هـ.1398بيروت، ط: الثانية،  –ن: مؤسسة الرسالة 

بكر  .62 ابو  سهل  ت  السرخسي،  أبي  بن  أحمد  بن  اصول  ب،  ه488  : محمد 

 ط.    د: دار المعرفة بيروت، لبنان،ن: السرخسي، تحقيت: أبو الوفأ االفغاني، 

المبسوط،    هـب،488:أبي سهل شمس األئمة  ت   السرخسي، محمد بن أحمد بن .63

 م، د: ط.1993 -هـ1414بيروت،   –دار المعرفة 

األصوليين،   .64 عند  القياس  في  العلة  مباحث  الرحمن،  عبد  الحكيم  عبد  السعدي، 

 الثانية.ط:  ،1403لبنان،  -ن: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر، بيروت 
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النتف في   هـب، 461: ن الحسين بن محمد الحنفي  تأبو الحسن علي ب  السُّغ دي  .65

عمان    -مؤسسة الرسالة  -ح الدين الناهي، ن: دار الفرقانصالاوى، تحقيت:  الفت 

 . 1984 – 1404بيروت لبنان، ط: الثانية، -األردن

أالسغناقي،    .66 في  الوافي  كتاب  حجاج،  بن  علي  بن  حسين  الدين  صول  حسام 

 .م1997-هـ 1417علي عباس الحكمي،  الفقه، تحقيت:

أحمد  السمرقندي .67 أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الدين،  ت: ،  بكر عالء  ب،  540  أبو 

 الثانية.  ط:  لبنان، –تحفة الفقهاء، ن: دار الكتب العلمية، بيروت 

األصول،   .68 نتائج  في  األصول  ميزان  أحمد،  بن  محمد  بكر  أبو  السمرقندي، 

طتحقيت:   قطر،  الحديثة،  الدوحة  مطابع  ن:  البر،  عبد  زكي  محمد  :  الدكتور 

 م.1984 -هـ 1404األولى، 

المروزى   .69 ابن أحمد  الجبار  المظفر، منصور بن محمد بن عبد  أبو  السمعاني، 

ب، قواطع األدلة في األصول، تحقيت:  هـ489:  تميمي الحنفي ثم الشافعي  تال

د ن:  الشافعي،  اسماعيل  حسن  محمد  حسن  بيروت،  محمد  العلمية،  الكتب  ار 

   م.1999 -هـ1418ط: األولى،   لبنان،

هـب،  562:  ن منصور التميمي المروزي  تعبد الكريم بن محمد ب  السمعاني، .70

  1382ألولى،  ن: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: ا   األنساب،

 .م 1962 -هـ 

هـب،  562ن منصور التميمي المروزي  ت:  عبد الكريم بن محمد ب  السمعاني، .71

ديوان   رئاسة  ن:  سالم،  ناجي  منيرة  التحقيت:  الكبير،  المعجم  في  التحبير 

 م.1975 -هـ1395بغداد، ط: األولى،  –األوقاف 

ول  هـب، أص344:  ي أحمد بن محمد بن إسحاق  تالشاشي، نظام الدين أبو عل .72

 بيروت، د: ط.   –الشاشي، ن: دار الكتاب العربي

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد   .73 بن  أبو عبد هللا محمد بن إدريس  الشافعي 

من  عبد  بن  المكي  تالمطلب  القرشي  المطلبي  األم،204:  اف  دار    هـب،  ن: 

 د: ط.  م،1990هـ/1410بيروت،  –المعرفة 
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أبو   .74 الشافعي،  هـب، د204  ادريس  ت:عبد هللا محمد بن  الشافعي،  يوان االمام 

خفاجي،   المنعم  عبد  محمد  األزهر  تحقيت:  األزهرية،  الكليات  مكتبة  ن: 

 م. 1985-هـ1405الثانية،  القاهرة، ط:

كما .75 ابن  احمد  الدين  التحقيت  ل شمس  المجتهدين،  طبقات  عبد    : باشا،  ابي 

 الرحمن بن عقيل الظاهري، د.ن، د.ط. 

تحقيت الحت    إلى ، إرشاد الفحول  هب 1250 ت: بن على بن محمد محمد  لشوكاني،  ا .76

بطنا، ن: دار كفر    -تحقيت: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشت    من علم األصول، 

 م. 1999 -هـ 1419األولى الكتاب العربي، ط: 

بن    الشوكاني،  .77 علي  بن  اليمني  تمحمد  هللا  عبد  بن  نيل  1250:  محمد  هـب، 

لصبابطي، ن: دار الحديث، مصر، ط: األولى،  تحقيت: عصام الدين ا االوطار،

 م. 1993 -هـ 1413

عبد   الشيباني،  .78 فرقد    أبو  بن  الحسن  بن  محمد  المبسوط،  189 ت:  هللا  هـب، 

كراتشي، د:    –ن: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية    تحقيت: أبو الوفاء األفغاني،

 ط. 

هـب، التبصرة في  476:  إبراهيم بن علي بن يوسف  ت   الشيرازي أبو اسحاق   .79

ا هيتو،  أصول  حسن  محمد  د.  تحقيت:  الفقه،  األولى،    –لفكردار  ط:  دمشت، 

 .  هـ 1403

زاده .80 كبرى  الحنفي،    ،طاش  الدين  عصام  الخير  ومصباح مف ابو  السعادة  تاح 

 دار الكتب العلمية بيروت، د.ط.  السيادة، ن: 

بن .81 محمد  بن  القادر  الحنفي  ت:  نصر    عبد  القرشي  ال هـب775هللا  جواهر  ، 

 كراتشي، د: ط.  –مير محمد كتب خانه   المضية في طبقات الحنفية، ن:

القاسم زين الدين  أبو نصر أو أبو    أحمد بن محمد بن عمر البخاري،  العتابي،  .82

شرح النكت، مؤلف األصل  النكتب: محمد بن أحمد بن    هـب،586:  الحنفي  ت

أبو الوفا األفغاني،    هـب، التحقيت: 483:  السرخسي  تسهل شمس األئمة    أبي

 .1406بيروت، الطبعة: األولى،  –عالم الكتب
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المدخل   .83 الوهاب،  عبد  محمد  جمعة  ن:    إلىعلى  الفقهية،  المذاهب  دار دراسة 

 م.  2001 -هـ1422 -القاهرة، ط: الثانية  –مالسال

ن: .84 المؤلفين،  معجم  كحالة،  رضا  المثنى    عمر  إحياء    -مكتبة  دار  بيروت، 

 ط.  التراث العربي بيروت، د:

ب  .85 أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  الدين  بدر  حسين  العيني،  ن 

الحنفي   الهداية، ن:  855:   تالغيتابى  البناية شرح  العلمية  هـب،  الكتب    -دار 

 م. 2000 -هـ1420بيروت، لبنان، ط: األولى، 

حام .86 أبو  الالغزالي،  ا  محمد  بن  محمد  المستصفى،    هـب، 505:  طوسي  تد 

الشافي، عبد  السالم  عبد  محمد  ط:  تحقيت:  العلمية،  الكتب  دار  ولى،  األ  ن: 

 م. 1993 -هـ1413

بن .87 حمزة  بن  محمد  الرومي  ت  الفناري،  الدين  شمس  هـب،  834:  محمد، 

يل،  فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيت: محمد حسين محمد حسن إسماع

 .هـ1427 -م  2006لبنان، ط: االولى،  –بيروت ن: دار الكتب العلمية، 

هـب، القاموس  817بن يعقوب  ت:    الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد .88

تحقيت التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم    ، تحقيت: مكتب المحيأ 

الرسالةالعرقسوسي مؤسسة  بيروت  ، ن:  والتوزيع،  والنشر  ،  لبنان  –للطباعة 

 م. 2005 -هـ1426ط: الثامنة، 

الد .89 نور  القاري  ت:القاري  مالعلي  الحسن  ابو  مختصر  1014ين  شرح  هـب، 

إلياس قبالن، ن: دار  المعاني، تحقيت:  وتنقيح  المباني  المسمى توضيح  المنار 

 صادر بيروت، د.ط. 

الحت، .90 عبد  بن  المؤمن  عبد  البغدادي،  ت:    القطيعي،  شمائل  ،  هـب739ابن 

االطالع ن:    مراصد  والبقاع،  األمكنة  أسماء  ط:  على  بيروت،  الجيل،  دار 

 هـ.  1412األولى، 

  هـب، 346:  اهيم بن محمد الفارسي االصطخري،  تالكرخي، أبو اسحاق إبر  .91

 . د: ط العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ن: الهيئة  المسالك والممالك،
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محمو  .92 الحنفي،  الكفوي  سليمان  بن  األخيا990ت:  د  اعالم  كتائب  من  هـب،  ر 

المختار،  النعمان  مذهب  تركي    فقهاء  بن  محمد  الدكتور  األستاذ  مكتبة  ن: 

 التركي، د: ط. 

الحنفي،  .93 الطحاوي،    الحاوي في   الكوثري، محمد زاهد  ابي جعفر  سيرة االمام 

 م. 1999 -هـ 1419ن: المكتبة األزهرية للتراث القاهرة، د.ط، 

نج، .94 لستر  ترجمة:    كي  الراشدة،  الخالفة  فرنسيس،  بلدان  مؤسسة  ن:  بشير 

 ، د. ط. الرسالة

ن:  .95 الهندية،  الفتاوى  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علماء  ط:    لجنة  الفكر،  دار 

 .هـ 1310الثانية، 

عبداللك .96 محمد  الحسنات  أبو  الهندي،  نوي،  تراجم    الحي  في  البهية  الفوائد 

مطبعة دار السعادة،   محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، ن:  الحنفية، تحقيت:

 هـ. 1324مصر، ط: األولى، 

ب  .97 بن محمد  بن محمد  الحسن علي  أبو  البغدادي،  الماوردي  البصري  ن حبيب 

ادل أحمد  الشيخ ع  -، تحقيت: علي محمد معوض الحاوي الكبيرهـب،  450:   ت

-هـ  1419لبنان، ط: األولى،    –روت  عبد الموجود، ن: دار الكتب العلمية، بي

 م.  1999

العباسيةب،   .98 االسالمية  الدولة  األمم  تاريخ  محاضرات  بك،  الخضري  محمد 

ب   ص  القلم  دار  ن:  العثماني،  محمد  ط:  2874تحقيت:  األولى،    بيروت، 

 م. 1986-هـ 1406

عبد .99 مطبعة    مصطفى،هللا    المراغي،  ن:  األصولية،  الطبقات  في  المبين  الفتح 

 م، د: ط. 1947-هـ1366ار السنة المحمدية بمصر، أنص

الكريم بن محمد بن منصور  المروزى  .100 نساب، تحقيت:  هـب، األ562:   ت  عبد 

العثمانية،   المعارف  دائرة  اليماني، ن: مجلس  المعلمي  يحيى  بن  الرحمن  عبد 

 . م 1962 -هـ  1382حيدر آباد، ط: األولى، 
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التاريخ  زامبور،   .101 في  الحاكمة  واألسرات  األنساب  دار معجم  ن:  اإلسالمي، 

 ، د.ط، د. ت. 6585لبنان ص. ب  -بيروت -الرائد العربي

إبراهيم زكي خورشيد، أحمد    -رف اإلسالمية، إعداد وتحريرموجز دائرة المعا .102

ي، ط: األولى،  لإلبداع الفكرالشنتناوي، عبد الحميد يونس، ن: مركز الشارقة  

 م. 1998 -هـ 1418

   . الموسوعة العربية: بااليلكخانيون على موقع واي باك مشين  .103

ب، كشف االسرار، ن: دار  ه710  ي البركات عبد هللا بن أحمد  ت: النسفي، أب  .104

 الكتب العلمية، د: ط. 

: مجلة كلية اإلالهيات  لسرخسي لألحاديث وإعماله فيها، نيلدز، فهم ا  عبد هللا  .105

  .159 -139، ص 1988، أورفا 4العدد  في جامعة حران، 

إسطنبول   .106 اإلسالمية،  الديانة  موسوعة  السرخسي،  أصول  بدر،  مرتضى 

 .29، ص42، ج 2012

، جامعة أجا،  1991ناسي أصالن، تحليل أُصول السرخسي، رسالة ماجستير،   .107

 معهد اعلوم االجتماعية. 

، 36ية، إسطنبول، ج  : موسوعة الديانة اإلسالمسي، نمحمد حميد هللا، السرخ  .108

 .547 - 544ص 

داخل   .109 وحياته  السرخسي  اإلمام  عاشها  التي  اسياسية  البيئة  أيدنلي،  عثمان 

 .  25-7، ص 49 ، ج2السجن، المجلة العلمية للديانات، العدد 

في   .110 والعبادات  العقوبات  على موضوع  اإلحسان  أدلة  تطبيقات  شاهين،  أسماء 

معهد   بورصة،  جامعة  ماجستير  رسالة  السرخسي،  لإلمام  المبسوط  كتاب 

 .2019العلوم االجتماعية 
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 السيرة الذاتية 

مدينة جلوالء التابعة لمحافظة ديالى  نعمان حسين علي، ولدت في العراق في  -

 م.1/1/1972بتاريخ : 

في مدارس مدينة  المتوسطة واالعداديةو تلقيت تعليمي في المرحة االبتدائية  -

 جلوالء. 

 م.2004تخرجت في كلية الشريعة جامعة بغداد سنة  -
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