المحاضرة الثامنة:
القياس
قاؿ ادلصنف( :وأما القياس فهو رد الفرع إىل األصل بعلة جتمعهما يف احلكم).
ش :ىذا الدليل الرابع من األدلة اإلرتالية األصولية ،والكالـ فيو يف ستس مسائل :تعريفو،
أركانو ،حجيتو ،أنواعو ،شروطو.
المسألة األولى :تعريف القياس.
القياس يف اللغة التقدير ،يقاؿ :قاس اجلرح بادليل إذا قدر عمقو ،ويأيت مبعٌت التشبيو ،يقاؿ:
قاس ادلرء بادلرء أي شبهو بو ،ويأيت مبعٌت ادلساواة ،يقاؿ :قاس فالف فالنا أي ساواه.
واصطالحا ىو ما عرفو بو ادلصنف ،إال أنو ال يتناوؿ القياس الفاسد ،ولشمولو لو البد من
زيادة قيد "لدى احلامل" ،أي يقاؿ :رد الفرع إىل األصل بعلة جتمعهما يف احلكم لدى احلامل ،أي
عند القائس.
فائدة:
قاؿ الغزايل :قاؿ بعض الفقهاء :القياس ىو االجتهاد ،وىو خطأ ،ألف االجتهاد أعم من
القياس؛ ألنو قد يكوف بالنظر يف العمومات ودقائق األلفاظ وسائر طرؽ األدلة سوى القياس ،مث إنو
ينبئ يف عرؼ العلماء عن بذؿ اجملتهد وسعو يف طلب احلكم ،وال يطلق إال على من يهد نفسو
ويستفرغ الوسع ،فمن زتل خردلة ال يقاؿ :اجتهد ،وال ينبئ ىذا عن خصوص معٌت القياس ،بل عن
اجلهد الذي ىو حاؿ القائس فقط.
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قلت :أي كل قياس فهو اجتهاد من غَت عكس.
المسألة الثانية :أركان القياس.
وتؤخذ من تعريفو ،وىي أربعة:
1ادلستصفى
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األصل :وىو ادلقيس عليو الذي ينبٍت عليو غَته ،أو ىو ادلشبو بو.
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الفرع :ادلقيس الذي يبحث عن حكمو ،أو ىو ادلشبو.
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احلكم :أي حكم األصل ،وىو احلكم الشرعي الذي ثبت لألصل ويراد نقلو إىل
الفرع.
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العلة :أي علة األصل ،وىي الوصف ادلشًتؾ بُت األصل والفرع ،أو الوصف
الشرعي ادلنضبط الذي علق بو احلكم ،والعلة يف اللغة ادلرض ،وىو تغيَت حيصل
للصحيح ،فكأهنا ىنا تغَت حاؿ الفرع من حاؿ ال حكم لو إىل وصف وحاؿ لو
حكم.

فطرفا القياس األصل والفرع ،وآلة القياس العلة ،وذترة القياس ىي نقل حكم األصل إىل
الفرع.
مثالو :النهي عن البيع بعد نداء اجلمعة ،فاألصل ىو البيع ،وحكمو التحرًن ،والعلة االنشغاؿ
عن اجلمعة ،والفرع عقد النكاح والرىن واإلجارة.
تنبيه:
ال يذكر حكم الفرع يف األركاف ألنو ذترة القياس.
المسألة الثالثة :حجية القياس.
دؿ على حجية القياس أدلة كثَتة من الكتاب والسنة ،منها قولو تعاىل" :فاعتربوا يا أويل
االبصار" ،2والعبور ىو االنتقاؿ من مكاف إىل مكاف ،فإف أحدث قوـ أفعاال فعوقبوا عليها فعلينا أف
نعترب ،وىذا ىو القياس ،فاألصل يف اآلية ىم بنو النضَت واحلكم ىو عقاهبم ،والعلة ىي كفرىم باهلل،
والفرع ىم ادلخاطبوف.
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وقاؿ تعاىل" :اهلل الذي أنزؿ الكتاب باحلق وادليزاف" ،3وقاؿ" :وأنزؿ معهم الكتاب وادليزاف
ليقوـ الناس بالقسط" ،وادليزاف الذي أنزلو اهلل ىو العدؿ ،والقياس الصحيح من العدؿ؛ ألف من سوى
بُت ادلتماثلُت فقد عدؿ بينهما ،ولو مل يسو بينهما كاف تناقضا ،وحكم اهلل ورسولو صلى اهلل عليو
وسلم منزه عن التناقض.
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وقد ذكر ابن القيم يف إعالـ ادلوقعُت بضعة وأربعُت مثال تتضمن تشبيو الشيء بنظَته،
والتسوية بينهما يف احلكم.
ومن السنة قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم دلا جاء رجل فقاؿ :إف أمي ماتت وعليها صوـ
شهر ،أفأقضيو عنها؟ قاؿ :أرأيت لو كاف على أمك دين أكنت قاضيو عنها؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :فدين
اهلل أحق أف يقضى".
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فاألصل ديوف الناس واحلكم وجوب القضاء ،والفرع دين اهلل ،والعلة كوف دينا.
رجل فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،يل
ومنها حديث أيب ىريرة قاؿ ":أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم ٌ
غالـ أسود ،فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وسلم :ىل لك من إبل؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :ما ألواهنا؟ قاؿ:
زتمر ،قاؿ :ىل فيها من أورؽ 6؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :فأىن ذلك ،قاؿ :لعلو نزعو عرؽ ،قاؿ :فلعل ابنك

نزعو عرؽ".7

ومنها حديث عمر دلا سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم عن القبلة للصائم ،قاؿ :أرأيت لو
دتضمضت.
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فجعل مقدمة شرب ادلاء كمقدمة اجلماع ،فكما أف ادلضمضة ال تفطر فالقبلة ال تفطر.
وقد أرتع الصحابة على مشروعيتو ،وىو أقوى األدلة يف ىذه ادلسألة ،وقد نقل اإلرتاع رتاعة
منهم اآلمدي والرازي ،وابن قدامة و غَتىم.
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وأما من منع من القياس فقد دتسك بأدلة منها قولو تعاىل" :وال تقف ما ليس لك بو
علم ،"10وقولو" :فإف تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسوؿ" ،11وقولو" :وإف الظن ال يغٍت من احلق
شيئا" ،12وحنو ذلك شلا ال يدؿ على ادلراد إال بوضع القرآف يف غَت موضعو وتفسَته بغَت معناه كما
قاؿ الشنقيطي يف األضواء ()578/3
فأما اآلية األوىل فإف القياس ليس قفوا ما ليس لنا بو علم ،فإف النصوص السابقة قد دلت
عليو ،وإذ قد دلت عليو فهو من طرؽ العلم.
وأما اآلية الثانية فليس فيها داللة على إبطاؿ القياس؛ ألف إحلاؽ غَت ادلنصوص بادلنصوص
لوجود معٌت النص فيو ال خيرجو عن الرد إىل الكتاب والسنة.
وأما الثالثة فال داللة فيها أيضا؛ ألف الظن ادلذموـ ىو ما مل يقم عليو دليل يرجحو ،وأما
القياس ففيو دليل مرجح ،وأقصى ما يستفاد من مثل ىذه اآلية واآلية األوىل إبطاؿ القياس الفاسد.
وأما ما ورد عن الصحابة من ذـ الرأي والقياس فادلراد بو الرأي ادلبٍت على اذلوى والقياس
ادلخالف للنصوص ،إذ ما منهم أحد إال روي عنو القوؿ بالقياس" ،بل كل من روي عنو ذـ القياس
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قد وجد لو القياس الصحيح منصوصا ،ال يدفع ىذا إال جاىل أو متجاىل سلالف للسلف يف
األحكاـ.
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تنبيه:
روي عن اإلماـ أزتد أنو قاؿ :ال يستغٍت عن القياس أحد ،ونقل عنو أيضا أنو قاؿ :يتنب
ادلتكلم يف الفقو ىذين األصلُت :اجململ والقياس ،وزتلو القاضي أبو يعلى وابن عقيل من أئمة احلنابلة
على أنو يعٍت القياس يف معارضة السنة ،وشلا يدؿ على ذلك قوؿ أزتد يف رواية أيب احلارث :ما
تصنع بالرأي والقياس ويف احلديث ما يغنيك عنو ،ولذا فإف القياس الصحيح الذي ليس فيو معارضة
النصوص مل دينعو أزتد ،فقد قاؿ رزتو اهلل :سألت الشافعي عن القياس فقاؿ :عند الضرورة ،وأعجبو
ذلك.
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فائدة:
قاؿ الشيخ عبد الكرًن زيداف :ينبغي أف يعلم أف القياس ال يثبت حكما شرعيا ،وإمنا يكشف
عن حكم كاف ثابتا للمقيس من وقت ثبوتو للمقيس عليو لوجود علة احلكم فيو كما ىي موجودة يف
ادلقيس عليو ،وغاية ما يف األمر أف ظهور احلكم يف ادلقيس تأخر إىل أف كشف اجملتهد عن وجود علة
احلكم فيو ،فالقياس إذف مظهر للحكم وليس مثبتا لو ،وإف عمل اجملتهد ينحصر يف معرفة علة احلكم
وبياف اشًتاؾ ادلقيس وادلقيس عليو فيهما ،فيظهر أف احلكم فيهما واحد.
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المسألة الرابعة :أنواع القياس.
وقد ذكرىا ادلصنف بقولو( :وهو ينقسم إلى ثالثة أقسام ،قياس علة ،وقياس داللة،
وقياس شبه ،فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ،وقياس الداللة هو االستدالل بأحد
13جامع بياف العلم وفضلو ()895/2
 14ادلسودة آلؿ تيمية ص(.)253
15الوجيز ()195

النظيرين على اآلخر ،وهو أن تكون العلة فيه دالة على الحكم ،وال تكون موجبة للحكم،
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ،فيلحق بأكثرهما شبها)
ش :ىذا تقسيم للقياس باعتبار اجلامع بُت األصل والفرع.
األوؿ :قياس العلة ،وىو ما رتع فيو بالعلة نفسها ،وعرفو ادلصنف بقولو :ما كانت العلة فيو
موجبة للحكم ،أي مقتضية وطالبة لو حبيث ال حيسن عقال ختلفو عنها ،فهو ما صرح فيو بالعلة سواء
كانت منصوصة أو مستنبطة ،وذلك كقولو تعاىل" :قد خلت من قبلكم سنن فسَتوا يف األرض
فانظروا كيف كاف عاقبة ادلكذبُت" ،16يعٍت ىم األصل وأنتم الفرع ،والعلة اجلامعة التكذيب ،واحلكم
اذلالؾ.
وكقياس النبيذ على اخلمر جبامع اإلسكار.
وبعضهم يعل ىذا النوع ىو نفسو القياس يف معٌت األصل ،وعبارة ادلصنف تشَت إليو ،ومثل
لو الشارح احمللي بقياس الضرب على التأفيف للوالدين يف التحرًن لعلة اإليذاء ،وىذا يعٍت أنو نفسو
مفهوـ ادلوافقة الذي قدمنا.
الثاين :قياس الداللة ،وعرفو ادلصنف بأنو االستدالؿ بأحد النظَتين على اآلخر ،وىو أف
تكوف العلة دالة على احلكم وال تكوف موجبة ،أي تكوف العلة دالة على احلكم بواسطة الالزـ أو
األثر ،أو ىو ما رتع فيو بُت األصل والفرع بدليل العلة ،أي شيء يدؿ على العلة وليس العلة
نفسها ،وذلك بذكر حكمها أو الزمها.
وىذا النوع أضعف من األوؿ ،وىو غالب أنواع القياس ،وداللتو ظنية ،ولذا يكثر التنازع فيو،
وغالبا تكوف علتو مستنبطة وغَت رلمع عليها.
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مثالو :قياس ماؿ الصيب على ماؿ البالغ يف وجوب الزكاة فيو جبامع أنو ماؿ ناـ أي قابل
للنمو ،ويوز أف يقاؿ :ال يب يف ماؿ الصيب كما قاؿ أبو حنيفة.
ومثاؿ اجلمع بالزـ العلة :السكر علة لتحرًن اخلمر ،ولو عالمة ودليل وىي رائحة كريهة وشدة
مطربة ،فيستدؿ هبا على وجود اإلسكار ،فالنبيذ حراـ ألف فيو رائحة كريهة وشدة مطربة مثل اخلمر،
فيحرـ كاخلمر جبامع الزـ العلة.
ومثاؿ األثر :إحلاؽ القتل بادلثػقل بالقتل باحملدد جبامع األثر وىو اإلمث ،والعلة ىي القتل العمد
العدواف ،فنقوؿ :يثبت القصاص يف القتل بادلثقل قياسا على القتل باحملدد جبامع اإلمث فيهما.
الثالث :قياس الشبو ،وىو كما قاؿ ادلصنف :الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما
شبها.
كما يف العبد إذا أتلف فإنو مًتدد يف الضماف بُت اإلنساف احلر من حيث إنو آدمي فتلزـ فيو
الدية  ،وبُت البهيمة من حيث إنو ماؿ فيضمن بالقيمة ،وىو بادلاؿ أكثر شبها من احلر بدليل أنو
يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه مبا نقص من قيمتو.
وادلذي فإنو مًتدد بُت البوؿ فيحكم بنجاستو ،وبُت ادلٍت فيحكم بطهارتو.
وبعبارة أخرى :ما رتع فيو بُت األصل والفرع علتاف متجاذبتاف ترجع كل واحدة منهما إىل
أصل منفرد.
وىو أضعف األنواع ،ومن احتج بو قاؿ :إنو يثَت ظنا غالبا ،وىو أوىل من ترؾ العمل باحلكم
أصال.
ىذا وللقياس تقسيم آخر باعتبار قوتو وضعفو ،وينقسم إىل نوعُت:

األوؿ :قياس جلي ،وىو ما قطع فيو بنفي الفارؽ ادلؤثر ،كإلغاء الفارؽ بُت البوؿ يف ادلاء
الراكد وبُت البوؿ يف إناء وصبو فيو ،ومثلو إتالؼ ماؿ اليتيم باإلحراؽ ،وىو نفسو مفهوـ ادلوافقة
ادلتقدـ.
أو كانت العلة منصوصة أو رلمعا عليو ،فاألوؿ مثل قولو تعاىل" :من أجل ذلك كتبنا على
بٍت إسرائيل 17"..اآلية.
ومثاؿ الثاين اإلرتاع على أف ادلنع من القضاء حاؿ الغضب سببو التشويش.
وىذا النوع ال يشًتط فيو ذكر العلة والتعرض ذلا ،فال حنتاج أف نقوؿ :حيرـ ضرب الوالدين
قياسا على التأفيف.
وىذا النوع يقوؿ بو ابن حزـ وإف كاف ال يسميو قياسا ،بل ىو داللة لفظية عنده.
الثاين :قياس خفي ،وىو ما مل يقطع فيو بنفي الفارؽ ،ومل تكن علتو منصوصة وال رلمعا
عليها كرد شهادة الكافر قياسا على رد شهادة الفاسق؛ ألف الكافر قد يكوف صادقا ،فليس ىنا قطع
بنفي الفارؽ بُت الفاسق والكافر.
وىذا النوع البد فيو من التعرض لبياف العلة ،فنقوؿ :حرـ األصل لعلة كذا ،مث يبُت وجودىا
يف الفرع.
وىذا متفق على تسميتو قياسا ،وىو أضعف من األوؿ ،وال يعٍت أنو ضعيف يف نفسو.
وينقسم القياس باعتبار صحتو أو فساده إىل صحيح وفاسد ،وضابط الصحيح ثالثة أمور:
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األوؿ :أال يوجد نص على حكم الفرع ،وقد قاس كثَت من الفقهاء يف أمور كثَتة لقلة
معرفتهم بالسنة كما قاؿ الزركشي ،بل قاؿ ابن تيمية :ال يوجد قياس إال ونص يدؿ على ذلك
القياس علمو من علمو وجهلو من جهلو.
الثاين :أىلية القائس يف نفسو
الثالث :أف يكوف القياس مستوفيا للشروط واألركاف,
فإذا انتفى واحد من ىذه الشروط فهو قياس فاسد.
فائدة:
قاؿ ابن القيم :القياس لفظ رلمل مل يرد يف القرآف مدحو وال ذمو ألف فيو الصحيح والفاسد.
المسألة الخامسة :شروط القياس
وإىل ذلك أشار ادلصنف بقولو( :ومن شرط الفرع أف يكوف مناسبا لألصل )..
ش :قدـ الفرع على األصل ألنو ىو ادلقصود حبثو يف ىذا الباب ،وذكر لو شرطا واحدا وىو
أف يكوف الفرع مناسبا لألصل ،ومعناه أف الشارع شرع أشياء وعللها بعلل ،وتلك العلة ندرؾ بعقولنا
ما يًتتب على التعليل هبا من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ،فإننا عندما نقوؿ :إف الشارع حرـ
اخلمر لعلة اإلسكار ،فإننا ندرؾ بعقولنا أف حترًن اخلمر ذلذه العلة يًتتب عليو مصلحة وىو احلفاظ
على العقل ،وكذلك نقوؿ :إف الشرع دلا حرـ السرقة لعلة السرقة ندرؾ بعقولنا أننا التعليل بذلك
يًتتب عليو مصلحة وىي حفظ ادلاؿ ،وىكذا.
فمعٌت ادلناسبة إذف ىو أف تكوف تلك العلة إذا عللنا هبا الفرع يًتتب عليها نفس ادلصلحة
اليت ترتبت يف األصل.

فإذا قسنا اذلروين مثال على اخلمر جبامع اإلسكار ،فإف ادلصلحة ادلًتتبة على حترًن اخلمر بعلة
اإلسكار تًتتب أيضا على حترًن اذلروين بالعلة نفسها.
وىو ما عرب عنو بقولو :مناسبا لألصل أي مالئما لو يف األمر الذي يمع بو بينهما بال
تفاوت ،وال يشًتط القطع بادلناسبة ادلذكورة بل يكفي الظن.
وللفرع شروط أخرى ذكر منها الشوكاين أربعة.
مث ذكر شرط األصل بقولو( :ومن شرط األصل أف يكوف ثابتا بدليل متفق عليو بُت
اخلصمُت).
يعٍت البد أف يكوف حكم األصل ثابتا بدليل ،وىذا الدليل متفق عليو بُت ادلتناظرين ،فلو
احتج مناظر على آخر بدليل ال يوافق عليو فإنو ال تقوـ بو عليو احلجة وال يكوف قياسا صحيحا.
ومثالو :لو قاؿ حنبلي أو شافعي دلالكي :احلجر الذي رمي بو أوال يف اجلمرات يف احلج ال
يرمى بو ثانيا؛ قياسا على ادلاء ادلستعمل ال يوز التطهر بو ثانيا وإف كاف طاىرا.
فاحلنبلي ىنا قاس يف باب ادلناظرة للمالكي احلجر على ادلاء ادلستعمل كما أنو ال يوز التطهر
بو ثانيا كذلك ال يوز الرمي باحلجر مرة أخرى.
فإف ادلالكي ال يسلم هبذا ألنو ال يوافق على األصل ،فإف ادلاء ادلستعمل عنده طهور يوز
التطهر بو ثانيا.
وعليو فال تقوـ احلجة هبذا القياس على ادلالكي.
وعرب ادلصنف باخلصمُت ،ومراده ادلتناظراف ،وإمنا ظهرت ىذه األلفاظ مع التعصب
للمذاىب.

وىذا الشرط كما رأينا معترب يف باب ادلناظرة ،وأما إثبات احلكم عند القائسُت فيشًتط فقط
أف يكوف ثابتا بدليل صحيح يقوؿ بو القائس.
ولألصل شروط أخرى أوصلها الشوكاين إىل اثٍت عشر شرطا.
مث أشار لشرط العلة بقولو( :ومن شرط العلة أف تطرد يف معلوالهتا ،فال تنتقض ال لفظا وال
معٌت).
أي كلما وجدت العلة وجد احلكم ،فإذا ختلف احلكم مع وجود العلة فهو النقض ،أي يدؿ
ذلك على أف تلك العلة اليت عللنا هبا احلكم ليست ىي العلة الصحيحة لذلك احلكم ،وىو من
القوادح يف العلة عند كثَتين ،وقيل :ال يشًتط االطراد ،وىو مذىب األكثر ،ويعتربونو ختصيصا للعلة
ال نقضا ذلا كتمر ادلصراة ،أو دلعارضة علة أخرى أخص منها كإرتاعهم على أف الولد يتبع أمو يف
الرؽ ،وقد يوجد رؽ األـ وال يسًتؽ الولد كمن تزوج أمة يظنها حرة فإف أوالده أحرار ألنو غرر بو
والشرع يتشوؼ إىل احلرية.
أو يكوف لعدـ احملل أو فوات شرطها ،فاألوؿ حنو القتل العمد العدواف علة القصاص ،لكن
لو كاف القاتل أبًا نقوؿ :إف احملل غَت صاحل إلقامة القصاص.
ومثاؿ الثاين :الزنا علة الرجم مع وجود اإلحصاف ،فمن زىن وىو غَت زلصن يفوت الرجم
لعدـ وجود شرطو وىو اإلحصاف.
وقولو (فال تنتقض ال لفظا وال معٌت) فمىت انتقضت لفظا بأف صدقت األوصاؼ ادلعرب هبا
عنها يف صورة بدوف احلكم ،أو معٌت بأف وجد ادلعٌت ادلعلل بو يف صورة بدوف احلكم فسد القياس.
مثاؿ األوؿ أف يقاؿ يف القتل بادلثقل :إنو قتل عمد عدواف فيجب بو القصاص كالقتل
باحملدد ،فينتقض بقتل الوالد ولده فإنو ال يب بو قصاص.

ومثاؿ الثاين أف يقاؿ :جتب الزكاة يف ادلواشي لدفع حاجة الفقَت ،فيقاؿ :ينتقض ذلك
بوجودىا يف اجلواىر وال زكاة فيها.
وحاصل ىذا أف شرط عدـ االنتقاض لفظا راجع إىل العلة ادلركبة ،أي ادلركبة من أكثر من
وصف ،وشرط االنتقاض معٌت راجع إىل العلة ادلفردة ،أي اليت فيها وصف واحد.
وقيل باشًتاط االنعكاس أيضا ،وىو إذا عدمت العلة عدـ احلكم
مث ذكر شرط احلكم فقاؿ( :ومن شرط احلكم أف يكوف مثل العلة يف النفي واإلثبات).
أي أف احلكم يدور مع علتو وجودا وعدما إذا احتدت العلة ،أي إذا كانت علة احلكم
واحدة ،وأما إذا كاف للحكم أكثر من علة وانتفت علة معينة فال يلزـ منو انتفاء احلكم ،فالبوؿ
والغائط والنوـ علة الوضوء ،فعدـ البوؿ ال يعٍت عدـ وجوب الوضوء.
ومن شرطو أيضا أف يكوف معقوؿ ادلعٌت لتدرؾ العلة.
ومن شرطو أيضا أف يكوف مساويا حلكم األصل ،فال يصح قياس واجب على مندوب وال
عكس.
مث قاؿ( :والعلة ىي اجلالبة للحكم) أي ادلؤدية لو دلناسبتها لو( ،واحلكم ىو اجمللوب للعلة)،
أي الناتج عنها لما ذكر.

