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شروط القياس
الشيخ /عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

الثالث ق ايثثاس الشث ا ورثثو الرثثرب الأصثثردد بثثين ل:ثثيين ر ثثا يقثثو ق ايثثاس الشبببهه ببو الفببرر المتببرصص ن ب ن أص ب ن
ف حق بأكثر ما شنهاًق يع ي يوجد فرب ال حكم لا في الشرب -لثم يث ع عييثا -ور ثا ل:ثي يشث ا يشثبذا رث ا
الررب أن وجا لا حكم شرعي ور ا ليضا ل:ي آخر يشبذا ر ا الررب لثا حكثم شثرعي فيصثردد الرثرب بثين رث ين
األ:يين وحي ئ اد صح:ي الحيرة واد ال صح:ي حيرة إ ا صرجح لحدرأا لأر سذي يع ي لش ا ر ا األ:ي أن

وجا ولش ا األ:ي الثا ي أن وجذين ف يحقا أكثررأا شبذا.

لش ث ا ر ث ا األ:ثثي بثجثثثن لوجثثا أثثن لوجثثا الش ث ا ووجثثا الش ث ا الثثثا ي -األ:ثثي الثثثا ي -أثثن خأسثثن لوجثثا ف يحقثثا
أكثررأا شبذا.

ابن اداأن في الروضن يقو ق اخصيف في صرسيره ثم في ل ا حجن فأأا صرسيره فقا القاضي يعقوبق رثو لن يصثردد

الررب بثين ل:ثيين حاضثر وأبثيح ويكثون شثبذا أحثدرأا لكثثر حثو لن يشث ا الأبثيح فثي ثجثثن لو:ثا

ويشث ا

الحاضثر فثي لرةعثن ف يحقثثا أشثبذذأا ثا -يع ثثي أكثررأثا شثبذا ثا -وأثالثثاق صثردد العبثد بثثين الحثر وةثين البذيأثثن
العبد يقرر لري العيم ل ا ال يأي

أثثن وجثثوه كثي ثرة وأثثن اثثا ق يأي ث

الصأيي

واا

عضذم أ ثا يأيث

فأثن اثا ق ال يأيث

اثا ق رثو يشث ا البذيأثن

اثثا ق رثثو يش ث ا الحثثر ولثثو أثثن وجثثا الصكييثثف عي ث لاثثي األح ثوا

الأسؤولين ي كح ويطيق فذو أش ا ليحر.

وصحأثثي

ل ن و كأي ل ن.

أا زل ا يا إخوان في اياس الش ا ال ي أثي لا الرايق ورو أش ا ليحر أن وجوه وأش ا ليبذيأن أن وجثوه فثا ا
ج

ر ا الرايق ج اين ري صكون ج ايصا أيحقن بج اين البذيأن لو صكون ج اين أيحقن بج اين الحر؛ ألن لا إرادة

كالحر؟ لو قو ق أل ا ال يأي كالبذيأن وليضا في أيكا خج

ص عا لصردده بين ر ين األ:يين؟

فأن وجوه شبذا يقو ق أثيوا لا العبد الأصردد بين الحر وةثين البذيأثن فثي ل ثا يأيث
يأيكا اا ق حيوان؛ يجوز بيعا ورر ا وربصا واجارصا وارثا ليث

وفثي ضثأان أصيرثا فأثن لثم

وارثثا يع ثي يثور كالأثا سثواو سثواو لشث ا

الدا ن يش ا ..حيوان يجوز بيعا ورر ا وربصا واجارصا وارثا فذو أش ا ليدواب.
وأن يأيكا يقو ق يأي

بذأا شبذا.

الصأيي

اا ق يثاب ويعااب وي كح ويطيق ويكيثف لشث ا الحثر فييحثق أثا رثو لكثثر

الأ ي أش ا فرب أصردد بين ل:يين بين البو فيحكم ب جاسصا وةين الأ ي فيحكم طذارصا.
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لأثين ر ا ال وب أن اياس الش ا كثيرة ول ا اخصيف لآلن ع د ا اياس العيثن العيثن أوج ثن فذثو اثوي ايثاس الداللثن
العين غير أوج ن ول ا يح:ي الص ازب في عض الأسائي الصي يسصد عييذا قياس الداللن.

اياس الش ا لضعف واال لاوى؟ عم؟
ل ثثذ إ ا

ثثرذ إل ث ايثثاس الداللثثن ال يوجثثد لثثا إال ل:ثثي واحثثد أثثا فثثي صثثردد ا ن ر ث ا الصثثردد بثثين ل:ثثيين لال

يضثثعف احلحثثا ؟ عثثم؟ يع ثثي لثثو لشث ا ل:ثثج واحثثدا عثثم أالثثذ الث رس إلث إلحااثثا بذث ا األ:ثثي :ثثار أثثن ثثاب
ايثثاس الداللثثن لكثثن إ ا للحق ثثاه بذ ث ا األ:ثثي جاو ثثا أثثن يقثثو ق لأثثا ا ال يحقثثا ك ث ا؟ فذثثو لضثثعف أثثن ال ثثوعين

السثثا قين ول ث ا اخصيرثثذ الروايثثن عثثن احأثثام لحأثثد فثثي ايثثاس الش ث ا وروي ل ثثا :ثثحيح وروي ل ثثا غيثثر :ثثحيح
ولإلأام الشافعي اوالن كثالروايصين ووجثا كو ثا حجثن ل ثا يثيثر

ثا غال ثا يثيثر

ثا غال ثا ليث

أع ث يثيثر

ثا

غال ا؟

يع ثثي كثثون ر ث ه الأسثثألن كثثون ر ث ا الرثثرب لاثثرب ش ث ا بذ ث ا األ:ثثي فيكثثون لرجثثح يع ثثي لثثو وجثثد فثثرب أصثثردد بثثين

ل:يين عي حد سواو في وجوه الش ا ا ن يثير
شث

أثثح االحصأثثا الأسثثاوي شث

ا غال ا واال شكا؟

لكثثن وجثثد اه فيأثثا يشث ا أثثن لحثثد األ:ثثيين لاثثوى إ ن األاثثوى رثثو ال،الثثب لثثو

للحق اه األضعف لقي اق يثير ورأا لثو للحق ثاه الأسثاوي لقي ثاق يثيثر شثكا إ ا للحق ثاه أشثبذذأا ولارةذأثا ولاوارأثا
شثثبذا عثثم اي ثثاق يثيثثر

ثثا غال ثثا والعأثثي ثثال ن ال،الثثب لولث أثثن صثثر العأثثي ثثالحكم ل:ثثج؛ أل ث أخيثثر بثثين

لأرينق إأا لن صعأي بذ ا ال ن ال،الب عيث ضثعرا لو صصثر العأثي الكييثن فثي رث ا الحكثم حصث  ..صصواثف فيذثا
ا غال ا وهللا الأسصعان.

حص صجد فيذا حكأا أ اس ا ال ش لن أثي ر ا يثير
سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمص هلل رب العالم ن ،وص ى هللا وس م ع ى نن نا محمص وع ى آله وصبحبه أممعب ن

أما بعصه فقص قال المؤلف -رحمه هللا تعالى-ه

ومن شبر الفبرره أن يكبون مناسببا لألصب فيمبا ممبه ببه ن نهمبا ل حكبم ،ومبن شبر ا صب ه أن يكبون ثانتبا
نصل

متفق ع يه ن ن الخصم ن ،ومن شر الع ةه أن تطرص فبي مع وتتهبا ،فب تنبتقل لف با وت معنبى ،ومبن

شر الحكمه أن يكون مث الع ة في النفي واإلثبات ،والع ة ي المالبة ل حكم ،والحكم و المم وب ل ع ة.

الحأد هلل رب العالأين و:ثي هللا وسثيم و ثار عيث عبثده ورسثولا بي ثا أحأثد وعيث آلثا و:ثح ا لجأعثين لأثا
عدق

فيأا كر القياس وعرفثا و كثر لاسثاأا ول ثا ي قسثم إلث ثجثثن لاسثامق ايثاس الداللثن وايثاس العيثن وايثاس الشث ا
صقدأذ ر ه األ واب -صقدم شرحذا.-
لرد

ل

الشروط الصي صشصرط ل:حن القياس ف كر أ ذا أا يصعيق الررب وأ ذا أا يصعيق األ:ثي وأ ذثا أثا

يصعيثثق العيثثن والحكثثم وااص:ثثر فثثي كثثي واحثثد أ ذثثا عيث شثثرط واحثثد؛ ألن الكصثثاب فثثي غايثثن االخص:ثثار واثثد للثثف
ليأبصدئين واال فالشروط كثيرة جدا.

شروط األ:ي لو:ثيذا الشثوكا ي إلث اث ثي عشثر شثرطا وشثروط الرثرب كثر أ ذثا لرةعثن وشثروط العيثن و:ثيذ

إل لرةعن وعشرين شرطا لرةعن وعشرين شرطا فيكون الأجأوب لرةعين عم في كثير أ ذا لو في عضذا زاب
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بين لري العيم ري يشصرط لو ري يأكن إدراجا ،يره أن الشروط يأكن صداخي عض ر ه الشثروط أثح عثض؟
و عضذا فيا ..في إث اصا زاب لكن أا يأ ح ل ا طيح عي ر ه الشروط إجأاال الصي كررا الشوكا ي.

أن شروط األ:ي أا كره الأؤلف والأؤلف في صرصي ا ادم الررب عيث األ:ثي اثا ق وأثن شثرط الرثرب ثثم اثا ق

وأن شرط األ:ي يع ي األ:ي لن يقدم الررب واال األ:ي؟

طالبه ا ص .

عم األ:ي رو األ:ثي عيث اسثأا وال يقثدم الرثرب عيث ل:ثيا كأثا ل ثا ال يقثدم الولثد عيث لبيثا ال يقثدم الرثرب

عيث ل:ثثيا يع ثثي صرصيثثب ف ثثي واال أثثا يضثثر لن صقثثدم فثثرب واال ل:ثثي ر ثثا وال صقثثو ق خالرثثذ السث ن وال األ:ثثي

لكبر أن الررب وال ل،:ر عم كون األ:ي ثابذ ب ع شرعي يقصضي صقديأا عي الررب ال ي رو ثابذ قياس

أن ر ه الحيثين لكن لعي الأؤلف

ر إل ر ه األأور أن وجذن وري لن الررب رو الأق:ود حثا الث اذ فثي

ر ا ال اب يع ي األ:ي -الأقيس عييا -ري يحصثا إليثا فثي رث ا ال ثاب اعص ثاره أحثي حث

لن القياس إ أا لوجد ليررب الأقيس؟

فثي رث ا ال ثاب لو

يع ي ري حصا إل إث اذ حكم األ:ي في ر ا ال اب لو حصا إل إث اذ حكم الررب في ر ا ال اب؟

طالبه.......

عثم حثثن حصثا إلث إث ثاذ حكثثم الرثرب واال فاأل:ثثي ثابثذ بث ع ولذث ا اثدم يع ثي أثثن اثدم األ:ثثي -والأسثثألن

أسثثألن ص يأيثثن يع ثثي س ثواو اثثدم لو لخثثر األأثثر سثثذي يع ثثي الخطثثب سثثذي -لكثثن أسثثألن صرصيبيثثن ف يثثن لثثو اثثدم
األ:ثثي اعص ثثار ل ثثا ثابثثذ ب ث ع والرثثرب أقثثيس عييثثا ثابثثذ القيثثاس الصحادرأثثا –الشثثصراكذأا -فثثي العيثثن في ق ث
الصرصيب أ اسب لأل:ي يقدم األ:ي.
وأن

ر إل لن الررب رو الأق:ود ال اذ الأطيوب إث اذ حكأا في ر ا ال اب ادم الرثرب كأثا فعثي الأؤلثف

عي كي حا يع ي أثي أا اي اق أسألن سذين.

الشروط الصي كررا الشوكا ي لأل:ي اث ا عشرق

األو أ ذاق لن يكون الحكم ال ي لريد صعديصا إل الررب ثابصا في األ:ي؛ فا ثا لثو لثم يكثن ثابصثا فيثا ثأن لثم يشثرب
فيا حكم ابصداو لو شرب و سخ لم يأكن ب او الررب عييا.

الشثرط الث ي كثره الأؤلثثفق ومببن شببر ا صب أن يكببون ثانتببا نببصل

متفببق ع يببه نب ن الخصببم ن ،نببصل

متفببق

ع يببه ن ب ن الخصببم نه يع ثثي أثالثثاق إ ا اثثا الح بيثثي لو الشثثافعيق الأثثاو الأسثثصعأي ال يجثثوز الصطذثثر ثثا ثا يثثن
فا صقي حي ئ أن كو ا أطذر إل كو ا طارر ر ا يقولا أن؟
شافعي لو ح بيي.

طالبه حنن ي.

كجرأا كجرأا.

طالبه.......
كيف؟

طالبه.......
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كجرأا والح رين ليضا لكن بي ذم فرو في القييي والكثير وصحديده لكن إ ا اثا الح بيثي والشثافعي؛ ألن الح رثي
رليا لشد أن رلي الشافعين والح ابين في ر ا ع درم رواين في أث ربذم لن الأثاو الث ي رفثح ثا الحثد

يكري لن يكون
طارر ع درم رم لكن دعو ا في أ رب الشافعين والح ابين.
ا
إ ا اثا الح بيثيق الأثاو الأسثصعأي لرفثح الحثد

يث جس أثا

طثارر ولثيس طذثور أع ث ل ثا ال يجثزل الصطذثر ثا أثرة ثا يثثن

وجعي ر ا ل:ج واا ق يقاس عييا الحجر ال ي رأي ا لوال ال يرأ

ا ثا يثا؛ أل ثا اسثصعأي فثي ع ثادة إ ن ال

ي رح اسصعأالا أرة ثا ين كاسصعأا الأاو في الوضوو يريد لن ييزم أالكيا أن ال يرأثي ثالحجر أثرة ثا يثن لأثا ا؟
أل ا اسصعأي في ع ادة وأادام اسصعأي في ع ادة ال ي:يح لن يسصعأي أرة ثا ين اياسا عي الأاو الث ي اسثصعأي

في الطذارة أرة لول فج يسصعأي أرة ثا ين.

ع د ا خ:م ورو الح ابين والشافعين في جذن والأالكين في جذن لخرى يسيم الأالكي بذ ا؟ يسيم واال أا يسيم؟ ال
يسثثيم لأثثا ا؟ أل ثثا ال يوافثثق عي ث حكثثم األ:ثثي ع ثثده الأثثاو الأسثثصعأي -ع ثثد الأالكيثثن -الأثثاو الأسثثصعأي يجثثوز
اسثم الطذثور أثن الأثاو الث ي لثم يسثصعأي لأثا ا؟

ثور وي قث ل ثا لولث
الصطذر ا ثا يثن وثالثثن و ار عثن وي قث طذ ا

لأا ا :ار لول أن الأاو ال ي لم يسصعأي ل:ج يا إخوان صأأيوا وأر عييكم في لوائي كصب الرقا عم؟

طالبه.......
عم؟

طالبه.......

إيا رو اسصعأي في ع ادة لكن لولئ يقولثونق اسثصعأي فثي ع ثادة خثجع ا صذث

الأاو غير الأسصعأي.
لثثو

ورثؤالو يقولثونق رثو لولث أثن

ر ثثا إل ث ال:ثثي،ن :ثثي،ن طذثثور طذثثور لي ث ؟ :ثثي،ن لي ث ؟ أ ال،ثثن :ثثي،ن أ ال،ثثن لأثثا ا اسثثصحق ر ث ه

ثور فاسثثصحق ر ث ا الو:ثثف اسثثصحق ر ث ه
الأ ال،ثثن؟ أل ثثا صكثثرر فيثثا لو أ ثثا الصطذيثثر فصطذثثر ثثا أ ث ار ار ف:ثثار طذث ا

الأ ال،ن فذو لول أن غيره.

عود إل ل:ي الأسألن الصي أع اق لن يكون الحكم حكثم األ:ثي أصرثق عييثا بثين الخ:ثأين شثو

مببن شببر ا صبب أن يكببون ثانتببا نببصل

ليث

يقثو ق

متفببق ع يببه نبب ن الخصببم نق ا ن رثثي يصرثثق الح ابيثثن والشثثافعين أثثح

خ:ثثوأذم أثثن الأالكيثثن عيث ل:ثثي الأسثثألن الصثثي رثثي عثثدم الوضثثوو الأثثاو الأسثثصعأي؟ يصرقثثون واال يخصيرثثون؟ أثثا
يخصيرون إ ن يخصيرون في الررب الأقيس عييثا أثن ثاب لولث

فثا ا اثاس الح بيثي لو الشثافعي الحجثارة الأسثصعأين

الصي رأي بذا واسصعأيذ في الرأي أرة لول فج صعاد أرة ثا ين اياسا عي الأاو الأسصعأي اا ل الأثالكيق ال
ل ا ال لوافق عي األ:ي فكيف صريدو ي لن لوافق عي الررب؟

ر ا أع

اولاق أن يكون ا ص ثانتا نصل

متفق ع يه ن ن الخصم ن.

وااص:ر عي ر ا الشرط؛ ألرأيصا ووضوحا واال فالشروط كأا كر ا اث ا عشر.

الشرط األو أن الشروط الصي كررا الشوكا يق لن يكون الحكم ال ي لريد صعديصا إل الررب في األ:ثي فا ثا لثو

لم يكن ثابصا فيا أن لم يشرب فيا حكم ابصداو لو شرب و سخ لم يكن ب او الررب عييا.
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ال ي لم يشرب فيثا حكثم ابصثداو يسثصحق لن يسثأ ل:ثج عثم؟ رثي يسثصحق لن يسثأ ل:ثج؟ رثو حاجثن إلث لن
يح

فيا عن ل:ي فذو كالررب إ ن ري حصا إل ر ا الشرط؟

ال حصا إلث رث ا الشثرط إال فثي شثقا الثثا ي يع ثي لثو كثان األ:ثي ثابصثا بثدليي أ سثو ثابصثا بثدليي أ سثو لن

يكون الحكم ال ي لريد صعديصا ثابصا في األ:ي فا ا لو لم يكن ثابصا ثأن لثم يشثرب فيثا حكثم ابصثداو رث ا أثا حصثا

إليا لو شرب ثم سخ يع ي إ ا كان األ:ي الأقيس عييا األ:ي الأقيس عييا ثابصا حكم لو بدليي أ سو لأا
أح االصرا عي ال سخ فج يأكن لن يقو بذ ا لحد أن لري العيم عم لكثن يص:ثور لن يقثيس العثالم عيث حكثم

ثابثثذ بثثدليي أ سثثو إ ا لثثم يبي،ثثا ال اسثثخ لو ي ثثازب فثثي كو ثثا أ سثثوخا ي ثثازب فثثي كو ثثا أ سثثوخا ي ثثازب فثثي كو ثثا

أ سوخا فعي سبيي الأثا لثو اثا القائثيق إن الث ي ال يجثد ال عيثين ييث س الخرثين ويقطعذأثا لسثري أثن الكعبثين
ويقثثو ق الث ع أحكثثم أحكثثم والثثثا ي الث ي لثثم يث كر فيثثا القطثثح أطيثثق واألو أقيثثد والأقيثثد ..يع ثثي القطثثح ايثثد

وحي ئ يحأي الأطيق عي الأقيد ف حصا إل اطح كو ا أا كر القطح اكصراو ب كره لوال ف حصا إل لن قطح

فا ا اا أثي ر ا قيس عييا لي ؟

ار ي ث س الس ثراويي و قطثثح السثثروا بثثد أثثا يكثثون
الس ثراويي -أثثثج -أثثا ا  :ث ح الس ث ارويي؟ يقثثو ق إ ا لثثم جثثد إز ا
سا غ إل فو الكعب قطعثا القثدر الأجثزل ؛ ألن لث س السثراويي ليحاجثن كأثا لن لث س الخثف ليحاجثن واحصج ثا

إل اطعذا ال ع ولث س السثراويي ليحاجثن إ ن كصرثي القثدر الأجثزل أ ذثا إلث أثا يسثصر العثورة وأثا زاد عيث

ل ادر زائد عي الحاجن فجعيوا رث ا فثرب والخثف ل:ثي ورث ه أسثألن صقريبيثن صثرى أثا اثا لحثد السثروا ول ثا

يقطح لو أا يقطح لكن ر ا أثا ليصقريب.

عي او أن يقو أن اطح الخف أحكثم ولثيس أ سثو يأكثن لن يقثيس عييثا أثثي رث ا بجثاأح لن كثج أ ذأثا
ل اس حاجن لعدم وجود الأ :وع عييا أن ال عي واحزار.

يقثثو الخ:ثثمق ل ثثا ال لوافثثق عيث اطثثح الخثثف لأثثا ا؟ ألن ال بثثي -عييثثا ال:ثثجة والسثثجم -خطثثب عرفثثن وحضثره

الجأثثوب ال،ري ثرة أأثثن لثثم يحض ثره الأدي ثثن ولثثم يشثثر إل ث القطثثح فثثد عي ث ل ثثا أ سثثو القطثثح إ ن األ:ثثي دلييثثا
أ سو فا ن ال حصا  ..ال سصطيح لن قيس عييثا؛ ألن دلييثا أ سثو

ثارر واال أثا رثو

ثارر واضثح واال

أا رو بواضح؟ أا صعرفون حكم ل س الخثف ليأحثرم ولن فيثا خجفثا بثين لرثي العيثم رثي يقطثح لو ال يقطثح؟ ولن
أثثن اثثا
احشكا

قطعثثا اثثا ق ((وليقطعذأثثا)) ايثثد ثثع أقيثثد و ا أطيثثق وحي ئ ث يحأثثي الأطيثثق عي ث الأقيثثد وي صذثثي

وال ين االوا يي س بدون اطح يقولونق سخ.

ال ب ثثي -عيي ثثا ال :ثثجة والس ثثجم -خط ثثب الأدي ثثن وة ثثين األحك ثثام وا ثثا ق ((أ ثثن ل ثثم يج ثثد ال عي ثثين فيييث ث س الخر ثثين
وليقطعذأثثا لسثثري أثثن الكعبثثين)) ورث ا أصقثثدم وفثثي عرفثثن عثثد لث خطثثب وحض ثره جأثثوب غريثرة يع ثثي أثثا يقثثا

اكصرثثاو أثثا بثثين فثثي الأدي ثثن حض ثره جأثثوب غري ثرة أأثثن لثثم يحضثثر ر ثثا
صعضد الأسألن وال ذي عن إضاعن الأا وأا لش ا ل .

وال لشثثار إل ث القطثثح أثثح لدلثثن لخثثرى

فا ا اس ا السراويي عي الخف واي ثاق يقطثح السثروا ويقص:ثر أ ثا عيث اثدر الحاجثن كأثا يقطثح الخثف حصثا
إل أقيس عييا ثابذ ب ع أحكم لم يثبذ ب ع أ سو .
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يقو الخ:مق ل ا ال لوفاا عي األ:ي فضج عن الررب ويأكن ليضا إدخا ر ا الشرط فيأا كره الأؤلف أثن

لن يكون األ:ي ثابصا ب ع أصرق عييا بين الخ:أين.

أن الشروط الصي كررا الشوكا يق لن يكون الحكثم الثابثذ فثي األ:ثي شثرعيا فيثو كثان عقييثا لو ل،ويثا لثم ي:ثح

القياس عييا؛ ألن حث ا إ أا رو القياس الشرعي كيف؟
ال ح ث

فثثي القيثثاس الشثثرعي ر ثثا شثثيو يسثثأ القيثثاس فثثي الي،ثثن القيثثاس فثثي الي،ثثن وفيثثا كصثثب أؤلرثثن وليضثثا

العقيياذ يدخيذا القياس ويدخيذا الص ير ري أع
الأق:ود القياس ال ي ي ح

ر ا ل ا ال يثبذ القياس في الي،وياذ وال في العقيياذ؟ لكثن

ر ا ورو القياس الشرعي البد لن يكون األ:ثي شثرعيا ثبثوذ الحكثم فثي األ:ثي
والقياس في العقيياذ والص ير لذا أعرو .

شرعيا ال ل،ويا وال عقييا واال فالقياس في الي،ن أعرو

لن يكثثون الحكثثم الثابثثذ فثثي األ:ثثي شثثرعيا فيثثو كثثان عقييثثا لو ل،ويثثا لثم ي:ثثح القيثثاس عييثثا؛ ألن حث ثثا إ أثثا رثثو
القياس الشرعي.

أسألن اخصيروا فيذاق ري يثبذ القياس عي ال ري األ:ييق

الحكثثم الثابثثذ االسص:ثثحاب -اسص:ثثحاب ال رثثي األ:ثثيي -وكثثي عيث ل:ثثيا فثثي األعيثثان الأ صرثثح بذثثا ابثثي ورود
الشرب ري ري عي الأ ح لو عي اح احن؟ وسبق حثذا.

إ ا كان الحكم األ:يي ثابصا ال ري األ:يي حكثم األ:ثي يثبصثا أثن يقثو ثا ثال ري األ:ثيي ورث ا يص:ثور فثي

الع اداذ أثي ر ا يص:ور في الع اداذ؟ عم؟

طالبه.......

عثثم ال يص:ثثور؛ ألن الع ثثاداذ ال بثثد فيذثثا أثثن ثثع؛ أل ذثثا ال يثثدخيذا األايسثثن فذ ثثا شثثيو -عثثين ي صرثثح بذثثا-

يأكن اال صراب بذا دليي إ احصذاق عدم وجود ال ع عي صحريأذا ف حصا إل  ..فاحصج ا إل شثيو أأاثثي لذث ا

الشيو ال ي اسصد لري العيم عي جوازه عدم ع يد عي صحريأا ف قيس عييا.

عي سبيي الأثا ق األطعأن األطعأنق وجدذ حيوان ال صعر لا حكأا في الشرب ولم يرد فيا ع ال ب رثي وال

باث اذ والعيأاو يخصيرون في ر ا أ ذم أن يقثو ق الحثج أثا لحيثا هللا والحثرام أثا حرأثا هللا وأث ذم أثن يقثو ق

الحرام أا حرأا هللا ر ا خج
خج ؟ ر ا اا

طالبه.......

ا جأح ور ا اا

بين أن يقو ق الحج أا لحيا هللا وةين أن يقو ق الحرام أا حرأا هللا؟ ر ثا
ا جأح؟

ر ا جعي األ:ي الحي وال حرام إال أا حرأا هللا والثا ي جعي األ:ي الصحريم وال حج إال أا لحيا هللا دعو ثا
جعي األ:ي الحي في األطعأنق

وجد ا وب أن ال اذ حث ا لا عن ل:ي يد عي أ عا أا وجد ا اي اق يؤكثي ب ثاو عيث لن الحثرام أثا حرأثا هللا

ورث ا ثثا عيث األ:ثثي ولثثم جثثد فيثثا :ثا ثثثم وجثثد ا اصثثا يشثثبذا رثثي قثثيس رث ا ال ثثاذ الثثثا ي عيث األو ؟ لو
سصد ليثا ي أا اسصدلي ا ا عي األو .

طالبه.......
عم؟
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طالبه أن يكون لوحصه.....مسألة أخرى ما يقاس ع يه..؟
ثثا

يع ثثي سثثصد لثثا القاعثثدة العاأثثن عيث أثثا سثثيأصي عيث أثثا سثثيأصيق إ ا كثثان الرثثرب يص اولثثا الث ع الث ي يسثثصد
لأل:ي يص اولا عأوأا إ ا كان يص اولا عأوأا ال حصا إل اياس عي أا سيأصي.

طالبه .....ثانت بالصل ....؟
وين؟

طالبه الذي قسنا ع يه؟
الأسألن اخصيروا ري يثبذ القياس عي ال ري األ:يي وأا كان ابي الشرب فأن اا ق إن ري الحكم الشثرعي حكثم

شرعي جوز القياس عييا وأن اا ق إ ا ليس حكم شرعي لم يجوز القياس عييا.

يا إخوان كر ثا رث ه الأسثألن أث ار ار فثي أ اسث اذ و كر ثا السثق قور عيث سثبيي الأثثا

عثر السثق قور ليث

رثو؟

أعرو ؟

طالبه.......
لي

يش ا صعرفا؟

طالبه.......

يعرفو ا احخوان وين عاي

طالبه.......

لك ا ،:ير يعي

طالبه.......

وين؟

في الرأي وي كره العطارون (عج ل عض األأراض) أعرو

يش ا الوز إال ل ا يعي

طالبه.......

في الصراب في الرأا

أا صعر السق قور؟ راه؟

ورو لأيس أا رو أثيا.

ال ل،:ر أن السحيين وب ثا ي.

طالبه.......

إيا ي:ير أ قط وي:ير سادة وي:ير ...وفيا ل واب عرف اه واال أا عرف اه؟

العطارون ي كرو ا ي:رو ا وع درم كأياذ أ ا ص

طالبه.......

أجرف عرفصا؟

وص َربِّ َك ِّإات ُ َو} [( )31سورة الأدثر] رث ا ال ثوب ل ثا جئثذ ثا أثثاال
ال ال غيره وب ثا ي رو ل واب { َو َما َي ْعَ ُم ُمُن َ
ولو غريب :احب حياة الحيوان اا ق طولا ثجثن ل رب في عرض شبر.

طالبه طوي ...؟

وال يوجثثد إال فثثي ط طثثا لو الذ ثثد يثثا لخثثي كثثرة يوجثثد ويو:ثثف وأثثا از ال ثثاس يأكيو ثثا عضثثذم عثثض العاأثثن
يأكيا حثي أثا يبثي عثد لأيثس يثروة سثرعن عثم لا:ثد ل ثا أعثرو

ا ن ي:رو ا ل عض ال اس.

طالبه ما يقال ل ضرورة؟
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والأسثألن حاجثن إلث

حثذثا فالعطثارون

ال ال أا رثي أسثألن ضثرورة ال لأثوررم لرثون –كأثا  -صثأصي إلث ص حث

عثن دليثي يثد عيث إ احصثا لو عيث

صحريأثثا أثثا صجثثد شثثيئا فثثا ا ايثثذق األ:ثثي فثثي األعيثثان الأ صرثثح بذثثا اح احثثن واألطعأثثن ال حثرام إال أثثا حرأثثا هللا
صأكي ثم صأصي إل شيو يشبذا صقيسا عييا.

طالبه ما يقاس ما ثنت الصل

نهذا.

لكن ري االسص:حاب دليي لو ليس بدليي؟
ثانت.

طالبه صل

ري االسص:حاب دليي لو عدم دليي.

طالبه إذا ق ناه إنه ليس صلي ؟

إ ا اي اق دليي الزم قيس عييا ي:ير ثابذ بدليي.

طالبه.......

أا يحصا صقو ق ليس بدليي ر ا الثا ي عد أا في دليي إ ن كي عي ل:يا.

عض احخوان كأ ذم أا رم أسثصعدين لسثأاب أثثي رث ا الكثجم فثي اسثصعداد؟ عثم إ ا فثي اسثصعداد سصرسثي واال

أا في فائدة.

طالبه يستصعى؟
إي أل ا أا شرذ يجاوب للأسألن أو :ع ن عي شان قو ..

الشوكا ي يقو ق لن يكون الطريق إل أعرفصا سأعين؛ ألن أا لم صكن طريقا سثأعين ال يكثون حكأثا شثرعيا ورث ا
ع د أن ي ري الصحسين والصقبيح العقييين ال ع د أن يثبصذأا.

ال ار حق لن يكون الحكم ثابصا ال ع ورو الكصاب لو الس ن لن يكون الحكم ثابصا ال ع يع ي حكم األ:ي ثابثذ
ب ع أن الكصاب لو الس ن وري يجوز اياسا عي الحكم الثابذ أرذوم الأوافقن لو الأخالرن؟

اثثا الزركشثثيق لثثم يصعثثرض لثثا ويصجثثا لن يقثثا ق إن اي ثثاق إن حكأذأثثا حكثثم ال طثثق فواضثثح وان اي ثثاق كالقيثثاس

فييحق ا.

ع د ا دليثي أثن الكصثاب لو أثن السث ن يثد عيث الصحثريم ووجثد ا فرعثا ي اسثب الأ :ثوع عييثا فثي العيثن قثيس

لكثثن ع ثثد ا دليثثي يثثد عي ث حكثثم ب طقثثا داللصثثا فثثي أحثثي ال طثثق ر ث ا أ طثثو
الأ طثثو

الأخالرن.

والرثثرب الأقثثيس ع ثثد ا ال يش ث ا

يش ث ا الأرذثثوم يع ثثي أثثأخو أثثن داللثثن الير ثظ ال فثثي أحثثي ال طثثق س ثواو فثثي ل ث أرذثثوم الأوافقثثن لو

عم أرذوم الأوافقن يع ي اياس لو لخ صحريم السب ليوالدين أن الصأفيف ور ا يسأ اياس األول

ورثو أرذثوم

أوافقن؛ أل ا يصرق أح الأ طو في الحكم ري حصا إل لن قيس فثرب عيث الحكثم الأسثص ط أثن أرذثوم الث ع

سواو كان أوافقن لو أخالرن؟

ر ا أخصيف فيا ر ا أخصيف فيا.

لن يكثثون الحكثثم ثابصثثا أثثن ثثع ورثثو الكصثثاب والس ث ن ور ثي يجثثوز القيثثاس عي ث الحكثثم الثابثثذ أرذثثوم الأوافقثثن لو

الأخالرن؟

8

اا الزركشيق لم يصعرضثوا لثا ويصجثا لن يقثا
سثثصد

ثثالأ طو

إن اي ثاق إن حكأذأثا حكثم ال طثق يع ثي سثصد

ثالأرذوم أثثي أثا

يع ثثي ال ث ع يص ثثاو داللثثن ال ث ع فثثي أحثثي ال طثثق وفثثي غيثثر أحثثي ال طثثق صص ثثاو الأ طثثو

والأرذوم فا ا اي اق إ ا يسصد عي الحكم الأسص ط أن أرذوم ال ع ويكون دليج ثابصا اسص ط اه أن ال ع وان
لم يكن أن أ طواا بي أن أرذوأا سصطيح لن قيس عييا.

ع لا أ طو وأرذوم؟

أن يأصي ل ا أثا فيا أرذوم؟ أثا لا أرذوم وأ طو

طالبه.......
كيف؟

طالبه.......
((إ ا بيث ث ثثغ الأث ث ثثاو ايصث ث ثثين لث ث ثثم يحأث ث ثثي الخب ث ث ث )) أ طواث ث ثثاق لن أث ث ثثا بيث ث ثثغ القيصث ث ثثين الصحديث ث ثثد لث ث ثثم يحأث ث ثثي الخب ث ث ث .
أرذوم الأوافقن لي ؟

طالبه.......
كيف؟

طالبه.......
ال.

طالبه.......
لكثثثر أثثن القيصثثين أرذثثوم الأوافقثثنق لن أثثا زاد عي ث القيصثثين ال يحأثثي الخب ث
القيصين فا ا يحأي الخب

طالبه.......

أرذثثوم الأخالرثثنق أثثا كثثان لاثثي أثثن

واضح واال أا رو بواضح؟ عم.

((إ ا بيغ الأاو ايصين لم يحأي الخب )) أ طوااق لن أا بيغ ر ا الأقثدار أثن غيثر زيثادة وال قثع فا ثا ال يحأثي
الخب

-ال ي جس -أرذثوم الأوافقثنق لن أثا زاد عيث القيصثين فا ثا ال يحأثي الخبث

أرذوم أوافقن؛ أل ا يوافق الأ طو في الحكم

ارر واال أا رو

ارر.

أرذثثوم الأخالرثثن أثثن ر ث ا ال ث ع لن أثثا قثثع عثثن القيصثثين فا ثثا يحأثثي الخب ث
يسص ط أ ا ويسصد

أ طثو الحثدي

ا عييا ل:ي.

-أثثا يسثص ط أثثن أ طثو الحثثدي

يع ثي ال يث جس ولأثا ا اي ثاق

ر ث ا ل:ثثي -الحثثدي

ل:ثثي -وأثثا

ل:ثي -أثا يسثثص ط أثن أرذوأثثا -أرذثوم الأوافقثثن -ل:ثي أثثا

يسص ط أن أرذوأا -أرذوم الأخالرن -ل:ي دلييا أرذوم ال ع و ا دلييا أ طو ال ع.

كو ا قيس عي الأ طو ر ا ارر ر ا األ:ي في اب القيثاس لكثن إ ا لصي ثا ،يثر الأثاو ،يثر الأثاو أثثج

ولرد ثثا لن قثثيس الزيثثذ أثثثج الزيثثذ واي ثثاق رث ا الزيثثذ لاثثي أثثن ايصثثين إ ن يث جس إ ا واعثثذ فيثثا ال جاسثثن يث جس

لأا ا؟ أل ا لاي أن ايصين اياسا عي أا د عييا أرذوم الأخالرن في الحدي

عن لبي سعيد وغيره إ ن ي جس.

اس ا ا ن الزيذ ال ي لم يبيغ القيصين عي الأاو ال ي لم يبيغ ايصين واي ا ب جاسصا؛ لخ ا أن أرذوم الأخالرن أثن

ال ع.
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إ ا كثثان الزيثثذ ايصثثين قثثيس أ طثثو عي ث أ طثثو

وا ا كثثان لكثثثر أثثن ايصثثين قثثيس أرذثثوم الأوافقثثن عي ث أرذثثوم

الأوافقن.

يقو ق وال ارر -يقو الشوكا ي-ق وال ارر ل ا يجوز القياس عييذأثا ع ثد أثن لثبصذأثا؛ أل ثا يثبثذ بذأثا األحكثام
ولأا أا ثبذ احجأاب...

الشرعين كأا يثبذ الأ طو

ا صذي ا أأا ثبذ الأرذوم لكن أا ثبذ احجأاب أا ثبذ احجأاب وخيو ا في رس الحدي

طالبه.......
ال الحدي

الثا ي الحدي

الأ اس ن حدي

رس الحدي .

الثا يق ((إن الأاو طذور ال ي جسا شيو)).

القيصين أن لري العيثم أثن عأثي ثا  -أ طواثا وأرذوأثا -ورث ا ع ثد أثن ي:ثححا ورثو الأعصأثد

ع د الح ابين والشافعين وأ ذم أن ال يعأي أ طواا وال أرذوأا ورم أ رب الأالكين؛ ب او عي ضثعرا وأث ذم

أن يعأي أ طواا دون أرذوأا ور ا او أن؟ شيخ احسجم ابن صيأين -رحأا هللا.-
شيخ احسجم يعأي أ طو الحدي

وال يعأي أرذوأا؛ ألن أرذوأا أخالف أ طو حثدي ق ((إن الأثاو طذثور

ال ي جسا شيو)) أرذوأا أخالف وا ا خولف الأرذوم أ طو ادم الأ طو .

إ ا كان األ:ي ثابصا باجأاب ولم عر األ:ي ال ي اسص د عييا ر ا احجأاب رثي قثيس عييثا؟ وفثي الحثدي ق
((إن الأاو طذور ال ي جسا شيو إال أا غيب عي لو ا وطعأا وريحا)) الزيادة ضعيرن اصرا الحراظ ((إال أا

غيب)) لكن احجأاب اائم عي لن أا غيثب عيث لو ثا لو ريحثا لو طعأثا -لثون ال جاسثن لو ريحذثا لو طعأذثا-
ل ا جس احجأاب.

فع ثثد ا برأيثثي فيثثا زيثثذ لكثثثر أثثن ايصثثين واعثثذ فيثثا جاسثثن و طثثي فثثي البرأيثثي و شثثم ال جاسثثن زيثثذ شثثم فيثثا
ال جاسن وص،ير لثون الزيثذ بيثون ال جاسثن لو طعثم الزيثذ ص،يثر طعثم ال جاسثن رثي قثو ق إن رث ا ..حكثم رث ا

الزيذ جس اياسا عي الأاو ال ي ص،ير ال جاسن واأل:ي ثبثذ باجأثاب لرثي العيثم إ ن الرثرب يثبثذ احجأثاب

لو القياس عي أا لجأح عييا واضح واال أا رو بواضح؟

طالبه واضح.

احخوان اليي ساكصين أا دري لي

و ارورم واضح واال أا رو بواضح طيب العذدة عييذم.

ولأا أا ثبذ احجأاب فريا وجذثان اثا الشثيخ لبثو إسثحا الشثيرازي وابثن السثأعا يق ل:ثحذأا الجثواز وحكثاه

ابثثن بررثثان عثثن جأذثثور ل:ثثحاب الشثثافعي والثثثا ي عثثدم الج ثواز أثثا لثثم يعثثر ال ث ع ال ث ي لجأع ثوا ألجيثثا؛ أل ثثا
أعرو

ل ا أا في إجأاب إال البد لن يسص د عي

ع سواو عرف ا ل ال ع لو لم عرفا.

اثثا ابثثن السثثأعا يق ورث ا غيثثر :ثثحيح؛ ألن احجأثثاب ل:ثثي فثثي إث ثثاذ األحكثثام كثثال ع فثثا ا جثثاز القيثثاس عيث
الثابذ ال ع جاز عي الثابذ احجأاب.

وال ش لن أن يقدم احجأاب عي ال :وع يقدم القياس عي احجأاب عي القياس عي أا ثبذ ال ع وفي

واصثثا فثثي احجأثثاب بي ثثا لن أثثن لرثثي العيثثم أثثن األ:ثثوليين أثثن اثثا ق إن احجأثثاب أقثثدم عي ث ال :ثثوع؛ أل ثثا ال
يحصأي سخا وال صأويج بخج

ال ع.
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الخاأسق لال يكون األ:ي الأقيس عييا فرعا أل:ي آخر واليا رب الجأذور وخالف في ل
والأعصزلن ولجازورا.

عثض الح ابيثن

في أثال ا الزيذ ال ي اس اه عي الأاو عم الزيذ اس اه عي الأاو :ح واال ال؟ لو جاو ا أائح ثال

ولثم يبيثغ

القيصين واعذ فيا جاسن اي اق ي جس اياسا عي الزيذ الأقيس عي الأاو فرب الررب ي:ح واال أا ي:ح؟

طالبه.......
صقو ي:ح؟

طالبه أقول ت يصح؟
كيف؟

طالبه أقول ت يصح.
ا ن ع ثثد ا ل:ثثي ثابثثذ ب ث ع الرثثرب الأقثثيس عييثثا ثابثثذ القيثثاس؛ الشثثصراكذأا فثثي العيثثن وجثثد ا شثثيئا ثالث ثا بثثي

قيسا عي ر ا الررب والررب ال ي اس اه عي األ:ي ولال يكثون األ:ثي الأقثيس عييثا فرعثا أل:ثي آخثر واليثا
رب الجأذور وخالف في ل

عض الح ابين والأعصزلن ولجازوه.

واحثثصا الجأذثثور عي ث الأ ثثح ثثأن العيثثن الجاأعثثن بثثين القياسثثين إن اصحثثدذ كثثان كثثر األ:ثثي الثثثا ي صطثثويج أثثا
حصا لن كر الزيذ لس ا حاجن لن كر الزيذ أصي إل رث ا الرثرب غيثر الزيثذ و قيسثا عيث الأثاو أ اشثرة

يع ثي إ ا كا ثذ العيثثن أوجثودة فثثي الرثرب أثثثي وجودرثا فثثي األ:ثي ف قيسثثذا عيث األ:ثثي دون الواسثطن؛ ألن كثثر

الواسطن صطويج ج فائدة فيسص،

عن ل

قياس الررب الثا ي عي األ:ي األو .

وان اخصيرذ -إن اخصيرذ العين -يع ي الأرصرض لن العين في األ:ثي -األ:ثي األ:ثيي -والأقثيس عييثا واحثدة
ثم جاو ا ثال

طالبه.......
قيس الثال

إن اصحدذ عيصا أح الثا ي والثا ي اد اصحدذ عيصا أح األو

عم؟

عي األو .

ا ن لو سئيذ أثج كيي كم صقدير ؟

ثر فأ ثذ صقثو
ايذق صقديري أثي زيد ال ي صقديره أثثي صقثدير عأثرو الث ي صخاط ثا ال يعثر زيثدا رثو يعثر عأ ا
لاق صقديري أثي صقدير زيد ال ي صقديره أثي صقدير عأرو ا ن عر

لي

عر ؟ أل ا يعر صقدير عأرو ورثو

أا يعر زيد وال صقديره فعر صقدير لكن ل ذ طولذ ،ير طائي لأا ا ال صقثو صقثديري أثثي صقثدير عأثرو؟ أثا
رو بصطويي؟

طالبه ن ى.

رو :حيح لن صقدير أثي صقدير زيثد سث عين ثأثا ين صسثعين فثي الأائثن أثثي صقثدير زيثد وصقثدير زيثد أثثي عأثرو

فأ ذ ال صحصا إل

كر الواسطن؛ ألن العين أوجودة في األط ار

الواسثثطن ف قثثيس الرثثرب الثثثا ي عي ث األ:ثثي األو

الثجثن عي حد سثواو فيسث ا حاجثن إلث

كثر

وان اخصيرثثذ لثثم ي عقثثد القيثثاس الثثثا ي؛ لعثثدم اشثثص ار األ:ثثي

والررب في عين الحكم يع ي لو ادر لن الثا ي -الأقثيس الثثا ي -عيث األ:ثي األو صخصيثف العيثن عثم صخصيثف

العين إيا إ ن كيف قيس ل:ي عي فرب أقيس عي ل:ي صخصيف فيا العين؟
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طالبه بط .
خجع ي طثي القيثاس؛ أل ثا اشثصرط ا لن وجثود العيثن فثي الرثرب أثثي وجودرثا فثي األ:ثي لكثن لثو اثا اائثي أأثن
لجاز أثي ر ا ال وب عم واا ق إن الررب األو يصرق أح األ:ي في العين ب س ن ثأا ين في الأائن والرثرب الثثا ي
يصرق أح الررب األو في العين ب س ن ثأا ين الأائن إ ن الررب الثا ي يصرق أح األ:ي ب س ن كم؟

يع ي ري الأرصرض لن صكون العين أوجودة في الررب أطا قن أثي وجودرا في األ:ي أائن الأائن؟ عم أا يجد

فثثا ا كا ثثذ س ث ن الأطا قثثن بثثين األ:ثثي والرثثرب ب س ث ن ثأثثا ين الأائثثن وغيثثب عي ث ال ثثن صحقثثق ر ث ه العيثثن عثثم
اسصطع ا لن قيس جيد واال ال؟

إ ا كان الررب الثا ي ب س ن ثأا ين الأائن أح الررب األو

إ ن س ن الررب الثا ي أح األ:ي ب س ن سصين الأائن

سصين الأائن وحي ئ لو داق ا في أثي ر ه واعصبر ارا وجد ا القو الثا ي صرى أا رو جغي صأاأا.

طالبه الع ة ما انتهت أص نهائيا؟
العين أوجودة.

طالبه ما اخت فت نهائيا.
ال لكن اخصيرذ.

طالبه.......
أثثا فثثي ش ث

عثثم لكثثن لثثو ايثثي ل ث -أثثثج-ق حصثثا  ..لثثو ايثثي لشثثخع أثثن األشثثخاع أثثن لرثثي الخبثرة وال ثرلي

والد اريثثنق حصثثا إل ث شثثخع يشثث،ي ر ث ا الأ :ثثب وأوا:ثثراصا ك ث ا وك ث ا وك ث ا لو شثثخع كثثان يشثث،ي أ :ثثب
وصثثوفي ر ث ا الشثثخع فقيثثد ريثثد أثيثثا صأاأثثا لشثث،ي ر ث ا الأ :ثثب عثثم جيثثد فوجثثد ا شخ :ثا صص ثوافر فيثثا أثثن

ال:ثثراذ فثثي الشثثخع السثثابق ب س ث ن ثأثثا ين الأائثثن جيثثد أقبثثو

لكثثن لثثو ابصثثداو وجثثد ا سثثصين الأائثثن أثثا ابي ثثاه

قو ق ابي ثا رث ا ثأثا ين الأائثن يأشثي فصثوفي الثثا ي فوجثد ا شثخع ب سث ن ثأثا ين الأائثن لكثن لثو سثب ا الثثا ي

إل األ:ي ال ي صوفي األو

يع ي أا ي:ح أا ي:ح يجثي عثده عثم األأثور يسثذي عضثذا عثض ورث ا يثا

إخوان أثا صقريبي.

خير.....
صرضي يا ..ج از هللا ا
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