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  البحثملخص
 .أن هذا النوع من القياس يكتنفه الغموض لعدم اعتناء كثري من األصوليني ببحثه  -١
لقياس عديدة، فتحقيق الدراسة التأصيلية لقياس العكس يعني الباحثني أن تطبيقات هذا النوع من ا -٢

 .على تطبيق ذلك على الفروع الفقهية 
 :أبرز نتائج البحث

 .رد آخر األمر على أوله: القياس يف اللغة هو التقدير، والعكس لغة هو -١
 آخر ملنافاته له أو يف حمل ثبوت نقيض حكم حمل: التعريف الراجح لقياس العكس يف االصطالح هو -٢

 .ملالزمه يف العلة 
 .الصواب أن قياس العكس حجة كما هو مذهب اجلمهور الن االستدالل به واقع يف األدلة الشرعية  -٣
وقع اخلالف بني األصوليني يف تسمية قياس العكس قياسا، واملسألة يف ذلك اصطالحية، والمشاحة يف  -٤

 .االصطالح 
 ليس مبنيا على املساواة بل هو مبين على املنافاة واملناقضة يف العلة بني الصواب أن قياس العكس -٥

 .األصل والفرع 
 .قام الباحث بتطبيق قاعدة قياس العكس على عدد من الفروع الفقهية  -٦

 .هذا وأسأل اهللا للجميع التوفيق والسداد وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 :والصالة والسالم على رسول اهللا وبعداحلمد هللا 
فإن األدلة الشرعية مصدر لألحكام حبيث يقوم اجملتهدون باستثمارها للحكم 
على أفعال العباد، ومن هذه األدلة دليل القياس، وإن كان بعض األصوليني يراه طريقا 
الستثمار األدلة، ونظرا لغموض بعض مباحث القياس أحجم كثري من الباحثني عن 

ث مسائله، فحار كثري من طالب العلم يف تلك املسائل ولذلك رغبت حبث أحد حب
أنواع القياس اليت أغفل البحث فيها كثري من األصوليني أال وهو قياس العكس، 

 :وتظهر أمهية حبث هذا املوضوع يف عدة جوانب منها
أن هذا النوع من القياس يكتنفه الغموض لعدم اعتناء كثري من األصوليني  -١

 .بحثهب
أن تطبيقات هذا النوع من القياس عديدة، فتحقيق الدراسة التأصيلية لقياس  -٢

 .العكس يعني الباحثني على تطبيق ذلك على الفروع الفقهية 
واحتوت املقدمة أسباب أمهية حبث هذا املوضوع وخطة البحث ومنهج الكتابة 

 .فيه 
 :باحثيف حقيقة قياس العكس، وفيه مخسة م: والفصل األول      

 .تعريف قياس العكس لغة :         املبحث األول
 .تعريف قياس العكس اصطالحا:         املبحث الثاين

 .تسمية قياس العكس قياسا : املبحث الثالث   
 .املساواة يف قياس العكس :         املبحث الرابع
 .نالفرق بني قياس العكس، وبني العكس يف الدورا:         املبحث اخلامس

 .حكم قياس العكس،وفيه  مبحثان : الفصل الثاين      
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 .حجية قياس العكس :         املبحث األول
 .األمثلة التطبيقية املذكورة لقياس العكس : املبحث الثاين  

 .  واخلامتة يف نتائج البحث 
 :     وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج اآليت

 .ها مبينا رقم اآلية واسم السورة عزو اآليات الواردة يف البحث إىل سور -١
 .ختريج األحاديث بذكر مصدر احلديث، ورقم احلديث يف ذلك املصدر  -٢
عزو األقوال إىل قائلها من مصادرها األصلية مباشرة، فإن مل يكن لصاحب  -٣

 .القول مؤلف مستقل، أقوم بالتوثيق مما يتيسر من مصنفات العلماء املعتربة 
 :راجع يف اهلامش، سأتبع ما يليعندما أقوم بالعزو إىل امل -٤

 إن كان النقل من املصدر بالنص فإن اإلحالة تكون إىل املصدر مباشرة –أ 
 .بذكر امسه واجلزء والصفحة مع وضع النص بني عالميت تنصيص 

 . وإن كان النقل باملعىن فيذكر اسم املرجع مع ذكر رقم صفحته وجزئه–ب 
إين أصدر العزو يف اهلامش بكلمة  وإن أردت من القارئ االستزادة ف–ج 

 ).انظر (
 . واملعلومة اليت مل يذكر هلا مرجع فهي من استنباط الباحث –د 

 إذا كان املصدر متفقا يف االسم مع مصدر آخر، كاإلحكام يف أصول – ٥
البن حزم، ومثله لآلمدي، فإين أزيد على ذكر املصدر اسم الشهرة –األحكام

 .للعامل 
لتعريف باملصادر و املراجع فإين سأكتفي بذكرها يف قائمة ثبت املراجع  ما يتعلق با- ٦

 .دون اهلامش، إال إذا كانت الطبعة خمتلفة فإين سأثبتها يف هامش البحث 
 أراعي صحة ما أقوم بكتابته، وسالمته من جهة اللغة و النحو واإلمالء، مهتما -٧

 .بلغة الفن وحسن الصياغة 
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 : أراعي فيها ما يلي فيما يتعلق بالنصوص -٨

 .< > أقوم بتقويس النص القرآين بأقواس مميزة كهذا الشكل –أ 
 .).…( أما األحاديث واآلثار فأجعلها بني قوسني كهذا الشكل –ب 
 أضع عالمة تنصيص بقوسني صغريين لكل نص أنقله عن الغري على هذا –ج 
 " .……"الشكل 

عله خالصا لوجهه الكرمي و سائال املوىل سبحانه أن ينفع هبذا البحث وجي
 .صلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

* * * 
Þëþa@Ý–ÐÛa@ZØÈÛa@bîÓ@òÔîÔy@
Þëþa@szj½a@ZòÌÛ@ØÈÛa@bîÓ@ÑíŠÈm@

القاف والواو والسني أصل واحد يدل على تقدير شيء :" قال ابن فارس
دير الشـيء  ومنـه القـياس وهو تق…بشيء مث يصرف فـتقلب واوه ياء 

 )١(".بالشيء 
وقد وقف علماء األصول حول معىن القياس لغة مواقف خمتلفة فقالت طائفة 
بأن معىن القياس لغة التقدير الذي يستدعي معىن املساواة الن التقدير يستلزم شيئني 

 القياس يف اللغة التقدير واملساواة: ، وقال آخرون)٢(ينسب أحدمها إىل اآلخر باملساواة
، وقد ذكر ابن السمعاين قولني )٤(هو مشترك لفظي بني التقدير والتسوية: وقيل، )٣(

 .)٥(آخرين يف معىن القياس يف اللغة أحدمها اإلصابة والثاين املماثلة 
ويبدو مما سبق أن أهل اللغة اقتصروا على حقيقة القياس اللغوية جمردة، أما 

 .أهل األصول فالحظوا لوازم القياس وآثاره 
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: لعكس فهو يف اللغة مأخوذ من الفعل عكس، جاء يف لسان العربأما ا
 .)٦("رد آخره على أوله: عكس الشيء يعكسه عكسا فانعكس"

ïãbrÛa@szj½aZbyýİ•a@ØÈÛa@bîÓ@ÑíŠÈm@
قبل أن حيكم على قياس العكس البد أوال من تصوره، ومن أهم طرق التصور 

 جيد تشاهبا بني ألفاظ األصوليني يف التعريف االصطالحي، والناظر يف كتب األصوليني
تعريف قياس العكس مما يدل على استفادة بعضهم من بعض وحصول املتابعة من 
املتأخر للمتقدم، ومن هنا لن أطيل بذكر مجيع التعريفات الواردة يف تفسري قياس 

 .العكس بل سأذكر أشهر التعريفات اليت حيصل بينها فروقات مث أحاول املقارنة بينها 
 

ÈnÛaÞëþa@ÑíŠZ إثبات نقيض حكم الشيء يف غريه الفتراقهما يف علة   
 )٩( واآلمدي)٨(ابـ وأبو اخلط)٧(وعرفه بذلك أبو احلسني البصري. احلكم 

  .)١٠(والزركشي 
واعترض عليه األصفهاين بأنه غري جامع، لعدم دخول االستدالل باملالزمة بني 

 .)١١(الشيئني يف التعريف 
ض عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي بأن االختالف يف العلة واالفتراق واعتر

: فيها ال يوجب التناقض يف احلكم، ورأى أن يذكر التنايف بدل االفتراق فيقال
 .)١٢(لتنافيهما يف العلة 

 
ïãbrÛa@ÑíŠÈnÛaZ ،إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع الفتراقهما يف العلة  

 .)١٣(واختاره التلمساين 
ÛasÛbrÛa@ ÑíŠÈn@ @ Z حتصيل نقيض حكم املعلوم يف غريه الفتراقهما يف علة

 .)١٤(احلكم وهذا تعريف ابن النجار 
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ÉiaŠÛa@ ÑíŠÈnÛaZ ما يستدل به على نقيض املطلوب مث يبطل فيصبح  

  .)١٥(املطلوب وقد عرفه بذلك ابن النجار يف موطن آخر
ÈnÛaßb¨a@ÑíŠZه لتعاكسهما يف يء ملثلـم شـس حكـ  إثبات عك

 .)١٦(العلة
…bÛa@ ÑíŠÈnÛaZيء يف شيء آخر بنقيض ـم الشـ  إثبات نقيض حك

 .)١٧(علته
 :وميكن املوازنة بني هذه التعريفات من خالل ما يلي

 : املقارنة بني اإلثبات و التحصيل واالستدالل– ١
فقد كانت هذه الكلمات الثالث أو معانيها هي جنس التعريفات السابقة، 

الحظ عليها أهنا جعلت القياس من عمل القائس، وليس دليال ثابتا يف نفس األمر وي
سواء وجد القائس أو مل يوجد، كما يالحظ على كلمة التحصيل أهنا نتيجة القياس 

 .وليست ذات القياس 
 :املقارنة بني النقيض والعكس  -٣

بينما فقد اختار أكثر األصوليني أن قياس العكس ينتج نقيض حكم املذكور، 
، وكلمة العكس واردة يف املعرف مما خيشى معه )إثبات العكس ( يف التعريف اخلامس 

 .من الدور عند استخدامها 
 :املقارنة بني املعلوم واألصل والشيء -٤

إيراده يف    ملا كان األصل من أركان القياس حتاشى كثري من األصوليني من 
ناس بعيدة ال يذكران إال عند عدم تعريف القياس، وأما املعلوم والشيء فإهنما أج

 .وجود غريمها 
 :املقارنة بني الفرع والشيء اآلخر و ملثله ولغريه -٥
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والفرع ركن للقياس، واملثيل ال يصح ألنه خيالفه يف العلة و احلكم،  و الشيء 
 .و الغري أجناس بعيدة 

 ):ضادمها ت( أو ) تنافيهما ( أو ) الفتراقهما يف العلة (  املقارنة بني قوهلم –
وسبق االعتراض على كلمة االفتراق بأهنا ال ينتج عنها التناقض يف احلكم، 

إلمكانية ارتفاع الضدين، وبذلك ال يبقى معنا إال ) التضاد ( وكذلك ال تصح كلمة 
وقد وقع االعتراض كما سبق بعدم دخول املالزمة يف االنتفاء يف ) . التنايف ( كلمة 

 .التعريفات السابقة 
ثبوت نقيض حكم حمل يف حمل آخر : ( نئذ يترجح لدي أن تعريف العكسوحي

 ) .ملنافاته له أو ملالزمه يف العلة 
 

sÛbrÛa@szj½a@@ZbbîÓ@ØÈÛa@bîÓ@òîàm@
اس على ثالثة ــاختلف العلماء يف دخول قياس العكس يف مسمى القي

 :)١٨(أقوال
bëcZ ٢٠(وابن اهلمام )١٩(اختاره اآلمدي يف املنتهى.  أنه قياس(.  

bèîãbqëZ  ونسب البن .)٢١(واختاره أبو اخلطاب. أنه ليس بقياس أصال
  .)٢٢(الصباغ يف العدة
bèrÛbqëZ أنه يسمى قياسا جمازا   . 

 وابن )٢٥( واملرداوي)٢٤( وأبو احلسني البصري)٢٣(واختاره بعض احلنفية
 .)٢٦(النجار

 مقدمتيه على التالزم واستدلوا على ذلك بأن قياس العكس تبىن إحدى
واستدل عليه بأن قياس العكس يلزم تقييده بلفظ العكس، وال يصح أن يطلق لفظ 
القياس ويراد به قياس العكس فقط وهذا عالمة كون اسم القياس جمازا يف قياس 
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 .)٢٧(العكس

وهذه املسألة اصطالحية، ولكل منهجه يف االصطالح والمشاحه يف 
ذه املسألة اخلالف يف هل جيب أن يكون تعريف القياس االصطالح، وقد ترتب على ه

إن قياس العكس قياس حقيقة أوجب إدخال هذا : شامال لقياس العكس ؟ فمن قال
النوع من القياس يف التعريف االصطالحي للقياس، ومن نفى كون قياس العكس من 

 . أنواع القياس على جهة احلقيقة مل يوجب أن يكون تعريف القياس شامال له 
 

ÉiaŠÛa@szj½a@@ZØÈÛa@bîÓ@¿@ñaëb½a@
ملا عرف القياس بتعريفات تتضمن مساواة الفرع لألصل، اعترض عليه بأن 
قياس العكس مل يدخل يف التعريف لعدم تساوي الفرع لألصل فوقف العلماء من ذلك 

 :مواقف متعددة
bëcZمل   التسليم بصحة هذا االعتراض، والبحث عن تعريف للقياس يش
حتصيل احلكم يف الشيء باعتبار : ( ، فقد يقال يف تعريف القياس)٢٨(قياس العكس
 ).تعليل غريه

bèîãbqZ القول بأن قياس العكس ليس قياسا، وبالتايل ال يلزم أن يكون  
 ..)٢٩(تعريف القياس شامال لقياس العكس

bèrÛbq  :اسقي اواة بني األصل والفرع حاصلة ضمنا يفــادعاء أن املس 
العكس، ومثل على ذلك بأن االعتكاف بنذر الصوم يساوي االعتكاف بدون نذر 

ولكن عند التأمل يف هذا املثال ال يظهر أنه من قياس . )٣٠(الصوم وهذا قياس عكس 
العكس على هذا النسق، وإذا جعل األصل هو الصالة كما سيأيت يف األمثلة، فإن 
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، كما أن مواقع الفرع متساوية يف احلكم، التساوي ثابت بني مواقع األصل املتعددة
لكن مواقع األصل تتناقض مع مواقع الفرع يف احلكم، وإمنا ظن وقوع التساوي لتعدد 

 .حمال الفرع وحمال األصل 
 

ßb¨a@szj½a@Zæa‰ë†Ûa@¿@ØÈÛa@´ië@ØÈÛa@bîÓ@´i@ÖŠÐÛa@
والدوران الذي ، )٣١(يراد بالعكس يف الدوران انتفاء احلكم عند انتفاء علته

هو مسلك من مسالك العلة يتكون من الطرد و العكس، وقد وقع خالف بني 
 .)٣٢(األصوليني يف اشتراط انعكاس العلة يف العلل اليت ثبتت بغري الدوران

ومن هنا نعرف أن االنعكاس مياثل العكس يف املعىن، وهو انتفاء احلكم عند 
ب عليهما فاالنعكاس وصف للعلة اختلف يف انتفاء علته، وأن الفرق بينهما فيما يترت

اشتراطه هلا، أما العكس فهو جزء من الدوران الذي هو مسلك من مسالك استخراج 
 .العلة االستنباطية، ومها يتعلقان بركن واحد 

أما قياس العكس فهو قياس كامل يشتمل على مجيع أركان القياس، كما أن 
، فبينهما فرق شاسع، ومع وضوح هذا العلة فيه وجودية يف حمل وعدمية يف آخر

الفرق بني العكس وقياس العكس إال أن كثريا من األصوليني مل يفرق بينهما، ومن 
وألن : " أمثلة ذلك أن أبا يعلى يف العدة عندما استدل على صحة قياس العكس بقوله

العلة العقلية، ملا اطردت وانعكست كان ذلك : عكسه يدل على صحته، يدل عليه
 .)٣٣("ال على صحتها، كذلك ها هنا وجب أن يكون العكس دليال على صحته دلي

فكالمه يف صحة االستدالل على صحة العلة مبسلك الدوران املشتمل على 
 .العكس، ال يف صحة قياس العكس 

 
ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZØÈÛa@bîÓ@áØy@
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 .)٣٤(س على قولني اختلف علماء األصول يف حجة قياس العك
 وهو مذهب الشافعي فقد استدل )٣٥(القول األول أنه حجة ونسب للجمهور

، )٣٩( وأبو يعلى )٣٨(، واختاره الباجي)٣٧( ونسب للمالكية)٣٦(به يف مواضع 
  .)٤١( وابن النجار )٤٠(واملرداوي 

 :ومن أدلة حجيته ما يأيت
 مواطن من كتابه، منها قوله أن اهللا قد استدل بقياس العكس يف: الدليل األول

، تدل على أنه ليس إله إال اهللا لعدم )٤٢(  لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا تعاىل 
فساد السموات واألرض إذ لو كان هناك آهلة غري اهللا لفسدت السموات واألرض، 
علة لكنهما مل تفسدا فدل ذلك على أنه ال يوجد إله إال اهللا، فاستدل بوجود نقيض ال

ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا :وقال تعاىل. )٤٣(إلثبات نقيض احلكم
، والقرآن ال اختالف فيه فدل ذلك على أنه من عند اهللا مبقتضى قياس )٤٤(كثريا 

العكس فاستدل بعدم العلة وهو وجود االختالف على إثبات نقيض احلكم وهو كون 
  .)٤٥(القرآن من عند اهللا 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد استخدم قياس العكس، كما :   دليل الثاينال
) ويف بضع أحدكم صدقة : ( ورد يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

نعم أرأيتم إذا وضعها يف (يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟قال :قالوا
 .)٤٦()فكذلك إذا وضعها يف حالل فله أجر (نعم،قال : قالوا) حرام أيكون عليه وزر 

فاستعمل قياس العكس فأثبت األجر فيمن وضعها يف حالل لثبوت الوزر 
 .)٤٧(فيمن وضعها يف حرام لتنافيهما يف العلة 

إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم على االستدالل بقياس :  الدليل الثالث
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ه بقول النيب صلى اهللا عليه العكس فمن ذلك استدالل ابن مسعود رضي اهللا عن
ومن مات ال : وقلت أنا: (( فقال) من مات يشرك باهللا شيئا دخل النار : ( وسلم
تدالل أحد من ـومل ينكر مثل هذا االس. )٤٨())رك باهللا شيئا دخل اجلنة ـيش

  .)٤٩(الصحابة 
أن االستدالل بقياس العكس استدالل بقياس يدل على صحة :  الدليل الرابع

س، وإذا صح القياس يف الطرد وهو غري مدلول على صحته به، فألن يصح العك
  .)٥٠(االستدالل بالعكس وهو قياس مدلول على صحته من باب أوىل 

أنه جيوز االستدالل بقياس العكس يف العلل العقلية إمجاعا :  الدليل اخلامس
 .)٥١(فليجز مثل ذلك يف العلل الشرعية ألهنا فرع هلا 

 .أنه ليس حبجة :  القول الثاين
ونسب هذا القول أليب حامد األسفراييين يف . )٥٢(وهذا قول ابن الباقالين 

تعليقه ألنه رد قياس أسفل اخلف على أعاله يف جواز اقتصار املسح عليه بكونه قياس 
  .)٥٣(عكس 

 .ومل أجد ألصحاب هذا القول دليال يعتمدون عليه 
جية قياس العكس لكثرة ومن خالل ما سبق يتضح رجحان القول حب

االستدالل به يف الكتاب والسنة وإلقرار أهل اإلمجاع على االستدالل به يف عهد 
 .الصحابة رضوان اهللا عليهم، ولعدم وجود أدلة ألصحاب القول الثاين 

 
ïãbrÛa@szj½aZ@ØÈÛa@bîÔÛ@ñ‰ì×ˆ½a@òîÔîjİnÛa@òÜrßþa@N@

قية لقياس العكس، وسنأيت هنا ذكر علماء األصول عددا من األمثلة التطبي
 .لذكر هذه األمثلة وتوضيحها ومدى كوهنا من قياس العكس 

ملا وجب الصوم يف االعتكاف بنذر الصوم، وجب الصوم يف  :املثال األول
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ذر، عكس الصالة ملا مل جتب يف االعتكاف بالنذر مل جتب بغري ــاالعتكاف بغري ن

 .)٥٤(نذر 
 الصالة يف االعتكاف، واحلكم يف الفرع فاحلكم يف األصل عدم وجوب

وجوب الصوم يف االعتكاف، والعلة يف ذلك يف األصل عدم تأثره بنذر الصالة، والعلة 
 .يف الفرع أنه يتأثر بنذر الصوم 

وقد اعترض عليه بأن وجوب الصوم يف االعتكاف بال نذر ليس بنقيض عدم 
 .)٥٥(سبة وجوب الصالة يف االعتكاف بال نذر لعدم احتاد الن

طهارة فاستوى جامدها : أن يقال يف مسألة النية يف رفع احلدث: املثال الثاين
 .)٥٦(ومائعها يف وجوب النية كطهارة اخلبث 

عدم وجوب النية، واحلكم يف الفرع ) وهو طهارة اخلبث (فاحلكم يف األصل 
 .هو وجوب النية ) وهو رفع احلدث ليشمل الوضوء و التيمم (

لك استواء اجلامد واملائع، فإنه يف طهارة اخلبث يستوي اجلامد والعلة يف ذ
يف عدم إجياب النية، فكذلك يف طهارة رفع احلدث ) االستنجاء(مع املائع ) االستجمار(

 .يف إجياب النية ) الوضوء (مع املائع ) التيمم ( يستوي اجلامد 
سائر دم السمك طاهر ألن السمك يؤكل بدمه، كما أن : املثال الثالث

@IUWHN@احليوانات اليت دماؤها جنسة ال تؤكل بدمائها
( رع ـهو جناسة الدم، واحلكم يف الف) دم بقية احليوانات (فاحلكم يف األصل 

 .طهارة الدم فاحلكمان نقيضان ) السمك 
 .والعلة يف األصل عدم أكلها بدمائها، والعلة يف الفرع أن السمك يؤكل بدمه

 .ثال صحيح لقياس العكس وبذلك يظهر لنا أن هذا م
قراءة سورة يف األخريني غري مسنون، إذ لو سنت قراءة سورة : املثال الرابع
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 .)٥٨(لسن اجلهر هبا كما يف الركعتني األوليني 
فاألصل هو الركعتان األوىل والثانية واحلكم فيهما استحباب قراءة سورة غري 

 .الفاحتة والعلة مشروعية اجلهر فيهما 
كعتان الثالثة والرابعة واحلكم فيهما عدم استحباب قراءة سورة والفرع الر

 .غري الفاحتة والعلة عدم مشروعية اجلهر فيهما 
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مسنونة يف التشهد  :املثال اخلامس

األول، إذ لو كان ذلك من سنته لسن فيه الدعاء، كما أن التشهد األخري ملا كان من 
 ).٥٩(ه الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من سنته الدعاء سنت

فاألصل التشهد األخري واحلكم فيه استحباب الصالة على النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فيه والعلة مشروعية الدعاء فيه، والفرع التشهد األول واحلكم فيه عدم 

 .عدم مشروعية الدعاء فيه استحباب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والعلة 
العلة يف منع أخذ عضو من احليوان يف حالة :" قال الباجي :املثال السادس

أن الروح حيل ذلك العضو، فيدل ذلك على أن الشعر ال حتله الروح ألنه لو : حياته
 .)٦٠("حلته الروح ملنع من أخذه حال احلياة كاللحم 

حليوان احلي والعلة أنه حتل الروح فاألصل اللحم واحلكم فيه حترمي أخذه من ا
فيه، والفرع الشعر واحلكم فيه جواز أخذه من احليوان احلي والعلة أنه ال حتل الروح 

 .فيه 
ملا مل جيب القتل بصغري املثقل، مل جيب بكبريه بدليل عكسه يف  :املثال السابع

 .)٦١(احملدد، فإنه ملا وجب القصاص بكبري اجلارح وجب بصغريه
صل القتل باحملدد واحلكم وجوب القصاص فيه والعلة استواء الكبري     فاأل

والصغري يف ذلك، والفرع القتل باملثقل واحلكم عدم وجوب القصاص فيه والعلة 
 .استواء الكبري والصغري من املثقل يف ذلك 
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واعترض عليه بأنه المانع من ورود الشرع بوجوب القصاص بكل جارح وإن 

 .)٦٢(قل بالكبري منه ختصص وجوبه يف املث
 .ويالحظ أن العلة غري متنافية يف هذا القياس 

وميكن أن يصاغ الدليل على وجه آخر فيجعل األصل احملدد الكبري وحكمه 
وجوب القصاص وعلته وجوب القصاص يف احملدد الصغري، والفرع املثقل الكبري 

غري، والعلة وحكمه عدم وجوب القصاص وعلته عدم وجوب القصاص يف املثقل الص
 .يف هذا غري متنافية أيضا 
الوضوء ال جيب من كثري القيء، فإنه ملا مل جيب الوضوء من  :املثال الثامن
ب الوضوء من قليله وجب من ــريه، عكسه البول ملا وجـقليله، مل جيب من كث

 .)٦٣(كثريه 
له، فاألصل كثري البول واحلكم انتقاض الوضوء به والعلة انتقاض الوضوء بقلي

والفرع كثري القيء واحلكم عدم انتقاض الوضوء به والعلة عدم انتقاض الوضوء 
 .بقليله 

ويالحظ على هذا القياس أن العلتني غري متنافيتني إذ إن عدم انتقاض الوضوء 
 .بقليل القيء ال ينايف انتقاض بقليل البول 

 واحلنطة أن الفضة واحلديد جيوز إسالم أحدمها يف اآلخر، :املثال التاسع
والشعري ال جيوز إسالم أحدمها يف اآلخر الحتاد علتهما يف الربا، فدل ذلك على أن علة 

 .)٦٤(الفضة مغايرة لعلة احلديد 
فاألصل الشعري والرب واحلكم أن علتهما واحدة والعلة عدم جواز إسالم 

 .أحدمها يف اآلخر
لعلة يف ذلك والفرع الفضة واحلديد، واحلكم أن علتهما ليست واحدة، وا
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 .جواز إسالم أحدمها يف اآلخر 
فعدم جواز إسالم أحدمها يف اآلخر دليل على احتاد علتهما، فكذلك جواز 

 .إسالم أحدمها يف اآلخر يكون دليال على عدم احتاد علتهما 
فإنه @إذا كان ثالثة لكل واحد منهم أربعون شاة فخلطوا أمواهلم :املثال العاشر

ة واحدة، كما أن الثالثة إذا كان جمموع ماهلم أربعني شاة ال جيب عليهم إال شا
فاختلطوا وجب عليهم شاة واحدة، فتجب شاة واحدة يف أربعني كما أنه تسقط اثنتان 

@IVUHN@يف مائة وعشرين لثالثة خلطاء
     فاألصل اختالط ثالثة جمموع ماهلم أربعون شاة واحلكم وجوب شاة واحدة 

 يف زكاة الشياه، والفرع اختالط ثالثة جمموع ماهلم مائة والعلة أن اخللطة مؤثرة
 .وعشرون شاة واحلكم وجوب شاة واحدة والعلة تأثري اخللطة يف الزكاة 

ومن هنا نلحظ أن العلة يف هذا املثال مشتركة بني األصل والفرع وليست 
 .متنافية ومن مث ال يصح التمثيل به 

ال جيوز املسح عليه إذا كان خمرقا،   أسفل اخلف ظاهره :املثال احلادي عشر
@IVVHN@فكذلك يكون أسفل اخلف مماثال لظاهره يف جواز املسح عليه إذا مل يكن خمرقا

فاألصل ظاهر اخلف وحكمه مشروعية املسح عليه والعلة اشتراط عدم خترقه 
جلواز املسح عليه، والفرع أسفل اخلف وحكمه مشروعية املسح عليه والعلة يف ذلك 

 .ط عدم خترقه جلواز املسح عليه اشترا
ومن هنا يتبني لنا أن هذا املثال ليس من قياس العكس الحتاد األصل والفرع 

 .يف العلة واحلكم 
 

*   *   * 
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ò·b¨aZ@
 :من خالل ما سبق توصل الباحث إىل نتائج للبحث من أمهها ما يلي

 .ألمر على أوله القياس يف اللغة هو التقدير، والعكس لغة هو رد آخر ا -١
 التعريف الراجح لقياس العكس يف االصطالح هو ثبوت نقيض حكم حمل يف  -٢

 .حمل آخر ملنافاته له أو ملالزمه يف العلة 
 الصواب أن قياس العكس حجة كما هو مذهب اجلمهور ألن االستدالل به  -٣

 .واقع يف األدلة الشرعية 
قياسا، واملسألة يف ذلك  وقع اخلالف بني األصوليني يف تسمية قياس العكس  -٤

 .اصطالحية، والمشاحة يف االصطالح 
 الصواب أن قياس العكس ليس مبنيا على املساواة بل هو مبين على املنافاة  -٥

 .واملناقضة يف العلة بني األصل والفرع 
 قام الباحث بذكر الفروع التطبيقية لقاعدة قياس العكس اليت ذكرها  -٦

 .األصوليون  وبني مدى صحة ذلك 
 

هذا وأسأل اهللا للجميع التوفيق والسداد وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله 
 .وصحبه وسلم 

      
 
 
 
 

@
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 ، والصـحاح٦/١٨٦) قوس ( لسان العرب : ، وانظر٥/٤٠) قوس (معجم مقاييس اللغة  )١(

  .٢٢٥/ ٩) قاس ( ، هتذيب اللغة ٢٥٣/ ٢) قاسه ( ،القاموس احمليط ٣/٩٦٧) قوس ( 
 أصول السرخسي: ، وانظر٤/٢ واإلسنوي يف هناية السول ٢٠١/ ٣قاله اآلمدي يف اإلحكام  )٢(

٢/١٤٣.  
، وابن النجار ٣/٥، وابن احلاجب كما يف بيان املختصر ٤/٥ ممن قاله الصفي اهلندي يف الفائق  )٣(

  .٢/٢٤٦، وابن عبد الشكور يف مسلم الثبوت ٤/٥يف شرح الكوكب املنري 
  .٣/٣بن السبكي يف اإلهباج  اختاره ا )٤(
  .١٠، نرباس العقول ص ٥/٦البحر احمليط : ، وانظر٤/٣ قواطع األدلة  )٥(
، هتذيب اللغة ٤/١٠٧) عكس ( معجم مقاييس اللغة : ، وانظر٦/١٤٤) عكس ( لسان العرب  )٦(

  .١/٢٩٧) عكس ( 
  .٢/٦٩٩املعتمد  )٧(
  .٣/٣٦٠ التمهيد  )٨(
  .٣/١٨٣ اإلحكام  )٩(
  .٥/٤٦البحر احمليط  )١٠(
  .٥/٤٦لبحر احمليط ا )١١(
  .٣/١٨٣تعليقات الشيخ على اإلحكام  )١٢(
  .٧٣١مفتاح األصول ص ) ١٣(
 ، وقريب منه تعريف اآلمدي يف اإلحكام٧/٣١٢٥، التحبري ٤/٨شرح الكوكب املنري ) ١٤(

٣/٢٦٢.  
  .٢/٣٨٣حاشية العطار على مجع اجلوامع :  وانظر٤/٤٠٠شرح الكوكب املنري ) ١٥(
 .١٣٧،غاية الوصول لألنصاري ص٢/٣٤٢ع اجلوامع احمللي على مج) ١٦(
  .٣/١٢٢، التقرير والتحبري ٣/٢٧١تيسري التحرير ) ١٧(
 .٧/٣١٢٦،التحبري ٣/١١٩٢هذه األقوال يف أصول ابن مفلح :انظر) ١٨(
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 ).١ ص٣ق (منتهى السول ) ١٩(
  .٤/٢٧٣تيسري التحرير ) ٢٠(
  .٣/٣٥٩التمهيد ) ٢١(
  .٥/٤٦ر احمليط ، البح٧/٣١٣٢التحبري ) ٢٢(
 . ٣/٢٢، التقرير والتحبري ٢/٣١٣، أصول السرخسي ٢/٢٤٨فواتح الرمحوت ) ٢٣(
  .٢/٦٩٩املعتمد ) ٢٤(
  .٧/٣١٣٢التحبري ) ٢٥(
  .١١/ ٤شرح الكوكب املنري ) ٢٦(
  .٣/٢٧٢تيسري التحرير ) ٢٧(
  .٣/٣٦٠، التمهيد ٢/٦٩٨املعتمد ) ٢٨(
 .ملسألة يف املبحث السابق ، وسبق حبث هذه ا٣/٣٥٩التمهيد) ٢٩(
  .٢/٧٩٢، املسودة ٤/٢٧٢تيسري التحرير ) ٣٠(
، التقرير ٥/١٤٣، البحر احمليط ٢/٣٥٠، حاشية العطار على مجع اجلوامع ٥٣إحكام الفصول ص) ٣١(

  .٣/١١٨، البدخشي ٣/٢٣٥والتحبري 
  .٥/١٤٣، البحر احمليط ٣/٣٣٨انظر اخلالف يف اإلحكام لآلمدي ) ٣٢(
  .٤/١٤١٥لعدة ا) ٣٣(
، ٨و٤/٢١٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٨، التحبري ٢/٢٠٥انظر األقوال يف شرح العضد) ٣٤(

 .حممد نيازي: ، حتقيق٩١امللخص للشريازي ص
  .٧/٣١٢٨التحبري ) ٣٥(
  .٩١، امللخص للشريازي ص٤/٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٩، التحبري ٥/٤٦البحر احمليط ) ٣٦(
  .٢/٧٩٢املسودة ) ٣٧(
  .٦٠٤إحكام الفصول ص ) ٣٨(
  .٤/١٤١٤العدة ) ٣٩(
  .٣١٢٩/ ٧التحبري ) ٤٠(
  .١١ و٤/٩شرح الكوكب املنري ) ٤١(
  .٢٢سورة األنبياء من آية رقم ) ٤٢(
  .٥/٤٧، البحر احمليط ٦٠٥، إحكام الفصول ٤/٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٩التحبري ) ٤٣(
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 . ٨٢سورة النساء من آية رقم ) ٤٤(
  .٥/٤٧،البحر احمليط ٤/٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٩التحبري ) ٤٥(
 ).١٠٠٦(أخرجه مسلم ) ٤٦(
 .٥/٤٦، البحر احمليط٤/٢١٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٩التحبري ) ٤٧(
  ) .٩٢(، ومسلم  )١٢٣٨( أخرجه البخاري ) ٤٨(
  .٤/١٠، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٣٠التحبري ) ٤٩(
  .٥/٤٦، البحر احمليط ٤/٩، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٩، التحبري ٩١شريازي صامللخص لل) ٥٠(
  .٦٠٥إحكام الفصول ص ) ٥١(
  .٢/٧٩٢، املسودة ٦٣اللمع ص ) ٥٢(
 .، وسيأيت البحث يف مدى تسميته قياس عكس يف األمثلة التطبيقية ٥/٤٨البحر احمليط ) ٥٣(
، أصول ابن مفلح ٣/٩ابن احلاجب لألصفهاين ، شرح ٧٣٢، مفتاح الوصول ص٣/٣٥٨التمهيد ) ٥٤(

  .٣/٢٧١، تيسري التحرير ٤/٨، شرح الكوكب املنري ٧/٣١٢٥، التحبري ٣/١١٩٢
  .٣/٢٧٢تيسري التحرير ) ٥٥(
  .٢/٧٩٢املسودة ) ٥٦(
  .٤/٢١٩، شرح الكوكب املنري ٤/١٤١٤العدة ) ٥٧(
  .٤/٢١٩، شرح الكوكب املنري ٤/١٤١٤العدة ) ٥٨(
  .٤/١٤١٤ة العد) ٥٩(
  .٦٠٥إحكام الفصول ص ) ٦٠(
  .٧٣٣مفتاح الوصول ص ) ٦١(
  .٣/٣٣٨اإلحكام لآلمدي ) ٦٢(
  .٣٢، القوانني الفقهية البن جزي ص١/١٩٦التفريع البن اجلالب :  انظر٧٣١مفتاح الوصول ص) ٦٣(
  .٥/٤٦البحر احمليط ) ٦٤(
  .٥/٤٧البحر احمليط ) ٦٥(
  .٥/٤٨البحر احمليط ) ٦٦(
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تاج الدين ابن السبكي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل : اإلهباج يف شرح املنهاج، تأليف -١
 . هـ١٤٠٤

عبد اهللا اجلبوري، مؤسسة الرسالة، بريوت، . د: أيب الوليد الباجي، حتقيق: إحكام الفصول، تأليف -٢
 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل 

 –سيد اجلميلي، دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية . م لآلمدي، حتقيق داإلحكام يف أصول األحكا -٣
 . الرياض، بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي –هـ، وطبعة دار النصر ١٤٠٦

 .فهد بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل . د: أصول ابن مفلح، حتقيق -٤
 .اين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون تاريخ أيب الوفا األفغ: أصول السرخسي، حتقيق -٥
عبد القادر العامتي، و عبد الستار : البحر احمليط يف أصول الفقه، تأليف بدر الدين الزركشي، حترير -٦

 .هـ ١٣٩٨أبو غدة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل، 
 .هـ ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل، البدخشي على منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، -٧
حممد مظهر بقا، . د:مشس الدين األصفهاين، حتقيق: تأليف) شرح خمتصر ابن احلاجب (بيان املختصر  -٨

 .هـ ١٤٠٦كلية الشريعة، مكة، دار املدين،جدة، الطبعة األوىل،
مكتبة الرشد، أمحد السراح، . عبد الرمحن اجلربين،ود. د: التحبري شرح التحرير، للمردادي، حتقيق -٩

 .هـ ١٤٢٠الرياض،
حسني الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل . د: حتقيق. لتفريع البن اجلالب١ -١٠

 .هـ ١٤٠٨
 .هـ ١٤٠٣التقرير والتحبري،البن أمري احلاج، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية،  -١١
حممد إبراهيم، كلية الشريعة . مفيد أبو عمشة،ود. د: التمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب، حتقيق  -١٢

 .هـ ١٤٠٦مبكة، دار املدين، جدة، الطبعة األوىل 
عبد العظيم حممود، الدار املصرية للتأليف والترمجة، : هتذيب اللغة أليب منصور األزهري، حتقيق  -١٣

 .بدون تاريخ 
 .يخ تيسري التحرير،البن بادشاه، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تار  -١٤
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حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي جلمع اجلوامع، حلسن العطار، دار الكتب العلمية، بريوت،   -١٥

 .بدون تاريخ 
 .هـ ١٤٠٣شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،   -١٦
 محاد، كلية الشريعة نزيه. ود حممد الزحيلي،. د: شرح الكوكب املنري،البن النجار الفتوحي، حتقيق  -١٧

 .هـ ١٤٠٠مبكة، دار الفكر، دمشق، 
 .هـ ١٣٩٩أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية،: الصحاح، للجوهري، حتقيق  -١٨
 .هـ١٤٢١صحيح البخاري، مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة الثانية،   -١٩
 لعلمية واإلفتاء،حممد فؤاد عبد الباقي، نشر الرئاسة العامة للبحوث ا: صحيح مسلم، حتقيق  -٢٠

 .هـ ١٤٠٠
 .هـ ١٤١٠أمحد بن علي سري مباركي، الطبعة الثانية .د:العدة للقاضي أيب يعلى، حتقيق  -٢١
 .غاية الوصول، لزكريا األنصاري، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة   -٢٢
 .علي بن عبد العزيز العمرييين . د:الفائق يف أصول الفقه، لصفي الدين اهلندي، حتقيق  -٢٣
 .هـ ١٣٢٢واتح الرمحوت، لعبد العلي األنصاري، املطبعة األمريية ببوالق، مصر، الطبعة األوىل، ف  -٢٤
 .القاموس احمليط، للفريوز آبادي، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، بريوت، بدون تاريخ   -٢٥
 .علي احلكمي . عبد اهللا احلكمي،ود. د: قواطع األدلة أليب املظفر السمعاين،  حتقيق  -٢٦
 .قوانني الفقهية البن جزي املالكي، دار القلم بريوت، لبنان ال  -٢٧
 .لسان العرب البن منظور، دار صادر،بريوت، بدون تاريخ   -٢٨
 .هـ ١٣٧٧اللمع أليب اسحاق الشريازي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة الثالثة،   -٢٩
 .احمللي على مجع اجلوامع، مطبوع على حاشية العطار   -٣٠
 .وت، مطبوع مع شرحه فواتح الرمحوت مسلم الثب  -٣١
 .هـ ١٣٨٤حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة  املدين، القاهرة، : املسودة لآلل تيمية، حتقيق  -٣٢
خليل امليس، دار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة األوىل، : املعتمد أليب احلسني البصري، حتقيق  -٣٣
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 .  هـ ١٤٠٣
 .عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، إيران:  فارس، حتقيق معجم مقاييس اللغة أليب احلسني ابن -٣٤
عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بريوت، . د:  مفتاح الوصول للتلمساين،  حتقيق -٣٥

 .هـ ١٤٠٣
 .حممد نيازي، رسالة مقدمة جلامعة أم القرى :  امللخص للشريازي، حتقيق -٣٦
 .عة املنريية، بدون تاريخ  نرباس العقول لعيسى منون، إدارة الطبا -٣٧
 . هناية السول جلمال الدين اإلسنوي، عامل الكتب، بريوت، بدون تاريخ  -٣٨

 


