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 ملخصال

هجف البحث إلى معخفة معشى القياس العام والخاص، ومعخفة أوجه  اتفاهاو واتفاهخاو همش،سها،  
لقيهاس أهم  تتاججمه اتفماق االسش،ج الوصاي اتساقخائي اتساشااجي، ومن واساخجم لاحقمق ذلك 

العههام والخههاص فههي أع،سهها ععاسههجار ءمههى اسههاقخاو عرههوص الذههارج وفابع،هها، ومعخفههة جدئياف،هها، 
وكور كاًل مش،سا حجة شخعية ءشج العمساو عجب العسه  هه  وت عدهول الخهخوه ءشه ، وأر الحاجهة 

دهسا قبهو  كه  مش،سها اتسها شاو والاخرهين، ومهن عاهائج البحهث فجءو لالجا،اد فم،سا ومسا عسم
القيهاس الخهاص ععاسهج ءمهى الهشن الرهخ  ،  القياس العهام والخهاص عااخقهار فهي أر   : أر  أعزاً 

القياس العام  فالقياس العام دلم  هحج ذاف  هخالف الخاص، وأر   ،فال قياس هجور عن أو دلم 
الشدههف فههي القيههاس  قيههاس الخههاص ف ع هه  دشههي الجتلههة، وأر  هخههالف ال فكههور هيهه  الجتلههة ق  يههة

هخالف القيهاس الخهاص،  ت عقع، فالقواءج الكمية واألصو  العامة ثاهاة ت فابج  وت فاغمخ العام
هه ،القيههاس الخههاص هههو اسههاجت  هجدئههي ءمههى جدئههي إلثبههاي الحرهه  فههي الجدئههي ا  ههخ وأر   ا أم 

كمههي ءمههى حرهه  جدئههي، وءمههى ذلههك فالقيههاس الخههاص أقهه  القيههاس العههام ف،ههو اتسههاجت  هحرهه  
مخفبة من القياس العام ألع   حر  ءمى جدئي ل بوف  في جدئي آ خ، هخالف القيهاس العهام ف،هو 

 . حر  كمي ءمى جدئي ل بوف  في أك خ جدئياف 

 ات االف.و  اتفااوأوج   ،الخاصالقياس  ،العامالقياس  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
مباحث القياس هرال عوعيه  العهام والخهاص فعهجو ذروا مباحهث األصهو  وأدق،ها،  إر  

، لحلك وجب أر حوادث السجَاَ،ج فم،ا ت حرخ ل،األر  القياس سبم  اتجا،اد، وال
فكههههور طههههواه  القيههههاس وأعواءهههه  والاههههخوو همشههههًة واطههههحًة جميههههًة ت َلههههبذ فم،هههها وت 

س  كه  مها عحهجث مهن الوقهائع، ، وفذهوض، فغ ي ك  ما عداجج مهن الحهوادثغس
وفشبع أهسية ههحا البحهث مهن  ،العالية في مباحث األصو  مقياس السراعةَ ل كارلحا 

 حمههث إع ،هها  خ ههق لا،هه  الشرههوص الذههخعية ف،سههًا صههحيحاً  ؛معخفههة القواءههج الكميههة
ولزهههههب  العمهههههوم الذهههههخعية،  ،وتسهههههاشباك األحرهههههام الذهههههخعية لمشهههههواز  والسدهههههاججاي

ولازههممق الخههالف، وءرسههاو دءههائ  الوحههجا هههمن السدههمسمن، ولاههحوو جسهها  الذههخ عة 
ك مخًا من الخالفاي والشداءاي الاي كاعت وما فدا  همن ءمسهاو األمهة  وكسال،ا، وءر  

وجساءاف،ههها ومهههحاهب،ا مخدهههها فهههي الغالهههب إلهههى إ هههال  فهههي السهههش،ج ت إلهههى قرهههور 
الشظههخ إلهى ك مههخ مهن القزههاعا والسوطهوءاي مههن زاو هة الههجلم  السعخفهة، ومههن ذلهك 

الجدئهههي أل الهههشن الاارهههممي فهههي كاهههاس ل أو فهههي سهههشة رسهههول  صهههمى ل ءميههه  
من مجسوج عروص  خعية، والسبادئ العامة السداقخأا وسم   مع إغاا  الكمياي الذ

و حدهب   أجهج أحهجًا مهن العمسهاومهن مرهاءب ههحا البحهث أع شهي له ،الكااس والدهشة
قج فعخض ل،حه السدألة هاااصمم،ا، فبمن ماهما،ا وأوج  اتفااو وات هاالف  هح ي
 .فم،ا

 مذكلة الدراسة

مذرمة هحا البحث في هيار أوج  ات االف واتفااو همن القياس العام والقياس 
 األصولي الخاص وبيار ماهية ك  مش،سا.

 أهداف الدراسة 

 يلي:أردت في هذا البحث التوصل إلى ما  
 معخفة معشى القياس العام والخاص (1
 معخفة أوج  اتفااو همش،سا. (2
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 معخفة أوج  اتفاخاو همش،سا. (3
 لماجمى هحا األمخ واطحًا في أذهشة  مبة العم  الذخءي.

 الدراسات الدابقة ذات الرلة
ل  أجج ءمى حج هح هي أل أ خوحهة أو هحهث ءمسهي فشهاو  أوجه  الاهخو ههمن 

 والقياس األصولي الخاص.القياس العام 

 المنهجية 
افبعت في ههحا البحهث ال خ قهة الوصهاية اتسهاقخائية، وقدهست البحهث إلهى مبحهث 

بح من رئيدممن، هبح ت في السبحث الاس،مجل فعخ ه  القيهاس وأهسماه  مفس،مجل و 
وما،هوم القيهاس العهام والخهاص، ثه  فهي السبحهث ال هاعي وال الهث فعخطهت لمسقارعهة 

هبح هههت فهههي السبحهههث ال هههاعي أوجههه  اتفاهههاو ههههمن القياسهههمن، وفهههي  ههههمن القياسهههمن،
السبحههث ال الههث أوجهه  اتفاههخاو همش،سهها، ثهه   اساهه  هخافسههة سههخدي فم،هها مهها وصههمت 

 إلي .
                 

 المبحث التمهيدي: )القياس ومنزلته ومفهومه وموضوعه من أصول الفقه(

 المطلب األول: تعريف القياس
من )قاس( الذيو هغمخه، و)اعقاس( ءمى غمخه أل: قجره لغة: الاقجيخ،  -

ءمى م ال ، وباه  هاج وقا ، والسقجار مقياس، وقاعذ همن األمخ ن 
 . 1مقاعدة وقياًسا

  .2مداواا فخج ألص  في ءمة حرس وفي اص الح األصولممن:  -

                                                           
ال بعهههة  ،لدهههار العهههخس ههههه، 1414سهههشة الشذهههخ:  ،جسههها  الهههجين ههههن مشظهههور األعرهههارل اههههن مشظهههور،  1

 (.187/ 6)مادا )قاس(، هبمخوي.  ر،دار صاد ،ال ال ة
 -ههه 1406  ، سهشة الشذهخ:أهي القاس  شهسذ الهجين محسهود ههن ءبهج الهخحسن األصها،اعي األصا،اعي، 2

 الدهههعودعة، دار السهههجعي، ،)شهههخح مخارهههخ اههههن الحاجهههب( ، ال بعهههة األولهههى هيهههار السخارهههخ، م1986
(3/5.) 
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و دسى القياس في اص الح األصولممن القياس الخاص، وهو السخاد 
 .1ءشج اإل الو

  المطلب الثاتي: أهمية القياس
هحههث القيههاس مههن أهههه  مرههادر الاقهه  اإلسههالمي وأك هههخه افدههاًءا، لههحلك اءاشههى هههه  

مشههه  ياذهههعب الاقههه   ،وأصههه  الهههخأل ،اتجا،هههاد األصهههولمور واهاسهههوا هههه ، ف،هههو مشهههاك
وهو السازي إلى اتساقال  هاااصم  أحرام الوقائع مهع اعاقهاو  ،وأسالمب الذخ عة

الغاعة والش،اعة، ألر عروص الكااس والدهشة محرهورا مقرهورا، ومواقهع اإلجسهاج 
معههجودا مههأثورا، وت عجههوز أر فخمههو واقعههة ءههن حرهه  ل فعههالى مههن قاءههجا الذههخج، 

يههاس هههو األصهه  فههال هههج مههن مرههادر أ ههخه يمجههأ إلم،هها السجا،ههجور، فجعهه  ل الق
أهسيههة القيههاس العههام  وهشهها فكسههن .2األحرههام مشهه  الههحل فدههج ههه  الحاجههة وفدههاوفى

 . كأص  من أصو  الاذخ ع
 المطلب الثالث: مفهوم القياس العام والخاص

ل  أجج هيسا ا معت ءمي  من مرادر فعخ اًا صخ ًحا لمقياس العام، ولاظ القياس 
 قي، وهو ليذ السخاد هشا في أصو  الاق  العام يخاد ه  ءمى إ الق  القياس السش

فميذ هشا موطع هح  ، وباتساقخاو العام لكاب أصو  الاق  عجج اإلشارا ل،حا 
السعشى في كاب،  هسعشى األص  أو القاءجا ولو ل  يشروا ءمي  هوطوح، وفظ،خ 
اإلشارا إلى ذلك في كالم صاحب قواءج األحرام رحس  ل في قول : " ومن فابع 

حر  ل  من مجسوج ذلك اءاقاد  ،ج الذخج في جمب السرال  ودرو السااسجمقاص

                                                           
روطهة  ،م2002-ههه1423، سهشة الشذهخ:موفق الجين ءبج ل هن أحسج هن قجامة السقجسي، هن قجامةا 1

 (.2/107) همخوي، مؤسدة الخ ار، ،، ال بعة ال اعيةالشادخ وجشة السشادخ
شهههخح  ،م1987 -ههههه 1407 ،سهههشة الشذهههخ:أههههي الخبيهههع سهههميسار ههههن ءبهههج القهههول ال وفي، و ال هههوفي  

 (.2/640)همخوي،  مؤسدة الخسالة، ،ال بعة األولى، مخارخ الخوطة
البخههار فهي  م،1997 - ههه1418 سشة الشذخ: ،السعالي ءبج السمك هن ءبج ل الجو شي وأهالجو شي،  2

 (.2/3، همخوي )ال بعة األولى دار الكاب العمسية، أصو  الاق 
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أو ءخفار هأر هحه السرمحة ت عجوز إهسال،ا، وأر هحه السادجا ت عجوز 
 ".1قخباع،ا

فارخ ح  هاءابار السرمحة وءر ل  عذ،ج ل،ا قياس  اص يج  ءمى أع  يخه أر 
 القياس عوءار: 

 الشظخ ن هعمة  اصة. األو :  اص وهو الحل عجسع هي  همن
يشجره فحت ءمة ءامة هذ،ادا القواءج الكمية واألصو   وال اعي: ءام وهو الحل

 .2العامة، وءر ل  عذ،ج ل،ا عن معمن
  .3ومش  قواءج البمت: اإلساس، والقاءجا لغة: أص  األس، والقواءج -

 واص الًحا: قزية كمية فعخف مش،ا أحرام جدئياف،ا.   
  .ءمي  غمخه واألص : لغة: ما هشي -

    فمؤلص  معار ماعجدا:  اص الًحاأما  
شة(. (1  الجلمُ ، ومش : قول،ْ : )أص  هحه السدألِة الكااُس والدو
الخ اجُ ، كقول، : )األصُ  في الكالِم الحقيقة( أل ت السجاُز، ألع،ا أرجُ   (2

 مش .
 . : )األصُ  أر  الااءَ  مخفوٌج(القاءجُا، ومشُ  قول،ُ  (3
 .4ومش  قوُل، : )األصُ  في األشياِو اإلهاَحُة(اتسارحاُس،  (4
وءمي  عدا يع فعخ   القياس العام هأع : األصو  ال اهاة والقواءج الكمية  -

 .1العامة لمذخ عة

                                                           
قواءهج األحرهام فهي  ،م1991 -ههه 1414سشة الشذخ:  ،ءد الجين ءبج العد د هن ءبج الدالم ،دمحم وأه 1

 (.2/189) مرخ، مرابة الكمياي األزهخ ة،، مرال  األعام
الوصف السشاسب لذخج  هه،415 سشة الشذخ: ،أحسج هن محسود هن ءبج الوهاس الذشقي يالذشقي ي،  2

ص ) الدههعودعة، السشههورا،ءسههادا البحههث العمسههي هالجامعههة اإلسههالمية هالسجيشههة ، ال بعههة األولههى ،الحرهه 
310). 

 .(3/361)مادا )األس(، ، لدار العخساهن مشظور،  3
إرشاد الاحهو  إلهى فحقمهق الحهق  م،1999 -هه 1419سشة الشذخ: ،دمحم هن ءمي الذوكاعيالذوكاعي،  4

 (.1/17) همخوي، ال بعة األولى، دار الكااس العخبي، ،من ءم  األصو 



 
 

 
 و دمحم عمر الخلف حسن صفوان الخميس

 

 (0202 ديسمبر) الثانيالعدد ( 33المجلد )
412 

 

 

مداواا فخج ألص  في ءمة  : وأما القياس الخاص: فقج مخ ذكخه هأع   -
حرس ، و دسى القياس األصولي، وهو راهع األدلة الذخعية في أصو  

 هعج الكااس والدشة واإلجساج. الاق 

 المطلب الرابع: موضوع القياس من أصول الفقه:
جس،ور العمساو ءمى أر القياس هو مبحث أساسي من مباحث أصو  الاق ، ف،و 

 .من أدلا 
وذكههههخوا أعهههه  عقهههها  ءههههن القيههههاس إعهههه  ديههههن ل وشههههخء ، و ههههالف فههههي ذلههههك هعهههه  

ألع،ههه  اشهههاخ وا فهههي  ، مهههن األدلهههةاألصهههولممن فهههحكخوا أعههه  مهههن  هههخو اتسههها سار ت
الجتلههة الق ههع، والقيههاس قههج ت عرههور ق  يههًا، والههحل ءميهه  جس،ههور األصههولممن أعهه  
من األدلة وهو فهخض كااعهة ءمهى السجا،هجين، و اعهمن لهو له  عجهج غمهخه فهي واقعهة 

 .2معمشة هيجب العس  ه 
                 

 العام والخاصالمبحث األول: أوجه االتفاق بين القياس 

 وهي: م،سة،يااق القياس العام والخاص في عقاك 
 3فالقيههاس العههام ععاسههج ءمههى اسههاقخاو أواًل: اعتمادهممما علممى النرمموص الذممر ية:

ومها يهج   فحهت القاءهجا العامهة ومها  ،ومعخفهة جدئياف،ها ،عروص الذهارج وفابع،ها
                                                                                                                                           

غسهههد  ،م1985 -هههه 1405 سههشة الشذههخ: ،الحدههمشي الحسهههول الحشاههيشهه،اس الههجين الحسههول، اعظههخ:  1
 (.1/51) دار الكاب العمسية، األولى، ال بعة، ءمور البرائخ

ال بعههة ، السشههاهج األصههولية فههي اتجا،ههاد هههالخأل فههي الاذههخ ع اإلسههالمي ،فاحههي الههجر شيالههجر شي، د. و 
 -هههه 1412 ، سههشة الشذهخ:ج الخ دهوعيأحسه، والخ دههوعي (، 457ص:همهخوي، )ال ال هة، مؤسدهة الخسههالة، 

 الهههجار العالسيهههة لمكاهههاس اإلسهههالمي،، ، ال بعهههة ال اعيهههة ءشهههج اإلمهههام الذههها بي عظخ هههة السقاصهههج ،م1992
 (.1/195) اإلسرشجر ة،

البحهخ السحهي  فهي  م،1994 -ههه 1414سهشة الشذهخ: ،هجر الجين دمحم هن ءبج ل الدركذي ،الدركذي 2
 (.7/37) القاهخا، دار الكابي،، األولىال بعة ، أصو  الاق 

وهو فرا  أمور جدئية ليحر  هحرس،ا ءمى أمخ عذس  فمك الجدئياي. اعظخ: اتساقخاو:  3
 (.8/6) ،البحخ السحي الدركذي، 
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عخهخه ءهن قاءجفه    ععاسج ءمى الهشن وت عخخه مش،ا، وكحلك القياس الخاص ف ع  
ألر القيهههاس  ؛1وءلحاقههه  هأصهه  آ هههخ   هههشن  هههاص يوجههب  خوجههه  ءهههن أصههمإتّ 

 .يابع الشن وت ععارط 
الاههي عظيسههة  ت اجا،ههاد فههي مههورد الههشن  ومههن هشهها أقههخ ءمسههاو األمههة القاءههجا ال 

 .2فبمن هجالو أر الشن هو العسجا في ف،  األحرام الذخعية
فالقيهاس هشوعيه  حجهة ءشهج العمسهاو  العلمما:: ثاتيمًا: اعتبارهما حجمة رمر ية عنمد

قزههاو القاطههي يخفههع فهه ر  رغهه  ؛ ولههحلك 3عجههب العسهه  ههه  وت عدههول الخههخوه ءميهه 
الخهههالف فقهههج ءهههج العمسهههاو مهههن أسهههباس عقههه  قزهههائ  مخالااههه  لمقيهههاس الجمهههي أو 

، فمهههو حرههه  القاطهههي هعهههجم إقامهههة الحهههج ءمهههى شهههارس الشبمهههح، وقبهههو  4لمقواءهههج الكميهههة
شق  حرسهه  و قههام ءميهه  الحههج وفههخد شهه،ادف ، لازههافخ الههشن والقيههاس شهه،ادف ، فمهه

  .5ءمى فحخ س 
: فكهه  مههن القياسههمن العههام والخههاص ي،ههجف ثالًثمما: المحاف ممة علممى شرممد الذممارع

الذهههههخ عة وطهههههعت  لا بمهههههق السرهههههال  والسقاصهههههج الذهههههخعية السعابهههههخا، وذلهههههك ألر  
  ت عجههوز إهسهها  لسرههال  ال بههاد، وت عغشههي القيههاس العههام ءههن الخههاص، فكسهها أع هه

                                                                                                                                           

 و دسي  الاق،او ش،ادا األصو .  
الواطه  فهي  م، 1999 -ههه  1420سهشة الشذهخ: ،ءمي ههن ءقمه  البغهجادل الظاهخل  الوفاو، أهواعظخ:  

 (.2/74)همخوي،  ، ال بعة األولى، مؤسدة الخسالة،أصو  الاق 
، م 2004 -هههه 1424 سههشة الشذههخ:  ،ال بههاس شهه،اس الههجين أحسههج هههن إدر ههذ القخافههي وأهههالقخافههي،  1

 ،(4/221، )القاهخا ءال  الكاب، ،الاخوو 
 ،م1997 -ههههه1417سهههشة الشذهههخ:  ،إههههخاهي  ههههن موسهههى هههن دمحم المخسهههي الغخعههها ياعظههخ: الذههها بي، و  

 (.177 -3/176) القاهخا، دار اهن ءاار، ،، ال بعة األولىالسوافقاي
الغمههث ال،ههامع شههخح  ،م،2004 -هههه 1425سههشة الشذههخ:  ،أحسههج هههن ءبههج الههخحي  العخاقههي زرءههة، أهههو 2

 (.1/693) همخوي، ، ال بعة األولى، دار الكاب العمسية،جسع الجوامع
 (.7/19، )السحي البحخ ي، الدركذ 3
األشهباه  ،م1990 -ههه 411، سهشة الشذهخ:ءبج الخحسن هن أهي هرهخ جهال  الهجين الدهمو ي ،لدمو يا 4

 (.1/105) همخوي، دار الكاب العمسية،، ، ال بعة األولىوالشظائخ
القواءههج الاق،يههة وف بيقاف،هها فههي السههحاهب ، م 2006 -هههه  1427، سههشة الشذههخ: دمحم الدحممههي الدحممههي، 5

 .(1/393، )دار الاكخ ،ال بعة األولى، األربعة
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القواءج الكمية ت عجوز أعزًا إهسا  األقيدة الجدئية، فكالهسا ياج،ار لغاعة واحجا 
هههي الحاههاى ءمههى السقاصههج العامههة الاههي عههن ءمم،هها الذههارج، وت هههج لمحاههاى ءمههى 

فههال ف،سهه  القواءههج  ،لقيههاس العههام والقيههاس الخههاص معههاً قرههج الذههارج مههن اءابههار ا
الكمية، كسا ت ف،س  األدلة الجدئية إذا حر  فعارض، وفدا شى السدهائ  الجدئيهة 
من القاءجا الكمية حاى ت ف،س  هحه األدلة وت عزخ هحا في ق  ية القياس العام 

 .1وت في فأصمم  وءسوم 
: وذلههك مبشههي ءمههى وجههود مدههائ  والتخرمميصشبممول  ممل منهممما االسممتثنا:  :رابعمماً 

مدهها شاا مهههن فمههك القواءهههج واألصههو  فخهههالف أحرام،هها حرههه  القاءههجا، ولهههحلك قمههه : 
حمشسها أرجههع السحققههور السدههائ  الاق،يهة ءههن  خ ههق اتسههاقخاو إلهى قواءههج كميههة كهه  
مش،ا طاه  وجامع لسدائ  ك مهخا، وافخهحوها أدلهة إلثبهاي أحرهام فمهك السدهائ  رأوا 

فخوج فمك القواءج ععارط  أثخ أو طخورا أو قمج أو ءمهة مهؤثخا فخخج،ها  أر هع 
القاءهههجا، فاكهههور مدههها شاا مش،ههها، ومعهههجوًت ه،ههها ءهههن سهههشن القيهههاس، وكهههحلك القيهههاس 

 الخاص ل  عاذ الحر ، فقج عخرن هشن أو أجساج أو طخورا أو غمخ ذلك.
جوم الههحل األصهه  واإلجههارا فههي هيههع السعهه 2فس هها  اتسهها شاو هههاألثخ: جههواز الدههم  -

 .3ءقج اتسارشاج :وم ا  اتسا شاو هاإلجساجهي  ءجم جوازه، 
وم هها  اتسهها شاو هالزههخورا:  ،ههارا الحيههاض وا هههار فههي الامههواي مههع مهها فمقيهه   -

 .4الخ   فم،ا من البعخ وغمخه
ولكههههن العمسههههاو قههههالوا: إر هههههحا )أل: اتسهههها شاو ومخالاههههة القواءههههج( ت يههههشق  كميههههة 

 .1يب   القياس القواءج، وت
                                                           

 .(4/121لمذا بي،) السوافقاياعظخ: حاشية السحقق مذ،ور آ  سمسار ءمى  1
 دمحم ءههخف الحشايههة الدههم  هأع هه  " ءقههج ي بههت السمههك فههي الهه سن ءههاجاًل وفههي السهه سن آجههال". اهههن ءاهههجين، 2

ال بعهة  ،رد السحاهار ءمهى الهجر السخاهار، فهار ف، ههجور الجمذهقي ءاههجين العد هد ءبهج ههن ءسخ هن أممن
 (، دار الاكخ، همخوي.5/209ال اعية، )

 ، سهشة الشذهخ:. الكاسهاعي، ءهالو الهجين الكاسهاعي : ءقج ءمى مبيع في الحمهة ُع َمهب ءسُمه اتسارشاج 3

 .(2/5، )الذخائع فخفمب في الرشائع ، هجائعم1986 - هه1406
الهههوجمد فهههي قواءهههج الاقههه   ،م1996 -ههههه 1416، سهههشة الشذهههخ: الغهههدل دمحم صهههجقي آ  هورعهههو الغهههدل،  4

 (.20-17)، همخوي، ، ال بعة األولى، مؤسدة الخسالةالكمية
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: ولههحلك أ مههق الذههافعي ءمههى القيههاس اسهه  خامًدمما: الحاجممة لاجتهمماد فممي  ليهممما
عحاهههاه لالجا،هههاد فهههي ، فالقيهههاس العهههام 2واحهههج اتجا،هههاد، واءابخهسههها اسهههسمن لسعشهههىً 

الاههي فش بههق ءمم،هها القاءههجا الكميههة وفههج   فحا،هها، لكههيال يههج   فههي  معخفههة الجدئيههة
عخهههخه ءشههه  مههها ههههو مهههن طهههسش ، وكهههحلك القيهههاس ههههحا القيهههاس مههها لهههيذ مشههه ، أو 

الخهههاص عحاهههاه لالجا،هههاد فهههي معخفهههة العمهههة واسهههاشبا ،ا إر لههه  فكهههن مشروصهههة، 
 وأعًزهههها لسعخفههههة الاههههخج الههههحل فش بههههق ءميهههه  هههههحه العمههههة، ليرههههور القيههههاس صههههحيحاً 

  .3ومشاسباً 
                 

 المبحث الثاتي: أوجه االفتراق بين القياس العام والخاص

من حمث اتساشباك: فالقياس الخاص ععاسج ءمى الشن الرخ   هورود  (1
 ألر   ؛غمخها، فال قياس هجور عن أو دلم أثخ في مدألة ما و قاس ءمم،ا 

، وت عذاخك ذلك 4مبشى القياس ءمى مداشج شخءي، فال عقاس هغمخ دلم 
وقج  5في القياس العام فقج ععاسج ءمى الشن، كحجيث  ت طخر وت طخار 

عراي هي  اساقخاو األحرام الجدئية لموصو  إلى القاءجا العامة الاي فش ول 
 ،كالقاءجا العامة  األص  في األشياو اإلهاحة  ،فحا،ا هحه الجدئياي

 .6فالقياس العام دلم  هحج ذاف  هخالف الخاص

                                                                                                                                           
 (.3/173)،السوافقايالذا بي،  1
مرابهههة ، الخسهههالة ،م1940-ههههه1358، سهههشة الشذهههخ: ءبهههج ل دمحم ههههن إدر هههذ الذهههافعي وأههههالذهههافعي،  2

 (.1/476) مرخ، الحمبي،
 ،السدارهههاى م،1993 -ههههه 1413سهههشة الشذهههخ:  ،حامهههج دمحم ههههن دمحم الغدالهههي ال وسهههي وأههههالغدالهههي،  3

 (.1/285) همخوي، ال بعة األولى، دار الكاب العمسية،
 (.3/173) ،السوافقايالذا بي،  4
، مدهههشج اإلمهههام أحسهههج، م 2001 - ههههه 1421، فهههار ف الشذهههخ: أحسهههج ههههن دمحم ههههن حشبههه  ،أههههو ءبهههج ل 5

 (، دار الخسالة، همخوي.5/55(، )2865 ال بعة األولى، رق  :)
شههخح ، م1973 -هههه 1393، سههشة الشذههخ: شهه،اس الههجين أحسههج هههن إدر ههذ السههالكي القخافههي القخافههي،  6

 مرخ. شخكة ال باءة الاشية الساحجا، ،(339-1/338، )ال بعة األولى، فشقي  الارو 
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مهههن حمهههث عوعيهههة الجتلهههة: عخامهههف القيهههاس العهههام ءهههن القيهههاس الخهههاص مهههن  (2
اي يج  ءمم،ا ك  مش،سا، فاي القياس العام فكهور هيه  حمث عوعية الجتلة ال

ألعه  اسهاقخاو لجدئيهاي ك مهخا مااقهة مهع  ؛الجتلة ق  يهة ءشهج جس،هور العمسهاو
وطههعت فحههت إ ههار قاءههجا ءامههة كميههة فذههس  الجدئيههاي الاههي فهه   ،هعزهه،ا

فاكهههور ههههي األصههه  العهههام الهههحل يشهههجره فحاههه  جسيهههع الجدئيهههاي  ؛اسهههاقخاؤها
فال ععج  ءشه  إت ههأثخ صهحي  عخهخه ههحه الجدئيهة  ،السذاه،ة ل  في السشاك

  دشهي الجتلهة، وت الخاصة من ءسوم القاءجا، هخهالف القيهاس الخهاص ف ع ه
كعمههههة  1عرههههور ق  يههههًا إت إر كاعههههت ءماهههه  مشروصههههًا ءمم،هههها هههههشن صههههخ  

فشق هع هسهخاد الذهارج فهي السدهألة، وسهواو كهار  ،لخسهخ وعحوههااإلسهرار فهي ا
  عرههم  لاخرههين القاءههجا القيههاس الخههاص هسدههألة مهها دشيههًا أو ق  يههًا ف ع هه

 .2العامة ءمى  الف همن العمساو ليذ هشا موطع فارمم 
 من حمث ال بوي: لمقياس العام من حمث ال بوي عوءار:  (3

األص  السعشول العام: وهو السداقخأ من مواقع معشاه في  النوع األول: -
ءجا عروص  اصة تحظ  السذخج في فرخفاف ، في هشاو أحرام جدئية 

ءمى سبم  الق ع،  ثاهااً  شخعياً  ءجيجا ءمي ، هحمث أمرن اءاباره مقروداً 
ف،حا األص  السعشول العام اتساقخائي ع،  هحجما  من معقو  ءجا 

 عروص  اصة.
وهو األص  الماظي العام: وهو األص  الحل ثبت هالشن  الثاتي: النوع -

 كحجيث ،من الذارج، و ع  جسيع ما فحا  من جدئياي ومدائ   اصة
ف،حه قاءجا ، 3 ..ءن هيع وشخك  ع،ى أر  الشبي صمى ل ءمي  وسم 

ءامة فذس  جسيع ما ياعمق ه،ا، وثبات هالشن ت هاتساقخاو وفع  ك  

                                                           
 .(7/38، ) البحخ السحي ي، الدركذ 1
 (.1/184،)السوافقايالذا بي،  2
 ،ههه1415 ، سهشة الشذهخ:سهميسار ههن أحسهج ههن أيهوس ههن م مهخ المخسهي الذهامي ،أهو القاس  ال بخاعهي 3

 القاهخا -دار الحخممن  (،4/335(، )4361 رق  :)، السعج  األوس 
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من أحرام، وهحار األصالر هال ر ب أقوه من اتساجت  ما ياعمق ه،ا 
 .1األصولي الخاص

: هيعاسههههج ءمههههى الههههشن السعمهههه  هعمههههة سههههواو كههههار أممممما القيمممماس الخمممماص -
ءمم،ا أو كاعت مداشب ة لحره  مها هاسهاخخاه الوصهف الظهاهخ  اً صمشرو 

وقياسههه،ا ءمهههى م يالف،ههها فهههي العمهههة  ،السشزهههب  السشاسهههب مهههن ءمهههة الحرههه 
 .2السشروص ءمم،ا أو السداشب ة من الحر 

: ت عقهههع الشدهههف فهههي القيهههاس العهههام، فالقواءهههج الكميهههة مهههن حمهههث قبهههو  الشدهههف  (4
واألصههههو  العامههههة ثاهاههههة ت فابههههج  وت فاغمههههخ، وت عخامههههف ذلههههك هههههمن شههههخ عة 

معشى كهور شهخ عة وشخ عة فال عدف همن الذخائع هيسا ياعمق هالقواءج الكمية، و 
، لكهن قهج عقهع 3اإلسالم عاسهخة لجسيهع الذهخائع فالسقرهود ههحلك الاهخوج  اصهة

الشدف في أمور جدئية هجلم  اتساقخاو؛ ف ر ك  ما ععود هالحاظ ءمى القواءهج 
الكمية ثاهت ت عدف هي ، وءر فخض عدف هعه  جدئياف،ها؛ فهحلك ت عرهور إت 

هعزهه،ا إلهى غمههخ ههج ؛ فأصهه  هوجه  آ ههخ مهن الحاههظ، وءر فهخض الشدههف فهي 
 .4الحاظ هاو؛ إذ ت يمدم من رفع هع  أعواج الجشذ رفع الجشذ

مههن حمههث الساهيههة: القيههاس األصههولي: هههو اتسههاجت  ه بههوي الحرهه  فههي جههدو  (5
إلثبافهه  فههي جههدو آ ههخ، ف،ههو اسههاجت  هجدئههي ءمههى جدئههي إلثبههاي الحرهه  فههي 

 .الجدئي ا  خ
رهه  كمههي ءمههى حرهه  جدئههي فمش ههول هههحا أمهها القيههاس العههام: ف،ههو اتسههاجت  هح

 .5الحر  الجدئي وعظائخه فحت الحر  الكمي

                                                           
 (.30 – 29)، الاق  اإلسالمي السقارر  ،د. فاحي الجر شيالجر شي،  1
فقو   األدلة  ،م2001 -هه 1421 سشة الشذخ: ز ج ءبج ل هن ءسخ الجهوسي الحشاي، وأه الجهوسي، 2

 .(1/302) همخوي، ال بعة األولى، دار الكاب العمسية، ،في أصو  الاق 
 .(231-1/230، )شخح فشقي  الارو القخافي،  3
 .(3/365، )السوافقايالذا بي،  4
 م،1997 -هه 1418 سشة الشذخ:  ،ءبج ل دمحم هن ءسخ الايسي الخازل  وأه، فخخ الجين الخازل  5

 (.5/71)همخوي،  مؤسدة الخسالة، ،ال بعة األولى، السحرو 
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  ألع هههه ؛مههههن حمههههث الخفبههههة: القيههههاس الخههههاص أقهههه  مخفبههههة مههههن القيههههاس العههههام  (6
هخهههههالف القيهههههاس العهههههام ف،هههههو  ،حرههههه  ءمهههههى جدئهههههي ل بوفههههه  فهههههي جدئهههههي آ هههههخ

  عذهههاخك فهههي إلحهههاو حرههه  كمهههي ءمهههى جدئهههي ل بوفههه  فهههي أك هههخ جدئيافههه ؛ ألع ههه
الجدئهههههي ههههههالجدئي ا  هههههخ أر عرهههههور هالجهههههامع الهههههحل ءميههههه  الحرههههه ، هخهههههالف 

 .1القياس العام هيحر  ءمى الك  هسجخد ثبوف  في أك خ جدئياف 
مههههن حمههههث الاعههههارض: فههههي حهههها  فعههههارض القيههههاس العههههام مههههع  بههههخ ا حههههاد  (7

 فالعمساو مشقدسور إلى افجاهمن:
قههههو   اتفجههههاه األو : عقههههجم القيههههاس العههههام ءمههههى  بههههخ ا حههههاد، وهههههو - أ

القيههههههههاس العههههههههام عامههههههههج الق ههههههههع، و بههههههههخ ا حههههههههاد عامههههههههج  الحشايههههههههة ألر  
الظههههههن، والههههههحل عامههههههج الق ههههههع أقههههههوه مههههههن الههههههحل عامههههههج الظههههههن هيقههههههجم 

لاعارطهههههه،ا مههههههع  2هالقدههههههامةءميهههههه ، وءمههههههى ذلههههههك لهههههه  عأ ههههههح الحشايههههههة 
.  البمشهههههة ءمهههههى السههههجءي واليسهههههمن ءمهههههى مهههههن أعكهههههخ األصهههه  ءشهههههجه  

 ول  ععسموا ه،ا.
اتفجههههههاه ال ههههههاعي: عقههههههجم  بههههههخ ا حههههههاد ءمههههههى القيههههههاس العههههههام، وهههههههو   - س

 ورود الهههههجلم  فهههههي السدهههههألة عجعههههه  ل،ههههها حرسهههههاً  ألر   ؛قهههههو  الجس،هههههور
 .3و عج  ه،ا ءن عظائخها، هيجب العس  هالجلم  صاً  ا

وفهههههي حههههها  فعههههههارض القيهههههاس الخههههههاص مهههههع  بههههههخ ا حهههههاد، هيعسهههههه  
د ألر القيهههههههاس عرهههههههور مهههههههع ءهههههههجم وجهههههههو  ؛ههههههههالخبخ و ،سههههههه  القيهههههههاس

 الشن، أما مع وجوده فال ععس  ه .
                                                           

، م 1995 - هه1416، فار ف الشذخ: الحدن فقي الجين ءمي هن ءبج الكافي الدبري وأهالدبري،  1
 (.3/174) همخوي، ، دار الكاب العمسية،اإله،اه في شخح السش،اه

:  فم،ا قام  وجج إذا السحمة أه  من  سدور  عقو  أر هي:  الحشاية ءشج اتص الح في والقدامة 2
، الذخائع فخفمب في الرشائع ، هجائعالكاساعي، ءالو الجين الكاساعي قافال. ل  ءمسشا وت قامشاه ما هاهلل

(7/286.) 
 ،م2000 - هه1421 ، فار ف الشذخ:الحدن ءالو الجين السخداول الجمذقي الرالحي وأهالسخداول،  3

اهن قجامة، و  (.5/2130) الخ اض،/  الدعودعة ال بعة األولى، مرابة الخشج،، الاحبمخ شخح الاحخ خ
 (.1/371) ،روطة الشادخ
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من حمث الاأو  : ت يج   القياس العام فحت مظمة اتجا،اد هالخأل والاأو    (8
سههها قرهههج إلهههى اسهههابعاده مهههن أر السذهههخج إذا حهههجد مههها أراد ههههشن قههها ع إع   ألر  

أو عقخر قاءجا  ،إما كوع  ياعمق هحقائق ثاهاة ،عرور م ارًا لآلراو واتجا،اداي
، وم ه  1جًا فذخ  يًا لالجا،هاد، همشسها الاأو ه  عرهور فهي أغمهب الاهخوجفخس  مش،

ذلك القواءج الق  ية السداخمرة مهن اساقرهاو جدئيهاي األحرهام ف،هي قاءهجا 
 .2ق  ية أعزًا ت فقب  الخأل أو اتجا،اد

مههن حمههث مههخاد الذههارج: القيههاس العههام أو الشظههام العههام لمذههخ عة عس هه  اإلرادا  (9
ف،ههو صههال  لكهه  زمههار  ، ع فههي أءمههى مخافههب الوطههوح والقههوااإلل،يههة فههي الاذههخ 

ومرار ت عجوز فغممخه وت فبجيم  وت العس  ءمى  الف ما عقزهي هه ، وءميه  
عقههوم صههمب الذههخ عة و دههاشب  مشهه  األحرههام وفههجور فههي فمكهه  الجدئيههاي الاههي 

 فقازم،ا الظخوف الخاصة هر  همئة.

اإلرادا اإلل،يههة فههي الاذههخ ع ههه    عس هه  هخههالف القيههاس الخههاص فههال عجههدم هأع هه
عس   اتجا،اد في معخفة حر  ل فهي مدهألة مهن السدهائ ، وههحا اتجا،هاد قهج 

 .3عرمب وقج عخ ئ ف،و مبشي ءمى غمبة الظن ت اليقمن

سها عقهع فهي الاهخوج من حمث الاذاه : الاذاه  ت عقع فهي القواءهج الكميهة وءع   (10
الاههههخوج مبشيههههة ءمههههى  ألر   ؛لساذههههاه لكههههار أك ههههخ الذههههخ عة مههههن االجدئيههههة، وءت 

األصو  فمو كاعت األصو  ماذاه،ة ووقع في أص  من األصو  اشهاباه لهدم 
وفزميع السقاصج العامة وقواءج الذهخ عة،  ،اشاباه جسيع جدئياي ذلك األص 

فمهههدم أر عرهههور اتشهههاباه  اصهههًا ههههالاخوج دور األصهههو  العامهههة  ،وذلهههك ها ههه 
 . 4لمجين

                                                           
 .(2/32، )إرشاد الاحو الذوكاعي،  1
 (.160) ،السشاهج األصوليةالجر شي،  2
 (.201-200، )السشاهج األصوليةالجر شي،  3
 (.3/323، )السوافقاي الذا بي، 4
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القيههههاس العهههام ههههو اسههههاقخاو لمشرهههوص الذههههخعية مهههن حمهههث عههههوج الحرههه :  (11
تءاسههاده ءمههى ءسههوم األدلههة الذههخعية  ،ف،ههو مشذههئ لمحرهه  اهاههجاو ،هسجسوء،هها

والاي فامج هسجسوء،ا الق ع، هخالف القياس الخاص ف،و قياس مظ،خ لحر  
  حره  ل ل ت مشذئ ل  اهاجاو؛ ولحلك مشع الذافعي أر عقا  فهي القيهاس أع ه

سا يشرخف في الظاهخ لمسشروص ءميه  هيساشهع الماظ إع   ، وألر  ءمى اإل الو
 .1إ الق  ءمى القياس

من حمث الذسو : القياس العام عذس  السعاعي والحر  السمحودهة لمذهارج  (12
فههي جسيههع أحههوا  الاذههخ ع أو معظس،هها، هحمههث ت فخههان مالحظا،هها فههي عههوج 

،هها العامههة،  ههاص مههن أحرههام الذههخ عة، فمههج   هيهه  أوصههاف الذههخ عة، وغايا
 والسعاعي الاي ت عخمو الاذخ ع ءن مالحظا،ا.

معمشههة  اصههة فههي هههاس دور آ ههخ، وفههي  أمهها القيههاس الخههاص هيذههس  أحرامههاً 
 .2مدألة دور أ خه، ت ياعجاها إلى غمخها

جس،هور ه خ  ه، و من حمث عدخ  لغمخه: الشدف هالقياس العام دور الخهاص (13
سهههها يؤ ههههح مههههن القيههههاس إع   ألر   ؛ءههههجم جههههواز الشدههههف هالقيههههاس الخههههاصالاق،ههههاو 

لؤلصهه ، ولهه   دتتي الكاههاس والدههشة ف،ههو فههاهع ل،سهها، وت عرههور الاههاهع عاسههخاً 
الذخج عدف الشن هالقياس، ف ذا وجج الشن ععس  ه  و اخك القياس،  يخد في

ههه وألر   ا القيهههاس العهههام القيههاس فهههاهع ألصهههو  ثاهاههة فهههال عجهههوز عدهههف فاهع،هها، أم 
لكوعه  مبشًيها ءمهى الشرهوص الذهخعية، أو ءمهى اتسهاقخاو الاهام  هيرهور عاسهخاً 

 .3الشروص، فاكور دتلا  ق  ًيا، و رور عاسًخا لغمخه لامك
مهههن حمهههث وجهههود الهههشن: القيهههاس العهههام عرهههور ءشهههج وجهههود الهههشن وءشهههج  (14

القيههاس شههخج لعههجم وجههود الشرههوص،  ءجمهه ، هخههالف القيههاس الخههاص ألر  

                                                           
 (.7/17، )البحخ السحي ي، الدركذ 1
 (.2/297، )البخهارالجو شي،  2
 . (2/76، )إرشاد الاحو الذوكاعي،  3
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القيهههاس، ءمهههى  هههالف ههههمن الحشايهههة ،سههه   و  افمهههو وجهههجي وجهههب العسههه  ه،ههه
 .1والجس،ور فقجم ذكخه

 من حمث الحجية:  (15

ههههو قيهههاس مدهههم  ومجسهههع ءميههه  ءشهههج جسيهههع الاق،هههاو وفهههي جسيهههع  القيهههاس العهههام
ألصو  ثاهاة وقواءهج  في إعكاره إعكاراً  ، فال يشكخه أحج ألر  العرور كوع  ق  ياً 

ا القيهاس الخهاص لسقاصهج الذهخ عة، وله  عخهالف فهي ههحا أحهج، أم ه ءامة وءهجاراً 
، فخالف هيه  اههن حهدم وبعه  السعادلهةفم  عرن موطع إجساج همن السدمسمن، 

ول  عأ حوا ه ، فالقياس العام أقوه ثبوًفا من القيهاس الخهاص تفاهاو السدهمسمن 
 .2ءمى العس  ه 

                 
 الخاتمة

فههي ههحا البحههث ءمههى كاههب األصهو  والقواءههج الاق،يههة ومعخفههة مهن  ههال  ا الءههي 
قواءههج الذههخ عة  آراو العمسههاو واألصههولممن ومهها صههخحوا ههه  أو لسحههوا إليهه ، عههخه أر  

مهههههخ وت فاشهههههاق  مهههههع القيهههههاس العامهههههة ههههههي قواءهههههج كميهههههة ق  يهههههة ت فابهههههج  وت فاغ
فالذهخ عة اإلسهالمية شهخ عة صهالحة لكه  زمهار  ،ولو فهوه  الهبع  ذلهك األصولي

ومرار وشاممة لك  مجاتي الحياا ومها قهج عظشه  الهبع  ءهجوًت مهن الذهخ عة ءهن 
القاءههجا الكميههة فههي هعهه  الجدئيههاي ت ععشههي  خوج،هها مههن القاءههجا ههه  ععشههي ءههجم 
د ول،هها فم،هها أصههاًل أو د ول،هها فههي قاءههجا أ ههخه مشاسههبة ل،هها لههجلم  اقازههى ذلههك، 

ور القاءهجا الكميهة ءهن  خ هق اسهاقخاو س األصولي ههو سهبب مهن أسهباس فَكهفالقيا
األصهولمور فعارطهًا فهي العالقهة ههمن مدهمك القيهاس األصهولي  ه جدئياف،ا، ول  يخ 

                                                           
، كذف األسخار شخح أصو  البددول ، ، دور فار فءالو الجين ءبج العد د هن أحسج البخارل البددول،  1

 (.3/316) القاهخا، دار الكااس اإلسالمي،
فذههههشي   م، 1998 - هههههه 1418 فههههار ف الشذههههخ: هههههجر الههههجين دمحم هههههن ءبههههج ل الدركذههههي،، الدركذههههي 2

، الذههههها بي، (344-1/343) القهههههاهخا، ال بعهههههة األولهههههى، مرابهههههة قخ بهههههة، ،السدهههههامع هجسهههههع الجوامهههههع
 (.3/188)، السوافقاي
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ن األقيدههة الجدئيههة، وهههي أك ههخ مههوبشههاو القواءههج الكميههة؛ ألر القواءههج الكميههة فعبمههخ 
يهة هاواردهها وفك ا،ها فهي السوطهوج افداءًا وأوسع أفقًا مش،ا؛ ذلهك أر األقيدهة الجدئ

الواحههج فعسهه  ءمههى إد،ههار الزههاه  الشظههخل الجههامع همش،هها، وباواردههها وفك ا،هها فههي 
موطوءاي شاى فعس  ءمى إد،ار القاءجا الكمية هسا ععشي أر القواءج الكمية هي 
فههي مش مقاف،هها األساسههية عاهعههة مههن األقيدههة الجدئيههة، واألقيدههة الجدئيههة فحسهه  فههي 

هههحور القواءههج الشظخ ههة الكميههة، وبالاههالي ت عسرههن الارهه  الحقيقههي الاههام مزههاممش،ا 
همش،سههههها فهههههي السعشهههههى ألر عظههههه  الكميهههههاي عحزهههههخ فهههههي ذههههههن اإلعدهههههار ها بيقافههههه  
لمجدئيهههاي، وذههههن األصهههولممن ههههو األقهههجر ءمهههى اساذهههعار فمهههك القواءهههج ومهههن ثههه  

 صياغا،ا واتص الح ءمم،ا أصوليًا.

 :أه  تتاجج هذا البحث
أمها القيهاس ،  األصهو  ال اهاهة والقواءهج الكميهة العامهة لمذهخ عة هواس العام القي (1

 .مداواا فخج ألص  في ءمة حرس ، و دسى القياس األصولي ف،والخاص: 
 مش،ا: يااق القياس العام والخاص في عقاك هامة( 2

ءمههى اسههاقخاو عرههوص  ارععاسههج والخههاص العههام كههور كههاًل مههن القيههاس -أ
لهههههحا فكهههههال القياسهههههمن ععاسهههههجار ءمهههههى  ومعخفهههههة جدئياف،ههههها ،الذهههههارج وفابع،ههههها

 الشروص الذخعية.

حجههة شهخعية ءشههج العمسهاو عجههب  والخهاص العههام كهور كهاًل مههن القيهاس -س
 ءش .العس  ه  وت عدول الخخوه 

مهههههن القياسهههههمن العهههههام والخهههههاص ي،هههههجف لا بمهههههق السرهههههال   كهههههالً  كهههههور  -ه
 .والسقاصج الذخعية السعابخا

فم،سههها الحاجهههة لالجا،هههاد ص فهههجءو مهههن القياسهههمن العهههام والخهها كهههالً  كههور  -د
 . قبو  ك  مش،سا اتسا شاو والاخرينومسا عسمدهسا 

 مش،ا: القياس العام والخاص في عقاك هامةعااخو  (3
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القيههاس الخههاص ععاسههج ءمههى الههشن الرههخ   هههورود أثههخ فههي مدههألة مهها  -أ
قياس العام دلم  هحج فال و قاس ءمم،ا غمخها، فال قياس هجور عن أو دلم 

 .ذاف  هخالف الخاص
  هخههالف القيههاس الخههاص ف ع هه القيههاس العههام فكههور هيهه  الجتلههة ق  يههة -س

 .دشي الجتلة
ت عقع الشدف في القيهاس العهام، فالقواءهج الكميهة واألصهو  العامهة ثاهاهة  -ه

 .هخالف القياس الخاص ت فابج  وت فاغمخ

ههو اتسههاجت  ه بههوي الحره  فههي جههدو إلثبافه  فههي جههدو  خههاصالقيهاس ال -د
 ،آ ههخ، ف،ههو اسههاجت  هجدئههي ءمههى جدئههي إلثبههاي الحرهه  فههي الجدئههي ا  ههخ

 .ف،و اتساجت  هحر  كمي ءمى حر  جدئي أما القياس العام
  حرهه  ءمههى جدئههي ألع هه ؛القيههاس الخههاص أقهه  مخفبههة مههن القيههاس العههام -ه

يههاس العههام ف،ههو حرهه  كمههي ءمههى جدئههي هخههالف الق ،ل بوفهه  فههي جدئههي آ ههخ
 .ل بوف  في أك خ جدئياف 

ف،ههو مشذههئ  ،القيههاس العههام هههو اسههاقخاو لمشرههوص الذههخعية هسجسوء،هها -و
هخالف القياس الخاص ف،هو قيهاس مظ،هخ لحره  ل ت مشذهئ  لمحر  اهاجاو

 .ل 

ههههو قيهههاس مدهههم  ومجسهههع ءميههه  ءشهههج جسيهههع الاق،هههاو وفهههي  القيهههاس العهههام -ل
هه ،كوعهه  ق  يههاً  جسيههع العرههور ا القيههاس الخههاص فمهه  عرههن موطههع إجسههاج أم 

 .همن السدمسمن، فخالف هي  اهن حدم وبع  السعادلة

 تم البحث بتوفيقه تعالى، ونسأل اهلل اإلخالص والقبول، 

 وآرخ دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 المرادر والمراجع
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Abstract: 
The research aimed to discover the meaning of jurisprudential public 
and private analogy in addition to identification the similarities and 
differences between them. For achieving aims; it depended on 
descriptive, inductive and deductive approach. Among its most 
significant results: Both the public and private analogy depend on 
induction the texts of legislator by following their details. Both of them 
also are a proof in Islamic law according to scholars because the 
need demands to use them in legislating. What recognized the two 
kinds of analogy is the possibility of exception and specification. 
The private analogy differs from the public one by depending on 
explicit text and its indication is suppositional, whereas the public 
considered a proof itself and its indication is definite. Another 
advantage of public analogy is the improbability of eliminating because 
the general principles in Islamic law are stable and can't be changed.  
The private analogy is a partial inference to make a judgment in a 
partial case whereas the public is a whole judgment so it can be used 
to prove a partial one, so the private analogy is situated behind the 
public in inference. 
Keywords: public analogy, private analogy, similarities and 
differences.  

 


