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مسلك الدوران
حقيقته وحجيته وأحكامه األصولية

إعداد
د. عايض بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشهراين

األستاذ املساعد بقسم أصول الفقه
بكلية الرشيعة يف الرياض
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املقدمة

رشور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هللا،  احلمد  إن 
يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهللا  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن  أنفسنا، 

فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده 
ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليامً كثرياً إىل يوم 

الدين، أما بعد:
فال خيفى أن القياس من أهم األدلة الرشعية، فهو كام قال اجلويني 
رمحه اهللا: «مناط االجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب 

الرشيعة»(١).
ل عليه يف القياس،  وال شك أن أهم أركانه العلة، فهي األساس املعوَّ

وإليها يتجه النظر يف االجتهاد واالستنباط.
العلة،  مسالك  مبحث  نفعاً،  وأكثرها  العلة،  مباحث  أهم  من  وإن 

والتي تعنى بالطرق املوصلة إىل معرفة العلة وحتديد عينها.
وإن من هذه املسالك املتنوعة مسلك الدوران الذي حظي باهتامم 

. العلامء تأصيالً وتطبيقاً
وملا كان بحاجة إىل مزيد بحث وعناية، رغبت أن يكون جماالً أنعم 

(١) انظر: الربهان للجويني (٥/٢).
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فيه النظر، بغية جتلية مسائله، وإيضاح دقائقه، واخرتت أن يكون عنوان 
بحثي هذا: (مسلك الدوران: حقيقته وحجيته وأحكامه األصولية).

وإن من أهم أسباب اختياري هلذا املوضوع ما يأيت:
األحكام . ١ استنباط  يف  كبري  أصل  فهو  الدوران،  مسلك  أمهية 

الرشعية، كام أنه طريق للمجربات واستكشاف املنافع واملضار 
الدنيوية، املتعلقة باألدوية واألغذية، ونحوها.

كثري . ٢ العلية يف  واستدالهلم به عىل  لد الفقهاء،  كثرة تطبيقاته 
من تعليالهتم القياسية.

كل . ٣ يستجمع  علمي-  حدود  -يف  علمي  بحث  وجود  عدم 
مسائله، ويسرب مجيع شوارده عىل جهة االستقالل والتقيص.

وخلفاً  سلفاً  العلامء  باهتامم  حظي  قد  الدوران  مسلك  أن  والشك 
فقلَّ أن جتد كتاباً أصولياً يغفل عن ذكر هذا املسلك، لكن ما كتب فيه 
استقصاء  حمل  يكن  فلم   ،األخر العلة  مسالك  ضمن   - يقع -غالباً

وتعمق.
ه من الدراسات السابقة هلذا املوضوع ما يأيت: وإن مما يمكن عدّ

والدوران:  والشبه  والسرب  اإليامء  العلة:  مسالك  (من  بحث   .١
حتقيق ذلك عند األصوليني).

الفقه،  أصول  يف  املاجستري  درجة  لنيل  مقدمة  علمية  رسالة  وهي 
باجلامعة  ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م،  سنة  الغنام  عبداهللا  بن  صالح  أعدها: 

اإلسالمية باملدينة املنورة.
وهذه الرسالة تناولت مسلك الدوران كأحد املوضوعات الرئيسة 
فيها، إال أهنا مل تستوف مجيع جوانبه، إذ مل تتعرض ألمهيته وال ملسمياته، 
ومل تفرق بينه وبني ما يشبهه من مصطلحات، كام أهنا مل تتعرض مطلقاً 
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ألحكام الدوران األصولية، التي تناولتها يف الفصل الثالث من بحثي 
هلذا املوضوع.

إىل جانـب أن دراسـتها حلجيـة الـدوران يف إفـادة العليـة، مل تكـن 
مسـتوعبة جلميـع اجلوانـب املتعلقـة بتحرير حمـل النزاع، واسـتقصاء 

األقوال واألدلة.
وال شك أن الباحث معذور يف ذلك كله؛ إذ إن موضوع رسالته يشمل 
مسالك أخر غري مسلك الدوران، وهذا مما حال دون االستقصاء يف 
الدراسة والتعمق يف البحث، فكل مسلك من تلك املسالك التي اشتمل 

عليها موضوع الرسالة أهل ألن يبحث يف رسالة مستقلة.

٢. بحث (تعليل األحكام الرشعية، دراسة وتطبيق).
الفقه،  أصول  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة  علمية  رسالة  وهي 
١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م،  سنة  العنقري  حممد  بن  أمحد  الدكتور:  أعدها 

بكلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
تناوهلا  التي  املباحث  ضمن  الدوران  مسلك  الباحث  تناول  وقد 
عرشة  تسع  صفحاته  بلغت  خاص،  مبحث  يف  وأفردها  الرسالة،  يف 
صفحة، بنيَّ فيها معنى الدوران، وصوره، واخلالف يف إفادته للعلية 

باقتضاب يناسب موضعها من موضوع الرسالة.
للدكتور  األصوليني)  عند  القياس  يف  العلة  (مباحث  كتاب   .٣
عبداحلكيم بن عبدالرمحن السعدي، الذي طبع بدار البشائر اإلسالمية 

يف طبعته الثانية سنة ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م.
وحجيته  وصوره  تعريفه  بذكر  الدوران  مسلك  مؤلفه  تناول  وقد 
صفحة  عرشة  تسع  من  يقرب  ما  له  أفرد  حيث  االختصار،  من  بيشء 

من كتابه.
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وهبذا يتضح أن مسلك الدوران بحاجة إىل مزيد بحث وعناية لكثري 
من متعلقاته، وأرجو أن يوفق هذا البحث يف جتلية ذلك وإيضاحه.

خطة البحث:
وتشتمل عىل متهيد وثالثة فصول وخامتة.

التمهيد: يف مسالك العلة.
وفيه مبحثان:

املبحث األول: تعريف مسالك العلة.
املبحث الثاين: أنواع مسالك العلة.

الفصل األول: حقيقة مسلك الدوران وأمهيته.
وفيه ستة مباحث، كام يأيت:

املبحث األول: تعريف الدوران.
املبحث الثاين: مسميات الدوران.

املبحث الثالث: صور الدوران.

املبحث الرابع: أركان الدوران.
املبحث اخلامس: الفرق بني الدوران وبني ما يشبهه.

املبحث السادس: أمهية الدوران.
الفصل الثاين: حجية مسلك الدوران يف إثبات العلة.

وفيه ستة مباحث، كام يأيت:
املبحث األول: حترير حمل النزاع يف حجية الدوران يف إثبات العلة.

املبحث الثاين: األقوال يف حجية الدوران يف إثبات العلة.
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املبحث الثالث: أدلة األقوال، مع املناقشة.
املبحث الرابع: نوع اخلالف وثمرته.

املبحث اخلامس: سبب اخلالف.
املبحث السادس: الرتجيح.

الفصل الثالث: أحكام مسالك الدوران األصولية.
وفيه ستة مباحث، كام يأيت:

املبحث األول: إلزام املستدل بالدوران، بيان نفي ما هو أوىل بالعلة 
منه.

من  غريه  وبني  ــدار  امل الوصف  بني  الرتجيح  الثاين:  املبحث 
األوصاف.

وبني  صورة  يف  احلاصل  الدوران  بني  الرتجيح  الثالث:  املبحث 
الدوران احلاصل يف صورتني.

دليل  وبــني  الـــدوران  مسلك  بني  الرتجيح  الــرابــع:  املبحث 
االستصحاب.

املبحث اخلامس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة 
املنصوصة أو املجمع عليها.

املبحث السادس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة 
املستنبطة، وفيه أربعة مطالب:

مسلك  وبني  الــدوران  مسلك  بني  الرتجيح  األول:  املطلب   -
املناسبة.

- املطلب الثاين: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك السرب 
والتقسيم.
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- املطلب الثالث: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الشبه.
- املطلب الرابع: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الطرد.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج.
الفهارس: وفيها فهرس املراجع واملصادر، وفهرس املوضوعات.

منهج الكتابة يف البحث:
اتبعت فيه األمور التالية:

االستقراء التام ملصادر املوضوع، ومراجعه املتقدمة واملتأخرة، . ١
مسألةٍ  كل  يف  األصيلة  املصادر  عىل  الكتابة  عند  االعتامد  مع 

بحسبها.
التمهيد لكل مسألة من مسائل البحث بام يوضحها إن احتاج . ٢

املقام لذلك.
ذكر أرقام اآليات القرآنية، وعزوها لسورها يف اهلامش.. ٣
من . ٤ احلديث  مصدر  بذكر  وذلك  النبوية،  األحاديث  ختريج 

اجلزء  ورقم  والباب،  الكتاب  اسم  مع  املشهورة  السنة  كتب 
والصفحة، ورقم احلديث -إن كان مذكوراً يف املصدر-، وإن 
بتخرجيه  فأكتفي  أحدمها  يف  أو  الصحيحني  يف  احلديث  كان 
أحدمها،  يف  وال  الصحيحني  يف  احلديث  يكن  مل  وإن  منهام، 
ج احلديث من املصادر األخر املعتمدة، مع ذكر ما قاله  فأخرّ

أئمة احلديث فيه.
عزو نصوص العلامء وآرائهم إىل كتبهم مبارشة، وال أجلأ إىل . ٥

الكتب  أقدم  ذكر  مع  األصل،  تعذر  عند  إال  بالواسطة  العزو 
التي تعد واسطة يف توثيق النص والرأي.
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كل . ٦ يف  املعتمدة  الكتب  من  املذاهب  إىل  األقوال  نسبة  توثيق 
مذهب.

توثيق املعاين اللغوية من كتب اللغة املعتمدة.. ٧
كتب . ٨ من  البحث  يف  ــواردة  ال االصطالحية  املعاين  توثيق 

املصطلحات املختصة هبا، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه 
أهل هذا املصطلح.

والبيان . ٩ غريبة،  ألفاظ  من  البحث  يف  يرد  ملا  اللغوي  البيان 
االصطالحي ملا يرد فيه من مصطلحات حتتاج إىل بيان.

ممن . ١٠ البحث  يف  ذكرهم  الوارد  املشهورين  غري  األعالم  ترمجة 
بحيث  املختصني،  عند  مشهورة  مطبوعة  كتب  هلم  ليس 
تتضمن الرتمجة اسم العلم، ونسبه، وشهرته، ومذهبه، وأهم 

مؤلفاته، وتاريخ وفاته، ومصادر ترمجته.
الطبعة، . ١١ ورقم  (النارش،  وهي:  باملراجع  املتعلقة  املعلومات 

املصادر  قائمة  يف  بذكرها  اكتفيت  وتارخيها،...)  ومكاهنا 
واملراجع دون هامش البحث.

اللغوية، . ١٢ الناحية  من  وسالمته  املكتوب،  بصحة  االعتناء 
واإلمالئية، والنحوية، ومراعاة تناسق الكالم ورقي أسلوبه.

العناية بعالمات الرتقيم، ووضعها يف مواضعها الصحيحة.. ١٣
اتبعت يف إثبات النصوص املنهج التايل:. ١٤

أ) اآليات القرآنية أضعها بني قوسني مزهرين عىل هذا الشكل: 
.﴾...﴿

ب) األحاديث النبوية واآلثار أضعها بني قوسني مميزين عىل 
هذا الشكل (...).
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جـ) النصوص التي أنقلها أضعها بني قوسني مميزين عىل هذا 
الشكل «...».

وبعد، فأسأل اهللا أن يسدد املقال وأن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه، 
إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.
وكتبه

د. عايض بن عبداهللا الشهراين
كلية الرشيعة بالرياض
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التمهيد
(يف مسالك العلة)

وفيه مبحثان:
املبحث األول: تعريف مسالك العلة.

املبحث الثاين: أنواع مسالك العلة.
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املبحث األول
تعريف مسالك العلة

مسالك العلة مصطلح مركب من لفظتني: املسالك والعلة، ولبيان 
هذا املصطلح البد من بيان معنى هاتني اللفظتني، ومن ثم ينتقل إىل 

معنى هذا املصطلح املركب، وذلك كام يأيت:
: معنى املسالك: أوالً

لَك من باب قعد(١)، يقال:  املسالك يف اللغة مجع مسلك، ومادته: سَ
لوكاً أي دخل ونفذ، وسلك اليشء  كاً وسُ سلك املكان، وبه، وفيه سلْ

يف اليشء، وبه أي أدخله(٢).
زيداً  تُ  كْ لَ سَ فيقال:  أيضاً،  وبالباء  بنفسه   يتعد سلك  والفعل 

الطريق وسلكت به الطريق(٣).
وأصل مادته تدل عىل نفوذ يشء يف يشء(٤)، لذا يقول ابن فارس(٥): 

(١) املصباح املنري للفيومي، ص١٤٩.
(٢) ينظر: خمتار الصحاح للرازي، ص٣١٠، القاموس املحيط للفريوز آبادي، ص١٢١٨، 

املعجم الوسيط إلبراهيم أنيس وآخرين (٤٤٥/١).
(٣) املصباح املنري، ص١٤٩.

(٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة (٩٧/٣)، وما سبق من مراجع يف اهلامش (٢).
(٥) ابن فارس: هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، من أعالم اللغة، كان شافعي 
مقاييس=  منها:  كثرية،  مؤلفات  له  عمره،  آخر  يف  مالك  مذهب  إىل  انتقل  ثم  املذهب، 
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يقال:  يشء،  يف  يشء  نفوذ  عىل  يدل  أصلٌ  والكاف  والالم  «السني 
سلكت الطريق أسلكه، وسلكت اليشء يف اليشء أنفذته»(١).

لَك: الطريق، ومنه: مسالك املياه، أي الطرق التي جتري فيها  واملسْ
املياه، ومجعه: مسالك(٢).

يكون  وقد  املياه،  كمسالك  حقيقياً  املسلك  يكون  فقد  هذا،  وعىل 
معنوياً كمسالك احلق، ومسالك العلم(٣)، ونحو ذلك.

واملراد باملسالك هنا: أي الطرق املؤدية إىل يشء ما، كام سيأيت بيانه 
. خالل تعريف املصطلح مركباً

: معنى العلة: ثانياً
تطلق العلة يف اللغة عىل أمور، أشهرها ما يأيت(٤):

، علة، فهو عليل. : املرض، يقال: علَّ املريض، يعلُّ أوالً
ي املرض علة؛ ألنه يغري حال اجلسم من حال الصحة إىل حال  مِّ وسُ

السقم.
الرشب  بعد  الرشب  أي  العلُّ  ومنه:  التكرير،  أو  التكرار   : ثانياً

. تباعاً
ومنه كذلك: العلل، وهي الرشبة الثانية، يقال: علل بعد هنل.

=اللغة، املجمل، الصاحبي، تويف بالري سنة٣٩٥هـ، وقيل: غري ذلك. ترمجته يف: نزهة 
األلباء لألنباري ص٢٣٥، البداية والنهاية (٤٠٠/١٥)، شذرات الذهب (١٣٢/٣).

(١) معجم مقاييس اللغة (٩٧/٣).
(٢) املعجم الوسيط (٤٤٥/١).

(٣) املرجع السابق.
(٤) ينظر الصحاح (١٧٧٣/٥)، معجم مقاييس اللغة (١٢/٤)، لسان العرب (٤٧١/١١) 
املصباح املنري ص٢٢٠، خمتار الصحاح ص٤٥١، القاموس املحيط ص١٣٣٨، املعجم 

الوسيط (٦٢٣/٢).
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: العائق يعوق، واحلدث يشغل صاحبه. ثالثاً
يقول اخلليل وغريه: «العلة: حدث يشغل صاحبه عن وجهه»(١).

: السبب، يقال: هذا علة هلذا، أي سبب له. رابعاً
: اختلف العلامء يف حد العلة اصطالحاً، ومن  حد العلة اصطالحاً

أشهر احلدود يف ذلك ما يأيت:
التعريف األول: إهنا املعرِّف للحكم.

عىل  دليالً  الشارع  نصبها  وأمارة  عالمة  العلة  أن  ومقصودهم: 
احلكم.

ـــرازي(٣)،  ال واخــتــاره  الــصــرييف(٢)،  إىل  منسوب  احلــد  وهــذا 
أكثر  وعليه  واإلســنــوي(٦)،  السبكي(٥)،  وابــن  والبيضاوي(٤)، 

األشاعرة(٧).
بقوله:  تيمية  ابن  ذلك  تعقب  لكن  احلنابلة(٨)،  من  كثري  به  وقال 
«وقد أطلق غري واحد من أصحابنا: القايض وأبو اخلطاب وابن عقيل 
أمارات  هي  إنام  الرشع  علل  أن  موضع  غري  يف  وغريهم  واحللواين 

وعالمات نصبها اهللا أدلة عىل األحكام، فهي جتري جمر األسامء.
(١) معجم مقاييس اللغة (١٣/٤).
(٢) ينظر:البحر املحيط (١١٢/٥).

(٣) املحصول (١٣٥/٥). وقيَّده باملعرِّف حلكم الفرع.
(٤) منهاج الوصول مع هناية السول ومناهج العقول (٥٠/٣).

(٥) مجع اجلوامع (٢٧٢/٢)
(٦) هناية السول (٥٣/٣). وقيده بام قيده به الرازي عىل ما سبق.

(٧) ينظر: املحصول (١٢٧/٥، ١٣٥)، املحيل عىل مجع اجلوامع (٢٧٤/٢).
ص٣٨٥،  املسودة   ،(٨٨٦/٣) الناظر  روضة   ،(٣٧٦/١) عقيل  البن  الواضح  ينظر:   (٨)

أصول الفقه البن مفلح (١٢٠٨/٣).



 ٢٤

ملصالح  موجبة  فإهنا  أمارات  كانت  وإن  أهنا  وغريه  عقيل  ابن  ذكر 
عن  العاطلة  الساذجة  األمارات  جنس  من  ليست  ملفاسد،  ودافعة 

اإلجياب»(١).
التعريف الثاين: إهنا الوصف املؤثر بذاته يف احلكم.

أو هي املوجب للحكم بذاته.
يقول  ذلك  ويف  املعتزلة(٢)،  عن  األصوليون  نقله  التعريف  وهذا 
يف  تأثرياً  له  أن  علة،  قولنا  يفيده  «والذي  املعتزيل:  عبداجلبار  القايض 

احلكم حتى لواله كان ال يكون ذلك احلكم»(٣).
ال  الشارع  بجعل  احلكم  يف  املؤثر  الوصف  إهنا  الثالث:  التعريف 

لذاته.
. أو هي املوجب ال لذاته، بل بجعل الشارع إياه موجباً

ما  وهو  الغزايل(٤)،  عن  األصوليني  من  كثري  نقله  التعريف  وهذا 
يفهم من كالمه يف مواضع من كتبه(٥).

الظاهر  «الوصف  بأهنا:  العلة  تعرف  أن  رجحانه  يل  يظهر  والذي 
يف  احلكم  به  أناط  الشارع  أن  عىل  الدليل  قام  الذي  املناسب  املنضبط 

األصل».
(١) املسودة ص٣٨٥.

 ،(٢٩٠/٦) الكاشف   ،(١٣٥/٥) املحصول   ،(٨٢٧/٣) األصول  ميزان  ينظر:   (٢)
اإلهباج (٤٠/٣)، مجع اجلوامع (٢٧٤/٢)، البحر املحيط (١١٢/٥)، إرشاد الفحول 

ص٢٠٧.
(٣) املغني (٢٨٥/١٧)..

للهندي (٣٢٥٩/٨)،  الوصول  هناية  املحصول (٢٨٩/٦)،  عن  الكاشف   : مثالً ينظر   (٤)
اإلهباج (٤٠/٣)، البحر املحيط (١١٢/٥).

(٥) ينظر: شفاء الغليل ص٢١، ٥٥٢، املستصفى (٢٣٠/٢-٢٣٨).



٢٥ 

وإنام ترجح يل هذا التعريف؛ ألمور، أمهها ما يأيت:
العلة  وصف  يف  بالتعليل  القائلني  أكثر  عليه  ملا  موافق  أنه   .١

الرشعية.
٢. أنه يصف العلة بكوهنا مشتملة عىل مقصود الشارع من جلب 

املصلحة أو دفع املفسدة.
٣. أنه يقيد العلة برشط ثبوهتا بأحد طرق إثباهتا: نقلية أو عقلية.

من  سواه  ما  عىل  الــواردة  واملؤاخذات  االعرتاضات  كثرة   .٤
التعريفات، وسالمته من تلك االعرتاضات.

: : تعريف مسالك العلة مركباً ثالثاً
مسالك العلة هي الطرق الدالة عىل أن الوصف علة، ذكر ذلك ابن 

السبكي(١)، والزركيش(٢).
وبعضهم مل يسمها مسالك العلة وإنام عرب عنها بمعناها، ومن ذلك 

ما يأيت:
الدال عىل صحة العلة، وهو تعبري القايض أيب يعىل(٣).

الداللة عىل العلة، وهو تعبري أيب اخلطاب الكلوذاين(٤).
إثبات علة األصل، وهو تعبري اجلويني(٥).

(١) رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب (٣١٢/٤).
(٢) تشنيف املسامع (٢٥٦/٣). وانظر لتعريفها بنحو ذلك: منتهى الوصول واألمل البن 
احلاجب ص١٧٨، مجيع اجلوامع البن السبكي مع حاشية العطار وتقريرات الرشبيني 

(٣٠٥/٢)، البحر املحيط (١٨٤/٥).
(٣) العدة (١٤٢٣/٥).

(٤) التمهيد (٩/٤).
(٥) الربهان (٥٢٦/٢).



 ٢٦

بيان إثبات العلة يف القياس، وهو تعبري الغزايل(١).
الطرق الدالة عىل علية الوصف يف األصل، وهو تعبري فخر الدين 

الرازي(٢).
الطرق الدالة عىل العلية، وهو تعبري البيضاوي(٣).

طرق إثبات العلة، وهو تعبري الطويف(٤).
الطرق الدالة عىل كون الوصف علة احلكم، وهو تعبري صفي الدين 

اهلندي(٥).
التي  الطرق  العلة:  مسالك  من  املراد  أن  يتضح  كله  ذلك  ومن 

يتوصل هبا املجتهد إىل معرفة العلة يف األصل.

(١) املستصفى (٢٨٧/٢).
(٢) املحصول (١٣٩/٥).

(٣) منهاج الوصول مع اإلهباج البن السبكي (٤٢/٣)، وهناية السول لإلسنوي (٥٣/٣)، 
ومناهج العقول للبدخيش (٥٢/٣).

(٤) رشح خمترص الروضة (٣٥٥/٣).
(٥) هناية الوصول يف دراية األصول (٣٢٥٥/٨).



٢٧ 

املبحث الثاين
أنواع مسالك العلة

ذكر علامء األصول عدة أنواع ملسالك العلة، منها ما هو نقيل، ومنها 
ما هو عقيل، وأشهر ما ذكروا من هذه األنواع ما يأيت(١):

التعليل  عىل  السنة  أو  الكتاب  من  دليل  ر  يُذكَ أن  وهو  النص:   .١
نظر  إىل  فيه  احتياج  غري  من  اللغة  يف  له  موضوع  بلفظ  بالوصف، 

واستدالل(٢).
أو  هو  يكن  مل  لو  بحكم،  الوصف  اقرتان  وهو  والتنبيه:  اإليامء   .٢

.(٣) نظريه للتعليل لكان ذلك االقرتان بعيداً
 ،(٥٢٦/٢) للجويني  الربهان   ،(١٤٢٤/٥) يعىل  أليب  العدة  يف:  املسالك  هذه  انظر   (١)
للرازي  املحصول   ،(٩/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد   ،(٢٨٨/٢) للغزايل  املستصفى 
لألصفهاين  املحصول  عن  الكاشف   ،(٨٣/٣) قدامة  البن  الناظر  روضة   ،(١٣٩/٥)
ص٣٩٠،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٢٥٢/٣) لآلمدي  اإلحكام   ،(٣٠١/٦)
 ،(٣٢٥٥/٨) اهلندي  الدين  لصفي  الوصول  هناية   ،(٣٢٢٥/٧) له  األصول  نفائس 
رشح خمترص الروضة للطويف (٣٥٦/٣)، اإلهباج البن السبكي (٤٣/٣)، رفع احلاجب 
للزركيش (١٨٤/٥)،  املحيط  البحر  لإلسنوي (٥٣/٣)،  السول  هناية  له (٣١٢/٤)، 
تشنيف املسامع له (٢٥٦/٣)، مناهج العقول للبدخيش (٥٢/٣)، رشح الكوكب املنري 

للفتوحي (١١٥/٤).
(٢) اإلحكام لآلمدي (٢٥٢/٣)، ونحوه يف: املحصول للرازي مع نفائس األصول للقرايف 

(٣٢٢٥/٧)، اإلهباج (٤٢/٣)، هناية السول (٥٥/٣).
رشح   ،(٢٣٤/٢) احلاجب  ابن  خمترص  عىل  العضد  رشح   (٣١٧/٤) احلاجب  رفع   (٣)

التلويح عىل التوضيح (١٣٧/٢)، رشح الكوكب املنري (١٢٥/٤).



 ٢٨

عرفوا  حيث  النص،  مسلك  ضمن  األصوليني(١)  بعض  ذكره  وقد 
أكان  سواء  العلية  عىل  والسنة  الكتاب  من  دل  ما  بأنه،  النص  مسلك 

بالرصاحة أم باإليامء(٢).
وقسموا النص إىل قسمني(٣):

أ) نص رصيح: وهو ما وضع داالً عىل العلية سواء أكان بحيث ال 
.(٤) حيتمل غري العلية أم بحيث حيتمل غريها احتامالً مرجوحاً

ب) اإليامء والتنبيه: وقد سبق تعريفه.
مغايراً  مسلكاً  والتنبيه  اإليامء  جعلوا  فقد  األصوليني  أكثر  وأما 
من  الزمٌ  فيه  التعليل  أن  جهة  من  بينهام  فرقوا  حيث  النص،  ملسلك 

مدلول اللفظ وضعاً، ال أنه دال بوضعه عىل التعليل(٥).
من  عرص  يف  األمة  اتفاق  عىل  يدل  ما  يذكر  أن  وهو  اإلمجاع:   .٣
أو  قطعاً  إما  األصل،  حلكم  علة  اجلامع  الوصف  كون  عىل  األعصار 

.(٦) ظناً
بينها  املناسبة  إبداء  بمجرد  األصل  يف  العلة  تعيني  هو  املناسبة:   .٤

وبني احلكم، من ذات األصل ال بنص وال غريه(٧).
(١) انظر: املستصفى (٢٨٨/٢-٢٨٩)، روضة الناظر (٨٣٦/٣-٨٣٩)، منتهى الوصول 

واألمل البن احلاجب ص١٧٩، رفع احلاجب (٣١٢/٤).
(٢) رفع احلاجب (٣١٢/٤).

(٣) انظر املراجع السابقة يف اهلامشني السابقني.
(٤) رفع احلاجب (٣١٣/٤).

الروضة  خمترص  رشح   ،(٢٥٤/٣) لآلمدي  األحكام  أصول  يف  اإلحكام   : مثالً انظر   (٥)
هناية  ومع   ،(٤٥/٣) اإلهباج  مع  للبيضاوي،  الوصول  منهاج   ،(٣٦١/٣) للطويف 

السول (٥٥/٣).
(٦) اإلحكام لآلمدي (٢٥١/٣)، هناية الوصول للهندي (٣٢٦/٨)، اإلهباج (٥٣/٣).

(٧) رفع احلاجب (٣٣٠/٤).



٢٩ 

وقد أورد أكثر العلامء يف هذا املوضع تعريف املناسب، ومنه تفهم 
كر يف ذلك: املناسبة، ومن أبرز ما ذُ

من  يلزم  منضبط،  ظاهر  وصف  عن  بأنه: «عبارة  اآلمدي  تعريف 
ترتيب احلكم عىل وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من رشع 

ذلك احلكم»(١).
وقال الطويف: «هو وصف ظاهر منضبط، يلزم ترتيب احلكم عليه 
أو  مصلحة  حتصيل  من  للشارع  مقصوداً  يكون  أن  يصلح  ما  حصول 
يمكن  وجهٍ  عىل   ،وأخر دنيا  تقليلها،  أو  مفسدة  دفع  أو  تكميلها، 

.(٢)« إثباته بام لو أرصَّ اخلصم عىل منعه بعده يكون معانداً
من  عقالً  حيصل  منضبط،  ظاهر  وصف  «هو  احلاجب:  ابن  وقال 
ترتيب احلكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة 

أو دفع مفسدة»(٣).
وكل هذه التعريفات متقاربة(٤).

عليه  املقيس  األصل  يف  األوصاف  حرص  هو  والتقسيم:  السرب   .٥
وإبطال بعضها بدليله، فيتعني الباقي للعلية(٥).

واحدة  إال  إمجاعاً  املعلَّل  احلكم  هبا  علِّل  علة  كل  إبطال  هو  وقيل: 
فتتعني(٦).

(١) اإلحكام يف أصول األحكام (٢٧٠/٣).
(٢) رشح خمترص الروضة (٣٨٤/٣).

(٣) خمترص ابن احلاجب، مع رفع احلاجب (٣٣٠/٤).
للهندي  الوصول  هناية  مراجع:  من  سبق  ما  جانب  إىل  التعريفات  من  ملزيد  وانظر   (٤)
(٣٢٨٩/٨)، هناية السول لإلسنوي (٦٩/٣)، اإلهباج البن السبكي (٥٤/٣)، البحر 

املحيط للزركيش (٢٠٧/٥)، مناهج العقول للبدخيش (٦٨/٣).
(٥) رفع احلاجب (٤٢٦/٤).

(٦) رشح خمترص الروضة للطويف (٤٠٤/٣).



 ٣٠

أنه  تعريفاته  وأرجح  الشبه،  تعريف  يف  العلامء  اختلف  الشبه:   .٦
الوصف املقارن للحكم غري املناسب له بذاته، ولكن يغلب عىل الظن 
اشتامله عىل مناسب احلكم اللتفات الشارع إليه يف بعض األحكام(١).

التام،  البحث  بعد  املناسبة  فيه  تظهر  ال  الذي  الوصف  هو  وقيل: 
لِفَ من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام(٢). ولكن أُ

وقيل: هو الوصف الذي يوهم اشتامله عىل حكمة احلكم من جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة(٣).

هذا  من  األول  الفصل  خالل  تعريفه  بيان  وسيأيت  الدوران:   .٧
البحث.

مستلزماً  وال  مناسباً  يكون  ال  الذي  الوصف  هو  الطرد:   .٨
للمناسب، ويكون احلكم حاصالً يف مجيع صور حصوله غري صورة 

النزاع(٤).
وقيل: هو الوصف الذي جياوره احلكم ويقرتن به وال يفارقه(٥).

والذي يظهر أن الطرد: هو وجود احلكم عند وجود الوصف الذي 
ليس بمناسب وال شبهي.

مسالك  ضمن  من  األصوليني  بعض  ذكره  وقد  املناط:  تنقيح   .٩
(١) التعليل بالشبه وأثره يف القياس عند األصوليني مليادة احلسن ص٢٢٢.

(٢) هناية السول لإلسنوي (٨٥/٣).
(٣) رشح خمترص الروضة للطويف (٤٢٧/٣)، هناية السول لإلسنوي (٨٦/٣).

للهندي  الوصول  هناية   ،١٩٣ اجلوزي  البن  اإليضاح   ،(٢٢١/٥) للرازي  املحصول   (٤)
اإلهباج   ،(٩٨/٣) السول  هناية   ،(٢٤٨/٥) للزركيش  املحيط  البحر   ،(٢٣٧١/٨)

(٧٨/٣)، مناهج العقول للبدخيش (٩٧/٣).
(٥) املغني يف أبواب العدل والتوحيد للقايض عبداجلبار املعتزيل (٣٣٣/١)، وانظر: التعليل 

بالشبه وأثره يف القياس عند األصوليني مليادة احلسن ص١٧٨.



٣١ 

فيحذف  بوصف،  التعليل  عىل  ظاهر  نص  يدل  أن  وهو  العلة(١)، 
ظاهر  نص  يدل  أو  باألعم،  ويناط  باالجتهاد  االعتبار  عن  خصوصه 
االعتبار  درجة  عن  بعضها  فيحذف  أوصاف  بمجموع  التعليل  عىل 

ويناط بالباقي(٢).
١٠. إلغاء الفارق: وقد ذكره بعض األصوليني من ضمن مسالك 
العلة(٣)، وذكر الزركيش عن اجلدليني أنه مل يعده أحد منهم من مسالك 

التعليل(٤).
وهو بيان أن الفرع مل يفارق األصل إال فيام ال يؤثّر، فيلزم اشرتاكهام 

يف املؤثّر(٥).
الزركيش:  قال   : النبي  بفعل  احلكم  علية  عىل  االستدالل   .١١
إنام  الفعل  ذلك  أن  فيعلم  يشء،  وقوع  بعد  فعالً  يفعل  أن  «وصورته: 
كان ألجل ذلك اليشء الذي وقع، ووقوع ذلك إما أن يكون من النبي 
لذلك  السجود  أن  فيُعلم  فسجد(٦)،  الصالة  يف  سها  أنه   ير كأن   
: املحصول للرازي (٢٢٩/٥)، هناية الوصول للهندي (٣٣٨١/٨)، منهاج  (١) انظر مثالً
الوصول للبيضاوي، مع اإلهباج (٨٠/٣)، البحر املحيط (٢٥٥/٥)، تشنيف املسامع 

.(٣١٩/٣)
(٢) تشنيف املسامع للزركيش (٣١٩/٣).

: البحر املحيط (٢٥٨/٥)، تشنيف املسامع (٣٢١/٣). (٣) انظر مثالً
(٤) البحر املحيط (٢٥٨/٥).

(٥) املرجع السابق.
(٦) ثبت أنه  سها وسجد للسهو يف أحاديث عدة، من أشهرها ما رواه أبو هريرة  قال: 
ولكن  هريرة،  أبو  سامها  قد  سريين  ابن  العيش-قال  صاليت   إحد اهللا  رسول  بنا  صىل 
نسيت أنا-، قال: فصىل بنا ركعتني ثم سلم، فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد فاتكأ 
عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى عىل اليرس، وشبك بني أصابعه، ووضع خده 
األيمن عىل ظهر كفه اليرس، وخرجت الرسعان من أبواب املسجد. فقالوا: قرصت 
الصالة. ويف القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلامه، ويف القوم رجل يف يديه طول يقال له 
ذو اليدين، قال: يا رسول اهللا أنسيت أم قرصت الصالة؟ قال : مل أنس ومل تقرص،= 
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أن  روي  كام  آخر،  يشء  منه  ويكون  غريه،  من  يكون  أن  وإما  السهو، 
جم(١)»(٢). ماعزاً زنى فرُ

قال الزركيش: «وهذا مما أمهله أكثر األصوليني»(٣).
والتنبيه  اإليامء  مسلك  دالالت  من  ظهر-  عندهم -فيام  هو  قلت: 

الذي سبق الكالم عنه(٤).

=فقال: أكام يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصىل ما ترك، ثم سلم ثم كرب وسجد 
صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  وكرب...احلديث)  رأسه  رفع  ثم  أطول،  أو  سجوده  مثل 
رقم  حديث   ،(١٤٠/١) وغريه،  املسجد  يف  األصابع  تشبيك  باب  الصالة،  كتاب  يف 
(٤٨٢)، ومسلم يف صحيحه يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو يف الصالة 

والسجود له، (٤٠٣/١)، حديث رقم (٥٧٣).
(١) البحر املحيط (٢٠٥/٥).

يف  الطالق  باب  الطالق،  كتاب  يف  صحيحه  يف  البخاري  رواها  ماعز   رجم  قصة   (٢)
اإلغالق واملكره والسكران واملجنون وأمرمها والغلط والنسيان يف الطالق (٢٠٧/٣)، 
حديث رقم (٥٢٧٠) و(٥٢٧١)، (٥٢٧٢) ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلدود، باب 

من اعرتف عىل نفسه بالزنا (١٣١٨/٣)، حديث رقم (١٦٩٢-١٦٩٥).
(٣) البحر املحيط (٢٠٥/٥).

التوضيح  عىل  التلويح   ،(٢٣٤/٢) احلاجب  البن  املخترص  عىل  العضد  رشح  ينظر:   (٤)
للتفتازاين (١٣٦/٢)، تيسري التحرير ألمري بادشاه (٤٠/٤).
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الفصل األول
حقيقة مسلك الدوران وأمهيته

وفيه ستة مباحث، كام يأيت:
املبحث األول: تعريف الدوران.

املبحث الثاين: مسميات الدوران.
املبحث الثالث: صور الدوران.
املبحث الرابع: أركان الدوران.

املبحث اخلامس: الفرق بني الدوران وبني ما يشبهه.
املبحث السادس: أمهية الدوران.
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املبحث األول
تعريف الدوران

تعريف الدوران لغة: الدوران مصدر مأخوذ من الفعل دار، يقال: 
.(١) دار يدور دوراً ودوراناً

قال ابن فارس: «الدال والواو والراء أصل واحد يدل عىل إحداق 
اليشء باليشء من حواليه...، ويقال: دارت هبم الدوائر أي احلاالت 

املكروهة أحدقت هبم»(٢).
اليشء  حول  طاف  إذا  دار  يقال:  اللغة:  أهل  من  واحد  غري  وقال 

وعاد إىل املوضع الذي ابتدأ منه(٣).
بذلك  وسميت  جــبــال(٤)،  هبا  تــدور  سهلة  أرض  والـــدارة: 
الستدارهتا(٥)، ودوران الفلك: تواتر حركاته، بعضها إثر بعض، من 

غري ثبوت وال استقرار(٥).
بمحل  تعلقت  كلام  أي  املسألة  دارت  قوهلم:  أيضاً  ذلك  ومن 
ص٢١٤،  الصحاح  خمتار  العرب (٢٩٦/٤)،  لسان  اللغة (٣١٠/٢)،  مقاييس  معجم   (١)
تاج العروس للزبيدي (٣٣٠/١١)، املصباح املنري للفيومي ص١٧٠، املعجم الوسيط 

.(٣٠٢/١)
(٢) معجم مقاييس اللغة (٣١٠/٢).

(٣) لسان العرب (٢٩٦/٤)، تاج العروس (٣٣٠/١١).
(٤) معجم مقاييس اللغة (٣١١/٢)، القاموس املحيط، ص٥٠٣.

(٥) املصباح املنري للفيومي ص١٧١.
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األول،  عىل  يتوقف  ثم  إليه،  فينقل  غريه،  عىل  املحل  ثبوت  توقف 
وهكذا(١).

: تعريف الدوران اصطالحاً
كثري  مجع  ويمكن  االصطالح،  يف  للدوران  تعريفات  عدة  وردت 
نوع  التعريفات  سائر  وبني  بينه  وبعضها  واحد،  سياقٍ  ضمن  منها 
مباينة يف معنى أو أكثر من املعاين، لذا أراين حمتاجاً إىل إيراد أهم هذه 

التعريفات والتأليف بينها عىل النحو اآليت:
التعريف األول:

أن يثبت احلكم عند ثبوت وصفٍ وينتفي عند انتفائه.
وهذا تعريف الرازي يف كتابه املحصول(٢).

ومن  األصوليني(٣)،  مجهور  الدوران  عرف  التعريف  هذا  وبنحو 
أشهر ما عربوا به عن ذلك ما يأيت:

أن يوجد احلكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه(٤).
عند  وينعدم  بقوله:  التعريف  من  الثاين  الشطر  عن  بعضهم  وعرب 

عدمه(٥).
وقال بعضهم: وينعدم عند انعدامه(٦).

(١) املصباح املنري للفيومي، ص١٧١.
(٢) املحصول (٢٠٧/٥).

(٣) املرجع السابق واملراجع اآلتية، يف هوامش هذا التعريف.
(٤) غاية الوصول رشح لب األصول لألنصاري، ص١٢٦.

(٥) مفتاح الوصول البن التلمساين ص١٥٠، وهناية الوصول للهندي (٣٣٥١/٨).
(٦) رفع احلاجب البن السبكي (٣٥٠/٤)، ومجع اجلوامع له مع تشنيف املسامع (٣١١/٣)، 
للمرداوي (٣٤٣٧/٧)،  التحرير  رشح  التحبري  وانظر  اهلامع (٧٣٠/٣)،  الغيث  ومع 

اآليات البينات للعبادي (١٥٢/٤).
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وقال بعضهم: ويرتفع عند ارتفاعه(١).
وقال بعضهم: وينتفي عند انتفائه(٢).

عند  والــزوال  احلــدوث  عند  احلــدوث  هو  التربيزي:  وقــال 
الزوال(٣).

ويعدم  وصف  حدوث  عند  حكم  حيدث  أن  هو  األرموي:  وقال 
عند عدمه(٤).

وينتفي  الوصف  وجود  عند  يوجد  احلكم  «إن  األسمندي:  وقال 
عند انتفائه عادة»(٥).

وصف  يف  تركيزها  يلحظ  التعريفات  هذه  فحص  خالل  ومن 
الدوران عىل معنى الوجود عند الوجود واالنتفاء عند االنتفاء.

جانبي  يف  املصاحبة  عىل  للداللة  «عند»  لفظة:  املعرفون  آثر  وقد 
املتصاحبني  أحد  كون  عىل  داللة  ثمَّ  يكون  أن  دون  واالنتفاء  الوجود 
ألن  واحلكم،  الوصف  بني  املناسبة  وجود  يتوهم  لئال  لآلخر،  علة 

(١) البحر املحيط للزركيش (٢٤٣/٥).
(٢) تشنيف املسامع (٧١١٣/٣)، الغيث اهلامع (٣١٣/٣).

(٣) انظر: نفائس األصول للقرايف (٣٣٤٦/٨).
أمني  الشافعي،  التربيزي  الداراين  عيل  بن  إسامعيل  بن  مظفر  اخلري  أبو  والتربيزي:هو 
يف  اخلطيب  ابن  حمصول  تنقيح  كتبه:  من  العبادة،  كثري  زاهداً  أصولياً  فقيهاً  كان  الدين، 
أصول الفقه، واملخترص، وسمط الفوائد يف الفقه، تويف سنة ٦٢١ه. ترمجته يف: طبقات 

الشافعية الكرب البن السبكي (١٥٦/٥)،طبقات الشافعية لإلسنوي (١٥١/١).
(٤) احلاصل (٨٩٦/٢).

(٥) بذل النظر، ص٦٢٢.
واألسمندي: هو أبو الفتح حممد بن عبداحلميد األسمندي احلنفي،وقد اُختلف يف اسمه 
واسم أبيه وكنيته، كان فقيهاً ومناظراً بارعاً، من كتبه: بذل النظر يف األصول، واهلداية 
 ،(٧٤/٢) املضية  اجلواهر  يف:  ترمجته  ذلك.  غري  وقيل  ٥٥٢هـ،  سنة  تويف  الكالم،  يف 

والنجوم الزاهرة (٣٧٩/٥).
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الكالم يف هذا املسلك حيث جترد الوصف عن املناسبة، فإن الوصف 
إن كان مناسباً كان من قبيل مسلك املناسبة دون مسلك الدوران(١).

االعرتاض عىل هذا التعريف وما يف معناه:
اعرتض بعض العلامء عىل هذا التعريف بأنه غري مانع؛ ألنه يصدق 
عىل املتضايفني(٢) كاألبوة والبنوة، فإن احلد شامل هلام، مع أن الثبوت 
فيهام ليس من الدوران يف يشء، وذلك ألن الدوران يفيد العلية، وأحد 
املتضايفني ليس علة لآلخر؛ ألن العلة البد أن تكون متقدمة عىل املعلول، 
وهذا ال يتوافر يف املتضايفني، فإنه ال سبق ألحدمها عىل اآلخر، بل إن 

كالً منهام حيدث مع اآلخر، وهلذا فإن التعريف غري مانع(٣).
اجلواب عنه:

أجاب بعض من رجح هذا التعريف عىل ما سبق بعدم التسليم بام 
تفاد العلية منهام، لقيام املانع، وهو  سْ املتضامنني ال تُ كر، وذلك ألن  ذُ
كوهنام متضايفني، ومعلوم أن الدوران يفيد العلية برشط عدم املانع، 

واملعية يف املتضايفني مانعة من التعليل حتى لو حصل الدوران(٤).
كام أن العلية مع املعية ال تعقل؛ ألن العلة جيب أن تكون سابقة عىل 

املعلول يف التعقل، واملعلول مرتب عليها(٥).
(١) انظر: تشنيف املسامع (٣١١/٣)، الغيث اهلامع (٧٣٠/٣).

به،  اآلخر  لتعلق  سبباً  منهام  واحد  كل  تعلق  يكون  بحيث  الشيئني  كون  هو  املتضايفان:   (٢)
معنيني،  بني  النسبة  هو:  وقيل  اآلخر،  تصور  عىل  موقوفاً  منهام  واحد  كل  تصور  وكون 
وأصول  املعرفة  الضوابط  انظر  والبنوة.  كاألبوة  اآلخر،  بإدراك  مرتبط  منهام  كل  إدراك 

االستدالل واملناظرة لعبدالرمحن حسن امليداين ص٥٨.
يف  العلة  مباحث  ص٣٥٥،  العقول  نرباس   ،(٩٢/٣) لإلسنوي  السول  هناية  انظر:   (٣)

القياس عند األصوليني للسعدي ص٤٧٣.
(٤) املراجع السابقة، الصفحات نفسها.

(٥) هناية السول (٩٢/٣)، نرباس العقول ص٣٥٥.
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التعريف الثاين:
أن حيدث احلكم بحدوث الوصف وينعدم بعدمه.

إليه  سبقه  وقد  البيضاوي(١)،  عن  التعريف  هذا  نقل  اشتهر  وقد 
األلفاظ،  يف  يسري  اختالف  مع  آخرون  عليه  وتبعه  العلامء،  من  مجاعة 

ومن ذلك:
احلكم  يوجد  أن  «هو  بقوله:  الدوارن  السمعاين  ابن  به  عرف  ما 

بوجود العلة ويعدم بعدمها»(٢).
وقال القايض أبو يعىل، وابن قدامة: «هو أن يوجد احلكم بوجود 

معنى ويعدم لعدمه»(٣).
ويزول  وصف  لوجود  احلكم  يوجد  أن  «هو  اخلطاب:  أبو  وقال 

لزواله»(٤).
وقال الطويف(٥) وابن اللحام(٦): «هو وجود احلكم بوجود الوصف 

املدعى علة وعدمه بعدمه».
االعرتاض عىل هذا التعريف وما يف معناه:

اعرتض بعض العلامء عىل هذا التعريف باعرتاضني، كام يأيت:
احلكم  «حيدث  قوله:  يف  بالباء  التعبري  أن  األول:  االعــرتاض 
بحدوث... وينعدم بعدمه» يف تعريف البيضاوي، وقول ابن السمعاين 
يف  االجتاه  هذا  أصحاب  به  عربّ  مما  ذلك  ونحو  و«بعدمها»  «بوجود» 

(١) منهاج الوصول للبيضاوي، مع اإلهباج (٢٣٧٥/٦)، وهناية السول (٨٨/٣).
(٢) قواطع األدلة (٢٢٤/٤).

(٣) العدة (١٤٣٢/٥)، روضة الناظر (٨٥٩/٣).
(٤) التمهيد (٢٤/٤).

(٥) رشح خمترص الروضة (٤١٢/٣).
(٦) خمترص ابن اللحام، مع رشحه للشثري ص٦٣٠.
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تعريف الدوران، إن التعبري بذلك يوهم املناسبة بني الوصف واحلكم، 
والكالم هنا يف الدوران إنام هو يف الدوران املجرد عن املناسبة(١).

عىل  مل  حتُ هنا  الباء  بأن  ذلك  عن  بعضهم  أجاب  عنه:  اجلواب 
املصاحبة(٢)، وعىل هذا فال فرق بني تعريف هؤالء وتعريف اجلمهور 

د عليه ما يرد عىل سابقه من اعرتاض. السابق، وحينئذٍ يرِ
عىل  تدل  معناه  يف  وما  التعريف  هذا  يف  الباء  أن  الثاين:  االعرتاض 
والعدم،  للحدوث  علة  الوصف  يكون  أن  يقتيض  وهذا  التعليل، 
كان  إذا  فإنه  احلكم(٣)؟  لثبوت  الوصف  علية  عىل  به  يستدل  فكيف 
األمر كذلك فال معنى لكون الدوران من أدلة العلية، ألنه ال يتحقق 

الدوران أصالً إال إذا حتقق كون الوصف علة(٤).
اجلواب عنه: كاجلواب عن سابقه، وذلك بحمل الباء يف التعريف 
من  سابقه  عىل  يرد  ما  عليه  فريد  وحينئذٍ  التعليل،  ال  املصاحبة  عىل 

اعرتاض، وجياب عنه بام أجابوا.
التعريف الثالث:

وجود احلكم مع وجود العلة وعدمه مع عدمها:
البغدادي(٦)،  الدين  وصفي  الغرناطي(٥)،  جزي  ابن  تعريف  وهو 
والقوادح  اجلوزي،  البن  واإليضاح(٨)  للرازي،  املعامل(٧)  يف  ونحوه 

(١) هناية السول (٩٢/٣)، نرباس العقول ص٣٥٥.
(٢) انظر املرجعني السابقني.

(٣) اإلهباج البن السبكي (٢٣٧٥/٦)، هناية السول لإلسنوي (٩٢/٣).
(٤) نرباس العقول ص٣٥٥.

(٥) تقريب الوصول ص٣٦٦.
(٦) قواعد األصول ومعاقد الفصول ص٩٢.

(٧) املعامل، مع رشحه البن التلمساين (٣٢٩/٣).
(٨) اإليضاح البن اجلوزي ص٤١.
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اجلدلية(١) ألثري الدين األهبري(٢).
ثبوت  مع  احلكم  ثبوت  اقرتان  «هو  فقال:  بنحوه،  القرايف  وعربّ 

الوصف وعدمه مع عدمه»(٣).
األول  التعريف  منحى  ينحى  معناه  يف  وما  التعريف  وهذا  قلت: 
معنى «عند»  هو  هنا  بـ «مع»  مرادهم  إن  حيث  اجلمهور،  ذكره  الذي 

التي عرب هبا اجلمهور.
فيعرتض عليه بام اعرتض به عىل التعريف األول.

التعريف الرابع:
: ترتب حكم عىل وصف وجوداً وعدماً

ونحوه  والفتوحي(٦)،  واألصفهاين(٥)،  مفلح(٤)،  ابن  تعريف  وهو 
البن نجيم(٧) وابن عبدالشكور(٨).

قال األصفهاين يف بيان معناه: «أي يلزم من وجود الوصف وجود 
احلكم ومن عدم الوصف عدم احلكم»(٩).

(١) ص١٣٩.
كان  السمرقندي،  األهبري  املفضل  بن  عمر  بن  املفضل  هو  األهبــري:  الدين  أثري   (٢)
تويف  املنطق،  يف  ورسالة  احلكمة،  هداية  اجلدلية،  القوادح  كتبه:  من  جدلياً،  منطقياً 
 (٩٧،٢٠٦،٤٩٤/١) الظنون  كشف  يف:  ترمجته  ذلك.  غري  وقيل  سنة٦٦٣هـ، 

و(٩٥٣،١٦١٦،٢٠٢٨/٢)، هدية العارفني (٤٦٩/٢)
(٣) تنقيح الفصول ص٣٩٦.

(٤) أصول الفقه البن مفلح (١٢٩٧/٣).
(٥) بيان املخترص (١٣٥/٣).

(٦) رشح الكوكب املنري (١٩٢/٤).
(٧) فتح الغفار ص٣٧٥.

(٨) مسلم الثبوت (٣٠٢/٢).
(٩) بيان املخترص لألصفهاين (١٣٥/٣).



 ٤٢

ض به عىل التعريف األول. ويعرتض عليه بام اعرتُ
التعريف اخلامس:

والوصف  عدم،  كلام  ويعدم  الوصف،  وجد  كلام  احلكم  يوجد  أن 
املذكور، ذو مناسبة ظاهر مع احلكم أو مناسبة حمتملة.

ذكر ذلك صاحب نرش البنود(١) وصاحب مراقي السعود(٢).
بكونه  الوصف  تقييد  أصحابه  زاد  لكن  كسابقه،  التعريف  وهذا 
يناسب احلكم مناسبة ظاهرة، أو حمتملة، وهم هبذا قد وقعوا يف اخللط بني 
الدوران واملناسبة، فكان تعريفهم غري مانع، وسيأيت يف حترير حمل النزاع 
يف حجية الدوران أن حمل النزاع إنام هو يف الوصف املجرد عن املناسبة؛ 

ألنه إذا كان ثمَّ مناسبة كان ذلك نقالً للكالم إىل مسلك املناسبة.
التعريف السادس:

هو وجود احلكم يف كل صورة مع وجود الوصف.
وهذا نقله الكراماستي(٣) عن بعض العلامء، ونلحظ اقتصارهم يف 
معنى الدوران عىل جانب الوجود عند الوجود (الطرد)، وعدم ذكر 
جانب العدم عند العدم (العكس)، وعليه فلم يكتمل ركنا الدوران، 
أركان  من  مهم  بركن  خمالً  التعريف  فيكون  والعكس،  الطرد  ومها 

الدوران، وهو املتعلق باجلانب العدمي للحكم والوصف.
(١) نرش البنود (١٩٤/٢-١٩٥).

(٢) مراقي السعود ص٣٦٢.
(٣) انظر: الوجيز للكراماستي ص١٨٥.

والكراماستي: هو يوسف بن حسني الكراماستي أو الكرماستي، فقيه حنفي، من قضاة 
يف  الوصول  وزبدة  األصول،  يف  الوجيز  كتبه:  من  األصول،  يف  وبرع  العثامنية،  الدولة 
. ترمجته يف: الفوائد البهية ص٢٢٧، وشذرات  أصول الدين، تويف سنة: ٨٩٩هـ تقريباً

الذهب (٣٦٥/٧).



٤٣ 

التعريف السابع:
وجوداً  معها  يدور  ولكن  للحكم،  مناسبة  غري  أمارة  توجد  أن 

. وهذا تعريف الزركيش يف سالسل الذهب(١). وعدماً
وهذا التعريف يشمل أمرين:

األول: أن الوصف الدائر مع احلكم، الذي سامه أمارة(٢)، وصفٌ 
من  املراد  حترير  يف  العلامء  من  كثري  عليه  نصَّ  ما  وهذا  مناسب،  غري 
حكم  يف  النزاع  حمل  حترير  يف  سيأيت  كام  حجيته،  يف  املختلف  الدوران 

الدوران(٣).
الثاين: أن احلكم يوجد مع وجود هذا الوصف ويعدم مع عدمه، 

وهذه هي صورة الدوران حمل البحث.
ومن خالل ما سبق إيراده من تعريفات يرتجح يل تعريف الدوران 

. بأنه: ترتب حكم عىل وصف غري مناسب وجوداً وعدماً
فهو يوضح معنى الدوران بني احلكم والوصف يف جانبي الوجود 
والعدم، وخيرج ما ليس من حمل النزاع من األوصاف، وهو الوصف 

املناسب.
وجيعل الوصف املدار هنا عاماً لكل وصف، وليس جمرد أمارة كام 

ذكر الزركيش.

(١) انظر: سالسل الذهب ص٣٨٧.
(٢) وذلك عىل مذهب أكثر األشاعرة من أن العلل أمارات وعالمات عىل احلكم، وأن التأثري 

عندها ال هبا. ينظر: سلم الوصول للمطيعي رشح هناية السول لإلسنوي (١٢١/٤).
(٣) انظر ص٦١ من هذا البحث.



 ٤٤

املبحث الثاين
مسميات الدوران

عىل  حكم  ترتب  عىل  الدوران  مسمى  العلامء(١)  من  كثري  أطلق 
. وصف غري مناسب وجوداً وعدماً

احلاجب(٥)  وابن  واآلمدي(٤)  برهان(٣)،  وابن  اجلويني(٢)  وسامه 
 ،(٨٥٢/٢) للسمرقندي  األصــول  ميزان   ،(١٧٦/٢) الرسخيس  أصول  انظر:   (١)
الوصول  مفتاح  التلمساين (٣٢٩/٢)،  برشح  له  املعامل  للرازي (٢٠٧/٥)،  املحصول 
الروضة  خمترص  رشح  ص١٨٦،  اجلوزي  البن  اإليضاح  ص١٥٠،  التلمساين  البن 
للقرايف  األصول  نفائس   ،(٣٣٥١/٨) للهندي  الوصول  هناية   ،(٤١٢/٣) للطويف 
مع  للبيضاوي  الوصول  منهاج   ،(١٣٥/٣) لألصفهاين  املخترص  بيان   ،(٣٣٤٦/٨)
الفصول  ومعاقد  األصول  قواعد   ،(٨٨/٣) السول  وهناية   ،(٢٣٧٤/٦) اإلهباج 
للبغدادي ص٩٢، كشف األرسار للبخاري (٣٦٥/٣)، رشح العضد عىل خمترص ابن 
احلاجب (٢٤٥/٢)، رفع احلاجب البن السبكي (٣٥٠/٤)، البحر املحيط للزركيش 
(٢٤٢٤/٥)، سالسل الذهب له ص٣٨٧، خمترص ابن اللحام برشح الشثري ص٦٣٠، 
الغيث اهلامع للعراقي (٧٣٠/٣)، التحقيقات يف رشح الورقات البن قاوان ص٥٤٥، 
الوجيز للكراماستي ص١٨٥، رشح مجع اجلوامع للمحيل مع اآليات البينات للعبادي 
للمرداوي (٣٤٣٧/٧)، تيسري التحرير (٤٩/٤)، مسلم الثبوت  (١٥٢/٤)، التحبري 
(٣٠٢/٢)، رشح الكوكب املنري (١٩١/٤)، غاية الوصول لألنصاري ص١٢٦، نرش 

البنود (١٩٤/٢)، مراقي السعود ص٣٦٢.
(٢) الربهان (٥٤٦/٢).

(٣) الوصول إىل األصول (٢٩٩/٢).
(٤) اإلحكام يف أصول األحكام (٢٩٩/٣).

وبيان   ،(٢٤٥/٢) العضد  رشح  مع  وخمترصه  ص١٨٥،  له  واألمل  الوصول  منتهى   (٥)
املخترص (١٣٥/٣).



٤٥ 

وغريهم(١) الطرد والعكس، لكونه بمعناه، كام سامه بعضهم(٢) باالطراد 
واالنعكاس.

األسمندي(٤)  سامه  كام  والوجود،  بالسلب  اخلطاب(٣)  أبو  وسامه 
باملالزمة بني احلكم والوصف، وأطلق عليه الشريازي(٥) والباجي(٦) 

اسم اجلريان، وذكر ذلك الزركيش(٧) عن األقدمني.
بعض  عليه  وأطلق  بالتأثري،  وغريه(٩)  يعىل(٨)  أبو  القايض  سامه  كام 
وجود  هو  االطراد  جعل  وبعضهم(١١)  االطراد،  مسمى  احلنفية(١٠) 
عند  والعدم  الوجود  عند  الوجود  أما  الوصف،  وجود  عند  احلكم 

العدم فسموه بالدوران املطلق أو الدوران الوجودي والعدمي(١٢).
(١) انظر: املستصفى (٣٠٧/٢)، اإليضاح البن اجلوزي ص٤١، ١٨٦، هناية الوصول لبديع 
األصول  نفائس   ،(٤٠١/٦) لألصفهاين  املحصول  عن  الكاشف   ،(٦٣٤/٢) النظام 
(٣٣٤٦/٨)، املسودة ص٤٢٧، أصول الفقه البن مفلح (٧٩٥/٣)، هناية السول (٨٨/٣)، 
اإلهباج (٢٤٢/٥)، سالسل الذهب ص٣٨٧، التحقيقات يف رشح الورقات ص٥٤٥، 

التحبري رشح التحرير للمرداوي (٣٤٣٧/٧)، فتح الغفار البن نجيم ص٣٧٥.
 ،(٢٣٠/٤) السمعاين  البن  األدلة  قواطع  ص٢٦٦،  للغزايل  الغليل  شفاء  انظر:   (٢)

التحقيقات البن قاوان ص٥٤٥.
(٣) التمهيد أليب اخلطاب (٢٤/٤).

(٤) بذل النظر ص٦٢٠.
(٥) التبرصة ص٤٦٠.

(٦) إحكام الفصول للباجي ص٦٤٩، ٦٥٠.
(٧) البحر املحيط (٢٤٢/٥).

(٨) العدة (١٤٣٢/٥).
(٩) انظر: قواطع األدلة البن السمعاين (٢٢٤/٤)، رشح اللمع للشريازي (٨٥٨/٢).

(١٠) انظر: كشف األرسار للنسفي (٢٦٢/٢)، الوايف يف أصول الفقه حلسام الدين السغناقي 
(١٣٧٠/٣)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٥/٣).

للهنـدي  الوصـول  هنايـة   ،(١٣٧٠/٣) السـغناقي  الديـن  حلسـام  الـوايف  انظـر:   (١١)
.(٣٣٥١/٨)

(١٢) انظر: الوايف حلسام الدين السغناقي (١٣٧٠/٣)، هناية الوصول للهندي (٣٣٥١/٨)، 
كشف األرسار للبخاري (٣٦٥/٣).



 ٤٦

املبحث الثالث
صور الدوران

وقد  واحدة،  صورة  يف  يكون  قد  الدوران  أن  العلامء  من  كثري  ذكر 
أمثلة  مع  منهام،  كلٍ  من  املراد  سأبني  ييل  وفيام  صورتني،  يف  يكون 

توضح ذلك.
: الدوران يف صورة واحدة. أوالً

وهو أن يكون وجود احلكم عند وجود الوصف، وعدمه عند عدمه 
يف حملٍ واحد(١).

ومن أمثلة ذلك ما يأيت:
عصري العنب: قبل أن يصري مسكراً حالل باإلمجاع، فلام صار . ١

مسكراً صار حراماً باإلمجاع، فلام زال عنه وصف اإلسكار بأن 
صار خالً صار حالالً مرة أخر، فدلّ هذا عىل أن العلة هي 

.(٢) السكر؛ ألن احلكم دار عليها وجوداً أو عدماً
(١) انظر: اإليضاح البن اجلوزي ص١٨٦.

قواطع   ،(٨٥٨/٢) للشريازي  اللمع  رشح   ،(١٤٣١/٥) يعىل  أليب  العدة  انظر:   (٢)
املحصول   ،(٢٤/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد   ،(٢٣١  ،٢٢٤/٤) السمعاين  البن  األدلة 
للرازي (٢٠٧/٥)، الوصول إىل األصول البن برهان (٣٠٠/٢)، روضة الناظر البن 
للهندي  الوصول  هناية   ،(٤١٣/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح   ،(٨٦٠/٣) قدامة 
(٣٣٥١/٨)، احلاصل لآلموري (٨٩٦/٢)، اإليضاح البن اجلوزي ص١٨٧، مفتاح= 



٤٧ 

فلو . ٢ حده،  كمل  أعتق  فإذا  العبد،  حق  يف  احلد  بتنصيف  كم  حيُ
اسرتق بعد احلرية، مثل أن يكون نرصانياً فينقض العهد ويلحق 
بدار احلرب، ثم يسبيه املسلمون فيسرتقونه، فإنه ينتصف احلد 
عليه، فدل هذا عىل أن علة تنصيف احلد يف حقه هي الرق؛ ألن 

.(١) احلكم دار عليها وجوداً وعدماً
بقياسهام . ٣ واخلنزير  الكلب  عني  طهارة  عىل  املالكية(٢)  احتجاج 

عىل الشاة بجامع احلياة يف كل، وذلك بقوهلم يف بيان أن احلياة 
علة الطهارة: الشاة إذا ماتت ويف بطنها جنني حي حكمنا عىل 
دار  فقد  بالطهارة،  اجلنني  ذلك  وعىل  بالنجاسة،  أجزائها  مجيع 
وجدت  فإذا  وعدماً،  وجوداً  احلياة  مع  الطهارة  وهو  احلكم 
احلياة  عدمت  وإذا  الطهارة،  وجدت  احلي  اجلنني  يف  كام  احلياة 
كام يف الشاة امليتة، ويف بطنها جنني حي وجدت النجاسة فيها 
ألن  احلياة؛  هي  الطهارة  علة  أن  عىل  هذا  فدل  جنينها،  دون 

.(٣) احلكم دار عليها وجوداً وعدماً
احلَب جيري فيه الربا ما دام حباً مطعوماً، ويزول عنه هذا احلكم . ٤

، فال ربا فيه.  (٤)؛ ألنه غري مطعوم حينئذٍ إذا زرع وصار قصيالً
=الوصول للتلمساين ص١٥٠، رشح تنقيح الفصول للقرايف ص٣٩٦، املحصول البن 
العريب ص١٢٨، هناية السول (٩١/٣)، اإلهباج اللسبكي (٢٣٧٦/٦)، تشنيف السامع 

(٣١١/٣)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٨/٧)، إرشاد الفحول ص٢٢١.
(١) انظر: العدة أليب يعىل (١٤٣٢/٥-١٤٣٣)، قواطع األدلة البن السمعاين (٢٢٤/٤)، 

التمهيد أليب اخلطاب (٢٤/٤).
(٢) انظر:مفتاح الوصول البن التلمساين ص١٥٠.

البن  األصول  إىل  الوصول   ،(١٤٣٣/٥) يعىل  أليب  العدة  األمثلة:  من  املزيد  انظر   (٣)
برهان (٣٠٠/٢)، بيان املخترص لألصفهاين (١٣٦/٣)، تقريب الوصول البن جزي 

الغرناطي ص٣٦٧.
املحيط=  القاموس  انظر  أخرض.  الزرع  من  وانفصل  قطع  أي  اقتُصل  ما  هو  القصيل:   (٤)



 ٤٨

فإذا عقد احلَب فيه صار مطعوماً، وعاد إليه احلكم، وهو كونه 
. ربوياً

احلكم  وجد  ألنه  الطعم؛  هي  فيه  الربا  علة  أن  عىل  ذلك  فدل 
بوجودها وانتفى بانتفائها(١).
: الدوران يف صورتني: ثانياً

وعدم  حمل،  يف  الوصف  وجود  عند  احلكم  وجود  يكون  أن  وهو 
احلكم عند عدم الوصف يف حمل آخر(٢).

ومن أمثلة ذلك ما يأيت:
معها . ١ يدور  والنقدية  نقداً،  لكونه  الزكاة  فيه  جتب  املباح  احليل 

والعبيد  الثياب  نحو  يف  وعدماً  املسكوك،  يف  وجوداً  الوجوب 
والدواب.

الوصف،  وجود  عند  الزكاة  وجوب  وهو  احلكم،  وجد  فهنا 
وهو النقدية يف املسكوك، وعدم احلكم، فلم جتب الزكاة عند 
أو  العبيد  أو  الثياب  يف  النقدية  وهو  الوصف،  وجود  عدم 
والعبيد  الثياب  غري  فاملسكوك  متغايران،  واملحالن  الدواب، 

والدواب(٣).
٢ . ، مكيالً لكونه  متفاضالً  بجنسه  بيعه  يف  الربا  جيري  اجلص 

=ص١٣٥٤، املعجم الوسيط (٧٤٠/٢).
ص٣٥٥،  منون  لعيسى  العقول  نرباس   ،(٢٣٧٦/٦) السبكي  البن  اإلهباج  انظر:   (١)

مباحث العلة يف القياس عند األصوليني للسعدي، ص٤٧٥.
(٢) انظر: اإليضاح البن اجلوزي ص١٨٦.

(٣) انظر: رشح تنقيح الفصول للقرايف ص٣٩٦، رشح خمترص الروضة للطويف (٤١٣/٣)، 
البنود  نرش   ،(٢٣٧٦/٦) للسبكي  اإلهباج   ،(٣٣٥١/٨) للهندي  الوصول  هناية 

(١٩٥/٢)، مراقي السعود ص٣٦٤.



٤٩ 

والكيل علة يدور معها حتريم التفاضل وجوداً يف الرب والشعري 
ونحومها، وعدماً يف نحو الثياب والعبيد.

الوصف،  وجود  عند  التفاضل  حتريم  وهو  احلكم،  وجد  فهنا 
وهو الكيل يف الرب والشعري ونحومها، وعدم احلكم، فلم حيرم 
الثياب  يف  الكيل  وهو  الوصف،  وجود  عدم  عند  التفاضل 
واملحالن  فيها،  الربا  حتريم  جير  مل  مكيلة  تكن  مل  فلام  والعبيد، 

متغايران، فالرب والشعري غري الثياب والعبيد(١).
قلت: فهاتان صورتا الدوران عند العلامء، لكن هاتني الصورتني ليستا 
سواءً يف القوة، فالصورة األوىل أقو من الثانية عند من ير االحتجاج 
بالدوران يف إفادة العلية، بل ير بعض أولئك فساد الصورة الثانية من 

صور الدوران وعدم صحة االحتجاج هبا يف إفادة العلية كالغزايل(٢).
وهذا املعنى قد أكد عليه مجاعة من األصوليني(٣).

يقول الطويف: «لكن الدوران يف صورة أقو منه يف صورتني عىل 
.(٤)« ما هو مدرك رضورة أو نظراً ظاهراً

وإنام  األول،  دون  وهو  صورتني،  يف  يقع  «وقد  القرايف:  ويقول 
يف  ثبوته  بعد  احلكم  انتفاء  ألن  هذه؛  عىل  األوىل  الصورة  رجحت 
وإال  الصورة  تلك  يف  يقتضيه  ما  معه  يبق  مل  أنه  يقتيض  املعنية  الصورة 
لثبت فيها، أما إذا انتفى من صورة أخر غري صورة الثبوت أمكن أن 

يقال: إن موجب احلكم غري الوصف املدعى علة.
البن  املعامل  رشح  األمثلة:  من  ملزيد  وانظر  ص١٨٦.  اجلوزي  البن  اإليضاح  انظر:   (١)

التلمساين (٣٣٦/٢)، البحر املحيط للزركيش (٢٤٣/٥).
(٢) شفاء الغليل ص٢٦٨.

(٣) انظر: رشح خمترص الروضة للطويف (٤١٣/٣)، رشح تنقيح الفصول للقرايف ص٣٩٦، 
التحبري للمرداوي (٣٤٣٨/٧)، رشح الكوكب املنري للفتوحي (١٩٢/٤).

(٤) رشح خمترص الروضة (٤١٣/٣).



 ٥٠

احلكم  لثبت  انتفاؤه-  رِض  فُ -لو  الوصف  من  ذكرمتوه  ما  وأما 
الصورة  بخالف  غريه،  اعتباره  عدم  تعني  فام  اآلخر،  الوصف  بذلك 

الواحدة»(١).

(١) رشح تنقيح الفصول، ص ٣٩٦.



٥١ 

املبحث الرابع
أركان الدوران

للدوران ركنان أساسيان يستلزمهام، ومها(١):
املدار:

وهو الوصف املدعى عليته.
الدائر:

وهو احلكم املدعى معلوليته.

هناية  السبكي (٢٣٧٥/٦)،  البن  اإلهباج  للبخاري (٣٦٦/٣)،  األرسار  كشف  انظر:   (١)
للمرداوي  التحبري   ،(٧٣١/٣) للعراقي  اهلامع  الغيث   ،(٩١/٣) لإلسنوي  السول 

(٣٤٣٧/٧)، غاية الوصول لزكريا األنصاري ص١٢٦، نرباس العقول ص٣٥٥. 



 ٥٢

املبحث اخلامس
الفرق بني الدوران وبني ما يشبهه

وفيه مطلبان، كام يأيت:
املطلب األول

الفرق بني الدوران وبني الطرد
كر  وذُ الطرد،  العلامء  هبا  عرّف  التي  التعريفات  بعض  ذكر  سبق 
عند  احلكم  وجود  بأنه:  الطرد  تعريف  هو  أرجحها  أن  أيضاً  هناك 

وجود الوصف الذي ليس بمناسب وال شبهي(١).
كام سبق أيضاً أن ذكرت أن بعض العلامء عرّف الدوران بأنه وجود 

احلكم يف كل صورة مع وجود الوصف(٢).
الوصف،  وجود  عند  احلكم  وجود  معنى  عىل  الدوران  فقرصوا 

وهو املعنى املشهور للطرد.
وهلذا أطلق بعض احلنفية(٣) مسمى االطراد عىل الدوران رصاحة.

(١) انظر: ص٣٠ من هذا البحث.
(٢) انظر: الوجيز للكراماستي ص١٨٥.

(٣) انظر: كشف األرسار للنسفي (٢٦٢/٢)، الوايف حلسام الدين السغناقي (١٣٧٠/٣)، 
كشف األرسار للبخاري (٣٦٥/٣).



٥٣ 

يف  عنه  فعربَّ  الــدوران،  أقسام  من  الطرد  جعل  من  العلامء  ومن 
االستعامل بالدوران(١).

التفرقة  ندرك  أنا  مع  األسامء،  يف  مشاحة  «وال  اجلوزي:  ابن  قال 
(أي  وهذا  وعدماً،  وجوداً  املقارنة  عن  عبارة  الدوران  فإن  بينهام، 

الطرد) مقارن يف الوجود دون العدم»(٢).
قلت: وهبذا الفرق الذي ذكره ابن اجلوزي قال أكثر العلامء(٣)، وهو 

الذي يناسب املعنى اللغوي للمصطلحني.
وعليه: فالفرق بني الدوران والطرد أن الدوران يتناول وجود احلكم 
عند وجود الوصف وانتفاء احلكم عند انتفاء الوصف، فيشمل جانبي 
الوجود والعدم بني احلكم والوصف، أما الطرد أو االطراد فيختص 
بجانب الوجود فقط، فيتناول وجود احلكم عند وجود الوصف فقط، 
دون أن يكون له عالقة بجانب العدم، فال يتناول معناه انتفاء احلكم 

عند انتفاء الوصف.
املطلب الثاين

الفرق بني الدوران وشهادة األصول
اختلف العلامء يف املراد بشهادة األصول، وأقرب ما قيل يف املراد هبا 
هو: أن يكون للحكم املعلل أصل معني أو أكثر من نوعه، يوجد فيه 

جنس الوصف أو نوعه، يشهد عىل صحته طرداً وعكساً (٤).
(١)(٢) اإليضاح البن اجلوزي، ص١٩٣.

(٣) انظر: نفائس األصول للقرايف (٣٣٤٤/٨)، البحر املحيط للزركيش (٢٤٨/٥)، مباحث 
العلة يف القياس عند األصوليني للسعدي، ص٤٩٣.

(٤) انظر: رشح اللمع للشريازي (٨٦٠/٢)، شفاء الغليل للغزايل، ص١٨٩، التلويح عىل 
التوضيح للتفتازاين (١١٣/٢)، تيسري التحرير (٣١٦/٣-٣١٧).



 ٥٤

ومن أمثلة ذلك ما يأيت:
احتجاج بعض العلامء عىل عدم وجوب الزكاة يف إناث اخليل . ١

بقوهلم: ال جتب الزكاة يف ذكور اخليل، فكذا ال زكاة يف إناثها 
بشهادة األصول، وذلك لشهادة األصول بالتسوية بني الذكور 
واإلناث يف سائر السوائم يف الزكاة وجوباً وسقوطاً، فإن اإلبل 
يف  وجتب  انفردت،  إذا  ذكورها  يف  الزكاة  جتب  والغنم  والبقر 
جتب  فال  واحلمري  البغال  أما  اجتمعت،  إذا  وإناثها  ذكورها 
الزكاة يف ذكورها إذا انفردت وال جتب يف ذكورها وإناثها إذا 

اجتمعت(١).
احتجاج بعض العلامء عىل عدم نقض الوضوء من القهقهة يف . ٢

الصالة وأن ما ال ينقض الطهر خارج الصالة ال ينقضه داخل 
بالتسوية  تشهد  األصول  أن  وذلك  األصول،  بشهادة  الصالة 
نقض  ما  فإن  املعنى،  هذا  يف  وخارجها  الصالة  داخل  بني 
وما  كلها،  كاألحداث  داخلها  نقض  الصالة  خارج  الوضوء 
كالكالم  داخلها  ينقض  ال  الصالة  خارج  الوضوء  ينقض  ال 

واحلركة ونحو ذلك(٢).
وقد اختلف العلامء يف كون شهادة األصول طريقاً صحيحاً إلثبات 

العلل عىل قولني(٣):
وهو  العلل،  إلثبات  صحيحاً  طريقاً  جعلها  صحة  األول:  القول 
(١) انظر: العدة أليب يعىل (١٤٣٥/٥)، رشح اللمع (٨٦٢/٢)، قواطع األدلة (١٢٥/٤)، 
خمترص  رشح   ،(٨٦٢/٣) قدامة  البن  الناظر  روضة   ،(٢٧/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد 
 ،(١٢٩٩/٣) مفلح  البن  الفقه  أصول  ص٤٩،  املسودة   ،(٤١٧/٣) للطويف  الروضة 

تيسري التحرير (٣١٧/٣)، التحبري للمرداوي (٣٤٤٢/٧).
(٢) انظر: الفقيه واملتفقه للبغدادي (٢١٤/١)، رشح اللمع للشريازي (٨٦١/٢).

(٣) انظر: املراجع السابقة يف اهلامشني السابقني، الصفحات نفسها.



٥٥ 

قول بعض الشافعية، كاخلطيب البغدادي(١)، والشريازي(٢)، واختاره 
أبو يعىل من احلنابلة(٣).

أحد  وهو  العلل،  إلثبات  طريقاً  جعلها  صحة  عدم  الثاين:  القول 
الوجهني عند الشافعية، وقول مجع من أهل العلم غريهم.

طريقاً  األصول  شهادة  جعل  صحة   ير ممن  مجاعة  استدل  وقد 
إلثبات العلل بشبهها بالدوران(٤).

ووجه الشبه بني الدوران وشهادة األصول هو: وجود صورة الثبوت 
عند الثبوت، والعدم عند العدم يف كل منهام من حيث اجلملة.

ثبوت  أو  وجود  صورة  فيه  الدوران  أن  بينهام  اجلوهري  والفرق 
احلكم عند وجود الوصف، وعدم احلكم عند عدم الوصف، فوجود 
الوصف هو العلة، وعدمه هو املؤثر يف احلكم وجوداً وعدماً، فالعلة 

هنا ظهر تأثريها الوجودي والعدمي يف صورة الدوران.
يف  لكنها  ظاهرة،  والعدم  الوجود  فصورة  األصول  شهادة  يف  أما 
األصول  يف  وانتفائه  لثبوته،  وانتفائه  معني،  حكم  ثبوت  خصوص 
األصول  شهادة  يف  يشرتط  فال  ذاهتا،  للعلة  تطرق  دون  له  الشاهدة 
األصول  وهي  دليلها،  نذكر  أن  يكفي  بل  املؤثرة،  العلة  عني  نعلم  أن 

الشاهدة.
يقول الشريازي: «فإذا شهدت األصول دلَّ عىل ثبوت احلكم، وإن 

(١) الفقيه واملتفقه (٢١٤/١).
(٢) رشح اللمع (٨٦١/٢).

(٣) العدة (١٤٢٤/٥، ١٤٣٥).
خمترص  رشح   ،(٨٦٢/٣) الناظر  روضة   ،(٢٨/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد  انظر:   (٤)
الروضة للطويف (٤١٧/٣)، أصول الفقه البن مفلح (١٢٩٩/٣)، التحبري للمرداوي 

.(٣٤٤٢/٧)



 ٥٦

احلاكم  عند  الشهود  شهد  لو  كام  وهذا  الباطن،  يف  ذلك  كيفية  يعلم  مل 
بإقرار رجل آلخر بدين، فإنه حيكم بثبوت الدين، وإن مل يظهر له كيف 

ثبت ذلك»(١).
وملخص القول: أن الدوران من باب قياس العلة، كام هو تعبري كثري 
من األصوليني(٢)، أو من باب قياس التأثري، كام هو تعبري آخرين(٣)، أما 

شهادة األصول فهي من باب قياس الداللة(٤).
فتختص  األصول  شهادة  «وأما  البغدادي:  اخلطيب  يقول  لذا 
هبا  خيتص  األصول  «شهادة  الشريازي:  ويقول  الداللة»(٥)  بقياس 

قياس الداللة»(٦).

(١) رشح اللمع (٨٦٢/٢).
ح  ِّ رصُ الذي  القياس  هو  وقيل:  بالعلة،  والفرع  األصل  بني  جيمع  أن  هو  العلة:  قياس   (٢)
الروضة  خمترص  رشح   ،(٣/٤) لآلمدي  اإلحكام  انظر:  ذلك.  غري  وقيل  بالعلة،  فيه 
للطويف (٢٢٣/٣)، رفع احلاجب البن السبكي (٣٥٤/٤)، زوائد األصول لإلسنوي 
ص٣٧٥، رشح العضد عىل املخترص (٢٤٧/٢)، األنجم الزاهرات للامرديني ص٢٢٩، 

تيسري التحرير (٧٦/٤)
ثبت  ألجله  أنه  الظن  عىل  فيغلب  معنى،  لوجود  احلكم  يوجد  أن  هو  التأثري:  قياس   (٣)
للشريازي  اللمع  ورشح  البغدادي (٢١٤/١)،  للخطيب  واملتفقه  الفقيه  انظر:  احلكم. 

.(٨٥٨/٢)
أو  بأثرها  أو  بملزومها  أو  العلة  بدليل  والفرع  األصل  بني  جيمع  أن  هو  الداللة:  قياس   (٤)
انظر:  ذلك.  غري  وقيل:  اآلخر،  عىل  النظريين  بأحد  االستدالل  هو  وقيل:  بحكمها، 
اإلحكام لآلمدي (٣/٤)، رشح خمترص الروضة للطويف (٢٢٣/٣)، رفع احلاجب البن 
السبكي (٣٥٤/٤)، زوائد األصول لإلسنوي ص٣٧٥، رشح العضد عىل خمترص ابن 

احلاجب (٢٤٧/٢)، األنجم الزاهرات ص٢٣١، تيسري التحرير (٧٦/٤).
(٥) الفقيه واملتفقه (٢١٤/١).

(٦) رشح اللمع (٨٦٠/٢).



٥٧ 

املبحث السادس
أمهية الدوران

به  تثبت  مما  كونه  حيث  من   الكرب أمهيته  له  الدوران  أن  شك  ال 
حيث  من  أمهيته  جانب  إىل  ونحوها،  واألغذية  كاألدوية  بات  املجرَّ
صحيحاً  مسلكاً  ه  بعدِّ القول  عىل  بواسطته  الرشعية  األحكام  ثبوت 
من املسالك التي تثبت هبا العلل الرشعية، ولذا ذكره كثري من العلامء 

وعرضوا أقوال العلامء يف االحتجاج به وأدلتهم ومناقشاهتم.
أيب  قول  ذلك  ومن  الدوران،  أمهية  عىل  العلامء  من  مجع  نبَّه  وقد 

الطيب الطربي: «إن هذا املسلك من أقو املسالك»(١).
وقال اجلويني: «ذهب كل من يعز إىل اجلدل إىل أنه أقو ما يثبت 

به العلل»(٢).
«اعلم -وفقك  بالدوران:  العلامء  اهتامم  بيان  يف  األصفهاين  وقال 
اهللا تعاىل- أن هذه قاعدة اعتنى هبا املتقدمون واملتأخرون، واختلفت 

طرائقهم يف الداللة عىل أهنا تفيد العلة»(٣).
أصل  والعدمي  الوجودي  «والدوران  البنود:  نرش  صاحب  وقال 
كبري يف أمور اآلخرة، ويف النافعات عاجالً من أمور الدنيا، والضارة 

(١) الربهان للجويني (٥٤٦/٢)، إرشاد الفحول للشوكاين ص٢٢١.
(٢) الربهان (٥٤٦/٢).

(٣) الكاشف عن املحصول (٤٠١/٦).



 ٥٨

ما  ومجيع  والغائصة  املسهلة  باألدوية  األطباء  جزم  حتى  منها،  عاجالً 
عند  وعدمها  العقاقري،  تلك  وجود  عند  اآلثار  وجود  بسبب  يعطونه 

عدمها»(١).

(١) نرش البنود (١٩٦/٢). وانظر مراقي السعود ص٣٦٤.



٥٩ 

الفصل الثاين
حجية مسلك الدوران يف إثبات العلة

وفيه ستة مباحث، كام يأيت:
املبحث األول: حترير حمل النزاع يف حجية الدوران يف إثبات العلة.

املبحث الثاين: األقوال يف حجية الدوران يف إثبات العلة.
املبحث الثالث: أدلة األقوال مع املناقشة.

املبحث الرابع: نوع اخلالف وثمرته.
املبحث اخلامس: سبب اخلالف.

املبحث السادس: الرتجيح
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املبحث األول
حترير حمل النزاع

يف حجية الدوران يف إثبات العلة

يف  العلة  إثبات  يف  به  حيتج  الــدوران  أن  عىل  العلامء  اتفق   : أوالً
األحكام العقلية(١).

صاحلاً  كان  إذا  الوصف  أن  عىل  بالقياس  القائلون  اتفق   : ثانياً
للعلية، وقد ترتب احلكم عليه وجوداً وعدماً أنه حيصل به ظن العلية 

يف األحكام الرشعية(٢).
ذلك  يف  ما  مناسبة  ظهور  أي:  هنا  للعلية  صاحلاً  بكونه  ومرادهم 

الوصف(٣).
: اتفق القائلون بالقياس عىل أنه إذا انضم إىل الدوران نص أو  ثالثاً
إمجاع أو سرب وتقسيم أو شبه أو داللة كون األصل عدم الغري أو غري 
الدوران  حجية  يف  النزاع  حمل  من  ليس  فإنه  العلة؛  مسالك  من  ذلك 
 ومد بل ينتقل البحث إىل حكم االحتجاج بتلك املسالك األخر

(١) انظر: ميزان األصول للسمرقندي (٨٥٤/٢).
قاوان  البن  التحقيقات   ،(٢٤٦/٢) احلاجب  ابن  خمترص  عىل  العضد  رشح  انظر:   (٢)

ص٥٤٦، اآليات البينات للعبادي (١٥٤/٤).
احلاجب  ابن  خمترص  عىل  العضد  رشح   ،(٣٥١/٤) السبكي  البن  احلاجب  رفع  انظر:   (٣)

(٢٤٦/٢)، اآليات البينات للعبادي (١٥٤/٤)، فواتح الرمحوت (٣٠٣/٢).



 ٦٢

بالعلة  القطع  أو  الظن  حصول  يف  الدوران  مسلك  إىل  انضاممها  إفادة 
الرشعية(١).

: حمل النزاع يف حكم االحتجاج بالدوران يف إثبات العلية هو  رابعاً
القطع  أو  العلية  ظن  إفادة  يف  كافياً  وحده  الدوران  وصف  اعتبار  يف 
بذلك، بحيث ال يكون الوصف املدار مناسباً وال مثبتاً بطريق السرب 
والتقسيم أو الشبه أو غري ذلك من املسالك، بل جمرد الدوران وحده؛ 
هل يكون كافياً يف االحتجاج به يف إثبات العلة يف األحكام الرشعية 

أوال(٢)؟

(١) انظر: البحراملحيط (٢٤٦/٥)، رشح العضد عىل املخترص (٢٤٦/٢)، اآليات البينات 
للعبادي (١٥٤/٤).

اهلامع  الغيث   ،(٣١١/٣) للزركيش  املسامع  تشنيف   ،(٢٤٦/٥) املحيط  البحر  انظر:   (٢)
للعراقي (٧٣٠/٣) التحقيقات البن قاوان ص٥٤٦، التقرير والتحبري البن أمري احلاج 
هناية  مع  للمطيعي  الوصول  سلم  ص٣٥٩،  منون  لعيسى  العقول  نرباس   ،(١٩٩/٣)
مباحث  يف  الصالح  زهري (٨٩/٤)،  النور  أبو  ملحمد  الفقه  أصول  السول (١٢٧/٤)، 
املسائل  يف  النزاع  حمل  حترير  ص٣٤١،  عوض  صالح  للسيد  األصوليني  عند  القياس 

اخلالفية املتعلقة بالقياس لرتاوري مامادو (٢٥٢/١) و(٥٢١/٢).
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املبحث الثاين
األقوال يف حجية الدوران يف إثبات العلة

اختلف العلامء يف االحتجاج بالدوران بمجرده يف إثبات العلة يف 
األحكام الرشعية عىل أقوال، كام يأيت:

القول األول:
إن الدوران حجة ظنية يف إثبات العلة يف األحكام الرشعية، وهذا قول 
مجهور العلامء(١)، فبه قال بعض احلنفية(٢)، وأكثر املالكية(٣)، كالقرايف(٤) 
 ،(٢٥٧/٣) للجويني  التلخيص   ،(٧٧/٢) البرصي  احلسني  أليب  العمد  رشح  انظر:   (١)
رشح  ص١٨٥،  احلاجب  البن  واألمل  الوصول  منتهى  لآلمدي (٢٩٩/٣)،  اإلحكام 
تنقيح الفصول للقرايف ص٣٩٦، هناية الوصول البن الساعايت (٦٣٤/٢)، هناية الوصول 
للزركيش  املحيط  البحر   ،(٢٣٧٧/٦) السبكي  البن  اإلهباج   ،(٣٣٥٢/٨) للهندي 
(٢٤٣/٥)، سالسل الذهب له ص٣٦٧، تشنيف املسامع له أيضاً (٣١٢/٣)، الغيث 
للكراماستي  الوجيز  ص٥٤٥،  قاوان  البن  التحقيقات   ،(٧٣٢/٣) للعراقي  اهلامع 
ص١٨٥، حاشية التفتاراين عىل رشح العضد عىل املخترص (٢٤٦/٢)، رشح املحيل عىل 
 ،(٤٩/٤) بادشاه  ألمري  التحرير  تيسري   ،(١٥٤/٤) البينات  اآليات  مع  اجلوامع،  مجع 

مسلم الثبوت (٣٠٢/٢).
مفلح  البن  الفقه  أصول  ص٤٢٧،  املسودة   ،(١٤٣٣/٥) يعىل  أليب  العدة  انظر:   (٢)

(١٢٩٧/٣)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٨/٧).
نرش  ص١٢٧،  العريب  البن  املحصول  ص٣٩٦،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح  انظر:   (٣)

البنود (١٩٥/٢)، مراقي السعود ص٣٦٣.
(٤) رشح تنقيح الفصول ص٣٩٦.
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يف  والباقالين  كالصرييف(٣)  الشافعية(٢)  وأكثر  وغريهم،  العريب(١)  وابن 
والرازي(٦)،  اجلويني(٥)  منهم  واختاره  عنه(٤)،  املنقولني  القولني  أحد 
والبيضاوي(٧) وصفي الدين اهلندي(٨) وغريهم، وهو قول أكثر احلنابلة(٩) 

كأيب يعىل(١٠) وأيب اخلطاب(١١) وابن قدامة(١٢) وابن تيمية(١٣) وغريهم.
(١) املحصول له ص١٢٧.

(٢) انظر: قواطع األدلة البن السمعاين (٢٣٠/٤)، شفاء الغليل للغزايل ص٢٦٩، املحصول 
للرازي (٢٠٧/٥)، احلاصل لألرموي (٨٦٩/٢)، اإلهباج البن السبكي (٢٣٧٧/٦)، 

رفع احلاجب له (٣٥٠/٤)، البحر املحيط للزركيش (٢٤٤/٥).
(٣) انظر: التبرصة للشريازي ص٤٦٠.

 :(٥٤٦/٢) الربهان  يف  اجلويني  قال  لذا  املسألة،  هذه  يف  للقايض  قولني  العلامء  ذكر   (٤)
«وتردد فيه القايض: القول األول له: هو ما ذكرته ها هنا، ونقله عنه اجلويني يف الربهان 
(٥٤٦/٢)، وقال: «وللقايض صغو ظاهر إىل ذلك» كام نقله آخرون عنه مثل: اآلمدي يف 
اإلحكام (٢٩٩/٣)، والطويف يف رشح خمترص الروضة (٤١٣/٣)، وصفي الدين اهلندي 
يف هناية الوصول (٣٣٥٢/٨)، والزركيش يف تشنيف املسامع (٣١٢/٣) وغريهم. وقد 
اإلهباج (٢٣٧٧/٦): «ونقله  يف  قال  حيث  السبكي،  ابن  الباقالين  عن  النقل  هذا  أ  خطّ
عن القايض أيب بكر بعضهم، وليس بصحيح عنه». ثم نقل هو وغريه عن الباقالين القول 

بعدم االحتجاج بالدوران، كام سيأيت ذكره وتوثيقه.
من  ص٤٧٤  التلخيص  يف  رجحه  ما  بخالف  وهو   ،(٥٥١  ،٥٥٠ الربهان (٥٤٩/٢،   (٥)

عدم االحتجاج بالدوران.
(٦) املحصول (٢٠٧/٥)، واملعامل مع رشحه للتلمساين (٣٢٩/٢).
(٧) املنهاج له مع اإلهباج (٢٣٧٤/٦)، ومع هناية السول (٨٨/٣).

(٨) هناية الوصول يف دراية األصول له (٣٣٥٢/٨).
(٩) انظر: العدة أليب يعىل (١٤٣٢/٥)، التمهيد أليب اخلطاب (٢٤/٤)، املسودة آلل تيمية 
رشحه  مع  اللحام  البن  املخترص   ،(١٢٩٨/٣) مفلح  البن  الفقه  أصول  ص٤٢٧، 
للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح   ،(٣٤٣٨/٧) للمرداوي  التحبري  ص٦٣٠،  للشثري 

.(١٩٣/٤)
(١٠) العدة (١٤٣٢/٥).

(١١) التمهيد (٢٤/٤).
(١٢) روضة الناظر (٨٦٠/٣).

(١٣) املسودة ص٤٢٧.
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ح  وعزاه القايض أبو يعىل إىل رصيح قول اإلمام أمحد، فقال: «وقد رصّ
أمحد -رمحه اهللا- هبذا يف رواية أمحد بن احلسني بن حسان(١): إذا أقبل به 

وأدبر فكان مثله يف كل أحواله، فهذا ليس يف نفيس منه يشء»(٢).
قال أبو يعىل: «فقد رصح بأن وجود احلكم بوجوده، وعدمه بعدمه، 

دليل واضح عىل صحة القياس»(٢).
وهذا القول هو ظاهر كالم أيب احلسني البرصي املعتزيل(٣)، ونسب 

ألكثر اجلدليني(٤).
القول الثاين:

إن الدوران حجة تفيد القطع بثبوت العلة يف األحكام الرشيعة.
وهو قول بعض الشافعية(٥)، ونسب إىل املعتزلة(٦)، والصحيح أنه 

قول بعضهم(٧).
ما   أقو أنه  إىل  اجلدل  إليه   يعز من  كل  اجلويني: «فذهب  وقال 
(١) هو أمحد بن احلسني بن حسان، من أهل رسّ من رأ، صحب اإلمام أمحد، ورو عنه 
تؤرخ  ومل   ،«رأ من  رسَّ  من  جليل،  «رجل  اخلالل:  بكر  أبو  عنه  قال  حسان،  مسائل 

وفاته. ترمجته يف طبقات احلنابلة (٣٩/١)، املنهج األمحد (٣٥٤/١).
(٢) العدة (١٤٣٢/٥).

(٣) رشح العمد (٧٨/٢، ٨١)، املعتمد (٢٥٨/٢).
تيسري   ،(٢٣٧٧/٦) للسبكي  اإلهباج   ،(٣٦٥/٣) للبخاري  األرسار  كشف  انظر:   (٤)

التحرير ألمري بادشاه (٤٩/٤)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٩/٧)
(٥) انظر: البحر املحيط للزركيش (٢٤٣/٥).

(٦) انظر: احلاصل لألرموي (٨٩٦/٢)، رشح املعامل للتلمساين (٣٦٢/٢).
هناية   ،(٤١٣/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح   ،(٢٩٩/٣) لآلمدي  اإلحكام  انظر:   (٧)
الوصول للهندي (٣٣٥٢/٨)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٥/٣)، اإلهباج للسبكي 
 ،(٧٣٢/٣) للعراقي  اهلامع  الغيث   ،(٩٢/٣) لإلسنوي  السول  هناية   ،(٢٣٧٧/٦)
البحر املحيط (٢٤٤/٥)، تشنيف املسامع (٣١٢/٣)، سالسل الذهب ص٣٨٧، تيسري 
املنري (١٩٣/٤)،  للمرداوي (٣٤٣٩/٧)، رشح الكوكب  التحبري  التحرير (٤٩/٤)، 

إرشاد الفحول للشوكاين ص٢٢١.



 ٦٦

يثبت به العلل، وذكر القايض أبو الطيب الطربي أن هذا املسلك من 
أعىل املسالك املظنونة، وكاد يدعي إفضاءه إىل القطع»(١).

الطربي  الطيب  أيب  القايض  عن  العلامء  من  مجاعة  أيضاً  نقل  وقد 
القول بإفادته القطع عنده(٢).

من  «لعل  القول-:  هذا  عىل  وغريه(٤) -معلقاً  السبكي(٣)  ابن  قال 
عى القطع فيه ممن يشرتط ظهور املناسبة يف قياس العلل مطلقاً، وال  ادَّ
يكتفي بالسرب وال الدوران بمجرده، وعىل ذلك مجهور أصحابنا، فإذا 
انضم الدوران إىل املناسبة رقى هبذه الزيادة إىل اليقني، وإال فأي وجهٍ 

لتخيل القطع يف جمرد الدوران؟»
قلت: فإذا توجه ذلك فال خالف بني هؤالء وبني اجلمهور.

القول الثالث:
إن الدوران ليس بحجة يف إفادة العلية، فال تثبت به العلل مطلقاً، 
. وهو قول أكثر احلنفية(٥) كالكرخي(٦) والدبويس(٧)  ال قطعاً وال ظناً

(١) الربهان (٥٤٦/٢).
احلاجب  رفع   ،(٢٣٧٨/٦) اإلهباج   ،(٨٥٤/٢) للسمرقندي  األصول  ميزان  انظر:   (٢)

(٣٥٠/٤)، البحر املحيط (٢٤٤/٥)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٩/٧).
(٣) رفع احلاجب (٣٥٠/٤).

(٤) انظر: البحر املحيط (٢٤٦/٥)، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع بحاشية البناين (٢٨٩/٢)، 
التحبري للمرداوي (٣٤٣٩/٧-٣٤٤٠).

األرسار  كشف   ،(١٧٦/٢) الرسخي  أصول  ص٣٠٨،  للدبويس  األدلة  تقويم  انظر:   (٥)
للنسفي (٢٦٢/٢)، هناية الوصول البن الساعايت (٦٣٤/٢)، كشف األرسار للبخاري 
تيسري  ص٣٧٥،  نجيم  البن  الغفار  فتح  ص١٨٥،  للكراماستي  الوجيز   ،(٣٦٥/٣)

التحرير (٤٩/٤)، مسلم الثبوت (٣٠٢/٢).
التحبري   ،(١٢٩٨/٣) مفلح  البن  الفقه  أصول   ،(٢٤/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد   (٦)

للمرداوي (٣٤٤٠/٧).
(٧) تقويم األدلة ص٣٠٨.
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اآلمدي(٤)  وعزاه  املعتزلة(٣)،  وأكثر  الساعايت(٢)  وابن  والرسخي(١) 
إىل املحققني من الشافعية وغريهم.

واختاره  الباقالين(٥)،  القايض  عن  املنقولني  القولني  أحد  وهو 
وابن  واآلمدي(٩)  السمعاين(٨)  وابن  والشريازي(٧)  اإلسفرائيني(٦) 

احلاجب(١٠) وغريهم من املحققني.
الدوران  أن  فذكر  (املستصفى)(١١)،  كتابه  يف  الغزايل  اختاره  كام 
يف  لكنه  الوصف،  علية  يفيد  ال  وغريمها  والسرب  املناسبة  عن  املجرد 

م الدوران إىل قسمني: كتابه (شفاء الغليل)(١٢) قسَّ
حمل،  يف  الوصف  وجود  عند  احلكم  وجود  إظهار  األول:  القسم 
وإظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف يف حمل آخر، وهو الدوران يف 

صورتني، الذي سبق الكالم عنه يف مبحث صور الدوران.
وفاقية  أوصاف  مع  يوجد  احلكم  ألن  فاسد؛  «فهذا  الغزايل:  قال 

(١) أصول الرسخيس (١٧٦/٢).
(٢) هناية الوصول (٦٣٤/٢).

(٣) املعتمد أليب احلسني البرصي (٢٥٨/٢)، التحبري للمرداوي (٣٤٤٠/٧).
(٤) اإلحكام (٣٩٩/٣).

(٥) انظر: شفاء الغليل للغزايل ص٢٦٧، املنخول له ص٣٤٨، الربهان للجويني (٥٥٠/٢)، 
 ،(٣٦٢/٢) للتلمساين  املعامل  رشح   ،(٢٩٩/٢) برهان  البن  األصول  إىل  الوصول 

تشنيف املسامع (٣١٢/٣).
(٦) انظر: رشح املعامل للتلمساين (٣٦٢/٢).

(٧) التبرصة ص٤٦٠، رشح اللمع (٨٥٨/٢)
(٨) قواطع األدلة (٢٣٠/٤، ٢٣٥).

(٩) اإلحكام (٢٩٩/٣).
رفع  ومع   ،(٢٤٦/٢) العضد  رشح  مع  املخترص  ص١٨٥،  واألمل  الوصول  منتهى   (١٠)

احلاجب (٣٥٠/٤).
(١١) املستصفى (٣٠٧/٢-٣٠٨).
(١٢) شفاء الغليل ص٢٦٧-٢٧٢.
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يقارهنا، وينعدم عند انعدام أوصاف وفاقية، فلم يستمكن املستدل من 
أن يقول: وجد احلكم بوجوده وعدم بعدمه، بل قال: وجد مع وجوده 

يف موضع وعدم مع عدمه»(١).
القسم الثاين: أن يستمكن املستدل من ادعاء وجود احلكم بوجود 

الوصف وعدمه بعدمه، وهو الدوران يف صورة واحدة.
قال: «وذلك إذا استقام، فهو دليل عىل كون الوصف علة»(١).

قلت: فهذا القسم صحيح عند الغزايل يف إفادة الظن بالعلية بمجرد 
الدوران، فإن اعتضد باملناسبة ازداد قوة ووضوحاً، لذا يقول بعد أن 
تنفعكم  كيف  قيل:  «فإن  مناسبة:  فيها  األوصاف  بأمثلة،  عليه  مثَّل 
باالطراد  ال  باملناسبة  التأثري   دعو فيها  نسلم  وإنام  األمثلة  هذه 
واالنعكاس؟... قلنا: املناسبة جارية فيه، ولكن قبل أن يطلع الناظر 
مرتباً  وصف  بحدوث  حدث  إنام  احلكم  أن  يفهم  املناسبة  وجه  عىل 
عليه، فذلك الوصف هو املؤثر فيه، وهو املوجب حلصوله هذا ظاهر 

الظن يف أول النظر.
قبل  حاصل  وهو  وضوحاً،  ازداد  باملناسبة  النظر  هذا  اعتضد  فإن 

املناسبة»(٢).
وللغزايل رأي ثالث ذكره يف كتابه (املنخول)، سأذكره ضمن القول 

اآليت يف هذه املسألة.
القول الرابع:

إن الدوران حجة ظنية يف إثبات العلة يف بعض الصور دون بعض، 
اطراده  عىل  االعتامد  يمكن  الذي  الوصف  ملعرفة  سربه  املجتهد  وعىل 

(١) شفاء الغليل، ص٢٦٨.

(٢) شفاء الغليل، ص٢٧١.
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وانعكاسه من غريه، وهلذا فبعض الدورانات تفيد العلية وبعضها ال 
تفيدها.

قال ابن برهان: «فاحلق أن األصول إذا تناءت، واملآخذ إذا تباعدت، 
فإن التعلق بالطرد والعكس ال جيوز»(١).

ومثّل لذلك بقول بعض أصحاب أيب حنيفة: الوضوء إيراد أصل 
ذلك  عىل  وعلق  الرسقة،  يف  كالقطع  النية  إىل  يفتقر  فال  أصل،  عىل 

بقوله: «فإنه ال يغلب عىل الظن كون هذا دليالً هللا تعاىل»(٢).
وذكر من األمثلة املفيدة للعلية: الشدة املطربة، فيوجد احلكم عند 
وجودها ويعدم عند عدمها، فيغلب عىل الظن أن الشدة هي املحرمة.

الرشع  كان  ولو  الرشع،  وضع  إىل  أقرب  «وهذا  برهان:  ابن  قال 
علَّل به ما كان ذلك باملستبعد»(٣).

واختار ابن برهان هذا القول(٤)، ونقله عن إلكيا اهلرايس(٥).
«وال  قال:  حيث  (املنخول)،  يف  الغزايل  أيضاً  اختاره  القول  وهذا 
رأي  إىل  مفوّض  فهو  الصور،  بعض  يف  الظن  غلبة  إىل  إفضاؤه  يبعد 

املجتهد، فلينظر فيه»(٦).
عني  ــدوران  «ال قال:  حيث  النقشواين(٧)،  قول  اجلملة  يف  وهو 

(١)(٢)(٣)(٤) الوصول إىل األصول البن برهان (٣٠٢/٢).
اهلرايس،  بإلكيا  املشهور  الطربي،  عيل  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  هو  اهلرايس:  إلكيا   (٥)
املسرتشدين،  شفاء  الفقه،  أصول  يف  التعليق  كتبه:  من  حمدثاً،  أصولياً  مفرساً  فقيهاً  كان 
أحكام القرآن، تويف سنة ٥٠٤هـ. (انظر: وفيات األعيان (٣٢٧/١)، شذرات الذهب 

.(٨/٤)
(٦) املنخول، ص٣٥٠.

(٧) النقشواين: هو أمحد بن أيب بكر بن حممد النقشواين أو النفجواين، نجم الدين، كان أصولياً 
منطقياً، من كتبه: رشح كليات القانون، تلخيص املحصول. ترمجته يف روضات اجلنات 

يف أحوال العلامء السادات للمريزا حممد املوسوي األصبهاين (٢٨٢/١).
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كام  ذلك،  إىل  تصل  ال  وقد  القطع،  فتفيد  التجربة  تكثر  وقد  التجربة، 
منشأ  فهذا  السم،  مع  ونظنه  للموت،  مستلزم  الرأس  قطع  بأن  نقطع 
أو  قوم،  عند  الظن  أو  قوم  عند  اليقني  يفيد  الدوران  أن  يف  اخلالف 
ويكون  إليه،  ضميمة  من  البد  وأنه  النقوض،  إىل  نظراً  ألبتة  يفيد  ال 
التكرير مرة أو مرتني، فيكون احلق التفصيل بني كثرة التكرار وقلتها، 

وأال يطلق القول يف ذلك»(١).
يف  التكرار  كثرة  بني  التفصيل  يف  النقشواين  قول  محلنا  فإن  قلت: 
الدوران وقلته عىل أن الدوران قد يكون حجة يف بعض الصور دون 
حتى  القول،  هذا  ضمن  داخالً  هذا  كالمه  كان  ذلك،  بحسب  بعض 
التكرار  كثرة  حال  يف  اليقني  إىل  الوصول  عنده  صوره  من  جعل  وإن 

لوصوهلا إىل درجة املجربات اليقينية.
النظر  هو  سبق-  برهان -كام  ابن   لد القول  هذا  مأخذ  بأن  علامً 
يف األصول واملآخذ، ومد تقارهبا أو تباعدها، فهذا مأخذ آخر غري 
مأخذ التكرار، قلة وكثرة، الذي ذكره النقشواين، لكن مؤد املأخذين 
هو اختالف صور الدوران، وعدم احلكم عليه بحكم واحد، بل هو 
حمل اجتهاد للمجتهد، ينظر يف كل صورة بحسبها، وقد حيكم بإفادة 
الدوران العلية يف صورة ما، وال حيكم بذلك يف صورة أخر، بحسب 

األصول واملآخذ أو كثرة التكرار وقلته.
ألن  األول،  القول  إىل  اجلملة  يف  راجعاً  كان  وإن  القول،  وهذا 
أصحاب القول األول مل يقولوا بأن الدوران حجة يف مجيع الصور، بل 
هناك صور عندهم ال تفيد العلة قطعاً، لورود الدليل عىل عدم إفادهتا، 
؛  كام سيأيت خالل أدلة األقوال إن شاء اهللا، إال أنني قد أوردته مستقالً

(١) انظر: نفائس األصول للقرايف (٣٣٤٦/٨).
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ألن أصحابه جيعلون للمجتهد جماالً أكرب للنظر يف صور الدوران التي 
ال دليل قاطع عىل نفيها، ويرجحون فيها بحسب كل صورة، فكان فيه 

نوع مباينة للقول األول فأوردته مستقالً هلذا املعنى.
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املبحث الثالث
أدلة األقوال، مع املناقشة

: أدلة القول األول: أوالً
استدل القائلون بحجية الدوران يف إفادة الظن بالعلية بأدلة كثرية، 

أمهها ما يأيت:
اللتبية(١)  ابن  استعمل    النبي  أن  الساعدي   محيد  أيب  عن   .١
قال:  وحاسبه،    اهللا  رسول  إىل  جاء  فلام  سليم،  بني  صدقات  عىل 
«فهال   : اهللا  رسول  فقال  يل،  أهديت  هدية  وهذه  لكم،  الذي  هذا 
جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً؟ 
ثم قام رسول اهللا  فخطب الناس ومحد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: أما 
أحدكم  فيأيت  اهللا،  والين  مما  أمور  عىل  منكم  رجاالً  أستعمل  فإين  بعد 
فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت يل، فهال جلس يف بيت أبيه وبيت 

أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً؟...احلديث»(٢).
(١) هو عبداهللا بن اللتبية، وقيل: األتبية كام يف رواية مسلم وغريه بن ثعلبة األزدي، صحايب 
جليل، استعمله النبي  عىل صدقات بني سليم، واللتبية واألتبية هي أمه، وقيل: نسبة 
متييز  يف  اإلصابة   ،(٢١٩/١٢) سعد  ابن  طبقات  انظر:  معروفة.  قبيلة  لتب،  بني  إىل 

الصحابة البن حجر (٢٢٠/٤).
العامل  هدايا  باب:  األحكام،  كتاب  منها:  صحيحه،  من  مواضع  يف  البخاري  رواه   (٢)
(١٤٥/٨) حديث رقم (٧١٧٤)، وباب حماسبة اإلمام عامله (١٥٣/٨)، حديث رقم 
واللفظ   ،(١٨٣٢) رقم  حديث   (١٤٦٣/٣-١٤٦٤) صحيحه  يف  ومسلم   ،(٧١٩٧)

للبخاري.
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علة  هو  اللتبية  البن  استعامله  جعل    النبي  أن  الداللة:  وجه 
عند  وعدمه  الوصف  ذلك  وجود  عند  احلكم  وجود  بدليل  اإلهداء، 
عدمه، ألنه إن استعمله أهدي له، وإن مل يستعمله مل هيدَ له، فدل ذلك 
معها  يدور  احلكم  ألن  وذلك  االستعامل؛  هي  اإلهداء  علة  أن  عىل 

وجوداً وعدماً، وهذا هو الدوران، فثبت أن الدوران يفيد العلية.
إذا  إنا  أي:  بالدوران،  االستدالل  عني  «وهــذا  الطويف:  قال 
لك  اهلدية  فعلة  لك،  هيدَ  مل  نستعملك  مل  وإذا  لك،  أهدي  استعملناك 
ظن  وجب  وإذا  العلية...  ظن  يوجب  أنه  هبذا  فثبت  إياك،  استعاملنا 

العلية وجب اتباعه؛ ألن الظن متبعٌ يف العمليات»(١).
احلكم  ثبوت  وهو  بالدوران،  العلة  إثبات  الزركيش: «وهذا  وقال 

عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه»(٢).
 ، وقال ابن حجر: «إن متلكه ما أهدي له إنام كان لعلة كونه عامالً
فاعتُقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب احلقوق التي عمل 
يف  السبب  هي  ألجلها  عمل  التي  احلقوق  أن    النبي  له  فبنيّ  فيها، 

اإلهداء له، وأنه لو أقام يف منزله مل هيدَ له يشء»(٣).
مانع  ثمَّ  يكن  مل  إذا  بالعدم  والعدم  بالوجود  الوجود  اقرتان  أن   .٢
علة  املدار  الوصف  بأن  الظن  غلبة  أو  العلم  يفيد  بالعلية  احلكم  من 

للحكم الدائر، وذلك مما تقيض به العادة والعرف.
مناداته  عن  سكت  ثم  فغضب،  باسم  إنسان  دعي  إذا  أنه  وحتققه: 
بذلك االسم فزال غضبه، ثم دعي بذلك االسم فغضب، وتكرر ذلك 

(١) رشح خمترص الروضة (٤١٤/٣).
(٢) البحر املحيط (٢٤٣/٥).

(٣) فتح الباري رشح صحيح البخاري (٣٦٥/١٢).
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مرة بعد أخر، حصل لنا علم أو غلبة ظن أنه إنام غضب ألنه دعي 
بذلك االسم.

وذلك العلم أو الظن إنام حصل من ذلك الدوران، فإن الناس إذا 
الغضب  رأينا  أنَّا  ألجل  قالوا:  ذلك؟  اعتقدتم  أو  ظننتم  مل  هلم:  قيل 
يدور وجوداً وعدماً مع الدعاء بذلك االسم مرة بعد أخر، فيعللون 
كاألطفال  النظر  منه  يتأتى  ال  من  إن  حتى  بالدوران،  العلم  أو  الظن 
به،  فيدعونه  إغضابه،  يقصدون  الدروب  يف  فيتبعونه  ذلك،  يعلمون 

ولوال أن الدوران يفيد العلم أو غلبة الظن بالعلية ملا فعلوا ذلك(١).
املناقشة:

أ) نمنع حصول العلم أو غلبة الظن بكون ذلك االسم علة بمجرد 
والسرب  بالبحث  االسم  ذلك  غري  انتفاء  ظهور  لوال  إذ  الــدوران، 
مستقلة  طرق  وهذه  ظن،  ملا  األصيل  بالعدم  بالتمسك  أو  والتقسيم 

كافية يف إفادة التعليل، وتقو بالدوران.
للظن  إفادته  بغريه  احلاصل  الظن  تقوية  اليشء  إفادة  من  يلزم  وال 
أو  العلم  حصول  هو  ليس  النزاع  حمل  فإن  معلوم  هو  وكام  بمجرده، 

الظن بالدوران مع غريه، بل حصول العلم أو الظن بمجرده(٢).
هناية   ،(٣٠٠/٣) لآلمدي  اإلحكام   ،(٢١٠/٥) للرازي  املحصول  الدليل:  هلذا  انظر   (١)
هناية  ص٣٩٧،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٦٣٥/٢) الساعايت  البن  الوصول 
الوصول للهندي (٣٣٥٤/٨)، احلاصل لآلرموي (٨٩٧/٢)، منتهى الوصول واألمل 
الروضة  خمترص  رشح   ،(٣٦٣/٢) للتلمساين  املعامل  رشح  ص١٨٥،  احلاجب  البن 
للطويف (٤١٣/٣)، أصول الفقه البن مفلح (١٢٩٨/٣)، رفع احلاجب البن السبكي 
(٣٥٣/٤)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٦/٣)، حاشية السعد عىل رشح العضد عىل 
املنري  الكوكب  رشح   ،(٣٤٤/٧) للمرداوي  التحبري   ،(٢٤٧/٢) احلاجب  ابن  خمترص 

للفتوحي (١٩٤/٤).
(٢) انظر: اإلحكام لآلمدي (٣٠١/٣)، منتهى الوصول واألمل البن احلاجب ص١٨٥، 
رفع احلاجب البن السبكي (٣٥٣/٤)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٨/٣)، أصول= 
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الرد: إن إنكار حصول الظن بالدوران بمجرده قريب من العناد، 
فاألطفال فضالً عن غريهم يقطعون به من غري استدالل ال بالسرب وال 

غريه(١).
مناقشة الرد: إن األطفال إنام يقطعون بوجود الغضب عند الدعاء 

هبذا االسم، وأما أن علته كذا، فال خيطر عىل باهلم(٢).
جواب ذلك: إن ما ذكرتم من قطع األطفال بوجود الغضب عند 
الدعاء هبذا االسم هو صورة الدوران التي نتكلم عنها، فال وجه بعد 

ذلك إلنكاره.
ب) أن عاقالً ما لو دعي بذلك االسم مل يغلب عىل الظن غضبه، 
بل قد يوبَّخ عىل غضبه إن غضب، ولو ثبت أن الدعاء بذلك االسم 
علة الغضب ألوجب أن يفيد وجوده حصول الغضب يف كل حالة، 
وأن يستحسن ذلك من العقالء، فدل عىل أن ذلك ال يفيد غلبة الظن 

بالعلية(٣).
الرد: أنا ال نمنع أن شخصاً قد ال يغضب إذا دعي باسم قد أغضب 
عند  االسم  بذلك  الدعاء  هنا  الغضب  علة  إذ  به،  دعي  عندما  غريه 
خصوص ذلك الشخص الغاضب من الدعاء به، وقد دار احلكم مع 
ذلك الوصف املركب وجوداً وعدماً، وال يلزم منه عدم إفادة الدوران 
للعلية مطلقاً؛ ألن خصوصية املحل احتامل وارد يف كل قياس، ويمكن 

نفيه بغلبة الظن بعدم اخلصوصية.
=الفقه البن مفلح (١٢٩/٣)، حاشية السعد عىل رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب 

(٢٤٧/٢)، التحبري للمرداوي (٣٤٤١/٧)، فواتح الرمحوت (٣٠٣/٢).
الرمحوت  فواتح   ،(٢٤٢٧/٢) املخترص  عىل  العضد  رشح  عىل  السعد  حاشية   (١)

.(٣٠٣/٢)
(٢) فواتح الرمحوت (٣٠٤/٢).

(٣) نقاش األصول للقرايف (٣٣٤٩/٥).
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إىل  يفزعون  وآرائهم-  عقائدهم  اختالف  -مع  العقالء  أن   .٣
أن  رأوا  ملا  ألهنم  وذلك  وغريها،  واألغذية  األدوية  أمر  يف  التجربة 
األثر الفالين حيصل عند استعامل الدواء الفالين أو الغذاء الفالين، ومل 

حيصل عند عدم استعامله فزعوا إليه إذا أرادوا حتصيل ذلك األثر.
ولوال أنه أفادهم غلبة الظن عىل أنه العلة لذلك األثر ملا فزعوا إليه 

عند إرادة حتصيله كام مل يفزعوا إىل غريه.
وهو  وعدماً،  وجوداً  املعاينة  هذه  مشاهدة  إال  للتجربة  معنى  وال 

معنى الدوران املراد إثبات إفادته لغلبة الظن بالعلية(١).
املناقشة:

الدوران،  بمجرد  الظن  غلبة  حصول  عىل  التجربة  شهادة  نمنع  أ) 
بدليل أن الدوران يف التضايف مثالً أتم وأشد وال علية(٢).

يف  قدح  الظن  غلبة  حصول  عىل  التجربة  شهادة  منع  إن  الرد: 
املجربات(٣)، واألكثر عىل أن اليقني حيصل هبا فضالً عن غلبة الظن(٤).

ثم إنه من املعلوم أن الدوران أعم من التضايف، فإذا انتفت العلية 
كام  العلية(٥)،  يفيد  ال  دوران  كل  أن  منه  يلزم  فال  التضايف  صورة  يف 

سيأيت معنا خالل مناقشة أدلة النافني.
ص٣٩٧،  يف  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٣٦٣/٢) للتلمساين  املعامل  رشح  انظر:   (١)
هناية الوصول للهندي (٣٣٥٢/٨)، رشح خمترص الروضة للطويف (٤١٤/٣)، فواتح 

الرمحوت (٣٠٤/٢).
(٢) انظر: فواتح الرمحوت (٣٠٤/٢).

(٣) املجربات: هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة التكرار. انظر: رشح السلم املرونق يف 
علم املنطق لألخرضي ص١١٩، ورشح السلم يف املنطق لعبدالرحيم اجلندي ص١١٣، 

والتصور والتصديق: خصائصهام وجماالهتام لعناية اهللا إبالغ ص١٤٣-١٤٤.
(٤) انظر: فواتح الرمحوت (٣٠٢/٢).
(٥) انظر: فواتح الرمحوت (٣٠٢/٢).
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ب) سلمنا بإفادة التجربة العلم أو غلبة الظن، لكن هناك فرق بني 
التجربة والدوران، فالتجربة ختتص بكثرة التكرار كثرة تفيد العلم أو 

غلبة الظن، بينام الدوران يكفي فيه املرة واملرتان(١).
الظن  عىل  غلب  إذا  إال  للعلية  الدوران  بإفادة  نقول  ال  إننا  الرد: 
دوران احلكم مع الوصف وجوداً وعدماً، ونحن مأمورون باتباع ما 

غلب عىل الظن يف الرشعيات.
دون  وصفاً  ختص  مل  فإهنا  القياس،  حجية  عىل  الدالة  األدلة   .٤
وصف، فظواهرها تقتيض جواز التعليل بكل وصف؛ إال ما قام دليل 
عىل منع التعليل به، وعىل هذا فالدوران داخل حتت عموم تلك األدلة 

الدالة عىل حجية القياس، فيكون مفيداً لغلبة الظن(٢).
املناقشة:

كل  أن  عىل  تدل  ال  بالقياس  العمل  عىل  الدالة  األدلة  ظواهر  إن 
وصف من أوصاف األصل صالح ألن يكون علة، فإنه لو كان كذلك 

. لتحريّ املعلِّل وارتفع معنى االبتالء بطلب احلكم يف احلوادث أصالً
وهذا نظري النصوص املثبتة لصفة الشهادة هلذه األمة، فقد جاءت 
يكون  أن  يقتيض  ال  شاهداً  املرء  وكون  بالشهادة،  الرشع  نصوص 
خاص  بوصف  شهادته  تكون  أن  تقتيض  بل  شهادة،  منه  وصف  كل 
متميز من بني سائر األوصاف، كاختصاص الشهادة بكامل احلال من 
 ، الناس، وهو احلر العاقل البالغ العدل، واختصاص أدائها بلفظ معنيَّ

فهذا يدل عىل اختصاص الصالحية ببعض األوصاف دون بعض.
علة  صلح  لو  وصف  كل  فإن  األصل،  أوصاف  يف  احلال  وهكذا 

(١) انظر: رشح املعامل للتلمساين (٣٦٣/٢).
(٢) انظر: أصول الرسخيس (١٧٨/٢)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٦/٣).
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مع كون األوصاف حمسوسة مسموعة لشارك السامعون وأهل اللغة 
كلهم الفقهاء يف املقايسات، ومن املعلوم اختصاص الفقهاء بذلك من 
ال  تفقه،  معان  عىل  مبنية  املقايسة  ألن  إال  ذلك  وما  الناس،  سائر  بني 
يمكن الوقوف عليها إال بالتأمل من طريق الفقه، فثبت بذلك أن جمرد 

األوصاف الدائرة ال تصلح أن تكون دليالً مثبتاً للعلية(١).
الظن،  غلبة  العلل  عن  واملباحثة  النظر  من  األقىص  الغرض  أن   .٥
وهذا املقصود، وهو حصول غلبة الظن يظهر جلياً فيام يطرد من غري 

انتقاض وينعكس، وكأن احلكم يساوقه إذا وجد وينتفي إذا انتفى.
وإذا غلب عىل الظن تعليق احلكم املتفق عليه يف األصل بمعنى، ومل 
يبطل كونه علة بمسلك من املسالك، فقد حصل الغرض من غلبة الظن 

وعدم االنتفاض(٢). وهذا حاصل يف الدوران، فثبت إفادته للعلية.
والعكس  الطرد  فإن  العقلية،  العلة  عىل  الرشعية  العلة  قياس   .٦
يصلح دليالً عىل العلة يف األحكام العقلية باالتفاق، فكذا يف األحكام 

الرشعية.
وهذا ألن العلة ال يثبت هبا احلكم، واملثبت يف احلقيقة هو اهللا تعاىل 
ال  والرشعيات  احلقائق  أن  عىل  فدل  مجيعاً،  والرشعيات  احلقائق  يف 
ختتلف يف هذا املعنى، فام دامت العلة يف احلقائق تثبت بالطرد والعكس 

فكذا يف الرشعيات(٣).
 -٣٦٦/٣) للبخاري  األرسار  كشف   ،(١٧٩/٢) الرسخيس  أصول  يف:  معناه  انظر   (١)

.(٣٦٧
(٢) انظر: الربهان للجويني (٥٤٧/٢)، ومعناه يف اإليضاح البن اجلوزي ص١٧٨، روضة 

الناظر (٨٦٠/٣).
(٣) انظر: قواطع األدلة البن السمعاين (٢٣١/٤)، العدة أليب يعىل (١٤٣٤/٥)، التمهيد 
الناظر  روضة   ،(٨٥٤/٢) للسمرقندي  األصول  ميزان   ،(٢٤/٤-٢٥) اخلطاب  أليب 

البن قدامة (٨٦٠/٣)، كشف األرسار للبخاري (٣٦٩/٣).
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املناقشة:
ال  العقلية  فالعلل  الرشعية(١)،  والعلل  العقلية  العلل  بني  بالفرق 
عىل  مبنية  الرشعية  العلل  بينام  واألحوال،  األزمان  باختالف  ختتلف 
مصالح العباد، وهي ختتلف باختالف األزمان واألحوال، فال يصلح 

الدوران دليالً عليها، بل تعرف علل الرشع بالرشع(٢).
٧. أن علل الرشع أمارات، واألمارة ال توجب احلكم بذاهتا وإنام 
هي عالمة منصوبة، فإذا دار الوصف مع احلكم غلب عىل الظن كونه 
ل منزلة الوصف املؤمأ إليه بأن يكون علة وإن خال عن  معرفاً له، وينزَّ
املناسبة؛ ألن أمارة اليشء ال يكون ذلك اليشء موجوداً عندها من غري 

أن يشرتط فيها معنى معقول يضاف وجود ذلك اليشء إليه.
وعىل ذلك فإن هذه األمارات تقتيض غلبة الظن بالعلية، فمتى دار 

الوصف مع احلكم وجوداً وعدماً غلب عىل الظن أنه علة له(٣).
أمــارات  جمرد  ليست  الــرشع  علل  أن  الصحيح  أن  اجلــواب: 
وعالمات، بل هي مؤثرة يف األحكام الرشعية، وذلك ألن الشارع قد 

أناط هبا التأثري(٤).
الكوكب  رشح   ،(٨٨٧/٣) الناظر  روضة   ،(٣٣٥/٢) املستصفى  بينهام  للفروق  انظر   (١)

املنري (٢٤/٤).
(٢) انظر: كشف األرسار للبخاري (٣٦٩/٣).

 ،(١٧٨/٢) الرسخيس  أصول   ،(٢٢٤/٤) السمعاين  البن  األدلة  قواطع  انظر:   (٣)
األصول  قواعد  ص٦٢٢،  لألسمندي  النظر  بذل   ،١٢٧ ص  العريب  البن  املحصول 
ومعاقد الفصول للبغدادي ص٩٢، كشف األرسار للبخاري (٣٦٦/٣)، البحر املحيط 

للزركيش (٢٤٣/٥)، إرشاد الفحول للشوكاين ص ٢٢١.
(٤) انظر: شفاء الغليل للغزايل ص٢١، ٥٥٢، املستصفى (٢٣٠/٢، ٢٣٨)، الكاشف عن 
املحصول (٢٨٩/٦)، هناية الوصول للهندي (٣٢٥٩/٨)، املسودة آلل تيمية ص٣٨٥، 

اإلهباج البن السبكي (٤٠/٣)، البحر املحيط (١١٢/٥)، نرباس العقول ص٢١٩.
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٨. أن احلكم البد له من علة، وتلك العلة إما الوصف املدار، وهو 
الذي دار معه احلكم وجوداً وعدماً أو غريه.

لزم  احلكم  قبل  موجوداً  كان  إن  الـ (غري)  ذلك  ألن  باطل،  الثاين 
ختلف احلكم عن العلة، وهو خالف األصل.

ألن  ذاك؛  إذ  احلكم  لذلك  علة  يكن  مل  قبله  موجوداً  يكن  مل  وإن 
األصل بقاؤه عىل ما كان عليه من عدم عليته، فيتحصل ظن أنه بقي 
ظن  حصل  الغري  ذلك  علية  عدم  ظن  حصل  وإذا  علة،  غري  كان  كام 

عى(١). علية املدار، إذ ليس غريه، وهو املدَّ
املناقشة:

نوقش من وجوه متعددة، أمهها ما يأيت:
أ) أن الوصف املدار كام دار مع احلكم الدائر فكذلك دار مع كونه 
متعيناً يف ذلك املحل، فيكونان أي الوصف املدار وكونه يف ذلك املحل 

علة أو جزءاً من العلة(٢).
الرد: أنه يتعني عىل املتمسك بكون الوصف املدار علة إلغاء تعيني 
عدمي،  أمر  املتعني  بأن  أو  حمض  طرد  أنه  ببيان  إما  املحل،  خصوصية 
القارصة،  بالعلة  التعليل  منه  يلزم  أنه  أو  الثبوت،  به  يعلل  ال  والعدم 

والعلة املتعدية أرجح، أو غري ذلك(٣).
والبنوة،  كاألبوة  املتضايفة  األمور  بسائر  منقوض(٤)  ذلك  أن  ب) 
املعامل  رشح   ،(٨٩٧/٢) لألرموي  احلاصل   ،(٢٠٨/٥) للرازي  املحصول  انظر:   (١)
لإلسنوي  السول  هناية   ،(٣٣٥٣/٨) للهندي  الوصول  هناية   ،(٣٦٢/٢) للتلمساين 

(٩٣/٣)، اإلهباج البن السبكي (٢٣٧٨/٦).
(٢) انظر: املحصول (٢٠٨/٥).

(٣) انظر: املحصول (٢٠٩/٥-٢١٠)، اإلهباج البن السبكي (٢٣٨١/٦).
(٤) املراد بالنقض: هو ختلف احلكم عن العلة يف بعض الصور. انظر: التعريفات للجرجاين، 

ص٣١٥.
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علة،  وليست  وعدماً،  وجوداً  املدار  الوصف  مع  دائر  فيها  فاحلكم 
مع  الفائحة  كالرائحة  الالزمة  األوصاف  ببعض  منقوض  وكذلك 
القناطر  جنسه  عىل  بنى  تُ مائعاً  املائع  ككون  الطردية  أو  اخلمر،  حتريم 
املائعات،  سائر  يف  ذلك  وينعكس  السمك،  منه  ويصاد  فيه  ويسبح 

وغريها من صور النقض(١).
فخرج  الدائر،  علية  بعدم  يقطع  أال  الدوران  يف  نشرتط  إننا  الرد: 
بذلك األمور املتضايفة ومن العلامء من اشرتط أال يوجد يف املحل مثله 
أو أوىل منه، واألوصاف الالزمة والطردية ال يعدم يف املحل مثلها وال 
أدلة  مناقشة  خالل  الرد  هلذا  بيان  مزيد  وسيأيت  منها(٢)،  أوىل  هو  ما 

النافني للدوران.
احلكم  هذا  ابتداء  قيل:  لو  بل  الدوران،  بصورة  خيتص  ال  أنه  جـ) 
البد له من علة حادثة، وما كان موجوداً قبل هذا احلكم ال يصلح علة 
له للتخلف املذكور، فتبنيَّ أن العلة التي هي غري هذا الوصف مل تكن 
باالستصحاب،  العدم  عىل  بقاؤها  فوجب  احلكم  هذا  قبل  موجودة 

فتعنيَّ كون هذا الوصف علة.
فهذه طريقة مستقلة ال حتتاج إىل الدوران(٣).

(١) انظر: املستصفى (٣٠٨/٢)، اإلحكام لآلمدي (٣٠٠/٣)، روضة الناظر (٨٦٠/٣)، 
ص٣٩٧،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٤١٥/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح 
احلاصل لألرموي (٨٩٧/٢)، هناية الوصول للهندي (٣٣٥٦/٨)، حاشية السعد عىل 
رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب (٢٤٧/٢)، فواتح الرمحوت (٣٠٢/٢-٣٠٣).

البن  اإليضاح   ،(٣٠٠/٣-٣٠١) لآلمدي  اإلحكام   ،(٢١٦/٥) املحصول  انظر:   (٢)
اجلوزي ص١٨٨، رشح تنقيح الفصول ص٣٩٧، احلاصل لألرموي (٨٩٩/٢)، هناية 

الوصول للهندي (٣٣٥٧/٨)، فواتح الرمحوت (٣٠٢/٢).
(٣) اإلهباج (٢٣٨٠/٦٠-٢٣٨١).
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أدلة القول الثاين:
من خالل استقراء أدلة املسألة ومناقشتها يمكن أن يستدل للقائلني 

بإفادة الدوران للعلية قطعاً، بام يأيت:
عن  سكتنا  ثم  فغضب،  باسم  ناديناه  من  فإن  قالوا:  العرف،   .١
ذلك  وتكرر  فغضب  به  ناديناه  ثم  غضبه،  فزال  االسم  هبذا  مناداته 
أن  حتى  االسم،  بذلك  مناداته  غضبه  علة  بأن  العلم  لنا  حصل  منه، 
من ال يتأتى منه النظر كاألطفال يعلمون ذلك، ويتبعونه يف الدروب 
يقصدون إغضابه، فيدعونه بذلك االسم، ولوال أنه يفيد العلم بالعلية 

ملا علموه(١).
املناقشة:

أ) ما سبق يف مناقشة الدليل الثاين ألصحاب القول األول(٢).
عليه  االحتامل  ورود  بدليل  ذلك،  بمثل  اليقني  حصول  نمنع  ب) 
وخمالفتنا لكم فيه، ووجود من ال يغضبه الدعاء بذلك االسم، وغاية 

ما يف األمر حصول غلبة الظن بالعلية يف بعض صور الدوران.
القطع  أفادت  التجربة  كثرت  فإذا  التجربة،  عني  الدوران  أن   .٢

واليقني، كام يف قطعنا بأن قطع الرأس مستلزم للموت(٣).
املناقشة:

بالفرق بني الدوران والتجربة من وجهني:
للهندي (٣٣٥٤/٨)،  الوصول  هناية  للطويف (٤٠٣/٣)،  الروضة  خمترص  رشح  انظر:   (١)
رفع احلاجب البن السبكي (٣٥٣/٤)، حاشية السعد عىل رشح العضد عىل املخترص 

.(٢٤٧/٢)
(٢) انظر: ص٧٥ من هذا البحث.

(٣) انظر: نفائس األصول للقرايف (٣٣٤٥/٨).
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أحدمها: أن التجربة ختتص بكثرة التكرار كثرة تفيد العلم يف كثري 
من األحوال، بينام الدوران يكفي فيه املرة واملرتان.

انتفاء  عىل  يشء  بسببية  فيها  احلكم  يتوقف  ال  التجربة  أن  ثانيهام: 
احلكم عند انتفائه، بينام صورة الدوران مركبة من الوجود عند الوجود 

واالنتفاء عند االنتفاء، فاختلفا(١).
أدلة القول الثالث:

بأدلة  مطلقاً  العلة  إفادة  يف  الدوران  حجية  بعدم  القائلون  استدل 
كثرية، أمهها ما يأيت:

وجود  عند  احلكم  وجود  أوهلام:  ركنني،  عىل  قائم  الدوران  أن   .١
الوصف، وهو طرد حمض، ال يصح اعتباره مسلكاً من مسالك العلة؛ 
ال  مفسد  من  العلة  وسالمة  النقض،  بعدم  مشعر  أنه  فيه  ما  غاية  ألن 
يلزم  مل  مفسد  كل  من  سلمت  لو  بل  مفسد،  كل  من  سالمتها  يوجب 
صحتها؛ ألن صحة اليشء ال تكون بسالمته من املفسدات، بل بوجود 

املصحح له.
وهو  الوصف،  عدم  عند  احلكم  عدم  الدوران:  يف  الثاين  والركن 
عكس حمض، ال يصح اعتباره مسلكاً من مسالك العلة؛ ألن العكس 

، فال أثر لوجوده وال عدمه. غري معترب يف العلل الرشعية أصالً
وهبذا يبطل االحتجاج بالدوران يف إفادة العلية لبطالن اعتبار ركنيه 

اللذين يتألف منهام(٢).
(١) انظر معناه يف رشح املعامل للتلمساين (٣٦٣/٢).

 ،(٣٠٦/٢-٣٠٨) املستصفى   ،(٢٣٣/٤) السمعاين  البن  األدلة  قواطع  انظر:   (٢)
قدامة  البن  الروضة   ،(٢١٦/٥) للرازي  املحصول   ،(٥٤٨/٢) للجويني  الربهان 
منتهى   ،(٣٠٠/٢) برهان  البن  الوصول   ،(٢٩٩/٣) لآلمدي  اإلحكام   ،(٨٦٠/٣)
نفائس   ،(٣٦٢/٢) للتلمساين  املعامل  رشح  ص١٨٥،  احلاجب  البن  واألمل  الوصول 
احلاصل=  ،(٤١٤/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح   ،(٣٣٤٤/٨) للقرايف  األصول 
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املناقشة:
يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجوه، كام يأيت:

أ) أن الطرد والعكس يؤثران يف غلبة الظن بأن الوصف علة، وجيب 
اتباع ما أفاده الظن عمالً بوجوب اتباع الظن يف الرشعيات(١).

جزء  هو  الذي  الطرد  هو  ليس  املستدل  ذكره  الذي  الطرد  أن  ب) 
الدوران، بل غريه، وما دام األمر كذلك فال يتجه االعرتاض.

وبيان ذلك كالتايل: أن الطرد الذي هو جزء الدوران، هو حدوث 
الطرد  وأما  يكن،  مل  أن  بعد  الوصف  حدوث  عند  املحل  يف  احلكم 
املذكور يف دليل املستدل فهو مقارنة الوصف للحكم بادئ ذي بدء، 
كعدم  واحلكم،  الوصف  له  ثبت  أمره  أول  من  املحل  أن  معنى  عىل 
بناء القنطرة عىل اخلل، فإن عدم بناء القنطرة عليه ثابت من أول أمر، 
وكذلك احلكم، ومل يكن املحل خالياً من الوصف واحلكم ثم حدثا، 

وهذا خيالف الطرد الذي يف الدوران.
وإذا كان كل من الطردين يغاير اآلخر فإن حدوث احلكم بحدوث 
الوصف وانتفاءه بانتفائه يفيد الظن بالعلية حيث ال مانع، بخالف ما 

إذا قارن احلكم الوصف يف املحل من أول األمر.
دليل  يف  الذي  اآلخر  بخالف  مؤثر  الــدوران  يف  الذي  فالطرد 
املستدل، وال يلزم من عدم تأثري الطرد الذي يف دليله عدم تأثري الطرد 

الذي هو جزء الدوران(٢).
البن  الفقه  أصول   ،(٣٣٥٥/٨) للهندي  الوصول  هناية   ،(٨٩٩/٢) =لألرموي 
اإلهباج  ص٩٤،  للبغدادي  الفصول  ومعاقد  األصول  قواعد   ،(١٢٩٩/٣) مفلح 
(٢٣٨٣/٦)، رفع احلاجب (٣٥١/٤)، هناية السول لإلسنوي (٩٢/٣-٩٥)، فواتح 

الرمحوت (٣٠٣/٢).
(١) انظر: قواطع األدلة (٢٣٦/٤)، الربهان للجويني (٥٥٠/٢).

(٢) انظر: الصالح يف مباحث القياس عند األصوليني للسيد صالح عوض ص٣٤٥-٣٤٦.
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يف  الذي  الطرد  عني  هو  املستدل  دليل  يف  الطرد  أن  سلمنا  جـ) 
الدوران، وسلمنا أن كل واحد من الطرد والعكس غري مؤثر منفرداً، 
بوجود  االحتجاج  وجه  حرصتم  ألنكم  حارص،  غري  تقسيمكم  لكن 
انتفاء  عند  احلكم  انتفاء  أو  الطرد  وهو  الوصف،  وجود  عند  احلكم 
يشمل  ال  إذ  حارص،  غري  تقسيم  وهذا  العكس،  وهو  الوصف، 
تأثري  عدم  فإن  تأثريه،  املدعى  وهو  األمرين،  بمجموع  االحتجاج 
الطرد والعكس منفردين ال يمنع تأثريمها جمتمعني؛ ألن الرتكيب يفيد 
مستقالً  ليس  بام  والتكميل  الرتجيح  حيصل  فقد  اإلفراد،  يفيده  ال  ما 

باالعتبار.
ودليل ذلك: أن العلة إذا كانت مركبة من عدة أوصاف، فإن كل 
واحد منها ال يستقل بإثبات احلكم، ومل يلزم من ذلك عدم استقالل 
مؤثر  غري  العكس  أو  الطرد  فانفراد  الدوران،  ذلك  ومثل  املجموع، 

وجمموعهام مؤثر(١).
، وفيام يقبل ويرد منه  ٢. أن معتمد العلامء يف قاعدة القياس تأصيالً
تفصيالً بعد كتاب اهللا وسنة رسوله ، ما صحَّ وروده عن الصحابة 
بل، وما مل يثبت فيه  ، وما حتقق عملهم به قُ دَّ ق ردهم إياه رُ ، فام حتقَّ

عنهم يشء مل يعمل بموجبه.
فإذا ثبت هذا فقد ثبت عن الصحابة أهنم كانوا ينوطون األحكام 
باملصالح عىل تفصيل يف ذلك، وأما الدوران فلم يؤثر عنهم التعلق به، 
وليس هو من معنى املصالح يف يشء، حتى يقال: اسرتساهلم يف طريق 
احلكم باملصالح من غري ختصيص يشء منهام يقتيض التعلق بالدوران، 

فثبت هبذا أن الدوران ال يصلح حجة يف إفادة العلية(٢).
(١) انظر: املراجع السابقة هلذا الدليل.

(٢) انظر: الربهان للجويني (٥٤٨/٢)، نفائس األصول للقرايف (٣٣٧٣/٨).
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املناقشة:
نص  هبا  العمل  يف  يرد  مل  الصحابة   هبا  عمل  التي  املصالح  أن 
النظر  إىل  توجهوا  ملا  ذلك  يف  نص  ثمَّ  كان  لو  فإنه   ، اهللا  رسول  عن 
واالجتهاد، فإن معاذ بن جبل  مل يذكر الرأي بقوله: «أجتهد رأيي»(١) 

إال بعد فقدان كل ما يمكن التعلق به من أدلة الكتاب والسنة.
بل  مصلحة،  بكل  األحكام  يعلقون  نراهم  ال  الصحابة   إن  ثم 
رشعه  منهاج  يف   ، الرسول  لقول  موافقاً  يظنونه  بام  يعلقوهنا  كانوا 
وما يغلب عىل ظنهم أنه موافق لقصد الشارع ومراده، ومل يرد عنهم 
ذلك  عى  ادّ ومن  مغلِّب،  دون  بمغلِّب  نظرهم  خيصصون  كانوا  أهنم 

. عى بدعاً فقد ادَّ
وإذا كان األمر كذلك فإن الدوران يغلب عىل الظن انتصابه دليالً 

يفيد العلية يف وضع الرشع، وإنكار ذلك عناد(٢).
مالزماً  يكون  أن  جيوز  والعكس  بالطرد  املوصوف  الوصف  أن   .٣
للعلة، كالرائحة الفائحة املالزمة للشدة املطربة، فإهنا دائرة مع احلكم 
للعلة  جزءاً  يكون  أن  وجيوز  العلة،  هي  وليست  وعدماً،  وجوداً 
كالعمدية والعدوانية يف علة القصاص، وليست علة كاملة، وال سبيل 
كتاب  يف  سننه  يف  داود  وأبو   ،(٢٣٦  ،٢٣٠/٥) املسند  يف  أمحد  رواه  حديث  من  جزء   (١)
األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء (١٨/٤)، والرتمذي يف سننه يف كتاب األحكام، 
يف  والدرامي   ،(١٣٢٧) رقم  حديث   (٦١٦/٣) يقيض  كيف  القايض  يف  جاء  ما  باب 
اختلف  وقد   ،(١٦٨) رقم  حديث   ،(٧٢/١) الشدة  من  فيه  وما  الفتيا  باب  املقدمة، 
العلامء يف صحته، فضعفه مجع، منهم الرتمذي وابن حزم وابن طاهر وغريهم، وصححه 
للخطيب  واملتفقه  الفقيه  انظر:  القيم.  وابن  قدامة  وابن  البغدادي  اخلطيب  منهم  مجع، 
إعالم   ،(٤١٧/٧) حزم  البن  األحكام  أصول  يف  اإلحكام   ،(١٨٩/١) البغدادي 
املوقعني البن القيم (٢٠٢/١)، التلخيص الكبري البن حجر (١٨٢/٤)، نصب الراية 

للزيلعي (٦٣/٤).
(٢) الربهان (٥٤٩/٢).
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إىل دفع ذلك إال بالتعرض النتفاء وصف غريه، إما بالسرب والتقسيم 
وإما بأن األصل عدمه، ويلزم من ذلك االنتقال من طريق الدوران إىل 
طريق آخر غريه، وهبذا نخرج عن حمل النزاع يف االحتجاج بالدوران 

وحده(١).
املناقشة:

أ) أنه لو تم مثل هذا لقدح يف أكثر األدلة، كاملناسبة واإليامء وغريها؛ 
ألن املستدل إذا أبد مناسبة وصف أو ذكر دليالً آخر، فللخصم أن 
يقول: إنام يعمل هبذا الدليل لو سلم عن املعارض، وال سبيل إىل دفع 
من  االنتقال  ذلك  من  ويلزم  والتقسيم،  بالسرب  أو  باألصل  إال  ذلك 
تلك الطريقة إىل غريها، فتبطل بذلك مجيع األدلة، وهو باطل، فام بني 

عليه باطل(٢).
بالوصف  العلية  بل  نع،  مُ الطرفني  تساوي  باجلواز  أردتم  إن  ب) 
االحتامل  وورود  عقالً  االمتناع  عدم  به  أردتم  وإن  راجحة،  املدار 
املرجوح فهذا ال ينايف الظن بأن مدار احلكم علة، فإن الظن ال يقطع 

االحتامل، وال نعني بكون الدوران حجة سو هذا.
وحينئذٍ فال حاجة للمستدل إىل دفع ذلك االحتامل املرجوح؛ ألن 
عىل  ذلك  وإنام  املرجوحة،  االحتامالت  دفع  عليه  ليس  الظن  طالب 
اجلوزي  البن  اإليضاح   ،(٣٠٠/٣) لآلمدي  اإلحكام   ،(٣٠٧/٢) املستصفى  انظر:   (١)
ص١٨٧، روضة الناظر (٨٦٠/٣)، منتهى الوصول واألمل البن احلاجب ص١٨٥، 
هناية   ،(٣٣٥٨/٨) للهندي  الوصول  هناية   ،(٤١٥/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح 
الوصول البن الساعايت (٦٣٥/٢)، رفع احلاجب (٣٥١/٤)، رشح العضد عىل خمترص 
للعبادي  البينات  اآليات  مع  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  رشح   ،(٣٥١/٤) احلاجب  ابن 

(١٥٢/٤-١٥٣)، فواتح الرمحوت (٣٠٢/٢).
 ،(٣٥١/٤) السبكي  البن  احلاجب  رفع   ،(٢٣٥٨/٨) للهندي  الوصول  هناية  انظر:   (٢)

البحر املحيط للزركيش (٢٤٥/٥).
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طالب اليقني، فال حاجة له إىل التمسك بالسرب والتقسيم أو غريه(١).
جـ) أننا ال ندعي أن مطلق الدوران دليل عىل علية الوصف ليلزم 
يكون  أن  عن  الوصف  هذا  بخروج  القطع  عدم  برشط  بل  قلتم،  ما 
علة وموجباً للحكم، وبعدم القطع بوجود علة هلذا احلكم سو هذا 
النقض  من  ذكرتم  ما  بذلك  فخرج  باحلكم،  منه  أوىل  هي  الوصف 
إىل  ذلك  بعد  تج  حيُ فلم  ذلك،  وغري  العلة  وبجزء  الالزمة  باألوصاف 

.(٢)سرب وتقسيم أو غريه من طرق اإلثبات األخر
٤. أن الدوران قد حصل يف مواضع ومل يفد ظن العلية، وذلك يدل 

. عىل أنه غري مفيد للعلية مطلقاً
أن  مع   ،(٣) وعدماً وجوداً  املعلول  مع  تدور  العلة  أن  األول:  وبيان 
متالزمان  والعرض(٥)  واجلوهر(٤)،  قطعاً،  لعلته  بعلة  ليس  املعلول 
للهندي (٣٣٥٨/٨)،  الوصول  هناية  للطويف (٤١٦/٣)،  الروضة  خمترص  رشح  انظر:   (١)
رفع احلاجب (٣٥١/٤)، حاشية التفتازاين عىل رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب 
اآليات   ،(٣٠٢/٢-٣٠٣) الرمحوت  فواتح  للزركيش،  املحيط  البحر   ،(٢٤٦/٢)

البينات للعبادي (١٥٢/٤).
البن  اإليضاح  الناظر (٨٦١/٣)،  روضة  لآلمدي (٣٠٠/٣-٣٠١)،  اإلحكام  انظر:   (٢)

اجلوزي ص١٨٨.
 ، معلوالً املحل  ويصري  علة،  فهو  حاله  به  وتغريَّ  بمحل  حلَّ  وصف  كل  أن  هبذا  املراد   (٣)
كاجلرح مع املجروح، وبعبارة أخر: كل أمر يصدر عنه أمر آخر باالستقالل أو بواسطة 
انضامم الغري إليه فهو علة لذلك األمر، واألمر معلول له، فيعقل كل واحد منهام بالقياس 

إىل تعقل اآلخر، انظر الكليات للكفوي ص٥٩٩.
املتكلمني  وعند  بنفسه،  القائم  املوجود  بمعنى  عنهم  املشهور  يف  الفالسفة  عند  اجلوهر   (٤)

بمعنى املتحيز بالذات، وقد يطلق ويراد به أحد أمور أربعة، وهي: 
ج)  ب) الذات القابلة لتوارد الصفات املتضادة عليها    أ) املتحيز الذي ال يقبل القسمة  
الغني  املوجود  د)  املاهية التي إذا وجدت يف األعيان كانت يف موضوع أي ذات  
عن حمل حيل فيه. انظر الكليات للكفوي ص٣٤٦-٣٤٧. طرق االستدالل عند املناطقة 

واألصوليني ليعقوب الباحسني ص١٢٩-١٣٠.
من=  وصفة  للجوهر  تابع  فهو  بالغري،  قائم  وجود  له  ما  أي  بغريه،  قام  ما  هو  العرض:   (٥)
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وجوداً وعدماً مع أن أحدمها ليس بعلة يف اآلخر اتفاقاً، واحلكم دائر مع 
رشطه وجزء علته، وليس أحدمها علة لآلخر، واملالزم للعلة كرائحة 
واملتضايفان  علية،  ال  أنه  مع  وعدماً،  وجوداً  احلرمة  مع  دائر  اخلمر 
ليس  أحدمها  أن  مع  وعدماً،  وجوداً  متالزمان  والبنوة-  -كاألبوة 
مصاحبة  ووجوب  املعلول،  عىل  العلة  تقدم  لوجوب  اآلخر،  يف  بعلة 

املتضايفني وإال ملا كانا متضايفني.
وهكذا يف غري ذلك من الصور التي يوجد الدوران فيها منفكاً عن 
العلية، فثبت بذلك أن الدوران حاصل يف حمالٍّ كثرية من غري أن يفيد 

العلية.
وبيان الثاين: أنه ملا كان الدوران قد حصل يف مواضع ومل يكن مفيداً 
للعلية، وجب أال يفيد ظن العلية مطلقاً يف كل موضع؛ ألنه إذا حصل 
رنا كونه يستلزم العلية فإن استلزام  دوران ما منفكاً عن العلية وآخر قدّ
يتوقف  ال  أو  إليه،  آخر  يشء  انضامم  عىل  يتوقف  أن  إما  للعلية  اآلخر 

عىل ذلك.
هو  للعلية  املستلزم  كان  إليه  آخر  يشء  انضامم  عىل  توقف  فإن 
وحده،  الدوران  ال  اليشء  ذلك  ومن  الدوران  من  احلاصل  املجموع 

وكالمنا هنا إنام هو يف الدوران وحده.
وإن مل يتوقف عىل ذلك مع أن مسمى الدوران حاصل يف املوضعني 

  K   ) تعاىل:  قوله  خالف  وهو  املتساويني،  بني  التفرقة  منه  لزم  مجيعاً 
ولن  التسوية،  هو  والعدل   .(٩٠ (النحل:   (O    N   M   L
حتصل التسوية بني الدورانات إال بأن يكون مجيعها مفيداً للعلية، وهو 

. منقوض بالصور املذكورة سابقاً
للجرجاين  التعريفات  انظر:  والسكون.  واحلركة  اجلسم  وهيئات  كاأللوان  =صفاته، 
واألصوليني  املناطقة  عند  االستدالل  طرق  ص٦٢٤،  للكفوي  الكليات  ص١٩٢. 

للباحسني ص١٣١.
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بال  اآلخر  عىل  اجلائز  طريف  أحد  ترجيح  كذلك  منه  يلزم  إنه  ثم 
مرجح، وهو غري جائز.

فدل هذا عىل أن الدوران غري مفيد للعلية يف كل موضع(١).
املناقشة:

أ) أن هذا الدليل ينقلب، فيمكن أن نقول: بعض الدورانات تفيد 
العلة قطعاً، كدوران قطع الرأس مع املوت يف جاري العادة، فيكون 

الكل كذلك تسوية بني املتساويات لآلية املذكورة(٢).
يف  وجد  قد  العلية  دليل  أنه  ندعي  الذي  الدوران  أن  نسلم  ال  ب) 
أنه  ندعيه  الذي  الدوران  ألن  وهذا  العلية،  عن  منفكاً  الصور  بعض 

دليل للعلية هو الدوران الذي مل يقم دليل عىل عدم علية املدار فيه.
كون  يف  تقدح  ال  العلية  عنها  ختلفت  التي  الصور  من  ذكرتم  وما 
علية  عدم  عىل  الدليل  قام  مما  ألهنا  العلية؛  دليل  ندعيه  الذي  الدوران 
املدار فيها، فال يتجه النقض، ألن رشط النقض وجود املوجب بجميع 

صفاته، فإن مل يوجد فال نقض(٣).
ص٣٩٧،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٢١١/٥-٢١٥) للرازي  املحصول  انظر:   (١)
احلاصل   ،(٤١٥/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح   ،(٣٣٤٣/٨) له  األصول  نفائس 
لألرموي (٨٩٨/٢)، هناية الوصول لصفي الدين اهلندي (٣٣٥٦/٨-٣٣٥٧)، رشح 
رشح  عىل  النفتازاين  حاشية   ،(٢٤٥/٥) املحيط  البحر   ،(٣٣٧/٢) للتلمساين  املعامل 
العضد عىل خمترص ابن احلاجب (٢٤٧/٢)، تيسري التحرير (٥٠/٤)، إرشاد الفحول 

ص٢٢١.
األصول  نفائس  ص٣٩٧،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٢١٠/٥) املحصول  انظر:   (٢)
للهندي  الوصول  هناية   ،(٤١٦/٣) الروضة  خمترص  رشح   ،(٣٣٤٦  ،٣٣٤٣/٨) له 

(٣٣٥٤/٨)، رشح املعامل (٣٦٣/٢).
منتهى  ص٣٩٧،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(٢١٦/٥) للرازي  املحصول  انظر:   (٣)
 ،(٣٣٥٧/٨) للهندي  الوصول  هناية  ص١٨٥،  احلاجب  البن  واألمل  الوصول 
احلاصل لألرموي (٨٩٩/٢)، هناية الوصول البن الساعايت (٦٣٥/٢)، رشح املعامل= 
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٥. أنه لو كان كل وصف دائر يعترب علة للحكم لوجب أن ال تصح 
علل مجيع املعللني يف الربا؛ ألن كالً منهم يمكنه أن يثبت وجود احلكم 

بوجود علته، وينفيه بانتفائها وال حيتاج إىل إبطال علة خصمه.
بل  صحيحة،  مجيعها  عللهم  تكون  أن  يمكن  ال  أنه  خالف  وال 

الصحيح منها واحد(١).
املناقشة:

د عليها  أن كل من بنيّ ذلك دلّ عىل صحة علته ما مل يمنع مانع أو يرِ
الفساد  عليها  د  يرِ علته  عدا  ما  العلل  مجيع  أن  يزعم  وكلهم  الفساد، 

واملناقضة وإال ملا رجح علته(٢).
٦.أن صور الدوران التي دار احلكم فيها مع الوصف وجوداً وعدماً 

البد أن تكون متاميزة بصفات خاصة هبا وإال كانت متحدة.
جمموع  صورة  كل  يف  العلة  أن  يدعي  أن  فللمخالف  ذلك  وعند 
الوصفني، ومها الوصف املشرتك، وهو الوجود عند الوجود، والعدم 

عند العدم، والوصف اخلاص بكل صورة من هذه الصور(٣).
املناقشة:

أن التعليل بالوصف املشرتك أرجح من التعليل بالوصف اخلاص، 
عىل  فيغلب  احلكم،  جماري  مجيع  يف  مطرداً  املشرتك  الوصف  لكون 

الظن(٤).
فواتح   ،(٢٤٧/٢) احلاجب  ابن  خمترص  عىل  العضد  رشح   ،(٣٦٣/٢) =للتلمساين 

الرمحوت (٣٠٢/٢).
(١) انظر: العدة (١٤٣٤/٥)، التمهيد أليب اخلطاب (٢٦/٤)، روضة الناظر (٨٦٠/٣).

(٢) انظر: التمهيد أليب اخلطاب (٢٧/٤).
(٣) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢٩٩/٣).

(٤) انظر: املرجع السابق (٢٩٩/٣).
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الرد: بل التعليل باملركب أوىل؛ ملا فيه من تعدد مدارك احلكم، فإنه 
أوىل من احتاده؛ لكونه أقرب إىل حتصيل مقصود الشارع من احلكم(١).

يكون  املشرتك  بالوصف  التعليل  بأن  ابَل  قَ مُ هذا  إن  عنه:  اجلواب 
منعكساً بخالف التعليل باملركب من الوصفني يف كل صورة.

وال خيفى أن التعليل باملطرد املنعكس أوىل من التعليل باملطرد الذي 
ال ينعكس، لالتفاق عليه.

التعليل  بخالف  متعدياً  يكون  املشرتك  بالوصف  التعليل  وألن 
باملركب من الوصفني يف كل صورة فإنه يكون قارصاً، والتعليل بالعلة 

املتعدية أوىل لالتفاق عليها واالختالف يف القارصة(٢).
أدلة القول الرابع:

ير أصحاب هذا القول أن الدوران حجة ظنية يف إثبات العلة يف 
الذي  الوصف  ملعرفة  سربه  املجتهد  وعىل  بعض،  دون  الصور  بعض 
يمكن االعتامد عىل اطراده وانعكاسه من غريه، ولذا فبعض الدورانات 

تفيد العلية وبعضها ال تفيدها.
وأرادوا هبذا فيام يظهر اجلمع بني أدلة املثبتني حلجية الدوران وأدلة 
النافني لذلك، فاستدلوا بأدلة املحتجني عىل إفادة الدوران غلبة الظن 
الصور  تلك  يف  اجتهاد  حصيلة  كان  إنام  ذلك  وأن  الصور،  بعض  يف 
املفيدة للعلية ال حكامً عاماً جلميع صور الدوران، ومحلوا أدلة النافني 
الدوران  صالحية  فيها  للمجتهد  يرتجح  مل  التي  الصور  عىل  للدوران 

لالحتجاج يف إفادة العلية(٣).
(١) انظر: املرجع السابق (٣٠٠/٣).
(٢) انظر: املرجع السابق (٣٠٠/٣).

(٣) انظر: املنخول للغزايل ص٣٥٠، الوصول إىل األصول البن برهان (٣٠٢/٢)، نفائس 
األصول للقرايف (٣٣٤٦/٨).
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لذا كان من ضوابط بعضهم للدوران املفيد للعلية كثرة التكرار(١)، 
بتقارب  بعضهم  ذلك  وضبط  العلية،  بإفادة  الظن  غلبة  مظنة  لكونه 

. األصول واملآخذ(٢)، لكونه مظنة غلبة الظن بإفادة العلية أيضاً

(١) انظر: نفائس األصول للقرايف (٣٣٤٦/٨).
(٢) انظر: الوصول إىل األصول البن برهان (٣٠٢/٢).
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املبحث الرابع
نوع اخلالف وثمرته

ألن  وذلك  له،  ثمرة  ال  لفظي  املسألة  هذه  يف  اخلالف  إن  قيل: 
املزاحم،  عدم  رشطوا  قطعاً  أو  ظناً  العلة  يفيد  الدوران  بأن  القائلني 
وانتفاء املوانع كلها، وأما القائلون بعدم إفادة الدوران للعلية فإهنم إنام 

نفوا ذلك يف حالة ما إذا مل تظهر معه مناسبة الوصف للعلية.
وعىل هذا فقد اتفق الفريقان عىل أن الدوران بمجرده ليس مسلكاً 
، بل البد أن يكون معه من املناسبة وغريها ما يدل عىل العلية،  مستقالً

.(١) فكان اخلالف لفظياً
والذي يظهر يل أن اخلالف يف هذه املسألة معنوي، وما ذكر هاهنا 
خارج عن حمل النزاع عىل ما سبق تقريره يف موضعه، إذ حمل النزاع إنام 

هو يف الدوران املجرد.
للعلية  الدوران  إفادة   ير من  بني  لفظياً  اخلالف  يكون  قد  نعم 
ومنهم  العلامء،  من  مجع  نظر  وجهة  من  ظناً  هلا  إفادته   ير ومن  قطعاً 
الزركيش حيث يقول: «وأما من يدعي القطع فيه فالظاهر أنه يشرتط 
ظهور املناسبة، وال يكتفي بالدوران بمجرده، فإذا انضم املناسبة ارتقى 

إىل القطع»(٢).
علم  يف  املهذب  النملة (١٤٩/٢)،  لعبدالكريم  األصوليني  عند  اللفظي  اخلالف  انظر:   (١)

أصول الفقه املقارن له أيضاً (٢٠٩٢/٥-٢٠٩٣).
(٢) انظر: البحر املحيط (٢٤٦/٥).
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وأما اخلالف بني املثبتني سواء عىل سبيل القطع أو الظن، أو حسب 
الدوران  فموطنه  النافني  وبني  فيها،  املجتهد  واجتهاد  الدوران  صور 

املجرد، وهذا ما تدل عليه استدالالهتم ومناقشاهتم.
وعىل ذلك: فمن ثمرات اخلالف يف حجية الدوران ما يأيت:

١. طهارة سؤر الكلب: فجمهور العلامء عىل نجاسة سؤر الكلب،
وخالف يف ذلك مالك يف املشهور عنه(١).

وقد استدل بعض املالكية عىل طهارة سؤر الكلب عند مالك بقوله: 
«أنه ملا كان املوت من غري ذكاة هو سبب نجاسة عني احليوان بالرشع 
وجب أن تكون احلياة هي سبب طهارة عني احليوان، وإذا كان كذلك 

فكل حي طاهر العني، وكل طاهر العني فسؤره طاهر»(٢).
طهارة  وهو  احلكم،  ثبت  فقد  بالدوران،  استدالل  وهذا  قلت: 
الكلب وسائر احليوانات عند ثبوت الوصف، وهو احلياة، وعدم عند 

عدمه، فحكم بنجاسة الكلب وسائر احليوانات عند موهتا.
كالنقض  االعرتاضات،  من  بجمع  االستدالل  هذا  عورض  وقد 
يف  يقدح  مما  ذلك  وغري  املدبوغ(٣)،  واجللد  واملذكاة  واجلراد  بالسمك 
يف  به  االستدالل  يرجح  مل  لذا  املوضع،  هذا  يف  بالدوران  االستدالل 

هذا املوضع بعض من ير حجية الدوران يف اجلملة.

(١) انظر املسألة يف: املدونة ملالك (٥/١)، األم للشافعي (٥/١)، املسائل الفقهية من كتاب 
الروايتني والوجهني أليب يعىل (٦٢/١)، املبسوط للرسخيس (٤٧/١)، االستذكار البن 
قدامة (٧٣/١)،  البن  املغني  رشد (٣٢/١)،  البن  املجتهد  بداية  عبدالرب (٢٠٨/١)، 

املجموع للنووي (٢١٧/١)، بدائع الصنائع للكاساين (٦٣/١).
(٢) انظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد (٣٢/١).

(٣) انظر: تشنيف املسامع للزركيش (٣١٤/٣).
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٢. املختلعة هل يلحقها طالق أو ال؟
فذهب  ال،  أو  طالق  يلحقها  هل  املختلعة  يف  العلامء  اختلف 
ال  أنه  ألمحد:  ورواية  الشافعي  وقال  طالق،  يلحقها  أنه  إىل  اجلمهور 
يلحقها طالق، بل هو فسخ، ويف املسألة تفصيالت ليس هذا موطن 

ذكرها(١).
واملراد أن بعض من ير أن املختلعة يلحقها طالق استدل عىل ما 
ذهب إليه بالقياس، وأثبت العلة فيه بالدوران، فقال: إن املختلعة معتدة 

من طالق فجاز أن يلحقها ما بقي من عدد الطالق كالرجعية(٢).
الطالق  حلوق  وهو  احلكم،  ثبت  حيث  بالدوران،  استدالل  فهذا 
عند ثبوت الوصف، وهو كوهنا معتدة، وانتفى عند انتفائه، وهذا هو 

الدوران.
واعرتض عليه بأنه منتقض بالزوجة، فهي ليست بمعتدة ويلحقها 
الطالق إن حصل، فإذا كانت الزوجة التي ليست بمعتدة هي واملعتدة 
يف حلوق الطالق سواء، ثبت أن وصف املعتدة ال تأثري له وال يتعلق 

احلكم به(٣).

(١) انظر املسألة بتفصيالهتا: بداية املجتهد البن رشد (٤٨٧/٢)، خالصة الدالئل يف تنقيح 
املسائل حلسام الدين الرازي احلنفي (٢١/٢)، املغني البن قدامة (٢٧٤/١٠)، اهلداية 
املختار  لتعليل  االختيار   ،(١٥١/٣) للكاساين  الصنائع  بدائع   ،(١٣/٢) للمرغيناين 

(١٥٦/٣)، اللباب رشح الكتاب (٦٤/٣)، مغني املحتاج للرشبيني (٢٦٨/٣).
شلبي  ملصطفى  األحكام  تعليل   ،(١٨٩/٣) السبكي  البن  الشافعية  طبقات  انظر:   (٢)

ص٢١٠.
(٣) انظر: انظر شفاء الغليل للغزايل ص٢٦٩، بداية املجتهد البن رشد (٥٧٦/٢)، خالصة 
رشح  قدامة (٥٩٣/٦)،  البن  املغني  الرازي (٤٠١/١-٤٠٢)،  الدين  حلسام  الدالئل 

الزركيش عىل اخلرقي (٣٨٢/٣)، اهلداية للمرغيناين (٢٨٠/٣).
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٣. صحة عقود الصبي العاقل:
ذهب مجهور أهل العلم إىل عدم صحة انعقاد العقود بعبارة الصبي 

العاقل(١).
ألنه  بعبارته،  انعقادها  بصحة  قوهلم  احلنفية  عن  الغزايل  نقل  وقد 

عاقل، فتنعقد بعبارته العقود كالبالغ.
وعللوا ذلك بقوهلم: «ألن العقود تصح بثبوت العقل للعاقد، فإذا 
جن بطلت حال جنونه، ومل يعدم إال العقل، فإذا أفاق صحت عقوده 
وعدم  العقل  بوجود  احلكم  وجد  فقد  العقل،  إال  يتجدد  ومل   ، حينئذٍ

بعدمه، وهذا هو الدوران(٢).

(١) الصحيح أن احلنفية يرون عدم صحة ترصف الصبي إال بإذن وليه، فإن عقد عقداً ببيع أو 
رشاء ونحوه، وهو يعقل البيع ويقصده فالويل باخليار إن شاء أجازه إن كان للصبي فيه 
مصلحة وإن شاء فسخه، قالوا: ألن عقدهم ينعقد موقوفاً الحتامل الرضر، فإذا أجازه 
من له اإلجازة فقد تعينت جهة املصلحة فينفذوا وإال فال. وبه يتضح أن احلنفية يرون 
صحة انعقاد العقود بعبارة الصبي العاقل إذا أجازه وليه. انظر مراجع احلنفية فيام سبق. 

(٢) شفاء الغليل للغزايل ص٢٦٩.
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املبحث اخلامس
سبب اخلالف

أقواهلم  وسرب  الدوران  حجية  يف  العلامء  خالف  يف  التأمل  عند 
هذا  إىل  أدت  ظاهرة  أسباباً  هنالك  أن  يتبني  ومناقشاهتم  وأدلتهم 
االختالف، نصَّ عىل بعضها بعض املحققني من أهل العلم، وبعضها 
يمكن أن يستنتج من خالل أدلة املختلفني ومناقشاهتم، وأهم أسباب 

اخلالف يف حجية الدوران ما يأيت:
١. مسألة تعليل احلكم بعلتني:

وقد نصَّ عىل أن هذه املسألة من املسائل التي أثرت يف اخلالف يف 
حجية الدوران إلكيا اهلرايس(١).

يشرتط  ال  ذلك  ز  جوَّ من  أن  «ووجهه  وقال:  الزركيش،  وتابعه 
منع  ومن   ،أخر علة  عىل  السببية  العلة  ختلف  أن  جلواز  العكس 
من  بد  فال   ،أخر علة  السببية  العلة  ختلف  أن  جيوز  ال  ألنه  اشرتاطه 

انتفاء احلكم»(٢).
احلكم  تعليل  من  املانعني  عىل  تأثريه  السبب  هذا   قصار قلت: 

بعلتني، أما من جيوز ذلك، فال أثر هلذه املسألة يف خالفهم.
(١) انظر: سالسل الذهب ص٣٨٧.

(٢) انظر املرجع السابق نفسه.
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٢. مسألة االستدالل بالتالزم عىل صحة العلة هل جيوز أو ال؟ وقد 
نصَّ عىل هذا السبب ابن برهان فيام حكاه الزركيش عنه(١).

٣. هل املتَّبع يف التعليل يف باب القياس االقتصار عىل أنواع التعليل 
الواردة عن الصحابة  أو النظر إىل صالحية الوصف يف ذاته للتعليل 

ما مل يمنع من ذلك مانع؟
األدلة  عرض  خالل  السبب  هذا  إىل  العلامء(٢)  بعض  أشار  وقد 
مالحظة  املواطن  هذه  يف  اخلالف  «مثار  القرايف:  فقال  واملناقشات، 
يتعرضوا  مل  وما  أعملناه،  أعملوه  وما  رددناه  الصحابة   ه  ردَّ ما  أن 
له أعرضنا عنه، وقياس الشبه والطرد ونحو ذلك(٣) مما مل ينقل عنهم 
فيه عمل فنرتكه، أو نقول: الصحابة علم من سريهتم اتباع املخاييل، 

فحيث وجدت خميلة أو مظنة الرتباط احلكم اعتربناه»(٤).
أثر  مع  للعلية،  وإفادته  الدوران  يتضمنه  الذي  التكرار  أثر   .٤

النقوض بعدم العلية يف بعض صوره.
فمن رأ أن للتكرار أثراً يف صحة االستدالل بالدوران قال بحجيته 
يف إفادة التعليل مطلقاً، وقد تزداد غلبة الظن يف ذلك حتى تصل إىل 
اليقني عند كثرة التكرار كثرة تدعو إىل القطع به، ومن رأ أن النقوض 
الواردة يف بعض صور الدوران مؤثرة يف صحة االستدالل بالدوران 

قال بعدم حجيته يف إفادة التعليل.
فتفيد  التجربة  تكثر  وقد  التجربة،  عني  «الدوران  النقشواين:  قال 
مستلزم  الرأس  قطع  بأن  نقطع  كام  ذلك،  إىل  تصل  ال  وقد  القطع، 

(١) انظر: سالسل الذهب ص٣٨٨، ومل أجده يف كتابه الوصول إىل األصول.
(٢) انظر: الربهان للجويني (٥٤٨/٢-٥٤٩)، نفائس األصول للقرايف (٣٣٧٣/٨)

(٣) كالدوران الذي نحن بصدده.
(٤) نفائس األصول (٣٣٧٣/٨).
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يفيد  الدوران  أن  يف  اخلالف  منشأ  فهذا  السم،  مع  ونظنه  للموت، 
اليقني عند قوم أو الظن عند قوم أو ال يفيد ألبتة، نظراً للنقوض، وأنه 

البد من ضميمة إليه، ويكون التكرار مرة أو مرتني.
فيكون احلق التفصيل بني كثرة التكرار وقلته، وأالَّ يطلق القول يف 

ذلك»(١).
قلت: وهذا -وال شك- من أقو أسباب اخلالف يف هذه املسألة، 

وعليه مدار اخلالف يف املسألة عند كثري من املختلفني، واهللا أعلم.

(١) انظر: نفائس األصول (٣٣٤٥/٨).
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املبحث السادس
الرتجيح

بعد عرض أدلة األقوال ومناقشتها يظهر يل رجحان القول الرابع، 
وذلك ألمور، أمهها ما يأيت:

١. أن فيه مجعاً بني أدلة األقوال املختلفة، واجلمع أوىل ما يصار إليه 
عند االختالف إن أمكن.

٢. أن صور الدوران خمتلفة، فمنها ما يُقطع بإفادته للعلية، ومنها 
هو  ما  ومنها  كثرياً،  الظن  عىل  يغلب  ما  ومنها  إفادهتا،  بعدم  يُقطع  ما 
دون ذلك، فليست صور الدوران سواء، وعىل ذلك فاملعول عليه هو 
نظر املجتهد وحتريه يف كل صورة عىل حدة، فام غلب عىل ظنه إفادته 
للعلية أفاد وإال فال، واملسألة داخلة وال شك يف مسالك العلة بطريقة 
املجتهد  هو  صاحبه  اجتهادي،  طريق  االستنباط  وطريق  االستنباط، 
املستكمل لرشوطه، فام يغلب عىل ظنه هو مؤد اجتهاده، فينبغي أن 
يعترب فيه اجتهاد كل جمتهد وما غلب عىل ظنه يف كل صورة منه، واهللا 

أعلم.
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الفصل الثالث
أحكام مسالك الدوران األصولية

وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: إلزام املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل بالعلة منه.
املبحث الثاين: الرتجيح بني الوصف املدار وبني غريه من األوصاف.

وبني  صورة  يف  احلاصل  الدوران  بني  الرتجيح  الثالث:  املبحث 
الدوران احلاصل يف صورتني.

دليل  وبــني  الـــدوران  مسلك  بني  الرتجيح  الــرابــع:  املبحث 
االستصحاب.

املبحث اخلامس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة 
املنصوصة واملجمع عليها.

املبحث السادس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة 
املستنبطة.

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك املناسبة.
املطلب الثاين: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك السرب والتقسيم.
املطلب الثالث: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الشبه.
املطلب الرابع: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الطرد.
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املبحث األول
إلزام املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل بالعلة منه

صورة املسألة:
يبني  أن  العلية  عىل  بالدوران  املستدل  استدالل  لصحة  يلزم  هل 
انتفاء ما هو أوىل من الدوران يف إفادة العلية أو أنه يصح استدالله به 

مع إمكان االستدالل بام هو أوىل منه؟
األقوال يف املسألة:

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال، كام ييل(١):
القول األول: ال يلزم املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل بالعلة 
القائلني  بعض  رصح  بل  يبديه،  أن  آخر  وصفاً  ادعى  من  وعىل  منه، 
هبذا القول بصحة االستدالل بالدوران، مع إمكان االستدالل بام هو 
أوىل منه، وقد نسب هذا القول إىل اجلدليني(٢)، واختاره الزركيش(٣)، 

واملرداوي(٤).
(١) انظر: شفاء الغليل للغزايل ص٢٩٤، الغيث اهلامع للعراقي (٧٣٢/٣)، تشنيف املسامع 
 ،(١٥٤/٤) البينات  اآليات  مع  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل  رشح   .(٣١٣/٣) للزركيش 
غاية   ،(١٩٤/٤) للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح   ،(٣٤٤٣/٧) للمرداوي  التحبري 

الوصول رشح لب األصول لزكريا األنصاري ص١٢٦.
 ،(٣٤١٤/٧) التحبري   ،(٣١٣/٣) املسامع  تشنيف   ،(٧٣٢/٣) اهلامع  الغيث  انظر:   (٢)

رشح الكوكب املنري (١٩٤/٤).
(٣) تشنيف املسامع (٣١٣/٣).

(٤) التحبري (٣٤٤٣/٧).
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القول الثاين: يلزم املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل بالعلة منه. 
وهو قول القايض أيب بكر الباقالين(١).

فكان  ذلك،  املناظرة  يف  القايض  عادة  من  «وكان  الغزايل:  قال 
السرب  بطريقة  به  اخلصم  تعلق  يتوهم  ما  كل  األمر  أول  يف  يستقيص 

.(٢)« ويبطله، بحيث ال يبقى للخصم متعلقاً
ر).  (املناظِ املجادل  يلزم  وال  املجتهد  ذلك  يلزم  إنه  الثالث:  القول 

وهو اختيار الغزايل(٣).
أدلة األقوال:

أدلة القول األول:
استدلوا بأدلة، منها ما يأيت:

البحث، . ١ وينترش  القوادح،  سائر  نفي  للزم  ذلك  لزمه  لو  أنه 
وخيرج الكالم عن الضبط(٤).

أنه لو فتح هذا الباب يف اجلدل النحسم طريق النظر، ولتوجه . ٢
ذلك عىل كل من يبدي املناسبة(٥) وغريها من املسالك.

أن ذلك من قبيل نفي املعارض، ومن املعلوم أنه ال جيب عىل . ٣
املستدل بيان نفي املعارض(٦).

يف  النظر  متام  من  ذلك  بأن  له  االستدالل  يمكن  الثاين:  القول  دليل 
املسألة، وبه يقطع قول اخلصم، ويظهر رجحان ما ذهب إليه املستدل.

(١) املراجع السابقة يف أول املسألة 
(٢)(٣) شفاء الغليل، ص٢٩٤.

(٤) التحبري للمرداوي (٣٤٤٣/٧)، رشح الكوكب املنري (١٩٤/٤).
(٥) انظر: شفاء الغليل للغزايل ص٢٩٤.

(٦) انظر: تشنيف املسامع للزركيش (٣١٣/٣).
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املناقشة: أن مثل هذا حسن، لكنه ال يلزم املستدل، إذ الواجب عليه 
إظهار دليله ال مناقشة مآخذ املخالفني.

دليل القول الثالث:
أن املجتهد جيب عليه متام النظر لتحل له الفتو، وليس عىل املعلل 
 أخر مرتبة  إىل  عنها  ينزل  أن  إىل  النظر  مراتب  من  مرتبة  ارتقاء  إال 

باملناظرة واملجادلة(١).
املناقشة: أنه ال يظهر فرق مؤثر يف هذا األمر بخصوصه بني املجتهد 
واملناظر، إذ إن ذلك من قبيل نفي املعارض، ومن املعلوم أنه ال جيب 

عىل املستدل أياً كان بيان نفي املعارض(٢).
والقول الذي يرتجح يل هو القول األول لقوة أدلته ومناقشة أدلة 

املخالفني.

 ،(٣١٤/٣) املسامع  تشنيف   ،(٧٣٢/٣) اهلامع  الغيث  ص٢٩٤،  الغليل  شفاء  انظر:   (١)
التحبري للمرداوي (٣٤٤٤/٧)، رشح الكوكب املنري (١٩٤/٤)، غاية الوصول رشح 

لب األصول لزكريا األنصاري ص١٢٦.
(٢) انظر: تشنيف املسامع للزركيش (٣١٣/٣).



 ١٠٨

املبحث الثاين
الرتجيح بني الوصف املدار وبني غريه من األوصاف

صورة املسألة:
وجوداً  احلكم  معه  دار  وصفاً  وذكر  بالدوران،  مستدل  استدل  إذا 
وعدماً، فأبد املعرتض وصفاً آخر غريه، فهل نرجح الوصف املدار 
نطلب  أو  أبداه  الذي  املعرتض  وصف  نرجح  أو  املستدل  ذكره  الذي 

الرتجيح بدليل آخر خارج عنهام؟
حكم املسألة:

 ، أمجل بعض العلامء الكالم يف هذه املسألة، واحلق أن فيها تفصيالً
إذ األمر ال خيلو من ثالث حاالت(١):

قارصاً،  املعرتض  أبداه  الذي  الوصف  يكون  أن  األوىل:  احلالة 
فيرتجح جانب املستدل؛ ألن دورانه موافق لتعديه احلكم، والوصف 
املتعدية  العلة  أن  عىل  بناء  وهذا  قارص،  املعرتض  أبداه  الذي  احلادث 
أرجح من العلة القارصة، وأن املتعدي إىل فروع أوىل من املتعدي إىل 

فرع واحد.
رشح  للزركيش (٣١٤/٣)،  املسامع  تشنيف  للعراقي (٧٣٢/٣)،  اهلامع  الغيث  انظر:   (١)
للمرداوي  التحبري   ،(١٥٤/٤-١٥٥) البينات  اآليات  مع  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل 
(٣٤٤٥/٧)، رشح الكوكب املنري (١٩٥/٤)، غاية الوصول رشح لب األصول لزكريا 

األنصاري ص١٢٦.
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إىل  متعدياً  املعرتض  أبداه  الذي  الوصف  يكون  أن  الثانية:  احلالة 
الفرع املتنازع فيه، فله صورتان:

كأن  واملعرتض  املستدل  وصفي  مقتىض  يتحد  أن  األوىل:  الصورة 
يكون مقتىض وصفيهام احلل أو احلرمة مثالً فإنه ال يطلب الرتجيح يف 
هذه الصورة، بناءً عىل جواز تعدد العلل، وقيل: يطلب الرتجيح بناءً 

عىل منع ذلك.
الصورة الثانية: أن خيتلف مقتىض وصفي املستدل واملعرتض -كأن 
فيطلب   - مثالً احلرمة  واآلخر  احلل  أحدمها  وصف  مقتىض  يكون 

. الرتجيح من خارجٍ قوالً واحداً
احلالة الثالثة: أن يكون الوصف الذي أبداه املعرتض متعدياً إىل فرع 

آخر غري صورة النزاع، فاختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:
القول األول: ال يطلب الرتجيح، بل ترجح علة املستدل بناءً عىل 

جواز تعدد العلل.
القول الثاين: يتعادالن، ويطلب الرتجيح من خارجٍ بناءً عىل عدم 

جواز تعدد العلل، ورجحه ابن السبكي(١)، وغريه(٢).

(١) انظر: مجع اجلوامع مع تشنيف املسامع (٣١٤/٣).
مناسباً  املعرتض  أبداه  الذي  الوصف  كان  إذا  ما  وهي  رابعة،  حالة  العلامء  بعض  ذكر   (٢)
يف  سأذكره  فيه  اخلالف  مع  حمله  ألن  هنا  ذكره  عن  أعرضت  وقد  مناسب،  غري  واألول 
املسألة  مراجع  انظر  اهللا.  شاء  إن  الفصل  هذا  يف  السادس  املبحث  من  األول  املطلب 

املتقدمة.
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املبحث الثالث
الرتجيح بني الدوران احلاصل يف صورة واحدة وبني 

الدوران احلاصل يف صورتني

سبق بيان املراد من الدوران احلاصل يف صورة واحدة، والدوران 
احلاصل يف صورتني والتمثيل عليهام.

لم هذا، فإنه إذا تعارض الدوران احلاصل يف صورة واحدة  وإذا عُ
والدوران احلاصل يف صورتني؛ فإنه يرجح الدوران احلاصل يف صورة 
واحدة؛ ألن احتامل اخلطأ فيه أقل، فإن ما ثبت يف حمل واحد يفيد عدم 
يكون  أن  جلواز  حملني،  يف  ثبت  ما  بخالف  األوصاف  من  غريه  علية 
انتفاء احلكم يف حمل آخر النتفاء وصف آخر، ال النتفاء هذا الوصف 
يكون  أقل  فيه  اخلطأ  احتامل  كان  ما  أن  ومعلوم  له،  يتعنيَّ  فلم  بعينه، 

.(١)الظن به أقو
قال القرايف: «وقد يقع يف صورتني، وهو دون األول، وإنام رجحت 
الصورة األوىل عىل هذه ألن انتفاء احلكم بعد ثبوته يف الصورة املعينة 
وإال لثبت فيها، أما  يقتضيه يف تلك الصورة  يبق معه ما  يقتيض أنه مل 
(١) انظر: املحصول للرازي (٤٦٠/٥)، هناية الوصول للهندي (٣٧٦٩/٨)، رشح تنقيح 
السول  هناية   ،(٤١٣/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح  ص٣٩٦،  للقرايف  الفصول 
للبدخيش  العقول  مناهج   ،(١٨٩/٦) للزركيش  املحيط  البحر   ،(٢٥٦/٣) لإلسنوي 

(٢٥٤/٣)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٨/٧)، رشح الكوكب املنري (١٩٢/٤).



١١١ 

إن  يقال:  أن  أمكن  الثبوت  صورة  غري   أخر صورة  من  انتفى  إذا 
موجب احلكم غري الوصف املدعى علة، وأما ما ذكرمتوه من الوصف 
لو فرض انتفاؤه لثبت احلكم بذلك الوصف اآلخر، فام تعنيَّ اعتباره 

غريه، بخالف الصورة الواحدة»(١).
يف  احلاصل  عىل  واحدة  صورة  يف  احلاصل  ــدوران  ال وترجيح 
صورتني مما ال خالف فيه بني القائلني بالدوران(٢)، بل يقول الطويف: 
«الدوران يف صورة أقو منه يف صورتني عىل ما هو مدرك رضورة أو 

.(٣)« نظراً ظاهراً

(١) رشح تنقيح الفصول للقرايف، ص٣٩٦.
(٢) انظر: املحصول للرازي (٤٦٠/٥)، هناية الوصول للهندي (٣٧٦٩/٨)، رشح تنقيح 
السول  هناية   ،(٤١٣/٣) للطويف  الروضة  خمترص  رشح  ص٣٩٦،  للقرايف  الفصول 
للبدخيش  العقول  مناهج   ،(١٨٩/٦) للزركيش  املحيط  البحر   ،(٢٥٦/٣) لإلسنوي 

(٢٥٤/٣)، التحبري للمرداوي (٣٤٣٨/٧)، رشح الكوكب املنري (١٩٢/٤).
(٣) رشح خمترص الروضة للطويف (٤١٣/٣).



 ١١٢

املبحث الرابع
الرتجيح بني مسلك الدوران
وبني دليل االستصحاب

فريجح  االستصحاب  دليل  مع  بالدوران  العلة  إثبات  تعارض  إذا 
 أقو والقياس  قياس،  الدوران  بأن  القرايف  ذلك  علل  وقد  الدوران، 
من االستصحاب من جهة أنه ناسخ له، وال شك أن الناسخ مقدم عىل 

املنسوخ(١).
قلت: ويف هذا الكالم نظران:

األول: أن مسألة النسخ بالقياس حمل خالف بني العلامء، وأرجح 
املنصوصة  القياس  علة  بني  التفريق  هو  يظهر  فيام  ذلك  يف  األقوال 
وغري املنصوصة، فإذا كانت علة القياس منصوصة فإن القياس يكون 
إذا  القياس  ألن  ناسخاً؛  يكون  فال  منصوصة  غري  كانت  وإن  ناسخاً، 

.(٢) كانت علته منصوصة يكون يف حكم النص، فيكون ناسخاً
الثاين: أن هذا التعليل من القرايف حمل نظر، إذ إن رفع االستصحاب 
ال  الذمة-  براءة  وهو  أنواعه،  أشهر  يظهر  فيام  هنا  به  يعني  -الذي 

(١) نفائس األصول (٣٣٤٦).
(٢) انظر هلذه املسألة: رشح اللمع (٤٩٠/١)، إحكام الفصول للباجي ص٤٢٩، الوصول 
إىل األصول البن برهان (٥٥/٢)، اإلحكام لآلمدي (٢٣١/٣)، التمهيد أليب اخلطاب 

(٣٩١/٢)، روضة الناظر البن قدامة (٣٣٢/١)، فواتح الرمحوت (٨٤/٢).



١١٣ 

كام  نسخاً  يسمى  ال  الترشيع  وابتداء  ترشيع،  ابتداءُ  بل  نسخاً،  يسمى 
هو معلوم(١).

عىل  يرجح  ثبت  إذا  الــدوران  إن  املسألة:  هذه  يف  فيقال  وعليه 
االستصحاب، ألنه إثبات حكم بدليل، فيقدم عىل نفي احلكم برباءة 

الذمة، باعتبار أن املثبت مقدم عىل النايف(٢)، واهللا أعلم.

: روضة الناظر البن قدامة (٢٨٤/١). (١) انظر مثالً
 ،(٢٧٣/٤) لآلمدي  اإلحكام   ،(٢٤٠/٤) اخلطاب  أليب  التمهيد  القاعدة:  هلذه  انظر   (٢)
الرمحوت  فواتح  ص٤٢٦،  للقرايف  الفصول  تنقيح  رشح   ،(١٠٤٤/٣) الناظر  روضة 

.(٣٢٥/٢)



 ١١٤

املبحث اخلامس
الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة 

املنصوصة أو املجمع عليها

ال شك أن ما نص عىل علته أو أمجع عليها مقدم عىل كل ما عداه 
من املسالك املستنبطة الدالة عىل العلية، ومنها الدوران.

االستنباط  طريق  عىل  مقدم  والنص  اإلمجاع  طريق  ألن  وذلك 
ما كان  عىل  مقدم  قطعياً  دليل ثبوته  ما كان  أن  املعلوم  ومن  املحتمل، 
دليل ثبوته ظنياً، وما كان دليل ثبوته أغلب عىل الظن مقدم عىل ما كان 

دليل ثبوته أدنى يف إفادة غلبة الظن(١).

لآلمدي  اإلحكام   ،(٥٤٢/٥) للرازي  املحصول   (١٥٢٩/٥) يعىل  أليب  العدة  انظر:   (١)
(٢٧١/٤)، هناية الوصول لصفي الدين اهلندي (٣٧٥٦/٨)، البحر املحيط (١٨٧/٦-
للفتوحي  املنري  الكوكب  رشح   ،(٢٥٣/٣-٢٥٤) لإلسنوي  السول  هناية   ،(١٨٨

.(٧١٨/٤)



١١٥ 

املبحث السادس
الرتجيح بني مسلك الدوران
وبني مسالك العلة املستنبطة

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول

الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك املناسبة
املناسبة  ومسلك  الدوران  مسلك  تعارض  إذا  فيام  العلامء  اختلف 

أهيام يقدم؟ وهلم يف ذلك قوالن(١):
وهو  الدوران،  مسلك  عىل  املناسبة  مسلك  ترجيح  األول:  القول 

قول مجهور األصوليني، واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها ما يأيت:
الدائرة  العلة  تأثري  من   أقو احلكم  يف  املناسبة  العلة  تأثري  أن   .١
فيه؛ ألن املناسبة ال تنفك عن العلية، وأما الدوران فقد ال يدل عليها 

كاملتضايفني ونحوه.
لآلمدي  اإلحكام   ،(٤٥٥/٥) للرازي  املحصول  وأدلتها:  املسالة  يف  األقوال  انظر:   (١)
(٢٧٣/٤)، هناية الوصول للهندي (٣٧٥٨/٨)، تشنيف املسامع للزركيش (٥٤٧/٣)، 
هناية السول لإلسنوي (٢٥٥/٣)، البحر املحيط للرزكيش (١٨٨/٦)، رشح املحىل عىل 

مجع اجلوامع بحاشية العطار (٤١٨/٢)، تيسري التحرير ألمري بادشاه (٨٨/٤).



 ١١٦

الظن  من   أقو املناسب  الوصف  بعلية  احلاصل  الظن  أن   .٢
احلاصل بعلية الوصف املدار، وهذا ثابت باالستقراء.

القول الثاين: ترجيح مسلك الدوران عىل مسلك املناسبة، وقال به 
بعض األصوليني.

أشبه  املنعكسة  املطردة  العلة  أن  منها:  بأدلة  ذلك  عىل  واستدلوا 
بالعلل العقلية، فكانت أوىل من العلة املناسبة.

بني  بالفرق  املخالفني  دليل  ويرد  أدلته،  لقوة  األول،  والراجح 
الدوران وبني العلة العقلية كام سبق، فامتنع القياس.

املطلب الثاين
الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك السرب والتقسيم

ما  وهو  به،  مقطوعاً  كان  إذا  السرب  أن  العلامء  من  واحد  غري  ذكر 
املحذوفة  األوصاف  إبطال  دليل  وكان  حارصاً،  فيه  التقسيم  كان 
من  ألنه  خالف؛  بال  الــدوران  مسلك  عىل  مقدم  فإنه  قطعياً  فيه 
بني  الرتجيح  باب  يف  يدخل  فال  متعني،  وهو  باملقطوع،  العمل  قبيل 

املظنونات(١).
أو  منترشاً  فيه  التقسيم  كان  ما  -وهو  مظنوناً  السرب  كان  إذا  وأما 
فاختلف   - ظنيٌّ فيه  املحذوف  األوصاف  إبطال  دليل  ولكن  حارصاً 
العلامء فيام إذا تعارض، وهذا حاله مع مسلك الدوران، أهيام يقدم؟

وهلم يف ذلك قوالن(٢):
(١) انظر: املحصول للرازي (٤٥٧/٥)، تشنيف املسامع للزركيش (٥٤٦/٣).

(٢) انظر: األقوال يف املسألة مع أدلتها يف: اإلحكام لآلمدي (٢٧٣/٤)، رشح تنقيح الفصول 
للقرايف ص٤٢٧. املخترص البن احلاجب مع رشح العضد (٣١٧/٢)، هناية الوصول 
للزركيش=  املحيط  البحر  لإلسنوي (٢٥٥/٣)،  السول  هناية  للهندي (٣٧٦٨٨/٨)، 
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القول األول: ترجيح السرب والتقسيم عىل الدوران، وهو قول أكثر 
اهلندي(٣)،  الدين  وصفي  احلاجب(٢)،  وابن  كاآلمدي(١)،  األصوليني 

وابن اهلامم احلنفي(٤)، وغريهم.
واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها ما يأيت:

بخالف  املعارض  ونفي  العلة  تعنيّ  يفيد  والتقسيم  السرب  أن   .١
الدوران.

أما  علة،  الوصف  كون  عىل  ظاهر  دليل  والتقسيم  السرب  أن   .٢
الدوران فغري ظاهر العلية؛ ألن احلكم قد يدور مع األوصاف الطردية 
كام يف الرائحة الفائحة املالزمة للشدة املطربة الدائرة مع حتريم رشب 

اخلمر وجوداً وعدماً، مع أهنا ليست علة.
القول الثاين: ترجيح الدوران عىل السرب والتقسيم، وبه قال بعض 

األصوليني.
واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها ما يأيت:

١. استقالل الدوران يف الداللة عىل العلية بخالف السرب املحتاج 
يستقل  ال  ما  عىل  مقدم  بالداللة  يستقل  وما  كثرية،  مقدمات  إىل  فيه 

هبا.
٢. أن العلية املستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخالف السرب 

والتقسيم.
=(١٨٩/٦)، تشنيف املسامع له (٥٤٦/٣)، رشح املحىل عىل مجيع اجلوامع (٤١٨/٢)، 

مناهج العقول للبدخيش (٢٥٣/٣)، تيسري التحرير ألمري بادشاه (٨٨/٤-٨٩).
(١) اإلحكام يف أصول األحكام (٢٧٣/٤).
(٢) املخترص له مع رشح العضد (٣١٧/٢).

(٣) هناية الوصول يف دراية األصول (٣٧٦٨/٨).
(٤) التحرير له مع تيسري التحرير (٨٨/٤).



 ١١٨

املطلب الثالث
الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الشبه

الشبه،  ومسلك  الدوران  مسلك  تعارض  إذا  فيام  العلامء  اختلف 
أهيام يقدم؟ وهلم يف ذلك قوالن(١):

القول األول: ترجيح مسلك الدوران عىل مسلك الشبه، وهو قول 
كثري من األصوليني، كصفي الدين اهلندي(٢).

واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها ما يأيت:
١. أن الدوران جيري جمر األلفاظ بخالف الشبه.

٢. أن الدوران يفيد اطراد العلة وانعكاسها بخالف الشبه.
القول الثاين: ترجيح مسلك الشبه عىل مسلك الدوران، وهو قول 

بعض األصوليني، كابن السبكي(٣).
واستدلوا عىل ذلك بأدلة، منها يأيت:

١. أن الشبه قريب من املناسبة، واملناسبة أرجح من الدوران.
من  املستفاد  الظن  عىل  يغلب  فال  ضعيف  بالدوران  الظن  أن   .٢

الشبه.
والظاهر أن الدوران أرجح، لقوة ما استدل به عليه، ويرد عىل أدلة 

املخالفني بالفرق بني الشبه واملناسبة، كام هو معلوم.
(١) انظر: هناية الوصول للهندي (٣٧٦٨/٨)، تشنيف املسامع للزركيش (٥٤٦/٣)، رشح 
رشح   ،(٨٨/٤) التحرير  تيسري   ،(٤١٨/٢) العطار  بحاشية  اجلوامع  مجع  عىل  املحيل 

الكوكب املنري للفتوحي (٧١٩/٤).
(٢) هناية الوصول (٣٧٦٨/٨).

(٣) انظر: مجع اجلوامع برشح املحيل وحاشية العطار وتقريرات الرشبيني (٤١٨/٢).
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وقوهلم بأن الدوران أضعف من الشبه مصادرة عىل املطلوب، فعني 
الدليل هنا هو عني املطلوب إثباته.

املطلب الرابع
الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الطرد

مل خيتلف األصوليون يف أن الدوران يرجح عىل الطرد، وذلك ألن 
الظن  عىل  أغلب  وهو  العلة،  صحة  عىل  دليل  االطراد  مع  االنعكاس 

من جمرد الطرد وحده(١).

(١) انظر األقوال يف املسألة مع أدلتها يف: الربهان للجويني (٨١٩/٢، ٨٢٠)، التمهيد أليب 
اخلطاب (٢٤٢/٤)، هناية الوصول للهندي (٣٧٦٨/٨-٣٧٧٠)، رفع احلاجب البن 
السبكي (٦٤١/٤)، البحر املحيط للزركيش (١٨٥/٦)، تشنيف املسامع له (٥٤٧/٣)، 

رشح املحيل عىل مجع اجلوامع (٤١٨/٢)، تيسري التحرير (٨٨/٤).



 ١٢٠

اخلامتة

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:
فمن املناسب يف ختام هذا البحث أن أخلص نتائجه، كام يأيت:

إىل . ١ املجتهد  هبا  يتوصل  التي  الطرق  أي  العلة:  بمسالك  املراد 
معرفة العلة يف األصل.

أن مسالك العلة منها ما هو نقيل، ومنها ما هو عقيل، ومن أهم . ٢
تلك املسالك العقلية مسلك الدوران.

وجوداً . ٣ مناسب  غري  وصف  عىل  حكم  ترتب  هو  الــدوران: 
. وعدماً

واالطراد . ٤ والعكس،  الطرد  املشهورة:  الدوران  مسميات  من 
باجلريان،  بعضهم  سامه  كام  والوجود،  والسلب  واالنعكاس، 

واملالزمة بني احلكم والوصف، والتأثري، واالطراد.
للدوران صورتان، أحدمها: أن يكون وجود احلكم عند وجود . ٥

الوصف، وعدمه عند عدمه يف حمل واحد، والثانية: أن يوجد 
احلكم عند الوصف ويعدم عند عدمه يف حملني.

للدوران ركنان أساسيان، ومها:. ٦
املدار، وهو الوصف املدعى عليه.• 
الدائر، وهو احلكم املدعى معلوليته.• 
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يفرق بني الدوران والطرد بأن الدوران يتناول وجود احلكم عند . ٧
وجود الوصف، وانتفاءه عند انتفائه، أما الطرد فيختص بجانب 

الوجود فقط، دون أن يكون له عالقة بجانب االنتفاء.
شهادة األصول أن يكون للحكم املعلل أصل معني أو أكثر من . ٨

صحته  عىل  يشهد  نوعه،  أو  الوصف  جنس  فيه  يوجد  نوعه، 
. طرداً وعكساً

الدوران  يف  العلة  أن  األصول،  وشهادة  الدوران  بني  والفرق 
شهادة  بينام  احلكم،  يف  والعدمي  الوجودي  تأثريها  يظهر 
األصول التأثري إنام يكون لألصول الشاهدة دون تطرق للعلة 
ذاهتا، فال يشرتط يف شهادة األصول أن نعلم عني العلة املؤثرة، 
بل يكفي أن نذكر دليلها، وهي األصول الشاهدة، فالدوران من 

باب قياس العلة، وشهادة األصول من باب قياس الداللة.
به . ٩ الرشعية  األحكام  ثبوت  حيث  من   كرب أمهية  للدوران 

للمجربات،  طريقاً  كونه  حيث  ومن  العلامء،  مجهور  قول  عىل 
وملعرفة املنافع واملضار يف جمال األدوية واألغذية وغريها.

من مواطن االتفاق يف االحتجاج بالدوران عىل ثبوت العلية . ١٠
ما يأيت:

يف •  العلة  إثبات  يف  به  تَج  حيُ الــدوران  أن  عىل  العلامء  اتفق 
األحكام العقلية.

مناسباً •  كان  إذا  الوصف  أن  عىل  بالقياس  القائلون  اتفق 
وترتب احلكم عليه وجوداً وعدماً، أنه مما تثبت به العلية يف 

األحكام الرشعية.
كام اتفقوا عىل أنه إذا انضم إىل الدوران نص أو إمجاع أو سرب • 

من  فليس  العلة،  مسالك  من  ذلك  غري  أو  شبه  أو  وتقسيم 
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حكم  إىل  البحث  ينتقل  بل  الدوران،  حجية  يف  النزاع  حمل 
انضاممها  إفادة   ومد  ،األخر املسالك  بتلك  االحتجاج 

إىل الدوران يف حصول الظن أو القطع بالعلية.
الدوران . ١١ يف  هو  بالدوران  االحتجاج  حكم  يف  النزاع  حمل 

الرشعية  األحكام  يف  العلة  إثبات  يف  كافياً  يكون  هل  املجرد، 
أو ال؟

يف  العلة  إثبات  يف  حجة  الدوران  أن  ذلك  يف  الراجح  والقول 
بعض الصور دون بعض، وعىل املجتهد سربه ملعرفة الوصف 
وإنام  غريه،  من  وانعكاسه  اطراده  عىل  االعتامد  يمكن  الذي 
رجح هذا القول ألن فيه مجعاً بني أدلة املختلفني، وألن صور 
الدوران ليست متساوية، فبعضها يمكن أن يقطع به، وبعضها 
عدم  الظن  عىل  يغلب  وبعضها  صحته،  الظن  عىل  يغلب 

صحته.
هو . ١٢ ما  نفي  بيان  بالدوران  املستدل  إلزام  يف  العلامء  اختلف 

أوىل بالعلة منه، عىل أقوال ثالثة: إلزامه، وعدم إلزامه، وإلزام 
املجتهد دون املناظر.

إذا أبد املعرتض عىل املستدل بالدوران وصفاً قارصاً رجح . ١٣
الوصف املدار، بناءً عىل أن العلة املتعدية أرجح من القارصة، 
احتد  فإن  متعدياً،  املعرتض  أبداه  الذي  الوصف  كان  وإذا 
من  الرتجيح  طلب  وإال  الرتجيح،  يطلب  مل  الوصفني  مقتىض 
خارجٍ عنهام، وأما إذا كان الوصف الذي أبداه املعرتض متعدياً 

إىل فرع آخر غري صورة النزاع، فخالفه عىل قولني.
يرجح . ١٤ واحد،  حمل  أو  واحدة  صورة  يف  احلاصل  الدوران  أن 

عىل الدوران احلاصل يف صورتني أو حملني.
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أن الدوران يرجح عىل االستصحاب.. ١٥
ومنها . ١٦ املسالك  من  سواها  ما  عىل  مرجحة  النقلية  املسالك  أن 

الدوران.
أن مسلك املناسبة مرجح عىل مسلك الدوران.. ١٧
السرب . ١٨ وبني  الدوران  مسلك  بني  الرتجيح  يف  العلامء  اختلف 

والتقسيم.
الراجح أن مسلك الدوران يرجح عىل مسلك الشبه والطرد.. ١٩

هذا ما تيرسَّ رقمه، فام كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ 
موازين  يف  وجيعله  االختصاص،  أهل  به  ينفع  أن  أسأل  واهللا  فمني، 
وآله  حممد  وحبيبنا  سيدنا  عىل  وسلم  اهللا  وصىل  أعلم  واهللا  احلسنات، 

وصحبه.



 ١٢٤

املصادر واملراجع:

تاج . ١ وولده  ٧٥٦هـ،  سنة  املتوىف  السبكي،  عبدالكايف  بن  لعيل  املنهاج  رشح  يف  اإلهباج 
ونور  الزمزمي  أمحد  حتقيق:  ٧٧١هـ،  سنة  املتوىف  السبكي  عيل  بن  عبدالوهاب  الدين 
للدراسات  البحوث  دار  ١٤٢٤هـــ/٢٠٠٤م،  سنة  األوىل،  الطبعة  صغريي،  الدين 

اإلسالمية وإحياء الرتاث - اإلمارات العربية املتحدة، ديب.
تركي، . ٢ عبداملجيد  حتقيق:  ٤٧٤هـ،  سنة  املتوىف  الباجي،  الوليد  أليب  الفصول  إحكام 

الطبعة األوىل سنة ١٤٠٧هـ-١٩٨٦م، دار الغرب اإلسالمي.
١٤١٣هـ-. ٣ سنة  الثانية،  الطبعة  األندليس،  حزم  البن  األحكام  أصول  يف  اإلحكام 

١٩٩٢م، دار احلديث بالقاهرة.
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، املتوىف سنة ٦٣١هـ، حتقيق: عبدالرزاق عفيفي، . ٤

الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت.
الدين . ٥ لشهاب  واإلمام  القايض  وترصفات  األحكام  عن   الفتاو متييز  يف  اإلحكام 

األوىل سنة ١٩٨٩م،  عبدالرازق، الطبعة  القرايف، املتوىف سنة ٦٨٤هـ، حتقيق: أبو بكر 
املكتب الثقايف للنرش والتوزيع - القاهرة.

االختيار لتعليل املختار لعبداهللا بن حممود املوصيل احلنفي، وعليه تعليقات الشيخ حممود . ٦
أبو دقيقة، طبع دار الكتب العلمية بريوت، ونرش مكتبة دار الباز بمكة املكرمة.

آداب البحث واملناظرة للشيخ حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة . ٧
العلم بجدة.

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ملحمد بن عيل الشوكاين، دار الفكر.. ٨
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص الدين األلباين، الطبعة األوىل . ٩

سنة ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م، املكتب اإلسالمي.
سنة . ١٠ املتوىف  القرطبي،  النمري  عبدالرب  بن  عبداهللا  بن  يوسف  عمر  أليب  االستذكار 

٤٦٣هـ، حتقيق: عىل النجدي ناصف، الطبعة األوىل، سنة ١٣٩٣هـ-١٩٧٢م، مطابع 
األهرام، القاهرة.

معوض، . ١١ وعيل  عبداملوجود  عادل  حتقيق:  الباجي،  الوليد  أليب  أصول الفقه  يف  اإلشارة 
املكرمة  مكة   - الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  نرش  ـــ/١٩٩٦م،  ١٤١٧ه األوىل  الطبعة 

بالرياض.
سنة . ١٢ املتوىف  العسقالين،  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أليب  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة 

٨٥٢هـ، حتقيق د/ طه حممد الزيني، نرش مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل.
أصول البزدوي مطبوع مع كشف األرسار للبخاري، مطبعة الصدف ببلرشز، كراتيش، . ١٣

باكستان.
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اجلصاص . ١٤ عيل  بن  أمحد  بكر  أليب  األصول  يف  بالفصول  املسمى  اص،  اجلصَّ أصول 
الرازي، املتوىف سنة ٣٧٠هـ، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، حممد بن حممد 

ثامر، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
أصول الرسخيس أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل، املتوىف سنة ٤٩٥هـ، حتقيق: أيب . ١٥

الوفاء األفغاين، دار املعرفة، بريوت - لبنان.
أصول الفقه لشمس الدين حممد بن مفلح املقديس احلنبيل، حققه وعلق عليه وقدم له . ١٦

فهد بن حممد السدحان، الطبعة األوىل ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، مكتبة العبيكان بالرياض.
أصوف الفقه ملحمد أبو زهرة، دار الفكر العريب.. ١٧
أصول الفقه ملحمد أبو النور زهري، املكتبة األزهرية للرتاث - القاهرة.. ١٨
طه . ١٩ راجعه:  ٧٥١هـ،  سنة  املتوىف  اجلوزية،  قيم  البن  العاملني  رب  عن  املوقعني  إعالم 

عبدالرؤوف سعد، دار الكتب العلمية - بريوت.
اإلفصاح عن معاين الصحاح لعون الدين أيب املظفر حييى بن حممد بن هبرية، املتوىف سنة . ٢٠

٥٦٠هـ، طبعة سنة ١٣٩٨هـ، املؤسسة السعيدية - الرياض.
األم ملحمد بن إدريس الشافعي، املتوىف سنة ٢٠٤هـ، مطابع لوستاتسوماس ورشكاه، . ٢١

طبعة مصورة عن مطبعة بوالق ١٣٢١هـ.
األنجم الزاهرات عىل حل ألفاظ الورقات ملحمد بن عثامن بن عيل املارديني، املتوىف سنة . ٢٢

٨٧١هـ، حتقيق: د. عبدالكريم النملة، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، مكتبة 
الرشد بالرياض.

اآليات البينات ألمحد بن قاسم العبادي عىل رشح مجع اجلوامع للمحيل، ضبطه وخرج . ٢٣
الكتب  دار  ١٤٧هـ/١٩٩٦م،  سنة  األوىل،  الطبعة  عمريات،  زكريا  وأحاديثه:  آياته 

العلمية - بريوت.
اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل األصويل الفقهي أليب حممد يوسف ابن عبدالرمحن . ٢٤

بن اجلوزي، املتوىف سنة ٦٥٦هـ، حققه وعلق عليه وقدم له: د. فهد السدحان، الطبعة 
األوىل، سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م، مكتبة العبيكان.

البحر املحيط للزركيش، املتوىف سنة ٧٩٤هـ، نرش وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . ٢٥
حممد  ود.  غدة،  أبو  عبدالستار  ود.  األشقر،  سليامن  عمر  د.  بتحريره  وقام  بالكويت، 

سليامن األشقر.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء الدين الكاساين، املتوىف سنة ٥٨٧هـ، طبع الكتب . ٢٦

العلمية - بريوت، نرش: املكتبة العلمية - بريوت.
الطبعة . ٢٧ ٥٩٥هـ،  سنة  املتوىف  احلفيد،  القرطبي  رشد  البن  املقتصد  وهناية  املجتهد  بداية 

األوىل، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، دار ابن حزم للطباعة، بريوت.
٧٧٤هـ، . ٢٨ سنة  املتوىف  الدمشقي،  كثري  بن  إسامعيل  الفداء  أيب  للحافظ  والنهاية  البداية 

حتقيق: مجاعة من العلامء، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٨هـ، دار الريان للرتاث بالقاهرة.
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بذل النظر يف األصول ملحمد بن عبداحلميد األسمندي، املتوىف سنة ٥٥٢هـ، حتقيق: د. . ٢٩
حممد زكي عبدالرب، الطبعة األوىل سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، مكتبة الرتاث بالقاهرة.

الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني عبدامللك بن عبداهللا اجلويني، املتوىف سنة ٤٧٨هـ، . ٣٠
الطبعة الثالثة سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، دار الوفاء للطباعة.

بيان املخترص، رشح خمترص ابن احلاجب لشمس الدين األصفهاين، املتوىف سنة ٧٤٩هـ، . ٣١
.حتقيق: د. حممد مظهر بقا، طبعة جامعة أم القر

تاج العروس من جواهر القاموس ملحمد مرتىض الزبيدي، دراسة وحتقيق: عيل شريي، . ٣٢
دار الفكر.

هيتو، . ٣٣ حسن  حممد  حتقيق:  ٤٧٦هـ،  سنة  املتوىف  للشريازي،  الفقه  أصول  يف  التبرصة 
مصور باألوفست سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، عن الطبعة األوىل سنة ١٩٨٠م، دار الفكر 

بدمشق.
التحبري رشح التحرير يف أصول الفقه احلنبيل أليب احلسن عالء الدين املرداوي، دراسة . ٣٤

سنة  األوىل،  الطبعة  الرساح،  وأمحد  القرين،  وعوض  اجلربين  عبدالرمحن  وحتقيق: 
١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، مكتبة الرشد بالرياض.

رسالة . ٣٥ مامادو  لــرتاوري  بالقياس  املتعلقة  اخلالفية  املسائل  يف  النزاع  حمل  حترير 
سنة  الدويش،  عبدالرزاق  بن  حممد  الدكتور/  بإرشاف  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدمة 

١٤٢٤هـ/١٤٢٥هـ كلية الرشيعة - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
سنة ٦٨٢هـ، . ٣٦ املتوىف  األرموي،  بكر  أيب  بن  حممد  الدين  لرساج  املحصول  من  التحصيل 

حتقيق: د. عبداحلميد أبو زنيد، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، مؤسسة الرسالة.
التحقيقات يف رشح الورقات للحسني بن أمحد بن حممد الكيالين، املعروف بابن قاوان، . ٣٧

الطبعة  حسني،  بن  عبداهللا  بن  سعد  الرشيف  ودراسة/د.  حتقيق  ٨٨٩هـ،  سنة  املتوىف 
األوىل، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٩م، دار النفائس للنرش والتوزيع - األردن.

تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين السبكي، تأليف بدر الدين الزركيش املتوىف . ٣٨
األوىل،  الطبعة  عبدالعزيز،  سيد  ود.  ربيع  عبداهللا  د.  وحتقيق:  دراسة  ٧٩٤هـ،  سنة 

مؤسسة قرطبة، توزيع املكتبة املكية بمكة املكرمة.
التصور والتصديق: خصائصهام وجماالهتام للدكتور عناية اهللا إبالغ، الطبعة األوىل، سنة . ٣٩

١٤١٦هـ/١٩٩٥م، دار البشائر اإلسالمية، بريوت.
األبياري، . ٤٠ إبراهيم  حتقيق:  ٨١٦هـ،  سنة  املتوىف  اجلرجاين،  حممد  بن  لعيل  التعريفات 

الطبعة الثانية سنة ١٤١٦هـ/١٩٩٢م، دار الكتاب العريب - بريوت.
النهضة . ٤١ دار  ١٤٠١هـــ/١٩٨١م،  سنة  طبعة  شلبي،  مصطفى  ملحمد  األحكام  تعليل 

العربية - بريوت.
تعليل األحكام الرشعية ألمحد بن حممد العنقري، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم أصول . ٤٢

الفقه بكلية الرشيعة بالرياض سنة ١٤٠٨هـ.
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التعليل بالشبه وأثره يف القياس عند األصوليني مليادة حممد احلسن، الطبعة األوىل، سنة . ٤٣
١٤٢١هـ/٢٠٠١م، مكتبة الرشد - الرياض.

تقريب الوصول إىل علم األصول أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي، املتوىف . ٤٤
سنة ٧٤١هـ، حتقيق: حممد املختار بن األمني الشنقيطي، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٤هـ، 

مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة.
التقرير والتحبري عىل التحرير البن اهلامم، تأليف: ابن أمري احلاج، املتوىف سنة ٨٧٩هـ، . ٤٥

الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، دار الكتب العلمية.
تقويم األدلة يف أصول الفقه أليب زيد الدبويس، املتويف سنة ٤٣٠هـ، الطبعة األوىل، سنة . ٤٦

١٤٢١هـ/٢٠٠١م، دار الكتب العلمية - بريوت.
التلخيص يف أصول الفقه للجويني، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إسامعيل، الطبعة . ٤٧

األوىل، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، دار الكتب العلمية - بريوت.
تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ألمحد بن عيل بن حجر العسقالين، املتوىف . ٤٨

سنة ٨٥٢هـ، حتقيق: السيد عبداهللا هاشم اليامين املدين، طبعة سنة ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، 
رشكة املطبعة الفنية املتحدة.

التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح للتفتازاين، املتوىف سنة ٧٩٢هـ، دار الكتب العلمية.. ٤٩
التمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين، املتوىف سنة ٥١٠هـ، حتقيق: د. مفيد أو . ٥٠

عمشة، ود. حممد بن عيل بن إبراهيم، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م، طبع دار 
.املدين بجدة، نرش مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القر

تيسري التحرير ألمري بادشاه، دار الكتب العلمية.. ٥١
مجع اجلوامع يف أصول الفقه مع رشح املحيل وحاشية العطار وتقريرات الرشييني البن . ٥٢

السبكي، دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان.
احلاصل من املحصول يف أصول الفقه لتاج الدين األرموي، املتوىف سنة ٦٥٣هـ. حتقيق: . ٥٣

قاريونس  جامعة  منشورات  ١٩٩٤م،  سنة  األوىل  الطبعة  ناجي،  أبو  عبدالسالم  د. 
ببنغازي.

سنة . ٥٤ املتوىف  الرازي،  مكي  بن  عىل  الدين  حلسام  املسائل  تنقيح  يف  الدالئل  خالصة 
مكتبة  ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م،  سنة  األوىل  الطبعة  الدمياطي،  الفصل  أيب  حتقيق:  ٥٩٨هـ، 

الرشد - الرياض.
سنة . ٥٥ األوىل،  الطبعة  النملة،  عيل  بن  لعبدالكريم  األصوليني  عند  اللفظي  اخلالف 

١٤١٧هـ/١٩٩٦م، مكتبة الرشد - الرياض.
رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب البن السبكي، املتوىف سنة٧٧١هـ، حتقيق وتعليق . ٥٦

ودراسة/ عيل حممد معوض وعادل عبداملوجود، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٩م، 
عامل الكتب - بريوت.

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه لعبداهللا بن أمحد ابن قدامة املقديس، املتوىف . ٥٧
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١٤١٣هـ/١٩٩٣م،  سنة  األوىل،  الطبعة  النملة،  عبدالكريم  د.  حتقيق:  ٦٢٠هـ،  سنة 
مكتبة الرشد بالرياض.

املتوىف . ٥٨ اإلسنوي،  الدين  جلامل  األصول  علم  إىل  الوصول  منهاج  عىل  األصول  زوائد 
سنة ٧٧٢هـ، حتقيق: حممد سنان سيف اجلاليل، الطبعة األوىل سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، 

مؤسسة الكتب الثقافية.
سالسل الذهب لبدر الدين حممد بن هبادر الزركيش، املتوىف سنة ٧٩٤هـ، حتقيق: حممد . ٥٩

املختار بن حممد األمني الشنقيطي، الطبعة األوىل، سنة ١٤١١هـ/١٩٩٠م، طبع مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة، توزيع مكتبة العلم بجدة.

منهاج . ٦٠ رشح  يف  السول  هناية  مع  مطبوع  للمطيعي،  السول  هناية  لرشح  الوصول  سلم 
األصول، طبعة سنة ١٩٨٢م، املطبعة السلفية - بريوت.

سنة . ٦١ املتوىف  سورة،  بن  عيسى  بن  ملحمد  الصحيح  باجلامع  املسمى  الرتمذي،  سنن 
دار  توزيع  ١٣٥٦هـ/١٩٣٧م،  سنة  األوىل  الطبعة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  ٢٩٧هـ، 

الباز بمكة املكرمة.
سنن الدرامي لعبداهللا بن عبدالرمحن الدرامي، املتوىف سنة ٢٥٥هـ، حتقيق: فؤاد زمريل . ٦٢

وخالد العليمي، الطبعة األوىل سنة ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، دار الكتاب العريب - بريوت. 
توزيع دار الريان للرتاث، القاهرة.

السيد، . ٦٣ وعادل  الدعاس  عزت  السجستاين،تعليق:  األشعث  بن  لسليامن  داود  أيب  سنن 
الطبعة األوىل سنة ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م، دار احلديث - بريوت.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل، املتوىف سنة ١٠٨٩هـ، طبعة سنة . ٦٤
١٣٥٠هـ، بمكتبة القديس بالقاهرة.

طه . ٦٥ حتقيق:  ٦٨٤هـ،  سنة  املتوىف  القرايف،  إدريس  بن  ألمحد  الفصول  تنقيح  رشح 
املكتبة  توزيع  للطباعة،  عطوة  دار  ١٤١٤هـ/١٩٩٣م،  سنة  طبعة  سعد،  عبدالرؤوف 

األزهرية للرتاث.
٧٧٢هـ، . ٦٦ سنة  املتوىف  الزركيش،  عبداهللا  بن  ملحمد  اخلرقي  خمترص  عىل  الزركيش  رشح 

مكتبة  ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م،  سنة  األوىل  الطبعة  اجلربين،  عبداهللا  الشيخ  حتقيق: 
العبيكان.

املكتبة . ٦٧ نرش  اجلندي،  فرج  عبدالرحيم  تأليف:  لألخرضي،  املنطق  يف  املسلم  رشح 
األزهرية للرتاث - القاهرة.

املالكي، . ٦٨ اجلزائري  األخرضي  عبدالرمحن  للعالمة  املنطق  علم  يف  املرونق  السلم  رشح 
سنة  األوىل،  الطبعة  اجلزائري،  بلقاسم  بكر  أبو  وتعليق:  حتقيق  ٩٥٣هـ،  سنة  املتوىف 

٢٠٠٦م، دار ابن حزم، بريوت.
رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب مع حاشية التفتازاين واجلرجاين واهلروي للعضد . ٦٩

اإلحيي، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، دار الكتب العلمية.
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رشح العمد أليب احلسني البرصي املعتزيل، حتقيق: د. عبداحلميد أبو زنيد، الطبعة األوىل . ٧٠
سنة ١٤١٠هـ، مكتبة العلوم واحلكم باملدينة املنورة.

رشح الكوكب املنري البن النجار الفتوحي، حتقيق ودراسة: د. حممد الزحييل، ود. نزيه . ٧١
محاد، الطبعة الثانية سنة ١٤١٣هـ، بمطابع جامعة أم القر بمكة املكرمة.

الطبعة . ٧٢ تركي،  عبداملجيد  حتقيق:  الشريازي،  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  اللمع  رشح 
األوىل سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار الغرب اإلسالمي.

رشح املحيل عىل مجع اجلوامع، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.. ٧٣
رشح خمترص الروضة لسليامن بن عبدالقوي الطويف، املتوىف سنة ٧١٦هـ، حتقيق: د. عبداهللا . ٧٤

الرتكي، الطبعة األوىل سنة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان.
رشح املعامل يف أصول الفقه البن التلمساين الشافعي، املتوىف سنة ٦٤٤هـ، حتقيق: عادل . ٧٥

عبداملوجود وعيل حممد معوض، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٩م، عامل الكتب 
- بريوت.

شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، . ٧٦
مطبعة  ١٣٩٠هـ/١٩٧١م،  سنة  طبعة  الكبييس،  أمحد  د.  حتقيق:  ٥٠٥هـ،  سنة  املتوىف 

اإلرشاد، بغداد.
سنة . ٧٧ األوىل  الطبعة  عوض،  صالح  للسيد  األصوليني  عند  القياس  مباحث  يف  الصالح 

١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، دار الشافعي للطباعة باملنصورة.
الصحاح إلسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية سنة . ٧٨

١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، دار العلم للماليني - بريوت.
سنة . ٧٩ طبعة  ٢٥٦هـــ،  سنة  املتوىف  البخاري،  إسامعيل  بن  ملحمد  البخاري  صحيح 

١٤١٤هـ/١٩٩٤م، طبع دار الفكر، توزيع املكتبة التجارية بمكة املكرمة.
فؤاد . ٨٠ حممد  حتقيق:  ٢٦١هـ،  سنة  املتوىف  القشريي،  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم  صحيح 

عبدالباقي، الطبعة األوىل سنة ١٤١٢هـ/١٩٩١م، دار احلديث.
ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة لعبدالرمحن حسن امليداين، الطبعة السابعة، . ٨١

سنة ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م، دار القلم بدمشق.
طبقات احلنابلة للقايض أيب احلسني حممد بن أيب يعىل الفراء، املتوىف سنة ٥٢٦هـ، حتقيق: . ٨٢

حممد حامد الفقي، الطبعة األوىل، سنة ١٣٧١هـ، مطبعة السنة املحمدية بالقاهرة.
٨٣ . - والنرش  للطباعة  صادر  دار  ١٣٧٧هـــ،  سنة  طبعة  سعد،  البن  سعد  ابن  طبقات 

بريوت.
الثانية . ٨٤ الطبعة  ٧٧١هـ،  سنة  املتوىف  السبكي،  ابن  الدين  لتاج   الكرب الشافعية  طبقات 

بدار املعرفة، بريوت - لبنان.
طرق االستدالل ومقدماهتا عند املناطقة واألصوليني للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب . ٨٥

الباحسني، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م، مكتبة الرشد بالرياض.
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العدة يف أصول الفقه للقايض أيب يعىل الفراء، املتوىف سنة ٤٥٨هـ، حتقيق: د. أمحد سري . ٨٦
املباركي، الطبعة الثانية سنة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

غاية الوصول رشح لب األصول لزكريا األنصاري، طبع رشكة أمحد ابن سعد بن نبهان، . ٨٧
سور أبايا - أندونيسيا.

الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع لويل الدين أيب زرعة أمحد العراقي، املتوىف سنة ٨٢٦هـ، . ٨٨
سنة  األوىل  الطبعة  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  للبحث  قرطبة  مكتبة  حتقيق: 

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، نرش الفاروق احلديثة للطباعة والنرش بالقاهرة.
فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين، املتوىف سنة ٨٥٢هـ، حتقيق: . ٨٩

حمب الدين اخلطيب، الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٨هـ، املكتبة السلفية.
احلنفي، . ٩٠ نجيم  البن  املنار  أصول  يف  األنوار  بمشكاة  املعروف  املنار،  برشح  الغفار  فتح 

طبع سنة ١٣٥٥هـ/١٩٣٦م، مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص.
الشيخ . ٩١ عليه:  وعلقه  صححه  ٤٦٣هـ،  سنة  املتوىف  البغدادي،  للخطيب  واملتفقه  الفقيه 

إسامعيل األنصاري، املكتبة العلمية.
دار . ٩٢ األنصاري،  الدين  نظام  بن  حممد  لعبدالعيل  الثبوت  مسلم  رشح  الرمحوت  فواتح 

إحياء الرتاث العريب، ومكتبة املثنى - بريوت.
سنة . ٩٣ الثانية  الطبعة  ٨١٧هـ،  سنة  املتوىف  آبادي،  الفريوز  الدين  ملجد  املحيط  القاموس 

١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، مؤسسة الرسالة.
السمرقندي، . ٩٤ األهبري  املفضل  بن  عمر  بن  املفضل  الدين  ألثري  اجلدلية  القوادح 

سنة  األوىل  الطبعة  احلوشاين،  رشيفة  د.  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  ٦٦٣هـ،  سنة  املتوىف 
١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م، دار الوراق ودار النريين.

قواطع األدلة يف األصول أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين، املتوىف سنة ٤٨٩هـ، . ٩٥
حتقيق د. عبداهللا احلكمي، الطبعة األوىل، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

عبداحلق . ٩٦ لدين  كامال  بن  عبداملؤمن  الدين  لصفي  الفصول  ومعاقد  األصول  قواعد 
سنة  األوىل  الطبعة  احلكمي،  عباس  عيل  د.  حتقيق:  ٧٣٩هـ،  سنة  املتوىف  البغدادي، 

١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، بمطابع جامعة أم القر بمكة املكرمة.
سنة . ٩٧ األوىل  الطبعة  ـــ،  ٦٥٣ه سنة  املتوىف  لألصفهاين،  املحصول  عن  الكاشف 

١٤١٩هـ/١٩٩٨م، دار الكتب العلمية - بريوت.
سنة . ٩٨ املتوىف  البخاري،  عبدالعزيز  الدين  لعالء  البزدوي  أصول  عىل  األرسار  كشف 

٧٣٠هـ، مطبعة الصدف ببلرشز، كراتيش - باكستان.
سنة . ٩٩ األوىل  الطبعة  ـــ،  ٧١٠ه سنة  املتوىف  للنسفي،  املنار  رشح  األرسار  كشف 

١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، دار الكتب العلمية - بريوت.
د. . ١٠٠ حتقيق:  ١٠٩٤هـ،  سنة  املتوىف  الكفوي،  موسى  بن  أيوب  البقاء  أليب  الكليات 
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مؤسسة  ١٤١٢هـ/١٩٩٢م،  سنة  األوىل  الطبعة  املرصي،  وحممد  درويش،  عدنان 
الرسالة - بريوت.

اللباب يف رشح الكتاب للميداين، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد وحممود أمني . ١٠١
التواوي، مكتبة الرياض احلديثة.

لسان العرب جلامل الدين حممود بن مكرم بن منظور، دار صادر - بريوت.. ١٠٢
سنة . ١٠٣ الثانية،  الطبعة  السعدي،  لعبداحلكيم  األصوليني  عند  القياس  يف  العلة  مباحث 

١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، دار البشائر اإلسالمية - بريوت.
سنة . ١٠٤ الثالثة  الطبعة  ـــ،  ٤٩٠ه سنة  املتوىف  الرسخيس،  الدين  لشمس  املبسوط 

١٣٩٨هـ/١٩٧٨م، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت - لبنان.
املجموع رشح املهذب أليب زكريا حميي الدين بن رشف النووي، دار الفكر.. ١٠٥
املحصول يف علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي، املتوىف سنة ٦٠٦هـ، حتقيق: د. طه . ١٠٦

جابر العلواين، الطبعة الثانية سنة ١٤١٢هـ/١٩٩٢م، مؤسسة الرسالة - بريوت.
املحصول يف أصول الفقه البن العريب، املتوىف سنة ٥٤٣هـ، أخرجه واعتنى به: حسني . ١٠٧

البدري، علق عىل مواضع منه: سعيد فودة، الطبعة األوىل، سنة ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، 
دار البيارق.

خاطر، . ١٠٨ حممود  برتتيبه:  عنى  الرازي،  عبدالقادر  بكر  أيب  بن  ملحمد  الصحاح  خمتارص 
دار الفكر العريب.

املخترص يف أصول الفقه أليب احلسن عيل بن حممد البعيل، املشهور بابن اللحام، املتوىف . ١٠٩
الشبييش،  عبدالنارص  به:  اعتنى  الشثري،  سعد  للدكتور  رشحه  مع  ٨٠٣هـ،  سنة 

الطبعة األوىل، سنة ٢٠٠٧م، كنوز إشبيليا.
ومطبعة . ١١٠ صادر،  دار  ١٣٢٣هـ،  سنة  طبعة  أنس،  بن  مالك  لإلمام   الكرب املدونة 

السعادة بمرص.
باملرابط، . ١١١ املعروف  اجلكني  أمحد  بن  األمني  ملحمد  السعود  مراقي  إىل  السعود  مراقي 

حتقيق: حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، الطبعة األوىل سنة ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، 
مطابع ابن تيمية بالقاهرة.

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني أليب يعىل، حتقيق: عبدالكريم الالحم، . ١١٢
الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، مكتبة املعارف بالرياض.

املستصفى من علم األصول أليب حامد الغزايل، دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، . ١١٣
ومكتبة املثنى - بريوت.

بريوت . ١١٤ اإلسالمي،  املكتب  طبعة  ٢٤١هـ،  سنة  املتوىف  حنبل،  بن  أمحد  لإلمام  املسند 
- لبنان.

الدين . ١١٥ شهاب  وابنه  احلراين،  عبدالسالم  الربكات  أيب  الدين  جمد  تيمية:  آلل  املسودة 
عبداحلليم بن عبدالسالم، وابنه تقي الدين أمحد بن عبداحلليم، مجعها: شهاب الدين 



 ١٣٢

حميي  حممد  بتحقيق  ٧٤٥هـ،  سنة  املتوىف  احلراين،  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو 
الدين عبداحلميد، مطبعة املدين بالقاهرة.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ألمحد بن حممد بن عيل الرافعي، املتوىف . ١١٦
مطبعة  ـــ/١٩٥٠م،  ١٣٩٦ه سنة  طبعة  السقا،  مصطفى  تصحيح:  ٧٧٠هـ،  سنة 

مصطفى البايب احللبي بالقاهرة.
امليس، . ١١٧ خليل  حتقيق:  ٤٣٦هـ،  سنة  املتوىف  املعتزيل،  البرصي  احلسني  أليب  املعتمد 

الطبعة األوىل سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، دار الكتب العلمية.
معجم مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، الطبعة األوىل سنة . ١١٨

١٤١١هـ/١٩٩١م، دار اجليل - بريوت.
١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، . ١١٩ سنة  الثانية  الطبعة  وآخرين،  أنيس  إلبراهيم  الوسيط  املعجم 

املكتبة اإلسالمية باستانبول - تركيا.
وعبدالفتاح . ١٢٠ الرتكي  عبداهللا  حتقيق:  ٦٢٠هـ،  سنة  املتوىف  املقديس،  قدامة  البن  املغني 

احللو، الطبعة الثالثة سنة ١٤١٧هـ/١٩٩٧م، دار عامل الكتب - الرياض.
املغني يف أبواب العدل والتوحيد للقايض عبداجلبار بن أمحد األسد آبادي، املتوىف سنة . ١٢١

٤١٥هـ، أرشف عىل الطبع: طه حسني وأمني اخلويل، طبعة سنة ١٩٦٢م، بمطبعة دار 
الكتب، نرش: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي بمرص.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للرشبيني الشافعي، مطبعة دار الفكر.. ١٢٢
التلمساين، . ١٢٣ أمحد  بن  حممد  هللا  عبدا  أليب  األصول  عىل  الفروع  بناء  إىل  الوصول  مفتاح 

سنة  األوىل  الطبعة  عبداللطيف،  عبدالوهاب  حتقيق:  ـــ،  ٧٧١ه سنة  املتوىف 
١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، دار الكتب العلمية.

البدخيش، . ١٢٤ احلسن  بن  حممد  تأليف:  للبيضاوي،  الوصول  منهاج  عىل  العقول  مناهج 
الطبعة األوىل سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م، دار الكتب العلمية.

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب، املتوىف سنة ٦٤٦هـ، . ١٢٥
الطبعة األوىل سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، دار الكتب العلمية.

الطبعة . ١٢٦ هيتو،  حسن  حممد  حتقيق:  الغزايل،  حامد  أليب  األصول  تعليقات  من  املنخول 
الثانية سنة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، دار الفكر.

سنة . ١٢٧ األوىل  الطبعة  لإلسنوي،  السول  هناية  رشحــه  مع  للبيضاوي  املنهاج 
١٤٠٥هـ/١٩٨٤م، دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان.

حممد . ١٢٨ بن  عبدالرمحن  الدين  ملجري  أمحد،  اإلمام  أصحاب  تراجم  يف  األمحد  املنهج 
العليمي، املتوىف سنة ٩٢٨هـ، الطبعة األوىل، سنة ١٣٨٤هـ، مطبعة املدين بالقاهرة.

سنة . ١٢٩ األوىل،  الطبعة  النملة،  عيل  بن  لعبدالكريم  املقارن  الفقه  أصول  علم  يف  املهذب 
١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، مكتبة الرشد - الرياض.

ميزان األصول يف نتائج العقول لعالء الدين السمرقندي، املتوىف سنة ٥٣٩هـ، حتقيق: . ١٣٠



١٣٣ 

حممد زكي عبدالرب، الطبعة األوىل، سنة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، طبع ونرش إدارة إحياء 
الرتاث اإلسالمي بالدوحة - قطر.

الطباعة . ١٣١ إدارة  منون،  لعيسى  األصول  علامء  عند  القياس  حتقيق  يف  العقول  نرباس 
املنريية - مرص.

نرش البنود عىل مراقي السعود لسيدي عبداهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، الطبعة . ١٣٢
األوىل سنة ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م، دار الكتب العلمية.

دار . ١٣٣ اهلداية لعبداهللا بن يوسف الزيلعي، املتوىف سنة ٧٦٢هـ،  الراية ألحاديث  نصب 
احلديث بالقاهرة.

نفائس األصول يف رشح املحصول ألمحد بن إدريس القرايف، املتوىف سنة ٦٨٤هـ، حتقيق: . ١٣٤
عادل أمحد عبداملوجود، وعيل حممد عوض، الطبعة األوىل سنة ١٤١٦هـ/١٩٩٥م، 

نرش مكتبة نزار مصطفى البايب بمكة املكرمة.
هناية السول عىل منهاج الوصول للبيضاوي مجال الدين عبدالرحيم اإلسنوي، املتوىف . ١٣٥

سنة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان.
هناية الوصول يف دراية األصول لصفي الدين اهلندي، املتوىف سنة ٧١٥هـ، حتقيق: د. . ١٣٦

صالح اليوسف، ود. سعد السويح، املكتبة التجارية بمكة املكرمة.
هناية الوصول إىل علم األصول البن الساعايت، املتوىف سنة ٦٩٤هـ، دراسة وحتقيق: . ١٣٧

سعد بن غرير السلمي، الطبعة األوىل سنة ١٤١٨هـ، معهد البحوث العلمية وإحياء 
الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القر بمكة املكرمة.

سنة . ١٣٨ املتوىف  املرغيناين،  بكر  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  أليب  املبتدئ  بداية  رشح  اهلداية 
٥٩٣هـ، طبع املكتبة اإلسالمية.

ابن . ١٣٩ بن  عبداهللا  د.  حتقيق:  ٥١٣هـ،  سنة  املتوىف  عقيل،  البن  الفقه  أصول  يف  الواضح 
 - الرسالة  مؤسسة  ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م،  سنة  األوىل  الطبعة  الرتكي،  عبداملحسن 

بريوت.
الوايف يف أصول الفقه حلسام الدين بن حسني بن عيل بن حجاج السغناقي، املتوىف سنة . ١٤٠

٧١٤هـ، حتقيق: د. أمحد اليامين، الطبعة األوىل سنة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م، دار القاهرة.
الوجيز يف أصول الفقه للكراماستي، املتوىف سنة ٩٠٦هـ، حتقيق: السيد عبداللطيف . ١٤١

كساب، طبعة سنة ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، دار اهلد للطباعة والنرش.
الوصول إىل األصول البن برهان البغدادي، حتقيق: د. عبداحلميد أبو زنيد، طبعة سنة . ١٤٢

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، مكتبة املعارف بالرياض.
وعلق . ١٤٣ حققه  ٦٨١هـ،  سنة  املتوىف  خلكان،  البن  الزمان  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 

نرش  ١٣٦٧هـــ/١٩٤٨م،  سنة  األوىل  الطبعة  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  عليه: 
مكتبة النهضة املرصية بالقاهرة.



 ١٣٤

حمتويات البحث:

١١ ............................................................................ املقدمة
١٩ ......................................................... التمهيد (يف مسالك العلة)
املبحث األول: تعريف مسالك العلة........................................... ٢١
٢٧ ............................................. املبحث الثاين: أنواع مسالك العلة
٣٣ ..................................... الفصل األول: حقيقة مسلك الدوران وأمهيته:
املبحث األول: تعريف الدوران................................................ ٣٥
٤٤ .............................................. املبحث الثاين: مسميات الدوران
املبحث الثالث: صور الدوران................................................. ٤٦
املبحث الرابع: أركان الدوران................................................. ٥١
٥٢ ................................ املبحث اخلامس: الفرق بني الدوران وما يشبهه
املطلب األول:الفرق بني الدوران والطرد.................................. ٥٢
٥٣ ........................ املطلب الثاين: الفرق بني الدوران وشهادة األصول
٥٧ ............................................... املبحث السادس: أمهية الدوران
الفصل الثاين: حجية مسلك الدوران يف إثبات العلة................................ ٥٩
املبحث األول: حترير حمل النزاع يف حجية الدوران يف إثبات العلة............... ٦١
٦٣ ........................ املبحث الثاين: األقوال يف حجية الدوران يف إثبات العلة
٧٢ ...................................... املبحث الثالث: أدلة األقوال، مع املناقشة
املبحث الرابع: نوع اخلالف وثمرته............................................ ٩٤
املبحث اخلامس: سبب اخلالف................................................ ٩٨
١٠١ .................................................... املبحث السادس: الرتجيح
الفصل الثالث: أحكام مسلك الدوران األصولية................................... ١٠٣
املبحث األول: إلزام املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل بالعلة منه........... ١٠٥
١٠٨ ........... املبحث الثاين: الرتجيح بني الوصف املدار وبني غريه من األوصاف.

املبحث الثالث: الرتجيح بني الدوران احلاصل يف صورة وبني الدوران احلاصل
يف صورتني.................................................................... ١١٠
املبحث الرابع: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني دليل االستصحاب........... ١١٢

املبحث اخلامس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة املنصوصة أو
املجمع عليها.................................................................. ١١٤
١١٥ ... املبحث السادس: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسالك العلة املستنبطة.
١١٥ ........... املطلب األول: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك املناسبة



١٣٥ 

املطلب الثاين: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك السرب والتقسيم.... ١١٦
١١٨ ............ املطلب الثالث: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الشبه
١١٩ ............ املطلب الرابع: الرتجيح بني مسلك الدوران وبني مسلك الطرد
اخلامتة............................................................................. ١٢٠
املصادر واملراجع.................................................................. ١٢٤



قال اإلمام الشافعي:
«فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت 
برضا املتبايعني اجلائزي األمر فيام تبايعا، 
وما  منها،    اهللا  رسول  عنه  هنى  ما  إال 
  اهللا  رسول  عنه  هنى  ما  معنى  يف  كان 
حمرم، إذ إنه داخل يف  املعنى املنهي عنه، 
من  وصفنا  بام  أبحناه  ذلك  فارق  وما 

إباحة البيع يف كتاب اهللا تعاىل».
 األم ٣/٣








١٣٩ 

الصلح عىل مبالغ باهظة
يف قضايا القتل العمد

إعداد
د. عبداهللا بن أمحد سامل املحامدي
األستاذ املساعد بقسم الفقه املقارن

يف املعهد العايل للقضاء



 ١٤٠



١٤١ 

ملخص البحث

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.
وبعد:

الشارع  كفله  حقٌّ  مادية  مبالغ  عىل  القصاص  عن  الصلح  فإن 
ألولياء املجني عليه، ولكن دون أي مبالغة أو مغاالة، كام حدث يف 
اآلونة األخرية، فإن من يرقب أحوال الناس اليوم، ويرصد الوقائع 
التي يتم التنازل فيها عن القصاص، يقف عىل مبالغات وجتاوزات 
املرشوعة  الصورة  هذه  لت  وحوَّ والشقاء،  البؤس  محلت  وأحوال 
وولدت  الفتنة،  نار  أذكت  ومعاندة  ومزايدة  وإذالل،  متاجرة  إىل 
إىل  وأجلأهتم  وأوليائه،  اجلاين  كاهل  وأثقلت  والبغضاء،  الشحناء 
يمكن  ال  مما  وهذا  واإلحسان،  اخلري  أهل  باسرتحام  والصغار  الذل 

أن تأيت به الرشيعة، ومما دعاين للبحث يف هذا املوضوع.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها يف هذا البحث: أنه ال خالف 
بني الفقهاء يف جواز املصاحلة عن القصاص بقدر الدية وبأقل منها، 
من  بأكثر  القصاص  عن  الصلح  الراجح-  القول  -عىل  جيوز  وأنه 
الدية، وعىل أي مبلغ يتفق عليه الطرفان، ما مل تتحول صورة الصلح 
تتجاوز  باهظة  مبالغ  بفرض  وإذالل  متاجرة  إىل  واملرشوعة  املرشقة 
وحيق  املبالغ،  بتلك  املصاحلة  منع  يتعني  ذلك  فعند  املعقول،  حدود 
لويل األمر حتديدها بمبلغ معني ال جيوز جتاوزه، ونظراً لكون صورة 
حقيقتها  عن  الناس  بعض  عند  حتولت  قد  املعارص  وقتنا  يف  الصلح 



 ١٤٢

فقد  املعقول،  حدود  املبالغ  وجتاوزت  املنشود،  وهدفها  املرشوعة 
املادية  املبالغ  يف  واملغاالة  املبالغة  بعدم  الرشيفني  احلرمني  خادم  ه  وجَّ
مخسامئة  وهو  جتاوزه  ينبغي  ال  وبقدر  القصاص،  عن  التنازل  مقابل 
املقصد  جيسد  حكيم  وقرار  سام  توجيه  شك  بال  وهذا  ريال،  ألف 
الرشعي املبني عىل رعاية املصالح ودرء املفاسد، فاخلري كل اخلري يف 
تشجيع مبدأ العفو والصفح والتسامح، أو الصلح عىل مبالغ معقولة 
تُريض الطرفني، ويف الوقت نفسه جترب مصاب األولياء، وتردع اجلاين 

عن سفك الدماء.


