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القسم األول
يف األدلة الشرعية

مـا يسـتدل   :فهـو وأمـا معنـاه يف اصـطالح األصـوليني    اهلادي إىل أي شيء حسي أو معنـوي، خـري أو شـر،    :الدليل معناه يف اللغة العربية:تعريف الدليل
.بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن

.ها واحدوأدلة األحكام،وأصول األحكام، واملصادر التشريعية لألحكام، ألفاظ مرتادفة معنا
م شرعي على سـبيل الظـن،   كما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه ح:وبعض األصوليني عرف الدليل بأنه

.فهو أمارة ال دليل
طـع أم علـي   ولكن املشهور يف اصطالح األصوليني أن الدليل هو ما يسـتفاد منـه حكـم شـرعي عملـي مطلقـا، أي سـواء أكـان علـى سـبيل الق          

.سبيل الظن، وهلذا قسموا الدليل إىل قطعي الداللة، وإىل ظين الداللة
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القـرآن والسـنة واإلمجــاع   :ثبـت باالسـتقراء أن األدلــة الشـرعية الـيت تسـتفاد منـها األحكـام العمليــة ترجـع إىل أربعـة         :األدلـة الشـرعية باإلمجـال   

القـرآن،  :علـى أهنـا مرتبـة يف االسـتدالل هبـا هـذا الرتتيـب       علـى االسـتدالل هبـا، واتفقـوا أيضـاً     والقياس، وهذه األدلة األربعة اتفق مجهور املسـلمني 
.فالسنة، فاإلمجاع، فالقياس

أي أنــه إذا عرضــت واقعــة، نظــر أوال يف القــرآن، فــإن وجــد فيــه حكمهــا أمضــى، وإن مل يوجــد فيهــا حكمهــا، نظــر يف الســنة، فــإن وجــد فيهــا     

فيها حكمها نظر هل أمجع اتهدون يف عصـر مـن العصـور علـي حكـم فيهـا؟ فـإن وجـد أمضـى، وإن مل يوجـد           حكمها أمضى، وإن مل يوجد 
.اجتهد يف الوصول إىل حكمها بقياسها على ما ورد النص حبكمه

ه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي األَمرِ منكُم فَإِن تَنـازَعتُم  يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ الّل:(فهو قوله تعاىل يف سورة النساء:أما الربهان على االستدالل هبا
نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءيي شف1)تَأْوِيال.

ة اتهـدين مـن   فاألمر بإطاعة ا وإطاعة رسوله، أمر باتباع القرآن والسنة، واألمر بإطاعة أويل األمر من املسلمني أمر باتباع ما اتفقـت عليـه كلمـ   

يـث ال نـص وال إمجـاع،    األحكام ألهنم أولو األمر التشريعي من املسلمني، واألمر برد الوقائع املتنازع فيها إىل ا والرسـول أمـر باتبـاع القيـاس ح    

1
]59:النساء [
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د بـه  ألن القياس فيه رد املتنازع فيه إىل ا وإىل الرسول ألنه إحلاق واقعة مل يرد نص حبكمها بواقعـة ورد الـنص حبكمهـا يف احلكـم الـذي ور     

.النص لتساوي الواقعتني يف علة احلكم، فاآلية تدل على اتباع هذه األربعة
:ل هبا هذا الرتتيبوأما الدليل على ترتيبها يف االستدال

 فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول املا بعثه إىل اليمن قال" :أقضـي بكتـاب ا، قـال   :قـال "كيف تقضي إذا عـرض لـك قضـاء؟   :
"فبســنة رســول ا ، قــال:قــال"فــإن مل جتــد يف كتــاب ا؟" أي ال أقصــر يف (لــو، أجتهــد رأي وال آ:قــال"فــإن مل جتــد يف ســنة رســول ا؟  :

"فضرب رسول ا على صدره، وقال:، قال)اجتهادي :ملا يرضي رسول ا الذي وفق رسول رسول ا  احلمد".
كان أبو بكر إذا ورد عليه اخلصوم نظر يف كتاب ا، فإن وجـد فيـه مـا يقضـى بينـهم فقضـي بـه،        :وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال

يف الكتــاب وعـلـم عــن رســول ا يف ذلــك األمــر ســنة قضــي هبــا، فــإن أعيــاه أن جيــد يف ســنة رســول ا مجــع رؤوس النــاس          وإن مل يكــن 

وخيارهم فاستشارهم، فإن أمجع رأيهم على أمـر قضـى بـه، وكـذلك كـان يفعـل عمـر، وأقرمهـا علـى هـذا كبـار الصـحابة ورؤوس             
.املسلمني ومل يعرف بينهم خمالف يف هذا الرتتيب
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م وتوجد أدلة أخرى عدا هذه األدلة واألربعة مل يتفق مجهور املسلمني علي االستدالل هبا، بل منهم من استدل هبا على احلكم الشـرعي، ومنـه  

االستحسـان، واملصـلحة املرسـلة واالستصـحاب، والعـرف،      :من أنكر االستدالل هبـا، وأشـهر هـذه األدلـة املختلـف يف االسـتدالل هبـا سـتة        

.بي وشرع من قبلناومذهب الصحا
أربعة متفق من مجهور املسلمني علـى االسـتدالل هبـا، وسـتة خمتلـف يف االسـتدالل هبـا، وهـذا تفصـيل البحـث فيهـا            :فجملة األدلة الشرعية عشرة

.مجيعها
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1-åÕÇæÎ2-åÊíÌÍ.
3-åãÇßÍÃ ÚÇæäÃ4-ÇãÅæ ÉíÚØÞÇãÅ åÊÇíÂ Éá?ÏÉíäÙ.

القرآن :الدليل األول 

:خواصه
 الذي نزل به الروح األمني على قلب رسول ا القرآن هو كالم ا   بألفاظه العربية ومعانيه احلقة، ليكون حجة للرسـول علـى حممد بن عبد ا

ودستور سـورة الفاحتـة، املختـوم بسـورة النـاس،      ا للناس يهتدون هبداه، وقربة يتعبدون بتالوته ، وهو املدون بني دفيت املصحف، املبدوء بأنه رسول ا
سـبحانه فيـه         املنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيال عن جيـل، حمفوظـا مـن أي تغـيري أو تبـديل، مصـداق قـول ا:       إِنَّـا لَـهو ـا الـذِّكْرلْننَز ـنإِنَّـا نَح

ظُونافلَح2.

2
]9:احلجر[
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 ،على قلب رسوله، والرسول ما كان إال تالياً هلا ومبلغاً إياهـا،  فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند ا وأن ألفاظه العربية هي اليت أنزهلا ا

:ويتفرع عن هذا ما يأتي
أحكـام  ما أهلم ا به رسوله من املعاني ومل ينزل عليـه ألفاظهـا بـل عـرب الرسـول بألفـاظ مـن عنـده عمـا أهلـم بـه ال يعـد مـن القـرآن والتثبـت لـه                 .أ

رآن، وإمنا هو من أحاديث الرسول، وكذلك األحاديث القدسية وهي األحاديث اليت قاهلا الرسول فيما يرويه عن ربه ال تعد من القـرآن وال  الق
.تثبت هلا أحكام القرآن فال تكون يف مرتبته يف احلجية، وال تصح الصالة هبا، وال يتعبد بتالوهتا

أللفاظ القرآن دالة على ما دلّت عليه ألفاظه ال يعـد قرآنـاً مهمـا كـان مطابقـاً للمفسـر يف       تفسري سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة .ب
داللته ألن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند ا.

لقـرآن  ترمجة سورة أو آية بلغة أجنبية غري عربية ال تعد قرآناً مهما روعي من دقة الرتمجة ومتام مطابقتها للمرتجـم يف داللتـه، ألن ا  .ت
 نعم لو كان تفسري القرآن أو ترمجته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانتـه وحذقـه يسـوغ أن يعتـرب     .ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند ا

حيـتج بصـيغة   هذا التفسري أو هذه الرتمجة بياناً ملا دل عليه القـرآن ومرجعـاً ملـا جـاء بـه، ولكـن ال يعتـرب هـو القـرآن وال تثبـت لـه أحكامـه، فـال             
.عبارته وعموم لفظه وإطالقه ألن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن وال عباراته، وال تصح الصالة به وال يتعبد بتالوته
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تـواتر  أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية، ويتفرع عن هذا بعـض القـراءات الـيت تـروى بغـري طريـق ال      ومن خواصه أنه منقول بالتواتر

(كما يقال .ال تعد من القرآن وال تثبت هلا أحكامه)وقرأ بعض الصحابة كذا:
:حجيته

ريـب يف  الربهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتّباعه أنه من عند ا وأنه نقل إليهم عن ا بطريـق قطعـي ال   

..صحته
.ا فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا مبثلهأما الربهان على أنه من عند 
:معنى اإلعجاز وأركانه

وأعجـز القـرآن النـاس أثبـت     ..معناه يف اللغة العربية نسبة العجز إىل الغري وإثباته له، يقال أعجز الرجل أخاه إذا أثبت عجـزه عـن شـيء    :اإلعجاز
.عجزهم عن أن يأتوا مبثله

:لغري إال إذا توافرت أمور ثالثةوال يتحقق اإلعجاز أي إثبات العجز ل
.التحدي، أي طلب املباراة واملنازلة واملعارضة:األول
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.أن يوجد املقتضي الذي يدفع املتحدي إىل املباراة واملنازلة واملعارضة:والثاني
.أن ينتفي املانع الذي مينعه من هذه املباراة:والثالث

الرياضة وأنكر عليه دعواه رياضي آخر، فتحدى مدعي البطولة من أنكـر عليـه وطلـب منـه أن يباريـه أو      فإذا ادعى رياضي أنه بطل نوع من أنواع 
عـن  أن يأتي مبن يباريه، وهذا املنكر مع شدة حرصه على إبطال دعوى هذا املدعي، ومع أنه ليس بـه أي مـرض وال لـه أي عـذر مينعـه عـن مباراتـه و       

.مل يأت مبن يباريه، فإن هذا اعرتاف منه بالعجز وتسليم بالدعوىاإلتيان مبن يباريه مل يتقدم ملباراته و
.لهوالقرآن الكريم توافر فيه التحدي به، ووجد املقتضي ملن حتدوا به أن يعارضوه، وانتفى املانع هلم، ومع هذا مل يعارضوه ومل يأتوا مبث

سول ا، هذا القرآن الذي أتلوه عليكم ألنه أوحـي إىل بـه مـن عنـد ا،     قال للناس إني رسول ا، وبرهاني على إني رفإن الرسول أما التحدي
إن كنتم يف ريب من أنه من عند ا وتبادر إىل عقولكم أنه من صنع البشر فأتوا مبثلـه، أو بعشـر سـور    :فلما أنكروا عليه دعواه، قال هلم

واخـزة وألفـاظ قارعـة وعبـارات هتكميـة تسـتفز العزميـة وتـدعو إىل         مثله، أو بسورة من مثله، وحتداهم وطلـب منـهم هـذه املعارضـة بلـهجات     
.املباراة، وأقسم أهنم ال يأتون مبثله ولن يفعلوا، ولن يستجيبوا، ولن يأتوا مبثله
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فَـإِن لَّـم يسـتَجِيبوا لَـك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون        صـادقني  لْ فَأْتُوا ِبكتَابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبِعه إِن كُنـتُم قُُ:قال تعاىل يف سورة القصص 

ماءهوأَه3،وقال تعاىل يف سورة اإلسراء:           كَـا لَـوو ـهثْلبِم ـأْتُونآنِ الَ يــذَا الْقُـرثْـلِ هـأْتُواْ بِملَـى أَن يع الْجِـنو اإلِنـس تعتَمنِ اجقُل لَّئعب ن  مضُـه
ه إِن كُنـتُم  أَم يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتَريات وادعواْ منِ اسـتَطَعتُم مـن دونِ اللّـ   :وقال سبحانه يف سورة هود،4لبعضٍ ظَهِريًا
نيقادص5،  وقال يف سـورة البقـرة:   ـيف إِن كُنـتُمو              إِن ونِ اللّـهـن داءكُم مدـهـواْ شعادو ـهثْلـن مم ةـورنَا فَـأْتُواْ بِسـدبلَـى عـا علْنـا نَزمـبٍ مير

    ةـارجالْحو ـاسـا النهقُودـي والَّت ارلُواْ فَاتَّقُواْ النلَن تَفْعلُواْ وتَفْع فَإِن لَّم نيقادص تُمكُن ـدأُع رِينْلكَـافل ت6،   وقـال يف سـورة الطـور:  قُولُـوني أَم
وننمؤل لَّا يب لَهتَقَونيقادإِن كَانُوا ص هثْلم يثدأْتُوا بِحفَلْي7

رسول ا وجـاءهم بـدين يبطـل    ادعى أنهوأما وجود املقتضى للمباراة واملعارضة عند من حتداهم فهذا أظهر من أن حيتاج إىل بيان ألن الرسول

دينهم، وما وجدوا عليه آباءهم وسفه عقـوهلم وسـخر مـن أوثـاهنم، واحـتج علـى دعـواه بـأن القـرآن مـن عنـد ا، وحتـداهم أن يـأتوا مبثلـه، فمـا               
3

]51٬50:القصص[
4

]88:اإلسراء[
5

]13:هود[
6

]24٬23:البقرة[
7

]34٬33:الطور[
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ه رسـول ا، وهبـذا   كان أحوجهم وأشد حرصهم علـى أن يـأتوا مبثلـه، كلـه أو بعضـه ليبطلـوا أنـه مـن عنـد ا وليدحضـوا حجـة حممـد علـى أنـ              

.ينصرون آهلتهم ويدافعون عن دينهم وجيتنبون ويالت احلروب
بلسان عربي، وألفاظه من أحرف العرب اهلجائية، وعباراته على أسلوب العرب، وهم أهل البيـان  ن، فألن القرآوأما انتفاء ما مينعهم من معارضته

هذا مـن الناحيـة اللفظيـة، وأمـا مـن      لوء بالشعراء واخلطباء والفصحاء يف خمتلف فنون القول، وفيهم ملوك الفصاحة، وقادة البالغة، وميدان سباقهم مم
فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهـم ومنـاظرهتم بـأهنم ناضـجو العقـول، ذوو بصـر بـاألمور وخـربة بالتجاريـب، وقـد           الناحية املعنوية

وأما مـن الناحيـة   .ما ينقصهم ويتموا عدهتم وفيهم الكهان وأهل الكتابدعاهم القرآن يف حتديه هلم أن يستعينوا مبن شاءوا ليستكملوا
سنة، بني كل جمموعة وأخرى زمـن  ن، فالقرآن مل ينزل مجلة واحدة حتى حيتجوا بأن زمنهم ال يتسع للمعارضة بل مفرقاً يف ثالث وعشريالزمنية

.فيه متسع للمعارضة واإلتيان مبثلها لو كان يف مقدورهم
أن ا سبحانه بلسان رسوله يف كثري من اآليات حتدى الناس أن يـأتوا مبثـل القـرآن، وأهنـم مـع شـدة حرصـهم وتـوافر دواعـيهم إىل أن          فال ريب 

القتـال  يأتوا مبثله، وانتفاء ما مينعهم مل يأتوا مبثله، ولو جاءوا مبثله وعارضوه لنصـروا آهلتـهم، وأبطلـوا حجـة مـن سـخر منـهم وكفـوا أنفسـهم شـر          
.ضال والغزوات عدة سننيوالن
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فالتجاؤهم إىل احملاربة بـدل املعارضـة، وائتمـارهم علـى قتـل الرسـول بـدل ائتمـارهم علـى اإلتيـان مبثـل قرآنـه اعـرتاف منـهم بعجـزهم عـن                 

معارضته، وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر، ودليل على أنه من عند ا.
:وجوه إعجاز القرآن

ا وجوه اإلعجاز؟ولكن ملاذا عجزوا؟ وم

ويـة وروحيـة،   اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن مل يعجز الناس عن أن يأتوا مبثله من ناحية واحدة معينة وإمنا أعجزهم من نواح متعددة، لفظيـة ومعن 
ي اإلعجـاز كلـها   تساندت وجتمعـت فـأعجزت النـاس أن يعارضـوه، واتفقـت كلمتـهم أيضـاً علـى أن العقـول مل تصـل حتـى اآلن إىل إدراك نـواح            

وأنه كلما زاد التدبر يف آيات القرآن، وكشف البحث العلمي عـن أسـرار الكـون وسـننه، وأظهـر كـر       .وحصرها يف وجوه معدودات
السنني عجائب الكائنات احلية وغري احلية جتلّت نواح من نواحي إعجازه، وقام الربهان على أنه من عند ا.

:ول من نواحي اإلعجازوهذا ذكر بعض ما وصلت إليه العق
:اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته:أوهلا
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تكون القرآن من سـتة آالف آيـة، وعـرب عمـا قصـد إىل التعـبري عنـه بعبـارات متنوعـة وأسـاليب شـتى، وطـرق موضـوعات متعـددة اعتقاديـة وخلقيـة                 

عباراته اختالفاً بني بعضها وبعـض، فلـيس أسـلوب هـذه اآليـة بليغـاً       وتشريعية، وقرر نظريات كثرية، كونية واجتماعية ووجدانية، وال جتد يف

وأسلوب األخرى غري بليغ، وليس هذا اللفظ فصيحاً، وذاك اللفظ غري فصيح، وال جتد عبارة أرقى مستوى يف بالغتها من عبارة، بـل كـل عبـارة   
.ن يكون فيهمطابقة ملقتضى احلال الذي وردت من اجله، وكل لفظ يف موضعه الذي ينبغي أ

كما ال جتد معنى من معانيه يعارض معنى، أو حكماً يناقض حكماً ، أو مبدأ يهدم مبدأ، أو غرضاً ال يتفق وآخر، فكما أنـه ال اخـتالف بـني   

ات مـا سـلم مـن    عباراته وألفاظه، ال اختالف بني معانيه وأحكامه، وال بني مبادئه ونظرياته، ولو كان صـادراً مـن عنـد غـري ا أفـراداً أو مجاعـ      
اختالف بعض عباراته وبعض، أو اختالف بعض معانيه وبعض، ألن العقل اإلنساني مهما نضج وكمل ال ميكنه أن يكون ستة آالف آية يف ثـالث  

جـوه  وإىل هـذا الوجـه مـن و   .وعشرين سنة ال ختتلـف آيـة منـها عـن أخـرى يف مسـتوى بالغتـها، وال تعـارض آيـة منـها آيـة أخـرى فيمـا اشـتملت عليـه               
.8أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالفاً كَثريًا:اإلعجاز أرشد ا سبحانه وتعاىل بقوله يف سورة النساء

8
]82:النساء[
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فليس منشـؤه اخـتالف أسـلوب اآليـات يف     ى البالغةوما يوجد من اختالف يف األسلوب بني بعض اآليات وبعض، أو اختالف أسلوب اآليات يف مستو

رف مســتوى البالغــة وإمنــا منشــؤه اخــتالف موضــوع اآليــات، فــإذا كــان املوضــوع تقنينــا وتبيينــا لعــدة املطلّقــة أو نصــيب الــوارث مــن اإلرث، أو مصــ   
هـو األلفـاظ الدقيقـة احملـدودة، وإذا كـان جمـال فيـه        الصدقات، أو غريها من األحكام فهذا ال جمـال فيـه لألسـلوب اخلطـابي املـؤثر، والـذي يطابقـه        

فـان أو اسـتدالال   لألسلوب اخلطابي املؤثر، والذي يطابقه هو األلفاظ الدقيقة احملدودة، وإذا كان املوضوع تسفيها لعبادة األوثـان أو بيانـا لفيضـان الطو   

خـر، فهـذه فيهـا جمـال لألسـلوب اخلطـابي لـيس مـن البالغـة، ألن البالغـة هـي            على قدرة ا، أو تذكرياً بنعمه على عباده، أو ختويفا بشـدائد اليـوم اآل  
.مطابقة الكالم ملقتضى احلال ولكل مقام مقال

فقد بني املفسرون أنه ليس تعارضا إال فيما يظهر لغري املتأمل، وعند وما يوجد من تعارض ظاهري بني ما دلت عليه بعض اآليات وما دلت عليه أخرى
قُـلْ  :، مـع قولـه سـبحانه    9ما أَصابك مـن حسـنة فَمـن اللّـه ومـا أَصـابك مـن سـيئَة فَمـن نَّفْسـك          :قوله تعاىل ومن أمثلة هذا أنه ال تعارض، التأمل يتبني

اللّه ندع نم كُل10
11متْرفيها فَفَسقُواْ فيها فَحـق علَيهـا الْقَـولُ فَـدمرنَاها تَـدمرياً     وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلك قَريةً أَمرنَا:، وقوله تعاىل 

، مـع اآليـات الدالـة    

9
]79:النساء[
10

]78:النساء[
11
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غـري  على أن ا ال يأمر بالسوء والفحشاء، فكل ما ظاهرة التعارض من آيات القرآن فهو بعد البحث متفق متسق ال اختالف فيه ولو كان من عند
.اا كثريتالًفا لوجدوا فيه اخ

:انطباق آياته على ما يكتشفه العلم من نظريات علمية:وثانيها
القرآن أنزهلا ا على رسول ليكون حجة له ودستوراً للناس، لـيس مـن مقاصـده األصـلية أن يقـرر نظريـات علميـة يف خلـق السـموات واألرض          

ام االسـتدالل علـى وجـود ا ووحدانيتـه وتـذكري النـاس       وخلق اإلنسان وحركات الكواكب وغريها مـن الكائنـات، ولكنـه يف مقـ    

بآالئه ونعمه، وحنو هذا من األغراض، جاء بآيات تفهم منها سنن كونيـة ونـواميس طبيعيـة كشـف العلـم احلـديث يف كـل عصـر براهينـها،          

إىل حقائقهـا وإمنـا كـان اسـتدالهلم بظواهرهـا،      ودل على أن اآليات اليت لفتت إليها من عند ا ألن الناس ما كان هلم هبا من علم، ومـا وصـلوا   

فكلما كشف البحث العلمي سنة كونية وظهر أن آية يف القرآن أشارت إىل هذه السـنة قـام برهـان جديـد علـى أن القـرآن مـن عنـد ا، وإىل         
من عند اللَّه ثُم كَفَرتُم بِه مـن أَضَـلُّ ممـن هـو     قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان:هذا الوجه من وجوه اإلعجاز أرشد ا سبحانه بقوله يف سورة فصلت

يدعب قَاقي شَأف كببِر كْفي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفو ي الْآفَاقا فناتآي رِيهِمنسهِيدش ءيلَى كُلِّ شع نَّه12
.

12
]53٬52:فصلت[
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وتَـرى الْجِبـالَ تَحسـبها جامـدة وهـي تَمـر مـر        :قوله تعاىل يف سورة النمل يف مقام االستدالل على قدرته ولفت النظـر إىل آثـاره  اآلياتومن هذه

ءيكُلَّ ش ي أَتْقَنالَّذ اللَّه عنابِ صحالس13،وقوله تعاىل:  حاقلَـو ـاحيا الرلْنسأَرو14
أَوَلـم يـر الَّـذين كَفَـروا أَن السـماوات والْـأَرض       :، وقولـه  

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسان :، وقوله16بينهما برزَخٌ لَّا يبغياِنمرج الْبحرينِ يلْتَقياِن:، وقوله15كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْناهما وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيء حيٍّ 
نين طم لَالَةن سضْـغَةً فَخَلَقْ ملَقَةَ ما الْعلَقَةً فَخَلَقْنطْفَةَ عا النلَقْنخ ثُم نيكارٍ مي قَرنُطْفَةً ف اهلْنعج ثُم        مـاً ُثـملَح ظَـامنَا الْعـوظَامـاً َفكَسضْـغَةَ عـا الْمن

أْنَاهأَنش نيقالْخَال نسأَح كَ اللَّهارفَتَب رلْقاً آخخ17
.

بتـة مسـتقرة   وبعض الباحثني ال يرتضون االجتاه إىل تفسري آيات القرآن مبا يقرره العلم من نظريات ونواميس، وحجتهم أن آيات القرآن هلا مدلوالت ثا
ألن تفسـري آيـة قرآنيـة    ولكين ال أرى هذا الـرأي ، والنظريات العلمية قد تتغري وتتبدل، وقد يكشف البحث اجلديد خطأ نظريات قدمية، لال تتبد

لوجه مـن  مبا كشفه العلم من سنن كونية ما هو إال فهم لآلية بوجه من وجوه الداللة على ضوء العلم، وليس معنى هذا أن اآلية ال تفهم إال هبذا ا
13

]88:النمل[
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]22:احلجر[
15
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16
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وجوه، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم النظرية على ذلك الوجه ال خطأ اآلية نفسها، كما يفهم حكم من آية ويتبني خطـأ فهمـه بظهـور    ال

.دليل على هذا اخلطأ
:إخباره بوقائع ال يعلمها إال عالم الغيوب:وثالثها

فـي أَدنَـى الْـأَرضِ وهـم مـن بعـد غَلَـبِهِم        غُلبـت الـروم  امل:أخرب القرآن عن وقوع حوادث يف املستقبل ال علم ألحد من الناس هبا، كقوله تعـاىل 
ونبغْليسلَّهل نيني بِضْعِ سف18، وقوله سبحانه:إِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخلَتَدنينآم اء اللَّه19

.
حلاضـر  وقص بالقرآن قصص أمم بائدة ليست هلا آثار وال معامل تدل على أخبارها، وهذا دليل على أنه مـن عنـد ا الـذي ال ختفـي عليـه خافيـة يف ا      

ِلْك من أَنباء الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنـت تَعلَمهـا أَنـت والَ قَومـك مـن      واملاضي واملستقبل، وإىل هذا الوجه من وجوه اإلعجاز أرشد ا سبحانه بقوله
نيتَّقلْمةَ لباقالْع إِن بِرـذَا فَاصلِ هقَب20

.

18
]1:4:الروم[

19
]27:الفتح[

20
]49:هود[
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:فصاحة ألفاظه وبالغة عباراته وقوة تأثريه:ورابعها 

ما قبله أو ما بعده، وعباراته يف مطابقتها ملقتضى األحوال يف أعلى مستوى بالغي ، ويتجلى هـذا يف  ليس يف القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع 

على هذا تشبيهاته وأمثاله وحججه وجمادالته ويف إثباته للعقائد احلقة وإفحامه للمبطلني ويف كل معنى عرب عنه وهدف رمي إليه ، وحسبنا برهانا 
الزخمشـري يف تفسـريه الكشـاف، وعبـد القـاهر يف كتابـه       :واإلمامـان  ..أهل البيان والبالغة من خصـومه شهادة اخلرباء من أعدائه واعرتاف

وأمـا قـوة تـأثريه يف النفـوس وسـلطانه      ..تكفال ببيان كثري مـن وجـوه الفصـاحة والبالغـة يف آيـات القـرآن      "أسرار البالغة"و "دالئل اإلعجاز"

نصف ذي وجدان، وحسبنا برهانا على هذا أنه ال ميـل مساعـه وال تبلـي جدتـه، وقـد قـال الوليـد بـن املغـري          الروحي على القلوب، فهذا يشعر به كل م

"وهو ألد أعداء الرسول .واحلق ما شهدت به األعداء"إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أسفله ملغدق، وإن أعاله ملثمر، وما يقول هذا بشر:
أنواع أحكامه

:جاء هبا القرآن الكريم ثالثةأنواع األحكام اليت
.تتعلق مبا جيب على املكلف اعتقاده يف ا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:أحكام اعتقادية:األول
.تتعلق مبا جيب على املكلف أن يتحلّى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل:أحكام خلقية:والثاني
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وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو املقصود الوصـول  .مبا يصدر عن املكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، تتعلق أحكام عملية:والثالث

.إليه بعلم أصول الفقه
:واألحكام العلمية يف القرآن تنتظم نوعني

قـة اإلنســان بربـه ، وأحكــام   أحكـام العبـادات مــن صـالة وصــوم وزكـاة وحــج ونـذر وميــني وحنوهـا مـن العبــادات الـيت يقصــد هبـا تنظــيم عال         

املعامالت من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغريها مما عدا العبادات، وما يقصد هبا تنظيم عالقة املكلفني بعضـهم بـبعض، وسـواء أكـانوا    
.أفراداً أم أُمما أم مجاعات

الح العصــر احلــديث، فقــد تنوعــت أحكــام وأمــا يف اصــط.فأحكــام مــا عــدا العبــادات تســمى يف االصــطالح الشــرعي أحكــام املعــامالت
:املعامالت حبسب ما تتعلق به وما يقصد هبا إىل األنواع اآلتية

وهي اليت تتعلق باألسرة من بدء تكوهنا، ويقصد هبا تنظـيم عالقـة الـزوجني واألقـارب  بعضـهم      :أحكام األحوال الشخصية‐1

.70ببعض، وآياهتا يف القرآن حنو 
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الـيت تتعلـق مبعـامالت األفـراد ومبـادالهتم مـن بيـع وإجـارة ورهـن وكفالـة وشـركة مداينـة ووفـاء              وهـي  :واألحكام املنيـة ‐2
.70بااللتزام، و يقصد هبا تنظيم عالقات األفراد املالية وحفظ حق كل ذي حق، وآياهتا يف القرآن حنو

وهي اليت تتعلق مبا يصدر عن املكلف مـن جـرائم ومـا يسـتحقه عليهـا مـن عقوبـة، ويقصـد هبـا حفـظ حيـاة            :واألحكام اجلنائية‐3

.30الناس وأمواهلم وأعراضهم وحقوقهم وحتديد عالقة اين عليه باجلاني وباألُمة، وآياهتا يف القرآن حنو 
د هبا تنظيم اإلجراءات لتحقيق العدل بني الناس ، وآياهتا يف وهي اليت تتعلق بالقضاء والشهادة واليمني، ويقص:وأحكام املرافعات‐4

.13القرآن حنو 
وهي اليت تتعلق بنظام احلكم وأصوله، ويقصد هبا حتديـد عالقـة احلـاكم بـاحملكوم، وتقريـر مـا       :واألحكام الدستورية‐5

.10لألفراد واجلماعات من حقوق وآياهتا حنو 
عاملة الدولة اإلسالمية لغريها من الدول، ومبعاملة غري املسلمني يف الدول اإلسالمية، ويقصـد  وهي اليت تتعلق مب:واألحكام الدولية‐6

هبا حتديد عالقة الدول اإلسالمية بغريها مـن الـدول يف السـلم ويف احلـرب، وحتديـد عالقـة املسـلمني بغريهـم يف بـالد الـدول اإلسـالمية،            

.25وآياهتا حنو 
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وهي اليت تتعلـق حبـق السـائل واحملـروم يف مـال الغـين، وتنظـيم املـوارد واملصـارف، ويقصـد هبـا            :واألحكام االقتصادية واملالية‐7

.10تنظيم العالقات املالية بني األغنياء والفقراء وبني الدول واألفراد، وآياهتا حنو 
حوال الشخصية واملواريث الن أكثر أحام يتبني أن أحكامه تفصيلية يف العبادات وما يلحق هبا من األومن استقرأ آيات األحكام يف القرآن

يــة هــذا النــوع تعبــدي وال جمــال للعــق فيــه وال يتطــور بتطــور البيئــات، وأمــا فيمــا عــدا العبــادات واألحــوال الشخصــية مــن األحكــام املدنيــة واجلنائ     
فصـيالت جزئيـة إال يف النـادر، ألن هـذه     والدستورية والدوليـة واالقتصـادية، فأحكامـه فيهـا قواعـد عامـة ومبـادئي أساسـية، ومل يتعـرض فيهـا لت          

األحكام تتطور بتطور البيئات واملصاحل، فاقتصر القرآن فيها على القواعد العامة واملبادئ األساسية ليكون والة األمـر يف كـل عصـر يف    
.سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصاحلهم يف حدود أسس القرآن من غري اصطدام حبكم جزئي فيه

ة آياته إما قطعية وإما ظنيةدالل
الـنص  نصوص القرآن مجيعها قطعية من جهة ورودها وثبوهتا ونقلها عن الرسول إلينا، أي جنزم ونقطع بأن كل نـص نتلـوه مـن نصـوص القـرآن، هـو نفسـه        

عصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو الذي أنزله ا على رسوله ، وبلغه الرسول املعصوم إىل األمة من غري حتريف وال تبديل ، ألن الرسول امل
آية بلغها أصحابه وتالها عليهم وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتـب لنفسـه مـن صـحابته منـهم عـدد كـثري وقرءوهـا يف صـلواهتم،          
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ابـت، وبعـض الصـحابة    وتعبدوا بتالوهتا يف سائر أوقاهتم، حمفوظة يف صدور كثري من املسلمني، وقد مجع أبو بكر الصديق بواسـطة زيـد بـن ث   

م املعروفني باحلفظ والكتابة هذه املدونات وضم بعضها إىل بعض، مرتبة الرتتيب الذي كـان الرسـول يتلوهـا بـه ويتلوهـا بـه أصـحابه يف  حيـاهت        
ر يف حياتـه،  وقام على حفظ هذه اموعة أبو بكـ .وصارت هذه اموعة وما يف صدور احلفاظ هي مرجع املسلمني يف تلقي القرآن وروايته

وخلفه يف احملافظة عليها عمر ، ثم تركها عمر عند بنته حفصة أم املؤمنني، وأخذها من حفصة عثمـان يف خالفتـه ونسـخ منـها بواسـطة زيـد بـن        
.ثابت نفسه، وعدد من كبار املهاجرين واألنصار عدة نسخ أرسلت إىل أمصار املسلمني

ره فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حتى ال يضيع منه شيء، وعثمان مجع املسلمني على جمموعة واحدة مـن هـذا املـدون ونشـ    
ومـا  .نقـرو بني املسلمني حتى ال خيتلفوا يف لفظ ، وتناقل املسلمون القرآن كتابة من املصحف املدون، وتلقيا من احلفّاظ أجياال عن أجيال يف عدة 

اختلف املكتوب منه واحملفوظ، وال اختلف يف لفظة منه صيين ومراكشي وال بولوني وسوداني ، وهذه ماليني املسلمني يف خمتلف القـارات منـذ  

بـديل أو ترتيـب حتقيقـا    ثالثة عشر قرناً ونيف ومثانني سنة يقرؤون مجيعا ال خيتلف فيه فرد عن فرد، وال أُمة عن أُمة، ال بزيادة وال نقص وال تغـيري أو ت 
21إِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون:لوعد ا سبحانه، إذ قال عز شأنه

.

21
]9:احلجر[
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نـص قطعـي الداللـة علـى حكمـه، ونـص ظـين الداللـة علـى          :وأما نصوص القرآن من جهة داللتها على ما تضمنته من األحكام فتنقسم إىل قسمني

.حكمه
ُكـم نصـف مـا تَـركَ     :القطعي الداللة هو ما دل على معنى متعني فهمه منه وال حيتمل تأويال وال جمال لفهم معنى غريه منـه، مثـل قولـه تعـاىل    فالنص وَل

لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجأَزْو22ثـل قولـه تعـاىل يف شـأن الزانـي      ، فهذا قطعي الداللة على أن فرض الزوج يف هذه احلالة النصف ال غري، وم

، فهذا قطعي الداللة على أن حد الزنا مائة جلدة ال أكثر وال أقل، ، وكذا كل نصل دل 23فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة:والزانية
.على فرض يف اإلرث مقدر أو حد يف العقوبة معني أو نصاف حمدد

والْمطَلَّقَـات يتَربصـن   :فهو ما دل على معين ولكن حيتمل أن يؤول ويصرف عن هذا املعنى ويراد منه معين غريه مثل قوله تعاىل:الداللةوأما النص الظين 
ءوثَةَ قُرثَال هِنبِأَنفُس24       يض، والـنص دل علـى أن املطلقـات    ، فلفظ القرء يف اللغة العربية مشرتك بني معنيني يطلق لغـة علـى الطهـر، ويطلـق لغـة علـى احلـ

ذا اختلـف  يرتبصن ثالثة قروء، فيحتمل أن يراد ثالثة أطهار ، وحيتمل أن يراد ثالث حيضات، فهو ليس قطعي الداللة على معنى واحد من املعنـيني، وهلـ  

22
]12:النساء[

23
]2:النور[

24
]228:البقرة[
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، فلفـظ امليتـة عـام والـنص حيتمـل الداللـة       25الْميتَـةُ حرمت علَيكُم:ومثل قوله تعاىل.اتهدون يف أن عدة املطلقة ثالث حيضات أو ثالثة أطهار

على حتريم كل ميتة وحيتمل أن خيصص التحريم مبا عدا ميتة البحر ، فالنص الذي فيه نص مشرتك أو لفظ عام أو لفـظ مطلـق أو حنـو هـذا يكـون      
.ظين الداللة، ألنه يدل على معنى وحيتمل الداللة على غريه

25
]3:املائدة[
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السـنة:الدليل الثاني

.نسبتها إىل القرآن.3.حجيتها.2.تعريفها.1
.قطعيها وظنيها‐5.أقسامها باعتبار سندها.4

:تعريفها 
.من قول، أو فعل، أو تقريرهي ما صدر عن رسول ا :السنة يف االصطالح الشرعي

"الــيت قاهلــا يف خمتلــف األغــراض واملناســبات، مثــل قولــه    هــي أحاديثــه:فالســنن القوليــة "، وقولــه"ال ضــرر وال ضــرار: يف الســائمة :

"عن البحر، وقوله "زكاة .، وغري ذلك"هو الطهور ماؤه، احلل ميتته:
.مثل أدائه الصلوات اخلمس هبيئاهتا وأركاهنا، وأدائه مناسك احلج، وقضائه بشاهد واحد وميني املدعيهي أفعاله :والسنن الفعلية
مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعـدم إنكـاره، أو مبوافقتـه وإظهـار استحسـانه      هي ما أقره الرسول :والسنن التقريرية

درا عـن الرسـول نفسـه، مثـل مـا روي أن صـحابيني خرجـا يف سـفر فحضـرهتما الصـالة ومل جيـدا مـاء فتيممـا              فيعترب هذا اإلقرار واملوافقة عليه صا
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:يعـد  وصليا، ثم وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها ومل يعد اآلخـر، فلمـا قصـا أمرمهـا علـى الرسـول أقـر كـال منـهما علـى مـا فعـل فقـال للـذي مل              

"ل للذي أعاد، وقا"أصبت السنة، وأجزأتك صالتك" .لك األجر مرتني: "ملا بعث معاذ بن جبل إىل الـيمن قـال لـه   ومثل ما روي أنه " "مب تقضـي؟ :
"وقالأقضي بكتاب ا ، فإن مل أجد فبسنة رسول ا ، فإن مل أجد أجتهد برأيي ، فأقره الرسول :قال  :     الـذي وفـق رسـول رسـول ا  احلمد

ملا يرضي رسول ا."
:حجيتها

القطـع  أمجع املسلمون على أن ما صدر عن رسول ا، من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودا به التشريع واإلقتداء، ونقل إلينا بسـند صـحيح يفيـد   
وعلـى أن  أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على املسلمني، ومصدراً تشريعيا يستنبط منه اتهـدون األحكـام الشـرعية ألفعـال املكلفـني،      

.األحكام الواردة يف هذه السنن تكون مع األحكام الواردة يف القرآن قانوناً واجب اإلتباع
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:والرباهني على حجية السنة عديدة
:نصوص القرآن:أوهلا

ن يـردوه إىل ا وإىل  فإن ا سبحانه يف كثري من آي الكتاب الكريم أمـر بطاعـة رسـوله طاعـة لـه ، وأمـر املسـلمني إذا تنـازعوا يف شـيء أ         
رهان من ا الرسول،ومل جيعل للمؤمن خياراً إذا قضى ا ورسوله أمراً، ونفي اإلميان عمن مل يطمئن إىل قضاء الرسول ومل يسلم له، ويف هذا كله ب

.على أن تشريع الرسول هو تشريع إهلي واجب اتّباعه
27من يطع الرسول فقد أطاع ا:، وقال سبحانه26قُلْ أَطيعواْ اللّه والرسوَل:قال تعاىل

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ أَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ         :وقال،

28وأُولي األَمرِ منكُم فَإِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه إِلَى اللّه والرسـولِ 
ولَـو ردوه إِلَـى الرسـولِ وإِلَـى أُولـي األَمـرِ مـنهم لَعلمـه الَّـذين          :، وقـال 

مهنم تَنبِطُونَهسي29،وقال:مرِهأَم نم ةريالْخ ملَه كُونراً أَن يأَم ولُهسرو إِذَا قَضَى اللَّه ةنمؤلَا منٍ ومؤمل ا كَانمو30 وقـال ،:   ـكبرو فَـال
26

]32:آل عمران [
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]80:النساء[
28

]59:النساء[
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30

]36:األحزاب [



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

33
 و تا قَضَـيمجاً مرح هِمي أَنفُسواْ فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيموكَ فكِّمحي تَّىح وننمؤيماً  الَ يـلواْ تَسـلِّمسي31 وقـال ،:    ُـولسالر ـا آتَـاكُممو

فَانتَه هنع اكُما نَهمو وافَخُذُوه
.، فهذه اآليات تدل باجتماعها وتساندها داللة قاطعة على أن ا يوجب اتباع الرسول فيما شرعه32

:نسبتها إىل القرآن
   تهـد ال يرجـع   أما نسبة السنة إىل القرآن، من جهة االحتجاج هبا والرجوع إليها الستنباط األحكام الشرعية، فهي يف املرتبة التاليـة لـه حبيـث أن ا

السنة للبحث عن واقعة إال إذا مل جيد يف القرآن حكم ما أراد معرفـة حكمـه، ألن القـرآن أصـل التشـريع ومصـدره األول، فـإذا نـص علـى          إىل 
.حكم اتبع، وإذا مل ينص على حكم الواقعة رجع إىل السنة فإن وجد فيها حكمه اتبع

:ا ال تعدو واحدا من ثالثة وأما نسبة السنة إىل القرآن من جهة ما ورد فيها من األحكام فإهن
دليل مثبت من آي القـرآن،  :، فيكون احلكم له مصدران وعليه دليالنإما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء يف القرآن‐1

ا، ومن هذه األحكام األمر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيـت، والنـهي عـن الشـرك بـ     ..ودليل مؤيد من سنة الرسول

31
]65:النساء[

32
]7:احلشر[
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، ويقـام  ل وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغري حق، وغري ذلك من املأمورات واملنهيات اليت دلت عليها آيات القرآن وأيدها سنن الرسو
.الدليل عليها منهما

فيكون هذا التفسري صصة ما جاء فيه عاماً،إما أن تكون سنة مفصلِّة ومفسرة ملا جاء يف القرآن جممال، أو مقيدة ما جاء فيه مطلقاً، أو خم‐2
آن بقولـه عـز   أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد، من الذي جاء يف القرآن ألن ا سبحانه منح رسوله حق التبيني لنصوص القر

33لَيهِموأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ ِإ:شأنه
، ومن هذا السنن اليت فصلت إقامـة الصـالة، وإيتـاء الزكـاة، وحـج البيـت، ألن القـرآن        
لقوليـة  أمر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، ومل يفصل عدد ركعات الصالة، وال مقادير الزكاة، وال مناسك احلج، والسنن العملية و ا

وا حرم امليتة، .ا البيع وحرم الربا، والسنة هي اليت بينت صحيح البيع وفاسدة ، وأنواع الربا احملرمهي اليت بينت هذا اإلمجال؟ وكذلك أحل
وغري ذلك من السنن اليت بينت املراد من جممل القرآن ومطلقه وعامه، وتعتـرب مكملـة لـه وملحقـة     .والسنة هي اليت بينت املراد منها ما عدا ميتة البحر

.به

33
]44:النحل [
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ومن .، فيكون هذا احلكم ثابتا بالنسبة وال يدل عليه نص يف القرآنون سنة مثبِتَة ومنشئَة حكما سكت عنه القرآنوإما أن تك‐3
هذا حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، وحتريم كل ذي ناب من السباع وخملب من الطيور، وحتريم لبس احلرير والتخـتم بالـذهب علـى   

"يثالرجال، وما جاء يف احلد ، وغري ذلك من األحكام اليت شرعت بالسـنة وحـدها ومصـدرها إهلـام ا     "حيرم من الرضاع ما حيرم بالنسب:

.لرسوله، أو اجتهاد الرسول نفسه
(قال اإلمام الشافعي يف رسالته األصولية ل فيـه نـص   ما أنزل ا عـز وجـ  :من ثالثة وجوه، أحدهامل أعلم من أهل العلم خمالفا يف أن سنن النيب :

مـا سـن رسـول    :ما أنزل ا عز وجل فيه مجلة فبين عن ا معنى ما أراد، والوجه الثالـث :كتاب، فسن رسول ا مثل ما نص الكتاب، واآلخر 
).ا مما ليس فيه نص كتاب

وح التشـريع ومبادئـه، فهـو يسـتند يف تشـريعه األحكـام       أن اجتهاد الرسول يف التشريع أساسه القرآن، وما بثه يف نفسه من ر:ومما ينبغي التنبيه له
.إىل القياس على ما جاء يف القرآن، أو إىل تطبيق املبادئ العامة لتشريع القرآن، فمرجع أحكام السنة إىل أحكام القرآن
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كت  :أن األحكام اليت وردت يف السنة:وخالصة ما قدمنا إما أحكام مقررة ألحكام القرآن، أو أحكام مبينه هلا، أو أحكام ـس
السنة ختالف أو عنها القرآن مستمدة بالقياس على ما جاء فيه أو بتطبيق أصوله ومبادئه العامة، ومن هذا يتبني أنه ال ميكن أن يقع بني أحكام القرآن و

.تعارض
:ار سندهاأقسامها باعتب

.سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد:تنقسم السنة باعتبار رواهتا عن الرسول إىل ثالثة أقسام
هي ما رواها عن رسول ا مجع ميتنع عادة أن يتواطأ أفـراده علـى كـذب، لكثـرهتم وأمانتـه واخـتالف وجهـاهتم وبيئـاهتم،         :فالسنة املتواترة

ورواها عن هذا اجلمع مجع مثله، حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته، مجع ال يتفقـون علـى كـذب، مـن مبـدأ التلقـي عـن الرسـول إىل هنايـة         

القسم السنن العملية يف أداء الصالة ويف الصوم احلج واآلذان وغري ذلك من شعائر اإلسالم اليت تلقّاها املسلمون عن الرسـول  الوصول إلينا، ومن هذا
.باملشاهدة، أو السماع، مجوع عن مجوع، من غري اختالف يف عصر عن عصر، أو قطر عن قطر، وقل أن يوجد يف السنن القولية حديث متواتر

هي ما رواها عن رسول ا صحابي أو اثنان أو مجع مل يبلغ حد مجـع التـواتر، ثـم رواهـا عـن هـذا الـراوي أو الـرواة مجـع مـن مجـوع            :والسنة املشهورة

وا فعلـه فـرد   التواتر، ورواها عن هذا اجلمع مجع مثله، وعن هذا اجلمع مجع مثله، حتى وصلت إلينا بسند، أو لطبقة فيه مسعوا من الرسول قوله أو شـاهد 
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طـاب أو  فردان أو أفراد مل يصلوا إىل مجع التواتر، وسائر طبقاته مجوع التواتر، ومن هذا القسم بعض األحاديث اليت رواها عن الرسول عمـر بـن اخل  أو

"عبـدا بــن مســعود أو أبـوبكر الصــديق، ثــم رواهـا عــن أحــد هــؤالء مجـع ال يتفــق أفــراده علـى كــذب، مثــل حـديث       ، "إمنــا األعمــال بالنيــات:
"يثوحد ".ال ضرر وال ضرار"وحديث "بين اإلسالم على مخيس:

أن السنة املتواترة كل حلقة يف سلسلة سندها مجع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول إىل وصوهلا إلينـا،  :فالفرق بني السنة املتواترة والسنة املشهورة
التواتر بل الذي تلقاها عن الرسول واحد أو اثنان أو مجع مل يبلـغ مجـع التـواتر وسـائر     وأما السنة املشهورة فاحللقة األوىل يف سندها ليست مجعاً من مجوع

.احللقات مجوع التواتر
هي ما رواها عن الرسول آحاد مل تبلغ مجوع التواتر بأن رواها عن الرسول واحـد أو اثنـان أو مجـع مل يبلـغ حـد التـواتر، ورواهـا عـن هـذا          :وسنة اآلحاد

ا حتى وصلت إلينا بسند طبقاته آحاد ال مجوع التـواتر، ومـن هـذا القسـم أكثـر األحاديـث الـيت مجعـت يف كتـب السـنة           الراوي مثله وهكذ
.وتسمى خرب الواحد
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:قطعيها وظنيها

والسـنة املشـهورة  ..قطعية الورود عن الرسول، ألن تواتر النقـل يفيـد اجلـزم والقطـع بصـحة اخلـربة كمـا قـدمنا        فالسنة املتواترةأما من جهة الورود 

تلقـى  قطعية الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول لتواتر النقل عنهم، ولكنها ليست قطعيـة الـورود عـن الرسـول ، ألن أول مـن      
هنـا مقطـوع ورودهـا عـن     عنه ليس مجع التواتر، وهلذا جعلها فقهاء احلنفية يف حكم السنة املتواترة، فيخصص هبـا عـام القـرآن ويقيـد هبـا مطلقـه أل      

وسـنة اآلحـاد ظنيـة    .الصحابي، والصحابي حجة وثقة يف نقلة عن الرسول، فمن أجل هذا كانت مرتبتها يف مذهبهم بني املتـواتر وخـرب الواحـد   
.الورود عن الرسول، ألن سندها ال يفيد القطع

اللة، إذا كان نصـها ال حيتمـل تـأويال، وقـد تكـون ظنيـة الداللـة إذا        فكل سنة من هذه األقسام الثالثة قد تكون قطعية الدوأما من جهة الداللة
.كان نصها حيتمل التأويل

عـي  ومن املقارنة بني نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية والظنية، ينتج أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الـورود، ومنـها مـا هـو قط    
نة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظـين الـورود، وكـل واحـد منـهما قـد يكـون قطعـي الداللـة وقـد           الداللة ومنها ما هو ظين الداللة، وأما الس

.يكون ظين الداللة
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رها وكـل سـنة مـن أقســام السـنن الثالثـة املتــواترة واملشـهورة وسـنن اآلحــاد؛ حجـة واجـب اتّباعهـا والعمــل هبـا، أمـا املتــواترة فألهنـا مقطـوع بصــدو              

، وأما املشهورة أو سنة اآلحاد فألهنا وإن كانت ظنية الورود عن رسول ا إال أن هذا الظن تـرجح مبـا تـوافر يف الـرواة     وورودها عن رسول ا

من العدالة ومتام الضبط واإلتقـان، ورجحـان الظـن كـاف يف وجـوب العمـل، هلـذا يقضـي القاضـي بشـهادة الشـاهد وهـي إمنـا تفيـد رجحـان الظـن                 
صالة بالتحري يف استقبال الكعبة وهي إمنا تفيد غلبة الظن، وكثري من األحكام مبنية على الظن الغالب، ولو التزم القطـع  باملشهود به، وتصح ال

.واليقني يف كل أمر عملي لنال الناس احلرج
 واجبـا اتّباعـه إذا صـدر عنـه     من أقوال وأفعال إمنـا يكـون حجـة علـى املسـلمني     ما صدر عن رسول ا :ما ليس تشريعا من أقوال الرسول وأفعاله

.بوصف أنه رسول ا وكان مقصودا به التشريع العام واإلقتداء
كُم يوحى إِلَي:إنسان كسائر الناس، اصطفاه ا رسوالً إليهم كما قال تعاىلوذلك أن الرسول  34قُلْ إِنَّما أَنَا بشر مثُْل

.
فما صدر عنه مبقتضى طبيعته اإلنسانية من قيام، وقعود ومشي، ونوم، وأكل وشرب، فلـيس تشـريعا، ألن هـذا لـيس مصـدره رسـالته،       ‐1

.ولكن مصدره إنسانيته، لكن إذا صدر منه فعل إنساني، ودلّ دليل على أن املقصود من فعله اإلقتداء به، كان تشريعا هبذا الدليل

34
]110:الكهف[
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ة اإلنسانية واحلذق والتجارب يف الشئون الدنيوية من اتِّجار، أو زراعة، أو تنظـيم جـيش، أو تـدبري حربـي،     وما صدر عنه مبقتضى اخلرب‐2
ا أيًضأو وصف دواء ملرض، أو أمثال هذا، فليس تشريعا عـن رسـالته، وإمنـا هـو صـادر عـن خربتـه الدنيويـة، وتقـديره الشخصـي          ا ألنه ليس صادر.

أهذا منزلٌ أنزلكه ا، أم هو الرأي واحلـرب واملكيـدة؟   :ينزل اجلند يف مكان معني قال له بعض صحابتهوهلذا ملا رأى يف بعض غزواته أن

"فقال .ليس هذا مبنزل، وأشار بإنزال اجلند يف مكان آخـر ألسـباب حربيـة بينـها للرسـول     :، فقال الصحابي"بل هو الرأي واحلرب واملكيدة:
"ون النـخل، أشار عليهم أن ال يؤبروا، فرتكوا التأبري و تلف الثمـر، فقـال هلـم    وملا رأى الرسول أهل املدينة يؤبر أنـتم أعلـم بـأمور    ..أبـروا  :

".دنياكم
كتزوجــه بـأكثر مـن أربــع   :ومـا صـدر عـن رســول ا ودلّ الـدليل الشـرعي علــى أنـه خـاص بــه، وأنـه لـيس أسـوة فلــيس تشـريعاً عامـاً             ‐3

ُكــم مــن النســاء مثْنــى وثـُـالث وربــاع فـَـانك:زوجــات، ألن قولــه تعــاىل  35حواْ مــا طـَـاب َل
دلّ علــى أن احلــد األعلــى لعــدد الزوجــات أربــع، ،
.وكاكتفائه يف إثبات الدعوى بشهادة خزمية وحده ألن النصوص صرحية يف أن البينة شاهدان

35
]3:النساء[
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تقـديري  حكمه على تقدير ثبوت الوقائع  فإثباته الوقائع أمـر  :ه وقائع، وثانيهماأحدمها إثبات:ويراعى أن قضاء الرسول يف خصومه يشتمل على أمرين
سلمة أن رسول ا مسع خصومة ببـاب حجرتـه فخـرج    له وليس بتشريع، وأما حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع، وهلذا روى البخاري ومسلم عن أم

"عليهم، وقال  م فلعل بعضـهم أن يكـون أبلـغ مـن بعـض فأحسـب أنـه صـادق فأقضـي لـه بـذلك، فمـن قضـيت لـه حبـق                إمنا أنا بشر، وإنه يأتيين اخلصو:
".مسلم فإمنا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليرتكها

أن ما صدر عن رسول ا من أقوال وأفعال يف حال من احلاالت الثالثـة الـيت بيناهـا فهـو مـن سـنته ولكنـه لـيس تشـريعا وال قانونـا واجبـا            :واخلالصة
.اعهجب اتّباتّباعه، وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام واقتداء املسلمني به فهو حجة على املسلمني وقانون وا

اس بـه  فالسنة إن أريد هبا طريقة الرسول وما كان عليه يف حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، مقصود به التشريع واقتداء النـ 
.الهتدائهم
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اإلمجاع:الدليل الثالث

حجيته‐3أركانه‐2تعريفه   ‐1
أنواعه‐6انعقاده فعال   ‐5إمكان انعقاده      ‐4

:تعريفـه 
علـى حكـم شـرعي يف    هو اتفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر من العصـور بعـد وفـاة الرسـول    :اإلمجاع يف اصطالح األصوليني

.واقعة
حـدوثها واتفقـوا علـى حكـم فيهـا مسـي اتفـاقهم إمجاعـا، واعتـرب          فإذا وقعت حادثة وعرضت على مجيع اتهدين من األمة اإلسالمية وقت 

إمجاعهم على حكم واحد فيها دليال على أن هذا احلكم هو احلكم الشرعي يف الواقعة، وإمنا قيل يف التعريف بعد وفاة الرسـول ،  
.ذ االتفاق ال يتحقق إال من عددألنه يف حياة الرسول هو املرجح التشريعي وحده، فال يتصور اختالف يف حكم شرعي وال اتفاق إ
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:أركانه 

اتفاق مجيع اتهدين من املسلمني يف عصر على حكم شرعي، ومن هـذا يؤخـذ أن أركانـه اإلمجـاع الـيت ال      :ورد يف تعريف اإلمجاع أنه
:ينعقد شرعا إال بتحققها أربعة

ال يتصـور إال يف عـدة آراء يوافـق كـل رأي منـها سـائرها، فلـو خـال         ، ألن االتفـاق نأن يوجد يف عصر وقوع احلادثة عدد من اتهـدي :األول

وقت من وجود عدد من اتهدين، بأن مل يوجـد فيـه جمتهـد أصـال أو وجـد جمتهـد واحـد، ال ينعقـد فيـه شـرعا إمجـاع، ومـن هـذا ال إمجـاع يف عهـد                
.الرسول ألنه اتهد وحده

مجيـع اتهـدين مـن املسـلمني يف وقـت وقوعهـا، بصـرف النظـر عـن بلـدهم أو جنسـهم أو            أن يتفق على احلكم الشرعي يف الواقعـة  :الثاني

طائفتهم، فلو اتفق على احلكم الشرعي يف الواقعة جمتهدو احلرمني فقط، أو جمتهدو العراق فقط، أو جمتهدو احلجـاز، أو جمتهـدو آل البيـت،   

فـاق اخلـاص إمجـاع، ألن اإلمجـاع ال ينعقـد إال باالتفـاق العـام مـن مجيـع جمتهـدي العـامل            أو جمتهدو أهل السنة دون جمتهـدي الشـيعة ال ينعقـد هبـذا االت    
.اإلسالمي يف عهد احلادثة، وال عربة بغري اتهدين
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أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صرحيا يف الواقعة سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قـوال بـأن أفتـى يف الواقعـة     :الثالث

وى، أو فعال إن قضى فيها بقضاء، وسواء أبدى كل واحد منهم رأي على إنفراد وبعد مجع اآلراء تبني اتفاقهـا، أم أبـدوا آراءهـم جمـتمعني     بفت

بأن مجع جمتهدو العامل اإلسالمي يف عصر حدوث الواقعة وعرضت عليهم، وبعد تبادهلم وجهـات النظـر اتفقـوا مجيعـا علـى حكـم واحـد        

.فيها
يتحقق االتفاق مـن مجيـع اتهـدين علـى احلكـم، فلـو اتفـق أكثـرهم ال ينعقـد باتفـاق األكثـر إمجـاع مهمـا قـل عـدد املخـالفني                 أن :الرابع

وكثر عدد املتفقني ألنه ما دام قد وجد اختالف وجـد احتمـال الصـواب يف جانـب واخلطـأ يف جانـب، فـال يكـون اتفـاق األكثـر حجـة            

.شرعية قطعية ملزمة
:حجيته
حتققت أركان اإلمجاع األربعـة بـأن أحصـي يف عصـر مـن العصـور بعـد وفـاة الرسـول مجيـع مـن فيـه مـن جمتهـدي املسـلمني علـى اخـتالف                  إذا 

بالدـهـم وأجناســهم وطــوائفهم، وعرضــت علــيهم واقعــة ملعرفــة حكمهــا الشــرعي، وأبــدى كــل جمتهــد منــهم رأيــه صــراحة يف        
كـان هـذا احلكـم املتفـق     ‐تفقت آراؤهم مجيعا على حكم واحد يف هـذه الواقعـة  حكمها بالقول أو بالفعل جمتمعني أو منفردين، وا
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الثابـت  عليه قانوناً شرعيا واجباً اتّباعه وال جيوز خمالفته، وليس للمجتهدين يف عصرٍ تـالٍ أن جيعلـوا هـذه الواقعـة موضـع اجتـهاد، ألن احلكـم        

.خهفيها هبذا اإلمجاع حكم شرعي قطعي ال جمال ملخالفته وال لنس
:والربهان على حجية اإلمجاع ما يأتي

يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ     :أن ا سبحانه يف القرآن كما أمر املؤمنني بطاعته وطاعة رسـوله أمـرهم بطاعـة أوىل األمـر منـهم، فقـال تعـاىل       :أوال
نكُمرِ مي األَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعأَط36

ولفظ األمر معناه الشـأن وهـو عـام يشـمل األمـر الـديين، واألمـر الـدنيوي، وأُويل األمـر          ،

وقـد فسـر بعـض املفسـرين علـى رأسـهم ابـن عبـاس أُويل         .الدنيوي هم امللوك واألمراء والوالة وأولو األمر الـديين هـم اتهـدون وأهـل الفتيـا     
ء والوالة، والظاهر التفسري مبا يشمل اجلميع ومبا يوجب طاعة كـل فريـق فيمـا هـو مـن      األمر يف هذه اآلية بالعلماء، وفسرهم آخرون باألمرا

ولَـو  فإذا أمجع أولو األمر يف التشريع وهم اتهدون على حكـم وجـب اتّباعـه وتنفيـذ حكمهـم بـنص القـرآن، ولـذا قـال تعـاىل           .شأنه
مهنرِ مي األَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدرمهنم تَنبِطُونَهسي ينالَّذ همللَع37    وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غري سبيل املـؤمنني، فقـال عـز ،

36
]59:النساء [

37
]83:النساء[
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، فجعل من خيـالف سـبيل   38صله جهنم وساءت مصريًالَّى وُنومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنني نُولِّه ما تَوشأنه 

.املؤمنني قرين من يشاقق الرسول
أن احلكم الذي اتفقت عليه آراء مجيع اتهدين يف األمة اإلسـالمية هـو يف احلقيقـة حكـم األمـة ممثلـة يف جمتهـديها، وقـد وردت         :ثانيا

"على عصمة األمة من اخلطأ، منها قوله عدة أحاديث عن الرسول، وآثار عن الصحابة تدل "، وقولـه "ال جتتمع أميت على خطـأ : :  مل يكـن ا
"، وقوله"ليجمع أميت على الضاللة ، وذلك ألن اتفاق مجيع هـؤالء اتهـدين علـى حكـم واحـد يف      "ما رآه املسلمون حسنا فهو عند ا حسن:

م وتــوافر عــدة أســباب الخــتالفهم دليــل علــى أن وحــدة احلــق والصــواب هــي الــيت مجعــت   الواقعــة مــع اخــتالف أنظــارهم والبيئــات احمليطــة هبــ 
.كلمتهم وغلبت عوامل اختالفهم

أن اإلمجاع على حكم شرعي البد أن يكون قد بين على مستند شرعي ألن اتهد اإلسالمي له حدود ال يسوغ لـه أن يتعـداها، وإذا   :ثالثا
 يتعــدى تفهــم الــنص ومعرفــة مــا يــدل عليــه، وإذا مل يكــن يف الواقعــة نــص فاجتــهاده ال يتعــدى اســتنباط  مل يكــن يف اجتــهاده نــص فاجتــهاده ال

حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نصف أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة، أو باالستبدال مبا أقامته الشريعة من دالئـل كاالستحسـان  

38
]115:النساء [
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املرسلة، وإذا كان اجتهاد اتهد البد أن يستند إىل دليل شرعي، فاتفـاق اتهـدين مجيعـا علـى     أو االستصحاب، أو مراعاة العرف أو املصاحل

حكم واحد يف الواقعة دليل على وجود مستند شرعي، يدل قطعا على هذا احلكم، ألنه لو كان ما استندوا إليه دليال ظنيـا السـتحال   
.ف العقولعادة أن يصدر عنه اتفاق، ألن الظين حمال حتما الختال

.وكما يكون اإلمجاع على حكم يف واقعة يكون على تأويل نَص أو تفسريه وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف املنوط به
:إمكان انعقاده 

إن هذا اإلمجاع الذي تبينت أركانه ال ميكن انعقاده عادة، ألنه يتعذر حتقـق أركانـه،   :قالت طائفة من العلماء منهم النظّام وبعض الشيعة

وذلك أنه ال يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلـغ مرتبـة االجتـهاد أو مل يبلغهـا، وال يوجـد حكـم يرجـع إليـه يف احلكـم بـأن هـذا            
.ري جمتهد، فمعرفة اتهدين من غري اتهدين متعذرةجمتهد أو غ

ا يف الواقعـة بطريـق يفيـد الـيقني أو     ولو فرض أن أشخاص اتهدين يف العامل اإلسالمي وقت حدوث الواقعة معروفون فالوقوف على آرائهم مجيعـ 

اجلنســية والتبعيــة فــال يتيســر ســبيل إىل مجعهــم وأخــذ القريـب منــه متعــذر، ألهنــم متفرقــون يف قــارات خمتلفــة، ويف بــالد متباعـدة، وخمتلفــو  
.آرائهم جمتمعني، وال إىل نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به
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ولو فرض أن أشخاص اتهدين عرفوا، وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفـل أن اتهـد الـذي أبـدى رأيـه يف الواقعـة       

ذ آراء الباقني؟ ما الذي مينع أن تعرض له شبهة فريجع عـن رأيـه قبـل أخـذ آراء البـاقني ؟ والشـرط إلنعقـاد اإلمجـاع أن         ا عليه حتى تؤخيبقى مصر
.يثبت اتفاق اتهدين مجيعا يف وقت واحد على حكم واحد يف واقعة

تهـد الشـرعي البـد أن يسـتند يف اجتـهاده إىل دليـل،       أنه لـو انعقـد كـان البـد مسـتنداً إىل دليـل، ألن ا      :ومما يؤيد أن االجتماع ال ميكن انعقاده

والدليل الذي يستند عليه امعون إن كان دليال قطعيا فمن املسـتحيل عـادة أن خيفـي، ألن املسـلمني ال خيفـي علـيهم دليـل شـرعي قطعـي حتـى           
أن يصـدر عـن الـدليل الظـين إمجـاع، ألن الـدليل الظـين        حيتاجوا معه إىل الرجوع إىل اتهدين وإمجاعهم، وإن كان دليال ظنيا فمن املستحيل عادة

.ألبد أن يكون مثاراً لالختالف
:عن عبدا بن أمحد بن حنبل قوله"األحكام"وقد نقل ابن حزم يف كتابه 

"مسعت أبي يقول ومل ينتـه إليـه،   ]ريـه مـا يد [وما يدعي فيه الرجل اإلمجاع هو الكذب، ومن ادعى اإلمجاع فهو كذاب، لعـل النـاس قـد اختلفـوا     :

.ال نعلم الناس اختلفوا:فليقل "
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كيك يف أمـر واقـع،      :إىل أن اإلمجاع ميكن انعقاده عادة، وقالوا:وذهب مجهور العلماء إمنا ذكره منكرو إمكانه ال خيرج عـن أنـه تـش

ة أبـي بكـر، وحتـريم شـحم اخلنزيـر،      خالفـ :وإن أظهر دليل على إمكان فعـال، وذكـروا عـدة أمثلـه ملـا ثبـت انعقـاد اإلمجـاع عليـه مثـل          
.وتوريث اجلدات السدس، وحجب ابن اإلبن من اإلرث باإلبن وغري ذلك من أحكام جزئية وكلية

أن اإلمجاع بتعريفه وأركانه اليت بيناها ال ميكن عادة انعقـاده إذا وكـل أمـره إىل أفـراد األمـم اإلسـالمية وشـعوهبا،        :والذي أراه الراجح

إذا تولت أمره احلكومات اإلسالمية على اختالفها، فكل حكومـة تسـتطيع أن تعـني الشـروط الـيت بتوافرهـا يبلـغ الشـخص         وميكن انعقاده 

مرتبة االجتهاد، وأن متنح اإلجازة االجتهادية ملن توافرت فيه هذه الشروط، وهبذا تستطيع كل حكومة أن تعرف جمتهديها وآراءهم يف 

لى آراء اتهدين مجيعهم يف كل احلكومات اإلسالمية على حكم واحـد يف هـذه الواقعـة،    أية واقعة، فإذا وقفت كل حكومة ع
تمع عليه حكمكان هذا إمجاعا، وكان احلكم اا شرعيا اتّباعه على املسلمني مجيعهما واجب.
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انعقاده فعال:
ال، ومـن رجـع إىل الوقـائع الـيت حكـم فيهـا الصـحابة،        :اجلـواب هل انعقد اإلمجاع فعال هبذا املعنـى يف عصـر مـن العصـور بعـد وفـاة الرسـول؟        

علـى  واعترب حكمهم فيها باإلمجاع يتبني أنه ما وقـع إمجـاع هبـذا املعنـى، وأن مـا وقـع إمنـا كـان اتفاقـا مـن احلاضـرين، ومـن أويل العلـم والـرأي               
.رأي الفردحكم صادر عن شورى اجلماعة ال عن :حكم يف احلادثة املعروضة، فهو يف احلقيقة

فقــد روي أن أبــا بكــر كــان إذا ورد عليــه اخلصــوم ومل جيــد يف كتــاب  ا وال يف ســنة رســوله مــا يقضــي بينــهم، مجــع رؤوس النــاس     

وخيارهم فاستشارهم، فإن أمجعوا على رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر، وممـا ال ريـب فيـه أن رؤوس النـاس وخيـارهم، ألنـه       
ة والشام واليمن ويف ميادين اجلهاد، وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل يف خصومة حتـى يقـف علـى رأي    كان منهم عدد كثري يف مك

مجيع جمتهدي الصحابة يف خمتلف البلدان، بـل كـان ميضـي مـا اتفـق عليـه احلاضـرون ألهنـم مجاعـة، ورأي اجلماعـة أقـرب إىل احلـق مـن رأي              

اإلمجـاع، فهـو يف احلقيقـة تشـريع اجلماعـة ال الفـرد، وهـو مـا وجـد إال يف عصـر           الفرد، وكـذلك كـان يفعـل عمـر، وهـذا مـا مسـاه الفقهـاء        

الصحابة، ويف بعض عصور األمويني باألندلس، حني كونوا يف القرن الثاني اهلجري مجاعة من العلماء يستشارون يف التشريع، وكثريا مـا  
.يذكر يف ترمجة بعض علماء األندلس أنه كان من علماء الشورى
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، بعد عهد الصحابة، فيما عدا هذه الفرتة يف الدولة األموية باألندلس فلم ينعقد إمجاع، ومل يتحقق إمجاع مـن أكثـر اتهـدين ألجـل تشـريع     وأما 

.ومل يصدر التشريع عن اجلماعة بل استقل كل فرد من اتهدين يف بلده ويف بيئته
:أنواعه

:أما اإلمجاع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان
وهو أن يتفق جمتهدو العصر على حكم واقعة، بإبداء كل منـهم رأيـه صـراحة بفتـوى أو قضـاء، أي أن كـل       :اإلمجاع الصحيح:أحدمها

.جمتهد يصدر منه قول أو فعل يعرب صراحة عن رأيه
كت بـاقيهم عـن إبـداء     وهو أن يبدي بعض جمتهدي العصر رأيهـم صـراحة يف الواقعـة بفتـوى أو قضـاء، و     :اإلمجاع السكوتي:وثانيهما يـس

.رأيهم فيها مبوافقة ما أبدي فيها أو خمالفته
.فهو اإلمجاع احلقيقي، وهو حجة شرعية يف مذهب اجلمهورأما النوع األول وهو اإلمجاع الصريح

فهو إمجاع اعتباري، ألن الساكت ال جزم بأنه موافقة، فـال جـزم بتحقيـق االتفـاق وانعقـاد اإلمجـاع،       وأما النوع الثاني وهو اإلمجاع السكوتي
.وهلذا اختلف يف حجيته، فذهب اجلمهور إىل أنه ليس حجة، وأنه ال خيرج عن كونه رأي بعض أفراد من اتهدين
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عليه احلادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيهـا ومضـت عليـه فـرتة     وذهب علماء احلنفية إىل أنه حجة إذا ثبت أن اتهد الذي سكت عرضت

كافية للبحث وتكوين الرأي وسكت، ومل توجد شبهة يف أنه سكت خوفاً أو ملقاً أو عياً أو استهزاء ، ألن سكوت اتهـد يف مقـام   
أيه لو كان خمالفا، دليل علـى موافقتـه الـرأي الـذي أُبـدي إذ لـو       االستفتاء والبيان والتشريع بعد فرتة البحث والدرس ومع انتفاء ما مينعه من إبداء ر

.كان خمالفا ما وسعه السكوت
كوته عـدة ظـروف ومالبسـات منـها النفسـي ومنـها غـري           :والذي أراه الراجح هو مذهب اجلمهور؛ ألن الساكت من غري اتهـدين حتـيط بـس

كت موافقـة ورضـا بـالرأي، فالسـاكت ال رأي لـه وال        النفسي، وال ميكـن استقصـاء كـل هـذه الظـروف واملالبسـات واجلـ        زم بأنـه ـس
.ينسب إليه قول موافق أو خمالف، وأكثر ما وقع مما مسي إمجاعا هو من اإلمجاع السكوتي

:وأما اإلمجاع من جهة أنه قطعي الداللة على حكمه أو ظين، فهو نوعان أيضا
:الصريحإمجاع قطعي الداللة على حكمه، وهو اإلمجاع :أحدمها

مبعنى أن حكمه مقطوع به وال سبيل إىل احلكم يف واقعته خبالفـه، وال جمـال لالجتـهاد يف واقعـة بعـد انعقـاد إمجـاع صـريح علـى حكـم           

.شرعي فيها
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كوتي مبعنـى أن حكمـه مظنـون ظنـا راجحـا وال خيـرج الواقعـة عـن أن تكـون جمـاال                  :وثانيهما إمجـاع ظـين الداللـة علـى حكمـه وهـو الـس
.هاد ألنه عبارة عن رأي مجاعة من اتهدين ال مجيعهملالجت



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

54
القياس:الدليل الرابع 

حجيته‐2تعريفه ‐1
.األصل والفرع وحكم األصل وعلة احلكم:أركانه ‐3

:تعريفه 
هو إحلاق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص حبكمها، يف احلكم الـذي ورد بـه الـنص، لتسـاوي     :القياس يف اصطالح األصوليني
.الواقعتني يف علة هذا احلكم

فإن دل نص على حكم واقعة، وعرفت علة هذا احلكم بطريق من الطرق اليت تعـرف هبـا علـل األحكـام، ثـم وجـدت واقعـة أخـرى         

احلكم فيها فإهنا تسوي بواقعة النص يف حكمها بناء على تساويهما يف علتـه، ألن احلكـم يوجـد    تساوي واقعة النص على علة حتقق علة 

.حيث توجد علته



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

55

:وهذه أمثلة من األقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف
الْخَمـر والْميسـر واألَنصـاب    إِنَّمـا  واقعة ثبت بالنص حكمهـا، وهـو التحـريم الـذي دلّ عليـه قولـه سـبحانه وتعـاىل         :شرب اخلمر‐1

 وهبتَنطَانِ فَـاجيلِ الشمع نم سرِج األَزْالَمو39
كار، فكـل نبيـذ توجـد فيـه هـذه العلـة يسـوي بـاخلمر يف حكمـه              ، لعلـة هـي اإلـس

.وحيرم شربه
"واقعة ثبت بالنص حكمها ، وهو منع القاتل من اإلرث الذي دل عليه قوله :قتل الوارث مورثه‐2 لعلـه هـي أن قتلـه    "ال يرث القاتـل :

.فيه استعجال الشيء قبل أوانه فريد عليه قصده ويعاقب حبرمانه، وقتل املوصى به له
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا     اليت دل عليها قولـه سـبحانه   واقعة ثبت بالنصب حكمها وهو الكراهة :البيع وقت النداء للصالة من يوم اجلمعة‐3

عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجون يم لَاةلصي لإِذَا نُود40واإلجارة أو الرهن أو أيـة معـامالت وقـت    .، لعله هي شغله عن الصالة

.فيها هذه العلة، وهي شغلها عن الصالة فتقاس بالبيع يف حكمه وتكره وقت النداء للصالةالنداء للصالة من يوم اجلمعة توجد 

39
]690:املائدة [

40
]9:اجلمعة[



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

56

واقعة ثبت بالنص حكمه وهو أهنا حجة على املوقِّع الذي دل عليه نص القانون املدني، لعلـة هـي أن توقيـع    :الورقة املوقع عليها باإلمضاء‐4

توجـد فيهـا هـذه العلـة فتقـاس بالورقـة املوقـع عليهـا يف حكمهـا وتكـون حجـة علـى             املوقع دالة علي شخصه، والورقة املبصـومة باإلصـبع   

.باصمها
وقـيس  السرقة بني األصول والفروع وبني الزوجني ال جتوز حماكمة مرتكبها إال بناء على طلب اـين عليـه يف قـانون العقوبـات،    ‐5

.وجرائم التبديد لعالقة القرابة الزوجية فيها كلهاعلى السرقة النصب واغتصاب األموال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد
ففي كل مثـال مـن هـذه األمثلـة سـويت واقعـة ال نـص علـى حكمهـا، بواقعـة نـص علـى حكمهـا يف احلكـم املنصـوص عليهـا، بنـاء علـى                   

.لقيـاس يف اصـطالح األصـوليني   وهذه التسوية بني الواقعتني يف احلكم، بناء على تساويهما يف علته هي ا.تساويهما يف علة هذا احلكم
...وقوهلم تسوية واقعة بواقعة أو إحلاق واقعة بواقعة، أو تعديه احلكم من واقعة إىل واقعة، هي عبارات مرتادفة مدلوهلا واحد
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:حجيته

الشـرعية، حبيـث إذا مل يوجـد    مذهب مجهور علماء املسلمني أن القياس حجة شرعية على األحكام العملية، وأنه يف املرتبة الرابعة من احلجج 

يف الواقعـة حكـم بـنص أو إمجـاع، وثبـت أهنـا تسـاوي واقعـة نـص علــى حكمهـا يف علـة هـذا احلكـم، فإهنـا تقـاس هبـا وحيكـم فيهــا                  
.مثبتوا القياس:حبكمها، ويكون هذا حكمها شرعا، ويسع املكلف اتّباعه والعمل به، وهؤالء يطلق عليهم

.نفاة القياس:وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على األحكام، وهؤالء يطلق عليهومذهب النظامة والظاهرية 
:أدلة مثبيت القياس

.استدل مثبتو القياس بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة وأفعاهلم، وباملعقول
:ما استدلوا به من آياته ثالث آياتأما القرآن فأظهر‐1

شـيء فَـردوه إِلَـى اللّـه     يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي األَمرِ منكُم فَإِن تَنازَعتُم في :رة النساءقوله تعاىل يف سو:األوىل

 ـنسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ ولِ إِن كُنتُمسالرو تَـأْوِيال41
ووجـه االسـتدالل هبـذه اآليـة، أن ا سـبحانه أمـر املـؤمنني إن        ..

41
]59:النساء[
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ىل تنازعوا واختلفوا يف شيء، ليس  وال لرسوله وال ألويل األمر منهم فيه حكم، أن يردوه إىل ا والرسول، ورده وإرجاعـه إىل ا وإ 

إحلاق ما ال نص فيه مبا فيـه نـص لتسـاويهما يف علـة حكـم الـنص؛ مـن رد مـا ال         الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، وال شك أن 
.نص فيه إىل ا والرسول، ألن فيه متابعة  ولرسوله يف حكمه

أَولِ الْحشرِ ما ظَننتُم أَن يخْرجـوا  هو الَّذي أَخرج الَّذين كَفَروا من أَهلِ اْلكتَابِ من ديارِهم ل:قوله تعاىل يف سورة احلشر:واآلية الثانية
وبِهِم الرعب يخْرِبون بيـوتَهم بِأَيـديهِم وأَيـدي الْمـؤمنني     وظَنوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم من اللَّه فَأَتَاهم اللَّه من حيث لَم يحتَسبوا وقَذَف في قُُل

ووجـه االسـتدالل أن ا سـبحانه بعـد أن قـص مـا كـان مـن بـين          افَـاعتَبِرو ، وموضع االستدالل قوله سـبحانه  42عتَبِروا يا أُولي الْأَبصاِرفَا

كم هبـم ألنكـم    فَاعتَبِروا يا أُولي الْأَبصاِر، قال من حيث لَم يحتَسبواالنضري الذين كفروا وبني ما حاق هبم  أي فقيسوا أنفـس
وهذا يدل على أن سنة ا يف كونه، أن نعمه ونقمه ومجيع أحكامـه هـي   .أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق هبم

ترتبت عليها نتائج ملقدمات أنتجتها، ومسببات ألسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت املقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت األسباب
.مسبباهتا، وما القياس إال سري على هذا السنن اإلهلي وترتيب املسبب على سببه يف أي حمل وجد فيه

42
]2:احلشر[
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43إِن في ذَلك لَعبرة:، وقولهافَاعتَبِرو:وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعاىل
اء ، فسـو 44لَقَد كَان في قَصصـهِم عبـرة  :، وقوله

ه، أال فسر االعتبار بالعبور أي املرور، أو فسر باالتعاظ، فهو تقدير لسنة من سنن ا يف خلقه، وهي أن ما جرى على النظري جيري على نظري

ال إن يف هـذا لعـربة لكـم أو اعتـربوا، ال يفهـم مـن قولـه إ       :ترى أنه إذا فصل موظـف مـن وظيفتـه ألنـه ارتشـى فقـال الـرئيس إلخوانـه املـوظفني         

.أنكم مثله، فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابه
، ووجـه  46؟مـن يحيِـي الْعظَـام وهـي رمـيم     :ا ملـن قـال  جوابـ ،45لْ يحيِيهـا الَّـذي أَنشـأَها أَولَ مـرة    قـ ُ:قوله تعاىل يف سورة يس:اآلية الثالثة

ى بـدء  االستدالل هبذه اآلية أن ا سبحانه استدل على ما أنكره منكرو البعث بالقياس، فإن ا سبحانه قاس إعادة املخلوقات بعد فنائها علـ 
يـه، فهـذا   خلقها وإنشائها أول مرة، إلقناع اجلاحـدين بـأن مـن يقـدر علـى بـدء خلـق الشـيء وإنشـائه أول مـرة، قـادر علـى أن يعيـده بـل هـو أهـون عل                

.االستدالل بالقياس إقرار حلجية القياس وصحة االستدالل به

43
]26:النازعات[

44
]111:يوسف[

45
]79:يس[

46
]78:يس[
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ه وهذه اآليات الدالة على حجية القياس أيدها يف داللتها أن ا سبحانه يف عدة آيات من آيات األحكام قرن احلكم بعلته مثل قوله سـبحان 

، ألن يف 48ما يرِيد اللّـه ليجعـلَ علَـيكُم مـن حـرجٍ     :، وقوله يف إباحة التيمم47حيِضقُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النساء في الْم:يف احمليض
.هذا إرشادا إىل أن األحكام مبينة على املصاحل ومرتبطة باألسباب، وإشارة  إىل أن احلكم يوجد مع سببه وما بين عليه

:وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليالن
"حديث معاذ بن جبل أن رسول ا ملا أراد أن يبعثه إىل اليمن، قال له:األول أقضـي بكتـاب ا ،   :قـال "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟:

"فإن مل أجد فبسنة رسول ا، فإن مل أجد اجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول ا على صدره وقال احلمـد  الـذي وفـق رسـول رسـول ا ملـا       :

، ووجــه االسـتدالل هبــذا احلـديث أن رسـول ا أقــر معـاذاً علــى أن جيتهـد إذا مل جيـد نصــا يقضـي بــه يف الكتـاب والســنة،         "ول ايرضـى رسـ  

ن واالجتهاد بذلك اجلهد للوصول إىل احلكم، وهو يشمل القياس ألنه نوع من االجتهاد واالستدالل والرسول مل يقـره علـى نـوع مـن االسـتدالل د     
.نوع

47
]222:البقرة[

48
]6:املائدة[
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ما ثبت يف صحاح السنة من أن رسول ا يف كثري من الوقائع اليت عرضت عليه ومل يوح إليه حبكمها اسـتدل علـى حكمهـا بطريـق     :والثاني

لمني القياس، وفعل الرسول يف هذا األمر العام تشريع ألمته، ومل يقم دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما ال نصل فيه من سنن الرسـول، وللمسـ  

.به أسوة
يا رسول ا إن أبي أدركته فريضة احلج شيخا زمناً ال يستطيع أن حيـج، إن حججـت عنـه أينفعـه ذلـك ؟ فقـال       :د أن جارية خثعمية قالتور
"هلا "نعم، فقال هلا:قالت"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه ذلك ؟ : ".فدين ا أحق بالقضاء:

"ة الصائم من غري إنزال، فقال له الرسولوورد أن عمر سأل الرسول عن قبل قلت ال بـأس  :قال عمر"أرأيت لو متضمضت باملاء وأنت صائم؟:

"بذلك ، قال .، أي اكتف هبذا"فمه:
"أنكر ولده ملا جاءت به امرأته أسود، فقال له الرسول)فزارة(وورد أن رجال من  "قال"هل لك من إبل؟: هـل  ":محـر، قـال  :قال"ما ألواهنا؟:
"نعم ، قال:قال "فيها من أورق؟  "لعله نزعة عرق، قال:قال "فمن أين؟ : "وهذا لعله نزعه عرق:

.ويف اجلزء األول من إعالم املوقعني أمثلة كثرية ألقيسة الرسول
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 نص فيهـا، ويقيسـون مـا ال نـص فيـه      فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا جيتهدون يف الوقائع اليت الوأما أفعال الصحابة وأقواهلم‐3
رضـيه رسـول ا   :قاسوا اخلالفة على إمامة الصالة، وبايعوا أبا بكـر هبـا وبينـوا أسـاس القيـاس بقـوهلم      .على ما فيه نص ويعتربون النظري بنظريه

ها استناداً إىل أهنا كان يأخـذها الرسـول،   وقاسوا خليفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعو.لديننا، أفال نرضاه لدنيانا
49خذْ من أَموالهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِن صالتَك سكَن لَّهم:ألن صالته سكن هلم لقوله عز شأنه

.
"قال عمر بن اخلطاب يف عهده إىل أبي موسى األشعري  مـا أدىل إليـك ممـا ورد عليـك ممـا لـيس فيـه قـرآن وال سـنة، ثـم قـايس بـني             ثم الفهم في:

"األمور عند ذلك، وأعرف األمثال ثم أعمد فيما ترى أحبها إىل ا، وأشبهها باحلق
"يقـبض، قـال  ويعرف احلق باملقايسة عنـد ذوي األلبـاب، وملـا روى ابـن عبـاس أن الرسـول هنـاه عـن بيـع الطعـام قبـل أن           :وقال على بن أبي طالب ال :

"أحسب كل شيء إال مثله

49
]103:التوبة[
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عدة فتاوى ألصحاب رسول ا أفتـوا فيهـا باجتـهادهم بطريـق     )244(ابتداء من صفحة وقد نقل ابن القيم يف اجلزء الثاني من إعالم املوقعني

د الـرأي وقيـاس األشــباه   القيـاس، ومـا أنكـر الرسـول يف حياتـه علـى مـن أجتهـد مـن صــحابته، ومـا أنكـر بعـض الصـحابة علـى بعـض اجتـها                
.باألشباه، فإنكار حجية القياس ختطئة ملا سار عليه الصحابة يف اجتهادهم وما قرروه بأفعاهلم وأقواهلم

:وأما املعقول فأظهر أدلتهم منه ثالثة‐4
حكـام، فـإذا سـاوت الواقعـة الـيت ال نـص       أن ا سبحانه ما شرع حكماً إال ملصلحة، وأن مصاحل العباد هي الغاية املقصودة من تشريع األ:أوهلا

فيها الواقعة املنصوص عليها يف علة احلكم اليت هي مظنة املصلحة قضت احلكمة والعدالـة أن تسـاويها يف احلكـم حتقيقـا للمصـلحة الـيت       

ه ويبـيح نبيـذاً آخـر    هي مقصود الشارع من التشريع، وال يتفق وعدل ا وحكمته أن حيرم شرب اخلمر إلسكاره حمافظة على عقـول عبـاد  
.فيه خاصية اخلمر وهي اإلسكار، ألن مآل هذه احملافظة على العقول من مسكر، وتركها عرضة للذهاب مبسكر آخر

أن نصوص القرآن والسنة حمدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غري حمدودة وال متناهية، فال ميكـن أن تكـون النصـوص املتناهيـة     :وثانيها

املصدر التشريعي ملا ال يتناهى، فالقياس هو املصدر التشريعي الذي يساير الوقائع املتجددة، ويكشف حكـم الشـريعة فيمـا    وحدها هي
.يقع من احلوادث ويوفق بني التشريع واملصاحل
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لشـراب كـل شـراب سـام، ومـن      أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة واملنطق الصحيح، فإن من هنى عن شراب ألنه سـام يقـيس هبـذا ا   :وثالثهما

حرم عليه تصرف ألن فيه اعتداء وظلما لغريه يقيس هبذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغـريه، وال يعـرف بـني النـاس اختلفـا يف أن مـا جـرى        
.على أحد املثلني جيري على اآلخر ما دام ال فارق بينهما

:بعض شبه نفاة القياس
نى على الظن بأن علة حكم النص هي كـذا واملبنـى علـى الظـن ظـين، وا سـبحانه نعـي علـى مـن          إن القياس مب:من أظهر شبههم قوهلم*

.، فال يصح احلكم بالقياس ألنه اتباع الظن50والَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم:يتبعون الظن، وقال سبحانه
يف األحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية، ولـو اعتـربت هـذه الشـبهة ال يعمـل      وهذه شبهة واهية، ألن املنهي عنه هو اتباع الظن يف العقيدة، وأما

.بالنصوص الظنية الدالة ألنه اتباع للظن، وهذا باطل باالتفاق، الن أكثر النصوص ظنية الداللة
وتناقضـها، والشـرع   إن القياس مبين على اختالف األنظار يف تعليل األحكام فهو مثـار اخـتالف األحكـام   :ومن أظهر شبههم قوهلم*

.احلكيم ال تناقض بني أحكامه

50
]36:اإلسراء[
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وهذه شبه أوهـي  مـن سـابقتها ألن االخـتالف بنـاء علـى القيـاس لـيس اخـتالف يف العقيـدة أو يف أصـل مـن أصـول الـدين، وإمنـا هـو اخـتالف يف                  

.همأحكام جزئية عملية ال يؤدي االختالف فيها إىل أية مفسدة بل رمبا كان رمحة بالناس وفيه مصلحت
"عبارات نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول يف األحكام بـالرأي، مثـل قـول عمـر    ومن أظهر شبههم* إيـاكم وأصـحاب   :

".الرأي فإهنم أعداد السنن، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأظلوا
ر القياس أو االحتجاج به، وإمنا املراد منها النهي عـن اتبـاع اهلـوى، والـرأي الـذي لـيس لـه        هذه اآلثار فوق أهنا غري موثوق هبا ليس املراد منها إنكا

.مرجع من النصوص
:أركانه

:كل قياس يتكون من أركان أربعة
.املقيس عليه، واحملمول عليه واملشبه به:وهو ما ورد حبكمه نص، ويسمى :األصل
.املقيس، واحملمول عليه، واملشبه:وهو ما مل يرد حبكمه نص، ويراد تسويته باألصل يف حكمه، ويسمى:والفرع

.وهو احلكم الشرعي الذي ورد به النص يف األصل، ويراد أن يكون حكما للفرد:وحكم األصل
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.يف حكمهوهي الوصف الذي بنى عليه حكم األصل وبناء على وجوده يف الفرع يسوى باألصل :والعلة

الدال على حتريم شربه لعلة هي اإلسكار، ونبيذ التمر فـرع ألنـه مل   فَاجتَنبوه:فشرب اخلمر أصل ألنه ورد نص حبكمه وهو قوله تعاىل

الـذهب والفضـة والـرب والشـعري     :واألشـياء السـتة  .يرد نص حبكمه، وقد ساوى اخلمر يف أن كال منهما مسكر، فسوى بـه يف أن حيـرم  

أصل، ألنه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة فيها إذا بيع كل واحد منها جبنسه، لعله هـي أهنـا مقـدرات مضـبوط قـدرها      :مر وامللحوالت

بالوزن أو الكيل مع احتاد اجلنس، والذرة واألرز والفول فرع ألنه مل يرد نص حبكمها، وقد ساوت األشياء الواردة بالنص يف أهنا مقـدرات 
.يف حكمها يف حني املبادلة جبنسهافسويت هبا

، فهما واقعتان، أو حمالن، أو أمران، أحدمها دل على حكمـه نـص،   األصل والفرع:من هذه األركان األربعة، ومهاأما الركنان األوالن

يثبــت واآلخــر مل يــدل علــى حكمــه نــص ويــراد معرفــة حكمــه، وال تشــرتط فيهمــا شــروط ســوى أن األصــل ثبــت حكمــه بــنص والفــرع مل 
.حكمه بنص وال إمجاع، وال يوجد فارق مينع من تساويهما يف احلكم

فتشرتط لتعديته إىل الفرع شروط، ألنه ليس كل حكم شرعي ثبت بـالنص يف واقعـة يصـح    :وأما الركن الثالث وهو حكم األصل

:بالقياس شروطبل تشرتط يف احلكم الذي يعدى إىل الفرع أن يعدى بواسطة القياس إىل واقعة أخرى؛ 



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

67
:أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص:األول 

:فأما احلكم الشرعي العملي الذي ثبت باإلمجاع ففي تعديته بواسطة القياس رأيان
أنه ال يصح تعديته، وهذا هو الذي أرجحه ألن اإلمجاع كما هو مقرر ال يلتزم فيه أن يذكر مـع احلكـم امـع عليـه مسـتنده،      :أحدمها

ومن غري ذكر املستند ال سبيل إىل إدراك علة احلكم فال ميكن القياس على احلكم امع عليه، وهذا علـى فـرض وجـود حكـم     

.األصولينيأمجع عليه مبعنى اإلمجاع يف اصطالح 
.وهذا أصح القولني:أنه يصح تعديته، قال الشوكاني:وثانيهما

وأما احلكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فال يصح تعديته أصال ألن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه احلكم بالقياس يف العلة فهو يساوي 

.ان ال يسـاويه يف العلـة فـال يصـح أن يسـاويه يف احلكـم      واقعة النص يف نفس العلة ويكون املعـدي بالقيـاس هـو حكـم الـنص، وإن كـ      
وعلى هذا ال يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على اخلمـر، ويكـون حترميـه بالقيـاس علـى اخلمـر ال      

.على نبيذ التمر، وإن كان ال يساويه يف اإلسكار فال يساويه يف التحريم
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يكون حكم األصل مما للعقل سبيل إىل إدراك علته، ألنه إذا كان ال سبيل للعقل على إدراك علتـه ال ميكـن أن يعـدي بواسـطة     أن :الثاني

.القياس ألن أساس القياس إدراك علة حكم األصل، وإدراك حتققها يف الفرع
والعلل بنيت عليها، ومـا شـرع حكـم منـها عبثـا لغـري       أن األحكام الشرعية العلمية مجيعها إمنا شرعت ملصاحل الناس:وتوضيح هذا الشرط

:غري أن األحكام نوعانعلة، 
ومل ميهد السبيل إىل إدراك هذه العلل ليبلوا عبادة وخيتربهم، وهم ميتثلون وينفذون ولو مل يدركوا ما بين عليه أحكام استأثر ا بعلم عللها،

حتديد أعداد الركعات يف الصـلوات اخلمـس، وحتديـد    :ومثاهلا.غري املعقول املعنى التعبدية، أو :احلكم من علة وتسمى هذه األحكام

مقادير األنصبة يف األموال اليت جتب فيها الزكاة، ومقادير مـا جيـب فيهـا، ومقـادير احلـدود والكفّـارات، وفـروض أصـحاب الفـروض يف          
.اإلرث

األحكـام املعقولـة   :عللها بنصوص أو بدالئل أخرى أقامها لالهتداء هبا، وهذه تسمى، بل أرشد العقول إىل وأحكام مل يستأثر ا بعلم عللها

املعنى، وهذه هي اليت ميكن أن تعدي من األصل إىل غريه بواسطة القياس؛ سواء أكانـت أحكامـا مبتـدأة أي ليسـت اسـتثناء مـن أحكـام        
ي بالقيـاس إىل     ي بالقياس إىل شرب أي نبيذ مسكر،كلية، كتحريم شرب اخلمر الذي عدوحتريم الربا يف القمح والشـعري الـذي عـد
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بيع الذرة واألرز، أم كانت أحكاما مستثناة من أحكام كلية كالرتخيص يف العرايا استثناء من بيع اجلنس متفاضال، الذي عـدي  

د الصـوم بوصـول غـذاء إىل معـدة الصـائم      وبقاء الصوم مع أكل الصـائم ناسـيا اسـتثناء مـن فسـا     .بالقياس إىل بيع العنب على الكرم بالزبيب
ا، فالشريط لصحة تعديه حكم األصل وإىل بقاء الصالة مع تكلم املصلي ناسي.الذي عدي بالقياس إىل أكل الصائم خطأ أو مكرها

أن يكــون معقــول املعنــى بــال فــرق بــني كونــه حكمــا مبتــدأ لــيس اســتثناء مــن كونــه حكــم كلــي وكونــه حكمــا اســتثنائيا مــن    

لي، وأما إذا كان غري معقول املعنى فال يصح تعديته سواء أكان حكما أصليا أم استثنائيا، وعلى هذا ال قياس يف العبادات حكم ك
.واحلدود، وفروض اإلرث وأعداد الركعات

.أن يكون حكم األصل غري خمتص به، وأما إذا كان حكم األصل خمتصا به فال يعدى بالقياس إىل غريه:الثالث
:ن حكم األصل خمتصا به يف حالتنيوال يكو
إذا كانت علة احلكم ال يتصور وجودها يف غري األصل، كقصر الصالة للمسافر، فهذا حكـم معقـول املعنـى ألن فيـه دفـع      :األوىل

فيـه  مشقة، ولكن علته السفر، والسفر ال يتصور وجوده يف غري املسـافة، وكـذلك إباحـة املسـح علـى اخلفـني حكـم معقـول املعنـى ألن          
.تيسري ورفع حرج، ولكن علته لبس اخلفني وال يتصور وجودها يف غري لبسهما



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

70
إذا  دلّ دليل على ختصيص حكم األصل به، مثل األحكام اليت دل الدليل على أهنا خمتصة بالرسول، كتزوجه بأكثر من أربـع  :والثانية

"قضـاء بشـهادة خزميـة بـن ثابـت وحـده بقـول الرسـول        زوجات، وحترم الزواج بإحدى زوجاته بعد موته، ومثـل االكتفـاء يف ال   مـن شـهد لـه    :
، فإن النصوص اليت وردت يف القرآن والسنة دالة على أنه ال يباح التزوج بأكثر من أربع، وعلى أن املتوفى عنها زوجها بعـض  "خزمية فهو حسبه

.وامرأتني، وهي أدلة على ختصيص احلكم بالرسول وخبزميةانقضاء عدهتا حيل هلا أن تتزوج، وعلى أن البد يف الشهادة من رجلني أو رجل 
فهذا هو أهم األركان ألن علة القياس هي أساسه، وحبوثها هـي أهـم حبـوث القيـاس، وهـي كـثرية       وأما الركن الرابع، وهو علة القياس؛

.تعريفها، وشروطها، وأقسامها، ومسالكها:نقتصر منها على أربعة
:تعريف العلة
صف يف األصل بين عليه حكمه ويعرف به وجود هذا احلكم يف الفرع، فاإلسكار وصف يف اخلمر بـين عليـه حترميـه،    هي و:العلة

ويعرف به وجود التحريم يف كل نبيذ مسكر، واالعتداء وصف يف ابتياع اإلنسان على ابتياع أخيه بين عليه حترميـه، ويعـرف بـه وجـود     

منـاط  :وتسـمى العلـة  .العلة هي املعرف للحكـم :أخيه، وهذا هو مراد األصوليني بقوهلمالتحريم يف استئجار اإلنسان على استئجار 
.احلكم، وسبب أمارته
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أن ا سبحانه ما شرع حكمـا إال ملصـلحة عبـادة، وأن هـذه املصـلحة إمـا جلـب نفـع هلـم، وإمـا دفـع            ومن املتفق عليه بني مجهور علماء املسلمني

ي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع احلكم هو ضرر عنهم، فالباعث على تشريع أ

الغاية املقصودة من تشريعه وهو حكمة احلكم، فإباحة الفطر للمريض يف رمضان حكمته دفع املشقة عن املريض، واسـتحقاق الشـفعة   

دوانا حكمتـه حفـظ حيـاة النـاس، وإجيـاب قطـع يـد السـارق         للشريك أو اجلار حكمتـه دفـع الضـرر، وإجيـاب القصـاص مـن القاتـل عمـدا عـ         

حكمته حفظ أموال الناس، وإباحة املعاوضات حكمتها دفع احلرج عن الناس بسد حاجاهتم، فحكمه كل حكـم شـرعي حتقيـق    

.مصلحة أو دفع مفسدة
هـي الباعـث علـى تشـريعه والغايـة      وكان املتبادر أن يبين كل حكم على حكمته، وأن يرتبط وجوده بوجودهـا وعدمـه بعـدمها، ألهنـا    

، ولكن رئي باالستقراء أن احلكمة يف تشريع بعض األحكام قد تكون أمرا خفيـاً غـري ظـاهر، أي ال جيـرك حباسـة مـن       املقصودة منه

بعدمـه،  احلواس الظاهرة، فال ميكن التحقق من وجوده وال من عدم وجوده، وال ميكن بناء احلكم عليه وال ربـط وجـوده بوجـوده وعدمـه     
مثل إباحة املعاوضات اليت حكمتها دفع احلرج عن الناس بسد حاجاهتم، فاحلاجة أمر خفـي، وال ميكـن معرفـة أن املعاوضـة حلاجـة أو لغـري       
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حاجة، ومثل ثبوت النسب بالزوجية الـذي حكمتـه هـو االتصـال اجلنسـي املفضـي إىل محـل الزوجـة مـن زوجهـا، وهـذا أمـر خفـي ال ميكـن               

.الوقوف عليه
إباحـة الفطـر   :مثال هذا.أي أمرا غري منضبط، فال ينضبط بناء احلكم عليه وال ربطه به وجودا وعدماوقد تكون احلكمة أمراً تقديريًا

يف رمضــان للمــريض، حكمتــها دفــع املشــقة، وهــذا أمــر تقــديري خيتلــف بــاختالف النــاس وأحــواهلم، فلــو بــين احلـكـم عليــه ال ينضــبط    
ذلك استحقاق الشفعة للشريك أو اجلار حكمته دفع الضرر وهو أمر تقـديري غـري منضـبط، فألجـل خفـاء      التكليف وال يستقيم، وك

حكمة التشريع يف بعض األحكام، وعدم انضباطها يف بعضها، لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرها أو منضبطا يبين عليـه احلكـم   

أنه مظنـة هلـا وأن بنـاء احلكـم عليـه مـن شـأنه أن حيققهـا؛ وهـذا األمـر           ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا حلكمته، مبعنى 

هـو املـراد بالعلـة يف اصـطالح     الظاهر املنضبط الذي بين احلكم عليه ألنه مظنـة حلكمتـه، وألن بنـاء احلكـم عليـه مـن شـانه أن حيققهـا،         
يعه والغاية املقصودة منه، وهـي املصـلحة الـيت    ، فالفرق بني حكمة احلكم وعلته هو أن حكمة احلكم هي الباعث على تشراألصوليني

.قصد الشارع بتشريع احلكم حتقيقا أو تكميلها ، أو املفسدة اليت قصد الشارع بتشريع احلكم دفعها أو تقليلها
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بـه أن حيقـق   ، ألن الشأن يف بنائـه عليـه وربطـه   وأما علة احلكم فهي األمر الظاهر املنضبط الذي بين احلكم عليه وربط به وجودا وعدما

حكمه تشريع احلكم، فقصر الصالة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع املشقة ، وهذه احلكم أمـر تقـديري غـري منضـبط ال     

ميكن بناء احلكم عليه وجودا وعدما، فاعترب الشـارع السـفر مناطـا للحكـم وهـو أمـر ظـاهر منضـبط ويف جعلـه مناطـا للحكـم            

يف السفر أنه توجد فيه بعـض املشـقات، فحكمـة قصـر الصـالة الرباعيـة للمسـافر دفـع املشـقة عنـه، وعلتـه            مظنة حتقيق حكمته، ألن الشأن 

.السفر
واستحقاق الشفعة بالشركة أو اجلوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو اجلار، وهـذه احلكمـة أمـر تقـديري غـري منضـبط، فـاعتربت        

ظـاهر منضـبط، ويف جعلـه مناطـا للحكـم مظنـة حتقيـق حكمتـه إذ الشـأن أن          الشركة أو اجلوار مناط احلكم ألن كال منها أمر 
.الضرر ينال الشريك أو اجلار، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو اجلوار

هنـا  وإباحة املعاوضات حكمتها دفع احلرج عن الناس بسد حاجاهتم، وهذه احلكم أمر خفي، فاعتربت صيغة العقـد مناطـا حلكمتـه أل   

أمر ظاهر منضـبط ويف جعلـها مناطـا مظنـة حتقيـق احلكمـة ألن الصـيغة عنـوان تراضـي املتعاوضـني باملعاوضـة والشـأن يف تراضـيهما هبـا أن               
.يكون عن حاجاهتما إليها، فحكمة نقل امللكية يف البديلني البيع أو اإلجارة سد احلاجة، وعلته صيغة عقد البيع واإلجارة
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، ومعنـى هـذا أن احلكـم الشـرعي     كام الشرعية تبين على عللها، أي ترتبط هبا وجـودا وعـدما، ال علـى حكمهـا    وعلى هذا فجميع األح

يوجد حيث توجد علته ولو ختلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علتـه ولـو وجـدت حكمتـه، ألن احلكمـة خلفائهـا يف بعـض األحكـام،         
د احلكم أو عدمه، وال يسـتقيم ميـزان التكليـف والتعامـل إذا ربطـت      ولعدم انضباطها يف بعضها ال ميكن أن تكون أمارة على وجو

.األحكام هبا
فالشارع احلكيم ملا اعترب لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط، يظن حتقق احلكمة بربط احلكم بـه جعـل منـاط األحكـام     

وختلف احلكمة يف بعض اجلزئيات ال .اتعللها، ليستقيم التكليف وتنسق أحكام املعامالت ويعرف ما يرتتب على األسباب من مسبب

أثر له بإزاء استقامة التكاليف واطراد األحكام، هلـذا قـرر األصـوليون أن األحكـام الشـرعية تـدور وجـودا وعـدما مـع عللـها ال مـع            

.حكمها
ة إباحته وهي السف، وإن ، فمن كان يف رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علوبعبارة أخرى مناط احلكم الشرعي مظنته ال مئنته

ومـن كـان شـريكا يف العقـار املبيـع أو جـارا لـه يسـتحق أخـذه بالشـفعة، لوجـود علـة اسـتحقاقها وهـي               .كـان يف سـفرة ال جيـد مشـقة    

الشركة أو اجلوار، وإن كان املشرتي ال خيشى منه أي ضرر، ومـن مل يكـن شـريكا يف  العقـار املبيـع وال جـارا لـه ال يسـتحق أخـذه          
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ومن كان يف رمضان غـري مـريض وال مسـافر ال يبـاح لـه الفطـر       .وإن كان ألي سبب من األسباب يناله من شراء املشرتي ضرربالشفعة

ومن حصل على النهاية الصغرى يف االمتحان جنح وإن مل يلم بـالعلوم، ومـن   .وإن كان عامال يف حمجر أو منجم وجيد من الصوم أقسى مشقة

.كان ملما بالعلوممل حيصل عليها ال ينجح وإن 
فعلى اتهد أن يقضي باحلكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن احلكمـة،  وما دام احلكم الشرعي يبين على علته ال على حكمته

فإذا قضي بالشفعة لغري شريك وال جار بناء على أنه يناله الضرر من شراء هذا املشرتي فهو خـاطئ، وإذا رفـض احلكـم اسـتحقاق الشـفعة      

.أو جار بناء على أنه ال ضرر عليه من شراء هذا املشرتي فهو خاطئلشريك
ولكن يف بعض األحكام رئي أن احلكم قد ختلف عن علته، فقد قرر الفقهاء أن بيع املكره باطل، فالعلة وهـي صـيغة العقـد وجـدت     

النسب عند اإلنكار لولد زوجـة ثبـت عـدم    م على أنه ال تسمع دعوى1929لسنة 15ومل يوجد احلكم وهو نقل امللكية، ونصت املادة 
.التالقي بينهما وبني زوجات من حيث عقد العقد، فالزواج وجد ومل يوجد حكمه وهو ثبوت النسب

واحلقيقـة أن هـذه  .سنة ودلَّت القرائن على أنه غري رشيد ال تنتهي الوالية عليه مع وجود علـة انتـهائها وهـو بلوغـه سـن الرشـد      21والقاصر إذا بلغ 

ان األحكــام وأمثاهلــا ال منافــاة بينــها وبــني مــا تقــدم، ألننــا قــدمنا أن العلــل الظــاهرة املنضــبطة إمنــا تــبين األحكــام عليهــا علــى أســاس أهنــا مظــ  
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لكن إذا قام الدليل على نفي أن يكون هذا الظاهر املنضبط مظنة حلكمة احلكم فقد دل على .حلكمها، وأن املظنة أقيمت مقام املئنة

علة ومل يبق علة، فاإلكراه على البيع نفي أن تكـون الصـيغة مظنـة الـرتاض الـذي هـو دليـل احلاجـة؛ فالصـيغة مـن املكـره ليسـت علـة،              أساس ال

وغ والزوجية اليت ثبت فيها أن الزوجني مل يلتقيا من حيث العقد مل تبق مظنة ألن تكون الزوجة محلت مـن زوجهـا فليسـت علـة لثبـوت النسـب، وبلـ       
.ق مظنة حلسن التصرف املايل مع دالئل عدم الرشدسنة مل يب21

أن بعض األصوليني جعل العلة والسبب مرتادفني ومعنامها واحـدا، ولكـن أكثـرهم علـى غـري هـذا فعنـدهم كـلُّ مـن          :ومما ينبغي التنبيه له

للشـارع حكمـة يف ربـط    العلة والسبب عالمة على احلكم، وكل منهما بـين احلكـم عليـه وربـط بـه وجـوداً وعـدماً، وكـل منـهما          
السـبب، وإن  :العلـة، ومسـي أيضـا   :ولكن إذا كانت املناسبة يف هـذا الـربط ممـا تدركـه عقولنـا مسـي الوصـف       .احلكم به وبنائه عليه

فالسفر لقصر الصـالة الرباعيـة علـة وسـبب، وأمـا غـروب الشـمس إلجيـاب         .كانت مما ال تدركه عقولنا مسي السبب فقط وال يسمى العلة

املغرب، وزواهلا إلجياب فريضة املغرب، وزواهلا إلجياب فريضة الظهر، وشـهود رمضـان إلجيـاب صـومه، فكـل مـن هـذه سـبب ال         فريضة 

.فكل علة سبب، وليس كل سبب علةعلة، 
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:شروط العلة

األصل الذي ورد الـنص حبكمـه قـد يكـون مشـتمال علـى عـدة أوصـاف وخـواص، ولـيس كـل وصـف يف األصـل يصـلح أن يكـون علـة                 
وهذه الشروط استمدها األصـوليني مـن اسـتقراء    .حلكمه، بل البد يف الوصف الذي يعلل به حكم األصل من أن تتوفر فيه مجلة شروط

وبعـض هـذه الشـروط اتفقـت     .لة، ومن الغرض املقصود من التعليـل وهـو تعديـه احلكـم إىل الفـرع     العلل املنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف الع
.على اشرتاطا كلمة األصوليني، وبعضها مل تفق عليها كلمتهم، وحنن نقتصر  على بيان الشروط املتفق عليها

:شروط العلة املتفق عليها أربعة
كون حمسا يدرك حباسة من احلواس الظاهرة، ألن العلة هي املعرف للحكـم يف الفـرع   ومعنى ظهوره أن ي:أن تكون وصفا ظاهرا:أوهلا

كر، والقـدر مـع احتـاد اجلـنس اللـذين            فالبد أن تكون أمرا ظاهرا، يدرك باحلس يف اخلمر، ويتحقق باحلس مـن وجـوده يف نبيـذ آخـر مـس

.مال آخر من املقدراتيدركان باحلس يف األموال الربوية الستة، ويتحقق باحلس من وجودمها يف 
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هلذا ال يصح التعليل بأمر خفي ال يدرك حباسة ظاهرة ألنه ال ميكن التحقق من وجوده وال عدمه فال يعلل ثبوت النسب حبصول نطفـة الـزوج يف  

بـل يعلـل مبظنتـه الظـاهرة     وال يعلل نقل امللكية يف البديلني برتاضي املتـابعني  .رحم زوجته، بل يعلل مبظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح
.سنة أو ظهور عالمة من عالمات البلوغ قبلها15وال يعلل بلوغ احللم بكمال العقل بل يعلل مبظنته الظاهرة، وهي بلوغ .وهي اإلجياب والقبول

الفـرع حبـدها أو بتفـاوت    ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة حمدودة ميكن التحقـق مـن وجودهـا يف    :اا منضبًطأن يكون وصًف:وثانيها

يسري، ألن أساس القياس تساوي الفـرع واألصـل يف علـة حكـم األصـل، وهـذا التسـاوي يسـتلزم أن تكـون العلـة مضـبوطة حمـدودة حتـى              

ميكن احلكم بأن الواقعتني متساويتان فيها ، كالقتل العمد العدوان من الوارث ملورثه حقيقته مضبوطة، وأمكن حتقيقها يف قتل املوصـى  

.له للموصي، واالعتداء يف ابتياع اإلنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن حتقيقها يف استئجار اإلنسان على استئجار أخيه 
فطـر يف  هلذا ال يصح التعليل باألوصاف املرنة غري املضبوطة، اليت ختتلف اختالفا بينا باختالف الظروف واألحوال واألفـراد، فـال تعلـل إباحـة ال    

.مضان للمريض أو املسافر بدفع املشقة بل مظنتها وهو السفر أو املرضر
ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمـة احلكـم، أي أن ربـط احلكـم بـه وجـوداً وعـدماً مـن         :أن تكون وصفا مناسبًا:وثالثها

قيقي على تشريع احلكـم والغايـة املقصـودة منـه     شأنه أن حيقق ما قصده الشارع بتشريع احلكم من جلب نفع أو دفع ضرر، ألن الباعث احل
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هو حكمته، ولو كانت احلكمة يف مجيع األحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل األحكام، ألهنا هي الباعثـة علـى تشـريعها،    

وما ساغ .ولكن لعدم ظهورها يف بعض األحكام وعدم انضباطها يف بعضها، أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة مالئمة ومناسبة هلا
اعتبار هذه األوصاف علال لألحكام وال أقيمت مقام حكمها إال أهنا مظنة هلذا احلكم، فإذا مل تكن مناسـبة وال مالئمـة مل تصـلح علـة     

فاإلسكار مناسب لتحريم اخلمر ألن يف بناء التحريم عليه حفظ العقول ، والقتل العمد العدوان مناسـب إلجيـاب القصـاص    .للحكم
.القصاص عليه حفظ حياة الناس، والسرقة مناسبة إلجياب قطع يد السارق والسارقة ألن يف بناء القطع عليها حفظ أموال الناسألن يف بناء

هلذا ال يصح التعليل باألوصاف غري املناسبة، وتسمى باألوصاف الطردية أو االتفاقية اليت ال تعقل عالقة هلا باحلكم، وال حبكمته كلون

وال يصـح  .القاتل عمداً عدواناً مصري اجلنس، أو كون السارق أمسر اللون ، أو كون املفطر عمـداً يف رمضـان أعرابيـا   اخلمر، أو كون 

ره التعليل بأوصاف مناسبة بأصلها إذا طرأ عليها يف بعض اجلزئيات مبناسبتها، وجعلها قطعا غري مظنة حلكمة التشريع، فصيغة البيع من املكـ 
ة، وزوجية من ثبت عدم تالقيهما من حني العقد ال تصل علة لثبوت النسب، وبلوغ من بلغ جمنوناً ال يصلح علة لزوال الواليـة  ال تصح علة لنقل امللكي

.النفسية عنه، ألن البيع والزواج والبلوغ يف هذه اجلزئيات ليست مظنة وال مناسبة
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ا ميكن أن يتحقق يف عدة أفراد ويوجـد يف غـري األصـل، ألن    ومعنى هذا أن تكون وصف:ا على األصلا قاصرأن ال تكون وصًف:رابعها

وهلـذا  .الغرض املقصود من تعليل حكم األصل تعديته إىل الفرع، فلو علل بعلة ال توجد يف غري األصل ال ميكن أن تكون أساسـا للقيـاس  
 يصح تعليل حتريم اخلمر بأهنـا نبيـذ العنـب ختمـر،     ملا عللت األحكام اليت هي من خصائص الرسول، بأهنا لذات الرسول مل يصح فيها القياس، فال

.وال تعليل حتريم الربا يف األموال الربوية الستة بأهنا ذهب أو فضة
وينبغي أن ال يكون يف اشرتاط هذا الشرط خالف، ما دام املقصود هو شـروط  .وبعض األصوليني خالف يف اشرتاط هذا الشرط يف العلة

أساسه، ألنه ال تكون العلة أساسا للقياس إال إذا كانت متعدية أي أمراً غري خـاص باألصـل وميكـن وجـوده     العلة اليت هي ركن القياس و
.يف غريه
:أقسام العلة

:تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه
لتعليـل بوصـف إال إذا كـان    أنه ليس كل وصف يف األصل يصلح أن يكون علـة حلكمـه، وأنـه ال يصـح ا    "شروط العامة"قدمنا يف حبث 

وبينا أن املراد مبناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة حلكمته، حبيث يكون بناء احلكم عليـه وربطـه بـه    .ظاهرا منضبطا مناسبا
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د ونقرر هنا أنه لالحتياط يشرتط أن يكون الوصف املناسب مع ظهوره وانضباطه قـ .من شأنه أن حيقق املصلحة اليت شرع احلكم من أجلها
.اعتربه الشارع علة بأي نوعه من أنواع االعتبار

:ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم األصوليني الوصف املناسب إىل أقسام أربعة
.املناسب املؤثر، واملناسب املالئم، واملناسب املرسل، واملناسب امللغي

املناسب إذا اعتربه الشارع بعينه علة حلكم بعينه فهو املناسب املؤثر، وإذا اعتربه الشارع علة و بنوا احلصر يف هذه األقسام على أن الوصف

يبـغ اعتبـاره ومل يرتـب    بنوع آخر من أنواع االعتبار الثالثة اليت سيأتي بياهنا فهو املناسب املالئم، وإذا مل يعتربه الشارع بأي نوع من أنـواع االعتبـار ومل  

وقــد اتفقـوا علــى صــحة التعليـل باملناســب املــؤثر   .املناســب املرسـل، وإذا ألغــي الشــارع اعتبـاره فهــو املناسـب امللغــي   حكمـا علــى وفقـه، فهــو  
.وباملناسب املالئم، وعلى عدم صحة التعليل باملناسب امللغي، واختلفوا يف صحة التعليل باملناسب املرسل
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:وهذا بيان األقسام األربعة وأمثلتها
هو الوصف املناسب الذي رتب الشارع حكماً على وفقه، وثبت بالنص أو اإلمجاع بعينـه علـة للحكـم، الـذي     :ثراملناسب املؤ‐1

51ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النساء في الْمحيِض:رتب على وفقه، ومثاله قوله تعاىل
، احلكم الثابت هبـذا النصـل هـو    

إجياب اعتزال النساء يف احملـيض، وقـد رتـب علـى أنـه أذى، وصـوغ الـنص صـريح يف أن علـة هـذا احلكـم هـو األذى، فـاألذى إلجيـاب               
.اعتزال النساء يف احمليض وصف مناسب مؤثر

"وقوله  ، وقد رتب على أنه قاتل، وصوغ الـنص يـؤمئ إىل أن علـة هـذا     احلكم الثابت هبذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه"ال يرث القاتل:
.املنع هو القتل، ألن تعليق احلكم مبشتق يؤذن بأن مصدر االشتقاق هو العلة، فالقتل للمنع من اإلرث وصف مناسب مؤثر

52منهم رشداً فَادفَعواْ إِلَـيهِم أَمـوالَهم  وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النكَاح فَإِن آنَستُم :وقوله تعاىل 
أن :، احلكـم الثابـت هبـذا الـنص    

لثبوت الوالية املالية من مل يبلغ احللم من اليتامى ثبت الوالية على ماله لوليه، وقد ثبت باإلمجاع أن علة ثبوت الوالية املالية على الصغري صغره، فالصغر 

.وصف مناسب مؤثر
51

]222:البقرة[
52

]6:النساء[
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حكم شرعي رتب على وصف مناسب يف حمله ودل نص أو إمجـاع علـى أن هـذا الوصـف هـو علـة هـذا احلكـم، فهـذا الوصـف           فكل 

.مناسب مؤثر، وهذا أعلى درجات اعتبار الوصف املناسب
هو الوصف املناسب الذي رتب الشارع حكما على وقفه، ومل يثبت بالنص أو اإلمجاع اعتبـاره بعينـه علـة لـنفس     :املناسب املالئم‐2

احلكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص أو اإلمجاع اعتباره بعينه عله حلكم من جنس احلكـم الـذي رتـب علـى وفقـه، أو      
املناسـب معتـربا بنـوع مـن هـذه األنـواع الثالثـة لالعتبـار كـان التعليـل بـه            فمتى كان الوصـف .اعتبار وصف من جنسه علة هلذا احلكم

ء موافقا تصرفات الشارع يف تشريعه وتعليله، وهلذا يسمى املناسب املالئم أي املوافق تصرفات الشارع، وقد اتفق علـى صـحة التعليـل بـه وبنـا     
.القياس عليه

الصغر لثبوت الوالية لألب يف تـزويج  :حلكم من جنس احلكم الذي رتب على وفقهمثال الوصف املناسب الذي اعتربه الشارع بعينه علة

فـاحلكم وهـو ثبـوت الواليـة رتـب علـى وفـق البكـارة         .الصغرية، وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت الوالية لـألب يف تـزويج بنتـه البكـر الصـغرية     

رة أو الصـغر، لكـن ثبـت باإلمجـاع اعتبـار الصـغر علـة للواليـة علـى مـال           والصغر، ومل يدل نص أو أإمجاع على أن العلة لثبوت هذه الوالية البكـا 

فكأن الشارع ملا اعترب الصغر علة للوالية على مال الصغرية اعتـرب  .الصغرية، والوالية على النفس هو والية التزاوج من جنس واحد، وهو الوالية 
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فعلـة ثبـوت الواليـة لـألب علـى تـزويج البكـر الصـغرية الصـغر، ومبـا أن           .ة علـى تزوجيهـا  الوالي:الصغر علة للوالية عليها بأنواعها، ومن أنواع الوالية

الصغر يتحقق يف الثيب الصغرية فتقاس على البكر الصغرية وتثبت عليها واليـة التـزويج، وتقـاس عليهـا أيضـا مـن يف حكـم الصـغرية وهـي          
.انونة واملعتوهة

املطـر إلباحـة اجلمـع بـني الصـالتني يف وقـت       :فا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقـه ومثال الوصف املناسب الذي اعترب الشارع وص
فاحلكم وهو إباحة اجلمع بني الصالتني رتـب علـى وفـق حـال املطـر، ومل يـدل       .واحد، وذلك أنه ثبت بالنص إباحة اجلمع بني الصالتني حال املطر

وثبـت  .ل نـص آخـر علـى إباحـة اجلمـع بـني الصـالتني يف وقـت واحـد حـال السـفر           نص وال إمجاع على أن املطر هو علة هذا احلكم، لكـن د 
باإلمجاع أن علة إباحة اجلمع السفر، والسفر واملطر نوعان من جنس واحد، ألن كال منهما عارض مظنة احلرج واملشقة، فكـأن الشـارع ملـا    

املطر، ويقاس :ة هلذه اإلباحة، فعلة إباحة اجلمع بني الصالتني حال املطراعترب السفر علة إلباحة اجلمع بني الصالتني اعترب كل ما هو من جنسه عل
.عليه حال الثلج والربد

تكـرر أوقـات الصـلوات يف    :ا من جنسه علة حلكم من جنس احلكم الذي رتـب علـى وفقـه   ومثال الوصف املناسب الذي اعترب وصًف
ت بـالنص أن احلـائض يف أثنـاء حيضـها ال تصـوم وال تصـلى، وأن عليهـا إذا طهـرت أن         وذلك أنه ثبـ .الليل والنهار لسقوط قضاء الصالة عن احلائض
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فاحلكم وهو سقوط قضاء الصلوات عنها مل يـدل نـص علـى علتـه، ولكـن رئـي أن تكـرر أوقـات الصـلوات لـيال           .تقضي الصوم دون الصالة

ن احلـرج علـال ألحكـام كـثرية هـي رخـص وختفيـف عـن         وهنارا مظنة احلرج واملشقة يف أدائها، والشارع اعتـرب أشـياء كـثرية هـي مظـا     

املكلــف، كــاملرض والســفر إلباحــة الفطــر يف رمضــان، والســفر لقصــر الصــالة الرباعيــة، وعــدم املــاء للتــيمم، ودفــع احلاجــة للســلم     

وتكـرر أوقـات   .والعرايا، فكأن الشارع اعتـرب كـل نـوع مـن أنـواع مظـان احلـرج علـة  لكـل نـوع مـن أنـواع األحكـام الـيت فيهـا ختفيـف                
.الصلوات من أنواع مظان احلرج، وسقوط قضائها عن احلائض من أنواع األحكام اليت فيها ختفيف

وهذا النوع من أنواع االعتبار يفسح اال للتعليل باألوصاف املناسبة، ألن كل وصف مناسب رتب الشارع احلكم على وفقه، ال خيلو من 
رع علة حلكم من جنس حكمه، وصحة التعليل باملناسب بناء على اعتبـار جنسـه يف جـنس    أن يكون أي وصف من جنسه اعتربه الشا

أن الشـارع إذا اعتـرب وصـفا هـو مظنـة احلـرج علـة حلكـم فيـه ختفيـف، صـح اعتبـار أي             :احلكم تفتح أبواب القياس بسـعة ، ألن مـآل هـذا   
.وصف آخر من مظان احلرج علة ألن حكم آخر فيه ختفيف

د وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه، ومل يعتربه بأي نوع من أنواع االعتبار السابقة بل البد أن الشارع اعتـربه ولـو   وال يتصور أن يوج
.وعلى هذا فكل وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه، فهو إما مؤثر، وإما مالئم.باعتبار جنسه علة جلنس حكمه
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، فال يتصور وجوده، ألنه عرفوه بالوصف املناسب الـذي رتـب الشـارع حكمـا علـى وفقـه، ومل       الغريبوأما ما مساه بعض األصوليني باملناسب 

يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع االعتبار، وقد بينا أنه مع السعة يف اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم ال يوجد مناسب غريب، وهلـذا مل  

.على تقسيم املناسب إىل مؤثر ومالئم ومرسل، وهذا الذي اخرتناهيذكر صاحب مجع اجلوامع املناسب الغريب، واقتصر 
هو الوصف الذي مل يرتب الشارع حكما على وفقه ومل يدل دليل شـرعي علـى اعتبـاره بـأي نـوع مـن أنـواع االعتبـار، وال         :املناسب املرسل‐3

ار ودليـل إلغـاء، وهـذا هـو الـذي يسـمى يف اصـطالح        فهو مناسـب أي حيقـق مصـلحة؛ ولكنـه مرسـل أي مطلـق عـن دليـل اعتبـ         .على إلغاء اعتباره

".املصلحة املرسلة"األصوليني 
املصاحل اليت بنى عليها الصحابة تشريع وضع اخلراج على األرض الزراعية، وضرب النقود، وتدوين القرآن ونشره، وغري هذا من املصـاحل الـيت  :ومثاله

.ع على اعتبارها وال على إلغاء اعتبارهاشرعوا األحكام بناء عليها، ومل يقم دليل من الشار
ال يـبين عليـه تشـريع،    :وهذا املناسب املرسل اختلف العلماء يف تشريع األحكام بناء عليـه، فمنـهم مـن نظـر إىل ناحيـة أن الشـارع مل يعتـربه فقـال        

.يبين عليه التشريع، وسيأتي حبثه مفصال:ومنهم من نظر إىل أن الشارع مل يلغ اعتباره فقال
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وهو الوصف الذي يظهر أن يف بناء احلكم عليه حتقيق مصلحة، ومل يرتب الشارع حكما على وفقه ودل الشارع بأي دليل :املناسب امللغي‐4

.على إلغاء اعتباره
.تساوي االبن والبنت يف القرابة لتساويهما يف اإلرث، ومثل إلزام املفطر عمداً يف رمضان بعقوبة خاصة لردعه:مثل
.ذا ال يصح بناء تشريع عليه، وسيأتي حبثه مفصالوه

:مسالك العلـة
:وأشهر هذه املسالك ثالثةالطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفتها، :املراد مبسالك العلة

عليها وكـان  فإذا دل نص القرآن أو السنة على أن علة احلكم هي هذا الوصل كان هذا الوصف علة بالنص ويسمى العلة املنصوص :النص:أوال
وداللــة الــنص علــى أن الوصـف علــة قــد تكــون صــراحة وقـد تكــون إميــاء أي إشــارة وتلوحيــا ال   .القيـاس بنــاء عليــه هــو يف احلقيقــة تطبيـق للــنص  

.تصرحيا
كـذا، وإذا  داللة لفظ يف النص على العلية بوضعه اللغوي مثل ما إذا ورد يف النص لعلة كذا، أو لسـبب كـذا، أو ألجـل    :فالداللة صراحة هي

ليلـه  كان اللفظ الدال على العلية يف النص، ال حيتمل غري الداللة على العلية، فداللة الـنص علـى عليـة الوصـف صـرحية قطعيـة كقولـه تعـاىل يف تع        
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53رسال مبشرِين ومنذرِين لئَال يكُون للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسِل:بعثه الرسل

:وقوله يف إجياب أخذ مخس الفيء للفقـراء واملسـاكني  ،
نكُماء ميالْأَغْن نيولَةً بد كُونلَا ي كَي54

"، وكقول الرسول إمنا هنيتكم عـن ادخـار حلـوم األضـاحي ألجـل الدافـة، فكلـوا        :

".وادخروا
أَقـمِ  :وإذا كان اللفظ الدال على العلية يف النص حيتمل الداللة على غري العليـة، فداللـة الـنص علـى عليـه الوصـف صـرحية ظنيـة، مثـل قولـه تعـاىل           

56لَهـم فَبِظُلْمٍ من الَّـذين هـادواْ حرمنـا علَـيهِم طَيبـات أُحلَّـت      :، وقوله55الصالة لدلُوك الشمِس
ويسـأَلُونَك عـنِ الْمحـيضِ قُـلْ هـو أَذًى      :وقولـه ،

"، وقول الرسول يف طهارة سؤر اهلرة57فَاعتَزِلُواْ النساء في الْمحيِض ، وإمنـا كانـت داللـة الـنص علـى      "إهنا من الطوافني علـيكم والطوافـات  :

الالم، والباء، والفاء، وإن كما تستعمل يف التعليل يف غريه، وإن كان التعليل هـو  :فيها، وهيالعلية ظنية يف هذا األمثلة ألن األلفاظ الدالة عليها 
.الظاهر من معانيها يف هذه النصوص

53
]165:النساء[

54
]7:احلشر[

55
]78:اإلسراء[

56
]160:النساء[

57
]222:البقرة[
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أي إشارة وتنبيها، فهي مثل الداللة املسـتفادة مـن ترتيـب احلكـم مـن الوصـف واقرتانـه بـه، حبيـث يتبـادر مـن هـذا             وأما داللة النص على العلية إمياء
"قرتان فهم عليه الوصف للحكم وإال مل يكن لالقرتان وجه، وذلك مثل قوله اال "، وقولـه "ال يقضي القاضـي وهـو غضـبان   : ، "ال يـرث القاتـل  :
"وقوله "، وقوله لألعرابي ملا قال له"للراجل سهم وللفارس سهمان: وكون الداللة صراحة أو "كفِّر"، "واقعت أهلي يف هنار رمضان عمدا:
.قطعية أو ظنية، مدارها على وضع اللغة وسياق النصإمياء،
فإذا اتفق اتهدون يف عصر من العصور على علية وصف لكم شـرعي ثبتـت عليـه هـذا الوصـف للحكـم باإلمجـاع، ومثـال         :اإلمجاع:ثانيا

ة القيـاس ال يقيسـون وال يعللـون فكيـف ينعقـد      هذا إمجاعهم على أن علة الوالية املالية على الصغرية الصغر، ويف عد هذا مسـلكاً نظـر، ألن نفـا   
.بدوهنم إمجاع

والتقسيم هو حصر األوصاف الصاحلة ألن تكون علة يف األصل، وترديـد العلـة   .السرب معناه االختبار، ومنه املسبار:السرب والتقسيم:ثالثا

فإذا ورد نص حبكم شرعي يف واقعة ومل يدل نص وال إمجاع على علة هذا احلكم، سلك .بينها بأن يقال العلة إما هذا الوصف أو هذا الوصف
بأن يصر األوصـاف الـيت توجـد يف واقعـة احلكـم، وتصـلح ألن تكـون        :ة هذا احلكم مسلك السرب والتقسيماتهد للتوصل إىل معرفة عل

ار العلة وصفا منها، وخيتربها وصـفا وصـفاً علـى ضـوء الشـروط الواجـب توافرهـا يف العلـة، وأنـواع االعتبـار الـذي تعتـرب بـه، بواسـطة هـذا االختبـ                
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ة، ويستبقي ما يصلح أن يكون علة، وهبذا االستبعاد وهذا االستبقاء يتوصل إىل احلكـم بـأن هـذا    يستبعد األوصاف اليت ال تصلح أن تكون عل

.الوصف علة
:ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة يف مبادلة الشعري بالشعري:مثال

علة هـذا احلكـم إمـا    :والتقسيم بأن يقولومل يدل نص وال إمجاع على علة هذا احلكم، فاتهد يسلك ملعرفة علة هذا احلكم مسلك السرب 

كون الشعري مما يضبط قدره ألنه يضبط بالكيل، وإما كونه طعاما،  وإما كونه مما يقتات به ويدخر؛ لكن كون طعامـا ال يصـلح علـة، ألن    

بـامللح، ولـيس قوتـا، فيـتعني أن     التحريم ثابت يف الذهب بالذهب وليس الذهب طعاما، وكونـه قوتـا ال يصـلح أيضـا ألن التحـريم ثابـت يف امللـح        

وبناء على هذا؛ يقاس على ما ورد يف النص كل املقـدرات بالكيـل أو الـوزن، ففـي مبادلتـها جبنسـها حيـرم ربـا         .تكون  العلة كونه مقدرا

.الفضل والنسيئة
ا ة، فاتهـد يـردد العليـة بـني كونـاه بكـر      ، ومل يدل نص وال إمجاع على علة ثبوت هـذه الواليـ  وكذا ورد النص بتزويج األب بنته البكر الصغرية

يـة علـى   وكوهنا صغرية، ويستبعد البكارة ألن الشارع ما اعتربها للتعليل بنوع من أنواع االعتبار، ويسـتبقى الصـغر ألن الشـارع اعتـربه علـة للوال     
.لصغرية الثيب الصغرية جبامع الصغراملال، وهي والوالية على التزويج من جنس واحد، فيحكم بأن العلة الصغر ويقيس على البكر ا
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ومل يدل نص على علة احلكم، فاتهد يـردد العليـة بـني كونـه مـن العنـب أو كونـه سـائال أو كونـه          وكذا ورد النص بتحريم شرب اخلمر
.مسكرا، ويستبعد الوصف األول ألنه قاصر، والثاني ألنه طردي غري مناسب، ويستبقي الثالث فيحكم بأنه علة

أن اتهد عليه أن يبحث يف األوصاف املوجودة يف األصل، ويستبعد ما ال يصلح أن يكون علة منـها، ويسـتبقي مـا هـو علـة      :ة هذا املسلكوخالص
ا بنـوع  ا معتـرب ا مناسـب ا متعـدي ا منضـبطً ا ظاهرحتقق شروط العلة، حبيث ال يستبقي إال وصًفءحسب رجحان ظنه، وهاديه يف االستبعاد واالستبقا

ويف هذا تتفاوت عقول اتهدين، ألن منهم من يرى املناسب هذا الوصف، ومنهم من يرى تفاوت عقول اتهـدين، ألن منـهم   .ن أنواع االعتبارم

فاحلنفيـة رأوا املناسـب يف تعليـل التحـريم يف األمـوال الربويـة القـدر مـع         .من يرى املناسب هذا الوصف، ومنهم من يرى املناسب وصـفا آخـر   
واحلنفيـة رأوا املناسـب يف تعليـل ثبـوت     .اد اجلنس، والشافعية رأوه الطعم مع احتاد اجلنس، واملالكية رأوه القوت واالدخار مع احتاد اجلنساحت

.الوالية على البكر الصغرية الصغر، والشافعية رأوه البكارة
واحلـق أن تنقـيح   .اط، هو هتذيب ما نيط بـه احلكـم وبـين عليـه وهـو علتـه      ، واملراد بتنقيح املنوبعض علماء األصول عد من مسالك العلة تنقيح املناط

املنــاطق إمنــا يكــون حيــث دل الــنص علــى العليــة مــن غــري تعــيني وصــف بعينــه علــة، فهــو لــيس مســلكا للتواصــل بــه إىل تعليــل احلكــم، ألن تعليــل   
.ا من األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العليةاحلكم مستفاد من النص، وإمنا هو مسلك لتهذيب وختليص علة احلكم مما اقرتن هب



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

92
"هلكت، فقال لـه الرسـول  :وقال لهما ورد يف السنة أن أعرابيا جاء إىل رسول ا :ومثال هذا واقعـت أهلـي يف هنـار    :فقـال  "مـا صـنعت؟  :

"رمضان عمدا، فقال له الرسول  التكفري علـى األعرابـي مـا وقـع منـه، ولكـن       احلديث، فهذا النص دل باإلمياء على أن علة إجياب..."كفِّر :

هذا الذي وقع منه فيه ما ال مدخل لـه يف العليـة إلجيـاب الـتكفري مثـل كونـه أعرابيـا، وكونـه واقـع خصـوص زوجتـه، وكونـه واقـع يف هنـار               

.رمضان من تلك السنة بعينها
الوقاع عمدا يف هنار رمضان، وعلـى هـذا جتـب الكفـارة علـى مـن       فاتهد يستبعد هذه األوصاف ألهنا ال مدخل هلا يف العلية ، ويستخلص علة
إن مثل اجلماع كل مفطر، وهذه املماثلة تفهم بالتبـادر  :وأما احلنفية فقالوا.أفطر عامدا يف هنار رمضان باجلماع خاصة، وهذا مذهب الشافعي

و غريها فيكون املناط إلجيـاب الكفـارة عنـدهم    فتجب الكفارة على كل من أفطر عمدا يف هنار رمضان جبماع أو بأكل أو بشرب أ
.بعد هتذيبه املفسد للصوم عمدا، فتهذيب العلة مما اقرتن هبا ومما ال مدخل له يف العلية وهو تنقيح املناط

وال خـالص  ألن تنقيح املناط يكون حيث دل نص على منـاط احلكـم، ولكنـه غـري مهـذب     ومن هذا يتبني أن تنقيح املناط غري السرب والتقسيم؛

.من اقرتان ما ال دخل له يف العلية به 
.فيكونان حيث ال جيود نص أصال على مناط احلكم، ويراد التوصل هبما إىل معرفة العلة ال إىل هتذيبها من غريهاوأما السرب والتقسيم
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.يم، أو بأي مسلك من مسالك العلة فيسـمى ختـريج املنـاط   يف استخراج العلة غري املنصوص عليها، وال امع عليها بواسطة السرب والتقسوأما النظر

.فهو استنباط علة حلكم شرعي ورد به النص ومل يرد نص بعلته ومل ينعقد إمجاع على علته
كمـا إذا ورد  فهو النظر يف حتقق العلة اليت تثبت بالنص أو باإلمجاع أو بـأي مسـلك يف جزئيـة أو واقعـة غـري الـيت ورد فيهـا الـنص،        وأما حتقيق املناط

.النص بأن علة اعتزال النساء يف احمليط هي األذى فينظر يف حتقيق األذى يف النفاس
.وكما إذا ثبت أن علة حتريم شرب اخلمر اإلسكار فينظر يف حتقيق اإلسكار يف نبيذ آخر
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االستحسان:الدليل اخلامس
أنواعه ‐2.تعريفه‐1
.شبه من ال حيتجون به‐4.حجيته‐3

:تعريفه
هـو عــدول اتهـد عـن مقتضــى قيـاس جلـي إىل مقتضــى قيـاس خفـي، أو عــن        :ويف اصــطالح األصـوليني عــد الشـيء حسـنا،   :االستحسـان يف اللغـة  

.حكم كلي إىل حكم استثنائي لدليل انقدح يف عقله رجح لديه هذا العدول
فإذا عرضت واقعة ومل يرد نص حبكمها، وللنظر فيها وجهتان خمتلفان إحدامها ظاهرة تقتضي حكما واألخرى خفية تقتضـي حكمـا آخـر،    

وكــذلك إذا كــان .االستحســان:وقــام بــنفس اتهــد دليــل رجــح وجهــة النظــر اخلفيــة، فعــدل عــن وجهــة النظــر الظــاهرة فهــذا يســمى شــرعا 
تهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا احلكم الكلي واحلكم عليها حبكم آخـر فهـذا أيضـا يسـمى     احلكم كليا، وقام بنفس ا

.شرعا االستحسان
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:أنواعه

:يتبني أنه نوعانمن تعريف االستحسان شرعا 
.ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل:أحدمها
.استثناء جزئية من حكم كلي بدليل:وثانيهما

:ع األول ومن أمثلة النو
نــص فقهــاء احلنفيــة علــى أن الواقــف إذا وقــف أرضــا زراعيــة يــدل حــق املســيل وحــق الشــرب وحــق املــرور يف الوقــف تبعــا بــدون ذكرهــا  .1

أن املقصود من الوقف انتفاع املوقوف عليهم، وال يكـون االنتفـاع   :ووجه االستحسان.أهنا ال تدخل إال بالنص عليها كالبيعوالقياساستحسانا، 
.باألرض الزراعية إال بالشرب واملسيل والطريق، فتدخل يف الوقف بدون ذكرها ألن املقصود ال يتحقق إال هبا كاإلجارة

.إحلاق الوقف يف هذا البيع، ألن كال منهما إخراج ملك من مالكهفالقياس الظاهر
فاع، فكما يدخل املسيل والشـرب والطريـق يف إجـارة األطيـان     إحلاق الوقف يف هذا باإلجارة ألن كال منهما مقصود به االنت:والقياس اخلفي

.بدون ذكرها تدخل يف وقف األطيان بدون ذكرها
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ي أنـه تسـعون   نص فقهاء احلنفية على أنه إذا اختلف البائع واملشرتي يف مقدار الثمن قبل قبض املبيع، فادعى البائع أن الثمن مائـة جنيـه وادعـى املشـرت    .2
واملشرتي ينكرها، والبينة على من أدعـى، والـيمني علـى مـن     "وهي عشرة"أن ال حيلف البائع، ألن البائع يدعي الزيادة والقياسيتحالفان استحسانا،

أن البائع مدعٍ ظاهرا بالنسبة إىل الزيادة ومنكر حق املشرتي يف تسليم املبيع بعـد دفـع التسـعني،    :ووجه االستحسان.أنكر، فال ميني على البائع
رتي منكر ظاهرا الزيادة اليت ادعاها البائع وهي العشرة ومدع حق تسلمه املبيع بعد دفع التسعني، فكل واحد منهما مدع من جهـة ومنكـر   واملش

.من جهة أخرى فيتحالفان
.إحلاق هذه الواقعة بكل واقعة بني مدع ومنكر، فالبينة على من ادعى واليمن على من أنكر:فالقياس الظاهر
.إحلاق الواقعة بكل واقعة بني متداعيني، كل واحد منهما يعترب يف آن واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان:فيوالقياس اخل

:وجـه القيـاس  .نص فقهاء احلنفية على أن سؤر سباع الطري كالنسر والغراب والصقر والبازي واحلدأة والعقاب طاهر استحسانا جنس قياسا.3
ووجــه .ع البــهائم كالفهــد والنمــر والســبع والــذئب،وحكم ســؤر احليــوان تــابع حلكــم حلمــهأنــه ســؤر حيــوان حمــرم حلمــه كســؤر ســبا

أن سباع الطري وإن كان حمرماً حلمها إال أن لعاهبا املتولد من حلمهـا ال خيـتلط بسـؤرها، ألهنـا تشـرب مبنقارهـا وهـو عظـيم طـاهر،          :االستحسان
.ذا ينجس سؤرهاوأما سباع البهائم فتشرب بلساهنا املختلط بلعاهبا فله
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س ففي كل مثال من هذه األمثلة، تعارض يف الواقعة قياسان أحدمها جلي متبادر فهمة، واآلخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجـح القيـا  

.والدليل الذي بين عليه هو وجه االستحسان"االستحسان"اخلفي فعدل عن القياس اجللي فهذا العدول هو 
:ثاني ومن أمثلة النوع ال

هنى الشارع عن بيع املعدوم والتعاقـد علـى املعـدوم، ورخـص استحسـان يف السـلم واإلجـارة واملزارعـة واملسـاقاة واالستصـناع وهـي كلـها             
.عقود، املعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد، ووجه االستحسان حاجة الناس وتعارفهم

ألن التجهل نوع من التعدي، واستثين استحسانا موت األب أو اجلد أو الوصي جمهال ووجـه االستحسـان  .ونص الفقهاء على أن األمني يضمن مبوته جمهال:
.أن األب واجلد والوصي لكل منهم أن ينفق على الصغري ويصر ما حيتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه يف وجهه

مني ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري يف احلفظ، واستثنى استحسانا األجري املشرتك ، فإنه يضمن إال إذا كـان هـالك مـا عنـده بقـوة      ونصوا على أن األ

.تأمني املستأجرين:ووجه االستحسانقاهرة؛ 
أن وقفه على نفسـه فيـه تـأمني    :االستحسانووجه ونصوا على أن احملجور عليه للسفه ال تصح تربعاته، واستثين استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته، 

.عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من احلجر عليه
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.ففي كل مثال من هذه األمثلة استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا هو الذي يسمى اصطالحا االستحسان
:حجيته

اخلفـي  من تعريف االستحسان وبيان نوعية يتبني أنه يف احلقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقال، ألن أحكام النوع األول مـن نوعيـة دليلـها هـو القيـاس     
املصـلحة،  وأحكام النوع الثاني من نوعه دليلها هو .الذي ترجح على القياس اجللي، مبا اطمأن له قلب اتهد من  املرجحات، وهو وجه االستحسان
.اليت اقتضت استثناء اجلزئية من احلكم الكلي، وهو الذي يعرب عنها بوجه االستحسان

أن االستدالل باالستحسان إمنا هو استدالل بقياس خفي، ترجح على قياس :فمن احتجوا باالستحسان وهم أكثر احلنفية دليلهم يف حجيته

ضي هذا الرتجيح، أو استدالل باملصلحة املرسلة على استثناء جزئي من حكم كلـي،  جلي أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه، بدليل يقت
.وكل هذا استدالل صحيح

:شبه من ال حيتجون به
قـل  أنكر فريق من اتهدين االستحسان واعتربوه استنباطاً لألحكام الشرعية باهلوى والتلذذ، وعلى رأس هذا الفريق اإلمام الشـافعي، فقـد ن  

"لعنه أنه قا مثـل مـن استحسـن حكمـا مثـل مـن اجتـه يف        "وقـرر يف رسـالته األصـولية أن    .، أي ابتدأ من عنـده شـرعا  "من استحسن فقد شرع:
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.الصالة إىل جهـة استحسـن أهنـا الكعبـة، مـن غـري أن يقـوم لـه دليـل مـن األدلـة الـيت أقامهـا الشـارع لتعـيني االجتـاه إىل الكعبـة                  وقـرر فيهـا أيضـا أن    "

ذذ، ولو جاز األخذ باالستحسان يف الدين جاز ذلك ألهل العقول من غري أهل العلم، وجلاز أن يشرع يف الدين يف كـل بـاب،   االستحسان تل"
.وأن خيرج كل أحد لنفسه شرعا "

من ال حيتجون بـه، ولـو اتفقـوا    والظاهر يل أن الفريقني املختلفني يف االستحسان مل يتفقا يف حتديد معناه، فاحملتجون به يريدون منه معنى غري الذي يريده 

على حتديد معناه ما اختلفوا يف االحتياج به، ألن االستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليـل ظـاهر أو عـن حكـم كلـي لـدليل اقتضـى هـذا         
ه اجلزئيـة عمـا   وكل قاض قد تنقدح يف عقله يف كثري مـن الوقـائع مصـلحة حقيقيـة، تقتضـي العـدول يف هـذ       .العدول، وليس جمرد تشريع باهلوى

.يقضي به ظاهر القانون وما هذا إال نوع من االستحسان
من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه، وإمنا رجع إىل ما علم من قصـد الشـارع يف اجلملـة يف أمثـال     :وهلذا قال اإلمام الشاطيب يف املوافقات

.ا إال أن ذلك األمر يؤدي إىل تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلكتكل األشياء املعروضة، كاملسائل اليت يقتضي فيها القياس أمر
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املصلحة املرسلة:الدليل السادس 

.أدلة من حيتجون هبا‐2تعريفها ‐1
أظهر شبه من ال حيتجون هبا‐4شروط االحتجاج هبا‐3

:تعريفها
املصـلحة الـيت مل يشـرع الشـارع حكمـا لتحقيقهـا، ومل يـدل دليـل شـرعي علـى اعتبارهـا أو            :يف اصـطالح األصـوليني  أي املطلقـة،  املصلحة املرسـلة 

املصلحة اليت شرع ألجلها الصحابة اختـاذ السـجون، أو ضـرب النقـود، أو إبقـاء      ومثاهلا .ومسيت مطلقة ألهنا مل تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.إلغائها
هليها ووضع اخلراج عليها، أو غري ذلك من املصاحل اليت اقتضتها الضرورات، أو احلاجـات أو التحسـينات ومل   األرض الزراعية اليت فتحوها يف أيدي أ

.تشرع أحكام هلا، ومل يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها
فع حـرج عنـهم، وأن مصـاحل    أن تشريع األحكام ما قصد به إال حتقيق مصاحل الناس، أي جلب نفع هلم أو دفع ضرر أو ر:وتوضيح هذا التعريف

وتشريع احلكـم قـد جيلـب نفعـا يف     .الناس ال تنحصر جزئياهتا، وال تتناهى أفرادها وأهنا تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختالف البيئات
.زمن وضررا يف آخر، ويف الزمن الواحد قد جيلب احلكم نفعا يف بيئة وجيلب ضررا يف بيئة أخرى
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املصـاحل املعتـربة مـن الشـارع،     :الشارع أحكاما لتحقيقها، ودل على اعتبارها علال ملا شرعه، وتسمى يف اصـطالح األصـوليني  فاملصاحل اليت شرع 

مثل حفظ حياة الناس، شرع الشارع له إجياب القصاص من القاتل العامد، وحفظ ماهلم الـذي شـرع لـه حـد السـارق والسـارقة، وحفـظ عرضـهم         

ي والزانية، فكل من القتل العمـد، والسـرقة، والقـذف، والزنـا، وصـف مناسـب، أي أن تشـريع احلكـم بنـاء عليـه           الذي شرع له حد القذف للزان

ى حيقق مصلحة، وهو معترب من الشارع ألن الشارع بين احلكم عليه، وهذا املناسب املعترب من الشارع إما مناسب مؤثر، وإما مناسب مالئـم علـ  
.ف يف التشريع بناء عليه كما قدمناحسب نوع اعتبار الشارع له، وال خال

و إلغائها، فهـذه  وأما املصاحل اليت اقتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي، ومل يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ومل يقم دليل منه على اعتبارها أ
زواج الذي ال يثبت بوثيقة رمسية ال تسمع الدعوى بـه عنـد   مثل املصلحة اليت اقتضت أن ال.تسمى املناسب املرسل أو بعبارة أخرى املصلحة املرسلة

ل اإلنكار، ومثل املصلحة اليت اقتضت أن عقد البيع الذي ال يسجل ال ينقل امللكية، فهـذه كلـها مصـاحل مل يشـرع الشـارع أحكامـا هلـا، ومل يـد        
.دليل منه على اعتبارها أو إلغاءها، فهي مصاحل مرسلة
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:أدلة من حيتجون هبا
ب مجهور علماء املسلمني إىل أن املصلحة املرسلة حجة شرعية يبين عليها تشـريع األحكـام، وأن الواقعـة الـيت ال حكـم فيهـا بـنص أو إمجـاع         ذه

قياس أو استحسان، يشرع فيها احلكم الذي تقتضيه املصلحة املطلقة، وال يتوقف تشريع احلكم بناء على هذه املصلحة على وجود شاهد مـن  

:ودليلهم على هذا أمران..بارهاالشرع باعت
أن مصاحل الناس تتجدد وال تتناهى، فلو مل تشرع األحكام ملا يتجدد من مصاحل الناس، وملا يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع علـى املصـاحل   :أوهلما

الــيت اعتربهــا الشــارع فقــط، لعطلــت كــثري مــن مصــاحل النــاس يف خمتلــف األزمنــة واألمكنــة، ووقــف التشــريع عــن مســايرة تطــورات النــاس         
. يتفق وما قصد بالتشريع من حتقيق مصاحل الناسومصاحلهم، وهذا ال

أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعني واألئمة اتهدين؛ يتبني أهنم شـرعوا أحكامـا كـثرية لتحقيـق مطلـق املصـلحة، ال لقيـام شـاهد         :وثانيهما

.باعتبارها
.مجع الصحف املفرقة اليت كان مدونا فيها القرآن ، وحارب مانعي الزكاة، واستخلف عمر بن اخلطابفأبو بكر-
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أمضى الطالق ثالثا بكلمة واحدة، ومنع سهم املؤلفة قلوهبم مـن الصـدقات، ووضـع اخلـراج، ودون الـدواوين، واختـذ السـجون،        وعمر-
.ووقف تنفيذ حد السرقة يف عام ااعة

.ملسلمني على مصحف واحد ونشره وحرق ما عداه، وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثهامجع اوعثمان-
.حرق الغالة من الشيعة الروافضوعلي-
.حجروا على املفيت املاجن، والطبيب اجلاهر، واملكاري املفلسواحلنفية-
.أباحوا حبس املتهم وتعزيره توصال إىل إقرارهواملالكية-
.بوا القصاص من اجلماعة إذا قتلوا الواحدأوجوالشافعية-

ى ومجيع هذه املصاحل اليت قصدوها مبا شرعوه من األحكام هي مصاحل مرسلة، وقد شرعوا بناء عليهـا ألهنـا مصـلحة، وألهنـا دليـل مـن الشـارع علـ        
ن الصحابة عملوا أمورا ملطلـق املصـلحة ال لتقـدم    إ":وهلذا قال القرايفإلغائها، وما وقفوا عن التشريع ملصلحة حتى يشهد شاهد شرعي باعتبارها، 

.شاهد باالعتبار السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفسـاد، وإن مل يضـعه الرسـول، وال نـزل بـه      ":وقال ابن عقيل"

"ال سياسة إال مبا نطق به الشرع، فقد غلط وغلّط الصحابة يف شريعتهم:وحي، ومن قال
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:وط االحتجاج هباشر

يـبين  من حيتجون باملصلحة املرسلة احتاطوا لالحتجاج هبا حتى ال تكون باب للتشـريع بـاهلوى والتشـهي، وهلـذا اشـرتطوا يف املصـلحة املرسـلة الـيت        
:عليه التشريع شروطا ثالثة

حلكـم يف الواقعـة جيلـب نفعـا أو يـدفع ضـررا، وأمـا        ، واملراد هبا أن يتحقق من أن تشريع اأن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة ومهية:أوهلا

سـلب  جمرد توهم أن التشريع جيلب نفعا، من غري موازنة بني ما جيلبه من ضرر فهذا بناء على مصـلحة ومهيـة، ومثـال هـذه املصـلحة الـيت تتـوهم يف        
.الزوج حق تطليق زوجته، وجعل حق التطليق للقاضي فقط يف مجيع احلاالت

، واملراد هبذا أن يتحقق من أن تشريع احلكـم يف الواقعـة جيلـب نفعـا ألكـرب عـدد مـن        مصلحة عامة وليست مصلحة شخصيةأن تكون:ثانيها

الناس، أو يدفع ضررا عنهم وليس ملصلحة فرد أو أفراد قالئل منهم، فال يشـرع احلكـم ألنـه حيقـق مصـلحة خاصـة بـأمري أو عظـيم، بصـرف          
.بد أن تكون ملنفعة مجهور الناسالنظر عن مجهور الناس ومصاحلهم، فال

فال يصح اعتبار املصـلحة الـيت تقتضـي مسـاواة االبـن والبنـت يف       :أن ال يعارض التشريع هلذه املصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو اإلمجاع:ثالثها

فقيـه األنـدلس، وتلميـذ اإلمـام مالـك بـن       اإلرث، ألن هذه مصلحة ملغاة ملعارضتها نص القرآن، وهلذا كانت فتوى حييى بن حييى الليثي املـالكي 
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وبنى أنس خاطئة؛ وذلك أن أحد ملوك األندلس أفطر عمدا يف رمضان، فأفتاه اإلمام حييى بأنه ال كفّارة إلفطاره إال أن يصوم شهرين متتابعني،
مثـل ذنبـه، وال يـردع هـذا امللـك إال هـذا، فأمـا        فتواه على أن املصلحة تقتضي هذا إذ إن املقصود من الكفارة زجر املذنب وردعه حتى ال يعـود إىل 

إعتاقه رقبة فهذا يسري عليه وال ردع فيه، فهذه الفتوى بينت على مصلحة ولكنها تعـارض نصـا، ألن الـنص صـريح يف أن كفـارة مـن أفطـر يف        

كينا، بـ              ال تفريـق بـني ملـك يفطـر وفقـري يفطـر،       رمضان عمدا إعتـاق رقبـة، فمـن مل جيـد فصـيام شـهرين متتـابعني، فمـن مل يسـتطع فإطعـام سـتني مـس
.فاملصلحة اليت اعتربها املفيت إللزام امللك بالتكفري بصيام شهرين مصلحة خاصة ليست مرسلة بل هي ملغاة

رب مـن  ومن هذا يتبني أن املصلحة، وبعبارة أخرى الوصـف املناسـب إذا دل شـاهد شـرعي علـى اعتبـاره بنـوع مـن أنـواع االعتبـار، فهـو املناسـب املعتـ             

رعي علـى  الشارع، وهو إما املناسب املؤثر أو املناسب املالئم، وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو املناسب امللغي، وإذا مل يـدل شـاهد شـ   
.اعتباره وال على إلغائه فهو املناسب املرسل وبعبارة أخرى املصلحة املرسلة

:أظهر شبه من ال حيتجون هبا
.سلمني إىل أن املصلحة املرسلة اليت مل يشهد شاهد شرعي باعتبارها وال بإلغائها ال يبين عليها تشريعذهب بعض علماء امل
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:ودليلهم أمران

أن الشريعة راعت كل مصاحل الناس بنصوصها ومبـا أرشـدت إليـه مـن القيـاس، والشـارع مل يـرتك النـاس سـدى، ومل يهمـل أيـة مصـلحة مـن غـري               :األول

يع هلـا، فـال مصـلحة إال وهلـا شـاهد مـن الشـارع باعتبارهـا، واملصـلحة الـيت ال شـاهد مـن الشـارع باعتبارهـا ليسـت يف احلقيقـة                 إرشاد إىل التشـر 
.مصلحة، وما هي إال مصلحة ومهية وال يصح بناء التشريع عليها

ألمراء ورجال اإلفتـاء، فـبعض هـؤالء قـد يغلـب علـيهم       أن التشريع بناء على مطلق املصلحة فيه فتح باب ألهواء ذوي األهواء، من الوالة وا:والثاني
.اب الشراهلوى والغرض فيتخيلون املفاسد مصاحل، واملصاحل أمور تقديرية ختتلف باختالف اآلراء والبيئات ففتح باب التشريع ملطلق املصلحة فتح ب

هــو تــرجيح بنــاء التشــريع علــى املصــلحة املرســلة، ألنــه إذا مل يفــتح هــذا البــاب مجــد التشــريع اإلســالمي، ووقــف عــن مســايرة األزمــان  :والظــاهر يل

إن كل جزئية من جزئيات مصاحل الناس، يف أي زمن ويف أي بيئـة قـد راعاهـا الشـارع، وشـرع بنصوصـه ومبادئـه العامـة مـا          :ومن قال.والبيئات
.ا، فقوله ال يؤيده الواقع، فإنه مما ال ريب فيه أن بعض املصاحل اليت جتد ال يظهر شاهد شرعي على اعتبارها ذاهتايشهد هلا ويالئمه

فيهـا الشـروط   ومن خاف من العبث والظلم واتباع اهلوى باسم املصلحة املطلقة، يدفع خوفه بأن املصلحة املطلقة ال يـبين عليهـا تشـريع إالّ إذا تـوافرت     
.الثالثة اليت بيناها، وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقة ال ختالف نصا شرعياً وال مبدأ شرعيًا
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فرطوا يف رعاية املصلحة املرسلة، فجعلوا الشريعة قاصرة ال تقـوم مبصـاحل العبـاد حمتاجـة إىل غريهـا، وسـدوا علـى        من املسلمني من":قال ابن القيم

".أنفسهم طرقا صحيحة من طرق احلق والعدل، ومنهم من أفرطوا فسوغوا من ينايف شرع ا وأحدثوا شراً طويال وفساداً عريضا
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العـرف:الدليل السابع

حكمه‐3أنواعه ‐2تعريفه ‐1
:تعريفه

فـالعرف  ال فـرق بـني العـرف والعـادة،     :ويف لسـان الشـرعيني  .العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، مـن قـول، أو فعـل، أو تـرك، ويسـمى العـادة      
طـالق الولـد علـى الـذكر دون األنثـى، وتعـارفهم       مثل تعـارفهم إ :والعرف القويل.مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من غري صيغة لفظية:العملي

والعرف يتكون من تعارف الناس على اختالف طبقـاهتم عامتـهم وخاصـتهم خبـالف اإلمجـاع فإنـه       .على أن ال يطلقوا لفظ اللحم على السمك
.يتكون من اتفاق اتهدين خاصة، وال دخل للعامة يف تكوينه

:أنواعه.2
.رف فاسدعرف صحيح، وع:العرف نوعان
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هو ما تعارفه الناس، وال خيالف دليل شرعيا وال حيل حمرماً وال يبطل واجبـاً، كتعـارف النـاس عقـد االستصـناع، وتعـارفهم       :فالعرف الصحيح

ىل تقسيم املهر إىل مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة ال تزف إىل زوجها إال إذا قبضت جـزءا مـن مهرهـا، وتعـارفهم أن مـا يقدمـه اخلاطـب إ       
.خطيبته من حلي وثياب هو هدية ال من املهر

هو ما تعارفه الناس ولكنه خيـالف الشـرع أو حيـل احملـرم أو يبطـل الواجـب، مثـل تعـارف النـاس كـثريا مـن املنكـرات يف             :وأما العرف الفاسد
.املوالد واملآمت، وتعارفهم أكل الربا وعقود املقامرة

:حكمه.3
فـه  أما العرف الصحيح فيجب مراعاته يف التشريع ويف القضاء، وعلى اتهد مراعاة يف تشريعه؛ وعلى القاضي مراعاته يف قضائه؛ ألن ما تعار
الناس وما ساروا عليه صار من حاجاهتم ومتفقا ومصاحلهم، فمـا دام ال خيـالف الشـرع وجبـت مراعاتـه، والشـارع راعـي الصـحيح مـن عـرف           

.تشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة يف الزواج واعترب العصبية يف الوالية واإلرثالعرب يف ال
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العادة شريعة حمكمة، والعرف يف الشرع لـه اعتبـار، واإلمـام مالـك بنـى كـثريا مـن أحكامـه علـى عمـل أهـل املدينـة، وأبـو              :وهلذا قال العلماء
تالف أعرافهم، والشافعي ملا هبط إىل مصر غري بعض األحكام الـيت كـان قـد ذهـب إليهـا      حنيفة وأصحابه اختلفوا يف أحكام بناء على اخ

.وهو يف بغداد، لتغري العرف، وهلذا له مذهبان قديم وجديد
تفـق الزوجـان   ، منها إذا اختلف املتداعيان وال بينة ألحدمها فالقول ملن يشهد له العرف، وإذا مل يويف فقه احلنفية أحكام كثرية مبنية على العرف

على املقدم واملؤخر من املهر فاحلكم هو العرف، زمن حلف ال يأكل حلما فأكل مسكا ال حينث بناء على العرف، واملنقول يصح وقفه إذا 
.جرى به العرف، والشرط يف العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف

"عابدين رسالة مساهاوقد ألَّف العالمة املرحوم ابن  "، ومـن العبـارات املشـهورة   "نشـر العـرف فيمـا بـين مـن األحكـام علـى العـرف        : املعـروف  :
"عرفا كاملشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص

ن العقـود  ألن يف مراعاتـه معارضـة دليـل شـرعي أو إبطـال حكـم شـرعي، فـإذا تعـارف النـاس عقـدا مـ            وأما العرف الفاسد فال جتـب مراعاتـه  
الفاسدة كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر، فال يكون هلـذا العـرف أثـر يف إباحـة هـذا العقـد، وهلـذا ال يعتـرب يف القـوانني الوضـعية عـرف            
حبيث خيالف الدستور أو النظام العام، وإمنا ينظر يف مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياهتم،
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إذا أبطل خيتل نظام حياهتم أو يناهلم حرج أو ضيق أوال؟ فـإن كـان مـن ضـرورياهتم أو حاجيـاهتم يبـاح ألن الضـرورات تبـيح احملظـورات،          

.وال من حاجياهتم حيكم ببطالنه وال عربة جلريان العرف بهمواحلاجات تنزل منزلتها يف هذا، وإن مل يكن من ضرورياهت
إنـه اخـتالف   :العرف تتغري بتغريه زمانا ومكانا، ألن الفرع يتغري بتغري أصله، وهلـذا يقـول الفقهـاء يف مثـل هـذا االخـتالف      واألحكام املبنية على

.عصر وزمان، ال اختالف حجة وبرهان
والعرف عند التحقيق ليس دليالشرعيوهو يف الغالب من مراعاة املصلحة املرسلة، وهو كما يراعـي يف تشـريع األحكـام يراعـي     :ا مستقال

وقد يرتك القياس بالعرف وهلذا صح عقد االستصناع، جلريان العـرف بـه وإن كـان قيـاس     .يف تفسري النصوص، فيخصص به العام، ويقيد به املطلق
.ال يصح ألنه عقد على معدوم
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ستصحاباال:الدليل الثامن 

حجيته‐2تعريفه ‐1
:تعريفه 

وهو احلكم على الشيء باحلال اليت كان عليهـا مـن قبـل، حتـى يقـوم دليـل       :ويف اصطالح األصولينياعتبار املصاحبة، :االستصحاب يف اللغة
.على تغري تلك احلال، أو هو جعل احلكم الذي كان ثابتا يف املاضي باقيا يف احلال حتى يقوم دليل على تغريه

على حكمه، حكم بإباحة هـذا العقـد   فإذا سئل اتهد عن حكم عقد أو تصرف، ومل جيد نصا يف القرآن أو السنة وال دليال شرعيا يطلق 
الشيء علـى  أو التصرف بناء على أن األصل يف األشياء اإلباحة، وهي احلال اليت خلق ا عليها ما يف األرض مجيعه، فما مل يقم دليل على تغريها ف

.إباحته األصلية
ل من األعمال ومل جيد دليال شـرعيا علـى حكمـه، حكـم     وإذا سئل اتهد عن حكم حيوان أو مجاد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عم

.بإباحته، ألن اإلباحة هي األصل ومل يقم دليل على تغريه
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58هو الَّذي خلَق َلكُم مـا فـي األَرضِ جميعـاً   :ألن ا قال يف كتابه الكريموإمنا كان األصل يف األشياء اإلباحة،
، وصـرح يف  

اس ما يف السموات وما يف األرض، وال يكون مـا يف األرض خملوقـا للنـاس ومسـخراً هلـم إال إذا كـان مباحـا هلـم،         عدة آيات بأنه سخر للن
.ألنه لو كان حمظورا عليهم ما كان هلم

:حجيته
كـم علـى   إنـه آخـر مـدار الفتـوى وهـو احل     :االستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه اتهد ملعرفة حكم ما عرض لـه وهلـذا قـال األصـوليون    

وهــذا طريــق يف االســتدالل قــد فطــر عليــه النــاس وســاروا عليــه يف مجيــع تصــرفاهتم       .الشــيء مبــا كــان ثابتــا لــه مــادام مل يـقـم دليــل يغــريه     

فمن عرف إنساناً حياً حكم حبياته وبين تصرفاته على هذه احلياة، حتى يقوم الدليل علـى وفاتـه، ومـن عـرف فالنـة زوجـة فـالن        .وأحكامهم

وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقـوم الـدليل علـى عدمـه، ومـن علـم       .وجية ما دام مل يقم له دليل على انتهائهاشهد بالز
.عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده
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واحلل الثابت للزوجية بعقد الزواج يعتـرب  .وقد درج على هذا القضاء، فامللك الثابت ألي إنسان بسبب من أسباب امللك يعترب قائما حتى يثبت ما يزيله

والذمـة الربيئـة مـن شـغلها بـدين أو التـزام تعتـرب        .والذمة املشغولة بدين أو بأي التزام تعترب مشغولة به حتى يثبت مـا خيليهـا منـه   .قائما حتى يثبت ما يزيله

.هواألصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغري.بريئة حتى يثبت ما يشغلها
"من الئحة ترتيب احملـاكم الشـرعية ونصـها   )180(وعلى هذا االستصحاب بنيت املادة  تكفـي الشـهادة بالـدين وإن مل يصـرح ببقائـه يف ذمـة       :
"منها ونصها)181(، واملادة "املدين، وكذا الشهادة بالعني "تكفي الشهادة بالوصية أو اإليصاء وإن مل يصرح بإصرار املوصي إىل وقت الوفاة:

:وعلى االستصحاب بنيت املبادئ الشرعية اآلتية
.األصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغريه-
.األصل يف األشياء اإلباحة-
.ما ثبت باليقني ال يزول بالشك-
.األصل يف اإلنسان الرباءة-
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و الــدليل الــذي ثبــت بــه احلـكـم الســابق، ومــا     ألن الــدليل يف احلقيقــة هــ واحلــق أن عــد االستصــحاب نفســه دلــيال علــى احلـكـم فيــه جتــوز،     

.االستصحاب إال استبقاء داللة هذا الدليل على حكمه
وقد قرر علماء احلنفية أن االستصحاب حجة للدفع ال لإلثبات، مرادهم هبذا أنه حجة على بقاء ما كـان علـى مـا كـان، ودفـع مـا خيالفـه حتـى         

يقوم دليل  يثبت هذا الذي خيالفه، وليس حجة إلثبات أمر غـري ثابـت، ويوضـح هـذا مـا قـرروه يف املفقـود وهـو الغائـب الـذي ال يـدري مكانـه وال            

حياته وال وفاته، فهذا املفقود حيكم بأنه باستصحاب احلال اليت عـرف هبـا حتـى يقـوم دليـل علـى وفاتـه، وهـذا االستصـحاب الـذي دل علـى            تعلم 

حياتــه حجــة تــدفع هبــا دعــوى وفاتــه واإلرث منــه وفســخ إجارتــه، وطــالق زوجتــه، ولكنــه لــيس حجــة إلثبــات إرثــه مــن غــريه ألن حياتــه الثابتــة    
.عتبارية ال حقيقةباالستصحاب حياة ا



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

116
شرع من قبلنا:الدليل التاسع 

إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من األحكام الشرعية، اليت شرعها ا ملـن سـبقنا مـن األمـم، علـى ألسـنة رسـلهم ونـص علـى أهنـا           

يـا أَيهـا   :مكتوبة علينا، كما كانت مكتوبة عليهم، فال خالف يف أهنا شرع لنا وقانون واجب اتّباعه، بتقرير شرعنا هلـا، كقولـه تعـاىل   
59ن آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُمالَّذي

.
وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه األحكام، وقام الدليل الشرعي على نسخة ورفعه عنا، فال خالف يف أنه لـيس  

شـريعة موسـى مـن أن العاصـي ال يكفّـر ذنبـه إال أن يقتـل نفسـه، ومـن أن الثـوب إذا أصـابته            شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا، مثل مـا كـان يف  
.جناسة ال يطره إال قطع ما أصيب منه، وغري ذلك من األحكام اليت كانت إصراً محله الذين من قبلنا ورفعه ا عنا

، ومل يرد يف شـرعنا مـا يـدل علـى أنـه مكتـوب علينـا كمـا كتـب          هو ما قصه علينا ا أو رسوله من أحكام الشرائع السابقةوموضع اخلالف

مـن أَجـلِ ذَلـك كَتَبنـا علَـى بنـي إِسـرائيلَ أَنَّـه مـن قَتَـلَ نَفْسـاً بِغَيـرِ نَْفـسٍ أَو فَسـاد فـي األَرضِ                :عليهم، أو أنه مرفـوع عنـا ومنسـوخ، كقولـه تعـاىل     
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مج اسا قَتَلَ النيعًاَفكَأَنَّم60،وقوله:بِاألُذُنِ و األُذُنو بِاألَنف األَنفنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن ا أَنيهف هِملَيا عنكَتَبو وحرالْجو نبِالس نالس
اصصق61

.
ا اتّباعه وتطبيقه، مادام قد قص علينا ومل يرد يف شرعنا ما ينسخه، ألنه أن يكون شرعاً لنا وعلين:فقال مجهور احلنفية وبعض املالكية والشافعية

وهلـذا اسـتدل   .من األحكام اإلهلية اليت شرعها ا على ألسنة رسله، وقصه علينـا ومل يـدل الـدليل علـى نسـخها، فيجـب علـى املكلفـني اتّباعهـا         
62النفْس بِالنفِْس:ه تعاىلاحلنفية على قتل املسلم بالذمي وقتل الرجل باملرأة بإطالق قول

.
.إنه ال يكون شرعاً لنا ألن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة، إال إذا ورد يف شرعنا ما يقرره:وقال بعض العلماء

سابقا بدون نص علـى  ، ألن شريعتنا إمنا نسخت من الشرائع السابقة ما خيالفها فقط، وألن قص القرآن علينا حكماً شرعيا واحلق هو املذهب األول
واإلجنيل، فمـا  نسخه هو تشريع لنا ضمناً، ألنه حكم إهلي بلغه الرسول إلينا ومل يدل دليل على رفعه عنا، وألن القرآن مصدق ملا بني يديه من التوراة 

.مل ينسخ حكما يف أحدمها فهو مقرر له
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مذهب الصحابي:الدليل العاشر 

ســلمني والتشــريع ـهلـم مجاعــة مــن الصــحابة، عرفــوا بالفقــه والعـلـم طــول مالزمــة الرســول وفـهـم القــرآن    ، تصــدى إلفتــاء املبعــد وفــاة الرســول 

مـن  وأحكامه، وقد صدرت عنهم عدة فتاوى يف وقائع خمتلفة، وعين بعض الـرواة مـن التـابعني وتـابعي التـابعني بروايتـها وتدوينـها، حتـى أن منـهم          
ى من املصادر التشريعية امللحقة بالنصـوص حبيـث أن اتهـد جيـب عليـه أن يرجـع إليهـا قبـل أن يلجـأ إىل          كان يدوهنا من سنن الرسول، فهل هذه الفتاو

القياس؟ أو هي جمرد آراء إفرادية اجتهادية ليست حجة على املسلمني؟ 
، ألنـه البـد أن يكـون    ى املسـلمني أنه ال خالف يف أن قول الصحابي فيما ال يدرك بالرأي والعقد يكون حجة علـ :وخالصة القول يف هذا املوضوع

"قاله عن مساع من الرسول، كقول عائشة رضي ا عنها ، فمثـل هـذا   "ال ميكث احلمل يف بطن أمه أكثر من سنتني قدر ما يتحول ظل املغـزل :
.الصحابيليس جماال لالجتهاد والرأي، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول، وهو من السنة وإن كان يف ظاهر األمر من قول 

، ألن اتفاقهم على حكم واقعـة مـع قـرب    وال خالف أيضا يف أن قول الصحابي، الذي مل يعرف له خمالف من الصحابة يكون حجة على املسلمني

عهدهم بالرسول، وعلمهم بأسرار التشـريع واخـتالفهم يف وقـائع كـثرية غريهـا دليـل علـى اسـتنادهم إىل دليـل قـاطع، وهـذا ملـا اتفقـوا علـى               

.يث اجلدات السدس كان حكما واجبا اتّباعه، ومل يعرف فيه خالف بني املسلمنيتور
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.وإمنا اخلالف يف قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده، ومل تتفق عليه كلمة الصحابة
شئت، ثم ال أخرج عـن قـوهلم   إذا مل أجد يف كتاب ا وال سنة رسوله، أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من:فقال أبو حنيفة ومن وافقوه

فاإلمام أبو حنيفة ال يرى رأي واحد معني منهم حجة، فله أن يأخذ برأي من شاء منهم، ولكنه ال يسوغ خمالفة آرائهـم مجيعـا، فهـو ال    .إىل غريه

خـتالف الصـحابة يف حكـم    ولعـل مـن وجهتـه أن ا   .يسوغ يف القياس يف الواقعة ما دام للصحابة يف حكم الواقعة فيهـا بـأي قـول مـن أقـواهلم     

خـروج عـن   الواقعة إىل قولني إمجاع منهم علـى أنـه ال ثالـث، واخـتالفهم إىل ثالثـة أقـوال إمجـاع منـهم علـى أنـه ال رابـع، فـاخلروج مـن أقـواهلم مجيعـا                
.إمجاعهم

جتهاد يف االستنباط رأى آخر، ألهنا أنه ال يرى رأي واحد معني منهم حجة، ويسوغ خمالفة آرائهم مجيعا، واالوظاهر كالم اإلمام الشافعي

ل جمموعــة آراء اجتهاديــة فرديــة لغــري معصــومني، وكمــا جــاز للصــحابي أن خيــالف الصــحابي جيــوز ملــن بعــدمها مــن اتهــدين أن خيالفهمــا، وهلــذا قــا 
لعلم ال خيتلفـون فيـه، أو قيـاس علـى بعـض      ال جيوز احلكم أو اإلفتاء إال من جهة خرب الزم، وذلك الكتابة أو السنة، أو ما قاله أهل ا"الشافعي 

".هذا 


