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القسم الرابع
يف القواعد األصولية التشريعية

استقراء األحكام الشرعية، ومن استقراء عللها وحكمها التشـريعية، ومـن   هذه القواعد التشريعية استمدها علماء أصول الفقه اإلسالمي من 

النصوص اليت قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولً تشريعية كلية، وكما جتب مراعاهتا يف استنباط األحكام مـن النصـوص جتـب مراعاهتـا     
:ىل حتقيق مصاحل الناس والعدل بينهميف استنباط األحكام فيما ال نص فيه، ليكون التشريع حمققاً ما قصد به موصال إ
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يف املقصد العام من التشريع:القاعدة األوىل

واملقصد العام للشارع من تشريعه األحكام ((
.هو حتقيق مصاحل الناس بكفالة ضرورياهتم، وتوفري حاجياهتم وحتسينياهتم
.مصاحل الناسفكل حكم شرعي ما قصد به إال واحد من هذه الثالثة اليت تتكون منها

وال يراعى حتسيين إذا كان يف مراعاته إخالل حباجي، وال يراعى حاجي وحتسيين إذا كان يف مراعاة أحدمها إخالل 

)).بضروري

هذه القاعدة األوىل بينت املقصد العام للشارع من تشريع األحكام الشرعية، سواء أكانت تكليفية أم وضعية، وبينت مراتب األحكـام  

ار مقاصدها، ومعرفة املقصد العام للشارع من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمهـا، وتطبيقهـا علـى الوقـائع واسـتنباط      باعتب
.احلكم فيما ال نص فيه
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الشـارع، ألن بعـض   ألن داللة األلفاظ والعبارات على املعاني، قد حتتمل عدة وجـوه، والـذي يـرجح واحـداً مـن هـذه الوجـوه هـو الوقـوف علـى مقصـد           

ألن كثرياً من الوقائع اليت .النصوص قد تتعارض ظواهرها، والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع
.قولهحتدث رمبا ال تتناوهلا عبارات النصوص، ومتس احلاجة إىل معرفة أحكامها بأي دليل من األدلة الشرعية بنصوصه وروحه ومع

وكذلك نصوص األحكام التشريعية ال تفهم على وجهها الصحيح إال إذا عرف املقصد العام للشارع من تشريع األحكام، وعرفت الوقائع 
.اجلزئية اليت من أجلها نزلت األحكام القرآنية، أو وردت السنة القولية أو الفعلية

عدة األصولية األوىل وأما الوقائع اجلزئية اليت شرعت هلا األحكام فهي مبينة يف كتـب  فاملقصد العام للشارع من التشريع هو املبني يف هذه القا
.التفسري وأسباب النزول وصحاح السنة

أن املقصد العام للشارع من تشريع األحكام هو حتقيق مصاحل الناس يف هذه احلياة، جبلب النفع هلم ودفع الضرر عنـهم،  :ومنطوق هذه القاعدة
اس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية هلم، وأمور حاجية وأمور حتسينية، فإذا توافرت هلم ضـرورياهتم وحاجيـاهتم   ألن مصاحل الن

والشــارع اإلســالمي شــرع أحكامــاً يف خمتلــف أبــواب أعمــال اإلنســان لتحقيــق أمهــات الضــروريات      .وحتســيناهتم فقــد حتققــت مصــاحلهم  
وما أمهل ضروريا وال حاجيا وال حتسـينيا مـن غـري أن يشـرع حكمـاً لتحقيقـه وحفظـه، ومـا شـرع          واحلاجيات والتحسينات لألفراد واجلماعات،
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ا حكماً إال إلجياد وحفظ واحد من هذه الثالثة، فهو ما شرع حكماً إال لتحقيق مصاحل الناس ومـا أمهـل مصـلحة اقتضـاها حـال النـاس مل يشـرع هلـ        

.حكمًا
فهو احلس واملشـاهدة، ألن كـل فـرد أو جمتمـع تتكـون مصـلحته مـن أمـور ضـرورية          :هذه األنواع الثالثةأما الربهان على أن مصاحل الناس ال تعدو

كنى اإلنسـان مـأوى يقيـه حـر الشـمس وزمهريـر الـربد ولـو مغـارة يف جبـل،            الضروري:مثالوأمور حاجية وأمور كمالية،  أن واحلـاجي لـس
أن جيمل ويؤثث وتوفر فيه وسائل الراحة، فإذا والتحسيينيكون املسكن مما تسهل فيه السكنى بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب احلاجة، 

توافر له ذلك فقد حتققت مصلحته يف سكناه، وهكذا طعام اإلنسان ولباسه وكل شأن مـن شـئون حياتـه، تتحقـق مصـلحته فيـه بتـوافر هـذه         
ومثل الفرد واتمع، فإذا توافر ألفـراده مـا يكفـل إجيـاد وحفـظ ضـرورياهتم وحاجيتـهم وحتسـيناهتم، فقـد حتقـق هلـم مـا             .لثالثة لهاألنواع ا

.يكفل مصاحلهم
اسـتقراء األحكـام الشـرعية    :أما الربهان علـى أن كـل حكـم يف اإلسـالم إمنـا شـرع إلجيـاد واحـد مـن هـذه األمـور الثالثـة وحفظـه فهـو              

.زئية يف خمتلف الوقائع واألبواب، واستقراء العلل واحلكم التشريعية اليت قرهنا الشارع بكثري من األحكامالكلية واجل
.وقبل أن نعرض أمثلة من هذا االستقراء نبني املراد شرعاً بالضروري واحلاجي والتحسيين
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ا فقد اختل نظام حياهتم، ومل تستقم مصـاحلهم، وعمـت فـيهم    فهو ما تقوم عليه حياة الناس والبد منه الستقامة مصاحلهم، وإذ:فأما الضروري
.الفوضى، واملفاسد

:واألمور الضرورية للناس هبذا املعنى ترجع إىل حفظ مخسة أشياء
.فحظ كل واحد منهما ضروري للناسالدين والنفس، والعقل، والعرض، واملال،

واحتمال مشتاق التكليـف، وأعبـاء احليـاة، وإذا فقـد ال خيتـل نظـام حيـاهتم وال تعـم         فهو ما حتتاج إليه الناس لليسر والسعة،:وأما األمر احلاجي
.فيهم الفوضى، كما إذا فقد الضروري، ولكن يناهلم احلرج والضيق

التبادل للناس هبذا املعنى ترجع إىل رفع احلرج عنهم، والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف، وتيسر هلم طرق التعامل وواألمور احلاجية
.وسبل العيش
فهو ما تقتضيه املروءة واآلداب وسري األمور على أقدام منهاج، وإذا فقد ال ختتل حياة الناس كمـا إذا فقـد األمـر الضـروري، وال     :وأما التحسيين

.مةيناهلم حرج، كما إذا فقد هذا األمر احلاجي، ولكن تكون حياهتم مستنكرة يف تقدير العقول الراجحة والفطر السلي
.للناس هبذا املعنى ترجع إىل مكارم األخالق وحماسن العادات وكل ما يقصد به سري الناس يف حياهتم على أحسن منهاجواألمور التحسينية
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ما الذي شرعه اإلسالم لألمور الضرورية للناس؟
وقـد شـرع اإلسـالم لكـل واحـد مـن هـذه        والعرض،واملال،الدين، والنفس، والعقل، :األمور الضرورية للناس كما قدمنا ترجع إىل مخسة أشاء

.اخلمسة أحكاماً تكفل إجياده وتكوينه، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته، وهبذين النوعني من األحكام حقق للناس ضرورياهتم
وقـد  .م، وعالقـاهتم بعضـهم بـبعض   هو جموع العقائد والعبادات واألحكام والقوانني اليت شـرعها ا سـبحانه لتنظـيم عالقـة النـاس بـرهب      فالدين

شـهادة أن ال الـه إال ا، وأن حممـداً رسـول     :إجياب اإلميان وأحكام القواعد اخلمس اليت بين عليها اإلسـالم، وهـي  :شرع اإلسالم إلجياده وإقامته

يت قصـد الشـارع بتشـريعها، إقامـة الـدين و      ا، وإيقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيـت، وسـائر العقائـد، وأصـول العبـادات، الـ      

ائمني هبـا، ومـن   وتثبيته يف القلوب باتباع األحكام اليت ال يصلح الناس إال هبا، وأوجب الدعوة إليـه، وتـأمني الـدعوة إليـه مـن االعتـداء عليهـا وعلـى القـ         
.وضع عقبات يف سبيلها

هاد، حملاربة من يقـف عقبـة يف سـبيل الـدعوة غليـه، ومـن يفـنت متـديناً لريجـع عـن           أحكام اجل:وشرع حلفظه وكفالة بقائه ومحايته من العدوان عليه

الـذي  دينه، وعقوبة من يرتد عن دينه، وعقوبة من يبتدع و حيدث يف الدين ما ليس منه، أو حيرف أحكامه عن مواضعها، واحلجـر علـى املفـيت املـاجن    
.حيل احملرم
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:النفس

.لد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاءالزواج للتواشرع اإلسالم إلجيادها
إجياب تناول ما يقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وإجياب القصاص والدية والكفارة على وشرع حلفظها وكفالة حياهتا،

.من يعتدي عليها، وحتريم اإللقاء هبا إىل التهلكة، وإجياب دفع الضرر عنها
.حتريم اخلمر وكل مسكر، وعقاب من يشرتيها أو يتناول أي خمدروشرع حلفظ العقل
.حد الزاني والزانية وحد القاذفوشرع حلفظ العرض

.إجياب السعي للرزق وإباحة املعامالت واملبادالت والتجارة واملضاربة:شرع اإلسالم لتحصيله وكسبه
ريم الغش واخليانة وأكل أموال الناس بالباطل، وإتالف مـال الغـري، وتضـمني    حتريم السرقة، وحد السارق والسارقة، وحت:وشرع حلفظه ومحايته

.من يتلف مال غريه، واحلجر على السفيه وذي الغفلة، ودفع الضرر وحتريم الربا
.وكفل حفظ الضروريات كلها بأن أباح احملظورات للضرورات
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واملعامالت والعقوبات تقصد إىل كفالة ما هو ضروري للناس بإجياده وحبفظـه  فمن هذا يتبني أن اإلسالم شرع أحكاماً يف خمتلف أبواب العبادات
.ومحايته

وقَـاتلُوهم حتَّـى الَ   ?:وقد دل على هذا القصد مبا قرنه ببعض هذه األحكام من العلـل واحلكـم التشـريعية، كقولـه تعـاىل يف إجيـاب اجلهـاد       
لّهل ينالد كُونيةٌ وتْنف وقوله يف إجياب القصاص1?َتكُون ،:?اةياصِ حصي الْقف َلكُمـاسِ   ?:، وقوله سبحانه2?والِ النـوأَم نتَْأكُلُواْ فَرِيقاً مل

((يف تعليل النهي عن بيع التمر قبل أن يبدو صالحه، وقول الرسول 3?بِاإلِثِْم  غـري  ، إىل))أرأيت إذا منع ا الثمر مب يأخذ أحدكم مال أخيـه :
.ذلك من العلل اليت تدل على قصد الشارع محاية الدين واألنفس واألموال وكل ما هو ضروري للناس

ما الذي شرعه اإلسالم لألمور احلاجية للناس؟
دالت، كما قدمنا ترجع إىل ما يرفع احلرج عنهم، وخيفف عليهم أعباء التكليف، وييسر هلم طرق املعامالت واملبـا األمور احلاجية للناس،

.وقد شرع اإلسالم يف خمتلف أبواب العبادات واملعامالت والعقوبات مجلة أحكام املقصود هبا رفع احلرج، واليسر بالناس
1

]193:البقرة[
2

]179:البقرة[
3

]188:البقرة[
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شرع الرخص ترفيهاً وختفيفاً عن املكلفني إذا كان يف العزميـة مشـقة علـيهم، فأبـاح الفطـر يف رمضـان ملـن كـان مريضـاً أو          ففي العبادات،

الة الرباعية للمسافر، ولصالة قاعداً ملن عجز عن القيام، وأباح التيمم ملن مل جيد املاء، والصالة يف السفينة ولو كان االجتـاه  على سفر، وقصر الص
.لغري القبلة، وغري ذلك من الرخص اليت شرعت لرفع احلرج عن الناس يف عباداهتم

يها حاجـات النـاس، كـأنواع البيـوع واإلجيـارات والشـركات واملضـاربات        شرع كثرياً من أنواع العقود والتصرفات الـيت تقتضـ  ويف املعامالت،

ك ورخص يف عقود ال تنطبق على القياس، وعلى القواعد العامة يف العقود، كالسلم وبيع الوفاء واالستصناع، واملزارعـة، واملسـاقاة، وغـري ذلـ    
جيـة عنـد احلاجـة، وأحـل الصـيد وميتـة البحـر والطيبـات مـن          وشـرع الطـالق للخـالص مـن الزو    .مما جرى عليه عـرف النـاس ودعـت إليـه حاجتـهم     

.الرزق، وجعل احلاجات مثل الضروريات يف إباحة احملظورات
.جعل الدية على العاقلة ختفيضاً عن القاتل خطأ، ودرأ احلدود بالشبهات، وجعل لويل املقتول حق العفو عن القصاص من القاتلويف العقوبات
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مـا يرِيـد اللّـه    ?:وقد دل على ما قصده هبذه األحكام من التخفيف ورفع احلرج مبا قرنه ببعضها من العلل واحلكم التشـريعية، وكقولـه تعـاىل   

ُكـم الْيسـر والَ يرِيـد     يرِيـ ?:وقولـه تعـاىل  ، 5?وما جعلَ علَيكُم في الدينِ مـن حـرجٍ  ?:وقوله سبحانه، 4?ليجعلَ علَيكُم من حرٍج د اللّـه ِب
رسالْع يفًا?:وقوله،6?ِبكُمضَع اناإلِنس قلخو نكُمع خَفِّفأَن ي اللّه رِيدوقول الرسول 7?ي ،)) )).بعثت باحلنيفة السمحة:

ما الذي شرعه اإلسالم لألمور التحسينية للناس؟
وقـد شـرع   .ـ كما قدمنا ـ ترجع إىل كل ما حيمل حاهلم وجيعلها على وفاق مـا تقتضـيه املـروءة ومكـارم األخـالق      األمور التحسينية للناس

إىل اإلسالم يف خمتلف أبواب العبادات واملعامالت والعقوبات أحكاماً تقصد إىل هذا التحسني والتجميل وتعود الناس أحسن العادات، وترشـدهم  
.أحسن املناهج وأقومها

4
]6:املائدة[

5
]78:احلج[

6
]185:البقرة[

7
]28:النساء[
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ونـدب إىل أخـذ الزينـة عنـد     .شرع الطهارة للبدن، والثوب، واملكان، وسرت العورة، واالحرتاز عن النجاسات، واالستنزاه من البوللعباداتففي ا

كل مسجد، وإىل التطوع بالصدقة والصالة والصـيام، ويف كـل عبـادة شـرع مـع أركاهنـا وشـروطها آدابـاً هلـا، ترجـع إىل تعويـد النـاس أحسـن              

.العادات
حرم الغش والتدليس والتغرير واإلسراف والتقتري، وحرم التعامل يف كل جنس وضار، وهنى عـن بيـع اإلنسـان علـى بيـع أخيـه،        املعامالتويف

.وعن تلقي الركبان، وعن التسعري، وغري ذلك مما جيعل معامالت الناس على أحسن منهاج
.ء، وهنى عن املثلة والغدر، وقتل األعزل، وإحراق ميت أو حيحيرم يف اجلهاد قتل الرهبان والصبيان والنساويف العقوبات،

وقد دل سبحانه على قصده هذا التحسني .قرر اإلسالم ما يهذب الفرد واتمع ويسري بالناس يف أقوم السبلويف أبواب األخالق وأمهات الفضائل،
، وقـول لرسـول   8?ن يرِيد ليطَهركُم وليتم نعمتَـه علَـيكُم  َلَـك?:والتجميل بالعلل واحلكم اليت قرهنا ببعض أحكامه، كقوله تعاىل

)) ((، وقوله عليه الصالة والسالم))وإمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: )).إن ا طيب ال قبل إال طيبا:

8
]6:املائدة[
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لشــارع اإلســالمي مــا قصــد مــن تشــريعه    فاســتقراء األحكــام الشــرعية والعلــل واحلـكـم الشــرعية يف خمتلــف األبــواب والوقــائع ينــتج أن ا     

.األحكام إال حفظ ضروريات الناس وحاجيتهم وحتسينياهتم، وهذه هي مصاحلهم
يف إثبات هذا مبا ال مزيد عليه، وبعـد أن أتـى بأمثلـة عديـدة مـن      ))املوافقات((يف أول اجلزء الثاني من كتابوقد أفاض اإلمام أبو إسحاق الشاطيب

ريعها تدل على أن كل حكم شرعي، إمنـا قصـد بتشـريعه حفـظ واحـد مـن هـذه الثالثـة الـيت تتكـون منـها            أحكام الشريعة وحكم تش

إن الظواهر، والعمومات، واملطلقات، واملقيدات، واجلزئيات اخلاصة يف أعيان خمتلفـة ووقـائع خمتلفـة يف كـل بـاب مـن       ((:قال ما نصهمصاحل الناس، 
)).كل أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه، ويؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثالث اليت هي أسس مصاحل الناس

من حفظ هذه األنواع الثالثـة علـى أمت وجـه، أن شـرع مـع األحكـام الـيت حتفـظ كـل نـوع منـها            وقد اقتضت حكمة الشارع اإلسالمي وما أراده 
.أحكاماً تعترب مكملة هلا يف حتقيق هذه املقاصد

ملــا شــرع إجيــاب الصــالة حلفــظ الــدين، شــرع أداءهــا مجاعــة وإعالهنــا بــاألذان، لتكــون إقامــة الــدين وحفظــه أمت بإظهــار شــعائره  ففــي الضــروريات
.ماع عليهاواالجت
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حلفظ النفوس، شرع التماثل فيه ليؤدي إىل الغرض منه من غري أن يـثري العـداوة والبغضـاء، ألن قتـل القاتـل بصـورة أفظـع ممـا قـد يـؤدي           وملا أوجب القصاص
.على سفك الدماء وإىل نقيض املقصود من القصاص

.حرم اخللوة باألجنبية سداً للذريعةوملا حرم الزنا حلفظ العرض
.حرم القليل منه ولو مل يسكرا حرم اخلمر حفظاً للعقلومل

وجعل كل ما ال يتم الواجب إال به واجباً، وكل ما يؤدي إىل احملظور وحمظوراً، وحذر من كـثري مـن املباحـات وقيـد كـثرياً مـن املطلقـات،        

توالـد والتناسـل، اشـرتط الكفـاءة بـني الـزوجني       وملـا شـرع الـزواج لل   .وخصص كثرياً من املطلقات، وخصص كثري من العمومات سداً للـذرائع  

تكميال للوفاق وحسـن املعاشـرة، فاألحكـام الـيت شـرعها حلفـظ الضـروريات كملـها بتشـريع أحكـام حتقـق هـذا املقصـد علـى أكمـل                

.وجوهه
الة وبيع املعدوم، وبيان ما يصح من بيوع وإجيارات وشركات ومضاربات، كملها بالنهي عن الغرر واجلهويف احلاجيات ملا شرع أنواع املعامالت

.اداقرتان العقد به من شروط و ما ال يصح، وغري ذلك مما يقصد به أن تكون املعامالت فيها سر حاجة الناس من غري أن تثري اخلصومات واألحق
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حيى ال يعتاد املكلف إبطال عمله الذي ملا شرط ندب فيها عدة أشياء تكلمها، وملا ندب إىل التطوع جعل الشروع فيه موجباً له، ويف التحسينيات
.شرع فيه قبل أن يتمه، وملا ندب إىل اإلنفاق ندب أن يكون اإلنفاق من طيب الكسب

حفـظ ضـروري للنـاس، أو حـاجي هلـم، أو      :فمن حقق النظر يف أحكام الشريعة اإلسالمية، يتبني أن املقصود من كـل حكـم شـرع فيهـا    

.منهاحتسيين، أو مكمل ملا حيفظ واحداً 
:ترتيب األحكام الشرعية حبسب املقصود منها

وشـيوع  مما قدمنا يف بيان املراد من الضروري واحلاجي والتحسيين يتبني أن الضروريات أهم هذه املقاصد ألهنا علـى فقـدها اخـتالل نظـام احليـاة،      
ناس يف احلرج والعسر، واحتمال املشقات اليت قد تنوء هبـم،  وتليها احلاجيات، ألنه يرتتب على فقدها وقوع ال.الفوضى بني الناس و ضياع مصاحلهم

تضـى  وتليها التحسينيات، ألنه ال يرتتب على فقدها اختالل نظام احلياة وال وقوع الناس يف احلرج، ولكن يرتتب على فقـدها خـروج النـاس علـى مق    
.الكمال اإلنساني واملروءة وما تستحسنه العقول السليمة
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الشرعية اليت شرعت حلفظ الضروريات أهم األحكـام وأحقهـا باملراعـاة، وتليهـا األحكـام الـيت شـرعت لتـوفري         فاألحكام :وعلى هذا

احلاجيــات، ـثـم األحكــام الــيت شــرعت للتحســني والتجميــل، وتعتــرب األحكــام الــيت شــرعت للتحســينيات كاملكملــة الــيت شــرعت           

.شرعت حلفظ الضرورياتوتعترب األحكام اليت شرعت للحاجيات كاملكملة لليت.للحاجيات
ألن املكمـل ال يراعـى إذا كـان يف مراعاتـه     فال يراعـى حكـم حتسـيين إذا كـان يف مراعاتـه إخـالل حبكـم ضـروري أو حـاجي،         

وأبـيح  .خالل مبا هو مكمل له، ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا عالج أو عملية جراحية، ألن سـرت العـورة حتسـيين، والعـالج ضـروري     ’
وكـذلك أبـيح بيـع    .النجس إذا كان دواء أو اضطر إليه، ألن االحرتاز عـن النجاسـات حتسـيين، واملـداواة ودفـع الضـروريات ضـروري       تناول 

.املعدوم يف السلم واالستصناع، واغتفرت اجلهالة يف املزرعة واملساقاة وبيع الغائب، ألن حاجة الناس قضت بأن تراعى هذه التحسينات
وهلذا جتب الفرائض والواجبات على املكلفني الـذين ليسـوا يف   ذا كان يف مراعاته إخالل حبكم ضروري،وال يراعى حكم حاجي إ

حال تبيح الرخصة وإن شق عليهم ما كلفوا به، وإذ كل تكليف فيه إلزام مبا فيه كلفة ومشقة، فلو روعي أن ال تنـال املكلـف أيـة مشـقة     
قوبات وغريها، لن كل ما أمر به املكلف أو هنى عنـه حلفـظ الضـروريات ال خيلـو امتثالـه      ألمهلت عدة من األحكام الضرورية من عبادات وع

.من مشقة عليه، ولكن  احتملت هذه املشقة يف سبيل حفظ الضروريات للمكلفني
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بضـروري  وأما األحكام الضرورية فتجب مراعاهتا، وال جيوز اإلخالل حبكم منها إال إذا كانت مراعـاة ضـروري تـؤدي إىل اإلخـالل     

وهلذا أوجب اجلهاد حفظاً للدين وإن كان فيه تضحية النفس، ألن حفظ الدين أهم من حفظ الـنفس، وأبـيح شـرب اخلمـر إذا أكـره      .أهم منه
وإذا أكره على إتالف مال غريه، أبيح .على شرهبا بإتالف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها يف ظمأ شديد، ألن حفظ النفس أهم من حفظ العقل

.فهذه األحكام فيها إمهال حكم ضروري مراعاة حلكم ضروري أهم منه.ه أن يقي نفسه اهلالك بإتالف مال غريهل
فقــد ثبــت بالربهــان أن مقاصــد الشــارع ممــا شــرعه مــن األحكــام، ال تعــدو حفــظ واحــد مــن الثالثــة أو مــا يكملــه، وأن هــذه املقاصــد مرتبــة يف  

.بت األحكام اليت شرعت لتحقيقهامراعاهتا حسب أمهيتها، وعلى ترتيبها رت
ل وعلى هذه القاعدة األصولية التشريعية األوىل، وضعت املبادئ الشرعية اخلاصة بدفع الضرر، واملبادئ الشرعية اخلاصة برفع احلرج، وعن كـ 

.مبدأ من هذه املبادئ تفرغت عدة فروع واستنبطت مجلة أحكام
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:أمثلة مما تفرع عن كل مبدأ منهاوهذه بيان املبادئ اخلاصة بدفع الضرر، و
ثبوت حق  الشفعة للشريك أو اجلـار، وثبـوت اخليـار للمشـرتي يف رد املبيـع بالعيـب وسـائر أنـواع اخليـارات،          :من فروعه:الضر يزال شرعا‐1

لعقوبـات علـى اجلـرائم مـن حـدود      واجلرب على القسمة إذا امتنع الشريك، ووجوب الوقاية والتداوي من األمراض، وقتل الضار مـن احليـوان، وتشـريع ا   

.وتعازير وكفارات
ال جيوز لإلنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غريه، وال أن حيفظ ماله بإتالف مال غريه، وال :من فروعه:الضرر ال يزال بالضرر‐2

.جيوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر
القاتل لتأمني الناس علـى نفوسـهم، وتقطـع يـد السـارق لتـأمني النـاس علـى أمـواهلم،          يقتل:من فروعه:يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام‐3

ه إذا امتنـع  ويهدم اجلدار اآليل للسقوط يف الطريق العام، وحيجر على املفيت املاجن، والطبيب اجلاهل، واملكاري املفلس، يباع مال املدين جرباً عنـ 
غال أرباهبا يف أمثاهنا، يباع الطعام جرباً على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع عـن بيعـه،   عن بيعه وأداء دينه، تسعري أمثان احلاجيات إذا
.مينع اختاذ حانوت حداد بني جتار األقمشة
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حيـبس الـزوج إذا ماطـل يف القيـام بنفقـة زوجتـه، وحيـبس القريـب إذا امتنـع عـن           :مـن فروعـه  :يرتكب أخف الضررين اتقـاء ألرشـدمها  ‐4

لـتطهري أو  اإلنفاق على قريبه، تطلق الزوجة للضرر ولإلعسار، إذا اضطر املريض إىل تنـاول امليتـة أو مـال الغـري تناولـه، إذا عجـز مريـد الصـالة عـن ا         

.من ترك الصالةاستقبال القبلة صلى كما قدر، ألن ترك هذه الشروط أخف 
((ولذا جاء يف احلديثدفع املضار مقدم على جلب املنافع،‐5 ، ومـن  ))ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم:

.مينع أن يتصرف املالك يف ملكه إذا كان تصرفه يضر بغريه، ويكره للصائم أن يبالغ يف املضمضة أو االستنشاق:فروعه
من اضطر إىل خممصة إىل ميتة أو دم أو أي حمرم فال إثـم عليـه يف تناولـه، مـن مل يسـتطيع الـدفاع عـن        :من فروعه:ح احملظوراتالضرورات تبي‐6

.نفسه إال باإلضرار بغريه فال إثم عليه يف الدفاع به، من امتنع من أداء دينه يؤخذ الدين من ماله بغري إذنه
ضطر أن يتناول من احملرم إال قدر ما يسد الرمق، وال يعفى مـن النجاسـة إال القـدر الـذي ال     ليس للم:من فروعه:الضرورات تقدر بقدرها‐7

ميكن االحرتاز منه، وأحكام الرخص تبطـل إذا زالـت أسـباهبا، فـالتيمم يبطـل إذا تيسـر الـتطهري باملـاء، والفطـر حيـرم يف رمضـان إذا أقـام             
.املسافر الصحيح، وكل ما جاز لعذر يبطل زواله
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:ا بيان املبادئ اخلاصة برفع احلرج وأمثلة مما يتفرع عنهاوهذ

.مجيع الرخص اليت شرعها ا ترفيهاً وختفيفاً عنة املكلف لسبب من األسباب اليت تقتضي هذا التخفيف:من فروعها:املشقة جتلب التيسري‐1
:وهذه األسباب باالستقراء سبعة

.ر الصالة الرباعية، وسقوط اجلمعة، واجلماعة، والتيممومن أجله أبيح الفطر يف رمضان، وقص:السفر
.ومن أجله أبيح الفطر يف رمضان، التيمم، والصالة قاعداً، وتناول احملرم للعالج:املرض

.ومن أجله أبيح للمكره التلفظ بكلمة الكفر، وترك الواجب، وإتالف مال الغري، وأكل امليتة، وشرب اخلمر:اإلكراه
له رفع اإلثم عمن ارتكب معصية ناسياً، ومل يبطل صوم من أكل يف هنار رمضان أو شرب ناسـاً، ومل حتـرم ذبيحـة مـن تـرك      ومن أج:النسيان

.التسمية عليها عند ذحبها ناسيًا
اقض يف دعـوى النسـب   ومن أجله ساغ رد املبيع بالعيب ملن اشرتاه جاهال بعيبه، و ساغ فسخ الزواج بالعيب ملـن تـزوج جـاهال بـه، واغتفـر التنـ      :اجلهل

.للجهل، وكذلك اغتفر التناقض للوراث والوصي وناظر الوقف للجهل
.ومن أجله عفي عن رشاش النجاسات من طني الشوارع وغريه مما ال ميكن االحرتاز عنه، وعفي عن الغنب اليسري يف املعاوضات:عموم البلوى
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وانـون، ورفـع بعـض الواجبـات عـن األرقـاء وعـن النسـاء، ولـذا ال جتـب علـيهن            رفع التكليف عن فاقد األهلية كالطفل :ومن فروعه:النقص

.اجلمعة وال اجلماعة، وال اجلهاد
فبول شهادة النساء وحدهن فيما ال يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤوهنن، واالكتفاء بغلبة الظن دون :من فروعه:احلرج شرعاً مرفوع‐2

.ما قرروه من انه إذا ضاق األمر اتسع:تقبال القبلة وطهارة املكان واملاء والقضاء والشهادة، ومن فروعهالتزام اجلزم والقطع يف اس
الرتخـيص يف السـلم، وبيـع الوفـاء، واالستصـناع، وضـمان الـدرك،        :ومـن فروعـه  :احلاجات تنـزل منزلـه الضـرورات يف إباحـة احملظـورات     ‐3

.ك مما فيه العقد أو التصرف على جمهول أو معدوم، ولكن قضت به حاجة الناسوجواز االستقراض بالربح للمحتاج، وغري ذل
ومما يتفرع على هذا املبدأ حكم كثري من عقود املعامالت وضروب الشركات اليت حتدث بني الناس وتقتضيها جتارهتم، فإنه إذا قام الربهان

رفات صار حاجياً للناس حبيث يناهلم احلرج والضيق إذا حرم عليهم هـذا النـوع   الصحيح، ودل االستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود والتص
ضرورات، من التعامل، أبيح هلم قدر ما يرفع احلرج منه ولو كان حمظوراً ملا فيه من الربا أو شبهته، بناء على أن احلاجيات تبيح احملظورات كال

.وتقدر بقدرها كالضرورات
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ا مصـر، وقـد مسـوه بيـع األمانـة  ،      ومن ذلك اإلفتاء بصحة بيع الوفاء حني كثر الدين علـى أهـل خبـارى، وهكـذ    ((:قال صاحب األشباه والنظائر
)).جيوز للمحتاج االستقراض بالربح:ويف القنية والبغية
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القاعدة الثانية

فيما هو حق ا، وما هو حق املكلف

))  تمع عامة فحكمها حق خالصأفعال املكلفني اليت تعلقت هبا األحكام الشرعية، إن كان املقصود هبا مصلحة ا
وإن كان املقصود هبا مصلحة املكلف خاصة، .وليس للمكلف فيه خيار، وتنفيذه لويل األمر

.فحكمها حق خالص للمكلف وله يف تنفيذه اخليار
وإن كان املقصود هبا مصلحة اتمع واملكلف معاً، ومصلحة اتمع فيها أظهر، فحق ا فيها الغالب، 

وحكمها كحكم ما هو حق خالص ، وإن كانت مصلحة املكلف فيها أظهر، 
)).فحق املكلف فيها الغالب، وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف
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كام اإلسالم بوجـه عـام إمنـا قصـد هبـا حتقيـق مصـاحل النـاس، وهـذه القاعـدة التشـريعية الثانيـة تضـمنت أن              القاعدة التشريعية األوىل تضمنت أن أح

املصلحة اليت قصد بتشريع احلكم حتقيقها قد تكون مصلحة عامـة للمجتمـع، وقـد تكـون مصـلحة خاصـة للفـرد، وقـد تكـون مصـلحة هلمـا            

.معًا
حكمـه للمصـلحة العامـة ال ملصـلحة فـرد خـاص، فلكونـه مـن النظـام العـام، ومل يقصـد بـه نفـع فـرد               وشـرع  املراد مبا هو حق ا ما هو حـق اتمـع  

خبصوصه نسب إىل رب الناس مجيعهم، ومسي حق ا.
وشــرع حكمــه ملصــلحته خاصــة، وقــد ثبــت باالســتقراء أن أفعــال املكلفــني الــيت تعلقــت هبــا   املــراد مبــا هــو حــق املكلــف مــا هــو حــق الفــرد،  

رعية، منها ما هو حق خالص ، ومنها ما هو حق خالص للمكلف، ومنها ما اجتمع فيه احلقان، حق ا غالب، ومنها مـا اجتمـع فيـه    األحكام الش
.احلقّان، وحق املكلف غالب

:فأما ما هو حق خالص  فهو منحصر باالستقراء فيما يأتي
ت عليه هذه العبادات من اإلميان واإلسالم، فأن هذه العبادات وأسسها مقصود هبا وما بنيالعبادات احملضة كالصالة والصيام والزكاة واحلج،‐1

.إقامة الدين وهو ضروري لنظام اتمع، وحكمة تشريع كل عبادة منها على أهنا ملصلحة عامة ى ملصلحة املكلف وحده
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ب إىل ا بالصـدقة للفقـراء واملسـاكني، ولكنـها ليسـت عبـادة       ، فإهنا عبادة من جهـة أهنـا تقـر   العبادات اليت فيها معنى املؤونة كصدقة الفطر‐2

بـل جتـب   حمضة بل فيها معنى الضريبة على النفس، لبقائها وحفظها، وهذا مرادهم بأن فيها معنى املؤونة، وهلذا ال جتب على اإلنسان عـن نفسـه فقـط،   

كانـت عبـادة حمضـة مـا وجبـت علـى اإلنسـان إال علـى نفسـه،          ولـو .عليه عن نفسه وعمن يعوهلم منن هم يف واليتـه، كابنـه الصـغري وخادمـه    

، وهلـذا  وكان ينبغي أن تعد الزكاة من هذا النوع من األول وهو العبادات احملضة، ألن الزكاة عبادة فيها معنى الضـريبة علـى املـال لبقائـه وحفظـه     
.نت عبادة حمضة ما وجبت إال على البالغ العاقلجتب على رأي مجهور اتهدين يف مال فاقد األهلية كالصيب، وانون، ولو كا

، سواء أكانت عشرية أم خراجية، وسواء أكان املفـروض علـى األرض العشـرية العشـر     الضرائب اليت فرضت على األرض الزراعية‐3

ها يف املصـاحل العامـة الـيت    أم نصف العشر، واملفروض على األرض اخلراجية خراج وظيفة أم خراج مقامسة، فإن املقصود من هذه الضـرائب صـرف  

يقتضيها بقاء األرض يف يد أرباهبا واستثمارها كإصالح طرق الري والصـرف، وإقامـة اجلسـور، ومتهيـد الطـرق ومحايتـها مـن العـدوان عليهـا،          
.ومعونة الفقراء، واملساكني، وغري ذلك مما تستوجبه املصلحة العامة والتأمني االجتماعي

أما العلـة  .بةوقد أطلق األصوليني على ضريبة األرض العشرية أهنا مؤونة فيها معنى العبادة، وعلى ضريبة األرض اخلراجية أهنا مؤونة فيها معنى العقو
وأما العلة يف أن .ايف أن كال منهما مؤونة فظاهرة، لن مؤونة الشئ ما به بقاؤه، وهذه الضريبة هبا األرض يف أيدي أهلها مستثمرة غري معتدى عليه
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وأمـا العلـة يف أن ضـريبة    .ضريبة األرض العشرية فيها معنى العبادة فظاهرة أيضاً، ألن زكاة اخلارج من األرض تصـرف مصـارف الزكـاة   

أيـدي غـري   األرض اخلراجية فيها معنى العقوبة فغري ظاهرة، ألن اخلراج ضريبة وضعها عمر بن اخلطاب على األرض الزراعيـة الـيت اسـتبقيت يف    

واآلراء الـيت  .املسلمني ليصرفها يف املصاحل العامـة نظـري الضـريبة الـيت فرضـها ا علـى األرض الـيت يف أيـدي املسـلمني لصـرفها يف املصـاحل العامـة            
.تبودلت بني عمر وكبار الصحابة يف وضع هذه الضريبة ال يؤخذ منها أن فيها معنى العقوبة

، فإن الشارع جعل أربعة أمخاس الغنيمة للغـامنني  م باجلهاد، وفيما يوجد يف باطن األرض من الكنوز واملعادنالضرائب اليت فرضت فيما يغن‐4
تَـامى والْمسـاكني وابـنِ    واعلَمواْ أَنَّما غَنمتُم من شيء فَأَن للّه خمسـه وللرسـولِ ولـذي الْقُربـى والْي    {:ومخسها ملصاحل عامة بينها ا يف القرآن بقوله

.، وجعل أربعة أمخاس ما يوجد من املعادن والكنوز للواجد، ومخسة ملصاحل عامة بينها9}السبِيِل
، حد الزنا، وحد السرقة، وحد البغاة الـذين حيـاربون ا ورسـوله، ويسـعون يف األرض فسـاداً فهـي ملصـلحة        أنواع من العقوبات الكاملة وهي‐5

.اتمع كله

9
]41:األنفال[
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، وهو حرمان القاتل من اإلرث فهو عقوبة قاصرة، ألنه عقوبة سلبية مل يلحق القاتـل هبـا تعـذيب بـدني، أو غـرم مـايل، وهـو        نوع من العقوبات القاصرة‐6
.حق ا ألنه ليس فيه نفع للمقتول

ر يف رمضان عمداً، والكفارة ملـن قتـل خطـأ أو ظـاهر     ، كالكفارة ملن حنث يف ميينه، والكفارة ملن أفطوعقوبات فيها معنى العبادة‐7
وم، زوجته، فهي عقوبة ألهنا وجبت جزاء على معصية، وهلذا مسيت كفارة، أي ستارة لإلثم، وفيها معنى العبادة ألهنا تؤدي مبا هو عبادة من ص

.أو صدقة، أو حترير رقبة
اس العامة، وليس للمكلف اخلرية فيهـا، ولـيس لـه إسـقاطها، ألن املكلـف ال ميلـك       فهذه األنواع كلها حق خالص ، وتشريعها لتحقيق مصاحل الن

ألهنـا  أن يسقط إال حق نفسه، وال ميلك أن يسقط صالة أو صوماً أو حجاً أو زكاة أو صدقة واجبة، أو ضريبة مفروضة، أو عقوبة من هذه العقوبات 

.ليست حقه
أتلف املال مبثله أو قيمته، هو حق خالص لصاحب املال عن شاء ضمن وإن شاء ترك، وحبس العـني  تضمني من :وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله

فالشــارع أثبــت هــذه احلقــوق ألرباهبــا، وهــم هلــم اخلــرية إن شــاءوا اســتوفوا  .املرهونــة حــق خــالص للمــرهتن، واقتضــاء الــدين حــق خــالص للــدائن 
.كلف احلق يف أن يتصرف يف حق نفسه، وهذه ليست من املصاحل العامةحقوقهم، وإن شاءوا أسقطوها، ونزلوا عنها، ألن لكل م
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فهو حد القذف، ألنه من جهة أنه صيانة ألغراض الناس، ومنع من التعـادي والتقاتـل حيقـق مصـلحة عامـة،      :وأما ما اجتمع فيه احلقان وحق ا فيه غالب
فت وإعالن لشـرفها وحصـانتها حيقـق مصـلحة خاصـة هبـا فيكـون مـن حـق الفـرد،           فيكون من حق ا، ومن جهة أنه دفع للعار عن احملصنة اليت قذ

غلـب  ولكن اجلهة األوىل أظهر يف العقوبة، فلهذا كان حق ا غالباً فيها، فليس للمقذوفـة أن تسـقط احلـد عـن قاذفهـا ألهنـا ال متلـك إسـقاط حـد         
حق خالص  أو يغلب فيها حق ا ال يقيمهـا إال احلكومـة، ولـيس للمجـين عليـه أن      حق ا فيه، وليس هلا أن تقيم احلد بنفسها ألن احلدود اليت هي 

.يقيمها بنفسه
فهو القصاص من القاتل العامد، فإن القصاص من جهة أن فيه حياة الناس بتأمينـهم علـى أنفسـهم    :وأما ما اجتمع فيه احلقان، وحق املكلف فيه غالب

اء صدور أولياء املقتول، وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل حيقق مصـلحة خاصـة، ولكـن اجلهـة     حيقق مصلحة عامة، ومن جهة أن فيه شف

.ويل املقتولالثانية غلبت، وهلذا كان حق املكلف غالباً معه، ولو جاز لويل املقتول أن يعفو فال يقتص منه، وال يقتص من القاتل أال بناء على طلب 
، وهـي حـد الزنـا، وحـد السـرقة، وحـد       منـها مـا هـو حـق خـالص      ة يف القرآن وهي احلـدود الشـرعية اخلمسـة،    ومن هذا يؤخذ أن العقوبات املقدر

ويف هذين ال ميلك اين .وهو حد قذف احملصناتومنها ما اجتمع فيه احلقان وحق ا غالب فيه،السعي يف األرض فساداً باخلروج على اجلماعة، 

أن يتــوىل عقابــه بنفســه، ألن حــق ا خالصــاً أو غالبــاً ال ميلــك املكـلـف إســقاطه، واملنــوط باســتيفائه اإلمــام           عليــه العفــو عــن اجلــاني، وال ميلــك    



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

32
وهو القصـاص، فللمجـين عليـه أن يعفـوا عـن القاتـل، وإذا حكـم علـى         ومنها ما اجتمع فيه احلقان وحق املكلف غالب فيه،)).احلكومة((العام

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبـد  {:فيذ احلكم، قال تعاىلالقاتل بالقصاص كان له أن يتوىل تن
بِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعفَاتِّب ءيش يهأَخ نم لَه يفع ناألُنثَى بِاألُنثَى فَماٍنو10}س.

:ومما تقدم يتبني أمران
أن كل حد من احلدود الشرعية فيه حق ، أي للمجتمع، ولكن هذا احلق قد يكون خالصاً، وقد يكون معه حق للفرد، إما راجحـاً  :أوهلما

.وأما مرجوحًا
لقصـاص مـن القاتـل العامـد، ويف عقوبـة الزوجـة الـيت ثبـت         أن الشـريعة اإلسـالمية تفـرتق والنظريـة اجلنائيـة يف قوانيننـا الوضـعية يف عقوبـة ا        :وثانيهما

.زناها

10
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:ففي عقوبة القصاص من القاتل العامد

جعلت هذه العقوبة فيها حق للمجين عليه وهو ويل املقتول، وفيها حق ا أي اتمع، وجعلت حق اين عليه أرجح، ورتبـت علـى   الشريعة اإلسالمية

أن فيها حقاً راجحاً للمجين عليه أهنا جعلت احلق له يف رفع الدعوى بطلب احلكم بالقصاص، وجعلت له احلـق إذا حكـم بالقصـاص أن يعفـو،     
ورتبت على أن فيها حقاً  وأن للحكومة يف حال عفو اـين عليـه أن تعاقـب اجلـاني مبـا تـراه رادعـاً لـه ولغـريه، ألن نـزول أحـد            .يذوأن يتوىل التنف

.صاحيب احلق عن حقه ال يسقط حق اآلخر
صاص النيابة العمومية، وال ميلك اين عليـه  فقد جعلت هذه العقوبة حقاً خالصاً للمجتمع، وجعلت رفع الدعوى على القاتل من اختوأما القوانني الوضعية

.عفواً وال مباشرة تنفيذ، وحق العفو ومباشرة التنفيذ هو لويل األمر العام
:ويف عقوبة الزوجة اليت ثبت زناها

العموميــة، وتنفيــذ جعلــت هــذه العقوبــة حقــاً خالصــاً  أي للمجتمــع، وجعلــت رفــع الــدعوى علــى الزانيــة مــن اختصــاص النيابــة    الشــريعة اإلســالمية
احلكم من اختصاص السلطة التنفيذية، وال ميلك زوجها وال أي فرد غريه وقف إجراءات الدعوى عليها، وال وقف تنفيـذ احلكـم عليهـا بعـد     

.صدوره
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، فلـه أن يوقـف   فال ترفع الدعوى إال بشكوى مـن زوجهـا، ولـه أن يوقـف إجـراءات الـدعوى عليهـا، وإذا حكـم عليهـا         وأما يف القوانني الوضعية،
.تنفيذ احلكم برضاه مبعاشرهتا
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فيما يسوغ االجتهاد فيه:القاعدة الثالثة

))ال مساغَ لالجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي((

.هو بذل اجلهد للوصول إىل احلكم الشرعي من دليل تفصيلي من األدلة الشرعية:االجتهاد يف اصطالح األصوليني
فـال جمـال لالجتـهاد فيهـا،     الواقعة اليت يراد معرفة حكمها قد دل علـى احلكـم الشـرعي فيهـا دليـل صـريح قطعـي الـورود والداللـة         فإن كانت 

ومـا دام قطعـي   .والواجب ألن ينفذ فيها ما دل عليه النص، ألنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن ا أو رسوله موضـع حبـث وبـذل جهـد    
وعلـى هـذا فآيـات األحكـام املفسـرة الـيت تـدل علـى املـراد منـها           .داللته على معناه واستفادة احلكم منه موضع حبث واجتـهاد الداللة فليست

واحـد  الزانيـةُ والزانـي فَاجلـدوا كُـلَّ    {:داللة واضحة، وحتتمل تأويال جيب تطبيقها، وال جمال لالجتهاد يف الوقائع اليت تطبـق فيهـا، ففـي قولـه تعـاىل     
ةلْدئَةَ جا ممهن{:ويف قولـه تعـاىل  .وكـذلك يف كـل عقوبـة أو كفـارة مقـدرة     .، ال جمال لالجتهاد يف عدد اجللـدات 11}م   ةـالـواْ الصيمأَقو

11
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كَاةآتُواْ الزفمـا دام الـنص   .مـن أحـدمها  ، بعد أن فسرت السـنة العلميـة املـراد مـن الصـالة أو الزكـاة، ال جمـال لالجتـهاد يف تعـرف املـراد           12}و
ومثـل هـذه اآليـات القرآنيـة املفسـرة السـنن املتـواترة        .صرحياً مفسراً بصيغة أو مبا أحلقه الشارع به من تفسري وبيان، فال مساغ لالجتهاد فيما ورد فيـه 

.املفسرة، كحديث األموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منها ومقدار الواجب فيه
ففيهما لالجتهاد جمـال، ألن اتهـد عليـه    ما إذا كانت الواقعة اليت يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظين الورود والداللة أو أحدمها ظين فقطأ

هـذا  أن يبحث يف الدليل الظين الورود من حيث سنده، وطريق وصوله إلينا عن الرسول، ودرجة رواتـه مـن العدالـة والضـبط والثقـة والصـدق، ويف       
وهـذا بـاب مـن األبـواب الـيت      .فمنهم من يطمئن إىل روايتـه ويأخـذ بـه، ومنـهم مـن ال يطمـئن إىل روايتـه وال يأخـذ بـه         .خيتلف تقدير اتهدين للدليل

.اختلف من أجلها اتهدون يف كثري من األحكام العلمية
واجتهـد يف معرفـة مـا يـدل عليـه الـدليل مـن األحكـام ومـا يطبـق فيـه مـن             فإن أداة اجتهاده يف سند الدليل إىل االطمئنان لروايته، وصـدق رواتـه،   

وقـد يكـون عامـاً، وقـد يكـون مطلقـاً، وقـد يكـون علـى صـيغة األمـر            .الوقائع، ألن الدليل قد يدل ظاهره على معنى، ولكنه ليس هـو املـراد  
أن العام باق على عمومه أو هو خمصص، وكذلك املطلق علـى إطالقـه   والنهي، فاتهد يصل باجتهاده إىل معرفة أن الظاهر على ظاهره أو هو مؤول، و

12
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وهاديـه يف اجتـهاده القواعـد األصـولية اللغويـة، ومقاصـد الشـارع ومبادئـه العامـة،          .أو هو مقيد، واألمر لإلجياب أو لغـريه، والنـهي للتحـريم أو لغـريه    

.هذه الواقعة أو ال يطبقوسائر نصوصه اليت بينت أحكاماً، وهبذا يصل إىل أن النص يطبق يف 
تهد يبحث ليصل إىل معرفة حكمها بواسطة القيـاس،  وكذلك إذا كانت الواقعة ال نص على حكمها أصالففيها جمال متسع لالجتهاد، ألن ا

.أو االستحسان أو االستصحاب أو مراعاة العرف أو املصاحل املرسلة
.أصال، وما فيه نص غري قطعي، وال جمال لالجتهاد فيما فيه نص قطعيما ال نص فيه:أن جمال االجتهاد أمران:فاخلالصة

األصل، أنه ما دام القانون صـرحياً فـال جيـوز تأويلـه وتغـيري نصوصـه، لبنـاء علـى أن         :وعلى هذا أصول التيقني الوضعي، فقد جاء كتاب أصول القوانني
صـي أن الـنص غـري عـادل، ألن مرجـع ذلـك إىل املشـرع نفسـه، ومأموريـة القاضـي           روح القانون تدعو لذلك التغيري، حتى لو كان رأي القاضي الشخ
.قاصرة على احلكم مبقتضى القانون ال احلكم على القانون

((من الئحة ترتيـب احملـاكم األهليـة أنـه    29وجاء يف املادة  فمـادام يف  )).إن مل يوجـد نـص صـريح بالقـانون حيكـم مبقتضـى قواعـد العـدل        :

.، فهو وحده الذي يقضي بهالقانون نص صريح
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:األهلية لالجتهاد
.بعد أن بينا ما فيه جمال لالجتهاد، وما ليس فيه جمال نبني من يكون أهال لالجتهاد

:يشرتط لتحقيق األهلية لالجتهاد شروط أربعة
وطرق داللة عباراهتا ومفرداهتـا، ولـه ذوق يف فهـم أسـاليبها كسـبه مـن احلـذق يف علومهـا         أن يكون اإلنسان على علم باللغة العربية:األول

عربـي  وفنوهنا، وسعة االطالع على آلداهبا وآثار فصاحتها من شعر ونثر غريمها، ألن أول وجهة للمجتهـد هـي النصـوص يف القـرآن والسـنة وفهمهـا ال      
.صولية اللغوية يف استفادة املعاني من العبارات واملفرداتالذي وردت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد األ

واملــراد أن يكــون عليمــاً باألحكــام الشــرعية الــيت جــاء هبــا القــرآن، وباآليــات الــيت نصــت علــى هــذه     أن يكــون علــى عـلـم بــالقرآن، :الثــاني
له أن يستحضـر كـل مـا ورد يف موضـوع     األحكام، وبطرق استثمار هذه األحكام من آياهتا، حبيث إذا عرضت له واقعة كان ميسورًا

هذه الواقعة من آيات األحكام يف القرآن، وما صح من أسباب نـزول كـل آيـة منـها، ومـا ورد يف تفسـريها وتأويلـها مـن آثـار، وعلـى ضـوء هـذا             

.يستنبط حكم الواقعة
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أن جتمـع اآليـات املرتبطـة مبوضـوع واحـد      ومـن املمكـن  .وآيات األحكام يف القرآن ليست كثرية، وقد خصها بعض املفسـرين بتفسـري خـاص   

بعضها مع بعض، حبيث يتيسر لإلنسان أن يرجع يف جمموعة واحدة إىل كل اآليات القرآنية اليت تضمنت أحكاماً يف الطالق، وكل اآليـات الـيت  
.لقرآنتضمنت أحكاماً يف الزواج، ويف اإلرث، ويف العقوبات، ويف املعامالت، ويف غري ذلك من أنواع أحكام ا

يف ومن امليسور أن يذكر مع كل آية ما ورد يف الصحاح من سبب نزوهلا، وما ورد من األحاديث اليت فيها تبـيني ملـها، ومـا ورد مـن اآلثـار      
ها ببعض، وفهـم  تفسريها، وهبذا تكون اموعة القانونية يف القرآن ميسوراً الرجوع إليها عند احلاجة، وميسوراً مقارنة مواد املوضوع الواحد بعض
.كل مادة على ضوء سائر مواد موضوعها ألن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ومن اخلطأ أن تفهم آية منه على أهنا وحدة مستقلة

بأن يكون عليماً باألحكـام الشـرعية الـيت وردت هبـا السـنة حبيـث يسـتطيع يف كـل بـاب مـن           أن يكون على علم بالسنة كذلك،:الثالث
.فني أن يستحضر ما ورد يف السنة من أحكام هذا الباب، ويعرف درجة سند هذه السنة من الصحة أو الضعف يف الروايةأبواب أعمال املكل

ولقد أدى العلماء للسنة النبوية خدمات جليلة، وعنوا بفحص أسانيدها ورواة كل حـديث منـها، حيـى كفـوا مـن جـاء بعـدهم مؤونـة البحـث يف          
.ديث أنه متواتر، أو مشهور، أو صحيح، أو حسن، أو ضعيفاألسانيد، وصار معروفاً يف كل ح
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وكذلك عين العلماء جبمع أحاديث األحكام، وترتيبها حسب أبواب الفقه وأعمـال املكلفـني، حبيـث يتيسـر لإلنسـان أن يرجـع إىل مـا ورد يف        

يرجع إىل اآليات واألحاديث اليت وردت يف موضوع واحد مـن  السنة الصحيحة من أعمال البيع أو الطالق أو الزواج أو العقوبات أو غريها، ويستطيع أن 
لإلمـام  ))كتـاب نيـل األوطـار   ((اليت يرجع إليهـا يف هـذا   ومن خري الكتب.موضوعات األحكام، وعلى ضوئها يفهم احلكم الشرعي

.الشوكاني
لـها األحكـام، ويعـرف املسـالك الـيت مهـدها       وذلـك بـأن يعـرف العلـل واحلكـم التشـريعية الـيت شـرعت مـن أج         أن يعرف وجوه القيـاس، :الرابع

الشارع ملعرفة علل أحكامه، ويكون خبرياً بوقائع أحوال الناس ومعامالهتم، حتـى يعـرف مـا تتحقـق فيـه علـة احلكـم مـن الوقـائع الـيت ال نـص            

جيد يف القياس سبيال إىل معرفة حكم فيها، ويكون خبرياً أيضاً مبصاحل الناس وعرفهم، وما يكون ذريعة إىل اخلري والشر فيهم، حتى إذا مل 
.الواقعة، سلك سبيال أخرى من السبل اليت مهدهتا الشريعة للوصول إىل استنباط احلكم فيما ال نص فيه

:ومما ينبغي التنبيه إليه أمور ثالثة
جمتهــد يف أحكــام البيــع، أو جمتهــد يف أي انــه ال يتصــور أن يكــون العــامل جمتهــداً يف أحكــام الطــالق وغــري :أن االجتــهاد ال يتجــزأ:أحــدمها

أحكام العقوبات، وغري جمتهد يف أحكام العبادات، ألن االجتهاد كما يؤخذ مما قدمناه أهلية وملكة يقتدر هبا اتهد على فهـم النصـوص   
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لـه هـذه امللكـة ال    فمـن تـوافرت فيـه شـروط االجتـهاد وتكونـت       .واستثمار األحكام الشرعية منها، واستنباط احلكم فيما ال نص فيه

يتصور املدينات دون العقوبات أو يف العقوبات دون املدنيات، ولكن ال يتصور أن يكون قادراً على االجتهاد يف هذا املوضـوع مـن األحكـام    

وهـذه  .شـريعه وألن عماد اتهد يف اجتهاده فهـم املبـادئ العامـة وروح التشـريع الـيت بثهـا الشـارع يف خمتلـف أحكامـه وبـين عليـه ت           .دون هذا
الــروح التشــريعية واملبــادئ العامــة ال ختــص بابــاً دون بــاب مــن أبــواب األحكــام، وفهمهــا حــق فهمهــا ال يــتم غــال بأقصــى مــا يســتطاع مــن اســتقراء     

.وقد يكون هادي اتهد يف أحكام الزواج مبدأ أو تعليال تقرر يف أحكـام البيـع  .األحكام الشرعية وحكمها يف خمتلف األبواب
يكون جمتهداً إال إذا كان على علم تام بأحكام القـرآن والسـنة حتـى يصـل مـن مقارنـة بعضـها بـبعض، ومـن مبادئهـا العامـة إىل االسـتنباط             فال

.الصحيح
قـدمنا  على اجتهاده، ألنناوإن أخطأ فله أجر واحدأجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب، :أن اتهد مأجور، إن أصاب فله أجران:وثانيها

أن ا سبحانه ما ترك الناس سدى، بل شرع لكل فعل من أفعـال املكلفـني حكمـاً، ونصـب لكـل حكـم دليـل يـدل عليـه، وطلـب مـن أهـل             

النظر يف هذه األدلـة أن ينظـروا فيهـا ليهتـدوا إىل حكمـه، فمـن تـوافرت فيـه أهليـة النظـر فيهـا، واجتهـد حتـى وصـل إىل احلكـم الـذي أداه إليـه                 
وال جيب على غريه أن يقلده يف العمل مبـا  .نه حكم ا حسب ظنه الراجح، والظن الراجح كما قدمنا، كاف يف وجوب العملاجتهاده، أل
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ة وصل إليه اجتهاده، ألن قول أي إنسان بعد الرسول املعصوم ليس حجة واجبـاً أتباعـه علـى أي مسـلم، وإمنـا جيـوز للعامـة الـذين ليسـت هلـم ملكـ           

فَاســأَلُواْ أَهــلَ الــذِّكْرِ إِن كُنــتُم الَ   {:األحكــام مــن نصوصــها، أن يتبعــوا اتهــدين ويقلــدهم مصــداق قولــه تعــاىل      االجتــهاد واســتثمار  
ونلَمتَع{

13
.

، فلو جمتهد يف واقعة وحكم فيها باحلكم الذي أداه إليه اجتهاده، ثم عرضت عليه صـورة مـن هـذه الواقعـة     أن االجتهاد ال ينقض مبثله:ثالثها

أداه اجتهاده إىل حكم آخر، فإنه ال جيوز له نقض حكمه السابق، كما ال جيوز تهد آخـر خـالف يف اجتـهاده أن يـنقض حكمـه، ألنـه       ف

أن ال ليس االجتهاد الثـاني بـأرجح مـن األول، وال اجتـهاد أحـد اتهـدين أحـق أن يتبـع مـن اجتـهاد اآلخـر، ألن نقـض االجتـهاد باالجتـهاد يـؤدي إىل               

.كم وإىل أن ال تكون للشئ احملكوم به قوة، ويف هذا مشقة وحرجيستقر ح
وقد ورد أن عمر بن اخلطاب قضى يف حادثة بقضاء، ثـم تغـري اجتـهاده فلـم يـنقض مـا قضـى بـه أوالً، بـل قضـى يف مثـل هـذه احلادثـة بـاحلكم               

وقد قضى أبو بكر يف مسائل وخالفه بعده عمر فيها ومل ينقض .ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي:اآلخر الذي أداه غليه اجتهاده الثاني، وقال

13
]7:األنبياء[
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((حكمه، وعلى هذا املعنى ينبغي أن يفهم قول عمر بن اخلطـاب يف عهـده لـيب موسـى األشـعري حـني واله القضـاء        ال مينعـك قضـاء قضـيته اليـوم     :

)).تمادي يف الباطلفراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل احلق، فإن مراجعة احلق خري من ال
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يف نسخ احلكم:القاعدة الرابعة

.ال نسخ حلكم شرعي يف القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول ((
وأما يف حياته، فقد اقتضت سنة التدرج بالتشريع، ومسايرته املصاحل نسخ بعض األحكام 

)).جزئيااليت وردت فيهما ببعض نصوصها نسخاً كليا، أو نسخاً 

هو إبطال العمل باحلكم الشرعي بدليل مرتاخ عنه، يـدل علـى إبطالـه صـراحة أو ضـمناً، إبطـاالً كليـاً أو إبطـاالً         :النسخ يف اصطالح األصوليني
.جزئياً ملصلحة اقتضيته، أو إظهار دليل الحق نسخ ضمناً العمل بدليل سابق

:حكمته
وهذا النسخ وقع يف التشريع اإلهلي، ويقـع يف كـل تشـريع وضـعي، ألن املقصـود مـن كـل تشـريع سـواء أكـان إهليـا أم وضـعيا حتقيـق مصـاحل               

واحلكم قد يشرع لتحقيق مصاحل اقتضتها أسباب، فإذا زالت هذه األسباب فال مصلحة يف بقاء .ومصاحل الناس قد تتغري بتغري أحواهلم.الناس
ورد أن وفوداً من املسلمني وفدوا على املدينـة يف أيـام عيـد األضـحى، فـأراد الرسـول أن يقيمـوا بـني أخـواهنم يف سـعة، فنـهى            كما .احلكم
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((املسلمني عن ادخار حلوم األضاحي حتى جتد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما رحلوا أباح للمسلمني االدخار، وقال عليه السـالم  إمنـا هنيـتكم   :

، وألن عدالة التشريع تقتضي التدرج وعدم مفاجأة من يشرع هلم مبـا يشـق علـيهم فعلـه،     ))األضاحي ألجل الدافة أال فادخرواعن ادخار حلوم 

.أو ما يشق عليهم تركه، وهذا التدرج يقتضي التعديل والتبديل
 سبحانه أن فيها إمثاً كبرياً، ومنافع للنـاس،  فإن ا سبحانه وتعاىل مل يشرع حترميها يف ابتداء التشريع، ولكن بنيكما وقع يف حكم اخلمر،

 أن ال وأن أمثها أكرب من نفعها، وكان هذا هتيئة ومتهيداً إىل حترميها، لن الـذي ضـرره أكـرب مـن نفعـه جيـدر بالعقـل أن جيتنبـه، ثـم أمـر املسـلمني           
الصالة متعددة ومتفرقة، فال يأمن املسـلمون إذا شـربوها أن   يقربوا الصالة وهم سكارى، فكان هذا متهيداً ثانياً لتحرميها واجتناهبا، ألن أوقات

.ثم بعد ذلك جاء النص الصريح على أهنا رجس من عمل الشيطان، واألمر باجتناهبا.يدخل عليهم وقت الصالة وهم سكارى
اإلسـالم يف تعديلـه بالتـدريج،    ، بقي فرتة يف بدء اإلسالم على ما كـان عليـه عنـد العـرب يف جاهليتـهم، ثـم أخـذ        وكذلك نظام التوريث

فنسخ أوالً اإلرث بالتبين، ثم نسخ اإلرث بالتحـالف والتـآخي، ثـم شـرعت للتوريـث أحكـام مفصـلة، هـدمت األسـس اجلـائزة الـيت كـان             
.عليها أهل اجلاهلية يف نظام توريثهم



علم أصول الفقه

جامعة القاهرة  سابقًاأستاذ الشريعة اإلسالمية بكلية احلقوقعبد الوهاب خالف

46
:أنواعه

.قد يكون النسخ صرحياً، وقد يكون ضمنيًا
يا أَيها النبِي حـرضِ الْمـؤمنني علَـى    {:راحة يف تشريعه الالحق على إبطال تشريعه السابق، ومثال ذلك قوله تعاىلأن ينص الشارع صفالنسخ الصريح

اآلن خفَّـف  ذين كَفَـرواْ بِـأَنَّهم قَـوم الَّ يفْقَهـون     ن الَّـ الْقتَالِ إِن يكُن منكُم عشرون صابِرون يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن منكُم مئَةٌ يغْلبواْ أَلْفاً مـ 

م أَْلـف يغْلبـواْ أَلْفَـينِ بِـإِذْنِ اللّـه واللّـه مـع        اللّه عنكُم وعلم أَن فيكُم ضَعفاً فَـإِن يكُـن مـنكُم مئَـةٌ صـابِرة يغْلبـواْ مئَتَـينِ وإِن يكُـن مـنكُ         

((وقول الرسـول  .14}لصابِرِينا ، وقولـه عليـه   ))كنـت هنيـتكم عـن زيـارة القبـور أال فزوروهـا فإهنـا تـذكركم احليـاة اآلخـرة          :
((السالم )).إمنا هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي جلل الدفة أال فادخروا:

ة لقوانني سابقة، ينص فيها صـراحة علـى النصـوص امللغـاة يف تلـك      وهذا النسخ الصريح هو الكثري يف التشريع الوضعي فإن القوانني  اليت تصدر معدل

1930القوانني السابقة أو على إلغاء كل حكم يف قانون سابق خمالف ما نص عليه يف هذا القانون، كما نص األمر امللكي بدستور سـنة  

.انون املدني، وكما نص قانون التسجيل صراحة على إلغاء نصوص الق1923صراحة على إلغاء دستور سنة 

14
]66،65:األنفال[
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فهو أن ال ينص الشارع صراحة يف تشريعه الالحـق علـى إبطـال تشـريعه السـابق، ولكـن يشـرع حكمـاً معارضـاً حكمـه           النسخ الضمينوأما 

.السابق، وال ميكن التوفيق بني احلكمني غال بإلغاء أحدمها، فيعترب الالحق ناسخاً للسابق ضمنًا
كُتـب علَـيكُم إِذَا حضَـر أَحـدكُم الْمـوت إِن تَـركَ خيـراً الْوصـيةُ         {:يع اإلهلـي، فقولـه تعـاىل   وهذا النسخ الضمين هـو الكـثري يف التشـر   

وفرعبِالْم بِنياألقْرنِ ويداللْووقولـه تعـاىل يف   .ن يوصي لوالديه وأقاربه من تركته بـاملعروف أ، يدل على ذلك أن املالك إذا حضرته الوفاة عليه 15}ل

، يدل على أن ا قسم تركة كل مالك بني ورثته حسـبما  16}يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَيينِ {:آية التوريث

بعد ولذا قال الرسول اقتضت حكمته، ومل يعد التقسيم حقاً للمورث نفسهن وهذا احلكم يعارض األول، فهو ناسخ له على رأي اجلمهور، 
((ما نزلت آية املواريث )).إن ا أعطى لكل ذي حق حقه، فال وصية لوارث:

15
]180:البقرة[

16
]11:النساء[
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فإنه تضمن أحكامـاً كـثرية ختـالف احلكـام الدسـتورية السـابقة       1923األمر امللكي الصادر بدستور سنة :ومثاله يف التشريع الوضعي
ا ضمناً، وقانون العقوبات اجلديد مل ينص صراحة على إلغاء ما خالف أحكامه من قـوانني العقوبـات   عليه، ومل ينص صراحة على إلغائها فاعترب ناسخاً هل

.السابقة، فاعترب ناسخاً هلا ضمنًا
ويرى بعض رجال التشريع االكتفاء هبذا النسخ الضمين، واالسـتغناء عـن التصـريح بالنسـخ، ألنـه تأكيـد يف مقـام ال يقتضـي التأكيـد، فـإن           

ع حكماً معارضاً حلكم شرعه من قبل وال ميكن اجلمع بينهما هو عدول من الشارع عن حكمه السـابق، وإبطـال لـه مـن غـري      تشريع الشار
,حاجة إىل التصريح بأنه عدل عنه أو أبطله

:وقد يكون النسخ كليا، وقد يكون جزئيا
ل فـرد مـن أفـراد املكلفـني، كمـا أبطـل إجيـاب الوصـية         أن يبطل الشارع حكماً شرعه من قبل إبطاالً كلياً بالنسـبة إىل كـ  فالنسخ الكلي

للوالدين واألقربني بتشـريع أحكـام التوريـث ومنـع الوصـية للـوارث، وكمـا أبطـل اعتـداد املتـوفى عنـها زوجهـا حـوالً باعتـدادها أربعـة أشـهر                 
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{:، ثـم قـال سـبحانه   17}ةً لِّأَزْواجِهِم متَاعاً إِلَى الْحولِ غَيـر إِخـراجٍ  والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً وصي{:وعشراً، فقد قال تعاىل
.18}والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا

راد املكلفـني، ثـم يلغـى هـذا احلكـم بالنسـبة لـبعض األفـراد، أو يشـرع          أن يشـرع احلكـم عامـاً شـامال كـل فـرد مـن أفـ        والنسخ اجلزئـي 
فالنص الناسخ ال يبطل العمـل بـاحلكم األول أصـال، ولكـن يبطلـه بالنسـبة لـبعض األفـراد أو         .احلكم مطلقاً ثم يلغى بالنسبة لبعض احلاالت

.بعض احلاالت
، يدل على أن قاذف احملصنة الـذي مل يقـم   19}الْمحصنات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانني جلْدةوالَّذين يرمون {:مثال ذلك قوله تعاىل

هم شهداء إِلَّـا أَنفُسـهم   والَّذين يرمون أَزْواجهم ولَم يكُن لَّ{:وقوله تعاىل.بينة على ما قذف به جيلد مثانني جلدة، سواء كان زوجها أم غريه

17
]240:البقرة[

18
]234:البقرة[

19
]4:النور[
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 نيقادالص نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدأَح ةادهفـالنص الثـاني نسـخ    .،يدل علـى أن القـذف إذا كـان الـزوج ال جيلـد بـل يـتالعن وزوجتـه        20}فَش
.حكم جلد القذف بالنسبة على األزواج فقط

.إذا شرع أوالً حكم العام على عمومه، أو املطلق على إطالقه، ثم بعد ذلـك بفـرتة حكـم لـبعض أفـراده، أو بقيـد      وإمنا يكون نسخاً جزئيًا
وأما إذا ورد العـام يف القـانون وورد يف القـانون نفسـه ختصـيص بعـض أفـراده حبكـم يكـون هـذا التخصـيص بيانـاً للمـراد مـن العـام ال نسـخاً،                 

.من املطلق ال نسخًاوكذلك يكون التقييد بياناً للمراد
وهذا معنى قول األصوليني إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أو تقييد املطلـق بقيـد إذا كـان بـدليل مقـارن تشـريع حكـم العـام أو املطلـق،          

.ويعترب بياناً للمراد العام أو املطلق مبنزلة االستثناء وال يعترب نسخًا
اثنني وعشرين سنة وشهور، ولكن بعد وفاة الرسول واستقرار التشريع، صارت يف واحلكام الشرعية وغن كانت شرعت تدرجيياً يف

أو يف سـورة بعـد   حق املسلمني قانوناً واحداَ، فاخلاص منه بيان للعام، واملقيد بيان للمطلق، مـن غـري نظـر إىل أن هـذه اآليـة بعـد هـذه اآليـة يف الـتالوة،         
.اسخ ومنسوخالسورة اليت فيها اآلية، إال ما نص عليه من ن

20
]6:النور[
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، كما نسخ إجياب الوصية للوالدين واألقربني، بتقسـيم اإلرث، وكمـا نسـخ االجتـاه علـى      وقد يكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم

ة بيت املقدس يف الصالة باالجتاه إىل الكعبة، وكما نسخ اعتداد املتوفى عنها زوجها بالرتبص حـوالً، باعتـدادها بـالرتبص أربعـة شـهور وعشـر      
.وقد يكون النسخ مبجرد إلغاء احلكم كنسخ زواج املتعةأيام، 

وكما جيوز أن يكون احلكم الذي شرع مساوياً احلكم الذي نسخ، أو أخف منه على املكلفني، وجيوز أن يكـون اشـق منـه علـيهم،     
وخ، فتحريم اخلمـر وامليسـر اشـق    ألن هذا اإللغاء والتبديل إمنا قضت به مصاحل املكلفني، وقد تقضي مصلحتهم حكماً اشق عليهم من املنس

، املـراد بـاخلري مـا يكـون أصـلح      21}ما نَنسخ من آية أَو نُنسها نَأْت بِخَيرٍ منها أَو مثْلها{:عليهم من إباحتهما، ولكن قصد به املصلحة، وقوله تعاىل
.22}ما ننسخ من آية{:آيات القرآن يف قوله تعاىلللمكلفني، سواء كان أشق عليهم أم مساوياً أم أخف، هذا إذا كان املراد

:ما يقبل النسخ وما ال يقبله
:ليس كل نص ورد يف القرآن أو السنة، يقبل يف عهد الرسول أن ينسخه نص الحق، بل من النصوص نصوص حمكمات ال تقبل النسخ أصال وهي

21
]106:البقرة[

22
]106:البقرة[
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كالنصـوص الـيت   ال النـاس وال ختتلـف حسـناً وقبحـاً بـاختالف التقـدير،      النصوص اليت تضـمنت أحكامـاً أساسـية ال ختتلـف بـاختالف أحـو      :أوًال

تضمنت إجياب اإلميان با، ورسـله وكتبـه واليـوم اآلخـر، وسـائر أصـول العقائـد والعبـادات، كالنصـوص الـيت قـررت أمهـات الفضـائل مـن بـر                
أن يكون قبيحاً يف أية حال وعلى أي تقـدير، كالنصـوص الـيت دلـت     الوالدين، والصدق، والعدل، وأداء األمانات إىل أهلها، وغري ذلك مما ال يتصور

على أسس الرذائل من الشرك با، وقتل النفس بغري حق، وعقوق الوالدين، والكذب والظلـم، وغـري ذلـك ممـا ال يتصـور أن يكـون حسـناً يف أي        

.حال
.الدستور، فهما ال تقبالن النسخمن 158٬156املادتان :ومن أمثلة هذا النوع يف القوانني الوضعية

ألن تأييـدها يقتضـي عـدم نسـخها، كقولـه تعـاىل يف بيـان حكـم قـاذيف          النصوص اليت تضمنت أحكاماً، ودلت بصـيغتها علـى تأيـدها،    :ثانيًا
اجلهـاد مـاض إىل يـوم    ((الرسـول  23، فإن لفظ أبداً يدل على أن هذا حكم دائم ال يـزول، وكقولـه   }ولَا تَقْبلُوا لَهم شهادة أَبدًا{:احملصنات

.، فإنه كونه ماضياً إىل يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا))القيامة

23
]4:النور[
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وأَمـا عـاد فَـأُهلكُوا    *فَـأُهلكُوا بِالطَّاغيـة   فَأَما ثَمـود ﴿:النصوص اليت دلت على وقائع وقعت وأخربت عن حادثات كانت، كقوله تعاىل:وثالثًا

ــةياتــرٍ عصروكقــول الرســول]6٬5:احلاقــة[﴾بـِـرِيحٍ ص ،)) ، ألن نســخ الــنص اخلــربي تكــذيب ملــن أخــرب بــه   ))نصــرت بالرعــب مســرية شــهر :
.والكذب حمال على الشارع

.ما عاداها يقبله يف بدء التشريع، أي يف حياة الرسول ال فيما بعدهفهذه األنواع الثالثة من النصوص اليت ال تقبل النسخ، و
:ما يكون به نسخ

.األصل العام أن النص ال ينسخه إال نص يف قوته أو أقوى منه
.قد ينسخ بعضها بعضاً، وقد تنسخ بالسنة املتواترة ألهنا كلها قطعية ويف قوة واحدةفنصوص القرآنوعلى هذا 

.قد ينسخ بعضها بعضاً ألهنا يف قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة املتواترة ألهنا أقوى منهاتواترةونصوص السنة غري امل
.فالنص القرآني الذي دل على اعتداد التويف عنها زوجها حبول، نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام

((كل ميتة، خصص بالسنة العلمية املتواترة اليت دلت على إباحة ميتة البحر واليت أكدها الرسـول بقولـه  والنص القرآني الذي دل على حتريم  هـو  :
)).الطهور ماؤه، احلل ميتته
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حديثوالنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ أية وصية، قيد بالسنة العلمية اليت منعت نفاذ الوصية بأكثر من الثلث وأكدها الرسول بقوله يف
((معاذ )).الثلث والثلث كثري:

.ويف السنة النهي عن زيارة القبور ثم إباحتها، والنهي عن ادخار حلوم األضاحي ثم إباحته، وغري ذلك
خ ه ال نسـ وعلى هذا ال ينسخ نص قرآني أو سنة متواترة بسنة غري متواترة أو بقيـاس، لـن األقـوى ال ينسـخ مبـا هـو أقـل منـه قـوة، ومـن أجـل هـذا تقـرر انـ              

حلكم شرعي يف القرآن أو السنة بعد وفاة الرسول، ألنه بعد وفاة الرسول انقطع ورود النصوص واسـتقراء األحكـام، فـال ميكـن أن ينسـخ      

.النص بقياس أو اجتهاد
.وما يكون به النسخ يف القوانني الوضعية هو على هذا األصل، فال ينسخ النص القانوني إال نص قانوني يف قوته أو أقوى منه

.فنصوص القانون الدستوري ال ينسخها إال نصوص قانون دستوري
.ا أقوى منهاونصوص القوانني التشريعية الرئيسية تنسخها قوانني السلطة التشريعية الرئيسية، ألهنا يف قوهتا، وتنسخها نصوص القانون الدستوري ألهن

.يعية الرئيسية، ونصوص القانون الدستوريونصوص القوانني التشريعية الفرعية تنسخها قوانني السلطات التشر
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:ويؤخذ مما قدمناه أن
، وأن النص ال يتصور أن ينسخه اإلمجاع، ألن النص إذا كان قطعياً ال ميكن أن ينعقد إمجاع على خالفة أصال، وإن كان النص ال ينسخه إال نص

.ن النص الذي استند إليه اإلمجاع هو الناسخظنياً ال ميكن أن ينعقد إمجاع على خالفته إال مستنداً إىل نص، فيكو
ألن اتهد إذا استنبط حكماً يف واقعة بطريق القياس ثم استنبط بالقياس هـو أو جمتهـد آخـر يف مثـل     واحلكم الثابت بالقياس ال ينسخ مبثله،

.لدليل األول أي خلطأ القياس السابقهذه الواقعة حكماً خيالف األول، فإن هذا ليس نسخاً للحكم األول، وإمنا هو إظهار لبطالن ا
.والقياس ال ينسخ حكماً شرعياً ثابتاً بالنص أو اإلمجاع، ألنه ليس يف مرتبتهما، فالقياس ال ينسخ حكمه وال ينسخ حكمًا
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يف التعارض والرتجيح:القاعدة اخلامسة

إذا تعارض النصان ظاهراً وجب البحث واالجتهاد يف اجلمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق اجلمع والتوفيق، ((

فإن مل ميكن وجب البحث واالجتهاد يف ترجيح أحدمها بطريق من طرق الرتجيح، 

فإن مل ميكن هذا وال ذاك وعلم تاريخ ورودمها كان الالحق منهما ناسخاً للسابق، 

.مل يعلم تاريخ ورودمها توقف عن العمل هبماوإن
)).وإذا تعارض قياسان أو دليالن من غري النصوص ومل ميكن ترجيح احدمها، عدل عن االستدالل هبما
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.اعرتاض كل واحد منها اآلخر:التعارض بني األمرين معناه يف اللغة العربية
اقتضاء كل واحد منـهما يف وقـت واحـد حكمـاً يف الواقعـة خيـالف مـا يقتضـيه         :صولينيوالتعارض بني الدليلني الشرعيني معناه يف اصطالح األ

.الدليل اآلخر فيها
را{:قوله تعاىل:مثالشعرٍ وهةَ أَشعبأَر هِنبِأَنفُس نصبتَراجاً يأَزْو ونذَريو نكُمم نفَّوتَوي ينالَّذن كـل مـن   ، هذا النص يقتضـي بعمومـه، أ  24}و

.توفى عنها زوجها تنقضي عدهتا بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء أكانت حامال أم غري حامل
هذا النص يقتضـي بعمومـه أن كـل حامـل تنقضـي عـدهتا بوضـع محلـها، سـواء كانـت           ،25}وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضَعن حملَهن{:وقوله تعاىل

.مطلقةمتوفى عنها زوجها أم
فمن توفى عنها زوجها وهي حامل، واقعة يقتضي الـنص األول أن تنقضـي عـدهتا برتبـص أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام، ويقتضـي الـنص الثـاني أن تنقضـي             

.عدهتا بوضع محلها، فالنصان متعارضان يف هذه الواقعة

24
]234:البقرة[

25
]4:الطالق[
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كان احد الدليلني أقوى من اآلخر، فإنه يتبع احلكـم الـذي يقتضـيه    وال يتحقق التعارض بني دليلني شرعيني إال إذا كانا يف قوة واحدة، أما إذا 

وعلى هذا يتحقق التعارض بني نص قطعـي وبـني نـص  ظـين، وال يتحقـق التعـارض بـني نـص         .الدليل األقوى وال يتلف خلالفه الذي يقتضيه الدليل اآلخر
.ثني متواترين أو بني آية وحديث متواتر، أو حدثني غري متواترين أو بني قياسنيوميكن بني آيتني أو حد.وبني إمجاع أو قياس، وال بني إمجاع وبني قياس

انـه ال يوجـد تعـارض حقيقـي بـني آيـتني أو بـني حـديثني صـحيحني أو بـني آيـة وحـديث صـحيح، وإذا بـدا تعـارض بـني نصـني مـن هـذه                    :ومما ينبغي التنبيه له

لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي، ألن الشـارع الواحـد احلكـيم ال ميكـن أن يصـدر عنـه       النصوص فإمنا هو تعارض ظاهري فقط حبسب ما يبدو 
.نفسه دليل آخر يقتضي يف الواقعة نفسها حكماً خالفة يف الوقت الواحد

يم فإن وجـد نصـان ظاهرمهـا التعـارض وجـب االجتـهاد يف صـرفهما عـن هـذا الظـاهر، والوقـوف علـى حقيقـة املـراد منـهما تنزيهـاً للشـارع العلـ                  
احلكيم عن التناقض يف تشريعه، فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بني النصني باجلمع والتوفيق بينهما، مجع بينـهما وعمـل هبمـا، وكـان هـذا     

.بياناً ألنه ال تعارض يف احلقيقة بينهما
.26}إِن تَركَ خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ واألقْربِني بِالْمعروفكُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم الْموت {:قوله تعاىل يف سورة البقرة:1مثال

]180:البقرة[26
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.، على آخر آية املواريث27}يوصيكُم اللّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنثَييِن{:وقوله تعاىل يف سورة النساء
يوصي من تركتـه لوالديـه وأقاربـه بـاملعروف، واآليـة الثانيـة توجـب لكـل واحـد مـن الوالـدين            اآلية األوىل توجب على املورث إذا قارب املوت أن 

.فهما متعارضان ظاهرًا.واألوالد واألقربني حقاً من الرتكة بوصية ا ال بوصية املورث
.كاختالف الدينبأن يراد يف آية سورة البقرة الوالدان واألقربون الذين منع من إرثهم مانعوميكن التوفيق بينهما

.28}والَّذين يتَوفَّون منكُم ويذَرون أَزْواجاً يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا{:قوله تعاىل:2مثال 
.29}وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضَعن حملَهن{:وقوله تعاىل

بان احلامل املتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد األجلني، فإن وضعت محلها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، تربصت وميكن التوفيق بينهما
.حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أمضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع محلها تربصت حتى تضع محلها

]11:النساء[27
]234:البقرة[28
]4:الطالق[29
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.أي صرفه عن ظاهره، وهبذا ال يعارض النص اآلخرتأويل أحد النصني :ومن طرق اجلمع والتوفيق
اعتبار أحد النصني خمصصاً لعموم اآلخر، أو مقيداً إلطالقه، فيعمل باخلاص يف موضعه وبالعام فيما عداه، ويعمل باملقيـد  :ومن طرق اجلمع والتوفيق

.يف موضعه وباملطلق فيما عداه
فـإذا أظهـر البحـث رجحـان     ني، نظر يف ترجيح أحدمها على اآلخر بطريق مـن طـرق الرتجـيح،   وأن مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني املتعارض

وقـد يكـون الرتجـيح مـن جهـة      .أحدمها على اآلخر عمل مبا اقتضاه الدليل األرجـح، وكـان هـذا تبيينـاً، ألن النصـني غـري متسـاويني يف املرتبـة        
ويرجح املفسر على الظاهر أو الـنص، وتقـدمت عـدة أمثلـة هلـذا التعـارض       .يه بإشارة النصالداللة فريجح املدلول عليه بعبارة النص على املدلول عل

.والرتجيح
نظـر يف تـاريخ صـدورمها عـن الشـارع، فـإذا       وإن مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني، ومل ميكن ترجيح أحـدمها علـى اآلخـر بطريـق الرتجـيح،     

ابق فيعمل به، ويعلم هذا مـن الرجـوع علـى أسـباب نـزول اآليـات، وورود األحاديـث، ومجـع         علم أن أحدمها سابق كان التأخر منهما ناسخ للس
.األمثلة اليت قدمناها يف نسخ بعض اآليات ألحكام بعض آيات أخرى، ثابت فيها أن الناسخ الحق يف وروده للمنسوخ
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تــاريخ ورودهــا، نوقــف عــن االســتدالل هبمــا، ونظــر يف   وإن مل ميكــن اجلمــع والتوفيــق بــني النصــني وال تــرجيح أحــدمها علــى اآلخــر، ومل يعـلـم   
.وهذه صورة فرضية ال وجود هلا.االستدالل على حكم الواقعة اليت فيها التعارض بدليل غريمها كأهنا واقعة ال نص فيها

كالتعارض بني قياسني، فهذا قـد يكـون تعارضـاً حقيقيـاً، ألنـه قـد يكـون أحـد القياسـني          وإن كان التعارض بني دليلني شرعيني ليسا نصني،
.خطأ، فإن أمكن ترجيح أحد القياسني على اآلخر عمل به

أن تكون علة أحـدمها منصوصـاً عليهـا، وعلـة اآلخـر مسـتنبطة، أو تكـون علـة أحـدمها مسـتنبطة           ومن طرق ترجيح أحد القياسني على اآلخر

.رة النص، وعلة اآلخر مستنبطة بطريق املناسبةبطريق إشا
وجمال األصوليني يف طرق التوفيق أو الرتجيح بني النصوص واألقسية املتعارضة ذو سعة، ومـن طـرق الرتجـيح طـرق موضـوعية قـرروا فيهـا مبـادئ         

.واملقتضى، قدم املانعإذا تعارض املانع:وقوهلم.إذا تعارض احملرم واملبيح، رجح احملرم:ترجيحية عامة، مثل قوهلم
.وا يوفق من يريد احلق، ويهدي من يشاء إىل طريق مستقيم
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حملة عن حياة املؤلف
 م ببلدة كفر الزيات1988ولد الفقيد يف شهر مارس سنة.
 البلدة))كتاتيب((م بعد أن حفظ القرآن الكريم يف أحد 1900التحق باألزهر الشريف سنة.
 م وعني مدرساً هبا يف نفس السنة1915مدرسة القضاء الشرعي إثر افتتاحها وخترج فيها عام انتظم يف سلك طلبة.
 م فربزت خالهلا مواهبه اخلطابية والكتابية وترك املدرسة أو أجرب على تركها فانتقل إىل القضاء الشرعي1919اشرتك يف ثورة.
   م وبقـي هبــا حتـى عــني مفتشــاً   1924جد بــوزارة األوقـاف ســنة  م ثــم نقـل مــديراً للمسـا  1920عـني قاضــياً باحملـاكم الشــرعية سـنة

.م1931باحملاكم الشرعية يف منتصف سنة
       م وبقـي أسـتاذاً لكرسـي الشـريعة اإلسـالمية حتـى أحالتـه إىل        1934انتدبته كلية حقوق جامعـة القـاهرة مدرسـاً هبـا يف أوائـل سـنة

.م حيث أقعده املرض عن إلقاء احملاضرات1956‐1955م وقد ظلت متد مدة خدمته حتى بداية عام 1948املعاش سنة
زار كثرياً من دول الوطن العربي لالطالع على املخطوطات النادرة وإلقاء احملاضرات، فكان سفرياً ناجحاً ملصر يف كل مكان.
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انتخب عضواً مبجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن.
 أحكام ((، وكتاب ))أصول الفقه((املؤلفات امتازت بوضوح العبارة وجالء األحكام، فله كتابترك للشريعة اإلسالمية ثروة من

، أو السـلطات الـثالث يف اإلسـالم،    ))السياسـة الشـرعية  ((، وكتاب فريد عن ))الوقف واملواريث((، وشرح واف لقانوني ))األحوال الشخصية

، وهـذا عـدا مـا دجبـه مـن حبـوث ومقـاالت كـثرية نشـرها يف جملـة القضـاء            ))منـور مـن اإلسـال   ((وكتيب يف تفسري القرآن الكريم بعنـوان  
.الشرعي وجملة األحكام وجملة لواء اإلسالم وجمليت الثقافة والرسالة

من قصص القرآن((ألقى جمموعة من األحاديث من منرب اإلذاعة املصرية يف خمتلف املوضوعات العلمية والدينية واالجتماعية وأخصها.((
 جمموعة من احملاضرات يف املناسبات الدينية واالجتماعية، كما ألقى سلسلة حماضرات يف تفسري القـرآن الكـريم لعـدة سـنوات     ألقى

.بدار احلكمة
 برمحته20/1/1956وأخرياً طواه املوت وشيع جثمانه الطاهر إىل مقره األخري مبقابر الغفري صباح اجلمعة م، وتغمده ا.


