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مقدمة

باهلل من شروِر أنفسنَا ومن سي ِ
هلل نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذُ ِ
إن الحم َد ِ
َّ
تائات
ْ
ْ
هادي لهُ ،وأشه ُد َّ
ومن
يضلل َ
من يهدهِ اهللُ َ
فال َّ
أن َل إلَهَ َّإل اهللُ
مضل لهُ ْ
أعمالنَاْ ،
فال َ
ْ

يك لهُ وأشه ُد َّ
محمدا عبدهُ ورسوله ﷺ.
أن َّ
وحدهُ َل شر َ
ِ
ن}[آل عمران:
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َحق تُ َقاتِِه َوَل تَ ُموتُ َّن إَِّل َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َ
{يَا أَيُّ َها الَّذين َ
.]201

{يا أَيُّها النَّاس اتَّ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم من نَّ ْفس َّو ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِم ْن َها َزْو َج َها وبَ َّ
ث
َ َ
ُ
َ ُ
ِ
ِ
َّ َّ ِ
ِ ِ
ام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُكم
ساءَلُون بِه َو ْاألَ ْر َح َ
ساء َّواتَّ ُقوا اللهَ الذي تَ َ
م ْن ُه َما ِر َجال َكثيرا َّون َ
َرقِيبا}[النساء.]2 :
ِ
َّ ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُكم َويَغْ ِف ْرلَ ُكم
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوقُولُوا قَ ْول َسديدا * يُ ْ
ين َ
{يَاأَيُّ َها الذ َ
از فَ ْوزا َع ِظيما}[األحزاب.]02 - 00 :
ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُّ ِط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد فَ َ
ِ
ِ
َّأما بع ُدَّ :
ِ
محمد ﷺ ،وشر
وخير
هدي َّ
"فإن أصد َق الحديث ُ
الهدي ُ
كتاب اهلل تعالَىُ ،
كل ضاللة فِي النَّا ِر"(.)2
األموِر
كل بدعة ضاللة ،و َّ
كل محدثة بدعة ،و َّ
محدثاتها ،و َّ
َ

------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحديث كتاب ِ
ِ
اهللَّ ،
( )2أما بع ُد َّ
ِ
كل ُمح َدثة بدعة،
أفضل
وإن
فإن أصد َق
هدي محمد َّ ،
وشر األموِر ُمحدثاتُها ،و َّ
ُ
الهدي ُ
َ
ومستكم  -أنا
كل بدعة ضاللة ،و َّ
و َّ
صبح ْتكم الساعةُ ْ
أتتكم الساعةُ بغتة  -بُِع ُ
كل ضاللة في النَّا ِر ْ
ثت أنا والساعةُ هكذا َ -
أولى بكل مؤمن من ِ
ولي المؤمنين.
نفسه  -من ترك مال فألهلِه  -ومن ترك َديْنا أو َ
وعلي  -وأنا ُّ
فإلي َّ
ضياعا َّ
الراوي  :جابر بن عبداهلل ،المصدر  :صحيح الجامع ،الرقم.2131 :

التخريج  :أخرجه النسائي في (المجتبى) ( ،)211 /1وأحمد ( )120 /1باختالف يسير.
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وبعد :فهذا هو الجزء الثالث من الموسوعة األصوليَّة "الخالصة في علم األصول من

حد الفقه" ،ونستفتح هذا الجزء بالكتاب السادس وهو " :كتاب اإلجماع" ،وأسأل اهلل
تعالى أن يبارك فيه ،وأن يجعل فيه القبول والنَّفع ،وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم،

هذا وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،والحمد هلل

رب العالمين.
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الكتاب السادس
{تتمت أصول الستدلل األساسية}
{اإلجماع}
األول
الباب َّ

{تعريف اإلجماع}
اإلجماع لغة:

َج ِمعُوا أ َْم َرُك ْم
له معنيان :أحدهما :العزم على األمر والقطع به ،ومنه قوله تعالى{ :فَأ ْ
اء ُك ْم}[يونس ]02 :أي :اعزموا عليه.
َو ُش َرَك َ
والثاني :هو التفاق ،من قولهم :أجمع القوم على كذا أي :اتفقوا(.)2

وفي الصطالح:
اختلف علماء األصول في تعريف اإلجماع بناء على اختالفهم في بعض شروطه ،ونحن نقتصر
على تعريف واحد منهم ،فاإلجماع هو:
األمة بعد النبي ﷺ في أي عصر من العصور على أمر من أمور الشرع.
اتفاق مجتهدي َّ
وقال آخرون" :على أمر من األمور" ليشمل اإلجماع على األمر الشرعي كحل البيع ،واإلجماع
على األمر العقلي كحدوث العالم ،واألمر اللغوي ،كالفاء للتعقيب ،واألمر الدنيوي كالحروب
والعمران ،ول أرى اإلجماع الواجب العمل به َّإل اإلجماع على أمر من أمور الشرعَّ ،أما
اإلجماع اللغوي والدنيوي فيجوز فيه الخالف ،ول يُعتبر إجماعا.

وعبر آخرون بلفظ "أهل الحل والعقد" بدل من المجتهدين ،وعبَّر آخرون بلفظ "إجماع أهل

العلم" بدل من المجتهدين(.)1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

( )2المصباح المنير 2 :ص  ،230القاموس المحيط 1 :ص .23
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شرح التعريف:
فقولنا :اتفاق :ليشمل األقوال ،واألفعال ،وجميع أنواع التقرير.

وقولنا :مجتهدي :وهم العلماء وأهل الحل والعقد الذين توفرت فيهم شروط

الجتهاد في األحكام الشرعية ،ويخرج من هذا التعريف العوام وأهل التقليد ومن لم

يبلغ درجة الجتهاد الشرعي ،والفاسق ،والصبي دون البلوغ ،ولو بلغا من العلم مرتبة
كل من
الجتهاد ،هذا لعدم توفُّر شروط العدالة في هذان األخيران ،فال عبرة لموافقة ُّ

سبق ول لمخالفتهم ،ول عبرة لتفاق غير المجتهدين.

كذلك ل عبرة لتفاق بعض المجتهدين دون بعض ،بل يحب أن يكون التفاق هو

الغالب ،ول يضر بعض المخالفين لغلبة المتفقين.

األمة :أي َّأمة محمد ﷺ ،فال يصح اتفاق غير المسلمين مهما كانوا ولو على
وقولناَّ :
أحكام دينهم ،ألنَّه ليس إجماعا شرعيًّا(.)2

وقولنا بعد النبي ﷺ :فإنَّه ل ينعقد إجماع في حياة النبي ﷺ ،ولو أجمع الصحابة على

نبي ﷺ فال يُ ُّ
عد إجماعا ،بل سنَّة تقريريَّة.
حكم َّ
وأقره ال ُّ

وقولنا :في أي عصر من العصور :أي اتفاق كل أهل عصر على حكم ما ولو كان
مخالفا لمن قبله؛ ألنَّه لو اشتُرط أن يكون إجماعا واحدا في المسألة دائما لكل
العصور للزم منه انعدام اإلجماع(.)1

والمراد بالعصر :أي من كان من أهل الجتهاد في العصر الذي وقعت فيه المسألة،

ثم بلغ الجتهاد بعد حدوث المسألة ،فهو ليس
فمن كان موجودا في ذلك العصر َّ

من مجتهدي ذلك العصر ول ُّ
يعتد بمخالفته ،بل يجب في المخالفة إجماع جديد(.)1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :شرح مختصر الروضة  ،9/1والبحر المحيط  ،110/9وشرج الكوكب المنير .122،111/1
( )1يُنظر :شرح الكوكب المنير .122/1

( )1يُنظر :البحر المحيط في أصول الفقه .110/9
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وقولنا :على أمر من أمور الشرع :أي على أمر من أمور الدينية التي تتعلق بالدين
لذاته ،سواء كانت المسألة أقوال ،أو أفعال ،أو اعتقادا.
عقلي ،كالمصلحة في إقامة
ول يصح اتفاق مجتهدي َّ
األمة على أمر ُدنيوي ،أو أمر ٍّ

اللغوي ،فإن كان متعلقا َّ
بالشرع ،كاإلجماع على شرح
وأما اإلجماع
متجر ،أو حرفةَّ ،
ُّ
وأما إن كان غير ذلك فال يُ ُّ
عد
آية من القرآن باللُّغة ،فهو إجماع قائم صحيحَّ ،
إجماعا ،لجواز الختالف في األقوال واآلراء في المسألة اللغويَّة ،كالخالفات

النَّحويَّة بين المدرستين البصرية والكوفية ،كاختالفهم في السم هل ُسمي اسما؛ ألنه

فسمي اسما لذلك ،واألصل فيه (س.م.و)
سما على مسماه ،وعال ما تحته من معناه؛ ُ
أم ُسمي اسما؛ ألنه سمة على المسمى يُعرف بها ،والسمة هي العالمة ،فيكون أصل

السم عندهم هو (و.س.م).

األول والكوفيُّون على الثاني أو اجتمع كال
فلو أجمع البصريُّون على القول َّ

المدرستين على قول ل يُ ُّ
عد إجماعا ،لجواز الخالف فيه بالبحث.

وكذلك ل يعتبر رأي من حمل علما واجتهد فيه وهذا العلم ل أثر له في أحكام

الشرع ،كعلم المنطق والكالم والحساب وغيره ،فال عبرة به في اإلجماع ألنَّه بالنسبة
للعلوم الشرعية عام ٌّي.

يسمونه :الفقيه) الحافظ ألحكام الفروع من غير معرفة األصول؛
وكذلك الفروعي (ما ُّ

فإنَّه ل يُعتبر برأيه.

ملما بالفروع؛ َّ
فإن رأيه مقبول ،وهذا قول أكثر الشافعيَّة
فإن كان أصوليًّا ليس ًّ
والمالكيَّة ،وهو رأي حسن َّ
وأما
ألن الحامل لعلم الفروع فقط فهو نقل للعلم ل غيرَّ ،

ألصولي فهو يملك آلة الستنباط ،لذلك قبلوا رأيه.
ا
ُّ
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األول :شروط اإلجماع
الفصل َّ
رجع إليه؛ فإنَّه يُشترط فيه بعض الشروط ،وقد أشرنا
ليكون اإلجماع َّ
حجة وأصال يُ ُ

إلى بعضها في شرح التعريف ،وهي على ما يلي:

يضر خروج الواحد
 – 2أن يكون اإلجماع من كل مجتهدي العصر ،أو غالبهم فال ُّ

أو الثنين عليهم.

قال صاحب المراقي:

والكل واجب وقيل ل يضر * لثنان دون من عليهما كثر

 – 1أن يكون العلماء المجمعين على المسألة من أهل الجتهاد.
 – 1أن تكون المسألة المجمع عليها من أمور الشريعة.
نصا من الكتاب أو السنَّة.
َّ – 2أل يُخالف اإلجماع ًّ

 – 3أنت يكون أهل اإلجماع من المسلمين العدول؛ فإنَّه ل يُعتبر في اإلجماع بقول
الكافر ،ولو كان يحمل من األصول والفروع واللغة والستنباط ما ل يحمله

المسلمون ،وكذلك ل يُعتد بالفاسق ول بالمبتدع ،فهؤلء ل يُقبل منهم حديث ،وهو

أولى من اإلجماع ،فإن كان األمر كذلك فإجماعهم أولى بالرد.
األمة ،كإجماع أهل قرية دون البلد ،وعلى هذا
َّ – 9أل يكون اإلجماع من بعض َّ

األمة.
فإجماع أهل المدينة وحدهم ليس َّ
بحجة ألنَّهم بعض َّ

 – 0ول يُشترط في انعقاد اإلجماع وثبوت حجيَّته انقضاء عصر المجمعين على
المسألة.
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الفصل الثاني :أركان اإلجماع
قد كثر الكالم في أركان اإلجماع وكثر اللغط والخلط بين الركن والشرط ،وأحسن

ماقيل في أركان اإلجماع ،أنهما ركنان.
 – 2الم ِ
جمعو َن
ُ
نفس اإلجماع
ُ –1
األول :المج ِمعو َن وهم أ َُّمةُ مح َّمد ﷺ وظَ ِ
اه ُر َه َذا يَتَ نَ َاو ُل ُك َّل ُم ْسلِم ،لَ ِك ْن لِ ُكل
الركن َّ
ُ ْ ُ َُ ْ ُ َ
َ
ِ
ِ ِ ِِ
اإلثْ ب ِ
شابِ َهة.
ات َوأ َْو َساط ُمتَ َ
ظَاهر طََرفَان َواض َحان في النَّ ْف ِي َو ِْ َ
اضح فِي ا ِإلثْ ب ِ
ِ
ْحل َوال َْع ْق ِد قَطْعا
ات فَ ُه َو ُك ُّل ُم ْجتَ ِهد َم ْقبُ ُ
ول ال َف ْت َوى فَ ُه َو أ َْه ُل ال َ
َ
أ ََّما ال َو ُ
َوَل بُ َّد ِم ْن ُم َوافَ َقتِ ِه فِي ِْ
اإل ْج َم ِاع.
ِ
ِ
ين َواألَ ِجنَّةُ ،فَِإنَّ ُه ْم َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن األَُّم ِة فَ نَ ْعلَ ُم
ح فِي النَّف ِي فَاألَطْ َف ُ
َوأ ََّما ال َواض ُ
ال َوال َم َجان ُ
اد بَِق ْولِ ِهَ « :ل تَ ْجتَ ِم ُع أ َُّمتِي َعلَى ال َخطَأِ» َّإل َم ْن
أَنَّهُ َ -علَْي ِه َّ
الص َالةُ َو َّ
الس َال ُم َ -ما أ ََر َ
ف فِي ال َم ْسأَلَ ِة بَ ْع َد فَ ْه ِم َها ،فَ َال يَ ْد ُخ ُل فِ ِيه َم ْن َل يَ ْف َه ُم َها.
ص َّوُر ِم ْنهُ ال ِوفَا ُق َوال ِخ َال ُ
يُتَ َ
الدرجتَ ي ِن العو ُّام الم َكلَّ ُفو َن وال َف ِقيهُ الَّ ِذي لَيس بِأُصولِ ٍّي واألُ ِ َّ ِ
س
ْ َ ُ َ ُ
َ
َوبَ ْي َن َّ َ َ ْ َ َ ُ
صول ُّي الذي لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاشئ ِمن التَّابِ ِعين مثَال إذَا قَارب رتْ بةَ ِالجتِه ِ
اد
َ َ َُ ْ َ
ََ
بَِفقيه َوال ُم ْجتَ ِه ُد ال َفاس ُق َوال ُم ْبتَدعُ َوالن ُ ْ
ِ
الص َحابَِة(.)2
ص ِر َّ
في َع ْ
محمد ﷺ فهما ليسا من جملة أهل الحل
َّ
فأما الصبي والمجنون مع أنَّهما من َّأمة َّ
والعقد لفقدهما التكليف.
محمد ﷺ فهو ليس من جملة أهل الحل والعقد ألنَّه
َّ
وأما العامي مع أنَّه من جملة َّأمة َّ
فاقد لألهليَّة ،وقد يشترك العوام مع الخواص في ما يُدركه العوام والخواص
الصلَو ِ
س َوُو ُج ِ
الص ْوِم َو َّ
ات ال َخ ْم ِ
الزَكاةِ َوال َحج ،فَ َه َذا ُم ْج َمع َعلَْي ِهَ ،وال َع َو ُّام َوافَ ُقوا
وب َّ
َك َّ َ
اص فِي ِْ
اإل ْج َم ِاع.
ال َخ َو َّ
وأما ما يدركه الخواص دون العوام َكتَ ْف ِ
صِ
الص َالةِ َوالبَ ْي ِع وغيره...
َح َك ِام َّ
يل أ ْ
َّ ُ
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ِ
ِِ
اص فَال َع َو ُّام ُمت َِّف ُقو َن َعلَى أ َّ
ْحل
َج َم َع َعلَْي ِه ال َخ َو ُّ
َن ال َح َّق فيه َما أ ْ
فَ َما أ ْ
َج َم َع َعلَْيه أ َْه ُل ال َ
ِ
ِِ
ِ
اع
الع ْق ِد َل يُ ْ
س ْن تَ ْس ِميَةُ ذَلِ َ
إج َم َ
ض ِم ُرو َن خ َالفا أ ْ
ك ْ
َو َ
َصال فَ ْهم ُم َواف ُقو َن أَيْضا فيهَ ،ويَ ْح ُ
ْاألَُّم ِة قَ ِ
اطبَة(.)2
ف عامي فِي واقِعة أَجمع علَي ها ال َخو ُّ ِ
ِ ِ
ص ِر فَ َه ْل
اص م ْن أ َْه ِل ال َع ْ
يل :فَ لَ ْو َخالَ َ َ ٌّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
فَإ ْن ق َ
ج ال َعام ُّي ِم ْن األَُّم ِةَ ،وإِ ْن لَ ْم يَ ْن َع ِق ْد
يَ ْن َع ِق ُد ا ِإل ْج َماعُ ُدونَهُ؟ إ ْن َكا َن يَ ْن َع ِق ُد فَ َك ْي َ
ف َخ َر َ
العامي؟(.)1
فَ َك ْي َ
ف يُ ْعتَ ُّد بَِق ْوِل َ
األمةَّ ،
األمة من
نقول ينعقد اإلجماع من دون العامي ولم يخرج
ألن َّ
العامي من عموم َّ
ُّ

حيث العقل في كل منهاج فيها عموم وخصوص ،فلو أجمع قادة الجنود وأهل الرأي
منهم على حصار حصن ما ،فمخالفة الجندي العامي ل يُ ُّ
عتد ِبه ،وهو أيضا لم يخرج
من عموم الجنود ،ومخالفة غير الجنود من باب أولى بعدم العتداد به.

فإن كان األمر كذلك فمخالفة العامي في اإلجماعات الشرعيَّة المنعقدة من الخاصة
ل يُ ُّ
األمة.
عتد به ،ولم يخرج من عموم َّ
الشأ ِ
ب َّ ِ
كما أَ َّن ال َعام َّي لَْيس أ َْهال لِطَلَ ِ
س لَهُ آلَةُ َه َذا َّ
الصبِي
ْن فَ ُه َو َك َّ
الص َواب ،إ ْذ لَْي َ
َ
ِ
ِ
ان ْاآللَ ِة؛ وَل ي ْفهم ِمن ِع ِ ِ ِ
ون فِي نُ ْقص ِ
والم ْجنُ ِ
ص َّوُر م ْنهُ
َ ُ َُ ْ ْ
ص َمة األَُّمة م ْن ال َخطَأ َّإل َم ْن يُتَ َ
َ
َ َ
صابَةُ ِألَ ْهلِيَّتِ ِه.
ا ِإل َ
َن العصر األَ َّو َل ِمن َّ ِ
َج َمعُوا َعلَى أَنَّهُ َل ِع ْب رَة بِال َع َوام فِي َه َذا البَ ِ
اب،
الص َحابَة قَ ْد أ ْ
ْ
َ
وكما أ َّ َ ْ َ
ال قَ ْول عُلِ َم أَنَّهُ يَ ُقولُهُ َع ْن َج ْهل
الص َحابَِة َو َع َو َّام ُه ْم؛ َوِألَ َّن ال َعام َّي إذَا قَ َ
اص َّ
أَ ْعنِي َخ َو َّ
ْخ َال ِ
اق وال ِ
ِ ِ
ف فِ ِيه(.)1
س يَ ْد ِري َما يَ ُق ُ
س أ َْهال ل ْل ِوفَ َ
ول َوأَنَّهُ لَْي َ
َوأَنَّهُ لَْي َ
---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المستصفى للغزالي .21
( )1السابق.

( )1السابق بتصرف.
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عول على رأيه في اإلجماع؟
َّ
وأما الفاسق والمبتدع ،فهذا لم يُقبل منه حديث فكيف يُ َّ

وأما الفروعي الذي يحفظ الفروع دون األصول ول يفهمها فال عبرة برأيه ،لنه ناقل
َّ

لألحكام ل غير ،وهذا ل يحتاج علما ول فهما.
وم والمنظُ ِ
ف بِمدا ِر ِك األَح َك ِام وَكي ِفيَّ ِة ت لَقيها ِمن الم ْفه ِ
وم و ِ
صيغَ ِة
َّ
ْ
وأما األصولي ال َعا ِر َ َ َ
ْ َْ َ َ
َ
َ ُ َ َ
األَم ِر والنَّه ِي والعم ِ
وم َوَك ْي ِفيَّ ِة تَ ْف ِه ِ
ُّص ِ
َّعلِ ِ
يل أ َْولَى بِ ِال ْعتِ َد ِاد بَِق ْولِ ِه ِم ْن ال َف ِق ِيه
وص َوالت ْ
يم الن ُ
ْ َ ْ َ ُُ
اد َوإِ ْن لَ ْم يَ ْح َف ْظ
ال َحافِ ِظ لِ ْل ُف ُر ِ
وع ،بَ ْل ذُو اآللَ ِة َم ْن ُه َو ُمتَ َمكن ِم ْن َد ْر ِك األَ ْح َك ِام إذَا أ ََر َ
ِ ِ
وع ،واألُ ِ ِ
وع َل يَتَ َم َّك ُن ِم ْنهُ(.)2
الحافِ ُ
ظ لِ ْل ُف ُر ِ
ال ُف ُر َ َ ُ
صول ُّي قَادر َعلَْيه َوال َفقيهُ َ
نفس اإلجماع ،أي المسألة التي وقع عليها اإلجماع.
الركن الثانيُ :
وهذا ل يكون إجماعا َّإل أن نكون المسألة شرعية ،فلو أجمعو على مسألة في
الحساب أو النحوي فإنَّه ل يُعتبر أجماعا ،ويحوز الخروج عليه.

وأما اإلجماع الذي ل يجوز الخروج عليه هو اإلجماع الشرعي على مسألة شرعيَّة.
َّ
ول يُشترط أن يبلغ أهل اإلجماع عدد المتواتر ،مع أنَّنا رددنا قولهم في عدد المتواتر
في الجزء الثاني في هذه الموسوعة ،ولكن العدد الذي يكون به اإلجماع هو العدد

الغالب على الجماعة فال يضر تخلف الواحد والثنان.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

( )2المستصفى للغزالي .22

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

29

الباب الثاني :حجيَّة اإلجماع

أجمع أهل المذاهب الصحيحة وأهل الحديث على حجيَّة اإلجماع ،ولم يُنكره َّإل

أهل البدع ممن ل يُ ُّ
عتد برأيهم ،كالمعتزلة والشيعة(.)2
ومن األدلَّة على حجيَّة اإلجماع:
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس}[البقرة:
قوله تعالى :قال تعالىَ { :وَك َذلِ َ
.]221

قال السعدي رحمه اهلل تعالى :وفي اآلية دليل على أن إجماع هذه األمة ،حجة

قاطعة ،وأنهم معصومون عن الخطأ ،إلطالق قولهَ { :و َسطا} فلو قدر اتفاقهم على
الخطأ ،لم يكونوا وسطا ،إل في بعض األمور ،ولقوله{ :لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى النَّ ِ
اس}

يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن اهلل أحله أو حرمه أو أوجبه ،فإنها معصومة في

ذلك(.)1

ول ِمن بَ ْع ِد َما تَبَ يَّ َن لَهُ ال ُْه َدى َويَتَّبِ ْع غَْي َر َسبِ ِ
يل
الر ُس َ
شاقِ ِق َّ
وقوله تعالىَ { :وَمن يُ َ
الْم ْؤِمنِين نُول ِه ما تَ ولَّى ونُ ِ ِ
تم ِ
صيرا}[النساء.]223 :
ُ َ َ َ َ َ ْ
َّم ۚ َو َساءَ ْ َ
صله َج َهن َ
وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ،ويُحرُم مخالفتهم(.)1
والمخالف لإلجماع أو المنكر لحجيته هو متَّبع لغير سبيل المؤمنين.
"إن اللَّهَ قد أجار َّأمتي أن ِ
ومن األدلَّة قول النبي ﷺَّ :
تجتم َع علَى ضاللة"(.)2
َ
وفي روايةَّ :
محمد ﷺ  -علَى ضاللة وي ُد اللَّ ِه
إن اللَّهَ ل
يجمع َّأمتي  -أو َ
قال َّ :أمةَ َّ
ُ
ِ
شذ َّ
ومن َّ
شذ إلى النَّا ِر(.)3
مع الجماعة َ
َ
--------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :مجموع الفتاوي .122/22
( )1تفسير السعدي .02

( )1يُنظر :أحكام القرآن للشافعي  ،20/2وروضة الناظر .221/1
( )2حسنه األلباني في تخريج كتاب السنَّة .11

وصححه  1290من غير لفظة "ومن َّ
شذ".
( )3رواه الترمذي َّ
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ِ
سول ﷺَّ " :
محمد
وفي هذا
الر ُ
الحديث ُ
يجم ُع أ َُّمتي -أو قالَّ :أمةَ َّ
يقول َّ
إن اهللَ ل َ
األمةُ كلُّها ِ
والمي ِل عن الحق في
مجتمعة على َّ
 على ضاللَة" ،أي :ل تكو ُن َّالزي ِغ ْ
ألمتِه ،وذ َكره اهللُ تعالى في
َّبي ﷺ َّ
فعل أو اعتِقاد ،بما يُخالِ ُ
ف ما علَّمه الن ُّ
قول أو ْ
ْ
الصحابة" ،وي ُد ِ
ِ ِ
الجماع ِة"؛ أي :مؤيد لها وعاصمها ،وهذا
اهلل مع
وأجم َع عليه َّ
َ
َ
كتابهَ ،
دليل قاطع على حجيَّة اإلجماع الصحيح.
ِ
ِ
اكم والفرقةََّ ،
وهو من الثني ِن
وقوله ﷺ:
فإن الشيطا َن َ
"عليكم بالجماعة وإيَّ ْ
ْ
مع الواحد َ
أبعد ،ومن أراد بحبوحةَ الجن َِّة ِ
فليلزم الجماعة(.)2
ُ ْ َ
فأما جماعة األبدان فهذا
والجماعة جماعتانَّ ،إما جماعة أبدان أو جماعة أقوالَّ ،
متعذر؛ لستحالة مالزمة جماعة متفرقين ،كما َّ
أن اجتماع األبدان يشمل الكفار
والمسلمين ،فليس في لزوم األبدان معنى معتبرَّ ،
فدل ذلك على َّ
أن المراد هو
ﷺ

اجتماع األقوال.

ال نَبِ ُّي ِ
اهلل
ازة فَأُثْنِ َي َعلَْي َها َخ ْي را ،فَق َ
بجنَ َ
ومن ذلك مارواه أنس رضي اهلل عنه قالُ :م َّر َ
قال نَبِ ُّي ِ
ت،
ازة فَأُثْنِ َي َعلَْي َها َش ًّرا ،فَ َ
اهلل ﷺَ :و َجبَ ْ
تَ ،و َجبَ ْ
تَ ،و َجبَ ْ
ﷺَ :و َجبَ ْ
بجنَ َ
تَ ،وُم َّر َ
ْت:
تَ ،
تَ ،و َجبَ ْ
َو َجبَ ْ
قال عُ َم ُر :فِدى َ
ازة ،فَأُثْنِ َي َعلَْي َها َخ ْي ر ،فَ ُقل َ
بجنَ َ
لك أَبِي َوأُميُ ،م َّر َ
ت،
تَ ،و َجبَ ْ
ْتَ :و َجبَ ْ
تَ ،و َجبَ ْ
تَ ،و َجبَ ْ
َو َجبَ ْ
ازة ،فَأُثْنِ َي َعلَْي َها َش ٌّر ،فَ ُقل َ
بجنَ َ
تَ ،وُم َّر َ
سول ِ
الجنَّةَُ ،وَمن أَثْ نَ ْيتُ ْم عليه
قال َر ُ
ت؟ فَ َ
اهلل ﷺَ :من أَثْ نَ ْيتُ ْم عليه َخ ْي را َو َجبَ ْ
َو َجبَ ْ
ت له َ
ِ
ِ
األر ِ
األر ِ
ض ،أَنْ تُ ْم
َش ًّرا َو َجبَ ْ
ض ،أَنْ تُ ْم ُش َه َداءُ اهلل في ْ
َّار ،أَنْ تُ ْم ُش َه َداءُ اهلل في ْ
ت له الن ُ
ِ
األر ِ
ض(.)1
ُش َه َداءُ اهلل في ْ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :رواه الترمذي  ،1293والنسائي في الكبرى  ،6203وأحمد  ،200عن عمر ،وصححه األلباني.
( )1أخرجه البخاري ( ،)2190ومسلم (.)626
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لما أجمع
وفي هذا الحديث شهد الرسول ﷺ لألول بالجنَّة وللثاني بالنَّار ،وهذا َّ

الصحابة على الشهادة في حق كل واحد منها ،فإن كان األمر كذلك ،فالشهادات
على األحكام الفرعيَّة أولى بالقبول مما سبق.

قال الشافعي:

إذا كانت جماعتهم (أي :المسلمين) متفرقة في البلدان ،فال يقدر أحد أن يلزم

جماعة أبدان قوم متفرقين ،وقد ُوجدت األبدان تكون مجتمعة من المسلمين
والكافرين واألتقياء والفجار ،فلم يكن في لزوم األبدان معنى؛ ألنَّه ل يمكن؛ َّ
وألن
اجتماع األبدان ل يصنع شيأ فلم يكن للزوم جماعتهم معنىَّ ،إل ما على جماعتهم
من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين ،فقد لزم جماعتهم ،ومن خالف ما تقول به
ُمر بلزومها ،وإنَّما تكون الغفلة في
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أ َ
فأما الجماعة فال يُمكن فيها كافَّة غفلة عن معنى كتاب ،ول سنَّة ول قياس(.)2
الفرقةَّ ،

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الرسالة للشافعي .201
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الباب الثالث :أنواع اإلجماع

نقسم اإلجماع إلى َّ
عدة أنواع وأقسام وهي على ما يلي:
أقسام اإلجماع في ذاته:

اإلجماع القولي :وهو أن يتَّفق قول جميع أهل العلم في عصر ما على تحريم أو تحليل أو
كراهة أو ندب أو إباحة شيء ما.

مثل اتفاق الصحابة على قتال أهل الردة ،ومانعي الزكاة(.)2
كاد يَتَ َح َّق ُق؛ َّ
ت شيتائا ،ل بُ َّد ِم ْن
فإن َّ
اإلجماع الفعليَّ :
األمةَ متى فَ َعلَ ْ
وأما اإلجماع الفعلي فال يَ ُ
ِ
ِ
أحد منهم
ذلك
الشيءَّ ،
بح ْك ِم َ
الفع ِل م ْن غي ِر أ ْن يَ ْ
فأما أ ْن يَت َِّف ُقوا على ْ
ص ُد َر ْ
ُمتَ َكلم منها ُ
عن َ
قول َد ٌّ
الفع ِل ،فهذا بَعيد.
ال على ُح ْك ِم َ
ذلك ْ
قيل:
وق ْد َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
لم يَ ْف َعلُوا
وليس
إن
َ
َ
كذلك؛ فإنَّ ُهم ْ
إجماعهم على إثبات القرآن في ال َمصاحف إجماع ف ْعل ٌّيَ ،
ثم فَ َعلُوهُ.
ذلكَّ ،
ذلك إلَّ بع َد المشورةِ وال ُْمناظََرةَِّ ،
ثم اتَّ َف َق ْ
ت أقوالُهم على َ
َ
جماع الفعلي( :إجماعُ َّ ِ
ِ ِ
وأما
وقيلِ :م ُ
فهو َمشروع با ِإل ِ
ثال ا ِإل ِ
جماع الفعليَّ ،
األمة على الْختان)؛ َ
َ
فيه ،فلم ي ُكن مجمعا ِ
وجوبهُ فأ ُِخ َذ ِمن أقوالِهم ،وهي مختلِ َفة ِ
عليه(.)1
ْ
َ ُ
ُ ُ
ْ ْ ُ َْ
قولي ول عكس.
وعلى ه َذا ُّ
هو إجماع ٌّ
فكل إجماع ٌّ
فعلي َ
كما َّ
أن قول البعض وفعل البعض محمول على اإلجماع القولي؛ ألنَّهم فعلوا بعلم وقناعة.

وكذلك إن قال البعض وفعل البعض اآلخر ما يُولفق القول ،وسكت الباقون مع انتشار ذلك
ِ
ِ
عن أحم َد أنَّهُ إجماع،
فأكثر الشافعيَّة والمالكيَّة وروايَة ْ
القول الفعل ،فهو إجماع كامل صحيحُ ،
لقول بع َد سم ِ
ِ
ذلك ا ِ
اع ِه،
تَ ْن ِزيال
ضْ
ت ُم َّدة كافيَة للنَّظَ ِر فِي َ
والم َوافَ َق ِة إذا َم َ
للسكوت َم ْن ِزلَةَ الر َ
ََ
ضا ُ
ِِ
ِ
ِ
ف(.)1
صن ُ
الم َ
يل ُ
وكا َن قَادرا علَى إظها ِر َرأْيه ،وإلَى هذا يَم ُ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

( )2للمزيد ينظر :الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ،216/2 ،شرح تنقيح الفصول للقرافي ،111 :غاية الوصول
لألنصاري.221 :

( )1شرح الورقات لبن الفركاح الشافعي .196
شر قَ ول ،تَ ِج ُدها فِي ( ِ
ِ
ِ
الفحول) َّ
للش ْوَكانِي (ص.)12
إرشاد
َ
( )1وفي المسألة أقوال أُ ْخ َرى بَلَغَت اثْ نَ ْي َع َ َ ْ
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وأما اإلجماع السكوتي فقد طال فيه الكالم ،فمنهم من يرى أنَّه
اإلجماع السكوتيَّ :
حجة وليس إجماعا ،ومنهم أنكره بالكليَّة.
إجماع ،ومنهم من يرى أنَّه َّ

فأما من يرى أنَّه إجماع فقد حمله على التقرير.
َّ
حجة وليس إجماعا ،فقد حمله على قاعدة" :ل يُنسب للساكت
وأما من يرى بأنَّه َّ
َّ
حجة ألنَّهم سكتوا وقد قيل في المسألة.
قول" ،ولكنَّه َّ
وأما من أنكره ولم يعتد به ،فقد رأى َّ
أن السكوت من جنس اإلقرار ،وهو صفة نبويَّة
َّ

متعلقة بالوحي ،والوحي كان يعصم التقرير أو يصححه ،فال يكون اإلقرار بعد انقطاع
الوحي.

الراجح َّ
أن اإلجماع السكوتي إن كان من جملة قول أو فعل فهو إجماع
والصحيح َّ
صحيح ،أي أن يقول البعض ويسكت البعض ،أو يفعل البعض ويسكت البعض،
فجماعة الساكتين سكوتهم إجماع ،ودليلناَّ ،
أن جماعة الساكتين هم جماعة من

العدول ويستحيل أن يسكتوا على باطل أو مشكوك فيه ،فقد اجتمع فيهم أمران:
"إن اللَّهَ قد أجار َّأمتي أن ِ
األول :أنَّهم جماعة ،وقد قال النبي ﷺَّ :
تجتم َع علَى
َّ
َ

األمة وليسوا َّأمة ،نقول :هؤلء الجماعة من
ضاللة" فسيقول القائل :هم جماعة من َّ

األمة لم يجتمعوا على رأي مخالف ولم يسكتوا بحد السيف ،ولكنَّهم سكتوا رضا
َّ

وقناعة بما سبق من الحكم في المسألة ،وكأني بهم يقولون :قد قيل في المسألة ما
وأما األمر الثانيَّ :
أن جماعة الساكتين كلُّهم
يكفي فال داعي إلطالة الكالم فيهاَّ ،

عدول ،وقد سبق في الجزء الثاني من هذه الموسوعة تعريف العدل وصفاته ،كما أنَّهم

أجمعوا على السكوت ولم يخالف منهم أحد ،فإن كان جماعة الساكتين فيهم

مخالف لم يعد سكوتا ،وبه يُنقض اإلجماع بالقول أو الفعل ،لكنَّهم كلهم سكتوا،
َّ
فدل بهذا على َّ
أن سكوتهم دليل على موافقة قول أو فعل غيرهم من المجتهدين،
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وقد يكتفي المجتهد برأي مجتهد آخر ،إن كان يكفيه فيسكت عنه ،ولو كان فيه
نظر لتكلَّم فيه ،فكيف بجماعة المجتهدين.

عاما ،بحيث
وأما إن كان السكوت ًّ
هذا إن كان السكوت من جملة القول أو الفعلَّ ،

لو نزلت النازلة فسكت عنها الكل ولم يقولوا فيها قول ولم يفعلوا بها ،فبطبيعة
الحال َّ
حجة ،حتَّى يجتمعوا على
فإن هذا السكوت ل يعتد به ،ول يكون إجماعا ول َّ

قول أو فعل.

وكذلك إن كان السكوت بحد السيف ،مع إجماع غيرهم ،فهذا ليس إجماعا؛ َّ
ألن
جماعة الساكتين إنَّما سكتوا بحد السيف ،ولو تكلموا لنقضوا ذلك اإلجماع ،وهذا

النوع يشهد له التاريخ فهو كثير.
وعلى هذا َّ
فإن اإلجماع السكوتي فيه شروط:

 – 2أن يسبق السكوت قول أو فعلهم من غير الساكتين.
َّ – 1أل يظهر عليهم عالمة سخط أو عدم موافقة.

 – 1أن يبلغ الساكتين حكم المسألة ،فإن لم يبلغهم ذلك َّ
فإن سكوتهم بال علم ل

يعتد به.

 – 2أن ينقرض عصر الساكتين بموتهم ،خوفا من نقضهم للمسألة بالقول ،أو تطول
َّ
مدة سكوتهم.
حجة
حجة قطعيَّة ،ومنهم من يرى بأنَّه َّ
وبهذه الشروط ل يمنع أن يكون إجماعهم َّ
حجة ظنيَّة إن
حجة قطعيَّة ،ولكنَّه َّ
ظنيَّة ،والصحيح أنَّه إن توفرت هذه الشروط فإنَّه َّ

حجة ظنيًّة خوفا من
لم يطل وقت سكوتهم بمعنى أنَّهم سكتوا عن قريب فسكوتهم َّ
نقضهم للمسألة ،ولكن إن طال السكوت أو انقرض عصرهم وهو أحسن ،فحينها

حجة قطعيَّة.
يصبح َّ
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تم الحكم عليها ،وهذا
يقر جماعة من المجتهدين على مسألة َّ
اإلجماع اإلقراري :وهو أن َّ
عمل بذلك الحكم ،أو
التقرير َّإما أن يكون بالقول بأن يوافقوا عليه قول ،أو بالفعل بأن يُ َ
مما يفيد الرضى على الحكم ،أو بالسكوت كما تكلَّمنا عليه سابقا.
باإلشارة َّ

اإلجماع المحصل أو الستقرائي :هو أن يتوصل المجتهد أو المجتهدون من خالل البحث
بنفسه عن آراء العلماء إلى أنهم مجمعون على رأي واحد من الفقهاء ،بمعنى :أن تُستقرأ أقوال

العلماء في مسألة فال يُعلم خالف فيها(.)2
يتوصل المجتهد إلى آراء العلماء بنفسه ،بل غيره يرى إجماع
اإلجماع المنقول :وهو أ َّل َّ
المجتهدين على مسألة معينة وهو ينقل عن هذا اإلجماع؛ ولهذا سمي بالمنقول.

اإلجماع البسيط :وهو أن يُ ْجمع المجتهدون على حكم واحد في مسألة فقهية معينة ول يشذ

منهم أحد كما في نجاسة فضالت الحيوانات غير مأكولة اللحم ،وأكثر اإلجماعات في الفقه

من هذا النوع.

اإلجماع المركب :وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث يكون التفاق مستفادا من المدلول
اللتزامي لآلراء المختلفة لهؤلء المجتهدين على أن يكون هذا الالزم ناشتائا عن تبني كل واحد
لرأيه ،بمعنى إجماع العلماء على رأي واحد من أراء مختلفة(.)1
اإلجماع التركي :وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر ٍمن العصور
على ترك أمر قام مقتضاه في زمانهم(.)1
من ذلك إجماع المجتهدين على ترك اعتبار ما قد ينصب دليال عند بعض أهل البدع كقول
المعصوم عند الرافضة.
وإجماع العلماء على ترك العمل بدليل ما ،فإنه يدل على أنه منسوخ ،أو ضعيف .ومنه إجماع
العلماء على ترك تأويل الصفات ،وفي ذلك يقول أبو يعلى :الصحابة ومن بعدهم من التابعين
حملوها على ظاهرها ،ولم يتعرضوا لتأويلها ،ول صرفوها عن ظاهرها ،فلو كان التأويل سائغا،

لكانوا أسبق الناس إليه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

( )2ينظر" :مجموع الفتاوى" (.)190/26

( )1يُنظر :التبريزي ،قواعد األصول ،ص .26

( )1ينظر :رفع النقاب للشوشاوي ،310/2 ،التمهيد ألبي الخطاب ،112/1 ،اإلجماع التركي للمغيرة ،ص  ،220 :مجموع الفتاوى لبن
تيمية.60/3 ،
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القوة:
أقسام اإلجماع من حيث َّ

اإلجماع القطعي هو :ما وجد فيه التفاق مع الشروط التي ل يختلف فيه مع وجودها

ونقله أهل التواتر ،كالذي يعلم بالضرورة وقوعه من األمة ،ومنه النطقي المتواتر،

والمحرمات
والقولي المشاهد في حق من شاهده ،كاإلجماع على أركان اإلسالم،
َّ
المعلومة.

اإلجماع الظني هو :ما تخلف فيه أحد القيدين (التفاق ،أو تحقق بعض الشروط)
بأن يوجد مع الختالف فيه كالتفاق في بعض العصر ،وإجماع التابعين على أحد

قولي الصحابة ،وكاإلجماع اإلقراري ،واإلجماع الستقرائي (وهو ما ل يعلم إل بالتتبع

والستقراء الناقص)(.)2

حجة يجب العمل به.
وكالهما أي :اإلجماع القطعي والظني َّ

أنواع اإلجماع من حيث المجمعين عليه:
علم َّ
أن أقوى إجماع هو إجماع الصحابة ،وقد عبَّر عنه
إجماع الصحابةُ :
يجب أن يُ َ
البعض بأنَّه بمنزلة آية من كتاب اهلل تعالى ،فال يجوز الخروج عليه بحال ،وتاركه
وناكره يكفر.

ومن أمثلة ذلكَّ :
أن أبا بكر رضي اهلل عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب اهلل،

فإن وج د فيه ما يقضي به بينهم قضى ب ه ،وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول

اهلل ﷺ في ذلك األمر سنة ،قضى بها ،فإن أعياه خرج فسأل المسلمين ،وق ال :أتاني

ك ذا وك ذا ،فهل علمتم أن رسول اهلل ﷺ قضى في ذلك بقض اء،
-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :كتاب التمهيد شرح مختصر األصول من علم األصول ،ألبي المنذر المناوي  ،69بتصرف.
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فربما اجتمع إليه النف ر كلهم ي ذك ر عن رسول اهلل ﷺ في ه قضاء ،فيقول أبوبكر:
الحمد هلل الذي جعل فينا من يحفظ عن نبي نا؛ فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول

اهلل ﷺ جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ،فإن أجمعوا أمرهم على رأي قضى

به ،وكان عمر رضي اهلل عنه يفعل ذلك ،فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر
هل كان ألبي بكر فيه قضاء ،فإن وجد َّ
أن أبا بكر قضى فيه بقضاء ،قضى به ،وإل
دعا رؤوس المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر قضى به(.)2

وقد حصل اإلجماع في عهد الصحابة على كثير من األحكام ومنها:
 - 2إجماعهم على خالفة أبي بكر رضي اهلل عنه:

فإنهم أجمعوا على خالفته بعد أن ارتحل النبي ﷺ إلى الرفيق األعلى.
 - 1إجماعهم على جمع القرآن في مصحف واحد.
 – 1إجماعهم على منع بيع أمهات األولد(.)1

 - 2كما أجمعوا على تقديم دين الميت على وصيته من التركة قبل قسمها.

قال ابن كثير في تفسيره :أجمع العلماء سلفا وخلفا :أن َّ
الديْن مقدم على الوصية،

وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَ ْح َوى اآلية الكريمة(.)1

 – 3إجماعهم على جواز المساقاة في النخل والشجر والعنب ،بجزء معلوم يُجعل
للعامل على الثمر(.)2
 – 9وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة ...وغير ذلك.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2راجع  :صحيح البخاري فضائل الصحابة []1290؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( 90/2المكتبة الشاملة)؛ وعلم

أصول الفقه عبد الوهاب خالف .30/2

( )1فتح القدير 129/2؛ وبداية المجتهد 110/1؛ روضة الطالبين 26/1؛ والشرح الكبير .302/21وفي هذه

المسألة خالف وقع فيما بعد .وأم الولد هي الجارية التي تلد لسيدها ولد.

( )1تفسير ابن كثير 111/1؛راجع أيضا :تبيين الحقائق 220/21؛وأحكام القرآن لبن العربي .109/1

( )2للمزيد يُنظر :المغني لبن قدامة ،في مواطن متفالقة .والمساقاة هي معاقدة دفع شجر إلى َمن يعمل فيها على أن

الثمرة بينهما.
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مسألة:
ذهب اإلمام داود وأصحابه من أهل الظاهر إلى أنه ل حجة في إجماع من بعد

الصحابة ،وهذا فاسد ،ألن األدلة األربعة على كون اإلجماع حجة ،أعني الكتاب

والسنة واإلجماع والعقل على حجيَّة اإلجماع في كل العصور ،ل تفرق بين عصر

وعصر.
هذا َّ
وأن التابعين هم من خير العصور وقد أثنى اهلل تعالى عليهم في كتابه العزيز بقوله
ِ
اج ِرين و ْاألَنصا ِر والَّ ِذين اتَّب عو ُهم بِِإ ْحسان َّر ِ
ِ
ض َي
سبحانهَ { :و َّ
السابُِقو َن ْاألَ َّولُو َن م َن ال ُْم َه َ َ َ َ َ َ ُ
َ
َع َّد لَهم جنَّات تَج ِري تَحتَ ها ْاألَنْ ه ِ ِ
ين فِ َيها أَبَدا ۚ
اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ْ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ ُ ْ َ
َُ
ار َخالد َ
ِ
يم}[التوبة .]200
ذَلِ َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين يَلُونَ ُه ْم"(.)2
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
وقال رسول اهلل ﷺَ " :خ ْي ُرُك ْم قَ ْرني ،ثُ َّم الذ َ
فالتابعون إذا أجمعوا على أمر فهو إجماع من جميع األمة ،ومن خالفهم فهو سالك
غير سبيل المؤمنين ،ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من

يأخذه من العادة ،فضال على أفضلية عصرهم ومكانتهم وهم ما هم عليه من العلم

والزهد والورع ،وإن كان األمر كذلك في حق التَّابعين فاتباعهم على أثرهم وإجماعهم

حجة ،وإن كان األمر كذلك في الصحابة والتابعين وأتباعهم ،فهو كذلك حال إجماع
َّ
علماء المسلمين.

------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح رواه البخاري .9963
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القوة بعد إجماع الصحابة ،وهو على
إجماع التابعين :ويكون الثاني من حيث َّ

قسمين:

 – 2إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.
 – 1إجماع مستقل بالتابعين.

فأجماع التابعين على أحد قولي الصحابة :فقد نفى حجيَّته بعض أهل العلم َّ
وردت

شبهتهم فال نطيل الكالم في هذا.

يحرم به األخذ بالقول اآلخر ،وهذا قول أبي
وإجماعهم على أحد قولي الصحابة ُ
الخطاب والحنفية؛ ألنه اتفاق من أهل العصر الثاني ،وقد دل الدليل على كونه

معصوما من الخطأ ،فهو كاتفاق الصحابة على أحد قولين.
هذا َّ
ألن التابعي إذا بلغ رتبة الجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في اإلجماع،
وهذا قول الجمهور ،وهو رواية عن أحمد ،اختارها أبو الخطاب وابن عقيل؛ ألنه

مجتهد من علماء األمة فال وجه إللغائه؛ وألن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين

وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم مثل :سعيد بن المسيب في المدينة،

وشريح بالكوفة ،وغيرهم.)2(...

وإجماعهم هذا َّإما أن يكون على األخذ بكال القولين ،كل في موطنه.

أو األخذ بأحدهما ،لما يستوجب األمر ذلك.
وأما الثاني فإنَّه ل يجوز إحداث قول ثالث على قولي
فعلى األول :فاألمر فيه يسيرَّ ،
الصحابةِ ،إذ الحادثة وقعت في عصر الصحابة واختلفوا فيها على قولين وليست
َّ
مستجدة كي يُحدث لها قول جديد ،كما أنَّه لو كانت المسألة تحتمل قول
الحادثة
ثالثا ،لقاله الصحابة ،وإذا أُجمع على أحد القولين حرم اآلخر.
--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد يُنظر :تيسير الوصول إلى قواعد األصول للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،باب اإلجماع.
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ومن أمثلة إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة ما رواه أبو الحسن بن هارون،
قال :ول ينظر العبد إلى شعر مولته ،واحتج بقول سعيد أي :ابن المسيب.

وقد ورد عن ابن عباس :ل بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولته ،فرجح أحمد قول

سعيد؛ لكثرة من قال به من التابعين على قول ابن عباس؛ ألنه انفرد بذلك(.)2

وأما إجماع التابعين على كال قولي الصحابة فمثالهم إجماعهم السكوتي ،على
َّ
التكبريات األولى لألذان ،فمنهم من قال إنَّها أربع تكبيرات ،ومنهم من قال هي

تكبيرتان ،وأجمع التابعون ومن بعدهم على ذلك ،فقد كان أذان بالل بأربع تكبيرات،
وأما أذان أبي محذورة فكان بتكبيرتان(.)1
َّ

المستقل للتابعين :فأمره سهل ،فهو يكون في حادثة حدثت في
وأما اإلجماع
َّ
ُّ

عصرهم لم تحدث في عصر من قبلهم ،فهم يُجمعون على حكم ما في تلك
المسألة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2تيسير الوصول إلى قواعد األصول للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان.

( )1للمزيد يُنظر :كتاب األذان للدكتور أبي فاطمة عصام الدين إبراهيم النقيلي (.)30 – 26
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إجماع أتباع التابعين :وإجماع أتباع التابعين له حكم إجماع التابعين ،وهو في الدرجة
القوة ،وله أقسام إجماع التابعين الثالثة.
الثالثة من حيث َّ

فلو أجمعوا على أحد قولي التابعين فال يجوز استنباط رأي ثالث.
ولهم أن يُجمعوا على كال القولين.
ًّ
مستقال في حادثة حدثت في عصرهم.
أو يجمعوا إجماعا
األمة:
إجماع علماء َّ

وأما إجماع من جاؤوا من بعد العصر الذهبي من العلماء ،فهم َّإما أن يجمعوا على
َّ

أحد قولي الصحابة ،أو يجمعوا على كال القولين ،وبه كذلك في التابعين وأتباعهم،
ولهم أن يستقلُّوا بإجماع خاص في حادثة حدثت في عصرهم.

مسألة :هل ينقض اإلجماع إجماعا قبله؟

األول مستنده نص من القرآن أو السنة القطعية أو
وهذا فيه كالم :فإن كان اإلجماع َّ

الظنيَّة؛ فال تجوز مخالفته ،بإجماع أو بغيره.

وأما إن كان مستنده الرأي والنظر فالعلماء مختلفون في نقض اإلجماع بإجماع غيره،
َّ
قال الزركشي في البحر المحيط :هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خالفه؟ وفيه

ثالثة أحوال.

إحداها :في انعقاد اإلجماع بعد اإلجماع على شيء سبق خالفه وفيه مسألتان:

إحداهما :أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم ،ثم ظهر لهم

ما يوجب الرجوع وأجمعوا عليه ،ففي جواز الرجوع خالف مبني على اشتراط انقراض
العصر في اإلجماع.

فمن اعتبره جواز ذلك ،ومن لم يعتبره لم يجوزه ،وكان إجماعهم األول حجة عليهم

وعلى غيرهم.
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الثانية :أن يكون من غيرهم ،فمنعه األكثرون أيضا ،وإل لتصادم اإلجماعان ،وجوزه
أبو عبد اهلل البصري.

والحاصل :أن نفس كون اإلجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف
بعده عند الجماهير ،وعند البصري ل يقتضي ذلك ،إلمكان تصور كونه حجة إلى
غاية إمكان حصول إجماع آخر(.)2

وجوز بعضهم حصول اإلجماع لمصلحة ما ثم تتبدل تلك المصلحة فيحصل إجماع

بعد ذلك يخالفه.

فقد قال التفتازاني في التلويح :وذكر فخر اإلسالم رحمه اهلل تعالى في باب اإلجماع
أن نسخ اإلجماع باإلجماع جائز ،وكأنه أراد أن اإلجماع ل ينعقد البتة بخالف

الكتاب ،والسنة ،فال يتصور أن يكون ناسخا لهما ،ويتصور أن ينعقد إجماع لمصلحة

ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ له ،والجمهور على أنه ل ينسخ ،ول
ينسخ به؛ ألنه ل يكون إل عن دليل شرعي ،ول يتصور حدوثه بعد النبي عليه

السالم ،ول ظهوره لستلزامه إجماعهم أول على الخطأ مع لزوم كونه على خالف

النص ،وهو غير منعقد.)1(...
والصحيح واهلل أعلم؛ َّ
أن اإلجماع إذا كان في عصر ما ،وكانت المصلحة في عصر
غيره تلزم نقضه جاز ذلك ،لتقديم المصلحة ،هذا إن لم يكن في نقض اإلجماع
األول مفسدةَّ ،
وإل فدرء المفاسد َّ
مقدم على جلب المصالح.
َّ

وأما إن كان النقض في نفس العصر ،فهذا يحتاج دليال ،فإن كان دليل الناقض
َّ
صحيح قائما وجب علينا اتباع الدليل ولو كان اإلجماع على خالف ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2البحر المحيط للزركشي.
( )1التلويح للتفتازاني.
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حكم مخالف اإلجماع القطعي والظني:
جاء في مجموع الفتاوى :وقد تنازع الناس في مخالف اإلجماع هل يكفر على قولين:
والتحقيق أن اإلجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا ل يكون
إل فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت اإلجماع في مسألة ل نص فيها فهذا ل يقع،
وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره(.)2
كأن شيخ اإلسالم يرى َّ
و َّ
أن المخالف لإلجماع الظني ل يكفر.

والصحيح أ َّن المسألة ليست في المخالفة وحدها ،بل المسألة تارة في المخالفة ،وتارة في

جحود اإلجماع.
فالمخالف له حالن:
األول :المخالفة لإلجماع الظني بأي نوع من أنواعه :فهو على وجهين:
الحال َّ

األول :أن يكون المخالف مجتهدا ،فمخالفته من باب اإلجتهاد فال شيء عليه.
الوجه َّ
عامي ،فهو على قسمين:
الوجه الثاني :أن يكون المخالف ٌّ

العامي إجماعا على وجوب شيء ما ،فهذا يُخشى عليه الكفر ألربعة أمور:
األول :إن خالف
َّ
ُّ
األول :جحوده لواجب.
األمر َّ

األمر الثاني :عدم قيامه بالواجب.
األمر الثالث :مخالفته لألمة.
األمر الرابع :كون هذه المخالة كان مخالة للعماء.
العامي إجماعا على ندب شيء ما ،فهذا قد طرق باب الفسق ،ويُخشى عليه
الثاني :إن خالف
ُّ

الكفر.

فأما المخالف لإلجماع القطعي الذي كان مستنده النص ،فهذا يُخشى عليه من
الحال الثانيَّ :
ٌّ
النص ،فهو بين معضلتين ،األولى :مخالفته للنص ،الثاني كون
الكفر ،هذا ألنَّه
مجتهد وخالف َّ

قصة ابن أبي ذئب فاستتابة اإلمام مالك خير دليل على هول
هذا النص مجمع عليه ،وفي َّ
مخالة النص ،فضال على مخالفة لنص المجمع عليه.
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مجموع الفتاوى .196/26
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يظن أنَّه دليل تجوز المخالفة به،
وقيل بل يُحمل على حكم المجتهد ،أي :إن كان مخالفا بما ُّ
فله أجر إن كان على خطأ ،وإن كان مصيبا فله أجران ،وإني أرى هذاَّ ،
ألن المجته َد إن خالف
بظني،
إجماعا مستنده النص ،فال يُخالفه إل بدليل مستنده النَّص ،حتَّى وإن خالف قطعيًّا ٍّ
فإن أصل المخالفة في الفهم َّ
وعلى هذا َّ
ألن عدميَّة تعارض النصوص منصوص عليها ،وهذا

النوع من المخالفة يستحيل عقال وشرعا أن يكفر صاحبهَّ ،
ألن مستنده النص ،وهو من جملة
القلَّة الذين خالفوا الذين ل يُعتد بخروجهم عن اإلجماع ،كما سبق وذكرنا فيما قال صاحب
المراقي:

والكل واجب وقيل ل يضر * لثنان دون من عليهما كثر
فالثنان المخالفان لإلجماع باجتهادهما ل يكفران ،بل هم في حكم المجتهد الذي بذل وسعه
في سبيل اهلل تعالى إلظهار حكم ما ،والمخالفة حكم ،فله أجر لو أصاب ،وله أجران لو لم

يصب.

وبالطبع شرط عدم تكفير هذا المخالف ،أ َّل تكون مخالفته في القطعيَّات من الدين ،كاإلجماع
على وجوب أركان اإلسالم وما شابه ذلك ،وإل فإنَّه يكفر قول واحد ،لعدم وجود أي نص
يستند عليه للمخالفة.

العامي المخالف لإلجماع لقطعي عموما فإنَّه يُخشى عليه الكفر.
وأما
َّ
ُّ
وأما الجاحد لإلجماع فهو على حالين:
َّ

األول :الجاحد لعموم اإلجماع :وهذا قد سلك غير سبيل المؤمنين ،سواء كان مجتهدا
الحال َّ
أم عاميًّا ،لجحود اإلجماع على حجيَّة اإلجماع ،وما ينجر عنه من ترك واجبات وخروج عن

الجماعة.

والحال الثاني :الجاحد إلجماع بعينه :فهو إ َّما أنَّه من أهل الجتهاد أو من العامة.
فإما إن كان من أهل الجتهاد :فال يكفر لغلبة الظن به َّ
أن له دليال كما للجماعة دليل ،فيبقى
َّ

في حكم المجتهد فإن أصاب في جحوده فله أجران ،وإن لم يصب فله أجر واحد ،فهو
والمخالف سواء ،ألنَّه ما جحده َّإل بخالفته ،ورفضه من أصله مخالفة له.
وأما العامي الذي جحد إجماعا بعينه :فلعدم آلته العلميَّة فال يكون جحوده َّإل عن هوى من
َّ
نفسه ،وهذا أيضا قد سلك غير سبيل المؤمنين.
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الم َّ
كفر بجحده لإلجماع عليه حد؟
ولكن هل ُ

هذا على أقسام:
الم َّ
كفر :كان تكفيره بجحوده لإلجماع:
َّ
األول :أن ُ
الصحيح َّ
ُقيم ُّ
حد الردَّة على ناكر
أن حكمه حكم المبتدع فال حد عليه ،ولم يُعرف أن أ َ
األمة.
مما ينجر عنه فساد َّ
لإلجماع ،ما لم يفعل بما يخالف اإلجماع َّ
َّ
وإل فلوي األمر النظر في حاله واستفتاء أهل الحل والعقد فيه.

ُّ
فالحد.
الردع ،فإن أبى
فيُزجر ويُنهى َّ
كل وسائل َّ
عما يفعله ،ويُسجن ،وتُستعمل معه ُّ
َّ
الثانيَّ :
المكفر كان تكفيره بمخالفته لإلجماع:
أن

وهذا ما خالف إل بفعل أو بقول يرى أنَّه هو الصحيح والجماعة على خطأ ،فيُنظر في فعله
وقوله ،ويُقام عليه الحد على حسب فعله أو قوله ،ل على حسب معتقداته.

فالمخالف مثال إلجماع تحريم الخمر :هو على أحوالَّ :إما أن يفعل فيشرب الخمر ،أو أن
يقول :فيقول الخمر حالل ،أو أن يفعل ويقول ،أو ل يفعل ول يقول لكنَّه مخالف.

فإما الفاعل دون قول :فيُقام عليه حد الفعل ،ول شأن لنا بنواياه ما لم يقل.
َّ
محرما ،فإنَّه يُحاجج إن كان مجتهدا ،ويُستتباب ويحمل أمره للولي
َّ
وأما القائل :فهذا قد حلَّل َّ

الردة.
إن أبى فيقيم عليه حد َّ
شره أعظم.
َّ
وأما الفاعل والقائل :فشأنه شأن ما قبله َّ
ولكن َّ
وأما الذي لم يقل ولم يفعل ولكنَّه يعتقد :فال شيء عليه وأمره إلى اهلل تعالى يحكم فيه بما
َّ
شاء ،ألنَّه لم يدعو إلى مخالته ،ولم يفعل بها فال شيء عليه.
وهكذا األمر في سائر اإلجماعات على حساب درجاتها وحكم الفعل والقول فيها.
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الكتاب السابع
{أصول فرعيَّة تابعة لألصول األساسيَّة}

بعد أن أتممنا بفضل اهلل تعالى أصول الستدلل األساسيَّة ،ندخل في األصول

األول من األصول الفرعيَّة وهو
الفرعيَّة التابعة لألصول األساسية ،ونستفتح باألصل َّ

"فتوى الصحابي".

األول
الباب َّ

{فتوى الصحابي}
حجة لما سيأتي،
المقصود بفتوى الصحابي هو استنباطه في مسألة ما ،وهو عندنا َّ
وهو َّ
مقدم على القياس عندنا ،فما أفتى الصحابي إ َّل بدليل مستنبط من الكتاب أو
من السنَّة أو من القياس ،ومن المعلوم َّ
أن قياس الصحابة أولى من قياس من بعدهم،

وسيأتي تفصيل كل ذلك.
الصحابي لغة:

الفصل األول :تعريف الصحابة

الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته ،ومن ذلك الصاحب،

والجمع :الصحب؛ ومن الباب :أصحب فالن :إذا انقاد ،وكل شيء لئم شيتائا فقد

استصحبه(.)2

ويقال :صحبه يصحبه صحبة بالضم ،وصحابة بالفتح ،وصاحبه :عاشره.

والصاحب :المعاشر ،والجمع :أصحاب ،والصحابة بالفتح :األصحاب(.)1

ويقال :استصحبه :أي دعاه إلى الصحبة ولزمه()1؛ وأصحب البعير والدابة :أي :انقادا،
وأصحبت الناقة :أي :انقادت واسترسلت وتبعت صاحبها(.)2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر(( :مقاييس اللغة)) لبن فارس( ،مادة صحب) ((( ،)113/1مختار الصحاح)) للرازي (مادة صحب ص.139 :
( )1ينظر(( :لسان العرب)) لبن منظور (مادة صحب) (.)326/2
( )1ترتيب ((القاموس المحيط)) للطاهر الزاوي (.)061/1

( )2ينظر(( :لسان العرب)) (مادة صحب) ((( ،)312/2النهاية)) لبن األثير .22/1
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الصحابي اصطالحا:
َّ

قال ابن حجر :وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمنا به،
ومات على اإلسالم؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ،ومن روى
عنه أو لم يرو ،ومن غزا معه أو لم يغز ،ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ،ومن لم يره

لعارض ،كالعمى( ،)2فيَدخل فيه من أُحصر عن لقائه ﷺ.

الفصل الثاني :فضل الصحابة

َّ
إن أصحاب رسول اهلل ﷺ هم األساتذة من بعده ،وهم خير خلق اهلل تعالى بعد األنبياء
ولكن نكتفي
والرسل قول واحدا ،والكالم على فضلهم ل يحتويه المداد ول القراطيسَّ ،
بذكر أحاديث صحيحة على فضلهم ،من ذلك ما رواه:

الذين
خيركم قرني ثم َ
عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺُ :
يلونَهم َّ َّ
تسبق شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم
ثم
ذين
يلونهمَّ ،
ُ
يخلف قوم ُ
ْ
ثم ال َ

شهاداتَهم(.)1

َّ ِ
وفي روايةَ :خ ْي ر الن ِ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم الَّ ِذي َن يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم يَ ِجيءُ ِمن بَ ْع ِد ِه ْم
َّاس قَ ْرني ،ثُ َّم الذ َ
ُ
هادتَ ُه ْم(.)1
هادتُ ُه ْم أيْمانَ ُه ْم ،وأَيْمانُ ُه ْم َش َ
قَ ْوم تَ ْسبِ ُق َش َ
ثم
وعن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ :أوصي ُكم بأصحابيَّ ،
الَّذين يلونَهمَّ َّ ،
الكذب...الحديث(.)2
ثم يفشو
ذين يلونَهمَّ ،
ُ
ثم ال َ
َ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :أسد الغابة .121-120/1

( )1صحيح :أخرجه البخاري ( ،)1931ومسلم ( ،)1311والترمذي ( ،)1136وابن ماجه ( ،)1191وأحمد
( )2201واللفظ له ،والنسائي في ((السنن الكبرى)) (.)9012
األول ،9216 :والثاني.1311 :
( )1أخرجه البخاري ومسلمَّ ،

( )2صحيح :أخرجه الترمذي  ،1293وأخرجه أحمد ( ،)200والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( )6126باختالف

يسير ،وصححه األلباني.
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وعن أبي سعيد الخدري قال :قال رسول اهلل ﷺ :يَأْتي علَى الن ِ
َّاس َزمان ،فَ يَ غْ ُزو فِتائام
ِ
َّاس ،فيقولو َن :فِي ُكم من صاحب ر َ ِ
لهم...
م َن الن ِ َ
َْ
سول اللَّه ﷺ؟ فيَقولو َن :نَ َع ْم ،فيُ ْفتَ ُح ْ
َ َ َ
الحديث(.)2

وعن واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ :ل

وصاحبَني...الحديث(.)1
دام في ُكم َمن رآني
تَزالو َن ب َخير ما َ
َ
ال رس ُ ِ ِ
ف بِ ُك ْم إِذَا َشبِ ْعتُ ْم
ص َحابِ ِهَ :ك ْي َ
ول اللَّه ﷺ ألَ ْ
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قَ َ َ ُ
الزيْ ِ
ال :إِذَا
ول اللَّ ِه؟ قَ َ
اعة ،ثُ َّم قَالُواَ :متَى يَا َر ُس َ
ِم َن الْ ُخ ْب ِز َو َّ
ت؟ فَ َ
ض ُّجوا َوَكبَّ ُروا َس َ
فُتِح ِ
ت َعلَْي ُك ْم أَل َْوان
ال لَ ُه ْم َر ُس ُ
ار ،ثُ َّم قَ َ
ول اللَّ ِه ﷺَ :ك ْي َ
ف بِ ُك ْم إِذَا ا ْختَ لَ َف ْ
ت ْاألَ ْم َ
َ
صُ
ول اللَّ ِه؟ قَا َل :إِذَا فُتِح ِ
ت
ك يَا َر ُس َ
َوغَ َد ْوتُ ْم بِثِيَابَ ،و ِج ْتائتُ ْم بِأُ ْخ َرى؟ قَالُواَ :متَى ذَلِ َ
َ
الروم ،قَالُوا :فَ هم َخي ر ِمنَّا يا رس َ ِ
وح،
ارَ ،وفُتِ َح ْ
ُْ ْ
س َو ُّ ُ
ْاألَ ْم َ
َ َُ
ول اللَّه يُ ْد ِرُكو َن الْ ُفتُ َ
صُ
ت فَا ِر ُ
ال" :بَ ْل أَنْ تُ ْم َخ ْي ر ِم ْن ُه ْم...الحديث(.)1
قَ َ
عن عبداهلل بن مغفل رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ :اهللَ اهللَ في أصحابي ل
ِ
ومن أبغَضهم فبِبُ غْضي
أحبَّهمَ ،
أحبَّهم فبِ ُحبي َ
تتَّخذوا أصحابي غَ َرضا بعدي ،ف َمن َ
أبغَضهم ،ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل ،ومن آذى اهلل ِ
ك أ ْن
يوش ُ
َ
َ َ
َ
َ
يأ ُخ َذه(.)2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :أخرجه البخاري .1926

( )1صحيح :أخرجه ابن ابي عاصم في السنة  ،2212والوادعي في الصحيح المسند  ،2121وصححه األلباني في

السلسلة الصحيحة وقال :إسناده جيد رجاله رجال الصحيح ،وحسنه ابن حجر في فتح الباري وقال ،0/0 :وقال :إسناده

حسن.

( )1حسن لغيره :أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده  ،2012في سنده رشدين بن سعد ثقة عدل لكنَّه قليل
ولكن متن الحديث تشهد له كل األحاديث السابقة بالمعنى في فضل
الضبط ،وفي سنده خالد بن القاسم ،اتَّهموهَّ ،

العصور الثال ثة ،وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ،2296وأخرجه الهيتمي في بغية الباحث

بزوائد مسند الحارث .2011

( )2حسن لغيره :أخرجه الترمذي ( ،)1191وأحمد ( )10391وفي فضائل الصحابة  2واللفظ له ،وابن حبان في

صحيحه  ،0139والسيوطي في الجامع الصغير وصححه  ،2219والبيهقي في شعب اإليمان  930/1وقال :له

شواهد.
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ِ
للسماء،
النجوم أمنَة
وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
ُ
فإذا ذَ َهب ِ
ت أتى
ت
ذهب ُ
النجوم أتَى السماءَ ما َ
توع ُد ،وأنا أمنَة ألصحابي ،فإذا ْ
ُ
َ
أصحابِي ما يوعدو َن ،وأصحابي أمنَة َّ ِ
ذهب أصحابي أتى أمتي ما
ألمتي ،فإذا َ
يوعدو َن(.)2
ألمتِي ،فهو ﷺ كان أمنة ألصحابه
وهنا يجب التوقف في قوله ﷺ وأصحابي أمنَة َّ
ألمته من بعده حيث يعلمون َّأمته ما
حيث يعلمهم ما ينفعهم ،وأصحابه ﷺ أمنة َّ
ينفعهم ،ولو ُستائلت عن حجيَّة فتوى الصحابي لقلتَّ :
أن هذا الحديث يكفي.
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ :ل تَسبُّوا ْ ِ
سبُّوا
أصحابي ،ل تَ ُ
ُ
ِ
أصحابِي ،فَوالذي نَ ْف ِسي بيَ ِدهِ لو َّ
ُحد ذَ َهبا ،ما أ ْد َر َك ُم َّد
ْ
أح َد ُك ْم أنْ َف َق مثْ َل أ ُ
أن َ
أح ِد ِهم ،ول نَ ِ
صي َفهُ(.)1
َ ْ
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺَّ :
اختار أصحابي
إن اللَّهَ َ
والمرسلين...الحديث(.)1
ين
َ
مين سوى النَّبي َ
على العالَ َ
ويسمع ِم َّمن
سمع م ْنكم
ُ
وعن عبداهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ تَسمعو َن ويُ ُ
سمع م ْنكم(.)2
َ
وللمزيد في معرفة فضل هؤلء األعالم وعلمهم يُنظر كتابنا :األربعون في فضل
الصحابة وخير القرون.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه مسلم في صحيحه  ،1312وابن حبان في صحيحه  ،0126وصححه األرناؤوط في صحيح ابن حبان ،وصححه األلباني في
الصحيح الجامع .9100

( )1أخرجه مسلم .1320

( )1حسن أألخرجه البزار في األحكام الشرعية الكبرى  ،291/2وقال :ل نعلمه يروى عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إل من هذا الوجه
بهذا اإلسناد وأخرجه القرطبي في تفسيره وصححه  ،121/26وعبد الحق اإلشبيلي في األحكام الصغرى  ،603أشار في المقدمة أنه

صحيح اإلسناد ،والهيثمي في مجمع الزوائد  21/20وقال :رجاله ثقات وفي بعضهم خالف.

( )2صحيح :أخرجه أبو داود ( ،)1936وأحمد ( ،)1620وصححه األلباني في صحيح أبي داود ،وقال البزار في البحر الزخار :199/22

روي من وجه آخر ،وهذا اإلسناد أحسن من اإلسناد الذي يروى في ذلك ،وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة .2012
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الفصل الثالث :حجية فتوى الصحابة
قد اختلف أهل العلم في حجيَّة فتوى الصحابي على أقوال كثيرة نسرد معضمها ،مع
أني أستغرب من هذا الخالف ،فاألمر في حجيَّة فتوى الصحابي في مرتبه مفروغ منه

لكنَّنا نذكر كل الخالفات ،ونرجح المسألة إن شاء اهلل تعالى.
ودونك أقول أهل العلم وهي على ما يلي:

 - 2ذهب الش افعي في الجديد (لم يقل الش افعي ذلك بل العكس) واألش اعرة

والمعتزل ة والكرخي إلى أن قول الص ح ابي ليس بحج ة مطلق ا؛ ألن ه قول ص حابي
مجتهد ،والذي تقتضيه األدلة أنه ليس بحجة( )2لما يلي:

أ  -أن ه لم تقم األدل ة إل على حجي ة الكت اب والس ن ة والقي اس على خالف في ه
واإلجماع على بُعد في وقوعه(.)1

ب  -أن الصحابي من أهل الجتهاد ،والخطأ جائز عليه؛ لكونه غير معصوم(.)1
واختار هذا المذهب القاضي أبو بكر البَاقِالني ،واآلمدي ،وابن الحاجب وغيرهم.
 - 1ذهب مالك وجماعة من الحنفية ،والش افعي في القديم ،إلى أن قول الص حابي
حجة مطلقا يجب على المجتهدين من أهل سائر األعصار التمسك به(.)2
واس تدلوا بحديث ابن عمر ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما؛ أن رس ول اهلل ﷺ قال" :مثل أص حابي
َ
مثل النجوم يهتدي به فأيهم أخذتم بقوله ْاهتَ َديْ تُ ْم"(.)3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الجتهاد للجويني ص ، 226اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي .261 / 1
( )1توضيح األفكار . 191 / 2

( )1إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة للعالئي ص. 00

( )2الجتهاد للجويني ص ، 226اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي .261 / 1

( )3الحديث  :أخرجه عبد بن حميد في المسند ص 130ح( )011بإسناد شديد الضعف ؛ ألن فيه َح ْم َزةَ بن أبي حمزة
ميمون الجعفي الجزري الن ِ
َّصيبِي قال عنه أحمد  :مطروح الحديث وقال ابن معين  :ليس حديثه بشيء  ،وقال الدوري عن
يحيى ل يساوي فلسا.
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فيحل محلَّه حديث "النجوم أمنة للس ِ
ماء ،فإذا َذ َهب ِ
ت
(وإن كان هذا الخبر ض عيفا
ُّ
ُ َ
َ
ت أتى أص حابِي ما
ذهب ُ
النجوم أتَى الس ماءَ ما َ
توع ُد ،وأنا أمنَة ألص حابي ،فإذا ْ
ُ
يوعدو َن ،وأص حابي أمنَة َّ ِ
ذهب أص حابي أتى أمتي ما يوعدو َن" وهو
ألمتي ،فإذا َ
صحيح وقد سبق تخريجه).
 - 1ذه ب جم اع ة إلى أن الحج ة قول أبي بكر وعمر ،ر ِ
ض َي اللَّ هُ َع ْن ُه َم ا دون
َ
غيرهما( )2واس تدلوا بحديث ح َذيْ َفةَ ر ِ
ول اللَّ ِه ﷺ" :اقْ تَ ُدوا
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ض َي اللَّهُ َع ْنه قَ َ
ُ
َ
بِاللَّ َذيْ ِن ِم ْن بَ ْع ِدي أَبِي بَ ْكر َوعُ َم َر"(.)1
 - 2ذهب جماعة إلى أن الحجة قول الخلفاء األربعة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم فقط(.)1
َ
الس لَ ِم ُّي وح ْجر بْن ح ْجر وفيه" :أ ِ
ُوص ي ُك ْم
واس تدلوا بحديث َع ْبد َّ
الر ْح َم ِن بْ ُن َع ْمرو ُّ
َُ ُ ُ ُ
الس م ِع والطَّاع ِة  ،وإِ ْن عبدا حب ِش يًّا ،فَِإنَّه من ي ِع ِ
ِ
ِ
س يَ َرى
َُْ َ ْ
بِتَ ْق َوى اللَّه َو َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ م ْن ُك ْم بَ ْعدي فَ َ
اش ِ
الر ِ
ا ْختِ َالفا َكثِيرا فَ علَي ُكم بِس نَّتِي وس ن َِّة الْ ُخلَ َف ِاء الْم ْه ِ
س ُكوا بِ َها َو َع ُّ
ض وا
د
ين
ي
د
َّ
ين تَ َم َّ
َْ ْ ُ َُ
َ
َ َ
اج ِذ  ،وإِيَّ ا ُكم وم ْح َدثَ ِ
َعلَْي َه ا بِ النَّو ِ
ات ْاألُ ُموِر فَ ِإ َّن ُك َّل ُم ْح َدثَ ة بِ ْد َع ة َ ،وُك َّل بِ ْد َع ة
َ ْ َُ
َ
ض َاللَة"(.)2
َ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة للعالئي ص. 13

( )1الحديث  :أخرجه الت ْرِم ِذي في الس نن كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر

رِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما
َ

كليهما / 3

103 ،102ح ( )1911قال أبو عيس ى  :هذا حديث حس ن  ،واللفظ له ،واإلس ناد ض عيف؛ ألن فيه إبراهيم بن إس ماعيل بن
س لمة بن كهيل ،قال عنه :مح َّمد بن عبد اهلل الحض رمي قال :كان ابن نمير ل يرض ى إِب ر ِاهيم بن إِس م ِ
اعيل ويض عفه ،قال :روى
َُ ْ َ
َْ ْ ْ َ
ِ
أح ادي ث من اكير .وق ال العقيلي :ولم يكن إِبْ َراهيم ه ذا يقيم الح دي ث ،و ق ال عن ه ال ذهبي :لين ه أبو ُزْر َع ة وترك ه أبو حاتم ،وقال ابن
حجر :ض عيف (الض عفاء الكبير  ،22 / 2ميزان العتدال  ، 10 / 2تقريب التهذيب  )31 / 2وأخرجه ابن ماجه في الس نن في
المقدمة فض ل أبي بكر الص ديق ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه  10/ 2ح (  ، ) 60وأخرجه أحمد في المس ند201، 113 ، 111/3
َ
ح(.)11121 ،11993 ،11912

( )1إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة للعالئي ص. 13
( )2أخرجه أبو داود  109 / 1ح( ،)2900وأخرجه الترمذي  101 / 2ح( )1913وقال  :هذا حديث حسن صحيح.
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 - 3ذه ب جم اع ة إلى أن قول الص ح ابي إن خالف القياس كان حجة؛ ألنه ل
محم ل ل ه إل التوقيف وذل ك القياس والتحكم في دين اهلل باطل فيعلم أنه ل يقلد إل
توقيفا وإن لم يخالف القياس فال يكون حجة(.)2

 - 9ذهب جماعة إلى إن الص حابي إن كان من أهل العلم والجتهاد فقوله
حجة وإل فال(.)1
وأم ا أن ا ف أقول َّ
حجة في مرتبته بعد الكتاب والس نة واإلجماع،
أن قول الص حابي َّ

والمعنى :أنَّه إن لم يوجد حكم في الكتاب ول في الس نَّة النبويَّة ول س نة الخليفة
الراش د ول إجماع فيها ،يُرجع ض رورة إلى قول واجتهاد وفتوى الص حابي الواحد أو

ثم يُعمل
أكثر في المسألة ،فإن خالفه غيره من الصحابة فالتَّرجيح هو الفاصل بينهماَّ ،
العود إلى قولهم ،وكيف ل وهم الذين ش هدوا التنزيل
ب َّ
الراجح ،وأقول يج ب وجوب ا ُ
وهم أكثر أهل األرض فهما لكتاب اهلل تعالى وسنة نبيَّه ﷺ ،وهم الذين منهم البدريُّون
قال :ا ْع َملُوا
وجل اطَّلَ َع علَى ْأه ِل بَ ْدر فَ َ
الذين قال فيهم رس ول اهلل ﷺ" :لَ َع َّل اللَّهَ َّ
عز َّ

ت لَ ُك ْم"(.)1
ما ِش ْتائتُ ْم ف َق ْد غَ َف ْر ُ

ِِ
ِ
َّ
ين إِ ْذ
ومنهم أهل الش جرة ،الذين قال اهلل تعالى فيهم{ :ل َق ْد َرض َي اللَّهُ َع ِن ال ُْم ْؤمن َ
ت َّ ِ ِ
ِ
الس ِكينَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَثَابَ ُه ْم فَ ْتحا
َنز َل َّ
يُبَايِعُونَ َ
ك تَ ْح َ
الش َج َرة فَ َعل َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَأ َ
قَ ِريبا}[الفتح.]21 :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2التمهيد لبن عبد البر  ، 300 / 2إرشاد الفحول ص 190بتصرف.

( )1إجمال اإلصابة في أقوال الصحابة للعالئي ص. 13
( )1أخرجه البخاري ( ،)2160ومسلم (.)1262
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فهم الذين ربَّاهم رسول اهلل ﷺ ليكون معلمين وأساتذة من بعده ،فلو تالحظ َّ
همة
أن م َّ

الصحابة رضوان اهلل عليهم هو تبليغ دين اهلل تعالى إلى خلق اهلل تعالى في حياة رسول

اهلل ﷺ وبعد موته وهو أولى.
كما يجب أن نعلم َّ
أن الص حابة كانوا يس ردون األحكام نقال عن رس ول اهلل ﷺ س واء
نس بوا القول له ﷺ أم لم ينس بوه ،وغالب اجتهادات الص حابة واض حة وتعد على

األصابع ،وما عداها كان مرفوعا لكن دون نسبته إلى النبي ﷺ.
وعلى هذا فليس بغريب َّ
أن معظم فتاويهم هي أحاديث ولكنَّهم لم ينسبوها.
ردوا قول الص حابي َّ
كما َّ
أن الذين ُّ
حكموا مكان ذلك عقولهم ،والس ؤال هو :هل
صحابي شهد التنزيل؟
العالم المجتهد أعلم من
ٍّ

قطعا ل.

بل زاد بهم األمر حتَّى َّ
قدموا القياس على قول الصحابي ،وهل قياس العالم ،أولى من

قياس الصحابي؟

قطعا ل.

الرفع وقالوا هي
ب ل وص ل األمر بجم اعة أن ردُّوا أحاديث فيها أحكام تحمل حكم َّ

بحجة كقول الصحابي كنَّا نفعل كذا في عهد رسول اهلل ﷺ ،أو أُمرنا بكذا ،أو
ليس ت َّ

نُهينا عن كذا ،وقد تكلمنا على هذا في الجزء الثاني من الموسوعة.
والصحيح َّ
الرفع.
أن هذا النوع من األحاديث يأخذ حكم َّ
ويدخل في قول الصحابي تفسيره وفتواه.
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الترجيح:

وعلى ما َّ
رج ُح قول مالك وجماعة من الحنفية ،والشافعي في القديم،
تقدم فإنَّه يُ َّ

وأحمد ،إلى أن قول الصحابي حجة مطلقا يجب على المجتهدين من أهل سائر

العصور التمسك به.

وهذا على وجوه:
األولَّ :
أن ما ذهب إليه الش افعي في الجديد واألش اعرة والمعتزلة والكرخي إلى أن
َّ

قول الصحابي ليس بحجة مطلقا ،وذكروا أسبابا منها:

أ  -أن ه لم تقم األدل ة إل على حجي ة الكت اب والس ن ة والقي اس على خالف في ه
واإلجماع على بُعد في وقوعه.

َّأما هذا الس بب فنقول فيهَّ :
أن القياس هو أص ل الجتهاد ،فكيف يُقدم قياس عالم
على قي اس ص ح ابي ،فه ذا مردود بك ل الوجوه ،ولو تالحظ َّ
أن ال ذين ردوا فتوى

الصحابي غالبهم من األشعرية والمعتزلة ،يعني أهل األهواء.

ب  -أن الصحابي من أهل الجتهاد ،والخطأ جائز عليه؛ لكونه غير معصوم.
وأما هذا السبب فمن يرى َّ
أن الخطأ وارد من الصحابي فرأي العالم وقياسه دون
َّ

الصحابة أقرب للخطأ من الصحابة ،وعلى هذا فاألخذ بقول الصحابي أحوط.
ج – َّ
أن الشافعي في الجديد له نفس الرأي في القديم؛ وأنَّه يقول بحجيَّة فتاوي

الصحابة في جديده ،وسيأتي دليل ذلك.
أن ما ذهب إليه جماعة أن الحجة قول أبي بكر وعمر ،ر ِ
الثانيَّ :
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما دون
َ
غيرهما واستدلوا بحديث ح َذيْ َفةَ ر ِ
ول اللَّ ِه ﷺ" :اقْ تَ ُدوا
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ض َي اللَّهُ َع ْنه قَ َ
ُ
َ
بِاللَّ َذيْ ِن ِم ْن بَ ْع ِدي أَبِي بَ ْكر َوعُ َم َر".
فهذا الحديث ضعيف وقد بينَّا سبب ضعفه في الحاشية السابقة للحديث نفسه ،هذا

وأما من باب الفهم ،فكيف يختص أبو بكر وعمر بهذه
من باب القوة والضعفَّ ،
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الخاصيَّة ،وقد علم من له أدنى علم َّ
أن عليًّا بن أبي طالب رضي اهلل عنه هو أعلم
الصحابة رضوان اهلل عنهم.

بأمتي أبو بَ ْكرُّ ،
وأشدهم
أرح ُم َّأمتي َّ
وقد روى أنس بن مالد عن النبي ﷺ أنه قالَ " :
َّ ِ
بن أبي طالب ،وأقرأ ُُهم
مر وأصدقُ ُهم حياء عُثما ُن،
وأقضاهم ُّ
ُ
علي ُ
في دي ِن الله عُ ُ
ِ
لِ ِك ِ
بن
بن َكعب،
بن جبل ،وأفر ُ
تاب اللَّ ِه ُّ
ُ
ض ُهم زي ُد ُ
وأعلم ُهم بالحالل والحر ِام ُمعاذُ ُ
أبي ُ
هذهِ َّ ِ
وإن لِ ُكل َّأمة أمينا ،وأمين ِ
ثابت أل َّ
اح"(.)2
الجر ِ
بن َّ
األمة أبو عُبَ ْيدةَ ُ
َ
َّ
علي فقد ذكر
وفي هذا الحديث لم يُذكر أبو بكر وعمر إلَّ بالرحمة
والشدةَّ ،
وأما ٌّ
بالقضاء ،والقضاء كما هو معلوم ل يقدر عليه َّإل من جمع كل العلوم وغاص فيها.
وعلى هذا فهذا الرأي مردود.

الثالث :أن ما ذهب إليه جماعة إلى أن الحجة قول الخلفاء األربعة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم
َ
فقط.
واس تدلوا بحديث "فَ علَي ُكم بِس نَّتِي وس نَّ ِة الْ ُخلَ َف ِاء الْم ْه ِديين َّ ِ ِ
س ُكوا بِ َها
ين تَ َم َّ
َُ
الراش د َ
َ َ
َْ ْ ُ
و َعضُّوا َعلَْي َها بِالنَّو ِ
اج ِذ".
َ
َ
قد تكلَّمنا في هذا الدليل في الجزء الثاني من هذه الموس وعة وقلنا َّ
أن س نة النبي ﷺ
الراش د ،فعندما نتكلَّم عن الخليفة الراش د وفتواه أص بح الكالم
تش مل س نَّة الخليفة َّ
هنا عن سنَّة النبي ﷺ والتي هي أعلى من اإلجماع ،فسنة الخليفة الراشد فوق اإلجماع

لتص الها بس نَّة النبي ﷺ ،وعلى هذا ففتوى الخليفة الراش د س نَّة واجب التباع ،وكنا
قد فصلنا هذا في الجزء الثاني من هذه الموسوعة في باب سنَّة الخليفة الراشد.

وعلى هذا فهذا القول مردود أيضا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح على شرط الشيخين :أخرجه الترمذي ( ،)1060وابن ماجه ( )232واللفظ له ،وأحمد (.)21610
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الرابعَّ :
أن ما ذهب إليه جماعة إلى أن قول الص حابي إن خالف القياس كان حجة؛
ألن ه ل محم ل ل ه إل التوقيف ،وذل ك القياس والتحكم في دين اهلل باطل فيعلم أنه ل

يقلد إل توقيفا وإن لم يخالف القياس فال يكون حجة.
نقول في هذا َّ
إن الصحابي ل يخالف قياسا َّإل بنص صريح ،وعلى هذا فلم يكن قوله
نص واض ح ،والكالم هن ا عن فتوى الص ح ابي
فتوى ول اجته ادا ،ولكنَّه بلَّغ عن ٍّ
الجتهاديَّة ،وعلى هذا فدليلهم ليس في محله.

الخ امسَّ :
أن م ا ذه ب إلي ه جم اع ة إلى أن الص ح ابي إن ك ان من أهل العلم
والجتهاد فقوله حجة وإل فال.

كل الص حابة
وهذا رأي حس ن موافق للعقل والنقل ،فمن المعلوم أنَّه ليس ُّ
وأما قول م الك وجماعة من الحنفية،
علم اء ،وليس وا كلُّهم من أه ل الجتهادَّ ،
والش افعي في الق ديم ،وأحم د ،إلى أن قول الص ح ابي حج ة مطلق ا يج ب على

المجتهدين من أهل س ائر العص ور التمس ك به ،فيريد بذلك علماء الص حابة ،وهذا

معلوم ل يحتاج إلى نظر فكيف تستفتي من ليس له علم ،ولو كان صحابيًّا.
ولعلَّهم يري دون ك ل ص حابي ،عالما كان أو غير عالم ،فأما العالم منهم فحجة فتواه
واض حة ،وأما غير العالمَّ ،
فإن كل الص حابة عدول ويس تحيل عليهم أن يفتوا بهوى

النفس ،وعلى ه ذا فغير الع الم من الص ح اب ة إن ك ان ق د أفتى فق د أفتى من حديث

س معه من النبي ﷺ ولكنَّه لم يص رح بالس ماع ،وهذا معهود على الص حابة معلوم عند
أهل الحديثَّ ،
وأن الكثير من الصحابة يروون األحاديث دون نسبتها إلى الرسول ﷺ.
حجة وهلل
فإن كان األمر كذلك وهو كذلك إن ش اء اهلل تعالى ،فكل الص حابة أقوالهم َّ

الحمد ،وهذا من فض ل اهلل تعالى على النَّاس أن ترك لهم ذخيرة علميَّة يس تعينون بها
على المشكالت الشرعية.
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ومن األدلَّة على حجيَّة فتوى الصحابي:

وصاحبَني.)2(...
دام في ُكم َمن رآني
قول النبي ﷺ :ل تَزالو َن َ
بخير ما َ
َ
السؤال كيف يكون هذا الخير؟

الجواب هو :يكون الخير بالقتباس من نور علمهم الذي ورثوه عن رسول اهلل ﷺ ،ومن فتاويهم
واجتهاداتهم.

ت أصحابي أتى أمتي ما يوعدو َن(.)1
وكذلك قوله ﷺ ...:وأصحابي أمنَة َّ
ألمتِي ،فإذا ذهبَ ْ

لألمة ،ولكن كيف يكون هذا األمان؟
لألمة ،فأصحاب النبي ﷺ هم آمان َّ
واألمنة أي :آمان َّ
الجواب :يكون األمان باتباعهم وتقليدهم ،وإن كان التقليد مكروها عندناَّ ،إل أنَّه واجب في
حق الصحابة ،واتباع فتاويهم واجتهاداتهم.

آراء العلماء في فتوى الصحابي:
ومما يدعم اختياري َّ
حجة واجبة التباع ما يلي:
بأن فتوى الصحابي َّ
َّ

 - 2يري اإلمام أبو حنيفة النعمان أن فتوى الصحابي وقوله حجة يجب العمل به.
قال أبو حنيفة :إني آخذ بكتاب اهلل إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بس نة رس ول اهلل

ﷺ

واآلثار الص حاح عنه التي فش ت في أيدي الثقات عن الثقات ،فإذا لم أجد في كتاب اهلل ول
في س نة رس ول اهلل ﷺ ،أخذت بقول أص حابه من ش تائت وأدع قول من ش تائت ،ثم ل أخرج عن
قولهم إلى قول غيرهم ،فإذا انتهى األمر إلى إبراهيم والش عبي والحس ن وابن س يرين وس عيد بن
المسيب ،وعدد رجال قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا(.)1
فمذهب أبي حنيفة هو قبول قول الص حابي مطلقا س واء كان س نة منقولة عن النبي ﷺ أم كان
اجتهادا منه.

وب ذل ك يمكن الرد على بعض من يزعم من الحنفي ة ك ال َك ْرِخي أن أب ا حنيف ة ك ان ل ي أخذ بقول

الصحابي إل إذا كان معروفا بنقل سنة النبي ﷺ ،أما إذا كان اجتهادا من الصحابي فال.
---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :أخرجه ابن ابي عاصم في السنة  ،2212والوادعي في الصحيح المسند  ،2121وصححه األلباني في
السلسلة الصحيحة ،وحسنه ابن حجر في فتح الباري وقال.0/0 :

( )1أخرجه مسلم في صحيحه  ،1312وابن حبان في صحيحه  ،0126وصححه األلباني في الصحيح الجامع .9100

( )1المسودة في أصول الفقه لبن تيمية ص.101
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 - 1يرى الشافعي األخذ بقول الصحابة وما أجمعوا عليه بعد األخذ بالكتاب والسنة ،أما ما
اختلفوا فيه من أقوالهم ،فيقدم أقواها اتصال بالكتاب والسنة ،فإن لم يتضح ذلك يتبع ما
عمل الخلفاء األربعة.
قال الشافعي :ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إل بإتباعها ،فإذا
لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول اهلل ﷺ أو واحد منهم ،ثم كان قول األئمة أبي
بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دللة في
الختالف تدل على أقرب الختالف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه الدللة(.)2
وقال أيضا :لقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (يعني الصحابة) مرة ،ويتركونه أخرى،
ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم(.)1

وهذا الرأي للشافعي في القديم والجديد ،وقد أخطأ من قال َّ
أن الشافعي في الجديد ل يقول

بفتوى الصحابي في الجديد ،قال ابن القيَّم بعد أن نقل قول الشافعي بحجية فتوى الصاحبي
في جديده :ونحن نشهد باهلل أنه لم يرجع عنه بل كالمه في الجديد مطابق لهذا موافق له...

ألن بعض أصحاب الشافعي خالفوا ،وقالوا :ليس هذا قول للشافعي في الجديد(.)1
 - 1يرى اإلمام مالك العتداد بفتوى الصحابي ،وأنها سنة يجب العمل بها؛ لكونها حجة.
لذا لم يقتصر في الموطأ على األحاديث فقط بل ذكر فيه عقب استدلله بآيات القرآن
واألحاديث أقوال وفتاوى الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم ،وفتاوى التابعين ،والبالغات ،وعمل أهل
َ
المدينة(.)2
 - 2كان اإلمام أحمد بن حنبل إذا وجد لبعض الصحابة فتوى ل يعرف له مخالف منهم فيها
لم يتجاوزها إلى غيرها ،ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول :ل أعلم شيتائا
يدفعه أو نحو هذا.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

( )2األم .232 / 0

( )1الرسالة للشافعي ص.369

( )1انظر« :إعالم الموقعين» لبن القيم ( ،)٥٥٥ /٥وقد كتب أحد المعاص رين ُكتيبا جميال ،تحت اس م :النتص ار
لحجيَّة قول الصحابة األخيار ،للدكتور :عبد العزيز بن ريس الريس .جزاه اهلل خيرا ،فيُرجى مراجعته.

( )2يُنظر :موطَأ مالك.
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وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم لم يقدم عليه عمال ول رأيا ول
َ
قياسا ،فكانت فتاواه لذلك من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم رأى
َ
مطابقة كل منهما على األخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن
الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان ،وكان
َ
تحريه لفتاوى الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم كتحري أصحابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم
َ
حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل.
فإذا اختلف الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب
َ
والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد األقوال حكى الخالف
فيها ولم يجزم بقول(.)2

أئمة الفقه األربعة أنَّهم يعتدون بفتوى الصحابي
فكما ترى فعلى الصحيح من أقول َّ

حجة عندهم.
بل هي َّ
وعلى هذا فنرى َّ
الحجة في فتوى الصحابي العالم ويُستأنس بقول الصحابي غير
أن َّ
العالم ،أو يُعزز به قول آخر ،وإن الصحابة أهل الفتوى يزيد عددهم عن المائة

والثالثين.

يقول ابن حزم الظاهري :لم ترو الفتيا في العبادات واألحكام إل عن مائة ونيف

وثالثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصي الشديد(.)1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقي ص 229 ، 223ط مؤسسة الرسالة.
( )1اإلحكام في أصول األحكام لبن حزم  10 / 3ط دار الحديث  ،القاهرة.
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المفتون من الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم على طبقات ثالثة:
َ

الطبقة األولى :المكثرون من الفتيا من الص حابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم وعددهم س بعة،
َ
ضي اللَّهُ َع ْن َها ،عمر بن الخطاب ر ِ
وهم :أم المؤمنين عائش ة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،وابنه عبد
َ
َ َ
ض ي اللَّهُ َع ْنه ،عبد اهلل بن العباس ر ِ
ض ي اللَّهُ َع ْنه ،علي بن أبي طالب ر ِ
اهلل ر ِ
ض َي اللَّهُ
َ
َ
َ
َ َ
ضي اللَّهُ َع ْنه ،زيد بن ثابت ر ِ
ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه.
َ
َع ْن ُه َما ،عبد اهلل بن مسعود َر َ
قال ابن حزم :يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم س فر ض خم ،وقد جمع أبو
بكر محم د بن موس ى بن يعقوب بن أمير المؤمنين الم أمون فتيا عبد اهلل بن العباس
رِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما في عشرين كتابا.
َ
الطبقة الثانية :المتوسطون في الفتيا من الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم وهم:
َ
ض ي اللَّهُ َع ْن َها ،أنس بن مالك ر ِ
ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،أبو س عيد
َ
أم المؤمنين أم س لمة َر َ
ضي اللَّهُ َع ْنه ،عثمان بن عفان ر ِ
ِ
ِ َّ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،عبد
َ
الخدري َرض َي اللهُ َع ْنه ،أبو هريرة َر َ
ض ي اللَّهُ َع ْن ُهما ،عبد اهلل بن الزبير ر ِ
ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما ،أبو
َ
َ
اهلل بن عمرو بن العاص َر َ
ض ي اللَّهُ َع ْنه ،س عد بن أبي وقاص ر ِ
موس ى األش عري ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،س لمان الفارس ي
َ
َ َ
ض ي اللَّهُ َع ْن ُهما ،معاذ بن جبل ر ِ
ِ
ِ َّ
ض َي اللَّهُ َع ْنه وأبو
َ
َ
َرض َي اللهُ َع ْنه جابر بن عبد اهلل َر َ
بكر الصديق ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه
َ
فهم ثالثة عشر فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغير.

ض ي اللَّهُ َع ْنه ،الزبير بن العوام ر ِ
ويض اف أيض ا إليهم :طلحة بن عبيد اهلل ر ِ
ض َي اللَّهُ
َ
َ َ
ض ي اللَّهُ َع ْنهِ ،عمران بن حص ْين ر ِ
ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،وأبو
ُ َ َ
َْ
َع ْنه ،عبد الرحمن بن عوف َر َ
ض ي اللَّهُ َع ْنه ،معاوية بن أبي س فيان ر ِ
ِ
ِ َّ
ض َي
َ
بَ ْك َرة َرض َي اللهُ َع ْنه ،عبادة بن الص امت َر َ
اللَّهُ َع ْن ُه َما.
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الطبقة الثالثة :المقلُّون من الفتيا من الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم وهم:
َ

وهم الباقون ،ل يروي الواحد منهم إل المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك
فقط ،يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء ص غير فقط بعد التقص ي والبحث وهم:
أبو الدرداء ،أبو اليس ر ،أبو س لمة المخزومي ،أبو عبيدة بن الجراح  ،س عيد بن زيد،
الحس ن والحس ين ابنا علي بن أبي طالب ،النعمان بن بش ير ،أبو مس عود ،أبي بن
كع ب ،أبو أيوب ،أبو طلح ة ،أبو ذر ،أم عطي ة ،ص في ة أم المؤمنين ،حفص ة أم
المؤمنين ،أم حبيبة أم المؤمنين ،أسامة بن زيد ،جعفر بن أبي طالب ،البراء بن عازب،

قَ َرظة بن كعب ،أبو عبد اهلل البص ري ،نافع أخو أبي بكرة ألمه ،المقداد بن األس ود،

أبو الس نابل بن بعكك ،الجارود العبدي ،ليلى بنت قائف ،أبو محذورة ،أبو ش ريح
الكعبي ،أبو برزة األس لمي ،أس ماء بنت أبي بكر ،أم ش ريك ،الحولء بنت تويت،

ض ْير ،الض حاك بن قيس ،حبيب بن مس لمة ،عبد اهلل بن أنيس ،حذيفة
الح َ
ُس ْيد بن ُ
أَ
بن اليم ان ،ثُم ام ة بن أُثَال ،عم ار بن ي اس ر ،عمرو ابن الع اص ،أبو الغ ادي ة الجهني

الس لمي ،أم الدرداء الكبرى ،الض حاك بن خليفة المازني ،الحكم ابن عمرو الغفاري،
وابصة بن معبد األسدي ،عبد اهلل بن جعفر ،عوف بن مالك ،عدي بن حاتم ،عبد اهلل
بن أبي أوفى ،عبد اهلل بن س الم ،عمرو بن َع ْبس ة ،عتاب بن أس يد ،عثمان بن أبي
العاص عبد اهلل بن َس ْرِجس ،عبد اهلل بن رواحةَ ،ع ِق ْيل بن أبي طالب ،عائذ بن عمرو،
أبو قتادة ،عبد اهلل ابن َم ْع َمر العدوي ،عمير بن س عد ،عبد اهلل بن أبي بكر الص ديق،
عب د الرحمن بن أبي بكر الص ديق ،ع اتك ة بن ت زي د بن عمرو ،عب د اهلل بن عوف

الز ْه ِري ،س عد بن معاذ ،أبو منيب ،س عد بن عبادة ،قيس بن س عد ،عبد الرحمن بن
ُّ

س هلَ ،س ُم َرة بن ُجن ُدب ،س هل بن س عد الس اعدي ،معاوية بن ُم َقرن ،س ويد بن مقرن،

معاوية بن الحكم ،س هلة بنت س هيل ،أبو حذيفة بن عتبة ،س لمة بن األكوع ،زيد بن
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أرقمَ ،ج ِريْر بن عب د اهلل البِ َجلِي ،ج ابر بن س مرة ،جويرية أم المؤمنين ،حس ان بن
ث اب ت ،حبي ب بن ع دي ،ق دام ة بن َمظْعون ،عثم ان بن مظعون ،ميمون ة أم المؤمنين،

الح َويْرث ،أبو أمامة الباهلي ،محمد بن مس لمة ،خباب بن األرت ،خالد بن
مالك بن ُ
الوليد ،ض مرة بن ِ
الع ِ
يص ،طارق بن ش هاب ،ظَ ِهير بن رافع ،رافع بن َخ ِديْج ،فاطمة
بنت رسول اهلل ﷺ ،فاطمة بنت قيس ،هشام بن حكيم بن حزام ،أبوه َح ِكيم بن ِح َزام،
ُش َر ْحبِيل بْن اَلس ْم ِط ،أُم ُس لَْيمِ ،د ْحيَة ابن خليفة الكلبي ،ثابت بن قيس بن الش ماس،
ص ْيب ْاألَ ْس لَ ِميُ ،رَويِْف ِع بْن
ْح َ
ثَ ْوبَان مولى رس ول اهلل ﷺ ،المغيرة بن ُش عبة ،بُ َريْ َدةَ ابن ال ُ
ثَابِت ،فض الة بن عبيد ،أبو محمد مس عود بن أوس ،زينب بنت أم المؤمنين أم سلمة،
عتبة بن مس عود ،بالل المؤذنِ ،م ْك َرز بْن َح ْفص ،عرفة بن الحارثَ ،س يَّار ابن َرْوح،
أو روح بن س يار ،أبو س عيد بن ال ُْم َعلَّى ،العباس بن عبد المطلب ،بُ ْس ر بن أبي أرطاة،
ويقال :بس رة بن أَرطَا َة ،ص َه ْيب بن ِس نَان ،أم أيمن ،أم يوس ف ،ماعز ،الغَ ِامدية ،ر ِ
ض َي
ُ
ْ
َ
َُْ
اللَّهُ َع ْن ُهم أجمعين(.)2
فكل من سبق ذكرهم هم من أهل العلم الفتيا ،فإن وجت فتوى ألحد من هؤلء في
ُّ
مسألة فاألخذ بها لزم.

وبه يرى ابن القيم رحمه اهلل تعالى ،وقد أبدع في كتابه إعالم الموقعين في بيان

وجوب اتباع الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وغير ذلك ،ونذكر شيأ من ذلك اختصارا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

( )2اإلحكام في أصول األحكام لبن حزم  16 : 10 / 3بتصرف.
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قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى:
األدلَّة على َّ
أن اتباع الصحابة واجب:

السابِ ُقو َن ْاأل ََّولُو َن ِم َن
َّ
فأما َّ
األول فمن وجوه أحدها ما احتج به مالك وهو قوله تعالىَ { :و َّ
َّ ِ
وهم بِِإ ْحسان َّر ِ
ِ
َع َّد لَ ُه ْم َجنَّات
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ
ين اتَّبَ عُ ُ
ين َو ْاأل َ
َنصا ِر َوالذ َ
ال ُْم َهاج ِر َ
َ
ِ
ِِ
يم}[التوبة ،]200 :فوجه الدللة أن اهلل
ين فِ َيها أَبَدا ۚ َذلِ َ
تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها ْاألَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قول فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم
فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان.)2(...
ثم ذكر رحمه اهلل تعالى اعتراضات من باب "أرأيت" وأجاب عليها بالدليل النقلي والعقلي.
َّ

ويستغرب المسلم من رد بعض أهل األهواء لفتوى الصحابي ويقدم عليها القياس أو الرأي،
ومن باب ثاني تجده يعتمد على تفسير الصحابي للقرآن ،بل برأي الصحابي في تفسير

القرآن ،فتراه ل يقبل رأي الصحابي في الفتوى ويقبل رأيه في التفسير ،وهذا من العجائب،
حيث أنَّه أنزل تفسير القرآن منزلة تحت الفتوى الفقهيَّة ،و َّ
كأن الفتوى عندهم ليست من
القرآن والسنَّة ،وهذا دليل على َّ
مما
أن هؤلء يستعملون عقولهم في المسائل الفقهية أكثر َّ

يستعملون النقلَّ ،
وإل فكما أخذوا رأي الصحابي في التفسير فبالعقل يجب أن يُؤخ َذ بفتواه
في المسائل الفقهيَّة.
ونخلص من هذا الباب َّ
حجة بعد الكتاب والسنَّة واإلجماع ،ومنهم من
أن فتوى الصحابي َّ
جعل فتوى الصحابي بعد الكتاب والسنَّة ،ولكنَّنا نقدم اإلجماع على فتوى الصحابي َّ
ألن

اإلجماع على درجات وأعاله إجماع الصحابة وهذا ل يقدم عليه فتوى الصحابي بحال.
حجة بل يس تأنس بها عن
حجة عند البعض ،وهي ليس ت َّ
وأما فتاوي التَّابعين وأتباعهم ،فهي َّ
َّ
البعض اآلخر ،لكن إذا تعارض ت فتاوي التَّابعين وأتباعهم مع فتاوي من بعدهم َّ
قدمت فتاوي

َّ
وسنتحدث عن هذا في بابه.
التابعين ،هذا لفضيلة عصرهم الذهبي،

ول بأس في أن نفتح باب في ذكر المفس رين من الص حابة ودرجاتهم ،لعلَّنا نُعطي هؤلء القوم
قدرهم ،وننزلهم منزلتهم التي أنزلها اهلل تعالى لهم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والتوسع ،يُنظر :اعالم الموقعين لبن القيم ج  2ص .221 – 211
( )2للمزيد
ُّ
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المفسرون من الصحابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم:
َ

اش تهر بالتفس ير من الص حابة ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم عش رة :الخلفاء األربعة ،وابن مس عود،
َ

وابن عباس ،وأُبَى بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو موسى األشعري ،وعبد اهلل بن الزبير.

أم ا الخلف اء األربع ة :ف أكثر من روي عن ه منهم علي بن أبي ط ال ب ر ِ
ض َي اللَّ هُ َع ْن ه؛
َ
لتفرغ ه عن مهام الخالفة مدة طويلة ،دامت إلى نهاية خالفة عثمان ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه،
َ
وتأخر وفاته إلى زمن كثرة فيه حاجة الناس إلى َمن يُفسر لهم ما خفي عنهم من معاني

القرآن ،وذلك ناش ئ من اتس اع رقعة اإلس الم ،ودخول كثير من األعاجم في دين اهلل،
مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية.

والرواي ة عن أبي بكر وعمر وعثم ان ر ِ
ض َي اللَّ هُ َع ْن ُهم قليل ة ج دا؛ لتق دم وف اتهم،
َ
واش تغالهم بمهام الخالفة والفتوحات ،أض ف إلى ذلك وجودهم فى وسط أغلب أهله
علم اء بكت اب اهلل ،واقفون على أس راره ،ع ارفون بمع اني ه وأحك ام ه ،مكتمل ة فيهم
خصائص العروبة ،مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم في التفسير غير كبيرة.
وكذلك كثرت الرواية في التفس ير عن عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مس عود ،وأُبَى
بن كعب ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم؛ لحاجة الناس إليهم ،ولقوتهم في اللغة العربية ،وإحاطتهم
َ
بمناحيها وأس اليبها ،وعدم تحرجهم من الجتهاد وتقرير ما وص لوا إليه باجتهادهم،

ومخ الطتهم للنبي ﷺ مخ الط ة َّ
مكنتهم من معرف ة الحوادث التي نزل ت فيه ا آي ات
القرآن ،ويس تثنى من ذلك ابن عباس ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما ،فإنه لم يالزم النبي ﷺ في
َ
شبابه؛ لوفاة النبي ﷺ ،لكنه لزم كبار الصحابة ،يأخذ عنهم ويروى لهم.
ضي اللَّهُ َع ْنه روي عنه أكثر مما روي عن علي ر ِ
ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه.
َ
فابن مسعود َر َ

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

66

وأما ابن عباس ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه فهو ترجمان القرآن ،وقد ورد عنه في التفس ير ما ل
َ
يحص ى كثرة ،وفيه روايات وطرق مختلفة ،والتفاس ير الطوال التي أس ندوها إليه غير
مرضية ورواتها مجاهيل كتفسير جويبر عن الضحاك عنه،
وأما أبي بن كعب ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه ،فعنه نس خة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع
َ
بن أنس عن أبي العالية عنه ،وهذا إسناد صحيح.

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا ،وكذا الحاكم في مس تدركه وأحمد في
مسنده.
أما بقية العش رة وهم :زيد بن ثابت ،وأبو موس ى األش عري ،وعبد اهلل ابن الزبير ،فهم
وإن اش تهروا بالتفس ير إل أنهم قلَّت عنهم الرواية ولم يصلوا في التفسير إلى ما وصل
إليه هؤلء األربعة المكثرون.
وقد ورد عن جماعة من الص حابة غير هؤلء اليس ير من التفس ير كأنس وأبي هريرة
وابن عمر وجابر ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُهم.
َ
وورد عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما أش ياء تتعلق بالقص ص وأخبار
َ
الفتن واآلخرة وما أشبهها بأن يكون مما تحمله عن أهل الكتاب(.)2
( )2اإلتقان في علوم القرآن للس يوطي  261 : 261/ 1ط دار الفكر  ،التفس ير والمفس رون للدكتور
محمد حسين الذهبي . 21 / 1
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آراء العلماء في تفسير الصحابي:
ذهب الحاكم النيس ابوري إلى أن تفس ير الص حابي مرفوع وعلل ذلك قائال :ليعلم

طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث

مسند(.)2

وخصص ابن الصالح والنووي ما ذهب إليه الحاكم بأمرين:

أ  -تفس ير يتعلق بس بب نزول آية كقول جابر بن عبد اهلل ر ِ
ض ي اللَّهُ َع ْن ُهماَ :كانَ ِ
ت
َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ت
ود تَ ُق ُ
ول :إِ َذا أَتَى َّ
َح َو َل فَ نَ َزلَ ْ
الْيَ ُه ُ
الر ُج ُل ْام َرأَتَ هُ م ْن ُدبُ ِرَه ا فى قُبُل َه ا َك ا َن ال َْولَ ُد أ ْ
ِ
سا ُؤُك ْم َح ْرث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أَنَّى ِش ْتائتُ ْم}[البقرة .)1(]111 :
{ن َ

ب  -ما ل يمكن أن يؤخذ إل عن النبي ﷺ ول مدخل للرأي فيه.
وما عدا هذين األمرين فموقوف(.)1

قال الحاكم :ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بس نده عن أبي هريرة ر ِ
ض َي
َ
ش ِر}[الم دثر ،]16 :قال :تلقاهم جهنم يوم القيامة
احة لِلْبَ َ
اللَّ هُ َع ْنه في قوله تعالى{ :لََّو َ
فتلفحهم لفحة فال تترك لحما على عظم إل وضعت على العراقيب.

قال :وأش باه هذا من الموقوفات تعد في تفس ير الص حابة ،فأما ما نقول في تفس ير
الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع ...ثم ذكر حديث جابر ر ِ
ض َي اللَّهُ َع ْنه
َ
السابق وقال :هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة فإن الصحابي
ال ذي ش ه د الوحي والتنزي ل ف أخبر عن آي ة من القرآن أنه ا نزل ت في ك ذا وكذا فإنه

حديث مسند(.)2

فالحاكم أطلق في المستدرك ،وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المستدرك على الصحيحين . 112 / 1

( )1أخرجه البخاري  221 / 1ح( ، )2311ومسلم  1 / 20ح( }221 ، 220{)2213واللفظ له .
( )1تدريب الراوي ص . 211 ، 211
( )2معرفة علوم الحديث ص10
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ول إشكال عند أهل العلم في تفسير الصحابي برأيه في القرآن ،فكما َّ
تقدم ،فغالب
أقوال الصحابة َّإما منسوبة للرسول ﷺ دون أن يُصرح الصحابي بذلك ،أو من

اجتهاده الخاص ،أو ما تلقاه من أخبار أهل الكتاب ،في ما عدا األحكام الشرعية،
ِ
ِ
ج،
وهذا ل إشكال فيه ،لقوله ﷺ" :بَلغُوا َعني ولو آيَةَ ،و َحدثُوا عن بَني إِ ْس َرائي َل َوَل َح َر َ
ب َعلَ َّي ُمتَ َعمدا ،فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر"(.)2
َوَمن َك َذ َ
ونخرج من باب فتوى الصحابيَّ ،
حجة ،وليعلم
حجة ،وتفسيره َّ
بأن فتوى الصحابي َّ
من ل علم له ،أنَّه لول صحابة رسول اهلل ﷺ لما وصل إلينا علم ول علمنا الباء من
التاء ل من القرآن ول من الحديث ،وقد أكثر الشوكاني رحمه اهلل تعالى وبالغ في رد
أقوال الصحابة ،وقال كالما ليس في محله ،من ذلك قوله رحمه اهلل تعالى :والحق أنَّه
بحجة (أي :قول الصحابي) َّ
األمة َّإل نبيًّا
ليسي َّ
فإن اهلل تعالى لم يبعث إلى هذه َّ

األمة مأمور باتباع
واحدا محمد ﷺ ،وليس لنا َّإل رسول واحد وكتاب واحد ،وجميع َّ
كتابه وسنة نبيه ﷺ ،ول فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ،فكلُّهم مكلَّفون...
الحجة في دين اهلل عز وجل بغير كتاب اهلل وسنَّة
إلى أن قال :فمن قال إنَّه تقول َّ

رسوله ﷺ وما يرجع إليهما ،فقد قال في دين اهلل بما ل يثبت ،وأثبت في هذه الشريعة
وتقول بالغ ...ويسترسل الشوكاني
اإلسالمية شرعا لم يأمر اهلل به وهذا أمر عظيم ُّ
رحمه اهلل تعالى ويكرر ويعيد بقوله :اعرف واحرص عليهاَّ ،
فإن اهلل لم يجعل إليك

وإلى سائر هذه األمة َّإل رسول واحدا.)1(...

ومن قوله رحمه اهلل تعالى "ول فرق بين الصحابة ومن بعدهم" يتبيَّن لنا خطأ
أن كلهم مكلف ،وقد سبق وبينَّا َّ
الشوكاني ،فالفرق بينهم عظيم مع َّ
أن جل فتاوي

الصحابة هي مرفوعة دون نسبتها للنبي ﷺ ،أو أنه قياس قاسوه ،وقياس الصحابي أولى

من قياس من بعده.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري .1292
( )1إرشاد الفحول .122
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الحجة في دين اهلل عز وجل بغير كتاب اهلل وسنَّة رسوله
ومن قوله " فمن قال إنَّه تقوم َّ
ﷺ وما يرجع إليهما ،فقد قال في دين اهلل بما ل يثبت" يتبيَّن لنا َّ
أن الشوكاني وضع
ثم حكم عليها ،واألمر ليس كذلك ،بل فتوى
فتوى الصحابي قرينة للكتاب والسنَّة َّ
الخاصة وهي الدرجة الرابعة بعد الكتاب.
الصحابي حجة في مرتبته
َّ
أن نقولَّ :
أن هذه مغالة في رد أقوال الصحابة ،ومن الواجب علينا َّ
شك َّ
ول َّ
أن

األئمة األعالم (كما أشرنا سابقا) عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير
َّ

النبي ﷺ ،ولم يعتبروا الحجة في غير الكتاب والسنة ،فهم مع اقتباسهم من أقوال
الصحابة مستمسكون أشد الستمساك َّ
النبي ﷺ واحد ،والسنة واحدة والكتاب
بأن َّ

واحد ،ولكنَّهم وجدوا َّ
أن هؤلء الصحابة هم الذي تلقول الكتاب من فيه رسول اهلل

ﷺ وما أُشكل عليهم من فهمه تلقوا تفسيره من النبي ﷺ ،وكان الصحابي منهم إن لم
سني َّ
أن الصحابة رضوان
يروي عن النبي ﷺ فإنه يروي عن صحابي آخر ،وهل يتوقَّع ٌّ
اهلل عليهم سيقولون في شرع اهلل تعالى بقيلهم؟ ل واهلل ،بل هو نقل من رسول اهلل

ﷺ

على أفواههم دون نسبته إليه كعادة رواياتهم ،أو اجتهاد منهم بقياس فرع على أصل،

حجة ،نقول له فقياسك أنت
إن قال القائل :قياسهم هو محل النزاع فكيف يكون َّ
وكل علماء األرض من بعدهم أولى بالرد إن كنَّا ُّ
سنرد قياس الصحابة ،وكذا إن تكلَّم
وإما أن يجتهد
على اجتهادهم ،فاألمر على حالين َّإما أن تجتهد أنت في المسألة َّ

فيها الصحابي ،فانظر لقدرك ومقامك واحكم بنفسك على نفسك ،فإن كنت ترى َّ
أن

قياسك أو قياس أي عالم مهما كان ،أو اجتهادك أو اجتهاد أي عالم مهما كان أولى

من قياس واجتهاد الصحابة ،فنقول لك :لقد أخطأت الطريق فارجع...
تبين َّ
أن قياس الصحابي
ثم َّ
ثم َّ
تصور لو أنك قدمت قياس عالم على قياس صحابيَّ ،
َّ
الصحابي
نبوي حكم به
الذي رأيته أنت ولم تقبله ،لم يكن قياسا أصال بل هو نص ٌّ
ُّ
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دون نسبته إلى النبي ﷺ كعادة الصحابة ،فكيف يكون حالك وأنت ترد أحكام النبي
ﷺ؟ ولقد أطلت الكالم في فتوى الصحابي ،لهول المسألةَّ ،
فإن الضالل يبدأ من

نقطة سوداء حتى يُمسي ظالما حالكا ،وإني حاولت جاهدا في كل مؤلفات أن أعطي
الصحابة َّ
حقهم وأنزلهم منزلتهم التي أنزلهم اهلل تعالى فيها ،وأسأل اهلل تعالى أن أكون

مما يوفي قدرهم وعلمهم ،وأخيرا يحب أن تعلمَّ ،
أن الرسول ﷺ هو
قد بلغت شيأ َّ
مبلغ عن ربه تعالىَّ ،
حل
وأن الصحابة هم المبلغون عن الرسول ﷺ ،فال مجال لك ول َّ

فإما أن
أحب وكره من كرهَّ ،
عندك لبلوغ حكم شرعي َّإل عن طريق الصحابة أحب من َّ
وإما أن
تتوصل إلى الحكم النبوي فيكون الصحابي فاصلة بينك وبين الحكمَّ ،

وإما أن تريد تفسيرا
تتوصل لحكم في القرآن فيكون الصحابي هو أصل سند القرآنَّ ،

وإما أن تجتهد فستجهم قد سبقوك
آلية فستجد الصحابة هم الذي فسروا الكتابَّ ،

في المسألة كما سبقوك في الفضل والعلم والمنزلة والتبشير وغير ذلك ...فاعرف
قدرهم ِ
وعلمهم ومنزلتهم واتَّبعهم وا ِ
قتد بهم وبهديهم واسلك سبيلهم وقلدهم ،فإنَّا
كرهنا التقليد َّإل لصحابة الحبيب ﷺ ففي اتباعهم النجاة ،والتمس فتواهم واجتهادهم
واسمع َّ
فضائل ج م َّة ثبتت يقي ن َ ا
فإن لألصحاب ج زما *
َ
لخي ِر الخ لق أيضا ن اص رينَا
فقد كانوا بنص الوحي ع ونا * ْ

خير صح ب * وما غفلوا عن الخيرات حينا
وهم وزراءُ أحمد ُ
وقد عبدوا اإللهَ َّ
الحق ص دقا * فكانوا مخلِصين ومخلَصي نَا
لبسوا التقى ثوبا جمي ال * فصاروا ق دوة للصالحي نَا
وقد ُ
وهم ًّ
حقا وعاة العلم كان وا * وهم صدقا نجوم السالكي نَا
النبي ﷺ بهم جمي عا * وح َّرم سبَّ هم وتال الي مي نَا
وأوصانا ُّ
الم ْن ِف ق ي نَا
وأعقبهُ بأن له م مق اما * ولن ي رق اه خ ُير ُ
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َطاع أ َِميري
وآخر ما أستدل به على حجيَّة فتوى الصحابي هو قوله النبي ﷺَ " :من أ َ

وجل"(.)2
َطاع اهللَ َّ
عز َّ
َطاعني فقد أ َ
ومن أ َ
فقد أ َ
َطاعنيَ ،

هذا وبي مفهوم المخالفة :من عصى أميري فقد عصاني ،ومن عصاني فقد عصا اهلل

تعالى.

وأمراء النبي ﷺ هم أصحابه ،وهم علينا أمراء وأساتذتة ،ألم يقل النبي ﷺ":تسمعون

ويُسمع منكم ،ويُسمع ممن سمع منكم"(.)1

فما الفائدة من هاذين الحديثين إن كان الخروج على فتواهم جائزة؟
ولكن َّ
الحق أنَّهم أمراء علينا أساتذة لنا ،نسمع منهم كما سمعوا من نبينَّا ،فمن
َّ
أطاعهم فقد أطاع النبي ،ومن عصاهم فقد عصى النبي ﷺ.

وهو الحال نفسه على التابعين لقوله ﷺ" :ويُسمع ممن سمع منكم".

فالحذر الحذر من الخروج على فتاوي ومذهب خير العصور ،فما ترك منهجهم
ضل ،وما ترك فتواهم مسلم َّإل ابتدع في دين اهلل ما لم ينزل اهلل به
مسلم َّإل َّ

وأن َّأول طريق النجاة هو التباعَّ ،
أن َّأول الضالل المخالفةَّ ،
سلطان ،واعلم َّ
وأن
العقول النيرة والقلوب السليمة تعلم بالفطرة َّ
أن السالمة في ما عندهم ل في ما

عندنا ،فلو كانت آراؤنا خير من آرائهم ،لكنَّا في مكانهم وكانوا في امكنتنا ،ولكنَّهم

خير الخلق بعد األنبياء وأتباعهم خير الخلق بعد الصحابة ،ويفهم هذا كل من له لب
سليم ،وعقل واع يرد الحق ويريد النجاة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)0210ومسلم ( ،)2113والنسائي ( ،)2261وابن ماجه ( ،)1وأحمد ( )0112واللفظ له.
( )1صحيح :أخرجه أبو داود ( ،)1936وأحمد ( ،)1620وصححه األلباني في صحيح أبي داود ،وقال البزار في

البحر الزخار  :199/22روي من وجه آخر ،وهذا اإلسناد أحسن من اإلسناد الذي يروى في ذلك ،وصححه األلباني في
السلسلة الصحيحة .2012

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

72

الباب الثاني
{اتفاق فتوى بعض علماء التابعين على المسألة الواحدة}
األول :تعريف التابعي
الفصل َّ

التابعي لغة:
من :تبِع يتبع ،تَب عا وتُبوعا ،فهو :تابِع ،والمفعول م ْتبوع ،تقول :تبعهُ أيِ :
لحقه ،أو
َ ََ َ
َ
تاله( ،)2والتابع :التالي والالحق :والتابع :الخادم(.)1
التابعي اصطالحا:

الصحابة وهو مسلم ومات على ذلك ،ولم يلحق
لقي َّ
َّأما التَّابعي اصطالحا فهو :من َ

النبوة.
بعصر َّ

الصحابي وهو مسلم ومات على ذلك.
أو تقول :التَّابعي هو من صحب َّ

حابي ولو كان غير مؤمن بالنبي ﷺ ومات على اإلسالم.
لقي َّ
الص َّ
وقيل :هو من َ
وهم ثالث طبقات :أكابر التَّابِ ِعين ،وأَو ِ
اسط التَّابِ ِعين ،وأصاغر التَّابِ ِعين.
َ
فمن أكابر التابعين :األسود بن يزيد النخعي ( 03ه ) ،وسعيد بن المسيب ( 61ه ).

ومن أواسط التابعين :القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (209ه ) ،والحسن

البصري (220ه ) ،ومحمد بن سيرين (220ه ).

ومن أصاغر التابعين :إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري (212ه )،

وموسى بن عقبة (222ه )(.)1

_______________________________
( )2المعجم الغني.

( )1المعجم الوسيط.

( )1يُنظر :معرفة علوم الحديث للحاكم ص ،29 :ونزهة النظر لبن حجر ص ،221 :وتدريب الراوي للسيوطي -126/2

 ،110والبحر المحيط للرزكشي  ،100/9وحاشية العطار على شرح المحلي .261/1
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تعريف أتباع التابعين:
تابع التابعي هو من لقي التابعي مؤمنا بالنبي ﷺ ومات على اإلسالم.
وهذا القسم من التَّابعين هو ليس من أكابر التابعين ول من أواسطهم ول من أصاغرهم ،ولم يلقى
لقي التابعين ،وهذا النوع من التَّابعين وجب ذكرهم ألنَّه من العصور
َّ
الصحابة ولم يرهم ،ولكنَّه َ

الذهبيَّة الثَّالثة ،وهم عصر الرسول ﷺ وصحابته ،وعصر التَّابعين ،وعصر أتباع التابعين.
َّ ِ
ِ
ين يَلُونَ ُه ْم،
فعن عمران بن الحصين رضي اهلل عنهما عن النبي ﷺ أنه قالَ :خ ْي ُرُك ْم قَ ْرني ،ثُ َّم الذ َ
َّ ِ
النبي ﷺ بَ ْع َد قَ ْولِ ِه َم َّرتَ ْي ِن ْأو ثَالثا  -ثُ َّم يَكو ُن
قال ِع ْمرا ُن :فَما أ ْد ِريَ :
ين يَلُونَ ُه ْم َ -
قال ُّ
ثُ َّم الذ َ
بَ ْع َد ُه ْم قَ ْوم يَ ْش َه ُدو َن ول يُ ْستَ ْش َه ُدو َن ،ويَ ُخونُو َن ول يُ ْؤتَ َمنُو َن ،ويَ ْن ُذ ُرو َن ول يَ ُفو َن ،ويَظ َْه ُر فِي ِه ُم
الس َم ُن(.)2
َّ ِ
َّ ِ
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النبي ﷺ قالَ :خ ْي ر الن ِ ِ
ين
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
َّاس قَ ْرني ،ثُ َّم الذ َ
ُ
ادتَهِ ِ َ .
ادةُ أ ِ
ِ
ض ِربُونَنَا
يمَ :وَكانُوا يَ ْ
َح ِده ْم يَ ِمينَهَُ ،ويَ ِمينُهُ َش َه َ ُ
يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم يَجيءُ أَق َْوام تَ ْسبِ ُق َش َه َ َ
قال إبْ َراه ُ
الشه َ ِ
الع ْه ِد(.)1
علَى َّ َ
ادةَ ،و َ
قال النووي رحمه اهلل تعالى:
َّ ِ
يح أ َّ
وه ْم(.)1
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَّ :
الص َحابَةَُ ،والثَّانِي :التَّابِعُو َنَ ،والثَّالِ ُ
ث :تَابِعُ ُ
َن قَ ْرنَهُ َ
الصح ُ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى:
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين يَلُونَ ُه ْم) أ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم) َو ُه ْم أَتْ بَاعُ
َي الْ َق ْر ُن الذي بَ ْع َد ُه ْمَ ،و ُه ُم التَّابعُو َن( ،ثُ َّم الذ َ
قَ ْولُهُ( :ثُ َّم الذ َ
ِِ
ين(.)2
التَّابع َ
وأما تبع أتباع التَّابعين :وهم الجيل الرابع ،فلم يدركوا العصور الذهبيَّة ،فليس لهم شرف تلك
َّ
العصور على الراجح.

_________________________________
( )2أخرجه البخاري  ،1932ومسلم .1313

( )1أخرجه البخاري ( ،)1931ومسلم (.)1311
( )1شرح النووي على مسلم .13/29
( )2فتح الباري .9/0
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تعريف المخضرم:
المخضرم لغة:

اسم المفعول من َخضرم ،وهو من لم يختن ،أو من أ ْدرك الج ِ
اهلِيَّة َوا ِإل ْس َالم ،أو من أ ْدرك عهدين
ََ
َ
فالن مخضرم إِذا َكا َن أسود َوأَبوهُ أَبيض ،والدعي والناقص الحسبَ ،ومن اللَّ ْحم َما َل
ُمطلقاَ ،ويُ َقالَ :
َّ َّ ِ
س بحلو َوَل مر(.)2
يدرى أَمن ذكر ُه َو أم من أُنْ ثَىَ ،ومن الط َعام الذي ل َْي َ
ضرم بَِف ْتح َّ ِ
َم يَ ْختَتِن(.)1
الراءَ :م ْن ل ْ
وجاء في تاج العروسُ :
والم َخ ْ َ
ضرمة ،وال َخضرمة في اللغة:
خضرم ،ومصدرهَ :خ ْ
ُ
ضرم ،وهو اسم مفعول من َ
والمخضرمون جمع ُم َخ َ
ص َفها
القطع وجعل الشيء بين هذا وهذا ،أي مترددا بين أمرين ،و َخ ْ
ض َرَم األُذُ َن :أي قطع طََرفَها أَو نِ ْ
َّحر على ناقة حمراء
ب ،وفي الحديث :أن النبي ﷺ قام يخطب الناس يوم الن ْ
وأ ََزالَه أَو تَ َرَكهُ يَتَ َذبْ َذ ُ

ض َرَمة(.)1
ُم َخ ْ

وعلى هذا يظهر لنا َّ
كل شيء مختلط.
أن المخضرم لغة وهوُّ :

المخضرم اصطالحا:

عما يذكره أهل اللغة في كتبهم ،فاللغويون يعنون
كلمة المخضرم ،يختلف معناها عند أهل الحديث َّ
ف عُ ْمره فِي
ص ُ
الماضي نِ ْ
به من أدرك الجاهلية واإلسالم بغض النظر عن كونه صحابيا أم ل ،كقولهمَ :
اهلِيَّة ونِص ُفه فِي اإلسالم ،أَو من أَ ْدرَكهما ،أَو َش ِ
الج ِ
ضرم أَ ْد َرَك ُه َماَ ،كلَبِيد(.)2
اعر ُم َخ ْ
ْ
َْ َ ُ
ْ
َ
ممن أدركوا الجاهلية وحياة الرسول ﷺ ول صحبة لهم.
وأما المحدثون فيعنون به طائفة َّ
ضرمو َن ِمن التَّابِ ِعين :هم الَّ ِذين أَ ْدرُكوا الْج ِ
اهلِيَّةَ ،وحياةَ رس ِ ِ
َسلَ ُموا،
ول اللَّه ﷺ َوأ ْ
َ
َ ََ َ ُ
قال ابن الصالح :ال ُْم َخ ْ َ ُ َ
َ ُُ َ َ
ضرم بَِفت ِح َّ ِ
وَل صحبةَ لَهم ،و ِ
ض ِرم أ ِ
ِِ َّ ِ
ين أَ ْد َرُكوا ُّ
الص ْحبَةَ
اح ُد ُه ْم ُم َخ ْ َ ْ
الراء َكأَنَّهُ ُخ ْ َ ْ
َ ُ َْ ُ ْ َ
َي قُط َع َع ْن نُظََرائه الذ َ

َوغَْي َرَها(.)3

______________________________
( )2المعجم الوسيط.

( )1تاج العروس للزبيدي.
( )1رواه أحمد.

( )2يُنظر معاجم اللغة.

( )3مقدمة ابن الصالح .206
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وقال السيوطي:

ض َرُمو َن ُم ْد ِر ُك * نُبُ َّوة َوَما َرأَى ُم ْشتَ َر ُك(.)2
َوِم ْن ُه ُم ال ُْم َخ ْ
الجاهلية واإلسالم وأسلم ،وبين التَّابعين
قال العراقي :المخضرم متردد بين الصحابة ألنَّه أدرك زمن َّ

لعدم لقياه للرسول ﷺ فهو متردد بين أمرين(.)1

وتعريف الحافظ العراقي أولى من تعريف ابن الصالحَّ ،
ألن المخضرم هو متردد بين الصحابة والتَّابعين،

وهذا إن لم يمنعه عارض عن لقاء رسول اهلل ﷺ كالقتل والحبس وغيره ،فإن أُحصر عن لقياهُ فهو
ف اللَّهُ نَ ْفسا إَِّل ُو ْس َع َها}[البقرة ،]119 :وقياسا على قوله سبحانه:
صحابي قطعا لقوله تعالىَ { :ل يُ َكل ُ
{وأَتِ ُّموا الْح َّج والْعمرَة لِلَّ ِه ۚ فَِإ ْن أ ِ
استَ ْي َس َر ِم َن ال َْه ْد ِي}[البقرة ،]269 :وقول النبي ﷺ:
ُحص ْرتُ ْم فَ َما ْ
ْ
َ
َ َ َُْ

مال بالن ي ِ
ات ،وإنَّما لِ ُكل ْام ِرئ ما نَ َوى"(.)1
"إنَّما األ ْع ُ

عرف الصحابي ثم شرح التعريف وفيه :فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته
قال ابن حجر بعد أن َّ
يغز ،ومن رآه رؤية ولم يجالسه ،ومن لم
له أو قصرت ،ومن روى عنه أو لم ير ِو ،ومن غزا معه أم لم ُ

يره لعارض كاألعمى.)2(...

الصحبة إن شاء اهلل تعالى ،ولنا
الرسول ﷺ فقد فاز بشرف ُّ
وعلى هذا فمن عرضه عارض عن لقاء َّ

بحث يحكي خضرمة أصمحة النجاشي ونخرجه به إن شاء اهلل تعالى من الخضرمة إلى الصحبة،

وأسميته "أصمحة بين الخضرمة والصحبة".

من أشهر المخضرمين:

العدوي مولى عمر بن الخطاب ،واألسود بن هالل
األحنف بن قيس التميمي السعدي ،وأسلم َ
المحاربي .واألسود بن يزيد النخعي ،وأفلح مولى أبي أيوب األنصاري ،وأويس بن عامر ال َق َرني ،والربيع
ُ
الجهني
بن ُخثَيم الكوفي ،وخالد بن ُخويلد ُ
الهذلي ،وِزُّر بن حبيْ األسدي الكوفي ،وزيد بن وهب ُ
الكوفي ،وسع ُد بن إياس الشيباني ال ُكوفي .وكذلك :سويد بن غَ َفلة ِ
الكندي ،قدم المدينة يوم دفن
ُ
النبي ﷺ وكان ُمسلما في حياته ،والظاهر في هذا واهلل أعلم أنه فاز بشرف الصحبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2ألفية السيوطي في علم الحديث.
( )1التقييد واإليضاح ص.111 :
( )1رواه البخاري .2

( )2اإلصابة في تمييز الصحابة .2/2
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الهمداني أبو عمارة ال ُكوفي ،وعبد الرحمن
وأبو ُمسلم ال َخولني عبد اهلل بن ثوب ،وعب ُد خير بن يزيد َ

وقيس بن أبي حازم البجلي ،ومالك بن الحارث
بن مل أبو عُثمان النهدي ،وعُبيدة بن عمرو السلمانيُ ،
النخعي ،ومسروق بن األجدع الهمداني الوادعي ،وأبو األسود ُّ
الدؤلي ظالم بن عمرو ،وأبو وائل شقيق
بن سلمة األسدي(.)2

وعلى ما سبق فيُمكن ُّ
عد المخضرم بأنَّه أعلى من التابعي وأقل رتبة من الصحابي.

----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ومطولت علوم الحديث.
( )2يُنظر :تيسير علوم الحديث للطحان ص ،121 :ولطائف الرواة المخضرمينَّ ،
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الفصل الثاني :فضل التابعين

يجب أن يُعلم َّ
أن اهلل تعالى قد أثنى على التابعين في كتابه الكريم بعد ثنائه على
ِ
َّ ِ
ِ
الصحابة الكرام ،فقال تعالى{ :و َّ ِ
ين
ين َواألَ َ
َ
نصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األَ َّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
وهم بِِإ ْحسان َّر ِ
ار
ض َي اللهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ
اتَّبَ عُ ُ
َع َّد لَ ُه ْم َجنَّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها األَنْ َه ُ
َ
ك الْ َفوُز الْع ِ
َخالِ ِدين فِيها أَبدا ذَلِ
يم}[التوبة ،]200:فاشتملت اآلية الكريمة على أبلغ
ظ
َ
َ
َ َ َ
ْ
ُ
الثناء من اهلل رب العالمين على السابقين األولين من المهاجرين واألنصار والتابعين
لهم بإحسان ،حيث أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بما أكرمهم به من جنات
النعيم(.)2
وذكر العالمة الشنقيطي رحمه اهلل تعالى( )1أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان
يشاركونهم في الخير كقوله تعالى{ :وآ َخ ِر ِ
ْح ُقوا بِ ِه ْم}[الجمعة.]1:
ين م ْن ُه ْم لَ َّما يَل َ
َ َ
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يَ ُقولُو َن َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا}[الحشر.]20:
وقوله تعالىَ { :والذ َ
ِ
َّ ِ
ك ِمن ُك ْم}
اه ُدواْ َم َع ُك ْم فَأ ُْولَتائِ َ
اج ُرواْ َو َج َ
آمنُواْ من بَ ْع ُد َو َه َ
ين َ
وقوله تعالىَ { :والذ َ
[األنفال.]03:

وقال الشيخ حافظ الحكمي( )1رحمه اهلل تعالى معلقا على هذه اآلية" :وقد رتب اهلل

تعالى فيها الصحابة على منازلهم وتفاضلهم ،ثم أردفهم بذكر التابعين في قوله تعالى:
َّ ِ
ين َجا ُؤوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم}.
{ َوالذ َ
---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يراجع :تفسير القرآن العظيم .112/1
( )1أضواء البيان .202/1

( )1معارج القبول .219/1
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خص اهلل تعالى بها عصورا ذهبية ثالثة أخبر عنها النبي ﷺ في
فهذه خصوصية َّ

مواضع كثيرة مثنيا على أهلها المؤمنين أو واعد لهم بالخيرات والنَّعيم ،فبين طيَّات
العصور واألزمان ميَّز اهلل تعالى عصورا ثالثة بالفضل والخيرية ،وهم عصر الرسول ﷺ
خيركم قرني
وصحابته ،وعصر التابعين ،وعصر تابعيهم ،لقوله صلى اهلل عليه وسلمُ " :

تسبق شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم
الذين يلونَهم ثم الذين يلونهم ثم
ُ
يخلف قوم ُ
ثم َ
شهاداتَهم" فهذه الخيرية على حسب درجاتها ميزة ل يصل إليها أحد من البشر

بمجرد عمل يعمله ،فمن ميَّزهم اهلل تعالى بتلك الميزة هم مختارون من أرحام النساء
وأظهر الرجال من بين الخلق وبين العصور ،ليكون منهم أصحاب لرسول اهلل ﷺ

وليكون منهم تالميذ ألصحاب رسول اهلل ﷺ وليكون لهم تالميذ ألصحاب أصحاب
رسول اهلل ﷺ فطوبى لمن عرف قدرهم وأتَّبعهم وعظَّمهم ،فالفرد المؤمن العدل من

بأمة ممن هم بعدهم ،وهذا
هذه األجيال الثالثة على اختالف مراتبهم ودرجاتهم َّ

مجمع عليه ول خالف فيه ،فيُستغرب بعدها أن توضع قواعد في علم المصطلح،

بأن يكون الحديث الغرب مثال :هو من رواه فرد في إحدى طبقات السند ،فتنظر من
هو هذا الفرد فتجده صحابيا أو تابعيا أو تابع التابعي ،أفال يعلم من وضع هذه

القواعد أنه توجد قاعدة تنفي كل هذا ،وهي :الخيرية تغني عن العددية ،وهذا معلوم

مروي فُرادى بأن يرويه
عند أهل العلم ل خالف فيه ،وعلى هذا فإن كان السند ٌّ
صحابي واحد ويرويه عنه تابعي واحد وعنه تابع تابعي واحد ،فاألصل َّ
أن هذه العصور

الثالثة ل يُنظر إلى عدد الرواة فيهم بل يُنظر فيمن بعدهم ،بحيث لو كان سند

العصور الذهبية واحد عن واحد وروى الحديث في الجيل الرابع اثنين عن اثنين إلى
آخره فهو عزيز ،أو ثالثة عن ثالثة إلى آخره فهو مشهور ،أو أربعة عن أربعة إلى

آخره فهو مستفيض ،أو خمسة عن خمسة إلى آخره فهو متواتر ،ول ينظر إلى عدد
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الرواة والسبب؟ الجوابَّ :
أن الخيرية تغني عن العددية ،وكنت قد
العصور الذهبية من َّ

تكلمت على هذا في هذه الموسوعة في الجزء الثاني.
وبعد ما تقدم سنرى في هذا الفصل فضل هؤلء باألدلَّة وما لهم من مزية على غيرهم

ممن هم بعدهم أي بعد العصور الذهبيةَّ ،
وأن تفضيلهم لم يكن اعتباطيًّا بل كانوا
يقولن بعد هذا َّ
تفرد به صحابي أو
َح َّق بِ َها َوأ َْهلَ َها} فال َّ
أن هذا السند غريب ألنَّه َّ
{أ َ
فالتابعي بخيريته بملئ األرض ممن هو دونه وسيأتي بيان ذلك ،وأني أرى َّ
بأن
تابعي،
ُّ
السابُِقو َن
عدالة التابعين مطلقة أيضا كعدالة الصحابة استنادا على قوله تعالىَ { :و َّ
ِ
َّ ِ
وهم بِِإ ْحسان َّر ِ
ِ
ض َي اللهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضواْ َع ْنهُ
ين اتَّبَ عُ ُ
ين َواألَ َ
نصا ِر َوالذ َ
األَ َّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َ
َع َّد لَهم جنَّات تَج ِري تَحتَ ها األَنْ ه ِ ِ
ك الْ َف ْوُز
ين فِ َيها أَبَدا َذلِ َ
ْ َ
ْ
َوأ َ ُ ْ َ
َُ
ار َخالد َ
ِ
يم}[التوبة ،]200:فهذا تعديل مطلق من رب األرباب للصحابة ولمن تبعهم
ال َْعظ ُ
بإحسان ،وسبق وأشرنا َّ
أن الكالم في هذه اآلية الكريمة عن الصحابة باختالف
مراتبهم وعن التابعين بعدهم ،فإن كان تعديل اهلل تعالى للصحابة مطلق فهو لحق
ثم يُلحق رسول اهلل ﷺ أتباع التابعين بقوله" :خي ُركم قرني
للتَّابعين وهو بين في اآليةَّ ،

الذين يلونَهم ثم الذين يلونهم" وأجمع أهل العلم قاطبة أن قرن رسول اهلل ﷺ هو
ثم َ

قرنه هو وصحابتهَّ ،
ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين،
هم التابعون َّ
وأن الذين يلونهم ُ

وستأتي شواهد ذلك ودللته وبيانه في أحاديث كثيرة ،ونخرج بهذا َّ
أن عدالة التابعين

ولكن عدالة أتباع التابعين أقل من عدالة التابعين ،وعدالة التابعين
وأتباعهم مطلقةَّ ،
أقل من عدالة الصحابة ،فسيقول القائل إن من التابعين من هو مدلس ،نجيب ونقول
إن المدلس عدل ثبت ثقة ،وليس متَّهما ،و َّ
أول َّ
أن في عصر الصحابة من كان منافقا
ول نعلمه ،وإن منهم من ار َّ
ثم عاد ،ومنهم من حارب الرسول ﷺ وقال فيه
تد َّ

األقاويل ثم عاد ،ومع هذا فهم خير خلق اهلل تعالى بعد األنبياء والرسل ،والتابعين هم
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خير خلق اهلل تعالى بعد األنبياء والرسل والصحابة ،وأتباع التابعين هم خير خلق اهلل
تعالى بعد األنبياء والرسل والصحابة والتابعين ،وعلى هذا فكل من التابعين وأتباعهم
عدالتهم مطلقة على حسب مراتبهم كما سبق وأشرنا َّ
وأن عدالتهم هي األصل ويبقى
الحال على أصله حتَّى تأتي قرينة تصرف الفرد منهم من عدالته إلى تجريحه ،وبه
قوة الحديث بين الغربة والعزة والشهرة والستفاضة والتواتر
فمن أراد الحكم على َّ
فليحكم عليه من بعد العصور الذهبية ،وقد توصلت إلى هذا بعد بحث طويل وقياس
وجمع لألحاديث وسبر ونظر وتمعن في فضلهم وعلمهم ،وسنرى ذلك في طيَّات
األدلَّة ،وكما يجب أن نعلم َّ
أن منازل التابعين عالية وأُمرنا أن ننزل الناس منازلهم،

فعن أمنا عائشة رضي اهلل عنها قالت" :أَمرنا ُ ِ
الناس
رسول اهلل ﷺ أ ْن نُنز َل َ
َ
ِ
َمنازلَ ُه ْم"( ،)2فهذا إرشاد إلى إكر ِام ُوجوهِ ِ
واإلحسان إليهم وتألُِّفهم؛
الناس وتَبجيلِهم،
وأحق الخل ِْق باإلكر ِام والت ِ
َّر ُم َّ
ُّ
قدم
َّبجيل :األنبياءُ ،والصحابة ،والتابعين؛ حتى ل يُؤخ َ
ول يُ َّ
األحوال.
ب
القلوب
قد َم ُمؤخَّر ،فتَ ِنف َر
ُ
والخواطر ،وتَضط ِر َ
ُ
ُ
ض على ُمراعاةِ َمقادي ِر ِ
ومراتبِهم،
الح ُّ
أدب نَ ٌّ
فهذا َ
بوي وتربية قويمة ،وفيها َ
الناسَ ،
يق بحالِه ،وبما يالئم م ِ
نصبَه في الدي ِن،
عام ُل ك ُّل واحد منهم بما يَلِ ُ
ُ َُ
ومناصبِهم ،فيُ َ
والشر ِ
ف ،والمر ِ
ِ
تبة؛ َّ
كل ذي َح ٍّق
ب عبي َده و َخ ْل َقه ،وأعطى َّ
فإن اهللَ تعالى قد رتَّ َ
والعلمَ َّ ،
وأي رتبة أعلى ممن شهد اهلل تعالى لهم بالعدالة ورضى عنهم وأخبر بذلك في
َح َّقهُّ ،
محكم تنزيله فقال:

--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) ( ،)129 /1وأبو نعيم في ((حلية األولياء)) ( ،)106 /2والبيهقي في
((الشعب)) (.)291 /0
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ِ
َّ ِ
وهم بِِإ ْحسان َّر ِ
ِ
{و َّ ِ
ض َي اللهُ
ين اتَّبَ عُ ُ
ين َواألَ َ
َ
نصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن األَ َّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َ
َع َّد لَهم جنَّات تَج ِري تَحتَ ها األَنْ ه ِ ِ
ك الْ َف ْوُز
ين فِ َيها أَبَدا ذَلِ َ
َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ َ
ْ
ضواْ َع ْنهُ َوأ َ ُ ْ َ
َُ
ار َخالد َ
ِ
ثم كانت البشارة
يم}[التوبة ،]200:فهذه بشارة لهم في حال حياتهم أي الصحابةَّ ،
ال َْعظ ُ

ثم كانت البشارة لحقة لمن بعدهم
لحقة بدللة اآلية لمن بعدهم وهم التابعونَّ ،
وهم أتباع التابعين ،بدللة حديث خير القرون ،وعلى هذا َّ
فإن أولى الناس بتحكيم
حديث عائشة "أَمرنا ُ ِ
الناس َمنازلَ ُه ْم" هم الصحابة وأتباعهم
رسول اهلل ﷺ أ ْن نُنز َل َ
َ
المبجلون
وأتباع أتباعهم ،ول يجوز تقديم من بعدهم عليهم ،ول مساواتهم بهم ،وهم َّ
َّ
المعدلون بتعديل اهلل تعالى ورسوله ﷺ.
فس يقول القائلَّ :
إن أبا حنيفة ما كان يأخذ بفتاوي التَّابعين ،وقال أبو حنيفة :إني آخذ
بكتاب اهلل إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بس نة رس ول اهلل ﷺ واآلثار الص حاح
عنه التي فش ت في أيدي الثقات عن الثقات ،فإذا لم أجد في كتاب اهلل ول في س نة
رس ول اهلل ﷺ ،أخذت بقول أص حابه من ش تائت وأدع قول من ش تائت ،ثم ل أخرج عن

قولهم إلى قول غيرهم ،فإذا انتهى األمر إلى إبراهيم والش عبي والحس ن وابن س يرين

وسعيد بن المسيب ،وعدد رجال قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا(.)1
نقولَّ :أولَّ :
تابعي فهو منهم ،فقد ولد سنة ثمانين ،في حياة صغار
إن أبا حنيفة ٌّ

الصحابة ،ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ،ولم يثبت سماعُه من أحد من
الصحابة(.)1

وعلى هذا فال يقول أحد َّ
أن أبا حنيفة ل يقول بفتاوي التابعين ألنَّه منهم ،بل ومن
أعلمهم ،فله أن يأخذ ممن يشاء ويترك من يشاء فهو كما قال :هم رجال ونحن

رجال.

--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

( )2المسودة في أصول الفقه لبن تيمية ص.101
( )1سير أعالم النبالء للذهبي ج  9ص .162
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وثانياَّ :
إن أبا حنيفة لم يرد عليه اتفاق بعض علماء التابعين على المسألة ،وإن كان
كذلك فليس له أن يردَّه إل إن كان في فتوى جماعتهم خطأ بين ،وهذا يُستبعد من
َّ
عدة وجوه:

األول :أنَّهم تابعون.
الوجه َّ
الوجه الثاني :أنَّهم علماء.

الوجه الثالث :اتفاقهم على حكم واحدة.

فكل هذه العوامل تجعل خطأهم مستبعد.
وأما اإلمام مالك :فقد روى في الموطأ بين موقوفات ومقطوعات حاولي 2010
َّ
حديثا ،عن الصحابة والتابعين ،وهذه دللة بينَّة على أنَّه يأخذ بأقوال التابعين ،وإل

فلما مأل كتابهم بأقوالهم.
والغريب في األمر َّ
أن من َّ
يرد اتفاق بعض علماء التابعين على المسألة الواحدة ،يرى

َّ
حجة ل يجوز الخروج عليها ،وهذه واهلل هي الطامة الكبرى،
األئمة األربعة َّ
بأن فتاوي َّ

نصت عليهم نصوص الوحيين فال يدانيهم في الفضل ول
فأما أولئك التابعون فقد َّ
َّ

األئمة منهم من تتلمذ على يدي التابعين ومنهم من لم يلحقهم،
في العلم أحد ،بل َّ
فكيف يسوون األدنى باألعلى؟؟؟

ودونك بعض األخبار في فضل العصور الذهبيَّة الثالثة ،تبين لنا فضل التابعين
محل القتداءَّ ،
وأن بعض العلماء منهم لو اجتمعوا
وعلمهم وورعهم وديانتهم ،وأنَّهم ُّ
ينبئ بلزوم
على المسألة الواحدة فالغلب أنها َّ
حجة لما سيأتي من بيان فضلهم َّ
مما ُ

اتباعهم ،والقتداء بهم ،ودونكم بعض األخبار عنهم:
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الفصل الثالث :حجيَّة اتفاق فتوى بعض علماء التابعين على المسألة الواحدة:

خيركم قرني ثم
 - 2عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺُ :
الذين يلونَهم َّ َّ
تسبق شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم
ثم
ذين
يلونهمَّ ،
ُ
يخلف قوم ُ
ْ
ثم ال َ
َ
شهاداتَهم(.)2
َّ ِ
َّ ِ
وفي روايةَ :خ ْي ر الن ِ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم يَ ِجيءُ ِمن
ين يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم الذ َ
َّاس قَ ْرني ،ثُ َّم الذ َ
ُ
هادتَ ُه ْم(.)1
هادتُ ُه ْم أيْمانَ ُه ْم ،وأَيْمانُ ُه ْم َش َ
بَ ْع ِد ِه ْم قَ ْوم تَ ْسبِ ُق َش َ
وقوةِ
ِ
المسلِمين على أس ِ
ض َل
اس قُ َّوةِ الت َديُّ ِن َّ
اإليمان ،كما فا َ
فقد فا َ
ض َل الن ُّ
َّبي ﷺ بين ُ
أحاديث متعددة بين أصحابِه ر ِ
الحديث بَيان
ض َي اهللُ عنهم وغي ِرهم ،وفي هذا
في
ُ
َ َُ
َ
جلِ
الص ِ
عب ُد ِ
حابة ِ
ض ِل التَّابعين وتابِ
ِ
بن
اهلل
يقول
وفيه
عيهم،
ف
و
عنهم
اهلل
ي
رض
ضل
ف
ل
ي
ُ
َّ
َ
َ
ْ
ٌّ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
مسعود ِ
َي الن ِ
نهم؟
َّبي ﷺ :أ ُّ
رض َي اهللُ عنهُ « :ستائِ َل الن ُّ
هم أو أفض ُل م ْ
َّاس خير» من غَْي ِر ْ
َْ
ِ
َّبي ﷺ ُموضحا َّ
ض َل الن ِ
هم
َ
عاص َر الن َّ
أن أفْ َ
فقال الن ُّ
ومن َ
أهل َزمانه َ
ُّبوَة ،و ُ
َّاس ُهم ُ
اد بال َقر ِ
الصحابةُ ِ
أهل َزمان واحد ،ثُ َّم ال َق ْر ُن الذي يكو ُن ْبع َد
:
ن
ر
والم
عنهم،
اهلل
ي
رض
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ِ
وهم أتباعُ التَّابعين؛ َّ
َّ
فالصحابةُ
الصحابة ،وهم التَّابعون ،ثُ َّم ال َق ْر ُن الذي يَلي التَّابعينْ ،
ُمور الدي ِن وأ َخ ُذوه عنه
أفضل
هم
عاصروا الن َّ
المسلمين؛ ألنَّهم َ
لهم أ َ
َّبي ﷺ فقد وضَّح ْ
ْ
َ
ُ
ِ
َّاس ِعلما ِ
أفضل الن ِ
تم
فهم
يديهم َّ
بسنَّة النَّبي ﷺ َ
ومقاصد التَّ ْشري ِع ،وعلى أَ ْ
ُمباشرةْ ،
ُ
ُ
الع ِ
ثم أ َخ َذ التَّابِعو َن ِ
توحات والغَ ِ
نَ ْشر الدي ِن في ال ُف ِ
نهم وتابَعوا َمسيرةَ
زواتَّ ،
لم م ْ
َ
ُ
الج ِ
الزما ُن عن َز ِ
ِ
مان
هاد ،وهكذا كان أتباع التابعين على عهدهم ،إلى أ ْن تباع َد َّ
ْ
ُّبوةِ ،فابتعدوا عن اله ْدي ُّ ِ
حيح الدي ِن َشيتائا فَشيتائا.
وص ِ
الن َّ
َ
والسنَّة َ
------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :أخرجه البخاري ( ،)1931ومسلم ( ،)1311والترمذي ( ،)1136وابن ماجه ( ،)1191وأحمد
( )2201واللفظ له ،والنسائي في ((السنن الكبرى)) (.)9012
األول ،9216 :والثاني.1311 :
( )1أخرجه البخاري ومسلمَّ ،
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ويسمع
سمع م ْنكم
ُ
 - 1وعن عبداهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل ﷺ تَسمعو َن ويُ ُ
ِ
سمع م ْنكم(.)2
م َّمن َ
وفي هذا الحديث يذكر رسول اهلل ﷺ ثالثة أجيال وهم العصور الذهبية المتقدم

ذكرهم في الحديث األول ،وقد قيَّد السماع بهم ،فقد ذكر ثالثة أجيال فلو جمعنا
المطهر المزَّكاة وهم أهل القرون الذهبية،
بين الحديثين وجدنا الكالم على نفس الفتائة
َّ

فقال :تسمعون ،أي :تسمعون مني يا أصحابي ،ويُسمع منكم ،أي :التابعون

سيسمعون منكم ،إذ هم من خير العصور علما وتقوى وديانة ،ثم قال :ويُسمع ممن
تم تعديلهم من قِبَلِي.
سمع منكم :وهم أتباع التابعين ،الذين َّ
و َّ
وقوته فيهم ،وكأنه صلى
كأن رسول اهلل ﷺ أشار في هذا الحديث إلى اتصال السند َّ

اهلل عليه وسلم يقول :هؤلء هم الذين يؤخذ العلم منهم ،ألنهم حملوه بالسند

المتصل وهم معدلون بتعديل اهلل تعالى وتعديلي ،فانظروا في عدالة من بعدهمَّ ،
وأن

بصحة مادام سنده متصل فعضوا عليه بالنواجذ.
الخبر اآلتي من هذه العصور مقطوع َّ

وسيأتي بيان ذلك في األحاديث القادمة إن شاء اهلل تعالى ،وفيها دللت واضحة
المكرمة هم خير الناس َّ
بينة َّ
وأن العدل منهم بجماعة ممن
أن أصحاب تلك العصور
َّ
هم بعده.

-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :أخرجه أبو داود ( ،)1936وأحمد ( ،)1620وصححه األلباني في صحيح أبي داود ،وقال البزار في

البحر الزخار  :199/22روي من وجه آخر ،وهذا اإلسناد أحسن من اإلسناد الذي يروى في ذلك ،وصححه األلباني في
السلسلة الصحيحة .2012
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 - 1وعن أبي سعيد الخدري قال :قال رسول اهلل ﷺ :يَأْتي علَى الن ِ
َّاس َزمان ،فَ يَ غْ ُزو
ِ
فِتائام ِم َن الن ِ
سول اللَّ ِه ﷺ؟ فيَقولو َن :نَ َع ْم ،فيُ ْفتَ ُح
ب َر َ
َّاس ،فيَقولو َن :في ُك ْم َمن َ
صاح َ
قالِ :
َّاس َزمان ،فَ يَ غْ ُزو فِتائام ِم َن النَّ ِ
لهم ،ثُ َّم يَأْتي علَى الن ِ
ب
هل في ُك ْم َمن َ
ْ
صاح َ
اس ،فيُ ُ ْ
ِ ِ
لهم ،ثُ َّم يَأْتي علَى النَّ ِ
اس َزمان ،فَ يَ غْ ُزو
ْ
أص َ
حاب َرسول اللَّه ﷺ؟ فيَقولو َن :نَ َع ْم ،فيُ ْفتَ ُح ْ
قالِ :
حاب ر ِ
فِتائام ِم َن الن ِ
سول اللَّ ِه ﷺ؟
ب ْ
ب َمن َ
هل في ُك ْم َمن َ
أص َ َ
صاح َ
صاح َ
َّاس ،فيُ ُ ْ

لهم(.)2
فيَقولو َن :نَ َع ْم ،فيُ ْفتَ ُح ْ
ِ
َّ
فإن َخ ُير الن ِ
ثم تابِعُو تابِ ِعيهم،
األنبياء ُهم
َّاس ْبع َد
ثم تابِعُوهمَّ ،
أصحاب النَّبي ﷺَّ ،
ُ
هكذا أخبَ َر صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم في هذا الحديث صراحة.
وأن النَّصر أجراهُ اهلل على أ ِ
رون الث ِ
ضل ال ُق ِ
وفي هذا الح ِ
َّالثةَّ ،
ديث بَيا ُن فَ ِ
يديهم،
َ ْ
ُ
َ
َّاس َزمان ي ِ
بيل ِ
جاه ُد فيه َجماعة ِم َن الن ِ
فيُخبِ ُر ﷺ أنَّه َسيأتي على الن ِ
َّاس في َس ِ
اهلل،
ُ
فيسألُهم الَّذين يغزونَهم :هل فيكم أحد ِ
سول ِ
المجا ِهدو َن:
اهلل ﷺ؟ فيَ ُ
ب َر َ
َ َ
َ
قول ُ
صح َ
ْ
َ ُ
نَعم ،فينا من ص ِحب ر َ ِ
تح على
ب اهللُ ال َف َ
َ َ َ َ
َْ
سول اهلل ﷺ ،فيَكو ُن ذلك َسبَبا في أ ْن يَكتُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
صاحبوا َرسولَه ﷺ ،وهذا بيان لبركة صحبة رسول
ومكانَتهم ،حيث َ
أيديهم؛ ل َفضلهم َ
اهلل ﷺ َّ
وأن مقام الصحبة على اختالف درجاتها مقام عظيم.
ال :هل فيكم من ِ
قال:
وه ُم التَّابِعو َن ،فيُ ُ
ثم يَأتي َزَمان ،فيُ َق ُ
َّ
اب النَّبي ﷺ؟ ُ
َ َ
أصح َ
ب َ
صح َ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ِحبوا
تح على أيديهم؛ ل َفضلهم وبَ َرَكتهم؛ حيث َ
ب اهللُ َع َّز َ
وج َّل ال َف َ
نَ َع ْم ،فيَكتُ ُ
سول ِ
أصحاب ر ِ
بأدبِهم ،وهذا بيان واضح لعدالة التابعين المطلقة،
اهلل ﷺ ،وتأدَّبوا َ
َ َ
ولفضلهم بل ولبركتهم البينة في الخبر ،فإنَّهم لم ينزلوا عن بركة الصحابة إل أنهم لم
يروا رسول اهلل ﷺ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :أخرجه البخاري .1926

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

86

قال :هل فيكم من ص ِحب ِ
أصح ِ
ثم يأتي َزَمان فيُ ُ
َّ
وهم أتباعُ
اب النَّبي ﷺ؟ ُ
َ َ َ َ
ب َ
صاح َ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ِحبوا
عين ،فيُ ُ
تح على أيديهم؛ ل َفضلهم وبَ َرَكتهم؛ إ ْذ َ
ب اهللُ ال َف َ
التَّاب َ
قال :نَ َع ْم .فيَكتُ ُ
بأدبِهم ،وتعلَّموا ِمن ع ِ
سول ِ
أصحاب ر ِ
لومهم.
ب
اهلل ﷺ ،وتأدَّبوا َ
ُ
َ
َمن َ
َ َ
صاح َ
وكذلك هذه دللة واضحة على عدالة العصور الثالثة المطلقة حيث أخبر النبي

ﷺ

عن فضلهم في أكثر من موضع كما ترى في هذه األحاديث ،وشهد لهم بالفضل،
وأوصى بهم وباتباعهم وبالقتداء بهم ،بل أنبأ بفضلهم وبركتهم في قوله :ثُ َّم يَأْتي علَى
قالِ :
َّاس َزمان ،فَ يَ غْ ُزو فِتائام ِم َن الن ِ
الن ِ
ب
ب َمن َ
هل في ُك ْم َمن َ
صاح َ
صاح َ
َّاس ،فيُ ُ ْ
ِ ِ
لهم.
ْ
أص َ
حاب َرسول اللَّه ﷺ فيَقولو َن :نَ َع ْم ،فيُ ْفتَ ُح ْ
فبمجرد َّ
تابعي فُتحت لهم األمصار ببركته وفضله ،فال
َّ
أن في الجيْ ٌّ
تابعي أو تباع ٍّ

يقولن أحد بعد هذاَّ ،
أن هذا السند غريب ألنَّه رواه تابعي واحد ،ل ،بل الحكم يكون
َّ
من بعد زمنهم الذهبي ،وهو زمن الصحابة ،ثم زمن التابعين ،ثم زمن أتباع التابعين،

وأن هؤلء عدالتهم مطلقة بتعديل اهلل تعالى ورسوله ﷺ ،وهم على عدالتهم األصلية
تابعي
حتَّى يأتي صارف يصرفهم من عدالتهم األصلية إلى غير ذلك ،بأن يُشهد على ٍّ
أنَّه َّ
كذاب ،فبالطَّبع هذا معزول من ديوان التَّابعين فال يُذكر أنَّه تابعي بل يُذكر أنَّه
َّ
كذاب ،وغالب العلماء على تكفير قاصد الكذب على رسول اهلل ﷺ ،فهو حاله

حال من رأى رسول اهلل ﷺ ولكنَّه كافر به ،فهذا ليس صحابيا مع أنَّه رأى رسول اهلل
ﷺ ،فكذلك من كذب على رسول اهلل ﷺ من التابعين قاصدا ،فهو ليس تابعيًّا مع أنَّه
صحب أصحاب رسول اهلل ﷺ.
وفي الحديث إشارة لالقتداء بعلماء العصور الذهبيَّة.
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 - 2وعن واثلة بن األسقع الليثي أبو فسيلة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ :ل
ِ
دام في ُكم َمن
دام في ُكم َمن رآني
وصاحبَني ،واللَّه ل تزالو َن ب َخير ما َ
تَزالو َن ب َخير ما َ
َ
ِ
دام في ُكم َمن رأى َمن
رأى َمن رآني
صاحبَني ،واللَّه ل تزالو َن ب َخير ما َ
وصاحب َمن َ
َ
صاحبَني(.)2
رأى َمن رآني
ب َمن َ
ب َمن َ
َ
صاح َ
وصاح َ

وهذا الحديث آية في الدللة والبيان على َّ
أن المؤمنين من أصحاب العصور الذهبيَّة
معدلون بتعديل رسول اهلل ﷺ َّ
الثالثة َّ
وأن عدالتهم مطلقة ل يشوب ذلك شك ،فقوله:
وصاحبَني" ألنَّه بمثابة خليفة لرسول اهلل ﷺ في
دام في ُكم َمن رآني
"ل تَزالو َن ب َخير ما َ
َ
صحابي يُرشدهم بإرشاد رسول اهلل
الوعظ والعلم ،فالنَّاس ل تزال بخير ما دام فيهم
ٌّ

ﷺ ويعلمهم من علم رسول اهلل ﷺ ،وكأن رسول اهلل ﷺ يقول :عليكم بهم والزموهم
والزموا فتاويهم ،ول تبارحوهم في حال الشبهات وتحكموا عقولكم للبحث عن

الفتاوى ،فهؤلء يكفونكم مؤونة ذلك ،فحكمهم من حكمي ،ورأيهم من رأي،
يظن السامع َّ
أن الخير سينتهي مع انتهاء أجيال
ثم ُّ
وعلمهم من علمي ،فعليكم بهمَّ ،
ِ
دام في ُكم َمن
الصحابة الكرام ،فيقسم رسول اهلل ﷺ ويقول" :واللَّه ل تزالو َن ب َخير ما َ

تابعي ،فاتَّبعوا
رأى َمن رآني
صاحبَني" أي :ل تزالون بخير ما دام فيكم ٌّ
وصاحب َمن َ
َ

فتاويه فعلمه من علم أصحابي وعلم أصحابي من علمي فالزموهم ،ثم يعيد رسول اهلل
ِ
دام في ُكم َمن رأى َمن رأى َمن رآني
ﷺ ويُقسم ويقول" :واللَّه ل تزالو َن ب َخير ما َ
صاحبَني" فيذكر ﷺ الجيل الثالث وهم أتباع التابعين ،أي:
ب َمن َ
ب َمن َ
َ
صاح َ
وصاح َ
الزموهم واقتدوا بهم ،فعلمهم من علم من تبع أصحابي ،وعلم من تبع أصحابي من
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

( )2صحيح :أخرجه ابن ابي عاصم في السنة  ،2212والوادعي في الصحيح المسند  ،2121وصححه األلباني في

السلسلة الصحيحة وقال :إسناده جيد رجاله رجال الصحيح ،وحسنه ابن حجر في فتح الباري وقال ،0/0 :وقال :إسناده

حسن.
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علم أصحابي ،وعلم أصحابي من علمي ،فالزموهم والزموا فتاويه فهم خير أهل
األرض فالزموهم.
فالحظ معي َّ
ثم يكثر الكذب وشهادة
أن الخير مازال مادام في أرض من تبع تابعيًّاَّ ،
الزور ويقل العلم بعدهم كما في األحاديث السابقة ،فهؤلء وجودهم بركة وكالمهم

ثم يأتي بعد ذلك شخص يضع تابعيًّا على ميزان الجرح والتعديل ،ويقول ل
حكمةَّ ،

يُقبل منه حديث حتى يُبحث في عدالته ،أو هو مجهول الحال ،والصحيح َّ
أن عدالته

مطلقة ل يُبحث فيها ،ويبقى األمر على أصله وأنهم َّ
معدلون بتعديل رسول اهلل

ﷺ

حتَّى يأتي صارف يصرفهم من ُمطلق عدالتهم إلى غير ذلك.

أو يأتي أحدهم ويقول ل آخذ بقول هؤلء لو اجتمع منهم نفر من العلماء على

المسألة الواحدة ،والغريب َّ
أن صاحب هذا القول تجده معاصرا بينه وبين التابيعن ما
يقاب على  2100سنة هجرية.
وفي الحديثَّ :
أن الخير كل الخير ،في العصور الذهبية الثالثة.

وفي الحديث :تعديل من رسول اهلل ﷺ لمؤمني هذه العصور المبجلَّة.
ول :لَ ْن
ول اللَّ ِه ﷺ يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
 - 3وعن َجابَِر بْ َن َع ْب ِد اللَّ ِه رضي اهلل عنه قالَ :س ِم ْع ُ
َّار ُم ْسلِما َرأَى َم ْن َرأَى َم ْن َرآنِي(.)2
تَ َم َّ
س الن ُ
وما سبق هو غيض من فيض على فضل هؤلء ،وفيه بييان إشاري على َّ
أن النبي ﷺ
أمر باتباعهم ،فطوبى لمن تبعهم واقتدى بهم.
------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه ابن أبي عاصم في السنة  ،2212وبنحوه أخرجه الترمذي في سننه وحسنه  ،1131وصححه السيوطي في
الجامع الصغير  ،6121وحسنه األلباني في تخريج مشكاة المصابيح  ،3631وحسنه الوادعي في الفتاوى الحديثية

.110/1
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الفصل الرابع :المفتون من التابعين
من أبرز المفتين من التابعين في المدينة :ابن المسيب ،وعروة بن الزبير ،والقاسم بن

محمد ،وخارجة بن زيد ،وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ،وسليمان بن
يسار ،وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ،وهؤلء هم الفقهاء ،وقد نظمهم

القائل فقال:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر * روايتهم ليست عن العلم خارجه

فقل هم عبيد اهلل عروة قاس م * سعيد أبو بكر سليمان خارج ه

وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان ،وسالم ،ونافع ،وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن
عوف ،وعلي بن الحسين(.)2

وغيرهم كثير.

------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :إعالم الموقعين لبن القيم .10/2
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الفصل الخامس :المفسرون من التابعين
قد أخذ هذا العلم عدد كبير من التابعين ،وكانوا يُعرفون بمدرسة أهل مكة ،ومن

أشهر المفسرين من التابعين الذين درسوا في هذه المدرسة وتتلمذوا على يد عبد اهلل

بن عباس :مجاهد بن جبر ،وعكرمة مولى ابن عباس ،وعطاء بن أبي رباح ،وسعيد بن

جبير ،واألعرج ،وطاوس بن كيسان.

وقد ظهرت مدرسة أخرى في التفسير كان رائدها الصحابي الجليل أبي بن كعب

وأُطلق عليها مدرسة أهل المدينة ،ومن أشهر المفسرين من التابعين الذين تخرجوا من
هذه المدرسة :زيد بن أسلم ،وأبي العالية ،ومحمد بن كعب القرظي.

أما في الكوفة فقد اشتهر في التفسير من الصحابة عبد اهلل بن مسعود ،وكان من

أشهر المفسرين من التابعين الذين نهلوا من علمه وتلقوه صافيا عذبا :قتادة بن دعامة

السدوسي ،وعلقمة بن قيس ،والشعبي.

وكان لجميع من ذُكر جهد واضح وعطاء طيب أثرى المكتبة اإلسالمية ووضع

األساس واألصل الذي انطلق منه المفسرون في العصور الالحقة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المشتهرون بالتفسير من الصحابة والتابعين ،للشيخ بدر حنفي حسين ،مقالة نشرت بشبة األلوكة.
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مسألة:

عندما نقول َّ
حجة ،فال نقصد أنَّه
أن فتوى الصحابي واتفاق بعض التابعين أو القياس َّ
حجة ربَّانيَّة الخروج عنها كفر ،بل هي حجج اجتهادية َّ
ألن المسألة ليس لها حل ل
َّ

في الكتاب ول في السنة ،فكان أقربنا للرسول ﷺ هم أصحابه وتابعيهم ،وكانوا أكثرنا
فهما للنصوص ،وكانوا أعلمنا باللغة العربيَّة فهم أرباب اللغة والفصاحة ،بدللة َّ
أن
القرآن جاء إعجازا لهم في فصاحتهم ،لذلك قلنا أنهم أعلمنا بالوحيَّ ،
وأن قياسهم
أولى من قياسناَّ ،
وأن فهمهم للمسائل أصح من فهمنا ،فهم يفهمون المسائل بفهم

رسول اهلل ﷺ ،والتابعون ورثوا ذلك الفهم من الصحابة ،ولكن ليس األمر َّ
بأن فتواهم
حجة ل يجوز شرعا الخروج عليه ،طبعا ل ،فما هم َّإل بشر يصيبون
اإلجتهادية َّ
ثم أُلحق بهم
ويخطتائون ،وعلى هذا
َّ
فالحجة الربانية في الكتاب والسنَّة فقطَّ ،

اإلجماع فهما من النصوص على ذلك.

وقد أطال الشوكاني في رد فتوى الصحابة الكالم ،وعاب كل من له علم ذلك،
فالشوكاني قارن فتوى الصحابي بالوحي وقال :اعلم َّ
أن اهلل أرسل لنا رسول واحدا،

واألمر ليس على تلك الحال ،بل فتوى الصحابة واتفاق بعض علماء التابعين عندنا
حجة اجتهاديَّة ،وكما َّ
أن مصادر الستدلل على درجات ،كذلك احكامهم على
َّ
شك َّ
درجات ،فال َّ
حجة
أن الخارج عن الوحيين الذي ل يستدل بهما ول يعتبرهما َّ

كافر ،وليس األمر كذلك في فتوى الصحابي ،فالصحابة فيما بينهم يختلفون ،وعلى
حجة يجوز الخروج عليها
هذا ففتوى الصحابة وعلماء بعض التابعين مع اتفاقهم َّ

بحجة أقوى منه أو ففهم عميق يرى ما لم الصحابة والتابعون (وهذا مستبعد) ،وإن
َّ
حجة الصحابة وعلماء التابعين ،فوجب عليه لزاما
حجة أقوى من َّ
لم يكن للباحث َّ

اتباعهم ،وعدم الخروج عن فتاويهم ،ونخشى على الخارج عن أقوالهم بال حجة ضررا

كبيرا في دينه.
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وبما َّ
تقدم من بيان فضل التابعين وعلمهم بالنصوص الواضحة ،وبما بينَّا في المسألة
المنصرمة َّ
أن حجيَّة فتوى التابعين على درحتها فهي ليست وحيا ،وفتى الصحابة
كذلك ،نختم هذا الفصلَّ ،
التابعي الواحد له فضل عظيم بما َّ
تقدم من األخبار،
بأن
َّ

ولكنَّنا اشترطنا في التابعي ان يكون عالما ،وأن يجتمع مع نفر من غير من علماء
حجة ،فلو َّ
التابعي الواحد مع
أن
التابعين اتفاقا على المسألة الواحدة ،لتكون فتواهم َّ
َّ
علمه أخطأ في فهم المسألة ،فكيف يتوافق خطأه من تابعي آخر عالما ،وكيف يتفق
الثنان مع الثالث في عدم فهم المسألة فهما سليما ،فهذا محال ،ألنَّا نتكلم عن
التابعين الطين هم خير الخلق بعد الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين ،كما َّ
أن القول

بحجيَّة اجتماع نفر من علماء التابعين على المسألة الواحدةُّ ،
يسد بابا كبيرا من تعميل

انجر عنها ما نراه في زمننا من ضياع
العقول التي ل تصل إلى فهم التابعين ،والتي َّ
الدين جملة وتفصيال ،والحال أنَّنا مطالبون بالفهم على طريقة فهمهم ،فهم كانوا على
اهلل ﷺ.

عهد أصحاب رسول اهلل ﷺ ،وأصحاب رسول اهلل ﷺ ،كانوا على عهد رسول
َّعل بالن ِ
ذو الن ِ
َّعل ،حتَّى
فقد قال النبي ﷺَّ " :
ليأتين على َّأمتي ما أتى على بني إسرائيل َح َ
ِ
كَّ ،
وإن بَني إسرائيل
يصنع ذلِ َ
إن كا َن منهم من أتى أ َُّمهُ عالنيَة لَكا َن في َّأمتي من ُ
وسبعين ملَّة ،كلُّهم في النَّا ِر
وسبعين ملَّة ،وتفتر ُق َّأمتي على ثالث
تفرقت على ثِنتي ِن
َّ
َ
َ
َّ َّ ِ
قال :ما أَنا علَ ِيه وأَصحابي"(.)2
رسول اللَّ ِه؟ َ
هي يا َ
إل ملة واحدة ،قالواَ :من َ
فها هو رسول اهلل ﷺ يخبرنا أن السبيل الوحيد للنجاة هو لزوم ما كان عليه هو
وأصحابه ،والتَّابعون كان من الذين لزموا ما كان عليه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،فعلمهم

من علمهم ،وفهمهم من فهمهم ،وعملهم من عملهم ،وفتاويهم من فتوايهم ،فرضي

اهلل عنهم أجمعين.

فالمخضرمون من باب أولى بالتأسي.
وإن كان هذا الحال في التابعين ُ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه الترمذي ( )1922واللفظ له ،والطبراني ( ،)22929( )31/22والحاكم (.)222
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حجية اتفاق بعض علماء التابعين على المسألة الواحدة
الفصل السادس :شروط َّ
تقدم من التَّوضيح يتبيَّن لنا َّ
بعدما َّ
أن اتفاق بعض علماء التابعين على المسألة الواحدة
ولكن هذه الحجيَّة لها شروط:
َّ
حجةَّ ،

 – 2أن يكون الحكم المنقول ،منقول على جماعة من علماء التابعين ،ل نقول
إجماعا بل بعض التابعين ،سواء اختلفت أزمنتهم وأماكنهم أم اتَّحدت ،وهذا أدعى
حجةَّ ،
ألن اجتهاداتهم اتَّفقت على حكم واحد.
ألن يكون الحكم َّ

 – 1أن يكون هؤلء التابعين من المجتهدين.
ِ
حجة.
فإن اجتمع عدد من المجتهدين التابعين واتَّفقوا على مسألة بعينها ،فاجتماعهم َّ
الفصل السابع :فوائد التجاه إلى فتوى الصحابي ،وفتوى علماء التابعين بعد الكتاب
والسنة ثم اإلجماع

َّأول وبما سبق وذكرنا من فضائل الصحابة ووجوب اتباهم والتجاه إلى فتوايهم ،وبما

رأينا من فضل التابعين ،يرى المعاصر َّ
عدة فوائد ل يستغنى عنها المسلم وهي على

ما يلي:
َّ – 2
لما تركوا مذهب السلف من الصحابة
أن المسلمون اختلوا اختالفا شديدا َّ
والتَّابعين ،فلو أنَّهم وقفوا عليهم لكان الخالف يسيرا.
َّ – 1
أن ترك فتوى الصحابي ،أو بعض التابعين ،يحل محلَّه تحكيم العقل والقياس،

األمة وما وصل إليه من تحكيم العقول على المنزول.
ولقد رأينا حال َّ
َّ – 1
األمة إلى مذهب سلفها
أن اتباعهم في فتوايهم وإقرارها على أنَّها َّ
حجة ،يعيد َّ
الصالح.
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 – 2أن اتباعهم في فتواهم يقلل من اجتهادات العلماء التي ل تخلو من شذوذ ،فال

َّ
استجد من المسائل ،فيستصحب الحال أو يقيس على
يبقى للعالم اجتهاد إل في ما

من سبق.
َّ – 3
أن القياس يصبح له نطاق أوسع ،حيث يصبح القياس على فتوى الصحابي،
األمة.
وفتوى جماعة من التابعين ،وهذا من باب التوسعة على َّ
َّ – 9
أن السالمة كائنة فاتباع فتاويهم ،فهم أعلم الناس وأقربهم للوحيين.

أن البركة في ما عندهم ل في ما عندناَّ ،
َّ – 0
وأن نفوسهم أورع من نفوسنا ،فكانت
فتوايهم أورع من فتواينا ،فاتباع فتاويهم من باب الورع.
َّ – 1
األمة نسيت فضل الصحابة والتَّابعين رضوان اهلل عليهم أجمعين ،فبذكرهم
أن َّ
وبذكر فتاويهم واتباعهم في ذلك ،تُعطى منزلتهم َّ
حقها ،ويُلقى حبُّهم في القلوب،

واعطاؤهم منزلتهم ،وحبُّهم هو واجب علينا ،بل من العلماء من جعل حب الصحابة
ركنا من أركان اإليمان.
 – 6وأخيراَّ :
حجة هو سبيل السلف ،وهو سبيل أهل الحديث
أن جعل فتاويهم َّ
الذين هم أهدى الناس إلى الصواب.
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الباب الثالث
الفصل األول :تعريف القياس:

{القياس}

القياس لغة :تقدير الشيء بالشيء( ،)2يُقال قست الشيء بالشيء إذا َّ
قدرته على

مثاله(.)1

يقوسَّ ،
ويتعدى بالباء وبعلى ،فيقال :قاسه على
يقيس ،وقال ُ
والقياس من قاس ُ
الشيء ،وقاسه بالشيئ( ،)1ويكثر في علم األصول تعديه بعلى.

القياس اصطالحا :قد كثرت تعريفا القياس اصطالحا ،ولكنَّها كلها تدلي بنفس

المعنى.

فعرفه ابن الحاجب؛ بأنَّه :مساواة فرع ألصل في علَّة حكمه(.)2
َّ

وقيل هو :بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه ،بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص

عليه في الكتاب أو السنَّة(.)3

وعرفه أبو إسحاق الشيرازي؛ بأنَّه :حمل فرع على أصل في بعض أحكامه ،بمعنى
َّ
يجمع بينهما(.)9

---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر العين ،ومقاييس اللغة مادة "قيس".
( )1يُنظر الصحاح ،مادة "قيس".

( )1يُنظر :المصباح المنير :ج  1ص  ،029/021ويُنظر :القاموس المحيط ج  1ص .122

( )2مختصر ابن الحاجب  ،220ويُنظر :إرشاد الفحول  ،261وحاشية العطار على جمع الجوامع .120/1
( )3يُنظر أصول الفقه ألبي الزهرة .121
( )9اللمع .261
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التعريف المختار للقياس:
ونحن نختار ًّ
حدا مطَّردا منعكسا للقياس ونقول :القياس هو:
إلحاق فرع بأصل في الحكم ،لعلَّة جامعة بينهما ،أو شبه.

شرح التعريف:
إلحاق :أي حمل.
فرع :والفرع هو :المقيس.
بأصل :واألصل هو :المقيس عليه.
تم القياس عليه.
في الحكم :أي :حكم األصل الذي َّ
لعلَّة جامعة بينهما :أيَّ :
أن الفرع واألصل مشتركان في العلة ،كاشتراك الخمر والنبيذ في علَّة
اإلسكار.

أو شبه :أي :أن الفرع واألصل يجمعهما شبه ،كمثل العبد المقتول بغير عمد بالحر أو َّ
بالدابة،
كن قيمة
فقد أُحتيج هنا للشبه القريب بعد اتحاد العلَّة ،فعلَّة الديَّة هي القتل غير العمد ،ول َّ

الديَّة تحتاج إلى شبه ،فإن كان قريب الشبه بالحر أخذ حكم الحر ،وبالتَّالي أخذ ديَّته ،وإن
كان قريب الشبه َّ
بالدابة أخذ حكم الدابة.
واختصارا :القياس ،هو تسوية الفرع باألصل في الحكم ،لوجود علَّة جامعة بينهما ،أو لوجود
شبه بينهما(.)2

وعلى هذا فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف كان منه حكم ،أو استنبط أهل العلم
َّ
ثم ُوجد ذلك الوصف الذي كان منه الحكم في مسألة
أن الشارع شرعها لذلك الوصفَّ ،

ينص عليها الشارع بحكم ،وجب إلحاق الموصوف غير المنصوص عليه ،بالموصوف
أخرى لم َّ
المنصوص عليه في الحكم ،ألنَّهما لهما نفس الوصف،
فكل ما يحمل وصف الخمر وهو اإلسكار يلحق
فالخمر وصفه مسكر فكان حكمه التحريمُّ ،

مخمرا ،أو مشروبا ،فالمهم اتحاد الوصف.
بحكم الخمر ولو لم يكن َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :شرح الكوكب المنير .9/2
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الفصل الثاني :حجية القياس:
حب ويرضىَّ ،
حجة وهو أصل من أصول
أن القياس َّ
اعلم وفَّقني اهلل تعالى وإيَّاك لما يُ ُّ
الستدلل في مرتبته ،فكما ل يُرجع لإلجماع في مسألة فيها نص ،ول يُرجع لفتوى
الصحابي في مسألة فيها نص أو إجماع من الصحابة ،كذلك ل يُرجع للقياس في

مسألة فيها نص أو إجماع ،أو أفتى فيها الصحابة رضوان اهلل عليهم.
ولم ينكر القياس أحد من المذاهب المعتبرة َّإل الظاهريَّة ،ورفضوا الحتجاج به،

وشنع ابن حزم على األئمة لقبولهم القياس ،واحتج بقوله تعالى{ :أَفَ َال يَتَ َدبَّ ُرو َن
الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن ِع ْن ِد غَْي ِر اللَّ ِه لََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ َالفا َكثِيرا}[النساء ]11 :ويقول:

والمجتهدون يختلفون في حكم القياس وفي نتائجه ،فهو من عند غير اهلل.
ول ننكر على ابن حزم رحمه اهلل تعالى هذاَّ ،
المنجرة على
ألن غايته هي درء المفاسد
َّ
انتهى

القياس الفاسد ،أو قياس الجاهل ،أو تقديم القياس على النصوص واإلجماع ،وهو
في هذا صاحب حقٍَّّ ،
فإن أصحاب األهواء أضحوا يقيسون قياسات غريبة فاسدة ل

أصل لها ،مثل قياس قبول شهادة الواحد ،قياسا على قبول شهادة خزيمة بن ثابت

رضي اهلل عنه ،فهذا قياس فاسد؛ ألن شهادة الواحد خاص ب ُخ َزيمة بن ثابت رضي اهلل
عنه ،فقد قال الرسول ﷺ فيه" :من َشهد له خزيمةُ أو ُش ِهد عليه فحسبُه"(.)2
أن النَّبي ﷺ اشترى فرسا من س ِ
ِ
الحارث المحاربِي فجح َدهُ (أنكر ثمنه)،
واء ب ِن
َّ
وقصته َّ َّ
َ
قال
معنا ؟ َ
بن ثابت َ
فَ
فقال لَهُ  :ما حملَ َ
ك على هذا ولم تَ ُكن حاضرا َ
ش ِه َد لَهُ ُخ َزيْمةُ ُ
تقول َّإل ًّ
َّ
حقا َ ،
كل ُ
ت أنَّ َ
صدقتُ َ
وعلِ ْم ُ
ك بما ج َ
فقال الن ُّ
تائت بِ ِه َ ،
َّبي ﷺَ :من َش ِه َد لَهُ
ُخزيمةُ أو َش ِه َد ِ
عليه فحسبُهُ.
َْ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه الهيثمي ،في مجمع الزوائد ،عن خزيمة بن ثابت ،الصفحة أو الرقم ،111/6 :رجاله كلهم ثقات.
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لكن اإلمام ابن حزم رحمه اهلل تعالى ،بنى عدم اعتبار القياس على استثناءات ،ل على
َّ
األصل ،وهو َّ
أن القياس معمول به في السنَّة ودللته في الكتاب ،وإن قلنا بعدم
اعتبار أصل لما استعمله بعض الجهلة في غير محله ،لوجب علينا عدم الفتوى

بالكليَّة لما يُفتي بعض الجهلة بإفتاءات غريبة ل أصل لها.
ولكن الصحيح أنَّه يجب علينا بيان أركان القياس وشروطه ومقامه ،كي يُبنى عليه
َّ

حكم صحيح ،ودونك بعض الدلئل على حجيَّة القياس من الكتاب والسنَّة:

من األدلة على حجية القياس:

ِ
صا ِر ﴾[الحشر.]1:
الدليل األول :قول اهلل تعالى ﴿ :فَا ْعتَبِ ُروا يَا أُولي ْاألَبْ َ

والعتبار بمعنى النتقال من الشيء إلى غيره ،والقياس فيه انتقال بالحكم من األصل

إلى الفرع ،فيكون مأمورا به(.)2

ِ
ِ
اب
الدليل الثاني :قول اهلل تعالى ﴿ :لََق ْد أ َْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْبَ ي نَات َوأ َ
َنزلْنَا َم َع ُه ُم الْكتَ َ
ِ
َّاس بِال ِْق ْس ِط﴾[الحشر.]1 :
َوال ِْم َيزا َن ليَ ُق َ
وم الن ُ

الع ْدل وهو
والميزان :ما َ
توزن به األمور ،ويُ َقايَس به بينها ،والقياس الصحيح من َ

التسوية بين المتماثلين ،والتفريق بين المتخالفين(.)1
الدليل الثالثَ :ع ِن ابْ ِن َعبَّاس ر ِ
ال:
الَ :جاءَ َر ُجل إِلَى النَّبِي ﷺ ،فَ َق َ
ض َي اهللُ َع ْن ُه َما ،قَ َ
َ
ت و َعلَْي َها صوم َش ْهر ،أَفَأَقْ ِ
يا رس َ ِ
ال(( :لَ ْو َكا َن َعلَى
ض ِيه َع ْن َها؟ فَ َق َ
َْ ُ
َ َُ
ول اهلل ،إِ َّن أُمي َماتَ ْ َ
ِ
ت قَ ِ
ضى))(.)1
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
اضيَهُ َع ْن َها؟)) قَ َ
َح ُّق أَ ْن يُ ْق َ
أُم َ
ك َديْن ،أَ ُك ْن َ
ال(( :فَ َديْ ُن اهلل أ َ
إثبات (صحة القياس)(.)2
قال اإلمام الن ُّ
َّووي :فيه ُ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :اإلحكام في أصول األحكام (.)12-10 /2
( )1انظر :مجموع الفتاوى (.)163 /10

( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ،)2631ومسلم ( ،)2221واللفظ له.
( )2يُنظر :شرح صحيح مسلم .19/1
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وجه الدللةَّ :
األمة على استعمال القياس الصحيح ،حيث أنَّه
النبي ﷺ أرشد َّ
أن َّ

ﷺ

قاس دين اهلل تعالى على دين اآلدمي في وجوب القضاء ،وهذا يُسمى بقياس األولى.

فاألصل المقيس عليه :دين اآلدمي.

والفرع :دين اهلل تعالى ،وهو الصوم هنا.
والحكم :وجوب قضاء الدين.
أن ًّ
والعلَّةَّ :
كال منهما ُمطالب بقضائه.

الدليل الرابعَ :ع ْن أَبِي ُه َريْ َرَة رضي اهلل عنه ،أ َّ
ول
ال :يَا َر ُس َ
َن َر ُجال أَتَى النَّبِ َّي ﷺ ،فَ َق َ
ِ ِ ِ
الَ ( :ما أَل َْوانُ َها؟)
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
ك ِم ْن إِبِل؟) قَ َ
َس َو ُد ،فَ َق َ
الَ ( :ه ْل لَ َ
اهللُ ،ول َد لي غُ َالم أ ْ
ك؟) قَ َ
ال :نَ َع ْم ،قَ َ
(ه ْل فِ َيها ِم ْن أ َْوَر َق؟( ))2قَ َ
الُ :ح ْمر ،قَ َ
قَ َ
ال( :فَأَنَّى ذَلِ َ
ال :لَ َعلَّهُ
الَ :
ك َه َذا نَ َز َعهُ ِع ْرق)(.)1
نَ َز َعهُ ِع ْرق ،قَ َ
ال( :فَ لَ َع َّل ابْ نَ َ
وضرب األمثال(.)1
والعتبار باألشباه،
إثبات القياس،
قال اإلمام النووي :فيه ُ
ُ
ُ
بن الخطَّ ِ
سول
لت :يا ر َ
الدليل الخامسَ :
اب :ه َ
لت وأَنا صائم ،ف ُق ُ
شت فقبَّ ُ
ش ُ
عمر ُ
قال ُ
قال :أَرأَيت لو مضمضت من ِ
الماء،
لت ،وأَنا صائم َ
اليوم أمرا َعظيما قبَّ ُ
اللَّ ِه صنَ ُ
عت َ
َ َ َ َ َ
فم ْه؟(.)2
بأس بِ ِهَ ،
وأنت صائم قُ ُ
َ
قالَ :
لت :ل َ
وجه الستدللَّ :
النبي ﷺ قاس القبلة على المضمضة في عدم اإلفطار في جامع
أن َّ
بينهما ،وهو َّ
أن كالهما مقدمة لما يترتَّب منها المقصود.
فاألصل المقيس عليه :المضمضة للصائم.

والفرع :القبلة للصائم.
مقدمة لإلفطار ،ول يُفطر.
والعلَّة :أنض كالهما َّ
أن القبلة ل تفطر ،قياسا على َّ
والحكمَّ :
أن المضمضة ل تُفطر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أورق :أي أسمر ،انظر :النهاية في غريب الحديث 203 /3
( )1متفق عليه :رواه البخاري ( ،)9120ومسلم (.)2300
( )1انظر :شرح صحيح مسلم (.)212 /20

( )2أخرجه أبو داود ( )1113واللفظ له ،والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)1021وأحمد (.)211
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المؤمنين عُمر ب ِن الخطَّ ِ
اب رضي اهلل عنه في كتابِه إلى
الدليل السادس :جاءَ عن أمي ِر
َ َ
ِ
كِ
قال :ثُ َّم الْ َف ْهم الْ َف ْهم فِ
يما أُ ْدلِي إِ
س فِي
ي
ل
ا
م
م
ي
ل
القضاء
أبي ُموسى األشعري في
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ َ
ك ،وا ْع ِر ِ
س ْاألُم ِ ِ
ال َو ْاألَ ْشبَ َاه ،ثُ َّم ا ْع ِم ْد إِلَى
ف ْاألَ ْمثَ َ
ور ع ْن َد ذَل َ َ
قُ ْرآن َوَل ُسنَّة ،ثُ َّم قَايِ ِ ُ َ
ِِ
ْحق(.)2
يما تَ َرىَ ،وأَ ْشبَ ِه َها بِال َ
أَ
َحب َها إِلَى اهلل ف َ
قال ابن القيم :هذا كتاب جليل َّ
تلقاه العلماء بال َقبُول(.)1
الدليل السابع :قد أجمع الصحابة على األخذ بالقياس في المسائل التي خلت عن
النص(.)1

جرا ،استعملوا
وهلُ َّم ًّ
المزني :الفقهاء من عصر رسول اهلل ﷺ إلى يومنا َ
قال اإلمام ُ
المقاييس في الفقه في جميع األحكام في أمر دينهم ،قال :وأجمعوا َّ
نظير الحق
بأن َ
القياس؛ ألنه التَّشبيهُ باألمور،
إنكار
حقٌّ ،ونظير الباطل باطل؛ فال يجوز ألحد ُ
ُ
والتمثيل عليها(.)2

---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح :رواه الدار قطني في سننه ( ،)2202والبيهقي في الكبرى ( ،)10310والمعرفة ( ،)26061واللفظ له.
( )1انظر :إعالم الموقعين (.)91 /2
( )1انظر :روضة الناظر (.)106 /1

( )2انظر :إعالم الموقعين (.)230 /2
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المسألة األولى :منزلة القياس في التشريع ،وفي الجنهاد:
 - 2منزلة القياس في التشريع اإلسالمي:

حب ويرضى َّ
أن حاجة الناس إلى القياس ل تنقطع ،فما
اعلم وفقني اهلل وإيَّاك لما يُ ُّ

دامت الحوادث تتجدد والوقائع تتكرر والقضايا تتطور دون أن يكون لها حد دامت

حاجة الناس إلى القياس ،ولعل طبيعة الشريعة اإلسالمية وخصائصها وخاصة مسالة
الثبات والتطور تؤكد على أهمية القياس.

والقياس عامل أساسي من عوامل تطور هذه الشريعة اإلسالمية ،كونه يعالج ما استجد
من القضايا واألحداث في جميع مجالت الحياة ،وخاصة أن النصوص مقصورة

لكن الحوادث والمشكالت غير محصورة وهي تكثر بتقدم
محصورة في الظاهر ،و َّ
َّ
المستجدة ،يقول
الزمن ،بحيث تحتاج لستنباط األحكام في العوائص الشرعية
الجويني في بيان منزلة القياس وضرورته :القياس مناط الجتهاد وأصل الرأي ،ومنه

يتشعب الفقه ،وأساليب الشريعة ،وهو المفضي إلى الستقالل بتفاصيل أحكام

الوقائع ،مع انتقاء الغاية والنهاية ،فان نصوص الكتاب والسنة محصورة ،ومواقع

اإلجماع مأثورة فيما ينقل منها تواترا ،فهو المستند إلى القطع … ،.ونحن نعلم قطعا

أن الوقائع التي يتوقع وقوعها ل نهاية لها ،والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه ل

تخلو واقعة عن حكم اهلل تعالى متلقى من قاعدة الشرع ،واألصل الذي يسترسل على

جميع الوقائع القياس ،وما يتعلق به من وجوه النظر والستدلل ،فهو إذا أحق

األصول باعتناء الطالب ،ومن عرف مآخذه وتقاسمه ،وعرف مجاريها ومواقعها فقد

احتوى على مجامع الفقه.)2(...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الجويني :البرهان ج  1ص .213

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

102

ونجد إمام الحرمين يبين مدى الحاجة إلى القياس ،وأهميته حيث اعتبره يفضي إلى ما
ل نهاية ،وهذا تجاوب وانسجام بين الشريعة اإلسالمية الخالدة وبين الواقع

المتجدد ،فمحال أن ينزل باألمة اإلسالمية على مستوى شعوبها أو أفرادها في جميع

مجالت الحياة في كل األزمنة والعصور نازل ،دون أن يكون له حكم لزما في

الشريعة اإلسالمية ،يقول الشافعي :كل ما نزل بمسلم فيه حكم لزم ،أو على سبيل
الحق فيه دللة موجودة ،وعليه إذا كان فيه حكم بعينه وجب اتباعه ،وإذا لم يكن

فيه بعينه طلب الدللة على سبيل الحق فيه بالجتهاد والجتهاد القياس(.)2

واكتسب القياس هذه األهمية وهذه المنزلة في الشريعة اإلسالمية ،من الشريعة

نفسها ،حيث أناطت به دورا هاما لمعالجة القضايا المستجدة ،يقول الدريني :قرر

القران الكريم نفسه وكذلك السنة بوجه خاص حجيَّة هذا المنهج األصولي من مناهج
الجتهاد بالرأي تأكيدا لمنطق الشرع والعقل معا ،فأحال القرآن الكريم المجتهدين
على القياس كمنهج أصولي لستنباط األحكام على أساسه في الوقائع التي لم يرد

فيها نص ،قياسا على نظائرها من وقائع أخرى معينة قد ورد النص بحكمها إذا

اشتركت معها في العلة التي بنى المشرع الحكم عليها(.)1

وقد ذهب ابن قيم في كتابه إعالم الموقعين عن رب العالمين إلى اعتبار القياس
الميزان الذي أنزله اهلل سبحانه وتعالى مع كتابه حيث قال :قال تعالى{ :اللَّهُ الَّ ِذي
ِ
ْحق َوال ِْم َيزا َن}[الشورة.]20 :
أَ
َنز َل الْكتَ َ
اب بِال َ
ض َع الْ ِم َيزا َن}[الرحمن.]0 :
وقال تعالىَ { :و َّ
الس َماءَ َرفَ َع َها َوَو َ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الشافعي :الرسالة ،ص  200تحقيق محمد أحمد شاكر.

( )1الدريني :المناهج األصولية في الجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي – ص .291
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والميزان يراد به العدل واآللة التي يعرف بها العدل وما يضاده ،والقياس الصحيح هو
الميزان ،فاألولى تسميته بالسم الذي سماه اهلل به ،فإنه يدل على العدل ،وهو اسم

مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب اإلمكان(.)2

ثم إن أبرز ما جاء في أقوال العلماء لبيان أهمية القياس هو طبيعة التشريع اإللهي،
َّ

والذي جاءت نصوصه محصورة تحتاج المشكالت فيها إلى البحث فأحالهم الكتاب
والسنة إلى القياس ،فالوقائع غير محصورة بل هي متجددة دائما ومتنوعة ،وعلى

سبيل المثال لو نظرنا إلى الواقع المالي المعاصر اليوم لوجدنا صورا متنوعة من

المعامالت المالية المعاصرة ،لعلمنا مدى حاجة العلماء المعاصرين إلى القياس

ليكشف لهم عن مراد الشارع في صورة من الصور أهي منتمية إلى الصور الربوية

الممنوعة ،أم منتمية إلى الصور المالية المشروعة؟ ومن هنا تبرز أهمية القياس في

الشريعة اإلسالمية ،حيث بواسطته يستطيع العلماء احتواء وإحاطة جميع الوقائع

واألحداث المتجددة التي ل نص ول إجماع فيها في كل عصر ومصر ،مما يجعل
هيمنة التشريع اإلسالمي على غيره من الشرائع الوضعية.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

( )9ابن الجوزية :إعالم الموقعين عن رب العالمين الجزء  2ص .211
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 - 1منزلة القياس بالنسبة لالجتهاد:

إن مكانة القياس في الشريعة اإلسالمية ومنزلته ل تقل عن منزلة الجتهادِ ،إذ القياس
هو رأس آلت الجتهاد ،وليس الجتهاد هو القياس بل القياس ركن من أركان

الجتهاد ،أو تقول هو آلة من آلت الجتهاد ،قال الغزالي :قال بعض الفقهاء:

القياس هو الجتهاد ،وهو خطأ ألن الجتهاد أعم من القياس ،ألنه قد يكون بالنظر

في العموميات ودقائق األلفاظ وسائر طرق األدلة سوى القياس ،ثم إنه ل ينبيء في
عرف العلماء إل عن بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم ،ول يطلق إل على من

يجهد نفسه ،ويستفرغ الوسع ،فمن حمل خردلة ل يقال اجتهد ،ول ينبىء هذا عن

خصوص معنى القياس ،بل عن الجهد الذي هو حال القياس(.)2

ومعرفة القياس من الشروط الواجبة التي يجب أن تتوفر في المجتهد ،يقول اإلسنوي:

ل بد للمجتهد أن يعرفه (أي :القياس) ويعرف شرائطه المعتبرة وهو قاعدة الجتهاد
والموصل الى تفاصيل األحكام التي ل حصر لها(.)1

وقد وصف األستاذ الزرقاء القياس بقوله  :القياس رأس الجتهاد وهو أغزر المصادر

الفقهية في إثبات األحكام الفرعية للحوادث ،وهو طريق هام لتوسيع دائرة النصوص
المحددة حتى يشمل ما ل يتناهى من الحوادث الجديدة(.)1
لم بعلم القياس.
ونفهم من هذا أنَّه ل يُعتبر العالم مجتهدا حتَّى يُ َّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

( )2الغزالي :المستصفى ،ج  1ص .110

( )1السنوي :نهاية السول ،الجزء 1ص .102

( )1الزرقاء :مصطفى احمد الزرقاء ،المدخل الفقهي العام ،الجزء  2ص  91فما بعدها بتصرف.
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حجة ظنيَّة:
المسألة الثانية :القياس َّ
حجة قطعية أم ظنيَّة؟ والقطع والظن هنا يراد به
تكلم العلماء في دللة القياس هل هو َّ
الدللة ل الثبوت طبعا ،فالثبوت بين القطع والظن ل يكون َّإل لما له سند ،والقياس
ل سند فيه إذ هو اجتهاد ،إل إن رأينا قياسا قديما يريد المجتهد أن يعمل به نظر في

سنده من حيث القطع والظن ،ومع ذلك فالعمدة في أصل القياس ل في سنده ،وهذا
ل طائل منه عند العلماء فللعالم أن يقيس وحده دون الرجوع إلى قياس غيره ممن

سبقوه.

حجة ظنيَّة ،ويُستثنى منه ،مفهوم الموافقة األولى ،والقياس
المسألة الثالثة :القياس َّ
الذي علَّته قطعيَّة:
إذا كانت أدلة الكتاب تفيد الدللة القطعية ،وأدلة السنة واإلجماع منهما الظني،

ومنهما القطعي ،فإن القياس حجته ظنية.

قال الشافعي في كالمه عن أنواع العلم ... :وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة
الحق ،فذلك حق في الظاهر عند من قايسه ،ل عند العامة من العلماء ،ول يعلم

الغيب فيه إل اهلل.)2(...

استثناءات من قاعدة الباب:

ويستثنى من القياس الظني حالتان ،يكون فيهما القياس قطعيا وهما:

 - 2قياس الفحوي :وهو مفهوم الموافقة األولى ،وقياس األولى ،فإنه قطعي.
ومثاله :قوله تعالى{ :فَ َال تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َوَل تَ ْن َه ْرُه َما}[ :اإلسراء ،]11 :فهنا قيس تحريم
الضرب على تحريم التأفف؛ لعلة األذى من باب أولى ،فهذدا قياس قطعي ،وأمثلته
كثيرة جدا.

---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

( )2الرسالة ص.209/
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 - 1القياس قطعي العلة :وذلك إذا كانت العلة مقطوعا بوجودها في الفرع ،وذلك
بكون العلة منصوصا عليها قطعا ،أو مجمعا عليها ،ومثاله :قياس الخالة على األم في

أحقية الحضانة.

ِ
ِ
بن
ومثاله ما رواه البخاري :وفيه ...فَ تَب َع ْت ُه ُم ابْ نَةُ َح ْم َزَة :يا َعم ،يا َعم ،فَ تَ نَ َاولَ َها َعل ُّي ُ
ضي اللَّه ع ْنه ،فأ َخ َذ بي ِدها ،وقَ َ ِ ِ
ِ
الس َالمُ :دونَ ِ
ك ابْ نَةَ
أبِي طَالب َر ِ َ ُ
َ َ
ال ل َفاط َمةَ َعلَْي َها َّ ُ
وزيد ،وجع َفر؛ فَ َق َ ِ
ك ،حملَْت ها ،فَا ْخت ِ ِ
أح ُّق َبها ،وهي
ص َم ف َيها َعل ٌّيْ َ َْ ،
َعم ِ َ َ َ
ََ
ال َعل ٌّي :أنَا َ
ضى َبها
ال َج ْع َفر :ابْ نَةُ َعمي ،و َخالَتُ َها تَ ْحتِي ،وقَ َ
ابْ نَةُ َعمي ،وقَ َ
ال َزيْد :ابْ نَةُ أ ِخي ،فَ َق َ
بم ْن ِزلَ ِة األُم"(.)2
صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم لِ َخالَتِ َها ،وقَ َ
الن ُّ
َّبي َ
ال" :ال َخالَةُ َ
فهنا تم قياس الخالة على األم في أحقية الحضانة.
حجة ،وكذلك إن َّ
حفت القياس
ويجب التنبه أنَّه سواء كان القياس ظنيًّا أو قطعيًّا فهو َّ
القرائن ،فهو قطعي.

قال اإلسنوي :فأما القياس نفسه وهو اإللحاق والتسوية ،فقد يكون قطعيا ،وقد

يكون ظنيا ،فالقطعي كما قاله في المحصول يتوقف على مقدمتين فقط ،إحداهما:

العلم بعلة الحكم ،والثانية :العلم بحصول مثل.

تلك العلة في الفرع ،فإذا علمهما المجتهد علم ثبوت الحكم في الفرع ،سواء كان

ذلك الحكم مقطوعا به أو مظنونا ،ثم مثل :بقياس تحريم الضرب على تحريم

التأفيف ،فإنه قياس قطعي؛ ألنا نعلم أن العلة هي األذى ونعلم وجودها في
الضرب(.)1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)1966ومسلم (.)2011

( )1نهاية السول شرح منهاج الوصول (.)121 /2
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الفصل الثالث :أركان القياس:
إن األركان التي بنى بها القياس الصحيح مع ُّ
َّ
تحققها أربعة:
 – 2األصل.

 – 1الحكم.
 – 1الفرع.
 – 2العلَّة.

()2
محل
أ  -األصل :وهو المقيس عليه ،أي :هو الذي َّ
نص الشارع عليه  ،فهو ُّ
الحكم المشبَّ ِه ِبه(.)1
كما يجب في األصل الذي يُبنى عليه القياسَّ ،أل يكون منسوخا ،واإلجماع يجوز أن

ألن اإلجماع مستنده النص ،كما أني أرى َّ
يكونا أصال يقاس عليه وذلك َّ
أن فتوى

الصحابي الذي ليس له مخالف يُجوز أن يكون أصال يُقاس عليه ،وعلى هذا فاألصل
وأما الحكم الذي ثبت
المقيس عليه هو :النص ،واإلجماع ،وفتوى الصحابيَّ ،

بالقياس فاألمر فيه كالم ،فإن كان هذا الحكم خارج من قياس الموافق أي مفهوم
الموافقة ،أو من علَّة قطعيَّة ،كما سبق وأشرنا في الصفحة السابقة في الكالم عن

القياس الظني والمستثنى منه القطعي ،فهذا النوع من القياس ،أي :القياس القطعي
وأما الظني فال ،وذلك ألسباب ،منها َّ
أن
أرى أنه يجوز أن كون أصال مقيسا عليهَّ ،

الحكم المستخرج من القياس ،هو في أصله في فرع كما سيأتي ،ول يُقاس فرع على

فلما قياس الموافقة هو أولى من المقيس
لقوتهَّ ،
فرع ،ولكنَّنا استثنينا القياس القطعي َّ
لما كان فرعا كان أولى من أصله ،كحرمة
عليه ،فهذا طبعا يجوز أن يكون أصال ،ألنَّه َّ
ولكن
ضرب الوالدين قياسا على التأفيف ،فضرب الوالدي فرع والتأفيف أصلن َّ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2شرح مختصر الروضة .119/1
( )1شرح الكوكب المنير .21/2
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وأما الحكم الخارج
الفرع كان أولى من األصل ،لذلك جاز أن يكون الفرع أصال يُقاس عليهَّ ،
فلقوته أيضا ،وهي أن تكون العلَّة مقطوعا بوجودها في الفرع ،واألصل بذاته
من علَّة قطعيَّة َّ

قطعيَّ ،
فكأن األصل والفرع واحد ،من ذلك أحقيَّة الخالة في الحضانة قياسا على األم ،لذلك
قلنا َّ
أن النوع جاز أن يكون أصال يُقاس عليه ،واألول أولى بهذه الصفة ،ألنَّه أولى من الفرع.

نصا وإجماعا ،أو
وخالصة :األصل هو المقيس عليه ،وهذا األصل له شروط ،وهي :أن يكون ًّ
ظني.
فتوى من صحابي ليس له مخالف ،أو قياس قطعي ل ٌّ

ب  -الحكم :أي :حكم األصل المقيس عليه ،وهو ما ورد به النص ،أو اإلجماع ،أو فتوى
الصحابي الذي ليس له مخالف ،أو القياس القطعي ،هذا لمن يوافقني على اإلجماع وفتوى
الصحابي الذي ليس له مخالف والقياس القطعي بأنَّهم أصل يقاس عليه.
فإن كان األمر كذلكَّ ،
يصح أن يصح أن يثبت في الفرع ،لشتراك بينه
فإن هذا الحكم الذي ُّ

وبين األصل ،تُشترط فيه شروط.

 – 2أن يكون حكما شرعيا عمليًّا ،فكونه حكما شرعيا ،خرج به األحكام الغير الشرعيَّة ،فال
عملي ،خرج به العتقادي ،ألنض
شرعي على نازلة
يُقاس على أصل غير
شرعي ،وكونه ٌّ
َّ
ٍّ

موضوع المسألة عموما هو الفروع ،بغض النَّظر على من ل يُجيز القياس في المسائل العقدية
وبين من يجيزها.

 – 1أن يكون الحكم معلوم العلَّة ،ل سببا غير معقول ،كعلمنا بعلَّة تحريم الخمر ،هذا
وأما إن كان الحكم سببا غير معلوم
إلمكانية حمل حكم األصل على الفرع ببيان العلَّةَّ ،

الحكمة فيه ول علَّة معقولة فيه كعدد الركعات ،أو هيتائتهاَّ ،
فإن هذا ل قياس عليه ول يُحمل
هذا الحكم على الفرع.
األول :أحكام تعبدية ،وهذه ل يجري فيها
ولهذا قسم العلماء األحكام إلى قسمين :القسم َّ
القياسَّ ،
ألن أساس القياس معرفة العلَّة ،ول سبيل لمعرفة حكمة األحكام التعبدية كمناسك
الحج من طواف ورمي للجمرات وغيره.

والقسم الثاني :أحكام معقولة المعنى ،وهذه األحكام يجري فيها القياس ،ألنَّه يمكن للعقل أن
يدرك علتها.
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َّ – 1أل يكون الحكم مستثنى من حكم أصلي ،كالسفر في إفطار الصائم ،فال يصح
أن تُقاس عليه األعمال الشاقة ،فيُفطر البنَّاء في رمضان بسبب َّ
مشقة عملهَّ ،
فإن
يصح القياس على مستثنى.
ثم استثنا الشارع منه المسافر ،فال ُّ
أصل الحكم الصيامَّ ،
خاصا ،كشهادة ُخزيمة حيث جعل النبي ﷺ شهادته بشهادة
َّ – 2أل يكون الحكم ًّ

خاصة ل يجوز القياس
رجلين( )2أو كزواج النبي ﷺ بأكثر من أربع نسوة ،فهذه حكام َّ

عليها.

ج  -الفرع :أي :المقيس ،أي :الذي يُلحق باألصل في حكمه فيأخذ حكم

األصل(.)1

والفرع هو الواقعة التي يُراد معرفة حكمها بالقياس على األصل ،ويُشترط في الفرع

شرطان:
َّ – 2أل يكون الفرع منصوصا على حكمهَّ ،
ألن الفرع حينها أصبح أصال ،لذلك

وضع القياس في هذه المرتبة بعد النصوص ،وعلى هذا وجب على المجتهد أن يُرجئ
القياس ،إلى أن يفقد األمل من وجود نص في المسألة.
ومن ذلك من قال بك َّفارة الجماع في نهار رمضان بصوم ستين يوما ،وهذا قد قاس
على المصلحة َّ
ولي األمر وعنده من الرقاب الكثير ،وهذا قياس
جامع كان َّ
الم َ
ألن ُ
باطل َّ
ألن المسألة فيها نص وهو أن يُعتق رقبة ،فإن لم يجد فالصيام ،فإن لم يستطع

فاإلطعام.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

( )2الحديث رواه الهيثمي ،في مجمع الزوائد ،عن خزيمة بن ثابت ،الصفحة أو الرقم ،111/6 :رجاله كلهم ثقات.
( )1يُنظر :شرح الكوكب المنير .21/2
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ِ
ضي اهللُ عنهَّ :
رسول
رجل ،فقال:
هلكت يا َ
ُ
أن الن َّ
َّبي ﷺ ،جاء إليه ُ
فعن أبي ُهر َيرَة َر َ
وقعت على امرأتي في رمضا َن ،فقال :هل ِ
تجد ما تُعتِ ُق؟
اهلل ،قال :وما أهلَ َكك؟ قال:
ُ
ِ
إطعام
قال :ل ،قال :هل
تصوم َشهري ِن ُمتَتابِ َعي ِن؟ قال :ل ،قال :فهل تجد َ
تستطيع أن َ
ُ
ستين مسكينا؟...الحديث(.)2

ولكنَّه رأى القياس بُني على أساس َّ
للردع ،والردع عنده في الصوم أكثر من
أن العقوبة َّ
َ

العتق ،وبالطبع هذا خطأ ،فالمسألة منصوصو عليها إذا ل قياس فيها.
فكل ما
 – 1أن تتحقق العلة في الفرع ،فإن كانت العلَّة في تحريم الخمر اإلسكارُّ ،
يحمل وصف اإلسكار من مشروب أو مأكول أو مشموم ،يحمل حكم الخمر وهو

التحريم.

كما ل يجبب أن تكون عين العلة في الفرع في حالت ،وفي حالت يجب أن تكون
عين العلَّة في الفرع ل شبهها ول قريب منهاَّ ،أما الحالت التي يُمكن حمل العلَّة

القريبة على األصل :كمن شرب مشروبا لم يسكره ولم يُذهب عقله ،ولكن ناله ما
يُشبه الغيبوبة ،فاعتمده في مقام المسكر ،نقول في هذا المقامَّ ،
أن القياس على
المسكر حاصر ،ويُحرم عليه شرب هذا المشروب قياسا على المسكر ،وسدا

للذرائع.

ِ
الخطأ ولو كان
وأما الحالت التي ل يُمكن حمل شبه العلَّة فيها على األصل :كالقتل
َّ
بما يقتل عادة ،فإنَّه ل يُحمل على حكم العمد بحال ،إن ثبت الخطأ ،هذا مع تقارب
العلَّة في الفرع واألصلَّ ،
انجر عنه القتل ،هذا ألنَّنا علمنا
وأن كالهما بآلة تقتل َّ
مما َّ
الخطأ ،كمن رمى سهمه ليصطاد به فأصاب به مسلما والناس شهود على ذلك وليس
بينهما عداوة ،واآلخر رمى سهمه بقصد القتل ،فول تالحظ َّ
أن العلَّة وعلَّة العلَّة

متوفرتان في كال األصل والفرع ،ومع هذا َّ
فإن الفرع ل يُحمل على األصل في
الحكمَّ ،
ألن العلَّة لم تتم ول تتم العلَّة َّإل بالعمد والعدوان.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

( )2رواه البخاري ( ،)2619ومسلم ( )2222واللفظ له.
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د  -العلَّة :والعلة هي مناط الحكم ،وهي األساس الذي يقوم عليه القياس ،وقولنا بأن العلة
مناط الحكم ،أيَّ :
أن الحكم معلَّق بعلَّته ،فالمناط من ناط ينوط نوطا ،وناط َّ
يء على
الش َ
َّعليق( ،)2ومنها ذات أنواط وهي شجرة كانوا يعلقون عليها
والمنَا ُ
ط  :موضع الت ْ
غيره :علَّقهَ ،
سيوفهم تبركا بها قبل الحرب ،فنهى اإلسالم عن ذلك ،ويُشترط في العلَّة أن تكون:

وصفا ظاهرا منضبطا دل الدليل على كونه مناطا للحكم(.)1

ومعنى قولهم :وصف أي :معنى من المعاني ،ولهذا كثر في كالم األصوليين والفقهاء إطالق
المعنى على العلة ،بل إن المتقدمين ل يكادون يذكرون (العلة) بل (المعنى).
وقولهم :ظاهر :قيد يخرج الوصف الخفي الذي ل يطلع عليه إل من قام به ،مثل الرضى في
البيع ،فإنه ل يعلل به وإنما يعلل انعقاد البيع بقول الشخص بعت أو قبلت ،فالنطق بالصيغة
خفي ،ل يُعلَّق عليه
وصف ظاهر ،ولهذا جعل هو العلة في انعقاد البيعَّ ،
وأما الرضي فأمر ٌّ

شيء.

قولهم :منضبط ،فالوصف المنضبط هو الذي ل يختلف باختالف األفراد ول باختالف األزمنة
واألمكنة.
ومثلوا لغير المنضبط بالمشقة إذا قيل :علة الفطر في السفر المشقة ،فإن المشقة تختلف
باختالف األفراد واألزمان واألمكنة.
ومثلوا للمنضبط بالسفر إذا عللنا جواز الفطر به.
وقولهم :دل الدليل على كونه مناطا للحكم ،أي :قام دليل معتبر من األدلة الدالة على العلة
على أن هذا الوصف علة الحكم.
كاإلسكار للخمر ،فقد َّ
دل دليل على أنَّه علَّة الحكم ،منه قول النبي ﷺُ " :ك ُّل ُم ْس ِكر َخ ْمر،
وُك ُّل ُم ْس ِكر َحرام"(.)1
ومعنى قولهم :مناطا للحكم أي :متعلَّقا للحكم ،بمعنى أن الحكم يعلق على هذا الوصف
فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه.

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2معجم المعاني.

( )1الشرح الكبير لمختصر األصول للمناوي.

( )1أخرجه مسلم  1001وأخرجه البخاري ( )3303بنحوه.
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وقد َّ
تحدثنا عن العلَّة وصفاتها وشروطها ومسالكها في الجزء األول من هذه الموسوعة في
الصفحة رقم  101إلى الصفحة رقم  116وقد أطلنا فيها الكالم تمهيدا لما سيأتي بعدها.
مما علق بها من األوصاف ل دخل لها
ولكن إن كانت العلَّة شبه خفيَّة وجب تنقيحها وتهذيبها َّ
في العليَّة ،قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى :هو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف

يعرف فيها ما يصلح للتعليل وما ل يصلح ،فيُنقح المجتهد الصالح ويلغي ما سواه(.)2
وتنقيح المناط يعني :أي إزالةُ الصفات غير المتعلقة ِ
بالعلَّة في النص؛ وعلى هذا فتَ ْن ِقي ُح
ِ
َّص على َكونِِه ِعلَّة ِمن غَي ِر تَعيِين ،وذلك ِم ْن
هاد في تَعيِي ِن ما َد َّل الن ُّ
والجتِ ُ
المناط :هو النَّظَُر ْ
َ
ِ
ِ
ألوصاف غَي ِر الم ِ
الل استِ ِ
ثال
بعاد ما ل َم ْد َخ َل له في ال ْعتِبا ِر ِمما اقتُ ِر َن بِ ِه ِمن ا
ناسبَةِ ،م ُ
خ ِ ْ
ُ
ِ ِ
ارةَ،
ذلك :قِ َّ
صةُ األَ ْعرابِي الذي َ
ب علَْيه النَّب ُّي ﷺ ال َكف َ
جام َع َزْو َجتَهُ في نَها ِر َرَمضا َن َع ْمدا ،فَ ْأو َج َ
ِ
وأن ِ
صتِ ِه أُمور متَ عد َدة ،هيِ :
الجماعُ ،وَكونُهُ أَ ْعرابِياَّ ،
ماع كا َن في َرَمضا َن،
الج َ
والذي يتَعلَّ ُق بق َّ ُ ُ َ
ِ ِ
العلَّ ِة ال م َؤث رةِ في الح ْك ِم ِمن بين هذه األو ِ
ث عن ِ
الل الب ْح ِ
صاف،
ْ
ُ
وأنَّهُ كان ُمتَ َعمدا ،وم ْن خ ِ َ
ُ َ
ص ُّح ِ
جوب ال َكفارةِ ِسوى ِ
نَ ِج ُد أنه ل ي ِ
واحد ِمنْها أن يَكون ِعلَّة لِ ُو ِ
ماع في نَها ِر َرَمضا َن
الج ِ
َ
َ َ
ُمتَ َعمدا( ،)1وكل الصفات التي من دونه فهي ملغات.
الصحيح َّ
أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان
وصراحة تخصيص العلَّة بالجماع ليس جامعا ،بل َّ
فهذا الوصف متعدي ولكن إن ُحصر بالجماع يُصبح قاصرا ،وعلى هذا فالكفارة واجبة بعلَّة

انتهاك حرمة رمضان بجماع أو بغيره ،وهذا يسمى إلحاق الفرع بأصله وإلغاء الفارق ،أي يقاس
على تلك الحادثة ويُفهم منها َّ
أن كل انتهاك لحرمة رمضان مما يوجب الفطر فيه عليه كفارة،
وهذا ما يسمى بمفهوم الموافقة ،ومنه أيضا يسمى تنقيح المناط.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المسودة .110

( )1المستصفى  - )112/1( :اإلحكام في أصول األحكام  - )291/1( :التعريفات للجرجاني ( :ص  - )62إرشاد
الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ( :ص  - )112معجم لغة الفقهاء( :ص  - )221معجم المصطلحات

واأللفاظ الفقهية .)262/2( :
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وتَ خ ِريج الم ِ
ناط :هو أَ ْن يظْ ِهر ال مجتَ ِه ُد ِ
العلَّةَ ويَ ْستَ ْخ ِر َجها ِمن ال ُح ْك ِم ال َّ
ش ْر ِعي الذي
ُ َ ُْ
ُ َ
اد بِ ِ ِ
ص أو إِجماع ِ
ط ِ
لتعليق
المستنب ُ
ت بِنَ ٍّ
ص ُ
ثَبَ َ
بدون تعليل ،وال ُمر ُ
العلَّة ُهنا :ا َلو ْ
ْ
ف ُ
ال ح ْكم بِ ِهِ ،
هاد في إِثْ ِ
ومن أمثِلَتِهِ :
بات أن الطُّ ْع َم ِعلَّةُ الربا في البُ ر ،وذلك حتى
ال ْجتِ ُ
ُ ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
كأن ال مجتَ ِه َد أَ ْخرج ِ
العلَّةَ ِمن َخفاء؛
قاس َعلَْيه ُك ُّل ما سواهُ مما يُشا ِرُكه في علَّتِه ،فَ َّ ُ ْ
ََ
يُ َ
فلِذلك سمي :تَ ْخريج ال م ِ
ناط.
َ َ
ُ َ
ود ِ
بات وج ِ
ِ
الص ْوَرةِ التي هي
العلَّ ِة في ُّ
الم ْجتَ ِه ُد في إِثْ ُ ُ
وتحقيق المناط هو :أن يَ ْجتَ ِه َد ُ
مح ُّل الن ز ِاع ،وهو ِ
نوعان:
ََ َ
 – 2علَّة مستنبطة بتخريج أو تنقيح لها حتَّى تظهر ،وهو مرادنا هنا.
 – 1أو علَّة مجمع عليها بنص أو إجماع.
األول من هذه الموسوعة من الصفحة
وقد تكلمنا عن كل هذا بالتفصيل في الجزء َّ

األول تمهيدا
رقم  110إلى الصفحة رقم  ،111وكنَّا قد َّ
فصلنا األمر في الجزء َّ

لهذا.
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الفصل الرابع :شروط القياس:
 - 2أ َّل يصادم دليال أقوى منه ،فال اعتبار بقياس يصادم النص أو اإلجماع أو أقوال
الصحابة ،ويسمى القياس المصادم ،وهو فاسد العتبار.

مثاله :أن يقال :يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها
مالها بغير ولي.

فهذا قياس فاسد العتبار لمصادمته النص ،وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم" :أيُّما
ِ
ِ
مرات"(.)2
ثالث َّ
كاحها باطل َ ،
امرأة نَ َك َحت بغي ِر إذن َمواليها ،فن ُ
 - 1أن يكون حكم األصل ثابتا بنص أو إجماع ،فإن كان ثابتا بقياس لم يصح

القياس عليه ،وإنما يقاس على األصل األول؛ ألن الرجوع إليه أولى ،وألن قياس الفرع

عليه الذي جعل أصال قد يكون غير صحيح ،وألن القياس على الفرع ثم الفرع على
األصل تطويل بال فائدة ،إل القياسي األولى ،أو قطعي العلَّة فهو قوي.

مثال ذلك :أن يقال :يجري الربا في الذرة قياسا على الرز ،ويجري في الرز قياسا

على البر ،فالقياس هكذا غير صحيح ،ولكن يقال :يجري الربا في الذرة قياسا على

البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص.

 - 1أن يكون لحكم األصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين األصل والفرع فيها،

فإن كان حكم األصل تعبديًّا محضا لم يصح القياس عليه.

مثال ذلك :أن يقال :لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له،
فيقال :هذا القياس غير صحيح ألن حكم األصل ليس له علة معلومة ،وإنما هو
تعبدي محض على المشهور.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

()2رواه أبو داود .1011
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 - 2أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم مؤثرة فيه ،يُعلم من قواعد

الشرع اعتباره؛ كاإلسكار في الخمر.

فإن كان المعنى وصفا طرديًّا ل مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض

مثال.

مثال ذلك :حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين

عتقت قال :وكان زوجها عبدا أسود( ،)2فقوله( :أسود)؛ وصف طردي ل مناسبة فيه
للحكم ،ولذلك يثبت الخيار لألمة إذا عتقت بين تركه أو الستمرار معه تحت عبد

وإن كان أبيض ،ول يثبت لها ذلك إذا عتقت تحت حر ،وإن كان أسودا.

 - 3أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في األصل؛ كاإليذاء في ضرب
الوالدين المقيس على التأفيف ،فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح

القياس.

مثال ذلك :أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيال ،ثم يقال :يجري الربا
في اللباس قياسا على البر ،فهذا القياس غير صحيح ،ألن العلة غير موجودة في
الفرع ،إذ اللباس غير مكيل وغير مطعوم ،وليس من جنس البر.

 – 9وأن ل يمنع من القياس مانع ،كأن يكون حكم األصل مختصا باألصل.

مثال ذلك :شهادة الواحد قياسا على شهادة خزيمة ،لقول النبي ﷺ" :من َشهد له
خزيمةُ أو ُش ِهد عليه فحسبُه"(.)1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------

( )2صحيح البخاري.)92 /0( :

( )1رواه الهيثمي ،في مجمع الزوائد ،عن خزيمة بن ثابت ،الصفحة أو الرقم ،111/6 :رجاله كلهم ثقات.
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الفصل الخامس :أنواع القياس:
الصحة والفساد:
األول :القياس من حيث
َّ
المطلب َّ

 – 2قياس صحيح.
هو كل من توفَّرت شروطه وأركانه مثال ذلك:

أ – قياس النبيذ على الخمر( :األصل هو :الخمر ،والفرع هو :النبيذ ،والعلة أو الشبه هو:
اإلسكار ،والحكم هو :التحريم .فيحرم النبيذ المسكر قياسا على الخمر).
ب – قياس األرز على البر في الربا( :األصل هو :البر ،والفرع هو :األرز ،والعلة أو الشبه هو:
الطعم أو الوزن أو الكيل ،والحكم هو :تحريم الربا .فيحرم التفاضل المؤدي للربا في األرز
قياسا على البر).
ج – قياس اإلجارة بعد النداء الثاني للجمعة ،قياسا على البيع بعد النداء الثاني للجمعة:

(األصل هو :البيع بعد النداء الثاني للجمعة ،والفرع هو :اإلجارة بعد النداء الثاني للجمعة،

العلة أو الشبه هو :النشغال عن الصالة وتفويتها ،والحكم هو :التحريم .فتحرم اإلجارة بعد
النداء الثاني للجمعة قياسا على البيع).
د – قياس ضرب الوالدين على التأفيف عليهما( :األصل هو :التأفيف ،والفرع هو :الضرب،
والعلة أو الشبه هو :اإليذاء لهما ،والحكم هو :التحريم .فيحرم الضرب وكل ما يؤذي الوالدين
قياسا على التأفيف).
ه  -قياس شدة الجوع على الغضب في عدم قبول القضاء( :األصل هو :الغضب ،والفرع
هو :الجوع ،والعلَّة أو الشبه هو :النشغال وتشتت الذهن وعدم صفائه ،والحكم هو:
التحريم ،فيحرم على القاضي أن يقضي بين الناس وهو شديد الجوع قياسا على الغضب)(.)2
 – 1قياس فاسد.
هو كل من فقد ركنا أو شرطا من األركان والشروط السابقة ،كما بينَّا في األمثة السابقة فال

نطيل باإلعادة.

---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه لخالد الجهني.
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المطلب الثاني :القياس من حيث درجة العلة :أي :من حيث ظنيَّة العلَّة وقطعيَّتها:
 – 2قياس أولى:
وهو دللة اللفظ ل في محل النطق على َّ
أن المسكوت عنه أولى بالحكم من
سمى أيضا ب  :مفهوم الموافقة األولى ،وكذلك يُسمى :فحوى
المنطوق به .ويُ َّ
الخطاب.

و ُسمي باألَ ْولى؛ ألن الفرع (المقيس) يكون في حكمه أولى من المقيس عليه ،فمثال
مسألة دفع الوالدين لم ِ
خاص يُبين تحريمها؛ أي :تحريم الدفع ،فدفعهما
يأت دليل ٌّ
في هذه الحالة مقيس ،والتأفيف عليهما مقيس عليه ،جاء دليل خاص في بيان
تحريمه﴿ :فَ َال تَ ُق ْل لَ ُه َما أ ٍّ
ُف َوَل تَ ْن َه ْرُه َما﴾[اإلسراء]11 :؛ وعليه فإن دفع الوالدين فرع
ومقيس غير منصوص عليه ،والتأفيف على الوالدين أصل ومقيس عليه منصوص

عليه ،والعلة الجامعة بينهما العقوق ،أما الحكم :فهو تحريم الدفع كما ُحرم التأفيف.
وقد ُسمي هذا بقياس األَ ْولى؛ ألن الدفع أولى في التحريم من قول "أُف"؛ لذلك
سماه أهل العلم كذلك ،بمعنى أن حكم المقيس أولى من حكم المقيس عليه.
َّ
 – 1قياس مساوي:

وهو دللة اللفظ ل في محل النطق على َّ
أن الحكم المسكوت عنه مساو لحكم
المنطوق به .يسمى أيضا ب  :مفهوم الموافقة المساوي ،وكذلك يسمى :لحن
الخطاب.

وهو تساوي حكم المقيس والمقيس عليه؛ كقياس إتالف مال اليتيم على أكله ،فال
يوجد دليل خاص من الكتاب والسنة يُحرم إتالف مال اليتيم ،وقد أنزل تعالى آية
َّ ِ
ال الْيَتَ َامى ظُلْما إِنَّ َما يَأْ ُكلُو َن فِي
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
يُحرم فيها أكل مال اليتيم﴿ :إِ َّن الذ َ
صلَ ْو َن َس ِعيرا﴾[النساء ،]20 :وقد قاس العلماء إتالف األموال على
بُطُونِ ِه ْم نَارا َو َسيَ ْ
أكلها ،واإلتالف يتساوى مع األكل.
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 – 1قياس أدنى:
وهو دللة اللفظ ل في محل النطق على ثبوت حكم المنطوق به للمسكون عنه
األضعف من المنطوق.

وهذا النوع منهم من ردَّه ومنهم من اعتبره ،وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف
وأقل وضوحا مما فى األصل؛ و إن كان الثنان متساويين فى تحقق أصل المعنى

الذى به صار الوصف علة ،كاإلسكار فهو علة تحريم الخمر ،ولكن قد يكون على

مما ينجر عنها تحريم
نحو أضعف فى نبيذ آخر وإن كان فى الثنين صفة اإلسكار َّ

الشرب وإيجاب الحد.

عرفت قياس األولى والمساوي واألدنى ،بتعريف مفهوم الموافقة األولى
وإني قد َّ
والمساوي واألدنى ،هذا لشبههما ،بل نفس الشيءَّ ،إل َّ
أن مفهوم الموافقة األدنى

غير معمول به ،فلو اتَّبعنا مفهومه لوجب علينا قبول شهادة الواحد قياسا على شهادة
مما أباح اهلل
الثنين ،فالفرع هنا أضعف في علَّة الحكم من األصل ،ولحرمنا كثيرا َّ

المحرم.
قياسا على األصل
َّ

ومن هنا لزم علينا فتح مبحث في المنطوق والمفهومَّ ،
ألن القياس الجلي واضح العلَّة
في أصله وهو مفهوم من حكم األصل ،وعلى هذا فيمكن قولَّ :
أن القياس األولى،
والقياس المساوي ،والقياس األدنى ،وقياس العكس كما سيأتي ،هو المفهوم الذي
فأما القياس األولى والمساوي واألدنى ،فهو مفهوم الموافقة كما
يقابل المنطوقَّ ،

وأما بقيَّة األقيسة
وأما قياس العكس ،فهو مفهوم المخالفة كما سيأتيَّ ،
سيأتي شرحهَّ ،
فال تُ ُّ
عد من مفهوم الموافقة على لسان أهل صنعة األصول مع أنَّه كل قياس مفهوم،
وهذا ما يتوافق المفهوم فيه مع القياسَّ ،
ألن القياس الخفي هو الذي تحتاج علَّته إلى
تنقيح وتخريج أو تحقيق للمناط مع أنَّه مفهوم َّإل أَّن أهل الصنعة ميزوه بالقياس،
إن المفهوم ما ل يحتاج إلى بحث ونظرَّ ،
وقالوا َّ
وأن القياس يحتاج إلى بحث ونظر.
الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

119

والذين قالوا َّ
لي في أصله هم :الشافعي في الرسالة،
بأن مفهوم الموافقة هو قياس ج ٌّ

والهندي في النهاية ،وقال به أبو إسحاق في شرح اللمع ،والقفال الشاشي( ،)2وهذا
أن مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفة هم قياس ،بل أرى َّ
ما أراه وهو َّ
أن كل القياس هو
مفهوم ،ويُمكن تقسيم المفهوم بنفس أقسام القياس ،فلو قالوا ل يكون القياس
الخفي مفهوما ،نقول َّ
إن المفهوم لو احتيج إلى بحث ونظر أصبح اسمه مفهوما

خفيا ،وهو نفسه القياس الخفي ،فلو تالحظ أن أدلة حجيَّة القياس هي نفسها أدلة
حجيَّة مفهوم الموافقة ،ولكن قالوا َّ
أن مفهوم الموافقة كلُّه من اللغة فهو جلي واضح،
وأما عموم القياس فهو بالستباط إن كان خفيًّا.
َّ
ومن ذلك ُّ
رد ابن حزم لمفهوم الموافقة ،وقال ل نأخذ بمفهوم الموافقة فهو قياس
والقياس عندنا باطل.

وجه الدللة ل في تأييد أمره ،بل في استنتاجه َّ
أن مفهوم الموافقة هو قياس ،وهذا هو

الصحيح.

وعلى هذا فكل قياس هو مفهوم ،ولكن ل مشاحة في الصطالح ،وكل الطرق تؤدي

إلى نفس المعنى.

وكل هذا المبحث لنعلم معنى المنطوق والمفهوم ،وعالقة المفهوم بالقياس ،كما أنَّي
ل رأى بحجيَّة القياس األدنى بمعناه اللغوي ،وهو أن يكون المقيس علَّة أضعف من

المقيس عليه ،لذلك أردت بيان المفهوم ،وخاصة مفهوم الموافقة األدنى ،لنقارن بينه
وبين قياس األدنى ،كما َّ
أن المفهوم يفتح الباب لفهم كل أنواع القياس ،والعمل به
بطريقة واضحة وصحيحة إن شاء اهلل تعالى.

ولنتعرف اآلن على المنطوق والمفهوم ،كما يجب أن يُعلم أ َّن مرادنا هو المفهوم،
ولكن بما أنَّنا سنتكلم عن المفهوم وجب علينا الكالم على نقيضه وهو المنطوق.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركسي .211/3
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المبحث األول :المنطوق والمفهوم:
المسألة األولى :المنطوق:

لغة :اسم مفعول من نطق ينطق نطقا إذا تكلم( )2فالمنطوق هو الملفوظ به(.)1

المنطوق اصطالحا :هو المعنى المستفاد من اللفظ ،من حيث النطق به كحرمة
التأفيف المستفادة من قوله تعالى{ :فَ َال تَ ُق ْل لَ ُه َما أ ٍّ
ُف}[اإلسراء ،]11 :وكوجوب الصيام
َّ ِ
ِ
ام}[البقرة.]211 :
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُ
ين َ
المستفاد من قوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا ُكت َ
وغير ذلك من األوامر والنواهي التي عُرفت بلفظ النص ل بفهم واستنباط.
والمنطوق هو :دللة حكم نُطق به مطابقة ،أو تضمنا ،أو التزاما.
ودللة المطابقة :هي دللة اللفظ على تمام ما ُوضع له ،كدللة اإلنسان على أنَّه
حيوان ناطق ،وهو من باب المنطوق.

فهي دللة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له ،وهي أظهر الدلئل.

ومن أمثلة ذلك :دللة قول اهلل تعالى{ :اهلل ل إله إل هو}[آية الكرسي] ،هي نفي وجود

إله على الحقيقة غير اهلل جل وعال ،وهي دللة المطابة.
ودللة قول اهلل تعالى{ :واعبُ ُدوا اهللَ َوَل تُش ِرُكوا ِبه شيتائا}[النساء ،]19 :على تحريم
جميع أنواع الشرك ،وهي دللة مطابقة.

التضمن :هي دللة اللفظ على جزء موضوعه لكنَّها تعبر عنه ،كدللة اإلنسان
ودللة
ُّ
على الحيوان أو الناطق ،ودللة اإلنسان على أنَّه ناطق تحمل جزءا من وصف
ولكن المنطوق في األحكام ل يحتاج كلُّه
اإلنسان ،طبعا هذا ليس مطردا منعكساَّ ،
إلى إطراد وانعكاس بل جزء المعنى مع القرائن يفيد المعنى ،وهي أيضا من باب
المنطوق.

وخالصة دللة التضمن هي دللة اللفظ على جزء معناه.
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ِ
ْ َما ظَ َهر ِم ْن َها وَما بَطَن}[األنعامَّ ،]232 :
دل
مثال ذلك :دللة قول اهلل تعالىَ { :وَل تَ ْق َربُوا ال َف َواح َ
َ
َ
َ
على تحريم الزنا ،ألنه من الفواحْ ،وليس هو جميع الفواحْ ،ولم يُذكر الزنا بعينه ،ولكنَّه

متضمن للمعنى.

فاآلية دالة على تحريم الزنا بدللة التضمن ،أي :تضمنت اآلية المعنى المراد ،ول يرد معنى
سواه.

وأما الدللة اللتزامية :وهي دللة اللفظ على لزم معناه ،وهو ما يالزم المعنى َّإل أنَّه خارج
شك َّ
عنه ،كدللة اإلنسان على أنَّه كاتب أو عالم ،ول َّ
أن هذه الدللت ل تكون َّإل في
اإلنسان( ،)1وهي أيضا من باب المنطوق ،لكنَّه غير صريح.
والدللة اللتزاميَّة :هي المنطوق غير الصريح لتشمل دللة القتضاء ،ودللة اإلشارة ،ودللة

اإليماء والتنبيه.

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنها كذلك من باب المنطوق ،إل أنه منطوق غير صريح،

وذهب بعضهم على أنها من باب المفهوم ،فجعلها اآلمدي وابن الحاجب والسيوطي وغيرهم
من باب المنطوق ،وجعلها الغزالي والبيضاوي والزركشي من باب المفهوم ،والصحيح أنَّها من
المنطوق ل من المفهومَّ ،
ألن اإلشارة عند أهل الحديث واألصول تفيد ما يفيد اللفظ ،وكذلك
ولكن
الكتابة ،والمفهوم ل إشارة فيه كما سيأتي ،بل هو ما يُفهم ضرورة أو استنباطا من النصَّ ،
الخالف يبقى في اإليماء والتنبيه ،فلو قلنا أنَّه من المفهوم وهو أقرب له ،فال نجده في أي
قسم من أقسام المفهوم كما سيأتي ،وإن قلنا هو من المنطوق ،فحينها سيكون من جنس دللة
اإلشارة ،وهذا أقرب ما يكون.
والمؤول ،ويشمل أيضا المجمل والمبين ،والمطلق والمقيد،
والمنطوق يشمل النص والظاهر،
َّ

والعام والخاص ،والمحكم والمتشابه ،وغيره ،وسنتناول شرح كل هذا في باب" :كيفيَّة التعامل

مع النصوص الشرعيَّة" إن شاء اهلل تعالى.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2لسان العرب لبن منظور :ج 2ص.132

( )1منهاج األصوليين لخليفة باكر الحسن :ص .91
( )1وهذا تعريف منطقي ،ولكن لبأس به إن كان يبين المعنى المراد.
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المسألة الثانية :أقسام المنطوق:
ينقسم المنطوق إلى قسمين:

والتضمن.
 – 2منطوق صريح ،ليشمل دللة المطابقة
ُّ

 – 1منطوق غير صريح ،وهو الدللة اللتزاميَّة.
 - 2المنطوق الصريح :ويراد به دللة الحكم مطابقة أو تضمنًّا ،واألحسن أن نقول:

هو ما ُوضع له اللفظ ،كليًّا أو جزئيًّا.
والمنطوق الصريح يأتي على أقسام:
ظ ِ
يحتمل َّإل معنى واحدا(.)2
الذي َل
هو اللَّف ُ
َّ
األول :النصَ :
ُ
قال ُ ِ
يوم
قالَ :
رضي اهللُ عنهُ َ
أحدكم َ
ْ
رسول اهلل ﷺ :إذَا جاءَ
من ذلك ما رواه جابر َ
ِ
فيهما(.)1
كع ركعتي ِن
واإلمام
الجمعة
َّ
يخطب فلير ْ
ُ
وليتجوْز َ
ُ
فهذا المنطوق هو نص صريح ،فهو ل يحتمل غير هذا المعنى.
يحتمل
ظ
هو
ُ
أكثر إذَا كا َن اللَّف ُ
األقوى َ
الحتمال َ
الثاني الظاهرَ :
بين احتمالي ِن ْأو َ
ُ
من احتمال(.)1
أكثر ْ
َ

ك َع ِن ال َْم ِح ِ
ساءَ فِي
{ويَ ْسأَلُونَ َ
من ذلك قوله تعالىَ :
يض ۚ قُ ْل ُه َو أَذى فَا ْعتَ ِزلُوا الن َ
وه َّن َحتَّى يَط ُْه ْر َن}[البقرةَّ ،]111 :
ال َْم ِح ِ
فإن الطهر يقال فيه أنَّه انقطاع
يض ۚ َوَل تَ ْق َربُ ُ
شك َّ
الدم ،ويُقال أنَّه الغتسالل بعد انقطاع الدم ،ول َّ
أن الغتسال أظهر لقوله تعالى
والتطهر من
ث أ ََم َرُك ُم اللَّهُ}[البقرة،]111 :
ُّ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
في بقية اآلية{:فَِإذَا تَطَ َّه ْر َن فَأْتُ ُ
تطهر َن) يجب لفعله فاعل ،بخالف انقطاع الدم بإنَّه ليس بيدها ،وعلى
قوله (فإذَا َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

الصواعق المرسلةُ لب ِن القيم الجوزية .211 - 210/2
(َّ )2
( )1أخرجه مسلم .103

الزركشي .100/1
( )1البحر المحيط لبدر الدين َّ
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هذا َّ
فإن معنَى (إذا تطَّهر َن) أي :إذا اغتسلن بعد انقطاع الدم ،وعلى هذا فالطُّهر في َّأول اآلية
سمي هذا المنطوق الصريح ظاهرا.
هو الغتسال ،ولذلك َ

األضعف ِ
أكثر م ِن
ظ إ َذا كا َن
الحتمال
هو
ُ
الذي يحتملهُ اللَّف ُ
الثالث َّ
ُ
المؤولَ :
يحتمل َ
ُ
احتمال(.)2
ِ
ب ُّ
من وليَّ َها(.)1
أحق
َ
بنفسها ْ
مثاله :قولهُ صلَّى اهللُ عليه وسلَّ َم :الثَّي ُ
فظاهر اللفظ َّ
أن الثيب لها أن تزوج نفسها ،ولكن يستحيل حمل هذا اللفظ على ظاهره

بولي(.)1
لمخالفته ًّ
نكاح َّإل ٍّ
نصا صريحا وهو قوله ﷺَ :ل َ

وعلى هذا يجب أن يُحمل اللفظ على معنى َّ
واج ،وهنا
جوز لهُ أ ْن
يكرهها علَى َّ
الز ِ
أن وليَّ َها َل ي ُ
َ

صرفنا المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل وهو النص السابق.
ِ
الرابع المبيَّن :وهو َما ُّ
ِ
المجمل(.)2
عكس
وهو
يدل علَى المعنَى المراد منهُ ْ
من غي ِر إشكال َ
َ
ُ
ِ
عشر رضعات معلومات
قالت :كا َن فِي َما أ َ
عنها ْ
رضي اهللُ َ
ُنزل َ
من القرآن ُ
من ذلك ما روته عائشةَ َ
وهن فيما يقرأُ من القر ِ
ثم نسخن بخمس معلومات فتُوفي ُ ِ
آن(.)3
منَّ ،
رسول اهلل ﷺ َّ َ ُ َ
َ
يحر َ
فهذا المنطوق مبيَّن ول إشكال فيه.
ظ ِ
ألحدهما علَى اآلخر(،)9
ول رجحا َن
الذي
هو اللَّف ُ
من معنَى َ
أكثر ْ
َ
الخامس المجمل :و َ
يحتمل َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َّص...
فإن َّ
فهو الن ُّ
األخرى دو َن احتمال غيره َ
ترج َح أح ُد المعاني علَى المعاني َ
مما سنذكره إن شاء اهلل تعالى في باب كيفية التعامل مع النصوص الشرعية.
إلى غير ذلك َّ
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

الزركشي .900/1
( )2البحر المحيط لبدر الدين َّ

( )1أخرجه مسلم  ،2212عن ابن عبَّاس رضي اهلل عنه.

( )1أخرجه أبو داود  ،1013و التَّرمذي  ،2202وابن ماجه  ،2112وأحمد 260عن أبي موسى رضي اهلل عنه.
( )2يُنظر :روضة النَّاظر للمقدسي  ،310/1وابن النجار ،شرح الكوكب المنير .210/1
( )3أخرجه مسلم .2231

الروظة .926 – 921/1
( )9الطوفي ،شرح مختصر َّ
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 – 1المنطوق غير الصريح :ويراد به :دللة اللفظ على الحكم التزاما ،وهو دللة
اللتزام ،وهو على ثالثة أقسام:

أ – دللة القتضاء :وهو ما توقفت دللة اللفظ فيه على اإلضمار ،أي :أن يتضن
لبد من تقديره َّ
الكالم إضمارا ضروريًّا َّ
ألن الكالم ل يستقيم بدونه.
أو تقول :هي دللة اللفظ على معنى لزم لمعناه األصلي لزوما تتوقف عليه صحة
المعنى ،األصلي كدللة الفعل على وجود فاعل؛ فإذا انتفى الفاعل انتفى الفعل
ضرورة.

والصحيح َّ
سمى ب  :دللة اإلضمار ،والثاني هو :دللة
األول هو ما يُ َّ
أن التعريف َّ

اإلقتضاء.

فقد ذهب جماعة من األصوليين إلى التفريق بين دللة القتضاء ودللة اإلضمار،

واختلفوا في التفريق بينها على أقوال ذكرها الزركشي في "البحر المحيط في أصول

الفقه" ،وبعض الفروق ل تسلم من العتراضات.

والتحقيق أن اإلضمار على درجات؛ فإن كان اإلضمار دال على محذوف يقتضيه
المذكور فهو من دللة القتضاء ،وإن كان غير لزم فليس من القتضاء.

فدللة القتضاء أعم من اإلضمار من وجه ،وأخص منه من وجه آخر.
وبعض ما ادُّعي فيه اإلضمار ل يُسلَّم.

ولذلك قال بعض األصوليين في تعريفها :دللة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق
المتكلم.

ودللة القتضاء تُبحث في الدلئل اللفظية كما في هذا المبحث ،وتُبحث فيما هو
أعم من ذلك ،ويُقسم القتضاء إلى اقتضاء ضروري ،واقتضاء نظري.

فالقتضاء الضروري :كدللة المخلوق على الخالق ،ودللة األثر المترتب على
السبب ترتبا ضروريا ،كدللة اإلبصار على النظر.
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والقتضاء النظري :هو ما يقتضي الوجوب وتلزم به الحجة وإن كان قد ل يكون في
الواقع ،كاقتضاء العلم للعمل ،واقتضاء النهي الجازم للترك ،فهو اقتضاء لزم بالنظر

والستدلل ل بالضرورة التي هي واقعة عادة.

لكن ما نبحثه هنا ما يتعلق بالدللت اللفظية ،وهو ما يعني المفسر عند تفسيره

للقرآن ،ولألصولي في استنباط األحكام.

فدللة القتضاء هي أعلى درجات دللة اللزوم؛ ألن المعنى األصلي ل يصح إذا لم
يصح المقتَضى.

ومن أمثلتها:

النهي عن الشرك.
دللة اقتضاء األمر بالتوحيد َ
ودللة قول اهلل تعالى{ :وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن} على وجوب اإليمان
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َ
بالرسول ،والنهي عن معصيته ،ووجوب اإليمان بصفة الرحمة هلل تعالى بالقتضاء.
ن لِ َزاما}[الفرقان،]00 :
س ْو َ
ف يَ ُكو ُ
وقال ابن جزي في تفسير قوله تعالى{ :فَ َق ْد َك َّذبْ تُ ْم فَ َ

ف يَ ُكو ُن
س ْو َ
{فَ َق ْد َك َّذبْ تُ ْم} هذا خطاب لقريْ وغيرهم من الكفار دون المؤمنين {فَ َ
لِزاما} أي سوف يكون العذاب لزاما ثابتا ،وأضمر العذاب ،وهو اسم كان ألنه جزاء
التكذيب المتقدم.

ِ
ِِ
اب بِأَيْ ِدي ِه ْم ثُ َّم يَ ُقولُو َن َه َذا
ين يَ ْكتُبُو َن الْكتَ َ
وكذلك دللة قول اهلل تعالى{ :فَ َويْل للَّذ َ
ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه لِيَ ْشتَ ُروا بِ ِه ثَ َمنا قَلِيال}[البقرة ،]06 :على أنهم بدلوا في كتابتهم وحرفوا
كتاب اهلل عما أنزل عليه.
مثاله :قول النبي ﷺَّ " :
إن اهللَ تعالى وضع عن أ َُّمتي الخطأَ ،والنسيا َن.)2("...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه ابن ماجه ( )1023واللفظ له ،والطبراني في ((المعجم األوسط)) ( ،)1101والبيهقي ( )22010وصححه
األلباني في صحيح الجامع .2119
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يتضمن
ولكن الخطأ والنسيان ل يوضعان فالخطأ والنسيان واردان ،فالبد هنا أن َّ
َّ

الكالم تقديرا ،وهو :وضع اإلثم والمؤاخذة عن الخطأ والنسيان ،وهذا ما اقتضاه
الحديثَّ ،
سمي هذا المنطوق
ألن الحديث اقتضى رفع اإلثم والمؤاخذة به ،لذلك َّ

بدللة القتضاء.

ومن أهل العلم من يسميها دللة اإلضمار ألنهم يرون أن القتضاء ل يكون إل على

محذوف دل عليه المقام؛ فكأن المتكلم أضمر كالما يقتضيه ما تكلم به.
ومن أمثلة دللة اإلضمار:

دللة قول اهلل تعالى{ :فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ َوَم ْن َكا َن َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َفر
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
فَ ِع َّدة ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر}[البقرة ،]213 :ففي قوله تعالى{ :فَ ِع َّدة ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر} دل على
إضمار (فأفطر) ألن القضاء ل يجب على من أدى الصيام.
ودللة قول اهلل تعالى{ :فَِإ ْن طَلَّ َق َها فَ َال تَ ِح ُّل لَهُ ِم ْن بَ ْع ُد َحتَّى تَ ْن ِك َح َزْوجا غَْي َرهُ فَِإ ْن
ِ
ود اللَّ ِه}[البقرة،]110 :
يما ُح ُد َ
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يَتَ َر َ
طَلَّ َق َها فَ َال ُجنَ َ
اج َعا إِ ْن ظَنَّا أَ ْن يُق َ
َّ
دل على إضمار المراجعة قبل الطلقة الثالثة.

ت أَ ْم
وقد يكون اإلضمار لجمل متعددة كما في قول اهلل تعالى{ :قَ َ
َص َدقْ َ
ال َسنَ ْنظُُر أ َ
ُك ْن َ ِ
ِِ
ب بِ ِكتَابِي َه َذا فَأَل ِْق ْه إِلَْي ِه ْم ثُ َّم تَ َو َّل َع ْن ُه ْم فَانْظُْر َماذَا يَ ْرِجعُو َن
ين * ا ْذ َه ْ
ت م َن الْ َكاذب َ
ت يَاأَيُّ َها ال َْم َألُ إِني أُل ِْق َي إِلَ َّي كِتَاب َك ِريم}[النمل.]16 – 10 :
* قَالَ ْ
وفي هذه اآليات من إضمار الجمل المتعددة ما ل يخفى ،فالهدد ذهب حقيقة،
فصار إضمار ذهاب الهدد بعد األمر بذلك.

ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخ َالتُ ُك ْم
كذلك قوله تعالىُ { :حرَم ْ
ات ْاألُ ْخ ِ
ت[}...النساءَّ ،]11 :
فإن دللة اللفظ على المعنى تلزم إضمار
ات ْاألَ ِخ َوبَنَ ُ
َوبَنَ ُ
كلمة "وطْء" أو "نكاح" َّ
ألن التحريم ليس ألعيان المذكورات بل التحريم هو
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نكاحهن ،وعلى هذا فالبد من تقدير فعل يتعلق به التحريم ،ويكون المعنىُ :ح َّرَم
َّ
عليكم نكاح َّأمهاتكم وبناتكم ...

ولما كان الكالم متوقف على اإلضمار ولول اللفظ لما كان اإلضمار كانت هذه
َّ

الدللة من جنس المنطوق أقرب لها من جنس المفهوم.
ب – دللة اإلشارة :وهو ما َّ
دل عليه لفظه على ما لم يُقصد في األصل ولكنَّه لزم
المقصود.

أي :هو أن يدل معنى اللفظ على معنى آخر صحيح قد يكون مرادا للمتكلم ،وإن
كان المتبادر إلى الذهن أن الكالم لم يُسق ألجله ابتداء.

ومن أمثلته:

من ذلك قوله تعالى{ :أ ِ
الرفَ ُ ِ ِ
سائِ ُك ْم}[البقرة ،]210 :دل
ُح َّل لَ ُك ْم لَْي لَةَ الصيَ ِام َّ
ث إلَى ن َ
على صحة صوم من أصبح جنبا؛ ألن إباحة الجماع ليلة الصيام يشمل كل الليل

حتى الجزء األخير من الليل فال يستطيع الغتسال إل بعد اإلصباح.

وهذا المعنى لم يُقصد باللفظ قصدا َّأوليا ،بل هو من لوازم اللفظ.
اج ِرين الَّ ِ
وكدللة قوله تعالى في بيان مصارف الغنيمة{:لِ ْل ُف َقر ِاء الْم َه ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِمن
ذ
َ ُ
َ َ
نص ُرو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ}[الحشر.]1 :
ِديَا ِرِه ْم َوأ َْم َوالِ ِه ْم يَ ْبتَ غُو َن فَ ْ
ضال م َن اللَّ ِه َوِر ْ
ض َوانا َويَ ُ
فقد وصفهم سبحانه وتعالى بالفقراء في بداية اآلية واألصل َّ
أن لهم دور وأموال في
َّ
مكة دلة على َّ
تاما بحيث أنَّهم لم يعودوا يملكون
أن الكفار قد استولوا عليها استالء ًّ
َّ ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِرِه ْم َوأ َْم َوالِ ِه ْم} يحتمل عدم استمالك
شيأ ،فقوله سبحانه {الذ َ
الكفار عليها ،ولكن بوصفه سبحانه لهم بالفقر ،يمكن اعتبارها إشارة على استالء
الكفار على أموالهم ،وهي دللة غير مقصودة بالنص ،ألنَّها سيقت لبيان مصارف
الفيء والغنيمة ،واستحقاقهم لسهم فيها ،ل لبيان َّ
أن الكفار استملكوا على أموال
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سماهم "فُقراء" فلو كانتا أموالهم
المسلمين ودورهم ،لكن وقعت اإلشارة إليه حيث َّ
باقية على ملكهم لما صح تسميتهم فقراء.

ص ُدقَاتِ ِه َّن نِ ْحلَة}[النساء ،]2 :دل على
ساءَ َ
وكذلك دللة قول اهلل تعالىَ { :وآتُوا الن َ

زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي)
تحريم نكاح الشغار( .والشغار وهو أن يقول للرجل َّ
ِ
صالُهُ ثََالثُو َن َش ْهرا}[األحقاف ،]23 :مع قوله
كذلك ودللة قول اهلل تعالىَ { :و َح ْملُهُ َوف َ
ِ
صالُهُ فِي َع َامي ِن}[لقمانَّ ،]22 :
دل على أن أقل الحمل ستة أشهر.
تعالىِ { :وف َ
وهذه الدللة اإلشارية إن كانت إشارتها بينة فهي لمحالة من جنس المنطوق الذي
أشير إليه في الكالمَّ ،
فإن الكالم يحتمل التصريح واإلشارة.
سهُ إَِّل ال ُْمطَ َّه ُرو َن}[الواقعة.]06 :
كذلك قوله تعالى{ :ل يَ َم ُّ
قال ابن القيم :دلت اآلية بإشارتها وإيمائها على أنه ل يدرك معانيه ول يفهمه إل

القلوب الطاهرة ،وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال

معانيه وأن يفهمه كما ينبغي ،قال البخاري في صحيحه في هذه اآلية :ل يجد طعمه
إل من آمن به.

وهذا أيضا من إشارة اآلية وتنبيهها ،وهو أنه ل يلتذ بقراءته وفهمه وتدبره إل من شهد

أنه كالم اهلل تكلم به حقا وأنزله على رسوله ،ول ينال معانيه إل من لم يكن في قلبه
حرج بوجه من الوجود(.)2

ودللة اإليماء استفادها من عموم وصف الطهارة ،ودللة اإلشارة من التناسب بين
المس الحسي والمس المعنوي.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
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ج – دللة اإليماء والتنبيه :وقد سبق وقلنا َّ
أن هذه الدللة فيها اختالف من جنسها
بين المنطوق والمفهوم ،وقد اخترنا لها أنها من جنس دللة اإلشارة

الحكم إلى
ويعرف الجمهور دللة اإليماء والتنبيه بأنها :فهم التعليل من إضافة ُ
الوصف المناسب(.)2

وهي أن يدل اللفظ على معنى لزم يفهمه المخاطب من غير تصريح.

ومن هذا التعريف جنح بعض العلماء إلى هذه الدللة من باب المفهوم ،ولكنَّنا نرى

النص إليه لن
الحنفية يدرجون دللة اإليماء ضمن دللة عبارة النص؛ ألن ما أومأ ُّ

ض ْع له؛ كاألمر بالقطع في
يكون إل معنى مقصودا للمتكلم ،وإن كان اللفظ لم يو َ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَ ُه َما﴾[المائدة]11 :؛ إذ يلزم من ترتيب
السا ِر ُق َو َّ
قوله تعالىَ ﴿ :و َّ

الحكم الذي هو القطع ،على وصف مناسب وهو السرقة أن هذا
الوصف هو العلةُ
َ
ُ
الحكم؛ فالشارعُ يقصد أن علةَ القطع هي السرقة ،وبهذا يد ُخ ُل اإليماءُ ضمن
في ُ
دللة العبارة بِناء على القصد إليه ،فهو من باب المنطوق ،وعليه لم يُف ِرِد الحنفيةُ

لإليماء دللة مستقلة.
ولكني أرى لو َّ
أن دللة اإليماء والتنبيه كانت من جنس المنطوق فال تعدوا أن تكون

من جنس دللة اإلشارة ،فهي فرع منه ،والبحث في هذا يطول والكالم فيه ل ينتهين
ول فائدة منه ،بل الفائدة في فهم معناه سواء كان منطوقا أو مفهوما.

ودللة اإليماء على قسمين:

ِ
ين فِي َجنَّات
 – 2اإليماء الجلي :مثل دللة قول اهلل تعالى{ :إِ َّن ال ُْمتَّق َ
َّ ،]32
دل على أن التقوى سبب لدخول الجنة.
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَ ُه َما﴾[المائدة]11 :؛ على أن
السا ِر ُق َو َّ
ودللة قول اهلل تعالىَ ﴿ :و َّ
علة القطع هي السرقة.

َونَ َهر}[القمر:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المستصفى (.)216/ 1
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 - 1واإليماء الخفي :والخفاء فيه نسبي ،مثل دللة سورة النصر على قرب أجل
رسول اهلل ﷺ.

صر ِ
ِ
اهلل َوال َف ْت ُح}
فقد جاء تفسير الطبري :عن ابن عباس قال  :لما نزلت { :إذَا َجاءَ نَ ْ ُ
نعيت إلَي ِ
نفسي" ...بأنه مقبوض في تلك السنة.
قال رسول اهلل ﷺُ " :

ص َح ِ
اب الْ ِف ِ
يل * أَلَ ْم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم
ودللة قول اهلل تعالى{ :أَلَ ْم تَ َر َك ْي َ
ف فَ َع َل َربُّ َ
ك بِأَ ْ
ضلِيل}[الفيل ،]1 – 2 :دلَّت على أن الذي حفظ بيته سبحانه ،سيحفظ رسوله ﷺ
فِي تَ ْ
وأولياءه ودينه الحق.

وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أنه قال:
الدنيا وبين ما عندهُ؛ فاختار ما عن َد ِ
خطب النبي ﷺ فقالَّ " :
اهلل"
ََ
بين ُّ َ َ َ
إن اهللَ خيَّ َر عبدا َ
فب َكى أبُو بكر الصديق رضي اهلل عنه.
نفسي ما ِ
فقلت في ِ
يبكي ه َذا الشي َخ؟!! إن يكن اهلل خيَّ َر عبدا بين
قال أبو سعيدُ :
َ
الدنيا وبين ما عنده ،فاختار ما عند اهلل.

قال :فكان رسول اهلل ﷺ هو العبد ،وكان أبو بكر أعلمنا(.)2

ودللة اإليماء من العلماء من يسميها دللة التنبيه ،ومنهم من يسميها فحوى
الخطاب ،وهو نفسه.

ومن األصوليين من يعرف دللة اإليماء بأنها اقتران الحكم بوصف على وجه لو لم
يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان الكالم معيبا.

والصواب أن هذا نوع من أنواع دللة اإليماء ،وهي أوسع من ذلك.
ويجدر التنبيه على َّ
أن دللة اإلشارة واإليماء والتنبيه ،ل دخل له في التفسير اإلشاري
ُ
الصوفي ،فهم ل يعتمدون إلى قواعد َّإل األهواء ،ولكن ما سبق ذكره فكما تالحظ،
كلُّه بأدلَّته التي انبنت عليها قواعدها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)299ومسلم (.)1111
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ويقابل المنطوق المفهوم وهو مرادنا من هذا المبحث.
المسألة الثالثة :المفهوم:

وعرف؛ فالمفهوم هو المعقول
المفهوم لغة :اسم مفعول من ف ِهم ،إذا ف ِهم وع َقل َ
المعلوم ،وفي لسان العرب :الفهم معرفتُك الشيء بالقلب ،ف ِهمه فهما(.)2
()1
المفهوم اصطالحا :ما َّ
المستفاد
فهو المعنَى
،
دل عليه اللفظ ل في محل النطق
ُ
َ
الس ِ
كوت َّ
الال ِزم لِلَّ ْف ِظ.
حيث ُّ
من ُ
ْ
المسألة الرابعة :أقسام المفهوم:
وهو على قسمين :مفهوم الموافقة ،ومفهوم المخافة.

المسكوت عنه إما أن يكون موافقا للمنطوق به في النفي
وأساس هذه القسمة أن
َ
مفهوم موافَقة ،وإن كان
واإلثبات ،أو مخالفا له فيهما ،فإن كان موافقا له ُسمي
َ

مفهوم مخالَفة.
مخالفا له ُسمي
َ
األول :مفهوم الموافقة:
َّ

بالحكم من المنطوق به ،ويسمى أيضا
ويراد به :أن يُعلم أن المسكوت عنه أ َْولى ُ

فحوى الخطاب(.)1

مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق،
يراد به :ما يكون
ُ

ويسمى فحوى الخطاب ،ولحن الخطاب(.)2
َّ
-------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

( )2لسان العرب .226/21

( )1حاشية العطار على جمع الجوامع .2/120

( )1مفتاح الوصول إلى علم األصول ص (.)221
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الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

132

أنواع مفهوم الموافقة من حيث األولويَّة:
قسم األصوليُّون مفهوم الموافقة إلى ثالثة أقسام ،قسمان معمول بهما ،وقسم
وعلى ما سبق َّ

مردودَّ ،أما المعمول بهما فهما :مفهوم الموافقة األولى ،وهو فحوى الخطاب ،ومفهوم

وأما المردود فهو :مفهوم الموافقة األدنى ،وهو ليس
الموافقة المساوي ،وهو لحن الخطابَّ ،
العكس ،فالعكس هو مفهوم المخالفة وسيأتي إن شاء اهلل ،وسنضرب لكل واحد منهم مثال:

 – 2فحوى الخطاب :وهو مفهوم الموافقة األولى.
 – 1لحن الخطاب :وهو مفهوم الموافقة المساوي.
اختار األصوليون أنَّه إذا كان الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى
شك َّ
الخطاب ،وإن كان المسكوت مساويا للمنطوق فهو لحن الخطاب( ،)2ول َّ
أن فحوى
الخطاب أكثر حجيَّة من لحن الخطاب.

مثال :فحوى الخطاب :مفهوم الموافقة األولى :قوله تعالى{ :فَ َال تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َّوَل
تَ ْن َهرُهما}[اإلسراء]11 :؛ فهذه اآلية الكريمة ُّ
تدل بمنطوقها على تحريم التأفُّف والنهر في حق
ْ َ

الوالدين ،وعلة هذا الحكم هو إيذاؤهما ،كما تدل بمفهومها الموافق األولى على كف جميع
أنواع األذى عنهما؛ حيث إن األذى في الضرب والشتم وغيرهما مما هو مسكوت عنهُّ ،
أشد
من التأفُّف والنهر المنطوق بهما ،فيكون تحريم الضرب والشتم أَولى من تحريم التأفُّف
والنهر.

َّ ِ
ين يَأْ ُكلُو َن
أما لحن الخطاب :مفهوم الموافقة المساوي :فمثاله :كما في قوله تعالى{ :إِ َّن الذ َ
صلَ ْو َن َس ِعيرا}[النساء]20 :؛ حيث ُّ
تدل اآلية
أ َْم َو َ
ال الْيَتَ َامى ظُلْما إِنَّ َما يَأْ ُكلُو َن فِي بُطُونِ ِه ْم نَارا َو َسيَ ْ
بمنطوقها على النه ِي عن أكل أموال اليتامى ظُلما ،وتدل بمفهومها الموافق على النه ِي عن

إتالف أموال اليتامى بأي شكل من أشكال اإلتالف ،وأكل هذا المال ظلما يساوي إتالفه؛

ألن كليهما يؤدي إلى ضياع المال على اليتيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :اإلحكام؛ لآلمدي (.)99 /1
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القوة:
أنواع مفهوم الموافقة من حيث َّ

 - 2مفهوم الموافقة األولى القطعي :أي :فحوى الخطاب القطعي.
وهو دلة اللفظ ل في محل النطق دللة جازمة على َّ
أن المسكوت عنه أولى بالحكم

من المنطوق به:

وهذا النوع مقطوع به ،إذا وجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة ،كما قبول
شهادة الثالثة ألنَّه أولى بالحكم من الثنين قطعا ،فحكم شهادة الثنين موجود في
الثالثة.

من أمثلته :تحريم ضرب الوالدين وشتمهما ونحو ذلك كما في قوله تعالى{ :فَ َال
تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َّوَل تَ ْن َه ْرُه َما}[اإلسراء]11 :؛ فاآلية نص في تحريم التأفيف ،فمن باب
أولى تحريم الضرب ،وبه يمكنك قول َّ
أن اآلية نص في تحريم الضرب ،ألَّن فيه معنى
التأفيف وهو الضجر وزيادة ،كما في شهادة الثالثة ،فدللة تحريم الضرب قطعيَّة،
وهو أيضا من باب ذكر األدنى تنبيها به على األعلى ،فإن كان األدنى قطعي ،فمن
باب أولى األعلى.

 – 1مفهوم الموافقة األولى الظني :أي :فحوى الخطاب الظني.
وهو دللة اللفظ ل في محل النطق دللة ظنيَّة على َّ
أن المسكوت عنه أولى بالحكم
من المنطوق به:

أن المعنى الذي أُدخل المفهوم فيه غير مقطوع به ،ول َّ
وهذا النوع كسابقهَّ ،إل َّ
متفق
عليه ،فإنَّه في النوع السابق قلنا َّ
إن قبول شهادة الثالثة دللة قطعيَّة :فذلك أل َّن

الثنين داخالن في الثاللة قطعا ،ولذلك نجزم بوجود المنطوق به في المفهوم ،ولكن

إذا كان المفهوم غير داخل في األصل مثل إثبات الكفارات في العمد ،كما ثبتت في
الخطأ في ما تثبت فيه الكفارة ،كالقتل الخطأ ،فقالوا َّ
إن العمد أولى بالحكم من

الظن ألنَّه ربَّما كان متعلق الكفارة الخطأ ليس العمد،
الخطأ ،وهذا جعلوه يفيد َّ
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كفارة ،فالمعنى الذي ُش ِ
والعمد ل تكفره َّ
رعت الكفارة من أجله ليس موجودا في
العمد ،بخالف المثل األول َّ
فإن الثنين موجودين في الثالثة ( ،)2ولذلك نجزم بوجود
وأما العمد ل يشترك معه على قول.
المنطوق في المفهوم لشراكة بينهماَّ ،

من أمثلته :تحريم الرد على الوالدين إذا ناديا ابنهما من بعيد بقول طيب أو حاظر
بصوت عال؛ لقوله تعالى{ :فَ َال تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َّوَل تَ ْن َه ْرُه َما}[اإلسراء]11 :؛ فاآلية هنا
نص على تحريم التأفيف على الوالدين ونهرهما ورفع الصوت عليهما ،فقالوا من باب
أولى قول طيب بصوت عال ،ألنَّهما أكثر حروفا من قوله "أف" وهذا إن كان أولى
بالتحريم من حيث رفع الصوت وعدد الحروف ،لكن ذلك لم يكن على سبيل
الضجرَّ ،إل َّ
أن بعضهم نهى عن ذلك ألنَّه ربَّما كان فيه نوع من الضجر ،لكن هذا

ليس قطعيًّا ،ومن أهل العلم من لم يرضى بحجية هذا النوع َّإل إذا لحقته قرينة تقويه

وهذا قول صحيح.

مثال آخر :إلزام قاتل المؤمن عمدا َّ
بالكفارة من باب أولى لقوله تعالىَ { :وَما َكا َن
لِ ُم ْؤِمن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِمنا إَِّل َخطَأ ۚ َوَم ْن قَ تَ َل ُم ْؤِمنا َخطَأ فَ تَ ْح ِر ُير َرقَ بَة ُم ْؤِمنَة َوِديَة
ص َّدقُوا ۚ}[النساء ،]61 :فاآلية نص على َّ
أن قاتل المؤمن خطأ
سلَّ َمة إِلَى أ َْهلِ ِه إَِّل أَ ْن يَ َّ
ُم َ

تلزمه كفارة ،وهي :تحرير رقبة مؤمنة ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،وتدل اآلية
بمفهوم الموافقة األولى عند بعضهمَّ ،
أن قاتل المؤمن عمدا تجب عليه الكفراة ،ألنَّها

والصحيح َّ
أن الخطأ تكفره الكفارة
وجبت في حق المخطئ فالعامد من باب أولىَّ ،
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
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بخالف العمد فال تكفره ،بل عليه التوبة َّأول ،ثم القصاص أو الديَّة أو العفو ،وقد

قال بالكفارة الشافعي ورواية عن أحمد ،وخالفهم المالكيَّة واألحناف والمشهور في
مذهب أحمد كلهم قالوا ل َّ
كفارة( ،)2وذلك ألنَّه لم يوجد المعنى المنطوق به في
المفهوم ،على خالف القطعي.

 – 1مفهوم الموافقة المساوي القطعي :أي :لحن الخطاب القطعي.
وهو دللة اللفظ ل في محل النطق دللة جازمة على َّ
أن الحكم المسكوت عنه
مساو لحكم المنطوق به:
وهذا النوع مقطوع به إذا ُجزم بنفي الفارق بينهما وبين المنطوق ،كما في إحراق مال
اليتيم ،ألنَّه ل فرق بين إحراق ماله أو أكله.

من أمثلته :تحريم قول" :أخ" أو "آه" أو "أي" ،على سبيل الضجر للوالدين قياسا
على قوله تعالى{ :فَ َال تَ ُقل لَّ ُه َما أ ٍّ
ُف َّوَل تَ ْن َه ْرُه َما}[اإلسراء]11 :؛ فاآلية هنا نص على
مما ُّ
تحريم التأفيف َّ
يدل على الضجر
ألن علَّته الضجر ،فمثله قول" :أخ" و"آه" َّ
بين قول هذه األلفاظ وقوله :أف.
منها ،وهذا من قبيل المقطوع به ،ألنَّه ل فرق َ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد يُنظر :المبسوط للسرخسي  ،19/61وحاشية الدسوقي  ،2/119المجموع  ،26/212والمغني .1/323
( )1ينظر :التفسير الميسر.
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 – 2مفهوم الموافقة المساوي الظني :أي :لحن الخطاب الظني.
وهو دللة اللفظ ل في محل النطق دللة ظنيَّة على َّ
أن حكم المسكوت عنه مساو
لحكم المنطوق به:

وهذا النوع غير مجزم به ،وإن كان مفهوم الموافقة األولى الظني غلب على العلماء
عدم العمل به َّإل بقرينة ،فالمساوي من باب أولى.

والحديث عن الفارق في هذا النوع والذي قبله ،يُراد به الفارق المؤثر في الحكم ،ل
مطلق الفرق ،ألنَّه لو لم يوجد فارق مطلقا لكان منصوصا عليه منطوقا به ،ل مفهوما
من المنطوق.

َّ ِ
ين
من أمثلته :تحريم تقليد أقوال اليهود والنصارى مطلقا ،لقوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ين َع َذاب أَلِيم}[البقرة،]202 :
آمنُوا َل تَ ُقولُوا َراعنَا َوقُولُوا انْظُْرنَا َو ْ
َ
اس َمعُوا ۚ َول ْل َكاف ِر َ
فاآلية نص على نهي قول راعنا َّ
ألن اليهود يقولونها ،ومثله أي كلمة يقوله اليهود أو
أي فعل ،ولكن هذا ل يُقطع بهَّ ،
يختصوا به ل يحرم علينا فعله أو قوله،
ألن ما لم
ُّ

ولو فعلوه أو قالوه هم ،وكذلك النهي في ما يخالف الشريعة ،فقوله :راعنا هي بلغة

اليهود سب من الرعونة( ،)2وقال ابن حجر رحمه اهلل تعالى :وقد كره بعض السلف
تائل مالك عنه فقال :ل بأس به،
لبس البرنس ألنَّه من كان من لباس الرهبان وقد ُس َ

قيل :فإنَّه من لبس النصارى ،قال :كان يُلبس هاهنا(،)1

نص عليه
وبذلك يكون تحريم أي قول قاله الكفار مفهوما مظنونا فيه ل مقطوعَّ ،إل َّ

النص ،ومفهوم الموافقة المساوي الظني ،يحتاج إلى قرينة كسابقه.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

( )2يُنظر :تفسير الجاللين سورة البقرة آية .202
( )1يُنظر :فتح الباري لبن حجر .20/101
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 – 3ومفهوم الموافقة األدنى:
وهو أصل المبحث ،وهو دللة اللفظ ل في محل النطق على ثبوت حكم المنطوق
به للمسكون عنه األضعف من المنطوق:

وهذا النوع لم يذكره المتقدمون من األصوليين ،وذلك راجع لضعف دللته ،والعاقل
يبصر ذلك ،وألنَّه فيه تحكم بنصوص الشارع ،حيث يُدخل فيها ما لم يرد منها،
وإنَّما أدخل أهل العلم ما هو أولى منه أو ما هو مساويهَّ ،
ألن ذلك من أصل اللغة،
فمن عادة العرب الفصحاء بأنَّهم يُبينون المراد بأقل قدر ممكن من الكلمات ،وأنَّنا
لو اقتصرنا على اللفظ فقط ،لضاعت المفاهيم والغايات والمقاصد من النصوص،

وأما المفهوم األدنى فال اعتبار له،
ولذلك أُعتُبر المفهوم األولى والمساوي فقطَّ ،
َ
حتيج إلى قرينة فما بالك باألدنىَّ ،
َّ
وألن المفهوم
وألن الظني من األولى والمساوي اُ َ
حرم اهلل تعالى شيأ لحرم كل
األدنى لو اعتُبر أللغيت كثير من نصوص الشرع ،فلو َّ
شيء أدنى منه بهذا المفهوم األدنى ،وبه في اإلباحة ،واإليجاب ،وألو ِ
لت النصوص
تأويال فاسدا وغير ذلك من المهالك ،ولذلك لزم أن يكون هناك ٌّ
حد وهو النص

ذلك،
الشرعي ل يجب النزول عنه ،بل يؤخذ ما يُساويه وما أولى منه ،ويُطرح ما دون َ
ألم تر َّ
أن في المفهوم األولى الظني قد اشترطوا فيه القرينة لثبات الحكم؟ وهذا

لعدم النزول عن حد النص الشرعي ،مع أني ل أرى بالقرينة لكن يُحترم شرطهم ذلك
لسد باب كبير من التأويل الفاسد.

من أمثلته :قبول شهادة الواحد ،لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ..." :ش ِ
اك ْأو
اه َد َ
يَ ِمينُهُ ،)2("...فالحديث نص على قبول شهادة الشاهدين ،وأدنى منه قبول شهادة

حتج به وهذا المثال يُظهر ضعف الستدلل بهذا المفهوم
الواحد ،والصواب أنَّه ل يُ ُّ

واهلل تعالى أعلم.
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وإني رأيت القياس األدنى من جنس مفهوم الموافقة األدنىَّ ،
وإن األمثلة التي ضربوها
على القياس األدنى من قياس النبيذ على الخمر ،أرى أنَّه قياس مساوي ل أدنى،
لذلك صح القياس ،ومن القياس األدنى عندهم قولك حاظر لنداء الوالدين بصيغة
الضجر وبصوت عال ،وهذا ليس مفروغا ،فالقاعدةَّ :
أن الكالم يحمل على الحقيقة،
فقولك حاظر فقد أديت الواجب ،والضجر في قولك حاظر مأخوذ من المجداز ل
وأما بصوت عال فيُحمل على التسميع لبعد المكان بين الوالد والولد،
من الحقيقةَّ ،

وأما الضجر ،فهذا ل دليل يُعلم به ألنَّه في النَّفس ،وعلى هذا فهذا القياس (األدنى)
َّ

ل أسس صحيحة له كي يُبنى عليها الحكم ،وأرى َّ
أن البتعاد عنه أولى من األخذ به،
لما سينجر عنه من التضييق ،وتحريم الكثير من المباحات ،وهذا ما رأيته فإن كان

خطأ فمن نفسي ،وإن كان صوابا فمن اهلل تعالى وحده.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه البخاري .1323
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الثاني :مفهوم المخالفة:

ِ
لحكمه ،فهو دللة اللفظ على
ويراد به :أن يشعر المنطو ُق بأن ُحكم المسكوت عنه مخالف ُ

المسمى
نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت ،لنتفاء قيد من قيود المنطوق ،وهو
َّ

يأخ ُذ نفس
بدليل الخطاب( ،)2فإذا كان قد سبَق القول في مفهوم الموافقة أن
المسكوت عنه ُ
َ
ُحكم المنطوق به نفيا أو إثباتاَّ ،
يأخ ُذ نقيض ُحكم
فإن
المسكوت عنه في مفهوم المخالَفة ُ
َ

المسمى بدليل الخطاب ،فإذا كان قد سبَق القول في مفهوم
المنطوق به نفيا أو إثباتا .وهو
َّ
يأخ ُذ نفس ُحكم المنطوق به نفيا أو إثباتاَّ ،
المسكوت عنه في
فإن
الموافقة أن
َ
المسكوت عنه ُ
َ

مفهوم المخالَفة يأ ُخ ُذ نقيض ُحكم المنطوق به نفيا أو إثباتا.

مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل
عرفه اآلمدي بأنه :ما يكون
ُ
وقد َّ
الش ِ
ويسمى دليل الخطاب( ،)1وقال الغزالي :معناه الستدلل بتخصيص َّ
يء بالذكر
النطقَّ ،

الحكم عما عداه(.)1
على نف ِي ُ
ويمكن تسميته بأنَّه :إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل فيه(.)2

وهذا التعريف في الصحيح هو تعريف قياس العكس ،وسيأتي الكالم عليه ،ولكن لو تالحظ َّ
أن

هذا التعريف يحمل نفس معنى مفهوم المخالفة ،وعلى هذا فمفهوم الموافقة األولى
والمساوي ،ومفهوم المخالفة ،هي نفسها قياس األولى واألدنى وقياس العكس ،وهذه الثالثة
أن نقول َّ
هي مباني القياس وأصوله ،وجاز َّ
لتوسع المفهوم،
أن المفهوم من فروع القياس ،هذا ُّ

ولنأخذ طريقا وسطا بين األقوال ،فال نقول باستقالل المفهوم عن القياس ،ول َّ
أن المفهوم هو
القياس ،بل المفهوم من فروع القياس.

وقد أدخلنا مبحث المفهوم في القياس بغاية بيان الفروق بينهما ،والخروج بقول فصل في
الحكم عليهما ،فنرى فصال َّ
أن المفهوم من فروع القياس ومن جنسه.

- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---

( )2ينظر :الوجيز في أصول الفقه للزحيلي.232/1 :
( )1اإلحكام؛ لآلمدي (.)96 /1
( )1المستصفى .1/216

( )2كتاب التمهيد  -شرح مختصر األصول من علم األصول ،ألبي المنذر المناوي .201
( )3للمزيد وتفصيل الخالف ينظر :اإلحكام؛ لآلمدي (.)01 – 90 /1
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أنواع مفهوم المخالفة:
ِ
الخطاب أقسام كثيرة نذكر منها :مفهوم الص ِ
ِ
ِ
المسمى ِ
فة،
بدليل
المخالفة
لمفهوم
َّ
ُ
العدد ،ومفهوم الحص ِر ،ومفهوم الظَّ ِ
الش ِ
رط ،ومفهوم ِ
الغاية ،ومفهوم ِ
ومفهوم َّ
رف (زمانا
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ول نطيل باأل ِ
مثلة لكل قسم منهَُّ ،
فإن مفهوم المخالفة
كا َن ْأو مكانا)،
ومفهوم العلَّ ِةَ ،
ُ
ُ
الحكم ،وهذه القيود كثيرة ،اختلف األصوليون في
َّ
يتنوع تبعا لتنوع القيود المعتبرة في ُ
عدها؛ تبعا لتوسعهم في تلك القيود أو تضييقهم فيها بإدراج بعضها في اآلخر(،)2
ونحن نورد بعضا مما َّ
عده الجمهور من أنواع مفهوم المخالفة:
الحكم بوصف على ثبوت نقيض
أول :مفهوم الصفة :وهو دللة اللفظ الذي قُيد فيه ُ
الحكم عند زوال الوصف ،ومثاله قوله تعالىَ { :وَم ْن لَ ْم يَ ْستَ ِط ْع ِم ْن ُك ْم طَ ْول أَ ْن
ذلك ُ
ت أَيمانُ ُكم ِمن فَ تَ ياتِ ُكم الْم ْؤِمنَا ِ
ي ْن ِكح الْم ْح ِ
ِ ِ ِ
ت}[النساء:
َ َ ُ َ
صنَات ال ُْم ْؤمنَات فَم ْن َما َملَ َك ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ
فالحكم المأخوذ بالمنطوق الصريح لهذه اآلية هو :جواز الزواج باألَ َمة المؤمنة
]13؛ ُ
الح َّرة ،وقد قيَّدت اآلية جواز الزواج
في حق المسلم الذي ل يقدر على صداق ُ

باألمة الكافرة ،لتصافها
باألَ َمة بوصف اإليمان ،ومفهومه المخالف أنه ل يجوز الزواج َ

بالكفر ،وقيل يُستثنى من هذا الوصف اإلماء الكتابيَّات ،وهو قياس على عكس

األصل.

ثانيا :مفهوم الشرط :وهو دللة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بشرط على ثبوت نقيض
ُول ِ
ت َح ْمل فَأَنِْف ُقوا
الحكم عند زوال الشرط ،ومثاله قول اهلل تعالىَ { :وإِ ْن ُك َّن أ َ
ذلك ُ
ض ْعن َح ْملَ ُه َّن}[الطالق]9 :؛ فهذا الخطاب ٌّ
دال بمنطوقه على وجوب
َعلَْي ِه َّن َحتَّى يَ َ َ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد ينظر :مناهج األصوليين ص (.)262
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النفقة للمطلقة طالقا بائنا؛ لوجود القيد ،وهو الحمل ،من جهة ،ودال على عدم
وجوب النفقة عند انتفاء القيد من جهة أخرى ،والقيد هنا مفهوم شرط بأداة (إن).
الحكم بغاية على ثبوت نقيض
ثالثا :مفهوم الغاية :وهو دللة اللفظ الذي قيد فيه ُ
ِ
لفظان ،هما( :إلى) و(حتى)،
الحكم بعد هذه الغاية ،وللغاية في اللغة العربية
ذلك ُ
الحكم إلى نقيضه
الحكم بدللة المنطوق به ،وبعد الغاية ينقلب ُ
فقبل الغاية يكون ُ

بدللة مفهوم المخالفة ،ومثاله قوله سبحانه وتعالىَ { :وُكلُوا َوا ْش َربُوا َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم
ِِ
ط ْاألَب ي ِ
ِ
ِ
ام إِلَى اللَّْي ِل}[البقرة]210 :؛
الْ َخ ْي ُ ْ َ ُ
ض م َن الْ َخ ْيط ْاألَ ْس َود م َن الْ َف ْج ِر ثُ َّم أَت ُّموا الصيَ َ
األول ُّ
تدل بمنطوقها على إباحة األكل ُّ
والشرب في ليل
فهذه اآليةُ الكريمة في ِشقها َّ
رمضان إلى غاية طلوع الفجر ،وتدل بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة على تحريم
ِ
ام إِلَى اللَّْي ِل}[البقرة:
األكل والشرب بعد هذه الغاية ،وفي شقها الثاني{ :ثُ َّم أَت ُّموا الصيَ َ
 ،]210تدل بمنطوقها على تحريم األكل والشرب قبل غروب الشمس في نهار
رمضان ،وتدل بدليل الخطاب على إباحة األكل والشرب بعد هذه الغاية.
رابعا :مفهوم العدد :وهو دللة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على ثبوت نقيض
الحكم ،فيما عدا ذلك العدد ،زائدا أو ناقصا ،ومثاله قوله تعالىَّ { :
الزانِيَةُ
ذلك ُ
ِ
ِ ِ
الزانِي فَ ِ
َّ ِ
ين يَ ْرُمو َن
َو َّ
ْ
اجل ُدوا ُك َّل َواحد م ْن ُه َما مائَةَ َج ْل َدة}[النور ،]1 :وقوله سبحانهَ { :والذ َ
ات ثُ َّم لَم يأْتُوا بِأَرب ع ِة ُشه َداء فَ ِ
الْم ْحصنَ ِ
ِ
ين َج ْل َدة}[النور ،]2 :وقوله
اجل ُد ُ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
َْ
وه ْم ثَ َمان َ
سبحانه{ :فَمن لَم يستَ ِطع فَِإطْعام ِست ِ ِ
الحكم في
ين م ْسكينا}[المجادلة ،]2 :فقد قُيد ُ
َْ َْْ ْ َُ َ
المنطوق به في كل آية من هذه اآليات بعدد معيَّن؛ لذلك فإن المفهوم المخالف

عدم جواز الزيادة أو النقصان عنها ،فال يجوز جل ُد الزاني (أو
لهذه (األعداد) هو ُ

أكثر أو أقل من ثمانين
أكثر أو َّ
أقل من مائة جلدة ،كما ل يجوز جل ُد القاذف َ
الزانية) َ
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ِ
أقل أو أكثر من ستين مسكينا في
إطعام َّ
جلدة ،كما ل يجوز لمن يُظاهر زوجتَه ُ

َّ
الكفارة.

خامسا :مفهوم اللقب :وهو أضعف المفاهيم ،وهو دللة اللفظ الذي قيد فيه الحكم
الحكم عند زوال هذا اللقب ،والذي عليه العمل في
بلقب على ثبوت نقيض ذلك ُ

مفهوم اللقب هو وجوب التمييز بين اللقب الذي يومئ إلى وصف ،واللقب الجامد؛
()2
ِ
الواجد ظُلم يُ ِح ُّل
فاللقب الذي يومئ إلى وصف له مفهوم مخالف؛ كقوله ﷺ" :لَ ُّي
عقوبتَه"()1؛ ُّ
يدل منطوق الحديث على أن مماطلة القادر الواجد للمال على أداء
َّ
ذمته :ظلم يُ ِحل عقوبته ،ويدل بمفهومه المخالف على أن مماطلة
الدين الذي في َّ
العاجز عن قضاء َدينه ليست بظُلم ،فهذا النوع من مفهوم اللقب يعتبر حجة ،ويصح

الستدلل به على األحكام ،أما النوع الثاني الذي يكون فيه اللقب جامدا ،فال
مفهوم المخالفة،
ول اللَّ ِه"[الفتح ،]16 :فلو أعملنا
"م َح َّمد َر ُس ُ
َ
مفهوم له؛ كقوله تعالىُ :
لنتفت الرسالة عن غيره ،وهذا ل يكون.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"لي".
لي :استهزاء وتحريف وعناد عن الحق ،ينظر معجم المعني مادَّة َّ
(ُّ )2
( )1أخرجه البخاري في كتاب الستقراض وأداء الديون ،باب َمطْل الغني ظُلم ،واللَّ ُّي :تأخير َسداد الدَّين من قادر بغي ِر

ُعذر.
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وبعد َّ
أن بيَّنا المنطوق والمفهوم ،وبينَّا مفهوم الموافقة والمخالفة وأنواعهم ،وعالقة

المفهوم بالقياس ،نعود إلى أنواع القياس.

المطلب الثالث :القياس من حيث البيان:

 – 2قياس جلي:

هو ما كانت العلة فيه واضحة أو معلومة بالنص أو اإلجماع؛ من غير حاجة إلى

بحث ونظر ،ومثال ذلك ما ذكرناه سابقا قياس ضرب الوالدين على التأفيف ،فإن

التأفيف هو األصل ،والضرب هو الفرع ،وكالهما فعالن محرمان ،والعلة التي

تجمعهما هي اإليذاء ،وهي واضحة جلية في هذا القياس(.)2
ومن ذلك قياس المخدرات على الخمر في التحريمَّ ،
فإن العلَّة فيها متطابقة ،مع أني

أرى َّ
أن قياس المخدرات على الخمر من جنس قياس األولى ،وهذا لشتراكهما فب
العلَّة ،ولزيادة ضرر المخدرات على الخمر ضررا بي نا.
 – 1قياس خفي:

هو ما ل تظهر علته إل بإعمال الفكر والستنباط والنظر؛ َّ
ألن في معناه شيء من
الغموض( ،)1وعلى هذا فكل علَّة في القياس احتاجت إلى تحقيق أو تنقيح أو

تخريج ،سمي القياس خفيًّا ،من ذلك قياس ديَّة العبد ،هل ُّ
يرد قياسه على الحر ،أم

على البهيمة ،أم يأخذ نصف الحر ونصف البهيمة ،أم يأخذ نصف الحر قياسا على
ف ما َعلَى الْم ْحصنَ ِ
ات ِم َن
العقاب؟ وهذا هو األقرب لقوله تعالى{ :فَ َعلَْي ِه َّن نِ ْ
ُ َ
ص ُ َ
ال َْع َذ ِ
اب}[النساء ،]13 :وهذا أقرب للصواب ،فكما كان عليه نصف الغرم ،فكذلك

يكون له نصف المنفعة ،فديَّته نصف ديَّة الحر ،ولو تالحظ أنَّنا وصلنا لهذا الستنتاج
بعد بحث وتفتيْ ونظر ،واستنباط ،ولهذا يُسمى بالقياس الخفي.
-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2بدر الدين الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،صفحة  26-0بتصرف.

( )1عبد الكريم النملة ،المهذب في علم أصول الفقه المقارن ،صفحة  .2910-2بتصرف.
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المطلب الرابع :القياس من حيث التجاه:
 – 2قياس العكس:

وهو :إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل فيه(.)2
وهو الذي فيه إثبات عكس حكم األصل للفرع؛ ألنَّهما افترقا واختلفا في العلة ،فعلة
الفرع عكس علة األصل ،ومثال ذلك ما جاء عن النبي ﷺ" :أنه ُستائل :أيأتي أح ُدنا

شهوتَه ويكو ُن له فيها أجر؟ فقال :أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟
ِ
الحالل كان له فيها أجر"(.)1
قالوا :بلى ،قال :فكذلك إذا وضعها في

هنا قاس ﷺ قضاء الرجل شهوته في الحالل وكسبه األجر عليه ،على قضاءه إياها في

الحرام وكسبه الوزر عليه؛ وذلك قياس على النقيض ،وعكس العلة بين الفعلين(.)1
وكذلك يمكننا قياس قوله ﷺ ..." :ومن َّ
رفعهُ اللَّهُ بِها درجة"(.)2
سد فرجة َ
فبمفهوم المخالفة وقياس العكس ،يكون من ترك الفرجة ،وجعل فرجة في الصالة

قاصدا ،خفظه اهلل تعالى بها درحة.

 – 1قياس الطرد:

هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة األصل فيه(.)3

هو الجمع بين الفرع واألصل بمجرد الطرد ،أي السالمة عن النقيض والعكس.
وهذا الوصف في العلَّة متى قام في أي مكان أو زمان لحقه الحكم.
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2شرح مختصر األصول ألبي المنذر المناوي .201

( )1رواه مسلم ،في صحيح مسلم ،عن أبي ذر الغفاري ،الصفحة أو الرقم ،2009:صحيح.

( )1أبو المنذر المنياوي ،المعتصر من شرح مختصر األصول من علم األصول ،صفحة  .110بتصرف.
( )2صحيح رواه ابن ماجه .112

( )3انظر" :قواعد األصول" ( ، )61و"مذكرة الشنقيطي" ( ، )192وانظر فيما يتعلق بالوصف الطردي (ص.)263
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ِ
ِ
يم﴾[الذاريات،]22 :
مثال :إهالك اهلل تعالى لعادَ ﴿ :وفي َعاد إِ ْذ أ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الر َ
يح ال َْعق َ
فقد أهلكهم اهلل تعالى ِلعلَّة معصيتهم له ،وُك ْفرهم بآياته ،فهذه ِعلَّة ُمطَّ ِردة؛ أي :إن
وجود قوم كفروا بآيات اهلل ،وعصوا اهلل ،فال يُجلب لهم إل هذا الحكم الذي هو

الهالك عاجال أم آجال؛ فهذا الوصف متى ُوجد وجب له هذا الحكم ،لذلك ُسمي
بقياس الطرد؛ يعني :أن الحكم يطَّ ِرد باطراد ِ
العلَّة.

قال ابن تيميَّة :وما أمر اهلل – تعالى  -به من العتبار في كتابه يتناول قياس الطرد

وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم ،كان من العتبار أن يُعلم
أن من فعل مثل ما فعلوا ،أصابه مثل ما أصابهم ،فيتقي تكذيب الرسل حذرا من

العقوبة ،وهذا قياس الطرد ،ويعلم أن من لم يكذب الرسل ل يصيبه ذلك ،وهذا

قياس العكس(.)2

وقياس الطرد يمكن قول أن قياس العلَّة ،وقياس الدللة وقياس الشبه ،فروع منه:
أ – قياس العلَّة :أي :ما كانت العلةُ فيه مقتضية للحكم ،بمعنى :أنه ل يحسن تخلف
الحكم عنها ،بأن تُوجد هي في الفرع ،ول يوجد الحكم فيه ،فهذا يكون حينتائذ

ممنوعا.

ومثال ذلك :قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف؛ فإن اهلل تعالى يقول:
ِ
ِ
ِ
اله َما فَال تَ ُق ْل لَ ُه َما أ ٍّ
ُف َول تَ ْن َه ْرُه َما}
َح ُد ُه َما أ َْو ك ُ
{إِ َّما يَ ْب لُغَ َّن ع ْن َد َك الْكبَ َر أ َ

[اإلسراء ،]11:فهنا نهى أن يقول الولد لوالدهٍّ :
الضرب والشتم
أف ،ويُلحق بالتأفيف:
ُ

وأنواع األذى؛ ألن العلة متحققة فيها ،وهي :عدم اإلحسان إلى الوالدين وأذاهما،
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(" )2مجموع الفتاوى" (.)116/6
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فالضرب أبلغ في األذى من التأفيف ،ومثله :الشتم ،فكل ذلك أبلغ في األذى من
التأفيف.

فالمقيس عليه هو :التأفيف ،والفرع :هو الضرب وأنواع األذى ،والحكم :التحريم،

والعلة :اإليذاء.

فال يحسن تخلف الحكم في الفرع الذي هو الضرب ،بأن يُباح الضرب ،مع منع

التأفيف ،فهذا ل يُستحسن عقال.

وهذا الفرع أبلغ في تحقق العلة فيه من األصل ،والعلة :هي قطع األذى(.)2
لذلك كان اسمه قياس العلة.

ب – قياس الدللة :وهو اتفاق المقيس والمقيس عليه في العلة ،لكن ل يكون
التفاق واضحا بينهما ،حيث يُعرف ذلك بدليل العلَّة؛ لذلك ُسمي بقياس الدللة؛

أي :ل يُعرف إل بدليلها ل بذاتها؛ يعني :بأثر العلة ،مثال ذلك :امرأة ليس لها زوج

فحملت ،تقاس على الزانية ،فهي مقيس والزانية مقيس عليه ،والعلة الجامعة بينهما
الزنا ،وقد عرفنا الزنا في حالة المقيس ألثر العلة وهو الحمل ،فالحمل أثر ِ
للجماع؛

لذلك سمي بقياس الدللة؛ أي :بدليل العلة وليس بذات ِ
العلَّة ،والحكم الالزم لها
بالر ْجم إن كانت ثيباَّ ،
وإل فالجلد إن
هو إقامة الحد على الحامل من غير زوج َّ
كانت بِ ْكرا.
ج – قياس الشبه :وهو وقوع التشابُه في األصل ،أو بين األصلَي ِن ،إذ نرى أَنقيس
على هذا األصل أم على اآلخر؟ وإلحاقه بأكثر شبها.

الحر أو على البهائم ،وعموم المملوكات،
مثال ذلك :قياس العبد المقتول خطأ على ُ
فالعبد المقتول خطأ مقيس ،والح ُّر المقتول خطأ مقيس عليهِ ،
والعلَّة الجامعة بينهما
ُ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2شرح الورقات للجويني ،شرح الددو .9/3
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شر ،والحكم المطلوب هو وجوب دفع الديَة إلى سيد العبد؛ لكن بعض
أنهما معا بَ َ
قاس عليه العب ُد هو
أهل العلم خالفوا في ذلك ،وقالوا :إن األصل الذي ينبغي أن يُ َ
لت خطأ؛ ألن العبد مملوك ،ويتشابه مع المملوكات،
المملوك؛ كالبهيمة التي قُتِ ْ

ِ
فالعلَّة الجامعة بينهما أن كليهما مملوك ،والحكم في هذه الحالة هو دفع قيمة العبد
إلى سيده ،ول تكون الدية مائة ناقة مع َّ
حرا بل
الكفارة؛ أي :صيام شهرين ،ألنَّه ليس ًّ
مملوكا ،ول تكون الدية تعويض سيده بعد آخر ،ألنَّه ليس بهيمة.

إذا يوجد فرق في الحكم حسب الحالتين؛ حيث وقع التشابُه بين أصلَي ِن؛ بين أن
يقاس على الحر ،فنعتبر أن ِ
شر ،أو يُقاس على
العلَّة الجامعة بينهما أن كليهما بَ َ
ُ
ُ
البهيمة ،وتكون ِ
سمى هذا بقياس َّ
الشبَه.
العلَّة الجامعة بينهما أنهما معا مملوكان ،ويُ َّ
وعلى هذا يِخذ بأقرب الشبه بينهما ،ولكنَّنا فصلنا هذه المسألة كما سبق وقلنا َّ
أن

العبد المقتول خطأ يأخذ سيده نصف الديَّة ،كما له نصف العذاب في الزنا ،وهو
مجرد رأي ويحتمل الصواب والخطأ ،والمهم َّ
أن موضوعنا هو القياس على الشبه،
َّ
وبينَّاه بالمثل السابق.
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المطلب الخامس :أنواع القياس من حيث مناسبة الحكم للعلة:
 – 2قياس مؤثر:

ما كانت العلة الجامعة فيه ثابتة بنص أو إجماع ،وهو الوصف الذي يظهر تأثيره في
حكم األصل ،كاإلسكار ظهر تأثيره في التحريم.

ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض ۚ قُ ْل
فمثال ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص :قوله تعالىَ { :ويَ ْسأَلُونَ َ
ساءَ فِي ال َْم ِح ِ
يض}[البقرة ،]111 :فالحكم بإيجاب العتزال في
ُه َو أَذى فَا ْعتَ ِزلُوا الن َ
المحيض ثابت بهذا النص ،واألذى هو :علة الحكم ،الذي َّ
دل عليه النص باإليماء،
فاألذى وصف مؤثر ،وسمي مؤثرا؛ ألن الشارع اعتبره.
فيقاس عليه ،كل أذى.

اح فَِإ ْن ءَانَ ْستُم
ومثال اإلجماع :قوله تعالىَ { :وٱبْ تَ لُواْ ٱلْيَتَ َمى َحتَّىۚ إِ َذا بَلَغُواْ ٱلن َك َ
م ْن ُه ْم ُر ْشدا فَٱ ْدفَ عُوۚاْ إِلَْي ِه ْم أ َْم َولَ ُه ْم}[النساء ،]9 :فهذا النص القرآني يفيد أن الولية
المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه ،وأن علة هذا الحكم هي الصغر ،وقد

انعقد اإلجماع على هذا ،أي :إن الصغر علة للولية على مال الصغير ،فيقاس عليه
الولية في النكاح وغيره.

والقياس المؤثر تجده في كل من القياس األولى القطعي والظني والمساوي القطعي
والظني والجلي ،وهو كل قياس صحيح بأي نوع كان ،وكانت علَّة مؤثرة بأي نوع من
أنواع العلل ولو كانت مستنبطة أو مرَّكبة.

 – 1قياس غير مؤثر :وهو كل قياس خالف شروط القياس المؤثر.

والقياس مبحث طويل وأقسامه ل تنتهي على الحقيقة ،وما قدمناه فيه الكفاية ويُمكن
الستغناء على جله.

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

149

المطلب السادس :أمثلة القياس على أنواع األحكام:

َّ
والجدة قياسا على الوالدين ،من قوله:
القياس في الواجب :وجوب التواضع للجد
اح ُّ
ٱلر ْح َم ِة}[اإلسراء ،]12 :فاألمر هنا للوجب ،والوالدين
ٱلذل ِم َن َّ
{ َوٱ ْخ ِف ْ
ض لَ ُه َما َجنَ َ

هما األصل ،والحكم هو التواضع لهما ،والعلَّة هي اإلنجاب ،فيُلحق الفرع باألصل
في الحكم ،فتكون اآلية حكما للوالدين ووالديهما وإن علوا ،ومن أدلَّة ذلك قوله
تعالى{ :واتَّب ع ُ ِ َّ ِ ِ ِ
وب}[يوسف ،]11 :ومن المعلوم َّ
أن
َ َْ
يم َوإِ ْس َحا َق َويَ ْع ُق َ
ت ملةَ آبَائي إبْ َراه َ
اآلية على لسان يوسف عليه السالمَّ ،
وأن أباه هو يعقوب عليه السالم ،فألحق بهما
الجد وهو إسحاق ،وأبا الجد ،وهو إبراهيم عليهم السالم ،وذكرهم كلَّهم بلفظ
اآلباء.

القياس في المندوب :يندب العتناء بالنظافة إعتناء كبيرا ،قياسا على سنن الفطرة
وحلق ا ِ
َّ
لعانة ،
الفطرةُ خمس  :الختا ُن ُ ،
التي تومئ بالعتناء بالنظافة ،قال النبي ﷺَ " :
ونتف ِ
الش ِ
وحلق َّ
ارب"(.)2
اإلبط ،
ُ
وتقليم األظاف ِر ُ ،
ُ
وموا َخ ْي ر لَّ ُك ْم ۚ}[البقرة ،]221 :هذه اآلية نزلت في الحقيقة
وقوله تعالىَ { :وأَن تَ ُ
صُ
لترغيب في صوم رمضان على الفدية ،قبل أن تُنسخ ،وقيل لم تنسخ بل يبقى حكما
لشيخ الكبير والضعيف وغيره مما يشق عليه الصيام جدا.
ولكنَّنا لو حملناها على المعنى الشامل وهو َّ
كل خير وقد أومأ اآلية على
أن الصيام ُّ
التطوعي بعد الفرض طبعا ،فيمكننا قياس
هذا حقيقة ،فتصبح اآلية تندب الصيام ُّ

التطوعيَّة ،وصالة النافلة ،والحج بعد الفريضة عيله في الخيريَّة.
الصدقات ُّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)9160ومسلم ( )130بنحوه ،والنسائي ( ،)22وفي ((السنن الكبري)) ( )6باختالف يسير.
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القياس في المباح :إباحة تقبيل الزوجة في يوم الصيام قياسا على المضمة بالماء ،فعن
بن الخطَّ ِ
ليوم أمرا
لت :يا َ
اب :ه َ
رسول اللَّ ِه صنَ ُ
لت وأَنا صائم ،ف ُق ُ
شت فقبَّ ُ
ش ُ
عت ا َ
عمر ُ
ُ
ِ
لت :ل
لت ،وأَنا صائم َ
وأنت صائم قُ ُ
من الماءَ ،
ضم َ
قال :أَرأَ َ
َعظيما قبَّ ُ
يت لو َم َ
ضت َ
فم ْه؟(.)2
بأس بِ ِهَ ،
قالَ :
َ
القياس في المكروه :كراهة األكل قائما ،قياسا على الشرب قائما ،من قوله " :ل

بن أح ُدكم قائما .)1("...وهذه الكراهة لإلرشاد ل للتحريم ،فيقاس عليها األكل
يشر َّ
قائما.

القياس في الحرام :من ذلك تحريم شتم الوالدين وضربهما قياسا على التأفيف كما

بينَّا سابقا في اآلية.

القياس في الرخصة :ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرخص المنصوص عليها إذا

كانت مما يعقل معناه يمكن أن يقاس عليها غيرها من الجزئيات التي تشاركها في
علة الحكم.

فقد قاس بعض الفقهاء صحة بيع العنب بالزبيب ،قياسا على بيع العرايا المرخص فيه
بالنص لتحادهما في العلة.

كما حكموا بصحة صوم من أفطر مخطتائا أو مكرها قياسا على من أفطر ناسيا الذي

ثبتت صحة صومه بالنص النبوي.

وزاد الشافعي فقاس عليه كالم الناسي في صالته.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه باستثناء أبي يوسف إلى منع القياس على الرخص ألدلة

مبسوطة في كتب األصول.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح أخرجه أبو داود ( )1113واللفظ له ،والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)1021وأحمد (.)211
( )1أخرجه مسلم .1019

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

151

وأما إن كانت الرخصة غير معقولة المعنى فال يمكن القياس عليها ،منها قصر الصالة
َّ
في السفر بمشقة أو بغير َّ
مشقة ،فقصر الصالة في السفر ولو لم يكن في السفر

َّ
مشقة رخصة مجمع عليها ،فال يُمكن القياس عليها ألنَّها رخصة غير معقولة المعنى،
قال :قُ ُ ِ
َّ ِ
ص ُروا ِم َن
فعن يَ ْعلَى ب ِن أ َُميَّةََ ،
س َعلَْي ُك ْم ُجنَاح أَ ْن تَ ْق ُ
لت لعُ َم َر ب ِن ال َخطاب{ :لَْي َ
ِ
َّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
قال:
َّاس! فَ َ
الص َالة إِ ْن خ ْفتُ ْم أَ ْن يَ ْفتنَ ُك ُم الذ َ
ين َك َف ُروا}[النساء ،]202 :ف َق ْد أَم َن الن ُ
ذلك ،فَ َ
ْت َر َ
ت َّ
سول اهلل ﷺ عن َ
سأَل ُ
مما َع ِج ْب َ
َع ِج ْب ُ
ص َّد َق اللَّهُ
ص َدقَة تَ َ
قالَ :
ت منه ،فَ َ
ص َدقَ تَهُ(.)2
َبها علَْي ُكم ،فَاقْ بَ لُوا َ
وعلى هذا َّ
فإن هذه الرخصة غير معقولة المعنى فال يمكن القياس عليها ،فال يُقصر
المسلم في صالته بسبب التعب قياسا على قصر السفر ولو كان السفر شاقا.

وكذلك قياس الوحل والريح الشديدة والثلج على رخصة جمع الصالة في المطر،
وقياس المريض على الممطور في الجمع بين الصالتين في الحضر ،هذا َّ
ألن رخصة
الجمع معقولة المعنى ،منصوص عليها ،وتحفها القرائن ،كالجمع في يوم الحر في

الحضر ،فهي قرينة قويَّة ،تساعد على قبول القياس.

وأما القياس في الكفارات :فإن أريد بالقياس إثبات كفارة جديدة بمجرد الرأي
َّ
والقياس ،فهذا ل يصح ذلك.

وقياس فعل على فعل في كونه موجبا للكفارة مثله فهذا يمكن أن يكون صحيحا،

وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كالم العلماء الذين أجازوا القياس في الكفارات
حيث قاس المالكية األكل والشرب عمدا في رمضان على الوطء في وجوب َّ
كفارة
الوطء.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه مسلم .919
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ونقل عن الحنفية منع القياس في الكفارات ،واعتذروا عن إلحاق األكل عمدا بالوطء
بأنه ليس قياسا بل من باب تنقيح المناط وهو عندهم ليس من القياس ،فال يكون

بينهم وبين غيرهم من الجمهور خالف حقيقي ،ألنهم حين منعوا القياس في

الكفارات قصدوا منع تحديد كفارة على عمل محرم بطريق القياس والجتهاد ،ألن

العقل مهما بلغ ل يمكن أن يعرف القدر الذي يحصل عنده تكفير الذنب وإنما

يعرف ذلك بالنص وما في معناه.

والذين أجازوا القياس في الكفارات لم يمثلوا له إل بقياس اليمين الغموس على

اليمين الحانثة ،وقتل العمد على قتل الخطأ ،واألكل والشرب في يوم رمضان على
الوطء ،فالوطء فيه حكم ،وهو َّ
رسول
ت يا َ
َّبي ﷺ جاء إليه رجل فقال :هل ْك ُ
أن الن َّ
ت على امرأتي في رمضا َن ،فقال :هل ِ
تج ُد ما تُعتِ ُق؟
وقع ُ
اهلل ،قال :وما أهلَ َكك؟ قالْ :
ِ
إطعام
قال :ل ،قال :هل
تصوم َشهري ِن ُمتَتابعي ِن؟ قال :ل ،قال :فهل تج ُد َ
تستطيع أن َ
ُ
ِ
ين ِمسكينا؟...الحديث(.)2
ست َ
فقاس المالكيَّة نفس َّ
الكفارة بعلَّة جامعة بين الفرع واألصل وهي انتهاك حرمة رمضان
عمدا ،ول إشكال في النوع من القياسِ ،إذ العلَّة واحدة َّ
ولكن
فالكفارة واحدةَّ ،
الممنوع هو القياس لستنباط َّ
كفارة جديدة لم ينزل اهلل تعالى بها سلطانا ،فهذا ل
يجوز.

ولكن للحنفية مأخذ آخر لرد هذا القياس ،وهو أنه زيادة على النص...

وأما كفارات
وهذا غير صحيح فال زيادة في هذا بل هو نقل حكم لحادثة تشابههَّ ،
القتل العمد قياسا على القتل الخطأ عند الشافعيَّة ،فهذا ل يكون ،والسبب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه البخاري ( ،)2619ومسلم ( )2222واللفظ له.
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أن القتل العمد ل يحتاج إلى قياس َّ
َّ
كفارة الخطأِ ،إذ القتل العمد القصاص فيه هو
ِ
ب ِبه ،فهو لهُ َّ
كفارة...
الكفارة ،فقد قال النبي ﷺ... :ومن
َ
أصاب من ُكم شيتائا ،فَ عُوق َ
الحديث(.)2

وعلى هذا فإن وجدت الكفارة فال يجوز الزيادة عليها ،وإن لم توجد وكان الفرع له
نفس علَّة األصل جاز إلحاق الحكم بها ،كما فعل المالكيَّة في َّ
كفارة األكل عمدا
ِ ِِ
ين ،واهلل
في يوم رضان قياس على الوطء ،هذا وإِن نَّظُ ُّن إَِّل ظَنًّا َوَما نَ ْح ُن ب ُم ْستَ ْيقن َ
أعلم.

القياس في الحدود :من ذلك قياس حد النباش ،وقد اختلف الفقهاء في النباش الذي

ينبْ القبور ويسرق أكفان الموتى ،أيقاس على السارق فتقطع يده إن سرق ما قيمته
النصاب ،بجامع ِ
أخذ ِ
مال الغي ِر ُخ ْفية من حرزه ،أم ل؟ على ثالثة مذاهب:
المذهب األول :يقاس على السارق في وجوب القطع عليه.

روي ذلك عن :عمر ،وابن مسعود ،وعطاء ،والحسن ،ومسروق ،وابن المسيب،

والنخعي ،عمر بن عبد العزيز ،وحماد ،وربيعة ،وقتادة ،وابن ابي ليلى ،واسحاق ،وابي
ثور ،وابن حزم.

واليه ذهب :مالك ،والشافعي ،وأبو يوسف من الحنفية.

إل أن الشافعي :اشترط أن يكون النبْ في مقبرة قريبة من العمران ،فإن كان في
الصحراء فال قطع عليه(.)1

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)21ومسلم ( ،)2006والترمذي ( ،)2216والنسائي ( )2201واللفظ له ،وأحمد (.)11010
( )1ينظر :احكام القران  ،للجصاص  ،226/1المنتقى  ،212/0المهذب  ،101/1المغني  ،101/1المحلى

 ،110/22السنن الكبرى .196/1
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وأدلتهم:

ِ
ِ
سبَا نَ َكال ِم َن اللَّ ِه
السا ِر ُق َو َّ
{و َّ
قوله تعالىَ :
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَ ُه َما َج َزاء ب َما َك َ
َواللَّهُ َع ِزيز َح ِكيم}[المائدة.]11 :

وجه الدللة :أن القبر حرز للكفن ،ومن س رق نص ابا من حرز مثله اس تحق القطع،

يدل على ذلك ما روي عن أبي ذر قال :قال لي رسول اهلل ﷺ" :يا أبا ذر ،قلت :لبيك

يا رس ول اهلل وس عديك ،فقال :كيف أنت إذا أص اب الناس موت يكون البيت فيه

بالوصيف يعني القبر ،قال :قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال :عليك بالصبر(.)2
ِ
يت
ذر إذا كانت
كيف بِك يا أبا ٍّ
وفي رواية... :يا أبا ٍّ
ذر قال َ
بالمدينة موت يبل ُغ الب َ
العب ُد يعني إنَّهُ يباعُ القبر ِ
بالعبد.)1(...
ُ
ووجه الدللة َّ
أن النبي ﷺ :قد سمى القبر بيتا ،والبيت حرز ،والسارق من الحرز
يُقطع(.)1

المذهب الثانيَّ :
ذلك عن ابن
وي َ
أن النبَّاش ل يُقاس على السارق ول يُقطعُ ،
ور َ

عباس ،ومكحول ،والزهري ،والثوري ،واألوزاعي ،وإليه ذهب أبو حنيفة ،وأحمد(.)2

وحجتهم:
َّ
أن ما كفن به الميت ل قطع في سرقتهُّ ،
َّ
لتمكن الشبهة في الملك ،ألنَّه ل ملك
للميت حقيقة ،والكفن غير مملوك للوارثَّ ،
ألن حاجة الميت َّ
مقدمة(.)3
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه البيهقي ،والحاكم وقال  :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه .السنن الكبرى ،196/1

والمستدرك .296/1

( )1صحيح دلئل النبوة .316

( )1يُنظر :نصب الراية .190/1

( )2ينظر :أحكام القران ،للجصاص  ،226/1الهداية  ،212/1المغني .101/1
( )3ينظر  :الهداية  ، 211/1المغني .112/20
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وكذلكَّ :
أن القبر ليس بحرز ،والدليل :اتفاق الجميع على أنَّه لو كان هناك دراهم
مدفونة فسرقها لم يُقطع لعدم الحرز ،والكفن أيضا( ،)2وهذا ل يُسلَّم به وفيه نظر.

وكذلك :ما روي :أن نباشا رفع الى مروان بن الحكم فسأل من كان بحضرته

من الصحابة ،بالمدينة ،وعلماء التابعين ،فاجمع رأيهم على تعزيره ،وعدم قطعه(.)1
المذهب الثالث :تقطع يده ورجله ،وهذا مردود من كل األوجه.

وروي ذلك عن عباد بن عبد اهلل بن الزبير(.)1
َ

حجة ،إل أن يكون رآه محاربا ،وليس ههنا دليل على أنه
قال ابن حزم :ل نعلم له َّ
محارب أصال؛ ألنه لم يخف طريقا فليس له حكم المحارب(.)2
الترجيح:

فأول َّ
أن النبَّاش يُقاس على السارق ،وهو سارق لمحروز بدللة
األمر فيه كالمَّ :

الحديث ودللة حرمة المية ،والميت يمكن أن يكون نبيًّا كما يمكن أن يكون كافرا،

فتصور من نبْ قبر نبي ليسرق كفنه ،وحرمة الميت كحرمته حيًّا ودليله ما روته
َّ
عائشة قالت :قال ُ ِ
الميت ك َك ْس ِره حيًّا"(.)3
رسول اهلل ﷺَ " :ك ْس ُر َعظ ِْم َ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :أحكام القران  ،للجصاص .226/1
( )1ينظر :الجوهر النقي .196/1
( )1ينظر :المحلى .110/22
( )2السابق.

( )3أخرجه أبو داود ( ،)1100وابن ماجه ( ،)2929وأحمد ( ،)12011وابن الجارود في ((المنتقى)) ( ،)332وابن

مداره على سعد بن سعيد ل أرى بحديثه بأسا،
حبان ( )1290قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (ُ :)116/2
وصححه ابن حزم في ((المحلى)) ( ،)299/3وحسنه ابن القطان في ((الوهم واإليهام)) ( ،)121/2وصحح إسناده

النووي في ((الخالصة)) ( ،)2013/1وصححه ابن دقيق العيد في ((القتراح)) ( ،)61وقال محمد ابن عبدالهادي في

وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) ( ،)096/9وقال ابن حجر في
((المحرر)) ( :)102رجاله رجال مسلمَّ .
((بلوغ المرام)) ( :)290إسناده على شرط مسلم ،وصححه األلباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (.)1100
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ِ
وهذا دليل بين على حرمة الميت كحرمته حيًّا ،كذلك َّ
بالميت في
يليق
أن َّ
كل ما ل ُ
ِ
حال حياتِِه ،ل يُ ْف َع ُل به بعد مماتِه َّإل ما أ َِذ َن َّ
الش ْرعُ فيه(.)2
حي.
فمن سرق ميتا كمن سرق حيًّا ،كما من كسر عظم ميت ،كمن كسر عظمه وهو ٌّ
وعلى هذا فمن نبْ قبر مسلم ليسرق وكان نصابا قُطع ،ومن نبْ قبر كافر ذميًّا
ليسرق وكان نصابا قُطع ،ومن نبْ قبر كافر محارب حقيقة أو تقديرا ،عُزر لحرمة
القبر ل لحرمة الميت.

ومع قيام الحجة على جواز القياس َّ
وأن هذه الحادثة تُحمل على القطع قياسا على
السارق ،ومع قيام الحجج وبيانها ،فمع كل هذا نقول :أنَّه ل يجوز في حقه القطع

المسلمين
الحدود عن
لدخول الشبهة على الحكم ،من ذلك ما روته عائشة" :ا ْد َرُؤوا
َ
َ
اإلمام أن يُ ْخ ِط َئ في العف ِو خير من
ما استَطَ ْعتُم فإن كان له َم ْخ َرج ف َخلُّوا سبيلَه فإن
َ
ِ
العقوبة"(.)1
أن يُ ْخ ِط َئ في
كما َّ
أن في األمر قاعدة ،قال عثمان ابن سند المالكي:
 * ....................وشبهة لحدنا مزحزحة(.)1
َّ
فإن الشبهة تسقط َّ
الحد ،وعلى هذا دائما ننصح بعدم إثارة الشبيهات فأحيانا تكون
المسألة بينة فيُدخلون عليها الشبهة ،فيُحمل الفقيه حمال إلى التجاه إلى ما يراه
يقينا خروجا من الشبهة والشك ،كشبهة َّ
مرتين بطلت صالته،
أن من قرأ الفاتحة َّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

((( )2المدخل)) لبن الحاج (.)121/1

( )1صححه السيوطي في الجامع الصغير  ،121وقال الشوكاني في نيل األوطار :في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو

ضعيف والصواب الموقوف ،وهو حسن لغيره ،وقد ابن باز في :مجموع فتاوى الشيخ ابن باز( ،)193 -192/13في

هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال ،لكن يشد بعضها بعضا.
( )1منظومة القواعد الفقهية لسند المالكي ،عجز البيت رقم .21
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هذا األمر لم يكن فيه كالم فالفاتحة قرآن ،وما الشكال إن أعادها المصلي ،لكنَّهم
قاسوها على الركوع والسجود فأصبحت ركوعان عمدا في الركعة الواحدة وبهذا
فاضطر بعض الفقهاء بهذه الشبهة العدول عن األصل ،وهو َّ
أن
بطلت الصالة،
َّ

مرات َّ
كررها،
عدة ،إلى القول ببطالن من َّ
الفاتحة قرآن فال شيء في قراءتها ولو َّ

خروجا من الشبهة وبناء على اليقين.

مجرد مثل على ادخال الشبهات في
وهذا البحث في الفاتحة مازال فيه كالم ولكنَّه َّ
مما يُضيق على الناس وعلى الفقيهن ولهذا أنصح بأخذ النصوص كما هي
المسائل َّ
وعدم إثارة الشكوك والشبهات وطرح مسائل لم تقع ،كما يفعل أهل الرأي.

وعموما فأصل هذا المبحث هو في هل يمكن القياس في الحدود أو ل يمكن؟ وقد
تبيَّن لمنا أنَّه يمكن القياس في الحدود.
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المطلب السابع :قوادح القياس(:)2

قبل كل شيء يجب أن يُعلم َّ
أن مبحث قوادح القياس ،هو من علوم الجدل ،وإنَّما يذكره

األصوليون ألنه من مكمالت الدليل كالقياس ،وقد أوصل بعضهم القوادح إلى خمس وعشرين
قادحا ،وزاد بعضهم أكثر من ذلك.
نتوسع فيه بل سنذكر ما يجب ذكره منه ،والقوادح على أقسام:
وعلى هذا فإنَّنا لن َّ

األول :الستفسار :وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة ،ول يرد هذا
القادح َّ
السؤال ال على ما فيه غرابة.

مثال اإلجمال :ما لو قال الحنبلي :يقاس األرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم
بالبر الموجود في األرز.
فيقول المعترض :فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم ل.
ومثال الغرابة :ما لو قال :من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف.
فيقال :ما الزخيخ؟ (وهو النار).
وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات اإلجمال أو الغرابة ،ويكفيه في إثبات اإلجمال بيان
احتمالين في اللفظ ،كما لو قال :يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر
النتصافات.
فيقول :ما مرادك بالعين؟ فيجيب :ليس في قولي إجمال ،فيثبت خصمه اإلجمال بأن العين

تطلق على الباصرة ،والجارية ،والنقد.

وجوابه بمنع تعدد اإلحتمال أو بترجيح أحدهما:
ومثال منع تعدد الحتمال :كما لو قيل :يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على
قربتك فيقول :ما مرادك بالعين فيجيب ليس في كالمي إجمال ألنه ل يحتمل إل معنى واحدا،
فيقول :أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثال ،فيجيب :لفظ الشرب قرينة تعين
الجارية دون الباصرة ،فال يحتمل اللفظ غير الجارية.
------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد من التوسع في باب قوادح القياس أنصح بكتاب :قوادح القياس عند األصوليين ،وهو بحث لنيل درجة

الدكتوراه ،أعده الدكتور :صالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل ،محاضر بقسم أصول الفقه ،كما يمكن للباحث أن يطَّلع

على كتاب :نهاية األصول إلى علم األصول للحسن بن يوسف بن علي المطهر ج ،2وكذلك مذكرة في أصول الفقه
للشنقيطي فصل القوادح ص  ،116مع َّ
أن الكالم فيها ليس ببين.
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ومثال الترجيح أن نقول :إذا حال األسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك
التيمم قياسا على عادم الماء ،فيقول :األسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى

الرجل الشجاع ،فأيهما تريد؟ فيجيب :هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من

القرينة ،واحتماله أرجح من غيره فيجب الحمل عليه دون الحتمال المرجوح.

وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل
ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم.

القادح الثاني :فساد العتبار :وهو أن يعتبر المستدل شيأ بشيء مع اختالف
وضعهما في الشريعة ،أو أن يعلق المستدل على العلَّة َّ
ضد ما تقتضيه(.)2

واختصارا :مخالفة الدليل لنص أو إجماع.

فمخالفته للنص :كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل ،فإنه
فاسد العتبار لمخالفته نص الرسول ﷺ على أن فيه صاعا من تمر.
المعنى :أنَّهم كانوا يصرون البهيمة قبل البيع بأن يربطوا ضرعها كي يحتبس اللبن

تدر الكثير من اللبن ،فنهى
فيها ،فيشتريها المشتري بأكثر من سعرها ظنًّا منه أنَّها ُّ

النبي ﷺ عن ذلك ،وأعطى الخيار للمشتري بأن يمسكها أو يردَّها للبائع ،فإن حلبها

فعلى المشتري أن يرد البهيمة ومعها صاع من تمر مقابل ما حلبها ،وذلك من قوله:
اع َها بَ ْع ُد فَِإنَّهُ بِ َخ ْي ِر النَّظََريْ ِن بَ ْع َد أَ ْن يَ ْحتَلِبَ َها :إِ ْن
ص ُّروا ا ِإلبِ َل َوالغَنَ َم ،فَ َم ِن ابْ تَ َ
"ل تُ َ
اع تَ ْمر"(.)1
سَ
صَ
كَ ،وإِ ْن َشاءَ َرد َ
َّها َو َ
َشاءَ أ َْم َ
وفساد العتبار هاهنا أن الذي قال بقياس المثل ،بأن يرد البهيمة ومعها مثل ما حلبها
نصا ،وهو الحديث المذكور.
من لبن ،أنَّه خالف ًّ
------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------

( )2متفق عليه.

( )1شرح اللمع  ،612 – 611/1والمنهاج .201
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وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات،
فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه ﷺ من أنه استلف بكرا ورد رباعيا وقال :إن خير الناس
أحسنهم قضاء.
ومثال مخالفة الجماع :قول الحنفي :ل يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا
على األجنبية ،فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة(.)2
قال صاحب المراقي:
والخلف للنص أو اجماع دعا * فساد العتبار كل من وعا
وجواب المستدل عن فساد العتبار من وجهين:
أحدهما :أن يبين أن النص لم يعارض دليله.
الثاني :أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.

فمثال األول :أن يقال :شرط الصوم النية في رمضان فال تصح نيته في النهار قياسا على
القضاء ،فيقول الحنفي هذا فاسد العتبار لمخالفته لقوله تعالى:
الذاكِر ِ
الذاكِ ِر َّ ِ
ات والْحافِ ِظين فُروج ُهم وال ِ ِ
الصائِ ِمين و َّ ِ ِ
َع َّد
ات أ َ
الصائ َم َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ْحافظَات َو َّ َ
{و َّ َ َ
َ
ين اللهَ َكثيرا َو َّ َ
ِ
َجرا َع ِظيما}[األحزاب ،]13 :فإنه يدل على ثبوت األجر العظيم لكل من صام
اللَّهُ لَ ُهم َّم ْغف َرة َوأ ْ
وذلك مستلزم للصحة.
فيقول المستدل :اآلية ل تعارض دليال ول تدل على الصحة ألن عمومها مخصص بحديث:
صيام لَهُ"(.)1
قبل الفج ِر فال َ
"من لم يُجم ِع الص َ
َ
يام َ
فيقول :إني صائِم(.)1
فيقول :أَعن َد ِك غَ َداء؟ فأقو ُل :لُ ،
فإن قال كان النبي ﷺ يأتي عائشة ُ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :أسد الغاب لبن األثير .131/3

( )1أخرجه أبو داود عن حفصة أم المؤمنين  ،1232قال النووي في المجموع  ،111/9روي مرفوعا وموقوفا .وإسناده

صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ،ول يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا.

( )1أخرجه مسلم ( ،)2232وأبو داود ( ،)1233والترمذي ( )012واللفظ له ،والنسائي ( ،)1112وابن ماجه
( ،)2002وأحمد (.)12110
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أن هذا قياس فاسد َّ
فنقول أيضا َّ
ألن النص بتبييت النيَّة جاء في صوم رمضان ،وكذلك
في مذهبنا ل يُقاس األعلى على األدنى بل العكس ،وعلى هذا فال يقاس فرض على

نفل ،بل يُقاس النفل على الفرض ،وإن قسنا الفرض على النفل لضطررنا بأن نقول
الصائم المتطوعُ أمير ِ
نفسه ،إ ْن
الصائم أمير نفسه قياسا على النفل من قوله ﷺُ ُ َّ " :
ُ
صام ،وإن شاءَ أفطََر"(.)2
شاء َ
ومن فساد العتبار :أن يعتبر المستدل حكما بحكم ،مع وجود الختالف بينهما.

مثال :الستدلل لوجوب غسل بول الغالم:

يقول المستدل :بول الغالم بول من آدمي فوجب غسله ،قياسا على الجارية.

يقول المعترض :هذا قياس فاسد العتبار ،حيث اعتبرت حكما بحكم مع ورورد

الشرع بالتفرقة بينهما في الحكم ،فيوجد اختالف بينهما ،من ذلك قول النبي":يُغسل
من بول الجارية ،ويرش من بول الغالم"(.)1
وهذا الختالف يمكن وجوده في األوصل أو في الفرع أو في العلَّة ،ولكل واحد

منهم أمثلة ،يطول بيانها.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه الترمذي ( )011باختالف يسير ،وأحمد  ،19610والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( )1101واللفظ لهما.
( )1أخرجه أبو داود .19/1
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القادح الثالث :فساد الوضع :وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيتائة الصالحة ألخذ الحكم
منه كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه ،كأخذ التوسع من التضييق ،والتخفيف من
التغلظ ،والنفي من الثبات ،أو الثبات من النفي.
فمثال أخذ التوسيع من التضييق :قول الحنفي :الزكاة واجبة على وجه اإلرفاق لدفع حاجة
المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة ،فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة
المضيق ،فهذا قادح يُبين على َّ
وسع ما
أن الدليل على غير الوضع الصالح ألخذ الحكم ،فقد َّ
العامة.
يجب أن يكون مضيَّقا للمصلحة َّ

ومثال أخذ التخفيف من التغليظ :قول الحنفي :القتل العمد العدوان جناية عظيمة فال تجب

فيه الكفارة كالردَّة ...فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم ل تخفيفه بعدم الكفارة ،فجعل
التخفيف من حيث أنَّه أراد التغليظ.

ومثال أخذ النفي من اإلثبات :قول الشافعي في معاطاة المحقرات( :)2لم يوجد فيها سوى
الرضا فال ينعقد فيها بيع كغير المحقرات.

صحة البيع من دليل إثباته ،فهذا وضع للدليل في محل
والرضا يناسب النعقاد ل عدمه ،فنفى َّ

فاسد.

ومثال أخذ اإلثبات من النفي :قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة
كالمالكية ،بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد.
صحة البيع من عدمه.
والصحيح :أ َّن انتفاء الصيغة يناسب عدم النعقاد ل النعقاد ،فأثبتوا َّ
قال صاحب المراقي:

من القوادح فساد الوضع أن * يجي الدليل حائدا عن السنن
كاألخذ للتوسع والتسهي ل * والنفي واإلثبات من ع ديل
----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المعاطاة يكون بغير صيغة اليع وهي اإليجاب ،والقبول ،فاإليحاب أن يقال البائع بعتك هذا بكذا ،والقبول بأن يقول
المشتري قبلت ،والمعاطات فيما هو معروف الثمن فال يحتاج صيغة البيع ألن المبيع قليل القيمة معروف السعر ،فمثال

يأتي مريد الخبز إلى الخباز ويعرف أن أربع حبات من الخبز بريال أو ست أو ثمان أو ما أشبه ذلك فيأخذ العدد المحدد
للريال ويدفع له الريال من غير كالم هذا بيع المعاطاة وهو صحيح عند أهل العلم
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وجواب المستدل عن فساد الوضع من وجهين:
األول :أن يدفع قول الخصم أنَّه يقتضي الحكم ،كقول الحنفي :قولكم َّ
أن القتل
عمدا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوع َّ
فإن جناية القتل لعظمتها

تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة وهو القصاص ،فال يقتضي عضمتها نقيض الكفارة.
أن يُبي َن َّ
والثانيَّ :
أن ما ذكره يقتضيه دليله من أخرى كقول الحنفي فس مسألة الزكاة

المتقدمة :إنما قلت بالتراخي لمناسبة الرفق بالمالك( .ل بالمسكين).

فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين.
علم َّ
أن فساد العتبار ،والوضع ،يُقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو
ويجب أن يُ َ

غيره.

كما َّ
أن النسبة بينهما اختُلف فيها:
فقيلَّ :
أعم ،وقال به اآلمدي.
أن فساد العتبار ُّ

وقيلَّ :
أن بينهما عموم وخصوص ،فإنَّهما يجتمعان في ما هو مخالف للنص على أنَّه
على غير الهيتائة الصالحة ألخذ الحكم.

وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيتائة الصالحة ألخذ الحكم منه مع كونه

لم يُخالف نصا.

النص وكان على الهيتائة الصالحة ألخذ الحكم منه.
وينفرد فساد العتبار بما خالف َّ
القادح الرابع :المنع:

وهو على أقسام ،نذكر منها ثالثة أقسام على وجه الختصار:
 – 2منع حكم األصل:

 – 1منع وجود ما يدعيه كونه علة في األصل:

 - 1منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع:
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منع حكم األصل:
قول الحنبلي :جلد الميتة نجس فال يطهر بالدباغ ،كجلد الكلب.
ويقول الحنفي :ل أسلم حكم األصل وهو أن جلد الكلب ل يطهر بالدباغ بل هو يطهر به
عندي.

فالحكم ممنوع في األصل فال يقوم عليه قياس ،وهذا مجرد مثلَّ ،إل القضيَّة منصوص عليها،
ِ
من
عنهما َ
قال :وج َد الن ُّ
َّبي ﷺ شاة ميتَة أُ ْعطيَْت َها مولة لميمونةَ َ
رضي اهللُ َ
فع ِن اب ِن عبَّاس َ
الص ِ
أكلها"(.)2
انتفعتم
"ه َّال
بجلدها؟" قالُوا :إنَّ َها ْميتةَ ،
دقة َ
َّ
فقال الن ُّ
َ
َّبي ﷺَ :
حرَم َ
ْ
فقال" :إنَّ َما ُ
فسيقول القائل يوجد حديث عن ِ
رسول ِ
عبد ِ
اهلل ب ِن عُكيم رضي اهللُ عنهُ َّ
"ل
اهلل ﷺ َ
أن َ
قالَ :
َ
تنتفعوا من ِ
ول عصب"(.)1
الميتة بإهاب َ
ُ َ
ترك أحم ُد
قال
والجواب عليه يكون بأن هذا الحديث مضطرب فال يُعمل بهَ ،
رمذيَ :
اإلمام الت ُّ
ُ
لما اضطربُوا فِي إسنادهِ( ،)1وعلى هذا فجلد الميتة يطهر بالدباغ،
حنبل ه َذا
الحديث َّ
َ
ُ
بن َ
ويُستثنى منه جلد الكلب والخنزير ،للنص بنجاستهما تصريحا أو إيماء ،وقيل َّ
كل مأكول
أن َّ

اللحم يطهر جلد ميتته بالدباغ ،وما سواه ل يطهر بالدباغ ،هذا َّ
ألن مأكول اللحم في حياته أو
في تذكيته كله طاهر ،ول شيء فيه نجس ،فإذا ما مات حتف أنفه حرم أكلها ل النتفاع
بجلدها كما في الحديث ،وفسيقول القائل القائل حتى الخنزير حرم أكله ،يجاب عليه :بأن
محرم األكل تأصيال ،هو وكل غير مأكول اللحم ،والنجاسة فيه تأصيليَّة ،ولكن مأكول
الخنزير َّ
اللحم نجاسته عارضة.

وكقول الشافعي في إزالة النجاسة بالخل  :مائع ل يرفع الحدث  ،فال يزيل حكم النجاسة
كالدهن ،فيقول الحنفي :أمنع الحكم في األصل  ،فإن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة.
------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ومسلم.

( )1أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه وأحمد.
(( )1تحفة األحوذي بشرح جامع الترمرذي).
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منع وجود ما يدعيه كونه علة في األصل:
ويلقب بسؤال المطالبة ويسأل عنه بلم والحاجة داعية إليه ،إذ هو أعظم مقاصد

النظر وأعظم األستائلة الواردة على القياس ،لعموم وروده على كل وصف يدعى كونه
علة ،وتشعب مسالكه ،واتساع طرق إثباته.

وقد اختلفوا في قبوله ،والوجه قبوله ،ألن ما يدعى كونه علة إما أن يكون معتقدا له
أو ليس.

فإن لم يكن معتقدا له ،امتنع صحة اإللحاق به؛ وإن كان معتقدا استحال أن يكون
بمجرد التحكم ،فال بد له من دليل ،فيجب إظهاره تحصيال للفائدة والنقياد إليه.

ول يمكن اللتجاء إلى كون الحكم ثابتا على وفقه ،ألن الجامع في األصل يجب أن
يكون بمعنى الباعث ،والوصف الطردي ل يصح أن يكون باعثا فيمتنع التمسك به

في القياس ،فلو لم يقبل منع تأثير الوصف والمطالبة بتأثيره أفضى ذلك إلى التمسك
باألوصاف الطردية لعلمه بامتناع مطالبته بالتأثير ول يخفى وجه بطالنه.

وقد احتج الرادون له بوجوه(:)2

األول :لو قبل هذا السؤال لزم التسلسل ،إذ ما من دليل ينصب عليه ويذكره

المستدل على كون الوصف علة ،إل وقد يتوجه للمعترض أن يقول :لم قلت إنه

دليل.

الثاني :المستدل قد أتى بدليل الواجب عليه وهو القياس الذي هو عبارة عن رد

الفرع إلى األصل بجامع  ،فيخرج عن وظيفته ،إذ األصل ان كل وصف ثبت الحكم
عقيبه أن يكون علة ،إل أن يتبين فساده.

__________________

( )2ذكرها اآلمدي مع اإلجابة عنها في اإلحكام .٧٧ ٧٨ / ٥ :
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والجواب عن األول :بمنع التسلسل ،فإنه لو ذكر ما يفيد أدنى ظن بالتعليل كفاه ول
يسمع بعد ذلك مطالبة أصال ،ألنه يكون عنادا ،ألن المطالبة بعلية ما غلب على

الظن كونه علة بعد ذلك عناد محض ،فيكون مردودا إجماعا.

كيف وان هذا يوجب أن ل يقبل ما أتى به المستدل أيضا ،فإن الفرق بينهما مما ل
حاصل له.

وعن الثاني :بمنع تحقق القياس بجامع ل يغلب على الظن كونه علة.
هذا باختصار شديد.

منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع:

كقولهم في أمان العبد :أمان صدر من أهله في محله فيصح كالمأذون ،فيمنع
المعترض األهلية في الفرع وهو العبد الغير المأذون له في الحرب.

وجوابه ببيان وجود ما أراد من األهلية في الفرع ،وهو كجواب منع وجود الوصف في
األصل.

واختلفوا في أنه هل للسائل أن يقرر هذا السؤال أم ل؟

منع منه قوم ،ألن المستدل مدع لوجوده في الفرع فعليه إثباته ،وليس على المعترض
نفيه ،وإل لنتشر الكالم.

القادح الخامس :كون الوصف باطنا خفيا:

كالرضا والقصد لو علل بهما ،فإنهما من األوصاف الباطنة الخفية التي ل يطلع
عليها بأنفسها والحكم الشرعي خفي ،فال يعرف بالخفي.

وجوابه( )2بضبط الرضا بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة ،وضبط القصد بما يدل عليه

من األفعال الظاهرة.

كل ذلك معلوم في المسائل الخالفية.
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القادح السادس :المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل:
ول يكون َّإل بنص ،أو بإجماع ظاهر ،أو بوجود مانع الحكم في الفرع ،أو بفوات

شرط الحكم عنه ول بد من بيان تحققه بطريق كونه مانعا ،أو شرطا على أحد الطرق
التي أثبت المستدل بها كون الوصف الذي علل به علة من التأثير أو الستنباط.

وقد اختلفوا في قبول هذا السؤال ،فقبله قوم ورده آخرون.

يسمونه بعلم الجدل وعلى هذا فاألمر لن ينتهي،
وهذا باختصار شديد فاألمر في ما ُّ

ولكنَّنا ألقينا الضوء على بعض قوادح القياس مع شيء من كالمهم فيه ،واألصل

يمكن اختصار كل هذا في كالم قليل ،وعلى كل فالقوادح بالنسبة للمتمكن بينَّة

تحتاج إلى شيء من النظر فقط ،ومن القوادح الظاهر التي لم تذكر ويمكن الوقوع

فيها هي القياس على المنسوخ ،أو القياس على قياس القياس ظني ،ومن القوادح التي
تحتاج إلى نظر القياس على علَّة خفيَّة ،أو مختلف فيها ،وعلى كل فالقياس يجب أن
يبنى على أساس صحيح وهو ما يطابق تعريفه إذ هو قياس وليس أصال فالبد أن
يكون على أسس متينة َّ
وإل فلن يخلو من قادح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

( )2ذكره اآلمدي في اإلحكام .61/1
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مسالة :قياس مركب األصل ،ومركب الوصف:
قبل الشروع في التفريق نبدأ بالتعريف ،إن ذانك المصطلحين يذكرهما األصوليون في
باب القياس وبالتحديد في أحد أركان القياس وهو الحكم فيقولون إن الحكم يجب
أن يكون مسلما به لدى المتخاصمين حتى يصح القياس وإل لم يصح بل منهم من

اشترط أن يكون الحكم مسلما به بإجماع األمة وهو بعيد .وفي هذا الباب يأتي دور

مركب األصل ومركب الوصف.

مركب األصل :يُطلق هذا المصطلح على الحكم الذي تنازع فيه الفقيهان من جهة
العلة التي أنيط به الحكم مع اتفاقهما في أن علة كل منهما موجودة في الحكم

وإنما اختلفا فقط بأي من العلتين أنيط الحكم.

ومثال ذلك :تنازع المالكي والحنفي في هل يجب على البالغة زكاة في ذهبها

المحلى فينفي ذلك المالكي ويُوجبه الحنفي فيريد المالكي أن يستدل بالقياس على

ذهب الصبية التي لم تبلغ فالمالكي والحنفي متفقان أنه ل زكاة في ذهب الصبية إل

أنهما اختلفا في التعليل المناط به الحكم ،فقال المالكي ألنه مال مباح كالثياب
لذلك ل تجب فيه الزكاة فيقيس عليه ُحلِ َّي البالغة ويقول الحنفي بل العلة المناط بها
الحكم هو أنه ذهب الصبية فال تُقاس البالغ عليها مع اتفاقهما أن الوصفين كالهما
موجود وهو أنها صبية وأنه مال مباح لكن اختلفا في أي منهما أنيط الحكم به.

ويُمكن لألصولي على نهج أهل الحديث أن يدحض كل هذه المجادلة بحديث واحد
رسول اللَّ ِه ﷺ ومعها ابنة لها وفي ِ
وبقياس بين ،وذلكَّ " :
يد ابنتِها
أن امرأة أتت َ
ِ
ِ
أيسر ِك أن يسوَر ِك
سكتان
َم
عطين َزكا َة هذا قالت ل َ
غليظتان ِمن ذهب َ
قال ُّ
فقال لها أتُ َ
ِ
فخلع ْتهما فألق ْتهما إلى النَّبي ﷺ وقالت هما
يوم
القيامة سواري ِن من نار َ
قال َ
اللَّهُ بهما َ
وجل ولرسولِه"(.)2
للَّ ِه َّ
عز َّ
والسواران كانا في يدي ابنتها َّ
وإل كان ذكرها في الخبر ل فائدة منه ،فإن كان األمر كذلك،
َّ
فالزكاة واجبة في حق مال الصبيَّة فمن باب أولى البالغة.
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ولما جاء أيضا في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي اهلل عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من
ذهب فقالت :يا رسول اهلل أكنز هذا؟ قال ﷺ :ما بلغ أن يزكي فزكي فليس بكنز( ،)1ولم يقل
لها :ليس في الحلي زكاة.
وبهذا ينتهي األمر بأقل كالم وجدالن وهذا من فضل الحديث وعلم الحديث وأهل الحديث،
وهو أنَّهم ل يحتاجون إلى كثير من الجدل ول كثير من الالستنباط ،فاألصولي من أهل
الحديث قبل أن يستنبط يبحث عن أصل في الكتاب أو في السنَّة ،وإن كان الحديث في
ضعف ،قبل أن يتركه فهو يبحث عن أصل الحديث وهل يمكن تصحيحه أو تحسينه ،ل أن
يترك الخبر ويعتمد على الجدل.
مركب الوصف :يفارق مركب الوصف مركب األصل في أمر واحد دقيق ،وهو أن المتخاصمان
ينفيان أن يكون أحد الوصفين موجودا أصال في القياس.

مثال ذلك :كخالف المالكي والشافعي في الطالق المعلق بمن لم يُعقد عليها بعد ،كأن

يقول :فالنة إذا تزوجتها فهي طالق ،فيُلزمه المالكي ،ول يُلزمه الشافعي والحنبلي بعدم وقوع

الطالق ،فهم متفقون على الحكم ،ولكن العلة التي يثبته بها المستدل يقول الخصم أنها غير

موجود في األصل ،فيريد الشافعي أن يستعمل القياس فيأتي بقول الرجل لمن لم يعقد عليها
بع ُد :فالنة إذا تزوجتها فهي طالق ،فيتفقان على أنها لم تُطلق فيُعلل ذلك الشافعي بقوله :لم

تطلق ألنه طالق معلق بما ل يملك محله ،فيقاس عليها الصورة األولى ،وينفي المالكي وجود

هذا الوصف في الصورة الثانية تماما ويقول لو كان هذا الوصف موجودا لعتبرناها طالقا وإنما
لم نعتبر طالقه ألنه تنجيز طالق بأجنبية عنه ،أي إمضاءه في أجنبية وهي ل ينجر عليها
الطالق ،ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج.
ألن تعريفهم َّ
وهذا النوع من القياس تركناه آخرا َّ
بأن هذا النوع قياس مرَّكب فيه نظر ،واألولى
أ ْن يكون فرع من باب قوادح القياس ،أو مثبته.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه أبو داود ( )2391واللفظ له ،والترمذي ( ،)910والنسائي ( )1206باختالف يسير.
( )1رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو ،وزكاة الحلي برقم .2392
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المطلب الثامن :التعارض والترجيح بين األقيسة:
أول يجب أن يعلم َّ
أن التعارض وارد في القياس ،ول يمكن التعارض بحال في
ِ
ِ
والس ِنة
نصوص
اختالف فِي
النصوص الشرعية قطعيَّة كانت أو ظنيَّة فإنَّه َل
َ
الكتاب ُّ
ِ
القرآن فهو قولهُ تعالَى{ :ولَو َكا َن ِمن ِع ْن ِد غَْي ِر ِ
ول تعارضَّ ،أما دليل ِ
ِ
اهلل
تعارض
عدم
َ
ْ
َْ
َ
ُ
لََو َج ُدوا فِ ِيه ا ْختِ َالفا َكثِيرا}[النساء.]11 :
اهلل لم يكن ِ
فلما كا َن من ِ
الس ِ
عند ِ
فيه اختالف أصال(.)2
َ
عديَّ :
قال َّ
ْ ْ
ْ
َّبي ﷺَّ " :
لم ْ
نزل يصد ُق بعضهُ بعضا،
بل َ
َ
وقال الن ُّ
ينزل يكذ ُ
إن القرآ َن ْ
ب بعضهُ بعضا ْ
فما عرفتم منهُ فآعملُوا ِبه وما جهلتم منهُ فردوهُ إلَى ِ
عالمه"(.)1
َ
ْ
ْ
َ
اهلل تعالَى ِ
فيها ألنَّ َها وحي من ِ
لقوله تعالَىَ { :وَما يَ ْن ِط ُق َع ِن
فال
َّ
وأما السنَّةُ َ
تعارض َ
َ
َ
وحى}[النجم.]2 - 1 :
اله َوى * إِ ْن ُه َو إِلَّ َو ْحي يُّ َ
الكتاب ومثلهُ معهُ (.)1
ُوتيت
َوقَ َ
َّبي ﷺَ :أل إني أ ُ
ال الن ُّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ختلف
فيما بينهَُّ ،
وأما السنَّةُ َ
فال ت ُ
ُ
فكتاب اهلل تعالَى بدللة اآلية ْ
لن يكو َن فيه اختالف َ
بنفسها وحي من ِ
ِ
تتعارض معهُ اطالقا ،ه َذا َّ
وأما
ول
مع
اهلل تعالَىَّ ،
الكتاب َ
السنَّةَ
ألن ُّ
َ
ُ
َ
َ
َّعارض َّإل َّ
فيها
ينها حتَّى وإ ْن كا َن فِي
ُّ
َ
ارض َ
أن الحقيقةَ أنَّهُ َل تع َ
ظاهرها الت ُ
فيما ب َ
السنَّةُ َ
سبق وقلنَا َّ
السنَّةَ وحي
فكيف
اختالف بالكليَّ ِة،
ول
َ
َ
أن ُّ
تتعارض ُّ
َ
بينها وق ْد َ
فيما َ
ُ
السنَّةُ َ
اآلية َّ ِ
بدللة ِ
ِ
من ِ
قال تعالَىَ { :وَما يَ ْن ِط ُق َع ِن
اهلل تعالَى،
غير مجملةَ ،
َ
وهي بي نَة ُ
السابقة َ
فيجب أ ْن يكو َن
السن َِّة اختالف
صار فِي ُّ
اله َوى * إِ ْن ُه َو إِلَّ َو ْحي يُّوحى} فإ ْن َ
ُ
ول يكو ُن الكتاب ِ
ِ
فيه اختالف
من مشكاة واحدةَ ،
ُ
ُ
هما ْ
الكتاب فيه اختالف ،ه َذا ألنَّ َ
ِ
اآليات.
من
بما َ
بحال َ
سبق ذكرهُ َ
( )2تفسير السعدي.

( )1أخرجه ابن ماجه ( )13بنحوه مختصرا ،وأحمد ( )9001واللفظ له.

( )1أخرجه البخاري ( ،)3012 ،3010ومسلم ( ،)2611وأبو داود (.)2902
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اعالم الموقعين :ما كا َن من ِ
عند ِ
ابن القي ِم رحمهُ اهللُ تعالَى فِي ِ
فال
وق ْد َ
اهلل َ
َ َ
ْ
قال ُ
اختالف ِ
َّناقض
تناقض ،وإنَّ َما
ول
ُ
َ
فيه َ
الختالف والت ُ
َ

في ما كا َن من ِ
عند غيرهِ(.)2
َ
ْ

أحاديثه َّ ِ
ِ
ِ
ِ
بحمد ِ
وقع
اهلل فِي
تعارض
المعادَ :ل
وقال أيضا في ز ِاد
َ
َ
الصحيحة ،فإ َذا َ
َّعارض:
الت ُ
كالمه صلَّى اهلل ِ
فأما أ ْن يكو َن أح ُد الحديثي ِن ليس من ِ
عض
عليه وسلَّ َم وق ْد غل َ
َّ
طب ُ
ُ
َ ْ
الرواةِ مع ِ
ط.
كونه ثقة ثبتا فالثقةُ يغل ُ
ُّ
َ
يقبل النَّس َخ.
ْأو يكو َن أح ُد الحديثي ِن ناسخا لآلخا ِر إ َذا كا َن َّ
مما ُ

كالمه صلَّى اهلل ِ
نفس ِ
َّعارض فِي ِ
السام ِع َل فِي ِ
عليه وسل َم(.)1
فهم َّ
ْأو يكو َن الت ُ
ُ

انتهى

وجود هذهِ الوجوهِ الثَّ ِ
بد من ِ
الثة.
َ
فال َّ ْ

وعلى هذا َّ
فإن األدلَّة النصيَّة الظنيَّة ل تتعارض مع القطعية.
فيحتمل التعارض الحقيقي.
عقلي،
َّ
وأما التعارض في القياس فوارد ألنَّه دليل ٌّ
ُ
والتعارض بين الشيتائين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه(.)1
الموقعين.
ابن القيم "أعالم
َ
(ُ )2
( )1ابن القيم"زاد المعد".

( )1اإلبهاج .201 – 200/1
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األول :أركان التعارض بين القياسين:
المبحث َّ

 – 2وجود حجتين أو أكثر ،فال يُمكن أن يتحقق التعارض في القياس الواحد.

 – 1كون القياس الذي وقع فيه التعارض صحيح ،فال تعارض بين قياس صحيح،

وقياس يخالف النص أو اإلجماع أو فتوى الصحابة.
 – 1التناقض بين حكمي القياس.

قوة القياسين ،فإن كان القياس أولى ،فهو قطعي فال يثبت أمامه
 – 2التساوي في َّ
أي قياس آخر.

المبحث الثاني :أركان الترجيح بين القياسين:

 – 2وجود قياسين أو أكثر.

 – 1وجود الفضل والمزية في أحدهما.
 – 1وجود المرجح ،وهو المجتهد.

 – 2تقوية احد الدليلين على اآلخر بإظهار وجود مزية أو فضل على اآلخر ،وهذا
عند تعذر الجمع بينهما.

المبحث الثالث :حكم العمل بالراجح من القياسين حال التعارض:

القوة ،فقد اختُلف في العمل
إن كان القياسان المتعارضان صحيحان ولهما نفس َّ

بالراجح منهما.
َّ

حيث قال فريق منهمَّ ،
أن الراجح والمرجوح بينهما من عمل العقل ،وليس في

مزية ألحدهما على
أحدهما نص ،إذ لو كان في أحدهما نص لنتقض التعارض ،ول َّ

اآلخر باستناد أحدهما على إجماع أو فتوى لصحابي ،فقالوا :ل يكون الراجح بينهما

إل بعمل العقل ،فهذا يراه راجا وهذا يراه مرجوحا والترجيح لضده ،وعلى هذا قالوا
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َّ
حجة في العمل ،وعلى هذا فيجب عليه أن يختار بينهما في
بأن كال القياسين َّ

الواقعة ،أو أن يسقطهما ،ويبحث عن دليل آخر ،وهذا رأي يُحسب له حساب وهو

من آراء الحنفيَّة.
وأما غيرهم فقال :أنَّه ل يجوز اعتدال قياسان مختلفان في المسألة الواحدة ،فواحد
َّ

يوجب واآلخر يحظر ،بل لبد من وجود مزيَّة بينهما ،فإذا ظهرت للمجتهد صار إليها
لزاما ،وإن خفيت عليه وجب أن يجتهد في طلبها ويتوقَّف إلى أن يتبيَّن له الصحيح.

وهذا هو الصحيح ،ألنَّنا لو قلنا بالقول األول بأن يختار بينهما ،فاألمر فيه إيجاب

وحضر ،ول يكون األمر فيه بالخيرة أبدا ،ولو كان الخالف بين الحسن واألحسن،

وأما قولهم بإسقاط كال القياسيين
لقلنا ل إشكال في ذلك ،فما خرجنا عن الحسنَّ ،

والبحث عن دليل آخر ،فهو أحسن من الختيار بين القياسين ،فعلى األقل في
السقاط والبحث عن غيره َّ
فإن المجتهد أراد البناء على اليقين أو الظن الراجح.

ولكن مع هذا َّ
فإن الرأي الثاني هو األحسن ،فلو قلنا بقول األحناف بأن يسقط كال
القياسين ويبذل الجهد في استنباط دليل جديد ،فلماذا ل يبذل هذا الوسع والجهد

في البحث عن مزيَّة بين القياسين ترجح أحدهما عن اآلخر ،فالقطعي في المسألة َّ
أن
وأما الدليل الخاري الذي يريد أن يبحث
بين القياسين المتعارضين صحيح وباطلَّ ،
عنه بعد اسقاط القياسين فهو معدوم أصال ،فكيف نترك ما بأيدينا وهو القطع َّ
بأن

ثم حتى وإن بحثنا عن معدوم ،فلن يكون
أحد القياسين صحيح ،ونبحث عن معدومَّ ،

رأيا واحدا ،بل ستكون آراء كثيرة وجب فيها السبر والتقسيم ،ويمكن أن يبقى رأيان
أحدها يفيد الحظر واآلخر يفيد اإلباحة ،فنعود بهذا من حيث بدأنا.

وعلى هذا فالرأي الثاني هو الصواب ،فيبذل المجتهد الوسع في إظهار مزيَّة يتمتع
بها أحد القياسين فيرجح بها.
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مسألة :أسباب تعارض األقيسة:

يرجع السبب في تعارض األقيسة إلى الختالف في بيان العلَّة من جالء وخفاء ،أو
في دليل العلَّة ،أو إلى الختالف في دليل حكم األصل المقيس عليه ،أو في

الختالف في وضع الفرع مع أحد األصلين.
المبحث الرابع :وجوه الترجيح(:)2

المسألة األولى :الترجيح بحسب نوع القياس ومرتبته:

 – 2يقدم القياس القطعي على الظني.

أ  -الترجيح بين األقيسة القطعية:
َّ
يقدم قياس األولى القطعي ،على القياس المساوي القطعي.

 والقياس األولىَّ :إما أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به قطعا ،كضربالوالدين على التأفيه ،أو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به ظنًّا ،كقولهم
بوجوب الكفارة في القتل العمد قياسا أولى على القتل الخطأ.

وفي هذا أيضا يقدم القياس األولى القطعي على الظني.

 -والقياس المساوي :إما أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق قطعا ،مثل قياس

قوم عليه( ،)1فقيست
األمة على العبد في العتق ،من قوله :من اعتق شركا له في عبد َّ
األمة على العبد ،مع َّ
أن صريح الحديث العموم ول يحتاج قياسا ،فهذا قياس مساوي
قطعي ،وكذلك قياس الصبية على الصبي في األمر بالصالة وغيره.

أو يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق ظنًّا ،مثل قولهم :أنه إذا عتق عضوا من
المملوك فقد أعتق المملوك ،وهذا ما ذهب إليه بعض المجتهدين ،وهو تسوية
--------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2تعارض األقيسة  ،29للدكتور علي جمعة .بتصرف.
( )1أخرجه مسلم .2302/2
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البعض المعيَّن بالبعض الشائع ،ولكن هذا ظني ل قطعي.

فيقدم كذلك المساوي القطعي ،على المساوي الظني.

ب – الترجيح بين األقيسة الظنيَّة:
يقدم َّ
َّ
يقدم القياس األولى الظني ،على القياس المساوي الظني.
وقد سبق التمثيل للقياس األولى الظني ،والمساوي الظني.

ويقدم إمام الحرمين القياس الذي بمعنى األصل (القياس األولى والمساوي) على
جميع أنواع األقيسة األخرى في حال التعارض.

وأما في ما بين القياس بمعنى األصل فقد فصلنا شيأ منه في الباب.
َّ

وقد قال إمام الحرمين :ول َّ
شك في تقديم مراتب العلوم على درجات الظنون(.)2
كما يذكر إمام الحرمين أربعة أنواع من القياس ويرتب بينها ،بحيث أنَّه متى تعارض
قياسان من نوعين منها رجح األعلى مرتبة على األدنى:

 – 2يرجح القياس الذي في معنى األصل (القياس األولى والمساوي) على ما دونه.
ثم يُرجح ما يطرد وينعكس من قياس المعنى.
َّ – 1
ثم يرجح قياس الدللة.
َّ – 1

 – 2وآخرها يأتي قياس الشبه في أدنى مراتب القياس(.)1
كما يجب أن يعلم َّ
أن كل نوع من هذه األقيسة له أنواع:
فيقدم القطع على الظن منها.

ثم ما له قرينه على ما ليس له قرينة ،إذا ما اعترض نوع القياس نفسه في ما بينه ،فإن
َّ
لم يكن كذلك فالترجيح على ما رتبه إمام الحرمين.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2البرهان .011/1
( )1السابق.
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وهذه األقيسة السابق ذكرها وترجيحها فإنَّه يمكن ُّ
حده ولكن القياس بالمعنى أي
بالجتهاد في إضهار العلَّة أو الوصف أو الشبه ،فيقرر إمام الحرمين أنها على مراتب

ل يضبطها ظابطَّ ،
ألن مسالك الظنون ل يتأتى حصرها ،فإذا وجنا أصال استنبطنا منه
معنى مناسبا للحكم ،فيكفي فيه َّأل يناقضه أصل من أصول الشريعة ويكفي في
الضبط فيه إسناده إلى أصل متَّفق الحكم ،والمرجع في ذلك أنَّنا نجد أصحاب

رسول اهلل ﷺ مسترسلين في استنباط المصالح من أصول الشريعة من غير توق ِع
وقوف عند بعضها(.)2
كما يُقدم القياس الجلي على القياس الخفي.

المسألة الثانية :الترجيح بحسب دليل حكم األصل:

وهو على أقسام:

 – 2يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني.

يقدم النَّص أم اإلجماع ،فقالوا يقدم اإلجماعَّ ،
واختلفوا في دليل األصل أيها َّ
ألن

دللة النص دللة لفضيَّة تحتمل التخصيص والتأويل ،واإلجماع ل يقبلها ،وعارض
الرازي هذا القول ،وقال ... :ألنَّا حيث أثبتنا اإلجماع إنَّما أثبتناه بالدللة اللفظية،

والفرع كيف يكون أقوى حال من األصل(.)1

وبه قال إمام الحرمين :ويحتمال تقدم الثابت بالنص على اإلجماع؛ َّ
ألن اإلجماع فرع
من النص ،لكونه المثبت له ،والفرع ل يكون أقوى من النص(.)1

وبه قال البيضاوي في المنهاج ،وخالف ابن السبكي ورجح تقدم اإلجماع على

النص(.)2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2البرهان .011/1

( )1المحصول .921/1/1

( )1إرشاد الفحول .201/1

( )2اإلبهاج مع شرح اإلسنوي .290/1
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مثال :لعان األخرس :إذا صح من الناطق صح من األخرس كاليمين؛ فإنَّه أرجح من
القياس على الشهادةَّ ،
ألن اليمين تصح من األخرس إجماعا ،فشهادة األخرس ظنيَّة،

فكيف يشهد األخرس على كالم سمعه؟ وعليه فقياس لعان األخرس على يمينه أصح
وأما جواز شهادته ففيه خالف بين الفقهاء(.)2
ألنَّه باإلجماع ،واإلجماع قطعيَّ ،
 – 1يقدم القياس الخاص بالمسألة المبحوثة ،على القياس العام اللذي تشهد له

القواعد(.)1

مثال :ل تتحمل العاقلة قيمة العبد على الجاني ،ويعضد هذا سائر الغرامات.
ويعارضه قياس أخص :وهو أن الغالب على العبد اآلدميَّة ،بدليل الكفارة

والقصاص(.)1

فهنا تعارض قياسان حيث نتج من األول عدم تحمل العاقلة قيمة العبد إذا جنى عليه
حر من عائلتهم ،والقياس الثاني نتج عنه َّ
أن عاقلته تتحمل عنه الدية ،وهو أحل من
األول ،حيث َّ
أن األول اعتضد بسائر الغرامات ،والثاني اختص بخصائص العبد ،وأنه
أشبه بالحر من البهيمة ،فقدم األول ،وأصبح هو القول األظهر عند الشافعية لذلك

السبب(.)2

وخالف الغزالي هذا واستد بقول أبي حنيفة :ل يضرب القليل على العاقلة.
ول يزال الكالم يطول في هذا ول حاجة لنا بهَّ ،
فإن األصل في الجاني أن يدفع

لزم العاقلة الدفع لزوما .واهلل أعلم.
القيمة فإن لم يقدر َ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر شرح الكوكب المكنير.

( )1قاله القاضي فيما نقله عنه الغزالي في المنخول.
( )1للمزيد ينظر المنخول ص .221

( )2تعارض األقيسة عند األصوليين للدكتور علي جمعة .31
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خرجا من أصل غير
خرجا من أصل منصوص عليه ،إذا كان اآلخر ُم َّ
 – 1يقدم ما كان ُم َّ
منصوص عليه قاله ابن برهان(.)2

مثال :يطهر جلد ميتة ما ل يأكل لحمه بالدباغ ،قياسا على الميتة.
وهذا القياس منصوص عليه فهما وتأويال.
وعلى هذا فيكون قول المخالف :ل يطهر جلد ميتة ما ل يؤكل لحمه بالدباغ قياسا على
الكلب ،وعدم طهارة جلد الكلب غير منصوص عليها ،وعلى هذا يقدم األول على الثاني.
وبالطبع هذا مجرد مثلَّ ،
فإن طهارة جلد الميتة بالدباغ ليس مطلقا ،فقد كان النص على مأكول
َّبي ﷺ شاة ميتة
عنهما َ
قال :وج َد الن ُّ
رضي اهللُ َ
اللحم ل غيره والحدوث هو :ع ِن اب ِن عبَّاس َ
ِ
الص ِ
َّبي ﷺَّ :
قال:
انتفعتم
هال
بجلدها؟ قالُوا :إنَّ َها ميتةَ ،
دقةَ ،
من َّ
فقال الن ُّ
َ
ْ
أُ ْعطيَْت َها مولة لميمونةَ َ

أكلها(.)1
حرَم َ
إنَّ َما ُ

فمادام قد أبيح أكل لحمها مذكراة ،جاز النتفاع بجلدها وهي ميتة حتف أنفها ،وأكد المعنى
أكلها" أي :حرم أكلها وهي ميتة واألصل فيها الحل
حرَم َ
صلى اهلل عليه وسلم بقوله :إنَّ َما " ُ

واإلباحة ،وجلدها تابع ألصلها ،وحتَّة إن ماتت الشاة مذكراة لم يكونوا يأكلون الجلد بل

ينتفعون به ،فالنتفاع بجلدها أصل وهي مذكاة ،فقاس عليه النبي الفرع وهي مستة حتف أنفها
المحرم األكل ل النتفاع ،ولم يدخل في هذا جلد غير مأكول اللحمَّ ،
فرأى َّ
ألن األصل
أن
َّ
فيه التحريم كلَّه.
وقيل تحريم النتفاع بجلد غير مأكول اللحم هو أيضا ليس على اطالقه ،فقيَّدوا المنكر

وأما ما عدا هذا فيُمكن تطهيره بالدباغ،
والنجس منها ،كجلد الخنزير والكلب والحمارَّ ،
استنادا على َّ
أن عدم النتفاع مرتبط بالنجاسة أو النكارة ،فما سواه مباح ،وهو رأي جيد.
ول يزال الكالم في باب الترجيح بين األقيسة طويال ،فمن أراد التوسع أنصح بكتاب :تعارض
األقيسة عند األصوليين للدكتور علي جمعة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2راجع البحر المحيط  ،262/9والوصول إلى األصول .112/1
( )1متفق ِ
عليه
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واختصارا فالقياس هو:

إلحاق فرع بأصل في الحكم ،لعلَّة جامعة بينهما ،أو شبه.

وأركانه هي :أصل وحكم وفرع وعلَّة.
وأقسامة باختصار:

قياس الطرد:

هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة األصل فيه.
ويشمل قياس العلَّة :أي :ما كانت العلةُ فيه مقتضية للحكم ،بمعنى :أنه ل يحسن
تخلف الحكم عنها ،بأن تُوجد هي في الفرع ،ول يوجد الحكم فيه ،فهذا يكون

حينتائذ ممنوعا.

وقياس الدللة :وهو اتفاق المقيس والمقيس عليه في العلة.

وقياس الشبه :وهو وقوع التشابُه في األصل ،أو بين األصلَي ِن ،إذ نرى أَن نقيس على
هذا األصل أم على اآلخر؟ وإلحاقه بأكثر شبها.

وقياس العلة والدلة والشبهَّ :إما خفيَّة أو جليَّة ،أو مؤثر أو غير مؤثر ،أو مالئم أو
غير مالئم.

وهي َّإما أن تكون قياسا أولى ،أو مساوي ،أو أدنى.

وقياس العكس:

وهو :إثبات نقيض حكم األصل للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل فيه.
وله كل أقسام قياس الطرد معكوسة لتأخذ حكم نقيضه.
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ونختم هذا الباب ب :
أنواع القياس التي يجوز ول يجوز منها في حق اهلل تعالى:
عموما كل أنواع القياس ل تجوز في حق اهلل تعالى َّإل نوع واحد وسيأتي ،وأشدها
منها:
 – 2قياس األدنى.
 – 1قياس المساوي:
ِ
ِ
لوجود العلَّ ِة.
باألصل
الفرع
قياس تمثيل :وهو إلحا ُق ِ
ُ -1

القياس ل يمكن أن يستعمل في حق ِ
ِ
قول
وهذا النَّوعُ من
جل وعال ي ُ
اهلل؛ ألن اهللََّ -
ُ ُ ََ
ِ ِِ
الس ِميع الْب ِ
ص ُير}[الشورى.]22 :
س َكمثْله َش ْيء َو ُه َو َّ ُ َ
عن نفسه { :لَْي َ
ِ
ِ
المناط َق ِة بالستدلل بالكلي على الجزئي
المعروف عن َد
الشمول :وهو
قياس
ُ
ُ -2
ِ
ِ
استواء
مبني على
بواسطة اندر ِ
اج ذلك الجزئي مع غي ِره َ
تحت هذا ال ُكلي ،وهذا ٌّ
ِ
ادها.
تحت الكلي
األفر ِاد
ُ
المندرجة َ
تتساوى فيها أفر ُ
بحيث تشملُها قاعدة كليَّة َ
ول ِ
ِ ِ
ِ
تحت قاعدة أو
استعمال هذا
يمك ُن
ُ
ِج مع غي ِره َ
القياس بالنسبة هلل؛ ألنه ل يَ ْن َدر ُ
اهلل وبين خ ِ
علوا كبيرا ،فال مساواةَ بين ِ
لقه.
تحت عموم ،تعالى اهللُ عما يقولون ًّ
َ
َ
َ
القياس الذي يجوز في حق اهلل تعالى:
قياس األَولَى ،وهذا النوع من األقيسة يستَ ْعمل في حق ِ
اهلل ،قال تعالىَ { :ولِلَّ ِه ال َْمثَ ُل
ُ ْ
ُ َُ
للمخلوق وأم َكن أن يت ِ
ِ
الخالق،
ف به
أي كمال
ْاألَ ْعلَى}[النحل ،]90 :فإذا أثبَْت نَا َّ
َّص َ
ُ
َ َ
ِ
المطلق
ح ويُثْ نَى عليه ،واهللُ له الحم ُد
ُ
ُ
فالخالق أ َْولَى به من المخلوق ،فالمخلو ُق يُ ْم َد ُ
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ِ
ِ
بالنسبة للمخلوقين ما
الكمالت
الوجوهِ .لكن هناك من
والكمال
ُ
ُ
المطلق من جمي ِع ُ
ِ
ل يم ِكن أن يت ِ
بالنسبة للمخلوق ،لكنه ليس كمال
الخالق؛ فالول ُد كمال
ف به
َّص َ
ُ
ُْ ُ
ِ
النص بنفيِه عن ِ
اهلل  ،كما في قوله تعالى{ :لَ ْم
بالنسبة لل ِه؛ ألن هذا نقص ،وقد جاءَ ُّ
يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد}[اإلخالص.]1 :
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الكتاب الثامن
{أصول الستدلل الستثنائيَّة}

بعد أتممنا بفضل اهلل تعالى أصول الستدلل األساسيَّة واألصول التابعة لألساسية ،نستفتح
اآلن في في أصول الستدلل الستثنائية ،وهي كالذي سبق ل يُرجع إليها َّإل إن لم يوجد
حكم في من سبقها.

األول
الباب َّ
{العرف}

الفصل األول :تعريف العرف:
العرف لغة :المعرفة والمعروف ،وهو الخير والرفق واإلحسان ،والمعروف ضد المنكر أيضا(.)2
وفي الصطالح :العرف :مرادف للعادة ،وعرفه الشيخ أبو سنة نقال عن "مستصفى النسفي"
بقوله :العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول(.)1
والعادة مأخوذة من المعاودة ،فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة

في النفوس والعقول ،متلقاة بالقبول من غير عالقة ول قرينة حتى صارت حقيقة عرفية(،)1

وفسر ذلك الشيخ أبو سنة فقال :يعني األمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته ،وتحقق في
قرارتها ،وألفته مستندا في ذلك إلى استحسان العقل ،ولم ينكره.
أصحاب الذوق السليم في الجماعة ،وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس وقبول الطباع له
بالستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة(.)2
والعرف مصدر لألحكام مجازا وليس حقيقة ،ألنه يرجع إليه عند التطبيق وفهم النص(.)3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المصباح المنير 2 :ص  ،331القاموس المحيط 1 :ص .201

( )1انظر بحثا شامال ومستفيضا لحجية العرف في كتاب :العرف والعادة ،للشيخ أحمد أبو سنة :ص .10 ،1
( )1رسائل ابن عابدين 1 :ص  ،222ط محمد هاشم الكتبي  2113ه .

( )2العرف والعادة :الشيخ أحمد أبو سنة :ص  ،1أثر األدلة المختلف فيها :ص  ،121وقال الزرقا :هو عادة جمهور

قوم في قول أو فعل.

( )3الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي .199/2
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الفصل الثاني :أنواع العرف:
أنواع العرف من حيث الستعمال:
 – 2العرف القولي :وهو التعارف بين الناس على إطالق لفظ على معنى معين بحيث ل يتبادر
إلى الذهن عند سماعه غيره( ،)2كالعرف بإطالق لفظ اللحم على الحيوان وعدم إطالقه على
السمك والطير.

 – 1العرف العملي :وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين كأكل لحم الضان في بلد،
أو لحم البقر أو لحم الجاموس في بلد آخر ،والعرف العملي في بيع التعاطي ،والعرف في
تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.
أنواع العرف من حيث العموم والخصوص:
 – 2عرف عام :هو الذي يتفق عليه الناس في كل البالد أو معظمها ،كالتعارف على بيع
الستصناع(.)1
 – 1عرف خاص :هو العادة التي تكون لفرد أو طائفة معينة أو بلد معين ،كعادة شخص في
أكله وتصرفاته ،وتعارف التجار على تسجيل المبيعات في دفتر خاص ،وتعارف منطقة على
تسجيل األثاث للزوجة أو للزوج وغير ذلك.
أنواع العرف من حيث الصحة والفساد:
عرف صحيح :هو ما لم يخالف الشرع ،ولم يكن فيه أذى للناس أوفساد ،ومن أمثلته :تحديد
قيمة المهر ،فهو يرجع به إلى عرف أهل الزوجة ومنطقتها في ما اعتادوا عليه في تحديد

المهر.
عرف فاسد :وهو كل ما خالف الشريعة ،من أمثلة ذلك :الفائض في القروض ،فهو ربا ،وهو
فاسد ل يُعمل به ،ألنَّه مخالف للشرع.
يتم الزواج،
وكذلك :لو خطب رجل امرأة وكان في عرف بلدة الزوجة شرط الذبح للولي كي َّ
فهو عرف فاسد ،ول يُ ُّ
عتد به ول يكون شرطا ،ألنَّه كفر صريح وهو الذبح لغير اهلل تعالى.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2تنقيح الفصول إلى علم األصول في مقدمة الذخيرة للقرافي :ص  ،221أثر األدلة فيها :ص .129

( )1الستصناع في اصطالح الفقهاء :أن يطلب إنسان من آخر شيتائا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ،

بمواد من عند الصانع  ،مقابل عوض مالي.
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الفصل الثالث :شروط العرف:
وعلى ما سبق فإنَّه يجب وضع شروط على العرف كي يتقيد بها الناس ،ول ينحرفوا
عن الصواب ،وهي على ما يلي:

 – 2أل يخالف العرف الشرع.
َّ – 1أل يضيق العرف على النَّاس ولو كان محلَّال ،كأهل منطقة تعارفوا على َّ
أن حفل
الزواج يبقى شهرا ،فهذا فيه حرج وتضييق على الزوج.
 – 1أن يكون العرف مطَّردا أي غالبا على أهل العرف ،فإن اختُلف فيه لم يُ َّ
عتد به.

 – 2إن العرف في العقود وجب أن يتَّفق عليه المتعاقدان ،فإن اختلفا فيه لم يُعتد
به.
فوائد:

القوة ما يمنع الخروج عليه في ما
العرف ليس ًّ
نصا شرعيًّا ،وعلى هذا فهو ليس له من َّ

يوافق الشرع.

يتم تطبيقه على وفقه من األحكام يختلف
العؤف يتغيَّر عبر األماكن واألزمان ،وما ُّ

باختالفه ،وكثير من فتاوي الفقهاء بُنيت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه ،والبالد

التي عاشوا بها ،فال يجوز حمل أحكام صادرة من أعراف قوم على قوم آخرين لم
خاصة بذلك الزمان والمكان.
يُؤثر عندهم ذلك العرف ،فإنَّها تعتبر َّ
أن من يأكل في الشارع فهو مخروم العادالةَّ ،
من ذلك :عرف أهل الحديث َّ
وأن من
يتغوط في الخال غير مخروم العدالة ،فهذا الحكم غير معموم به اآلن ،بل
يتبول أو َّ
َّ

هو معموم بعكسه ،لختالف األعراف ،فالنَّاس تأكل في الشارع في هذا العصر ول

حرج في ذلك ،ولكن من يقضي حاجته في الخال يتقبح منه ،لتعارف الناس على
قضاء الحاجة في المراحيض ،وكذلك لتعف على عدم تقبيح األكل في الشارع.
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الفصل الرابع :مشرعية العمل بالعرف:

العرف مشروع العمل به بدليل الكتاب والسنة واإلجماع ،ولكن كما سبق وبينَّا َّ
أن العرف ليس
نصا شرعيًّا بحيث ل يجوز الخروج عليه ،كما أنَّه ليس من أصول الستدلل األصلية ،ول
ًّ
أصال من أصول الستدلل التابعة لألصليَّة ،بل هو أصل استثنائي يُرجع إليه عند فقد الدليل
في الكتاب والسنة وسنة الخليفة الراشد واإلجماع وفتوى الصحابة والتابعين والقياس ،فإن

دم كل هذا يُرجع للعرف ،ومن األدلة على جواز العمل به:
عُ َ
{خ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر ِ
مما ل
ف}[األعراف ،]266 :والعرف هو كل ما عرفته النفوس َّ
قوله تعالىْ ُ ْ ُ َ َ َ ُ :
تردُّه الشريعة(.)2

وقوله تعالى ﴿ :ولَه َّن ِمثْل الَّ ِذي َعلَي ِه َّن بِالْمعر ِ
وف ﴾[البقرة.]111 :
ْ
َُ
َ ُْ
ُ

فقد أحال اهلل تعالى هذا الحكم للعرف.
اشروه َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف ﴾[النساء.]26 :
وقوله تعالىَ ﴿ :و َع ُ ُ َ ْ ُ
كل َخصلة حسنة ترتضيها العقول ،وتطمتائن
قال اإلمام القرطبي :العُرف والمعروف والعارفةُّ :
إليها النفوس(.)1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارتُهُ
وقوله تعالىَ ﴿ :ل يُ َؤاخ ُذ ُك ُم اللَّهُ باللَّ ْغ ِو في أَيْ َمان ُك ْم َولَك ْن يُ َؤاخ ُذ ُك ْم ب َما َع َّق ْدتُ ُم ْاألَيْ َما َن فَ َك َّف َ
شرةِ م ِ
ين ِم ْن أ َْو َس ِط َما تُط ِْع ُمو َن أ َْهلِي ُك ْم ﴾[المائدة.]16 :
إِط َْع ُ
ساك َ
ام َع َ َ َ َ
فينظر في مقدار الطعام إلى األعراف السائدة والعوائد المتبعة.
ِ
يكفيك
كذلك قول النبي ﷺ لهند بنت عتبة لما شكت أبا سفيان قلَّة نفقتهُ " :خ ِذي ما
ِ
بالمعروف"(.)1
شرعي(.)2
قال النووي :يؤخذ من هذا الحديث اعتماد العرف في األمور التي ليس فيها تحديد
ٌّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر :تفسير ابن عطيَّة .262/1
( )1تفسير القرطبي .129/0

( )1متفق عليه :البخاري  ،3192ومسلم .21/1
( )2شرح مسلم للنووي .21/1
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وأما من حيث العقل :فنالحظ أن العرف له سلطان كبير على النفس ،ويتمتع
َّ
بالحترام العظيم في القبول ،وهو طبيعة ثانية للناس ،يرضون به بسهولة ،ويحقق
مصالحهم ومنافعهم ،والشريعة جاءت لتحقيق المصالح ،فيكون العرف الصحيح
مصدرا ودليال وأصال من أصول الستنباط(.)1
كذلك اعتماد رسول اهلل ﷺ على عرف أهل المدينة في الكيل ،فعن ابن عمر ،قال:
قال رسول اهلل ﷺ" :الوز ُن :وز ُن أهل مكةِ ،
مكيال أهل المدينة"(.)1
والمكيال:
ُ
الكيل ،وأهل مكة كانوا أهل نتاج،
الرسول ﷺ عادة أهل المدينة؛ ألن عادتَهم
فاعتبر
ُ
ُ
فاعتبر عادتهم في الوزن.

ومن العلماء من يرى َّ
أن العرف ليس أصال من أصول الستدلللَّ ،إل إذا أرشد
الشارع لعتباره ،وهذا الكالم مفروغ منه فقد أرشد الشارع بقول{ :وأْمر بِالْعر ِ
ف}،
َ ُْ ُْ
وحوصر العرف بشروط أهل العلم فكان بذلك أهال ليكون أصال يُرجع إليه في عدم

وجود دليل في ما سبق من المصادر.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )1الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي .191
( )1رواه أبو داود .21 – 21/3
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قواعد مستبطة من العرف:

 – 2العادة َّ
محكمة(.)2

أي :أن العادة تجعل َح َكما إلثبات ُحكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم

المراد إثباته ،فإذا ورد النص عمل بموجبه ،ول يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ ألنه

ليس للعادة حق تغيير النصوص ،والنص أقوى من العرف؛ ألن العرف قد يكون

مستندا على باطل.

قال ابن سند الماكي:

َّ * ....................
بالتقرِر(.)1
وحكم العادة ُّ
 – 1المعروف عرفا ،كالمشروط شرطا(.)1
 - 1التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(.)2

 - 2المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.

 - 3الثابت عرفا كالثابت نصا أو نطقا أو ذكرا.
 - 9الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

 - 0استعمال الناس حجة يجب العمل بها(.)3
 – 1المستقبح عرفا ُمستقبح شرعا.

 – 6المستحسن عرفا ُمستحسن شرعا.
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------

( )2شرح مجلة األحكام :م 19 :ص ،20 :األشباه للسيوطي ،16 :ابن النجيم ،61 :الوجيز ،121 :القواعد للندوي:

.161

( )1منظومة عثمان بن سند المالكي في القواعد الفقهية.

( )1شرح مجلة األحكام :م 21 :ص ،29 :األشباه للسيوطي ،61 :ابن النجيم ،66 :الوجيز ،132 :القواعد للندوي:

.93

( )2يُنظر :القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب األربعة للزحيلي.
( )3السابق.
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أمثلة على العرف الصحيح:
لما قُرئت
ثم َّ
 – 2لو أوصى رجل قبل متوته بأرض من إرثه وقفا على طالب العلمَّ ،

الوصيَّة لم يُعرف ما المقصود بأهل العلم ،هل هم طالب العلم الشرعي ،أم غيرهم؟
فيُرجع في ذلك إلى العرف ،فإن كان في عرفهم َّ
أن المقصود بطالب العلم هو طالب
العلم الشرعي فاألرض لهم ،وإن كان المقصود طالب علم الجبر أو الطب فهو لهم.
أو إن كان عرفهم في الوصايا معروفا عندم بأنَّهم يوصون لطالب العلم الشرعي فهو

لهم ،أو أنَّهم يوصون لطالب علم الجبر أو الطب فهو لهم.

 – 1لو جديث واستأجر رجل دارا ،ولم يكتبوا عقدا ولم يتفقوا في أجرة الدار،

وصار الخالف في ذلك ،فيُرجع حينها إلى العرف ،أي :في عادة أهل المنطقة بكم
كانوا يأجرون َّ
الدار.

ثم بعد َّ
مدة ادَّعى بأنَّه عارية أي أعاره إياه ،ول بينة
 – 1لو َّ
جهز رجل ابنته للزواحَّ ،
له ول لبنته ،فيُرجه فيه إلى العرف ،فإن كان في عرفهم َّ
أن األب يدفع ذلك ملكا ل
عارية لم يُقبل قوله ،وإن كان في عرفهم َّ
أن األب يدفع ذلك عارية فله ما دفع.

 – 2وكذلك من األمور التي لم يحكم فيها الشرع وتركا للعرف ،هو مهر الزوجة،

فحكمه للعرف ،فإن اختلفوا في قيمة المهرُ ،يرجع في ذلك إلى عرف الزوجة فيُدفع
لها ما كان يُدفع في عرفهم.
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الباب الثاني
الفصل األول :تعريف الستصحاب:

{الستصحاب}

الستصحاب لغة :طلب الصحبة ،وهي المالزمة( ،)2وكل شي لزم شيأ فقد استصحبه.
واستصحبت الحال :إذا تمسكت بما كان ثابتا ،كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير
مفارقة(.)1
أي :طلب المصاحبة ،والستمرار فيها.

وم َدلِيل َعلَى
الستصحاب اصطالحا :استدامة إثبات ما كان ثابتا ،أو نفي ما كان منفيًّا َحتَّى يَ ُق َ
الحالَ ِة(.)1
تَ غْيِي ِر َ

وعلى هذا فالستصحاب هوَّ :إما استدامة أمر نفي ،أو استدامة أمر إثبات.
الدلِ ِ
الدلِ ِ
الح ْك ِم ،أ َْو بَ َق ِاء َما ُه َو ثَابِت بِ َّ
الستِ ْد َل ُل بِ َع َدِم َّ
يل(.)2
وهو أيضاْ :
يل َعلَى نَ ْف ِي ُ
ووجه تسميته استصحابا :أن المجتهد يستصحب الحكم األول حتى يرد ما يدل على ارتفاعه.

مثال ذلك :إذا توضأ ثم شك في وجود ما ينقض الوضوء؛ فإنه يستصحب الحكم السابق،

وهو كونه طاهرا حتى يثبت خالفه ،فكونه طاهرا أصال هذا يقين ،وكونه َّ
شك في كونه انتتقض
األول وهو الطهارة.
وضوءه هذا شك ،واليقين ل يزول بالشك ،فيستصحب حاله َّ

وعرفه اإلمام الغزالي بأنه :عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي ،وليس

ذلك راجعا إلى عدم العلم بالدليل ،بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ،أو مع ظن انتفاء
المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب(.)3
ويسمى ب  :استصحاب الحال ،واستصحاب األصل.
َّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر" :القاموس المحيط" (.)63/2

( )1ينظر :المصباح المنير ،ألحمد بن محمد بن علي الفيومي ،ص  ،٥٠٥القاموس المحيط .61/2
( )1يُنظر" :إعالم الموقعين" (.)116/2

( )2تخريج الفروع على األصول» للزنجاني (.)٢٨١
( )3انظر :المستصفي .٢١ /٠٨٥ : ٠٧٠
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الفصل الثاني :شروط العمل بالستصحاب:
يشترط لصحة العمل بالستصحاب البحث الجاد عن الدليل المغير والناقل ،كالبحث عن
دليل صالة سادسة واجبة على المسلم ،ثم القطع أو الظن بعدمه وانتفائه ،حينها يُستصحب
األصل ،وهو عدم وجوب أي صالة زائدة عن الصلواة الخمس ،استصحابا للحكم
األصلي(.)2
وبناء على ذلك :فالعمل بالستصحاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا ،وذلك على النحو
اآلتي:
 - 2يكون العمل بالستصحاب قطعيا :إذا قطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير ،كنفي وجوب
صالة سادسة.
 - 1يكون العمل بالستصحاب ظنيا :إذا ظن انتفاء الدليل الناقل.

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا علم أو ظن ثبوته ترجح العمل به على العمل بالستصحاب،
وهذا ظاهر حالة الصحابة رضي اهلل عنهمَّ ،
ألن معظم أدلَّة األحكام ظنيَّة ،وعلى هذا يسقط مع
وجودها الستصحاب.

وذلك مثل أخذ الصحابة رضي اهلل عنهم بعموم نهيه ﷺ عن لبس الحرير ،وكان ابن الزبير
يحرمه على الرجال والنساء ،والعمل بهذا النهي راجح على ترك األخذ بالستصحاب النافي
للتحريم ،وقد عمل الصحابة رضي اهلل عنهم بالراجح؛ فأخذوا النهي وتركوا الستصحاب(.)1
وعلى هذا :فترك العمل بالستصحاب قد يكون قطعيا ،وقد يكون ظنيا؛ وذلك على النحو
اآلتي:
 - 1يكون ترك العمل بالستصحاب قطعيا إذا قطع بثبوت الدليل الناقل والمغير ،كوجوب
قطعي ،فال استصحاب يُخرجه من وجوبه.
صيام رمضان ،ألنَّه وجوبه ٌّ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر" :روضة الناظر" ( ، )162 ،160/2و"مجموع الفتاوى" ( ، )299 ،293/16و"إعالم الموقعين" (121/2
( )1ينظر" :مجموع الفتاوى" (.)211 ،212/21
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 - 2يكون ترك العمل بالستصحاب ظنيا إذا ظن ثبوت الدليل الناقل.
وبما سبق يتبيَّن لنا أنَّه ل يمكن العمل بالستصحاب من جملة األربع حالت َّإل بحالة واحدة
وهي :إذا قطع بانتفاء الدليل.

وعليه ،فشرط العمل بالاستصحاب ،هو عدم وجود دليل مغاير ،من الكتاب ول من السنَّة ول
اإلجماع ول فتوى الصحابة ول علماء التابعين ول قياس.

كما يجب أن يُعلم:
أ  -أن الستصحاب آخر مدار الفتوى ،إذ ل يُلجأ إليه إل عند انتفاء جميع األدلة

من الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،وفتوى الصحابة والتابعين والقياس ،وغير ذلك مما
يصح الستدلل به.

فإذا انتفت هذه األدلة ولم توجد صح عند ذلك األخذ بالستصحاب ،ولذلك قال

"ابن تيمية" :فالستصحاب في كثير من المواضع من أضعف األدلة(.)2

ب  -أن الستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه ،وقد ل يوافقه دليل آخر

فيكون مستند الستصحاب حينتائذ انتفاء الدليل الناقل ،وهذا النتفاء قد يكون قطعيا
وقد يكون ظنيا ،فيكون الستصحاب كذلك(.)1

ج  -عند العمل بالستصحاب بناء على انتفاء الدليل الناقل ل بد من الحذر من
تحميل الستصحاب فوق ما يستحقه.

وذلك بتوسعة العمل بالستصحاب مع وجود النص ،فإن كثيرا ممن توسعوا في

الستصحاب فهموا من النص حكما أثبتوه ،ولم يبالوا بما وراءه من إشارة وإيماء

وإلحاق ،وحيث لم يفهموا منه نفوه وحملوا الستصحاب وجزموا بموجبه لعدم

وعدم العلم ليس علما بالعدم ،وهذا يتأتى غالبا من نفاة القياس(.)1
علمهم بالناقلُ ،
----------------------------------------------- ----------------------------------------------

(" )2مجموع الفتاوى" ( . )221/21وانظر.)29 ،23/11( :
( )1ينظر المصدر السابق (.)211 ،212/21

( )1ينظر" :مجموع الفتاوى" ( ، )29/11و"إعالم الموقعين" (.)116 – 110/2
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الفصل الثالث :حجية الستصحاب:
اختلف األصوليون في الحتجاج بالستصحاب على مذاهب ،نذكرها فيما يأتي:
المذهب األول :أنه حجة مطلقا ،أي سواء في النفي أم اإلثبات ،وإلى ذلك

ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وبعض الحنفية.

قال الفتوحي( )2في شرح الكوكب :وكون الستصحاب دليال هو الصحيح(.)1
وقال إمام الحرمين :وهو آخر متمسك الناظر(.)1

وجاء في تيسير التحرير( )2أنه حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية(.)3
المذهب الثاني :أن الستصحاب حجة للدفع ل لإلثبات أي :أنه يصلح ألن يدفع

به من ادعى تغير الحال ،إلبقاء األمر على ما كان ،وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله:
إن الستصحاب حجة للدفع ل للرفع ،أو أنه حجة للدفع ل لالستحقاق.

ومؤدى هذه العبارات واحد ،وهو أن استصحاب الحال صالح إلبقاء ما كان على

ما كان ،إحالة على عدم الدليل ،ل إلثبات أمر لم يكن.

وذلك كما في المفقود ،فاألصل ،وهو :بقاؤه حيا حتى يأتي دليل وفاته ،يصلح حجة
إلبقاء ما كان ،فال يورث ماله ،ول يصلح حجة إلثبات أمر لم يكن ،فال يرث من
أقاربه ،وإلى ذلك ذهب كثير من متأخري الحنفية(.)9
---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الفتوحي هو :محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير ،ب ابن النجار الفقيه

األصولي.

( )1شرح الكوكب المنير .201/2

 )1(/١ينظر :البرهان في أصول الفقه إلمام الحرمين :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف الجويني.٢٢٠٥ ،

( )2تيسير التحرير ألمير باد شاه  :محمد أمين بن محمود البخاري ص .200 – 209/2

( )3وانظر القول األول في :شرح تنقيح الفصول ،ص  ،٥٥٨وشرح الكوكب المنير  ،201/2والبرهان ،2213/1
المحصول .221/1

( )9ينظر  :كشف األسرار للبخاري  ،191/1تيسير التحرير  ،200/2اإلبهاج .202/1
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المذهب الثالث :أنه ليس بحجة أصال ،ل إلثبات أمر لم يكن ،ول لبقاء ما كان على
ما كان.

وإلى ذلك ذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين
البصري وبعض الشافعية كابن السمعاني.

قال الزركشي في البحر المحيط :وقد أنكر ابن السمعاني القول بالستصحاب
جملة ،وقال :إنه الصحيح من مذهبنا(.)2
األدلَّة:

أدلة من قال :بحجيَّة الستصحاب مطلقا:

استدل أصحاب المذهب األول ،بأدلة نذكرها منها:
الر ُج ُل الذي
الدليل األول :بالنص ،فعن عبد اهلل بن زيد أنَّه شكا إلى رسول اهلل ﷺ َّ
ِ
يُ َخيَّ ُل إلَْي ِه أنَّه يَ ِج ُد َّ
ف  -حتَّى
الص َالةِ؟ فَ َ
ص ِر ْ
الش ْيءَ في َّ
قال :ل يَ ْن َفت ْل ْ -أو ل يَ ْن َ
ص ْوتا ْأو يَ ِج َد ِريحا(.)1
يَ ْسمع َ
وجه الستدلل :أنه حكم باستدامة الوضوء عند الشتباه ،وهذا عين الستصحاب.
الدليل الثاني :أن العلم بتحقق أمر في الحال ،يقتضي ظن بقائه في الستقبال،

والعمل بالظن واجب ،ول معنى لكون الستصحاب حجة إل ذلك(.)1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :البحر المحيط  ،11/9وكشف األسرار  ،919/1وتيسير التحرير .200/2
( )1رواه البخاري .210

( )1ينظر المحصول  ،221/1واألحاكام في أصول األحكام لآلمدي  ،210/2بيان المختصر  ،192/1شرح العضد
 ،113/1اإلبهاج .202/1
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الدليل الثالث :أن استصحاب الحال من لوازم بعثة الرسل عليهم الصالة
والسالم وبعثة الرسل حق ،فالزمها يجب أن يكون حقا.
أما أن استصحاب الحال من لوازم البعثة ،فألن الرسالة ل تثبت إل بعد ظهور
المعجز ،وهو األمر الخارق للعادة ،والعادة هي :اطراد وقوع الشيء دائما ،أو في وقت دون
وقت.
َّر
وعبروا على ذلك :بدوران الشمس والنجوم في أفالكها ،كما قال سبحانه وتعالىَ :
{و َسخ َ
لَ ُك ُم َّ
س َوالْ َق َم َر َدائِبَ ْي ِن}[إبراهيم.]11 :
الش ْم َ
وطلوع الشمس من مشرقها وغروبها من مغربها ،هو عادة مطَّردة ،وهذه العوائد ل تنخرق َّإل
حجة اإلنبياء َّ
دل ذلك على َّ
ولما رأينا َّ
أن استصحاب
أن انخراق العوائد هو َّ
بالمعجزاتَّ ،

حجة ،ألنَّنا عهدنا باطراد العادة َّ
أن األصل في طلوع الشمس من المشرق ،واألصل بقاء
الحال َّ
ذلك على ما كان ،فهي في سائر األيام الحالية والمستقبلية تطلع من المشرق ونجم بذلك

يقينا ،فإذا امتنع طلوعها من المشرق عقب دعوى النبي ،حكمنا بكونه معجزة ،خارقة للعادة،
فلو لم يكن األصل بقاء ما كان على ما كان لما كان إخبار النبي َّ
بأن الشمس ستطلع من
المغرب معجزة ،لجواز تغير العادة(.)2
الدليل الرابع :أن اإلجماع منعقد على أن اإلنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء ،ل تجوز
له الصالة ،ولو شك في بقائها مع تحقق أصل الطهارة جازت له الصالة ،فلو لم يكن األصل
في كل متحقق دوامه ،للزم إما جواز الصالة في الصورة األولى ،أو عدم الجواز في الصورة
الثانية ،وهو بهذا مخالف للعقل والشرع في الصورة األولى ،كون اإلنسان يصلي وهو شاك في
أصل وضوءه ،وهو مخالف لإلجماع في الصورة الثانية بحيث قرر اإلجماع َّ
أن اليقين ل يزال
بالشك ،فالطهارة أصل متحقق ،ل يزال بمجرد شك دوامها(.)1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

( )2للمزيد يُنظر شرح مختصر الروضة للطوفي  ،232 – 230/1والمحصول  ،292 – 291 /1والحاصل من

المحصول لألرموي  ،2029/1ونهاية الوصول في دراية األصول لصفي الدين الهندي  ،1609/1واإلبهاج ،202/1

ونهاية السول .191/2

( )1للمزيد ينظر األحكام لآلمدي .211/2
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الدليل السادس :أن القضاة درجوا على بناء أحكامهم على الستصحاب،
فيقضون اآلن بسند دل على مباشرةِ سبب من أسباب الملكية فيما مضى،

فيقضون بالملكية في الحال بناء على سند ملكية بتاريخ سابق ،ويقضون بالدين في
الحال بناء على شهادة شاهدين باستدانة سالفة.

وكذلك يقضون بالزوجية وبآثارها اآلن بناء على وثيقة دلت على عقد زواج فيما

مضى.

ول يقضون بثبوت دين في الذمة ،حتى يقوم الدليل على ذلك.
ول يقضون ببراءة ذمة مشغولة بدين فيما مضى حتى يقوم الدليل على براءتها.
أدلَّة من قالَّ :
حجة للدفع ل لإلثبات:
بإن الستصحاب َّ

األول :إن المثبت لحكم في الشرع ،ل يثبت بقاءه ،ألن حكمه اإلثبات،
الدليل َّ

والبقاء غير اإلثبات ،فال يثبت به البقاء.

وإذا كان الدليل ل يثبت بقاء الحكم ،فال يكون البقاء ثابتا بدليل ،بل بناء على
عدم العلم بالدليل المزيل مع احتمال وجوده فال يصلح حجة على الغير.

لكنه لما بذل جهده في طلب المزيل ولم يظفر به ،جاز له العمل به ،إذ ليس في

وسعه وراء ذلك ،إذ أنه يجوز له العمل بالتحري عند الشتباه(.)2

الدليل الثاني :الستصحاب يحصل به الظن الغالب بعد الجتهاد في طلب المزيل
وعدم الظفر به ،وإن لم ينهض هذا الظن إلى صحة الحتجاج به على الغير في

اإلثبات ،إذ أنه لم يقم دليل قطعي ول ظني على اعتباره ،لكن هذا الظن يكفي في
الدفع ،وبقاء ما كان على ما كان(.)1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :كشف األسرار للبخاري  ،999/1وأدلة التشريع المختلف الحتجاج بها .191 – 162
( )1ينظر كشف األسرار  ،190/1أدلة التشريع المختلف الحتجاج بها .161
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ومثلوا لذلك بالمفقود الذي غاب ،ول يدرى مكانه ،ول يعرف أحي هو أم
ميت؟ لنقطاع أخباره ،وكانت حياته معلومة عند غيابه ،وقبل فقده يقينا ،فتستصحب
حياته هذه التي كانت قائمة في الماضي ،تُستصحب إلى وقت الحاضر ،ويعتبر

استصحابا لهذه الحال أنه حي لغلبة الظن ببقائه ،ويكون استصحاب هذه الحال

حجة في إبقاء ما كان على ما كان ،للمحافظة على حقوقه التي كانت ثابتة له عند

فقده ،وصيانتها فقط ،فال يورث بادعاء أنه مفقود ،ول تطلق منه زوجته إذا طلبت
طالقها لغيبته وفقده ،إذ لم نقطع بموته ،مع الظن بالبقاء بل تحفظ له حقوقه في

أمواله ،كما تحفظ حقوقه الزوجية ،لالحتمال القوي في استمرار حياته ،إلى أن

يستبين أمره ،إما بالعلم اليقيني بموته حسا ،أو يحكم القضاء بأنه مات اعتبارا.

غير أنه ل يكتسب أثناء فقده حقا جديدا لم يكن ثابتا له من قبل ،فالستصحاب
عندهم ليس دليال جديدا مثبتا وإنما هو متمسك باألصل الذي كان ثابتا ولم يقم

دليل على تغييره ،فاقتصار أثره على الحقوق الثابتة يمنع عنها من يدعي زوالها
وانتقالها ول يتجاوز ذلك إلى إثبات حق جديد لم يكن ثابتا من قبل.

وهذا معنى قول متأخري الحنفية :إن الستصحاب حجة للدفع ل للرفع.
أدلة من قالَّ :
حجة أصال:
بأن الستصحاب ليس َّ

الدليل األول :أن التمسك بالستصحاب يقتضي التسوية بين الزمانين في الحكم،

فإن كان ذلك لجامع بينهما فهو القياس ،ول نزاع فيه ،فال يكون الستصحاب مدركا
آخر حينتائذ.

وإن لم يكن ذلك لجامع ،كان ذلك تسوية بين الزمانين في الحكم من غير دليل،

وهو ممتنع لكونه تحكما محضا ،وقو ٍ ل في الدين من غير دليل(.)2
---------------------------------------------------------------------------------------------

( )2نهاية الوصول .1690 – 1699/1
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الدليل الثاني :لو كان الستصحاب هو األصل في كل شيء ،لزم خالف األصل
في حدوث جميع الحوادث ضرورة أنَّها واقعة على خالف األصل ،ومخالفة األصل
خالف األصل لسيما إذا كان كثيرا غالبا(.)2

الدليل الثالث :لو كان الستصحاب حجة ،لوجب أن يكون مقدما على خبر

الواحد والقياس ،وكل مدرك ظني من مدارك الشرع ،ألنه يقيني ،واليقيني راجح على

الظني ،لكنه باطل باإلجماع ،فوجب أل يكون حجة(.)1
وأجيب على هذا الديل" بأنَّه باطل من كل الوجوه.

األول :أنَّه ل يستوجب كون لاستصحاب حجة أن يقدم على غيره.
الوجه َّ

الوجه الثاني :كيف يسوي عالم بين خبر الواحد والقياس ،فهم أبعد ما يكون عن

قوة خبر الواحد في الجزء الثاني من هذه الموسوعة.
بعضهما ،وقد بينا َّ

والوجه الثالث :أن صاحب هذا الدليل يرى أنض خبر الواحد ظني ،وهو مخالف

لمذهبنا ومذهب أهل الحديث واألصوليين من أهل الحديث ،وكنا قد بينَّا هذا في

الجزء الثاني.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2نهاية الوصول .1690

( )1يُنظر :نهاية الوصول .1690/1
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الترجيح بين المذاهب الثالثة:
الراجح عندي هو َّ
حجة عند انتفاء الدليل ،وأدلة ذلك كثرة منها
أن الستصحاب َّ
ُوحي إِلَي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
قوله تعالى ﴿ :قُل َل أ ِ
اعم يَط َْع ُمهُ إَِّل أَ ْن يَ ُكو َن
َج ُد فِي َما أ َ َّ ُ َ َ
ْ
َم ْيتَة ْأو َدما َم ْس ُفوحا أ َْو لَ ْح َم ِخ ْن ِزير﴾[األنعام ]223 :إلى آخر اآلية.
فهنا الشارع الحكيم بيَّن َّ
نص الشارع على
أن
احتج بعدم وجود دليل ،فإذا َّ
المحتج َّ
َّ
َّ
حرمه على
أن
بقي ما وراء ما َّ
َّ
المحرم هو لحم الخنزير والميتة والدم المسفوحَ ،
األصل ،وهو اإلباحة ،فال يحتاج المسلم في كل مأكول أن يبحث عن دليل في
حليته بل يستصحب األصل َّ
أن كل مأكول ل يضر هو حالل.
حجة مطلقا ،أم أنَّه حجة للدفع دون اإلثبات ففيه كالم:
لكن هل هو َّ

قبل كل شيء فلننظر فحوى هذا الفارق لنستطيع الحكم عليه بضرب مثل:

نضرب له مثال بالمفقود الذي غاب ،ول يدرى مكانه ،ول يعرف أحي هو أم

ميت؟ لنقطاع أخباره ،وكانت حياته معلومة عند غيابه وقبل فقده يقينا ،فتستصحب

حياته هذه التي كانت قائمة في الماضي ،تُستصحب إلى وقت الحاضر ،ويعتبر

استصحابا لهذه الحال أنه حي لغلبة الظن ببقائه ،ويكون استصحاب هذه الحال

حجة في إبقاء ما كان على ما كان ،للمحافظة على حقوقه التي كانت ثابتة له عند

فقده ،وصيانتها فقط ،فال يورث بادعاء أنه مفقود ،ول تطلق منه زوجته إذا طلبت
طالقها لغيبته وفقده ،إذ لم نقطع بموته ،مع الظن بالبقاء بل تحفظ له حقوقه في

أمواله ،كما تحفظ حقوقه الزوجية ،لالحتمال القوي في استمرار حياته ،إلى أن

يستبين أمره ،إما بالعلم اليقيني بموته حسا ،أو يحكم القضاء بأنه مات اعتبارا.

إلى هاهنا فالمذهبين متفقان.
غير أن من قال َّ
بأن الستصحاب حجة للدفع ل للرفع ،ل يكتسب الغائب عندهم

أثناء فقده حقا جديدا لم يكن ثابتا له من قبل ،فالستصحاب عندهم ليس دليال
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جديدا مثبتا وإنما هو متمسك باألصل الذي كان ثابتا ولم يقم دليل على تغييره،
فاقتصار أثره على الحقوق الثابتة يمنع عنها من يدعي زوالها وانتقالها ول يتجاوز

ذلك إلى إثبات حق جديد لم يكن ثابتا من قبل.
أن أباه مات وهو غائب ،فعلى رأيهم َّ
فلو َّ
أن الغائب الذي ل يُعلم حال حياته من
موته ل يرثَّ ،
ألن الستصحاب عندهم ل يعطي صاحبه حقا جديدا ،بل يُثبت له ما

سبق.

حجة في الدفع والرفع ،يرون َّ
وأما أصحاب مذهب َّ
أن هذا الغائب
أن الستصحاب َّ
َّ
لو مات أبوه وهو غائب َّ
كعامة الورثة،
فإن نصيب في اإلرث قائم ،ويُقسم له نصيبه َّ

ويبقى الحال على ما هو عليه ،حتَّى يأتي خبر يقين أنَّه مات ،فينظر حينها هل مات

قبل أبيه أو بعده ،ويسم لهم نصيبه على ما قرره أهل الفرائض.
فهب أنَّنا اتبعنا مذهب أن الستصحاب صالح للدفع دون الرفع ،ولم نعطه نصيبه من
الميراث ،وقسم على غيره وصرفت األموال ثم عاد الرجل ،فكيف يكون حال من

أكل له نصيبه؟
ثم تبيَّن أنَّه مات أو ميت ،فال
ولكن هب أنَّنا أعطيناه سهمه في الميراث حال غيابهَّ ،
قسم ذلك المناب على الورثة.
إشكال في الموضوع ،فيُ ُ
وعلى هذا فمذهب من قال َّ
يقيني،
أن الستصحاب حجة مطلق هو طريق حكيم ٌّ

فالحكم به أبعد ما يكون عن الحرام في حقوق الناس.
فأرجح َّ
حجة مطلقا ،ولكن في مقامه ول يُرجع إليه إل
أن الستصحاب َّ
وعلى هذا َّ
بعد انتفاء األدلَّة.
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الفصل الرابع :أنواع الستصحاب:
انواع الستصحاب :وقد اختلفوا فيها:

 -2استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء التي لم يرد دليل على تحريمها

ويسمى باإلباحة األصلية :ومعنى هذا أن المقرر عند جمهور األصوليين ،بعد ورود

الشرع :هو أن األصل في األشياء النافعة التى لم يرد فيها من الشرع حكم معين هو

اإلباحة ،كما أن األصل في األشياء الضارة هو الحرمة.
وقاعدة هذا األصل هي :األصل في األشياء اإلباحة(.)2

معنى القاعدة:

إن الخالق تبارك وتعالى خلق العالم لإلنسان ،فال يكون شيء منه حراما إل ما حرم

الشارع من كتاب أو سنَّة.
أدلَّة القاعدة:
قال تعالىُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فِي ْاألَ ْر ِ
ض َج ِميعا ﴾[البقرة.]16 :
ِ ِ
وقال تعالى ﴿ :قُل من ح َّرم ِزينَةَ اللَّ ِه الَّتِي أَ ْخر ِ ِ ِ ِ
ن الر ْز ِق ﴾[األعراف:
ْ َْ َ َ
ََ
ج لعبَاده َوالطَّيبَات م َ
.]11
ُوحي إِلَي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
وقال تعالى ﴿ :قُل َل أ ِ
اعم يَط َْع ُمهُ إَِّل أَ ْن يَ ُكو َن
َج ُد فِي َما أ َ َّ ُ َ َ
ْ
َم ْيتَة ﴾[األنعام.]223 :
فلم يجعل اهلل تعالى التحريم أصال ،بل جعل اإلباحة أصال.
وقال تعالى ﴿ :قُ ْل تَ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َح َّرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم ﴾[األنعام.]232 :

فبيَّن سبحانه وتعالى ما حرم ،فدل ذلك على إباحة ما عداه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2األشباه للسيوطي ،90 :ابن نجيم ،99 :الوجيز.
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ِ
وعن أبي الدرداء ،قال :قال رسول اهلل ﷺ" :ما َّ ِ
فهو
وما َّ
فهو حاللَ ،
َ
حرَم َ
أحل اهللُ في كتابه َ
سكت عنهُ فهو عافية ،فاقبلُوا من ِ
اهلل عافيتهُ؛ َّ
يكن نسيًّا)) ،ثم تال هذه
وما
َ
لم ْ
حرامَ ،
فإن اهللَ ْ
َ
َ
ك نَ ِسيًّا ﴾[مريم.)2("]92 :
اآليةَ ﴿ :وَما َكا َن َربُّ َ
 - 1استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ،واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ:

أما العموم فهو دليل عند القائلين به ،وأما النص دليل على دوام الحكم بشرط أن ل يرد نسخ.
وقد منع بعض العلماء تسمية هذا النوع استصحابا؛ ألن العمل به عمل بالنص ل بدليل
الستصحاب ،وخالف بعضهم في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.
 - 1استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه:
كالملك ،عند وجود سببه ،وهو العقد أو الوراثة ،أو غيرهما من أسباب الملك.
مثل الحكم بثبوت الزوجية بناء على عقد النكاح الصحيح من غير أن يطالب الزوج بدليل على
بقاء العقد؛ ألن األصل بقاؤه ما لم يرد دليل يغير ذلك األصل ،فلو ادعت الزوجة الطالق

فاألصل عدمه وعليها البينة.
 - 2استصحاب الوصف األصلي المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خالفُه:
شك في الح َد ِ
كاستصحاب الطهارة إذا َّ
صف مستصحب
ث حتى يثبت
ُ
الحدث ،فالطهارة َو ْ
َ
تستمر ثابتة حتى يقوم
إلباحة الصالة ،وحياة المفقود
الدليل على خالف ذلك ،والكفالةُ
ُّ
ُ
يستمر ثابتا حتى يُؤدي َّ
ابن القيم رحمه اهلل تعالى أنه
شرعي
وصف
ٌّ
ين أو يبرأَ منه ،وقد ذكر ُ
الد َ
ُ
خالف بين هذا النوع والذي قبله ،وإن تنازع الفقهاء في بعض أحكامه ،لتجاذب المسألة
ل
َ
أصلين متعارضين

 - 3استصحاب العدم األصلي المعلوم بالعقل في األحكام الشرعية ويسمى بالبراءة األصلية،
أو اإلباحة العقلية :أي :انتفاء األحكام السمعية في حقنا قبل ورود الشرع ،كالحكم ببراءة
الذمة من التكاليف الشرعية حتى يوجد دليل شرعي يدل على التكليف.

فالحكم بعدم فرضية صالة سادسة ،وبعدم وجوب صوم شعبان معلوم بالبراءة األصلية ،وكذا
الحكم ببراءة ذمته من الديون التي لم يقم دليل على تعلقها بها.
------------------------------------------------------ -------------------------------------------

( )2رواه البيهقي ،21 /20 :رقم الحديث.2600 :
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 - 9استصحاب حكم ثابت باإلجماع في محل الخالف بين العلماء:
مثاله :إجماع الفقهاء على صحة الصالة عند فقد الماء ،فإذا أتم المتيمم الصالة قبل رؤية
الماء صحت الصالة ،وأما إذا رأى الماء في أثناء الصالة فهل تبطل الصالة أم ل؟ قال
الشافعى ومالك ،ل تبطل الصالة ألن اإلجماع منعقد على صحتها قبل رؤية الماء ،فيستصحب
حال اإلجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة ،وقال أبو حنيفة وأحمد :تبطل
الصالة ول اعتبار باإلجماع على صحة الصالة قبل رؤية الماء ،فإن اإلجماع انعقد في حالة
العدم ل فى حالة الوجود.
ومن أراد إلحاق العدم بالوجود :فعليه البيان والدليل(.)2

حجة ،فإنَّه ل إجماع في حال الخالف ،فضال
وهذا النوع من الستصحاب فيه كالم ،ول أراه َّ
إجماع مع الخالف؛ َّ
اإلجماع ،فليس هناك
ضاد
الخالف يُ ُّ
ألن
على استصحابه ،وعلى هذا فال
َ
َ
َ

ما يستصحب؛ َّ
وألن الستصحاب يكون ألمر ثابت فيُستصحب ثبوتُه ،أو ُمنتف فيُستصحب
نفيُه ،فال يكون اإلجماع ُح َّجة في الموضوع الذي ل إجماع فيه( ،)1فضال عن ذلك َّ
فإن هذا
يصح له
الضرب من استصحاب محل الخالف يؤدي إلى تكافؤ األدلَّة ،إذ كلٌّ من المتنازعين ُّ
اإلجماع في محل النزاع على الوجه الذي يوافق مذهبه ،فقد ي ِ
ستد ُّل أح ُدهما
أن يستصحب
َ
َ
َ
على ِ
صحة صالة المتيمم قبل رؤية الماء باإلجماع ،ويستصحب هذه الحالةَ إلى ما بعد رؤية
ُّ
غيره على عدم
الماء أثناء الصالةَّ ،
ثم يُ َ
صح ُحها بهذا النوع من الستصحاب ،وقد يستدل ُ
ثم يستصحب هذه الحالة
صلَّى باإلجماعَّ ،
صحة صالة المتيمم عند رؤية الماء قبل الصالة إذا َ
إلى أثناء الصالة ،فيحكم على صالته بالبطالن بنفس هذا النوع من الستصحاب(.)1
-------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

( )2راجع البحر المحيط لبدر الشركشي  20/ 9وما بعدها طبعة وزارة األوقاف بالكويت طبعة أولى .2660

شرح الكوكب المنير لبن النجار الحنبلي تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد  201/ 2جامعة الملك عبد العزيز
بالسعودية .2610

الحاصل من المحصول لتاج الدين األرموى تحقيق عبد السالم أبو ناجى  2016/ 1منشورات جامعة ماريونس بنغازى

سنة 2662م.

(« )1المستصفى» للغزالي (.)٢١٧ /٢

(« )1روضة الناظر» لبن قدامة (« ،)٠٥١ /٢شرح الكوكب المنير» للفتوحي (.)٥٠٨ /٥
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استعمالت الستصحاب:
يدور الستصحاب غالبا على ثالثة أقسام:
القسم األول :التحريم :وعلَّتُه الضرر المطلق أو الغالب؛ قال تعالىَ ﴿ :ويُ َحرُم َعلَْي ِه ُم
ضرر ول ضرار"(.)2
ْخبَائِ َ
ال َ
ث﴾[األعراف ،]230 :وعن النبي ﷺ قال" :ل َ
فكل واقعة ل يوجد دليل خاص في بيان حكمها ،وثبت أن فيها ضررا مطلقا أو غالبا ،فهي
محرمة باستصحاب األصل الذي هو تحريم الضرر المطلق أو الغالب.
َّ
خاص يبين حكمها ،وثبت أنها تُ ِ
الضرر الجسيم بعقل
لحق
مثال" :المخدرات" ل يوجد دليل ٌّ
َ
ب أصل تحريم الضرر.
اإلنسان َّ
َ
وصحته وسلوكه وبيتائته؛ فيُ
ستصح ُ
النفع المطلق أو الغالب؛ قال
القسم الثاني :اإلباحةَّ :
ويسمى أيضا بالبراءة األصلية :وعلَّته ُ
تعالى في سورة البقرةُ ﴿ :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فِي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعا﴾[البقرة ،]16 :وقال عليه

"من استطاع منكم
الصالة والسالم في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم عن جابر بن عبداهللَ :
ْيفع ْل"(.)1
أن ينفع أخاه ،فل َ

مثاله :حكم مشاهدة القنوات اإلسالمية ،فال يوجد دليل خاص يُبين حكمها ،ويتبين أن فيها

نفعا غالبا؛ فيستصحب أصل إباحة الشيء النافع.
القسم الثالث :التوقُّف :وهو في العبادات والشرائع ،وعلَّته العدم األصلي؛ قال تعالى﴿ :أ َْم
لَ ُه ْم ُش َرَكاءُ َش َرعُوا لَ ُه ْم ِم َن الدي ِن َما لَ ْم يَأْ َذ ْن بِ ِه اللَّهُ﴾[الشورى ،]12 :وقال عليه الصالة والسالم
"من أحدث في أمرنا هذا ما
في الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنهاَ :
ليس فيه ،فهو ردٌّ"(.)1

خاصا على إباحتها أو على
دليل ًّ
مثاله :اجتماع الناس على صالة سادسة في المسجد؛ فال َ
ِ
خاص فيها،
تحريمها ،فيرجع إلى
استصحاب العدم األصلي؛ أي :ل تباح عبادة حتى يَ ِر َد دليل ٌّ

وقد اختلف األصوليُّون في الستصحاب؛ فمنهمَ :من يقول به ،ومنهمَ :من يردُّه إلى الستدلل
بالخاص أقوى من العام.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مرسل ،وروي موصول أخرجه البيهقي ( )22021والشافعي في ((األم)) ( ،)916/1ومالك في ((الموطأ))
(.)023/1

( )1رواه مسلم .1266

( )1أخرجه البخاري ( )1960واللفظ له ،ومسلم (.)2021
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أمثلة على الستصحاب:
 - 2لو ادعى شخص أن له دينا على آخر  ،ولم يقم دليال على إثباته  ،اعتبرت

ذمة المدعى عليه بريتائة من ذلك  ،ذلك ألن األصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل
على خالف ذلك.

 - 1لو اشتري كلبا( )2على أنه معلم على الصطياد ،ثم ادعى بعد شرائه أنه وجده

غير معلم ،تكون دعواه مقبولة ،ألن األصل في الحيوان عدم معرفة الصيد حتى

يدرب عليه ،فإذا حصل النزاع فيه ،استصحب األصل وهو عدم التعلم ،حتى يقوم

الدليل على ثبوته.

 – 1كذلك :لو تزوج رجل امرأة على أنها بكر ،ثم بعدما دخل بها ادعى أنَّه وجدها

ثيبا ،فهي إن لم تعترف ،فدعواه مردودة استصحابا لألصل ،حيث األصل ثبوت بكارة
الفتاة من وقت ولدتها ،فيبقى مستصحبا إلى حين الدخول بها ،أو تقوم بينَّة على

عدمها.

معلما ودليله ما رواه البخاري  1110عم أبي مسعود عقبة بن عمروَّ :
سول اللَّ ِه ﷺ
أن َر َ
( )2ل يجوز بيع الكلب ولو كان َّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نَ َهى عن ثَ َم ِن ال َكل ِْبَ ،وم ْه ِر البَغِيُ ،وحل َْو ِان ال َك ِاه ِن.
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قواعد قامت على الستصحاب:
بعدما تقررت حجية الستصحاب ،بنى أهل العلم عليه قواعد ،ومن هذه القواعد:
 – 2األصل في األشياء اإلباحة .وهي :اإلباحة األصلية.
 - 1ويندرج تحتها :األصل في العادات اإلباحة.
 – 1األصل براءة الذمة .وهي :البراءة األصلية.

 - 2ويندرج تحتها :األصل في العبادات التحريم.

 – 3اليقين ل يُزال بالشك .وهي :الوصف األصلي.

 – 9األصل في اإلنسان اإلسالم.
وغيرها...
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الباب الثالث
{سد الذرائع}

الفصل األول :تعريف الذريعة ،وسد الذرائع:
الذرائع لغة:

جمع ذريعة ،والذريعة في اللغة الوسيلة والطريق إلى الشيء ،والعرب تطلقها على

الحيوان الذي تألفه الناقة الشاردة ليكون وسيلة لضبطها ،وعلى الجمل الذي يستتر

به الصياد فيكون وسيلته لصطياد فريسته(.)2
واصطالحا:

تطلق الذريعة عند أغلب الفقهاء على الوسيلة المباحة في ذاتها لكنها تؤدي إلى

ممنوع ،وفي هذا يعرفها الباجي بأنها :المسألة التي ظاهرها اإلباحة ويتوصل بها إلى
فعل محظور(.)1

ويعرفها الشاطبي بأنها( :التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة(.)1

والسلف من الفقهاء على هذا اإلطالق؛ فاإلمام مالك يقول في الموطأ :من راطل

ذهبا أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو

من غيرها فال يأخذها فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا(.)2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2لسان العرب لبن منظور والزرقاني على مختصر خليل .61/3

( )1اإلشارات ألبي الوليد الباجي ،221 :والمقدمات الممهدات لبن رشد ص .312
( )1الموافقات  210 /2طبعة صبيح.

( )2الموطأ شرح السيوطي .9/ 92 :1
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هذا وبعض الفقهاء يستخدم مصطلح (الذريعة) بمعنى الوسيلة مطلقا سواء كانت
وسيلة للمصلحة أم للمفسدة وعلى هذا التجاه القرافي الذي يقول :اعلم أن الذريعة

كما يجب سدها يجب فتحها ،وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن

وسيلة المحرم محرمة فإن وسيلة الواجب واجبة إلخ) كما أنه يقابلها بالمقصد وهو

ما ينطوي على مصلحة أو مفسدة في ذاته(.)2

ولهذا فإنه حينما أتى للذريعة الممنوعة استخدام مصطلح (سد الذرائع)(.)1

والباجي في المنتقى يقول :وهو يعلل لفتوى اإلمام مالك؛ بأن من رأى هالل رمضان
وحده يجب عليه الصوم خالفا لمن رأى هالل شوال وحده فإنه ينبغي أل يفطر يقول

معلال ذلك :ووجه ما احتج به مالك رحمه اهلل أن ذلك ذريعة ألهل الفسق والبدع إلى
الفطر قبل الناس ويدعون رؤية الهالل إذا ظهر عليهم(.)1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الفروق للقرافي .11 /1
( )1الفروق للقرافي .11 /1

( )1المنتقى للباجي .16 /1
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معنى سد الذرائع:
يراد بسد الذرائع وهو المصطلح الذي يدور الحديث حوله:

الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا؛ ألن الفساد ممنوع،

وفي إطار ذلك فإن كل شيء مباح يمنع إذا أدى إلى محظور حسما لمادة الفساد
ودفعا لها(.)2

وفي هذا يقول ابن القيم :لما كانت المقاصد ل يتوصل إليها إل باألسباب والطرق

التي تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها فوسائل المحرمات والمعاصي في

كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعالى شيتائا وله طرق ووسائل تفضي إليه

فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ،ولو أباح

الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته

تعالى وعلمه وتأبى ذلك كل اإلباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا

منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق واألسباب والذرائع

الموصلة إليه لعد متناقضا ويحصل من جنده ورعيته ضد مقصوده ،وكذلك األطباء

إذا أرادوا حسم الدار منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ،وإل فسد
عليهم ما يرون إصالحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي أعلى درجات

الحكمة والمصلحة والكمال(.)1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الفروق للقرافي .11 /1

( )1إعالم الموقعين لبن القيم .226 /1
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الفرق بين الذريعة والسبب:
السبب يلتقي في معناه اللغوي مع الذريعة؛ ألن السبب في اللغة ما يوصل إلى الشيء
كالطريق ،ولهذا أطلق على الحبل ألنه يوصل إلى الماء ،كما في القرآن الكريم{ :فَ ْليَ ْم ُد ْد
ِ
الس َم ِاء}[الحج.]23 :
سبَب إِلَى َّ
بَ
أما في الصطالح :فإن السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه معرفا
لحكم شرعي(.)2
أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
وهو ينقسم إلى سبب يكون في مقدور المكلف كصيغ العقود والتصرفات واقتراف الجرائم،
وسبب ليس في مقدور المكلف كالقرابة سببا لإلرث ،واإلرث سببا للملك ،ودلوك الشمس
سببا لوجوب الصالة(.)1

والفرق بينهما في ضوء ذلك يأتي من جهة أن الذريعة ل تكون إل بفعل الفاعل وقصده أحيانا،
وعلى هذا فهي فعل دائما كما أنها فعل في مقدور المكلف ،أما السبب فهو أعم من أن
يكون فعال كدخول الوقت إليجاب الصالة مثال ،كما أنه إذا كان فعال قد يكون مقصودا في
ذاته بالتحريم كالقتل وشرب الخمر والزنا ،فهذه كلها أسباب لما يترتب عليها من مسببات
ولكنها ليست ذرائع بالمعنى المصطلح عليه للذرائع؛ ألنها محرمة لذاتها ،فضال عن أن
الذريعة كما سلف تنحصر في الفعل الذي هو في مقدور المكلف ،أما السبب فهو أعم من
ذلك حيث يشمل ما هو في مقدور المكلف وما ليس في مقدوره.
باإلضافة إلى ما سبق؛ فإن السبب يترتب عليه المسبب قصد الفاعل ذلك ولو لم يقصده بل
يترتب ولو قصد الفاعل عدم ترتبه ،وليست الذريعة كذلك فإنها في أغلب أحوالها مرتبطة
بقصد الفاعل إلى إحداث األثر المترتب على فعله.
----------------------------------------------------------------- --------------------------

( )2ينظر :شرح العضد على مختصر المنتهى لبن الحاجب  ،0 :1وإرشاد الفحول للشوكاني .90
( )1مباحث الحكم الشرعي واألدلة المتفق عليها لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي والكاتب ص .09
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الفصل الثاني :شروط وضوابط العمل بسد الذرائع:
أول :أن يكون الفعل المأذون فيه يفضي إلى مفسدة غالبا؛ فإن كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا
ل غالبا ،فإنه ل يمنع لذلك؛ بل هو باق على األصل ،ول حاجة إلى طلب دليل اإلباحة؛ ألن
اإلباحة أصل(.)2
ثانيا :أن تكون المفسدة المترتبة على فعل المأذون فيه مساوية لمصلحته أو زائدة عليها(.)1
فما كان كذلك فإنه يمنع؛ ألن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ،وتقليل المفاسد
وتعطيلها(.)1
ومن هذا الباب نهى اهلل سبحانه وتعالى عن سب آلهة الكفار بين ظهرانيهم ،مع ما في ذلك
من المصلحة؛ لكون ذلك سببا لوقوع مفسدة أعظم من تلك المصلحة؛ وهي سب اهلل
تعالى(.)2

أما إذا كانت المصلحة المترتبة على الفعل أكبر من المفسدة التي يفضي إليها؛ فإنه ل يمنع
تقديما للمصلحة الراجحة وعمال بها(.)3
ثالثا :ل يشترط في العمل بسد الذرائع قصد المكلف إلى المفسدة؛ بل يكفي كثرة قصد
ذلك في العادة؛ وذلك ألن القصد ل ينضبط في نفسه غالبا ،إذ إنه من األمور الباطنة التي

يصعب اعتبارها؛ فاعتبرت مظنة القصد ،ولو صح تخلفه(.)9
رابعا :ما منع ًّ
سدا للذريعة أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه( ،)0كنظر الخاطب والطبيب وغيرهما
إلى األجنبية ،فإنه يباح للحاجة إذا أمنت المفسدة(.)1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر :مجموع الفتاوى ( ،)111/16إعالم الموقعين ( ،)221/1الموافقات للشاطبي (.)126-121/1
( )1ينظر :الفروق للقرافي ( ،)11/1مجموع الفتاوى ( ،)111/11إعالم الموقعين (.)221/1
( )1ينظر :مجموع الفتاوى (.)112/10( ،)106-101/12

( )2ينظر :إعالم الموقعين ( ،)221/1الموافقات للشاطبي (.)100/2( ،)190/1

( )3ينظر :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ( ،)12مجموع الفتاوى ( ،)226/23روضة المحبين ص (.)206
( )9ينظر :إعالم الموقعين ( ،)221/1إغاثة اللهفان ( ،)109/2الموافقات للشاطبي (.)192/1
( )0ينظر :إعالم الموقعين ( ،)221/1روضة المحبين (.)221
( )1ينظر :مجموع الفتاوى (.)132/12( ،)226/23
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أنواع الذرائع:
للذرائع عند الفقهاء تقسيمان أساسيان يمكن رد التقسيمات الفرعية األخرى لهما.
أول هذين التقسيمين تقسيم ابن القيم ،والثاني تقسيم الشاطبي ،وسوف أعرض هذين
التقسيمين ثم أقارن بينهما.
أ  -تقسيم ابن القيم:
قسم ابن القيم الذرائع من أقوال وأفعال إلى أربعة أقسام:
 - 2ذريعة أو وسيلة موضوعة لإلفضاء إلى المفسدة كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة
السكر وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ،والزنى المفضي إلى اختالط األنساب.
 - 1ذريعة أو وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة كمن يعقد النكاح قاصدا
به التحليل أو يعقد البيع قاصدا به الربا.

 - 1ذريعة أو وسيلة موضوعة للمباح قصد به التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا،
ومفسدتها أرجح من مصلحتها وأمثلة هذا الصالة في أوقات النهي ،وسب آلهة المشركين،
وتزين المتوفى عنها زوجها في العدة.
 - 2وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها قد تفضي إليها إل أن
مصلحتها أرجح من مفسدتها ،وأمثلة هذا النظر إلى المخطوبة ،وكلمة الحق عند السلطان
الجائر(.)2
والقسم األول من األقسام األربعة عند ابن القيم ممنوع وتأتي درجات المنع منه وكراهيته
حسب ترقيه في درجات المفسدة ،والقسم األخير منها مباح وتأتي درجات إباحته حسب ترقيه
في درجات المصلحة(.)1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2إعالم الموقعين لبن القيم .210 :1

( )1إعالم الموقعين لبن القيم .212 :1
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يبقى بعد ذلك النظر إلى القسمين الباقيين وهما :الثاني وهو األمر المباح في أصله الذي قصد
به التوسل إلى المفسدة ،والثالث وهو األمر المباح قصد به التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية
إليها غالبا ،ومفسدتها أرجح من مصلحتها.
وأما الرابع
وأما األول فمحرم بالنصَّ ،
وهذان النوعان هما اللذان يُمنعان سدا للذريعة عندهَّ ،
فمباح بالنص مأجور صاحبه بالنص.

قسم الشاطبي الذرائع إلى األقسام التالية:

 - 2ما يكون من األفعال مؤديا إلى المفسدة قطعا في العادة ،ومثل له بحفر البتائر

خلف باب الدار أو في الظالم بحيث يقع الداخل فيه بال بد وشبه ذلك.

 - 1ما يكون من األفعال مؤديا إلى المفسدة نادرا ل قطعا ول كثيرا ،كحفر البتائر

بموضع ل يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه ،وأكل األغذية التي غالبها ل يضر أحدا.
 - 1ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا وهو على وجهين.

أحدهما :ما يكون غالبا في كثرته بحيث يغلب على الظن أداؤه إليها كبيع السالح

وقت الحرب ،وبيع العنب لخمار ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أداؤه إلى
المفسدة.

ثانيهما :ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا ولكن كثرته لم تبلغ مبلغا تحمل العقل
على ظن المفسدة فيه دائما كمسائل بيوع اآلجال(.)2

وقال عن القسم األول وهو ما أدى إلى المفسدة قطعا بحسب العادة :إنه جائز من

حيث األصل ،إل أنه مظنة لقصد اإلضرار ،واإلضرار ل يجوز سواء كان مقصودا

وهو ظاهر عدم جوازه ،أو كان ناتجا عن تقصير في النظر وهو اآلخر غير جائز.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات .139 /1
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وقال عن القسم الثاني وهو ما أدى إلى المفسدة نادرا أنه على أصله من اإلذن لغلبة
المصلحة فيه وعدم اعتبار الندور في انخرامها ألنه ل توجد في الجملة مصلحة عرية
عن المفسدة.

وقال عن الوجه األول من القسم الثالث وهو ما يغلب على الظن أداؤه إلى المفسدة

كبيع السالح وقت الحرب إلخ :إن الظن هنا يلحق بالعلم القطعي ويعتبر سدا

للذريعة إل أنه مع ذلك قرر أن هذا الضرب أخفض مرتبة من القطعي ولهذا وقع

الخالف فيه من جهة هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء أم

ل()2؟

أما الوجه الثاني من القسم الثالث وهو ما أدى إلى المفسدة كثيرا ل غالبا كبيوع

اآلجال فقد قرر فيه أنه موضع نظر والتباس ،واألصل فيه الحمل على األصل وهو
صحة اإلذن ألن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان فيه وليس فيه إل احتمال

التردد بين وقوع المفسدة وعدمه ول قرينة ترجح أحد الحتمالين على اآلخر ،كما

أن احتمال القصد إلى المفسدة ل يقوم مقام نفس القصد(.)1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات .193 /1
( )1الموافقات .199 /1
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المقارنة بين التقسيمين:
أول :يختلف التقسيمان من ناحية منطقهما ،فابن القيم يقوم منطقه على مالحظة النية والقصد
في الفعل ،ولهذا تتكرر عنده عبارة الفعل المباح في أصله الذي قصد به التوسل إلى المفسدة،
أما الشاطبي فال ينظر إلى القصد في الفعل بقدر ما ينظر إلى نتائج ذلك الفعل وآثاره بحسب
المآل الظاهري ،ولهذا تجده يتعلق بشكل ظاهر بدرجة أداء الفعل للمفسدة من حيث القطعية
والظنية.
والختالف في منطق المسألة عند اإلمامين هنا راجع إلى اختالف كبير في الفقه وهو هل
يكون النظر إلى أي فعل بحسب آثاره الظاهرة أو بحسب نية قصد فاعله منه ،بتعبير آخر هل
العتداد في األحكام الدنيوية يكون باإلرادة الباطنة أم الظاهرة؟
ثانيا :يالحظ أن ابن القيم وقد جعل المعيار في تقسيمه على النية والقصد يحسم موضوع بيوع

اآلجال ونكاح التحليل ويسد الذريعة في كل منهما ،أما الشاطبي فقد كان أكثر رحابة وتقبال
للخالف في مثل هذه المسائل.
ثالثا :يالحظ على ابن القيم في تقسيمه أنه أدخل أمورا ليست من الذرائع فيها فالقسم األول
من أقسامه يجعله للذريعة أو الوسيلة الموضوعة لإلفضاء إلى المفسدة ،كشرب الخمر

المفضي إلى مفسدة السكر ،والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ،والزنا المفضي إلى اختالط
األنساب ،وكل ما ذكره في هذا القسم يدخل حقيقة في باب المقاصد ل الذرائع؛ ألن شرب
الخمر حرام لذاته كما أن الزنا والقذف محرمان لذاتهما ،وليس ذلك من باب الذرائع ،ولو
ساغ لنا أن نعتبر هذا النوع من الذرائع ألدخلنا فيها كل األمور المنهي عنها شرعا ألن كل أمر
نهى عنه الشارع فإن نهيه عنه يكون لمفسدة تترتب عليه.
رابعا :يمكننا أن نقرر فيما وراء ما سبق من اختالفات بين اإلمامين في تقسيمهما؛ أن القدر
المشترك بينهما هو المباح في أصله الذي يكون وسيلة للمفسدة فهذا هو الذي تسد فيه

الذريعة مع الختالف في الدرجة بحسب القطعية والظنية ،وهذا اتجاه الشاطبي ومع مالحظة
النية والقصد وهو اتجاه ابن القيم(.)2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

( )2يُنظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي .111/6
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أقسام الذرائع من جهة األخذ بها من عدمه:
يقسم الفقهاء الذرائع من جهة موقف األئمة من األخذ بها أو عدم األخذ بها إلى ثالثة
أقسام(:)2
 - 2قسم أجمعت األمة على سده :كحفر اآلبار في طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى هالكهم
فيها ،وإلقاء السم في أطعمتهم فإنه وسيلة إلى إهالكهم أيضا.
وهذا القسم يسميه الشاطبي ما أدى إلى المفسدة قطعا في العادة ،ويدخل عند ابن القيم في
المباح الذي تكون مفسدته أرجح من مصلحته.
 - 1قسم أجمعت األمة على عدم منعه وأنه ذريعة ل تسد ووسيلة ل تحسم :كالمنع من
العنب خشية الخمر ،وكالمجاورة في البيوت خشية الزنا وعدم منع هذا القسم لندور أو توهم
المفسدة فيه ،فضال عن وجود مصلحة محققة فيه.
وأما إن غلب على الظن َّ
أن العنب للخمر ،وأن الجوار يؤدي للزنا فهنا تسد الذريعة.
َّ

ويدخل هذا القسم عند ابن القيم فيما تكون مصلحته أرجح من مفسدته وهو القسم الرابع
عنده ،ويدخل عند الشاطبي فيما يؤدي إلى المفسدة نادرا ل كثيرا ول غالبا.
 - 1قسم اختلف فيه العلماء ،وهو ما سماه الشاطبي ما أدى إلى المفسدة كثيرا :وقد رأيناه
عند تناولنا لتقسيم الشاطبي إحالته لهذا القسم إلى وجهين :ما يكون غالبا في كثرته بحيث
يغلب على الظن أداؤه إلى المفسدة كبيع السالح وقت الحرب وبيع العنب للخمار وهو ،كما
أسلفنا أيضا فإنَّه يمنع هذا النوع ويسده ،وإن كان يرى أنه دون القطعي كما يشير إلى وقوع
الخالف فيه ،والوجه الثاني ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا ل غالبا كبيوع اآلجال وهو يقرر
عند عرضه لهذا النوع أنه موضع نظر والتباس(.)1
أما ابن القيم فيدخل هذا القسم عنده في القسم الثاني ،وهو الذريعة الموضوعة للمباح وقصد
بها التوصل إلى المفسدة ويمنع عنده هذا القسم سدا للذريعة كما سلف توضحيه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

( )2راجع الفروق للقرافي  11 :1وحاشية الصاوي بهامْ الشرح الصغير  ،231 /2طبعة الحلبي ،وإرشاد الفحول
للشوكاني.121 ،120 :
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محل النزاع:
في ضوء ما سلف بيانه فإن محل النزاع بين العلماء في سد الذرائع هو المباح الذي
يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا بوجهيه السالفين اللذين أوردهما الشاطبي؛ ألن هذا
النوع ل يؤدي إلى المفسدة قطعا فيمنع ،ول نادرا فيباح(.)2

وفيما وراء ذلك فإنه أئمة الفقه األربعة متفقون على األخذ بمبدأ سد الذرائع في

الجملة ،وفي هذا يقول القرافي :وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما
يتوهمه كثير من المالكية ،بل الذرائع ثالثة أقسام ،ثم يعدد األقسام الثالثة التي

سلف عرضها وصورها الفقهية ثم يعقب على المسائل التي هي محل اختالف :فنحن

قلنا بسد هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه اهلل
بل قال بها أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه(.)1

وفيها يقول القرطبي :سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه ،وخالفه أكثر الناس

تأصيال وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيال ثم يقول :اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع

في المحظور إما أن يفضي إلى الوقوع قطعا أو ل يفضي ،األول ليس من هذا الباب
بل من باب ما ل خالص من الحرام إل باجتنابه ففعله حرام من باب ما ل يتم

الواجب إل به فهو واجب ،والذي ل يلزم أي إفضاؤه إلى المحظور قطعا إما أن

يفضي إليه غالبا أو ينفك عنه أو يتساوى األمران وهو المسمى بالذرائع عندنا.

فاألول :ل بد من مراعاته ،والثاني والثالث اختلف األصحاب فيه ،فمنهم من يراعيه
وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة(.)1
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات .199 /1
( )1الفروق .11 /1

( )1إرشاد الفحول لشوكاني 120 :وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .161 /1
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ونخلص من ذلك إلى أن مبدأ سد الذرائع متفق عليه عند األئمة :مالك وأحمد بن
حنبل والشافعي وأبو حنيفة ولم ينازع فيه كمبدأ إل ابن حزم الظاهري.

أما موضع الخالف فيه فهو ما أدى إلى المفسدة كثيرا بوجهيه ،وهذا يتجه المالكية

والحنابلة إلى سد الذريعة فيه ،والشافعية إلى عدم سد الذريعة فيه وبخاصة في بيوع
اآلجال ،أما الحنفية فلهم موقف وسط بين الفريقين.

وأصل الخالف في هذا القسم راجع كما ذكرنا من قبل إلى أن من الفقهاء من يعول
على النية والقصد في اإلحكام الدنيوية وبخاصة أحكام البيوع ،ومنهم من يعول على
الظاهر ،واألولون هم المالكية والحنابلة الذين اتجهوا إلى سد الذرائع مطلقا،

واآلخرون هم الشافعية والحنفية إلى قدر ،أما األحكام الدينية فالجميع متفق على

سد الذرائع فيها.

ومما يدل على أخذ اإلمام الشافعي بمبدأ سد الذرائع قوله في باب إحياء الموات من

كتاب األم عند الحديث عن النهي عن منع الماء ليمنع به الكأل إن ما كان ذريعة
إلى منع ما أحل اهلل لم يحل وكذا ما كان ذريعة إلى إحالل ما حرم اهلل(.)2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2األم  01 /1طبعة الشعب.
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من القواعد الفقهية التي تشهد لسد الذرائع عند الشافعية قواعدهم:
 - 2ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
 - 1ما حرم اهلل استعماله حرم اتخاذه.
 - 1من استعجل شيتائا قبل أوانه عوقب بحرمانه(.)2
ومما يدل على أخذ الحنفية بمبدأ سد الذرائع ما جاء في (بدائع الصنائع) بشأن خروج المرأة
إلى صالة العيد ونحوها إذا كان يخشى منها الفتنة.
وأما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه ل يرخص للثيب منهن
الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصالة ألن خروجهن سبب الفتنة بال شك والفتنة
حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام(.)1
وما جاء في الهداية بشأن تعليل منع المرأة الحادة من استعمال الطيب.

والمعنى فيه وجهان :أحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسف ،والثاني أن هذه األشياء دواعي
الرغبة فيها وهي ممنوعة من النكاح فتجتنبها كيال تصير ذريعة(.)1
فالمذاهب كلها على هذا آخذة بمبدأ سد الذرائع كما قرره القرافي ،والختالف فقط
اختالف في تحقيق المناط كما يقول الشاطبي ،فاإلمام الشافعي في مسائل بيوع العينة مثال ل
يجيز التذرع إلى الربا بحال إل أنه ل يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع(.)2

وقد يكون الختالف في بعض الحالت اختالفا في التقدير والموازنة بين المصلحة
والمفسدة ،فمن غلبت عنده المفسدة يسد الذريعة إليها ،ومن تغلب عنده المصلحة ل يسد
الذريعة ،مع اتفاق الجميع على منع الذرائع إلى الفساد والضرر؛ ألن هذا مبدأ أساسي تشهد
له الشريعة كلياتها وجزئياتها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2راجع :سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية لألستاذ محمد هشام البرهاني 000 /966
( )1بدائع الصنائع  103 /1طبعة دار الكتاب العربي ببيروت.
( )1الهداية .11 /1

( )2الموافقات .100 /2
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وفي هذا المعنى يقول الشاطبي وهو يتناول الحيل :وكذلك القول في الحيل عند من قال بها
مطلقا فإنما قال بهاء بناء على أن للشارع قصدا في استجالب المصالح ودرء المفاسد ،بل
الشريعة لهذا وضعت ،فإذا صحح مثال نكاح المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب على
ظنه من قصد الشارع اإلذن في استجالب مصلحة الزوجين فيه ،وكذلك سائر المسائل بدليل
صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب ،وفي سائر المصالح العامة والخاصة،
إذ ل يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة ،كما أنه ل يقوم دليل على تصحيح
كل حيلة ،فإنما يبطل فيها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة ،وهو الذي يتفق عليه جميع
أهل اإلسالم ،ويقع الختالف في المسائل التي تتعارض فيها األدلة(.)2
أما ابن حزم الذي أنكر سد الذرائع جملة وتفصيال فإن إنكاره لها يرجع إلى مبدئه الظاهري
الذي يعول فيه كثيرا على ظواهر النصوص ويرفض الغوص وراء المعاني ،يتضح ذلك من قوله

بشأن الذرائع :ذهب قوم إلى تحريم أشياء عن طريق الحتياط وخوف أن يتذرع منها إلى

الحرام البحت ،واحتجوا لذلك بما روي عن النعمان بن بشير قال :سمعت رسول اهلل ﷺ
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"إن
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َ
يعلمهن كثير َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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وقع فِي
يرعى ح َ
الحرام كالراعي َ
الشبهات استبرأَ لدينه وعرضه ْ
وقع في الشبهات َ
ومن َ
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وإن حمى ِ
فيه َّ
اهلل محارمهُ(.)1
الحمى
ُ
َ
حمى َّ َ
وإن لكل ملك َ
َ
وبعد أن يورد روايات متعددة للحديث يلحق ذلك بقوله :فهذا حض منه عليه الصالة والسالم
على الورع ،ونص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى ،وأن تلك المشتبهات ليس
بيقين من الحرام ،وإذا لم تكن مما فعل من الحرام فهي على حكم الحالل بقوله تعالىَ { :وقَ ْد
ص َل لَ ُك ْم َما َح َّرَم َعلَْي ُك ْم}[األنعام ]226 :فما لم يفصل فهو حالل بقوله تعالىُ { :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق
فَ َّ
لَ ُك ْم َما فِي األ َْر ِ
ض َج ِميعا}[البقرة.]16 :
--------------------------------------------------------------------- --------------------------

( )2الموافقات .120 /1

( )1أخرجه البخاري ( ،)31ومسلم (.)2366
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ِ
ِ
"أعظم النَّ ِ
من ِ
أجل
اس ُجرما فِي
وبقوله ﷺ:
من َ
لم ْ
فحرَم ْ
يحرم ُ
سأل ْ
اإلسالم ْ
عن شيء ْ
ُ
ِ
مسألته"(.)2
فمنطق ابن حزم في عدم القول بسد الذرائع أن التحريم ل يكون إل بنص مفصل ،وما وراء
ذلك يظل على مبدأ الستصحاب والعفو وأن األصل في األشياء اإلباحة.
ولستخدامه لمبدأ الستصحاب بكثرة في فقهه يرى عدم جواز الحكم بالظن ألنه ليس في
حاجة إليه ما دام أن باب العفو والبراءة رحب واسع ومع ذلك فإن ابن حزم يقول بسد الذريعة
إذا كان الفعل متيقنا أداؤه إلى الحرام كالتوضؤ بماءين متيقن نجاسة أحدهما من غير تعيين
فإن المصلي بذلك الوضوء يكون مصليا وهو حامل لنجاسة فهذا ل يجوز ،وكذلك القول في
ثوبين أحدهما نجس بيقين ل يعرف بعينه(.)1
ويبقى بعد ذلك أمر أخير ل بد من اإلشارة إليه في حجج ابن حزم التي أوردها في عدم األخذ

بسد الذرائع وهو احتجاجه على الجمهور ببعض الفروع التي لم يقل الجمهور بسد الذريعة

فيها حيث يقول بعد وصفه لمذهب الجمهور بالتخاذل والتناقض :وإذا حرم شيء حالل خوف
تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا ،وليقتل الناس خوف أن يكفروا ،ولتقطع
األعناب خوف أن يعمل منها الخمر(.)1
فهذه الصور كما سلف توضيحيه ل يسد الجمهور الذريعة فيها اعتمادا على أن المفسدة فيها
متوهمة أو نادرة وأن المصلحة فيها غالبة.
كما إني أرى أن اإلمام بن حزم رحمه اهلل تعالى لم ينفي العتماد على سد الذرائع مطلقا ،بل
أراد التضييق فيها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اإلحكام في أصول األحكام لبن حزم .029 /9
( )1اإلحكام في أصول األحكام لبن حزم .029 /9
( )1اإلحكام في أصول األحكام لبن حزم .226 /9
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أدلة حجيَّة سد الذرائع من الكتاب والسنة وفتاوي الصحابة:

يجد أصل سد الذرائع سنده في أدلة كثيرة من القرآن والسنة وعمل الصحابة.

أدلة من الكتاب:

ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
سبُّوا اللَّهَ َع ْدوا بِغَْي ِر
سبُّوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن من ُدون الله فَ يَ ُ
 - 2قوله تعالىَ { :وَل تَ ُ
ِعلْم}[األنعام.]201 :

ووجه الدللة في اآلية :على المقصود أن اهلل حرم سب آلهة المشركين لتائال يؤدي

فعلهم ذلك إلى سب اهلل تعالى ،ومصلحة ترك سبه أرجح من مصلحة سبنا آللهتهم،
وفي هذا تنبيه على المنع من الجائز لتائال يكون سببا في فعل ما ل يجوز.
 - 1قوله تعالى{ :وَل ي ْ ِ ِ ِ
ِ
ين ِمن ِزينَتِ ِه َّن}[النور.]12 :
َ َ
ض ِربْ َن بأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما يُ ْخف َ

ووجه الدللة في اآلية :على المراد أنه سبحانه منعهن من ضرب األرجل وإن كان

هذا الفعل جائزا في نفسه لتائال يكون سببا في سماع الرجال صدى حركة الحلي فيثير

ذلك فيهم دواعي الشهوة ،فالفعل في ذاته مباح لكن ما أدى إليه ممنوع ،ولذلك

منع.

 - 1قوله تعالى{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا َل تَ ُقولُوا ر ِ
اعنَا َوقُولُوا انظُْرنَا
َ َُ
َ َ
َ
.]202

اس َمعُوا}[البقرة:
َو ْ

ووجه الدللة في اآلية :على سد الذرائع أن اهلل نهاهم عن قول هذه الكلمة مع أن

قصدهم حسن في ذلك ،لتائال يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود فإن اليهود كانوا
يأتون النبي صلى اهلل عليه وسلم فيقولون يا أبا القاسم راعنا يوهمون أنهم يريدون

الدعاء من المراعاة وهم يقصدون فاعال من الرعونة(.)2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

( )2ينظر :أحكام القرآن لبن العربي .11 /2
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أدلة من السنة:

رسول ِ
الر ِ
اهلل!
جل وال َديْه ،قالوا :يا َ
شتم َّ
 - 2ما روي أن النبي ﷺ قال" :من الكبائ ِر ُ
الر ِ
ب َّأمه؛
ويس ُّ
فيس ُّ
يس ُّ
ب أبا َّ
وهل يشتُ ُم َّ
ب أباه؛ ُ
جل؛ ُ
جل وال َديْه؟ قال :نعمُ ،
الر ُ

ب ُّأمه"(.)2
فيس ُّ
ُ

ِ
وهاَ ،واللَّ ِه
بن أُبَي :ق ْد فَ َعلُ َ
 – 1نهيه ﷺ عن قتل المنافقين ،وذلك لما قال عب ُد اهلل ُ
ِ
ب عُنُ َق هذا
األع ُّز منها األذَ َّلَ ،
قال عُ َم ُرَ :د ْعنِي أَ ْ
الم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َج َّن َ
ض ِر ُ
لَتائ ْن َر َج ْعنَا إلى َ
َّاس َّ
َص َحابَهُ"(.)1
المنَافِ ِق ،فَ َ
"د ْعهُ ،ل يَتَ َح َّد ُ
قالَ :
أن ُم َح َّمدا يَ ْقتُ ُل أ ْ
ُ
ث الن ُ
فكف ﷺ عن قتل المنافقين مع أن قتلهم مصلحة في ذاته ،لتائال يكون ذلك ذريعة
لنفور الناس عنه.

ع ما يُريبُك إلى ما ل يُريبُك"(.)1
 - 1وقوله ﷺ" :د ْ

ِ
يعلمها كثير
 – 2وقوله ﷺ" :
ُ
الحالل بَين ،والحر ُام بَين ،وبينهما أمور ُمشتَبهات ،ل ُ
الشب ِ
َّاس ،فمن اتَّقى ُّ ِ
ِ ِ ِِ
من الن ِ
هات وقع
الشبُهات فقد استبرأَ لعرضه ودينه ،ومن وقع في ُّ ُ
الحمىِ ،
في الحر ِام ،كراع يرعى حول ِ
ك أن يُواقِ َعه ،أل َّ
وإن لكل ملِك ِحمى ،أل
يوش ُ
اهلل تعالى في ِ
وإن ِحمى ِ
محارمه"(.)2
أرضه
ُ
َّ َ
--------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)3601ومسلم ( )60واللفظ له.
( )1أخرجه البخاري ( ،)2603ومسلم (.)1312

( )1أخرجه الترمذي ( ،)1321وأحمد ( )2011مطول ،والنسائي (.)3022

رواه البخاري )(5

( )2أخرجه البخاري ( ،) 31ومسلم ()2366باختالف يسير.

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

225

ِ َّ
ِ
اإلسالم؛ فهو َحديث
دار
الحديث
وهذا
ُ
الجليل هو أح ُد األحاديث التي عليها َم ُ
ُ
الشر ِ
عظيم ،وأصل ِمن أ ِ
يعة ،وهو ِمن َجوام ِع َكلِ ِمه ﷺَّ ،
ُصول َّ
النبي ﷺ على
حث فيه ُّ
الور ِعِ ،
سدا للذر ِ
ِ
يعة ،وبيَّ َن َّ
تشابهات في الدي ِن ًّ
الل ظاهر واضح ،وهو
الم
الح َ
أن َ
وترك ُ
َ ْ
كل َشيء ل يوج ُد َدليل على تَحر ِ
يمه؛ ِمن كتاب أو ُسنَّة ،أو إجماع أو قياس؛ وذلك
ُّ
ُ
ِ
األشياء اإلباحةُ ،وكذلك الحر ُام ظاهر واضح ،وهو ما َّ
َّ
دل َدليل على
األصل في
ألن
َ
الدليل ِمن ِ
ِ
الك ِ
اإلجماع .وبيَّ َن أ َّن
السن َِّة ،أو ِمن
ِ
تاب ،أو ِمن ُّ
تَحريمه ،سواء كان هذا َّ ُ
ِ
ِ
األمور الَّتي تكو ُن غي َر
هات ،وهي
المشتبِ ُ
ُ
ْبين الحالل والحر ِام قسما ثالثا ،وهو ُ
كم ِمن ُ ِ
ِ
الح ِ
الكثير هل هي َحالل أو َحرام،
والحرمةُ ،فال يَعلَ ُم
حيث الح ُّل ُ
واضحة ُ
ُ
المال المشبوهِ أو الم ِ
ِ
المشكوك فيها؛ ِمثلِ :
خلوط
ميع األُموِر
ويَد ُخ ُل في ذلك َج ُ
َ
َ
ِ
حر ِ
أن هذا ِمن َعي ِن ِ
ِ
مةَّ ،أما إ ْن َّ
تأك َد َّ
المال الربوي ،فإنَّه
الم َّ
بالربا ،أو غي ِره من األموال ُ
شك ،ول ي ع ُّد ِمن المشتبِ ِ
حرام ِ
صرف دو َن ٍّ
هات.
َُ
َ
ُ
ِ ِ
ض َح ﷺ َّ
ب البَراءةَ لن ْف ِسه ،فيَسلَ ُم له ِدينُه ِمن
َّ
ثم أو َ
ب ُ
المشتبهات فق ْد طلَ َ
أن َمن اجتنَ َ
َّقصِ ،
والس ِ
السي ِتائةَّ ،أما من وقَع في ُّ ِ
الن ِ
واجترأَ
معة َّ
ضه ِمن الق ْد ِح والذم ُّ
وعر ُ
َ
الشبهات َ
ول
رعى ح َ
عليها ،فقد َّ
سه للخطَ ِر ،وأو َش َ
الوقو ِع في الحر ِام ،كراع يَ َ
ك على ُ
عرض ن ْف َ
ِ
ِ
ِ
ك لر ْع ِي م ِ
ِ
هو:
واشيه،
الح َمى ،وهو :المكا ُن الَّذي َج َعله المل ُ َ َ
َ
والحمى في أصله َ

يجوز ألحد العبث
المحيط بالملكيَّة ،فهو ليس تابعا للمالك على الحقيقة ،لكن ل ُ
األرض الَّتي من حمى الملِك ،قد تَد ُخل ماشيتُه في ِ
ِ
الحمى،
حول
فالراعي َ
فيهَّ ،
ُ
في ِ
الس ِ
لطان ،وهنا قد توعَّد العقوبة لمن دخل الحمى وهو المحيط
ستح ُّق عُقوبةَ ُّ
َ
بالملك ،ل الملك نفسه ،كذلك من يدخل في حمى المحارم ،فهو لم يدخل في
الحرام ولكنَّه في حمى الحرام أي المحيط به ،فنها النبي ﷺ عنه ًّ
سدا للذريعة ،من
ذلك قوله تعالى{ :وَل تَ ْقربوا الزنَا ۚ إِنَّه َكا َن فَ ِ
شة َو َساءَ َسبِيال}[اإلسراء.]11 :
اح َ
ُ
َ َُ
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قال السعدي :والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله ألن ذلك يشمل النهي
عن جميع مقدماته ودواعيه فإن :من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه(.)2

وقال الطنطاوي :وتعليق النهى بقربانها ،للمبالغة في الزجر عنها ،ألن قربانها قد يؤدى

إلى الوقوع فيها ،فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وهذا لون حكيم من ألوان إصالح النفوس ،ألنه إذا حصل النهى عن القرب من
الشئ ،فألن ينهى عن فعله من باب أولى(.)1

وعلى هذا فكل شيء أصله حالل يفضي إلى الحرام قطعا أو ظنا فهو حرام سدا

للذائع.

------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------

( )2تفسير السعدي.

( )1الوسيط للطنطاوي.
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عمل صحابة بسد الذرائع:
 - 2أن الشيخين أبا بكر وعمر كانا ل يضحيان كراهية أن يظن من رآهما

وجوبها(.)2

 - 1أن سيدنا عثمان رضي اهلل عنه أتم الصالة بالناس في الحج ثم خطب وقال:

"إن القصر سنة رسول اهلل ﷺ وصاحبيه ولكن حدث طغام فخفت أن يستنوا"(.)1

 - 1أن سيدنا عمر نهى عن نكاح نساء أهل الذمة سدا لذريعة مواقعة المومسات

منهن وما يجلبه ذلك من ضياع الولد بإفساد خلقه ،أثر أن حذيفة بن اليمان تزوج

بيهودية فكتب إليه سيدنا عمر أن خل سبيلها ،فكتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب
إليه عمر ل ولكني أخشى مواقعة المومسات منهن(.)1

 - 2ما قضي به عمر رضي اهلل عنه في الرجل الذي تزوج بالمرأة في عدتها بتطليقها

منه وتحريمها عليه تحريما مؤبدا زجرا لغيره وسدا لذريعة الفساد ،وروى اإلمام مالك
في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار :أن طليحة

كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب

وضرب زوجها بمخفقته وفرق بينهما ثم قال" :أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان

زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها األول

ثم كان اآلخر خاطبا من الخطاب ،وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية
عدتها من األول ثم اعتدت من اآلخر ثم ل يجتمعان ابدا(.)2

 – 3ضرب عمر رضي اهلل عنه لصبيغ العراقي حين كان يطوف حامال القرآن ليسأله

الناس عن مشكلة منعا له من ذلك وسدا لذريعة الشتغال بما ل ينبني عليه عمله(.)3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات .100 /1

( )1كنز العمال  116 /2وتعليل األحكام للشيخ محمد مصطفى شلبي .23
( )1أحكام القرآن للجصاص .160 /1
( )2الموطأ بشرح السيوطي .6 /1
( )3العتصام للشاطبي .32 /1
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اجتهادات التابعين في سد الذرائع:
وفوق هذه األدلة التي تشهد لسد الذرائع من القرآن والسنة وعمل الصحابة وفتاواهم فإن
هناك اجتهادات كثيرة للتابعين عملوا فيها بسد الذرائع وبخاصة فقهاء المدينة.
 - 2ككراهيتهم لصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان مباشرة وذلك خوفا من أن يلحق عوام
الناس ذلك برمضان ويعتقدون فريضته(.)2

 - 1وإجازتهم للسلف في الحيوان إذا كان معلوم الصفة ليرد المستلف مثله ،واستثنائهم
الجواري سدا لذريعة استمتاع المقترض بهن ووصوله إلى ما ل يحل له(.)1
 - 1ونهيهم عن بعض البيع والسلف خشية الربا(.)1
 – 2واإلقالة( )2بغير رأس المال سدا لذريعة بيع الطعام قبل قبضه(.)3
واألدلة على كل حال في الباب كثيرة وتصحبها أيضا في ذلك األدلة التي يوردها العلماء
للعمل بمبدأ المصالح المرسلة ألن سد الذرائع ما هو إل وجه من وجوه الجتهاد المصلحي؛
ألنه موازنة بين الضر والمصلحة ،لدفع الضرر عند غلبته واستفحاله وتقديم المصلحة عند
تأكد رجحانها.
ويلحق بكل ما سبق في الستدلل لسد الذرائع مبدأ أن التعاون على اإلثم والعدوان ل يجوز
{وتَ َع َاونُوا َعلَى الْبِر َوالتَّ ْق َوى ۚ َوَل تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإلثْ ِم
مطلقا وهو مبدأ مقرر بقوله تعالى َ
والْع ْدو ِ
ان}([)9المائدة.]1 :
َ ُ َ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموطأ بشرح السيوطي .111 /2
( )1الموطأ بشرح السيوطي .13 /1
( )2الموطأ بشرح السيوطي .10 /1

( )2اإلقالة :رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما .وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد ،أو

يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجا للسلعة ،أو لم يستطع دفع ثمنها ،فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير

زيادة ول نقص.

واإلقالة مشروعةَّ ،
وحث عليها رسول اهلل ﷺ بقوله :من أقال مسلما بيعته أقال اهلل عثرته يوم القيامة .أخرجه أبو داود
( ،)1290وابن ماجه ( ،)1266وابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) للهيثمي ( )2202واللفظ له.
( )3الموطأ بشرح السيوطي .93 /1
( )9الموافقات .193 /1
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أثر الختالف في سد الذرائع في اختالف الفقهاء في الفروع الفقهية:
كان لالختالف في تحقيق المناط أو في الموازنة بين المصلحة والمفسدة في بعض صور
الذرائع بالصورة التي سلف إجمالها عند الحديث عن موقف المذاهب الفقهية من سد الذرائع
أثر في الختالف في الفروع الفقهية المأثورة عن تلك المذاهب.
ودونكم بعض النماذج لتلك المسائل(:)2
 - 2بيع السالح لمن يستعمله في حرام:
يرى فقهاء الحنابلة حرمة بيع السالح لمن يستعمله في معصية كقتال المسلمين ونحوه ،إذا
كان البائع قد وقف على غرض المشتري ولو كان ذلك بطريق القرائن ،والبيع عندهم في هذه
الحال يكون باطال من أصله.

قال البهوتي عطفا على كالم سبق في شأن البيوع التي ل تصح :ول بيع سالح ونحوه في فتنة
أو ألهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن(.)1
والمالكية يرون رأي الحنابلة في حرمة البيع ،جاء في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر
خليل للحطاب ،عطفا على كالم سبق :كما يحرم بيعه السالح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق
على المسلمين وإثارة الفتنة بينهم(.)1
ورغم اتفاق الحنابلة والمالكية في حرمة البيع إل أن الحنابلة كما أشرنا يرون بطالنه ،أما
المالكية فيقولون بانعقاده مع إجبار المشتري على إخراج المبيع من ملكه ببيع أو نحوه.
يقول خليل في مختصره :وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة(.)2
أما الحنفية فيقولون بصحة البيع ونفاذه ،إل إذا أفصح البائع عن الغرض غير المشروع صراحة
في صلب العقد أو عرف أن المشتري من أهل الفتنة.

جاء في الهداية :ويكره بيع السالح في أيام الفتنة (معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ألنه
تسبب إلى المعصية وقد بيناه في السير وإن كان ل يعرف أنه من أهل الفتنة ل بأس بذلك
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

( )2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  161/6بتصرف.

( )1كشاف القناع للبهوتي  211 ،212 :1طبعة عالم الكتب ،وانظر المغني لبن قدامة .123 /2
( )1مواهب الجليل للحطاب .132 /2
( )2مواهب الجليل للحطاب .132 /2
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ألنه يحتمل أل يستعمله في الفتنة فال يكره بالشك)(.)2
والشافعية أيضا على صحة البيع في مثل هذه الحالة ،جاء في األم لإلمام الشافعي :أصل ما
أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة ول بعادة بين المتبايعين،
وأجزته بصحة الظاهر وأكره النية إذا كانت النية أو أظهرت كانت تفسد البيع ،وكما أكره لهما
للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به ،ول يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به
ظلما ألنه قد ل يقتل به ول أفسد عليه هذا البيع(.)1
وقد تبين لنا من الختالف بين الفقهاء في هذه المسألة أن اختالفهم أساسه قاعدة الذرائع،
فالحنابلة والمالكية الذين يتشددون في األخذ بهذا المبدأ يبطلون مثل هذا البيع بطالنا مطلقا،
واآلخرون وإن لم يقولوا ببطالنه لكنهم يبطلون أثره وهو تملك المشتري للمبيع ،ويلزمونه
بإخراجه من ملكه خوف الضرر والفساد الذي يؤدي إليه ذلك الصنيع ،وقد جاء في الحطاب

ما يدل على تعويلهم على سد الذرائع في هذه المسألة حيث قال تعقيبا على جملة مسائل
سبقت قال األبي والمذهب في هذا سد الذرائع(.)1

أما الحنفية والشافعية فواضح من أقوالهم أنهم ل يسدون الذريعة هنا ،ما دام أن الغرض غير
المشروع لم يفصح عنه صراحة ،ويكتفون األخذ بظاهر التصرف ول يرون مبررا إلبطاله بتهمة
ول بعادة بني المتبايعين كما يعبر اإلمام الشافعي في نصه السابق؛ وإن كانت النية في ذلك
مكروهة وغير مستحبة لكن الحكم يصح قضاء وينفذ.

فالصحيحَّ ،
أن من علم بحكم العادة او الظن
وقول الشافعيَّة مخالف لقاعدة سد الذرائعَّ ،
الغالب َّ
أن مشتري العنب سيصنع منه خمر ،فإنَّه ل يجوز بيعهَّ ،أما بحكم العادة فإنَّه كلما

وأما بالظن الغالب ،حيث يأتي اإلخبار عنه أنَّه سيصنع
اشترى عنبا صنع منه خمرا وهي عادتهَّ ،

المخبر.
به خمرا ،مع تمام شروط العدالة في ُ
والمحرم سواء ،وحديث الحالل
المحرم ،وهو
والعقد باطل من َّأوله ألنَّه أصبح يبيع في ذريعة
َّ
َّ
بين والحرام بين السابق ،يشهد لهذا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الهداية  62 /2طبعة الحلبي.
( )1األم  93 /1طبعة الشعب.

( )1شرح مواهب الجليل للحطاب .132 /2
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 - 1بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا:
يرى الحنابلة بطالن بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا ويكتفون في ذلك بقيام القرائن التي
تدل على إرادة صنع الخمر منه يقول ابن قدامة في المغني" :وبيع العصير ممن يتخذه خمرا
باطل" ثم يقول" :إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري إما بقوله
أو بقرائن مختصة به تدل على ذلك".
ثم يستدل لذلك بعد بيانه لرأي الشافعية في المسألة" :ولنا أنه عقد على عين معصية اهلل فلم
يصح كإجارته األمة للزنا والغناء" ثم يقول" :وألن التحريم ههنا لحق اهلل تعالى فأفسد العقد
كبيع درهم بدرهمين" إلى أن يقول" :وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السالح
ألهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة(.)2
والمالكية على قاعدتهم في حرمة مثل هذا البيع ديانة ،وقضاء يرون انعقاده مع إجبار المشتري

على إخراج المبيع من ملكه.

جاء في نيل المآرب شرح دليل الطالب :ول يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا ،...
ول يصح بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار...إلخ.)1(...
أما الحنفية فيرون صحة هذا البيع ،جاء في مختصر الطحاوي :ومن كان عنده عصير فال بأس
عليه ببيعه وليس عليه أن يقصد بذلك إلى من يأمنه أن يتخذه خمرا دون من يخاف ذلك
عليه؛ ألن العصير حالل فبيعه حالل كبيع ما سواه من األشياء الحالل مما ليس على بائعها
الكشف عما يفعله المشتري فيها(.)1
والشافعية أيضا على صحة هذا البيع ،يقول اإلمام الشافعي في األم :وكما أكره للرجل أن يبيع
العنب ممن يراه أن يعصره خمرا ول أفسد البيع إذا باعه إليه ألنه باعه حالل وقد يمكن أن ل
يجعله خمرا أبدا(.)2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المغني  129 ،123 /2طبعة الحلبي.

( )1نيل المآرب شرح دليل الطالب لبن عمر الشيباني  211 /2طبعة صبيح .وراجع شرح الحطاب .32 /2
( )1مختصر الطحاوي ص  110بتعليق أبو الوفا األفغاني طبعة لجنة إحياء المعارف العمانية.
( )2األم  193 :1طبعة الشعب.
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وأساس الختالف في هذه المسألة هو نفس األساس الذي انبنى عليه الخالف في
المسألة السابقة حيث يتقابل منزعان ،منزع من يسد الذريعة لحتمال التهمة فيبطل
التصرف ،وحتى إذا أجازه يبطل أثره وهؤلء على التوالي الحنابلة والمالكية ،ومنزع

من يرى أن التهمة هنا ل ترقى إلى إبطال التصرف ومن ثم يرى صحته قضاء ،وهؤلء
هم الحنفية والشافعية اللذين ل يسدون الذريعة في مثل هذه المسائل ويكتفون

بالحكم بالظاهر بقصد ضبط التعامل واستقراره.

وهذا يرجع بنا إلى تأكيد ما سلف ذكره عن القرافي؛ أن الخالف بين الفقهاء في سد
الذرائع ليس خالفا في األصل وإنما هو خالف في بعض الصور والتفاصيل

والجزئيات ،وهذا قد تتعدد أسبابه بحسب اختالف مدارك الفقهاء في تقدير

المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما ،أو توفر أدلة عند فريق في المسألة وهي غير

مأخوذ بها عند الفريق اآلخر ،أو توفر أدلة عند فريق في المسألة وهي غير مأخوذ بها
عند الفريق اآلخر ،أو اختالف المنزع من حيث التعويل على الظاهر في العقود

خاصة أو عدم التعويل عليه والتجاه إلى النية أو تلمس دلئل أخرى ككثرة القصد
إلى الممنوع وهكذا.

والخالف في كل هذا سائغ ما دام أن األصل محل اتفاق بسد الذرائع إلى الفساد
والضرر متى ما قام الدليل على ذلك بوضوح وجالء.

ونخرج من هذا الخالف بوضع حدود لوجوب العمل بسد الذرائع ،وهي ثالثة:
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حدود وجوب العمل بسد الذرائع:
 – 2القطع َّ
محرم.
بأن هذا المباح سيقود إلى َّ
 – 1الظن الغالب َّ
محرم.
بأن هذا المباح سيقود إلى َّ
 – 1العادة التي تقرر َّ
محرم.
أن هذا المباح سيقود إلى َّ

األول :فكبائع العنب لمصنع الخمر ،فهذا قطعا سيصنع به خمرا ،أو بيع السالح
َّأما َّ
لمسلمين يتقاتالن عيانا.

وأما الثاني :فيأتي عن طريق المخبر الواحد العدل ،فإن ثبت عدالة المخبر وجب سد
َّ
الذريعة ،كبائع العنب الذي قال له العدل ل تبع العنب إلى فالن فإني أعلم أنَّه يصنع

منه خمرا ،أو ل تبع السالح لفالن فإنَّه سيقتل به فالنا.

وأما الثالث :كبيع العنب في وقت محدد لقوم عادتهم صنع الخمر ،كنصارى واليهود
َّ
في أعيادهم ،فهذا الغالب عليه أنَّه سيكون خمرا ،فال يجوز بيعه لهم.
وعلى الثاني والثالث الخالف قائم ،ويُفصل هذا الخالف بترك الشبهات وسد
الذرائع ،ول يكون درء الشبهات وسد الذريعة َّإل بالظن الغالب ،فإن كان األمر يقينا

لكان بائع العنب مشاركا لصانع الخمر ،كبائع قوارير الخمر ،أو العامل األجير في

ولكن األمر يكفي أن يكونا ظنًّا كي تسد الذريعة المفضية إلى المحرم.
صنع الخمرَّ ،
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وخاتما :سد الذرائع يدور حول العلة وجودا وعدما:
ونختم هذا المبحث؛ َّ
أن العمل بسد الذرائع يدور حول العلَّة المفضي إلى استعمال
سد الذرائع ،مثال ذلك :نهى بعض العلماء عن دخول الحمام ًّ
سدا للذريعة ،بعلَّة

الحمام ،فهو على هذا حرام لغيره ،فإذا زالت تلك العلَّة ،زالت الكراهة أو
التعري في َّ

التحريم.

المحرم ،فإن صار
مثال آخر :تحريم بيع العنب لمصنع الخمر لعلَّة أنَّه يصنع في
َّ
ذلك المصنع مصنع حلوى زال العلَّة.

مثال آخر :تحريم بيع السالح لألخوين المتقاتالن ،لعلَّة َّ
أن أحدهما سيقتل اآلخر،
فإن زالت العلَّة بزوال الخالف بينهما ،جاز بيع السالح لهما.
وهكذا على حسب العلَّة بوجودها وعدمها.
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الباب الرابع
{فتح الذرائع}

مصطلح فتح الذرائع مصطلح جاء على لسان اإلمام القرافي الذي يستخدم الذريعة

بمعنى الوسيلة مطلقا كما سلفت اإلشارة إلى ذلك ،ومن ثم تسد الذريعة التي تفضي

إلى ممنوع وتفتح الذريعة المؤدية إلى مصلحة وفي ذلك يقول :اعلم أن الذريعة كما

يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح(.)2

ويقول :قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ،كالتوسل
إلى فداء األسرى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم النتفاع به بناء على أنهم

مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ،وكدفع المال لرجل يأكله حراما حتى ل يزني بامرأة
إذا عجز عند دفعه عنها إل بذلك ،وكدفع المال للمحارب حتى ل يقع القتل بينه

وبين صاحب المال عند مالك رحمه اهلل ،ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا ،فهذه

الصورة كلها للدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان

ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة(.)1

ص ُل إلى المأمور إل به؛ و يُعبر عنه بعض العلماء
فالمراد ب فتح الذرائع :فعل ما ل يُتَ َو َ

عامة الفقهاء بتعبيرات أشهر ،من مثل :ما ل
ب فتح الذرائع ،كالقرافي؛ ويُ َعبُّ ُر عنه عند َّ

يتم الواجب إل به فهو واجب ،وما ل يتم األمر إل به يكون مأمورا به ،وما ل يتوصل

إلى المطلوب إل به ،ووسيلة الواجب ،ومقدمة الواجب ،وهذا الغالب عند األصوليين

وفي كتب الشروح الفقهية ،وقد تلقب عند الفقهاء ب الحتياط ،وغيرها...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الفروق للقرافي .1 /1
( )1الفروق للقرافي .1 /1
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في ضوء نصي القرافي السابقين فإن فتح الذرائع يعني :إباحة األمر الممنوع إذا
ترتبت على إباحته مصلحة.

والشاطبي يؤكد هذا المعنى وإن لم يتناوله بنفس التسمية التي سماه بها القرافي،

وإنما يتناوله من خالل الحديث عن تداخل المفاسد والمصالح في عمل من

األعمال ،فيقرر أن فعل المعصية قد يجوز وذلك في حال ما إذا رجحت المصلحة

المترتبة على الفعل في المفسدة التي تنطوي عليها المعصية ،ويمثل له بنفس األمثلة

التي أوردها القرافي(.)2

وفي كل األحوال فإن أمثلة فتح الذرائع التي أوردها القرافي تتمثل في اآلتي:

 - 2جواز دفع المال للمحاربين الكفار توصال إلى فداء األسرى المسلمين ،وفتح

الذريعة هنا أن دفع المال للمحاربين في األصل حرام ل يجوز ،لما فيه من تقوية

الكفار واإلضرار بجماعة المسلمين ،لكنه أجيز دفعا لضرر أكبر هو تخليص أسرى
المسلمين من األسر وتقوية المسلمين بهم(.)1

 - 1جواز دفع المال للدولة المحاربة لدفع خطرها وأذاها إذا لم يكن جماعة من
المسلمين على مستوى القوة التي يستطيعون بها حماية بالدهم(.)1

 - 1جواز دفع المال لرجل حتى ل يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه إل بذلك(.)2

ولعل هذه الصورة شبيهة بما يمارسه بعض الخارجين على القانون باحتجازهم الفتيات

والصبيان والتهديد بقتلهم أو الفجور بهم إذا لم يعطوا فدية يقررونها ،فإن إعطاءهم

الفدية جائز إذا لم يكن للسلطان سبيل إلى التمكن منهم وتخليص المحتجزين بأمن

وسالم من غير أن يمسهم سوء أو أذى.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات .131 /1

( )1الفروق  ،11 /1والموافقات .131 /1
( )1الفروق .11 /1
( )2الفروق .11 /1
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هذا هو المراد بفتح الذرائع ،وعلى ما سبق َّ
فإن فتح الذرائع يدخل في باب الموازنة
بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة ،وهو ما اتجه إليه الشاطبي أو يدخل في

باب الضرورة إذ الضرورات تبيح المحظورات ،ولو أجلنا النظر في كل المسائل التي
أوردها العلماء في هذا الباب لوجدنا فيها ضرورات أجازت ارتكاب المحظور ،فدفع
المال للدولة المحاربة لتخليص األسرى المسلمين أبيح للضرورة مع أن األصل عدم

جوازه ،ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنى بامرأة مغالبة ول سبيل على دفعه

إل بإعطائه المال أيضا من باب الضرورة وهكذا الشأن في كل المسائل التي وردت
في هذا الباب بل وأصرح من هذا فإن الشاطبي وهو يستدل على هذا المعنى يقول:

(إن جلب المنفعة أو دفع المفسدة مطلوب للشارع مقصود ،ولذلك أبيحت الميتة
وغيرها من المحرمات األكل ،وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة

للمقرض والتوسعة على العباد ،والرطب باليابس في العرية للحاجة الماسة في طريق

المواساة إلى أشياء كثيرة دلت األدلة على قصد الشارع إليها(.)2

ومن شأن إدخال هذه المسائل في قاعدة الضرورات التقليل من تجويزها إل على

سبيل الستثناء في الحالت التي تستوجب ذلك وفي أضيق الحدود؛ ألن الضرورة
تقدر بقدرها(.)1

والقرافي نفسه نجد عنده إشارة إلى هذا المعنى فهو عند حديثه عن فتح الذرائع

وإيراد أمثلتها يقول :وكدفع المال للمحارب حتى ل يقع القتل بينه وبين صاحب
المال ،عند مالك رحمه اهلل ،ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا(.)1
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

( )2الموافقات .130 /1

( )1قواعد مهمة وفوائد جمة للسعدي .
( )1الفروق .11 /1
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الفصل األول :حكم فتح الذرائع:
الذرائع والوسائل التي ل يتم المأمور إل بها ،نوعان:
فاألول :ما كان مأمورا بها بالنَّص الشرعي؛ كالسعي إلى صالة الجمعة ،كقول اهلل عز وجل:
لص َالةِ ِمن ي وِم ال ِ
{يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا نُ ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا الْبَ ْي َع َذلِ ُك ْم
ودي لِ َّ
ْج ُم َعة فَ ْ
َ َ
َْ ُ
َ َ
َّ ِ
َّ
آمنُواْ
ين َ
َخ ْي ر ل ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن}[الجمعة]6 :؛ وكالطهارة للصالة ،وقوله تعالى { :يَا أَيُّ َها الذ َ
وه ُكم وأَي ِدي ُكم إِلَى الْمرافِ ِق وامسحواْ بِرُؤ ِ
إِ َذا قُمتُم إِلَى َّ ِ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى
الصالة فا ْغسلُواْ ُو ُج َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الْ َك ْعبَي ِن}[المائدة]9 :؛ وهذا النوع قد اجتمع على وجوبه دليالن :النَّص ،وقاعدة :ما ل يتم
الواجب إل به فهو واجب ،وهذا ظاهر ،ل يُحتاج إلى بيان حكمه.

والثاني :ما كان مباحا من حيث األصل ،لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع؛ كاشتراء الدابة

للحج عليها للقادر؛ فهذا ليس بواجب قصدا ،إنما وجب بقاعدة :ما ل يتم المأمور إل به فهو
مأمور به ،وهذا النوع الذي نعنيه هنا ،وخالصتهَّ :
أن وسيلة المأمور بها مأمور بفتحها؛ فالذرائع
هي الوسائل ،واألصل في الوسائل َّ
أن لها أحكام المقاصد.

قال العز بن عبد السالم :للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل ،وللوسائل أحكام المقاصد من
الندب ،واإليجاب ،والتحريم ،والكراهة ،واإلباحة(.)2
وقال ابن القيم :لما كانت المقاصد ل يتوصل إليها إل بأسباب وطرق تفضي إليها ،كانت
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها
بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ،ووسائل الطاعات وال ُق ُربات في محبتها واإلذن

فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ،وكالهما مقصود قصد
الغايات ،وهي مقصودة قصد الوسائل ،وقال :القاعدة الشرعية َّ
أن وجوب الوسائل تبع لوجوب

المقاصد(.)1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

( )2ينظر :الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السالم ص .21
( )1إعالم الموقعين لبن القيم .313/2
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وقال السعدي :الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فما ل يتم الواجب إل به فهو واجب،
وما ل يتم المسنون إل به فهو مسنون ،وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ،ووسيلة
المباح مباح ،ويتفرع عليها َّ
أن :توابع األحكام ومكمالتها تابعة لها ،وهذا أصل عظيم
يتضمن عدة قواعد(.)2

ونجد التصريح بفتح الذرائع في نصوص من مثل قول القاضي أبي يعلى" :إذا أمر اهلل
تعالى عبده بفعل من األفعال وأوجبه عليه ،وكان المأمور ل يتوصل إلى فعله إل بفعل

غيره ،وجب عليه كل فعل ل يتوصل إلى فعل الواجب إل به.
وقول القرافي :اعلم َّ
أن الذريعة كما يجب سدها ،يجب فتحها وتكره وتندب وتباح؛
فإن الذريعة هي الوسيلة ،فكما َّ
أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة؛
كالسعي للجمعة والحج.

وعلى هذا فحكم فتح الذرائع يدور على المقاصد ،فالوسائل لها أحكام المقاصد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2شرح القواعد السعدية .16 /2
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الفصل الثاني :حجية فتح الذرائع:
مما استُ ِدل به على حجية فتح الذرائع ما يلي:
 - 2قول اهلل عز وجلَ { :ما َكا َن ِألَ ْه ِل ال َْم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْولَ ُهم م َن األَ ْعر ِ
اب أَن يَتَ َخلَّ ُفواْ
َ
ِ
َعن َّر ُس ِ
صب
ول الل ِه َولَ يَ ْرغَبُواْ بِأَن ُف ِس ِه ْم َعن نَّ ْف ِس ِه َذلِ َ
ك بِأَنَّ ُه ْم لَ يُصيبُ ُه ْم ظَ َمأ َولَ نَ َ
ار َولَ يَنَالُو َن ِم ْن َع ُد ٍّو نَّ ْيال إِلَّ
صة فِي َسبِ ِ
يل الل ِه َولَ يَطَُؤو َن َم ْو ِطتائا يَِغي ُ
َولَ َم ْخ َم َ
ظ الْ ُك َّف َ
ُكتِب لَهم بِ ِه َعمل ِ
ِِ
ِ
ين}[التوبة ،]210 :ففيه اعتبار
َ ُ
يع أ ْ
َ َ
صالح إِ َّن اللهَ لَ يُض ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
الشارع للوسائل؛ وهذا يدل على حسن الوسائل الحسنة ،وفيه تنبيه على اعتبار
الوسائل ،حيث اعتبر أعمال المجاهد في سبيل اهلل من حين يخرج من محله إلى أن
يرجع إلى مقره وهو في عبادةَّ ،
ألن هذه األعمال ووسائل لهذه العبادة ومتممات لها.
ِ
س فِ ِيه ِعلْما َس َّه َل اللَّهُ لَهُ بِ ِه طَ ِريقا
 - 1قول النبي ﷺَ ..." :وَم ْن َسلَ َ
ك طَ ِريقا يَلْتَم ُ
ْجن َِّة"()2؛ ووجه الدللة منه كما في الدليل السابق.
إِلَى ال َ
َّ - 1
أن الذرائع التي لبد منها في فعل المأمور من مقتضيات األمر به؛ فيكون دليلها

ما أفاد األمر من األدلة.

قال الجويني :األمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه؛ فإذا
ثبت في الشرع افتقار صحة الصالة إلى الطهارة فاألمر بالصالة الصحيحة يتضمن

أمرا بالطهارة ل محالة ،وكذلك القول في جميع الشرائط ،وظهور ذلك يغني عن

تكلف دليل فيه؛ فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح ،واإلمكان لبد
منه في قاعدة التكليف ول تَ َم ُّكن من إيقاع المشروط دون الشرط(.)1
---------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه أبو داود ( ،)1922والترمذي ( ،)1911وابن ماجه ( ،)111وأحمد ( )12023باختالف يسير.
( )1البرهان .130/2
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وقال الموفق ابن قدامة :لكن األصل وجب باإليجاب قصدا ،والوسيلة وجبت

بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان وإن اختلفت علة إيجابهما(.)2

وقال سعدي :فإذا أمر اهلل بشيء كان أمرا به وبما ل يتم إل به ،وكان أمرا باإلتيان
بجميع شروطه :الشرعية ،والعادية ،والمعنوية والحسية؛ َّ
إن الذي شرع األحكام عليم
ِ
بالشيء أمر به
ومتَم َمات؛ فاألمر
حكيم ،يعلم ما يترتب على عباده من لوازم وشروط ُ
ِ
الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه.
وبما ل يتم إل به ،والنهي عن
وبهذا يتبين َّ
أن فتح الذرائع مأمور به شرعاُ ،متَ َقرر لدى العلماء؛ فيكون طريقا من
طرق الستدلل الصحيح؛ قال المجد ابن تيمية :فقول من قال :يجب التوصل إلى
الواجب بما ليس بواجب ،صحيح.

ب ل قد تكون ذريعة المحرم ووسيلته غير محرمة؛ فتفتح ،وذلك إذا أفضت إلى

مصلحة شرعية راجحة ،وهذه من مستثنيات قاعدة" :للوسائل أحكام المقاصد".

قال أبو العباس ابن تيمية :النهي إذا كان لسد الذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة(.)1
ومثَّل له بمنع التنفل في أوقات النهي سدا لذريعة الشرك؛ لتائال يفضي ذلك إلى

السجود للشمس ،ومشروعية فعل ذوات األسباب فيها؛ حيث يحتاج إلى فعلها في

هذه األوقات ،وهو أمر يفوت فتفوت مصلحتها ،فشرعت؛ لما فيها من المصلحة
الراجحة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2روضة الناظر وجنة المناظر لبن قدامة .221/2
( )1ابن القيم ،زاد المعاد.210 /1 :
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وقال القرافي :قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛
كالتوسل إلى ِ
فداء األسرى بدفع المال للكفار ،الذي هو محرم عليهم النتفاع به؛

بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ،وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى ل
ِ
الدفع وسيلة
ي زني بامرأة ،إذا عُج َز عن دفعه عنها إل بذلك ...؛ فهذه الصور كلهاُ :
إلى المعصية بأكل المال ،ومع ذلك فهو مأمور به؛ لرجحان ما يحصل من المصلحة
على هذه المفسدة(.)2

وقال ابن القيم :ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ،كما أباح من المزابنة

العرايا؛ للمصلحة الراجحة ،وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها(.)1
ومن تأمل هذه النقول تبين له َّ
أن للمسألة قيودا وضوابط ،تجعل أمر إعمالها ليس إل

لمن توافرت فيه شروط الجتهاد ،وأدرك مقاصد التشريع ،وموازين المصالح ،وقد مر

الحديث عن قيود العمل بها ،فال يعزب عن البال ذلك ،فالكالم في أحكام الشرع
توقيع عن رب العالمين ،ل يقبل من عابد غير فقيه.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الفروق .11/1

( )1زاد المعاد .292
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الفصل الثالث :عالقة سد الذرائع بالمصالح المرسلة:
سد الذرائع يدخل في باب المصالح دخول بينا ألن حقيقته ترجع إلى منع كل أمر

يتوسل به إلى المفسدة ،وهو من هذه الوجهة متمم ألصل المصلحة ومكمل له(،)2

ولدخول سد الذرائع في المصالح نجد الشاطبي يتناوله من خالل حديثه عن

(المقاصد) في المسألة الخامسة التي عقدها للحديث عن جلب المصلحة ودفع
المفسدة( ،)1كما يتناوله أيضا في المسألة العاشرة من الطرف األول وهو الطرف

الذي يتعلق بالمجتهد حيث يشترط فيه النظر في مآلت األفعال بل يعتبر النظر في
مآلت األفعال من المقاصد الشرعية كانت األفعال موافقة أو مخالفة وعلى المجتهد
أل يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إل بعد
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ،

ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه ،وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو

مفسدة تندفع به ولكن له مآل على خالف ذلك ،فإذا أطلق القول في األول

بالمشروعية فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد
عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمشروعية ،وكذلك إذا أطلق القول في

الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فال

يصح إطالق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إل أنه عذب
بالمذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة(.)1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات للشاطبي  ،2190 :1والوجيز في أصول الفقه لألستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ص .130
( )1الموافقات .133 :1

( )1الموافقات .211 – 210 /2
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ثم يعقب على ذلك في فصل لحق فيقول :وهذا األصل ينبني عليه قواعد منها

قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه(.)2

واألصوليون من المتكلمين يدخل مبحث الذرائع عندهم من خالل المناسبة في باب
المصلحة عند الحديث عن انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أوالزائدة(.)1

ولعل مما يؤكد الصلة الوثيقة بين الذرائع والمصلحة أن المالكية وهم من المكثرين

من األخذ بالمصالح المرسلة في فتاواهم يكثرون أيضا من األخذ بسد الذرائع ،وما
ذلك إل ألن سد الذرائع وجه من وجوه الجتهاد المصلحي.

ويبقى أخيرا أن نختم هذا المطلب بما ذكره المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة من أن
المبالغة مطلقا في األخذ بسد الذرائع هي األخرى مضرة حيث يقول :إن األخذ

بالذرائع ل تصح المبالغة فيه ،فإن المغرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح أو مندوب أو

واجب خشية الوقوع في ظلم ،كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو

أموال األوقاف خشية التهمة من الناس أو خشية على أنفسهم أن يقعوا في ظلم،

وألنه لوحظ أن بعض الناس قد يمتنع عن أمور كثيرة خشية الوقوع في الحرام(.)1
أن الذريعة لها اتصال واضح بالمصالح المرسلة َّ
وبما َّ
ألن المصالح المرسلة أصل
استثنائي عندنا ،وجب علينا إلحاق باب الذريعة بباب المصالح المرسلة.

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

( )2الموافقات .210 /2

( )1نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور حسين حامد حسان ص .263
( )1أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة.132 :
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الكتاب التاسع
{أصول فرعيَّة تابعة لألصول الستثنائيَّة}
األول
الباب َّ

{المصالح المرسلة}

قبل كل شيء يجب أن يعلم َّ
أن المصالح المرسلة هي في األصل باب من علم

مقاصد الشريعة ،بل هي صميم مقاصد الشريعة ،ول يجب على الطالب أن يستغرب

فكل علوم الشريعة متداخلة ببعضها ،فتجد رموزا في علم ما ل تنجلي حتى تدرس
علما آخر ،وهذا هو رونق العلوم الشرعية وبهاؤه ،حيث َّ
أن طالبه ل يشبع منه ،وعليه

وجب علينا المرور سريعا بعلم مقاصد الشريعة ،لنعلم بذلك اتصال المصالح المرسلة
بعلم المقاصد ،وكذلك عالقة علم المقاصد بسد الذرائع ،كما أنَّه يجب على طالب
ملما بعلم مقاصد الشريعة ،وكنَّا قد ألقينا الضوء على بعض
علم األصول أن يكون ًّ

فصوله في طيَّات هذه الموسوعة وذلك عن قصد ،وهو أن يكون القارئ قد سبقت له
فكرة على مهيَّة هذا العلم ،فإذا ما باشرنا الكالم فيه ،وجد القارئ َّ
أن له من العلم
الشيء اليسير الذي يخول له الفهم السليم.

وأما اآلن نستفتح الكالم بتعريف المصالح المرسلة ،وشروط العمل بها ،وحجيتها ،ثم

نعرج على المقاصد إن شاء اهلل تعالى.
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الفصل األول تعريف المصالح المرسلة:
المصلحة لغة :المنفعة ،والمرسلة :أي المطلقة.

والمصلحة المرسلة في الصطالح :هي المصلحة التي لم ينص الشارع على حكم
لتحقيقها ،ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها(.)2

أو تقول :ما لم يشهد الشرع لعتباره ول إللغائه بدليل خاص ،وتسمى بالستصالح

وبالمناسب المرسل.

مثالها :المصلحة التي شرع ألجلها عمر رضي اهلل عنه اتخاذ السجون وتدوين
الدواوين للجند ،وهي مصلحة لم يرد فيها دليل شرعي بالتأييد والعتبار أو باإللغاء

واإلبطال.

الفصل الثاني :أنواع المصلحة وأقسامها:
تنقسم المصلحة مطلقا إلى ثالثة أقسام:

 - 2المصالح المعتبرة :وهي المصالح التي جاءت األحكام الشرعية لتحقيقها
ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع
المفاسد والمضار( ،)1مثل المصلحة في حفظ النفس والمال والعرض التي شرع اهلل
لحفظها القصاص وحد السرقة وحد القذف.
 - 1المصالح الملغاة :وهي المصالح التي وردت األحكام بإلغائها وعدم مراعاتها،
ألنها مصالح من حيث الظاهر وتخفي وراءها أضرارا ومفاسد ومخاطر دينية
واجتماعية ،مثل الربا ،فإن فيه مصلحة ظاهرية آنية للمقرض بالفائدة وللمستقرض
------------------------------------------------------------------------------------------

( )2علم أصول الفقه ،خالف :ص  ،62وضوابط المصلحة :ص .116
( )1المستصفى 2 :ص .119
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بالستفادة من المال ،ومثل قتل المريض اليائس من الشفاء ،وذبح األضاحي على
األصنام إلطعام الفقراء ،وشرب المسكرات للنشوة ،أو المخدرات للتأمل الخيالي
والهرب من الواقع ،ففي كل منها مصلحة ولكنها تنطوي على الشر والفساد ،وتخفي
في طياتها الضرر والخراب ،فنص الشارع على إلغاء المصلحة فيها وعدم اعتبارها.
وهذان القسمان متفق عليهما بين جميع المسلمين ،ألن الشريعة جاءت لتحقيق
مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ،ولرعاية أحوالهم ومنافعهم ،فشرعت كل ما يحقق
مصلحتهم ،وحرمت كل ما يضرهم ويوقع اإليذاء بهم(.)2
 - 1المصالح المرسلة :وهي مرادنا هاهنا ،وهي المصالح التي لم ينص الشارع على
اعتبارها ول على إلغائها ،وهذه المصالح هي مجال الختالف بين العلماء ،علما
أنهم متفقون على تحقيق المصالح والتعليل بها ،وبناء األحكام عليها في جميع
المذاهب ،ولكن الختالف في اعتبارها دليال شرعيا مستقال ،وهل هي مصدر من
مصادر التشريع أم ل؟
وعلى هذا وجب علينا الكالم في حجيَّة المصالح المرسلة ،ثم الكالم على أنواعها
وأقسامها.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات ،للشاطبي 1 :ص  ،1المستصفى 2 :ص  ،119المدخل إلى مذهب أحمد :ص  ،219أثر األدلة
المختلف فيها :ص  ،11ضوابط المصلحة :ص .110

الخالصة في علم األصول من حد الفقه الجزء الثالث

251

الفصل الثالث :حجية المصالح المرسلة:
جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء ،لكنهم اختلفوا في

المصلحة المرسلة ،فمن رأى أنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها

دليال واحتج بها ،ومن رأى أنها ليست من هذا الباب ،بل رأي أن المصلحة المرسلة

من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات األحكام بالعقل والهوى قال :إنها ليست من
األدلة الشرعية وأنه ل يجوز الحتجاج بها ول اللتفات إليها(.)2
قال الشيخ الشنقيطي:

فالحاصل أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل

دليل على إلغائها ،ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية.

وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة ،وإن زعموا التباعد منها(.)1

واختلف األئمة في حجية المصالح المرسلة واعتبارها دليال شرعيا ومصدرا مستقال
على قولين:

القول األول :المصالح المرسلة ليست دليال مستقال ،وهو مذهب الشافعية

والحنفية( ،)1واحتجوا لقولهم بأن الشريعة راعت مصالح الناس بالنص واإلجماع

والقياس ،فكل مصلحة لها شاهد من هذه األدلة ،وأن المصلحة التي ل يشهد لها
دليل شرعي ليست في الحقيقة مصلحة ،...كما أن بناء األحكام على مجرد

المصلحة ،فيه فتح لباب التشريع أمام أصحاب األهواء وحكام السوء والفساد بأن

يشرعوا ما يحقق أغراضهم وأهواءهم بحجة المصلحة ،ولذا فإن حفظ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر" :مجموع الفتاوى" (.)122 ،12/22

(" )1المصالح المرسلة للشنقيطي" ( . )12وانظر" :مذكرة الشنقيطي" (.)200

( )1أنكر الحنفية الحتجاج بالمصلحة المرسلة كدليل مستقل ،ولكنهم أدخلوها في القسم الثاني من الستحسان ،وهو

استثناء حكم من قاعدة للضرورة ،وهي المصلحة ،انظر المدخل الفقهي ،للعالمة الشيخ مصطفى الزرقا 2 :ص  ،09أثر

األدلة المختلف فيها :ص  ،32ضوابط المصلحة :ص .110 ،100
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مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإلجماع والقياس ،وكل مصلحة ل ترجع
لواحد مما سبق فهي باطلة(.)2

القول الثاني :المصالح المرسلة دليل شرعي مستقل ومصدر من مصادر التشريع التي
يرجع إليها المجتهد ،وحجة تبنى عليها األحكام دون أن تتوقف على دليل شرعي

آخر ،وهو مذهب المالكية والحنابلة(.)1

واستدلوا على ذلك بأن مصالح العباد كثيرة جدا ،وأنها تتجدد مع تجدد الحوادث

وتطور الزمان ،والشرع إنما جاء لتحقيق المصالح الحقيقية في الدنيا واآلخرة ،وذلك
بجلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم ،فال بد من إقراراها ،وإل تعطلت مصالح

الناس ،ووقفت األحكام عن مواكبة التطور والتغيير ،وهذا يخالف مقاصد الشريعة.

كما استدلوا على ذلك بأعمال الصحابة الذين شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مصالح

العباد المتجددة مع عدم وجود دليل شرعي عليها ،مثل جمع المصحف في عهد أبي
بكر رضي اهلل عنه وعهد عثمان ،واستخالف عمر ،ووضع الخراج وتدوين الدواوين

واتخاذ السجون( ،)1وهي مصالح عامة ،ول دليل من الشارع على إقرارها ،ول
إلغائها.

ولكن ما سبق ليس دليال على جعل المصالح المرسلة أصال من أصول الستدلل،
لكن بما َّ
أن المصلحة هي من وجهين :جلب المصالح ودرء المفاسد ،والضرر ،أرى

َّ
أن دفع الضرر وحفظ الضرورات الخمس أصل يستدل به ،وعلى كل فدفع الضرر هو
مصلحة ،وعليه يمكن اعتبار المصالح المرسلة دليال من جهة دفع الضرر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المستصفى ،الغزالي 2 :ص  ،120تيسير التحرير 2 :ص  ،202إرشاد الفحول :ص  ،121اإلحكام ،اآلمدي2 :

ص  ،220ضوابط المصلحة :ص .190

( )1إرشاد الفحول :ص  ،121المدخل إلى مذهب أحمد :ص  ،211تنقيح الفصول ،القرافي ،221 :أثر األدلة
المختلف فيها :ص  22وما بعدها.

( )1تيسير التحرير 1 :ص .202
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الفصل الرابع :شروط وضوابط األخذ بالمصالح المرسلة:
من شروط اعتبار الوصف المناسب المرسل أو ما يعرف بالمصالح المرسلة ،كي
يصح بناء التشريع عليه:
َّ
أ) َّأل تصادم نصا من الكتاب ،أو السنة ،ول إجماعا ،وإل كانت مصلحة ملغاة؛ ألن
معنى إرسالها أن الشارع لم يلغها ولم يعتبرها.
ب) َّأل تُعارض ما فوقها من فنوى الصحابي أو اتحاد بعض علماء التابعين على حكم
واحد في المسألة ،أو تعارض القياس ،فبين مطلق المصلحة والقياس أوجه اتفاق،
وأوجه افتراقِ ،إذ القياس إنما هو مراعاة مصلحة في فرع بناء على مساواته في علة

حكمه المنصوص عليها ،ففي القياس مراعاة لمطلق المصلحة بعلة اعتبرها الشارع
 ...فكل قياس مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمصلحة قياسا ،إذ تنفرد
المصلحة بأن أحد أقسامها هو المصلحة المرسلة ،هي المصالح التي يراها المجتهد
مما ل شاهد يؤيده من أصل يقاس عليه ول دليل يلغيه من الوحي ،وإن كانت
مستندة إلى دليل ما اعتبره الشارع ،غير أنه دليل ل يتناول أعيان هذه المصلحة
بخصوصها ،وإنما يتناوب الجنس البعيد لها ،كجنس حفظ العقل والنسب
والنفس...
وإنما يقال ذلك في دليل المصلحة المرسلة؛ ألن هذا هو حالها حقيقة وألن تجريدها
من الدليل الشرعي الذي تستند عليه من قبيل التشهي النفسي والهوى.
لكن دليل المصلحة أقل من دليل القياس ،إذ دليل المصلحة يتناول الجنس البعيد
للمصلحة وتنطوي ضمن مقاصد الشريعة وكلياتها العامة ،أما دليل القياس فإنه يتناول
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عين الوصف المناسب ،ويدل عليه صراحة كما في الوصف المؤثر ،أو بواسطة
جريان الشارع على وفقه كما في الوصف المالئم.
ومن أجل هذا الختالف في مرتبة كل من القياس والمصالح المرسلة وجب تقديم
القياس على المصالح المرسلة ،وعدم اعتبارها إذا تعارضت مع القياس.

ج) أن تكون فيما يعقل معناه من الوسائل والعادات والمعامالت ونحو ذلك ول

تكون في المواضع التي يتعين فيها التوقيف ،كأسماء اهلل وصفاته ،والبعث والجزاء،

والعبادات المحضة ،والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة ،فإن المصلحة المرسلة ل
يمكن أن يستدل بها على ثبوت عبادة أو زيادة فيها أو نقص شيء منها.

د) أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري فتكون من باب ما ل يتم الواجب إل به ،أو ترجع
إلى رفع الحرج فتكون من باب التخفيف ،فمثال :جمع القرآن فيه حفظ للشريعة
بحفظ أصلها ،وكتابته سد لباب الختالف فيه.

الصنَّاع لحفظ الصنعة والمال ،وجواز الحبس في التهم لالحتيال
وكذلك تضمين ُ
لحفظ المال وهكذا...

ه ) أن تكون المصلحة حقيقية ل متوهمة ،فالمصلحة المتوهمة ل ينظر إليها،

ومثالها :ما يتوهمه بعض الناس من أن التسوية بين الرجل والمرأة في اإلرث فيه

مصلحة ،وهي ترغيب الكفار في اإلسالم ،ومن ذلك :ما يتوهمه البعض من أن العمل
بالقوانين الوضعية المستوردة فيه مصلحة وهي التسوية بين الناس في الحقوق

والواجبات.

وهؤلء غفلوا عن أن خالق الناس أعلم بما يصلحهم وما يناسبهم ،وأن ترغيب الكفار

في اإلسالم بترك فرض من فرائضه مفاسده أعظم مما يتوخى فيه من مصلحة ،وما في

القوانين الوضعية من المصالح يمكن تحصيلها من الشريعة على وجه أكمل ،بل األمر
أشد من ذلك إذ نهى الشارع على أن تُ َّ
قدم المصلحة األدنى عن المصلحة العليا،
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ذلك فيُنظر إلى شروح السورة ومقاصدها ،فكيف بمن يعطل
وسورة عبس فيها دللة َ
حكم اهلل ظنا به أنَّه مصلحة.

و) أن تكون المصلحة عامة؛ ألنها إن لم تكن عامة كانت خاصة ،واألحكام في
الشريعة ل توضع لفرد ول للبعض وإنما هي للناس كافة بغير تفرقة.

ز) أل يترتب على األخذ بها تفويت مصلحة أخرى أهم منها ،أو مساوية لها إذا لم

يمكن الجمع بين المصلحتين.

ح) أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن(.)2
ك
ط) َّأل تكون مع المصلحة مفسدة غالبة عليها أو مساوية لها ،قال تعالى{ :يَ ْسأَلُونَ َ
َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر ۚ قُ ْل فِي ِه َما إِثْم َكبِير َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِمن
نَّ ْف ِع ِه َما}[البقرة.]126 :
{وَمنَافْ ُع
انظر كيف أثبت سبحانه وتعالى المصلحة في الخمر والميسر في قولَ :
َّاس} وبين سبحانه َّ
لِلن ِ
أن هذه المصلحة مقترنة بمفسدة في قوله{ :فِي ِه َما إِثْم َكبِير
أن هذا القتران ل يعود بمصلحة َّ
ثم بيَّن سبحانه َّ
َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
وأن المفسدة تغلب
َّاس}َّ ،
على المصلحة إذأ اقترنت بها وذلك في قوله تعالىَ { :وإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْف ِع ِه َما}
لما اجتمعت المصلحة مع المفسدة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة
وعلى هذا ف َّ
َّ ِ
ين
وجب ولو بالعقل إلغاء المصلحة ،وكذلك ألغاها سبحانه وتعالى بقوله{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إِنَّما الْ َخمر والْم ْي ِسر و ْاألَنصاب و ْاألَ ْزَلم ِرجس من َعم ِل َّ ِ
اجتَنِبُوهُ
الش ْيطَان فَ ْ
ُْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ
ْ َ
َ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن}[المائدة.]60 :
وعلى هذا فإن كانت المفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة ألغية المصلحة ،وإن كانت
مل بها.
المصلحة كلية أو غالبة على المفسدة ،عُ َ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد يُنظر :العتصام ( ،)910 /1بحث المصالح المرسلة لعلي جريشة (ص"،)22/أصول الفقه" للشيخ عياض
السلمي (ص ،)106/ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ،حقيقة البدعة للشيخ الغامدي
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الفصل الخامس :أقسام المصالح المرسلة:

كنا قد قسمنا سابقا مطلق المصلحة إلى ثالثة أقسام:

مصالح معتبرة.
مصالح ملغاة.

ومصالح مرسلة.
واآلن نقسم المصالح المرسلة من عدة اعتبارات في تقسيم واحد:
وقوتها إلى ثالثة أقسام:
تنقسم المصالح المرسلة باعتبار لزومها َّ

األول :المصالح الضَّروريَّة :أو المقاصد الضرورية ،أو درء المفاسد:

وهذا القسم بنفسه ينقسم إلى أقسام ،واسم هذا القسم هو :المصالح الضرورية،
السادس ،هذا َّ
ألن من المصالح درس
المعروفة بالضروريات الخمس ،وزادوا َّ

المفاسد ،ومن درء المفاسد والضرر ،ما هو ضروري بحكم النص ،وحفض الشيء

الضروري مصلحة ،وهذا أيضا يعتبر دليال أيضا لحجيَّة المصالح المرسلة من جهة

دفع الضرر ،ودرء المفسدة ودفع الضرر أو حفظ ما هو ضروي ،يكون إما عن:
 )2الدين.

 )1أو النفس.
 )1أو العقل.

 )2أو النسب.
 )3أو المال.

 )9أو العرض.
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فلألول :وهو حفظ الدين :وهو أولى الضروريات ،منه نصب األئمة ،والجهاد في
َّ
سبيل اهلل تعالى ،صيانة للدين ،وهذا النوع أدلَّته كثيرة من الكتاب والسنةَّ ،
ألن حفظ
الدين يكون من عدة أبواب ،والمؤمن مأمور به وجوبا ،من ذلك في باب دفع العدو

ِ َّ ِ
َّ ِ
ار * َوَمن يُ َول ِه ْم
ين َك َف ُروا َز ْحفا فَ َال تُ َولُّ ُ
ين َ
وه ُم ا ْألَ ْدبَ َ
آمنُوا إِذَا لَقيتُ ُم الذ َ
قوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
اء بِغَ َ
يَ ْوَمتائذ ُدبُ َرهُ إَِّل ُمتَ َحرفا لقتَال أ َْو ُمتَ َحي زا إِلَى فتائَة فَ َق ْد بَ َ
ضب م َن الله َوَمأ َْواهُ َج َهن ُ
َّم ۚ َوبتائْ َ
الْم ِ
ص ُير}[األنفال ،]29 – 23 :وهذا واجب مباشر لحفظ الدين من هجوم الكفرة على بالد
َ
المسلمين.

وللثاني :وهو حفظ النفس :تحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة لألنفس ،وكذلك هذا
َّ
س
النوع أدلته ل تحصى ،ألن المسلم مأمور به وجوبا ،من ذلك قوله تعالىَ { :وَل تَ ْقتُ لُوا النَّ ْف َ
ِ
ْحق ۚ َوَمن قُتِ َل َمظْلُوما فَ َق ْد َج َعلْنَا لَِولِي ِه ُس ْلطَانا فَ َال يُ ْس ِرف في الْ َق ْت ِل ۚ
الَّتي َح َّرَم اللَّهُ إَِّل بِال َ
نصورا}[اإلسراء.]11 :
إِنَّهُ َكا َن َم ُ
وللثالث :هو حفظ العقل :منه تحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول ،وكذلك هذا
َّ ِ
َّ
ين آ َمنُوا
النوع أدلته ل تحصى ،ألن المسلم مأمور به وجوبا ،من ذل قوله تعالى{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
الش ْيطَ ِ
اب َو ْاألَ ْزَل ُم ِر ْجس م ْن َع َم ِل َّ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم
إِنَّ َما ال َ
ان فَ ْ
ْخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاأل َ
َنص ُ
تُ ْفلِ ُحو َن}[المائدة.]60 :
وللرابع :هو حفظ النسب :منه تحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب ،من ذلك قوله
تعالى{ :وَل تَ ْقربوا الزنَا ۚ إِنَّه َكا َن فَ ِ
اء َسبِيل}[اإلسراء ،]11 :وقوله تعالىَّ :
{الزانِيَةُ
اح َ
ُ
َ َُ
شة َو َس َ
الزانِي فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
احد م ْن ُه َما ِمائَةَ َج ْل َدة ۚ َوَل تَأْ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأْفَة فِي ِدي ِن اللَّ ِه إِن ُكنتُ ْم
َو َّ
ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ين}[النور.]1 :
تُ ْؤمنُو َن باللَّه َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر ۚ َولْيَ ْش َه ْد َع َذابَ ُه َما طَائ َفة م َن ال ُْم ْؤمن َ
وللخامس :وهو حفظ المال :كتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال ،من ذلك قوله
ِ
ِ
سبَا نَ َكال م َن اللَّ ِه ۚ َواللَّهُ َع ِزيز
السا ِر ُق َو َّ
{و َّ
تعالىَ :
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَ ُه َما َج َزاء ب َما َك َ
ِ
سط َْها ُك َّل الْبَ ْس ِط
{وَل تَ ْج َع ْل يَ َد َك َم ْغلُولَة إِلَى عُنُِق َ
َحكيم}[المائدة ،]11 :وقوله تعالىَ :
ك َوَل تَ ْب ُ
سورا}[اإلسراء ،]16 :ومعناها ل تكن بخيال ول تكن مسرفا ،وهذا بيان على
فَ تَ ْقعُ َد َملُوما َّم ْح ُ
وجوب حفظ المال.
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وللسادس :وهو حفظ العرض :تحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة لألغراض ،من ذلك
ات ثُ َّم لَم يأْتُوا بِأَرب ع ِة ُشه َداء فَ ِ
ِ
قوله تعالى{ :والَّ ِذين ي رمو َن الْم ْحصنَ ِ
ين َج ْل َدة َوَل
اجل ُد ُ
َْ َ َ َ ْ
ُ َ
َْ
َ َ َُْ
وه ْم ثَ َمان َ
ك ُهم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن}[النور.]2 :
تَ ْقبَ لُوا لَ ُه ْم َش َه َ
ادة أَبَدا ۚ َوأُولَتائ َ ُ
َّأما بالنسبة لهذه الضروريات السابق ذكرها أيها مقدم فقد طال فيه الكالم ،والراجح فيهَّ ،
أن
وأما بالنسبة للترجيح بين حفظ النفس أو حفظ
حفظ الدين والنفس مقدمان على ما بعدهماَّ ،
الدين ،فال شك َّ
أن شرف الدنيا واآلخرة في التضحية بالنفس في سبيل الديل ،فالدين َّ
مقدم
على النفس ،ولكن يرخص للمسلم عند الضرورة أن يتنازل ،ويحفظ نفسه على سبيل دينه ول
حرج عليه ،وذلك بشرط أن يكون المضطر ملجأ ،وقد سبق الكالم على أنواع اإلكراه ،وقد
ِ ِِ ِ
َّ
يمانِِه إَِّل َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَ لْبُهُ
أقر سبحانه هذا النوع من اإلكار بقوله تعالىَ { :من َك َف َر باللَّه من بَ ْعد إِ َ
ن}[النحل،]209 :
ُمط َْمتائِ ٌّ
والمشهور في سبب نزولها ما رواه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال" :أخذ
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير ،ثم تركوه ،فلما
أتى رسول اهلل ﷺ ،قال :ما وراءك؟ قال :شر يا رسول اهلل ،ما تركت حتى نلت منك ،وذكرت

آلهتهم بخير قال :كيف تجد قلبك ،قال :مطمتائنا باإليمان ،قال :إن عادوا فعد"( ،)2قال
الحافظ ابن حجر رحمه اهلل :واتفقوا على أنه (أي عمار) نزل فيه َّ
من أكرَه وقلبهُ
"إل ْ

تائن"( .)1قال أبو بكر الجصاص عن هذه اآلية :هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في
مطم ٌّ
حال اإلكراه( ،)1بل إن هذا أصل العذر باإلكراه في األصول والفروع ،قال ابن العربي :لما

سمح اهلل تعالى في الكفر به ،وهو أصل الشريعة ،عند اإلكراه ،ولم يؤاخذ به ،حمل العلماء
عليه فروع الشريعة فإذا وقع اإلكراه عليها لم يؤاخذ به(.)2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه الحاكم ( )130 /1والبيهقي ( .)106 ،101 /1قال الحاكم :صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) ( :)163 /1إسناده صحيح وزاد بعضهم وفي هذا أنزلت :من كفر باهلل من بعد

إيمانه ...اآلية .وقال ابن حجر في ((الدراية)) ( :)260 /1إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه .وقال

األلباني في ((فقه السيرة)) ( :)201في ثبوت هذا السياق نظر وعلته اإلرسال.

( )1اإلصابة ( ،)321 /1وانظر بعض اآلثار المصرحة بذلك في ((تفسير الطبري)) ( ،)211 /12و ((طبقات ابن ((

سعد)) ( ،)126 /1و ((الدر المنثور)) (.)200 /3
( )1أحكام القرآن (.)261 /1

((( )2أحكام القرآن)) (.)2210 /1
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ويتبيَّن لنا بعد هذا َّ
وأما حفظ النفس إذا التقا
أن أصل الضروريات هو حفظ الدينَّ ،
مع حفظ الدين ما هو إل رخصة ،والرخصة استثناء من األصل ،وعلى هذا يكون

ثم حفظ العقل
الترتب في أولويَّة الحفظ ،هو :حفظ الدين َّأول ،ثم حفظ النفسَّ ،
َّ
ثم حفظ
ثم حفظ النسل ،فالعرضَّ ،
ألن بزوال يزول حفظ العرض والمال والنسلَّ ،
المالَّ ،
ألن المال يهون أمام النسل والعرض.

ثم بعد ذلك يكون الترتيب على حسب أحوال الضرورة ،فيقدم حفظ النفس على
َّ

حفظ الدين أحيانا كما سبق وأشرنا ،ويقدم حفظ العرض على حفظ العقل والمال
على حسب األحوال.
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الثاني :المصالح الحاجيَّة :أو المقاصد الحاجيَّة ،أو الحاجيات:

أي :ما يحتاجه المسلم إذ بفواته تحصل المشقة والتعب ،فقصد الشارع مراعات
هذه الحاجيات توسعة على النَّاس ورفع الضيق والحرج والمشقة عنهم ،ولكن ل
ينجر بتركها فساد في الضروريات الست.

ذلك :تشريع الفطر للمريض ،والمسافر ،والحامل ،والمرضع في الصيام،
من أمثلة َ
قال تعالى{ :فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َفر فَ ِع َّدة ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر}[البقرة،]212 :
الصالةِ
َّ
وقال عليه الصالة والسالم:
نصف َّ
شطر َّ
الصالةِ أو َ
"...إن اللَّهَ تعالى َ
وضع َ
الحبلى.)2("...
َّ
والص َ
وم ع ِن المساف ِر وع ِن المرض ِع أ ِو ُ
ومعنى وضع ،أي :لم يوجبها عليه في تلك الحالة.
مثال آخر :التيمم عند فقد الماء ،قال تعالىَ { :وإِ ْن ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
ضى أ َْو َعلَى َس َفر أَ ْو َجاءَ
أ ِ ِ
ِِ
ِ
صعِيدا طَيبا
ساءَ فَ لَ ْم تَج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا َ
َ
َحد م ْن ُك ْم م َن الْغَائط أ َْو َل َم ْستُ ُم الن َ
فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِم ْنهُ َما يُ ِري ُد اللَّهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َح َرج َولَ ِك ْن يُ ِري ُد
ْ َ ُ ُُ
لِيُطَه َرُك ْم َولِيُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن}[المائدة.]9 :
مثال آخر :السماح للمريض بالصالة قاعدا إذا شق عليه القيام ،ووجدت مشقة
تخرجه عن الخشوع ،إذ أنَّه سيتألم بالقيام ألما يصرفه عن الخشوع ،وطبعا إذا كان
عاجز عن القيام من باب أولى ،فرخ ِ
َّصت الشريعة للمريض بالصالة قاعدا في هذه
الحالة ،كما جاء في حديث عمران بن حصين لما اشتكى البواسير ،فقال صلى اهلل
عليه وسلم" :صل قائما ،فإن لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب"(.)1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه النسائي  ،1199وأبو داود  ،1201وصححه األباني.
( )1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" ()192/2
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ِ
يمات
الثالث :المصالح التحسينية :أو المقاصد التحسينية :وتسمى أيضا بالتَّْتم َ

والتحسينيَّات:
وهي :األخذ بما يليق بمحاسن العادات ،وتجنب السفاسف وما يطعن في المروءة،

وما يأنفه أصحاب العقول الراجحة.

وهذه التحسينيات تجمع قسما كبيرا من مكارم األخالق ،فال يختل بفقدانها نظام
الحياة ،ول نظام الدين واآلخرة ،ول يدخل على المكلف الحرج والضيق العظيم،

لكن إذا ما روعيت تكون هناك مستنكرات عند أصحاب العقول السليمة والفطر
المستقيمة.

وهي على قسمين :أفعال ،وتجنُّبات:
َّأما األفعال:

كالتزام سنن الفطرة؛ من إرخاء اللحي ،وقص الشوارب ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط،

والختان ،وغيره.

وخالصة :هي التزام المندوبات والمستحبات ،في العادات والعبادات.
وأما التجنُّبات:
َّ

كالبتعاد عن السفاسف والقهقهة والحديث بما بال ينفع ،وقليل البخل ،أل َّن البخل

حرام.

وخالصة :البعد عن المكروهات.
والصحيح َّ
أن المقاصد التحسينيَّة ليست مرتبطة بالمندوب والمكروه فحسب ،بل
تدور حول أحكام التَّكليف ،لكن فيها مراعات للذوق وللفطر السليمة ،فمثال:

يوجد مصلحة تحسينية واجبة :كرفع النجاسة ،وستر العورة.

تصور أن يسير الناس وعوراتهم مكشوفة ،فهذا ل يقبله عقل
محرم :فال يُ َّ
وعكسها َّ

محرم أيضا.
سوي ،وهو َّ
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والمندوب من التحسينيات :كأخذ الزينة عند كل مسجد ،فهذا مستحب ،ولباس
الجديد في األعياد ،وغيرها...

ومخالفة المندوبات التحسينيَّة مكروه :كعدم أخذ الزينة للمسجد ،ودخوله بريح الثوم
والبصل مثالَّ ،
ألن التشريع ولو كان تحسينيًّا مستحبًّاَّ ،إل أنه لم يُشرع عبثا ،بل
لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها.

عامة.
وبه كذلك في العادات َّ

ومن أبواب المصالح المرسلة أصلين مهمين:
 - 2سد الذرائع السابق ذكره في الباب السابق ،فمن أنكر حجية المصالح المرسلة

فقد أنكر حجية سد الذرائع.

 – 1إبطال الحيل الفاسدة.
هذا َّ
ألن الحيل على قسمين:

حيلة شرعية ،وحيلة عادية.

والحلية الشرعيَّة على قسمين:

حيلة صحيحة ،وحيلة فاسدة.

وكذلك األمر في الحيلة العادية.

وسيأتي الكالم عليها في فصل الحيل الشرعية إن شاء اهلل تعالى.

فلقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى

الحرام ،كما جاءت بإبطال الحيل التي تفتح باب الحرام ،وكنا قد تكلمنا عن هذا في

باب سد الذرائع.

قال ابن القيم :وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات،

وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها( .يريد الحيلة الفاسدة).
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فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات ،وسد الذرائع عكس ذلك ،فبين البابين أعظم
التناقض.

والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم إلفضائها إليه ،فكيف إذا قصد بها
المحرم نفسه()2؛ يعني :بذلك الحيل.

مثال سد الذرائع الذي هو من باب المصالح :نهي اهلل تعالى عن سب آلهة

المشركين مع كون ذلك أمرا واجبا من مقتضيات اإليمان بألوهيته سبحانه ،وذلك

لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا اهلل سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه
المقابلة.

ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
سبُّوا اللَّهَ َع ْدوا بِغَْي ِر
سبُّوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن من ُدون الله فَ يَ ُ
قال تعالىَ { :وَل تَ ُ
.]201

ِعلْم}[األنعام:

ومثال الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى فعل الحرام :فعل بني إسرائيل لما ُحرم

عليهم صيد الحيتان يوم السبت ،إذ نصبوا البرك والحبائل للحيتان قبل يوم السبت،

فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل ،فلما انقضى

السبت أخذوها ،فمسخهم إلى صورة القردة(.)1
تح ِ
ِ ِ
الس ْب ِ
ت إِ ْذ
اض َرةَ الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَ ْع ُدو َن فِي َّ
قال تعالىَ { :و ْ
اسأَل ُْه ْم َع ِن الْ َق ْريَة الَّتي َكانَ ْ َ
وهم بِ َما
تَأْتِي ِه ْم ِحيتَانُ ُه ْم يَ ْوَم َس ْبتِ ِه ْم ُش َّرعا َويَ ْوَم َل يَ ْسبِتُو َن ۚ َل تَأْتِي ِه ْم ۚ َك َذلِ َ
ك نَ ْب لُ ُ
س ُقون}[األعراف.]291 :
َكانُوا يَ ْف ُ

وعالقة سد الذرائع وإبطال الحيل الفاسدة بالمصلحة يجليه ابن القيم بقوله:

وبالجملة فالمحرمات قسمان :مفاسد ،وذرائع موصلة إليها مطلوبة اإلعدام ،كما أن
المفاسد مطلوبة اإلعدام.

والقربات نوعان :مصالح للعباد ،وذرائع موصلة إليها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2إغاثة اللهفان لبن القيم .192/2

( )1ينظر" :إعالم الموقعين" ( ، )291/1و"تفسير ابن كثير" (.)206/2
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ونخرج من هذا َّ
حجة من جهة الضروريَّات ،والمصالح المرسلة
أن المصالح المرسلة َّ
على ثالثة أقسام:
 – 2ضرورية.

 – 1حاجيَّة.
 – 1وتحسينيَّة.

وأما الباقي فيجوز العتماد عليه في
فاللذي يعتبر َّ
حجة منهم هو الضرويَّ ،
مجرد دليل يُرجع إليه
الستدلل ،ل على أنَّه أصل من أصول الستدلل ،بل على أنَّه َّ

وقت الحاجة.
وبما أنَّنا َّ
تحدثنا عن المصالح عموما ،وتحدثنا عن المصالح المرسلة خاصة ،وتحثنا

قبله عن سد الذرائع ،وهم من َع ْي نَا علم المقاصد الشرعية ،استوجب علينا األمر فتح

باب في علم المقاصد الشرعية ،نمر عليه سريعا ،ونلخص فيه هذا العلم تلخيصا غير
مخل إن شاء اهلل تعالى.
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الباب الثاني
{علم مقاصد الشريعة}

الفصل األول :مبادئ علم المقاصد:
المبدأ األول :تعريف علم المقاصد:

مقاصد الشريعة هي اسم ولقب لعلم وفن من فنون الشريعة اإلسالمية ،وهذا السم
يتركب من لفظين :لفظ مقاصد ،لفظ الشريعة.

ولتعريف هذا السم المركب ،أو هذا اللقب العلمي الشريف يجب تعريف كل من
لفظيه اللذين ركب منهما ،وهما :لفظ مقاصد ،لفظ الشريعة.
تعريف المقاصد لغة:

المقاصد :جمع مقصد ،والمقصد :مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد؛ فيقال :قصد

يقصد قصدا ،وعليه فإن المقصد له معان لغوية كثيرة منها:

 - 2العتماد ،والتوجه ،واستقامة ،الطريق ،قال تعالى{ :و َعلَى ِ
ص ُد
اهلل قَ ْ
َ
السبِيل}[النحل.]6 :
َّ
 – 1التوسط ،وعدم اإلفراط والتفريط ،قال تعالى{ :واقْ ِ
ك}[لقمان.]26 :
ص ْد فِي َم ْشيِ َ
َ
قال :ول أنا،
سول اللَّ ِه؟ َ
ت يا َر َ
أحدا ِمن ُكم َع َملُهُ ،قالوا :ول أنْ َ
وقال ﷺ " :لَ ْن يُنَج َي َ
ِ
وحوا ،و َشيء ِم َن ا ُّ
ْج ِة،
لدل َ
ور ُ
َّإل أ ْن يَتَ غَ َّم َدني اللَّهُ َبر ْح َمةَ ،سد ُدوا وقا ِربُوا ،وا ْغ ُدوا ُ
ص َد تَ ْب لُغُوا"(.)2
ص َد ال َق ْ
وال َق ْ

--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)9291ومسلم (.)1129
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يرشد النبي ﷺ في هذا الحديث الناس للعمل الصالح الذي يساعد العبد على مرضاة
ِ
الزموا
ص َد ال َق ْ
اهلل تعالى ،إلى أن قال" :وال َق ْ
ص َد تَ ْب لُغُوا" ،أي :اقْ تَصدوا في األموِر ،و َ
ِ
ِ
ِ
ط،
التوس ُ
الو َس َ
ص ُد هنا هو ُّ
الطَّر َ
ط المعتَد َل ،وتجنَّبوا طََرفَ ِي اإلفراط والتَّفريط ،فال َق ْ
يق َ
والمعنى :ل تَ ِ
َ ِ
وار َحموا
بالع َم ِل ،بل ا ْغتَنِموا
ستوعبوا
َ
األوقات كلَّها َ
أوقات نَشاطكمْ ،
أن ُفسكم فيما بينهما؛ ل َّتائال ي ِ
نقط َع بكم؛ َّ
ط في األموِر كلها يُبلغُكم غايتَكم
َّوس َ
فإن الت ُّ
ْ
َ
َ
شدونَه.
وهدفَكم الذي تَن ُ
َ
تعريف الشريعة لغة:

الشريعة تطلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره ،كما تطلق على الدين والملة

والطريقة والمنهاج والسنة ،والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد.

األول والكالم على الفرق بين الشريعة والدين فانظر
وقد سبق تبيان هذا في الجزء َّ

فيه.

التعريف الصطالحي لمقاصد الشريعة:

لم يوجد عند العلماء األوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة،
وإنَّما وجدت أقسام هذا العلم يضعونها على أساس أنَّها تعريف لعلم مقاصد الشريعة.

فقد ذكروا الكليات المقاصدية الخمس ،حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،أو
النسب والمال ،وذكروا المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ،وذكروا بعض
الحكم واألسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها.
وأما من المعاصرين فقد عرفه ثلة من أهل العلم:

 - 2عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها :المباني والحكم الملحوظة للشارع

في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث ل تختص مالحظتها بالكون في نوع

خاص من أحكام الشريعة ،فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني
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التي ل يخلو التشريع عن مالحظتها  ...ويدخل في هذا معان من الحكم ليست
ملحوظة في سائر أنواع األحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها(.)2

 - 1عرفها الفاسي بقوله :المراد بمقاصد الشريعة اإلسالمية :الغاية منها واألسرار

التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكمها(.)1

 - 1عرفها الريسوني بقوله :إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة

ألجل تحقيقها لمصلحة العباد(.)1

 - 2عرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي :المقاصد هي المعاني

والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق
مصالح العباد(.)2

وأج َم ُع التعريفات بقوليَّ :
علم المقاصد هو :علم يُعرف به ِح َك ِم أحكام الشريعة،
ْ
إن َ
لتتحقق بذلك المصالح.

وأما مقاصد الشريعة في نفسها :هي المصالح التي جعلت الشريعة لتحقيقها.
َّ

كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى ،ومصلحة الجهاد التي هي در العدوان

والذب عن األمة ،ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر وتحصين الفرج وإنجاء
الذرية وإعمار الكون.

وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة ،وهي تجمع في مصلحة كبرى وغاية كلية :هي تحقيق
عبادة اهلل تعالى وحده ل شريك له ،وإصالح المخلوقين وإسعادهم في الدنيا
ِ
ِ
اجتَنِبُوا
واآلخرة ،قال تعالىَ {:ولََق ْد بَ َعثْ نَا في ُكل أ َُّمة َّر ُسول أَن ا ْعبُ ُدوا اللَّهَ َو ْ
وت}[النحل.]19 :
الطَّاغُ َ
----------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مقاصد الشريعة لبن عاشور ص.32

( )1مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ص.1

( )1نظرية المقاصد عند الشاطبي :د .أحمد الرسيوني ص.0

( )2مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص.10
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ويرادف المقصد:

الحكمة ،والمصلحة ،والعلَّة ،والغاية ،والغرض ،والهدف ،والمنفعة ،المراد ،وغير

ذلك ...

المبدأ الثاني :موضوع علم المقاصد:

موضوعه هو :المصالح من حيث جلبها ،ومراتبها ومكمالتها ،والمفاسد من حيث

درئها.

المبدأ الثالث :فوائد تعلم علم المقاصد:
قبل كل شيء َّ
فإن علم المقاصد من عيون علم األصول ،فال أصولي بال علم

المقاصد ،وقد تبين لنا َّ
أن موضوع علم المقاصد هو جلب المصالح ودرء المفاسد،
وكما تالحظ في هذه الموسوعة كان جل كالمنا على هذا النهج.

ومن فوائده أيضا :تحقيق العبودية.

كذلك من فوائده :حماية الدين ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :والتنبيه على مقاصد
الشريعة وما فيها من إخالص الدين هلل ،وعبادته وحده ل شريك له ،حماية الدين،

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخالص
الدين هلل ،وعبادته وحده ل شريك له ،وما َّ
سدته من الذريعة إلى الشرك ِدقَّه وجلَّه،
َّ
أصل الدي ِن وحقيقة دين المرسلين ،وتوحيد رب العالمين(.)2
فإن هذا هو ُ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مجموع الفتاوى لبن تيمية (.)102/23
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فمقاصد الشريعة هي اآلصرة( )2الكبرى التي تربط بين األحكام والحكم ،وتبين
خصائص ومحاسن الشريعة وتحقيق العبودية ،وهي مهمة للمسلم من حيث العموم
والخصوص ،من حيث زيادة اإليمان باهلل تعالى ورسوخ العقيدة في القلب ،وحاثة

على اللتزام بهذه الشريعة السمحة لما يرى من تحقق المصالح ودرء المفاسد فيترك

ما سواها من الشرائع.

وتحقق العبودية هلل تعالى ،فكما أن الخلق عباد هلل كونا فال بد أن يكونوا عبادا له

سبحانه شرعا ودينا.

وتؤدي للمحافظة على المسلم من العزو الفكري وما يحصل من تحسين للمبادئ
الهدامة وإخفاء محاسن الشريعة من قبل أعداء الدين وما بذلوه من جهود لتشويه

معالمه.

ومن أهمية المقاصد اإلقبال على تطبيق الشريعة حينما يعرف المصالح المترتبة على
الطاعات فيطمتائن إليها ويقبل عليها ،وبالمقابل عندما يعرف مفاسد المعاصي سيتعد
عنها.

قتؤدي إلى حماية الشريعة من النحراف في الستدلل والستنباط ،وصيانتها من

العبث والتغيير.

وتؤدي بالعالم أو المجتهد إلى تكوين ملكة يستطيع من خاللها إدراك مقاصد
الشريعة واستباطها من النصوص الشرعية.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اآلصرة :رابطة كالقرابة أو المصاهرة أو غيرهما
و ِ
اآلص َرةُ :ما عطفك على غيرك من رحم ،أَو قرابة ،أَو مصاهرة ،أَو معروف.
و ِ
اآلصرة( :القانون) صلة قانونيَّة بين أطراف متقاربة لدعم دعوى قانونيَّة عوضا عن الطَّرف اآلخر أو ضده.
وكلها تدور حول الرابط.
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وقد أجملها ابن عاشور رحمه اهلل تعالى في خمسة جوانب وهي:
 - 2فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دللتها.

 - 1الترجيح بين األدلة المتعارضة والتوفيق بينها.

 - 1معرفة أحكام الوقائع التي لم يُنص عليها بالخصوص.

 - 2تنزيل األحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية "فقه الواقع وتحقيق
المناط.

 - 3تحقيق التوازن والعتدال في األحكام وعدم الضطرار.
المبدأ الرابع :حكم تعلم علم مقاصد الشريعة:

عامة المسلمين ،ولكنَّه على األمة فر ض كفاية
هو ليس فرض عين ول كفاية على َّ

لحاجتها للمجتهدين.

ومن قصد الجتهاد وجب عليه معرفة مقاصد الشريعة؛ ألنه ل يمكنه الستنباط إل

بعد معرفته بمراد اهلل ومراد رسوله والمقاصد تعين على ذلك.
المبدأ الخامس :نشأة علم المقاصد:

ُوجدت المقاصد بوجود اإلسالم وبعثة النبي ﷺ؛ بل وجد منذ ُوجد َّأول مخلوقَّ ،
ألن
في خلقه مقصد.

النبوة ،وهذا تلخيص لمراحل ونشأة وتطور
ولكنَّنا نذكر نشأة علم المقاصد من عصر َّ

المقاصد:

أول :عصر النبي ﷺ :المقاصد موجودة في القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ.

ففي القرآن الكريم :نستطيع أن نالحظها من خالل تعليل اهلل عز وجل لألحكام
وأسبابها ،مثل﴿ :أ ُِذ َن لِلَّ ِذين ي َقاتَلُو َن بِأَنَّهم ظُلِموا وإِ َّن اللَّهَ َعلَى نَص ِرِهم لََق ِ
دير﴾[الحج:
َُ
ْ ْ
ُْ ُ َ
ِ
ِ
ِِ
ين َح َرج فِي
﴿ ،]16فَ لَ َّما قَ َ
ضى َزيْد م ْن َها َوطَرا َزَّو ْجنَا َك َها ل َك ْي َل يَ ُكو َن َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ض ْوا ِم ْن ُه َّن َوطَرا َوَكا َن أ َْم ُر اللَّ ِه َم ْفعُول﴾[األحزاب.]10 :
أَ ْزَو ِ
اج أَ ْد ِعيَائِ ِه ْم إِذَا قَ َ
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في اآلية األولى :علة اإلذن بالقتال؛ ألنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق ،وفي
اآلية الثانية :علة زواج النبي ﷺ من أم المؤمنين زينب بنت جحْ رضي اهلل عنها بعد
طالقها من زيد بن حارثة رضي اهلل عنه ،تحريم النبي ﷺ وعدم إحراج المؤمنين في

ذلك.

وفي السنة النبوية المطهرة :نجد أيضا كثيرا من األحكام المعللة ،وربطت بين
األحكام الشرعية وغايتها الفعلية من ذلك:

إليها؛ فإنَّهُ
انظر َ
عن المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه :أنه خطب امرأة ،فقال النبي ﷺْ " :
بينكما"(.)2
أحرى أ ْن َ
يؤدم َ
َ

فالعلة من النظر هنا تحقيق مقاصد الزواج المتمثلة في الدوام والستقرار.
قومك حديثُو عهد ِ
أن ِ
"لول َّ
وقوله ﷺ لعائشة رضي اهلل عنهاَ :
لبنيت الكعبةَ
بشركُ ،
ِ
اهيم(.)1
علَى قواعد إبر َ
والعلة في عدم بناء الكعبة هنا هي :حفظ الدين الذي ل يستقيم مع إعادة بناء
الكعبة.

ثانيا :في عصر الصحابة رضي اهلل عنهم:

تمثلت مقاصد الشريعة في فهم الصحابة رضي اهلل عنهم لها في إيجاد التشريع
المناسب لحل المشكالت الجديدة الطارئة ،مثل:

 - 2قتال أبي بكر رضي اهلل عنه مانعي الزكاة وقوله" :واهلل لو منعوني عناقا كانوا

يؤدونها إلى رسول ﷺ ،لقاتلتهم على منعها"( ،)1والمقصد من قول وفعل أبي بكر

رضي اهلل عنه ذلك هو بناء على مقصد المحافظة على استقرار الدولة اإلسالمية.
----------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه :الترمذي ( ،)160 /1والحاكم في المستدرك ،وقال الذهبي :على شرط البخاري ومسلم ،ولم يخرجاه.
( )1أخرجه :البخاري ،)302 /1( ،ومسلم في :كتاب الحج :باب نقض الكعبة.)60 /2( :

( )1البخاري :كتاب الزكاة ( ،)316 /1مسلم  -اإليمان "األمر بقتال الناس حتى يقولوا :ل إله إل اهلل".)11 /2( ،
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 - 1جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي اهلل عنه :بناء على مقصد حفظ الدين
اإلسالمي بحفظ مصدره.

 - 1تضمين الصناع :في عهد علي رضي اهلل عنه :بناء على مقصد المحافظة على

المال(.)2

وهكذا نرى أن الصحابة رضي اهلل عنهم فهموا المقاصد واستعملوها في عصرهم،
يقول ابن القيم" :وقد كانت الصحابة أفهم األمة بمراد نبيه ،وأتبع له ،وإنما كانوا
يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده"(.)1

ثالثا :في عصر نشأة المذاهب الفقهية:

مهما من مقومات الجتهاد في الستدلل ،فكل من
النظر المقاصدي ظل مقوما ًّ
القياس والستحسان ،والمصالح المرسلة ،وسد الذرائع ،وغيرها من المصادر

التشريعية التي تعود إلى أصل المصالح ،وهي مجرد تخصيصات ألجل اعتبار

المقاصد أو قواعد تفرعت بالشكل الذي اقتضته أصول كل مذهب(.)1
وبهذا يتبيَّن لك َّ
أن باب َّ
سد الذرائع وباب المصالح المرسلة السابق الكالم عليهما

ما هما إل من باب علم المقاصد الشرعية.
رابعا :بعد عصر نشأة المذاهب اإلسالمية:

فهموا مقاصد الشريعة ،ولكن لم يستخدموا مصطلح مقاصد الشريعة ،ولكن كانوا
يستخدمون مصطلحات مثل العلة ،العلل ،الحكمة ،المصلحة ،المعنى ،المغزى،

مراد الشارح ،أسرار الشريعة ،القياس ،الستصالح ،سد الذرائع.
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

( )2المدخل إلى مقاصد الشريعة بتصرف (.)11 ،10
( )1إعالم الموقعين  -ابن القيم (.)100 /2
( )1المصدر السابق.)10 ،16( :
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وأول كتاب تكلم عن مقاصد الشريعة ،هو كتاب أبي بكر القفال الكبير ،المعروف بالشاشي،
"محاسن الشريعة" ،ثم كتاب مقاصد الصالة للحكيم الترمذي.
وأول من ألف وشرح مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه هو إمام الحرمين الجويني في
كتاب "البرهان في أصول الفقه" ،ثم اإلمام أبو حامد الغزالي ،ذكر المقاصد في كتبه
(المستصفى  -شفاء الغليل  -الكبائر) ،ثم اإلمام فخر الدين الرازي في كتابه "المحصول"،
ثم جاء اإلمام اآلمدي في كتابه "األحكام" ،والعز بن عبدالسالم في كتابه" :قواعد األحكام
في مصالح األنام" ،وكتابه" :القواعد الصغرى" ،أو "الفوائد في اختصار المقاصد" ،واإلمام
القرافي في كتابه "الفروق" ،واإلمام الطوفي في كتابه" :التعيين في شرح األربعين" ،حتى جاء
ًّ
مستقال ،وعلما
اإلمام الشاطبي ،وهو المؤسس والمنظر لها ،والذي شهرها ،وجعل لها كيانا
بارزا ،وكتابه" :الموافقات في أصول الشريعة" هو العمدة في مقاصد الشريعة.

ثم جاء اإلمام الزركشي في كتابه" :البحر المحيط" ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية( :اقتضاء
الصراط المستقيم ،الستقامة ،درء تعارض العقل والنقل).
خامسا :مقاصد الشريعة في العصر الحديث:
اإلمام :الطاهر بن عاشور:
وهو رائد مقاصد الشريعة اإلسالمية في العصر الحديث ،وكان ذلك بكتابه( :مقاصد الشريعة
اإلسالمية) ،ول يذكر اسم المقاصد إل وذكر معه ابن عاشور.
فقد افتتح الكالم في مسائل جديدة من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ومن هذه المسائل:
مقاصد المكلف في عالقتها بمقاصد الشارع.
عالقة المقاصد بالجتهاد ومدى توقفه عليها.
طرق إثبات المقاصد.
المقاصد في التشريعات.
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المبدأ السادس :طرق معرفة مقاصد الشريعة:
أول من وضع قواعد لستنباط المقاصد هو اإلمام الشاطبي في الموافقات ،ثم

استكمل من بعده اإلمام ابن عاشور:

الطريق األول :النص الصريح المعلل:

وهي النصوص واضحة الدللة المعللة التي يضعف أن يكون المراد منها غير ما هو

ظاهرها( ،)2ومن أمثلتها:

 - 2أن يأتي التصريح باألمر في النصوص مع بيان مصلحته ،أو بالنهي مع بيان
ِ
ِ
ص َدقَة تُطَه ُرُه ْم َوتُ َزكي ِه ْم
مفسدته ،كقوله تعالى في صيغة األمرُ ﴿ :خ ْذ م ْن أ َْم َول ِه ْم َ
ِ
بين سبحانه المقصد من هذا األمر وهو تطهير أموال
ب َها﴾[التوبة ،]201 :فقد َ
المسلمين وتزكيتهم.
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
سبُّوا اللَّهَ
سبُّوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن من ُدون الله فَ يَ ُ
وكقوله تعالى في صيغة النهيَ ﴿ :وَل تَ ُ
َع ْدوا بِغَْي ِر ِعلْم﴾[األنعام ،]201 :فقد بيَّن سبحانه المقصد من هذا النهي وهو كي ل
يعتدوا ويسبوا اهلل تعالى بال علم.
ِ
أحصن لل َف ْر ِج،
منكم الباءةَ،
الشباب ،م ِن
معشر
َ
فليتزوج؛ فإنَّهُ
ْ
ُ
استطاع ُ
وقوله ﷺ" :يَا َ
وأغض للبص ِر"(.)1
ُّ
بينكما"( ،)1فيفيد أن نظر الرجل
أحرى أ ْن َ
نظر َ
يؤد َم َ
وقوله ﷺ للمغيرة" :اُ ْ
إليها؛ فإنَّهُ َ
لمخطوبته يحقق مقاصد الزواج ،التي منها الستمرار واأللفة(.)2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

( )2مقصد الشريعة لبن عاشور.262 :

( )1البخاري ،)2630 /3( :مسلم )2021 /1( :عن ابن مسعود.
( )1الطبراني في األوسط )261 /1( :عن عبداهلل بن سرجس.
( )2المقاصد العامة.221 :
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 – 1التعبير بلفظ الخير أو الشر ،والنفع أو الضر ،والحسنات أو السيتائات ،ونحوها:
ِ
ك َخ ْي ر﴾[لأعراف ،]19 :فعلمنا َّ
أن الخير في لباس
اس التَّ ْق َوى ذَلِ َ
كقوله تعالىَ ﴿ :ولبَ ُ

التقوى.

 – 1التعبير بلفظ اإلرادة :كقوله تعالىَ ﴿ :وَمن َكا َن َم ِريضا أَ ْو َعلَى َس َفر فَ ِع َّدة م ْن أَيَّام
أُ َخ َر ۚ يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر﴾[البقرة ،]213 :وهو مقصد عام علمنا
به َّ
أن قصد الشارع هو التيسير على المسلم في كل شيء ،وليس متعلقا بصيام
رمضان وحسب ،مع َّ
أن جملة{ :يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر} جائت
تذييال بعد الكالم على الرخص في الصوم ،وذلك من إطالق لفظ اليسر ،دون تقييد
بشي فكان مقصد الشارع عموم التيسير ،ل التيسير على المريض والمسافر فقط.
وكذلك يمكن أن نضع جملة {يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر} على ميزان
ِ ِ
ِ
المناسب له( ،)2فالمعمول
تعميم المعنى
قاعدة
ُ
حذف المتع ل ِق المعمول فيه ،يفي ُد َ
فيه محذوف من جملة اليسر ،وجملة العسر ،وعليه فالمقصد هو إرادة عموم اليسر،
ونفي عموم العسر.

ب الت َّ ِ
ب
ين َويُ ِح ُّ
 – 2والنص على المحبة ،أو الرضا ،كقوله تعالى﴿ :إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
َّواب َ
ين﴾[البقرة ،]211 :فعلمنا أن علة محبة اهلل لعبده هو التوبة والتطهر ،وهو
ال ُْمتَطَه ِر َ

مقصد كل مكلف ،وهو الملصحة الجامعة.
ِ
وفي الرضا كقول النبي ﷺَّ :
يأكل األُكلةَ فَ يَ ْح َم َدهُ َعلَْي َها،
"إن اهللَ لير َ
ضى ع ِن العبد أ ْن َ
الش ْربَةَ فَ يَ ْح َم َدهُ َعلَْي َها"( ،)1فعلمنا َّ
ب َّ
أن علَّة رضى اهلل تعالى هو في الحمد
أ َْو يَ ْش َر َ
وهو مقصد كل مكلف ،وهو المصلحة الجامعة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2للمزيد من الشرح والبيان للقاعدة يُنظر :تمهيد البداية في أصول التفسير ،للدكتور :عصام الدين إبراهيم النقيلي ص

.220

( )1رواه مسلم .1012
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 – 3وكذلك المدح الفعل أو ذمه :من ذلك قول النبي" :ما من شيء أثقل في ميز ِ
ان
ُ
ِ
القيامة من ُخلق حسن َّ
الفاحْ البذيءَ"(.)2
بغض
يوم
وإن اهللَ يُ ُ
المؤم ِن َ
َ

قد يكون النص الصريح بالدعوة إلى التدبر والتفكر في آيات اهلل والوحي ،وهي دعوة
إلى اكتشاف أسرار الخلق ،وحكم األمر؛ قال تعالى﴿ :أ ََل لَهُ الْ َخل ُ
ار َك اللَّهُ
ْق َو ْاألَ ْم ُر تَبَ َ
ِ
ين﴾[األعراف.]32 :
َر ُّ
ب ال َْعالَم َ
الطريق الثاني :الستقراء :أي استقراء عادات الشارع وتصرفاته:
والستقراء يعتمد على مبدأ اعتماد الكليات التشريعية ،وتحكيمها في فهم النصوص
الجزئية وتوجيهها ،فهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات ،والفروع إلى

األصول.

كاستقراء الرخص في العبادات وغيرها ،يدل على قصد الشارع رفع الحرج.

والستقراء نوعان:

النوع األول :استقراء األحكام المعروفة عللها.

مثل :إذا علمنا علة النهي عن بيع المزابنة بمسلك اإليماء في قوله صلى اهلل عليه

وسلم لمن سأل عن بيع التمر بالرطب" :أينقص الرطب إذا جف؟" ،قال :نعم ،قال:

"فال إذن( ،)1فحصل لنا أن علة تحريم المزابنة هي الجهل بمقدار أحد العوضين،
وهو الرطب منها المبيع باليابس.

النوع الثاني :استقراء أدلة األحكام :وهو استقراء ألدلة األحكام التي اشتركت في
علة ،بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد الشارع.

مثل :في شأن العبيد ودعوة اإلسالم إلى مكاتبتهم والتدبير والكفارات أن الحرية

مقصد من مقاصد الشارع(.)1
--------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه أبو داود ( ،)2066وأحمد ( )10320مختصرا ،والترمذي ( )1001باختالف يسير.
( )1رواه اإلمام مالك في الموطأ :كتاب البيوع.216 :

( )1انظر ابن عاشور ،261 :المقاصد العامة.)211 :221( :
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الطريق الثالث :عن إخالل المقاصد األصلية والجزئية:
أ) من خالل المقاصد األصلية :وفيها يتم استنباط المقاصد الجزئية من خالل
المقاصد األصلية ،من خالل فهم المقصد األصلي وتحديده من خالل عملية

الستقراء أو التقرير أو نحو ذلك.

مثل :استخراج المقاصد الجزئية من السكن واألنس والذرية والستمتاع بالزوجة،من
خالل المقصد األصلي ،وهو التناسل والزواج.

ب) من خالل المقاصد الجزئية :وفيها يتم تتبع العلل الكثيرة الثابتة الواردة في
تحديد حكمة واحدة مشتركة ،فتكون تلك الحكمة بمثابة المقصد الكلي األصلي؛

أي استخراج المقصد من خالل المقاصد الجزئية.

الخطبة على ِ
مثل :مقصد األخوة :استُخرج من خالل علل النهي عن ِ
والسوم
الخطبةَّ ،
السوم ،أو البيع على البيع(.)2
على َّ

الطريق الرابع :النظر في علل األحكام:
لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْربَى
كقوله تعالىَّ ﴿ :ما أَفَاءَ اللَّهُ َعلَى َر ُسولِ ِه ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َرى فَلِلَّ ِه َولِ َّ
السبِ ِ
يل َك ْي َل يَ ُكو َن ُدولَة بَ ْي َن ْاألَ ْغنِيَ ِاء ِمن ُك ْم﴾[الحشر.]0 :
ساكِي ِن َوابْ ِن َّ
َوالْيَتَ َامى َوال َْم َ
الطريق الخامس :معرفة أسباب النزول ،أو سبب ورود الحديث:
الس َف ِر"(.)1
"ليس ِم َن البِر َّ
الص ْو ُم في َّ
كقول النبي ﷺَ :
أن ر ُ ِ
ور ُجال ق ْد ظُل َل عليه،
سول اللَّه ﷺ في َس َفر ،فَ َرأَى ِز َحاما َ
فسبب هذا الحديث؛ َّ َ
صائِم ،ففهم منه َّ
أن سبب الرخصة للمسافر هو رفع المشقة.
فَ َ
قال :ما هذا؟ فَقالواَ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية :يوسف العالم ،211 :221( :الجتهاد المقاصدي.)20 :23( :
( )1أخرجه البخاري ( ،)2629ومسلم (.)2223
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الطريق السادس :هدي الصحابة وآثارهم:
والمقصود به :الهتداء بالصحابة في فهمهم لمقاصد األحكام من خالل معاشرتهم
للنبي ﷺ.

مثال :عن ابن األزرق بن قيس قال :كنا على شاطئ نهر باألهواز ،قد نضب عن

الماء ،فجاء أبو برزة األسلمي على فرس ،فقام يصلي وخلى فرسه ،فانطلق الفرس،

فترك صالته وتبعها حتى أدركها فأخذها ،ثم جاء فقضى صالته ،وفينا رجل له رأي،

فأقبل يقول :انظروا هذا الشيخ ترك صالته من أجل فرسه ،فأقبل فقال :ما عنَّفي أحد
منذ فارقت رسول اهلل ﷺ ،وقال :إن منزلي متراخ ،فلو صليت وتركت الفرس لم ِ
آت
أهلي إلى الليل ،وذكر أنه صحب رسول اهلل ﷺ فرأى من تيسيره(.)2

فهذا يدلنا على طريقة فهم الصحابة لمقاصد الشريعة ،سواء كانت عامة أم خاصة،
كما قال بذلك ابن عاشور في مقاصده(.)1
الطريق السابع :اعتبار المآلت:

والقصد بها اعتبار المآلت عند التشريع؛ من مراعاة المصالح ،ودرء المفاسد،

فنستطيع من خاللها أن نستنبط منها مقاصد الشريعة.
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
سبُّوا
سبُّوا الذ َ
ين يَ ْدعُو َن م ْن ُدون الله فَ يَ ُ
مثل" :النهي عن سب آلهة المشركينَ ﴿ :وَل تَ ُ
ك َزيَّنَّا لِ ُكل أ َُّمة َع َملَ ُه ْم ثُ َّم إِلَى َرب ِه ْم َم ْرِجعُ ُه ْم فَ يُ نَبتائُ ُه ْم بِ َما
اللَّهَ َع ْدوا بِغَْي ِر ِعلْم َك َذلِ َ
َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾[األنعام.]201 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه البخاري (.)1196 /3

( )1انظر ابن عاشور ،262 :المقاصد العامة أبو سيف العلم ،211 :المدخل لدراسة مقاصد الشريعة.63 ،62 :
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الطريق الثامن :سكوت الشارع:

ونقصد به أن كل ما لم ينص عليه الشارع هو مقصود الشارع(.)2
والمقصد من المسكوت عنه هناَّ ،إما لإلباحة أو الحظر:

فما سكت عنه لعدم وجود مقتضيه ،فسكوته عنه مع عدم ضرره يدل على اإلباحة

والجواز.

مثل :سكوت الشرع عن أنوا ع من الطعام والشراب التي َل يرد فيها نص ول ضرر
فيها.

وماسكت عنه مع وجود مقتضيه ،وسكوته هنا يدل على عدم المشروعية.

مثل :سكوته عن األذان واإلقامة لصالة الكسوف مع وجود مقتضيه ،فهو يدل على
المنع.

هذا من جانب ،ومن جانب آخر يدل على صالحية الشريعة اإلسالمية؛ فسكوت

الشارع عن أمور تقتضي تنظيم الحياة الجتماعية لم يفصل فيها ،لتناسب كل
األحوال في كل زمان ومكان.

مثال :الشورى :أمر بها الشارع ،ولم يوضح هل هي ملزمة أم معلمة ،وحدودها وكيفية
إداراتها ،واختيار الخليفة أو الحاكم ،فقد توفي رسول اهلل ﷺ ولم يبين طريق

الختيار.

كذلك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فقد أمر به الشارع ولم يبين كيف يفعل
ذلك ،ول كيفيته ،فهذا يسمى بسكوت الشارع ،وفائدته حتى يترك لألمة أن تصوغ

دقائقها لمقتضيات الزمان والمكان في كل زمان ومكان؛ ألن الحال يتغير من زمان
-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

( )2مقاصد الشريعة لبن عاشور.269 :
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إلى زمان ،ومن مكان إلى مكان ،والتشريع عام وصالح لكل زمان ومكان ،فسكت

عن هذه األمور حتى يناسب كل زمان ومكان؛ أي :يوافق جميع األحوال(.)2

وهذه هي أهم طرق استنباط المقاصد الشرعية وتفعيلها:
 - 2النص الصريح المعلل
 - 1الستقراء

 - 1المقاصد األصلية والجزئية
 - 2هدي الصحابة وآثارهم
 - 3النظر في العلل

 - 9معرفة أسباب النزول
 - 0اعتبار المآلت

 - 1سكوت الشارع
وأخيرا :يجب أن يعلم أن كل دليل ثبت اعتباره في الشريعة فهو موصول بمقصد
الشارع ومحقق له ،وأن المقاصد ليست دليال بذاتها ،بل هي تابعة لألدلَّة ،فال تثبت
َّإل بها ،ول تكون المقاصد مناقضة أو مبطلة للنص بحال.

- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- ---

( )2انظر دور المقاصد في التشريعات المعاصرة.)13:11( :
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الفصل الثاني :أقسام المقاصد عموما:
األول وهو "المصلحة للخلق" ،وكنا قد تكلمنا على أنواع اللمصلحة
قصد الشريعة َّ
بشكل عام في بابهاَّ ،إل َّ
أن مصلحة الخلق من جزئين ،من جلب المصالح عموما
لهم ،ودرء المفاسد عموما عنهم.

وهذه المقاصد التي يتوصل بها إلى الملصحة على قسمين رئيسيين:
 – 2مقاصد المكلف:
 – 1مقاصد الشارع:

المطلب األول :مقاصد المكلف:

وهو باختصار :وهو أن يكون قصده وعمله موافق لقصد الشرع ،وهو على أحوال:

أ – أن يوافق فعله وقصده الشرع :كمن صلى قاصدا المتثال ،فعمله صحيح.

ب  -أن يخالف فعله وقصده الشرع :كمن باع ربويا بجنسه متفاضال ،قاصدا الربا،

فعمله باطل.

ج  -أن يكون فعله موافقا للشارع ،وقصده مخالفا له :وهو ضربان:

األول :أل يعلم بأن الفعل موافق لمقاصد الشرع ،ومثاله :من وطئ زوجته ظانا أنها
أجنبية ،فهو عاص بالقصد ،غير عاص بالفعل ،فيأثم من جهة دون أخرى.

قرر أن يفطر في رمضان فلَّما أفطر
وقيل ل يأثم وثد أنجاه اهلل تعالى ،ومثَّلوا له ،كمن َّ
تبيَّن أنَّه يوم العيد ،فقالوا حتى وإن خالف قصده مقاصد الشرع فإنَّه ل يأثم لعدم
الفعل الذي يستوجب اإلثم واهلل أعلم.

الثاني :أن يعلم بأن الفعل موافق لمقاصد الشرع ،ومثاله :أن يصلي رياء ،فهو يعلم

أن صالته موافقة للشارع ،إل أن قصده مخالف له ،وهذا أشد من األول ،وهو باطل؛

ألن قصده مخالف لقصد الشار ع عينا.

د  -أن يكون فعله مخالفا للشارع ،وقصده موافقا له :وهو ضربان:
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األول :أن يكون مع العلم بالمخالفة ،فهذا هو البتداع والزيادة في الدين.
َّ

الثاني :أن يكون مع الجهل بالمخالفة ،فتعارض قصده مع المتثال ،فوافق في القصد
أخل بالمتثال ،وهذا الضرب له التفات إلى مسألة العذر بالجهل ،فإنَّه يُعذر
لكنه َّ

وأما أصول الدين فالغالب أنَّه ل عذر
بجهله فيما يجوز العذر فيه بالجهل أي الفروعَّ ،

بالجهل فيه.

المطلب الثاني :مقاصد الشريعة:
أقسام مقاصد الشريعة:

عدة أقسام من حيثيَّات َّ
تنقسم مقاصد الشريعة إلى َّ
عدة:

المبحث األول :تنقسم المقاصد من حيث مرتبتها إلى قسمين وكلها تسمى مقاصد
أصلية:

وهي التي لحظ فيها للمكلف ،أي أن المكلف ملزم بها وبحفظها دون أن يكون له

اختيار.

القسم األول :المقاصد الضرورية :وهي التي يعود نفعها على كل فرد من أفراد

المكلفين ،كالضروريات الخمس.

القسم الثاني :المقاصد التبعية :وهي التي روعي فيها حظ المكلف ،كالنكاح مشروع

لمقاصد روعي فيها حظ المكلف ،ومنها الستمتاع.

المبحث الثاني :تنقسم المقاصد من حيث اعتبراها وإلغائها إلى ثالثة أقسام:

القسم األول :مقاصد معتبرة :وهي التي شهد لها الشرع بالعتبار بدليل معين
كالضروريات الخمس ،ومقصد التعبد ،ودفع الضرر ،ورفع الحرج ،والتيسير.
القسم الثاني :مقاصد ملغاة :وهي التي شهد لها الشرع باإللغاء بدليل معين

كالمصالح التي يظن وجودها في المحرمات ،أو ما تسمى بالمصالح الوهميَّة.
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القسم الثالث :مقاصد مرسلة :وهي التي لَم يشهد لها الشرع بالعتبار أو باإللغاء

بدليل معين كمقصد حفظ الحق بتوثيق الزواج ،وضبط النظام باألنظمة اإلدارية،
وحفظ حق المبتكرين والمؤلفين ،وهو نفسه المصالح المرسلة.

المبحث الثالث :تنقسم المقاصد من حيث قوتها في ذاتها على ثالثة أقسام:
القسم األول :مقاصد ضرورية.
القسم الثاني :مقاصد حاجية.

القسم الثالث :مقاصد تحسينية.

وهو عين ما تكلمنا عنه في باب المصالح المرسلة ،فالمقصد المرسلة بأقسامها هي

نفسها المصالح المرسلة بأقسامها ،وقد فصلناه كله في الباب فال حاجة للتكرار،
ولكن بما أنَّنا في باب علم المقاصد نظيف إلى المقاصد الضرورية والحاجية

والتحسينيَّة ،المكمالت.

المسألة األولى :المكمالت:

تعريفها :هي جملة األحكام التي تجعل المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية تامة
وكاملة ومكتسبة على أحسن الوجوه وأفضلها.

وتسمى بالمكمالت :ألنها تكمل غيرها ،وبالمتممات ألنها متممة لغيرها ،وبالتوابع
ألنها تتبع غيرها.

وضابط الم كمل :ما يتم به المقصود ،أو الحكمة من الضروري أو الحاجي أو

التحسيني على أحسن الوجوه وأكملها ،سواء كان بسد ذريعة تؤدي إلى اإلخالل

بالحكمة بوجه عام ،أو بتكميله بحكم يظهر به المقصد ويتقوى.
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المسألة الثانية :أقسام المكمالت ثالثة:
القسم األول :مكمالت المقاصد الضرورية :يقصد بها ما يتم به حفظ المقصد

الضروري :كالحاجيات ،والتحسينيات ،فتحريم البدع حاجي مكمل لحفظ الدين،

والنوافل تحسينية مكملة لحفظ الفرائض التي يفظ بها الدين ،وتحريم النظر إلى
األجنبية تحسيني متمم لحفظ النسل.

القسم الثاني :مكمالت المقاصد الحاجية :يقصد بها ما يتم به حفظ مقصد حاجي:
كالتحسينيات ومكمالتها:

كثبوت الخيار في البيع ،فالمقصود من البيع الملك ،وهو حاصل بدون خيار ،ولكن

خيار البيع مشروع من باب تكملة مقصد حصول الملك التام الكامل؛ ألنه إذا ملك

بعد خيار البيع يكون قد ملك بعد ترو ونظر وتأمل ،والجمع بين الصالتين في السفر
مشروع لتكملة التخفيف ورفع المشقة والحرج ،فلو لَم يشرع الجمع ل يخل ذلك
بأصل التوسعة وإنَّما شرع لمزيد التوسعة
القسم الثالث :مكمالت المقاصد التحسينية :يقصد بها ما يتم به حفظ مقصد

تحسيني :كمندوبات الطهارة ،فالطهارة لغير تعلقها بالصالة تحسينية ومندوباتها

شرعت تكميال ألمر تحسيني ،والتحلي بآداب قضاء الحاجة مكمل ألمر تحسيني،

وهو ستر العورة ،واختيار األضحية بأن ل تكون عوراء أو عرجاء مكمل لحسن
األضحية وجمال مظهرها.
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المسألة الثالثة :وضيفة المكمالت:
الوظيفة األولى :سد ذريعة اإلخالل بالمقصد الضروري أو الحاجي أو التحسيني

مثاله:

المنع من شرب القليل من المسكرات من باب سد الذريعة التي قد يوصل إهمالها

إلى اإلخالل بالمقصد الضروري ،وهو حفظ العقل ،وتحريم النظر إلى األجنبية شرع
لسد الذريعة التي قد تفضي إلى اإلخالل بمقصد حفظ النسل.
الوظيفة الثانية :تقوية المقصد األصلي ودعمه ،مثاله:

اشتراط مهر المثل يقوي دوام العشرة واأللفة واستمرار النكاح ،والشهادة في البيع
شرعت لتقوية مقصد حفظ المال.

المكمل وجعله سائرا على المألوف ،مثاله:
الوظيفة الثالثة :تحسين صورة
َّ

األكل من جانب واحد في آداب الطعام ،ومندوبات الطهارة فهي تضفي جمال
وصورة حسنة على الطهارة ذاتها.

وشرط المكمل :أل يعود على أصله باإلبطال ،ودليله:

أن المقصود من المكمالت إكمال المقصد األصلي ،فإذا حصل من المكمل إبطال
المقصد األصلي لَم يصل منه المقصود الشرعي.

مثاله :لو أشرف اإلنسان على الهلكة وليس عنده إل مأكول نجس ،فقد تعارض

مقصد ضروري هو حفظ النفس مع مقصد تحسيني وهو المحافظة على حرمة

النجاسات ،والتحسيني مكمل للضروري ،ولو روعي ألبطل المقصد األصلي ،ولذا
فالمقدم هنا هو حفظ النفس ،فيجب األكل من النجس حفظا للنفس.
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المبحث الرابع :أقسام مقاصد الشرع من حيث قصد الشارع في وضع الشريعة:
 – 2قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء لمراعاة مصالح العباد في الدارين.
 – 1قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام.

 – 1قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها.

 - 2قصد الشارع في دخول المكلف تحت احكام الشريعة.

القسم األول :قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء:

ومعنى ابتداء؛ أي :بالقصد الذي يعتبر في المرتبة األولى.

وقصد الشارع في وضع الشريعة بالقصد األول هو أنها و ِ
ضعت لمصالح العباد في
ُ

العاجل واآلجل معا.
وهذه القضية مسلَّمة ،واألدلة عليها أكثر من أن تحصر.
الدليل األول :الستقراء ،كما قال الشاطبي:

والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء ل
ين
ينازع فيه الرازي ول غيره ،فإن اهلل تعالى يقول في بعثِه
الرسلُ ﴿ :ر ُسال ُمبَش ِر َ
َ
ِ
ين لِتائَ َّال يَ ُكو َن لِلن ِ
الر ُس ِل﴾[النساء.]293 :
َّاس َعلَى اللَّ ِه ُح َّجة بَ ْع َد ُّ
َوُم ْنذ ِر َ
ِ ِ
ين﴾[األنبياء ،]200 :ومقتضى
الدليل الثاني :قوله تعالى ﴿ َوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّل َر ْح َمة لل َْعالَم َ
الرحمة في هذه الرسالة العظيمة مراعاتا لمصالح الخلق.
----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات للشاطبي ص/0ج.1
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َّ ِ
ين
الدليل الثالث :أن اهلل جعل رسالة النبي ﷺ حيا ة للناس ،فقال تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
لر ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُك ْم لِ َما يُ ْحيِي ُك ْم﴾[األنفال ،]12 :وجعل ثمرة من اتبعه
استَ ِجيبُوا لِلَّ ِه َولِ َّ
آمنُوا ْ
َ
ِ
الحياة الطيبة ،فقال تعالى﴿ :من َع ِمل ِ
صالحا من ذَ َكر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤمن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّهُ
َْ َ َ
َحيَاة طَيبَة﴾[النحل ،]60 :ومقتضى الحياة الطيبة تحقق المصالح.
الدليل الرابع :أن اهلل تعالى نص في كتابه الكريم على أنه ل يحب الفساد ،وأنَّه
اد﴾[البقرة ،]103 :وقوله
يحب اإلصالح ،وذلك في قوله تعالىَ ﴿ :واللَّهُ َل يُ ِح ُّ
سَ
ب الْ َف َ
ضيع أَجر الْم ِ ِ
ين﴾[األعراف ،]200 :ومقتضى ذلك جلب المصالح
تعالى﴿ :إِنَّا َل نُ ِ ُ ْ َ ُ ْ
صلح َ
ودفع المفاسد عن الخلق.
الدليل الخامس :أن اهلل تعالى نص على إرادة التيسير بالعباد ،فقال تعالى﴿ :يُ ِري ُد اللَّهُ
بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر﴾[البقرة ،]2131 :ومقتضاه تحقيق المصالح للعباد.
الدليل السادس :إجماع العلماء على هذه القاعدة ،قال اإلمام الشاطبي :الشارع
وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق.

القسم الثاني :قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام:

أي التي قصدها من جهة إفهام الناس للشريعة حتى ل يقع الخطأ في فهم شيء منها،

ومن ذلك:

أن الشريعة شريعة عربية ،فالقرآن نزل :بلسان عربي مبين ،فال تفهم بلسان غير لسان

واألمة أمية ،وفي الحديث:
العرب ،ولذا وجب تعلم اللغة العربية لقاصد فهمهاَّ ،
"إنَّا َّأمة أميَّة.)2("...
( )2متفق عليه.
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فال خروج في أحكام الشرع عما ألفته العرب ،ويلزم العتناء بفهم معنى الخطاب؛
ألنه المقصود ،وعليه ينبني الخطاب ابتداء ،وقد تكون دللة الكالم على المعنى
دللة أصلية ،وقد تكون تبعية مستفادة من الالزم.

س ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لِلذ ْك ِر فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِر}[القمر،]11 :
ومن دللت ذلك قوله تعالىَ { :ولََق ْد يَ َّ
قال الطبري :ولقد سهلنا القرآن وهوناه لمن أراد التذكر به والتعاظ {فَ َه ْل ِم ْن
ُم َّدكِر} يقول :فهل من متعظ ومن زجر بآياته(.)2
دلة هذه اآلية على قسمين:
س ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لِلذ ْك ِر} ومقصد تيسيره
األولى دللة صرية :وهي في قوله تعالىَ { :ولََق ْد يَ َّ
اإلفهام.

والثانية دللة اإلماء :وهي في قوله تعالى{ :فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِر} فال يكون الدكار،

والتعاظ إل بعد فهم ،ول يأمر اهلل تعالى تصريحا أو تلميحا بمعجز ،لذلك كان هذا

اإلماء في اآلية دللة على مقصد اإلفهام.

القسم الثالث :قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها:

ويقصد من هذا أن تكون هذه الشريعة في مقدور المكلفين ،ومن ذلك :كان من

شروط التكليف المتعلقة بالفعل حصول القدرة عليه ،فال تكليف بما ل يُطاق ،قال
ف اهللُ نَ ْفسا َّإل ُو ْس َع َها}[البقرة ،]119 :والشريعة جارية في تكاليفها على
تعالىَ :
{ل يكل ُ

{وَما َج َع َل
طريق العدل والوسط ،وقد قصدت الشريعة رفع الحرج ،قال تعالىَ :
َعلَْي ُك ْم فِي الدي ِن ِم ْن َح َرج}[الحج.]01 :
وليس مقصد الشرع التساير مع األهواء فكل من ل يقدر ل يفعل بال تقييد ،ولكن
العزيمة هي المقصد األول ،والرخصة استثناء ،فكانت تابعة للمقصد األول وهو

العزيمة فال تخرج عليه ول تستقل.
---------------------------------------------------------------------------------------

( )2تفسير الطبري.
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القسم الرابع :قصد الشارع في دخول المكلف تحت احكام الشريعة:
فقص د الشارع من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا هلل
اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا ،فكان عليه اللتزام بأحكام الشريعة وعدم اتباع
اإلنس إَِّل لِي ْعب ُد ِ
هواه ،قال تعالى{ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون}[الذاريات ،]39 :وقوله تعالى:
ت الْج َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
الر ْح َم ِن َع ْبدا}[مريم.]61 :
ض إَِّل آتِي َّ
{إِن ُك ُّل َمن في َّ َ َ
المبحث الخامس :تنقسم المقاصد من حيث عموم التشريع وخصوصه إلى ثالثة
أقسام:

القسم األول :المقاصد العامة :وهي الغايات التي جاءت الشريعة بحفظها في جميع
أبواب الشريعة أو في أغلبها كمقصد جلب المصالح ودرء المفاسد ،ورفع الحرج،

ورفع الضرر.

القسم الثاني :المقاصد الخاصة :وهي الغايات التي تتعلق بباب أو أبواب معينة من

الشريعة كمقصد الخضوع في باب العبادات ،ومقصد إصالح معايْ الناس والقيام

بما يصلح أحوالهم في المعامالت ،ومقصد الزجر في العقوبات.

القسم الثالث :المقاصد الجزئية :وه ي الغايات المتعلقة بحكم معين في الشريعة،

كمقصد إحياء المساجد المستفاد من صالة الجماعة.

المبحث السادس :تنقسم المقاصد من اإلدراك إلى ثالثة أقسام:

القسم األول :مقاصد يقينية علمية :وهي التي تواترت األدلة على إثباتا كالضروريات
الخمس ورفع الحرج والتيسير.

القسم الثاني :مقاصد ظنية :وهي الثابتة بدليل ظني ،أو الراجح بين فهمين ،وتقع

دون مرتبة المقاصد اليقينية ،مثل :مقصد سد ذريعة إفساد العقل ،المستفاد من
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تحريم القليل من المسكرات ونحوها ،ومقصد المعاملة بنقيض القصد المستفاد من
توريث المطلقة ثالثا في مرض الموت.

القسم الثالث :مقاصد وهمية :وهي التيي تخيل أنها صالح وخير ،وليست كذلك،

بل هي باطلة شرعا ،كالمصالح المتوهمة في الربا والميسر ،وقد تكون مجمعا على
بطالنها أو فيها نص ،وقد تكون متوهمة في نظر عالَم دون آخر.

المبحث السابع :تنقسم المقاصد من حيث وقت حصولها إلى قسمين:

القسم األول :مقاصد أُخروية :وهي التي ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق باآلخرة

قصدا أول ،ول يمنع أن تؤدي إلى مصالح دنيوية كالمقاصد المتعلقة بالعبادات.

القسم الثاني :مقاصد دنيوية :وهي التي ترجع إلى تحصيل مصالح تتحقق في الدنيا،
كالمقاصد المتعلقة بالبيع والشراء وأبواب المعامالت.

قاعدة:

مقصود الشارع الجانب الغالب في المصالح والمفاسد:
والمصالح والمفاسد ل تخلو من خمسة أحوال:

 - 2المصلحة المحضة التي ل تشوبها مفسدة.
 - 1المفسدة المحضة التي ل تشوبها مصلحة.

وهذان إن وجدا فالمصلحة إذا كانت خالصة فإن الشريعة تحصلها ،وإن كانت

مفسدة خالصة فإن الشريعة تمنعها.

 - 1المصلحة الراجحة التي تعارضت فيها المصالح مع المفاسد وكان جانب

المصالح أرجح.

 - 2المفاسد الراجحة التي تعارضت فيها المصالح مع المفاسد وكان جانب

المفاسد أرجح.
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والنظر فيهما إلى الجانب الغالب ،وكنا قد تحدثنا عن هذا أن المصلحة إن شابتها
مفسدة فالعمل بالغالب بينهما ،فإن كانت المصلحة هي الغالبة فال حرج ،وإن كانت
المفسدة هي الغالبة فهي مفسدة.

مثال المصلحة الغالبة :الجهاد في سبيل اهلل تعالى :فيه مفاسد كقتل النفس وزوال

األموال واألمن ،لكنها قليلة في جانب المصالح التي جاء الجهاد لتحقيقها كحفظ

وه ْم
الدين ،وهو أعظم مصلحة ،وإزالة الكفر ،وهو أعظم مفسدة قال تعالىَ { :واقْ تُ لُ ُ
ِ
ِ
حي ُ ِ
ن الْ َق ْت ِل}[البقرة،]10 :
وهم م ْن َح ْي ُ
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
َْ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم ۚ َوالْف ْت نَةُ أَ َش ُّد م َ
أن القتال والقتل أو الموت مفسدة ،فاعلموا َّ
والمعنى إن كنتم تظنون َّ
أن الفتنة التي
هي الشرك( )2هي المفسدة الكبرىَّ ،
وأن الجهاد وإن كان فيه مفسدة إل مصلحته

أكبر من مفسدته بكثير ،فمصلحته محق الشرك ،ومفسدته القتل ،ول شك َّ
أن حفظ
الدين أولى من حفظ النفس فضال على َّ
أن هذتا المقصد مقصد عام.
ك َع ِن الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر ۚ قُ ْل فِي ِه َما
مثال المفسدة الغالبة :منها قوله تعالى{ :يَ ْسأَلُونَ َ
إِثْم َكبِير َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْف ِع ِه َما}[البقرة ،]126 :فالقرآن ب ين وجود
منافع في الخمر والميسر ،ولكن { َوإِثْ ُم ُه َما أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْف ِع ِه َما} ،ولذا حكم الشرع
بالغالبية وهي غالبية المفسدة على المصلحة.
 - 3إذا تساوت المصالح والمفاسد ول يوجد راجح:

وهذا القسم التحقيق أنه ل وجود له من جهة الواقع ،فال يمكن أن تتعارض المصالح

مع المفاسد بدون راجح ،أما عند المجتهد فقد يقع ذلك ،وعليه حينتائذ النظر إلى

مرجح خارجي ،فإن لَم يمكنه رجح عامة العلماء درء المفاسد ،وجعلوه مقدما على
تحصيل المصالح.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------------

( )2ينظر تفسير الطبري.
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المسألة األولى :تعارض المصالح:
إذا تعارضت المصالح فإن أمكن الجمع فإنه يحب الجمع حينها ،وإل قدم األعظم

منها ،ويعرف ذلك بأمور منها:

القطعية مقدمة على الظنية ،والعامة مقدمة على الخاصة ،والمقصودة مقدمة على

الوسيلة ،والمتعدية مقدمة على القاصرة ،والواجبة مقدمة على المندوبة ،والمقيدة

بوقت مقدمة على المطلقة ،والمتعلقة بذات العبادة مقدمة على ما كان خارجا عنها،
والضرورية مقدمة على الحاجية ،والحاجية مقدمة على التحسينية ،والتحسينية مقدمة

على التكميلية.

المسألة الثانية :تعارض المفاسد:

إذا تعارضت المفاسد فالواجب دفعها جميعا ،فإن لَم يمكن فالمفسدة العظمى

مقدمة في دفعها ،وي عرف ذلك بنقيض ما ذكر في المصالح.
ومنها قاعدة وهي:
ِإذ اجتمعت المفاسد ضرورة ،أُختير أخفها.
المسألة الثالثة :الوسائل وسد الذرائع:

والوسائل :كل ما يوصل إلى المقاصد ،ولها أحكام المقاصد باتفاق العلماء،
والمقاصد آكد منها.

وقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة.

وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة مالَم تكن مقصودة لذاتا أو وسيلة
لمقصد آخر.

ومن مقاصد الشرع سد الذريعة ،وقد ضربنا لها األمثال في باب سد الذرائع.
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والذريعة هي الوسيلة إل أنه غلب أن تطلق على المباح إذا أفضى إلى محرم،
والوسائل المفضية إلى المحرم ل تخلو من أحوال:

األول :أن تكون الوسيلة يلزم منها الوقوع في المحرم قطعا ،فهي محرمة من باب ما

ل يتم ترك المحرم إل بتركه فهو محرم ،وترك المحرم واجب.

الثاني :أن تكون الوسيلة قد تفضي إلى المحرم نادرا ،ومصلحتها أرجح من مفسدتا

كالنظر إلى المخطوبة ،وفعل ذوات األسباب في أوقات النهي ،ونحو ذلك ،فالشريعة

جاءت بإباحة هذا القسم ،أو استحبابه ،أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة.

ثالثا :أن تكون الوسيلة ل يقصد بها الوصول للمحرم ،لكنها مفضية إليه غالبا ومف

سدتها أرجح من مصلحتها ،فهذا القسم محل خالف ،واألرجح القول بحرمته ،ومثاله
النَّظر للمخطوبة في شهادجة النكاح ،والناظر ذو شهوة قويَّة ،غالبا تقوده شهونه إلى

مفسدة ،فهذا ل يجوز له النَّظر.

الفصل الثالث :المجتهد والمقاصد:

تحقيق المقاصد الشرعية والترجيح بينها من عمل المجتهد ،والواجب على المجتهد

النظر للمقاصد الشرعية المتفقة مع كليات الشريعة ،مع مراعاة النصوص الجزئية

ومحالها ،والمجتهد يتاج إلى المقاصد في:
 - 2فهم نصوص الشريعة ومدلولتها.

 - 1الترجيح بين األدلة نظرا إلى المصالح الغالبة.
 - 1تحقيق مناط النصوص واألحكام الشرعية.
 – 2علم المقاصد يجلي العلل الخفية.

 - 3استنباط حكم لنازلة ليس فيها حكم عن طريق القياس بعد معرفة علته ،أو بما

لح له من أدلة شرعية أخرى.
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وفي األحكام التعبدية يتاج المجتهد إلى معرفة مقاصدها حتى يقصر الحكم عليها
دون تعديته إلى غيرها.

وعلى المجتهد إذا أراد العمل بالمقاصد أن يتبع الخطوات اآلتية:
أول :أن يتحقق من صحة المقصد وثبوته بدليله الشرعي.

ثانيا :أن يتحقق من عدم معارضته للنص أو لمقصد أعلى منه ،فإن عارض مقصدا

مساويا فعليه الجمع أو الترجيح.
ثالثا :فهم علة المقصد لتعديته.

رابعا :تحديد مرتبته ليقوم بإعطائه منزلته الشرعية وليدفع التعارض بالترجيح.

خامسا :عليه أن يراعي في كل باب خصائصه ،من تحقيق النظر في صحة المقصد،
والنظر في مآلت المقصد ،والمراد بالمآلت :ما يترتب على الفعل بعد وقوعه،

ثم لبنيتهُ على ِ
أساس
ويدل عليه :قوله" :لول حداثة قومك بالكفر لن قضت البيتَّ ،
إبراهيم ِ
عليه السالم"(.)2
َ
وليحذر هذه المزالق:
بناء المقاصد دون شواهد من الشرع.

تقديمها على النصوص.

التسرع في إثباتا دون تأمل وتثبت.

بناء األحكام عليها مع عدم استيفاء النظر في النصوص الشرعية ،أو مع إغفال
القواعد األصولية.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2متفق عليه.
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عدم الجمع بين كليات المقاصد وجزئيَّاتها في محلها.

أن يدخل في تطبيق المقاصد من ليس له علم بأصول الفقه وقواعده ،وأصول التفسير
مقاصدي بالضرورةَّ ،
والقواعد الفقهيَّةَّ ،
ألن علم
فإن صاحب هذه العلوم الثالثة هو
ٌّ

المقاصد لم يخرج عن األصول كثيرا ،ويدعمه على فهمه أصول التفسير والقواعد
الفقهيَّة واألصولية ،ف َّ
مقادي ول عكس.
أصولي
إن كل
ٌّ
ٍّ

وبعد هذا نكونوا قد مررنا مرورا سريعا على علم المقاصد ،وإني أرى َّ
أن ما قدمته فيه
الكفاية ،ولكن من أراد التوسع فعليه بكتب أهل الختصاص.
وكان مغزانا من تقديم هذا العرض بيان َّ
أن أصل سد الذرائع ،وأصل المصالح

المرسلة ،أنَّها عينا علم المقاصد ،فمن لم يرض بهما بالكليَّة فقد أسقط علم
المقاصد جملة وتفصيال ،ومن كان يرى أنَّهما صريحان ولكن ل يمكن أن يكونا

مرجعا وأصال من أصول الستدلل ،نقول بل هما أصل ولكن في مرتبتها وعلى

حسب أحوالهما ،وهما على كل حال من األدلة الستثنائية ،وكنا قد جعلنا سد
الذرائع من األدلة الستثنائية ،والمصالح المرسلة من األدلَّة الفرعية التابعة

الركب ،ومع ذلك فلطالما أحتاج لهما المجتهدون
لالستثنائية ،بما معناه أنَّه في آخر َّ

والعلماء في النوازل...
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الباب الثالث
الفصل األول :تعريف الستحسان:

{الستحسان}

الستحسان لغة:

يمكن تعريف الستحسان في اللغة على وجهين:

الوجه األول :الستحسان من الحسن ،ويُطلق على كل ما تميل إلى النفس ويهواه

اإلنسان ،حسيًّا كان أو معنويًّا ،حتَّى إن كان مستقبحا عند غيره.

والحسن ضد القبيح ونقيضه.
الستحسان ُّ
عد الشيء حسنا ،يقال :استحسن الرأي أو القول أو الطعام أو الشراب،
أي َّ
عده حسنا(.)2

س ِن من بين أشياء َّ
عدة ،وهو على وزن
والوجه الثاني :الستحسان :طلب َ
الح َ

استفعال ،واستغفار ،والستغفار طلب المغفرة ،والستدعاء طلب الدعوة ،وكذلك
سن.
الستحسان طلب َ
الح َ

حجية
وهذا التحليل سينفعنا في تعريف الستحسان اصطالحا ،وكذلك في باب َّ

الستحسان ،كما سيأتي إن شاء اهلل تعالى.

الستحسان اصطالحا:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الستحسان اصطالحا اختالفا عريضا ،وذلك

على حسب قبولهم له أو رده ،وكذلك على حسب الفهم الصحيح له والفهم
ثم نُعرفه ٍّ
بحد مطَّردا منعكس.
ثم نرجح تعريفا منهم َّ
السقيم ،ودونكم بعض األمثلة َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2لسان العرب لبن منظور  ،106/1والقاموس المحيط للفيروزآبادي.
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عرفَّه اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى :الستحسان تلذذ(.)2
وسبب هذه التسمية هو َّ
أن الشافعي ل يقبل الستحسان.

والستحسان هو :دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ،فال يقدر على
إظهاره(.)1

ونُسب هذا التعريف إلى بعض الحنفية( ،)1وانتقد هذا التعريف انتقادا شديدا()2؛ ألن

ما ل يقدر على التعبير عنه ل يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ول بد من ظهوره(.)3
الستحسان :ما يستحسنه المجتهد بعقله(.)9

ونُسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة( ،)0ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه(.)1
وانتُقد هذا التعريف بأنه يفوض األحكام إلى آراء الرجال( ،)6ولو فتح هذا الباب

لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء( ،)20يقول الشنقيطي منتقدا التعريفين

السابقين :وبطالن هذين التعريفين ظاهر؛ ألن المجتهد ليس له الستناد إلى مجرد

عقله في تحسين شيء ,وما لم يعبر عنه ل يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر

ويعرض على الشرع(.)22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الرسالة للشافعي  ،302ومعناه َّ
أن الستحسان قول بالهوى ،يصدر عن العقل والرأي وليس عن الشرع.
( )1نهاية السول ،لإلسنوي ،ص.199

( )1انظر :اإلحكام في أصول األحكام ،لآلمدي.230 /2

( )2انظر :المستصفى ،للغزالي ،ص ،201شرح مختصر الروضة ،للطوفي .260 /1
( )3المستصفى ،للغزالي ،ص.201
( )9المرجع السابق ،ص.202

( )0انظر :التحبير شرح التحرير ،للمرداوي .1111 /1

( )1التحبير شرح التحرير ،للمرداوي  .1111 /1وانظر :كشف األسرار ،للبخاري الحنفي .1 /2
( )6انظر :التحبير شرح التحرير ،للمرداوي .1111 /1
( )20العتصام ،للشاطبي ،ص.932

( )22مذكرة في أصول الفقه ،للشنقيطي ،ص.100
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وعرفه النسفي الحنفي :بقوله :هو اسم لدليل يعارض القياس الجلي(.)2
وإليه ذهب السرخسي حيث قال :هو الدليل الذي يكون للقياس الظاهر الذي تسبق

إليه األفهام قبل إنعام التأمل فيه ،وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من
األصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة ،فإن العمل به هو الواجب،

وسموا ذلك استحسانا( .)1وأعجبني هذا التعريف.

ويظهر لنا من تعريف السرخسي أنه العدول عن دليل إلى دليل غيره خفي أقوى

ومعارض بدليل.

ويرى البعض أنه تخصيص العموم بأي دليل :كما ذكر الشاطبي أن ابن العربي عرفه
عرفه بقوله :الستحسان عندنا (يريد المالكية) وعند الحنفية هو العمل بأقوى

الدليلين ،فالعموم إذا استمر ،والقياس إذا اطرد ،فإن أبا حنيفة ومالك يريان تخصيص

العموم بأي دليل كان(.)1

ويرى آخرون أنه استثناء :فقد عرفه ابن العربي أيضا بأنه :ترك مقتضى الدليل على

طريق الستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ومنه ترك الدليل

للعرف .)2(...

ومنهم من يرى أنه هو القياس :فقد عرفه النسفي أيضا بقوله :هو القياس(.)3

وغيره من التعريف يطول ذركرها...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

( )2كشف األسرار للنسفي .162/1
( )1أصول السرخسي .100/1

( )1الموافقات للشاطبي  .10-6-1-1/2والعتصام له .211/1
( )2الموافقات للشاطبي .101/2

( )3كشف األسرار للنسفي .169/1
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الترجيح:

كنَّا قد سبق وذكرنا َّ
بأن؛ الستحسان هو :التلذذ .ول خالف في رد هذا المصطلح
َّ
ذما له.
ألن الشافعي لم يجعله مصطلحا لالستحسان بل ًّ

وقلنا :أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ،فال يقدر على إظهاره.

وكذلك هذا التعريف ل خالف في رده؛ ألن ما ل يقدر على التعبير عنه ل يدري أنه

وهم وخيال أو تحقيق ول بد من ظهوره.
وقلنا :أنَّه ما يستحسنه المجتهد بعقله.

وكذلك هذا مرفوض؛ ألنه يفوض األحكام إلى آراء الرجال ،ولو فتح هذا الباب

لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء.
وقلنا بأنَّه تخصيص العموم بأي دليل كان.

وهذا ليس استحسانا بل من أعمال الستحسان ،كما سيأتي تبيانه.

وقلنا أنه استثناء :وكذلك هذا من أعمل الستحسان وليس عينه.
وقلنا أنَّه القياس :وهذا ل ينطبق مع الستحسان بأي وجه كان ل في أركانه ول في

شروطه ول في كيفيَّة العمل به.

وقلنا :أنه العدول عن حكم إلى إلى غيره خفي أقوى ومعارض بدليل.

وهو الراجح عندنا :ومنه قول السرخسي :هو الدليل الذي يكون للقياس الظاهر

الذي تسبق إليه األفهام قبل إنعام التأمل فيه ،وبعد انعام التأمل في حكم الحادثة

وأشباهها من األصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة ،فإن العمل به هو

الواجب ،وسموا ذلك استحسانا.

ويشهد له تعريف ابن اللحام الحنبلي بقوله هو :العدول بحكم مسألة عن نظائرها

لدليل شرعي خاص(.)2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

( )2المختصر في أصول الفقه .291
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ويشهد له تعريف اآلمدي بقوله :هو أن يعدل المجتهد عن الحكم في مسألة ما،

كم في نظائرها إلى خالفه ،لوجه يقتضي العدول(.)2
ُح َ
واتَّفقنا هنا َّ
أن َّأول الستحسان العدول عن حكم إلى حكم ،وهذا العدول يقتضي

األول.
دليال ،فإن ُوج َد هذا الدليل فإنَّه يُشترط فيه أن يكون أقوى من دليل الحكم َّ
ونخرج بهذا َّ
أن الستحسان هو:

األول،
العدول عن حكم ظاهر ،إلى حكم خفي بدليل
شرعي أقوى من دليل الحكم َّ
ٍّ
فيشمل تخصيص العموم ،وتقييد المطلق ،والستثناء من قاعدة كلية بدليل ،ويشمل

ما ليس له دليل ظاهر ،وله دليل خفي معارض لما يُتوهَّم أنه حكم ظاهر.

فقد بينا في هذا التعريف أن أسباب العدول عن الحكم األول هو الدليل الشرعي ،ل

من دليل عقلي ول من تلذذ ول هوى ،وهذا التعريف المطابق للشرع ،ينطبق مع قول
اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى :تسعة أعشار العلم الستحسان(.)1

سبب تسميته استحسانا:
كنَّا قد سبق وأشرنا َّ
س ِن من بين أشياء ع َّدة،
أن الستحسان في اللغة بأنَّه؛ طلب َ
الح َ
وهو على وزن استفعال ،واستغفار ،والستغفار طلب المغفرة ،والستدعاء طلب
سن.
الدعوة ،وكذلك الستحسان طلب َ
الح َ

وهنا المجتهد طلب أحسن األحكام في المسألة ،أو أحسن األدلَّة الموصلة للحكم،

فلما وجد الدليل على الحكم الثاني
وذلك بعدما كان الحكم أو الدليل خفيًّا عنه َّ
س ِن من األحكام أو األدلَّة ،وعملية استخراج
عدل إليه ،فعمل المجتهد طلب َ
الح َ
الحكم المخفي بذاتها موصوفة بالحسن ،فلذلك ُسمي استحسانا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي .161/1
( )1الموافقات للشاطبي .261/3
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من تطبيقات التعريف:
إذا حدثت نازلة ولم يرد فيها حكم ل بنص ول بإجماع ،ولها وجهة ظاهرة مثل

القياس ،تقتضي حكما معيَّنا ،ولها وجهة أخرى خفيَّة تقتضي حكما آخر معارضا

للحكم األول ،ووجد الدليل الذي يرجح الوجهة الخفيَّة ،فوجب على المجتهد أن

يعدل إلى الحكم الذي كان خفيًّا ،ويمكن تسميته استخراجا ،واستحسانا.
وفي هذه الحالة فإنَّه واجب العمل به ،فهو من باب العمل بالراجح.

قوته ل يُعتبر أصال من أصول الستدلل ،بل هو
وبكن على هذا الشكل فإنَّه ومع َّ
أصل من أصول الجتهاد.
هذا َّ
ألن أصل الستدال هو ما يُرجع إليه إلثبات الدليل ،وهذا ل ينطبق مع

الستحسان ،ويمكننا تسميته دليال ل أصال ،لذلك جعلناه في هذه المرتبة األخيرة.
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الفصل الثاني :شروط الستحسان:
 - 2أن يكون الدليل المخفي أقوى في الحجيَّة من الدليل الظاهر.
فإن كان الدليل الثاني أضغف فالستحسان باطل.

يتم الترجيح.
وإن الدليل الثاني مسوايا ،فال استحسان حتى َّ

األول ،كان الدليل الثاني وهما ،وإ ْن رج َح الديل الثاني كان
فإن َّ
رجح الدليل َّ
الستحسان صحيحا ،والعمل به واجب.

لألول.
 – 1أن يكون الدليل الثاني معارضا َّ

لألول ومعزز له ،وليس استحساننا.
فإن لم الدليل الثاني معارضا لألول فهو َّ
حجة َّ

لما
الم
ستحسن من أهل الجتهاد ،أو من أهل العلم بحيث يكو ُن ُم ًّ
 – 1أن يكون ُ
ُ
بعلم األصول ،وعلم المقاصد ،والفقه ،وشيء من علوم اللغة.
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الفصل الثالث :أركان الستحسان:
لالستحسان ركنان وهما:
ِ
تستحسن.
ُ – 2م
سحسن.
ُ – 1متَ َ
 – 1أداة الستحسان.

األول :فهو المجتهد ،أو العالم.
َّأما َّ

وأما الثاني :فهو الحكم الذي سيقع عليه السحسان.
َّ
ِ
المعدول له.
وأما الثالث :فهو دليل الحكم الثاني
َّ
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الفصل الرابع حجيَّة الستحسان:

اختلف األئمة في حجية الستحسان واعتباره مصدرا من مصادر التشريع على قولين:

القول األول :أنه حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع ،ذهب إلى ذلك الحنفية،
ِ
س َن َما أُنْ ِز َل إِلَْي ُكم
وينسب إلى الحنابلة ،واستدلوا على ذلك بقوله تعالىَ { :واتَّبعُوا أَ ْح َ
َّ ِ
ِ
ِ
حسنَهُ}[الزمر]21 :
من َّربِ ُك ْم}[الزمر ]33 :وقوله تعالى{ :الذ َ
ين يَ ْستَمعُو َن ال َق ْو َل فَ يَتَّبعُو َن أَ ْ َ

فاآليتان تبينان أن المؤمن يتبع األحسن ،أي :يتبع ما يستحسنه ،وقال صلى اهلل عليه
وسلم" :فما رآهُ المسلمو َن حسنا فهو عن َد ِ
اهلل حسن"( )2أي :ما يستحسنه
َ
َ
المسلمون فهو حسن ومقبول عند اهلل تعالى(.)1

القول الثاني :أن الستحسان ليس حجة شرعية ول مصدرا ول دليال من أدلة الشرع،

وأن استنباط األحكام بالستحسان هوى وتلذذ وتعسف ،وأنه من استحسن فقد شرع

من عند نفسه( ،)1وعرفه الغزالي فقال :هو ما يستحسنه المجتهد بعقله( ،)2وهو

مذهب الشافعية والمالكية( ،)3وضرب الشافعي مثال لذلك كمن يتجه في الصالة إلى
جهة يستحسن أنها الكعبة ،بغير دليل.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه أحمد ( )1900واللفظ له ،والطبراني (.)1311( )221/6

( )1المستصفى  2ص  ،109المدخل إلى مذهب أحمد ص  ،219أصول السرخسي  1ص  ،102التوضيح  1ص ،1

المسودة ص  ،231اإلحكام ،اآلمدي  2ص  ،216 ،219وسبق تخريج الحديث في اإلجماع.

( )1اشتهرت هذه العبارة عن اإلمام الشافعي وكررها الناس عنه ،ولم تثبت في كتبه ،لكن قال في "األم"" :من قال

بالستحسان فقد قال قول عظيما ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ول سنة فوضعها في أن يتبع رأيه"
(العطار على جمع الجوامع .)193 /1
( )2المستصفى 2 :ص .102

( )3الرسالة :ص  ،320 ،303 ،13جمع الجوامع 1 :ص  ،162الحدود في األصول ،الباجي :ص  ،93تنقيح

الفصول :ص  ،221اإلحكام ،لبن حزم 1 :ص  ،030أثر األدلة المختلف فيها :ص  ،210بينما نقل اإلمام مالك أنه

قال" :تسعة أعشار العلم الستحسان ،الموافقات.210 /2 :
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يقول الشافعي رحمه اهلل :فإن القول بما استحسن شيء يحدثه ل على مثال سابق(،)2
أي من الكتاب والسنة ،واستدل الشافعي على ذلك بأن الستحسان إن كان مع

وجود نص فهو معارض للنص ،وإن لم يكن نص في المسألة فهو تعطيل للقياس،

وكذا األمرين غير جائز ،فالحكم الشرعي يكون بنص أو إجماع أو اجتهاد ،والجتهاد

هو القياس ،وإذا تعطل القياس جاز ألهل العقول أن يشرعوا من عندهم بما تستحسنه

عقولهم ،قال الشافعي :ولم يجعل اهلل ألحد بعد رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم -

أن يقول إل من جهة علم مضى قبله ،وجهة العلم بعده الكتاب والسنة واإلجماع

واآلثار وما وصفت من القياس عليها( ،)1وأن إجماع األمة أنه ليس للعالم أن يحكم
بهواه وشهوته من غير نظر في دللة األدلة ،وأن اهلل تعالى خاطب نبيه فقالَ { :وأَ ِن
اح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم بَ َما أَنْ َز َل اهللُ َوَل تَتَّبِ ْع أَ ْه َواءَ ُه ْم}[المائدة.]26 :
ْ

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

( )2الرسالة :ص .13

( )1الرسالة :ص  ،301األم 0 :ص  ،102المستصفى 2 :ص  ،103جمع الجوامع 1 :ص  ،163وقد كتب اإلمام
الشافعي كتابا سماه إبطال الستحسان مع كتابه األم.
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الترجيح:

إن كال المتعارضين لهما أدلة أحدهما تفيد َّ
هنا يستغرب القارئ ف َّ
حجة ،واآلخر
أن الستحسان َّ
مر علينا َّ
أدلته تفيد َّ
أن من أنواع
أن الستحسان باطل ،والسبيل للجمع بينهما سهل ،فسي َّ

فأما الستحسان
الستحسان من حيث القبول الرد ،الستحسان بالعقل ،والستحسان بالنقلَّ ،
ممن يرد الستحسان ،وهذا صحيح َّ
ذرة
بالعقل فهو الذي ُّ
فإن كل من له َّ
يرده الشافعي وغيره َّ

وأما الذين يقولون بحجيَّة الستحسان فهم
من علم يجب عليه ُّ
رد هذا النوع من الستحسانَّ ،
َّ
يتحدثون عن الستحسان بالنَّقل ،أي :بالدليل.
والواقع أن الحنفية نظروا إلى الستحسان من وجهة نظر معينة تختلف عن وجهة نظر
الشافعية ،وأن اختالفهم في تحديد معناه أدى إلى اختالفهم في حجيته ،وأن الشافعية
والمالكية ،ل ينكرون وجهة نظر الحنفية في مراعاة القياس القوي وتقديمه عند تحقق

المصلحة ،ويؤيدون ترجيح قياس على قياس لعلة أو سبب ،وكذلك الحنفية يوافقون الشافعية
في إنكار الستحسان الموسوم بالتشهي وإعمال العقل والتحكم والهوى في األحكام الشرعية،
ولو نظر كل طرف في المعنى الذي حدده اآلخر لوافقه عليه ،فالختالف بينهم هو اختالف
لفظي كما يقول علماء األصول ،وأنهم متفقون على استعمال لفظه وحقيقته في األحكام
العملية في مسائل كثيرة( ،)2من ذلك استحسان المصلحة ،والستصناع للمصلحة ،وأقر
المالكية الستصالح ،وهو مصلحة(.)1
ويجب أن يُعلم أن استحسان النص أو اإلجماع أو الضرورة متفق عليه ،وإنما الخالف في
استحسان الرأي أي في القياس الخفي فقط.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :كشف األسرار 2 :ص  ،213تسهيل الوصول :ص  ،112المدخل الفقهي العام 2 :ص  ،30اإلحكام،
اآلمدي 2 :ص  ،219التلويح 1 :ص  ،1أصول السرخسي 1 :ص .101

( )1قال الشيرازي بعد تحرير الخالف" :فيسقط الخالف في المسألة" اللمع ص .112
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الفصل الخامس :حكم الستحسان:
بالرغم من أن الستحسان مختلف فيه ،ومع ذلك فإنه يأتي في المرتبة الرابعة عند

الحنفية القائلين به ،وأنه يقدم على القياس ،فإذا تعارض الستحسان مع القياس يقدم

الستحسان ،ألن الستحسان نوع راجح من أنواع القياس الذي يقدم على قياس
آخر ،قال البزدوي :وإنما الستحسان عندنا أحد القياسين( ،)2وقال ابن بدران:

وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد(.)1

ولذلك يذكر الحنفية في كتبهم باستمرار العبارة التالية "أن الحكم استحسانا كذا،
وقياسا كذا" ويفهم منها ترجيح الستحسان على القياس باتفاق علمائهم.

العود
زيمكننا فصل الكالم بقول :إن كان الستحسان بالنَّقل فهو َّ
حجة ،وواجب ُ
إليهَّ ،
عدل من دليل إلى دليل أقوى ،بغض النظر إن كان الثاني خفيًّا أو
ألن المجته َد َ
جليًّا.

والستحسان دليل ظني في دللته على األحكام كالقياس ،والظن مقبول في األحكام
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2كشف األسرار 2 :ص .2219 ،2211

( )1المدخل إلى مذهب أحمد ،له :ص  ،219وانظر :المدخل الفقهي العام .11 /2
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الفصل السادس أنواع الستحسان:
 – 2أنواع الستحسان من حيث القبول الرد:

أ – استحسان بالعقل:

وهذا مردود لما فيه من المفاسد.

ب – استحسان بالنَّقل:

وهو الذي عليه العمل وهو الذي عرفناه سابقا ،أي العدول عن حكم جلي إلى حكم
األول ،وهذا النوع يشتمل على أقسام:
خفي بدليل أقوى من حكم َّ
 – 1أنواع الستحسان المقبول من حيث جنسه:

أ – العدول عن حكم إلى حكم معارض بدليل أقوى:

من أمثلته :يحكم المجتهد باإلباحة على شرب السجائر ،استنادا إفلى أنَّها من
ثم يكتف دليال خفيًّا ،لم يطَّلع عليه سابقا ،مثل َّ
أن السجائر مضرة ،ومثل
الطيباتَّ ،

َّ
أن فيها نوعا من المخدرات ،فيعدل عن الحكم األول وهو اإلباحة إلى الحكم الثاني

وهو الكراهة أو التحريم بدليل.

طن وهما َّ
أن فيها حكما معارضا:
ب – استخراج حكم خفي لمسألة يُ ُّ
من أمثلته :تحريم لحوم الخيل ،فيظن البعض َّ
أن حكمها التحريم قياسا على الحمير،
ِ
وها َوِزينَة"[النحل ،]1:واألصل فيها أنها ل
وبقوله تعالىَ " :وال َخ ْي َل َوالبِغَ َ
الح ِم َير لتَ ْرَكبُ َ
ال َو َ
حكم فيها ،فيستخرج المجتهد حكما لتحريمها ،كما في الصحيحين :عن أسماء
بنت أبي بكر قالت" :نحرنا فرسا على ِ
رسول ِ
عهد ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم
األول.
مرجح على القياسَّ ،
فأكلناه"( ،)2فهذا استحسان ،وهو َّ
ومرجح على الدليل َّ
--------------------------------------------------------------------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( )3326واللفظ له ،ومسلم (.)2621
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ج – ترجيح قياس حفي على قياس جلي بدليل.
وهذا قد قدمنا له أمثة في باب ترجيح األقيسة.

عامة ،ول يكون هذا السثناء إل بدليل.
د – استخراج استثناء مخفي يخالف قاعدة َّ

من أمثلته :المشقة تجلب التيسير ،فالعاجر عن القيام للصالة له أن يصلي جالسا،
َّ
المشقة وهو ُمستثنى من أصل القيام ،ويُستثنى من هذا الستثناء،
فاألصل في العجز
عدم دوام الستثناء ،بدليل عدم دوام العجز ،إن كان عجزه غير دائم.

وهذه مجرد أمثلة تقريبية ل غير.

أنواع الستحسان المقبول من حيث درجته:

 – 2الستحسان بالنص:

وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل من النص.

ومن أمثلته :السلم ،وهو بيع المعدوم ،حيث يبيع صاحب األرض حصادا قبل

الذمة بثمن عاجل ،واألصل فيه المنع ،لحديث
حصوله ،فهو بيع شيء موصوف في َّ
رسول ِ
الرجل فيسألني
اهلل ،يأتيني
فقلت :يا َ
النبي ﷺ ُ
حكيم بن حزام قالُ " :
سألت َّ
ُ
ِ
تبع ما ليس عن َدك"(،)2
البيع ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من
السوق ,قال :ل ْ
َ
عامة بقول
ولكنَّه استثنى من النهي العام عن بيع أحد ما ليس عنده ،أو بيع المعدوم َّ
ف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"( ،)1وذكر
ف فليَ ْسلِ ْ
َسلَ َ
النبي" :من أ ْ
السرخسي هذا النوع في أنواع الستحسان(.)1
وهذا النوع واجب العود إليه ،ول يجوز منعه َّ
ألن دليله النص.
صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان ،حيث يقتضي األصل أن
وكذلك َّ

يُحكم بفطره ،ولكنَّه مستثنى.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2صحيح رواه النسائي .2910

( )1أخرجه البخاري ( ،)1120ومسلم ( )2902باختالف يسير.

( )1أصول الشرخسي  ،101/1والموافقات للشاطبي  ،100/2وكشف األسرار للنسفي .190/1
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وكذلك عدم قطع يد السارق في المجاعة ،مع َّ
أن شروط القطع متوفرة فيه ،فيُعدل عن القطع

استحسانا ،بحسب الضرورة ،وهو من فعل عمر رضي اهلل عنه(.)2
وصراحة َّ
إن الحكم الثابت بالنص ،ل يكون استحسانا بل هو نص في المسألة ،وقضية عدم

سموها استحسانا
قطع يد السارق أنها استحسان بالنص ،الصحيح أنَّها عكس النص ،ولو َّ
بالضرورة لكان أولى ،ولعلَّهم يقصدون هذا النوع من الستحسان استحسان من طرف

المشرع ،ل من طرف المجتهد ،فإن كان األمر كذلك فهو مستقيم ،وعليه يكون لالستحسان
قسمين آخرين ،وهما استحسان من المشرع ،وهو الستحسان بالنص ،واستحسان من العالم،
وهو ما عدا النص.
 - 1الستحسان باإلجماع:
وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل اإلجماع.

من أمثلته :عقد الستصناع :وهو التفاق مع صانع على صنع شيء معين وتسليمه له بثمن
معين في وقت معيَّن.
وهو أن يعقد شخص مع آخر عقدا لصنع شيء من الثياب أو األواني نظير مبلغ معين.
ويرى بعض األصوليين أنَّه غير جائز أصال ،جريا على القياس بعدم جواز بيع المعدوم وقت
العقد ،لكنَّه جاز استحسانا باإلجماع(.)1
يقول السرخسيَّ :أما ترك القياس بدليل الستحسان في نحو الستصناع ،لإلجماع على العمل
به بين الناس من لدن رسول اهلل ﷺ إلى يومنا هذا(.)1

وهذا الستحسان ،صراحة ليس سنده اإلجماع بل سنده السنَّة التقريريةَّ ،
ألن األمر معهود من
لدن رسول اهلل ﷺ ،والستناد إلى السنَّة أقوى من الستحسان المستند إلى اإلجماع ،وكذلك ل
يعد هذا استحسانا مادام مستندا على نص نبوي ،ولعلَّه استحسان من جهة النبي ﷺ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ينظر األدلة المختلف فيها :للدكتور :عبد الحميد أبو المكارم .199

( )1يُنظر حجية الستحسان عند األصوليين للدكتور :عمر بن محمد عمر عبد الرحمن.
( )1أصول السرخسي  ،101/1وكشف األسرار للنسفي .161/1
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 – 1الستحسان بالضرورة:
وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها ؛ ألجل أن األخذ به متعذر أو شاق على
المكلف .من أمثلته :عدم قطع يد السارق في المجاعة بضرورة الجوعَّ ،
ألن
الضطرار ي ِ
وجد شبهة قويَّة في المال المسروق ،والحدود تدرأ بالشبهات(.)2
ُ
وهذا النوع وإن كان مرفوضا عند البعض كسابقيهَّ ،إل أنَّنا يمكن أن نطلق عليه لفظ
الستحسان ،ألنَّه اشتمل على عديد المقومات من البحث والجتهاد والستثناء من
األصل في وقت محدد وحالة َّ
خولت لصاحبه أن يستحسن هذا الحكم.
محددةَّ ،

ومن أمثلته أيضا :قول بعض العلماء :القياس يقتضي عدم تطهر اآلبار والحياض بعد

تنجسها؛ ألن نزح جميع الماء الموجود في البتائر أو الحوض ل يؤدي إلى طهارتهما؛

ألن ما ينبع من الماء أو يصف في الحوض لبد أن يالقي نجسا فينجس ،فال تتحقق
طهارته ،لكن حكم بطهارة ذلك للضرورة(.)1
 - 2الستحسان بالعرف:

وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لحكم آخر لجريان العرف به.

ومن أمثلته :الشروط المقترنة بعقد البيع فاألصل عند الحنفية منعها ،إل أنهم يجيزون
الشروط التي جرى العرف بها استحسانا(.)1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2يُنظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد بلتاجي .123 – 122

( )1انظر :تقويم األدلة للدبوسي  ،203المغني للخبازي  ،101الستحسان للدكتور يعقوب الباحسين .200
( )1حاشية ابن عابدين .11 /3
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من أمثلته أيضا :لو حلف إنسان أل يأكل لحما ،فاألصل أنه يحنث بأكل لحم
َّ ِ
َّر لَ ُك ُم
السمك؛ ألنه يسمى في أصل اللغة لحما ،كما قال تعالىَ :
{و ُه َو الذي َسخ َ
الْبَ ْح َر لِتَأْ ُكلُوا ِم ْنهُ لَ ْحما طَ ِريًّا}[النحل  ]22 :لكنه ل يحنث استحسانا؛ ألن العرف على
أن اللحم ل يدخل فيه السمك(.)2
 - 3الستحسان بالمصلحة:

وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها للمصلحة.

ومن أمثلته :تضمين األجير المشترك عند المالكية ،وإن لم يكن صانعا ،إن لم تكن
لما كثر ادعاء هالك ما
نازلة سببت هالك العين أي من غير تفريط من األجير ،وذلك َّ

عند الصانع أو األجير المشترك ،فإن األصل عندهم عدم تضمينه؛ ألنه مؤتمن ،إل

أنهم قالوا بتضمينه استحسانا للمصلحة(.)1

وقد أفتى اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه بتضمين الصناع حرضا على مصالح

الناس(.)1

والمعنى أن؛ األجير المشترك ،وهو الذي ل يعمل لشخص بعينه ،بل يقدم خدمة

لكل من يحتاجه مقابل أجرة معينة كالغسال ،والخياط ،إذ األصل في عقد اإلجارة

أن األجير إذا تلف عنده شيء من غير تفريط أل يضمنه ،لكن قيل بتضمينه مخالفة

لنظائر المسألة استحسانا سنده المصلحة ،وذلك ألجل المحافظة على أموال الناس؛

لكثرة الخيانة بين الناس ،وقلة األمانة(.)2
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

( )2انظر :العتصام ،للشاطبي ،ص.922

( )1انظر  :المنخول للغزالي ،ص  ،201 :فتح القدير لبن الهمام ،210/3 ،وحاشية ابن عابدين،190/1 ،

الستحسان ليعقوب الباحسين ،ص .209 :

( )1الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان .111

( )2انظر :المحصول لبن العربي  ،212العتصام للشاطبي ،216/1 ،أصول الفقه للسلمي .260
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 – 9الستحسان بالقياس:
وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لقياس خفي اقتضى ذلك.

مثل الحكم بطهارة سؤر سباع الطير المحرمة كالحدأة والصقر ،مع أن القياس الظاهر

يقتضي نجاسته كسؤر سباع البهائم مثل الذئب واألسد ،ووجه الستحسان أن القياس

الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس خفي أولى بالعتبار ،وهو أن سباع البهائم

حكم بنجاسة سؤرها لختالطه بلعابها ،ولعابها نجس ،وسباع الطير تشرب الماء

بمناقيرها ،والمناقير ل رطوبة فيها فال تلوث الماء.
اعاةِ ال ِ
ْخ َالف:
الستِ ْحسَان بِ ُم َر َ
ْ -0
وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها عند العالم ألجل مراعاته لخالف عالم آخر.
ومن أمثلة ذلك :ذلك الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة ،ولم تغير أحد

أوصافه ،ل يجوز لمن أراد الصالة الوضوء به ،بل يتيمم ،فإن توضأ به ،وصلى أعاد

ما دام في الوقت ،ولم يعد بعد الوقت؛ مراعاة لمذهب من يقول" :إن هذا الماء
طاهر مطهر " ،ونظائر المسألة أن يعيد مطلقا ،لكن فصلوا ذلك التفصيل مراعاة
للخالف.

الستِ ْحسَان بِنَ َز َارة َّ
الش ْيء:
ْ -1

وهو ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ،ونزارته لرفع المشقة ،والتوسعة على
الناس.

ومن أمثلة ذلك :العفو عن قليل النجاسة ،ووصفوه بما يكون مثل رؤوس اإلبر،

والعفو عن النجاسات التي تكون في رجل الذباب ،والعفو عن يسير الودي ،والمذي،
وتجويز الغرر اليسير(.)1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :كشف األسرار للبخاري ،1/2 ،تيسير التحرير ألمير بادشاه ،06/2 ،الستحسان ليعقوب الباحسين .92
( )1انظر  :العتصام للشاطبي ،923/1 ،الستحسان ليعقوب الباحسين ،ص .226 :

( )1انظر  :المحصول لبن العربي  ،212العتصام للشاطبي ،269/3 ،الستحسان ليعقوب الباحسين .229
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شك َّ
ول َّ
توسع مفرط في الستحسان وإعطائه أسماء ليست من جنسه،
أن هذا ُّ

كالستحسان بالنص ،فهو َّإما نص ،أو المقصود استحسان الشارع نفسه ،بل منهم

من من قسم الستحسان بالنص إلى استحسان بالكتاب واستحسان بالسنَّة ،وكثَّروا

األقسام ،والغالب فيها كما فلت َّإما إنها ليست استحسانا أو استحسان من الشارع،

كذلك الستحسان باإلجماع فغالب مستنده السنة كما سبق وأشرنا ،وكذلك

الستحسان بالعرف ففي المثل السابق هو أقرب للحيلة من الستحسان ،وكذلك

الستحسان بالقياس فهذا ل مستند له إل العقل ،وكمنا قلنا أن الستحسان العقلي
مردود ،وكذلك الستحسان بمراعات الخالف ،فهو استحسان عقلي أيضا وهو

مردود ،وأما الستحسان بنزارة الشيء فهو من باب الستحسان بالمصلحة فال داعي

إلفراده.

وعليه فله لنا إل الستحسان بالضرورة ،والستحسان بالمصلحة ،وهذان النَّوعان

وإما
يصد ُق أن يُطلق عليهما مصطلح
الستحسان،وأما البقيَّة فهي َّإما نصوصَّ ،
َّ

استحسانات عقليَّة مردودة.
ونخرج من هذا الباب َّ
أن الستحسان بمعناه الصطالحي عندنا ،هو الستحسان

بالضرروة أو بالمصلحة ،هذا ألن الضرورة أصل الستثناءات ،والمصلحة ومن جنسها
سد الذرائع هي مقصد الشرع ،فعلى هذا لو بني عليهما الستحسان كان استحسانا

صحيحا مقبول ،واهلل أعلم بالصواب.
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الباب الرابع
{عمل أهل المدينة فيما يختص بالمدينة في العصور الذهبية}

الفصل األول :مفهوم عمل أهل المدينة:
ِ
الصحابَِة أو
الم ِدينَ ِة المنورة ُكلُّ ُهم أو أَ ْكثَ ُرُهم في َزَم ِن َّ
هو :ما اتَّ َف َق َعليه عُلَماءُ َ
ِِ
ِِ
ِِ
اجتِهادا.
ينَ ،سواء أكا َن َسنَ ُدهُ نَ ْقال أو ْ
ين أو تابعي التابع َ
التابع َ
المعنى:
َعمل ْأه ِل الم ِدينَ ِة هو ما أَجمع على َعملِ ِه عُلماء الم ِدينَ ِة في ال ُقر ِ
ون الثَّالثَِة األُولى
ََْ
ُ َ
َ
َ
ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
س إجماعا ملزما
اآلثار على أنَّها َخ ْي ُر ال ُق ُرون ،وتَ َ
التي َوَر َدت ُ
وارثُوهُ جيال بَ ْع َد جيل ،ولي َ
عد نقال فيعامل معاملةَ األخبا ِر لكنه أصل ِمن أ ِ
عند جمهور العلماء إل ما يُ ُّ
ُصول
قدم عن َده على َخب ِر ِ
اإلمام مالِك بن أنس التي كان يَعتَ ِمد عليها ،وهو ُم َّ
الواحد؛ أل َّن
َ
ِ
الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم وأ ِ ِ
ِ
والو ْح ُي كان يَ ْن ِزل بين
َ َ ْ
المدينَةَ َم ْوط ُن َّ ُ َ
َ
َص َحابهَ ،
نوع ْي ِن:
ظَ ْهرانَي ِهم .وهو على َ

الفصل الثاني :أنواع عمل أهل المدينة:
ِ
ِ
واألوقات وتَ ر ِك ِ
ضر ِ
ِ
أخذ َّ
وات،
والم َّد واألذا َن
الزكاةِ ِمن ال َخ ْ
ْ
 -2نَ ْقل ٌّي :كنَقل ِهم الصاع ُ
ِ
ِ
الع َم ُل بها في المدينة على َو ْجه ل
ص َل َ
المسائل التي طَري ُقها النَّ ْق ُل ،واتَّ َ
وغي ِر ذلك من َ
يخفى ِمثله.
هاد ،وهذا هو مح ُّل ِ
 -1اِستِدللِ ٌّي :وهو ما ذهبوا إليه بِطَ ِر ِيق الجتِ ِ
الخالف بين
ْ
ََ
ِ
المالِ ِكيَّ ِة ِ
ِ
المذاه ِ
ب األخرى(.)2
أصحاب
أنفسهم ،وبينهم وبين غيرهم ِمن
------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مجموع فتاوى ابن تيمية  - )120 - 116/10( :إعالم الموقعين  - )126 - 116/2( :الموافقات :

( - )110/1أصول فقه اإلمام مالك  - )096/1( :المسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل المدينة )00/2( :

 الرسالة ( :ص  - )311المحصول في أصول الفقه  - )291/2( :اإلحكام  - )101/2( :روضة الناظر وجنةالمناظر .)161/2( :
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بل قال القاضي عبد الوهاب إن المالكية مختلفون فيه على ثالثة أوجه هي:
 - 2أنه ليس بحجة ول مرجح ،وهو قول القاضي أبي بكر الباقالني واألبهري وأبي

الفرج وغيرهم.

 - 1أنه مرجح عند التعارض ول يستدل به منفردا.
 - 1أنه حجة(.)2

الفصل الثالث :أدلة حجية عمل أهل المدينة لاستدللي عند المالكية(.)2

استدل المالكية على حجية عمل أهل المدينة واعتباره مصدرا من مصادر التشريع
:بمجموعة من األدلة منها

أ -األحاديث الدالة على فضل المدينة وساكنيها منها:

حديث جابر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ ":إنما المدينة كالكير تنفي خبثها
وينصع طيبها"(.)1

وحديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ قال" :ل يخرج أحد من المدينة
رغبة عنها إل أبدلها اهلل خيرا منه"(.)1

وحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ" :المدينة قبة السالم
ودار اليمان وأرض الهجرة ومبوأ الحالل والحرام"(.)2

وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه :أن رسول اهلل ﷺ قال ":إن اإليمان ليأرز إلى
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها"(.)3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2البحر المحيط .219 – 213 /2

( )1الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ( )2300وغيره.
( )1الموطأ( :رقم.)2301:

( )2الطبراني في األوسط .)3921(:ضعفه األلباني :السلسلة الضعيفة (رقم.)092:
( )3البخاري( رقم  ،)2000ومسلم (رقم .)220
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مناقشة هذا النوع من األدلَّة:
أول نقول إن حديث سعيد المقبري ضعيف أخرجه رواه الطبراني في األوسط ،عن

عيسى بن مينا "قالون" :حدثنا عبد اهلل بن نافع عن أبي المثنى القاريء عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة مرفوعا ،وقال السيوطي في الحجج المبينة :سنده حسن.

وكأنه أخذه من قول الهيثمي في المجمع :وفيه عيسى بن مينا قالون ،وحديثه حسن

وبقية رجاله ثقات ،وفي هذا نظر من وجهين:

األول :أن عيسى بن مينا لم يوثقه غير ابن حبان ،وقد قال فيه الذهبي :أما في
القراءة فثبت ،وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة ،ستائل عنه أحمد بن صالح
المصري عن حديثه فضحك وقال :تكتبون عن كل أحد !

وفي كالم أحمد بن صالح هذا إشارة إلى ضعف هذا الرجل إلى درجة أنه ل يكتب
حديثه.

الثاني :أن أبا المثنى القاريء واسمه سليمان بن يزيد ضعيف كما قال الدارقطني

وتبعه الحافظ في التقريب.

وقال أبو حاتم :منكر الحديث ليس بالقوي ،وأما ابن حبان فأورده في الثقات فهو
عمدة الهيثمي في توثيقه.

لكن توثيق ابن حبان ل قيمة له لسيما مع مخالفة من هو أعرف منه بالرجال كأبي

حاتم والدارقطني ،لسيما وهو أعني ابن حبان قد تناقض ،فإنه قد ذكره في الضعفاء
أيضا فقال :يخالف الثقات في الروايات ل يجوز الحتجاج به ول الرواية عنه إل
لالعتبار.

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

( )2سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة.
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أن دليل على َّ
أن كل هذه اآلثار صحيحة فهذا ل يعني َّ
وحتى إن قلنا َّ
أن عمل أهل
المدينة أصل من أصول الستدلل على إطالقهَّ ،
فإن النبي ﷺ مدح الكثير من المدن
أضعف قلوبا ،وأ ََر ُّق
أهل اليم ِن ،هم
والبلدان،
َّ
ُ
وخاصة اليمين حيث قال ﷺ" :أتاكم ُ
أفتائدة ،الفقهُ يمان ،و الحكمةُ يمانيَّة"(.)2
مما سبق ،فهل نقول َّ
أن عمل أهل اليمن
فإن كان األمر كذلك فحديث اليمن أولى َّ

حاصة لما قال ﷺ :الفقه يمان؟
أصل من أصول الستدلل َّ
ع ِمن تَ ْح ِ
كذلك قول ر ُس ِ
عمود ال ِكتَ ِ
ادتِي،
ول اللَّ ِه ﷺ" :إني ر ُ
ت ِو َس َ
أيت َ
اب انْ تُ ِز َ ْ
َ
الش ِام ،أَل إِ َّن ا ِإليما َن – إِذَا وقَ َع ِ
فنظرت فَِإذَا ُه َو نور ساطع عُ ِم َد بِ ِه إِلَى َّ
ت الفتن –
ُ
َ
َ
بالشام"(.)1
وكذلك قال في قريْ :قريْ على مقدمة الناس يوم القيامة  ،ولول أن تبطر قريْ

ألخبرتها بما لمحسنها عند اهلل من الثواب(.)1

وغيرها من األحاديث في مدح البدان والشهادة ألهلها بالعلم أو بالتقوى ،ولكن هذا

ل يعني أنها أصل من أصول الستدلل ،كما بينَّا.

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------

( )2أخرجه البخاري ( ،)2160ومسلم (.)31

( )1أخرجه الحاكم [ ،]1332وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في تخريج أحاديث

فضائل الشام.

( )1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمال علي القاري ،نور الدين علي بن سلطان محمد القاري .1191/6
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ب -بعض اآلثار الثابتة عن السلف في بيان فضل المدينة منها:
قال مالك بن أنس :المدينة ،وعلى أنقابها مالئكة يحرسونها ل يدخلها الدجال ول
الطاعون وهي دار الهجرة والسنة وبها خيار الناس بعد النبي ﷺ وهجرة النبي

ﷺ

وأصحابه ،واختارها اهلل بعد وفاته فجعل بها قبره وبها روضة من رياض الجنة ومنبر
رسول اهلل ﷺ وليس ذلك في البالد غيرها.

وفي رواية ،ومنها تبعت أشراف هذه األمة يوم القيامة.

قال القاضي عياض معلقا على قول مالك :وهذا كالم ل يقوله مالك عن نفسه ،إذ ل
يدرك بالقياس(.)2

عن زيد بن ثابت :إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة ،قال ابن عمر:

لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا األمر فيه إلى أهل المدينة فإذا اجتمعوا على شيء
 -يعني فعلوه  -صلح األمر ،ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس(.)1

مناقشة هذا النوع من األدلة:

وأما الخبر الثاني ،فال يكون على
األول فال عالقة له بموضوع الستدللَّ ،
أما الخبر َّ
إطالقه ،فابن عمر تكلَّم على عصره ،وهو عصر الصحابة ،وهذا يستوي فيه األمر،
حجة فإجماع بعضهم من باب أولى ،بل وننزل
فنحن نقول بأن فتوى الصحابي َّ
للتابعين وأتباعهم ،ولكن ليس هذا القول لكل زمان.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2ترتيب المدارك وتقريب المسالك .6 /2

( )1ترتيب المدارك وتقريب المسالك  ،6 /2وقول زيد بن ثابت أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار (برقم.)16 :
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ج  -واستدلل بالمعقول:
كذلك استدلوا بالمعقول على تقديم عمل أهل المدينة ،فقالوا إن المدينة دار هجرة
النبي ﷺ ،ومجمع الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ،وسمعوا التأويل ،فال يجوز أن
يخرج الحق عن قول أهلها.

وبما أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم ،فكذلك عملهم حجة على غيرهم.

مناقشة هذا النوع من األدلة:
فقولهم َّ
بأن المدينة مجمع الصحابة خالصة لهم فهذا غير صحيح ،فقد مات النبي
ﷺ عن مائة وعشرين ألفا من أصحابه ،وبقي في المدينة عشرة ألف ،والبقية انتشروا
في األرض يعلمون ناس الدين ،وبه فال توكون روايتهم مقدمة على غيرهم ،ويلحقه

عملهم ،فالصحابة الموجودون خارج المدينة هم مدنيون غالبا ،والصحابة الذين في

المدينة هم مدنيون وغير مدنيين فجلهم مهاجرين ،فهذا قياس غير صحيح ،ول يحتج

به.
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الفصل الرابع :رد العلماء على استدللت المالكية في حجية عمل أهل المدينة:
هذه األحاديث واآلثار الواردة في فضل المدينة وأهلها ل دليل فيه على حجية عمل
أهلها.

فنفي المدينة للخبث عنها ل يحمل على نفيها للخطأ ،إذ ل أحد يقول بعصمة أهلها،
قال الجويني :نقل أصحاب المقالت عن مالك رضي اهلل عنه أنه كان يرى اتفاق

أهل المدينة يعني علماءها حجة وهذا مشهور عنه ول حاجة إلى تكلف رد عليه فإن

صح النقل فإن البقاع ل تعصم ساكنيها ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لبتي

المدينة من المخازي قضى العجب ،فال أثر إذا للبالد ،ولو فرض احتواء المدينة على

جميع علماء اإلسالم فال أثر لها فإنه لو اشتمل عليهم بلدة من بالد الكفر ثم
أجمعوا لتبعوا(.)2

ثم إن خلوص المدينة من الخبث ل يستلزم عدم خلوص غيرها منه ،وإنما خصصت
المدينة بالذكر لفضلها واظهارا لشرفها(.)1

وأيضا مشاهدة التنزيل وسماع التأويل ،ليس خاصا بمن استقروا بالمدينة ،فأن كثيرا

من الصحابة ممن كانوا بالمدينة قد انتشروا في البالد ،وتفرقوا في األمصار بعد
مصاحبة النبي ﷺ.

أما احتجاجهم بقياس عمل أهل المدينة على روايتهم فقد رد اآلمدي على ذلك

بقوله :وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية

كيف وإن الفرق حاصل وذلك من جهة اإلجمال والتفصيل ،وأما اإلجمال فهو أن
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2البرهان في أصول الفقه .236 /2 :د :الوفاء  -المنصورة  -مصر .ط :الرابعة،سنة  .2221ت :د .عبد العظيم

محمود الديب.

( )1اإلحكام لآلمدي.102 /2
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الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب على كل مجتهد األخذ بقول األكثر
بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية ،ول كذلك في الجتهاد،

فإنه ل يجب على أحد من المجتهدين األخذ بقول األكثر من المجتهدين ول بقول
الواحد أيضا.

وأما من جهة التفصيل فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في
زمن النبي عليه السالم وبحضرته ،ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى

معرفة المروي كانت روايتهم أرجح ،وأما الجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب
والستدلل على الحكم(.)2

قال ابن تيمية :والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة ،أن منه ما هو متفق عليه بين
المسلمين ،ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ،ومنه مال يقول به إل بعضهم.

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب.

المرتبة األولى :ما يجري مجرى النقل عن النبي ﷺ ،مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد،

وكتركه صدقة الخضروات واألحباس ،فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء.

وهذا هو الذي قال عنه أبو يوسف :قد رجعت يا أبا عبد اهلل ،لو رأى صاحبي مثل ما
رأيت لرجع مثل ما رجعت.

فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة كما هو حجة

عند غيرهم لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل ،كما لم يبلغ غيره من األئمة كثير من
الحديث ،فال لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم عمله.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2اإلحكام لآلمدي .103 -102 /2
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المرتبة الثانية :العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ،فهذا
حجة في مذهب مالك ،وهو المنصوص عن الشافعي ،قال في رواية يونس بن عبد

األعلى :إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فال تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق.

وكذا مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها.

والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة.

وما يُعمل ألهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول

ﷺ.

(وآخذ على هذا قولهم قبل مقتل عثمان ،فأصل استدللهم في هذا العصر هو سنة

الخليفة الراشد ،والخالفة الراشد لم تنتهي بموت عثمان ،بل األولى قولهم قبل موت
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه).

المرتبة الثالثة :إذا تعارض في المسألة دليالن كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح،

وأحدهما يعمل به أهل المدينة ،ففيه نزاع ،فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل
أهل المدينة ،ومذهب أبي حنيفة أنه ل يرجح بعمل أهل المدينة.

وألصحاب أحمد وجهان :أحدها أنه ل يرجح ،والثاني أنه يرجح به ،قيل :هذا هو
المنصوص عن أحمد.

ومن كالمه قال :إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية.

وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا،
وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث ومذهب أهل المدينة.

فهذه مذاهب جمهور األئمة توافق مذهب مالك في الترجيح ألقوال أهل المدينة.
المرتبة الرابعة :فهي العمل المتأخر بالمدينة ،فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعها

أم ل؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية.

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ،وهو قول المحققين من أصحاب

مالك ،كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتابه "أصول الفقه" ويره ،ذكر أن
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هذا ليس إجماعا ول حجة عند المحققين من أصحاب مالك ،وربما جعله حجة
بعض أهل المغرب من أصحابه ،وليس معه لألئمة نص ول دليل ،بل هم أهل تقليد.

قلت :ولم أر في كالم مالك ما يوجب جعل هذا حجة ،وهو في الموطأ إنما يذكر
األصل المجمع عليه عندهم ،فهو يحكي مذهبهم ،وتارة يقول :الذي لم يزل عليه
أهل العلم ببلدنا يصير إلى اإلجماع القديم ،وتارة ل يذكر.

ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع األمة اتباعها وإن
خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد اإلمكان.

وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطتائه فامتنع من ذلك.

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور األئمة ،علم بذلك أن

قولهم :أصح أقوال أهل األمصار رواية ورأيا ،وأنه تارة يكون حجة قاطعة ،وتارة حجة

قوية ،وتارة مرجحا للدليل ،إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين(.)2
نستخلص من كالم ابن تيمية أنه جعل لعمل أهل المدينة أربع مراتب:

المرتبة األولى :ما جرى مجرى النقل عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو حجة

بالتفاق.

المرتبة الثانية :العمل القديم وعبر عنه قبل مقتل عثمان ،وهو كذلك حجة ،وأنه
ليوجد عمل قديم مستقل بمعارضة السنة إل إذا عضدته سنة أخرى(.)1

المرتبة الثالثة :إذا تعارض حديثان أو قياسان ،رجح العمل أحدهما.

المرتبة الرابعة :العمل المتأخر :وهو العمل الذي بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد

مالك ،ذهب إلى عدم حجيته ،ونسب ذلك للجمهور وأكثر المالكية.
----------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مجموع الفتاوى  101 /10وما بعدها .بتصرف.

( )1انظر عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين .211
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وهذا الذي قرره ابن تيمية في عدم حجية العمل المتأخر ،ونسب هذا القول لمالك،
وقال به مجموعة من محققي المالكية.

قال الحسين ألحيان رحمه اهلل مبينا لهذا األمر :أول :قرر معظم المالكية أنه ليس

بحجة ،ول فيه ترجيح على غيره من األدلة الظنية .وليست له مزية يقدم بها على ما

سواه من الجتهادات المخالفة له.

وهو قول كبراء مالكية بغداد؛ مثل أبي يعقوب إسحاق الرازي ،وأبي الحسين عبيد

اهلل ابن المنتاب ،وأبي العباس أحمد الطيالسي ،وأبي بكر محمد بن بكير ،والقاضي

أبي الفرج ،وأبي بكر األبهري ،وأبي التمام البصري ،وأبي الحسن القصار ،وأبي بكر
الباقالني.

وأنكر هؤلء أن يكون هذا مذهبا لمالك ،أو ألحد من معتمدي أصحابه.

كما ذهب البعض من المالكية  -وعليه البعض من الشافعية  -إلى أنه ليس بحجة،

ولكن لتفاقهم  -لمزيد فضلهم  -قوة يترجح بها على خصوص اجتهاده غيرهم.

وقد احتج لهذا النوع القاضي عبد الوهاب ،فقال :إذا ثبت أنه ليس بحجة ،ول تحرم

مخالفته ،فهو أولى من اجتهاد غيرهم ،إذا اقترن بأحد الخبرين المتعارضين ُرجح به
على ما عري عنه.

وتبنى ابن رشد الجد هذا الفهم أيضا إذ قال :لو حصل إجماعهم من طريق القياس

لوجب أن يقدم على قياس غيرهم؛ ألنهم وإن شاركوا أهل األمصار في مقامات العلم،

فقد زادوا عليهم بمشاهدة الوحي ،وترتيب الشريعة ،ووضع األمور مواضعها ،والعلم
بناسخ القرآن ومنسوخه ،وما استقر عليه آخر أمر النبي عليه السالم.

ولعل هؤلء ظنوا أن العتبارات التي رجحت روايتهم هي كفيلة بأن ترجح اجتهادهم.

وهو مدرك ضعيف ،للفارق البين بين الرواية التي تتأثر بالكثرة وغيرها مما أثير من
اعتبارات خيرة ألهل المدينة ،وبين الجتهاد الذي ل تأثير لتلك العتبارات عليه
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ولهذا الضعف في المدرك لم يرتضيه القاضي أبو بكر ،ول محققوا أئمتنا وغيرهم"(.)2
نستفيد مما سبق أن عمل أهل المدينة المتأخر ليس بحجة عند جمهور العلماء،
وعند معظم المالكية ،بل حتى عند مالك نفسه.
ونخلص من هذا الباب َّ
حجة إذا كان هذا العمل في
أن عمل أهل المدينة يكون َّ

العصور الذهبيَّة الثالثة ،وهذا هو المعقول ،فهو بهذا لم يخرج من فتوى الصحابي

حجة عندنا ،أو من اتحاد بعض التابعين في الحكم على المسألة الواحدة ،وهو
وهو َّ

حجة عندنا أيضا.
َّ

وأما ما بعد العصور الذهبيَّة فال اعتبار لعملهمَّ ،إل في التَّرجيح في يخص المدينة.
َّ
ينصان عن كيل مد رسول اهلل ﷺ ،فال شك َّ
أن حديث
مثال :حديثان متعارضان ،وهما َّ
مقدم في كل عصرَّ ،
ألن المد عندهم ،فال يُ َّ
أهل المدينة َّ
قدم السامع على المعاين،

وهم عاينون وكالوه ،وكالوا به.

وهكذا في سائر األشياء المختص بالمدينة بأحاديث أهلها فيها َّ
مقدمة على غيرها.
والحق َّ
أن هذا ل يقف في حد المدينة ،بل في أي بلد نزله رسول اهلل ﷺ فلو اختلفو
في كم من سارية يوجد في بيت اهلل تعالى ،فقطعا سيقدم حديث أهل َّ
مكة ،ألنَّهم
أهل البيت وقد عانوه مرارا ،وليس السامع كالمعاين.

وهكذا في كل أرض نزلها رسول اهلل ﷺ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2منهج الستدلل بالسنة في المذهب المالكي .للحسين ألحيان ،رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة محمد الخامس

بالرباط سنة.2666
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باب الخامس
{الحيل والمخارج الشرعيَّة}
قبل كل شيء وقبل الخوض في حجية الحيل الشرعية ،يجب أن نعلم َّ
أن الحيل أو
صح وأنَّها يجوز العمل
المخارج الشرعيَّة ليست أصال من أصول الستدلل ،وإن َّ
بها ،فما هي َّإل مخرج شرعي ل أكثر ،يستعمله المجتهد صاحب الملكة الفقهيَّة،
وسيأتي شرح ذلك.

الفصل األول :تعريف الحيل والمخارج الشرعية:

الحيل في اللغة :جمع حيلة وتطلق على :الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة
التصرف( ،)2تقول :ف َقد ُك َّل ِحيلة :لم يعرف ما يفعله ،ولم يجد مخرجا لمأزقه.

وتقل :فالن واسع الحيلة :خبيث ،بارع في الخروج من المآزق ،ماهر في تدبُّر أموره.

والمخارج في اللغة :جمع مخرج ،وهو موضع الخروج ،ويراد به النفاذ من الشيء
والخلوص منه(.)1

الحيل والمخارج في الصطالح :بمعنى واحد؛ قال ابن نجيم :واختلف مشايخنا

رحمهم اهلل تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير بكتاب الحيل ،واختار

كثير كتاب المخارج(.)1

--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

( )2لسان العرب ،لبن منظور .213 / 22

( )1انظر :معجم مقاييس اللغة ،لبن فارس  ،203 /1لسان العرب ،لبن منظور .323 /1
( )1األشباه والنظائر ،لبن نجيم ،ص.130
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وهذا مما يدل على ترادفهما في المعنى ،إل أن اصطالح الحيل غُلب إطالقه على
الجانب الممنوع منها ،والمخارج غُلب إطالقها على الجانب المشروع منها()2؛

قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى عن الحيل :صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد
بها الحيل التي يستحل بها المحارم(.)1

والسبب في ذلك نفور الناس من مصطلح الحيل؛ قال ابن القيم :ونسميه وجوه
المخارج من المضائق ،ول نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها(.)1

وعلى ذلك نجد أن تعريف الحيلة يختلف عند العلماء بحسب الزاوية التي ينظر منها
العالم إلى الحيلة ،فاختلفت أنظارهم إلى ثالث اتجاهات:

التجاه األول :النظر إلى الحيلة من جانبها الممنوع ،ومن ذلك تعريف الحيل ب :

أن يُظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسال إلى فعل ما حرم اهلل ،واستباحة

محظوراته ،أو إسقاط واجب ،أو دفع حق ،ونحو ذلك(.)2

التجاه الثاني :النظر إلى الحيلة من جانبها المشروع المخارج الشرعية ،ومن ذلك

تعريف الحيل ب  :جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر والمراد بها هنا ما يكون

مخلصا شرعيا لمن ابتلي بحادثة دينية ولكون المخلص من ذلك ل يدرك إل بالحذق
وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة(.)3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2د .مرضي بن مشوح العنزي ،الحيل والمخارح الشرعية ،نشر في شبكة األلوكة.
( )1بيان الدليل على بطالن التحليل ،لبن تيمية ،ص.203
( )1إعالم الموقعين ،لبن القيم .226 /1
( )2المغني ،لبن قدامة .21 /2

( )3غمز عيون البصائر ،للحموي .11 /2
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التجاه الثالث :النظر إلى الحيلة من جانبيها الممنوع والمشروع ،ومن ذلك تعريف

الحيل ب  :جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي( ،)2أو تعريفها بقول

الشاطبي :التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو

قلبه إلى حكم آخر ،بحيث ل يسقط أو ل ينقلب إل مع تلك الواسطة ،فتفعل
ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود ،مع العلم بكونها لم تشرع له(.)1

وهذا الختالف في تعريف الحيلة أدى إلى الختالف في حكمها ،ول أفضليَّة في
التعريفات الثالث فكل واحد منها له مراده ،ولك أن تسمي الحيلة المنمنوعة

بالحيلة ،والحيلة المشروعة بالمخرج ،والنوع الثالث يُنظر في حال صاحب الحيلة،
فإن كان مضطرا فهي مخرج شرعيَّ ،
وإل فهي حيلة ممنوعة.

الفصل الثاني :أقسام الحيل:
تنقسم الحيل ثالثة أقسام:
 - 2حيل محرمة.
 - 1حيل جائزة.

 - 1حيل مختلف فيها.

قال الحجوي :فالحيل ثالثة أقسام :ملغاة بالتفاق...وغير ملغاة اتفاقا ...والثالث ما
لم يتبين بدليل قطعي إلحاقه باألول ول بالثاني ،وفيه اضطربت أنظار النظار ،وهو

محل التنازع(.)1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2فتح الباري ،لبن حجر .119 /21
( )1الموافقات ،للشاطبي .209 /1

( )1الفكر السامي ،للحجوي .219 /2
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وهناك اتجاهان سلكهما العلماء في تقسيمهم للحيل:
التجاه األول :تقسيمها بالنظر إلى المقصد الذي تحققه الحيلة

والتجاه الثاني :تقسيمها بالنظر إلى المقصد وإلى الوسيلة الموصلة إلى هذه
المقصد.

التجاه األول :أقسام الحيل باعتبار المقصد:

وهذا التجاه سار عليه الشاطبي ،وابن عاشور( ،)2فالحيل تنقسم عندهما ثالثة
أقسام:

القسم األول :الحيل الجائزة :ذكر الشاطبي أن الحيل الجائزة هي التي ل تهدم أصال

شرعيا ،ول تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ مثل النطق بكلمة الكفر إكراها(،)1
ثم قال :إن هذا مأذون فيه؛ لكونه مصلحة دنيوية ل مفسدة فيها بإطالق ،ل في
الدنيا ول في اآلخرة(.)1

أما ابن عاشور فقد ذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل الجائزة:
النوع األول :الحيلة التي تعطل أمرا مشروعا على وجه ينقل إلى مشروع آخر:

مثل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة ،فانتقل من الزكاة المشروعة إلى
التجارة المشروعة( ،)2ثم قال :وهذا النوع على الجملة جائز؛ ألنه ما انتقل من حكم
إل إلى حكم ،وما فوت مقصدا إل وقد حصل مقصدا آخر(.)3

وهذا الكالم غير صحيح ،فهو قد تحيل كي ينتقل من واجب إلى مباح ،وهذا الفعل
المحرمة.
وقب به بنو إسرائيل ،وعلى هذا فهذا النوع من الحيل
َّ
نفسه هو الذي عُ َ
----------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :الموافقات ،للشاطبي  ،212 /1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.139
( )1انظر :الموافقات ،للشاطبي .212 /1
( )1المرجع السابق .212 /1

( )2انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.130
( )3مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.131
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النوع الثاني :الحيلة التي تعطل أمرا مشروعا على وجه يسلك به أمرا مشروعا هو
أخف عليه من المنتقل منه:

كمن أنشأ سفرا في رمضان قاصدا الفطر؛ لشدة الصيام عليه في الحر ،متنقال منه إلى قضائه

في وقت أرفق به( ،)2وقد ذكر الدكتور عيسى الخلوفي أن هذا النوع الثاني الذي ذكره ابن
عاشور ليس من جنس الحيل الفقهية ،بل بابه الرخص الشرعية؛ ألنه سلك سبيال مشروعا
ابتداء( ،)1وهذا الكالم فيه نظر؛ ألن من سلك سبيال مشروعا ليغير حكما مشروعا إلى حكم
آخر يعد متحايال على المقصد بهذا السبيل الذي سلكه ،ولعل السبب الذي جعل الدكتور
الخلوفي يعد هذا النوع من قبيل الرخص ل الحيل الفقهية ،أن ابن عاشور ذكر من أمثلة هذا
النوع المسح على الخفين ،فمن مسح انتقل من حكم مشروع إلى حكم مشروع أخف
عليه( ،)1وهذا المثال في الحقيقة يدخل في باب الرخص الشرعية ،وليس في باب الحيل
الفقهية ،والفرق بين الرخص الشرعية وبين هذا النوع من الحيل ،أن الرخص الشرعية فيها دليل

من الشارع على جواز سلوك هذه السبيل لالنتقال من حكم شرعي إلى حكم شرعي أخف منه،
أما الحيل الفقهية فال يوجد دليل ينص على جواز سلوك هذا السبيل لتغيير الحكم الذي يريد
النتقال منه ،بل هو اجتهاد.
وكما َّ
اللهم إن كان في الصيام
أن الحيلة التي ذكرها بن عاشور هي أيضا من الحيل
المحرمةَّ ،
َّ

هالكه ،ومع هذا فالرخصة من باب أولى.
وكما َّ
أن أراء ابن عاشور في الحيلة المباحة ،تناقض حكم سد الذرائع ،فإن فتح هذا الباب كما

هو على طريقة ابن عاشور ،فال تخرج زكاة ولن يُصام رمضان.

فالحيل المباحة عند ابن عاشور مفسدتها أكثر من مصلحتها وعلى هذا فهي ملغاة.
وبه َّ
فإن الحيلة المباحة عند ابن عاشور ليست مباحة اطالقا ،وصحيحها ما ذكره الشاطبي.
----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المرجع السابق ،ص.131

( )1انظر :الحيل الفقهية في المعامالت ،لعيسى الخلوفي ،ص.122
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القسم الثاني :الحيل المحرمة :ذكر الشاطبي أن الحيل الباطلة هي التي تهدم أصال
شرعيا وتناقض مصلحة شرعية مثل حيل المنافقين ،وحيل المرائين( ،)2ثم قال :فإنه

غير مأذون فيه؛ لكونه مفسدة أخروية بإطالق ،والمصالح والمفاسد األخروية مقدمة

في العتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ ل يصح اعتبار مصلحة

دنيوية تخل بمصالح اآلخرة ،فمعلوم أن ما يخل بمصالح اآلخرة غير موافق لمقصود

الشارع ،فكان باطال(.)1

وبكالم الشاطبي يصدق قولي في رد آراء ابن عاشور في الحيل المشروعة ،ألنه قصد

بها مصالح دنياويَّة على حساب المصالح األخرويَّة ،كمن يتجر بكل ماله كل عام
هروبا من الزكاة ،وكمن يسافر كل عام هروبا من الصيام ،فال شك َّ
أن كل هذا من

الحيل المح َّرمة.
أما ابن عاشور فذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل المحرمة:

النوع األول :الحيلة التي تفوت مقصدا شرعيا ول تعوضه بمقصد شرعي آخر؛ مثل

من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لتائال يعطي زكاته ،واسترجعه من الموهوب له من
غد( ،)1ثم قال :وهذا النوع ل ينبغي الشك في ذمه وبطالنه(.)2

النوع الثاني :الحيلة التي ل تنافي مقصد الشارع أو تعين على تحصيل مقصده ،لكن

فيها إضاعة حق آلخر أو مفسدة أخرى؛ مثل تزوج المرأة المبتوتة قاصدا أن يحللها
لمن بتها( ،)3فإن فعله جار على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من

------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.131
( )1انظر :الموافقات ،للشاطبي .212 /1
( )1الموافقات ،للشاطبي .212 /1

( )2انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.130-139
( )3المرجع السابق ،ص.139
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الترغيب في المراجعة ،وفي توافر الشرط وهو أن تنكح زوجا غيره ،إل أنه جرى لعن

فاعله على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(.)2

وكذلك هذا النوع ل يعد من الحيل المحرمة ،بل هو حرام حقيقة من غير حيلة ،بل

الحيل المحرمة ما ذكرت في الباب من التجارة بكل المال هروبا من الزكاة وغيره.

القسم الثالث :الحيل المختلف فيها :ذكر الشاطبي أن الحيل المختلف فيها هي

التي ل يتبين للشارع فيها مقصد يتفق على أنه مقصود له ،ول ظهر أنها على خالف

المصلحة التي وضعت لها الشريعة ،وذكر أنها محل اإلشكال ،وفيها اضطربت أنظار

النظار(.)1

أما ابن عاشور فذكر نوعا واحدا من أنواع الحيل المختلف فيها ،وهو التحيل في

أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع ،وفي التحيل فيها تحقيق

لمماثل مقصد الشارع من تلك األعمال ،مثل التحيل في األيمان التي ل يتعلق بها

حق للغير كمن حلف أل يلبس ثوبا ،فإن البر بيمينه هو الحكم الشرعي ،والمقصد

هو تعظيم اسم اهلل ،فيتحيل على هذا اليمين بوجه يشبه البر فيحصل مقصود الشارع

من تهيب اسم اهلل( ،)1ثم قال :وللعلماء في هذا النوع مجال من الجتهاد؛ ولذلك
كثر الخالف بين العلماء في صوره وفروعه(.)2

هذه هي أقسام الحيل بالنظر إلى المقصد الذي تحققه ،ذكر الشاطبي لها ثالثة

أقسام ،وذكر ابن عاشور خمسة أنواع ،وكما سبق وبين أن أراء ابن عاشور فيها نظر،
هذا على حسب األمثلة التي مثل بها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المرجع السابق ،ص.190-136
( )1المرجع السابق ،ص.190

( )1انظر :الموافقات ،للشاطبي .213 /1

( )2انظر :مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.131
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التجاه الثاني :أقسام الحيل باعتبار المقصد والوسيلة:

وهذا التجاه سار عليه ابن تيمية وابن القيم( ،)2فالحيل عندهم تنقسم قسمين:

القسم األول :حيل مقصدها شرعي ،ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه
ثالثة أنواع:

النوع األول :أن تكون الوسيلة محرمة ،والمقصود بها مشروعا:

مثل من كان له حق عند آخر ،فيجحده ،فيقيم شاهدي زور ليتوصل لحقه( ،)1وقد
رأى ابن القيم أن فاعله يأثم على الوسيلة دون المقصد( ،)1أما ابن تيمية فيرى أن

ذلك محرم كله؛ ألنه إنما يتوصل إليه بكذب منه(.)2

وهذا النوع محل خالف بين الفقهاء؛ وذلك بالنظر لمفسدة الوسيلة المحرمة مقابل

مصلحة المقصد المشروع ،ومنه مسألة الظفر بالحق فقد منعها قوم ،وأجازها آخرون،
وأجازها ابن القيم إذا كان سبب الحق فيها ظاهرا(.)3
محرمة والمقصد مشروع ،ينظر في حال المشروع،
وأنا أرى أنَّه إن كانت الوسيلة َّ
وحال صاحب المشكل:

فإن كان المشروع واجبا ،كمن منعوه من الصالة في المسجد ،فخرج من بيبته وقال

أنه ذاهب للطبيب ،فهذا قد كذب ،ول أراه يأثم ،ألنها وسيلة ممنوعة والمقصود بها
واجب ،وكلك الحال في المندوب ،وأما في المباح فهو آثم ألنه ل إشكال ول إثم

في تركه.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.136

( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،201 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم .136 /1
( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،206 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم .190 /1
( )2انظر :إعالم الموقعين ،لبن القيم .190 /1

( )3انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية .206 /9
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مضطرا ففعله مباح،
وإما ل ،فإن كان
وأما بالنسبة لصاحب المشكل :فهو َّإما مضطر َّ
ًّ
كأن يأتي بشاهدي زور يشهدون على من غصبه ماله حقيقة ،وهذا المال سيعالج به
ابنه وإن لم يعالجه يهلك ،فهذا ل َّ
شك أنَّه مباح.

المحرمة المقصود منها
وأما إن كان صاحب الحق غير مضطر ،فأراه آثما بالوسيلة
َّ
َّ

مشروع.

النوع الثاني :أن تكون الوسيلة مشروعة ،والمقصود بها مشروعا:

وهذه هي األسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها،كالبيع واإلجارة
والمساقاة والمزارعة والوكالة(.)2

وهذا النوع ل يعد من الحيل عند الفقهاء ،ألن الحيل فيها مهارة وحذق للتوصل إلى
المقصود باألسباب الخفية(.)1

فالبيع واإلجارة أسباب ظاهرة للوصول لمقصود الملك المشروع.

النوع الثالث :أن تكون الوسيلة مشروعة ،لكنها لم توضع لهذا المقصد:

فيتخذها المتحيل وسيلة إلى هذا المقصد المشروع ،فهي في الفعال كالتعريض
الجائز في المقال(.)1

وهذا النوع جائز عند الفقهاء ،ويعد من المخارج الشرعية؛ فالوسيلة مشروعة،
والمقصود مشروعا(.)2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :إعالم الموقعين ،لبن القيم.12 /2
( )1المرجع السابق .190 /1

( )1انظر :بيع العينة والتورق ،لهناء الحنيطي ،ص.31
( )2إعالم الموقعين ،لبن القيم .192 /1
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القسم الثاني :حيل مقصدها غير شرعي ،ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه ثالثة
أنواع:
النوع األول :أن تكون الوسيلة محرمة ،والمقصود بها محرما:
كالبائع إذا أراد فسخ البيع ،فيحتال على ذلك أنه كان محجورا عليه وقت العقد(.)2
وهذا النوع محرم بالتفاق(.)1
النوع الثاني :أن تكون الوسيلة مباحة ،والمقصود بها محرما:
كالسفر لقطع الطريق(.)1
وكالسفر طوال العام هروبا من الصيام ،وغيره...
وهذا النوع محرم سدا للذريعة ،ول يعد عند الفقهاء من الحيل الفقهية؛ فالحيلة فيها مهارة
وحذق وخفاء لتغيير األحكام ،أما هذه الوسيلة فليس فيها مقصد لتغيير حكم ،وهي ظاهرة
للتوصل للمقصود المحرم ،وليس فيها أي خفاء.

النوع الثالث :أن تكون الوسيلة لم توضع لإلفضاء إلى المحرم ،فيتخذها المتحيل طريقا إلى
الحرام:
كمن ينكح امرأة ليحللها لزوجها األول بعد التطليقة الثالثة(.)2
وأكثر كالم الفقهاء عن الحيل إنما يقصدون به هذا النوع منها؛ قال ابن تيمية :وهذا القسم
هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكالم
فيه(.)3
وقال ابن القيم ":وهذا معترك الكالم في هذا الباب ،وهو الذي قصدنا الكالم فيه بالقصد
األول(.)9

----------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر:الحيل الفقهية في المعامالت ،لعيسى الخلوفي ،ص.00

( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،206-201 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم.136 /1
( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية .201 /9

( )2انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،206 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم .190-136 /1
( )3انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،220 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم .190 /1
( )9الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية .220 /9
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هذه هي أقسام الحيل بالنظر إلى المقصد والوسيلة ،فهي تنقسم قسمين باعتبار
مقصدها ،ثم يتفرع كل قسم إلى ثالثة أنواع باعتبار الوسيلة الموصلة إلى ذلك
المقصد ،ومنها ما ل يدخل في مفهوم الحيل عند الفقهاء كما سبق بيانه.

ويمكن أن نستخلص من هذا التقسيم للحيلة ،أن الحيل تنقسم ثالثة أقسام:

القسم األول :حيل جائزة ،وهي ما كانت وسيلتها مشروعة والمقصد منها مشروعا.
القسم الثاني :حيل محرمة ،وهي ما كانت وسيلتها محرمة ،والمقصد منها محرما.
القسم الثالث :حيل مختلف فيها ،وتنقسم إلى نوعين:

النوع األول :حيل وسيلتها ممنوعة ،والمقصد منها مشروعا.

النوع الثاني :حيل وسيلتها مشروعة ،والمقصد منها تغيير الحكم الشرعي.

وهذا النوع هو الذي اختلف فيه الفقهاء كثيرا.
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الفصل الثالث :حكم الحيل:
اختلف الفقهاء في حكم القسم الثالث من أقسام الحيل الذي سبق ذكره على
قولين:

القول األول :تحريم الحيل ،وهو قول المالكية( ،)2والحنابلة(.)1

القول الثاني :جواز الحيل ،وهو قول الحنفية( ،)1والشافعية( ،)2والظاهرية(.)3

وسبب الختالف بينهم :اختالفهم في هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو

معانيها؟(.)9

أدلة القول األول :بتحريم الحيل:

تح ِ
ِ ِ
اض َرةَ الْبَ ْح ِر إِ ْذ
الدليل األول :قول اهلل تعالىَ ﴿ :و ْ
اسأَل ُْه ْم َع ِن الْ َق ْريَة الَّتي َكانَ ْ َ
الس ْب ِ
ت إِ ْذ تَأْتِي ِه ْم ِحيتَانُ ُه ْم يَ ْوَم َس ْبتِ ِه ْم ُش َّرعا َويَ ْوَم َل يَ ْسبِتُو َن َل تَأْتِي ِه ْم
يَ ْع ُدو َن فِي َّ
ك نَ ْب لُ ُ ِ
ت أ َُّمة ِم ْن ُه ْم لِ َم تَ ِعظُو َن قَ ْوما اللَّهُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم
س ُقو َن * َوإِ ْذ قَالَ ْ
َك َذلِ َ
وه ْم ب َما َكانُوا يَ ْف ُ
ِ
َّ
ِ ِ
سوا َما ذُك ُروا بِ ِه
أ َْو ُم َعذبُ ُه ْم َع َذابا َشديدا قَالُوا َم ْعذ َرة إلَى َرب ُك ْم َولَ َعل ُه ْم يَتَّ ُقو َن * فَ لَ َّما نَ ُ
أَنْجي نا الَّ ِذين ي ْن هو َن ع ِن ُّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
س ُقو َن
َ َ َْ َ
ََْ
السوء َوأَ َخ ْذنَا الذ َ
ين ظَلَ ُموا ب َع َذاب بَتائيس ب َما َكانُوا يَ ْف ُ
ِ
ِِ
ين﴾[األعراف.]299 - 291 :
* فَ لَ َّما َعتَ ْوا َع ْن َما نُ ُهوا َع ْنهُ قُلْنَا لَ ُه ْم ُكونُوا ق َر َدة َخاستائ َ
وجه الدللة من اآليات :أن أهل القرية احتالوا على انتهاك محارم اهلل بما تعاطوا من
األسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام( ،)0فأخذهم اهلل بالعذاب
ومسخهم إلى قردة؛ مما يدل على حرمة التحايل على أحكام اهلل(.)1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2إعالم الموقعين ،لبن القيم .190 /1

( )1انظر :الموافقات ،للشاطبي  ،206 /1حاشية الصاوي .911 /1

( )1انظر :المغني ،لبن قدامة  ،21 /2اإلنصاف ،للمرداوي .212 /6

( )2انظر :المبسوط ،للسرخسي  ،120 /10البناية شرح الهداية ،للعيني .110 /22

( )3انظر :روضة الطالبين ،للنووي  ،223 /3المنثور في القواعد ،للزركشي ،61 /1فتاوى ابن الصالح ،ص.20
( )9انظر:المحلى ،لبن حزم .332 /0

( )0فتح الباري ،لبن حجر .119 /21

( )1تفسير القرآن العظيم ،لبن كثير .261 /1
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الدليل الثاني :قول اهلل تعالى﴿ :إِ َّن الْمنَافِ ِقين ي َخ ِ
ادعُو َن اللَّهَ َو ُه َو
ُ َُ
.]221

ِ
م﴾[النساء:
َخادعُ ُه ْ

وجه الدللة من اآلية :أن المنافقين تحيلوا بمالبسة الدين وأهله إلى أغراضهم

الفاسدة()2؛ فذمهم اهلل على هذه المخادعة ،فالحيل مذمومة؛ ألنها مخادعة هلل ،قال
أيوب السختياني( :)1يخادعون اهلل كأنما يخادعون آدميا ،لو أتوا األمر عيانا كان

أهون علي(.)1

والفرق بين حيل المنافقين ،وحيل الفقهاء؛ فمقصد المنافقين في حيلهم الفرار من
الدين ،ومخادعة اهلل والذين آمنوا ،أما الفقهاء كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن

فمقصدهم البحث عن مخارج شرعية للمضايق التي يبتلى بها الناس ،ول يصح أن

يوصفوا بأنهم يخادعون اهلل كأنما يخادعون آدميا ،وهو بيان على الفرق بين الحيل
المشروعة والحيل الممنوعة.

اب ال َ ِ ِ
س ُموا
اه ْم َك َما بَلَ ْونَا أ ْ
الدليل الثالث :قول اهلل تعالى﴿ :إِنَّا بَلَ ْونَ ُ
َص َح َ
ْجنَّة إ ْذ أَقْ َ
لَيص ِرمنَّها م ِ ِ
ين﴾[القلم.]20 :
َْ َُ ُ ْ
صبح َ

وجه الدللة من اآلية :أن أصحاب الجنة لما أرادوا الحتيال على حق المساكين،

عاقبهم اهلل بإهالك مالهم؛ مما يدل على تحريم الحيل المسقطة للحقوق(.)2
ول
ول اللَّ ِه ﷺ ،يَ ُق ُ
الدليل الرابع :عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،أَنَّهَُ :س ِم َع َر ُس َ
َعام ال َف ْت ِح وهو بِم َّكةَ« :إِ َّن اللَّهَ ورسولَهُ ح َّرم ب يع ال َخم ِر ،و ِ ِ
صنَ ِام»،
الم ْيتَة َوالخ ْن ِزي ِر َواألَ ْ
َ
َ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ
َ َُ َ
ِ
ود،
يل :يَا َر ُس َ
الم ْيتَ ِة ،فَِإنَّ َها يُطْلَى بِ َها ُّ
ول اللَّ ِه ،أ ََرأَيْ َ
الجلُ ُ
ت ُش ُح َ
الس ُف ُنَ ،ويُ ْد َه ُن بِ َها ُ
وم َ
فَق َ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2الموافقات ،للشاطبي .206 /1

( )1هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة ،كيسان السختياني ،ولد سنة 99ه  ،كان إماما ،حافظا ،ثقة ،كثير التبسم في وجوه

الرجال ،توفي سنة 212ه  .انظر :تهذيب الكمال ،للمزي  ،230 /1سير أعالم النبالء ،للذهبي .23 /9
( )1رواه البخاري معلقا في كتاب الحيل ،باب ما ينهى من الخداع في البيوع.
( )2انظر :تذكرة األريب في تفسير الغريب ،لبن الجوزي ،ص.220
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ويَستَ ْ ِ ِ
ك:
ال َر ُس ُ
ال« :لَُ ،ه َو َح َرام» ،ثُ َّم قَ َ
َّاس؟ فَ َق َ
ول اللَّ ِه ﷺ ِع ْن َد َذلِ َ
َ ْ
صب ُح ب َها الن ُ
وم َها َج َملُوهُ ،ثُ َّم بَاعُوهُ ،فَأَ َكلُوا ثَ َمنَهُ»(.)2
«قَاتَ َل اللَّهُ اليَ ُه َ
ود إِ َّن اللَّهَ لَ َّما َح َّرَم ُش ُح َ

وجه الدللة من الحديث :أن اليهود لما حرم اهلل عليهم شحوم الميتة ،تحايلوا على

ذلك بإذابة الشحوم ،ثم أكلوا ثمنها ،فلعنهم اهلل على هذه الحيلة( ،)1وفيه دليل على
بطالن كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم ،وأنه ل يتغير حكمه بتغير هيتائته وتبديل

اسمه(.)1

الدليل الخامس :عن أنس رضي اهلل عنه :أ َّ
الص َدقَ ِة الَّتِي
ضةَ َّ
ب لَهُ فَ ِري َ
َن أَبَا بَ ْكرَ ،كتَ َ
فَ رض رس ُ ِ
«ولَ يُ ْج َم ُع بَ ْي َن ُمتَ َفرقَ ،ولَ يُ َف َّر ُق بَ ْي َن ُم ْجتَ ِمعَ ،خ ْشيَةَ
َ َ َُ
ول اللَّه ﷺَ :
الص َدقَ ِة»(.)2
َّ

وجه الدللة من الحديث :في الحديث دللة على النهي عن اتخاذ الحيلة التي تنقص
الزكاة أو تسقطها( ،)3قال ابن بطال :قال المهلب( :)9وإنما قصد البخاري فى هذا

الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة ،فإن إثم ذلك عليه؛
ألن النبى ﷺ لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة؛
------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

( )2رواه البخاري ،برقم  ،1119ومسلم ،برقم .2312
( )1انظر :شرح الزرقاني على موطأ مالك .262 /2
( )1تحفة األحوذي ،للمباركفوري .213 /2

( )2كتاب الحيل ،باب في الزكاة وأل يفرق بين مجتمع ول يجمع بين متفرق خشية الصدقة ،برقم.9633
( )3انظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للعيني - 220 /12

( )9هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبداهلل األسدي ،كان أحد األئمة الفصحاء ،الموصوفين بالذكاء ،له

مصنفان" :شرح صحيح البخاري" ،و" المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح" ،توفي سنة 213ه.
انظر :سير أعالم النبالء ،للذهبي  ،603 /20المختصر النصيح ،للمهلب .21 /2

وهو غير المهلب بن أبي صفرة األزدي وكنيته أبو سعيد ،هو من ولة األمويين على خراسان .عينه الحجاج عامال على

خراسان ،وتوفى  11هجري.
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فهم منه هذا المعنى ،وفهم من قوله :أفلح إن صدق( ،)2أنه من رام أن ينقص شيتائا

من فرائض اهلل بحيلة يحتالها أنه ل يفلح(.)1

الدليل السادس :أن اهلل أوجب الواجبات ،وحرم المحرمات؛ لتحقيق حكم ،ومصالح،

ولدفع مفاسد ،وفي التحايل على إسقاط الواجبات ،أو فعل المحرمات تزول الحكم،
والمصالح ،ويقع الفساد في األرض(.)1
أدلة القول الثاني :بجواز الحيل:

الدليل األول :قول اهلل تعالىَ ﴿ :وَم ْن يَت َِّق اللَّهَ يَ ْج َع ْل لَهُ
وجه الدللة من اآلية :بين اهلل تعالى أن من يتق اهلل يجعل له مخرجا ،ول ريب أن
خ َرجا﴾[الطالق :اآلية .]1
َم ْ

هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس(.)2

والصحيح أن هذه اآلية ل عالقة لها بالحيل()3؛ فاآلية تدل على أن اهلل يَ ْج َعل لمن

يتقيه َم ْخ َرجا مما هو فيه من الغموم والوقوع في المضايق ،ويفرج عنه وينفس ويعطيه

الخالص َويَ ْرُزقهُ من وجه ل يخطره بباله ول يحتسبه( ،)9أما الحيل فهي بحث الفقيه

عن مخرج لمن وقع في ضيق ،وليس من التقوى التحايل على إسقاط الواجبات ،أو

فعل المحرمات ،بحجة إخراج الناس من الضيق ،بل قد يكون التحايل على األحكام
الشرعية سببا في الوقوع في المضايق.
----------------------------------------------- -------------------------------------------------------

( )2رواه البخاري ،برقم  ،29ومسلم ،برقم .22

( )1شرح صحيح البخاري ،لبن بطال .123-122 /1

( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،290-299 /9الموافقات ،للشاطبي .212 /1
( )2انظر :إعالم الموقعين ،لبن القيم .231 /1

( )3انظر :الحيل الفقهية في المعامالت المالية ،لمحمد إبراهيم ،ص.19
( )9الكشاف ،للزمخشري .333 /2
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الدليل الثاني :قول اهلل تعالى﴿ :و ُخ ْذ بِي ِد َك ِ
ث﴾[ص.]22 :
ب بِ ِه َوَل تَ ْحنَ ْ
ضغْثا فَا ْ
ض ِر ْ
َ َ

وجه الدللة من اآلية :أن أيوب عليه السالم أقسم ليضربن زوجته متائة ضربة ،فأمره

اهلل أن يأخذ حزمة من حشيْ فيضربها ضربة واحدة ،وتلك وسيلة شرعها اهلل لنبيه

ليتحلل عن يمينه ،وفيها دللة على جواز الحيل(.)2

أن من قال َّ
وهذا أصرح ما في الباب من جهة المخارج الشرعيَّة المباحة ،كما َّ
بأن

شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ،وعلى فرض التسليم بأنه شرع لنا فإن هذا الحكم

خاص بأيوب؛ فلو كان عاما لم يكن في اقتصاصه علينا كبير عبرة؛ ويدل على
صابِرا﴾[ص ،]22 :وهذه الجملة خرجت مخرج
الختصاص قوله تعالى﴿:إِنَّا َو َجدنَاهُ َ

التعليل؛ فعلم أن اهلل عز وجل إنما أفتاه بهذا جزاء له على صبره(.)1
نقول :صحيح أ َّن شرع من قبلنا ليس شرعنا ،ول عالقة لهذا الخبر بموضوع شرع من
قبلنا بل هو من جهة اإلخبار ،وكما َّ
أن هذا الحكم خاص بأيوب عليه السالم قياسا

فأول إن
على إقرار موسى على أفعال الخضر عليهما السالم ،نقول هذا قياس باطلَّ ،

اهلل تعالى يعلمنا كيف نتعامل مع المآزق فلو جلد أيوب زوجة مائة جلدة لماتت وهي

شرعي مثل هذا فليبحث
ل تستحق الموت ول الجلد ،وعليه فكل من وقع في مأزق
ٍّ
أن قول َّ
عن مخرج كما علَّمه اهلل تعالى ،ثانيا َّ
بأن هذا الحكم خاص بأيوب ول دليل
صراحة عليه حتى آيةَّ :
إن وجناهُ صابرا ،ل تدل على خصوصية الحكم ،بل أقرب ما

يكون على التخصيص هو قياس على إقرار موسى على الخضر عليهما السالم ،وكما
وأم اآلخر
قلنا فهذا قياس باطل ،فال علَّة مشتركة بينهما ،فهذا قتل نفسا بغير نفسَّ ،
وأبر قسمه ،وعيله فأصرح ما في الباب على جواز الحيل المشروعة
فأقسم بالجلدَّ ،
هو تلك اآلية المباركة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،للمنبجي  ،901 /1ضوابط المصلحة ،للبوطي ،ص.129
( )1انظر :الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية  ،210 /9إعالم الموقعين ،لبن القيم .293 /1
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الدليل الثالث :عن أبي سعيد الخدري ،وأبي هريرة رضي اهلل عنهما :أ َّ
ول اللَّ ِه
َن َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ« :أَ ُك ُّل تَ ْم ِر َخ ْيبَ َر
ال َر ُس ُ
استَ ْع َم َل َر ُجال َعلَى َخ ْيبَ َر ،فَ َجاءَهُ بِتَ ْمر َجنِيب ،فَ َق َ
ْ
اع ْي ِن
ال :لَ َواللَّ ِه يَا َر ُس َ
َه َك َذا؟» ،قَ َ
اع ْي ِنَ ،و َّ
اع ِم ْن َه َذا بِ َّ
ول اللَّ ِه إِنَّا لَنَأْ ُخ ُذ َّ
الص َ
الص َ
الص َ
ال رس ُ ِ
ِ
الد َر ِاه ِم ،ثُ َّم ابْ تَ ْع بِ َّ
الج ْم َع بِ َّ
الد َر ِاه ِم
ول اللَّه ﷺ« :لَ تَ ْف َع ْل ،بِ ْع َ
بِالثَّالَثَة ،فَ َق َ َ ُ
َجنِيبا»(.)2
وجه الدللة من الحديث :أن النبي ﷺ أمر الرجل أن يتوسط إلى ما أراده من أخذ

ﷺ

الجيد بالرديء بالطريق المشروع في األصل ،وهو أن يبيع الرديء بالدراهم ،ثم

يشتري بالدراهم تمرا جيدا ،وهذه الواسطة حيلة ،فهي ل تتخذ لذاتها ،إنما تتخذ

لغرض آخر توقف نيله عليها ،وقد أمر النبي ﷺ بها مما يدل على جواز الحيل(.)1

وفي الحديث قصد سليم ،ومبنى متخلفا عنه ،فأرشد النبي ﷺ إلى إلحاق المبنى

بالمقصد السليم( ،)1والحيلة التي أرشد لها النبي ﷺ مشروعة للوصول إلى مقصد

مشروع ،فهي من الحيل الجائزة بالتفاق ،قال ابن تيمية :أن تحصيل المقاصد

بالطرق المشروعة إليها ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلة ،أو لم يسم ،فليس

النزاع في مجرد اللفظ ،بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود(.)2
--------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه البخاري ،برقم ،1102ومسلم ،برقم.2361
( )1ضوابط المصلحة ،للبوطي ،ص.121-120

( )1انظر :المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف اإلسالمية ،لحسين العبيدلي ،ص.0
( )2الفتاوى الكبرى ،لبن تيمية .212 /9
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ض ِعيف،
الدليل الرابع :عن سعيد بن سعد بن عبادة قالَ :كا َن بَ ْي َن أَبْ يَاتِنَا َر ُجل ُم ْخ َدج َ
ع إَِّل َو ُه َو َعلَى أ ََمة ِم ْن إِ َم ِاء َّ
ادةَ إِلَى
الدا ِر يَ ْخبُ ُ
فَ لَ ْم يُ َر ْ
ث بِ َها ،فَ َرفَ َع َشأْنَهُ َس ْع ُد بْ ُن عُبَ َ
ر ُس ِ
ف ِم ْن
ول اللَّ ِه ﷺ فَ َق َ
ض َع ُ
ب ِمائَ ِة َس ْوط» ،قَالُوا:يَا نَبِ َّي اللَّ ِهُ ،ه َو أَ ْ
اجلِ ُدوهُ َ
الْ « :
ض ْر َ
َ
ات ،قَ َ
ال«:فَ ُخ ُذوا لَهُ ِعثْ َكال فِ ِيه ِمائَةُ ِش ْم َراخ فَا ْ
ض َربْ نَاهُ ِمائَةَ َس ْوط َم َ
َذلِ َ
ك ،لَ ْو َ
ض ِربُوهُ
ضربة و ِ
اح َدة»(.)2
َ َْ َ
وجه الدللة من الحديث :أن الضرب بالعثكال ليس هو الحد الواجب في األصل؛
ب ِمائَ ِة َس ْوط» ،وهذه الواسطة
اجلِ ُدوهُ َ
بدليل قوله ﷺ قبل أن يرشدهم إلى هذاْ « :
ض ْر َ
حيلة للتوصل إلى إسقاط الحد في حق مثل هذا الرجل ،وفيها دللة على جواز
الحيل(.)1

قال ابن قدامة :المريض الذي ل يرجى برؤه ،فهذا يقام عليه الحد في الحال ول

يؤخر ،بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغير ،وشمراخ النخل ،فإن خيف عليه

من ذلك ،جمع ضغث فيه متائة شمراخ ،فضرب به ضربة واحدة(.)1
وهذا الحديث يسقط قول من قال َّ
أن أمر اهلل تعالى لأليوب بأن يضرب زوجه ضربة
واحدة هو شرع من قبلنا ،فهاهو النبي يعمل به ،كذلك سيقولون :ماهو بالحيلة

خاصة ،نقول صحيح ،وكذلك أُمر أيوب بجلد أمرأته
الشرعية ولكنَّه حد المريض َّ
بضربة واحدة ألنَّها أنثى ل تحتمل ،وعليهَّ ،
فإن الحيلة الشرعية هي شرعيَّة حقيقة،
بشروطها كما سيأتي.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2رواه أبو داود ،كتاب الحدود ،باب في إقامة الحد على المريض ،برقم ،2201وابن ماجه ،كتاب الحدود ،باب

الكبير والمريض يجب عليه الحد،برقم  ،1302وأحمد ،حديث سعيد بن سعد بن عبادة ،برقم .12613السنن الكبرى،
للبيهقي  ،202 /1الحديث صححه األلباني في صحيح ابن ماحه  ،1201وأبي داود .2201

( )1انظر :ضوابط المصلحة ،للبوطي ،ص.112
( )1المغني ،لبن قدامة .21 /6
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الترجيح:
بعد عرض القولين وأدلة كل قول ،ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة يتبيَّن لنا واهلل
أن األصل في الحيل المنع ،إل أنه إذا كان في الحيلة تحقيق مصلحة أكبر ول
خروج من الم أ زق َّإل بها فهي جائزة ،وهذا الذي يُفهم من كالم الشاطبي وابن

عاشور في الحيل ،أن األصل فيها عندهم البطالن إل إذا كان فيها تحقيق مصلحة

مقصودة للشارع أكبر من مفسدة الحيلة( ،)2وهذا ما يُفهم من األمثلة التطبيقية

للحيل الجائزة عند ابن القيم ،ففي القراءة في الحيل التي أجازها ابن القيم نجد أنه

أجاز حيال لنوعي قسم الحيل المختلف فيها ،وأذكر مثال لكل نوع:

النوع األول :حيل وسيلتها ممنوعة ،والمقصد منها مشروع ،قال ابن القيم في مسألة

الظفر بالحق بعد ذكر القولين فيها ،المنع ،والجواز" :وتوسط آخرون وقالوا :إن كان

سبب الحق ظاهرا كالزوجية واألبوة والبنوة وملك اليمين الموجب لإلنفاق فله أن

يأخذ قدر حقه من غير إعالمه...وهذا أعدل األقوال في المسألة ،وعليه تدل السنة

دللة صريحة ،والقائلون به أسعد(.)1

النوع الثاني :حيل وسيلتها مشروعة ،والمقصد منها تغيير الحكم الشرعي ،قال ابن

القيم في حيلة التحليل من الطالق بعد الثالث":إذا وقع الطالق الثالث بالمرأة،

وكان دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة اهلل ومقته

بالتحليل الذي ل يحلها ،ول يطيبها بل يزيدها خبثا فلو أنها أخرجت من مالها ثمن

مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكا ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( )2انظر :الموافقات ،للشاطبي  ،211-206 /1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،لبن عاشور ،ص.136-133
( )1إعالم الموقعين ،لبن القيم .12 /2
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فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه انفسخ النكاح ،ولم يكن هناك تحليل مشروط ،ول
منوي ممن تؤثر نيته وشرطه ،وهو الزوج(.)2

فابن القيم مع تشديده النكير على المجيزين للحيل إل أنه أجاز الحيلة في المثالين

السابقين ،ول يوجد تأويل له إل أنه رأى في الحيلة تحقيق مصلحة مقصودة للشارع
أعظم من مفسدة الحيلة.

فعلى هذا فاألصل في الحيل المنع والبطالن أول ،وإبطالها ليس إبطال لكل الحيل،
فال يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة ،كما أنه ل يقوم دليل على
تصحيح كل حيلة؛ فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة( ،)1فمتى
كان في الحيلة تحقيق مصلحة ،فهي جائزة.

وأخرج من هذا الباب ،برأي فصل إن شاء اهلل تعالى وهو؛ َّ
أن الحيلة تدور على
حسب أحكام التكليف فمنها المحرم والكروه والمباح والمندوب والواجب.

فالحيلة الممنوعة :هي تدور بين الكراهة والتحريم ،مثل قضية أصحاب والسبت وما
شابه ذلك.

وأما الحلية المشروعة :فهي تتدور بين الواجبة ،والمندوبة ،والمباحة ،فمثال :استعمال
َّ
الحيلة لحفظ النفس ،فهذه الحيلة واجبةَّ ،
ألن حفظ النفس واجب ،وما ل يتم
الواجب إل به فهو واجب ،وكذلك من منع من فعل المندوب ،فاستعمل الحيلة كي

يتمكن من فعل المندوب ،فما ل يتم المندوب إل به فهو مندوب ،فالحيلة حينها
محرمة فهي مباحةَّ ،
وإل فهي
تكون مندوبةَّ ،
وأما في المباحات فإن لم تكن وسيلتها َّ
تدور أيضا حول الوسيلة ،تحليال وتحريما ،واهلل أعلم.

------------------------------------------------------------------------------------------ ------

( )2المرجع السابق .19 /2

( )2الموافقات ،للشاطبي .11 /1
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الفصل الرابع :ضوابط وشروط المخارج الشرعية:
لبد للحيل الجائزة أو المخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حتى تؤدي دورها،

وحتى ل يقع المسلم في الحيل المحرمة ،وهذه الضوابط هي:

 - 2أن تكون الحيلة متوافقة مع مقصد الشارع ،وفيها تحقيق مصلحة شهد الشرع

باعتبارها ،وأل تهدم أصال شرعيا ،قال الشاطبي :فإن فرضنا أن الحيلة ل تهدم أصال

شرعيا ،ول تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي(.)2

 - 1أن يكون النظر في تقرير مصالح الحيل وموافقتها لمقصود الشارع للعلماء

الشرعيين؛ ليكون الناظر متكيفا بأخالق الشريعة ،فينبو عقله وطبعه عما يخالفها(،)1

ول يفتح المجال لغيرهم؛ ألن من كان جاهال باألصول يكون بعيد الطبع عن أخالق
الشريعة ،فيقع في مخالفتها بقصد أو دون قصد(.)1

 - 1أل تتضمن إسقاط حق ،أو تحريم حالل ،أو تحليل حرام ،قال ابن القيم:

وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب ،وهي حيلة جائزة؛ فإنها ل تتضمن إسقاط حق،

ول تحريم حالل ،ول تحليل حرام(.)2

وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة متائة وستة عشر مثال(.)3
---------------------------------------------------------------------------------------------

( )2المرجع السابق .212 /1

( )1نفائس األصول في شرح المحصول ،للقرافي .2061 /6
( )1المرجع السابق .2061 /6

( )2إعالم الموقعين ،لبن القيم .20 /2
( )3المرجع السابق .10 /2-192 /1
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وبهذا نكونوا قد أتممنا كتب أصول الستدلل ،ونستفتح الجزء الرابع واألخير إن
شاء اهلل تعالى بالكتاب العاشر :كيفيَّة التعامل مع النصوص الشرعيَّة ،باب النسخ،
ونرجئ ذكر المصادر والمرادع في فهرس خاص للجزء األخير ،هذا وباهلل التوفيق

وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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