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 - 1اإلجماع
تعريف اإلمجاع:
اإلجماع لغة  :العزم واالتفاق .
واصطالحا ً  :اتفاق مجتهدي هذه األمة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي
ويط لق اإلج ماع ع ند األ صوليين ع لى ثا لث األد لة ال شرعية األرب عة المت فق علي ها ع ند الجم هور :ال تي هي الك تاب
والسنة واإلجماع والقياس
حجية اإلمجاع:

هناك عدة أدلة تدل ع لى كون هذا اإلج ماع م صدر ت شريع أسا سي مع الك تاب وال سنة يُر جع إل يه ب عد هذين األ صلين
وأكثر األدلة من السنة فمن األدلة مايلي:

من الكتاب:
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سورة البقرة
هللا َج ِميعًا َو َال َت َفرَّ قُوا» اآلية  103من سورة آل عمران
 وقوله تعالىَ « :واعْ َت ِ
صمُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
ين ُن َول ِه َما َت َولَّ َٰى َو ُنصْ لِ ِه َج َه َّن َم ۖ
يل ْالم ُْؤ ِم ِن َ
 وقوله تعالىَ « :و َمنْ ُي َشاقِ ِق الرَّ سُو َل ِمنْ َبعْ ِد َما َت َبي ََّن لَ ُه ْال ُه َد َٰى َو َي َّت ِبعْ َغي َْر َس ِب ِ
َو َسا َء ْ
صيرً ا» اآلية  115من سورة النساء
ت َم ِ
ين َيسْ َت ْن ِب ُ
طو َن ُه م ِ ْن ُه ْم »..اآل ية  83من سورة
ُول َوإِلَ َٰى أُولِي ْاألَمْ ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِم َ ُه ال َّ ِذ َ
 وقوله تعالىَ « :ولَ ْو َر ُّدوهُ إِلَى الرَّ س ِ
النساء والذين يستبطونه العلماء المجتهدون مما يدل على أن قولهم واجماعهم معتبر وأصل من أصول الشريعة.

ومن السنة:
 قوله صلى هللا عليه وسلم " :التجتمع أمتي على ضاللة" .رواه الترمذي عن أبن عمر

 قوله صلى هللا عل يه و سلم  " :سألت هللا أال تجت مع أم تي ع لى ضاللة فأعطاني ها" .الطبرا ني في المع جم الكب ير
واإلمام أحمد في مسنده وابن أبي خيثمة في التاريخ

 قوله صلى هللا عليه وسلم " :من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه" .رواه اإل مام أح مد
في المسند ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو داود والحاكم

 قوله صلى هللا عليه وسلم " :من سرّ ه أن يسكن بحبوحة الجنة فلي لزم الجما عة فإن د عوتهم ت حيط من ورائ هم".
رواه الترمذي بلفظ  " :من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

 قوله صلى هللا عليه وسلم " :ال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الي ضرهم من خالفهم "..ال حديث رواه
الترمذي

 قوله صلى هللا عليه وسلم " :من فارق الجماعة فمات إال مات ميتة جاهلية" .أخرجه البخاري ومسلم من حديث ع بد
هللا بن عباس
 قوله صلى هللا عليه وسلم  :حديث "الجماعة رحمة والفرقة عذاب" .رواه البزار والطبراني وع بدهللا بن اإل مام أح مد
من حديث النعمان بن بشير
 وأخيراً حديث ا بن م سعود عن الر سول صلى هللا عل يه و سلم  " :ما رآه الم سلمون ح سنا ً ف هو ع ند هللا ح سن" .رواه
اإلمام أحمد عن ابن مسعود موقوفا ً في كتاب "السنة"
أنواع اإلمجاع:
ينقسم اإلجماع إلى قسمين وذلك باعتبار طرق تحصيله وتكوينه :
إجماع صريح  :وهو اتفاق آراء المجت هدين بأقوالهم أو أف عالهم ع لى ح كم م سألة معي نة كأن يجت مع العل ماء من فق هاء
وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي ك ٌل منهم رأ يه صراحة وتت حد الف تاوى ع لى ح كم م عين في كون بذلك اجما عا ً
وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل العلم قديما ً وحديثا ً.

إج ماع سكوتي  :و هو أن ي قول ب عض المجت هدين في الع صر الوا حد قوالً في م سألة مع ّي نة وي سكت بق ية العل ماء أو
الباقون منهم في ذلك العصر أو غيره عن هذا اإلجماع

شروط اإلمجاع:
البد لإلجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :
 1ـ البد أن يكون اإلجماع مبنيا ً على مستند صحيح من كتاب أو سنة
 2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا
 3ـ أن يقع االتفاق من من أهل االجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع

 4ـ ثبوت صفة االجتهاد في المجتهدين.
 - 5أن ال يسبقه خالف مستقر ،فإن سبقه ذلك فال إجماع ،ألن األقوال ال تبطل بموت قائليها.

فاإلجماع ال يرفع الخالف السابق ،وإنما يمنع من حدوث خالف ،هذا هو القول ا لراجح ل قوة مأ خذه ،وق يل :ال ي شترط ذ لك
فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد األقوال ال سابقة ،وي كون ح جة ع لى من ب عده ،وال ي شترط ع لى رأي الجم هور
انقراض عصر المجمعين فينعقد اإلجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ،وال يجوز لهم وال لغ يرهم مخالف ته ب عد ،ألن األد لة ع لى
أن اإلجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ،وألن اإلجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟
قوال أو فعل ً
وإذا قال بعض المجتهدين ً
فعال ،واشتهر ذلك بين أ هل االجت هاد ،و لم ين كروه مع قدرتهم ع لى اإلن كار ،فق يل:
يكون إجماعًا ،وقيل :يكون حجة ال إجماعًا ،وقيل :ليس بإجماع وال حجة ،وقيل :إن انقرضوا قبل اإلنكار فهو إج ماع؛ ألن
استمرار سكوتهم إلى االنقراض مع قدرتهم على اإلنكار دليل على موافقتهم ،وهذا أقرب األقوال.

القياس لغة :التقدير والمساواة.

 - 2القياس

واصطالحً ا :تسوية فرع بأصل في حكم لعلَّة جامعة بينهما.
وأركان القياس أربعة وهي:
الفرع :المقيس وهو الذي لم يرد النص على حكمه ويراد إعطاؤه نفس الحكم الذي لألصل
األصل :المقيس عليه وهو ما وقع النص على حكمه بالكتاب أوالسنة أواإلجماع

الحكم :ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب ،أو تحريم ،أو صحة ،أو فساد ،أو غيرها.
العلة :المعنى الذي ثبت بسببه حكم األصل ،وهذه األربعة أركان القياس ،والقياس أحد األدلة التي تثبت بها األحكام الشرعية.
ا
وقد دل على اعتباره ا
شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ،فمن أدلة الكتاب:
دليال
 - 1قوله تعالىَّ { :
اب ِب ْال َحق َو ْال ِم َ
يزان} [ال شورى :من اآل ية ]17والم يزان ما توزن به األ مور وي قايس به
هللا ُ الَّ ِذي أَ ْن َز َل ْال ِك َت َ
بينها.
 - 2قوله تعالىَ { :ك َما َبد َْأ َنا أَوَّ َل َخ ْل ٍق ُن ِعي ُده} [االنبياء :من اآليةَ ]104و َّ
هللاُ الَّ ِذي أَرْ َس َل الر َيا َح َف ُت ِثي ُر َس َحابًا َفس ُ ْق َناهُ إِل َى َبل َ ٍد َمي ٍ
ت
ك ال ُّنش ُو ُر} [ فاطر ]9:ف شبّه هللا ت عالى إ عادة الخ لق بابتدا ئه ،و شبه إح ياء األ موات بإح ياء
ض َبعْ َد َم ْو ِته َ ا ك َ َذلِ َ
َفأَحْ َي ْين َ ا ب ِ ِه ْاألَرْ َ
األرض ،وهذا هو القياس.

ومن أدلة السنة:
ت لو كان ع لى أ مك د ين فق ضيته؛ أ كان
 - 1قوله صلّى هللا عليه وسلّم لمن سألته عن الصيام عن أم ها ب عد موت ها( :أرأ ي ِ
يؤدي ذلك عنها)؟ قالت :نعم .قال( :فصومي عن أمك).
ً
رجال أتى النبي صلّى هللا عليه وسلّم فقال :يا رسول هللا! ولد لي غالم أ سود! ف قال ( :هل لك من إ بل)؟ قال :ن عم،
 - 2أن
قال( :ما ألوانها)؟ قال :حمر ،قال( :هل فيها من أورق)؟ قال :نعم ،قال( :فأنى ذ لك)؟ قال :لع له نز عه عرق ،قال( :فل عل
ابنك هذا نزعه عرق).
وهكذا جميع األمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
ومن أقوال الصحابة :ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي مو سى األ شعري في الق ضاء قال :ثم
الفهم الفهم فيما أدلى عليك ،مما ورد عليك مما ليس في قرآن وال سنة ،ثم قايس األمور ع ندك ،وا عرف األم ثال ،ثم اع مد
فيما ترى إلى أحبها إلى هللا ،وأشبهها بالحق.
قال ابن القيم :وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.
وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير ال حق حق ونظ ير البا طل با طل ،وا ستعملوا
المقاييس في الفقه في جميع األحكام.

شروط القياس:

للقياس شروط منها:
 - 1أن ال يصادم ً
دليال أقوى منه ،فال اعتبار بق ياس ي صادم ا لنص أو اإلج ماع أو أ قوال ال صحابة إذا قل نا :قول ال صحابي
حجة ،ويسمى القياس المصادم لما ذكر :فاسد االعتبار.
مثاله :أن يقال :يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياس ًا ع لى صحة بيع ها مال ها بغ ير و لي .ف هذا ق ياس فا سد
االعتبار لمصادمته النص ،وهو قوله صلّى هللا عليه وسلّم( :ال نكاح إال بولي).
 - 2أن يكون حكم األصل ثاب ًتا بنص أو إجماع ،فإن كان ثاب ًتا بقياس لم يصح القياس عليه ،وإنما يقاس على األصل األول؛
ً
أصال قد يكون غير صحيح ،وألن الق ياس ع لى ال فرع ثم ال فرع
ألن الرجوع إليه أولى ،وألن قياس الفرع عليه الذي جعل
على األصل تطويل بال فائدة.
مثال ذلك :أن يقال :يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ،ويجري في الرز قياسًا على ال بر ،فالق ياس ه كذا غ ير صحيح،
ولكن يقال :يجري الربا في الذرة قياسًا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص.
 - 3أن يكون لحكم األصل علة معلو مة؛ ليمكن الج مع بين األ صل وال فرع في ها ،فإن كان ح كم األ صل تع بد ًّيا محضًا لم
يصح القياس عليه.
مثال ذلك :أن يقال :لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا ع لى ل حم البع ير لم شابهتها له ،في قال :هذا الق ياس غ ير صحيح ألن
حكم األصل ليس له علة معلومة ،وإنما هو تعبدي محض على المشهور.

 - 4أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره؛ كاإلسكار في الخمر .فإن كان المعنى
وص ًفا طرد ًّيا ال مناسبة فيه لم يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض ً
مثال.
مثال ذلك :حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن بريرة خ يرت ع لى زوج ها حين عت قت قال :و كان زوج ها ع ب ًدا أ سود ،
فقوله( :أسود) ؛ وصف طردي ال مناسبة ف يه للح كم ،و لذلك يث بت الخ يار لأل مة إذا عت قت ت حت ع بد وإن كان أ بيض ،وال
يثبت لها إذا عتقت تحت حر ،وإن كان أسود.
 - 5أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في األصل؛ كاإليذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف ،فإن لم ت كن
العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس.
ً
مكيال ،ثم يقال :يجري الربا في التفاح قيا ًسا ع لى ال بر ،ف هذا الق ياس
مثال ذلك :أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه
غير صحيح ،ألن العلة غير موجودة في الفرع ،إذ التفاح غير مكيل.

 - 3اإلستحسان
تعريف اإلستحسان:
االستحسان لغة :هو اعتبار الشيء حسنا ،أو اعتقاده حسنا.
واالستحسان عند أهل األصول (المالكية وغيرهم ممن يأخذ به) :هو عدول المجت هد عن ق ياس ج لي ضعيف األ ثر إ لى ق ياس
خفي قوي األثر.
وقيل هو :العدول عن الحكم إلى العادة لمصلحة الناس.
ومنهم من قال االستحسان هو :عدول المجتهد عن الحكم الكلي إلى حكم استثنائي لدليل رجَّ ح لديه هذا العدول.
ومنهم من قال :إنه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد ال يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه.
قد استخلص بعض العلماء المعاصرين من مج موع هذه التعري فات  ،قال  :إن المق صود باالستح سـان هو ال عدول عن ق ياس
جلي إلى قياس خفي أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول
ويستفاد من هذه التعاريف أن المقصود باالستحسان:
 1ـ العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي
 -2استثناء مسألة جزئية من أصل كلي .

أنواع اإلستحسان:
النوع األول :االستحسان بالنص:
االستحسان بالنص أو األثر هو :العدول عن حكم إلى حكم آخر بنص يقتضي هذا العدول .والمراد بالنص هو نص من ال قرآن أو ال سنة،
ويتحقق االستحسان بالنص في كل مسألة ورد في ها نص م عين ،يف يد حكم ًا ع لى خالف الح كم ال عام ال شامل ل هذه الم سألة ونظائر ها أو
القاعدة المقررة ،وهذا النوع يشمل جميع الصور التي استثناها الشارع من حكم نظائرها.
ومثاله :الحكم بصحة الصوم وبقائه مع األكل والشرب في حالة النسيان:
هذا الحكم استثناء من القاعدة المقررة ،التي تقتضي ببطالن الصوم باألكل أو الشرب ولو نسيا ًنا ،وهذا االستثناء ثابت بالنص ،وهو قول
الن بي صلى هللا عل يه و سلم (( :من ن سي و هو صائم فأ كل أو شرب فل يتم صومه؛ فإن ما أطع مه هللا و سقاه)) وال حديث رواه ال شيخان
البخاري ومسلم ،فقد عُدل عن فساد الصوم وحُكم ببقاء الصوم استحسا ًنا.
ودليل هذا االستحسان قول النبي صلى هللا عليه وسلم(( :من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه؛ فإنما أطعمه هللا وسقاه)).
النوع الثاني :االستحسان باإلجماع:
وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت باإلجماع .ومثاله :عقد االست صناع :و هو أن يتعا قد شخص مع صانع،
جار في عادة الناس وفي يوميات الناس ،والقاعدة العامة الم قررة في الب يع
على أن يصنع له شي ًئا نظير مبلغ معين بشروط معينة ،وهذا ٍ
عدم جواز ذلك؛ ألنَّ المتعا َقد عليه معدوم وقت التعاقد ،و هو من هي عن بي عه ،فإذا ذه بت إ لى صانع ن جارة ً
مثال ،وق لت له :ا صنع لي
غرفة نوم ،مواصفاتها كذا وكذا ،بمبلغ كذا ،هذا يسميه العلماء عقد استصناع ،فالغرفة حال العقد غير موجودة ،فالقواعد العامة في عقود
البيع تنهى عن هذا البيع ،وال ت جوزه؛ ألنَّ المتعاق َ د عل يه م عدوم و قت التعا قد ،و هو من هي عن بي عه ،لك نه -ع قد االست صناع -اس ُتح سن
باإلجماع؛ لتعامل الناس فيه من زمنه صلى هللا عليه وسلم إلى زمننا هذا من غير نكير فكان إجماعًا.

النوع الثالث :االستحسان بالضرورة:
ومحل هذا النوع إذا كان العمل بالدليل يؤدي إلى حرج بيّن ،يعني :يُدخل على الناس ال حرج ال بين والم شقة ،ف ُي ستثنى ذ لك المو ضع لر فع
الحرج ،وهذا استثناء باألدلة النافية للحرج ،واألدلة النافية للحرج في الشريعة كثيرة ،منها قوله تعالى{ :ي ُِر ي ُد ّ
هللاُ ِبك ُ ُم ْال ُيسْ َر َوالَ ي ُِر ي ُد ِبك ُ ُم
ْالعُسْ َر} [البقرة{ ]185 :ي ُِري ُد ّ
ين م ِ نْ حَ َر ٍج} [ال حج]78 :
اإلن َسانُ َ
هللاُ أَن ي َُخ ّف َ
ض ِعيفا ً} [النساءَ { ]28 :و َما َج َع َل َعلَيْك ْم فِي ال ّد ِ
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِ َق ِ
إلى غير ذلك من األدلة التي تن في ال حرج عن المكل فين ،فاالستح سان بال ضرورة هو ال عدول عن ح كم الق ياس في م سألة إ لى ح كم آ خر
مخالف ضرور ًة.
الفقهاء يمثلون لهذا النوع من االستحسان باألمثلة التالية:
يقولون :عدم الفطر بما يصعب االحتراز عنه :فلو دخل حلق ال صائم ذ باب ً
مثال و هو صائم ،و هو م تذكر ل صومه ،أو ب عوض ،أو غ بار
دقيق ،أو نحو ذلك ،فهل نحكم عليه بالفطر؟
قال العل ماء :ال نح كم عل يه بالفطر ،ومقت ضى الق ياس :أن َّ ه يف سد صومه؛ لو صول المف طر إ لى جو فه ،وإن كان ال يت غذى به كالتراب
الغبار والدخان ،هذا مثال لالستحسان بالضرورة
والحصى ،ووجه االستحسان أنه ال يُستطاع االحتراز عنه ،فأشبه
َ
ومن أمثلة االستحسان بالضرورة أيضًا ،وهو واقع في حياتنا اليومية ،اغتفار الغبن اليسير في المعامالت:
ط ِل} [الب قرة:
مع أنَّ كل غبن هو أكل ألموال الناس بالباطل؛ للدليل العام في ذلك ،في ن حو قول هللا ت عالىَ { :والَ ت َ أْ ُكلُ َو ْا أَمْ َوالَ ُك ْم َبي ْ َن ُك ْم ِب ْال َبا ِ
 ]188لكن الغبن اليسير عُفي عنه ،فصحت المعاملة معه؛ لضرورة أ َّنه ال يمكن االحتراز عنه ،وما معنى هذا ال غبن الي سير؟ أ نت تذهب
لتشتري شي ًئا ما ،ولو كان فاك هة ،ال شك أنَّ ال بائع قد يغب نك غبن ً ا ي سيرً ا ،يع ني ث من الكي لو من الت فاح ً
مثال ع شر جني هات ،يعط يك إ ياه
بـإحدى عشر جنيهًا ،فصار هنا غبن يسير ،ف هل هذا يب طل الع قد؟ ن قول :ال ،الع قد صحيح ،ويُغت فر هذا ال غبن الي سير ،قد يعط يك الكي لو
قليال ً
ناقصًا شي ًئا ً
قليال ،فهذا يُغتفر أيضًا؛ ألننا لو قلنا :العقود التي فيها غبن يسير غير صحيحة ،أدخلنا على الناس الحرج والم شقة؛ فدفعًا
للحرج ودفعًا للمشقة صحَّ حنا العقود التي فيها غبن يسير ،أما الغبن الفاحش الكبير فهذا يبطل العقد.

النوع الرابع :االستحسان بالقياس:
االستحسان بالقياس الخفي ،ويكون هذا النوع من أنواع االستحسان في أي مسألة اجتمع فيها قياسان ،أ حدهما ج لي وا ضح ،ولك نه ضعيف
األثر ،والثاني خفي دقيق ،ولكنه قوي األثر؛ فيرجَّ ح الخفي القوي األثر على الجلي الضعيف.
وهو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادَر فيها إلى حكم آ خر بق ياس آ خر هو أدق وأخ فى من األول ،لك نه أ قوى ح جة ،وأ سد
نظرً ا ،وأصح استنتاجً ا منه ،وهذا النوع من االستحسان يكثر في كتب المذاهب القائلة باالستحسان.
النوع الخامس :االستحسان بالعرف والعادة:
هو العدول عن حكم القياس في مسألة ،إلى حكم آخر يخالفه؛ لجريان العرف بذلك ،أو ً
عمال بما اعتاده الناس.

مثال :لو حلف شخص أال يدخل بي ًتا ،ما الذي يقتضيه القياس والعموم والقواعد المقررة؟ القياس يقتضي أن اإلنسان الحالف يحنث بالدخول
في كل موضع يسمى بي ًتا ً
لغة ،ومنه المسجد ،إال أنَّ اإلمام مال ًكا -رحمه هللا -استحسن تخصيص العموم المستفاد من الل غة بالعرف وال عادة
في االستعمال ،فقال بعدم الحنث بدخول المسجد؛ ألنه ال ُي سمى بيت ً ا في عرف التخا طب ،ف لو ح لف وهللا لن أد خل بيت ً ا فدخل الم سجد ،ال
يحنث؛ ألنَّ عرف الناس ال يسمي المسجد بي ًتا ،وإ َّنما يسميه مسج ًدا ،مع أنَّ ال قرآن ال كريم ذ كر الم ساجد بأ سماء الب يوت ،قال ت عالى{ :ف ِي
ت أَ ِذ َن ّ
ُبيُو ٍ
هللاُ أَن ُترْ َف َع َوي ُْذ َك َر فِي َها اسْ ُم ُه} [النور ]36 :فالمصطلح الشرعي أو نص القرآن الكريم سمى الم سجد بيت ً ا ،ل كن عرف ال ناس ال

يسمي المسجد بي ًتا.

 – 4المصالح المرسلة
المقصود بتشريع األحكام تحقيق المصالح للناس بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم  .ومصالح الناس ثالثة أ نواع من ح يث
اعتبار الشارع لها :
النوع األول  :مصالح اعتبرها الشارع وشرع األحكام لتحقيقها مثل م صلحة ح فظ ا لنفس ف قد شرع ل ها الق صاص  ،وم صلحة
حفظ المال شرع لها عقوبة قطع يد السارق ،ومصلحة حفظ العقل شرع لها عقوبة شرب الخمر
النوع الثاني  :م صالح ألغا ها ال شارع و لم يعتبر ها ألن ها ت فوت م صلحة اك بر  ،وم ثال هذا ال نوع االست سالم لل عدو لم يعت بره
ال شارع وإن كان ف يه م صلحة ح فظ ن فوس الم حاربين  ،ألن رعا ية هذه الم صلحة ي فوت م صلحة أع ظم في ح فظ ا لبالد من
استعمار العدو لها واهدار كرامة أبنائها  ،ولهذا شرع القتال وأوجب مدافعة العدو وصده .
النوع الثالث  :مصالح لم يقم دليل من الشارع على اعتبار ها أو إلغائ ها و هذه هي الم صالح المر سلة أي م صالح المطل قة عن

دليل اعتبارها أو إلغائها .

 تعريف المصالح المرسلة  :فالمصالح المرسلة إذن هي المصالح التي لم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها ولم يقم دليل م عين
على اعتبارها أو إلغالها  .فهل يجوز نشريع الحكم لتحقيق مثل هذا النوع من المصالح ؟ قال جم هور العل ماء باإلي جاب .

فكل واقعة ليس في ها نص وال إج ماع وال ق ياس وال استح سان وفي ها م صلحة لل ناس ي جوز للمج هد إي جاد الح كم المنا سب
لتحقيق هذه المصلحة للناس ۔ ومثال األحكام التي شرعت بناء على المصلحة  :جمع القرآن في مصحف واحد من قبل أ بي
بكر ،وتدوين الدواوين من قبل عمر واتخاذ الصحابة السجون ،وقتل الجماعة بالوا حد ،وت ضمين ال صناع ما يه لك بأ يديهم
من أموال الناس ،وحق ولي األمر في فرض الضرائب على األغنياء عند الضرورة ونحو ذلك .
 حجية الم صالح المر سلة  :الم صالح المر سلة  :م صدر فق هي دل ع لى اعت باره ا ستقراء ن صوص ال شريعة وأحكام ها في
الكتاب والسنة  ،وعمل فقهاء الصحابة  .وهذا المصدر يتسع لألحداث الجديدة والوقائع المتطورة ويجعل الفقه مرنا ناميا ال
يقف عند حد وال بتحجر او بضيق أمام مصلحة حقيقية لم يات الشارع بحكم لها  .وقد أخذ الفقهاء بهذا المصدر وا ستنبطوا

األحكام منه  ،وإن كان منهم المقل ومنهم المكثر.

 دليل العمل بالمصلحة المرسلة:
 ثبت باالستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها األخذ بمصالح العباد. إن عدم القبول بها يؤدي إلى عدم صالحية الشريعة لكل زمان ومكان ،وهذا يتنافى مع خلود الشريعة وعمومها. إقرار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذاً حينما وجهه إلى اليمنَ ،قا َل" :أَ َرأَي َهللا،
ض ي ِب ِكت َ ا ِ
ض ي؟" ،ق َا َل :أَ ْق ِ
ف َت ْق ِ
ب َّ ِ
ض ل َ َك َقضَ ا ٌء َكي ْ َ
ْت إِنْ عَ َر َ
صلَّى َّ
هللا؟" ،ق َا َل :أَجْ َته ِ ُد َر ْأي ِي َوالَ آل ُو،
َقا َلَ " :فإِنْ لَ ْم َي ُكنْ فِي ِك َتا ِ
ُول َّ ِ
ب َّ ِ
ُول َّ ِ
هللا َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ " :فإِنْ لَ ْم َي ُكنْ فِي س ُ َّن ِة َرس ِ
هللا؟"َ ،قا َلَ :ف ِب ُس َّن ِة َرس ِ
هللا"(.)6
هللا لِ َما يُرْ ضِ ي َرسُو َل َّ ِ
ُول َّ ِ
ص ْد َرهُُ ،ث َّم َقا َلْ " :ال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ب َ
ض َر َ
َقا َلَ :ف َ
ّلِل الَّذِي َو َّف َق َرسُو َل َرس ِ
 إجماع الصحابة ،فقد كانوا يفتون بالوقائع عند اشتمالها على مصلحة راجحة. خصائص المصلحة المرسلة:
 - 1المصلحة هُدى الشرع ،وليس هوى النفس ،أو العقل المجرد؛ ألن الع قل الب شري قا صر ،وم حدود الز مان والم كان ،وي تأثر بالبي ئة ،وبوا عث
هللا الَ
ض ُّل ِممَّنْ ا َّت َب َع ه َ َواهُ ِب َغي ِْر ه ُ ًدى م ِ نْ َّ ِ
ُون أَهْ َوا َء ُه ْم َو َمنْ أَ َ
جيبُوا لَ َك َفاعْ لَ ْم أَ َّن َما َي َّت ِبع َ
الهوى واألغراض والعواطف ،قال تعالىَ [ :فإِنْ لَ ْم َيسْ َت ِ
هللا إِنَّ َّ َ
َي ْهدِي ْال َق ْو َم َّ
ِين]( ،القصص.)50 :
الظالِم َ
 - 2والمصالح المرسلة التي يُحتج بها :هي تلك المصالح المالئمة لمقاصد الشرع ،المندرجة تحت كلياته ،وليست المصالح الغريبة التي لم يقم ل ها
أي شاهد من الشرع باالعتبار ،ومالئمتها لمقاصد الشرع بحيث ال تنافي أصالً من أصوله ،وال دليالً من أدلته.

 - 3كما أن من خصائص المصلحة المعتبرة :رجحانها على المفسدة.
 – 4أن تكون مرتبة حسب األولويات :الضروريات ،ثم الحاجيات ،ثم التحسينيات.

 – 5سد الذرائع
 تعريف سد الذرائع:
الذرائع جمع ذريعة  ،وهي في اللغة  :الوسيلة إلى الشيء .
ويقصد بها في اصطالح الفقهاء واألصوليين  :ما كان ظاهره اإلباحة  ،لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا :
" َو َّ
ار ًة َعمَّا أَ َفضْ ت إلَى ِفعْ ٍل م َُحرَّ ٍم َ ،ولَ ْو َت َجرَّ دَ ْ
ار ْ
ضا ِء
اإل ْف َ
ت فِي عُرْ فِ ْالفُ َق َها ِء  :عِ َب َ
ص َ
ان َوسِ يلَ ًة َو َط ِري ًقا إلَى ال َّشيْ ِء  ،لَ ِكنْ َ
يع ُة َ :ما َك َ
الذ ِر َ
ت َعنْ َذل َِك ْ ِ
 :لَ ْم َي ُكنْ فِي َها َم ْف َسدَ ةٌ .
َولِ َه َذا قِي َل َّ :
يع ُة ْال ِفعْ ُل الَّذِي َظا ِه ُرهُ أَ َّن ُه ُم َبا ٌح َ ،وه َُو َوسِ يلَ ٌة إلَى ِفعْ ِل ْالم َُحرَّ ِم " .
الذ ِر َ
انتهى من " الفتاوى الكبرى " البن تيمية (. )6/172
وقال الشاطبي رحمه هللا :
" َحقِي َق َت َها  :ال َّت َو ُّس ُل ِب َما ه َُو َمصْ َل َح ٌة  ،إِلَى َم ْف َسدَ ٍة " انتهى من " الموافقات " (. )5/183
وعليه  ،فالمقصود بقولهم  " :سد الذرائع "  ،أي  :سد الطرق المؤدية إلى الفساد  ،وقطع األسباب الموصلة إليه  ،وحسم مادة الفساد  ،من أصلها .
قال القرافي رحمه هللا :
" َس ُّد َّ
ان ْال ِفعْ ُل السَّالِ ُم َعنْ ْال َم ْف َسدَ ِة َ ،وسِ يلَ ًة ل ِْل َم ْف َسدَ ِة َ :م َن َع اإلمام َمالِ ٌ
ك ِمنْ َذل َِك ْال ِفعْ ِل "
الذ َرائ ِِع َ ،و َمعْ َناهُ َ :حسْ ُم َما َّد ِة َو َسائ ِِل ْال َف َسا ِد ؛ دَ ْفعًا لَ َها َ ،ف َم َتى َك َ
انتهى من " الفروق " (. )2/32

 دليل العمل بقاعدة سد الذرائع:
دل على العمل بقاعدة  " :سد الذرائع " أدلة من الكتاب  ،والسنة .
وممن أطال في ذكر تلك األدلة  :شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وتليمذه ابن القيم رحمه ما هللا  ،بل ع ّد ا بن ال قيم رح مه هللا باب  " :سد ا لذرائع "  :ر بع
الدين .
فمن تلك األدلة :
ِين ِمنْ ِزي َنت ِِهنَّ ) النور  ، 31 /فمنع النساء من الضرب باألرجل  ،وإن كان جائزا في نف سه ؛
 .1قوله تعالى َ ( :و َال َيضْ ِرب َْن ِبأَرْ ُجل ِِهنَّ لِيُعْ لَ َم َما ي ُْخف َ
لئال يكون سببا ً إلى سماع الرجال صوت الخلخال  ،فيثير ذلك دواعي الشهوة لديهم .
 .2أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين  ،مع كونه مصلحة ؛ لئال يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه  ،وقولهم  :إن محمدا يق تل
أصحابه  ،فإن هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم  ،ممن دخل فيه  ،و من لم يدخل ف يه  ،ومف سدة التنف ير أك بر من مف سدة ترك قتلهم  ،وم صلحة
التأليف أعظم من مصلحة القتل .
ولالطالع على غير ذلك من األدلة  ،ينظر  " :الفتاوى الكبرى " البن تيمية ( ، )180 - 6/174و" إ عالم ال موقعين " ال بن ال قيم ( ، )3/126ف قد
ذكرا رحمهما هللا من الشواهد والنصوص ما يدل على اعتبار قاعدة  " :سد الذرائع " .
هذا  ،وقد اتفق العلماء رحمهم هللا على العمل بقاعدة  " :سد ا لذرائع "  ،في الجم لة  .قال اإل مام ال شاطبي رح مه هللا  " :قا عدة ا لذرائع مت فق ع لى
اعتبارها في الجملة  ،وإنما الخالف في أمر آخر "  " .....انتهى من " قواعد الوسائل " (ص. )372-371/
قال اإلمام القرافي رحمه هللا  " :فليس سد الذرائع خاصا ً بمالك رحمه هللا  ،بل قال بها هو أكثر من غيره  ،وأصل سدها مجمع عليه " .
وقال أيضا ً  " :وإنما النزاع في ذرائع خاصة  ،وهي بيوع اآلجال ونحوها " .

 الذرائع من جهة ما يجب سده  ،وما ال يجب سده  ،قد قسمها أهل العلم رحمهم هللا  ،إلى ثالثة أقسام :
قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمه هللا :
قسام َ :واسِ َطة وطرفان .
" َوقد تقرر فِي ْاألُصُول  ،أَن الذرائع َث َال َثة أَ َ
ان
ان عابدوها يسبون هللا مجازاة على سبّ أصنامهم ؛ فسب ْاألَصْ َنام ف ِي حد َذا ته ُمب َ اح  ،ف َإِذا ك َ َ
 .1طرف يجب َسده إِجْ َماعًا  ،كسب ْاألَصْ َنام إِذا َك َ
هللا َع ْدواً ِب َغي ِْر عِ ْل ٍم )  ،وكح فر ْاآلب َ ار ف ِي َط ِر يق ْال ُم سلمين ؛
ون َّ ِ
ِين َي ْدع َ
يعة لسب هللا ُ :منِع ِب َنصّ َق ْوله َت َعالَى َ ( :وال َت ُسبُّوا الَّذ َ
َذ ِر َ
هللا َف َي ُسبُّوا َّ َ
ُون ِمنْ ُد ِ
يعة لترديهم فِي َها .
فإنه َذ ِر َ
مصلحة عظمى أرجح ِم ْنه َ ا ؛ ك غرس شجر ْال ِعن َ ب  ،فإ نه َذ ِريعَ ة إِل َى ع صر
 .2وطرف َال يجب َسده إِجْ َماعًا َ ،وه َُو َما َكا َنت ْالم ْفسدَ ة فِي ِه تعارضها
َ
مصلحة ا ْن ِت َفاع ْاألمة بالعنب َو َّ
الز ِبيب فِي أقطار ال ُّد ْن َيا  :أرجح من م ْفسدَ ة عصر ب عض ْاألَف ْ َراد للخ مر
يعة لشربها  ،إِ َّال أَن
َ
ْالخمر ِم ْن ُه  ،وعصرها َذ ِر َ
ُون على َج َواز غرس شجر ْال ِع َنب  ،إِ ْل َغا ًء للمفسدة المرجوحة ِب ْال َمصْ لَ َح ِة الراجحة . ...
ِم ْن َها  .فقد أجمع ْالمُسلم َ
ِي َمحل ْالخالف َبين ْالعل َماء  ،كالبيوع الَّتِي يسميها ْال َمالِ ِكيَّة ُ :بيُوع ْاآل َجال  ،ويسميها ْال َح َن ِابلَة َوال َّشا ِف ِعيَّة  :بيع ْالعي َنة  ،ك َ أَن َي ِب يع ْ
سل َعة
 .3وواسطة ه َ
ألجل أبعد من األول  .فكلتا البيعتين فِي حد َذات َها ْ
يظهر أَ َّن َها َجائ َِزة ِ ،ألَ َّنه َ ا ب يع ْ
سل َعة ب ِثمن
ِبثمن إِلَى أجل  ،ث َّم َي ْش َت ِري َها ِب َعين َها ِبثمن أَكثر من األول ،
ٍ
إِلَى أجل َمعْ لُوم َ ،ومن ُه َنا َقا َل ال َّشا ِفعِي َوزيد بن أَرقم ِب َج َواز َذلِك .
َ
ار َجة من ْال َيد  ،العائدة إِلَ ْي َها  :ملغاة  ،فيؤول ْاألَمر إِلَى أَنه عِ ْند ْاألَ َجل األول  :دفع َن ْقدا َوأخذ
َولكنه يحْ َتمل أَن يكون َذلِك َذ ِر َ
يعة للربا ؛ ِألن الس ّْل َعة ْال َخ ِ
عِ ْند ْاألَ َجل َّ
ض ي هللا َع ْنه َ ا ع لى ز يد بن أَر قم  ،و بالمنع ق َا َل َما لك َوأَصْ َحابه َوأح مد َو ْ
أك ثر
الثانِي أَكثر ِم ْن ُه ؛ َو َه َذا عين الر َبا َ .ك َما أنكرته َعا ِئش َ ة َر ِ
أَصْ َحابه " انتهى من " منهج التشريع اإلسالمي وحكمته " للشيخ الشنقيطي (ص. )28-27/

 – 6العرف
 تعريف العرف:
العرف  :ما اعتاده الناس وساروا عل يه في أ مور ح ياتهم وم عامالتهم من قول أو ف عل أو ترك و سمی اي ضا بال عادة ع لى راي كث ير من الفق هاء ،
وبعضهم يجعل العادة  .وهي األمر المتكرر  -أهم من العرف لكل عرف عادة وليس كل عادة عرفأ  ،وبعضهم يجعل العرف هو األعم
والذي نختاره أن العرف والعادة سواء فهما اسمان لما ألفه الناس واعتادروا وساروا عليه في حياتهم
 أنواع العرف:
أوال  :ينقسم العرف إلى عرف قولي  ،وعرف عملي .
فالعرف القولي  :مثل تعارف الناس إطالق كلمة الولد على الذكر دون األنثى مع أنها في اللغة تطلق على االثنين  ،وبهذا المعنى جاءت في ال قرآن
ص ي ُك ُم َّ
ْن ۚ) ( الن ساء  ] 12 :وقو له ت عالى ( :يُو ِ
ان لَهُنَّ َولَ ٌد َفلَ ُك ُم الرُّ ُب ُع ِممَّا َت َر ْك َن ۚ ِمنْ َبعْ ِد َوصِ َّي ٍة يُوصِ َ
الكريم في قوله تعالى َ ( :فإِنْ َك َ
هللاُ
ين ِب َها أَ ْو دَ ي ٍ
ُ
ْن) [ النساء ] 11 :
فِي أَ ْو َال ِد ُك ْم ۖ ل َِّلذ َك ِر م ِْث ُل َحظ ْاأل ْن َث َيي ِ
ومن العرف العملي  :تعارف الناس البيع بالتعاطي دون استعمال الصيغة اللفظية
ثانيا  :وينقسم العرف من جهة عمومه إلى عرف عام وعرف خاص .
فالعرف العام  :ما يتعارفه الناس في جميع البالد في وقت من األوقات ؛ کتعارفهم دخول الحمامات من غير تعبين مدة المكث فيها وال تع يين م قدار
الماء المستهلك .
والعرف الخاص  :هو ما يتعارفه اهل بعض البالد ؛ كتعارف أهل العراق على تعجيل قسم من المهر وتاجيل الثاني إلى أقرب األجلين  :ال موت أو
الطالق  .وما يتعارفه أهل طائفة دون غيرها

ثالثا  :وينقسم العرف من جهة صحته وفساده إلى قسمين :
والعرف الصحيح  :هو ما ال يخالف نصا من نصوص الشريعة وال قاعدة من قواعدها بأن لم يرد به نص خاص .
والعرف الفاسد  :هر ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة كتعارف الناس على كثير من المنکرات مثل التعامل بالربا و شرب الخ مر وت عاطي
القمار ونحو تلك
العرف المعتبر  :ال خالف بين الفقهاء أن العرف الفاسد ال اعتبار له  ،ألن العرف الفاسد اتباع للهوى واألخذ بالهوى يف سد ال شريعة  ،قال ت عالى :
ت ال َّس َم َاو ُ
ُون»
« َولَ ِو ا َّت َب َع ْال َح ُّق أَهْ َوا َء ُه ْم لَ َف َسدَ ِ
ِيهنَّ ۚ َب ْل أَ َت ْي َنا ُه ْم ِبذ ِْك ِر ِه ْم َف ُه ْم َعنْ ذ ِْك ِر ِه ْم مُعْ ِرض َ
ات َو ْاألَرْ ضُ َو َمنْ ف ِ
والعرف الصحيح ال خالف في اعتباره واالعتداد به  ،فالفقهاء من مختلف المذاهب يعتدون به ويالحظونه في االستنباط وعند تطبيق األح كام وع ند
تفسير نصوص ع قود ال ناس  .وأ ساس اعت بار ال عرف ير جع إ لى رعا ية م صالح ال ناس ور فع ال حرج عنهم  ،و قد راع ته ال شريعة في أحكام ها ،
فاإلسالم أقر ما كان عند العرب في الجاهلية من عادات صحيحة كفرض الدية على العائلة  ،وإقراره بعض المعامالت کالم ضارية وال شركة ون حو
ذلك  ،وقد استدل بعض العلماء على حجية العرف بما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم « :اما رآه المسلمون حسن فهو عند هللا حسن» .

 – 7مذهب الصحابي

الصحابي عند األصوليين:
هو من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به والزمه مدة طويلة بحيث يجوز إطالق لفظ الصاحب عليه عرفا ولغة ،وهو عند علماء الحديث :من
لقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإليمان ،ولو كانت مدة التقائه به دقيقة واحدة.
وقد اختلف الفقهاء في االحتجاج بمذهب الصحابي وما صدر عنه من أ قوال وأع مال وف تاوى ،ع لى أ قوال مت عددة ،ف منهم من ذ هب إ لى االحت جاج
بأقوال الصحابة وأعمالهم مطلقا ،ومنهم من احتج بها في مواطن دون أخرى ،و لذلك فإن نا سوف نف صل أ حوال مذاهب ال صحابة وأنواع ها ،ون بين
مدى االحتجاج بكل نوع منها ،ومذاهب العلماء فيه.
أنواع مذاهب الصحابة:
 -1أن يذهب الصحابي إلى قول ال مجال للرأي فيه ،ألنه حكم غير معقول المعنى ،كأن يفتي الصحابي بأن مكان سورة كذا قبل سورة كذا أو ب عده،
فإن ذلك أمر تعبدي توقيفي ال مجال للرأي فيه ،وهذا النوع حجة عند جميع الفقهاء دون خالف ،ألنه في حكم الحديث المر فوع إ لى الن بي صلى هللا
عليه وسلم  ،والحديث المرفوع حجة باإلجماع ،فكذلك هذا.
 -2أن يذهب الصحابي إلى قول معقول المعنى داخل في حدود االجتهاد ،فيوافقه عليه الصحابة جميعا دون خالف ،قوال أو سكوتا ،فإن هذا ال نوع
حجة عند جمهور المسلمين ،ألنه داخل في حد اإلجماع القولي أو السكوتي ،واإلجماع القولي حجة كما تقدم باإلجماع ،وكذلك اإلجماع السكوتي عند
الجمهور ،فيكون قول الصحابي هذا حجة لذلك.
 -3أن يذهب الصحابي إلى قول معقول المعنى يصلح لالجتهاد والنظر فيه ويخالفه فيه غيره من الصحابة وينازعه فيه ،فإن هذا ال نوع ليس بح جة
على صحابي آخر غير قائله بإجماع المسلمين ،وإال ل ما جاز ا ختالف ال صحابة في ما ب ينهم ،ول ما و قع منهم ذ لك ،لك نه و قع ا ختالف في كث ير من
المسائل بينهم ،فدل ذلك على عدم الزامه لهم ،أما بالنسبة للتابعين ومن بعدهم فقد اختلف األئمة على االحتجاج به على قولين:
أ  -مذهب الجمهور ،ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية وهو االحتجاج به وتقديمه على القياس إذا عارضه.
ب  -مذهب الشافعي ،وهو عدم االحتجاج بقول الصحابي ،إال لالستئناس به فإنه معتبر عنده من غير إلزام.

 – 8شرع من قبلنا

المقصود ب «شرع من قبلنا»:
األحكام التي شرعها هللا تعالى لمن سبقنا من األمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك األمم
إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من األحكام الشرعية ،ال تي شرعها هللا ل من سبقنا من األ مم ،ع لى أل سنة ر سلهم و نص ع لى أن ها مكتو بة
ِب َعل َ ْي ُك ُم
ِين آ َمن ُو ْا ُكت َ
علينا ،كما كانت مكتوبة عليهم ،فال خالف في أنها شرع لنا وقانون واجب ا ّتباعه ،بتقرير شرعنا لها ،كقوله تعالىَ { :يا أَ ُّي َها ال َّذ َ
ِين مِن َق ْبلِ ُك ْم} [البقرة.]183 :
الص َيا ُم َك َما ُكت َ
ِب َعلَى الَّذ َ
وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه األحكام ،وقام الدليل الشرعي على ن سخة ورف عه عن ّ ا ،فال خالف في أ نه ليس شرعا ل نا
بالدليل الناسخ من شرعنا ،مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي ال يك ّفر ذنبه إال أن يقتل نفسه ،ومن أن الثوب إذا أ صابته نجا سة ال ي طره
إال قطع ما أصيب منه ،وغير ذلك من األحكام التي كانت إصراً حمله الذين من قبلنا ورفعه هللا عنا.
وموضع الخالف هو ما قصه علينا هللا أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة ،ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مك توب علي نا ك ما ك تب ع ليهم ،أو
اس
ض َف َكأ َ َّنم َ ا َقت َ َل الن َّ َ
س أَ ْو َفسَ ا ٍد ف ِي األَرْ ِ
أنه مرفوع عنا ومنسوخ ،كقوله تعالىِ { :منْ أَجْ ِل َذل َِك َك َت ْب َنا َعل َى َبن ِي إِسْ َرائِي َل أَن َّ ُه م َ ن َقت َ َل َن ْف سا ً ِب َغي ِْر َنف ْ ٍ
ُوح ِقصَ اصٌ }
نف ب ِاألَنفِ َواأل ُ ُذ َن ب ِاأل ُ ُذ ِن َوالس نَّ ِبالس ن َو ْالجُ ر َ
س َو ْالعَ ي َْن ب ِ ْال َع ْي ِن َواألَ َ
َجمِيعا ً} [المائدة ]32 :وقولهَ { :و َك َت ْب َنا َعلَي ِْه ْم فِي َها أَنَّ ا ل َّن ْف َ
س ب ِال َّن ْف ِ
[المائدة.]45 :
فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية :أن يكون شرعا ً لنا وعلينا ا ّتباعه وتطبيقه ،مادام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ين سخه ،أل نه
من األحكام اإللهية التي شرعها هللا على ألسنة رسله ،وقصه علينا ولم يدل الدليل ع لى ن سخها ،في جب ع لى المكل فين ا ّتباع ها .ول هذا ا ستدل الحنف ية
س} [المائدة.]45 :
على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطالق قوله تعالى{ :ال َّن ْف َ
س ِبال َّن ْف ِ
وقال بعض العلماء :إنه ال يكون شرعا ً لنا ألن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة ،إال إذا ورد في شرعنا ما يقرره.
والحق هو المذهب األول ،ألن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ،وألن قص القرآن علينا حكما ً شرعيا سابقا بدون نص ع لى
نسخه هو تشريع لنا ضمناً ،ألنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا ولم يدل دليل على رفعه عنا ،وألن القرآن مصدق لما بين يد يه من ال توراة واإلنج يل،
فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر له.

 –9اإلستصحاب

تعريفه:
االستصحاب في اللغة :اعتبار المصاحبة ،وفي اصطالح األصوليين :وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ،حتى يقوم دليل على تغير
تلك الحال ،أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.
فإذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ،ولم يجد نصا في القرآن أو السنة وال دليال شرعيا يط لق ع لى حك مه ،ح كم بإبا حة هذا الع قد أو الت صرف
بناء على أن األصل في األشياء اإلباحة ،و هي ال حال ال تي خ لق هللا علي ها ما في األرض جمي عه ،ف ما لم ي قم دل يل ع لى تغير ها فال شيء ع لى إباح ته
األصلية.
وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من األعمال ولم يجد دليال شرعيا على حكمه ،حكم بإباحته ،ألن
ض
اإلباحة هي األصل ولم يقم دليل على تغيره .وإنما كان األصل في األشياء اإلباحة ،ألن هللا قال في كتا به ال كريم{ :ه َُو ال َّذِي َخل َ َق لَك ُ م م َّا ف ِي األَرْ ِ
َجمِيعا ً} [البقرة ،]29 :وصرّ ح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السموات وما في األرض ،وال يكون ما في األرض مخلوقا للناس ومسخراً ل هم إال
إذا كان مباحا لهم ،ألنه لو كان محظورا عليهم ما كان لهم.
حجيته :االستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له ولهذا قال األصوليون :إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على الشيء
بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره .وهذا طريق في االستدالل قد فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم .فمن عرف إنسانا ً
حيا ً حكم بحياته وبني تصرفاته على هذه الحياة ،حتى يقوم الدليل على وفاته ،ومن عرف فالنة زوجة فالن شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على
انتهائها .وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه ،ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده.
وقد درج على هذا القضاء ،فالملك الثابت ألي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله .والحل الثابت للزوجية بعقد الزواج يعت بر
قائما حتى يثبت ما يزيله .والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه .والذمة البريئة من شغلها بدين أو التزام تعتبر
بريئة حتى يثبت ما يشغلها .واألصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.
وعلى االستصحاب بنيت المبادئ الشرعية اآلتية :األصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .األصل في األشياء اإلباحة .ما ثبت باليقين ال
يزول بالشك .األصل في اإلنسان البراءة.

انتهت حصة هذا اليوم ونلتقي في الح صة القاد مة وال تي سنتطرق للف صل الف صل ال ثاني :الن ظام ال قانوني اإل سالمي
حيث سنخصص المبحث األول :النظام القانوني اإلسالمي المتعلق باألحوال الشخصية والمدنية والجنائية والذي ينق سم
لثالثة مطالب:
المطلب األول :األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية
المطلب الثاني :الحقوق المدنية والمعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية
المطلب الثالث :الحقوق الجنائية في الشريعة اإلسالمية

للتواصل معي :اكتبوا التعليقات اسفل الفيديو
أو ارسلوا تعليقاتكم اسئلتكم عبر البريد االلكتروني:
choaibi.ump@gmail,com
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