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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

  
فإّن ِعلَم أصول الفقه : رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، أّما بعداحلمد هللا رّب العاملني، والصالة والسالم على 

ه مبنزلة امليزان لَِفْهم النصوص، وصّحة تفسريها، ومعرفة املراد كونمن أعظم العلوم الشرعّية َقْدراً، ومن أكثرها فائدة؛ لِ 
من النصوص، والفروع من األصول، وال  منها؛ ولذلك ال يستغين عنه الفقيُه اجملتهُد الذي يقوم باستخراج األحكام

شتغل  قاحملقّ  اجملد القاضي الذي يُفسِّر املواد القانونّية، وُيطبِّقها التطبيق الذي ُحيقُِّق العدل بني الناس، وال الباحث
ُ
أو امل

  .بالفقه والقانون الذي يقوم باملقارنة بني اآلراء واملذاهب
اعتىن به العلماُء يف العصور املختلفة أعظَم ِعناية، فأَّلفوا فيه املصّنفاِت ذاِت ونظرًا ألمهية هذا الِعلم وعلّو منزلته 

  .االجتاهات املختلفة
وانبعاثًا من إدراك أمهّية هذا العلم من بني العلوم الشرعّية لدى القائمني على وضع املناهج التعليمّية وتطّورها يف ُكلّيات 

س الدينّية، َجتُدهم يـَُعّدونه واحداً من العلوم الضروريّة دراسُتها، والالزمة التعّرف على الشريعة والقانون، ويف املعاهد واملدار 
إّال َمن أحاَط  امباحثها، غري أنه َلّما كان جلُّ املؤلفات األصولية ُكتَب بعبارات صعبة وأساليب عسرية ال َيستفيُد منه

ئدة، كانِت احلاجُة ماّسًة إىل إعداد مؤّلفات حديثة ُتَسهُِّل قواعَد ذا العلم، أو اجتاز أشواطًا من العلوم املختلفة الّسا
تعلٍّمني املعنّيني بدراسته، خاصة يف مراحلهم األّولّية من التعليم والتحصيل وأحباثه هذا الِعلم

ُ
  .أمام امل

ذا الِعلم اجلليل، اللجنة املكّلفة بإعداد هذه املادة ــ حاَوْلنا قْدر االستطاعة أن نُعرِّف الطلبَة وحنُن  يف هذه املراحل 
، وأن نأَيت بعديد من األمثلة اليت تُِعُني على الفهم، ونَُذيَِّل أغلب درس مَرتَّبونُقرِّب إليهم مسائَله بُِلغٍة سهلة، وَعْرض 

يَتجاوَز  من دروس هذا الكتاب بنماذج تطبيقّية، وأسئلة منوذجية؛ ألجل الوصول إىل الغرض نفسه، كما حاوْلنا أن ال
  . َحْجُم هذا الكتاب عن عدد وحدات هذه املادة املقرَّرة يف كّل أسبوع من أسابيع السَّنة الدراسّية

هذا، وقد َتَكّوَن هذا الكتاُب الذي بني األيدي من مباحث األدلة، ومباحث التعارض والرتجيح بني األدلة من اهليكل 
شار إليه يف ال

ُ
من طالب املدارس الدينّية  اخلامسة صفحة اآلتية، َكتْبناها لطالب املرحلةالعام ِلِعْلم أصول الفقه امل

  .صادر األصولّية القدمية واحلديثةُمْعتِمدين على امل
ذا العمل املتواضع أْن نكوَن قد َسّهْلنا على طالبنا األعزّاء سبيل َتفهُّم ما َمتُسُّ احلاجُة إليه من قواعد هذا  وأخريًا نرجو

  .، واَهللا نسأُل أن يُوفِّقنا وإيّاهم خلدمة اإلسالم الذي فيه اخلري للبشريّة إنه مسيٌع ُجميبٌ ومباحثة الِعْلم
  

  
  اللجنة املكلفة بإعداد مادة أصول الفقه

‹ŽïÜìóèO م١٠/٦/٢٠١٦
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  الدرس األول

  اوتقسيماتهدلة وأنواعها وترتيبها تعريف األ

كلَّفني إىل تلك األحكام، 
ُ
 تدهلمو من املعروف أن األحكام الشرعية إمنا تُعَرُف باألدلة اليت أقامها الشارُع احلكيُم ِلُرتشد امل

عليها، وُتسّمى هذه األدلة باألدلة الشرعّية، وأصول األحكام، ومصادر الشرع، وأدلّة األحكام، فكلُّ واحد من هذه 
تعدِّدة األلفاظ يُفيد معىن واحداً،

ُ
  .ويف هذا الدرس نُلقي الضوء على تعريف الدليل، وعلى تقسيماته املتنوِّعة وامل

  
 :ةدلتعريف األ: أّوالً 

رِشُد إىل : يف اللغة العربية يُفيُد معىن ، ولفظ الدليلرغيفأرغفة مجع : مثل ،الدليل: األدلة مجع قّلة مفردها
ُ
اهلادي وامل

أَْرشَده وَهداه إليها، ومنه أُطِلق على العارف بالطّريق : على املدرسة الدينّية، أي çbàŠóÐَدلَّ شواُن : شيء ما، يُقال مثالً 
  .الدَّليل: ومسالكها اسم

  .ّصُل بالنَّظِر الصَّحيِح فيه إىل ُحْكٍم َشْرِعيّ ما ُميِْكُن التو : وأّما تعريف الدليل يف اصطالح العلماء فهو

  :شرح التعريف االصطالحي
 ؛ ألن الدليَل قد ال )ما يُتوّصلُ : (ذل ُجهد، ومل يقولواشيٌء ُميكُن الوصول بُكْلفة وبَ : أي): ما ُميكن التوّصل: (قوهلم

إىل معرفة األشياء،  به ما ال ُميكن التوّصل :ذا القيد من التعريف خرجَمينعه ذلك من أن ُيسّمى دليًال، و يُنَظُر فيه، وال
ْهَمل: مثل

ُ
 .الكالم امل

 ا إىل احلكم الّشرعي، : أي ):بالنظر الصحيح فيه: (قوُهلم ا أن يَنتِقَل الذِّهُن  يكون النظُر من اجلهة اليت من شأ
: الفاسُد يف الدليل، فال ُميْكن التوّصُل به إىل حكم شرعّي؛ النتفاء وجه الّداللة عنه، مثل النَّظرُ  :ذا القيد َخرجَ و 

؛ )هـ١١٠: ت( عندما اعتزلوا عن درس الشيخ حسن البصري )هـ١٣١:ت( استدالل املعتزلة ــ وهم أتباع واصل بن عطاء
بَْصارُ ﴿:  تعاىل بقوله تعاىلعلى نفي رؤية اهللابرية ــ ب الكَ كِ تَ رْ بسبب خمالفتهم له يف مسألة مُ 

َ
سورة ( ﴾َ تُْدرُِكُه اْل

ذه اآلية الكرمية إىل هذا احلكم؛ ألن النظَر )١٠٤: األنعام ا أن ف، فال ُميِكُن التوّصُل  يها ليس من اجلهة اليت من شأ
 . راه األبصارُ ال تَ : ؛ إذ مل َتقلؤيةَ ي الرُّ فِ نْ يَنتقل الذهُن إىل ذلك احلكم؛ ألن اآلية إمنا تَنفي اإلحاطة بالباري سبحانه، وال تَـ 

 الوجوُب، والندُب، والكراهُة، : إليه، ويُقَصد به رع، ومنسوبٌ من الشَّ  مأخوذٌ  حكمٌ : أي): احلكم الشرعي: (قوهلم
 .واحملّرُم، واملباحُ 
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   :مثال تطبيقي على تعريف الدليل
ةَ  ﴿: قوله تعاىل َ قِيُموا الصَّ

َ
يف  الصحيح دليٌل من األدلة الشرعية؛ ألنه ُميِْكن التوّصُل بالنَّظر )٤٣ :القرةسورة ( ﴾ َوأ

  .إىل حكم شرعي، وهو وجوب الصالة أحواله من كونه أمراً جمّرداً عن القرينة
 

  :الفرق بين الدليل واألمارة
وِصل إىل احلكم الشرعي 

ُ
بالّدليل بني أن يكون ُموِصًال بشكل ذهَب مجهوُر األصوليني إىل أنه ال فرق يف تسمية الشيء امل

  .، وبني أن يكون ُموِصًال بشكل ظّين يَقبل االحتماالتآخر ال يـَْقبُل أيَّ احتماليُفيُد معىن واحداً و : ، أيقطعيّ 
ــ إىل أن الّدليل إمنا  )هـ٦٣١: ت( ي)÷óàb†(الـسيف الدين  االصويل الكوردي بينما ذهَب بعُض األصوليني ــ منهم

ُموِصًال إىل احلكم الشرعّي على سبيل القطع، وأّما إذا كان ُموِصًال إليه على سبيل الّظنِّ فُيسّمى أَمارًة  ُيسَتعمُل ِلما يكونُ 
  . ال َدليالً 

  

  :ةدلأنواع األ :ثانياً 
 ذلك إىل الّدليل، والّدليل إّما يكون وحياً ُمنّزًال من اهللا من املعلوم أن العقل ال َيستقلُّ بإثبات األحكام الشرعية، بل مرجعُ 

نّزلُ  ، والوحيُ منه تعاىل منّزل تعاىل، أو غري وحي
ُ
وهو القرآن الكرمي، وإّما  ،إّما يكون َمتلّواً يف الصلوات وُمتعبَّداً بتالوته امل

جمتهدي األمة  اءر آالوحي إن كان حاصًال من وهو السّنة النبوية، وغري  ،يكون غري متلّو فيها وغري متعبَّد بتالوته
اإلسالمية كلِّهم فهو اإلمجاع، وإن كان حاصًال من إحلاق أمر بآخر يف احلكم الشرتاكهما يف العّلة فهو القياس، وإن مل 

 كلُّ دليل ليس بنّص من الكتاب والُسّنة وال إمجاع وال قياس،: يكن شيٌء من ذلك فهو االستدالل، واالستدالل هو
وسّد  وشرع من قبلنا، وهو يتنوّع إىل االستصحاب، واالستحسان، واملصاحل املرسلة، وقول الصحايب، وعمل أهل املدينة،

  .رفالذرائع، والعُ 
 والُسّنة، ِمٌد عليهماتَ ٌث منهما، وُمعْ عِ بَ والُسّنة، وُمنْ  إىل القرآن املذكورة آنفًا راجعٌ والُسّنة من سائر األدلة   إن غري القرآنمثّ 

  :هي األخرى اليت ترجع إىل القرآن؛ وذلك لوجَهْني اثنني أيضاً 
 ﴿: االعتماد عليها، وذلك بقولهأرشَدهم إىل و  ،على العمل بالُسّنة املؤمنني َدلَّ قد  إن القرآن الكرمي بنفسه: الوجه األّول

ِطيُعوا الرَُّسوَل 
َ
َ َوأ َّ ِطيُعوا ا

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
ْن  ﴿: قولهب، و )٣٣: سورة حممد( ﴾ يَا أ

َ
ْمرِهِ أ
َ
ِيَن ُيَالُِفوَن َعْن أ فَلَْيْحَذرِ الَّ

ِلمٌ 
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
  .)٦٣: سورة النور( ﴾ تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ
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َهماً بدليل قوله تعاىل ما جاء يف القرآن ُجمَمًال، وشرحَ  بيانَ  الُسّنةُ  ممّا جاءْت به إن: الوجه الثاين نَْزْلَا  ﴿: ما جاء فيه ُمبـْ
َ
َوأ

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِْهمْ    .)٤٤: لالنحسورة(﴾ إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبَّيِ
  رُ دَ صْ ومَ  ،صولاألُ  لُ صْ فتبنيَّ ممّا سبَق أن القرآن الكرمي هو أَ 

َ
  .كلِّها  األدلةِ  عُ جِ رْ ومَ  ،صادرامل

  :األدلةترتيب : ثالثاً 
إذا كان القرآن الكرمي هو املصدُر الرئيُس الذي يَرجع إليه مجيُع األدلة، فإنه ينبغي بالضرورة أن يكون القرآُن أّوَل األدلة يف 
الرجوع إليه الستفادة األحكام، ّمث يأيت من بعده السّنة النبويّة، مث اإلمجاع، مث القياس، مث يأيت من بعد هذه األدلة األربعة 

  . رية سائُر األدلة األخرىالشه
صلى (اهللا  بَعَثه رسولُ  حنيَ ) رضي اهللا عنه(معاذ بن جبل األدلة األربعة الشهرية مبا ُروي عن  هذه ّل على ترتيبواسُتدِ 

:  ِكَتاِب اللَِّه، قَالَ أَْقِضي ِمبَا ِيف : قَاَل معاذ )َنُع ِإْن َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟َكْيَف َتصْ (:إىل اليمن قاضياً، َفَساََله) اهللا عليه وسلم
﴿ ِ َّ فَِإْن ملَْ َيُكْن ِيف ُسنَِّة َرُسوِل (: ، قَالَ )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (فَِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه : ، قَالَ  ﴾ فَإِْن لَْم يَُكْن ِف كَِتاِب ا
احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوفََّق َرُسوَل (: َصْدره، ُمثَّ قَالَ ) َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (، َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه أَْلوِ َأْجَتِهُد رَأِْيي، وَال : ، قَالَ )اللَّهِ 

   .ال أَُقصِّرُ : أي) أَْلوِ (ومعىن  .رواه اإلمام أمحد يف مسنده )َرُسوِل اللَِّه ِلَما يـُْرِضي َرُسوَل اللَّهِ 
ج َكاَن ِإَذا َوَرَد ) رضي اهللا عنه(من سلف هذه األمة، فهذا أبو بكر الصديق  الكثري )رضي اهللا عنه(معاذ  وكان علي 

نَـُهْم، ُمنازٌع أو ذو ُمْشِكلة ــ: ــ أي َعَلْيِه َخْصمٌ   ِيف فَِإْن ملَْ جيَِْد  َنَظَر ِىف ِكَتاِب اللَِّه، فَِإْن َوَجَد ِفيِه َما يـَْقِضى ِبِه َقَضى ِبِه بـَيـْ
َا، َوِإْن ملَْ يـَْعَلْم َخرََج َفَسَأَل ) صلى اهللا عليه وسلم(اْلِكَتاِب َنَظَر َهْل َكاَنْت ِمَن النَِّىبِّ  ِفيِه ُسنٌَّة، َفِإْن َعِلَمَها َقَضى ِ

َذِلَك  فـََلْم َأِجْد ِيف  )صلى اهللا عليه وسلم( ُسنَِّة َرُسوِل اللَّهِ  يفِكَتاِب اللَِّه وَ   يفَكَذا وََكَذا فـََنَظْرُت   أتاين: اْلُمْسِلِمَني، فـََقالَ 
َا قَاَم ِإلَْيِه الرَّْهطُ  َقَضى ِيف  )صلى اهللا عليه وسلم(اللَِّه  يَّ َشْيًئا، فـََهْل تـَْعَلُموَن َأنَّ نَِبى ، مجاعة ــ: ــ أي َذِلَك ِبَقَضاٍء ؟ فـَُرمبَّ

اْلُمْسِلِمَني  ُرُؤس، َوِإْن َأْعَياُه َذِلَك َدَعا )صلى اهللا عليه وسلم(ُذ ِبَقَضاِء َرُسوِل اللَِّه نـََعْم َقَضى ِفيِه ِبَكَذا وََكَذا، فـََيْأخُ : فـََقاُلوا
  .سنن الكربىالرواه البيهقي يف . َوُعَلَماَءُهْم، فَاْسَتَشاَرُهْم، فَِإَذا اْجَتَمَع رَأْيـُُهْم َعَلى اَألْمِر َقَضى ِبهِ 

  . ، وبقّيُة الصَّحابة الِكرام اجملتهدين أيضاً )رضي اهللا عنه(اخلطاب وعلى هذا النهج كان ميشي عمُر بن 
وجدير بالذكر أّن أّوَل َمن َدّوَن هذه األدلة األربعة الشهرية على هذا الرتتيب نتيجة البحث واالستقراء، هو اإلمام 

  ).الرسالة(يف كتابه املعروف اصول الفقه وذلك  مواضع عل) هـ٢٠٤: املتوىفّ (الشافعي 
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  :تقسيمات األدلة: رابعاً 
  :َقّسم األصولّيون أنواع األدلة اليت سبَق ِذكُرها إىل تقسيمات عديدة بالنظر إىل اعتبارات خمتلفة

  .تقسيم األدلة باعتبار مدى االتفاق واالختالف بين العلماء: من هذه االعتبارات
ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام   :تنقسم األدلة 

  .القرآن الكرمي والسّنة النبوية: أدلّة هي حمّل اتفاق بني أئمة املسلمني مجيعاً، وهي: القسم األول
؛ ألن اإلمجاَع أنكره أبو إسحاق اإلمجاع والقياس: أدلة هي حمّل اتفاق بني مجهور أئمة املسلمني، وهي: القسم الثاين

  .من الظاهرية وبعض املعتزلة) هـ٤٥٦: ت(م من املعتزلة وبعض اخلوارج، والقياَس أنكره ابن حز ) هـ٢٥٢:ت(النظّام 
  .ة هي حمّل اختالف بني أئمة املسلمني، وهي البقية الباقية من األدلةأدل: القسم الثالث

  

  .تقسيم األدلة باعتبار الّنقل والعقل: ومن االعتبارات
ذا االعتبار إىل قسمْني    :تنقسم األدلة 

ما وهي ما كان طريقُ : أدلة نقلّية: القسم األول ها النقَل وال دخل للعقل يف إنشائها، وهي الكتاب والسنة، ويُلحق 
إىل العمل بأمر منقول ال ؛ ألن ذلك كّله راجع ، وعمل أهل املدينةاإلمجاع، والُعرف، وشرع من قبلنا، وقول الصحايب

  .دخل لعقل اجملتهد فيه
 تكوينها وإجيادها، وهي القياس، ويُلحق به االستحسان وهي اليت يكون لعقل اجملتهد دخٌل يف: أدلة عقلية: القسم الثاين

يف بعض وجوهه، واملصاحل املرسلة، واالستصحاب، وسّد الذرائع؛ ألن َمردَّ تلك األدلة كلِّها إىل النظر والرأي ال إىل أمر 
  .منقول

  

  .تقسيم األدلة باعتبار األصالة والتبعية أو الفرعية: ومن االعتبارات
  :ذا االعتبار إىل قسمْني تنقسم األدلة 
  .للحكم الشرعي، وهي الكتاب والسنة ْنشئةموهي األدلة اليت تكون : األدلة األصلية: القسم األول
وهي األدلة اليت تكون وسيلة لكشف احلكم الشرعي ال ُمنشئة له، وهي البقية : األدلة التبعية أو الفرعية: القسم الثاين

  .الباقية من األدلة
ا تَ ُمسّيت بال  .، وتَتبُعهاإىل األدلة األصلية عودُ تبعية أو الفرعية؛ أل
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 :خالصة الدرس
  

 
 ما يمكُن التوّصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي: الدليل هو. 
  ِل بالدليل بين أن يكون موِصًال بشكل قطعي أو جمهور األصوليين ال يفّرقون في تسمية الشيء الُموص

 .ظنيّ 
 األصول ومصدر المصادر ومرجع األدلة كّلها القرآن الكريم هو أصل. 
  والدليل إما يكون وحيًا ُمنزًَّال من اهللا تعالى وهو القرآن والسّنة، أو يكون حاصًال من اتفاق جميع

مجتهدي األمة اإلسالمية وهو اإلجماع، أو يكون حاصًال من إلحاق أمر بآخر الشتراكهما في علة 
لك وهو االستدالل، فاالستدالل إذن هو كّل دليل ليس بنّص من الحكم وهو القياس، أو يكون غير ذ
 .كاالستحسان واالستصحاب و العرف وغير ذلك  الكتاب والسنة، وال إجماع، وال قياس

 الكتاب، فالسّنة، فاإلجماع، فالقياس، ثم سائر األدلة األخرى: ترتيب األدلة يكون على الشكل التالي. 
 االتفاق واالختالف بين األئمة، وباعتبار النقل والعقل، وباعتبار األصالة  تنقسم األدلة المعروفة باعتبار

  .والتبعية أو الفرعية
  
  

  :التطبيقات
  شرعّياّ؟دليًال ] ١٨٥:البقرة[} َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ {: هل ميكن أن يسّمى قوله تعاىل: ١س
  :واباجل

الوارد فيه لفظًا من ألفاظ العموم ــ إىل حكم شرعي، وهو ) َمنْ (الصحيح فيه من كون نعم؛ ألنه ميكن التوّصل بالنظر 
  .مشول وجوب الصوم لكل من حضر شهر رمضان من املكلفني

  .بّني الصحيح من غري الصحيح ممّا يأيت ُمصحِّحاً غري الصحيح إن وجد: ٢س
 .اإلمجاع حمّل اتفاق بني أئمة املسلمني كلِّهم  - أ

 .النقلية هي ما كان طريقها النقل، وال دخل للعقل فيهااألدلة   - ب
 .األدلة الشرعية، أو أصول األحكام، أو مصادر الشرع، أو أدلة األحكام: ال فرق بني أن يُقال  - ت
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  :وابجال

 تصحيح غير الصحيح غير الصحيح الصحيح  األمثلة
 بل اإلمجاع حمل اتفاق بني مجهور أئمة املسلمني؛ ألنه خالف فيه     أ

  .أبو إسحاق النظام من املعتزلة، وبعض اخلوارج
   ب
    ت

  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  .بّني الفرق بني الّدليل واألمارة: ١س
  كيف تُثبت أن السنة النبوية كباقي األدلة األخرى ترجع إىل القرآن الكرمي؟: ٢س
  .هات بدليل على ترتيب األدلة األربعة الشهرية: ٣س
  .االستدالل، األدلة التبعية، األدلة النقلية: عّرف ما يأيت: ٤س
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  الدرس الثاني
  تعريف القرآن وخصائصه

  

  :تعريف القرآن: أوالً 
صلى اهللا عليه (القرآن الكرمي وإن كان معروفاً معلوماً عند أكثر الناس من كونه كالماً ُمنزًَّال من عند اهللا على رسوله حممد 

واآليات، غري أن األصوليني اعتنوا بتعريفه من حيث كونه دليًال من أدلة الفقه، بل أصل األدلة ، ُمقسَّماً إىل السُّور )وسلم
  .وينبوعها

ُنَـزَُّل على النّيب حممٍد : القرآن هو: من هذه التعاريف
ْعِجُز، امل

ُ
، املكتوُب يف املصاحف، )صلى اهللا عليه وسلم(الكالُم، امل

ُتَعبَُّد 
ختوُم بسورة الّناساملنقوُل بالتواتر، امل

َ
بدوُء بسورة الفاحتة، امل

َ
  .بتالوته، امل

  

  :خصائص القرآن: ثانياً 
ا عن غريه من الكتب السماوية اليت  يتبّني من التعريف السابق للقرآن الكرمي أن له مجلًة من السِّمات واخلصائص، ميتاز 

، ومن هنا نكتفي بذكر أبرز هذه )هللا عليه وسلمصلى ا(ن األحاديث الواردة عن رسول اهللا ه، وملِ بْ ن قَـ أُنزلْت مِ 
  . اخلصائص

، وعلى هذا ال تعترب من القرآن )صلى اهللا عليه وسلم(أن القرآن الكرمي كالم اهللا املنّزل على رسول اهللا حممد   - أ
ا مل تنزل على: الكتب السماوية األخرى، مثل ، وأّما ما )مصلى اهللا عليه وسل(حممد  نبينا التوراة واإلجنيل والزبور؛ أل

الذي رواه البخاري يف صحيحه، فال يُراد بلفظ  )القرآنُ  )عليه السالم( على داود ُخفِّفَ (: هلو ق ثبت عن رسول اهللا من
ُنزَّل على

ثالثي ، وإّمنا هو مصدٌر لِلِفْعل ال)صلى اهللا عليه وسلم(حممد  سيدنا القرآن القرآُن الذي هو اسٌم للكتاب امل
، ويُؤكُِّد ذلك ما جاء يف القراءةُ  )عليه السالم( على داود تْ ففِّ خُ : ، فيكون معىن احلديث)القراءة(كلفظ ) قـََرأَ (اجملّرد 

 ).ُخفَِّف َعَلى َداُوَد اْلِقرَاَءةُ : (قال) صلى اهللا عليه وسلم(رواية أخرى من صحيح البخاري نفسه أنه 
على هذا ال تعترب األحاديث القدسية والنبوية من القرآن؛ ألن ألفاظها ليسْت القرآن هو جمموع اللفظ واملعىن، و   - ب

ا من اهللا، كما ال يُعترب تفسُري القرآن ولو كان باللغة العربية، وكذلك ترمجته إىل  من اهللا تعاىل، وإن كان معناها موحى 
 .اللغات األخرى من القرآن

يع أحٌد أن يزيد عليه شيئًا أو ينقص منه شيئاً؛ ألن اهللا تعاىل توّىل قصان، ولن يستطالقرآن حمفوظ من الزيادة والن  - ت
نَّا َلُ َلَافُِظونَ  ﴿: حبفظه بقوله تعاىل ْلَا اّلِْكَر  ، وما توّىل اهللا حفظه فلن تصل إليه يد )٩: سورة احلجر( ﴾ إِنَّا َنُْن نَزَّ
 .العابثني واملفسدين
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صلى اهللا عليه (نـََقَله جيٌل بعد جيل منذ زمن الصحابة الِكرام الذين تَلّقوه عن رسول اهللا : ، أيالقرآن منقول بالتواتر  - ث
، ال يُتصوَّر تواطُؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم، وعلى هذا فما نُِقَل من القراءات من غري طريق )وسلم

    : يف كفارة اليمني أنه كان يقرأ قوله تعاىل) رضي اهللا عنه(مسعود  ما نُِقل عن عبد اهللا بن: التواتر ال يُعتُرب من القرآن، مثل
يَّااٍ  ﴿

َ
ثَةِ أ َ ايتها، فهذه القراءة ُحتَمل على ) متتابعات(بزيادة كلمة  )٨٩: ةاملائدسورة ( ﴾ َفَمْن لَْم َيِْد فَِصَياُم ثَ يف 

ا تفسري صحايب لآلية الكرمية، فيكون له حكُم مذهب الصحايب   . ورأيهأ
ارتقى تعبريُه البياين وأسلوبُه البالغي إىل مستوى خارٍج عن َطْوق الَبشر، فال قدرة ألحد : القرآن الكرمي ُمعِجٌز، أي  - ج

 .أن يأَيت بشيء من مثله
 

  :واإلعجاز إنما يتحقَّق بعد توافر شروط ثالثة، وهي
 .طلب املباراة واملعارضة: التَّحّدي، أي -١
تحدَّى  -٢

ُ
قتِضي الذي َيدَفُع امل

ُ
 .إىل املعارضة قائماً أن يكون امل

تحدَّى من املعارضة واملباراة ُمْنتفياً  -٣
ُ
 .أن يكون املانُع الذي مينُع امل

 )صلى اهللا عليه وسلم(الثالثة؛ وذلك ألن القرآن الكرمي على لسان رسول اهللا  والقرآن الكرمي قد توافرْت فيه هذه الشروطُ 
نِكرين لنبّوت

ُ
ن يأتوا بعشر ُسور مثله فعجزوا، حتّداهم أه أن يأتوا مبثل القرآن فعجزوا، و ًحتّدى أهل عصره من املخالفني له وامل

) صلى اهللا عليه وسلم(، كما كان قيام املقتضي للمباراة واملعارضة موجوداً؛ ألن النّيب فعجزوا حتّداهم أن يأتوا بسورة مثلهو 
بائهم، فكانوا أحوَج آل األعمى همتقليدآهلتهم و  حق، يُبطُل دينهم وُيسفِّه يه أنه رسول اهللا، وجاءهم بدينفِ َأخَرب ُخمالِ 

  :إبطال ما أتى به، وأّما املانع فكان ُمنتفياً لألمور اآلتيةأحرَصهم على الناس إىل دحض ما اّدعاه، و 
 .صاحة والبيان يف الشعر، والنثر العريبزل باللغة العربية، والعرب كانوا قادة الفنْ القرآن الكرمي أُ  -١
م وباقي كانوا ذا خربة وجتارب وذكاء، كما يدل على ذلك أشعارهم، وُخطَبهم، و  -٢  .آثارهمُمَعلَّقا
م أن هذا كان اجملال أمامهم واسعاً؛ ألن القرآن مل ينزل مجلة واحدة، بل خالل ثالث وعشرين سنة تقريباً، ومعلو  -٣

  .نطاقاً  جيعل فرصة املعارضة أوسع
  ).صلى اهللا عليه وسلم(مثّ إنه ينبغي أن يُعَلم أن هذا التحّدي ُمستِمرٌّ إىل يوم القيامة، وال َخيتّص بزمن الرسول 
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 :وجوه إعجاز القرآن الكريم
ومن  فـََلَمُسوها يف عدة وجوه، إعجازه،سبَق أن تبّني أن من خصائص القرآن الكرمي أنه معجٌز، وقد تتبَع العلماُء أنواع 

  .هنا ُنشري إىل أبرز هذه الوجوه
رِت العرَب؛ ألنه مل َيسبْق هلم أن تعّهدوا مثل هذا املستوى من التعبري والبيان ال يف  بالغُة القرآن :الوجه األول اليت َ

َواللَِّه َما فَيُكْم َرُجٌل : " الذي كان من شعراء العرب البارعني عندما قال ِشعر وال يف نثر، وهذا ما شهد به الوليد بن املغرية
، َوَال بَِأْشَعاِر اجلِْنِّ، َواللَِّه  ، َوَال َأْعَلُم ِبَرَجزِِه، َوَال ِبَقِصيَدتِِه ِمينِّ َما ُيْشِبُه َهَذا الَِّذي يـَُقوُل َشْيًئا ِمْن َهَذا، َأْعَلُم بِاْألَْشَعاِر ِمينِّ
ْسَفُلُه، َوِإنَُّه لَيَـْعُلو َوَما يـَُعَلى، َوِإنَُّه لَُيَحطُِّم َواللَِّه ِإنَّ ِلَقْولِِه الَِّذي يـَُقوُل َحَالَوًة، َوِإنَّ َعَلْيِه َلَطَالَوًة، َوِإنَُّه َلُمْثِمٌر َأْعَالُه ُمْغِدٌق أَ 

 ".َما َحتَْتهُ 
  

ني، وقصَص األمم والشعوب اليت أرسلوا إليها؛ حيث مل يكن هلذه إخبار القرآن قصَص األنبياء السابق :الوجه الثاني
املعلومات والروايات التارخيية مصدر، ومل يكن هناك ما يدّل عليها من آثار ومعامل، وإىل هذا النوع من األخبار أشار 

نَْباءِ الَْغيِْب نُوِحيَها إَِلَْك َما ُكنَْت تَ  ﴿: القرآن الكرمي بقوله
َ
َ قَْوُمَك ِمْن َقبِْل َهَذا فَاْصِبْ إِنَّ تِلَْك ِمْن أ نَْت َو

َ
ْعلَُمَها أ

  ﴾ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَّقِيَ 
 .)٤٩: سورة هود(
 

: اإلخبارات قوله تعاىل إخبار القرآن بوقائع حتدث يف املستقبل، وقد حدثْت فعًال كما وعده، من هذه :الوجه الثالث
ْدَن ﴿

َ
وُم ِف أ رِْض وَُهْم ِمْن َبْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبوَن ِف بِْضعِ الم ُغلَِبِت الرُّ

َ
نزلْت هذه ) ٣ـــ  ١:سورة الروم( ﴾ ِسِنينَ  اْل

بني الدولة  كبريةٌ   ، حني وقعْت حربٌ )م٦١٦(املوافق سنة ) صلى اهللا عليه وسلم(اخلامسة من بعثة النّيب  نةَ سَّ يف ال اآليةُ 
ذا االنتصار  حَ ِر فَ ، وكان النصُر فيها حليَف الدولة الفارسية، فَـ اجملوسّية البيزنطية املسيحية والدولة الفارسية املشركون مبكة 
ا انتصارًا ألصدقائهم؛ ِلما َترُبُط بينهما وَ  كانوا  الذي حققته الدولة الفارسية؛ حيث ي ، ففلُة الوثنيةك وصِ رْ شيجُة الشِّ يرو

ا وُسكْ  وأخربَ  القرآنُ  هذا احلني تَنّبأَ  ، وبأن رُ وَ هْ دَ تَ ُق رايُتها وتَـ ها ــَتخفَ حِ رَ ر فَـ بأن الدولة الفارسية ــ اليت كانت يف عنفوا
ا ــ تَـ كانْت ْت و عَ ضَ عْ ضَ الدولة البيزنطية ــ اليت تَ   ضعيف بِ  على عدّوها الفارسي رايُتها وتنتصر عُ فِ تَ رْ تُعاين من سكرات مو
 هوْ أَ التنّبؤ ورَ  ل، لذلك استبعد املشركون حتقق هذاالتنّبؤ آنذاك أبعد يف القياس وأغرب عن العق سنني اآلتية، وكان هذا

نة الثانية من اهلجرة النبوية املوافق سَّ يف ال التنّبؤ ِت السِّنون إىل أن حتقق هذاضَ من اخليال، غري أنه دارِت األياُم ومَ  بَارْ ضَ 
 .)م٦٢٥(سنة 
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إشارة القرآن إىل بعض احلقائق الكونية اليت تتعلق بالَفَلك واألجرام السماوية وخلق اإلنسان وتكوينه وغري  :الوجه الرابع
َباَل  ﴿: إشارته بقوله :ثلذلك من العلوم واملعارف اليت أثبتها العلم احلديث، واليت مل تكن معلومة من قبل، م َواْلِ

ْوتَاًدا
َ
ْن تَِميَد بُِكمْ  ﴿: ، وبقوله)٧: ّنبأالسورة ( ﴾أ

َ
رِْض َرَواِسَ أ

َ
لَْق ِف اْل

َ
إىل أن حتت كّل  )١٥: سورة النحل(﴾ َوأ

 بسبب حتت األقدام ، وتَتمايَل وتـََتَأْرَجحَ تضطرب وتـَتَـَزْلَزلَ  أنْ  من ُميِسُك األرضَ  ،ذرٌ وجَ  جبل من جبال األرض ِعرقٌ 
ا بالرِّياح، وقد أّكَد الباحثون  والتمايل كما أن الَوِتد ُميْسك اخلَْيمة من التطاير،  من األسباب املعتاد أو غري ذلك دورا

وجتدُر اإلشارة إىل أنه ينبغي أن ال َيستفهم املرء ويسأل  ،)م١٩٥٦(املختّصون بعلم اجليولوجيا هذه احلقيقة الِعلمية سنة 
ا؛ أل ن هذه اهلزّات اليت تقع بني احلني واآلخر هنا وهناك عن مدى انسجام هذه احلقيقة العلمية مع زالزل األرض وهزّا

إّمنا تقُع على القشرة السطحية لألرض بسبب تدافع الربكانات، أو تكّسر الصخور العظام يف جوف األرض، خبالف 
: مثلو  ا،، فُرياد به الكرة األرضية جبميع طبقا)َتِميدَ : (التمايل والتأرجح لألرض الذي عّرب عنه البيان اإلهلي بقوله

رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما ﴿: إشارته بقوله
َ
َماَواِت َواْل نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر الَّ

َ
ما  إىل )٣٠: سورة األنبياء(﴾ أ

َباَل َتَْسُبَها َجاِمَدةً َوِهَ َتُمرُّ  ﴿: إشارته بقوله: مثل، و ُيسّمى باالنفجار العظيم َحابِ َوتََرى اْلِ : النملسورة( ﴾ َمرَّ السَّ
  .من اإلشارات واحلقائق إىل دوران األرض، وغري ذلك )٨٨

  

  

   :خالصة الدرس

 
 ُنَـزَُّل على النّيب حممٍد : القرآن هو

ْعِجُز، امل
ُ
، املكتوُب يف املصاحف، املنقوُل )صلى اهللا عليه وسلم(الكالُم، امل

بدوُء 
َ
ُتَعبَُّد بتالوته، امل

ختوُم بسورة الّناسبالتواتر، امل
َ
 .بسورة الفاحتة، امل

 أن لفظه ومعناه : ، ومنها)صلى اهللا عليه وسلم( حممد أنه منّزل على رسول اهللا: للقرآن خصائص عديدٌة، منها
 .أنه معجز: أنه حمفوظ من الزيادة والّنقصان، ومنها :من عند اهللا تعاىل، ومنها

 إعجازه ارتقاُؤه البياين وتعبريه البالغي من أبرز خصائص القرآن إعجازه، ومن أجلى وجوه.  
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:التطبيقات  
  .)القرآنُ ) عليه السالم(ُخفَِّف على داود (): صلى اهللا عليه وسلم(ما املراد بالقرآن الذي جاء يف قوله : ١س
  :وابجال

ُنزَّل على حممد 
، )صلى اهللا عليه وسلم(لفظ القرآن الوارد يف هذا احلديث، ال يُقصد منه القرآُن الذي هو اسٌم للكتاب امل

) عليه السالم(على داود  فخفّ : ، فيكون معىن احلديث)القراءة(كلفظ ) قـََرأَ (وإّمنا هو مصدٌر لِلِفْعل الثالثي اجملّرد 
  .القراءةُ 

  
  ى تفسري القرآن باللغة العربية قرآناً؟ملاذا ال يسمّ : ٢س
  :وابجال

  .وفهمهم من ألفاظ البشر َنسيجٌ  بأيّة لغة كانتْ  أن لفظه ومعناه من عند اهللا، والتفسريُ  الكرمي ألن من خصائص القرآن
  
  
  
  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  .أذكر وجوه إعجاز القرآن الكرمي: ١س
  من معارضة القرآن الكرمي؟كيف تُثبت أن العرب مل يكن أمامهم مانع : ٢س
 ما هي الشروط اليت البّد من توافرها لتحقق صفة اإلعجاز؟: ٣س
  .أذكر ثالثاً من خصائص القرآن الكرمي: ٤س
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  الدرس الثالث

  داللة القرآن على األحكام وبيانُه لها وحجيته

  

 :داللة القرآن على األحكام: أوالً 
َجنزُِم ونقطُع أّن كّل نّص نتلوه من نصوص القرآن الكرمي هو النصُّ نفُسه الذي أنزَله اُهللا على رسوله حممد  مونحنن املسل

، وبّلغه إىل األمة من غري حتريف وال تبديل؛ لوروده إلينا بطريق التواتر املفيد للقطع بصحة نقله، )صلى اهللا عليه وسلم(
، كّلها قطعية الثبوت، غري أن داللة تلك النصوص على األحكام قد تكون قطعيًة، وقد تكون ظنية  إذن فنصوص القرآن

  :وإليك بيانه
، ففي هذه احلالة تكون داللُة حكماً واحداً : ، أيفقط ل إال معىن واحداً تمِ ال حيَ  إذا كان اللفظُ  :تكون داللتها قطعية :أ

ْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َوَلٌ فَإِْن َكَن ﴿: تعاىل قوله: النّص على احلكم داللًة قطعيًة، مثل
َ
َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أ

ُبُع ِممَّ  ْو َديٍْن َو لَُهنَّ الرُّ
َ
ا تََرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَي بَِها أ ُبُع ِممَّ َوَلٌ فَإِْن  ا تََرْكُتْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكمْ لَُهنَّ َوَلٌ فَلَُكُم الرُّ

ْو َديْنٍ 
َ
ا تََرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أ ، فكلٌّ من النِّصف )١٣: النساءسورة (﴾َكَن لَُكْم َوَلٌ فَلَُهنَّ الُُّمُن ِممَّ

  مدلوله، وال َحيتمل أّي معىن آخروالرُّبع والثُّمن قطعية الداللة على 
من ُحكم، فتكون داللُة اللفظ على احلكم عندئٍذ : إذا كان اللفُظ َحيتمل أكثر من معىن، أي :تكون داللتها ظنّيةً  :ب

ثََة قُُروءٍ  ﴿: قوله تعاىل: داللًة ظنية، مثل َ نُْفِسِهنَّ ثَ
َ
بَّْصَن بِأ ) القروء(، فلفظ )٢٢٨: البقرةسورة (﴾ َوالُْمَطلََّقاُت َيَتَ

، وَحيتمل أن يراد به احليضات، فمع هذا االحتمال تكون داللة اآلية على ه األطهارالوارد يف هذه اآلية َحيتمل أن يُراد ب
فمنهم ــ وهم احلنفية وغريهم ــ ختالف اجملتهدين، ًاالاحلكم ظنّية ال قطعية، وهلذا كانت هذه اآلية حمالًّ لالجتهاد، وموضع

ذا اللفظ احليض، ومنهم ــ وهم الشافعية وغريهماملرا: َمن قال   .ْيَضتَـْني املراد به الطُهر الذي يكون بني احلَ : ــ من قال د 

  
  :بيان القرآن لألحكام: ثانياً 

ْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب  ﴿: القرآن الكرمي فيه بياُن مجيع األحكام الشرعية، فال َخيرج عنه منها شيٌء بدليل قوله تعاىل َونَزَّ
ءٍ  ِ َشْ

ءٍ  ﴿: ، وقوله تعاىل)٨٩: النحلسورة (﴾ تِبَْيانًا لُِكّ ْطَنا ِف الِْكَتاِب ِمْن َشْ ، غري أن )٣٨: األنعامسورة (﴾ َما فَرَّ
 :مجيع األحكام، كان على نوَعْني اثنَـْني بيان هذا االستيعاب ل



١٨ 
 

العامة اليت تكون أساسًا للتشريع  ءيوذلك يكون على شكل ذكر القواعد الشرعية، واملباد: بياٌن إمجايل :النوع األول
  .ريع األحكاموتف

  :العامة المباديءفمن أمثلة القواعد و 

ُمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَسانِ  ﴿: ليه بقولهالقرآن ع األمر بالعدل واإلحسان، كما َنصَّ  -
ْ
َ يَأ َّ  .)٩٠: النحلسورة (﴾ إِنَّ ا

ْمرِ  ﴿ :األخذ بالشورى، كما أََمَره بقوله -
َ
 . )١٥٩: آل عمرانسورة (﴾ وََشاوِرُْهْم ِف اْل

ْخَرى ﴿: عن ذنب غريه، كما أشار إىل ذلك بقوله إلنسان مأخوٌذ جبريرته، وال ُيْسألا -
ُ
 تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

َ سورة ( ﴾ َو
 .)١٦٤: األنعام

 .)٤٠: الشورىسورة ( ﴾ وََجَزاُء َسّيَِئٍة َسّيَِئٌة ِمثْلَُها ﴿ :العقوبة تـَُقدَّر بقدر اجلرمية كما جاء يف قوله -
ْوفُوا بِالُْعُقودِ  ﴿: الوفاء بااللتزامات، كما َصرّح بذلك بقوله -

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
 .)١: املائدةسورة (﴾ يَا أ

َّ وُْسَعَها ﴿: كما يف قوله تعاىل  رفع احلرج واملشقة - ِ ُ َنْفًسا إ َّ  .)٢٨٦: قرةبالسورة (﴾ َ يَُكّلُِف ا
ْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم بِاْلَاِطلِ  ﴿ :بقولهُحرمة مال الغري، كما بّينه  -

َ
ُكلُوا أ

ْ
َ تَأ ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ

َ
 ﴾ يَا أ

 .)٢٩: سورة النساء( 
ِ َوالَّْقَوى ﴿ :التعاون على اخلري وما فيه النفع لألمة، كما جاء يف قوله - َ الِْبّ َ  .)٢: املائدةسورة ( ﴾ َوَتَعاَونُوا 
َ إِثَْم  ﴿ :ورات، كما أشار إىل ذلك يف أكثر من موضع بقولهالضرورات تُبيح احملظ - َ َعٍد فَ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَ بَاٍغ َو

  .)١٧٣: البقرةسورة ( ﴾ َعلَيْهِ 

قعْت وُعرفْت يف األزمان ممّا وَ  كثريةٌ   ومسائلُ  عديدةٌ  العامة تندرج حتته جزئياتٌ  املباديءكل واحد من هذه القواعد و ف
 .واحلاضرة، وممّا ستقُع وسُتعرف يف األزمان اآلتيةاملاضية 

الصالة والزكاة واحلّج، فقد ذُكَر كلُّ واحد من هذه العبادات يف القرآن بشكل : ع من البيان أيضاً ويدخل يف هذا النو 
دار الواجب فيها،  جمَمل؛ ألننا ال جند فيه بيان عدد الركعات يف الصالة، وال بيان األموال اليت جتب فيها الزكاة، وال مق

، وإمنا املرجع يف كّل ذلك إىل السّنة، فهي اليت بّينت األركان والشروط كما ال جند يف القرآن بيان أفعال احلّج وكيفية أدائه
  .املعتربة فيها

واحد من ويدخل يف هذا النوع أيضًا املعامالت من البيع والربا وغريمها، واحلدود والقصاص، تطرَق القرآن إىل ذكر كّل 
  .هذه األمور بشكل جممل، مث جاءِت السّنُة فـَبَـيـََّنْته بالتفصيل

  .هو الغالب يف القرآن الكرمي البيان اإلمجايل ــ: ــ أي وهذا النوع من البيان
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على هذا النحو جيعلها تتسع ِلما َيستجدُّ   هائأن جمي: هي مباديءكام القرآن على شكل قواعد و واحلكمة من جميء أح
من احلوادث، فال تضيق بشيء أبداً، كما أن فيه تشريفًا لألمة اإلسالمية؛ حيث مل يُهِمِل اُهللا عقول أبنائها، ومل يُلقِّنها 

  .عليه احلال لدى األمم السابقةكما كان   ،اجلزئيات تفصيالً  أحكامَ 

 واجلزئيات ودقائق األحكام صراحةً  ،كون على شكل ذكر تفريعات األحكام ُمفّصلةً وذلك ي: بيان تفصيلي :النوع الثاني
ُحرَّمات : مثل

مقادير املواريث، ومقادير العقوبات يف احلدود، وكيفّية الطالق وعدده، وكيفية اللعان بني الزوَجني، وبيان امل
 .من النساء

  .القرآن مقارنة بالنوع األول من البيان وهذا النوع من البيان قليل يف
أن هذه األحكام إّما تعّبديّة ال جمال للعقل فيها، وإما أحكام : واحلكمة من جميء أحكام القرآن على شكل التفصيل هي

 . البيئاتمعقولة ولكن مصاحلها ثابتة ال تتغّري بتغّري األزمان، وال ختتلف باختالف 
 

  :حجّية القرآن: ثالثاً 
العدول عنه إىل غريه من  للمجتهدف بني املسلمني أن القرآن الكرمي حجة جيُب العمل مبا ورَد فيه، وال جيوز ال خال

  .األدلة، إالّ إذا مل يُوَجد فيه احلكم الذي حنتاج إليه
َ  ﴿: والدليل على حجّيته ووجوب اتباعه قوله تعاىل ُ َو َّ نَْزَل ا

َ
ِن اْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

َ
ْهَواَءُهمْ َوأ

َ
: املائدةسورة (﴾ تَتَّبِْع أ

ُ  ﴿: ، وقولُه تعاىل)٤٩ َّ َراَك ا
َ
نَْزْلَا إَِلَْك الِْكَتاَب بِاْلَّقِ ِلَْحُكَم َبْيَ الَّاِس بَِما أ

َ
  .)١٠٥: النساءسورة (﴾ إِنَّا أ

  
   :خالصة الدرس

 
 قطعية وقد تكون ظنّية القرآن الكرمي قطعي الثبوت غري أن داللته على األحكام قد تكون. 
 بشكلْني اثنني ، غري أن هذا التبيان كانالقرآن فيه التبيان لكل شيء: 

العامة اليت تكون أساساً  ل ذكر القواعد الشرعية، واملبادئعلى شك ويكون: بيان إمجايل: الشكل األول
  .للتشريع وتفريع األحكام

عات األحكام ُمفّصلًة، واجلزئيات ودقائق األحكام ويكون على شكل ذكر تفري: بيان تفصيلي: الشكل الثاين
  .صراحةً 
 جيب العمل به أن القرآن حجة ومسلم اخر ال خالف بني أحد من املسلمني.  
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  :التطبيقات
  .، ذاكراً السبببّني الداللة القطعية والداللة الظنية يف النصوص اآلتية: ١س

ةٍ  ﴿ :قوله تعاىل  - أ وا ُكَّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجْلَ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالزَّ  .)٢: سورة النور( ﴾ الزَّ
َ َتنِْكُحوا َما نََكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساءِ  ﴿ :وقوله تعاىل  - ب  .)٢٢: النساءسورة (﴾ َو
ُدُس  ﴿ :وقوله تعاىل  - ت  .)١١: سورة النساء( ﴾ فَإِْن َكَن َلُ إِْخَوةٌ فَِلُّمِهِ السُّ
 

  :وابجال
  السبب الداللة الظنية الداللة القطعية األمثلة

  .ألنه ال حيتمل أكثر من معىن    أ

 .عقد الزواجمعىن ، و الواطيءألن لفظ النكاح حيتمل معىن      ب

أخوان أو أختان أو أخ وأخت  به ألن لفظ اإلخوة قد يُراد     ت
فأكثر على اعتبار أن أقل اجلمع اثنان، وحيتمل أن يراد به 

ار أن أقله ثالثة، وعلى هذا الرأي ثالثة فأكثر على اعتب
  ).رضي اهللا عنهما(ابن عباس  األخري

  
  

  :أسئلة نموذجية
  :عّرف ما يأيت: ١س
  )التفصيلي الداللة القطعية ، الداللة الظنية ، البيان ( 
  ما هي احلكمة من جميء بيان القرآن لألحكام بشكل إمجايل ؟: ٢س
  هل استوعب القرآن بيان مجيع األحكام ؟ وكيف ؟: ٣س
 .فصل القول يف كيفية داللة القرآن على األحكام: ٤س
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  الدرس الرابع

  تعريف السّنة النبوية وتقسيماتها
  

ا، وهي مبنزلة القرآن الكرمي، وإن كانت تأيت يف أصل من أصول الشريعة السنة النبوية  اإلسالمية واجبة االتباع وااللتزام 
تقسيمات على ويف هذا الدرس نُلقي الضوء على تعريف السّنة من الناحية اللغوية واالصطالحية، و  املركز الثاين بعده،

 .السنة
 

  :تعريف السنة لغة واصطالحاً : أوالً 
  .املعتادة اليت يتكّرر الفعُل مبوجبها، سواء أكانت هذه الطريقة حممودة أم مذمومةهي الطريقة :السّنة لغة

  :السنة اصطالحاً 
والفقهاء واُألصوليني، وقع اختالف واضح بينهم يف تعريف السّنة، َلّما كانت السّنة النبوية موضع اهتمام كلٍّ من احملدِّثني 

  .بني التعاريف ومن هنا سنتطرق إىل تعريف كلٍّ منهم، مث نقارن
  
 :ثينحدِّ تعريف المُ   -  أ

من سرية وُخلق ومشائل وأخبار، سواء ) صلى اهللا عليه وسلم(احملدِّثون َلّما كان يهّمهم تقدمي كّل ما ورد يف شأن الرسول 
من ) وسلمصلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ) لنُقِ : أي(ر ثِ أُ ما  هي :أثبت ذلك حكمًا شرعيًا أم ال، عّرفوا السّنة بقوهلم

  .قول أو فعل أو تقرير أو صفة ِخْلقية أو ُخلقّية قبل البعثة أو بعدها
  
 :تعريف الفقهاء  -  ب

ا بعضُ ) الندب( ّنةحكم السُ  ومتييز الفقهاء ملّا كان قصدهم بيان ، واليت تقابل الوجوب، يةالشرعاألحكام  املوصوفة 
 .)ما يُثاب املكّلُف على فعله وال يُعاَقب على تركه هي( :عرفوا السّنة بقوهلمواملباح، واحملرم، واملكروه، 
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 :تعريف األصوليين   -ج
مل طابع التشريع، الذي حيَ ) صلى اهللا عليه وسلم(أّما األصوليون فألنه يهّمهم الوقوف على النّص املنسوب إىل الرسول 

ول من ق غري القرآن )صلى اهللا عليه وسلم(ما َصَدر عن الرسول  هي (:يُثبت األحكام ويُقرِّرها، عّرفوا السنة بقوهلمالذي و 
  .املعروفة اخلمسة على أحد األحكام الشرعية تدلّ  ، فهذه األمور الثالثة هي اليت)أو فعل أو تقرير

  
  .وتعريف األصوليين للسنة هو التعريف المقصود والمختار في هذا الكتاب

يتبّنيُ أن تعريف احملّدثني للسّنة أعّم وأمشل ممّا هو لدى الفقهاء واألصوليني، كما ولدى املقارنة بني التعاريف السابقة 
  .ممّا هو لدى احملدثني واألصوليني وأضيقُ  يتبّني أن تعريف الفقهاء هلا أخصّ 

  
  :تقسيمات السنة النبوية: ثانياً 

  :، منهاتنقسم السّنة باعتبارات عديدة
  .ذاتها وحقيقتها: أي تقسيم السنة من حيث ماهيتها،: أوالً 

سنة : فالسنة النبوية باعتبار الذات واحلقيقة تنقسم إىل ثالثة أقسام ــ كما يتبّني واضحًا من تعريف األصوليني السابق ــ 
  .قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية

 : السنة القولية - ١
صلى اهللا عليه (قوله : ، مثلوف متعددةاليت قاهلا يف مناسبات خمتلفة وظر ) صلى اهللا عليه وسلم(هي أقوال الرسول و 

ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا ): (صلى اهللا عليه وسلم(أ، وقوله ، الذي رواه اإلمام مالك يف املوط)ال َضرر وال ِضرار(): وسلم
  .رواه مسلم يف صحيحه )ِلُرْؤيَِتِه، فَِإْن ُغمَِّي َعَلْيُكْم فََأْكِمُلوا اْلَعَددَ 

  ).صلى اهللا عليه وسلم(املنقولة عن رسول اهللا  القولية هي أكثر الّسننوالسنة 
تبادر احلديث ــ : السنة القولية ــ هو الذي يُطلق عليه اسم احلديث عادة، فإذا أُطلق هذا االسم ــ أي: وهذا القسم ــ أي

  .السّنة واحلديث: طلَحيإىل الفهم السنة القولية، ولذلك جتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل الفرق بني مص
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  : اختلف العلماء في بيان الفرق بينهما على رأيـَْين اثنَـْين

منها االخروية أن لفظ احلديث يُقَصد به السنة القولية فقط، وأّما السنة فهي شاملة للقولية، والفعلية، والتقريرية، : أوهلما
  .وهي أعّم منه فإن لفظ احلديث أخص من لفظ السنة، هيلعو  ةيَّ و يندُّ لا الشرعية
 .مها لفظان مرتادفان، وال فرق بينهما: ثانيهما

ا بيان األحكام  )صلى اهللا عليه وسلم( أن أقوال النيبممّا ينبغي بيانُه و  إمنا تكون مصدرًا للتشريع إذا كان املقصود 
فال ، وكانْت مبنية على خربة شخصية ال على الوحي، شريعتالعالقة هلا بالإذا كانْت يف أمور دنيوية  أّماو وتشريعها، 

يُلقِّحونه، فأشار : ، أيالنخلرأى قومًا باملدينة يُؤبرون ) صلى اهللا عليه وسلم(ما ثبت أنه : مثل يدخل يف هذا النطاق،
ل مكة ميارسون خربة يف هذا اجلانب؛ إذ مل يكن أه) صلى اهللا عليه وسلم(إليهم برتكه؛ ألنه مل يكن له ) عليه السالم(

بذلك، ) صلى اهللا عليه وسلم(الزرع والغرس، وكانوا يسكنون بواد غري ذي زرع، فرتكوا التلقيح، ففسد الثمر، فُأخرب 
، ومل يكن من السّنة ، ممّا يعين أن ما قاله مل يكن إالّ ظّناً شخصّياً رواه مسلم يف صحيحه )أَنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ (: فقال
  .تشريعية اليت جيب اتباعهاال

  

 : السنة الفعلية - ٢
ا، : من األفعال اليت ليست ِجبلّية، مثل) صلى اهللا عليه وسلم(وهي ما صدر عن النّيب  ا وأركا يئا أداء الصالة 

  .ومناسك احلج وشعائره، وكيفية الوضوء، والقضاء بشاهد وميني وغري ذلك
بعون اهللا  يكون مصدرًا للتشريع، ومنها ما ال يكون، وسيأيت تفصيل ذلك كّلهمنها ما ) صلى اهللا عليه وسلم(وأفعاله 
  .تعاىل
  
 : السنة التقريرية - ٣

على إنكار قول أو فعل صدر من أحد يف حضرته، أو يف غيبته وَعِلم به، ) صلى اهللا عليه وسلم(وهي سكوت النيب 
الذي رواه مسلم يف  ،)عليه الصالة والسالم(يوم العيد يف بيته  ه عن غناء اجلاريتني اللتني كانتا تُغنِّيان بغناءسكوتِ : مثل

، الذي رواه البخاري الِغلمان باِحلراب ــ وهي مجع َحْربة ــ يف املسجد َلعبَ  )عليه الصالة والسالم( إنكاره وعدمِ  صحيحه،
  .يف صحيحه

صلى اهللا (ل أو الفعل وإباحتهما؛ ألنه يدّل على جواز القو ) صلى اهللا عليه وسلم(وهذا السكوت واإلقرار من الرسول 
  .ال يسكت على باطل) عليه وسلم
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  .تقسيم السنة من حيث ورودها إلينا: ثانياً 
من حيث روايتها، وهو ما يعّرب عنه بسند احلديث عند مجهور العلماء : تنقسم السنة من حيث طُرق وصوهلا إلينا، أي

م أضافوا قسمًا ثالثًا بني املتواتر واآلحاد، ّمسوه إىل ثالثة أقسام احلنفيةعند سنة متواترة، وسنة آحاد، و : إىل قسمني ؛ أل
  .املشهور

  
 :ة المتواترةنّ السُ  - ١

صلى اهللا (وهي اليت يَرويها مجٌع ال ُحيصى عدُدهم ويُؤَمن تواطُؤهم على الكذب عن مثلهم حىت يصل السنُد إىل النّيب 
ْرِويّة املشاهَدةِ  ، ويكون مْستَـَنُد ِعلمهم)عليه وسلم

َ
  . أو السماع بالُسّنة امل

ًدا، فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ (): صلى اهللا عليه وسلم(قوله : مثل ، الذي رواه مسلم يف صحيحه )َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ
ذا اللفظ عن أكثرَ  يف طبقة الصحابة فهو َمرويّ  مروي عن مائتني من : مثانني، وقيل أكثر من: ، وقيلمن ستني صحابياً 
  .وال حرج ، وأّما يف غري طبقة الصحابة من طبقَيت التابعني وتابعيهم َفَحدِّثْ الصحابة

  

  :شروط السنة المتواترة
  :ناك شروطاً ثالثة ال بّد من توافرها يف السنة املتواترة، وهيلسنة املتواترة السابق أن هيتضح من تعريف ا

  
م وإّما لصالحهم وتقواهم، وهذا  :الشرط األول أن يكون الّرواة للسّنة مجعاً ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب، إّما لكثر

ا مع  الوصول إىل هياجلمع غري حمصور بعدد معّني على القول الراجح؛ ألن العربة يف ذلك  سكون النفس واطمئنا
م، وهذا ما خيتلف عن شخص آلخر وجيل إىل جيل   .الرواة، وحصول الِعلم الضروري 

  
طبقة الصحابة، وطبقة : أن يكون هذا العدد املعترب موجوداً يف كّل طبقة من طبقات الّرواة الثالث، وهي :الشرط الثاني

ا؛ ألن نقل السّنة صار بطريق التدوين، فَسُهل  التابعني، وطبقة تابعي التابعني، وأّما بعد ذلك من الطبقات فال عربة 
  .تواترها وانتشارها
ْعنا: أن يكون مستَـَنُد علِم الرّواة ُمستفاداً عن طريق املشاهدة أو السماع، بأن يقولوا :الشرط الثالث   . شاَهْدنا، أو مسَِ
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  :حكم السنة المتواترة
باتفاق ) صلى اهللا عليه وسلم(إذا حتقٌّقت هذه الشروط الثالثة يف السّنة املتواترة، أصبحت قطعية الثبوت عن الرسول 

ا يف قوة االحتجاج بالقرآن الكرمي، فـََيْكُفُر جاحُدها   . العلماء، فُيفيد العلم واليقني، ويكون االحتجاج 
  

 :السنة المشهورة - ٢
عدٌد من الصحابة مل يبلغ حّد التواتر، مث وقع التواتُر يف طبقة ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا وهي اليت رواها عن رسول 

  .التابعني وتابعي التابعني
َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـْيَ (): صلى اهللا عليه وسلم(قوله : مثل َا اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ ا ُيِصيبـَُها َأْو ِإمنَّ

  . رواه البخاري يف صحيحه )ِإَىل اْمَرأٍَة يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر ِإلَْيهِ 
وحده، ّمث أصبح متواترًا يف طبقَيت التابعني وتابعي ) رضي اهللا عنه(هذا احلديث رواه يف طبقة الصحابة عمر بن اخلطاب 

  .التابعني
  

  :حكم السّنة المشهورة
ا، واستنباط األحكام منها، غري  قّرر احلنفية أن السّنة املشهورة وإن كانْت مثل السنة املتواترة من حيث لزوم العمل 
ا ال تُفيد الِعلم واليقني، بل تُفيد الظّن القريب من اليقني الذي ُيسّمى ِعلم الطمأنينة، فال َيكفر جاحُدها بل يـَْفُسُق؛  أ

ا غري مقطوع   .، كما عليه احلال يف السّنة املتواترة)صلى اهللا عليه وسلم(سبتها إىل رسول اهللا بصحة ن ةأل
  
 :سّنة اآلحاد -٣

  .عدٌد مل يبلغ حّد التواتر، وال املشهور عند األحناف) صلى اهللا عليه وسلم(وهي ما رواها عن رسول اهللا 
يٌل حيُِبُّ (): صلى اهللا عليه وسلم(قوله : مثل   .رواه مسلم يف صحيحه )اجلََْمالَ ِإنَّ اَهللا مجَِ

ذا الطريق) صلى اهللا عليه وسلم(املنقولة عن رسول اهللا  السُّننوأكثر    .ثبَت 
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  :حكم سنة اآلحاد
إىل أن سّنة اآلحاد تُفيد الظّن الراجح بصحة  ــ منهم األئمة الثالثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ــ ذهب مجهور العلماء
ا يف األحكام العملية ال االعتقادية، )صلى اهللا عليه وسلم(نسبتها إىل الرسول  ، ال اليقني وال الطمأنينة، وجيب العمل 

توىفّ 
ُ
ا يف األحكام ٤٥٦: وخالف يف ذلك بعض العلماء ــ منهم ابن حزم الظاهري امل العملية هـ ــ فأوجبوا العمل 

  .واخلالف دائر بني الوجوب واجلواز و الدخل للتحرمي او للكراهية يف احلكم واالعتقادية كليهما
  

  :خالصة الدرس

 
  السّنة النبوية هي مدار حبث كلٍّ من احملّدثني والفقهاء واألصوليني، ينظر إليها كلٌّ منهم من الوجهة اليت
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  ما أثر عن: فالسنة عند احملدثني هي. يَعنيها

ما يثاب املكلف على فعله وال يعاقب على تركه، وعند : ِخلقية أو ُخلقية قبل البعثة أو بعدها، وعند الفقهاء هي
 .غري القرآن من قول أو فعل أو تقرير) صلى اهللا عليه وسلم(ما صدر عن الرسول : األصوليني هي

 سم السنة باعتبار املاهية واحلقيقة إىل سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريريةتنق. 
 سنة متواترة وسنة آحاد، بينما عند احلنفية : تنقسم السنة باعتبار الورود والرواية عند اجلمهور إىل قسمني

 .سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد: تنقسم إىل ثالثة أقسام
 م واليقني، والسنة املشهورة تفيد الطمأنينة اليت هي الظّن القريب من اليقني، وسنة السنة املتواترة تفيد العل

 .اآلحاد تفيد الظن الراجح
 ا يف إثبات أصول العقائدذهب مجهور العلماء إىل   . أن سّنة اآلحاد توجب العمل فقط، فال يُعمل 
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  :التطبيقات

  :مصححاً غري الصحيح إن وجدبّني الصحيح من غري الصحيح فيما يأيت : ١س

 ).صلى اهللا عليه وسلم(السنة القولية هي أقل السنن املنقولة عن رسول اهللا   - أ
 .السنة الفعلية ال تشمل األفعال اجلِبلّية  - ب
 .يعترب حجة شرعية) ليه وسلمصلى اهللا ع(كل ما نقل من أقوال الرسول   - ت
 .يدل على جوازهعلى إنكار قول أو فعل ) صلى اهللا عليه وسلم(سكوت النّيب   - ث
 .السّنة املتواترة تفيد العلم واليقني  - ج

  

  :واباجل

  تصحيح غير الصحيح غير الصحيح  الصحيح األمثلة
  .بل هي أكثر السنن املنقولة   أ
   ب
حجة  بقصد التشريع وبيان األحكام يعترب من أقوالهبل كل ما نقل   ت

  .شرعية
   ث
   ج

  
  :أسئلة نموذجية

  .الفرق بني احلديث والسنةبّني : ١س
  .أذكر الشروط اليت البّد من توافرها يف السنة املتواترة: ٢س
  .بّني الفرق بني السّنة املتواترة والسّنة املشهورة: ٣س
  .سنة قولية ، سنة تقريرية ، سنة مشهورة: مّثل ملا يأيت: ٤س
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  الدرس الخامس

  شروط العمل بُسّنة اآلحاد

  

املاضي أن العلماء متفقون على وجوب العمل بسّنة اآلحاد يف األحكام العملية، غري أنه َلّما كانت السّنة تبّني يف الدرس 
ا من يُوَثق بروايته ومنهم من ال يوثق، استدعى ذلك متنوِّعة األسانيد ومتعّددة الطُُرق، وَلّما كان يف روّ  التفرقة بني بعض ا

ا واال السّنة والبعض اآلخر  ستنباط األحكام، ولذلك قام األئمة األعالم بوضع شروط وقيودالعتماد عليها يف األخذ 
، وهذا األمر مل يكن )صلى اهللا عليه وسلم(للتعامل مع سّنة اآلحاد؛ حىت َيطمئّنوا ويَِثُقوا من صحة نسبتها إىل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه (يكونوا يقبلون بعد وفاة الرسول بدعًا من األئمة والعلماء، بل هو امتداد ِلما كان عليه الصحابة؛ إذ مل 
مل يكونا ) رضي اهللا عنهما(كلَّ ما يُروى هلم من السُّنن واألحاديث، فهذا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق ) وسلم

، وهذا علي بن أيب )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا يقبالن احلديث إّال بعد شهادة شاهَدْين اثنْني على مساعه من 
، )صلى اهللا عليه وسلم(من الرسول ستحِلف الراوي أنه مسعه مل يكن يقبل احلديث إّال بعد أن يَ ) رضي اهللا عنه(طالب 

َ  األئمةكان   هكذاو  ، فكان لكّل منهم طريقته اخلاّصة يف العمل بُسّنة لوا من َمعينهم وساروا يف ضوء نارهماجملتهدون، 
  :ثالثةوميكن رّد تلك الطُّرق إىل اآلحاد، 

  
  :طريقة الحنفية: األولى

  :)١(ذهب احلنفية إىل أنه ُيشرتط للعمل بسّنة اآلحاد شرطان اثنان
: ، أي)عموم البلوى(أن ال يكون احلديث وارداً يف أمر من األمور اليت يتكّرُر وقوُعه، وهو ما عّربوا عنه بـ  :الشرط األول

؛ ألن ما يكون كذلك ال بّد أن يُنَقل بطريق التواتر أو املشهور على كثرة تكرار احلادثة واحتياج الناس إىل معرفة حكمها
 .األقلّ 

 
  

  
                                                            

ا كان الراوي غير فقيه؛ ألن الراوي قد يروي الحديث بالمعنى، هناك شرٌط ثالٌث ذكره بعُض علماء الحنفية، وهو أن ال تكون سّنة اآلحاد مخالفة للقياس واألصول الشرعية إذ)١(
) هـ٢٢١: ت(ذا الشرُط مّما اشترطه عيسى بن أبان وإذا لم يكن فقيهاً، ال يُؤَمُن منه أن يَروَي الحديَث بالمعنى، فيفوته شيء من المعنى الذي يُبنى عليه الحكم، غير أنه َلّما كان ه

 .لحنفية، آثرنا عدم ذكره؛ ألن المعتمد عند أبي حنيفة واصحابه هو تقديم الُسّنة على القياس واألصول مطلقاً ومن وافقه من متأخري فقهاء ا
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عند الركوع وعند الرّفع كان يرفع يديه أنه  ) صلى اهللا عليه وسلم(وا مبا ثبت عن رسول اهللا لشرط مل يعملوبناء على هذا ا
عندهم ممّا يتكّرر ؛ ألن رفع اليدين )مارضي اهللا عنه(طريق عبد اهللا بن عمر  الذي رواه البخاري يف صحيحه من ،منه

  .عدٌد كبري من الصحابة ال صحاّيب واحد، فلو كان احلديث ثابتاً لَنَـَقله ويكثر وقوعه
، أنه كان جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم عند قراءة الفاحتة يف الصالة) صلى اهللا عليه وسلم(عنه  كما مل يعملوا مبا ُروي

شائعة اليت يسمعها عدٌد كثري، فلو كان اجلهر بالتسمية ؛ ألن القراءة يف الصالة من األمور الالذي رواه الرتمذي يف سننه
  .ونقَله الكثُري من الّرواة وايُتهثابتاً الشتهرْت ر 

ذا الشرط أصبح من املقرر يف املذهب احلنفي عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، واإلسرار  نتيجة للتقّيد 
  . بالتسمية عند قراءة الفاحتة يف الصالة

، فإن عمل أو أفىت )صلى اهللا عليه وسلم(أن ال يعمل الراوي أو يُفيت خبالف ما رواه عن رسول اهللا  :الثانيالشرط 
  .خبالف ما رواه، فالعربة حينئذ بفعله أو فتواه ال مبا رواه

ديه دليٌل على إّال إذا قام ل) صلى اهللا عليه وسلم(وعّللوا ذلك بأن املعقول أن الراوي ال خيالف ما رواه عن رسول اهللا 
  .نسخ ما رواه؛ وإالّ كان ذلك طعناً يف عدالته

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم ): (صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا وبناء على هذا الشرط مل يعملوا باحلديث الثابت عن 
) رضي اهللا عنه(رواه النسائي يف سننه؛ ألن راوي هذا احلديث الذي هو أبو هريرة  )فليغسله سبع مرات إحداهن بالرتاب

  . صّح عنه أنه كان يكتفي بالغسل ثالثاً ال سبعاً، ويُفيت بذلك
  .لذلك اعترب احلنفية احلديث منسوخاً، وَعِملوا بفتوى أيب هريرة، واكتفوا بالغسل من ولوغ الكلب ثالثاً 

َا اْمَرأٍَة َنَكَحْت ِبَغْريِ ِإْذِن َولِيـَِّها، فَِنَكاُحَها بَاِطلٌ (: أنه قال) صلى اهللا عليه وسلم(عنه كما مل يعملوا مبا ثبت  رواه الذي )أَميُّ
اليت روت احلديث قامْت بتزويج بنت أخيها عبد الرمحن، ) رضي اهللا عنها(اإلمام أمحد يف مسنده؛ ألن أم املؤمنني عائشة 

  .وهو غائب بالشام
، ومل يروا نفية بعمل عائشة، واعتربوا احلديث منسوخاً، ولذلك أجازوا للمرأة أن تتوّىل عقد الزواج لنفسها ولغريهاأخذ احل

  .حضور الويل أو إذنه شرطاً لصحة العقد
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  :طريقة المالكية: الثانية
  :سّنة اآلحاد اليت صّح سندها شرَطْني اثنني أيضاً اشرتط املالكية للعمل ب

  .خمالفاً ِلما عليه عمل أهل املدينة، فإن عارضه ُقّدم عليه عمُل أهل املدينة احلديث أن ال يكون :األولالشرط 
صلى اهللا عليه (وعّللوا ذلك بأن عمل أهل املدينة مبثابة السنة املتواترة؛ إذ قد ورثوا العلم عن أسالفهم، وهم عن الرسول 

  .اداً ، وما كان متواتراً مقدم على ما كان آح)وسلم
اْلبَـيـَِّعاِن بِاْخلَِياِر َما ملَْ يـَتَـَفرََّقا، (): صلى اهللا عليه وسلم(وعلى أساس هذا الشرط مل يأخذوا باحلديث الثابت عن رسول اهللا 

الذي رواه البخاري يف صحيحه، الداّل على مشروعية خيار اجمللس؛ ألنه ال مكان هلذا  )َأْو يـَُقوُل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه اْختَـرْ 
يف  بعد روايته هلذا احلديث) هـ١٧٩: املتوىف(النوع من اخليار بني املتبايَعْني لدى أهل املدينة، وهلذا قال اإلمام مالك 

  ".ليس هلذا عندنا حدٌّ معروف وال أمر معموٌل به فيه: "املوطأ
كان ُيسلِّم عن ميينه وعن مشاله حىت يُرى (إذا أراد اخلروج من الصالة ) صلى اهللا عليه وسلم(مبا ثبت أنه مل يأخذوا  كما

يف سننه؛ ألن املعروف عند أهل  لذي رواه الرتمذيا )ة اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللابياض خّده، السالم عليكم ورمح
م كانوا يسّلمون عند اخلروج املدينة   .بسالم واحد سالماً واحداً، وهلذا اكتفى املالكية من الصالة أ

  . أن ال يكون خمالفاً لألصول الثابتة، والقواعد القارّة:الشرط الثاني

ــ، وهو  ترك اللنب يف الضَّرع أيامًا قبل البيع إيهامًا لكثرة اللنب: وعلى هذا أساس هذا الشرط مل يأخذوا خبرب املصراة ــ أي
ِبَل َواْلَغَنَم َفَمْن ابـَْتاَعَها بـَْعُد فَِإنَُّه ِخبَْريِ : (أنه قال البخاري صحيح كما يف) صلى اهللا عليه وسلم( ما ثبت عنه َال ُتَصرُّوا اْإلِ

: د خالف القاعدة الشرعية؛ ألن هذا اخلرب يف نظرهم ق)النََّظَرْيِن بـَْعَد َأْن َحيَْتِلبَـَها ِإْن َشاَء أَْمَسَك َوِإْن َشاَء َردََّها َوَصاَع َمتْرٍ 
، إذاً فال ميكن )إن ُمتِلف الشيء إمنا يغَرم مثله إن كان مثلّياً، وقيمته إن كان ِقيمّياً : (، واألصل الشرعي)اخلراج بالضمان(

  .أن يضمن بدل اللنب متراً؛ لكونه من غري جنسه

َا  َمْن َنِسيَ : (أنه قال) صلى اهللا عليه وسلم(كما مل يأخذوا مبا ثبت عنه  َوُهَو َصاِئٌم، فََأَكَل َأْو َشِرَب، فـَْليُِتمَّ َصْوَمُه، فَِإمنَّ
أن اإلمساك عن : رواه مسلم يف صحيحه؛ ألن هذا احلديث عندهم خمالف لقاعدة الصوم، وهي) َأْطَعَمُه اُهللا َوَسَقاهُ 

ّوَت الّصوَم كلَّه، وعليه أن يقضَي ذلك اليوم، كما املفطرات ركُن الصِّيام الوحيد، فإذا فّوَت املرُء الصائُم هذا الركَن، فقد فَـ 
 . أّن من فّوَت ركناً من أركان الصالة، أو احلّج ال تصّح صالتُه وال حجُّه حىت يأيت به، فكذلك الصوم
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  :طريقة الشافعية والحنابلة: الثالثة

مل يعملوا باحلديث املرسل؛ النقطاعه إّال إذا  َيشرتط الشافعية للعمل بسّنة اآلحاد إّال صّحة السند واتصاله، ولذلك مل
، وحممد )هـ٩٤: ت( سعيد بن املسيب: أن يكون من مراسيل كبار التابعني مثل: توافر فيه أحد الشروط اخلمسة، وهي

ه، أو رجالِ  ه غريَ رجالُ  ، أو أن يُروى من طريق آخر بسند متصل، أو بسند مرسل وتكونُ )هـ١٢٤: ت(بن شهاب الزهري 
  .ق قول صحايب آخر يف املعىن، أو يتلّقاه األمة بالقبوليواف
م تفقون مع الشافعية فيما تقدم فماحلنابلة أّما و  خاصة إذا مل  رغم عدم اتصال سنده، وا باحلديث املرسل،لُ مِ عَ غري أ

  .ندالسَّ  متصلُ  يكن يف الباب حديثٌ 
ومن هذا العرض ملذاهب األئمة يتبّني أن احلنابلة أكثُر املذاهب توّسعاً يف العمل خبرب اآلحاد، ويليهم الشافعية، فاملالكية، 

  . فاحلنفية
  

  
  
  
  

  :خالصة الدرس
 وارداً فيما تعّم به البلوى، وأن ال يعمل الراوي خبالف  مل بسنة اآلحاد أن ال تكوناشرتط احلنفية لوجوب الع
 .اروايته
 وأن ال تكون كون خمالفًا ملا عليه العمل عند أهل املدينةأن ال ت اشرتط املالكية لوجوب العمل بسنة اآلحاد ،
 .للقواعد القارة واألصول الثابتة خمالفة
 واتصالهاحلديث سند واحلنابلة للعمل بُسّنة اآلحاد صحة  اشرتط الشافعية. 
  أن يكون من : وهي: توافر أحد هذه الشروط اخلمسة اآلتيةاحلديث املرسل مل يعمل به الشافعية إال بعد

مراسيل كبار التابعني، أو أن يُروى من طريق آخر بسند متصل، أو بسند مرسل وتكوُن رجالُه غَري رجالِه، أو يوافق 
وط، خاصة إذا قول صحايب آخر يف املعىن، أو يتلّقاه األمة بالقبول، وأّما احلنابلة فقد عملوا به بدون توافر هذه الشر 

 .مل يكن بالباب غريه
 احلنابلة من أوسع املذاهب عمًال بسنة اآلحاد، يليهم الشافعية، فاملالكية، فاحلنفية.  
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  :أسئلة نموذجية
  :علل ما يأيت: ١س

 ب العمل بسّنة اآلحاد أن ال يعمل الراوي خبالف مارواه؟و ملاذا اشرتط احلنفية لوج -
 العمل بسنة اآلحاد أن ال يكون خمالفاً لعمل أهل املدينة؟ملاذا اشرتط املالكية لوجوب  -
  .أذكر الشروط اليت اشرتطها احلنفية للعمل بسّنة اآلحاد: ٢س
 ما هي الشروط اليت اشرتطها الشافعية للعمل باحلديث املرسل؟: ٣س
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  الدرس السادس

  السّنة من القرآن وظيفة

  

ا تُعاونه يف بيان األحكام الشرعية، وهذه املعاونة تتلّخص يف األمور  تـَْنجلي يف من القرآن الكرميالنبوية لسّنة وظيفة ا أ
  :الثالثة اآلتية

ا السنة أحكامٌ :األمر األول ، وشهادة النهي عن عقوق الوالدين: هي موافقة ألحكام القرآن، ومؤّكدة هلا، مثل جاءت 
اِإلْشرَاُك بِاللَِّه  :قَالَ  ،بـََلى يَا َرُسوَل اهللاِ  :قَاُلوا ،أُنـَبُِّئُكْم ِبَأْكَربِ اْلَكَبائِِر َثالَثًا َأالَ (): صلى اهللا عليه وسلم(بقوله  ْني الثابتَـ  الزور

الذي رواه  )لَْيَتُه َسَكتَ  :َفَما زَاَل ُيَكرُِّرَها َحىتَّ قـُْلَنا :قَالَ  ،َأَال َوقـَْوُل الزُّورِ  :، وََكاَن ُمتَِّكًئا فـََقالَ ، َوَجَلسَ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْينِ 
َّ إِيَّاهُ ﴿: النهي الوارد عن هاَتني الكبريتـَْني مطابق وموافق لقوله تعاىلالبخاري يف صحيحه، ف ِ َّ َتْعُبُدوا إ

َ
َوقََض َربَُّك أ

ُهَما فَ  َ ِ ْو 
َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َيبْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكَبَ أ يِْن إِْحَسانًا إِمَّ ً َكرِيًماَوبِالَْواِلَ َ َتنَْهرُْهَما َوقُْل لَُهَما قَْو ّفٍ َو

ُ
 ﴾َ َتُقْل لَُهَما أ

ورِ  ﴿: ، وقوله تعاىل)٢٣: اإلسراءسورة (   .)٣٠: احلجسورة (﴾ َواْجَتنُِبوا قَْوَل الزُّ

االستدالل هلذه  أفادت السّنة يف هذه احلالة التقرير والتأكيد والتأييد ملا جاء يف القرآن من األحكام، فحينئذ ميكن
  .الكتاب والسنة: األحكام بدليَلْني اثنني

وَتشرحها وُتوضِّحها، وهذا الشرح والتوضيح والبيان يكون على ثالثة  الكرمي السّنة تُبّني نصوص القرآن:األمر الثاني
  : أوجه

حْت كيفية إقامة الصالة، رَ وشَ ّصلت السنن اليت فَ : قيام السنة بتفسري وتوضيح نصوص القرآن اجململة، مثل :الوجه األول
وإيتاء الزكاة، وحّج البيت؛ ألن القرآن الكرمي أمَر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت بشكل جمَمل مبَهم، فجاءت 

ا قوًال وفعالً    .السّنة ببيا
ِتَها، َوَال َال تُـ (): صلى اهللا عليه وسلم(قوله : قيام السّنة بتخصيص عام القرآن، مثل :الوجه الثاني ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى َعمَّ
ِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكمْ  ﴿:الذي رواه مسلم يف صحيحه، فهذا احلديث َخّصصت عموم قوله تعاىل )َعَلى َخالَِتَها

ُ
 ﴾َوأ

  .)٢٤: النساءسورة(
َ )وسلم عليه صلى اهللا( حتديده: ة بتقييد مطلق القرآن، مثلقيام السنّ  :الوجه الثالث  ىالوصية بالثلث، وذلك عندما 

الثـُُّلُث، َوالثـُُّلُث ( :أن يتصّدق بأمواله كلِّها أو نصفها، فقال) رضي اهللا عنه(بن أيب وقاص  سعدَ  )صلى اهللا عليه وسلم(
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 :املطلقة الواردة يف قوله تعاىل الوصيةَ  ّيدَ قَـ  ،هذا) صلى اهللا عليه وسلم(الذي رواه البخاري يف صحيحه، فقوله  )َكِثريٌ 
ْو َديْنٍ ﴿

َ
، فال جيوز للمرء أن يوصي بأكثر من ثلث أمواله، إّال إذا )١١: سورة النساء(﴾ ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِص بَِها أ

   .نوا له، فََأذِ الورثةَ  استأذنَ 
اا السّنةُ  قامتْ ة اليت يالبيان والتوضيح والشرح ــ هي الوظيفة األساس: وهذه الوظيفة ــ أي : ، ولذلك ُوصفت السنة بأ

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِْهمْ  ﴿: ، أخذاً من قوله تعاىلُمبيِّنة للكتاب نَْزْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبَّيِ
َ
  .)٤٤: سورة النحل(﴾ َوأ

ثبوت املرياث للجدة، : ، مثلعنه القرآن، فيكون احلكم ثابتًا بالسنة م سكتَ كْ حلُِ  تةً ُمثبِ  تكون السنةُ  :األمر الثالث
ر، وِحّل ميتة على الرجال، وجواز الّرهن يف احلض وحترمي كّل ذي ناب من السِّباع وِخملب من الطري، وحترمي لبس احلرير

ا السّنة، ومل ُتذَكر يف القرآن الكرمي ،البحر   .وغري ذلك من األحكام اليت جاءت 

بأن : نة مع ما تقّدم من أن القرآن الكرمي فيه التبيان لكل شيء؟ ُأجيبكيف يتفُق هذه الوظيفة الثالثة للسُ : فإن قيل
مل يكن كّله على سبيل التفصيل، بل هذه الوظيفة للسنة ال تتناىف مع تبيان القرآن لكل شيء؛ ألن بيان القرآن لألحكام 

ه على سبيل اإلمجال والكلّي، أو على نا بيّ وممعلى سبيل اإلمجال والكلي،  وتارةً  ،واجلزئي يكون على سبيل التفصيل تارةً 
َوَما آتَاُكُم  ﴿: أن السنة النبوية جيب اتباعها والعمل مبقتضاها، يدل على ذلك قوله تعاىل :والقواعداألصول  شكل

، وغري ذلك من النصوص اليت حتّث على طاعة الرسول )٧: سورة احلشر(﴾ الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَْتُهوا
  ).صلى اهللا عليه وسلم(

  :ة على األحكامبويَّ ة النَّ نَّ داللة السُّ في : فائدة
ا وورودها قد تكون قطعيًة، مثل السنة املشهورة، وسّنة : السنة املتواترة، وقد تكون ظنّية، مثل: السّنة من حيث ثبو

  .الداللة فكذلك تكون قطعية وظنيةاآلحاد، وأّما من حيث 
صلى اهللا عليه (قوله : حكم ــ واحد، مثل: إذا كان اللفظ ال حيتمل أكثر من معىن ــ أي تكون داللة السّنة قطعّية

الذي رواه أبو داود يف سننه، فلفظ اخلمس يدل داللة قطعية على مدلوله، وال حيتمل  )ِيف َمخٍْس ِمَن اِإلِبِل َشاةٌ ( ):وسلم
  .ريهغ

َال َصَالَة ِلَمْن َملْ (): صلى اهللا عليه وسلم(قوله : إذا كان اللفظ حيتمل أكثر من معىن واحد، مثل وتكون داللتها ظنية
أن الصالة ال تكون صحيحة جمزية : الذي رواه مسلم يف صحيحه، فهذا احلديث حيتمل أن يُراد به )يـَْقَرْأ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتابِ 
أن الصالة الكاملة ال تكون إال بفاحتة الكتاب، أخذ باملعىن األول مجهور : ، وحيتمل أن يُراد بهإال بفاحتة الكتاب

  .الفقهاء، وباملعىن الثاين أخذ احلنفية
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فتبّني ممّا تقّدم أن السنة من حيث داللتها على األحكام كالقرآن، تكون قطعية الداللة وقد تكون ظنّيها، أّما من حيث 
ا قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، خبالف القرآن فكّله قطعي الثبوت الثبوت والورود ف هي ختتلف عن القرآن؛ أل

  . والورود
  

  :خالصة الدرس

 
 السنة النبوية تعاون القرآن الكرمي بثالثة أوجه: 

ا أحكاماً هي موافقة مع القرآن: الوجه األول   .بإثبا
  .وتقيد مطلقه، وختصص عامه بأن تأيت بأحكام تبني جممل القرآن،: الوجه الثاين
  .بأن تأيت بأحكام سكت عنها القرآن: الوجه الثالث

  خبالف القرآن فهو من قد تكون من حيث الثبوت والداللة كليهما قطعية، وقد تكون ظنيةالسنة النبوية ،
 .حيث الثبوت قطعي، ومن حيث الداللة قطعي وظين
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  :أسئلة نموذجية
  .الكرمي القرآن مع الشريفة أذكر وظيفة السنة: ١س
  .بني الفرق بني القرآن و السنّة من حيث الثبوت والداللة: ٢س
  .القرآن ، سنة ُمثبتة حلكم سكت عنه القرآن ، سنة قطعية الداللة لعلمسّنة مبيِّنة : مّثل ملا يأيت: ٣س
  قد تأت بأحكام مل ُتذكر يف القرآن؟ كيف َجتمع بني القول بأن القرآن فيه التبيان لكل شيء، والقول بأن السّنة: ٤س
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  الدرس السابع

  ُحجّية الُسّنة النبوية

م  مممّا تعارف عليه املسلمون، واستقّر يف أذها منذ الصدر األول من األمة اإلسالمية إىل أيامنا الراهنة، على ،وقلو
ــأن السنة النبوية هي املصدر األصلي الثاين من مصادر التشريع يف اإلسالم بعد القرآن  اختالف املذاهب وتعّدد املشارب

، ومن املمكن تلخيص تلك األدلة فيما ذلك العديدة الدالة علىوالرباهني والسبب يف ذلك يعود إىل توافر األدلة  الكرمي،
  :يأيت

  :القرآن الكريم: أوالً 
جاءت بأساليب متنوِّعة وِصَيغ متعّددة، تدّل بصورة قاطعة على لزوم طاعة هناك آياٌت عديدة يف القرآن الكرمي  -١

 .، واتباعه فيما قضى به، وعلى املساواة بني طاعة اهللا وطاعة رسوله)صلى اهللا عليه وسلم(الرسول 
  :من هذه اآليات

ُ ﴿: قوله تعاىل - َّ َ فَاتَّبُِعوِن ُيْبِبُْكُم ا َّ ُ َغُفوٌر رَِحيٌم قُْل إِْن ُكنُْتْم ُتِبُّوَن ا َّ قُْل  )٣١( َوَيْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوا
َ َوالرَُّسول َّ ِطيُعوا ا

َ
 .)٣٢، ٣١: سورة آل عمران( ﴾أ

نُْفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ  ﴿: وقوله تعاىل -
َ
َ َيُِدوا ِف أ َ يُْؤِمُنوَن َحتَّ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمَّ  َ َوَرّبَِك  ا قََضيَْت فَ

 .)٦٥: النساءسورة (﴾ َويَُسّلُِموا تَْسلِيًما
َ  ﴿ :تعاىلوقوله  - َّ َطاَع ا

َ
 .)٨٠: النساءسورة ( ﴾ َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َفَقْد أ

ِلمٌ  ﴿ :وقوله تعاىل -
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ْن تُِصيَبُهْم فِتَْنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ
َ
ِيَن ُيَالُِفوَن َعْن أ  .)٦٣: النورسورة (﴾ فَلَْيْحَذرِ الَّ

ْن  ﴿ :وقوله تعاىل -
َ
ْمًرا أ
َ
ُ َورَُسوُلُ أ َّ َ ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََض ا ْمرِهِْم َوَمْن َيْعِص َوَما َكَن لُِمْؤِمٍن َو

َ
يَُكوَن لَُهُم اْلَِيَةُ ِمْن أ

ً ُمبِيًنا َ َ َورَُسوَلُ َفَقْد َضلَّ َض َّ  .)٣٦: األحزابسورة ( ﴾ ا
 .)٧: احلشرسورة (﴾ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَْتُهوا ﴿: وقوله تعاىل -
الكرمي غالبًا ما حيتاج إىل بيان جممله، وتقييد مطلقه، وختصيص عامه، وقد قامت السّنة القولية والفعلية القرآن  -٢

َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِْهمْ  ﴿: بتلك املهمة بأمر اهللا تعاىل القائل نَْزْلَا إَِلَْك اّلِْكَر ِلُبَّيِ
َ
مل  ، فلو)٤٤: النحلسورة (﴾ َوأ

السنُة ضروريًة الكتمال  ه، فكانتِ أحكامِ  فرائض القرآن، وال اتباعُ  تنفيذُ  الزمة االتباع، ما أمكنَ  نبوية حجةً ال السّنةُ  تكنِ 
 .وامتثاهلا إدراك األحكام الواردة يف القرآن، ومعرفتها

، وهلذا قال عن درجة القرآن يف االحتجاج وإفادة األحكام ةأن درجة السّنة النبوية غري متأخر  السابقة هذه اآلياتُ  ّينتْ بَـ فَـ 
َصلَّى (فَِإَذا اتـََّبَع النَّاُس َما ِيف اْلِكَتاِب َعِمُلوا ِبُكلِّ َما أََمَرُهُم النَِّيبُّ : "...يف فتح الباري) هـ٨٥٢: ت(ابن حجر العسقالين 

  ..."ِبهِ ) اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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  :عمل الصحابة: اً نيثا
م كانوا يرون السّنة النبويةميف حياة الصحابة الكرام  ردتْ وَ   القولية والفعلية واقُف عديدٌة، تدّل داللة واضحة على أ

م مل  أيضاً  للرجوع إليها؛ ملعرفة األحكام الشرعية، والعمل مبقتضاها، وتدلّ  مصدراً من مصادر التشريع، وضروريةً  على أ
  .يكونوا يفرِّقون بني حكم ورد يف القرآن الكرمي، وآخر ورد يف السنة النبوية

  
  :ومن هنا نسرد بعض هذه المواقف

يـَْلَبُس َخاَمتًا ِمْن َذَهٍب، ) صلى اهللا عليه وسلم(َكاَن َرُسوُل اِهللا : ،قَاَل )عنهما رضي اهللا(عن ابن عمر  :الموقف األول
  .،رواه البخاري يف صحيحهالأَْلَبُسُه أََبداً، فـََنَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهم: لَ فـََنَبَذُه، فـََقا

  
يِق :الموقف الثاني ًة جاءْت ِإَىل َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ َما َلِك ِيف ِكَتاِب اللَِّه : ، َتْسأَلُُه ِمريَاثـََها؟ فـََقالَ )رضي اهللا عنه(أّن َجدَّ

َشْيًئا، فَاْرِجِعي َحىتَّ َأْسَأَل النَّاَس، َفَسَأَل النَّاَس، ) َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َلِك ِيف ُسنَِّة َنِيبِّ اللَِّه تـََعاَىل َشْيٌء، َوَما َعِلْمُت 
َهْل : ُدَس، فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ َأْعطَاَها السُّ ) َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َحَضْرُت َرُسوَل اللَِّه ): رضي اهللا عنه(فـََقاَل اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة 

ُرَك؟ فـََقاَم ُحمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَة  ِمْثَل َما قَاَل اْلُمِغريَُة ْبُن ُشْعَبَة، فَأَنـَْفَذُه َهلَا، رواه أبو داود يف : ، فـََقالَ )رضي اهللا عنه(َمَعَك َغيـْ
  .سننه
  

َلمَّا بـََعَث ُمَعاًذا ِإَىل  )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )رضي اهللا عنه( عن أصحاب معاذ بن جبل :الموقف الثالث
: َقالَ  ،»فَِإْن ملَْ جتَِْد ِيف ِكَتاِب اللَّهِ «: قَالَ  ،أَْقِضي ِبِكَتاِب اللَّهِ : قَالَ  ،»َكْيَف تـَْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟«: اْلَيَمِن قَاَل َلهُ 
: َقالَ  ،»)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (فَِإْن ملَْ جتَِْد ِيف ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه «: قَالَ  ،)َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (ِة َرُسوِل اللَِّه أَْقِضي ِبُسنَّ 

احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َوفََّق : (وقَالَ  ،ِه ِيف َصْدرِيبَِيدِ  )َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه : قَالَ  ،الوَأْجَتِهُد ِبَرأِْيي َوَال 
  .، رواه اإلمام أمحد يف مسنده)ِلَما يـُْرِضي َرُسوَل اللَّهِ  )َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َرُسوَل َرُسوِل اللَِّه 

النبوية، واللجوء إليها ملعرفة األحكام فكّل هذه املواقف من ِقبل الصحابة ليدّل داللة جلّية على أن االستدالل بالسنة 
م، بل دعك عن هذا فإن احلديث األخري الذي تلّقاه األمة  الشرعية، كان أمرًا مستَقرًّا يف أذهان الصحابة واجتهادا

بعد من مصادر التشريع  ثانياً  قد أقرَّ معاذًا على جعله السّنة مصدراً ) صلى اهللا عليه وسلم(بالقبول فيه أن رسول اهللا 
  .الكرمي القرآن
  :المعقول: اً ثالث
ا لو ُجرِّدت من هذا املصدر األصلي  -١ تقضي العقول السليمة بضرورة السّنة النبوية يف الشريعة اإلسالمية؛ أل

القرآن، ة ألحكام ضروريالزوايا ال دُ دِّ الشارحة، وحتُ  املعاملَ  عُ ضَ النبوية تَ لسوء الفهم والتأويل السقيم؛ ألن السنة  تْ لتعّرضَ 
ه ه وكلماتُ معاين القرآن الكرمي للتحريف، وآياتُ  ضتْ عرَّ تَ لَ  دتْ عِ ، وأُبْ السّنةُ  وُتسدِّد العقل يف فهم داللة ألفاظه، فلو ُضيِّعتِ 

 .عن إفادة معانيها للتغري بالتقصري
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ن اهللا دينه وشريعته، رسول اهللا، ومعىن الرسول هو املبلِّغ ع) صلى اهللا عليه وسلم(ثبت بالدليل القاطع أن حممدًا  -٢
ومقتضى اإلميان بدين اهللا وشريعته هو لزوم طاعة رسوله واالنقياد حلكمه، وقبول ما يأيت به، وبدون ذلك ال يكون 

بلِّغ لِدينه واالنقيادُ  تعاىل هطاعتَ  نتصوَّرلإلميان باهللا معىن، فضًال عن أنه ال 
ُ
ُبنيِّ لشرعه امل

 .إىل حكمه مع خمالفة رسوله امل
لذلك كلِّه فإن العقل السليم يستلزم وجود السنة النبوية لبيان القرآن؛ وإّال فإن توجيه مفهومه ومنطوقه يكون خاضعاً 

  .والبيئات الضّيقة ،واآلراء املتفاوتة احملكومة باألغراض اخلاصة ،لألهواء
  
  
  
  
  

  :خالصة الدرس
  

 
  وجتعل سنته شرعًا يـُتَّبع، )صلى اهللا عليه وسلم(آيات عديدة من القرآن الكرمي ترفع من شأن الرسول هناك ،

ُر من خمالفة ما صدر عنه  .أّميا حتذير من تشريعات وحدود واحكام ومصدراً يُعَتمد، وُحتذِّ
  هناك مواقف عديدة من الصحابة الذين هم األُمناء على نقل هذه الشريعة إىل كل األقوام واألمم، تقتضي

م يرون السنة مصدراً م  .ستقًال بعد القرآن الكرميعلى أ
  العقول السليمة اجملّردة عن األهواء واألغراض َحتكم بضرورة وجود السّنة النبوية ِلَفْهم آيات األحكام الواردة

  .الكرمي، وامتثاهلا وتطبيقها، وللحيلولة عن التالعب مبعاين آياته  يف القرآن
  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  
  .من القرآن الكرمي حجية السنة النبويةأذكر األدلة الكافية على : ١س
  عقًال أن السنة من مصادر التشريع يف اإلسالم؟ تُ ثبِ كيف تُ : ٢س
  ). ه وسلمصلى اهللا علي(لتمّسك بسنة الرسول ن على شدة حرص الصحابة على ا اثنني يدالّ ْني فَ مبوقِ  هاتِ : ٣س
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  الثامنالدرس 

  )صلى اهللا عليه وسلم(أفعال النبي 

  

  )صلى اهللا عليه وسلم(النبي  أقسام أفعال
ا للتشريع، أو عدم التشريع إىل األقسام اآلتية) صلى اهللا عليه وسلم(النيب  قسم أفعالُ تُ    :بالنظر إىل كو

  أفعال تكون للتبليغ والتشريع العام: القسم األول
على أّن غالبها جاءت للتشريع العام، التبليغ والتشريع العام، فاستقراء السنة يدل ) صلى اهللا عليه وسلم(األصل يف أفعاله 

  :وهذه األفعال تشمل الصور اآلتية
، فإن كان املبَـنيَّ واجباً  -١ أفعال واردة بيانًا جململ يف القرآن، أو تقييداً ملطلق، أو ختصيصًا لعام، فحكمه حكم املبَـنيَّ

  .فهو واجب، وإن كان املبَـنيَّ مندوباً فهو مندوب
ةَ ﴿:بيانًا جململ قوله تعاىل) صلى اهللا عليه وسلم(الة الواجبة اليت فعلها النيب أفعال الص: مثال الواجب َ قِيُمواالصَّ

َ
 و﴾أ

  .)٤٣: البقرةسورة (
ُِذواِمْن َمَقاِم  ﴿ :خلف املقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً لقوله تعاىل) صلى اهللا عليه وسلم(صالته : مثال املندوب َواتَّ

  .،فالبيان يكون تابعاً للمبَـنيَّ يف الوجوب والندب واإلباحة)١٢٥: البقرةسورة ( ﴾ ُمَصلًّ إِبَْراهِيَم 
أمته يف الفعل مثله  أفعال واردة ابتداء دون بيان الشيء، وعرفت صفتها الشرعية من وجوب، وندب، وإباحة فإنّ  -٢

َ َشِديُد الْعَِقاِب  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكمْ ﴿ :تعاىللقوله  َّ َ إِنَّ ا َّ سورة (﴾)٧(َعنُْه فَانَْتُهوا َواتَُّقوا ا
َ ﴿ :وقوله،)٧: الحشر َّ َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر ا َّ ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو ا

ُ
ِ أ َّ َكثًِيا لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل ا

  .)٢١: األحزابسورة ( ﴾)٢١(
أفعال واردة ابتداء دون بيان الشيء ومل تعرف صفتها الشرعية، وظهرت فيها صفة القربة، بأن كانت مما يتقرب به  -٣

  .صالة ركعتني من غري مواظبة عليها،: إىل اهللا عز وجل، فحكمها الندب، مثل
صفة القربة، فحكمها اإلباحة على أفعال واردة ابتداء دون بيان الشيء ومل تعرف صفتها الشرعية، ومل تظهر فيها  -٤

  .البيع واملزارعة: الراجح عند العلماء، مثل
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  :أفعال ال تكون للتشريع، ولهذا القسم صور: القسم الثاني
تصرف األعضاء وحركات اجلسد، فال : األفعال اليت هي من هواجس النفس، واحلركات البشرية، مثل: الصورة األولى

  .ي عن خمالفةيتعلق بذلك أمر باتباع وال 
قيامه، وقعوده، ونومه، : مبقتضى بشريته، مثل) صلى اهللا عليه وسلم(أن يكون فعله جبلياً، وصادرًا عنه : الصورة الثانية

  .وأكله، وشربه، ومساومته يف البيع والشراء

اختلفوا يف كون االقتداء فيها، ولكنهم )صلى اهللا عليه وسلم(اتفق العلماء على أّن هذه الصورة ال جيب االقتداء بالنيب 
  :فيها مندوباً، أو مباحاً على قولني)صلى اهللا عليه وسلم(بالنيب 

  ).صلى اهللا عليه وسلم(يباح االقتداء فيها بالنيب  :القول األول
  . فيها) صلى اهللا عليه وسلم(يندب االقتداء بالنيب  :القول الثاني

اين : فسـئل مل فعلـت؟ فقـال فحـاد عنـه ِمبَكان َفَمرّ  سفر يف) رضي اهللا عنه(ُعمرَ  ابن ُكّناَمعَ :(قال)هـ١٠٤: ت(جماهد  عن
                   اخرجه االمام امحد يف مسنده باسناد صحيح )علتفف ،هذا فعل) وسلم هصلي اهللا علي(رايت رسول هللا 

صلي اهللا (فدخل رسول اهللا ) وسلمصلي اهللا عليه (كنت غالمًا امشي مع رسول اهللا :(قال) رضي اهللا عنه(عن انس 
يتبتع الدباء ) صلي اهللا عليه وسلم(علي غالم له خياط فاتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول اهللا) عليه وسلم

ال ازال احب الدباء بعدما رايت : مله، قال انسعفاقبل الغالم علي : ، قالهعه بني يديقال فلما رايت ذلك جعلت أمج
  .أخرجه البخاري)  صنع ماصنع) ليه وسلمصلي اهللا ع(رسول اهللا 

ا مندوبة يف حقنا، إذا أرشدنا إليها الرسول  هْيَأةلكن  صفة : بقوله، مثل) صلى اهللا عليه وسلم(هذه األفعال وكيفيا
  .شربه، وطريقة أكله، كاألكل باليمني

الوتر، وصوم صالة و ، صالة الضحى: ه وألمته، مثلوليس عامًا ل) صلى اهللا عليه وسلم(فعله اخلاص به : الصورة الثالثة
  .الوصال، واجلمع بني أكثر من أربع زوجات

ال جيب  ال بصفة الرسالة، وهذه الصورة ــتصرفه بالنبوة ــ تصرف بصفة النبوة،) صلى اهللا عليه وسلم(ومعىن ذلك أنّه 
  فيها اتفاقاً، فاذا مل جيب، فهل يندب، أو يباح، أو حيرم، أو يكره؟ ) صلى اهللا عليه وسلم(االقتداء برسول اهللا 

ذا النوع من أفعاله يتغري تبعاً ملاهية الفعل اخلاص به  ، فبعضها ال جيوز االقتداء )صلى اهللا عليه وسلم(إّن حكم االقتداء 
  .أكثر من أربع زوجات يف وقت واحدإباحة اجلمع بني : به،مثل

  .كراهة الوصال على األمة عند بعض العلماء:وبعضها مكروه يف حقنا،مثل
  .الوترصالة صالة الضحى، و : وبعضها مستحب يف حقنا، مثل

 وناالصوليُّ الذي هو من األمور الدنيوية اخلاضعة للتجربة، واليت مساها ) صلى اهللا عليه وسلم(فعله : الصورة الرابعة
  .باإلرشاد، ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بشؤون الزراعة
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  الصادر للتشريع لكنه ليس تشريعاً عاماً لكل األمة) صلى اهللا عليه وسلم(فعله : القسم الثالث
  :الصادر للتشريع لكنه ليس تشريعاً عاماً لكل األمة، وهلذا القسم صور) صلى اهللا عليه وسلم(فعله 

تعبئة : الفعل الصادر عنه قاصداً فيه مصلحة جزئية يومئذ، وليس من األمور الالزمة لألُمة من بعده، مثل :الصورة األولى
  .اجليوش

  .بصفته قاضياً، وليس بصفته مشرعاً عاماً ) صلى اهللا عليه وسلم(الفعل الصادر عنه   :الصورة الثانية
بل على القضاة فقط، فهي  ،على مجيع األمة) يه وسلمصلى اهللا عل(هذه الصورة ال جيب فيها اإلقتداء برسول اهللا  

  .تشريع هلم دون األمة
ومن أمثلة ذلك جلد الزاين، والقاذف، وإقامة احلدود، والقصاص، فال جيوز ألحد غري القاضي أن جيلد، أو يقيم أّي حد 

  .من حدود اهللا تعاىل املوكلة إىل القاضي

بصفته إماماً، وليس بصفته مشرعاً عاماً، وحكم هذا النوع أنّه ال جيوز ألحد ) صلى اهللا عليه وسلم(فعله  :الصورة الثالثة
واملسؤولني، وبعثه  ،فيها، ومن أمثلة ذلك توليته للقضاة) صلى اهللا عليه وسلم(سوى اإلمام أن يقتدي برسول اهللا 

ا   .  للجيوش، وصرفه أموال بيت املال جلها
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  :الدرسخالصة 

 
  صلى اهللا عليه وسلم(أقسام أفعال النبي:( 

التبليغ والتشريع العام، وهذه األفعال ) صلى اهللا عليه وسلم(األصل يف أفعاله : أفعال تكون للتبليغ والتشريع العام: القسم األول
  :تشمل الصور اآلتية

، فإن كان املبَـنيَّ واجباً فهو واجب، أفعال واردة بيانًا جململ يف القرآن، أو تقييداً ملطلق، أو ختصيصاً  - ١ لعام، فحكمه حكم املبَـنيَّ
 .وإن كان املبَـنيَّ مندوباً فهو مندوب

، فإن كان املبَـنيَّ واجباً فهو واجب - ٢ ، أفعال واردة بيانًا جململ يف القرآن، أو تقييداً ملطلق، أو ختصيصاً لعام، فحكمه حكم املبَـنيَّ
 .مندوبوإن كان املبَـنيَّ مندوباً فهو 

أفعال واردة ابتداء دون بيان الشيء ومل تعرف صفتها الشرعية فإن ظهرت فيها صفة القربة، بأن كانت مما يتقرب به إىل اهللا عز  - ٣
 .وجل، فحكمها الندب، وإن مل تظهر فيها صفة القربة، فحكمها اإلباحة على الراجح عند العلماء

  :قسم صورأفعال ال تكون للتشريع، وهلذا ال: القسم الثاين
ي عن خمالفة: الصورة األوىل   .األفعال اليت هي من هواجس النفس، واحلركات البشرية، فال يتعلق بذلك أمر باتباع وال 
فيها، فيباح ) صلى اهللا عليه وسلم(أن يكون فعله جبلياً، اتفق العلماء على أّن هذه الصورة ال جيب االقتداء بالنيب : الصورة الثانية

ا مندوبة يف حقنا،  لكن هْيَأة. ندب االقتداء عند آخرينعند بعض، ي) صلى اهللا عليه وسلم(ا بالنيب االقتداء فيه هذه األفعال وكيفيا
  .بقوله) صلى اهللا عليه وسلم(إذا أرشدنا إليها الرسول 

صلى اهللا (ملاهية الفعل اخلاص به وليس عامًا له وألمته، وحكمه يتغري تبعًا ) صلى اهللا عليه وسلم(فعله اخلاص به : الصورة الثالثة
  .، فبعضه ال جيوز االقتداء به، وبعضه مكروه يف حقنا، وبعضه مستحب يف حقنا)عليه وسلم

  .الذي هو من األمور الدنيوية اخلاضعة للتجربة) صلى اهللا عليه وسلم(فعله : الصورة الرابعة
  :ه ليس تشريعاً عاماً لكل األمةالصادر للتشريع لكن) صلى اهللا عليه وسلم(فعله :القسم الثالث

  :الصادر للتشريع لكنه ليس تشريعاً عاماً لكل األمة، هلذا القسم صور) صلى اهللا عليه وسلم(فعله 
  .الفعل الصادر عنه قاصداً فيه مصلحة جزئية يومئذ: الصورة األوىل
جيب اال يقتدى هذه الصورة .س بصفته مشرعًا عاماً بصفته قاضياً، ولي) صلى اهللا عليه وسلم(الفعل الصادر عنه  : الصورة الثانية

  .على مجيع األمة بل على القضاة فقط) صلى اهللا عليه وسلم(برسول اهللا   فيها 
بصفته إماماً، وحكم هذا النوع أنّه ال جيوز ألحد سوى اإلمام أن يقتدي برسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم(فعله : الصورة الثالثة

  .فيها) وسلمصلى اهللا عليه (
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  التطبيقات
  :يف األحاديث اآلتية )صلى اهللا عليه وسلم(عنيِّ فيما يأيت نوع فعل النيب : ١س
  .أخرجه البخاري) صلوا كما رأيتموين أصلي): (صلى اهللا عليه وسلم(قوله  - ١

  :اجلواب
املبّينة جململ ما جاء يف القرآن من وجوب الصالة، واجب، ألنّه من األفعال ) صلى اهللا عليه وسلم(االقتداء بكيفية صالة الرسول 
، وصالته    .من األفعال الصادرة عنه للتشريع العام) صلى اهللا عليه وسلم(واملبنيِّ تابع للمبنيَّ

اين : انك تواصل فقال: ي عن الوصال، فقيل له) صلي اهللا عليه وسلم(ان النيب: (عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما -٢ 
  .متفق عليه) ىهْيأتكم اين أطعم و اسقلست ك
  :اجلواب

لنهيه املسلمني عن الوصال، فال جيب على األمة االقتداء به يف هذا  ؛)صلى اهللا عليه وسلم(صوم الوصال فعل خاص بالنّيب 
  .الفعل، بل حيرم عليهم أو يكره

  :يف األفعال اآلتية) صلى اهللا عليه وسلم(بنيِّ حكم االقتداء بالنيب : ٢س
  .أداؤه ملناسك احلج - ١

  :الجواب
، وألنّه بيان جململ ما جاء يف )صلى اهللا عليه وسلم(ألنه من التشريع العام الذي هو األصل يف أفعال النيبِّ  جيب االقتداء به؛

  .القرآن الكرمي من األمر بأداء احلج، واملبنيِّ تابع للمبنيَّ 
  .إقامة احلدود، والقصاص - ٢

  :اجلواب
  .فعل ذلك بصفته قاضياً ) صلى اهللا عليه وسلم(اّال للقضاة، ألنَّ النيب ) صلى اهللا عليه وسلم(االقتداء برسول اهللا  ال جيوز فيها

  .للقضاة واملسؤولني) صلى اهللا عليه وسلم(تولية النيب  - ٣
  : اجلواب

  .لك بصفته إماماً فيها، ألنّه فعل ذ) صلى اهللا عليه وسلم(ال جيوز ألحد سوى اإلمام أن يقتدي برسول اهللا 
  .التشريع العام) صلى اهللا عليه وسلم(على أنَّ األصل يف أفعاله  لْ دِ استَ : ٣س

  : اجلواب
َ ﴿ :آيات عدة جاءت يف القرآن الكرمي، كقوله تعاىل َّ َ إِنَّ ا َّ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانْتَُهوا َواتَُّقوا ا

  ،)٧:الحشرسورة ( ﴾)٧(َشِديُد الْعَِقاِب 
َ َكثِيً  لََقدْ  ﴿ :وقوله َّ َ َواْلَوَْم اْلِخَر َوَذَكَر ا َّ ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو ا

ُ
ِ أ َّ : األحزابسورة (﴾ )٢١(ا َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل ا

.وأفعاله يدل على ذلك) وسلمصلى اهللا عليه (كما أنَّ استقراء أقوال النيب ، )٢١  
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  أسئلة نموذجية
  .تشريعاً  اليت ال تعدّ ) صلى اهللا عليه وسلم(اذكر صور أفعال النيب / ١س
  .يف حقنا) صلى اهللا عليه وسلم(بنيِّ حكم األفعال اخلاصة بالنيب / ٢س
  :اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يأيت/ ٣س
  ):صلى اهللا عليه وسلم(األصل يف أفعاله  -أ
  .   عدم التشريع - ٣.   التشريع اخلاص - ٢.     التشريع العام -١
  :بوصف اإلمامة) صلى اهللا عليه وسلم(تصرفه  -ب
  . جيوز لكل واحد أن يقوم به -١
  . ال جيوز القيام به إالّ بإذن اإلمام -٢
  ).صلى اهللا عليه وسلم(تشريع خاص بالرسول  -٣
  :اجلِبلّية) صلى اهللا عليه وسلم(تصرفاته  -ج
  .   حيرم على األمة االقتداء به -١
  . ب على األمة االقتداء بهجي -٢
  .االقتداء بهعدم جيب على األمة  -٣
  :بصفته قاضياً ) صلى اهللا عليه وسلم(الفعل الصادر عن النيب   -د
  .جيب على األمة مجيعاً االقتداء به -١
  .  ال جيوز ألحد االقتداء به -٢
  .فقط االقتداء به جيب على القضاة -٣
  :مثل ملا يأيت/ ٤س
  .ال جيوز لنا االقتداء به) صلى اهللا عليه وسلم(فعل خاص بالنيب  -١
  .ومندوب لنا) صلى اهللا عليه وسلم(فعل واجب على النيب  -٢
  .بصفة القضاء) صلى اهللا عليه وسلم(تصرفه  -٣
  .بصفة اإلمامة) صلى اهللا عليه وسلم(تصرفه  -٤
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  التاسعالدرس 

  تعريف اإلجماع وضوابطه

  :تعريف اإلجماع: أوالً 
  .العزم واالتفاق: اإلجماع لغة

أخرجه الرتمذي، )ال صيام ملن مل جيمع الصيام قبل الفجر): (صلى اهللا عليه وسلم(وقد جاء مبعىن العزم يف قول الرسول 
َكَءُكْم ﴿: وجاء باملعنيني يف قوله تعاىل ْمَرُكْم َوُشَ

َ
ْجُِعوا أ

َ
تصور واإلمجاع مبعىن االتفاق ال يُ  ،)٧١: سورة يونس( ﴾فَأ

  .حصوله إالّ من أكثر من واحد، خبالف العزم فإنّه يصح من الواحد
  .بعد وفاته يف عصر من العصور على حكم شرعي) صّلى اهللا عليه وسّلم(اتفاق اجملتهدين من أمة حممد : واصطالحاً 

  :ضوابط اإلجماع: ثانياً 
  :تعريف اإلمجاع يتبني لنا جمموعة من الضوابط اليت جيب توافرها يف اإلمجاع الشرعي، وهيمن خالل النظر يف 

 مكة واملدينة، وال إمجاع ْني مَ رَ االتفاق، فال بد من موافقة مجيع اجملتهدين، فال يكفي إمجاع أهل املدينة، أو إمجاع احلَ -١
  .طائفة معّينة

به، كالعامي الذي ال علم له باألمور  عتدّ تهدين، فاتفاق غري اجملتهدين ال يُ فاملعترب يف اإلمجاع اتفاق اجمل: اجملتهدون-٢
  .الشرعية، وإن كان عاملاً بفن، أو علم آخر كالطب واهلندسة مثالً 

جِمعون من أمة حممد -٣
ُ
، فال يعترب إمجاع غريهم، ألّن األدلة اليت دلت على حجية )صّلى اهللا عليه وسّلم(أن يكون امل

جمعني جيب أن يكونوا من األمة االسالمية، وألّن موضوع اإلمجاع أمور شرعية تقوم على العقيدة، اإلمجاع أف
ُ
ادت أّن امل

ا وتتفرع عنها   .  أو تتصل 
جِمعني )صّلى اهللا عليه وسّلم(اتفاق اجملتهدين بعد وفاة النيب -٤

ُ
، فال عربة باإلمجاع يف عصره، ألنّه إذا وافق الرسول امل

  .، وإن خالفهم فال عربة مبا أمجعوا عليه)صّلى اهللا عليه وسّلم(وله فاحلجة يف ق
اتفاق اجملتهدين يف عصر من العصور، ليس املراد مجيع جمتهدي األمة يف مجيع العصور إىل يوم القيامة، بل اجملتهدون -٥

اجملتهدين الذين أي موت  ــ يف عصر معني، كعصر الصحابة، أو التابعني، وقد اختلف العلماء يف اشرتاط انقراض العصر
م اإلمجاع ــ فذهب اجلمهور إىل عدم االشرتاط، فاذا انعقد اإلمجاع فال يضر رجوع بعض اجملتهدين عن رأيه، وال  حصل 

مجاع إذ صر لتحقق اإلإىل اشرتاط انقراض الع االصولّينيظهور جمتهد آخر مل يكن وقت اإلمجاع جمتهداً، وذهب بعض 
  .عن رأيهرمبا يرجع بعضهم 
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حل البيع، أّما االتفاق على األحكام : االتفاق على حكم شرعي، فاإلمجاع املعترب هو ماكان على حكم شرعي مثل-٦
تدبري أمور الرعية، وغريها مما : حدوث العامل، أو الدنيوية مثل: كون الفاء للتعقيب، أو القضايا العقلية مثل: اللغوية مثل

  .حيث هم مكلفون، فال يُعدُّ اإلمجاع الشرعي املقصودال يتعلق بأفعال املكلفني من 
  

  :األمثلة
  .اإلمجاع على حجب ابن االبن باالبن يف املرياث، وعلى تقدمي الدَّين على الوصية يف تركة امليت -١
  .اإلمجاع على أّن الواجب يف الغسل واملسح يف الوضوء مرة واحدة -٢
  .حمهلاإلمجاع على حرمة شحم اخلنزير ك -٣

  

  خالصة الدرس

 
 بعد وفاته يف عصر من العصور على حكم ) صّلى اهللا عليه وسّلم(اتفاق اجملتهدين من أمة حممد : اإلمجاع هو

 .شرعي
 يتبّني من التعريف أنه: 
 .ال عربة باتفاق بعض األمة  -
 .ال عربة باتفاق غري اجملتهدين  -
 ).عليه وسّلم صّلى اهللا(ال عربة باتفاق اجملتهدين من غري أمة النيب حممد   -
 ).صّلى اهللا عليه وسّلم(ال عربة باإلمجاع يف عصره  -
 ).صّلى اهللا عليه وسّلم(ال عربة باإلمجاع يف عصره  -
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  العاشرالدرس 

  أنواع اإلجماع وحجيته

  

  :يتنوع اإلمجاع بالنظر إىل كونه صرحياً، أو غري صريح إىل نوعني
على قول، أو فعل بشكل صريح، بأن ُيَصرِّح كل منهم هذا القول، أو اإلمجاع الصريح، وهو أن يتفق اجملتهدون  -١

  .الفعل دون أن خيالف يف ذلك واحد منهم
  .أن يعلن بعض اجملتهدين رأياً يف مسألة، ويسكت بقية أهل عصره من اجملتهدين: اإلمجاع السكويت، وهو -٢
  

  :حجية اإلجماع
 هري الفقهاء، ودليل من أدلة الشريعة اإلسالمية، وخالف يف ذلكوهو حجة باتفاق مجا:حجية اإلجماع الصريح: أوالً 

  .، وبعض الشيعة واخلوارج، ذهبوا إىل أّن اإلمجاع ليس حبجة أصال)هـ٢٥٢: ت( النظَّام أبو إسحاق
  :بأدلة من الكتاب، والسنة، واملعقول فيما يأيت أبرزها الصريح وقد اسُتِدّل حلجية اإلمجاع

  :من الكتاب الكريم - ١
ها وجوب احرتام اتفاق املسلمني، واملنع من خمالفتهم، كما تدل على كلُّ   كثرية تفيد يف القرآن الكرمي آياتٌ  تْ لقد ورد

  .صالحهم، وتقواهم بطريق حييل اجتماعهم على ضالل، أو خطأ
  :ومن هذه اآليات الكرمية

َ  ﴿ :قوله تعاىل ِ َما تََولَّ َونُْصلِهِ َجَهنََّم  َوَمْن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما تَبَيَّ َلُ الُْهَدى َويَتَّبِْع َغْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمنَِي نَُوّلِ
 ً .)١١٥:النساءسورة ( ﴾ وََساَءْت َمِصيا  

ذه اآلية الكرمية   :وجه االستدالل 
االتباع، وغريه هو الباطل الواجب تركه،  الواجبَ  إّن اهللا تعاىل توّعد على خمالفة سبيل املؤمنني، فيكون سبيلهم هو احلقَّ 

وما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم حقاً، فيكون هو احلق قطعاً، فيكون هو الواجب االتباع حتماً، وليس معىن اإلمجاع 
  .كما نيه اليه امامنا الشافعي رضي اهللا عنه يف الرسالة  إالّ هذا

ْخرَِجْت  ﴿ :قوله تعاىلو 
ُ
ٍة أ مَّ
ُ
ِ  ُكنُْتْم َخْيَ أ َّ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا

ْ
آل سورة (﴾ لِلنَّاِس تَأ

  .)١١٠:عمران
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  :وجه االستدالل بهذه اآلية
إّن اخلريية توجب احلقّية فيما اجتمعوا عليه، ألنّه لو مل يكن حقا لكان ضالال، وال شك أّن األّمة الضالة ال تكون خري 
وا عن الشيء يكون ذلك الشيء منكرا، فيكون  األمم، فإذا اجتمعوا على األمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفاً، وإذا 

  .كما نيه اليه امامنا الشافعي رضي اهللا عنه يف الرسالة  إمجاعهم حجة لذلك

  :من السنة المطهرة - ٢
تدل مبجموعها على عصمة هذه األمة من اخلطأ )صلى اهللا عليه وسلم( عن النيب  تْ ثبت وآثارٌ  عدةٌ  احاديثٌ هنالك 

، ابن ماجة أخرجه) ِإنَّ أُمَِّيت ال َجتَْتِمُع َعَلى َضالَلةٍ : (والزلل، واستحالة اجتماعها على غري احلق، من هذه األحاديث
من خالف ): (صلى اهللا عليه وسلم(ائي، وقوله أخرجه النس) فإّن يد اهللا على اجلماعة): (صلى اهللا عليه وسلم(وقوله 

ا أخرجه) عليكم بالسواد األعظم): (صلى اهللا عليه وسلم(أخرجه أمحد، وقوله ) اجلماعة قدر شرب فقد مات ميتة جاهلية
  .أمحد، وغري ذلك من األحاديث الشريفة

  :من العقل - ٣
ألّن خالف ذلك قول باهلوى،  ؛إذا قام عليه الدليلمن املتفق عليه أّن اجملتهد يف اإلسالم ال يذهب إىل قول إال 

ا، فإذا كان هذا حال اجملتهد فاجتماع  واالجتهاد غريالقول باهلوى، إذ إن لالجتهاد قيودا وشروطا كثرية معروفة يف با
ذه اخلاصية، وعلى ذلك يكون معناه اتفاق اجملتهدين على ثبوت الدليل   .اجملتهدين أوىل 

  :يف حجيةاإلمجاع السكويت على ثالثة أقوال ليُّونصو االاختلف : جماع السكوتيحجية اإل: ثانياً 
إنّه ليس حجة مطلقا، وال يعترب من أنواع اإلمجاع الذي هو أحد مصادر الشريعة اإلسالمية، وإىل هذا ذهب  -١

، وبعض املعتزلة، )هـ٤٠٣ :ت(من احلنفية، وأبو بكر الباقالين ) هـ٢٢١: ت(الشافعي يف قوله اجلديد، وعيسى ابن أبان 
  ).هـ٢٧٠: ت(وداود الظاهري 

إنّه يعترب إمجاعا قطعيا، ولكنه يف مرتبة ثانية بعد اإلمجاع الصريح، فال يكفر جاحده، خبالف اإلمجاع الصريح، فإنه  -٢
  ).هـ٢٥١: ت(يكفر جاحده ، وإىل هذا ذهب مجهور احلنفية وبعض الشافعية، وهو مذهب أمحد بن حنبل 

: ت(ه إمجاع ولكنه ليس قطعيا، إّمنا هو دليل ظين كسائر األدلة الظنية األخرى، وهو مذهب أيب احلسن الكرخي إنّ -٣
  .من الشافعية) هـ٦٣١: ت(ي)÷óàb†(الـ من احلنفية، و ) هـ٣٤٠
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  :أدلة نفاة االحتجاج باإلجماع السكوتي
مسألة مال فضل : عدة،منها يف مسائل) عنهمرضي اهللا (شاور الصحابة ) رضي اهللا عنه(إّن عمر بن اخلطاب  -١

ساكتا ) رضي اهللا عنه(إسقاط املرأة جنينها هيبة منه، فأشاروا عليه كل مبا رآه، وكان علي : عنده ماذا يفعل به، ومنها
هذا  حىت سأله عن رأيه فأفتاه، وذكر له األدلة مبا خيالف رأي الفقهاء اآلخرين، ، فمال عمر إىل رأيه وسار عليه، فإنّ 

رضي اهللا (سكت أول األمر، ومل يكن سكوته رضا مبا أشار به الصحابة على عمر ) رضي اهللا عنه(يدل على أنَّ عليا 
  .، بدليل أنّه أفتاه بعد ذلك خبالف ما أشاروا به عليه، فكيف ميكن مع هذا اعتبار السكوت دليال على املوافقة)عنه
والنظر، وغري ذلك من األسباب املانعة إلظهار الرأي فال يصح أن يعترب  سكوت العلماء قد يكون للرتوي، والتأمل، -٢

  .السكوت مع ذلك كله رضا، وموافقة، فال ينسب لساكت قول

  :أدلة المحتجين باإلجماع السكوتي ومناقشتهم ألدلة النافين له
الكبار الفتوى ويسلم سائرهم، اشرتاط التكلم، أو العمل من كل اجملتهدين متعسر غري معتاد، واملعتاد أن يتوىل  -١

م تسليما على حسب العادة، فال حيتاج مع هذه العادة إىل دليل، بل العكس هو الذي حيتاج إىل دليل   .فكان سكو
ال ميكن اعتبار السكوت إال موافقة، ألّن احلكم إذا كان خمالفا لرأي هذا الساكت كان السكوت عليه حراما،  -٢

ة أخص ال يُتهمون بذلك، إذ لو حصل منهم ذلك لزالْت عدالُتهم، وسقط اعتبارهم من زمرة واجملتهدون والصحابة بصور 
  .أهل اإلمجاع، وعندها العربة ملخالفتهم املوهومة

الذي احتج به املخالفون ــ كما تقدم ــ حممول على أّن ما ) رضي اهللا عنه(جياب عن أدلة املنكرين بأّن سكوت علي 
ل الفائض عنده، وعدم الغرم عليه يف مسألة اإلسقاط كان حسنا، إال أّن تعجيل أداء الصدقة، أفتوا به من إمساك املا

  .والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال رعاية حلسن الثناء، والعدل كان أحسن، فلم يكن سكوته إال رضاً 
بأّن سكوته كان متحققا فعال، وعلي  ، فال نسلم)رضي اهللا عنه(إذا سلمنا بأّن ما أفتوا به كان خطأ صرحيا يف رأي علي

، فلم يكن هذا السكوت هو )رضي اهللا عنه(مل يسكت مطلقا، بل سكت ألنّه توقع أن يسأله عمر ) رضي اهللا عنه(
السكوت املتكلم فيه، ألّن السكوت املتكلم فيه إّمنا هو السكوت بعد العلم، ومضي مدة التأمل، فلم يكن فيه حجة 

  .هلم
وا به من أّن هذا السكوت قد يكون للرتوي ال للموافقة، فإنّه مردود، ألّن من شروط اإلمجاع السكويت وأّما ما استدل

  .مضيَّ مدة الرتوي والتأمل، ولذلك ال يبقى هلذه الشبهة من وجه
عقيدا، وقد اختُلف يف مدة الرتوي، فقيل ثالثة أيام، وقيل جملس العلم، واألصح أّن ذلك خيتلف باختالف نوع املسألة ت

  .وسهولة، وحال اجملتهد استعدادا وفتورا، فال يقطع يف مدته بزمن معني
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  :خالصة الدرس

 
 يتنوع اإلمجاع بالنظر إىل كونه صرحياً، أو غري صريح إىل نوعني: 
 اإلمجاع الصريح، وهو أن يتفق اجملتهدون على قول، أو فعل بشكل صريح، بأن يروى عن كل : النوع األول

  .القول، أو الفعل دون أن خيالف يف ذلك واحد منهممنهم هذا 
أن يعلن بعض اجملتهدين رأيًا يف مسألة، ويسكت بقية أهل عصره من : اإلمجاع السكويت، وهو: النوع الثاين

  .اجملتهدين
 وبعض ، من املعتزلة أبو إسحاق النظَّام إالّ  الف يف ذلكمل خيُ ، و صولينيحجة باتفاق مجاهري األ اإلمجاع الصريح

  .الشيعة واخلوارج
 أن يعلن بعض اجملتهدين رأيًا يف مسألة، ويسكت بقية أهل عصره من : اإلمجاع السكويت، وهو: النوع الثاين

 .اجملتهدين
 اختلف األصوليون يف حجية اإلمجاع السكويت على ثالثة أقوال: 

حد مصادر الشريعة اإلسالمية، وإىل إنّه ليس حجة مطلقا، وال يعترب من أنواع اإلمجاع الذي هو أ: القول األول
هذا ذهب الشافعي يف قوله اجلديد، وعيسى ابن أبان من احلنفية، وأبو بكر الباقالين، وبعض املعتزلة، وداود 

  .الظاهري
إنّه يعترب إمجاعا قطعيا، ولكنه يف مرتبة ثانية بعد اإلمجاع الصريح، فال يكفر جاحده، خبالف : القول الثاين
  .يح، فإنه يكفر جاحده، وإىل هذا ذهب مجهور احلنفية وبعض الشافعية، وهو مذهب أمحد بن حنبلاإلمجاع الصر 

إنّه إمجاع ولكنه ليس قطعيا، إّمنا هو دليل ظين كسائر األدلة الظنية األخرى، وهو مذهب أيب : القول الثالث
  .جحالثالث هو الرا اوهذ من الشافعية يÜaI†óàb÷Hواحلسن الكرخي من احلنفية، 
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  عشر الحاديالدرس 

  مستند اإلجماع وإمكانه

  :مستند اإلجماع: أوالً 
ال ) صلى اهللا عليه وسلم(يشرتط يف اإلمجاع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك اإلمجاع؛ فكما أّن النيب 

مستند ودليل قد يقول شيئاً، وال حيكم حبكم إال عن وحي، فكذلك علماء األمة جيب أن ال جيمعوا على حكم إال عن 
  .اعتمدوا عليه

ز اخلطأ، فالبد من مستند أمارة حيتمل عدم الوصول إىل احلق، مما يؤدي إىل جواوألنَّ عدم املستند من دليل، أو 
  .؛ سداً هلذا االحتماللإلمجاع

  :وسند اإلجماع ينقسم على قسمين بالنظر إلى االتفاق واالختالف

مجاع املبين على اتفق اجلمهور القائلون باإلمجاع على أن يكون مستند اإلمجاع دليًال من الكتاب والسنة، فمن اإل: األول
ّرَِمْت َعلَيُْكْم حُ  ﴿ :الكتاب اإلمجاع على حرمة نكاح اجلدات وبنات األوالد مهما نزلت درجتهن لقوله تعاىل

َهاتُُكْم َوبََناتُُكمْ  مَّ
ُ
األصول من : إذ اإلمجاع منعقد على أّن املراد باألمهات يف اآلية الكرمية. )٢٣: النساءسورة ( ﴾أ

.الفروع من النساء، فتشمل البنات الصلبيات، وبنات الولد وإن نزلن: اجلدات، وأّن املراد من البناتالنساء، فتشمل   
أعطى ) صلى اهللا عليه وسلم(ومن اإلمجاع املبين على السنةإمجاعهم على إعطاء اجلدة السدس يف املرياث، ألنَّ النيب 

.أخرجه الرتمذي وغريه. اجلدة السدس  
يف جواز انعقاد اإلمجاع عن اجتهاد، أوقياس، فاألكثرون على جوازه، وذهب بعضهم كداود  ونليُّ صو االاختلف  :ثانياً 

  .إىل عدم جوازه) هـ٣١٠: ت(الظاهري، وابن جرير الطربي 
والراجح هو اجلواز، فقد انعقد إمجاعات يف زمن الصحابة، وكان مستندها اجتهاداً، أو قياساً، فقد أمجعوا على مجع 

  . على حترمي حلمه قياساً ، وهو نوع من أنواع االجتهاد، وأمجعوا على حترمي شحم اخلنزير المصلحةن سندهم القرآن، وكا
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  :إمكان االجماع: ثانياً 
  .ذهب األكثرون إىل القول جبواز حصول اإلمجاع، وإمكان انعقاده عقًال، وذهب بعضهم إىل عدم جواز ذلك

  :انعقادهأدلة القول جبواز حصول اإلمجاع وإمكان 
وجوده وحصوله، فقد وجدنا األمة ُجمِمعة على أّن الصلوات مخس، وأّن صوم رمضان واجب، وكاإلمجاع  : الدليل األول

، وحترمي شحم اخلنزير، وحترمي بيع الطعام قبل القبض، وتوريث اجلدة السدس، وحترمي )رضي اهللا عنه(على خالفة أيب بكر 
  .وبني خالتها، وغري ذلكاجلمع بني املرأة وعمتها، وبينها 

القياس على حصول اإلمجاع يف األمور الدنيوية، فكما ال ميتنع اجتماعهم على األكل والشرب لتوافق  : الدليل الثاني
  .الدواعي، فكذلك على اتباع احلق، واتقاء النار

مـ ـالقياس على حصول االتفاق من األمم الباطلة، فكما حصل اتفاق اليهود  : الدليل الثالث على  ــ مع كثر
  .الباطل؛فكذلك يتصور اتفاق املسلمني على احلق

  . إن األصل هو اجلواز واإلمكان ، ويلزم من يدعي خالف ذلك أن يأيت بالدليل : الدليل الرابع

  :خالصة الدرس

  
 يشرتط لصحة اإلمجاع وانعقاده أن يستند إىل دليل. 
  حجارَّ لا وه رو همجلا لو قو  مستند اإلمجاع دليًال من الكتاباتفق القائلون حبجّية اإلمجاع على أن يكون. 

.والسنة، واختلفوا يف جواز انعقاده عن اجتهاد، أوقياس، فاألكثرون على جوازه، وذهب بعضهم إىل عدم جوازهأ
  ًذهب أكثر األصوليني إىل القول جبواز حصول اإلمجاع وإمكان انعقاده عقال.  
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  التطبيقات
  :يأيتعلل ما : ١س
  .انقراض العصر لتحقق اإلمجاعاالصولّيني بعض  طارت شإِ  -أ  

  .ألنّه رّمبا يرجع بعضهم عن رأيه، فال يتحقق اإلمجاع: اجلواب
  .ال يعد اتفاق غري املسلمني إمجاعاً  -ب

جمعني جيب أن يكونوا من األمة اإلسالمية، وأل: اجلواب
ُ
ّن ألّن األدلة اليت دلت على حجية اإلمجاع أفادت أّن امل

ا وتتفرع عنها   .موضوع اإلمجاع أمور شرعية تقوم على العقيدة، أو تتصل 
  ).صلى اهللا عليه وسلم(يف اإلمجاع أن يكون بعد وفاة النيب  الصولّينياشرتاط مجهور ا -ج

  :اجلواب
جِمعني فاحلجة يف )صّلى اهللا عليه وسّلم(ال عربة باإلمجاع يف عصره، ألنّه إذا وافق الرسول 

ُ
صّلى اهللا عليه (قوله امل

  .، وإن خالفهم فال عربة مبا أمجعوا عليه)وسّلم
  .اذكر ضوابط اإلمجاع: ٢س

  :اجلواب
  .التفاق، فال بد من موافقة مجيع اجملتهدينا -١
  .فاتفاق غري اجملتهدين ال يعتد به، كالعامي: اجملتهدون-٢
جِمعون من أّمة حممد -٣

ُ
  .فال يعترب إمجاع غريهم، )صّلى اهللا عليه وسّلم(أن يكون امل

  ). صّلى اهللا عليه وسّلم(اتفاق اجملتهدين بعد وفاة النيب -٤
  .اتفاق اجملتهدين يف عصر من العصور، فال يشرتط انقراض العصر عند اجلمهور-٥
  .االتفاق على حكم شرعي، أّما االتفاق على األحكام اللغوية، أو القضايا العقلية فال يُعدُّ اإلمجاع الشرعي-٦
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  :أسئلة نموذجية
  .لغة واصطالحاً  عرف اإلمجاع/ ١س
  .بنيِّ أنواع اإلمجاع/ ٢س
  :اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يأيت/ ٤س

  :اإلمجاع الصريح -أ     
  . ليس حبجة - ٣.                حجة ظنية -٢.                        حجة قطعية -١    
  :على أن يكون مستند اإلمجاعاتفق اجلمهور القائلون باإلمجاع  -ب

  .من املعقول -٣.   من االجتهاد والقياس -٢.            من الكتاب والسنة -١    
  :اإلمجاع السكويت -ج

  .خمتلف يف حجيته -٣.                 ليس حبجة -٢.     نيصوليّ االحجة باتفاق  -١    
  :لتحقيق اإلمجاع جيب اتفاق -د

  . العوام -٣.       اجملتهدين والعوام -٢.                     اجملتهدين -١    
  .يف حجية اإلمجاع السكويت االصولّينياذكر أقوال / ٥س
  .بنيِّ أدلة القائلني حبجية اإلمجاع السكويت/ ٦س
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  عشر الثانيالدرس 

  القيـاس

  

  :القياستعريف : أوالً 
ا به، ويطلق أيضا على مقارنة شيء رُ قدّ  :باملرت، أي رضَ األ قستُ  :بشيء آخر، فيقاليطلق على تقدير شيء : يف اللغة

  .ية كانت التسوية، أم معنويةسّ ، حِ الشْيأينبغريه، مث شاع استعمال القياس يف التسوية بني 
على حكمه يف احلكم، الشرتاكهما يف  د فيه نصٌّ رَ على حكمه مبا وَ  صٌّ فيه نَ  دْ رِ إحلاق ما مل يَ : الصولّينيصطالح اويف ا

  .علة ذلك احلكم
  

 :أركان القياس: ثانياً 
  :يتكّون القياس من أربعة أركان، وهي

  .ويسمى باملقيس عليه، وهو ماورد النص حبكمه: األصل: األول
  .وهو احلكم الشرعي الذي ورد به النص يف األصل ويراد تعديته للفرع: حكم األصل: الثاين
  .وهو مامل يرد نّص حبكمه، ويراد أن يكون له حكم األصل بطريق القياس: الفرع، ويسمى باملقيس: الثالث
رع احلكم فيه،وبناء على وجوده يف الفرع يراد تسويته هي الوصف املوجود يف األصل، والذي من أجله شُ : العلة: الرابع

  .باألصل يف هذا احلكم
  .نتيجة عملية القياس، أو مثرته، فليس هو من أركان القياسأّما احلكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو 

  
  :لقياسأمثلة ل

ذا احلكم يف قوله تعاىل البيع وقت النداء للصالة من يوم الجمعة - ١ ِيَن آَمُنوا ﴿ :منهي عنه، لورود النص  َها الَّ يُّ
َ
يَا أ

 َ ِ ةِ ِمْن يَوِْم اْلُُمَعةِ فَاْسَعْوا إ َ ِ َوَذُروا اْلَيَْع َذلُِكْم َخْيٌ لَُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعلَُموَن  إَِذا نُودَِي لِلصَّ َّ سورة (﴾)٩(ذِْكرِ ا
  )٩:الجمعة
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االستئجار، ، واحتمال تفويتها، وهذه العلة موجودة يف وعلة الحكم هو ما في البيع من تعويق للسعي إلى الصالة
  .  يف ذلك الوقت حكم األصل وهو التحريميف هذا الوقت؛فيثبت هلذه التصرفات  والرهن، أوعقد النكاح

من املؤمن اخو املؤ ): (صلى اهللا عليه وسلم(أصل ورد النص بتحرميه يف قول الرسول ابتياع اإلنسان على ابتياع أخيه -٢
لبخاري ومسلم، والعلة ما يف هذا أخرحه ا) رذي حىت هة اخيخطب ىلعبيع اخيه و الخيطب  ىفالحيل للمؤمن ان يبتاع عل

واستئجار اإلنسان على ، وإيذاء له، وما ينتج عنه من عداوة وبغضاء، اعتداء االنسان على حق غيرهالتصرف من 
  .حراماً واقعة مل يرد النص حبكمها، فتقاس على الواقعة األوىل الشرتاكهما يف علة احلكم، فتكون  استئجار أخيه

صلى اهللا عليه (، والنص هو قول الرسولحرمانه من الميراث: أصل ورد النص حبكمه، وهو قتل الوارث مورثه -٣
، اتخاذ القتل العمد العدوان وسيلة الستعجال الشيء قبل أوانهأخرجه الرتمذي، والعلة هي ) ال يرث القاتل): (وسلم

من املوصى  مُ رُ حْ يَ شرتاكهما يف علة احلكم فَـ مل يرد النص حبكمه فيقاس على الواقعة األوىل ال وِصيى له المُ وصَ وقتل المُ 
  .به
  

  :أركان القياس شروط: ثالثاً 
 :ألركان القياس شروطاً ال بد من حتققها حىت يكون القياس صحيحاً، نذكرها فيما يأيت يُّونصولاشرتط اال

  :شروط األصل: أوالً 
  .أو إمجاعيشرتط يف االصل أن ال يكون فرعاً ألصل آخر، أي أن يثبت حكمه بنّص، 

 :شروط حكم األصل: ثانياً 
أن يكون حكما شرعيا عمليا، ثبت بنص من الكتاب، أوالسنة، أّما إذا كان ثبوته باإلمجاع فقد قال بعض  -١
 .تصح تعدية احلكم اىل الفرع: اليصح القياس يف هذه احلالة، وقال آخرون: الصولّينيا

القياس يف أصول : علة يستطيع العقل إدراكها، وهلذا قال العلماءـ أن يكون معقول املعىن، بأن يكون مبنيا على ٢
  .أعداد الركعات: مثل العبادات

السَّفر، فهو علة : ـ أن يكون له علة ميكن حتققها يف الفرع، أّما إذا كانت العلة قاصرة على األصل امتنع القياس، مثل٣
  .لقصر الصالة للمسافر، وهذه العلة قاصرة التوجد يف غري األص

) السالمو عليه الصالة (اختصاص النيب: ـ أن اليكون حكم األصل ُخمتّصًا به، ألّن ذلك مينع القياس قطعاً، مثل٤
  .بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات
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 :شروط الفرع: ثالثاً 
ل أن ال اجتهاد يف معرض النص، فقو  الصولّينيـ أن يكون الفرع غري منصوص على حكمه، فمن املقرر عند ا١
يف أيّام ُأخر؛ قياس غري وقضاُؤها يف السفر واملرض  أداِئهاتقاس الصالُة على الصيام  يف جواز عدم وجوب :القائل

قعودا أو على اداِئها صحيح، ألّن الفرع منصوص على حكمه، وهو أّن الصالة تقصر وجتمع يف السفر، وترخص يف 
  .جنب حسب االستطاعة يف املرض

موجودة يف الفرع، فال جيوز القياس بالعلة القاصرة، بل البد من احتاد العلة يف األصل والفرع، ـ أن تكون علة األصل ٢
فقد وجدت يف األصل ــ الذي هوأكل مال اليتيم ــ، ويف الفرع ــ الذي هو إحراق مال اليتيم ) إتالف مال اليتيم(مثل علة 

  . ــ
  :شروط العلة: رابعاً 

  .تعريف العلة، والفرق بينها وبني احلكمةقبل ذكر شروط العلة ال بد من 
  . هي الوصف الظاهر املنضبط الذي ُبِين عليه احلكُم ورُِبَط به وجوداً وعدماً : تعريف العلة

  .املصلحة اليت َقصد الشارع حتقيقها بتشريعه احلكم: أّما احلكمة فهي
طها ال َتربُط والسبب يف ذلك أن احلكمة خلفائها أو عدم انضباوالشريعة مل تـَْرُبِط اُحلْكَم ِحبِْكمته وإمنا َتربُطُه بالعلة، 

ذه   . األحكام الشريعة 
 :وتشترط في العلة خمسة شروط وهي

الطعم؛ فإنّه وصف : أنّه ميكن التحقق من وجوده يف األصل والفرع، مثل: ـ أن تكون وصفًا ظاهراً، ومعىن ظهوره، أي١
لبـُرُّ ــ، ويف الفرع ــ الذي هو األرزــ يف قياس األرز على الرب يف جريان ربا الفضل ظاهر حتقق وجوده يف االصل ــ الذي هو ا

  .فيهما
حمددًا ذات حقيقة معينة حمدودة الختتلف باختالف األشخاص واألحوال، أو ختتلف : ـ أن تكون وصفًا منضبطاً، أي٢

  .اختالفا يسريا اليـُْؤبَُه به
القتل (أن يكون يف ربط احلكم به مظنة حتقق حكمة احلكم، مثل : الئماً، أيم: ـ أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي٣

  .وصف مناسب لربط القصاص به) العمد العدوان
  .السفر: أن اليكون الوصف قاصراً مثل: ـ أن تكون وصفا متعدياً، أي٤
اك الذكر واألنثى يف وصف اشرت : ـ أن تكون العلة من األوصاف اليت مل يلغ الشارع اعتبارها، مثال ما ألغاه الشارع٥
 :وصف مناسب للمساواة يف املرياث، فقد قام الدليل الشرعي على إلغاء هذه املناسبة، والدليل هو قوله تعاىل) البنوة(
نْثََيْيِ ﴿

ُ
َكرِِمثُْل َحّظِ اْل دُِكْم لِلَّ َ ْو

َ
ُ فِيأ َّ   .)١١: النساءسورة ( ﴾ يُوِصيُكُم ا
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  :خالصة الدرس

 
 إحلاق ما مل يرد فيه نّص على حكمه مبا ورد فيه نص على حكمه يف احلكم، الشرتاكهما يف علة  القياس هو

 .ذلك احلكم
 األصل، ويسمى باملقيس عليه، والفرع، ويسّمى باملقيس، وحكم األصل، والعلة: للقياس أربعة أركان، وهي. 
 لكل ركن من هذه األركان األربعة شروط، وهي: 
  .ط يف االصل أن ال يكون فرعاً ألصل آخر، أي أن يثبت حكمه بنّص أو إمجاعيشرت :شروط األصل: أوالً 
  :شروط حكم األصل: انياً ث    
 .أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب، أو السنة -١
 .أن يكون معقول املعىن -٢
 .أن يكون له علة ميكن حتققها يف الفرع -٣
 .أن اليكون حكم األصل خمتصا به -٤

  :الفرعشروط : ثالثاً 
 .أن يكون الفرع غري منصوص على حكمه -١
 .أن تكون علة األصل موجودة يف الفرع -٢

  :شروط العلة: رابعاً 
 .أن تكون وصفاً ظاهراً  -١
 .أن تكون وصفاً منضبطاً  -٢
 .أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي مالئماً  -٣
 .أن تكون وصفا متعدياً  -٤
  .أن تكون العلة من األوصاف اليت مل يلغ الشارع اعتبارها -٥
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  عشرالثالث  الدرس

  المناسبة بين الحكم والعلة ومسالك العلة

  
  :المناسبة بين الحكم والعلة: أوالً 

املناسبة بالنظر إىل اعتبار الشارع هلا وعدم  وليُّوناالصسبق أن بّينا أن من شروط العلة أن تكون وصفاً مناسباً، وقد قسم 
 : اعتباره إىل األقسام اآلتية

): صلى اهللا عليه وسلم(وهو الوصف الذي دّل الشارع على أنّه اعتربه بعينه علة للحكم، مثل قوله : املناسب املؤثر: أوالً 
َا( اقَّة ِمنْ  نـََهْيُتُكم ِإمنَّ   .أخرجه مسلم،  فقد صرّح بالعلة) )٢(َأجل الدَّ

بعينه علة حلكمه، وإّمنا قام دليل شرعي  وهو الوصف الذي مل يقم دليل من الشارع على اعتباره: املناسب املالئم: ثانياً 
  :من نص، أو إمجاع على

ــ على ثبوت الوالية لألب على تزويج ابنته البكر الصغرية، والعلة يف ذلك  :اعتباره بعينه علة جلنس احلكم، مثل. ١
  .قياساً على الوالية على املال) الصغر(هي  رأي احلنفية ــ

فقد اعترب الشارع جنس  ــ فالسنة وردت جبوازه ــمجع الصالة يف اليوم املطري  :ثلاعتبار جنسه علة لعني احلكم، م. ٢
 األول ، واحلكم يف)املشقة(هذه العلة لعني احلكم، وهو إباحة مجع الصالة للمسافر، والعلة فيهما من جنس واحد، وهو 

  .هو عني احلكم يف الثاين
ر، والعلة أنّه يفضي إىل احملظور األكرب، كِ سْ يل اخلمر وإن مل يُ حرمة شرب قل :مثل. اعتبار جنسه علة جلنس احلكم. ٣

وهو الكثري املسكر، وجيد اجملتهد شاهدا لذلك، وهو حرمة اخللوة باألجنبية، والعلة أنّه يفضي إىل احملظور األكرب وهو 
  .الزنا، فاحلكم والعلة فيهما من جنس واحد

شهد له دليل باالعتبار أو باإللغاء، ولكن بناء احلكم عليه حيقق مصلحة وهو الوصف الذي مل ي: املناسب املرسل: ثالثاً 
  . مجع القرآن الكرمي :تشهد له عمومات الشريعة، وهذا ما ُيسّمى باملصلحة املرسلة، مثل

يف اشرتاك الذكر واألنثى  :وهو الوصف الذي قد يبدو مناسبا، ولكن الشارع ألغى إعتباره، مثل: املناسب امللغى: رابعاً 
  .وصف مناسب للتسوية بينهما يف املرياث، ولكن الشارع ألغى هذاالوصف) البنـُّوة(

                                                            

المدينة عند االضحي، فنهاهم عن ادخار لحوم االضاحي ليفرقوها  ايسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، والمراد الوافدون الذين قدمو  مٌ و ق:الدافة)٢(
 .ويتصدقوا بها ، فينتفع اولئك القادمون بها
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 :مسالك العلة: ثانياً 
ا إىل معرفة العلة يف األصل: مسالك العلة  .هي الطرق اليت يتوصل 

  :وأبرز مسالك العلة هي
  .داللة النص على أّن وصفاً معيناً علة للحكم الذي ورد فيه: وهو:النص: أوالً 

  :وله ثالثة أنواع
يغ واأللفاظ اليت وضعت يف اللغة الداللة على العلة بالنص الصريح القطعي، الذي الحيتمل غري العلة، ويكون بالصِّ  -١

  ...)لكيال، وألجل كذا، وكي ال(للتعليل، مثل 
َ  ﴿: مثل قوله تعاىل َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِيَن َوُمنِْذرِيَن ِلَ  ُمبَّشِ

ً ُ َعزِيًزا َحِكيًما رُُس َّ ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكَن ا ِ ُحجَّ َّ ا
  .)١٦٥:النساءسورة (﴾)١٦٥(

أّن النص يدل على العلة، ولكنه حيتمل غريها  :الداللة على العلة بالنص الصريح غري القطعي يف العلية، أي -٢
  .احتماال مرجوحاً 
نَْزْلَاهُ إَِلْ  ﴿: مثل قوله تعاىل

َ
 الُّورِ كَِتاٌب أ

َ ِ لَُماِت إ ، فالالم يف )١ :إبراهيمسورة ( ﴾ َك ِلُْخرَِج الَّاَس ِمَن الظُّ
  .يف اآلية للتعليل وإن كانت حتتمل أن تكون للعاقبة) لُِتخرِجَ (

  .ه عليهاالداللة على العلة بالنص غري الصريح يف العلة، لكنه يشري إىل العلة وينبِّ  -٣
يِْدَيُهَما ﴿ :باحلكم، كقوله تعاىلاقرتان الوصف : مثل

َ
ارِقَُة فَاْقَطُعوا أ ارُِق َوالسَّ ان وصف فاقرت  )٣٨ :المائدةسورة (﴾ َوالسَّ

تعليق : بقوهلم ليُّوناالصو عنه  يعّرب يدل على أّن العلة هي السرقة، وهذا ما  السارق والسارقة باحلكم ــ وهو قطع اليد ــ
  .االشتقاق ؤذن بعلية ما منهاحلكم باملشتق يُ 

  .أن يثبت وصف من األوصاف علة عن طريق اإلمجاع: وهو:اإلجماع: ثانياً 
تقدميه على األخ ألب يف املرياث، فيقاس عليه تقدميه بيف األخ الشقيق هو العلة ف) امتزاج النسبني(اإلمجاع على أّن : مثل

  .  أيضاً على األخ ألب يف الوالية على النفس

  :السبر والتقسيم: ثالثاً 
إليها بالفحص،  هو أن اجملتهد حيصر األوصاف اليت يراها صاحلة ألن تكون علة للحكم مث يرجع: السرب والتقسيم

واالختبار، والتأمل، فيبطل منها ما يراه غري صاحل لإلبقاء، ويستبقي منها ما يراه  صاحلًا ألن يكون علة، حّىت يصل بعد 
 .أّن هذا الوصف دون غريه هو العلة بقاء إالهذا اإللغاء واإل
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ثل يف حديث متفق عليه، فيبحث اجملتهد عن ثًال مبِ ورد النص بتحرمي بيع الرب بالرب والشعري بالشعري إال يداً بيد، ومِ : مثل
ها علة التحرمي، مثل الطعم، أو اعلة التحرمي عن طريق السرب والتقسيم، فيحصر األوصاف اليت ميكن أن يكون إحد

ا الطعم كما ذهب إليه  الكيل، أو االقتيات، مث يرّدد النظر يف هذه األوصاف مستهديًا بشروط العّلة، فيصل إىل أ
  .الشافعية؛ألنّه وصف ظاهر مناسب للحكم

  

  

  

  :خالصة الدرس

 
  ارع هلا وعدم اعتباره إىل أربعة اقساماملناسبة بالنظر إىل اعتبار الش ليُّوناالصو قسم: 

 .وهو الوصف الذي دّل الشارع على أنّه اعتربه بعينه علة للحكم: املناسب املؤثر :القسم األول
وهو الوصف الذي مل يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة حلكمه، وإّمنا قام دليل شرعي : املناسب املالئم: القسم الثاين

 .ه علة لعني احلكم، أواعتبار جنسه علة جلنس احلكماعتباره بعينه علة جلنس احلكم، أواعتبار جنس على ،من نص أو إمجاع
ار أو باإللغاء، ولكن بناء احلكم عليه حيقق مصلحة وصف الذي مل يشهد له دليل باالعتبوهو ال: املناسب املرسل: القسم الثالث
 .ات الشريعةيتشهد له عموم
  .الشارع ألغى اعتبارهوهو الوصف الذي قد يبدو مناسبا، ولكن : املناسب امللغى: القسم الرابع

 ا إىل معرفة العلة يف األصل: مسالك العلة  :أبرزها ثالثة. هي الطرق اليت يتوصل 
  :وله ثالثة أنواع. داللة النص على أن وصفاً معيناً علة للحكم الذي ورد فيه: وهو: النص: املسلك األول
  .مل غري العلةالداللة على العلة بالنص الصريح القطعي، الذي الحيت:النوع األول
الداللة على العلة بالنص الصريح غري القطعي يف العلية، أي أّن النص يدل على العلة، ولكنه حيتمل غريها احتماال : النوع الثاين

  .مرجوحاً 
  .الداللة على العلة بالنص غري الصريح يف العلة، لكنه يشري إىل العلة وينبه عليها: النوع الثالث
  .أن يثبت وصف من األوصاف علة عن طريق اإلمجاع: وهو: عاإلمجا : املسلك الثاين
هو أّن اجملتهد حيصر األوصاف اليت يراها صاحلة ألن تكون علة للحكم، مث يرجع إليها : السرب والتقسيم: املسلك الثالث

ن يكون علة، حّىت يصل بعد بالفحص، واإلختبار، والتأمل فيبطل منها ما يراه غري صاحل لإلبقاء، ويستبقي منها ما يراه  صاحلًا أل
  .أّن هذا الوصف دون غريه هو العلة بقاء إالهذا االلغاء واإل
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  عشر الرابع  الدرس

  االجتهاد في المناط، وأنواع القياس

  

فيما يأيت و مصطلحات اصطلح بعض العلماء عليها مبسالك العلة، وآخرون باالجتهاد يف املناط،  ةيتعلق بالقياس ثالث
ا   .بيا
 .تنقيح المناط: األول

  .العلة: التهذيب، واملناط: التنقيح يف اللغة
ذيب العلة مما عُ : االصولّينيويف اصطالح  ا من األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العلية، وذلك بأن يرد النص لِّ هو  ق 

ا بعض األوصاف اليت العالقة هلا باحلكم، من غري أن يدلّ    .النص على العلة بعينها مشتمًال على العلة، مقرتناً 
ار رمضان عامداً، فجاء إىل النيب: مثاله ، فأمره )صلى اهللا عليه وسلم(ما ورد يف السنة أّن أعرابيًا واقع زوجته يف 

بالكفارة، متفق عليه، فهذا احلديث اشتمل على عّلة احلكم، ولكن مل يدل على وصف معني أنّه هو العلة، فالعلة هنا 
ا، مثلغري مهّذبة من ا كون اجملامع   :ألوصاف اليت العالقة هلا بالعلية، فيأيت اجملتهد وخيلص العلة احلقيقية مما اقرتن 

وكون اجلماع يف شهر رمضان من تلك السنة بعينها، فيستبعد اجملتهد هذه أوأّن الواقعة حصلت يف املدينة، أأعرابياً،
ار رمضان ه   .وعلة الكفارةاألوصاف ويصل إىل أّن الوقاع عمداً يف 

   :تخريج المناط: الثاني
 .السرب والتقسيم: هو استنباط العلة غري املنصوص عليها، أو اجملمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها، مثل

  .التوصل إىل أّن علة جريان الربا يف البـُرِّ هو الطعم: مثل
  :تحقيق المناط: لثالثا

  .بالنص، أو باإلمجاع، أو باالستنباط يف واقعة غري الذي ورد فيها النصّ  هو النظر والبحث يف حتقق العلة الثابتة
علة وجوب اعتزال النساء يف احمليض هو األذى، فيبحث اجملتهد وينظر يف حتقق هذه العلة يف النفاس، فإذا ما  إنَّ : مثل

  .وجدها متحققة فيه عّدى حكم األصل إليه، وهو وجوب اعتزال النساء يف النفاس
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 :للقياس ثالثة أنواع:أنواع القياس

 .وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها يف األصل: القياس األولى: األول

ّفٍ  ﴿: قوله تعاىل: مثل
ُ
َتُقْل لَُهَما أ َ فالنص حيرم التأفيف للوالدين، والعلة هي ما يف هذا   )٢٣ :الساءسورة ( ﴾ فَ

  .الوالدين بشكل أقوى وأشد، فيثبت احلكم له بطريق أوىلإيذاء، وهذه العلة موجودة يف ضرب اللفظ من 

  .وهو ما كانت علة األصل موجودة يف الفرع بقدر ما هي متحققة يف األصل: القياس المساوي: الثاني
ْمَواَل اْلََتاَم ُظلًْما إِنََّما ﴿: حترمي أكل أموال اليتامى، بقوله تعاىل: مثل

َ
ُكلُوَن أ

ْ
ِيَن يَأ ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهْم نَاًرا إِنَّ الَّ

ْ
يَأ

، وهذه العلة موجودة يف )االعتداء على مال اليتيم وإتالفه(، وعّلة احلكم هي)١٠:النساءسورة (﴾)١٠(وََسَيْصلَْوَن َسعًِيا 
  .إحراق ماله بشكل مساٍو، فيقاس على األصل يف احلكم

  .ضعف، وأقل وضوحاً مما يف األصلوهو ما كان حتقق العلة يف الفرع أ: القياس األدنى: الثالث
فهو علة النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان، وهذه العلة قد تكون على حنو ) تشويش الفكر، وانشغال القلب: (مثل

  .أضعف يف حالة اجلوع، أو العطش، وإن كان يف االثنني صفة تشويش الفكر، وانشغال القلب

  :خالصة الدرس

 
 ا من األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العليةذيب العلة : تنقيح املناط هو  .مما علق 
 استنباط العلة غري املنصوص عليها، أو اجملمع عليها بأي طريق من طرق التعرف عليها،  : ختريج املناط هو

 .كالسرب والتقسيم
 عة غري الذي النظر والبحث يف حتقق العلة الثابتة بالنص، أو باإلمجاع، أو باالستنباط يف واق: حتقيق املناط هو

 .ورد فيها النصّ 
 للقياس أنواع ثالثة: 

  .وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها يف األصل: او اجللي القياس األوىل: النوع األول
  .وهو ما كانت علة األصل موجودة يف الفرع بقدر ما هي متحققة يف األصل: القياس املساوي: النوع الثاين
  .وهو ما كان حتقق العلة يف الفرع أضعف، وأقل وضوحاً مما يف األصل: فياو اخل القياس األدىن: النوع الثالث
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  عشر الخامسالدرس 

 حجية القياس

 :صولّيون يف حجية القياس على مذهبنياالاختلف 
إنّه حجة شرعية، ودليل من أدلة األحكام، وهو رأي مجهور العلماء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، : املذهب األول

  . واحلنابلة
  .إنّه ليس حبجة، وهو رأي الظاهرية، وبعض املعتزلة، واجلعفرية:املذهب الثاين

  :أدلة القائلين بالقياس
بَْصارِ  ﴿: قوله تعاىل -١

َ
وِل اْل

ُ
وا يَا أ إّن اهللا ذكر هذا بعد بيانه ملا جرى : ،وجه الداللة)٢ :الشسورة (﴾ فَاْعَتِبُ

لوا يا أصحاب العقول السليمة واحذروا أن أمّ تَ : لبين النضري من نكال يف الدنيا بسبب كفرهم وكيدهم للرسول، واملعىن
م إن فعلتم مثل فعلهم، فإ   .ّن ما جيري على شيٍء جيري على نظريه، وليس معىن القياس إال هذايصيبكم مثل ما أصا

: قاضيًا إىل اليمن وسأله مب تقضي؟ أجاب) صلى اهللا عليه وسلم(ملا أرسله النيب) رضي اهللا عنه(حديث معاذ -٢
وما القياس  اود وغريه،على هذا الرتتيب، أخرجه أبو د) صلى اهللا عليه وسلم(بالكتاب مث بالسنة مث باالجتهاد، فأقره النيبّ 

  .جتهاد بالرأيإال نوع من أنواع اال
نّبه إىل القياس، ودّل على صالحيته الستنباط ) صلى اهللا عليه وسلم(ويف السنة آثار كثرية تدل على أّن النيبّ  -٣

يوم أمراً ال صنعتُ  :جاء إىل النيب، فقال يارسول اهللا) رضي اهللا عنه(ماروي أن عمربن اخلطاب: األحكام، من ذلك
ال بأس، فقال النيب : فقال) أرأيت لو متضمضت باملاء؟): (صلى اهللا عليه وسلم(وأنا صائم، فقال له النيب  عظيماً، قّبلت

 . أخرجه النسائي) فمه): (صلى اهللا عليه وسلم(
  .وقد كان الصحابة جيتهدون يف النوازل، ويقيسون بعض األحكام على بعض -٤
األحكام حتقيق مصاحل العباد، وهذه هي احلكمة املقصودة من التشريع، ومما يتفق وهذا إّن الغرض من تشريع  -٥

  .الغرض األخذ بالقياس
يط املتناهي بغري إّن النصوص من الكتاب والسنة متناهية قطعاً، ووقائع الناس غري متناهية، فال ميكن أن حيُ  -٦

ضمنتها النصوص، وإعطاء احلكم املنصوص عليه لكل واقعة تتحقق املتناهي، فكان البّد من مالحظة العلل واملعاين اليت ت
  .فيها عّلة احلكم
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 :أدلة نفاة بالقياس

َ َسِميٌع َعلِي ﴿: قوله تعاىل -١ َّ َ إِنَّا  َّ ِ َورَُسوِلِ َواتَُّقوا ا َّ ُموا َبْيَ يََدِي ا ُتَقّدِ َ ِيَن آَمُنوا  َها الَّ يُّ
َ
  ﴾ مٌ يَاأ

  .ية، ألّن القياس تقّدم بني يدي اهللا ورسولهقائل بالقياس يعارض مدلول هذه اآل، وال)١ :الجراتسورة (

إيّاكم وأصحاب : ()رضي اهللا عنه( قول عمر بن اخلطاب: وردت آثار كثرية من الصحابة بذم الرأي وإنكاره، منها -٢
م أعداء السنن ّ   ). الرأي؛ فإ

واالختالف بني األّمة؛ ألنّه مبين على أمور ظنية، فيكون يف الواقعة الواحدة أحكام إّن القياس يؤّدي إىل النزاع  -٣
  .خمتلفة

بإعادة  تكليف احلائض: إّن أحكام الشريعة مل تنب على أساس التسوية بني املتماثلني، والتفريق بني املختلفني، مثل -٤
ما عبادتان، و    .جعل الرتاب طهوراً كاملاء ومها خمتلفانالصوم دون الصالة بعد طهرها، ومها متماثالن أل

  
 : القول الراجح

احلقيقة أّن نفاة القياس ما أرادوا بقوهلم إال التمسك بالنصوص، وصيانة الشريعة من االضطراب واألهواء، ويرد على 
  :أدلتهم مبا يأيت

  .مثبتاً للحكمإّن استدالهلم باآلية غري صحيح، ألّن القياس يكشف عن حكم اهللا تعاىل، وليس  -١
  .اآلثار الواردة عن الصحابة يف ذم الرأي حتمل على الرأي والقياس الفاسد  -٢
وأما أّن القياس مثار اختالف، فاالختالف موجود يف استنباط األحكام من القرآن والسنة أيضاً، ويف شروط صحة  -٣
  .استنباط األحكام منهاوداللتها على األحكام، وما قال أحد بلزوم ترك السنة وعدم  اُلّسنَّة

لذلك فالراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من أّن القياس حجة شرعية، ودليل من أدلة األحكام يف املعامالت اليت ميكن 
 .إدراك عللها، أّما أصول العبادات فإّن عللها حمجوبة عّنا، الميكن إدراكها، لذلك مل جتِر فيها القياس

  

  :خالصة الدرس

  ودليل من أدلة األحكام، واستدلوا على ذلك جبملة من العلماء إىل أن القياس حجة معتربةذهب مجهور
 .األدلة يف الكتاب والسنة وآثار الصحابة واملعقول

 خالف يف حجية القياس الظاهرية، وبعض املعتزلة، واجلعفرية.  
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  :أسئلة نموذجية

  .ناً فيه أركان القياسبيِّ مُ  له عرف القياس، واذكر مثاالً / ١س

  .ُأكتب شروط حكم األصل/ ٢س

  .بنيِّ شروط الفرع/ ٣س

  .عرف العلة واذكر شروطها/ ٤س

  .ج املناط وتنقيحه وحتقيقهبني الفرق بني ختري/ ٥س

 .اذكر دليًال للقائلني بالقياس ودليًال ملنكريه/ ٦س
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  عشر السَّادس الدرس

  االستحسان
  

  .  حسنا الشيء واعتقاده عدّ  :االستحسان في اللغة  
القــائلني حبجيتــه يف تعريفــه، وتعــددت مــذاهبهم يف حتديــد مدلولــه، وعنــد  االصــولّينياختلفــت عبــارات  :وفــي االصــطالح  

أو هـو اسـتثناء عـدول مـن دليـل إىل دليـل أقـوى منـه،ال: يف أقواهلم نستطيع أن نقول أن املقصود باالستحسان هـو التحقيق 
  .ءاجملتهد يستدعي ذلك العدول أو االستثنا لدليل تطمئن إليه نفسُ ، مسألة جزئية من أصل كلي

  
  :أنواع االستحسان  

أن يثبت حكم بنص خاص من الكتاب أو السنة خمالفا ملا ثبت لنظائره باألدلة :وهو صَّ االستحسان بالنَّ  -١
  .والقواعد العامة

أو شهرين مبائيت ألف دينار  ،تسلم بعد شهر ــ مثًال ــ أن يبيع املزارع طنًا من القمح املوصوفوهو إباحة بيع السلم،:مثل
  .مدفوعة حاال يف جملس العقد، فينتفع املزارع بالنقد، فإذا حل األجل دفع القمح للمشرتي

فهذا النوع من البيوع يسمى بيع السلم، وهو بيع شيء معدوم ليس عند البائع،واألصل والقاعدة العامة أنه ال 
َال تَِبْع َما لَْيَس ): (رضي اهللا عنه(حلكيم بن حزام )  عليه وسلمصلى اهللا(جيوزلإلنسان أن يبيع ما ليس عنده، لقوله 

َمْن َأْسَلَف ِيف َشْيٍء، َفِفي َكْيٍل : (فقال) صلى اهللا عليه وسلم(وقد رخص فيه النيب .أخرجه الرتمذي يف سننه)ِعْنَدكَ 
 .أخرجه الشيخان)َمْعُلوٍم، َوَوْزٍن َمْعُلوٍم، ِإَىل َأَجٍل َمْعُلومٍ 

ية هذا النوع استحسانا غري مسلمة عند من ينكر العمل باالستحسان؛ ألن هذا عمل بالنص اخلاص، وترك وتسم
  .أقوى منه صًّ نلملقتضى العموم، فهو ترك نص 

  .العدول عن حكم ثابت بدليل يف مسألة إىل حكم خمالف له ثبت باإلمجاع: االستحسان باإلجماع وهو - ٢ 
وبشروط معينة،  مببلغ معني -مثًال  -اقد شخص مع صانع على أن يصنع له سريرًا أن يتع: عقد االستصناع وهو:مثل

نكار من أحد، فصار إدون ن القاعدة العامة لتعامل األمة بفهذا ال جيوز؛ ألنه عقد على جمهول، ولكنه أجيز استثناء م
  . إمجاعاً 
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ل يف املاء املستهلك واملدة اليت يقضيها املغتسِ وكذلك دخول احلمامات بأجر معلوم والقياس عدم جوازه؛ ألن فيه جهالة 
  .يف احلمام، ولكنه أجيز أيضااستثناًء من القاعدة العامة لتعامل األمة به دون إنكار من أحد، فصار إمجاعاً 

العدول عن حكم ثابت بدليل يف مسألة إىل حكم خمالف له؛ جلريان العرف بذلك، :االستحسان بالعرف وهو - ٣
  .اده الناسوعمًال مبا اعت

جواز وقف املنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب واألواين، وحنوها على رأي بعض الفقهاء استثناء من األصل :مثل
  .وهذا مثال االستحسان بالعرف العملي. وهو أن يكون الوقف مؤبداً  ،العام يف الوقف

بأكل السمك؛ ألنه حلم، فاهللا قد مساه  ثُ نَ إنسان أن ال يأكل اللحم حيَ  إذا حلفومثال االستحسان بالعرف القولي
ُكلُوَن َلًْما َطرِيًّا ﴿: حلما فقال تعاىل

ْ
ٍ تَأ
ال حينث استحسانا؛ : ولكن قال بعض العلماء، )١٢فاطرسورة (﴾ َوِمْن ُكّ

ألن العرف جرى على التفريق بني اللحم والسمك، وأن السمك ال يسمى حلما يف العرف، وال يفهم من إطالق لفظ 
  . اللحم دخول السمك فيه

  .العدول عن حكم ثابت بدليل يف مسألة إىل حكم آخر خمالف له ضرورة: االستحسان بالضرورة وهو - ٤
  .احلكم بطهارة ماء اآلبارإذا وقعت فيه جناسة بنزحها حىت يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح :مثل

ووجه االستحسان يف ذلك أن اآلبار لو قيس تطهريها على تطهري اآلنية ملا أمكن؛ ألنه ال ميكن غسل البئر كما يغسل 
النجس، وكذا لو أريد نزحه فإن املاء الذي ينبع من القاع يف البئر يتنجس مبالقاة املاء  صبُّ فكل ماء يُ ،اإلناء والثوب

إن البئر تطهر بالنزح منها حىت يذهب أثر النجاسة من لون أو طعم أو : قالوا ،وألجل الضرورة،يالقي النجاسة فيتنجس
  .رائحة
  .العفو عن رشاش البول والغنب اليسري يف املعامالت لعدم إمكان التحرز منهما : ومثل
العدول عن حكم ثبت بالقياس الظاهر املتبادر إىل حكم آخر ثبت بقياس : االستحسان بالقياس الخفي وهو  - ٥

  .أخفى من األول، لكنه أقوى حجة، وأوفق مبقصد الشارع وعموم األدلة 
األسد، والنمر الذئب، و : وهو قياسه على سؤر سباع البهائم مثلــ  احلكم بطهارة سؤر سباع الطري، فالقياس اجللي :مثل
  .بطهارته اعتبارا بقياسه على سؤر اآلدمي :يقضي بنجاسته ولكن قالوا ــ

أن قياسه على سباع البهائم معارض بقياس خفي أوىل باالعتبار، وهو أن سباع البهائم حكم : ووجه االستحسان
ا جنس، وسباع الطري تشرب املاء مبناقريها ا، ولعا ، واملناقري ال رطوبة فيها، فال تلوث بنجاسة سؤرها؛ الختالطه بلعا

املاء فهي كالدجاجة السائبة يف األزقة،واليت رمبا أكلت النجاسة مبنقارها، فال حيكم بنجاسة سؤرها، وإن كان قد يقال 
  .بكراهة استعماله
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ة هو العدول عن حكم ثابت بدليل يف مسألة إىل حكم آخر خمالف له موافق للمصلح :االستحسان بالمصلحة - ٦
  .بشروطها 

ما يهلك عنده من ــ اطال واخليّ اغ والغسّ عمال مقابل أجرة معينة كالصبّ  يعمل وهو الذيــتضمني األجري املشرتك : مثل
أمتعة الناس إال إذا كان اهلالك بقوة قاهرة، مع أن األصل العام يقتضي عدم تضمينه إال بالتعدي والتقصري؛ ألنه 

  .كثري من الفقهاء بوجوب تضمينه استحساناً رعاية ملصلحة الناس لضعف الوازع الديين  يُد أمانة، لكن أفىت َيدهأمني،و 
  

  

  :خالصة الدرس

 العدول من دليل إىل دليل أقوى منه،أو هو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، لدليل : االستحسان هو
 .تطمئن إليه نفس اجملتهد يستدعي ذلك العدول أو االستثناء

 االستحسان بالنّص، واالستحسان باإلمجاع، واالستحسان بالعرف، واالستحسان : إىل االستحسان يتنوّع
  .بالضرورة، واالستحسان بالقياس اخلفي، واالستحسان باملصلحة
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  :التطبيقات

  .االستحسان بالنص، االستحسان باملصلحة:مثل ملا يأيت: س

  :واباجل

بيع الرطب على النخل بتمر يف األرض، أو العنب يف الشجر بزبيب، : إباحة بيع العرايا وهو :مثل ،االستحسان بالنص
ــ أو عداً  ،أو وزناً  ،م كيالً علَ اليت هي بيع ما ال يُ  ــمن بيع املزابنة املنهي عنها  هذا البيع ستثيناوقد ، فيما دون مخسة أوسق
رواه البخاري، لدليل ) ُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمزَابـََنةِ نـََهى رَ : (قَالَ ) ضي اهللا عنهمار (يف حديث ابن عمر 

َرخََّص ِيف الَعرَايَا ) َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ (َأنَّ النَِّيبَّ : (أنه قال) رضي اهللا عنه( ثَاِبٍت  زيِد ْبنِ ثبت بالسنة وهو ما روي عن 
  .رواه البخاري) ِخبَْرِصَها

وذلك  متْ رِّ تشريح املوتى للدراسات الطبية بشروطه، وهو مستثناة من حترمي املثلة اليت حُ : مثل االستحسان بالمصلحة
  .ملصلحة األحياء

  :أسئلة نموذجية

  .عرف االستحسان لغة واصطالحا: ١س

  .بني أنواع االستحسان مع املثال: ٢س
  :مثل ملا يأيت : ٣س

 .االستحسان باإلمجاع -١
  .تحسان بالضرورةاالس -٢
  االستحسان بالقياس اخلفي -٣
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  عشرال السابعالدرس 

  حجية  االستحسان

واعتباره دليال شرعيا مستقال يستنبط به األحكام الشرعية على مذهبني،  ،االستحسان اختلف األصوليون يف حجية
  .وسبب اخلالف عند التحقيق يرجع إىل حتديد معىن االستحسان ومفهومه

 .يعتربونه حجة، وعلى رأس هذا الفريق احلنفية  :المذهب األول

: كانوا ينازعونه املقاييس، فإذا قالــأيب حنيفة : أي ــإّن أصحابه : (رمحه اهللا) هـ  ١٨٩ :ت( قال حمّمد بن احلسن
وهو مذهب املالكية ،)القياس، فإذا قبح القياس استحسنأستحسن مل يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام له 

 ) .االستحسان تسعة أعشار العلم: (أيضا فقد روي عن اإلمام مالك أنه قال
ونسبه ،)هـ٦٣١: ت(  ي)÷óàb†(الـ و ، )هـ ٨٦٤: ت( نقل ذلك اجلالل احمللي ونقل عن احلنابلة األخذ به أيضاً، فقد

  .مام أمحدإىل اإل )هـ  ٧١٦: ت(الطويف 
  :واستدلوا على حجيته بأدلة منها

  :الدليل األول
ْحَسَنهُ  ﴿ :قوله تعاىل

َ
ِيَن يَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَيتَّبُِعوَن أ   .)١٨ :الزمرسورة (﴾ الَّ

القول، والقرآن كله حسن، مث أمر باتباع األحسن، ولوال  أن اآلية وردت يف معرض الثناء واملدح ملتبع أحسن: وجه الداللة
  .االستحسان ُحجَّة ملا أورد ذلك أن

  :الدليل الثاني
نْزَِل إَِلُْكْم ِمْن َرّبُِكمْ  ﴿: قوله تعاىل

ُ
ْحَسَن َما أ

َ
  .)٥٥ :الزمرسورة ( ﴾ َواتَّبُِعوا أ

معىن : بعض، واتباع بعض مبجرد كونه أحسن، وهو أن اللَّه أمر باتباع أحسن ما أنزل، فدل على ترك :وجه الداللة
  .االستحسان،فدل على أن االستحسان ُحجَّة
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  :الدليل الثالث
 هري غو احلاكم أخرجه عنه ) ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن :( أنه قال) رضي اهللا عنه(ثبت عن ابن مسعود
  .موقوفا باسناد صحيح

م ونظرعقوهلم مستحسنا فهو حق؛ ألن الذي ليس حبق فليس  :وجه الداللة أن هذا يدل على أن ما رآه الناس يف عادا
  .حبسن عنداهللا تعاىل، وما هو حق وحسن عند اللَّه فهو ُحجَّة، ولوال أنه ُحجَّةملا كان عند اللَّه حسنا

  
  :الدليل الرابع

مسائل فقهية كثرية على أساس االستحسان مثل دخول احلمام وعقد االستصناع، والعفو عن  استحسنواأن السلف قد 
 .إذاً فاالستحسان دليل ثابت.. رشاش البول وغريها
عية، ويضم هذا الفريق الشافعية يا مستقال يستنبط به األحكام الشر يعتربوه دليال شرع أنكروا حجيته ومل:المذهب الثاني

 .واملعتزلةوالظاهرية 
أنَّ حرامًا على أحد أن يقول ..: (.، وجاء يف الرسالة للشافعي)من استحسن فقد شرَّع: (فقد نقل أن الشافعي قال

يف ميدان التشريع هوساً؛ ألنه خلط ووهم ) هـ ٥٠٥: ت(،واعتربه الغزايل)اخلربَ  االستحسانُ  باالستحسان إذا خالفَ 
 .وخيال 

  
  :نهاعدم حجيته بأدلة مل واستدلوا

  :الدليل األول
: قال، )إن عرض عليك قضاء فبَم تقضي؟ : (له ملا بعثه إىل اليمن قال) صلى اهللا عليه وسلم( أنه: حديث معاذ، وهو
( ، فصوبه النيب ألواجتهد رأيي وال : قال) فإن مل جتد؟:( بُسَنَة رسول اللَّه،قال: قال) فإن مل جتد؟ : (بكتاب اهللا،قال
 ) .وسلمصلى اهللا عليه 
)  صلى اهللا عليه وسلم(  النَّيبُّ يذكر االستحسان، فأقره  أن معاذًا ذكر الكتاب، والسُّنَّة، واالجتهاد، ومل: وجه الداللة

 .دليال على ذلك، فاالستحسان ليس بدليل، فال يعترب
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  :الدليل الثاني
ا احلق من الباطل، فلو جاز لكل شخص أن يستحسن  أن االستحسان ال ضابط له، كما أنه ليس له مقاييس يقاس 

  .شاء؛ ألدى ذلك إىل وجود أحكام خمتلفة يف النازلة الواحدة بعقله كيفما
  

   :الدليل الثالث
ة ملا احتيج إىل األدلة الشرعية، وحفظها، واالهتمام الشرعيَّ  لو كان االستحسان يصلح طريقا إلثبات األحكام

تها دراسة دقيقة من الكتاب والسُّنَّة، وملاكان هناك فرق بني اجملتهد العارف بتلك األدلة، والعامي ا،واحلرص على دراس
  .الذي ال يعرف شيئاً عن تلك األدلة العاقل

  
  :الترجيح 

ملا كان املتقدمون من احلنفية قد عربوا عن االستحسان بعبارات قد يفهم منها أنه  تشريع باهلوى، وقول مبا يستحسنه 
وهو حمكي عن أيب حنيفة ، "هو ما يستحسنه اجملتهد بعقله االستحسان" :هلمو قاإلنسان ويشتهيه من غري دليٍل،مثل 

أنكر خمالفوهم االستحسان بشدة ومحاسة،  ،"دليل ينقدح فينفس اجملتهد يعجز عن التعبري عنه : " أو هو ،)رمحه اهللا(
رمحه ( ال على الشريعة مبا مل يكن فيها تارة، ومبا يضادها أخرى،وتشريعا باهلوى كما سبق عن الشافعيوه تقوّ دّ حىت عَ 

  .)اهللا
م مل يقصدوا ما فهمه  ،جتهادات أئمتهم على أساس االستحسانلكن ملا راجع املتأخرون من احلنفية واملالكية ا رأوا أ

خمالفوهم، بل ليس مقصود أئمتهم باالستحسان إال ترجيح دليل على دليل مبا يلهم اجملتهَد ملكُته االجتهادية، ويرشده 
نوا مراد أئمتهم من وحاولوا أن يبي ،إليه ممارسته لألدلة وسبل تقدمي بعضها على بعض؛ لذلك تداركوا هذا الفهم

م على أساس  عهم للفتاوى الصادرة عنهم، فأتوا بتعريفاتوتتبُّ  بسبب استقرائهم االستحسان تناسب اجتهادا
إن االستحسان : ، وقالوا )هـ١١١٩:ت(وابن عبد الشكور ،)هـ  ٨٦١: ت(اهلمام االستحسان، من هؤالء الكمال بن

  .و خاص، عام: قسمان
  .عن القياس من نص، أو إمجاع، أو ضرورة، أو غريها يف مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول أما العام فهو كل دليل

  .أما اخلاص فهو القياس اخلفي يف مقابلة القياس اجللي
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وإن اختلفوا يف تسميته استحسانا، فيكون  ،وإذا كان املقصود باالستحسان هذا املعىن فقد اتفق الكل على األخذ به
لفاظ مباحث األ وه دليال مستقال، والشافعية ومن تبعهم عدوه مندرجًا حتتفاحلنفية واملالكية عدّ  ،اً اخلالف فيه لفظي

  . كالسنة مثالً : دلة، ومتداخًال يف بقية املصادر األخرىوترجيح األ
وابن  ،)هـ ٤٧٦:ت(اخلالف لفظيا منهم الشريازي اوقد صرح كثري من العلماء مبا ذكرنا يف هذا الرتجيح، وبكون هذ

 .وغريهم).. هـ٦٣١: ت( ي)÷óàb†(والـ ،)هـ ٤٨٩: ت(السمعاين
منشإ  أي عائدًا اىلوهكذا شأن كثري من أنواع اخلالف قد يبدأ واقعياً، مث تأيت القيود والتعديالت لتنفيه، أو يعود لفظيًا 

واهللا ،نراه واضحًا ودقيقًا يف االستحسانعلى أساس اختالف زوايا النظر، وهذا ما اللُّغة و اللَّفظ ال االصطالح الشَّرعيَّ 
  .أعلم
  

  

  

  :خالصة الدرس

 على مذهبنياختلف األصوليون يف حجية االستحسان:
 .يعتربون االستحسان حجة، وعلى رأس هذا الفريق احلنفية،واملالكية: املذهب األول
  .الفريق الشافعية، والظاهرية، واملعتزلة أنكروا حجيته، ومل يعتربوه دليال شرعيا مستقال، وعلى رأس هذا: املذهب الثاين

 لدى التحقيق يتبّني أن الكّل على األخذ به، وإن اختلفوا يف تسميته استحسانا، فيكون اخلالف فيه لفظيا.  
  

 
  

  

  :أسئلة نموذجية

  .يف حجية االستحسان االصولّينيمذاهب  وضح: ١س

  اخلالف لفظيا يف حجية االستحسان؟بني كيف يرجع : ٢س
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  عشر الثامن الدرس

  المصلحة المرسلة

  

  .املفسدة  :هي جلب املنفعة ودفع املضرة، أي :المصلحة
ا مبنية على حتقيق مصاحل العباد ودرء املفاسد  مما اتفق عليه علماء الشريعة بعد استقراء نصوص الشريعة وأحكامها أ
عنهم يف الدنيا واآلخرة، فالشارع ال يأمر إال مبا مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عما مفسدته خالصة أو 

  . راجحة
فما أمهلت هذه الشريعة مصلحة قط؛ إذ كل ما هو . ذ عنه شيء من أحكامهاوهذا األصل شامل جلميع الشريعة ال يش

رنا منه،  ومن هذا خنلص إىل استحالة تعارض الشرع ، وكل ما هو شر حذّ )صلى اهللا عليه وسلم(خري دلنا عليه النيب
  .واملصلحة
 أقسام المصلحة: 

  :تنقسم المصلحة من جهة اعتبار الشرع لها وعدمه،إلى ثالثة أقسام

ن شرع هلا األحكام املوصلة مصاحل دل دليل خاص من الشارع على اعتبارها، وعدم إهدارها ؛ بأ:المصالح المعتبرة .١
فقد شرع الشارع اجلهاد حلفظ الدين، والقصاص حلفظ . حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال: ، مثلإليها

فهذه ال إشكال يف .  لعرض، وحد السرقة حلفظ املالالنفس، وحد الشرب حلفظ العقل، وحد الزىن والقذف حلفظ ا
 .وهلذا تسمى املصلحة املعتربة ، صحتها ، وال خالف يف إعماهلا

دليل خاص من الشرع على إهدارها وعدم  هي مصاحل متومهة غري حقيقية أو مرجوحة، دلَّ  :المصالح الملغاة .٢
ا،وشرع م ن أحكام تدل على عدم اعتبارها؛ وهلذا تسمى املصاحل اعتبارها؛ وهذه مردودة أهدرها الشارع ومل يعتد 

  .امللغاة
ا هناك ال: ومن أمثلته العصرية أيضا ا للمصاحل مع أ كثريمما يستند إليه دعاة الفكر املنحرف من تعليالت ينسبو

ين حتت اسم احلرية تتناقض مع نصوص الشريعة وقواعدها الكلية، علموا ذلك أو مل يعلموا؛ كالرتويج للفكر املنابذ للدِّ 
الفكرية، و تسويغ الربا حبجة الضرورة، واملطالبة باالختالط بني اجلنسني يف التعليم، بدعوى انتفاء املفاسد باالعتياد، 

ا مصاحل ورمبا كان فيها  ،وحماولة إيهام الناس بوجود مصاحل يف ذلك فكثري مما ينادي به العلمانيون وغريهم من أمور يعدو
  .ا مما يناقض أحكام اإلسالم فهي من قبيل املصاحل امللغاة يف أحسن أحواهلامنافع، لكنه
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مصاحل مل يدل دليل خاص من الشرع على اعتبارها وال على إلغائها وإهدارها، لكنها  هي :المصالح المرسلة .٣
ا مطلقة عن اعتبار الشارع  :أو إلغائه، مثل مالئمة ملقصد الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية، ومسيت مرسلة؛ أل

 ..املصلحة اليت اقتضت مجع القرآن، وتدوين الدواوين، وتضمني الصناع، وقتل اجلماعة بالواحد
  : ومن هذا التعريف ميكن أن نستخلص ثالثة قيود متيز املصلحة املرسلة عن غريها من املصاحل وهي

ذا القيد املصاحل : أن ال يشهد هلا نص خاص باالعتبار :األول   . اليت شهدت هلا النصوص اخلاصة باالعتبارخيرج 
أن ال يشهد هلا نص خاص باإللغاء، وهذا القيد يدل على عدم مصادمتها للنصوص الشرعية اخلاصة، من أجل  :الثاني

  .. القول بإباحة الربا للضرورة االقتصادية :مثل.. إخراج املصاحل املوهومة اليت جاءت النصوص على خالفها
ذا القيد تتميز  أن تكون :الثالث مالئمة ملقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية استقرئت من جمموع النصوص، و

 .املصاحل املرسلة عن املصاحل املعتربة اليت شهدت النصوص اخلاصة لعينها باإلعتبار
ا مفصال  ا هنا، واختلف العلماء يف حجيتها، كما سيأيت بيا   .بإذن اهللا تعاىلوهذا النوع هو املقصود بيا

  
  :وتنقسم المصلحة باعتبار قوتها أيًضا إلى ثالثة أقسام

ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا  :المصالح الضرورية وهي .١
جاة والنعيم يف على استقامة، وبفقدها خيتل نظام احلياة، وتعم الفوضى، وتنتشر املفاسد بني الناس، وتفوت الن

 .اآلخرة، وهذه أعلى املصاحل، وذلك كتحرمي القتل، ووجوب القصاص
املصاحل اليت حيتاج الناس إليها للتوسعة ورفع احلرج واملشقة، حبيث إذا فقدت حلق  :المصالح الحاجية وهي .٢

 .واملساقاة ،اإلجارة:الناس ضيق ومشقة، لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو املتوقع من فوات الضروريات، مثل
األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات فهي : وتسمى التتميمات، وهي المصالح التحسينية، .٣

ال ترجع إىل ضرورة، وال إىل حاجة، وإمنا تقع موقع التحسني والتزيني والتوسعة والتيسري، ورعاية أحسن املناهج يف 
  .العبادات واملعامالت، واحلمل على مكارم األخالق وحماسن العادات
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  :الدرسخالصة 

  
 تنقسم املصلحة من جهة اعتبار الشرع هلا وعدمه،إىل ثالثة أقسام: 

مصاحل دل دليل خاص من الشارع على اعتبارها، وعدم إهدارها؛ بأن شرع هلا : املصاحل املعتربة: القسم األول
  .األحكام املوصلة إليها

مرجوحة، دل دليل خاص من الشرع على إهدارها هي مصاحل متومهة غري حقيقية أو : املصاحل امللغاة: القسم الثاين
  .وعدم اعتبارها

هي مصاحل مل يدل دليل خاص من الشرع على اعتبارها وال على إلغائها وإهدارها، : املصاحل املرسلة: القسم الثالث
  .لكنها مالئمة ملقصد الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية

 ا أيًضا إىل ثال  :ثة أقساموتنقسم املصلحة باعتبار قو
  .ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا: املصاحل الضرورية وهي: القسم األول    
  .املصاحل اليت حيتاج الناس إليها للتوسعة ورفع احلرج واملشقة: املصاحل احلاجية وهي: القسم الثاين    
  .لعادات، وجتنب املدنساتاألخذ مبا يليق من حماسن ا: املصاحل التحسينية وهي: القسم الثالث    

  
  :التطبيقات

  .من املصاحل املرسلة مساواة األخت ألخيها يف املرياث ؟ :هل نستطيع أن نقول: س
  :واباجل

يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوَالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ  ﴿: بقوله الظَّاهرة ألن الشارع ألغى تلك املصلحة ؛ال نستطيع ذلك
ثـَيَـْينِ  ولو دققنا يف الواقع  ومن شرط املصلحة املرسلة أن ال يشهد هلا نص خاص باإللغاء، )١١:النساءسورة ( ﴾ اْألُنـْ

 الشَّريعةيعود ايل البنت كذلك باعتبار آخر، حيث اوجبت  امنَّ إِ وجدنا أن النصف الزائد الذي يأخذه االبن يف املرياث 
ان الرجل كان شأنه فقط شأن البنك  تبنيَّ يتزوجها اذن  ِإمرأَة فالرجل يعطي يف النهاية حصته اىل املهر للنساء، ِإعطاء

  .هي املصلحة احلقيقة تلكاليها يف االخري و  احيث أودع فيه السهمان فارجع
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  :أسئلة نموذجية
  .عرف املصلحة وبني أنواعها من جهة اعتبار الشرع هلا وعدمه: ١س
ا: ٢س   .بني أنواع املصلحة باعتبار قو
  .عرف املصاحل املرسلة وبني القيود اليت متيزها عن غريها من املصاحل: ٣س
  .مثل مبثالني للمصاحل امللغاة يف عصرنا هذا: ٤س
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  التاسع العشرالدرس 

  ة المصالح المرسلةحجيّ 

ا يف غري  ؛العلماء على عدم جواز العمل باملصاحل املرسلة يف أصول العباداتاتفق  ا توقيفية، واختلفوا يف االحتجاج  أل
  :أو استحسان، على مذهبني ،أو قياس ،أو إمجاع ،أصول العبادات والوقائع اليت ال حكم فيها بنص

مذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة،فهم ذهبوا إىل أن املصلحة املرسلة حجة  :المذهب األول
شرعية يبىن عليها تشريع األحكام، وأن الواقعة اليت ال حكم فيها بنص أو إمجاع أو قياس أو استحسان، يشرع فيها 

  .احلكم الذي تقتضيه املصلحة

احلنفية والشافعية هلا على االختالف يف تسميتها مصلحة مرسلة، وعدها دليال مستقال  وحيمل عند التحقيق إنكار بعض
م أخذوا بالقياس واالستحسان والعرف على وجه أعم مما اصطلح عليه  خارجا عن القياس واالستحسان والعرف، فإ

حة املرسلة، وإن مل يسموها ويوجد يف فقههم كثري من االجتهادات اليت قامت على أساس املصل،االصوليون فيما بعد
 االمام القرايف، والزركشي، والطويف، والزجناين، والشنقيطي ومن املعاصرين:كما صرح بذلك كثري من العلماء مثل،  بامسها

  . محد الكبيسي وغريهم رمحهم اهللا. ، ودعبد الكرمي زيدان. دو ، حممد سعيد رمضان البوطي .د

ا، فهم أنكروا القياس فمن األوىل أن ينكروا املصاحل املرسلة :المذهب الثاني م أنكروا األخذ    .مذهب الظاهرية فإ

 :أدلة القائلين بالمصالح المرسلة

  :استدل اجلمهور على حجيتها بالكتاب واإلمجاع واملعقول

  :الكتاب : أوال

بَْصارِ  ﴿ :قال تعاىل -١
َ
وِل اْل

ُ
وا يَا أ أن اهللا أمر باالعتبار حبال الكفار،  : وجه الداللة،)٢ :اْلَْشِ سورة ( ﴾ فَاْعَتِبُ

فأمر بأن جيتهد املرء يف األخذ مبا جيلب له نفعا، واالبتعاد عما جيلب له ضررا، وأخذ العربة حبال الكفار الذين عوقبوا 
وة ضمنية بعموم النص إىل نفعا، ففيها دع مبا جيلب هلم ضررا، واالبتعاد عما جيلب هلم بسبب العصيان، واالنشغال

  . اعتبار جلب املصلحة ودفع املفسدة حىت ولو كانت مرسلة
ا موسى  -٢  )عليهما الصالة والسالم(ما حكى اهللا تعاىل يف سورة الكهف، من أعمال اخلضر اليت اعرتض عليه 

 .حة سلَّم له ِلَما ظهر له من خمالفتها للشرع؛ فلما نبَّأه بتأويلها وبني له ما قصده فيها من املصل
أن الشارع دًل عليها على سبيل اإلشارة، حني بني لنا األحكام وكشف يف بعضها عن املصاحل اليت تتحقق من  -٣
أن مجيع أحكام الشريعة معللة جبلب املصاحل ودفع املفاسد وكأنه بذلك سبحانه يدلنا  إىل فكأنه سبحانه يشري.. ورائها
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ُ بُِكُم الْيُْسَ َو يُرِيُد بُِكُم الُْعْسَ  ﴿الصيام جند قول اهللاعلى أن نقيس على املصاحل، فبعد أحكام  َّ سورة ( ﴾ يُرِيُد ا
ْلَاب ﴿، ويف القصاص قول اهللا سبحانه)١٨٥القرة 

َ
وِل اْل

ُ
 ..وهكذا)١٧٩القرة سورة ( ﴾ َولَُكْم ِف الْقَِصاِص َحَياةٌ يَا أ

  
  :اإلجماع: ثانيا

واحد من غري إنكار على إمجاعًا سكوتيًا على العمل باملصاحل املرسلة، يف وقائع كثرية  )عنهمرضي اهللا (أمجع الصحابة 
، وتدوين الدواوين، وعقوبة شارب اخلمر )رضي اهللا عنهما(مجع املصحف، وعهد أيب بكر باخلالفة إىل عمر : مثل منهم

  ..بثمانني جلدة، وغريها
  :المعقول: ثالثا
نصوصه وباستقراء أحكامه يف جزئياته، جنده يراعي مصاحل اخللق سواء كانت جللب منفعة بتتبع تعليالت الشرع يف  .١

 .فاألخذ باملصلحة املرسلة يتفق وطبيعة الشريعة، وقد صرح بذلك غري واحد من العلماء ،أو درء مفسدة
ا تتجدد وال إن مصاحل الناس ووسائلهم إىل هذه املصاحل تتغري باختالف الظروف واألحوال واألزمان، وأ .٢

 .تتناهى،فإذا مل نعترب إال ما جاء الدليل اخلاص باعتباره مل تصلح الشريعة لكل زمان ومكان
  

 :أدلة المنكرين ومناقشتها
  :د املنكرون حلجية املصاحل املرسلة بأدلة منهاسنا

 :قال تعاىل،إن الشارع احلكيم، شرع لعباده ما حيقق هلم مصاحلهم فما غفل عن مصلحة وال تركها بدون تشريع  .١
﴿ ً م دِينا تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت لَُكُم الس

َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
 . )٣المائدة سورة (﴾ اْلَوَْم أ

قد راعت مصاحل العباد، لكنها مل تنص على مجيع جزئيات املصاحل إىل يوم الدين، بأن الشريعة حقا :هذا الدليل وردّ 
وإمنا نصت على بعضها ودلت مبجموع أحكامها ومبادئها على أن املصلحة هي مقصودة للشارع،وذلك من حماسنها ال 

 .من مثالبها ودليل على صالحيتها للبقاء والعموم لكل زمان
املصاحل املعتربة وبني املصاحل امللغاة، فليس إحلاقها باملصاحل املعتربة أوىل من إحلاقها املصاحل املرسلة مرتددة بني  .٢

 .باملصاحل امللغاة
وإلغائها استثناء؛ فإحلاق املصاحل املرسلة  ،إن األصل الذي انبنت عليه الشريعة هو رعاية املصلحة :ورد هذا الدليل

 .ألصلباملعتربة أوىل بإحلاقها بامللغاة نظرا هلذا ا
 . اجلهال على تشريع األحكام، فيقع اخللط والتخليط ىف أحكام الشريعة األخذ باملصاحل جيريء .٣

إن األخذ باملصاحل املرسلة يستلزم الوقوف على دالئل الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائها، وَضَبط  :ورد هذا الدليل
ا بشروط تسلم من ذلك   .العلماء العمل 

  .من عرض أدلة الطرفني يرتجح عندنا القول حبجية املصاحل املرسلة و : القول الراجح
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  :شروط العمل بالمصلحة المرسلة

ا ا لصحة العمل    :ذكر العلماء القائلون حبجية املصاحل املرسلة شروطا البد من مراعا

  . وال إمجاعاً  -من الكتاب أو السنة  -أن ال تعارض نصاً :أوال ً 
ا عالقة اعتبار شرعيةبأن يثبت للمصلحة ا، لتصرفات الشارع أن تكون مالئمة:ثانيا أن ، بداللة أصل كلي؛ بملستدلِّ 

  .أن تعود على مقاصد الشريعة باحلفظ والصيانة: وقد يعرب عنه بعض العلماء بقوله اعترب الشارع جنسها يف اجلملة،
ا مفسدة أرجح منها أو مساوية هلا أال تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا، وأال يستلزم من:ثالثا   .العمل 

بأن يغلب على الظن ، أن تكون املصلحة اليت يرتتب عليها تشريع احلكم مصلحة قطعية حقيقية ال ومهية :رابعا ً 
  .وجودها
ا مجيع املسلمني، وال تكون خاصة ببعض األفراد أن تكون املصلحة عامة كلية، تعمُّ  :خامسا   . فائد

  
  :األئمة على أساس المصلحة  بعض اجتهادات

 جبواز حرق ما يغنمه املسلمون من متاع وضأن إذا عجزوا عن محله، فيذحبون الضأن، وحيرقون : أفىت احلنفية
 .بقصد البينونة من زوجها وأفتَـْوا بعدم بينونة املرأة اليت ترتدّ  ،اللحم
 مل يوجد اجملتهد، وأجازوا بيعة املفضول مع وجود جبواز تنصيب األمثل من غري اجملتهدين إماما إذا : وأفىت املالكية

 .الفاضل، وأفتَـْوا جبواز فرض الضرائب على األغنياء إذا خال بيت املال
 جبواز إتالف احليوانات اليت يقاتل عليها األعداء، إذا كانت حاجة القتال والظفر باألعداء : وأفىت الشافعية

 .تستدعي ذلك 
 في أهل الفساد إىل بلد يؤمن فيه من شرهم، وجبواز ختصيص بعض األوالد باهلبة بن: وأفىت االمام أمحد بن حنبل

ملصلحة معينة كأن يكون مريضا أو حمتاجا أو صاحب عيال أو طالب علم، وجبواز تسعري الّسلع، إذا تعدى التجار 
  .ر استئذانهمثن املثل أو استغلوا حاجة الناس، وجبواز التصرف يف مال الغري أو حقه، عند احلاجة وتعذ
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  :خالصة الدرس

 
  ا يف غري اتفق العلماء على عدم جواز العمل باملصاحل املرسلة يف أصول العبادات واختلفوا يف االحتجاج 

 :أصول العبادات على مذهبني
 ذهبوا إىل أن املصلحة املرسلةف مذهب مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة،: املذهب األول

  .حجة شرعية يبىن عليها تشريع األحكام
ا، فهم أنكروا القياس فمن األوىل أن ينكروا املصاحل املرسلة: املذهب الثاين م أنكروا األخذ    .مذهب الظاهرية فإ

 شروط العمل باملصلحة املرسلة: 
  .وال إمجاعاً  -من الكتاب أو السنة  -أن ال تعارض نصاً : الشرط األول
  .ن تكون مالئمة لتصرفات الشارعأ: الشرط الثاين
ا مفسدة أرجح منها أو : الشرط الثالث أال تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية هلا، وأال يستلزم من العمل 

  .مساوية هلا
  .أن تكون املصلحة اليت يرتتب عليه تشريع احلكم مصلحة قطعية حقيقية ال ومهية: الشرط الرابع

  .لحة عامة كليةأن تكون املص: الشرط اخلامس
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  :أسئلة نموذجية
  .بني اختالف العلماء يف حجية املصاحل املرسلة: ١س
ا : ٢س   .بني أدلة املنكرين حلجية املصلحة املرسلة وجواب القائلني 
  . بني أدلة القائلني حبجية املصاحل املرسلة:  ٣س
  .بني شروط العمل باملصلحة املرسلة: ٤س
  :مبا تناسبه من اخليارات املذكورةامأل الفراغات اآلتية : ٥س
ا................. . ( باملصلحة أن تكون  العملمن شروط  -١  ).مالئمة ، ومهية ، غري معقولة بذا
 للمصلحة املرسلة على االختالف يف تسميتها مصلحة مرسلة...............عند التحقيق إنكار بعضحيمل  -٢
  .)احلنفية والشافعية، املالكية، احلنابلة(
 .)الشافعية ، الظاهرية، املعتزلة( العمل باملصاحل املرسلة ................... أنكر  -٣
  .)العادات، املعامالت، العبادات( ال جيرى فيها العمل باملصاحل املرسلة .............. إن  -٤
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  العشرون الدرس

  العرف

  

  .تتابع الشيء :العرف في اللغة
م من قول أو فعل :وفي االصطالح    .هو ما ألفه أكثر الناس واعتادوه وساروا عليه يف حيا
العادة، بل معنامها واحدعند أكثر العلماء ، فقوهلم هذا احلكم ثابت بالعرف والعادة ال يعين أن العادة  وال فرق بينه وبني
 .عندهم غري العرف

  :أنواع العرف

  :منها ينقسم العرف إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة
 :باعتبار ذاته ينقسم إلى عرف قولي وعرف عملي  -  أ

ا معىن معينا غري معناه اللغوي األصلي  ،هو ما تعارف عليه الناس يف بعض ألفاظهم: العرف القولي بأن يريدوا 
 .املوضوع له يف أصل اللغة

 .موضوع هلما غوييف األصل الل تعارف الناس إطالق لفظ الولد على الذكر دون األنثى مع أن الولد :مثل
م :العرف العملي م ومعامال   .وهو ما جرى عليه عمل الناس وتعارفوه يف تصرفا

  .اعتياد الناس بيع املعاطاة من غري وجود صيغة لفظية:مثل
  :والعرف القولي والعملي ينقسم كل منهما إلى خاص وعام

ا معىن معينا غري  فة معينة منرْ ما تعارف عليه أهل بلد أو قبيلة أو أرباب حِ :العرف القولي الخاص األلفاظ، بأن يريدوا 
  .معناه اللغوي

ا عند إطالقها املعاين االصطالحية دون  :مثل األلفاظ اليت اصطلح عليها أهل العلوم وأصحاب احلرف اليت يريدون 
  .وعند الفقهاء مبعىن األقوال واألفعال املخصوصة ،الصالة عند اللغويني مبعىن الدعاء :مثل ،معانيها اللغوية

ا معىن معينا غري معناه اللغوي:العرف القولي العام   .هو ما تعارف عليه الناس مجيعا يف بعض ألفاظهم، بأن يريدوا 
ا على اإلنسان، مع أنه يف أصل اللغة تطلق على كل ما ي :مثل دب إطالق لفظ الدابة على ذوات األربع، وال يطلقو

على األرض، وإطالق لفظ اللحم لغري السمك،وتعارف الناس إطالق الولد على الذكر دون األنثى، وإطالق لفظ الغائط 
  .للّنْجِو مع أن اللفظ يف اللغة يطلق على كل مكان منخفض

م:العرف العملي الخاص م ومعامال   .وهو ما جرى عليه عمل أهل بلد أو قبيلة يف تصرفا
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العراق الذين يف تعاملهم مع باعة اللحوم والبقول واخلضروات وحنوها،  كوردستانموظفي إقليم   عرف كثري من:مثل
يقومون بدفع حساب ما أخذوه خالل الشهر يف آخره، فهو بيع ال ينص املتعاقدان فيه على مقدار الثمن، اتكاًال على 

وعرف أهل مصر جتهيز البيت ،ل ومؤجلمعجَّ  ىليف تقسيم املهر إ تقديره والعلم به يف العادة، ومثل عرف أهل العراق
ن، وتعامل بعض البالد بالكيل أو الوزن، أو بنقد معني كالريال أو الدوالر، أو مبقادير  م حني يزوجو ومستلزماته لبنا

  .م وحنو ذلكدَ املساحة كاملرت والقَ 
م، وال خيتص بإقليم دون  : العرف العملي العام م ومعامال وهو ما جرى عليه عمل مجيع الناس وتعارفوه يف تصرفا

  .إقليم
والبيع ،تقدمي الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه: ومثل ، مقدار املاء املستهلكنيدخول احلمامات العامة بدون تعي: مثل

األشجار يف بيع الدارولو مل يصرح البائع بذلك بناء على العرف بالتعاطي دون صيغة لفظية لعقد البيع،واندراج األبنية و 
  ..الغالب فيه واندراجهما يف بيع األرض

  :باعتبار القبول والرد ينقسم إلى صحيح وفاسد.  ب
عادة اخلاطب تقدمي الثياب وحنوها إىل خمطوبته، : مثلهو ما ال خيالف نصا وال يفوت مصلحة معتربة،  :العرف الصحيح

 .رب هدية وال يدخل يف املهرفهي تعت
االستقراض بالربا من املصارف : مثلما كان خمالفا لنص الشارع، أو جيلب ضررا، او يدفع مصلحة،  :العرف الفاسد

 : ومثل،واألفراد
ُ
  .م وحنو ذلكحرَّ تعارف أهل بلد على شرب اخلمر، أو سفور النساء، أو مساع الغناء امل

  :بتة أو متغيرةه في الوجود إما ثاباعتبار وقوع.ج
األكل والشرب والنوم واليقظة : هي اليت ال ختتلف باختالف الزمان واملكان مادامت احلياة باقية مثل :األعراف الثابتة

األعراف القولية الشرعية اليت اصطلح عليها الشارع   :يف العادات، ومثل ل هذه األمورَ خِ دْ ن يُ والفرح واحلزن، هذا عند مَ 
ذه العادات ال ختتلف.. كالصالة والزكاة والصوم   .مادامت احلياة باقية فاألحكام املتأثرة 

عايتها ختتلف باختالفها فاألحكام املبنية على ر : األعراف المتغيرة باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال والظروف
  . هيئات اللباس واملساكن : ثلم،وتتغري بتغريها

  
  

   



٨٨ 
 

  :خالصة الدرس

  
 م من قول أو فعل: العرف هو  .ما ألفه أكثر الناس واعتادوه وساروا عليه يف حيا
 ينقسم العرف إىل عدة أنواع باعتبارات خمتلفة: 
 باعتبار ذاته ينقسم إىل عرف قويل وعرف عملي، وكلٌّ ينقسم إىل خاص وعام: 

  .الصالة عند اللغويني مبعىن الدعاء وعند الفقهاء مبعىن االقوال واالفعال املخصوصة: مثلالعرف القويل اخلاص 
ا على اإلنسان، مع أنه يف أصل اللغة : مثل: العرف القويل العام إطالق لفظ الدابة على ذوات األربع، وال يطلقو

  .تطلق على كل ما يدب على االرض
  .ل ومؤجلمعجَّ  يف تقسيم املهر إىل عرف أهل العراق:مثل:العرف العملي اخلاص
  . مقدار املاء املستهلكنيدخول احلمامات العامة بدون تعي: مثل: العرف العملي العام

 باعتبار القبول والرد ينقسم إىل عرف صحيح وعرف فاسد. 
 باعتبار وقوعه يف الوجود ينقسم إىل عرف ثابت وعرف متغري.  
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  :أسئلة نموذجية

  ؟بينه وبني العادة؟عرف العرف وهل هناك فرق : ١س
  .بني أنواع العرف باعتبار ذاته مع املثال: ٢س
  .بني أنواع العرف باعتبار القبول والرد مع املثال: ٣س
  .يف الوجود مع املثال باعتبار وقوعهبني أنواع العرف :٤س
  .عرف الفاسد، العرف املتغري باختالف الزمانالعرف العملي اخلاص، العرف القويل العام، ال: مثل ملا يأيت: ٥س
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  والعشرون الحادي الدرس
  حجية العرف وشروطه

  

 فقتال ِخالف بني األئمَّة على أمهية الُعْرف ومكانته يف الشريعة اإلسالميَّة، إذا ما حتقَّقت فيه شروط اعِتباره، واتَّ 
بأنه ليس  :عندنا قول القائلني حَ رجَّ الشريعة، لكن بعد التحقيق تَ كلمتهم على حجيته واعتباره يف تطبيق األدلة وأحكام 

 ..واالستحسان، واملصاحل املرسلة، وغريها،السنَّة التقريريَّة، واإلمجاع:دليال مستقال، بل هوراجع إىل األدلة األخرى، مثل

  :والسنة واإلمجاع واملعقولاستدل العلماء على حجيته،واعتباره يف تطبيق األدلة وأحكام الشريعة بالكتاب 

  :أوال الكتاب
ُمْر بِالُْعْرِف  ﴿ :قال تعاىل ،هناك عشرات من اآليات الكرمية تدل على كونه حجة شرعية جيب اعتباره

ْ
ُخِذ الَْعْفَو َوأ

ْعرِْض َعِن اْلَاهِلِيَ 
َ
ْغوِ ﴿ :، وقال أيضاً )١٩٩:العرافسورة (﴾ َوأ

ُ بِاللَّ َّ ْيَمانُِكْم َولَِكْن َ يَُؤاِخُذُكُم ا
َ
ِف أ

ْهلِ 
َ
وَْسِط َما ُتْطعُِموَن أ

َ
اَرتُُه إِْطَعاُم َعَشَةِ َمَساكَِي ِمْن أ ْيَماَن فََكفَّ

َ
ْدُتُم اْل ْو َتْرِيُر يَُؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّ

َ
ْو كِْسَوُتُهْم أ

َ
يُكْم أ

َ الَْمْولُودِ َلُ  ﴿ :، وقال أيضاً )٨٩المائدة سورة (﴾َرَقَبةٍ  َ وغريها . )٢٣٣القرة سورة (﴾  رِزُْقُهنَّ َوكِْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف َو
ه وهو الفعل والقول اجلميل الذي استقر عليه الناس وارتضتْ  ،)املعروف(من اآليات اليت تشري إىل وجوب رعاية العرف

  .السليمة ه العقولُ وتقبلتْ  النفوسُ 
  

  :ثانيا السنة
 ،يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح: أن هند بنت عتبة قالت  :قالت )اهللا عنهارضي (حبديث عائشة استدلوا 

رواه البخاري  )باملعروف وولدكِ  خذي ما يكفيكِ :(وهو ال يعلم فقال ،منه وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذتُ 
) ملسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسنا ما رآه:( أنه قالصحيح باسناد ) رضي اهللا عنه(ومبا ثبت عن ابن مسعود ، ومسلم

  .أخرجه عنه احلاكم موقوفاً 
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  : ثالثا اإلجماع
أمجع فقهاء الشريعة من صدر اإلسالم إىل يومنا هذا على حجية العرف واعتباره يف تطبيق األدلة وأحكام الشريعة،وسند 

وعادات العرب اليت كانت سائدة قبل اإلسالم  إمجاعهم اآليات املذكورة والسنة النبوية وإقرار االسالم لكثري من أعراف
  .بعد أن نظمها ونقحها من الشوائب

  
  :بالنُّصوص الدالَّة على اعِتبارهم للُعْرف ملْياَةوُكُتب الفقهاء 

طَلق جائز "، و"الثابت بالُعْرف كالثابت بالنص"، و"التعيني بالُعْرف كالتعيني بالنص: "فعند األحناف• 
ُ
تقييد امل

  ."بالُعْرف
العمل بالُعْرف أصٌل من "، و"األلفاظ حتمل على العوائد"، و"كلُّ ما أُطِلق لفظه محُِل على ُعرفه: "وعند املالكية• 

  ".أصول املذهب
، "ما ليس له حدٌّ شرًعا وال لغة يُرَجع فيه إىل الُعْرف"، و"ما أُطِلق ومل ُحيَدَّ ُرِجع يف ضبطه إىل الُعْرف: "وعند الشافعية• 
  ".دة حمكَّمةالعا"و
  ".ما ورد به الشرع مطلًقا رجع فيه إىل الُعْرف"، و"ما ال َحدَّ له يف الشرع يُردُّ إىل الُعْرف: "وعند احلنابلة• 
  

  :رابعا المعقول
وغري ذلك، ورفع احلرج عنه،  واالقتصاديةِ  االجتماعيةِ  اإلنسانِ  ومصاحلِ  و حاجياتِ  العرف غالبا مبين على ضرورياتِ 

فلو مل يكن العرف حجة شرعية ألدى ذلك إىل الضيق واحلرج يف تطبيق أحكام الشريعة، وذلك مرفوض عند الشارع 
ُ ِلَْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج  ﴿ :قال تعاىل، احلكيم َّ   .)٦المائدة سورة ( ﴾ َما يُرِيُد ا

  
  :شروط العمل بالعرف

 . أن ال يكون خمالفاً لنص شرعي، أو أصل قطعي .١
 .أن يكون العرف عاما مطرداً أو غالبا .٢
م، ال على عرف سيحدث، فلو  .٣    أن يكون العرف موجودا وقت التصرف، وحيمل على اصطالح املتصرفني يف زما
 .لدين تصرف إليهم فقطوقف شخص غلة عقاره على العلماء، وكان املقصود بالعلماء آنذاك من له اخلربة يف أمور ا .٤
 .يتحتم العمل مبقتضاه يف نظر الناس: أي،أن ال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه .٥
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   :خالصة الدرس

 اتفقت كلمة العلماء على حجية العرف واعتباره يف تطبيق األدلة وأحكام الشريعة. 
  السنَّة التقريريَّة، : األدلة األخرى مثلتبّني لنا بعد التحقيق أن العرف ليس دليال مستقال، بل هو راجع إىل

 .واإلمجاع،واالستحسان، واملصاحل املرسلة وغريها
 شروط العمل بالعرف: 
  .أن ال يكون خمالفاً لنص شرعي، أو أصل قطعي: أوالً 
  .أو غالبامطَّردا  أن يكون العرف عاما: ثانياً 
  .أن يكون العرف موجودا وقت التصرف: ثالثاً 
  .يتحتم العمل مبقتضاه يف نظر الناس: أي. جد قول أو عمل يفيد عكس مضمونهأن ال يو : رابعاً 

  
  

  :التطبيقات
  ؟ ألنه صار عرفا عاما يف مجيع البلدان االسالمية ؛جبواز أخذ الربا من قبل البنوك :هل جيوز أن نقول: س

  :اجلواب
  .والتعامل بالربا خمالف للنصوص احملرمة للرباألن من شرط اعتبار العرف أن ال يكون خمالفاً لنص شرعي، ؛ ال جيوز

  
  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  .عتبار بالعرفالبني أدلة ا: ١س
  .أذكر شروط العمل بالعرف: ٢س
  .االسالميَّة ةعير شَّ لاالعرف ومكانته يف  َأمهيَّة ىوء عللضَّ سلَّط ا: ٣س
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  والعشرون الثاني الدرس

  سد الذرائع    

  

 الوسيلة اليت يلجأ إليها الشخص ليصل إىل أمر من األمور، سواء أكان هذا األمر: في اللغةوهي مجع ذريعة،:الذرائع
 .مصلحة مفسدة أم

 .هو منع التوسل مبا هو مباح إىل ما هو مفسدة، وإعطاء الوسيلة حكم غايتها :وفي اصطالح األصوليين
فضي إىل ذلك الشيء احملرم، لذا فإن حكم الوسائل اليت تُ بيح الوسائل م الشارع شيئا ويُ رِّ وذلك ألن من غري املعقول أن حيُ 

ا   .   حكم غايا
  :األفعال المباحة الجائزة المفضية إلى المفاسد على أنواع 

  .ما كان إفضاؤه إىل املفسدة نادراً  وقليالً ، فتكون مصلحته هي الراجحة ومفسدته هي املرجوحة :النوع األول
النظر إىل املخطوبة، :ومثلالتلفظ بكلمة احلق عند السلطان اجلائر مع احتمال إفضائه إىل مفسدة ضياع النفس، : مثل
القضاء :ومثلقبول خرب الواحد العدل مع احتمال عدم ضبطه، :ومثلزراعة العنب، :ومثلالنظر إىل الشهود، : ومثل

  .بالشهادة مع احتمال كذب الشهود
عة بإباحته؛ نظرا ألن املصلحة فيه راجحة، فال مينع وال يسد حبجة ما قد يرتتب عليها من هذا النوع  جاءت الشري
  .املفاسد النادرة أو احملتملة 

  .وغالبا، ومفسدته أرجح من مصلحتها كان إفضاؤه إىل املفسدة كثرياً م :النوع الثاني
بيع العنب :ومثلستعمله استعماال حمرما كالقمار، إجارة العقار والدكاكني ملن ي:ومثل بيع السالح يف أوقات الفنت،:مثل

  .ملن عرف أنه جيعله مخرا
وهذا النوع ال خالف بني العلماء يف منعه وسده، إال أن القائلني حبجية سد الذرائع جيعلون منعه مبنيا على أصل سد 

 :وهو منهي عنه بالنص بقوله تعاىلالذرائع، والقائلون بعدم حجيته جيعلون منعه من باب التعاون على اإلمث والعدوان، 
ثِْم َوالُْعْدَوانِ ﴿  اْلِ

َ َ َ َتَعاَونُوا  ِ َوالَّْقَوى َو  الِْبّ
َ َ ، أو بغريها من األدلة واألصول )٠٢المائدة سورة (﴾ َوَتَعاَونُوا 

  .املقررة، كالقياس واملصلحة واالستحسان
الستعمال املكلف له لغري ما وضع ألجله فتحصل  ؛ملفسدةهو يف أصله مشروع، لكن يؤدي إىل ا :النوع الثالث

  .املفسدة
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اية احلول،  :مثل لنكاح لغرض حتليل املطلقة التوسل با :ومثلمن يتوسل إىل اخلالص من الزكاة عن طريق هبة ماله قرب 
من يتوسل بالبيع للوصول إىل الربا كبيع العينة، وهو أن يبيع متاعه إىل أجل مث يشرتيه يف اجمللس  :ومثلملطلقها،  ثالثاً 

  .بثمن حالٍّ بأقل
  :على مذهبني هذا النوع اختلف العلماء في األخذ به

  :مذهب المالكية والحنابلة ومن معهم: المذهب األول
ا تتخذ طريقا للتحلل من  ــ؛ سد الذرائع حجة فيها: أي ــع مطلقًا نومتُ  سدَّ فهم ذهبوا إىل أن هذه الذرائع ينبغي أن تُ  أل

  .ورتبوا على ذلك بطالن هذه العقود، وعدم ترتب آثارها عليها ،التكاليف الشرعية، والتجاوز على حدود اهللا
  :المذهب الثاني مذهب الشافعية والظاهريةومن معهم

املتعاقدين للوصول إىل املمنوع يف مثل العقود اليت ذكرناها، وحالة ما  قصدُ  فيها فهم ذهبوا إىل التفرقة بني حالة إذا ظهر
وال يكون حجةإذا ــ إذا ظهر قصد املتعاقدين للوصول إىل املمنوع:أيــذلك فيكون حجة يف احلالة األوىل  فيها إذا مل يظهر

  .املفسدة وعدم ظهورها مل يظهر؛ألن هذه األفعال مباحة فال تصري ممنوعة الحتمال إفضائها إىل 
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  :خالصة الدرس

 
 منع التوسل مبا هو مباح إىل ما هو مفسدة، وإعطاء الوسيلة حكم غايتها: هو سّد الذَّرائع. 
  إىل املفاسد على أنواع املؤّديةاألفعال املباحة اجلائزة. 

الشريعة بإباحته؛ نظرا ألن املصلحة فيه ما كان إفضاؤه إىل املفسدة نادراً  وقليالً  ، فهذا النوع  جاءت : النوع األول
  .راجحة

  .ما كان إفضاؤه إىل املفسدة كثرياً وغالبا ، ومفسدته أرجح من مصلحته: النوع الثاين
هو يف أصله مشروع، لكن يؤدي إىل املفسدة الستعمال املكلف له لغري ما وضع ألجله، فتحصل :  النوع الثالث
  .املفسدة
 بالنوع الثالث على مذهبني اختلف األصوليون يف األخذ: 

  .ذهبوا إىل حجّية سّد الذرائع فيه، وهو مذهب املالكية واحلنابلة ومن معهم: املذهب األول
ذهبوا إىل التفرقة بني حالة إذا ما ظهر فيها قصد املتعاقدين للوصول إىل املمنوع، وحالة ما إذا مل يظهر : املذهب الثاين

  .، وهو مذهب الشافعية وغريهميف احلالة األوىل، دون الثانية فيها ذلك، فاحتجوا بسّد الذرائع
  

  

  

  :أسئلة نموذجية

  .عرف الذرائع لغة واصطالحا: ١س
  .ذكرهاأاألفعال املباحة اجلائزة املفضية إىل املفاسد على ثالثة أنواع : ٢س
  .بني اختالف العلماء يف األخذ بسد الذرائع: ٣س
  .أدلة لسد الذرائع ةمثل بثالث: ٤س

  
  

   



٩٦ 
 

  والعشرون الثالث الدرس
  قول الصحابي     

  

من فتوى، أو قضاء، أو ) صلى اهللا عليه وسلم(ما نُِقل إلينا عن أحد أصحاب رسول اهللا:تعريفه عند األصوليين هو
 .رأي، أو مذهب، يف حادثة مل يرد يف حكمها نّص، ومل حيصل عليها إمجاع

  :تحرير محل النزاع
 :قول الصحايب ليس على إطالقه بل على التفصيل التايلاختالف العلماء يف حجية 

صلى اهللا عليه (قول الصحايب فيما اليدرك بالرأي واالجتهاد حجة عند العلماء، ألنه حممول على السماع من النيب :أوالً 
 .فيكون من قبيل السنة) وسلم
 .شرعية، ألنه يكون إمجاعاً  قول الصحايب الذي حصل عليه االتفاق، والذي اليُعَرف له خمالٌف حجة:ثانيا
 . قول الصحايب ال يعترب حجة ملزمة على صحايب مثله:ثالثاً 
قول الصحايب الصادر عن رأي واجتهاد، وهذا هو الذي حصل فيه اختالف، هل يكون حجة على من جاء :رابعاً 

 :بعدهم، أم ال؟ على مذهبني
اهلم إذا مل جيد احلكم يف الكتاب والسنة واإلمجاع، وإذا أنه حجة شرعية، وعلى اجملتهد أن يأخذ بأقو : المذهب األول

 .اختلف الصحابة فعليه أن يتخري من أقواهلم
ألن الصحايب شاهد التنزيل ووقف  ؛قالوا إّن احتمال الصواب يف قول الصحايب كثري جداً  :واستدلوا بأدّلة من أهمها 

 . ، وكل هذا جيعل آلرائهم منزلة أكرب من آراء غريهم)صلى اهللا عليه وسلم(حكمة التشريع، والزم النيب    على 
 .يلزم اجملتهد األخذ به، بل عليه أن يأخذ مبقتضى الدليل الشرعي أنه ليس حبجة، وال :المذهب الثاني

وليس قول الصحايب واحدًا منها، واالجتهاد بالرأي  قالوا إنّنا ملزمون باتباع الكتاب والسنة، :واستدلوا بأدلة من أهمها 
 .عرضة للخطأ والصواب الفرق يف هذا بني صحايب وغريه

أن قول الصحايب ليس حجة ملزمة، ولكن حيّبذ األخذ به حيث مل يوجد نّص يف الكتاب وال يف السنة :الرأي الراجح 
  .ذ األخذ بقول الصحايب أوىل، ملا سبق من مكانتهماإلمجاع، واليوجد يف املسألة دليل آخر معترب، وحينئ واليف 

   



٩٧ 
 

  :خالصة الدرس

 من فتوى، أو قضاء، أو ) صلى اهللا عليه وسلم(ما نُِقل إلينا عن أحد أصحاب رسول اهللا:قول الصحايب هو
 .رأي، أو مذهب، يف حادثة مل يرد يف حكمها نّص، ومل حيصل عليها إمجاع

  أربعة أنواع، والنوع الرابع هو الذي حصل عليه االختالف، على مذهبني، قسم األصوليون قول الصحايب إىل
 .والذي هو قول الصحايب الصادر عن رأي واجتهاد

 أن قول الصحايب ليس حجة ملزمة، ولكن حيّبذ األخذ به حيث مل يوجد نّص يف : والراجح من املذهبني
  .يل آخر معتربالكتاب وال يف السنة واليف اإلمجاع، واليوجد يف املسألة دل

  

  :لتطبيقاتا
  هل جتب الزكاة يف مال الصّيب واجملنون، وما الدليل على ذلك؟: س
  :ابو جال

  .عند من حيتّج بقوهلم) رضوان اهللا تعاىل عليهم(جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون عمال بقول الصحابة
 رواه) روا يف أموال اليتامى ال تأكلها الصدقةاجتَّ : (قال أنه )رضي اهللا عنه(عن عمر بن اخلطاب مبا ثبت والدليل على ذلك

حيث كانت تلي يتيمًا امسه عبدالرمحن بن  ؛)رضي اهللا عنها(عائشة سيَّدتنا أّم املؤمنني فعلبو  ك يف املوطأ،مال اإلمام
  .ج عنه وعن أخيه زكاة ماهلماخِر تُ القاسم، فَـ 

  
  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  .عرف قول الصحايب: ١س
  إىل كم نوع يتنوع قول الصحاّيب، وما حكم كل نوع من تلك األنواع؟: ٢س
  ما هو النوع الذي حصل عليه االختالف، وما الراجح من األقوال؟: ٣س
  

   



٩٨ 
 

  والعشرونالرابع  الدرس

  شرع من قبلنا

  

األحكام اليت شرعها اهللا تعاىل ملن سبقنا من األمم، وأنزهلا على أنبيائه ورسله لتبليغها  :المقصود به عند األصوليين
  .لتلك األمم

  :تحرير محل النزاع
  :اختالف العلماء يف حجية شرع من قبلنا ليس على إطالقه بل على التفصيل اآليت، تبعاً لتنوعه

ا مفروضة علينا كما كانت مفروضة  أحكام جاءت يف القرآن أو :النوع األول يف السنة، وقام الدليل يف شريعتنا على أ
ِيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم  ﴿: على من سبقتنا من األمم، وهذا النوع الخالف يف أنه شرع لنا، مثل قوله تعاىل َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لَعَ  َ الَّ َ َياُم َكَما ُكتَِب    . )١٨٣ :القرةسورة (﴾ لَُّكْم َتتَُّقونَ الّصِ

  :أحكام ذكرت يف القرآن أو يف السنة، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها يف حقنا، مثل قوله تعاىل :النوع الثاني
ْو َدًما َمْسُفوحً  ﴿

َ
ْن يَُكوَن َميَْتًة أ

َ
َّ أ ِ َ َطاِعٍم َيْطَعُمُه إ َ ًما  َّ ُمَرَّ َ ِ وِحَ إ

ُ
ِجُد ِف َما أ

َ
َ أ ْو َلَْم ِخْنِيٍر فَإِنَُّه رِْجٌس قُْل 

َ
ا أ

ِ بِهِ  َّ هِلَّ لَِغْيِ ا
ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
   . حقناوهذا النوع غري مشروع يف،)١٤٥ :النعامسورة (﴾ ...أ

 .أحكام مل يرد هلا ذكر يف القرآن والسنة، وهذا النوع اليكون شرعا لنا بال خالف بني العلماء :النوع الثالث
ا نصوص الكتاب أوالسنة، ومل يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء احلكم أو  :النوع الرابع أحكام جاءت 

ُذَن  ﴿ :عدم بقائه بالنسبة لنا، مثل قوله تعاىل
ُ
نِْف َواْل

َ
نَْف بِاْل

َ
نَّ الَّْفَس بِالَّْفِس َوالَْعْيَ بِالَْعْيِ َواْل

َ
َوَكَتبَْنا َعلَيِْهْم فِيَها أ

ّنِ َواْلُُروَح قَِصاٌص  نَّ بِالّسِ ُذِن َوالّسِ
ُ
هذا النوع هو الذي وقع اخلالف فيه، واختلف يف  ،)٤٥ :المائدةسورة (﴾ ..بِاْل

  :ليناحجيته بالنسبة إ
إىل أنه ليس بشرع لنا،  وذهب البعض اآلخر،من شريعتنا اً كاحلنفية إىل حجيته، وأنه يعترب جزء  فذهب بعض العلماء

  .واستدل كل فريق جبملة أدلة تأييداً ملذهبه
؛ ألنه اليرتتب عليه اختالف يف العمل، فما من حكم من أحكام الشرائع حقيقيغري لفظّي و أن هذا اخلالف :والراجح

وبذلك يتبني أن أحكام ،كرت يف القرآن أوالسنة، إال ويف شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه يف حقنالسابقة اليت ذُ ا
به لدى أصحاب كال املذهبني؛ ألن القائلني حبجية شرع من قبلنا حيتجون به وفقاً  النوع الرابع املختلف فيه معمولٌ 

خرى اليت قامت من شرعنا على شرعيتها قبلنا حيتجون به للدالئل األع من ملذهبهم، واآلخرين املنكرين حلجية شر 
  .وبقائها، أو عدم شرعيتها ونسخها

   



٩٩ 
 

  :خالصة الدرس

 
 األحكام اليت شرعها اهللا تعاىل ملن سبقنا من األمم، وأنزهلا على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك  :شرع من قبلنا هو

 .األمم
 ا نصوص الكتاب : قسم األصوليون شرع من قبلنا إىل أربعة أنواع، والنوع الرابع الذي هو أحكام جاءت 

هو الذي حصل عليه  أوالسنة، ومل يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء احلكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا،
 .االختالف بني األصوليني على مذهبني

 الف لفظي؛ ألنه اليرتتب عليه اختالف يف العمل، فما من حكم من أحكام أن هذا اخل:والراجح من األقوال
  .الشرائع السابقة اليت ذكرت يف القرآن أوالسنة، إال ويف شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه يف حقنا

  

  
  :التطبيقات

  وذكر ذلك يف القرآن الكرمي؟ ،ب القصاص يف القتل العمد بناًء على وجود هذا احلكم عند اليهودهل جي: س
  
  :ابو الج

نعم جيب القصاص يف القتل العمد بشروطه عند القائلني حبجية شرع من قبلنا، وكذلك عند غريهم، وذلك لثبوت أدّلة 
ْلَاِب لََعلَُّكْم  ﴿ :أخرى يف شريعتنا على كونه شرعًا لنا، والدليل هو قوله تعاىل

َ
وِل اْل

ُ
َولَُكْم ِف الْقَِصاِص َحَياةٌ يَا أ

   .وغري ذلك من األدلة ،)١٧٩ :القرةسورة ( ﴾ َتتَُّقونَ 
  
  

  :أسئلة نموذجية
  ما املقصود بشرع من قبلنا؟: ١س
  إىل كم نوع يتنوع شرع من قبلنا، وما حكم كل نوع من تلك األنواع؟: ٢س
  حصل عليه االختالف، وما الراجح من األقوال؟ ما هو النوع الذي: ٣س
  



١٠٠ 
 

  والعشرون الخامس الدرس

  عمل أهل المدينة

  

ى اهللا عليه صل(هو ما عليه أهل املدينة املنورة من األعمال املستمرّة من عهد الرسول :المقصود بعمل أهل المدينة
  .من بعدهم، نقله جيل عن جيلفإىل التابعني ) وسلم

  :تحرير محل النزاع
اختالف العلماء يف حجية عمل أهل املدينة ليس على إطالقه بل على التفصيل اآليت، وذلك لتنوع هذا الدليل إىل 

  :نوعني خمتلفني
ه الكافة عن الكافة، وعملت به عمًال ال خيفى، ونقله رُ ثِ ؤْ العمل الذي طريقه النقل واحلكاية، الذي تُـ  :النوع األول

صلى اهللا عليه (النقل شرعًا من جهة النيبّ  هذاكان أ، سواء )صلى اهللا عليه وسلم(اجلمهور عن اجلمهور من زمن النيبّ 
كان النقل   ، أم)صلى اهللا عليه وسلم( كان النقل إقرارًا منه  مقدار الصاع واملّد، أم: فعل، مثل ، من قول أو)وسلم
ا، مثل) صلى اهللا عليه وسلم(تركه   .ن اخلضراواتتركه أخذ الزكاة م :ألمور وأحكام مع شهر

، فليس فيه )صلى اهللا عليه وسلم(ألنّه حممول على كونه سّنة منه يعّد حجًة شرعية جيب العمل به؛ :حكم هذا النوع
  .جمال النظر واالجتهاد

وهذا النوع هو الذي حصل عليه  عمل من طريق االجتهاد واالستدالل،إمجاع أهل املدينة املنورة على  :النوع الثاني
  :ى مذهبنياالختالف عل

ذهب اجلمهور إىل أنّه ال يعّد حّجة ملزمة، بل على اجملتهد النظر والبحث يف تلك املسائل، والعمل  :المذهب األول
  .وفق النتيجة اليت يتوّصل إليها
  : واستدّلوا على ذلك بأدلة منها

م .١  .بعض األمة، واحلجة إّمنا هو مبجموع األمةــ  أي أهل املدينة املنورةــ  ألّ
وألّن املسألة اجتهاديّة ال خيتلف يف بيان حكمها جمتهد قام به من أهل املدينة املنورة، أو أحد آخر غريه، فالعربة  .٢

  .هنا باألدلة اليت ُبِين عليها احلكم
   



١٠١ 
 

  .ذهب املالكية إىل أنّه حجة ملزمة جيب العمل به :المذهب الثاني
  :واستدلوا على ذلك جبملة أدلة من أمهها

م أهلُ  دَ ة املنّورة مهبط الوحي، وجممع الصحابة، ومستقر اإلسالم، وشاهَ أّن املدين .١ ّ ها التنزيل، ومسعوا التأويل، وأ
 .ج احلّق عنهمرُ نسخ، فوجب أن ال خيَْ سخ وما مل يُ ، وعرفوا ما نُ )صلى اهللا عليه وسلم(شهداء آخر العمل من النيبّ 

ن املدينة إىل البلدان األخرى قد شغل باجلهاد، ومل يكن مِ ) رضوان اهللا عليهم أمجعني(ن خرج من الصحابةأّن مَ  .٢
أهل تلك البلدان مطلعني على أحكام الشريعة، أّما أهل املدينة عمومًا كانوا ذوي علم جبميع جزئيات الشريعة، بل 

أتى املدينة فَيسأل عنها، فإن أُفِيتَ  بفتوىإذا أفىت  )رضي اهللا عنه( أصبحت ملكة لدى غالبيتهم، فقد كان ابن مسعود
 .رجع إىل الكوفة وفسخ ما عمل سابقاً  واهخبالف فت

أن عمل أهل املدينة ليس حجة ملزمة، وعلى اجملتهد النظر والبحث يف املسائل املعروضة، والعمل وفق ما :الرأي الراجح
  .توصل إليه اجتهاده

  :خالصة الدرس

 
 صلى اهللا عليه وسلم(أهل املدينة املنورة من األعمال املستمرّة من عهد الرسول ما عليه : عمل أهل املدينة هو (

 .إىل التابعني ومن بعدهم، نقله جيل عن جيل
 يتنوع عمل أهل املدينة إىل نوعني خمتلفني، والنوع الثاين هو الذي حصل عليه االختالف، على مذهبني. 
 ملزمة، وعلى اجملتهد النظر والبحث يف املسائل املعروضة،  أن عمل أهل املدينة ليس حجة:الراجح من املذهبني

  .والعمل وفق ما توصل إليه اجتهاده
 

  
  
  

  :أسئلة نموذجية
  ما املقصود بعمل أهل املدينة؟: ١س
  إىل كم نوع يتنوع عمل أهل املدينة، وما حكم كل نوع من تلك األنواع؟: ٢س
  الراجح من األقوال؟ما هو النوع الذي حصل عليه االختالف، وما : ٣س

 



١٠٢ 
 

  والعشرون السادسالدرس 

  االستصحاب

  .طلب الصحبة مبعىن املالزمة واملقارنة:هو االستصحاب في اللغة
هو احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء على أنه كان ثابتًا يف الزمان األول حىت يقوم الدليل على  :وفي االصطالح

  .التغيري
مث طرأ شك يف عدمه فإنه حيكم ببقائه بطريق استصحاب الوجود، وإذا حصل العلم بعدم فإذا حصل العلم بوجود أمر 

  .أمر، مث طرأ شك يف وجوده فإنه حيكم باستمرار العدم بطريق استصحاب العدم
 

  :أنواع االستصحاب
  :يتنوع االستصحاب إىل أنواع أمهها هي

ام وشراب أو حيوان أو نبات أو مجاد حىت يوجد دليل استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء النافعة، من طع:أوال
رِْض  ﴿:على حترميها، قد دل على هذا النوع آيات من القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل

َ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِف اْل ُهَو الَّ

  .)٢٩ :القرةسورة ( ﴾َجِيًعا
أن مجيع األشياء النافعة يف األرض والسماء خلقت وسخرت ملصلحة ومنفعة اإلنسان، واألصل فيها أن  :وجه الداللة

ا مامل يرد دليل على خالف ذلك   . حيل له التصرف فيها وينتفع 
نائية، استصحاب الرباءة األصلية أو العدم االصلي، فاألصل براءة الذمة من مجيع االلتزامات الدينية واملدنية واجل:ثانيا

فيستصحب احلال يف ذلك حىت يرد الدليل املثبت على خالفه، وقد دل على هذا النوع آيات من القرآن الكرمي مثل قوله 
َم الّرِبا َفَمْن َجاَءهُ َموِْعَظٌة ِمْن َرّبِهِ فَانَْتَه فَلَُه َما َسلََف  ﴿: تعاىل ُ اْلَيَْع وََحرَّ َّ َحلَّ ا

َ
  .)٢٧٥ :القرةسورة (﴾ َوأ

أنه ملا نزلت اآليات القاطعة يف حترمي الربا، خاف الصحابة من األموال اليت اكتسبوها من الربا قبل  :ووجه الداللة
  .التحرمي، فبني اهللا تعاىل هلم أن ما اكتسبوه قبل ذلك كان على الرباءة األصلية وال حرج فيه

حكمه حىت يرد الناسخ، وكاستصحاب العموم استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب النص و :ثالثا
عقد الزواج، : من اللفظ العام حىت يرد دليل على التخصيص، ودوام امللك حىت يثبت انتقاله إىل شخص آخر،ومثل

ائه،  سبب لقيام الزوجية، فُتعّد قائمة بالعقد شرعاً، والعقد نفسه يقتضي استمرارها أيضاً، حىت يطرأ دليل جديد على إ
  .ستمراره بالطالقوقطع ا

  
  



١٠٣ 
 

  حجية االستصحاب
  :اختلف يف حجية االستصحاب على أقوال أمهها

ذا قال مجهور أهل العلم من املالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية والشيعة وبعض : القول األول أنه حجة مطلقاً، و
  .احلنفية
حفاظًا على حقوق املفقود، وال تطلق زوجته، يصلح دليًال على دفع دعوى املدعي طلب إرثه من املفقود، :فمثال

  .الستصحاب حياته، وكذلك يثبت حقه يف إرثه من غريه
ال يصلح حجة دافعة، وال مثبتة، وهو قول : أنه ليس حبجة مطلقًا ال يف احلكم الوجودي وال العدمي، أي :القول الثاني

: ت(، وبعض الشافعية، وأيب احلسني البصري)هـ٨٦١:ت(، وابن اهلمام)هـ٤٣٠:ت(بعض احلنفية كأيب زيد الدبوسي 
  . من املعتزلة، وكثري من املتكلمني ) هـ ٤٣٦

ذا قال مجهور املتأخرين من احلنفية، مبعىن أنه يصلح دليًال يدفع  :القول الثالث أنه حجة يصلح للدفع ال لإلثبات و
  .الدعوى الواردة،ولكن ال يصلح إلثبات 

هو األصل، لكنه يصلح حجة إلبقاء ما كان، فال يورث ماله لكن ال يصلح إلثبات أمر مل يكن املفقود بقاؤه حياً :فمثالً 
  .فال يرث من أقاربه واحلالة هذه

أنه حجة يف حق اجملتهد فيما بينه وبني اهللا تبارك وتعاىل، وليس حجة يف املناظرة مع اخلصوم وهو قول  :القول الرابع
  ) .هـ ٤٠٣: ت(الباقالين

هو قول اجلمهور لقوة أدلتهم يف املسألة، علماً أن بعض األصوليني ذكر أن اخلالف يف املسالة لفظي وال  :جحالقول الرا
  .مثرة له، واهللا أعلم 

  ):عند من يقول بحّجّيته(مرتبته في الحّجّية 
دليل اخلاص يف هو آخر دليٍل يلجأ إليه اجملتهد ملعرفة حكم ما يعرض عليه، وال يصار إليه إال عند عدم وجود ال.١

  .إنّه آخر مدار الفتوى: حكم املسألة، وهلذا قال الفقهاء
  .االستصحاب يف احلقيقة ال يثبت حكما جديدا مستقال، ولكن يستمر به احلكم السابق الثابت بدليله املعترب.٢
  
  
  

   



١٠٤ 
 

  :قواعد ابتنت على االستصحاب
  :مهمة منها تفرعت عن االستصحاب قواعد ومباديء

   .من توضأ مث شك هل انتقض وضوؤه أم ال؟ بقي على وضوئه: فمثالليقني ال يزول بالشك، ا .١
األصل إباحة ما يستجد من املعامالت املالية إال إذا وجد نص حيرمها، وهذا : فمثال.األصل يف األشياء اإلباحة .٢

  .عند مجهور العلماء
من ادعى على أحد َديْناً، األصل براءة ذمته منه حىت يثبت  :فمثال. األصل براءة الذمة، األصل يف الذمة الرباءة .٣

  .ذلك بإحدى وسائل االثبات
  :خالصة الدرس

 
 احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء على أنه كان ثابتًا يف الزمان األول حىت يقوم الدليل : االستصحاب هو

 .على التغيري
 لالستصحاب أنواع عديدة، أبرزها: 

  .استصحاب حكم االباحة االصلية لألشياء النافعة: النوع األول
  .استصحاب الرباءة األصلية أو العدم االصلي: النوع الثاين
  .استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه: النوع الثالث

 ذهب مجهور األصوليني إىل أن االستصحاب حجة معتربة مطلقاً، وخالف يف ذلك بعض العلماء. 
 على االستصحاب هناك قواعد عديدة ابتنت: 

 .اليقني ال يزول بالشك: القاعدة االويل
  .األصل يف األشياء اإلباحة: الثَّانيةالقاعدة 
  .األصل براءة الذمة: الثَّالثةالقاعدة 

  
  

   



١٠٥ 
 

  :أسئلة نموذجية

  .عرف االستصحاب يف اللغة واالصطالح: ١س
  .بني أنواع االستصحاب:٢س
  بني اختالف العلماء يف حجية االستصحاب : ٣س
  .مثل مبثال واحد لالستصحاب:٤س
  .فقهيَّة مع التَّمثيلأذكر بعض ما ابتىن على االستصحاب من قواعد : ٥س
  .بني مرتبة االستصحاب يف احلجية: ٦س

  
  

  

   



١٠٦ 
 

  والعشرون الدرس السابع 

  التعارض والترجيح تعريف 

   :االصطالحالتعارض في اللغة و : أوالً 

تعارض يتعارض تعارضاً، وهو من باب املشاركة، ويقتضي فاعلني أو أكثر، وقد : مصدر مأخوذ من: التعارض يف اللغة
: ،  فقولنا)املقابلة، واملنع(على معان كثرية يف اللغة، وأقرب تلك املعاين ملوضوعنا هو جميؤه مبعىن) عرض(دّلت مادة

  .تقابال على سبيل املمانعة: الدليالن يف التعارض الذي وقع بينهما، أيتشارك : أي تعارض الدليالن،

تعّددت تعريفات التعارض عند األصوليني، وأغلب تلك التعريفات تدور حول حمور :التعارض في اصطالح األصوليين
ني متساويني بأن التنايف بني دليل: واحد مع اختالف األلفاظ، وهي قريبة التشابه، وميكن أن نقول أّن التعارض هو

رمة، أو ّل والثّاين احلُ يقتضي أحدمها حكمًا يف شيٍء يناقض ما يقتضيه اآلخر يف ذلك الّشيء، كأن يقتضي أحدمها احلِ 
  .ثباتيقتضي أحدمها النفي واآلخر اإل

  :صطالحاالالترجيح في اللغة و : ثانياً 

جعل الشيء راجحاً، وإمنا يكون بالّتمييل : والرتجيحهو مصدر مأخوذ من رّجح يُرجِّح َترجيحاً، : الرتجيح يف اللغة
  .رّجح امليزان، ورّجح الوزن إذا زاد جانب املوزون حّىت مالت كّفته وثقلت باملوزون: قوهلم: مثل والتغليب،

م بناًء على اختالفهم يف مسائ :الترجيح في اصطالح األصوليين ل اختلف األصوليون يف تعريف الرتجيح، وتعّددت عبارا
  .دلة املتعارضة، وإمهال ما سواهبيان الراجح من الدليلني أو األ :وميكن أن نقول أّن الراجح يف تعريف الرتجيح هو ،متعّلقة به

  :للتعارض بين األدلة مثال توضيحي

نُْفِسِهنَّ  ﴿: قال تعاىل
َ
بَّْصَن بِأ ْزَواًجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمنُْكْم َويََذُروَن أ اَوالَّ ْشُهٍر وََعْشً

َ
ْرَبَعَة أ

َ
  .)٢٣٤ :القرةسورة (﴾ أ

ْن يََضْعَن َحْلَُهنَّ  ﴿ :وقال تعاىل
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ْحَاِل أ

َ
ُت اْل َ و

ُ
ق( ﴾ َوأ   .)٤ :سورة الط

فاآلية األوىل تدّل بعمومها على أّن عّدة املتوىف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حامًال أم ال، واآلية 
                .كانت مطلقة  أمكانت متوًىف عنها أالثانية تدّل على أّن عّدة احلامل وضع احلمل، سواء 

  .فاآليتان متعارضتان يف الظاهر

   



١٠٧ 
 

  :خالصة الدرس

 التنايف بني دليلني متساويني بأن يقتضي أحدمها حكمًا يف شيٍء يناقض ما يقتضيه اآلخر يف : التعارض هو
 .ذلك الّشيء، كأن يقتضي أحدمها احلّل والثّاين احلرمة، أو يقتضي أحدمها النفي واآلخر اإلثبات

 اهبيان الراجح من الدليلني أو األدلة املتعارضة، وإمهال ما سو : والرتجيح هو.  
  

  

  

  :أسئلة نموذجية

  .عرف التعارض والرتجيح لغة واصطالحاً : ١س

  .مثل لتعارض ظاهري بني آيتني من القرآن :٢س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



١٠٨ 
 

  والعشرون الثامن رسالد

  أقسام التعارض والترجيح

  :أقسام التعارض: أوالً 
االيت ــ  قّسم األصوليون التعارض إىل عشرة أقسام، وذلك تبعًا لألدلة الشرعية : ــ اتفق اجلمهور على االحتجاج 

 :، وهي كما يأيت)الكتاب، والسّنة، واإلمجاع، والقياس(

 :التعارض الواقع بين الكتاب والكتاب .١
هذا النوع من التعارض الميكن وقوعه، فال يعقل أن تتعارض وتتناقض آيات القرآن الكرمي بعضها مع بعض، قال اهللا 

فًا َكثًِيا ﴿ :تعاىل َ ِ لَوََجُدوا فِيهِ اْختِ َّ َ َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَْو َكَن ِمْن ِعنِْد َغْيِ ا فَ
َ
: أي ،)٨٢ :سورة النساء( ﴾ أ

 ألنّه كالم اهللا عّز وجّل، وما وقع من تعارض فيه فليس تضاد فيه؛تناقضاً وتضاداً يف املعىن، وأّن القرآن الكرمي التناقض وال
يف نفس األمر وحقيقته، وإمنا هو يف ظاهر األمر ونظر اجملتهد، وإن وجد مثل هذا التعارض فال بّد من دفعه بطريق من 

  .طرق الّدفع، كحمل عام على خاص، أو مطلق على مقيد، أو غري ذلك

َ َيْهِدي َمْن يََشاءُ  ﴿ :التعارض الظاهرّي الواقع بني قوله تعاىل :مثل َّ ْحَببَْت َولَِكنَّ ا
َ
َ َتْهِدي َمْن أ سورة (﴾ إِنََّك 

اٍط ُمْسَتقِيمٍ  ﴿ :وقوله تعاىل )٥٦ :القصص َ ِصَ ِ ليس هناك  ففي حقيقة األمر، )٥٢ :سورة الشورى( ﴾ نََّك َلَْهِدي إ
ا التبينيألنّه يقصد باهلداية يف اآلية األ مثة تعارض بني اآليتني؛   .وىل التوفيق، ويف الثانية يقصد 

 :التعارض الواقع بين الكتاب والسّنة .٢
فإن كان اخلرب املعارض املناقض للقرآن الكرمي متواتراً،  فإنّه جيري عليه حكم التعارض : فإن وجد مثل هذا التعارض ينظر

 الكرمي متواترًا فإنّهوإن مل يكن اخلرب املعارض للقرآن  فيدفع بطريق من طرق دفع التعارض، الواقع بني الكتاب والكتاب،
  .ألنّه أدىن مرتبة واليقوى على معارضة القرآن الكرمي مل به ويقّدم عليه القرآن الكرمي،يسقط وال يع

ًذى فَاْعَتِلُوا النَِّساَء ِف  ﴿: التعارض بني قوله تعاىل :مثل
َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
َ َتْقَربُوُهنَّ َويَْسأ  الَْمِحيِض َو

ا عائشة ،)٢٢٢ :سورة القرة(﴾ َحتَّ َيْطُهْرنَ  صلى اهللا عليه (كنت أغتسل أنا والّنيبّ (: قالت) رضي اهللا عنها(وما رو
وكان يأمرين فأَّتزر فيباشرين وأنا حائض، وكان خيرِج رأَسه إّيل وهو معتكف فَأغسله  ،من إناء واحٍد كالنا جنب) وسلم

ففي احلقيقة ليس هناك تعارض بني اآلية واحلديث، فالنهي الوارد عن قربان  رواه البخاري يف صحيحه،) وأنا حائضٌ 
ا اجلماع   .)جيامعين(نا هه) يباشرين(وليس املقصود من  احلائض يف اآلية الكرمية يقصد 

  



١٠٩ 
 

 :التعارض الواقع بين الكتاب واإلجماع .٣
به، وتثبت به األحكام الشرعية  ألّن اإلمجاع الذي يعتدُّ  ؛ر واليعقل وقوعهإّن تعارض اإلمجاع للقرآن الكرمي غري متصوَّ 

البّد وأن يكون هلا مستند من نصوص التشريع، وما كان كذلك الميكن أن يتعارض، ومع هذا إن وجد تعارض بني 
  .إمجاع وآية قرآنية، فإنّه يقدم القرآن الكرمي على اإلمجاع

 :التعارض الواقع بين الكتاب والقياس .٤
ألنّه من املعلوم أن القياس إمنا يكون على نصوص التشريع، وإذا  يتصّور وقوعه؛ال  ــ كسابقهــ  إّن هذا النوع من التعارض 

  .وجد فإن القياس املعارض للقرآن باطل، ويقّدم عليه القرآن الكرمي
 :السُّنَّة و السُّنَّةالتعارض بين  .٥

 ر وقوعه كالقرآن الكرمي،ال يتصوَّ و فإن كانا متواترين فإنّه ال يعقل : ينظر شريفني إذا حصل تعارض بني حديثني نبوّيني
ُقدِّم املتواتر قطعاً، وإن كان كّل واحد منهما آحادًا فإنّه يرّجح بينهما بطريق من  ،وإن كان أحدمها متواترًا واآلخر آحاداً 

  .اآلتية طرق الرتجيح
 :التعارض بين السّنة واإلجماع .٦

وقوع التعارض بينهما، وإن كان أحدمها قطعيًا واآلخر ظنيًا قّدم ر إن كانت السّنة متواترة وكان اإلمجاع قطعيًا مل يتصوَّ 
  .القطعّي على الظّين، وإن كانا ظنيني حكم بالتعارض بينهما وحينذاك يرّجح أحدمها على اآلخر بطريق من طرق الرتجيح

 :التعارض بين السّنة والقياس .٧
ت على القياس قطعاً، وإن كانت السّنة آحادًا والقياس فإن كانت السّنة متواترة ُقّدم: إذا وقع مثل هذا التعارض ينظر

  .غري جلّي قّدمت السّنة على القياس، وإن كانت السّنة آحاداً والقياس جلّياً اختلف يف تقدمي أحدمها على اآلخر

 :تعارض اإلجماع مع اإلجماع .٨
ن كان أحدمها قطعياً دون اآلخر فإنّه التعارض بني اإلمجاعني القطعيني غري متصور وال ميكن وقوعه كتعارض اآليتني، وإ
أو يرّجح أحدمها على اآلخر بناًء  ،يقّدم القطعّي على غري القطعّي، وإن مل تثبت عصمتهما مجع بينهما إن أمكن ذلك

  .على قّوة مستنده

 :تعارض اإلجماع مع القياس .٩
وقع التعارض بني اإلمجاع والقياس اجللّي ففي يقّدم اإلمجاع على القياس غري اجللّي، إذا وقع التعارض بينهما، أّما إذا 

  .تقدمي أحدمها على اآلخر خالف بني العلماء

  



١١٠ 
 

 :تعارض قياس مع قياس آخر .١٠
قّدم أحدمها على اآلخر  ،جلّيني، أو كان كالمها غري جلّيني ــ القياسانــ  فإن كانا: إذا وقع تعارض بني قياسني ينظر

  .فإنّه يقّدم اجللّي على غري اجلليّ  ،ورّجح عليه بطريق من طرق الرتجيح، أّما إذا كان أحد القياسني جلّياً واآلخر غري جليّ 
  

  :أقسام الترجيح: ثانياً 

  :ينقسم الرتجيح بني األدلة الشرعية عند األصوليني إىل ثالثة أقسام، وهي كما يأيت

  :الترجيح بين األدلة النقلية: القسم األول

أّن الرتجيح بني األدلة النقلّية  قسم األصوليون الرتجيح بني األدلة النقلّية إىل أقسام متعّددة وباعتبارات خمتلفة، فذهبوا إىل
ّمث بعضها مع بعض إّما أن يكون باعتبار الّسند، أو باعتبار املنت، أو داللة اللفظ، أو أمر آخر خارج عن اللفظ، ومن 

  :فّصلوا القول يف أقسام كّل واحد من تلك االعتبارات، وهي كما يأيت

  

  

  :الترجيح باعتبار السند: ولاالعتبار األ

  :والترجيح بهذا االعتبار يعتمد على أحد هذه األمور

  :ومن أمههاوتتعّدد وجوه الترجيح التي تتعلق بحال الّراوي،. ،ما يتعّلق بحال الّراوي: األمر األول

QN الّرتجيح بكثرة الّرواة. 
RN  ًالّرتجيح بكون الرّاوي فقيها. 
SN الّرتجيح بشهرة الرّاوي. 
TN الّرتجيح بكثرة املزّكني للرّاوي.  

   



١١١ 
 

  :ما يتعّلق برواية الّراوي: األمر الثاني

  :إّن األصوليني قد ذكروا طرقاً كثرية للرتجيح  فيما يتعلق بالروايات، ومن أشهر ما ذكروه ما يأيت
 .رواية املشافهة على الرواية من وراء حجاب حُ رجَّ تُ  .١

 ).أخربنا(على الّرواية بصيغة ) حّدثنا(ترجح الّرواية بصيغة  .٢
 .وروده على غريه فيه سببُ  رَ كِ اخلرب الذي ذُ  حُ رجَّ يُ  .٣

 .على املروّي مبعناه) صلى اهللا عليه وسلم(رجح اخلرب املؤّدى بلفظ النّيب يُ  .٤

 يُ  .٥
ُ
 .د على املرسلسنَ رجح امل

 .اعلى ما عدامه لفظا او معىنً جح املتواتر يُر  .٦

  :ما يتعّلق بالمروّي عنه: الثالث األمر
  :عتمد على املروّي عنه عند األصوليني واحملدثني هي ما يأيتومن أشهر طرق الرتجيح اليت ت

 .يرّجح الّسماع على الكتاب .١

 .يرّجح الّسماع بعد اإلسالم على الذي قبله .٢
  .لرّواتهترجيح مامل يثبت إنكار  .٣

  :الترجيح باعتبار المتن: االعتبار الثاني
  :تعّددت طرق الرتجيح العائد إىل املنت أيضاً عند األصوليني إىل أنواع عديدة، ومن أشهر تلك األنواع هي ما يأيت

 .ترجيح اخلاّص على العام .١

 .د على املطلقترجيح املقيّ  .٢
 .ترجيح النهي على األمر .٣

 .ترجيح األمر على اإلباحة .٤

  :فظرجيح باعتبار مدلول اللَّ التَّ : الثثَّ االعتبار ال
ذا االعتبار أيضاً  تعّددتْ    :وجوه الرتجيح عند األصوليني إىل أنواع كثرية، ومن أشهرها ما يأيت و

 .ترجيح املنطوق على املفهوم .١
 .ترجيح النص على الظاهر .٢



١١٢ 
 

  :ومن أشهرها ما يأيت .الترجيح باعتبار أمور خارجة على اللفظ: رابعاالعتبار ال

 .الرتجيح بكثرة األدلة .١
 .الرتجيح مبوافقة دليل آخر .٢

 ).صلى اهللا عليه وسلم(الرتجيح مبوافقته لفعل النيبّ  .٣
 .الرتجيح مبوافقته للقياس .٤

  :الترجيح بين األدلة العقلية: انيالقسم الث
فريجح بينها باعتبار العّلة، : باعتبارات خمتلفةويقصد به الرتجيح بني األقيسة املتعارضة، ويرّجح بني األقيسة املتعارضة 

وباعتبار األدلة الدالة على وجود العّلة، وباعتبار األدلة على علّية الوصف للحكم، وباعتبار دليل احلكم، وباعتبار كيفية 
  .احلكم، وباعتبار األمور اخلارجّية

  :الترجيح بين دليل عقلّي وبين دليل نقليّ : القسم الثالث
  .نصوص الكتاب والسنة وبني القياس األصويلّ : به التعارض بني األدلة النقلية، أيويقصد 

   



١١٣ 
 

  :خالصة الدرس

  
 الكتاب، والسّنة، واإلمجاع، : قسم األصوليون التعارض إىل عشرة أقسام، وذلك تبعًا لألدلة األربعة الشرعية الشهرية

 .والقياس
  َّالقرآنّية بعضها مع بعض، وال بني القرآن والسّنة املتواترة، وال بني  تصّور وقوعه بني اآلياتعقل وال يُ ال يُ  عارضالت

القرآن واإلمجاع املثبت عصمته، وكذلك ال يتصور وقوع التعارض بني السّنة املتواترة بعضها مع بعض، وال بني السّنة 
سوى ذلك إذا وجد  واإلمجاع القطعّي، وأيضًا ال يتوقع حصول التعارض بني اإلمجاعني إذا ثبت عصمتهما، وما

 .التعارض بني األدلة الشرعّية فإنّه يقّدم ويرّجح أحد املتعارضني على اآلخر بطريق من طرق الرتجيح
 ينقسم الرتجيح بني األدلة الشرعية عند األصوليني إىل ثالثة أقسام، وهي كما يأيت: 

األدلة النقلّية بعضها مع بعض إّما أن يكون باعتبار  فذهبوا إىل أّن الرتجيح بني: الرتجيح بني األدلة النقلية: القسم األول
الّسند، أو باعتبار املنت، أو داللة اللفظ، أو أمر آخر خارج عن اللفظ، ومن ّمث فّصلوا القول يف أقسام كّل واحد من 

  .تلك االعتبارات
  .الرتجيح بني األدلة العقلية: القسم الثاين
  .وبني دليل نقلّيالرتجيح بني دليل عقلّي: القسم الثالث

  

  

  

  :أسئلة نموذجية

  .التعارض عّدد أقسام: ١س

  .أذكر حكم كلٍّ من أقسام التعارض: ٢س

  ما هي أقسام الرتجيح بني األدلة الشرعية املتعارضة؟: ٣س

  

   



١١٤ 
 

  التَّاسع والعشرون الدرس

  شروط التعارض والترجيح

  :شروط التعارض: أوالً 
  :الشرعية مجلة شروط وهي ما يأيتيشرتط لوقوع التعارض بني األدلة 

ا، فال تعارض بني  :الشرط األول أن يكون كل واحد من الدليلني أو األدلة املتعارضة ُحججاً شرعّية يصّح االستدالل 
  .او القياس مع الفارق احلديث املوضوع: مثلدليل شرعي صحيح وبني ما اليصّح االستدالل به، 

أن يكون الدليالن متساويني من حيث الثبوت والّداللة والعدد، فإن اختلف الدليالن، وذلك بأن كان  :الشرط الثاني
  .فال تعارض بينهما، كذلك التعارض بني النّص والقياس ،أحدمها قطعياً واآلخر ظنياً 

عكس ما يدّل عليه  أن يكون الدليالن املتساويان متضادين على وجه التقابل، وذلك بأن يدّل أحدمها:الشرط الثالث
اآلخر، كأن يفيد أحدمها احلّل، واآلخر احلرمة، أّما إذا كانا متفقني يف احلكم فإّن كّل واحد منهما يؤّكد اآلخر ويؤيّده، 

  .وال يعارضه

أن يكون الدليالن متساويني من حيث قّوة الداللة، وذلك بأن تكون داللتهما من نوع واحد، كداللة  :الشرط الرابع
  .ة، أو اإلشارة، أو املنطوق، أو املفهوم، فإن تفاوتت إحدامها على األخرى يف هذا اجلانب فال تعارض بينهماالعبار 

ُعلم منه  ،أن ال يكون الدليالن املتعارضان، أو أحدمها قطعياً، ألنّه إذا كان أحدمها قطعياً واآلخر ظنياً  :الشرط الخامس
قوى على معارضة غريه، أّما إذا كان الدليالن قطعيني فإنّه يستحيل وقوع صدق القطعي وكذب اآلخر، واملعلوم كذبه الي

  .التعارض بينهما

هما فال يبقى جمال لتحقق عدم إمكانية اجلمع بني الدليلني املتعارضني، أّما عند إمكانّية اجلمع بين :الشرط السادس
كن من أركان التعارض، وباجلمع بني الدليلني اليبقى أي ألّن التدافع والتنايف وعدم إمكانية اجلمع بني الدليلني ر  التعارض؛

  .وجه للتعارض، بل حينذاك يكون كّل واحد منهما مؤكداً لآلخر

  :شروط الترجيح: ثانياً 
إّن الرتجيح طريق من طرق دفع التعارض بني األدلة الشرعية، وللحصول على النتيجة الصحيحة  اشرتط األصوليون 

ختلفت تلكم الشروط أو شرط منها كانت النتيجة باطلة والرتجيح غري صحيح، وفيما يأيت  شروطًا للرتجيح، حبيث إذا
  :تلك الشروط

الريب يف أّن الرتجيح جيري بني األدلة الشرعّية، مل خيالف يف ذلك ،أن يكون الرتجيح بني األدلة الشرعية :الشرط األول
  . اويأحد من األصوليني، ولكن حمّل النزاع هو جريانه يف الّدع



١١٥ 
 

  .أن يكون الدليل من األدلة القابلة للرتجيح، فال ترجيح يف القطعيات:الشرط الثاني

إّن جمرد وجود األدلة ال يكفي لكي يقوم اجملتهد بالرتجيح بينها، بل ،حتقق التعارض بني األدلة الشرعّية :الشرط الثالث
  .بأن يوجد يف األدلة شروط التعارضالبّد من أن يكون الدليالن أو األدلة متعارضة ومتقابلة، وذلك 

فال ترجيح بني الكتاب وخرب الواحد، ألنه التعارض ،أن يتساوى الدليالن املتعارضان يف الثبوت والقّوة :الشرط الرابع
فهما بينهما فُتقدَّم الكتاب باالتفاق، وكذلك التعارض بني السّنة املتواترة وسّنة اآلحاد باالتفاق فيقدم السّنة املتواترة، 

  .غري متساويني يف القّوة

اّتفاق الدليلني يف احلكم مع احتاد الوقت واحملّل واجلهة، فال تعارض بني النهي عن البيع وقت النداء  :الشرط الخامس
  .لصالة اجلمعة مع اإلذن به يف غري هذا الوقت

، فاجلمع عندهم مقّدم على هذا مااشرتطه اجلمهور.عدم إمكان اجلمع بني الدليلني املتعارضني :الشرط السادس
م مل يشرتطوا ذلك بل جيوز عندهم الرتجيح مع إمكان اجلمع ّ   .الرتجيح،  أّما احلنفية فإ

فإن ُعِلم تارخيهما، وحتقق ذلك، كان املتأخر ناسخًا للمتقدم، وال يبقى ،ريخ الدليلنيعدم العلم بتا :الشرط السابع
  .حينئذ مثّة تعارض بينهما

اي  جيوز للمجتهد أن يرّجح دليًال على آخر إذا مل يكن فيه زيادة فضلال ،وجود مزيّة يف الدليل الراجح :الشرط الثّامن
جيح بال مرجَّ    .حالجيوز الرتَّ

   



١١٦ 
 

  :خالصة الدرس

  

 أن تكون األدلة حججًا شرعية، وأن تكون متساوية : يشرتط لوقوع التعارض بني األدلة الشرعية مجلة شروط، وهي
والداللة، وأن تكون متضادة على وجه التقابل، وأن ال تكون األدلة أو أحدها قطعية، وأن ال من حيث الثبوت 

 .ميكن اجلمع بني األدلة
 أن يكون الرتجيح بني أدلة شرعية، وأن يكون الدليل من األدلة القابلة : يشرتط يف الرتجيح أيضًا مجلة شروط، وهي

األدلة يف احلكم مع احتاد الوقت واحملّل واجلهة، وأن ال ميكن اجلمع للرتجيح، وأن يتحقق التعارض بينها، وأن تتفق 
  .بينها، وأن ال يُعَرف تاريخ األدلة، وأن يُوَجد مزيّة يف الدليل الراجح

  

  

  :أسئلة نموذجية

  .أذكر شروط التعارض: ١س

  ما هي الشروط اليت وضعها األصوليون للرتجيح بني األدلة؟: ٢س

  : علل ما يأيت: ٣س

أن يكون الدليالن املتساويان متضادين على وجه التقابل، وذلك بأن يدّل أحدمها : ُيشرتط لوقوع التعارض بني األدلة .١
 .عكس ما يدّل عليه اآلخر، كأن يفيد أحدمها احلّل، واآلخر احلرمة

  .عدم إمكانية اجلمع بني األدلة: ُيشرتط لوقوع التعارض بني األدلة .٢

  

  

  

   



١١٧ 
 

  الدرس الثالثون

  ب وقوع التعارض بين األدلة الشرعيةأسبا

  

وقوع التعارض يف نظر اجملتهد وظاهر األمر له أسبابه اليت أّدت إىل وقوعه، وقد اختلف العلماء يف تلك األسباب،  إنَّ 
أّن احلديث عن أسباب وقوع التعارض : ومنهم من زاد على ذلك، ولكن يف احلقيقة ،فمنهم من حصره يف عدد معني

بني األدلة جيرّنا إىل ما هو أعّم وأمشل منه، وهو أسباب اختالف الفقهاء، فبينهما رابط مشرتك، وقد ذهب البعض إىل 
لوقوع التعارض يف ذهن اجملتهد  عدم التفرقة بينهما، فما ذكر من أسباب الختالف الفقهاء جندهم قد نصبوه أسباباً 

  .ونظره
  :وتلك األسباب كثرية، وسوف نرّكز على أهم األسباب الداعية إىل وقوع التعارض

من العموم  ،نت القواعد واألساليب املختلفة الّسائدة يف اللغة العربية يف طريقة البيانتضمَّ  ريفةاألحاديث الشَّ :أوالً 
  .واخلصوص وما شاكل ذلك

فثبوت الّنسخ بني نصوص التشريع قد يكون أحد أسباب وقوع التعارض  كون أحد املتعارضني ناسخاً لآلخر،يأن  :ثانياً 
بتاريخ النصني وعدم الوقوف على الناسخ واملنسوخ يوّلد الظن بوقوع التعارض  فعدم العلم الصَّحيحيف نظر اجملتهد، 

  .ضمثة ليس بينهما تعارض و تناقبينهما، مع أنّه يف احلقيقة 
  .الّتفاوت بني رّواة احلديث يف احلفظ والضبط واألداء :ثالثاً 

، ومن ّمث قد )صلى اهللا عليه وسلم(فرّواة احلديث الشريف ليسوا سواء يف هذا اجلانب، فقد خيتلف الّنقل عن رسول اهللا
  :تتعارض الروايات، والسبب يف ذلك يرجع إىل أحد هذه األمور

QN  اختصار احلديث لسبب يف نفسه، كسهولة حفظه وما شاكل ذلكأن يتعّمد أحد الّرواة إىل. 
RN  أن يكتفي الرّاوي برواية اجلزئية اليت سئل عنها، فريويه دون بقية الّرواية، ويأيت راٍو آخر ويرويه بتمامه، فُيظن أن بني

 .تلك الّروايات تعارض واختالف
SN  باللفظ واملعىن، فيحصل االختالف بني الروايات، أن يروي أحد الّرواة احلديَث مبعناه دون لفظه، ويروي آخرون

 .ومن مثّ يُظّن أن بينها تعارض
فهم الّسامع، ال يف نفس )صلى اهللا عليه وسلم(قد يكون السبب يف وجود التعارض يف حديث رسول اهللا :رابعاً 
  :، وهذا النوع له صور)صلى اهللا عليه وسلم(حديثه

طرقاً لبعض األحكام الشرعية، ويكون األخذ بكل واحد منها جائزاً، )  عليه وسلمصلى اهللا(قد يذكر النيبّ : الصورة األوىل
  .فيذكر راٍو من رواة احلديث أحد تلك الطرق، وحيدث راٍو آخر طريقاً آخر، فُيظن أّن بني الطريقني تعارضاً 
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، )فليغسله سبعًا إحداهّن بالّرتابإذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم : (أنه قال )صلى اهللا عليه وسلم(ورد عن النيبّ : مثاله
وعند )صلى اهللا عليه وسلم(فهذه الروايات ثابتة عن النيبّ  ،)أخراهّن بالّرتاب: (، ويف رواية)أوالهّن بالّرتاب: (ويف رواية

  .النظر مع اجلهل جبواز األخذ بكل واحدة منها يُظن أّن بينها تعارضاً وتناقضاً، وليس األمر كذلك
صلى اهللا عليه (حكم معني يف حالة معّينة، ويصدر عنه)صلى اهللا عليه وسلم(قد يصدر عن النيبّ : الثّانيةالّصورة 
حكم آخر يف حالة مغايرة للحالة األوىل، ويُروى عنه احلكمان، فُيظن أّن بينهما تعارضاً، وعند التدقيق يف احلالتني )وسلم

  .يتبني أن ليس بينهما تعارض
احلكم : حكمان خمتلفان يف حالتني خمتلفتني)صلى اهللا عليه وسلم(، فقد ورد عن النيبّ وم األضاحيحلحكم ادخار : مثاله
أهل أبيات من أهل البادية حضرة األضحى  دفُّ : قالت)رضي اهللا عنها(النهي عن ادخار اللحوم، عن عائشة: األول

  ). اّدخروا ثالثاً مثّ تصّدقوا مبا بقي: ()لمصلى اهللا عليه وس(، فقال رسول اهللا)صلى اهللا عليه وسلم(زمن رسول اهللا
يا رسول اهللا : قالوا ،فلما كان العام املقبل: ... قال إباحة اّدخاره، بعد النهي عنه، عن سلمة بن األكوع: احلكم الثاين

 ،)تعينوا فيها فأردت أن ،كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالّناس َجهد: (قال ،نفعل كما فعلنا العام املاضي؟
  .يُظن أّن بينهما تعارضاً، واألمر ليس كذلك ــ بغض النظر عن زمن صدورمهاــفعند النظر إىل احلديثني 

فقد تتعدد اآلراء يف داللة  ،ورود األلفاظ الغريبة يف احلديث الشريف قد يكون سببًا يف حصول التعارض: الصورة الثالثة
  ).الطالق والعتاق يف إغالق: ()صلى اهللا عليه وسلم(يف قوله، الوارد )إغالق(لفظ : مثاله،احلديث

، ومنهم من ذهب إىل أنّه يقصد به )اإلكراه(فذهب بعض العلماء إىل أنه يقصد به ): اإلغالق(فقد اختلف يف تفسري 
عن التفسريين ، وعند النظر يف التفسريين يظن أن هناك تعارضًا يف احلديث، ولكن يف احلقيقة التعارض ناتج )التضييق(

  .)وما استكرهوا عليه(هو االكراه بدليل  املعىن والرَّاجح انَّ  املختلفني، وليس يف احلديث تعارض
فقد ترد قراءتان أو أكثر يف القرآن الكرمي، وكّل قراءة من تلك راءات املختلفة يف القرآن الكرمي،ورود الق :خامساً 

  .ة األخرى، فيحصل التعارض يف الظاهرالقراءات تفيد حكماً مغايراً ومناقضاً للقراء
َ َتْقَربُوُهنَّ َحتَّ َيْطُهْرنَ  ﴿ :قوله تعاىل: مثاله ًذى فَاْعَتِلُوا النَِّساَء ِف الَْمِحيِض َو

َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
 َويَْسأ

 ُ َّ َمَرُكُم ا
َ
تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَأ بفتح الطاء : مهاأوال:قراءتان) َيْطُهْرنَ : (فقد ورد يف قوله،)٢٢٢ :القرةسورة ( ﴾ فَإَِذا َتَطهَّ

عدم جواز وطء الزوجة حالة احليض إالّ : ، واحلكم املستفاد من اآلية مبقتضى هذه القراءة)يطَّهَّرن(واهلاء مع تشديدمها 
ا من احليض واغتساهلا، والقراءة الثانية ، واحلكم املستفاد من اآلية )يْطُهرن( بإسكان الطاء وضم اهلاء: بعد طهار

ا من احليض وإن مل تغتسل: مبقتضى هذه القراءة   . جواز وطء الزوجة بعد طهار
ممّا يكون سببًا يف نشوء تعارض يف نظر اجملتهد، سواء أكان السبب يف  ،داللة اللفظ على أكثر من معىن واحد :سادساً 

  . واجملاز، أو غري ذلكذلك كونه لفظاً مشرتكا، أو حبسب احلقيقة 
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الواحد بأمساء عديدة، وتسّمى باالسم  سّمى يف العربية الشيءُ فـَيُ فهي لغة واسعة،  ،اجلهل بسعة اللغة العربية :سابعاً 
ا روي احلديث النبوي، فمن جهل سعة هذه  الواحد املعاين الكثرية، ومن ّمث فإّن القرآن الكرمي نزل باللغة العربية، وبلسا

  .اللغة تعارض يف نظره نصوص الكتاب والسّنة

  

  

  

  :خالصة الدرس

  اجملتهد، من هذه األسبابهناك أسباب عديدة تؤّدي إىل وقوع التعارض يف نظر: 
 .كون النص عاماً واملراد منه اخلصوص، أوالعكس -١
 .أن يكون أحد املتعارضني ناسخاً لآلخر -٢
 .الّتفاوت بني رّواة احلديث يف احلفظ والضبط واألداء -٣
 .قد يكون السبب يف وجود التعارض يف األحاديث النبوية، فهم الّسامع، ال احلديث نفسه -٤
 .لفة يف القرآن الكرميورود القراءات املخت -٥
 .داللة اللفظ على أكثر من معىن واحد -٦
  .اجلهل بسعة اللغة العربية -٧
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  والثالثون الحادي درسالَّ 

  طرق دفع التعارض بين األدلة الشرعية

  

قد يقع، ووقوعه إّمنا هو يف ظاهر األمر ونظر  رة ــالقرآن الكرمي والسنة النبوية املطهــ  إن التعارض بني األدلة السمعّية
، ومن ّمث فإن العلماء األعالم املتخصصني يف هذا العلم مل يرتكوا ذاك التعارض الظاهري على ــ كما سلف ذكره ــاجملتهد 

  .لدفعه احاله، بل عاجلوا األمر، ووضعوا قواعد

يت ذُكرت وجب عليه دفعه بطريق من الَّ  ّققت فيه أركانه وشروطهفإذا تبّني يف نظر اجملتهد تعارض بني األدلة الشرعية، وحت
  .طرق الّدفع اآليت ذكرها

فإّن يف دفعه ثالثة األدلة  ظواهر وإّن علماء التعارض والرتجيح قد بّينوا تلك الطرق، واتّفقوا على أّن التعارض إن وقع بني
بع ذلك من التوقف أو التخيري أو األخذ باحلظر أو اإلباحة، ، وما يت)،فالتَّوقُّف الرتجيحفالنسخ، فاجلمع، : (طرق، وهي

م يف  م اختلفوا يف األولويّة والرتتيب بني هذه الطرق الثالثة، فاختلفت مناهجهم، وتعّددت اجتاها ّ أو غري ذلك، إّال أ
  .ذلك

  :ومذاهبهموإّن للعلماء يف أولوية هذه الطرق وترتيبها منهجني رئيسني، وفيما يلي تفصيل مناهجهم 

وهو منهج مجهور العلماء، ومنهم األئمة الثالثة مالك والّشافعي وأمحد وأتباعهم، واألكثريّة الّساحقة من  :المنهج األول
  .من احلنفّية )هـ٣٢١: ت( األصوليني واملتكلمني والفقهاء، ومجهور احملّدثني، وأبو جعفر الّطحاوي

بني األدلة لدفع التعارض، وجيب تقدميه على باقي ) اجلمع(أن يبدأ أوًال بـ ذهب هؤالء مجيعًا إىل أنّه على اجملتهدحيث 
أّما إذا مل يكن هناك سبيل إىل اجلمع بينهما فإنّه ،الطرق، وال جيوز العدول عنه إىل طريق آخر ما أمكن اجلمع بني األدلة

وتقدمي أحد هذين الطريقني على اآلخر  ، ولكنهم اختلفوا يف أولوية)النسخ، أو الرتجيح(يعدل إىل الطريقني اآلخرين 
  :على مذهبني

  .وهو مذهب مجهور األصوليني والفقهاء، وبعض احملدثني :المذهب األول

  :ذهبوا إىل وجوب دفع التعارض بني األدلة الشرعية بطريق من طرق الّدفع ووفق الرتتيب اآليت

فعليه أوًال أن حياول اجلمع بينهما، وذلك بنوع من أنواع  ،فإذا وجد اجملتهد التعارض بني دليلني أو أكثر:الجمع: أوالً 
  .التأويل الّصحيح، دون النظر إىل تاريخ الدليلني، وترجيح أحدمها على اآلخر
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 ــ هكذا بالنصب ــ وال ينسب احلديثان إىل االختالف ما كان هلما وجهاً : "يف الرسالة )رمحه اهللا(الّشافعياإلمام قال 
  ".ا املختلف ما مل ميِض إالّ بسقوط غريه، مثل أن يكون احلديثان يف الشيء الواحد، هذا حيّله وهذا حيّرمهضيان معاً، إمنّ ميَ 

  .الترجيح: ثانياً 
  .النسخ: ثالثاً 
الرتجيح، فاجلمع، (إذا مل يتمّكن اجملتهد من دفع التعارض بني األدلة بالطرق الثالثة لدفع التعارض :التوقف: رابعاً 
يه الّتوقف عن العمل بأحد النصني املتعارضني حّىت يتبّني له وجه احلّق يف دليل من تلك األدلة ، وجب عل)النسخف

  .املتعارضة
: ت( أبو الوليد الباجيّ : وهو مذهب مجهور احملدثني، وبعض األصوليني من املذاهب األربعة، منهم :المذهب الثاني

  .، وغريهممن الشافعية) هـ٥٠٥: ت( ، والغزايلّ )هـ٤٧٨: ت( ، واجلويينّ )هـ٤٧٦: ت( ، والشريازيّ من املالكية) هـ٤٧٤
  :ذهبوا إىل أنّه جيب على اجملتهد لدفع التعارض بني األدلة أن يبدأ

  .أوًال بالجمع
  .النسخ: ثانياً 
  .الترجيح: ثالثاً 
  .اانَّ الدَّليلين اذا تعارضا تساقط على بناء التوقف أو الحكم بسقوط المتعارضين: رابعاً 

  :وهو منهج جمهور الحنفية: المنهج الثاني
ذهبوا إىل أنّه إذا تعارض دليالن أو أكثر من األدلة الشرعية، فعلى اجملتهد أن يدفعه، بطريق من طرق دفع التعارض، 

  :وذلك باتّباع الرتتيب اآليت
  .النسخ: أوالً 
  .الترجيح: ثانياً 
  .بولةبوسيلة من وسائل اجلمع املق الجمع والتوفيق،: ثالثاً 
ما يف املرتبة ترك االستدالل بهما: رابعاً    .إىل االستدالل مبا دو
  :األدّلة

ا، والرّاجح منها   :استدّل كّل فريق لنصرة مذهبه جبملة أدلّة، وسأذكر أهّم ما استدّلت به تلك املذاهب، ومناقشا
  :)جمهور العلماء(أهم ما استدل به أصحاب المنهج األول : أوالً 
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ما ولو من وجه أوىل من إ إن األصل يف .١ سقاط األدلة الشرعية عدم التعارض، فإذا تعارضت يف الظاهر فالعمل 
 .اإلعمال: ألّن األصل يف كّل واحد منهما هو أحدمها بالكلية؛

إّن الّشارع احلكيم قد نصب األدلة من أجل االستفادة منها وبيان األحكام الشرعية، ويتحّقق هذا القصد باجلمع  .٢
 . ليلني املتعارضني، ألّن فيه إعماًال للدليلني معاً بني الد
كانوا َجيمعون بني األدلة، وكانوا يرون أّن الواجب هو العمل بكل األدلة املتعارضة، وبناء )رضي اهللا عنهم(الّصحابة .٣

ُل َعْن ذَ  ﴿ :بعضها على بعض ما أمكن ذلك، ومن األمثلة عليه قوله تعاىلمعاين 
َ
َ يُْسأ َ َجانٌّ َفَيوَْمئٍِذ   ﴾نْبِهِ إِنٌْس َو

ا َكنُوا َيْعَملُونَ  ﴿ :وقوله تعاىل، )٣٩ :الرحنسورة ( ْجَعَِي َعمَّ
َ
َلَُّهْم أ

َ
قال ابن . )٩٣ - ٩٢ :الجرسورة (﴾ فََوَرّبَِك لَنَْسأ

اآليتني بالوجه املذكور، بني  اسفقد مجع ابن عبَّ  ،"ألون يف موضع آخرسْ ألون يف موضع واليُ سْ يُ ): "مارضي اهللا عنه(عباس
 .وهذا دليل على أّن اجلمع بني املتعارضني مقدم على غريه من طرق دفع التعارض

  
  :)الحنفية(أهم ما استدل به أصحاب المنهج الثاني : ثانياً 
عنه  ألّن ذلك نقص وأمارة على العجز يتنزّه ؛إّن األدلّة الشرعّية الميكن أن تكون متعارضة يف احلقيقة ونفس األمر .١

الّشارع سبحانه وتعاىل، والتعارض الواقع إّمنا هو يف نظر اجملتهد وظاهر األمر، والسبب يف ذلك عائد إىل جهل اجملتهد 
بالناسخ واملنسوخ، وهذا اجلهل هو الذي أوجد التعارض يف نظره، وعند العلم بتاريخ الدليلني ال يبقى هناك أّي تعارض، 

 .لتعارض هو طلب تاريخ األدلة ملعرفة الناسخ واملنسوخفعلم أّن الواجب أوًال يف دفع ا
بأنه ُيسّلم قوهلم إن التعارض الواقع بني األدلة الشرعية إّمنا هو يف نظر اجملتهد وظاهر األمر، وليس هناك مثّة : واعرتض

إّن السبب  :قوهلم تعارض يف نفس األمر وحقيقته، وهذا ما وقع االختيار عليه من بني اآلراء املختلفة، ولكن اليسّلم
ألّن أسباب وقوع التعارض عديدة وكثرية، وال ينحصر يف  ؛الوحيد يف وقوع ذلك التعارض هو اجلهل بالناسخ واملنسوخ

   . اجلهل بتاريخ الدليلني املتعارضني

 :إن قيل): "هـ١٢٢٥:ت(األنصاري عبدالعليانعقاد اإلمجاع على أّن الرتجيح مقّدم على اجلمع، يقول الشيخ  .٢
مهال إالذي فيه ) على الرتجيح(الذي فيه إعمال الدليلني ) فيقدم اجلمع(اإلعمال بالدليلني أوىل من اإلمهال بأحدمها 

 ".وعليه انعقد اإلمجاع) قلنا تقدمي الراجح على املرجح هو املعقول(واختذ هو تقدمي اجلمع على الرتجيح مذهبا  ،باملرجوح
على أن الرتجيح بني األدلّة املتعارضة مقّدم على اجلمع بينها باطل، وهذا أمر واضح بأّن دعوى انعقاد اإلمجاع : واعرتض

على الرتجيح، فأين ألنّه كما تقّدم وتبّني أّن مجهور األصوليني والفقهاء واحملّدثني ذهبوا إىل أّن اجلمع مقّدم  ؛الغبار عليه
 اإلمجاع إذاً؟
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ومن  ،ا إذا أشكل عليهم حديثان نبويّان، فإّمنا يلجؤون إىل الرتجيحكانو  إّن الّصحابة الكرام والتابعني من بعدهم .٣
إذا جاوز اخلتاُن اخلتاَن فقد وجب ((): رضي اهللا عنها( أُمُّ املؤمنني احلديث الذي روته عائشة تقدميهم: األمثلة على ذلك

الذي  ))إّمنا املاء من املاء((): نهرضي اهللا ع(، على احلديث الذي رواه أبو هريرةيف سننه أخرجه الرتمذيالذي ) )الغسل
فذهبواإىل تقدمي احلديث األّول الذي يوجب الغسل مبجرد التقاء اخلتانني وإن مل ينزل املّين، يف صحيحه، أخرجه مسلم

م كانوا يرّجحون بني األدلة املتعارضة ّ   .على احلديث الثاين الذي يفيد عدم وجوب الغسل إالّ باإلنزال، ما يدّل على أ
ألنّه الخالف يف لزوم األخذ بالرتجيح والعمل بالراجح، فالكل متفق على  ؛بأّن هذا الدليل ليس يف حمل النزاع: اعرتضو 

أنّه يؤخذ به، وإّمنا اخلالف يف األولوية والتقدمي، وهذا مامل يتطرق إليه احلديثان، وأيضًا فإّن احلديثني املذكورين الميكن 
  .مع، لذلك قام الصحابة بالرتجيح بينهمااجلمع بينهما بوجه من وجوه اجل

هذه أهم األدلّة اليت استدّل به أصحاب املذاهب املذكورة يف ترتيب وتقدمي وأولوية طرق دفع التعارض بني األدلة 
وإزالته، ولكن  ــ الظاهري ــ الشرعية، والذي ظهر جليًا من ذلك أّن األصوليني كان هلم هدف واحد وهو دفع التعارض

ا   .اختلفت مناهجهم لتحقيق هدفهم املنشود ذاك، بناء على األدلة اليت استدلوا 
والذي يبدو من خالل ذلك أّن الراجح هو ما ذهب إليه مجهور األصوليني والفقهاء واحملّدثني من تقدمي طريق اجلمع على 

  :ملا يأيت طريق الرتجيح والنسخ لدفع التعارض الظاهري بني األدلة، وذلك
  .لقّوة ما استدّل به اجلمهور: أوالً 
  .ألّن األصل يف األدلّة الشرعّية التوافق والتآلف، واألخذ مبذهب اجلمهور يّتفق وهذا األصل : ثانياً 
  .مهاوألنّه باجلمع بني األدلّة تكون الفائدة أعّم وأكثر، فاجلمع إعمال للدليلني معاً، أّما الرتجيح فهو إبطال ألحد: ثالثاً 

  
  

   



١٢٤ 
 

  :خالصة الدرس

  
 للعلماء يف أولوية طرق دفع التعارض وترتيبها منهجان رئيسان: 
 بني األدلة لدفع التعارض، مث يعدل إىل ) اجلمع(منهج مجهور العلماء،ذهبوا إىل أنّه على اجملتهد أن يبدأ أوًال بـ

وتقدمي أحد هذين الطريقني على اآلخر على ، ولكنهم اختلفوا يف أولوية )النسخ، أو الرتجيح(الطريَقْني اآلخَرْين 
 :مذهبني
ذهب مجهور العلماء إىل وجوب دفع التعارض بني األدلة الشرعية بطريق من طرق الّدفع، ووفق الرتتيب : املذهب األول

  .اجلمع، فالرتجيح، فالنسخ، فالتوقف: اآليت
اجلمع، فالنسخ، : وجود وفق الرتتيب اآليتذهب بعض العلماء إىل أن اجملتهد يدفع التعارض امل: املذهب الثاين

  .فالرتجيح، فالتوقف أو احلكم بسقوط الدليَلْني املتعارَضْني 
 وذلك باتّباع الرتتيب  ،منهج مجهور احلنفية ذهبوا إىل أنّه جيب على اجملتهد دفع التعارض بطريق من طرق الدفع

ماالنسخ، فالرتجيح، فاجلمع والتوفيق، فرتك االستدالل : اآليت  .ما إىل االستدالل مبا دو
 الراجح هو قول اجلمهور. 
  

  

  :أسئلة نموذجية

  ما هي أسباب وقوع التعارض بني األدلة الشرعية؟: ١س

  .دلةعلماء يف طرق دفع التعارض بني األأذكر مناهج ال: ٢س

ا اجلمهور للمنهج الذي اتبعوه يف دفع التعارض بني : ٣س   األدلة؟ماهي األدلة اليت استدّل 

  .ناقش أدلة احلنفية يف ما استدّلوا به من تقدمي النسخ على اجلمع يف دفع التعارض بني األدلة: ٤س

  ما هو الرأي الراجح يف املسألة؟: ٥س
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