
اســـــــــــــالقيثانيــــــا: 



  تعريف القياس:
  يف اللغة العربية معناه: القياس والقيس: -

  التقدير أي معرفة قدر الشيء، يقال قست الثوب بالذراع، واألرض باملرت أي عرفت قدرها.
  اصطالحا بأنه هو: ه: خنتار يف تعريفوالقياس في االصطالح

   .1»أمر منصوص على حكمه الشرتاكهما يف علة احلكمبإحلاق أمر غري منصوص على حكمه الشرعي «
واملراد من اإلحلاق: هو الكشف واإلظهار للحكم، وليس املراد إثبات احلكم وأنشائه، ألن احلكم ثابت 

وجود العلة كما هي يف ن اتهد بواسطة اىل وقت بيإمنا تأخر ظهوره إللمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه و 
  املقيس عليه.

  وعلى هذا فأم قالوا:
  القياس كاشف للحكم وليس منشئا له. - أ

  العلة هي أساس احلكم. - ب
  .2 املقيس واملقيس عليهيفحتاد علة احلكم إعمل اتهد هو إظهار احلكم يف الفرع بسبب  -جـ

لسنة على حكم واقعه، وعرف اتهد علة نه إذا ورد نص من الكتاب أو اإوطريق الكشف أو اإلظهار: ف
نه يغلب على الظن االشرتاك يف احلكم بني الواقعتني فيلحق إاحلكم، مث الحظ وجود نفس العلة يف واقعة أخرى، ف

  ، القياس.اقحلما مل ينص عليه مبا ورد فيه نص ويسمى هذا اإل
  ومن أمثلته:

ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل � نه وتعاىل نص على حترمي اخلمر بآيةان اهللا سبحإ -أ
  .�3الشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

  تب عليه وقوع مفاسد.رت وقد أدرك اتهدون أن علة التحرمي هي اإلسكار ألنه ي
ملحقا باخلمر  4يتحقق أيضا بشرب النبيذ فيكون النبيذ وعند التأمل وجد العلماء اتهدون أن اإلسكار

  .5اإلسكار ييف حرمة تناوله، فاخلمر أصل والنبيذ فرع، واحلكم التحرمي، والعلة اجلامعة بينهما ه
  ».6ال يرث القاتل شيئا«على أن القتل مينع املرياث، فقال:  �الرسول  صن - ب

 ييف قتل املوصى له للموصرمانه وهذه العلة متحققة هي استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب حبوالعلة: 
  .7فتقاس الوصية على اإلرث حالة القتل، فيمنع املوصى له القاتل من الوصية، كما مينع الوارث القاتل من اإلرث
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طب على خيع بعضكم على بيع بعض وال بال ي«اخلطبة على اخلطبة فقال  �حرم الرسول  -جـ
  ».8خطبته

  ثارة العداوة واحلقد بني اخلاطبني.إطب أو املشرتي األول و ااخل والعلة هي: إيذاء
ة يو سفيحرم قياسا على حترمي اخلطبة على اخلطبة، فالت، حقق يف استئجار األخ على استئجار أخيهتوهذا املعىن م

  بني الواقعتني يف احلكم، أو اإلحلاق يف احلكم هي القياس.
  

  ن القياساأرك
  

  الشيء إال به.الركن: هو ما ال يقوم 
  ن القياس أربع وهي:اوأرك

  حكم األصل.) 4(العلة وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرع  )3(الفرع  )2(األصل ) 1(
عند الفقهاء: هو حمل احلكم الذي ثبت بالنص أو اإلمجاع، وعند املتكلمني هو النص الدال على األصل:  -1

  عليه غريه. احلكم، واألصل هو ما بين
ِإنَما اْلَخْمُر � :ذ قياسا على اخلمر هو احلكم الثابت حرمته بقوله تعاىلين األصل: يف مثال حترمي النبإيه فوبناء عل

  . �9َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 
  هو احملل الذي مل يرد فيه نص وال إمجاع، وهو يف املقال السابق النبيذ. الفرع: -2
  هي الوصف الذي بين عليه حكم األصل، وهو يف املثال: اإلسكار. العلة: -3
احلكم الشرعي الذي ورد به النص يف األصل، ويراد تعديته إىل الفرع، وهو يف املثال حرمة  وه حكم األصل: -4

  اخلمر.
  .10الذي يثبت يف الفرع بالقياس، وهو حترمي النبيذ يف املثال، فهو مثرة القياس وليس ركنا فيهأما احلكم 

  
  
  
  

  حجية القياس
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، وخالصة تلك 11ين يف إرشاد الفحولايف إثبات حجية القياس أقوال وآراء خمتلفة ذكرها اإلمام الشوك

  مذهبني:إىل اآلراء ترجع 
  أن القياس حجة مطلقا. : مذهب مجهور العلماء وهوالمذهب األول

مذهب الشيعة والنظام والظاهرية ومجاعة من معتزلة بغداد، وهو أن القياس ليس حجة إال أن  ني:االمذهب الث
من جهة العقل، وبعضهم يقول أن ذلك من جهة الشرع وكالمها منكر  تهتناع حجيمبعض هؤالء يقول: أن ا

  للقياس.
  

  أدلة نفاة القياس
  بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:استدل نفاة القياس 

  :12ن الكرمي منهاآ: اعتمد نفاة القياس على أدلة من القر ن الكريمآالقر  -1
ُموا بـَْيَن َيَدِي اللِه َوَرُسوِلهِ �قوله تعاىل:  - أ ِذيَن آَمُنوا َال تـَُقدَها الن هذه اآلية تنهى عن إحيث قالوا:  �13يَا َأيـ

  ن منهيا عنه.اا، ألنه تقدمي بني يدي اهللا ورسوله فككتاب اهللا وسنة رسوله والعمل بالقياس عمل بغريمهالعمل بغري  
وجياب عن االستدالل ذه اآلية: بأن هذه اآلية ال متنع العمل بالقياس ألن اهللا تعاىل ورسوله أمرا بالعمل 

  يف أدلة املثبتني للقياس. بالقياس، فالعمل بالقياس عمل بكتاب اهللا وسنة رسوله كما سيأيت
  
َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك �قوله تعاىل كذلك و  �14َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللِه َما َال تـَْعَلُمونَ �: قوله تعاىل - ب

  .�15بِِه ِعْلمٌ 
منا يفيد إما ليس مفيدا للعلم واليقني، والقياس  اإلنسانن عن إتباع ان تنهيان اآليتاحيث قالوا: فهات

  ا عن العمل به.ين اتهد منهاالظن، فك
  .�16َوِإن الظن َال يـُْغِني ِمَن اْلَحق َشْيًئا�وكذلك قوله تعاىل 
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وأجيب: بأن هذه  ،ولذلك فالقياس ال يفيد احلق ،قالوا: والظن ال يفيد احلق، والقياس مفيد للظن
على وجوب العمل بظن اتهد، واإلمجاع يفيد القطع اآليات ال داللة فيها على املنع من العمل بالقياس لإلمجاع 

  على الراجح.
  : استدلوا من السنة بأحاديث منها:السنة النبوية -2

، وحرم أشياء فال فال تتعدوهان اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا إ« �قول النيب  - أ
  ».17ان فال تبحثوا عنهاتنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسي

ن هذا احلديث يدل على أن األشياء، إما واجبة وإما حرام وإما مسكوت عنها، فهي يف دائرة إحيث قالوا: 
فهو يف دائرة املعفو عنه فإذا قسنا املسكوت عنه على الواجب مثال عنه املعفو عنه أو املباح واملقيس من السكوت 

  احلرام نكون قد حرمنا ما مل حيرمه اهللا تعاىل.نكون قد أوجبنا ما مل يوجبه اهللا، وإذا قسناه على 
منا هو حكم اهللا، ألن علة حكم إويرد عليه بأن هذا احلكم الثابت بالقياس ليس حكما من اتهد، و  - 

األصل استلزمت احلكم يف الفرع بطريق املعين فكأن اهللا تعاىل قال: كلما حتققت علة هذا احلكم يف حمل مل ينص 
  مثل هذا احلكم، ألن األحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.على حكمه فأعطوه 

تعمل هذه األمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا «استدلوا من السنة كذلك حبديث  - ب
  ».18فعلوا ذلك فقد ظلوا

  جعل القياس موجبا للضالل.  �قالوا: فالنيب 
فيحمل هذا احلديث  - ستأيت –فيد وجوب العمل بالقياس وأجيب بأن هذا احلديث معارض باألحاديث اليت ت - 

  .19على العمل بالقياس الفاسد مجعا بني األدلة
أن بعض الصحابة قد دم العمل بالقياس أو باالجتهاد بالرأي وسكت بعض الصحابة عن  ووهاإلجماع:  -3
  ن إمجاعا من ذلك:انكار عليه، فكاإل

  رض تقلين.أأي مساء تظلين، وأي "ن أبا بكر رضي اهللا عنه قال: إ - أ
  أي بالقياس. "إذا قلت يف كتاب اهللا برأيي

ن، أعيتهم األحاديث أن نإياكم وأصحاب الرأي، فأم أعداء الس«وقال عمر رضي اهللا عنه:  - ب
  ».حيفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا

  ».هأوىل باملسح من ظاهر  فاخلن باطن ان الدين يؤخذ بالرأي لكالو ك«وقال علي رضي اهللا عنه:  -جـ
وأجيب بأن هذه الروايات معارضة بآثار أخرى عن هؤالء الصحابة بالذات مقتضاها مدح العمل بالقياس كما  - 

  نعة من العمل بالقياس على القياس الفاسد مجعا بني األحاديث.اسيأيت يف أدلة اجلمهور فتحمل األحاديث امل
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يؤدي إىل التنازع واالختالف بني اتهدين كما هو الثابت باالستقراء ن القياس إ: قالوا: المعقول - 4
ار اختالف األفهام واألنظار، ثجلزئيات االجتهاد، وألن القياس يبىن على أمارات ومقدمات ظنية، والظنون م

  ).46(األنفال: » ذهب رحيكمتوال تنازعوا فتفشلوا و «وحينئذ يكون القياس ممنوعا لقوله تعاىل 
  عن هذا الدليل من وجهني: وأجيب

عينه جيري يف كل دليل يوجب الظن كخرب الواحد فيلزم منه أن يكون بن هذا الدليل إ الوجه األول:
  حد.أالواحد منهيا عنه وذلك مل يقل به  خبربالعمل 

ألمور ن يف العقائد وأصول الدين أو يف اان التنازع الذي تنهى عنه اآلية الشريفة، هو ما كإ ني:االوجه الث
  ».ذهب رحيكمتفتفشلوا و «العامة كسياسة الدولة وشؤون احلرب بقرينة قوله تعاىل 

نع من حصوله، فال ترتتب عليه اأما التنازع أو االختالف يف األحكام الشرعية العملية اجلزئية فال م
  .20مفسدة وقد يكون توسعة ورمحة

  

  دليل النظام على أنكار القياس
  

يستحيل التعبد بالقياس عقال، بأن العقل يوجب إعطاء املتماثالت حكما واحدا، استدل النظام على أنه 
واملتخالفات أحكاما خمتلفة، ولكن الشارع قد فرق بني املتماثالت يف األحكام، ومجع بني املختلفات وشرع 

  أحكاما ال جمال للعقل فيها، وذلك كله ينايف مقتضى القياس.
  :ن ذلكاأما بي

  بين المتماثالت:رع افتفريق الش -1
  فهو أنه قد فرق بني األزمنة يف الشرف والفضل. - 

  وفرق بني األمكنة، ففضل مكة واملدينة على باقي األمكنة مع أن األزمنة واألمكنة متماثلة.
لة القصر يف الصالة الرباعية دون الثنائية أو الثالثية مع أن الصلوات أوفرق الشارع أيضا بني الصلوات يف مس - 

  وجب قضاء الصوم على احلائض، ومل يوجب عليها قضاء الصالة مع أن كال منهما عبادة.ألة وكذلك متماث
  : خالفاتتوأما جمع الشارع بين الم -2

فهو أنه جعل الرتاب يف التيمم موجبا للطاهرة للصالة كاملاء متاما عند عدم املاء أو املرض مع أن املاء 
  ينظف األعضاء والرتاب يشوا.

  ا أن الشارع شرع أحكاما ال مجال للعقل فيها:وأم -3
فهو أنه أباح النظر إىل األمة احلسناء، وأمر بغض البصر بالنسبة للحرة الشوهاء أو العجوز الشمطاء، مع 

  نية.اأن النفس متيل إىل األوىل وتنفر من الث
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  ب الكثري .صوجب الشرع قطع اليد يف سرقة القليل، ومل يوجبه يف غأو 
  شد وأعظم.أد على من قذف غريه بالزىن، ومل يوجبه على من قذف غريه بالكفر، مع أن الكفر وجب اجللأو 

وشرط يف شهادة الزىن أربعة شهود عدول، مع أنه اكتفى يف الشهادة على القتل باثنني فقط، مع كون القتل أغلظ 
  من الزىن.
  الجواب

معرفة العلة اجلامعة بني األصل والفرع مع  منا جيب العمل به عندإويرد على هذا االستدالل بأن القياس 
بل جيمع  املتماثالتن القياس ال يفرق بني إعدم وجود املعارض، وعندئذ يصري األصل والفرع متماثلني، ولذلك ف

  بينها.
ن ان األصل والفرع يكونإوجود العلة اجلامعة بني األصل والفرع أو جود املعارض فعدم أما عند 
  القياس يف صور حمدودة ال يفضي إىل امتناعه من أصله.متخالفني، وامتناع 

ن كانت متخالفة يف الظاهر، ويفرق بني إحبسب الواقع، و  املتماثالتجيمع بني «ن القياس إويف اجلملة: 
  ».21ن كانت متماثلة يف الظاهرإاملختلفات حبسب الواقع و 
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  والخالصة:
ن ما أورده النظام من الصور فهو نادر، والنادر ال حيكم به على الكثري الغالب، وأن التفريق بني إ

  املتماثلني جيوز أن حيصل لعدم وجود العلة اجلامعة بينهما 
  أو لوجود معارض.

  جامع بينهما. معىنأن حيصل الشرتاكهما يف  زو جبوكذلك اجلمع بني املختلفني 
  راجع إىل مراعاة مبدأ آخر:ويظهر أن كالم النظام 

ن النصوص على العبارة وحدها وال يتجاوزون ا إىل اال وهو التمسك بظاهر النصوص، فأم يقصرون بيأ - 
  غريها.

  الشريعة. ومقاصدأما اجلمهور فأم قد اخذوا مببدأ تعليل النصوص  - 
وقال أول من قاس إبليس ين الذي أنكر القياس، اصفهيف رده على داود األ تاينهر شال سنولقد أح

لقد ظن أن القياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة، ومل يدر أنه طلب حكم الشرع من مناهج «وعبارته 
نتشار يف العامل احلكم بأن ن االجتهاد ا، ألن من ضرورة االاالشرع ومل تنضبط قط شريعة من الشرائع إال باقرت 

ر تدبعلى امل خيفىي اهللا عنهم كيف اجتهدوا، وكيف قاسوا وذلك مما ال االجتهاد معترب، وقد رأينا الصحابة رض
  ».22ألحواهلم

ا إذ تركوا تعليل النصوص، فقد أداهم ؤو خطأحممد أبو زهرة: واحلق أن نفاة القياس قد  ستاذوقال األ
بول اخلنزير طاهر و  س للنص عليه،ن بول اآلدمي جنإإمهاهلم إىل أن قرروا أحكاما تنفيها بدائه العقول، فقالوا: 

ولو اجتهوا إىل قليل من الفهم لفقه النصوص، ملا وقعوا يف  لعدم النص عليه، وأن لعاب الكلب جنس وبوله طاهر
  .23مناقضة البدهيات على ذلك النحو

  
  أدلة مثبتي القياس

  

  اثبتوا حجية القياس بأدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول. ناستدل اجلمهور الذي
  : استدلوا بعدة آيات منها:ن الكريمآالقر  -1
ُرُجوا ُهَو الِذي َأْخَرَج الِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَارِِهْم ِألَوِل اْلَحْشِر َما ظَنَـْنُتْم َأْن َيخْ �قوله تعاىل:  - أ

اللُه ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي قـُُلوِبِهُم الرْعَب ُيْخرِبُوَن  َوظَنوا َأنـُهْم َمانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن اللِه فَأَتَاُهمُ 
  .�24بـُُيوتـَُهْم بِأَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي اْألَْبَصار
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م حاق  ومان من بين النضري الذين كفروا اما ك صنه وتعاىل بعد أن قاووجه االستدالل أن اهللا سبح
األبصار أي فقيسوا أنفسكم م ألنكم أناس مثلهم أن  أويلمن العذاب من حيث مل حيتسبوا، قال فاعتربوا يا 

وأنه حيث وجدت املقدمات نتجت نتائجها، وحيث وجدت األسباب  م. قبكم ما حا قفعلتم مثل فعلهم حا
  ما جرى على النظري جيري على نظريه.بت عليها مسبباا، وأن تتر 

نه املوظفني، أن يف هذا لعربة اأال ترى أنه إذا فصل موظف من وظيفته ألنه ارتشى فقال الرئيس إلخو 
  .25ن فعلتم فعله عوقبتم عقابه وال عربة بشخصهإنه ال يفهم من قوله ذلك إال أنكم مثله فإلكم، أو اعتربوا ، ف

  واعرتض على هذا االستدالل بأن املراد باالعتبار الوارد يف اآلية هو االتعاظ وليس القياس. االعتراض:
منا مطلق االعتبار الذي يكون القياس الشرعي جزءا من إورد بأن املراد من (اعتربوا) ليس االتعاظ فقط و  الرد:

  جزئياته.
اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا � قوله تعاىل: - ب

ٌر َوَأْحَسُن تَأْ    .�26ِويًال فـَُردوُه ِإَلى اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخيـْ
نه وتعاىل أمر املؤمنني أن تنازعوا واختلفوا يف شيء ليس هللا وال ااهللا سبحووجه االستدالل من اآلية أن 

ىل الرسول بإطالقه إحكم أن يردوه إىل اهللا ورسوله، ورده أي إرجاعه إىل اهللا و  فيهويل األمر منهم أللرسوله وال 
وله، ورد ما ال نص فيه إىل اهللا ورسإىل يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما، فرده إىل قواعد الشرع الكلية رد 

ما فيه نص واحلكم عليه حبكم النص لتساوي الواقعتني يف العلة اليت بين عليها احلكم هو رد املتنازع فيه إىل اهللا 
  ورسوله.

رٍة َوُهَو ِبُكل قَاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل ُيْحِييَها الِذي َأْنَشَأَها َأوَل مَ � قال تعاىل يف سورة يس - ج
  .�27َخْلٍق َعِليمٌ 

ن اهللا إالبعث، ف ونه وتعاىل استدل بالقياس على ما أنكره منكر اووجه االستدالل من اآلية أن اهللا سبح
ن من قدر فإأول مرة إلقناع اجلاحدين  وإنشائهانه وتعاىل قاس إعادة املخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها اسبح

عليه فهذا االستدالل بالقياس إقرار  أهونأول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا  وإنشائهعلى بدء خلق الشيء 
  ن.احبجية القياس وصحة االستدالل به وهو قياس يف احلياة ولكن يدل على أن النظري ونظريه يتساوي

  السنة النبوية: -2
مبا تقضي  إذا عرض عليك «قال ملعاذ رضي اهللا عنه حينما بعثه إىل اليمن  �روى أن الرسول  - أ

  قضاء؟
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ن مل يكن يف سنة إ، قال: ف �رسول اهللا  ةقال فبسن ؟ن مل جتد يف كتاب اهللاإقضي بكتاب اهللا، قال فأقال 
  رسول اهللا؟.

ذي وفق رسول اهللا ملا يرضي على صدر معاذ، وقال احلمد هللا ال �قال: اجتهد رأي وال آلو، فضرب رسول اهللا 
  .» 28رسول اهللا

اْليَـْوَم � ن قبل نزول آيةاله ك  �وقد اعرتض على االستدالل حبديث معاذ بأن تصويب النيب  االعتراض:
جبميع  افيةن لكون النصوص غري و افيكون القياس حجة الزم �29َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي

ن ااألحكام أما بعد إكمال الدين والنصوص فال يكون القياس حجة لعدم احلاجة إليه ألن شرط القياس فقد
  .النص

ن اآلية تدل على إكمال أصول الدين وقواعده ال فروعه وجزئياته، ألن الواقع أن النصوص مل تتناول إ الجواب:
  احلاجة ماسة إىل القياس إلثبات أحكام تلك الفروع.مجيع فروع الشريعة لعدم تناهي فروع الشريعة، فتكون 

ن إ، فقالت يا رسول هللا  �ت النيب تأ خثعمأن امرأة من «حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  - ب
عنه؟ قال  أفأحجة لأدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستمسك على الراح هفريضة اهللا يف احلج على عباد

  ».30ن فقضيته نفعهيْ ن على أبيك دَ انعم، قالت: أينفعه ذلك قال: نعم لو ك
  .31قاس هنا دين اهللا على دين العباد يف وجوب القضاء �فالرسول 

                                                 

مينع صحته ألنه مروى عن  رواه أبو داود وأمحد وللعلماء يف إسناده مقال، وقال البخاري يف تارخيه الكبري "مرسل إال أن عدم اتصال سنده ال 28 
أصحاب معاذ وهم كلهم تقات" وقال الشوكاين يف إرشاد الفحول: هو حديث مشهور له طرق متعددة ينتهض مبجموعها للحجة ورواه اخلطيب 

  البغدادي من طريق آخر مسندا يف كتابه الفقيه واملتفقه.
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: أرأيت لو � عن قبلة الصائم من غري أنزال، فقال له الرسول �ل الرسول أأن عمر رضي اهللا عنه س يورو  - ج
  .32ك، قال فمهلس بذأصائم؟ قال عمر: قلت ال بمتضمضت من املاء وأنت 

   اإلجماع: -3
ن احد، فكأنكار من إغري  منالقول بالقياس، والعمل به  ممنه ررن الصحابة رضي اهللا عنهم قد تكإ

  فعلهم إمجاعا على أن القياس حجة جيب العمل به ومن أمثلته.
ن إن يكن صوابا فمن اهللا، و إف يفيها برأيأقول «ل عن الكاللة، فقال: ئن أبا بكر رضي اهللا عنه سإ - أ

  ، والرأي هو القياس.»دولمين ومن الشيطان: الكاللة ما عدا الوالد والفيكون خطأ 
وقاس الصحابة خالفة أيب بكر على تقدمي الرسول يف إمامة الصالة وبينوا أساس القياس بقوهلم  - ب

  .»نااا أفال نرضاه لدنينرضيه رسول اهللا لدين«
مر رضي اهللا عنه كتب إىل أيب موسى األشعري حينما واله على البصرة، يقول: اعرف األشباه ن عأو  - ج

  األمور برأيك. وقسوالنظائر 
القياس حجة  أنند تدل على اقالوا: فهذه الوقائع وغريها الصادرة من أكابر الصحابة اليت ال ينكرها إال مع

  والعمل به واجب.
، واإلمجاع السكويت حمل نزاع بني العلماء من حيث يتبأنه متسك بإمجاع سكو االعرتاض: اعرتض على هذا الدليل 

  .33االحتجاج به فال يصلح حجة عند املنكرين
  ،على أن السكوت ليس رضا نئاأن اإلمجاع السكويت ليس حجة إذا قامت القر بوجياب عن ذلك  - 

  أوقات خمتلفة ومع أشخاص خمتلفني وقد حتققت القرائن على أن اإلمجاع هنا حجة لتكرر العمل بالقياس يف 
  المعقول: -4

رع األحكام دون غاية أو ش: وهلا مقاصد فاهللا تعاىل مل ين أحكام الشرع معللة معقولة المعنىإ -أ
  هدف، ومصاحل العباد هي الغاية املقصودة من تشريع األحكام.

والعلل يف غري موضع النص أي الفرع ذا غلب على ظن اتهد أن حكم األصل معلل بعلة، وحتققت املقاصد إف
فليس من  اجبفيثبت احلكم املقرر يف النص فيما ال نص فيه يف غالب الظن عند اتهد، والعمل بالظن و 

، والشعري والتمر، وامللح) ربة (الذهب، والفضة، والتعلى األصناف الس -ربا البيوع - احترمي الرب يقتصراملعقول أن 
ن البد من حترمي الربا يف اة يف الذرة واألرز والفول، فكققن واألقوات فهذه العلة حماب باألمثمنعا لالستغالل والتالع

  هذه األشياء.
وباجلملة نعلم قطعا ويقينا أن «حني قال يف ذلك  ابري عت ني وأوفاه:تادق قول الشهرسأما  -ب

قطعا أيضا أنه مل يرد يف كل حادثة نص، مما ال يقبل احلصر والعد ونعلم  والتصرفاتاحلوادث والوقائع يف العبادات 
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ضبطه ما يتناهى، علم قطعا أن االجتهاد ال يوال يتصور ذلك أيضا، والنصوص إذا كانت متناهية، وما ال يتناهى 
  .»34والقياس واجب االعتبار حىت يكون بصدد كل حادثة اجتهاد

موال أل تقتضي العمل بالقياس فمن منع من فعل ألن فيه أكال ن الفطرة السليمة وبدائه العقول:إ -جـ
  ن ذلك جيرى على كل األفعال اليت فيها أكل أموال الناس بالباطل.إالناس بالباطل ف

و أن ما جرى على النظري جيري على أحد املثلني جيري على اآلخر، أوالناس يف كل زمن يعرفون أن ما جرى على 
رات أو تفجن هذا احلكم يشمل االعتداء بالسالح أو املإعدام العتدائه على الناس فنظريه، فمن حكم عليه باإل
  املواد السامة أو اهلدم اخل..

  أن سبب اخلالف يف حجية القياس راجع إىل مبدأ تعليل النصوص. والخالصة:، سبب الخالف
ونفاة ، اثبتوا القياس قرروا أن األحكام معللة والعلة ثابتة على نقل احلكم من األصل إىل الفرع نفاجلمهور الذي

احلكم ال يتعدى من األصل إىل الفرع وهو  نالقياس من الظاهرية وغريهم قرروا أن النصوص غري معللة، ولذلك فإ
  .35شيء غريب

  شروط القياس
نا اركأالفقهية أن له  األحكامدراسة القياس باعتباره مصدرا من مصادر  إىلعندما تعرضنا  فيما سبقذكرنا 

  أربعة وهي:
  حكم األصل. )4( –العلة وهي الوصف اجلامع بني األصل والفرع  )3( –الفرع  )2( –األصل ) 1(
على  ألصل الذي يبىن عليه القياس إما نص أو إمجاع عند مجهور الفقهاء وقد خالف بعض العلماء يف القياساف

  حكم ثابت باإلمجاع.
 ،ودليلهم أن القياس يتوقف على معرفة العلة اليت شرع حكم األصل ألجلها وهذا غري ممكن يف اإلمجاع

   فإذا مل يذكر املستند ال سبيل إىل معرفة القياس. ،ألن اإلمجاع ال يلزم أن يذكر فيه املستند
لكتاب والسنة فيصح تعدية احلكم الثابت ورد اجلمهور على هذا الكالم بأن اإلمجاع دليل شرعي كا

منا هلا طرق أخرى كما إالقياس ال تتوقف على ذكر مستند اإلمجاع و  ة، ومعرفة عل)بأحدمها (أي الكتاب والسنة
  سيأيت تفصيله يف مسالك العلة.

  وهذا يقودنا إىل دراسة العلة ومسالكها.
نه علة ألن اجلسم يتغري به من حال إشيء فيقال للمرض حال البه اللغة: اسم ملا يتغري  يفتعريف العلة: العلة 

  .36الصحة إىل حال املرض
  .37اماحلكم به وجودا وعد ق: هي عبارة عن الوصف الظاهر املنضبط الذي علالعلة اصطالحا
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أي الصفة الواضحة اليت ميكن إدراكها، فال بد أن تكون العلة ظاهرة غري خفية  ومعنى الوصف الظاهر: -
وصف ظاهر ميكن التحقق منه يف كل مخر كما ميكن  ينه علة حترمي اخلمر، وهإوذلك كاإلسكار يف اخلمر ف

  التحقق من وجوده يف كل مسكر.
ألشخاص واألحوال، أو خيتلف : أي الوصف احملدد الذي ال خيتلف باختالف اومعنى الوصف المنضبط -

نه علة لتحرمي اخلمر وله حقيقة منضبطة حمددة وهي ما يعرتى العقل إه به وذلك كاإلسكار فباختالفا يسريا ال يؤ 
من اختالل، وهذه احلقيقة ثابتة لذات اخلمر وال يهم كون الشخص مل يسكر لعارض ما، وال يهم كذلك كون 

ف يسري ال يؤثر يف حقيقة اإلسكار فال ألنه اختال ،ضعفا يف حصول اإلسكاربينها قوة و  ااألنبذة قد ختتلف فيم
  .38يلتفت إليه

  :الفرق بين العلة والحكمة
هي الباعث على تشريع احلكم، والغاية املقصودة منه وهي املصلحة اليت قصد الشارع بتشريع احلكم  الحكمة:
  حتقيقها.

  منعها.و املفسدة اليت قصد الشارع بتشريع احلكم أ
  ماً.دوع افهي األمر الظاهر املنضبط الذي بين عليه احلكم وجود أما العلة:

احلكم به، ألن  قالصالة باعتباره وصفا ظاهرا منضبطا عل رن وعلة لقصاجلواز الفطر يف رمض ةفالسفر مثال عل - 
ع املشقة عنهم فالسفر شأن السفر أن توجد فيه مشقة، فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس املسافرين ولدف

  .39ودفع املشقة حكمة علة
  شروط العلة

  كثرية أمهها:  ااشرتط األصوليون يف العلة شروط
  أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم: -1

ومعىن املناسبة هو أن يغلب على ظن اتهد أن احلكم حاصل عند ثبوا وغلبة الظن تتوافر مبالحظة 
لب املصلحة أو دفع املفسدة، وبذلك يظهر أن معىن املناسبة: (هو أن يكون احلكمة التشريعية غالبا  وهي ج

  لتحقيق حكمة احلكم). مظنةالوصف 
نة افمثال اإلسكار مناسب لتحرمي اخلمر إذ حيصل باحلكم وهو التحرمي دفع مفسدة أو رفع ضرر عن الناس بصي

  الضرر.و عقوهلم وأجسامهم من األذى 
إباحة الفطر ألنه يغلب يف ربط هذه اإلباحة بالسفر حتقق بن يعد وصفا مناسبا للحكم اوكذلك السفر يف رمض

 .40سري ودفع املشقةيالت
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  لية:جأن تكون العلة ظاهرة  -2
ذا كانت خفية مل ميكن التحقق من وجودها أو عدم وجودها وبالتايل ال ميكن إثبات احلكم ا يف ألنه إ

  الفرع.
ومعىن ظهور العلة كما عرف سابقا:  ،ةمفإذا مل تكن ظاهرة مل تصلح عالة على احلكم مألن العلة عال

  أن تكون مدركة حباسة من احلواس.
  التحقق من وجوده باحلس. ميكناخلمر، ألنه أمر ظاهر  ة لتحرميسكار يصلح أن يكون علفمثال اإل

، الوصف خفيا فال يصلح التعليل بهوالصغر علة لثبوت الوالية على الصغري ألنه أمر ظاهر مدرك بالعقل فإذا كان 
لنقل امللكية ألن الرتاضي أمر قليب، ال ميكن إدراكه، وإمنا  ةفمثال الرتاضي بني املتعاقدين: ال يصلح أن يكون عل

  يتعني أن تكون العلة هي اإلجياب والقبول ألنه علة ظاهرة.
  :اأن تكون العلة وصفا منضبط -3

، أما االختالف واألحوالا باختالف األفراد ري ة ال ختتلف اختالفا كبا حقيقة معينة حمددهلأي بأن تكون 
  اليسري فال يؤبه له.

فمثال القتل يعترب وصفا منضبطا يف حرمان القاتل من املرياث فيمكن أن يقاس عليه الوصية وذلك حبرمان 
  قاتل املوصي للحصول على الوصية.

وصفا منضبطا ميكن أن يقاس عليه استئجار وكذلك النهي عن بيع اإلنسان على بيع أخيه يعترب 
  الشخص على استئجار أخيه.

وكذلك ال يصح اعتبار (املشقة) علة إلباحة اإلفطار يف رمضان للمسافر واملريض، ألن املشقة من األمور 
  املرنة املضطربة اليت ختتلف اختالفا بينا باختالف ظروف وأحوال الناس.

ا ممشقة عند غريهم، فتكون العلة هي السفر أو املرض باعتبار كل منه ربإذ قد يعد مشقة عند أناس ماال يعت
  وصفا ظاهرا منضبطا.

  ها، ألنه أمر منضبط.متني ال تصلح املشقة علة جلوازه فأقيم السفر مقاوكذلك اجلمع بني الصال
  
  
  
  أن تكون العلة متعدية:  -4

يف عدة أفراد، وميكن وجوده يف غري  وليست وصفا قاصرا على األصل، أي أن تكون وصفا ميكن حتقيقه
  على األصل مل يصح القياس. ةاألصل إذ لو كانت العلة قاصر 
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ومثاله: ال يصح تعليل حترمي اخلمر بأا عصري العنب املخمر ألن هذه العلة ال توجد يف غري اخلمر خبالف ما إذا 
  خمر وغريه.عللنا باإلسكار، فإنه يصح القياس ألن هذه العلة توجد يف العنب امل

مها وإمنا ري صح تعليل حرمة الربا يف الذهب والفضة بأا أمثان األشياء وألا علة قاصرة ال توجد يف غيوكذلك ال 
وكذا السفر واملرض يعترب كل منهما وصفا قاصرا يف إباحة الفطر للمسافر واملريض فال ، 41لضالعلة الزيادة أو التفا

  الشاقة يف البناء أو الزراعة أو املناجم.يصح القياس عليهما كصاحب األشغال 
اعتبارها (املناسبة) فقد يبدو للمجتهد أول وهلة أن  الشارع أن تكون العلة من األوصاف التي لم يلغِ  - 5

وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا حلكم معني ولكنه يف الواقع يصادم النص فال يكون هلذا الوصف 
  .42اعتبار

عترب وصفا مناسبا للمساواة بني الذكور واإلناث يف حصة اإلرث يال ذلك: اشرتاك األوالد يف البنوة ثوم
يُوِصيُكُم اللُه ِفي َأْوَالدُِكْم لِلذَكِر ِمْثُل َحظ �ى هذا الوصف بقوله تعاىل: غغري أن الشارع أل ،من والدهم

  .�43اْألُنـْثـَيَـْينِ 
  
   

  
  مسالك العلة

  

ال يكفي إلجراء عملية القياس جمرد معرفة الوصف اجلامع بني األصل والفرع بل البد من دليل على اعتبار 
  هذا الوصف، واألدلة على اعتباره إما نص أو إمجاع 

  أو استنباط، وتعرف هذه األدلة (مبسالك العلة).
  مثانية وهي:أي الطرق الدالة على إثبات علية الوصف أي كونه علة، وطرق إثبات العلة 

  رب والتقسيم، املناسبة، الشبه، الطرد، الدوران، تنقيح املناط).س(النص، اإلمجاع، ال
  أوال: النــــص

  وهو إما أن يكون نصا قاطعا أو نصا ظاهرا.
  النص: -أوال
وهو أن يرد النص داال على التعليل صراحة دون احتمال لغريه، وله ألفاظ كثرية منها: كي،  النص القاطع: -1

  ألجل، إذن، لعلة كذا، لسبب كذا املؤثر كذا ملوجب كذا وحنوها.
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ُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َما َأَفاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللِه َولِلرُسوِل َوِلِذي الْ � :وذلك مثل قوله تعاىل
  .�44َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السِبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكمْ 

ؤالء  يءفإن كي موضوعة للتعليل، ومل تستعمل يف غريه، فهذه علة صرحية قطعية لتخصيص الف
األغنياء فقط وحيرم منه  متداوال بنيوذلك حىت ال يكون املال  ،األصناف دون غريهم يف رأي مجهور العلماء

  الفقراء.
، 45"يف تعليل منع النظر إىل دار الغري إال بعد االستئذان "إمنا جعل االستئذان من أجل البصر �وقال 

 يكره. حىت ال يطلع على ما ،فعلة االستئذان، منع النظر دون إذن
  للحكم. اكون الوصف علة أو سبببيتبني من ألفاظ هذين املثالني السابقني التصريح 

  : هرالنص الظا -2
  وهو ما دل على العلية مع احتمال غريها احتماال مرجوحا وله نوعان:

  ع األول:نو ال
  ألفاظ معينة وهي حروف التعليل:

  ، والباء، وأن، إن).م(كالال
ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ  َوَما�: مثال الالم: قوله تعاىل   .�46َخَلْقُت اْلِجن َواْإلِ

  .�47َأِقِم الصَالَة ِلُدُلوِك الشْمسِ  �وقوله تعاىل كذلك 
الم موضوعة للتعليل، ولكنها غري قطعية فيه إذا تستعمل يف معاين أخرى كامللك وذلك مثل:"أنت ومالك الف

  .أو االختصاص مثل: "اللجام للفرس" ألبيك"
  م عدوا وحزنا.هلأي لصري  48آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا" هقطتالعاقبة مثل: "فالأو 

ونظرا ألا حتتمل هذه املعاين احتماال ال مينع استعماهلا للتعليل فهو احتمال مرجوح، لذلك اعتربت 
  داللتها على التعليل من قبيل الظاهر احملتمل.

  
فَِبظُْلٍم ِمَن الِذيَن َهاُدوا َحرْمَنا �وقوله تعاىل كذلك  �49رَْحَمٍة ِمَن اللِه لِْنَت َلُهمْ فَِبَما �مثال الباء: قوله تعاىل: 

  .�50َعَلْيِهْم طَيَباٍت ُأِحلْت َلُهْم 
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مثل "مررت بزيد" أو االستعانة مثل  كاإللصاقفهاتان اآليتان وغريمها للتعليل، ولكنها قد تستعمل يف معاين أخرى  
  بالقلم"." كتبت 

  وهلذا اعتربت من قبيل الظاهر الحتماهلا غري التعليل.
  52- 51يم أن كان ذا مال وبنني"نل بعد ذلك ز تمناع للخري معتد أثيم ع"ومثال أن: قوله تعاىل: 

  النص الذي يدل على العلية بطريق اإليماء: -2
فرتتيب ، 53أحيا أرضا ميتة فهي له" ن"م �احلكم بالوصف ذلك مثل قوله:  نأي باإلشارة والتنبيه إذا اقرت 

إىل أن الوصف علة للحكم إذ الوصف سببا للحكم فإحياء األرض امليتة سبب  يءاحلكم على الوصف يوم
  للحكم وهو علتها باإلحياء.

وذلك مثل  معينا يف حكم شرعي هو علة لذلك احلكم. اوذلك بأن يقع اإلمجاع على أن وصف ثانيا: اإلجماع:
  قاس عليها الوالية يف التزويج.يعلى أن الصغر علة يف الوالية املالية على الصغري ف إمجاع العلماء

هذا هو الطريق الثالث من طرق إثبات العلة واعتبارها، ولكن ليس بدليل نقلي من نص  والتقسيم: رُ بْـ س ثالثا: ال
  أو إمجاع، وإمنا باالستنباط.

جتهد، وينظر هل تصلح علة للحكم أم ال؟ ثم يلغي ما ال ار األوصاف التي يحصرها المببر: معناه اختسوال
  يراه صالحا للعلية بدليل يدل على عدم الصالحية.

فمعناه أن حيصر اتهد األوصاف اليت قد تصلح ألن تكون علة للحكم من بني األوصاف اليت وأما التقسيم: 
  .54اشتمل عليها أصل القياس
  ا هو:رب والتقسيم معسوبذلك يتضح أن تعريف ال

ن كوا علة يف األصل، مث اختبارها بإبطال ما ال يصلح منها للعلية وتعيني الباقي ظ"مجع األوصاف اليت ي
  للتعليل."

  تعلل أووذلك كأن يقال: والية اإلجبار على النكاح على غري البالغة إما أال تعلل بعلة أصال، 
  وعلى التقدير الثاين:

  الصغر أو غريمهاإما أن تكون العلة هي البكارة أو 
  فيقال: ال جيوز أن تكون غري معللة أصال.
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وال أن تكون معللة لغري البكارة والصغر، ألن اإلمجاع قائم على أا معللة، وأن العلة منحصرة يف هذين 
ة ري وال يصح عند الشافعية أن يكون الصغر هو العلة، وإال لزم أن تكون الثيب الصغ ،الوصفني البكارة والصغر

  .55"صماا" الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذا  ة، وهذا مناف حلديث:جمرب 
  .56أن تكون العلة يف اإلجبار هي البكارة ال الصغر" تعنيولفظ الثيب يف احلديث يشمل الصغرية والكبرية لذا 

  
  

  رابعا: المناسبة: 
  المناسبة في اللغة المالءمة: 
مة حبيث يرتتب على تشريع احلكم مصلحة مقصودة للشارع ءالوصف واحلكم مالويقصد بذلك: أن يكون بني 

  .57اس أو دفع مفسدة عنهمنمن جلب منفعة لل
فإن هذا ال  ،58ذلك مثل: اإلسكار فإنه وصف مالئم لتحرمي اخلمر وال يالئمه كون اخلمر سائال أو بلون كذاو 

  .مضرة كذلك مصلحة فيه ألحد وال
  

  لية؟مفيدة للعهل المناسبة 
  يف ذلك اجتاهان:

  تجاه األول: قال الحنفية والشافعيةاإل
إن املناسبة تكون مفيدة للعلية إذا اعتربها الشارع بنص أو امجاع، وذلك كاملناسبات اليت اعتربها الشارع 

  حلفظ املقاصد الكلية الضرورية اخلمس وهي:
  الكفار.أوال: حفظ الدين: فإن الشارع شرع ألجله القتل بالردة وجهاد 

  أجله القصاص. منثانيا: حفظ النفس: وقد شرع الشارع 
  ثالثا: حفظ العقل: الذي شرع من أجله حترمي املسكرات.

  رابعا: حفظ املال: الذي أوجب الشارع له حد السرقة.
  خامسا: حفظ النسل: الذي حرمه الشارع وأوجب له حد الزنا.

  تكون صاحلة للتعليل ا.واملناسبة لتشريع هذه األحكام اعتربها الشارع ف
  تجاه الثاني: قال المالكية والحنابلة: اإل
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ال يشرتط اعتبار الشارع للمناسبة بنص أو إمجاع حىت تكون مفيدة للعلية، وإمنا يكفي جمرد إبداء املناسبة 
لمضرة كون جالبا للمنفعة أو دافعا ليبة فكل ما ساحلكم والوصف جمردا عن الدليل الذي يثبت هذه املنا بني

  .59ن كاف يف وجوب العملظن العلية قد حصل، وحتقق الظيصلح علة للحكم، ألن 
ستلزم تقسيم الوصف املناسب إىل ثالثة أقسام حبسب اعتبار الشارع أو عدم اعتباره، وتلك اوهذا اخلالف 

  األقسام هي:
  املناسب املرسل -3املناسب املعترب،  - 2املناسب امللغى،  - 1
  الملغى:المناسب  -1

وهو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه حمقق ملصلحة، ولكن ورد من الشارع يف أحكام الفروع ما يدل 
  على عدم اعتباره، وهذا ال يصح التعليل به باتفاق األصوليني.

اشرتاك االبن والبنت يف البنوة للمتوىف: هو وصف مناسب لتساويها يف اإلرث، ولكن الشارع ألغى هذا  مثاله:
  .�60يُوِصيُكُم اللُه ِفي َأْوَالدُِكْم لِلذَكِر ِمْثُل َحظ اْألُنـْثـَيَـْينِ �وتعاىل:  هف يف املرياث بقوله سبحانالوص

  ومثاله: أن عقد الزواج يعترب وصفا مناسبا لتمليك كل من الزوجية حق الطالق ألنه تعاقد بني الطرفني بالرضا.
"إمنا الطالق ملن  �وما يثبت ألحد املتعاقدين يثبت لآلخر، ولكن هذا الوصف ألغاه الشارع بقوله 

  .61"قأمسك بالسا
 المناسب المعتبر:  -2

وليس املراد ، هو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأحد فروع األحكام أي بأن يورد الفروع على وفقه ومقتضاه
  باعتباره أن ينص على العلة أو يوميء إليها، فيصبح التعليل عند مجيع األصوليني باتفاق. 

والتتبع ألحكام الشارع أن كل حكم  ءوإمنا صح التعليل باملناسبة اليت اعتربها الشارع ألنه ثبت باالستقرا
  .62ال خيلو من مصلحة أو دفع مفسدة"

وكان هناك وصف مناسب متضمن ملصلحة العبد، ومل يوجد من الصور وحينئذ إذا ورد حكم يف صورة 
فيخلو  ،ن اتهد أنه علة وال ميكننا القول: إنه ليس للحكم علةظالصاحلة للعلية غلب على  غريه من األوصاف

  من أن أحكام الشرع معللة باملصاحل. ءاحلكم من احلكمة واملصلحة وهو خالف ما دل عليه االستقرا
إثبات  قنا فتعترب من طر ظن بأن الوصف املناسب علة للحكم كانت املناسبة مفيدة للعلية ظال وإذا صلح

  . 63العلية

                                                 

  .42 – 38/  32، االاج: 1/140املستصفى:  59 
  .11سورة النساء: اآلية  60 
  ).3/219أخرجه ابن ماجه والطرباين يف الكبري، وهو ضعيف (تلخيص احلبري  61 
  .2/43اإلاج:  62 
  .3/52، اإلحكام لآلمدي: 1/39املوافقات:   63 



  المناسب المرسل: -3
وهو الوصف املناسب الذي مل يشهد له الشارع باالعتبار وال باإللغاء ويسمى باملناسب املرسل إلرساله 

ويسمى أيضا باملصاحل املرسلة أو االستصالح كما مساه اإلمام الغزايل وهذا القسم  ،وإطالقه عن اإللغاء واالعتبار
  .64خمتلف يف جواز التعليل به

  فقال الحنفية والشافعية:  -أ
ال جيوز التعليل به ألنه مل يقم دليل من الشرع على اعتباره وجيوز أن تكون العلة غريه، فال يصح بناء 

  .�65َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم � :تعاىل احلكم عليه من غري دليل لقوله
  
  
  وقال المالكية والحنابلة:  - ب

اعتباره ويكفي للعمل به ما نراه من مناسبته للحكم، ألن الذي   يصح التعليل به، ألن الشارع مل يلغِ 
كلفنا به هو بذل اجلهد، وإذا وصلنا إىل الظن يكون علة للحكم وجب العمل بالظن، وأما احتمال كون العلة 

  ال يعتد به.مما وصفا آخر ال نعمله فهو 
"ال يرث القاتل شيئا" فيجد أن  �وذلك مثل: أن يبحث اتهد عن سبب حرمان القاتل من اإلرث لقوله 

الوصف املناسب هو ارتكاب حمرم للوصول إىل غرض غري مشروع وهو تعجل اإلرث، واحلكم بعدم اإلرث معاملة 
  بنقيض املقصود.

املورث طالق  قتلعلى  قاسوبعد البحث يف فروع األحكام الشرعية مل يعثر اتهد على شاهد لذا فإذا 
ل املريض مرض املوت زوجته ليمنعها من اإلرث) جبامع املعاملة بنقيض املقصود فإنه الفار (وهو أن يطلق الرج

  .66يكون قد قاس على علة مل يشهد الشارع باعتبارها وال بإلغائها فهذا حمل خالف"
  .خامسا: تنقيح المناط

  التنقيح يف اللغة: التهذيب
  املناط: املكان (مكان العلة)

اجلهد يف تعيني العلة من بني األوصاف اليت أناط الشارع احلكم ا إذا ثبت  بذل وتنقيح املناط اصطالحا هو:
  ذلك بنص أو إمجاع، عن طريق حذف ما ال دخل له يف التأثري واالعتبار مما اقرتن به من األوصاف.

  مثال ذلك:
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: هلكت وأهلكت، �لنيب ل(تعليل كفارة الفطر يف رمضان بالوقاع) كما حدث يف حديث األعرايب الذي قال 
  .67اعتق رقبة �فقال النيب: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأيت يف رمضان عامدا، فقال له 

  فهذا احلديث يدل بطريق اإلمياء على أن علة إجياب الكفارة على األعرايب هي الوقاع.
واقع أعرابيا، ألن تشريع  واتهد نظر يف هذه احلادثة فوجد بعض األوصاف ال تأثري هلا يف احلكم مثل: كون الذي

  األحكام ال خيتص بفرد دون فرد، مادام مل يقم دليل على اخلصوصية.
الوطء يف الزوجة من حيث أن  منومثل: كون املوطوءة زوجة للواطئ، ألن الوطء يف غري الزوجة أوىل بالكفارة 

تأثري له يف إجياب الكفارة، وإمنا الزوجة حيل وطؤها يف اجلملة، فيكون كل من وصف األعرايب والزوجة ملغيا ال 
  املؤثر يف إجياا هو اجلماع عمدا يف ار رمضان فيكون هو العلة يف وجوب الكفارة.

  وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة يف تنقيح علة هذا احلكم.
  .فال جتب الكفارة عندهم على من أفطر عامدا بغري مجاع

إلغاء كون الذي وقع خصوص الوقاع، فقالوا: إن مثل اجلماع كل  قوأما احلنفية واملالكية فيزيدون على ما سب
  مفطر.

ويكون املؤثر حينئذ يف إجياب الكفارة عند هؤالء ، فتجب الكفارة يف رمضان سواء كان جبماع أم بأكل وشرب
  .68هو انتهاك حرمة رمضان بتناول املفطر عمدا، فيكون هو العلة يف وجوب الكفارة

  
  

  تحقيق المناط:
  إقامة الدليل على أن العلة املوجودة يف الفرع هي املوجودة يف األصل.هو 

  تخريج المناط:
يجعل علة ل اإلمجاعهو النظر واالجتهاد يف استنباط الوصف املناسب للحكم الذي ورد من النص أو 

  للحكم.
اط احلكم : يكون حيث دل نص على مناملناطتنقيح هو أن  رب والتقسيمسالفرق بني تنقيح املناط والو 

  .يف العليةله ولكنه غري مهذب مما ال دخل 
وجود نص أصال على مناط احلكم ويراد التوصل به إىل معرفة العلة يرب والتقسيم فيكون حيث ال سوأما ال

 69ذيبهاال إىل.  
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  أقسام القياس
  

  للقياس عدة تقسيمات منها:
  التقسيم األول: باعتبار قوة العلة

  االعتبار إىل:وينقسم القياس ذا 
  قياس أدىن، وقياس مساوو قياس أوىل، 

  :قياس األولى - 1
وهو ما كانت علة الفرع فيه أقوى منها يف األصل فيكون ثبوت حكم األصل للفرع أوىل من ثبوته لألصل 

  .70وذلك مثل قوله تعاىل: "فال تقل هلما أف"، بطريق أوىل
اللفظ من إيذاء وهذه العلة موجودة يف ضرب الوالدين بشكل فالنص حيرم التأفيف للوالدين، والعلة هي ما يف 

  فيكون حترمي ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس األوىل. ،أقوى أشد مما يف األصل
  علة املوجودة يف الفرع.لاحلكم يف األصل مساوية ل بين عليهاوهو ما كانت العلة اليت القياس المساوي:  - 1

ِإن الِذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنَما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن � :عاىلوذلك مثل قوله ت
  .72فعلة حترمي أكل مال اليتيم هي علة حترمي إتالفه وهي تضييع مال اليتيم وحرمانه منه ظلما، �71َسِعيًرا

الفرع فيه َأضعف يف علة احلكم من األصل مثل قياس التفاح على الرب جبامع وهو أن يكون القياس األدنى:  -3
  ل كما ثبت يف الرب.ضثبت فيه حرمة التفايا لمالطعم يف كل منه

 ثبتواالدخار، أما التفاح فال ت ياتالطعم أو الكيل أو االقت :فإن الرب تثبت فيه االحتماالت كلها: وهي أن العلة
  .73لعلة هي الطعمالعلة فيه إال على كون ا

  باعتبار الوضوح واخلفاء إىل قياس جلي وقياس خفي. التقسيم الثاني:
  .هو القياس الذي يقطع فيه بنفي وجود أي فارق معترب بني األصل والفرعالقياس الجلي:  -1

ن وذلك مثل قياس األمة على العبد يف العتق، فإن الفارق بينهما هو الذكورة واألنوثة ومن املقطوع به أ
هذا الفارق ال تأثري له شرعا يف أحكام العتق، ألن أحكام الذكورة واألنوثة ال تعد فوارق يعتد ا من حيث 

لي يشمل األصل إال بالتنصيص من الشارع ومثل قياس الضرب على التأفيف فإنه ال فرق بينهما والقياس اجل
  .74(قياس األوىل، والقياس املساوي)
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  يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع وحيتاج فيه إىل نظر واجتهاد. وهو ما مل القياس الخفي: -2
وجوب القصاص يف املثقل وذلك مثل قياس القتل باملثقل على القتل باحملدد جيامع القتل العمد العدوان، إلثبات 

ؤثرا لذلك قال اإلمام بل جيوز أن يكون الفارق م ،واحملدد مل يقطع بإلغاء تأثريه من الشارعفإن الفارق بني املثقل 
  .75أبو حنيفة ال جيب القصاص يف القتل باملثقل

  
  القياس في الحدود والكفارات

ات كما جيري يف غريها من األحكام الشرعية على ر اختلف األصوليون يف جريان القياس يف احلدود والكفا
  76رأيني:

من األحكام الشرعية وقال بذلك مجهور  القياس جيري يف احلدود والكفارات، كما جيري يف غريهاالرأي األول: 
  العلماء.

وال يكون القياس حجة يف احلدود والكفارات كما هو  ،القياس ال جيري ي احلدود والكفاراتالرأي الثاني: 
  الشأن يف العقائد والعبادات.

  ة:ــــــــــــــاألمثل
خفية، فيقطع كما يقطع السارق،  على السارق جبامع أخذ مال الغري النباشقياس مثال القياس في الحدود:

  رج حمرم، فيحد الالئط كما حيد الزاين.فوقياس الالئط على الزاين جبامع اإليالج يف 
قياس القتل العمد العدوان على القتل اخلطأ جبماع إزهاق الروح يف كل منها، ومثال القياس في الكفارات: 

  القتل اخلطأ.إلثبات الكفارة يف القتل العمد كما هي ثابتة يف 
ا، إلثبات الكفارة يف موقياس األكل يف ار رمضان عمدا على اجلماع جبامع انتهاك حرمة رمضان يف كل منه

  األكل، كما هي ثابتة يف اجلماع.
  ة:ــــــــــــــــاألدل

  أدلة الجمهور: -1
  اجلمهور بأدلة من بينها:احتج 

 �ارصَ بْ ولي األَ ا أُ وا يَ رُ بِ تَ اعْ فَ � :إن األدلة على حجية القياس من الكتاب والسنة مثل قوله تعاىل -أ
تقضيان فقاال: إذا مل جند األمر مب بعثهما إىل اليمن وقال هلما،  ماوقصة معاذ بن جبل وأيب موسى األشعري حين

  يف السنة نقيس األمر باألمر.
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مجيع األحكام الشرعية سواء أكانت يف احلدود أم يف الكفارات أم غريها، هذه األدلة تتناول بعمومها 
  هذه األدلة على بعض األحكام ختصيص بال خمصص. رفقص

ويؤيد ذلك إمجاع الصحابة فإم تشاوروا يف حد شارب اخلمر، مث أثبتوه بالقياس، فقال علي رضي اهللا عنه: " إذا 
  .وحد املفرتي مثانون" شرب سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افرتى،

  .اً  يف ذلك فصار ذلك إمجاعريفإنه قاس السكران على املفرتي أي القاذف، ومل ينقل عن أحد من الصحابة نك
واحتجوا أيضا بأن القياس إمنا يثبت يف غري احلدود والكفارات القتضائه الظن، والظن حاصل فيها فوجب  -ب

  .77نظاملفيد لل حدالوارب العمل به، قياسا على العمل خب
  أدلة الحنفية: -2

واستدل احلنفية على عدم جواز القياس يف احلدود بقوله عليه الصالة والسالم: "ادرؤوا احلدود 
والقياس إمنا يفيد الظن والظن سبيل اخلطأ ، فهو شبهة ال دليل قاطع، فال يثبت به احلد ألن  78بالشبهات"

  احلدود تدفع بالشبهات.
العقوبة، فهي تشبه احلد من هذه اجلهة، فال تثبت بالقياس أيضا لوجود الشبهة  معىنوالكفارات فيها 

  وأجيب عن ذلك من وجهني:، فيها
وهو قطع فيه بعلة احلكم يف األصل ووجودها يف الفرع كقياس الضرب (إن القياس يكون قطعيا، الوجه األول: 

  احلالة ال يوجد مانع من ثبوت احلد به. فال يكون القياس شبهة، ويف هذه) على التأفيف جبامع اإليذاء
ن، ظبالشهادة فإما مفيدان للو خبرب الواحد  ضإن هذا الدليل وهو الظن سبيل اخلطأ منقو الوجه الثاني: 

  .ذلك أن احلدود ال تثبت خبرب الواحد وال بالشهادة وهذا ما ال تقولون به مقتضىو 
ألن احلدود مشتملة على تقديرات خاصة بعدد املائة  ،ويف تقديري أن احلدود والكفاءات ال قياس فيها

ألن العقل ال يدرك العلة يف اعتبار خصوص هذا  ،ال يصح القياس عليهافجلدة يف الزنا والثمانني يف القذف 
والقياس ركنه العلة بشرط أن تكون معقولة وإذا انتفى الشرط انتفى املشروط وهو العلة وإذا انتفت العلة  ،العدد
  .79القياس ألن الشيء ال يبقى بعد زوال ركنهانتفى 
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  األدلـــــــــــة المختلـــــــــــف فيهــــــــــــا
  

  أوال: المصلحــة المرسلــة
  

  
  
  
  

هي عبارة عن األوصاف اليت تالءم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن مل  تعريف المصلحة المرسلة:
  .80يشهد هلا دليل من الشرع باالعتبار أو اإللغاء

  شرح التعريف:
أن تالءم تصرفات الشارع ومقاصده، فإذا عارضت تلك املصلحة  يشترط في المصلحة المرسلة: -1

  مقاصد الشريعة فإا ال تعترب مصلحة مرسلة.
من الشارع وقام الدليل منه على رعايتها فهذه املصاحل حجة وال إشكال يف  لح المعتبرة:المصا -2

صحتها وال خالف يف إعماهلا، ويرجع حاصلها إىل القياس فإذا نص الشارع على حكم واقعة، ودل على 
مه ملا يف هذا املصلحة اليت قصدها ذا احلكم وأرشد مبسلك من املسالك إىل العلة الظاهرة اليت ربط ا حك
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الربط من حتقيق املصلحة، فإن كل واقعة غري واقعة النص تتحقق فيها هذه العلة حبكم الشارع يف واقعة النص 
َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتزُِلوا النَساَء ِفي � (وهذا حكم القياس) ومثال ذلك: قوله تعاىل: "

  . �81اْلَمِحيضِ 
النص تدل على: أن إجياب اعتزال النساء يف احمليض سببه كونه أذى فإذا ثبت عن حال النفاس أو فعبارة 

حال النزيف أو حال مرض معني هو حال احليض، فيجب اعتزال النساء فيه شرعا، قياسا على وجوب اعتزاهلن 
  يف احمليض.

َي لِلصَالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللِه يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُودِ �: مثال آخر قوله تعاىل
  .�82َوَذُروا اْلبَـْيعَ 

فعبارة النص تدل على أن األمر برتك البيع سببه النداء للصالة يوم اجلمعة، ألن البيع يف هذا الوقت 
ادة املرض أو السياحة أو غريها، مشغلة عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصالة كاإلجارة أو الرهن أو  الزواج أو عي

  83حكمها حكم البيع من حيث التحرمي ووجوب الرتك قياسا على البيع.
 

وهي تلك املصاحل اليت شهد الشرع بردها وجعلها ملغاة وهذا النوع من املصاحل مردود، ال المصالح الملغاة:  -3
  سبيل إىل قبوله، وال خالف يف إمهاله بني املسلمني.

الشارع على حكم واقعة، ملصلحة استأثر بعلمها، وبدا لبعض الناس حكم فيها مغاير حلكم الشارع فإذا نص 
ملصلحة تومهوها، فإن هذا احلكم مرفوض ألن هذه املصلحة اليت تومهوها ملغاة من الشارع فال اعتبارها هلا وأمثلة 

  ذلك:
 �:وهي ملغاة بدليل قوله تعاىل مهة،التسوية بني الذكور واإلناث يف املرياث، فهي مصلحة متو  -أ

  ).11النساء: (�يُوِصيُكُم اللُه ِفي َأْوَالدُِكْم لِلذَكِر ِمْثُل َحظ اْألُنـْثـَيَـْينِ 
ما يدعى من مصلحة القتصاد البالد يف تصنيع اخلمر وتعاطيها، والتعامل ا وقد أشار اهللا تعاىل  - ب

(البقرة  �َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللناسِ  ْسأَلُوَنكَ �إىل هذه املصلحة املوهومة فقال: 
219.(  

مث نص القرآن الكرمي على إلغاء هذه  �َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما� مث أشار إىل إلغائها بنفس اآلية فقال:
آَمُنوا ِإنَما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشْيطَاِن يَا َأيـَها الِذيَن �املصلحة فقال تعاىل: 

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي  ُصدُكْم اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَ فَاْجَتِنُبوُه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوْن ِإنَما يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ
  ).91-  90(املائدة  �َعْن ِذْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل َأنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ 
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فالقول بإباحة تصنيع اخلمر والتعامل به وتعاطيه تشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارها، والتشريع 
  بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارها تشريع مردود.

  ــحأقســام المصال
  تنقسم املصاحل من حيث مراتبها إىل ثالثة أقسام هي:

وهي عبارة عن األعمال والتصرفات اليت ال بد منها لقيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا الضروريات:  - 1
فقدت أو فقد بعضها مل جتر املصاحل على استقامة، بل تنهار احلياة اإلنسانية أو ختتل وتفسد ويتمثل ذلك يف حفظ 

  الكليات اخلمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال.
وهي اليت حيتاج الناس إليها لرفع احلرج عنهم فقط، حبيث إذا فقدت وقع الناس يف الحاجيات:  -2

الضيق واحلرج ، دون أن ختتل احلياة وقد شرع لذلك أصناف املعامالت من بيع وشراء وإجارة، وأنواع الرخص من 
  واملريض واملسح على اخلفني...اخل. ةصالة ومجعها للمسافر وإباحة الفطر يف رمضان للحامل واملرضعقصر ال

وهي املصاحل اليت قصد ا األخذ مبحاسن العادات ومكارم األخالق، مثل الطهارات بالنسبة التحسينات:  -3
  84للصلوات وأخذ الزينة من اللباس، وحترمي اخلبائث من املطعومات.

  
  
  
  

  ة المصالح المرسلةحجي
  يف حجية املصاحل املرسلة مذهبان:

  وهم الشافعية وابن احلاجب من املالكية والظاهرية والشيعة.المذهب األول المانعون: 
  .85وهم املالكية واحلنابلةالمذهب الثاني: المجيزون: 

الشافيعة ال يأخذون وأما احلنفية فهم يأخذون باملصاحل املرسلة، وإن ذكر اآلمدي واإلسنوي أم مثل 
باملصاحل املرسلة، ولكن التحقيق عند الرجوع إىل فقههم جتدهم يأخذون باملصاحل املرسلة وإن يف الظاهر ينفون 

  .86املصاحل املرسلة
  ملخص ألهم أدلة الطرفني: يوفيما يل

  استدل نفاة املصاحل املرسلة بأدلة منها: أدلة المانعين:  -1
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سلة يؤدي إىل إهدار قدسية أحكام الشريعة بتصرف ذوي األهواء فيها، وفقا إن األخذ باملصاحل املر  - أ
  ألغراضهم ومآرم حتت ستار املصلحة املرسلة بناء على تغري وجه املصلحة بتطور الزمان واملكان.

وأجيب بأن األخذ باملصلحة املرسلة ليس من باب اهلوى والتشهي ألن من شروطها املالءمة مع مقاصد الشرع، 
  .87ذا فضال عن أن إنكار املصلحة املرسلة يوقع الناس يف احلرج ويسد باب الرمحةه

قال اآلمدي املصاحل املرسلة مرتددة بني ما عهد من الشارع اعتباره وما عهد منه إلغاؤه، وليس  - ب
  .88إحلاقه بأحدمها أوىل من اآلخر، فامتنع االحتجاج به دون شاهد باالعتبار

احل اليت ألغاها الشارع قليلة بالنسبة للمصاحل اليت اعتربها فيلحق احلكم باألعم وأجيب عن ذلك بأن املص
  األغلب.

إن األخذ باملصاحل املرسلة يؤدي إىل النيل من وحدة التشريع وعمومه، فتختلف األحكام باختالف  - ج
  األزمان واألحوال واألشخاص، نظرا لتبدل املصاحل على مر الزمان.

ال العمل باملصلحة املرسلة هو حيث ال نص على إعتبار املصلحة أو إلغائها، وجياب عن ذلك بأن جم
فال يتناىف ذلك مع وحدة التشريع وعمومه، وغنما املصلحة جتعل الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان وتدفع احلرج 

  .89عن االمة
 ألة المجيزين:  -2

  استدل امليجزون لالحتجاج باملصاحل املرسلة بأدلة منها:  
باالستقراء أن أحكام الشرع روعي فيها األخذ مبصاحل الناس واعتبار جنس املصاحل يف مجلة األحكام  أ) ثبت

يوجب ظن اعتبار املصلحة يف تعليل االحكام ألن العمل بالظن واجب، والدليل على اعتبار املصاحل قوله 
  .�90ينمِ الَ لعَ لِ  ةً مَ حْ رَ  الَ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ �تعاىل:

يف تطور مستمر، وأساليب الناس إىل الوصول إىل مصاحلهم متغرية حسب تغري الزمان واملكان  ب) إن احلياة
  فلو مل نعترب املصاحل املتجددة، فإن كثريا من مصاحل الناس تتعطل وجيمد التشريع ويتوقف عن مسايرة الزمن.

باملصلحة املرسلة، دون إنكار من ج) إن من يتتبع اجتهادات الصحابة ومن جاء بعدهم جيد ام كانوا يفتون 
  أحد، ووقائع ذلك كثري منها:

مجع أبوبكر رضي اهللا عنه القرآن الكرمي من املصاحف املتفرقة يف مصحف واحد بإشارة من عمر دون  - 
  نظري سابق له وقال عمر: "إنه واهللا خري ومصلحة لإلسالم".
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ناء على ما يف أيديهم، وقال االمام علي رضي اتفق الصحابة على تضمني الصناع، مع أن االصل أم أم - 
  .91اهللا عنه "ال يصلح الناس إال ذاك"
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  موقف المذاهب األربعة في االحتجاج بالمصالح المرسلة
  

كلمة األصوليني قدميا وحديثا على أن مالكا رمحه اهللا تعاىل، هو زعيم جتمع   تكاد  المالكية: -1
، كما سيأيت 92صوصالن ته القول ا على اإلطالق وإن خالفت عموماالقائلني باملصاحل املرسلة حىت نسب إلي

  تفصيله فيما بعد.
 بذلك أكثر شيوخ صرح ،فقه املصاحل - حبق –لقد كان فقه اإلمام أمحد بن حنبل الحنابلة:  -2

اإلمام  احلنابلة، وهو الذي تدل عليه الفروع اليت رويت عن أمحد والفتاوى اليت نسبت إليه، ويلي اإلمام أمحدُ 
  .93ا يف األخذ باملصلحة املرسلةمالكً 

ال وهذا صحيح إذا قصدوا بذلك أم اشتهر عن احلنفية أم ال يأخذون باملصاحل املرسلة  الحنفية: -3
  دليال مستقال.جيعلوا 

 والصحيح أم حيتجون باملصاحل املرسلة ويفرعون عليها األحكام، ولكنهم ال يعتربوا دليال مستقال كما
  .94حتت باب القياس واالستحسان بالضرورةيدرجوا فعل املالكية بل 

نا يضمن افاألصل أن يد الصانع أمينة ولكن استحس ا املشرتك استحسانري األجنيومن أمثلة ذلك تضم
  .95 للمصلحة املرسلةريما يف يديه، وعند املالكية يضمن األج

عد الناس عن األخذ باملصاحل املرسلة والتحقيق أن ن بعض العلماء أن اإلمام الشافعي أبظ الشافعية: -4
اإلمام الشافعي ال يعترب املصاحل املرسلة أصال مستقال بذاته غري أن هذا ال يعين أنه يردها، وإمنا هو يدخلها حتت 

  ومثال ذلك: قتل اجلماعة بالواحد.، 96باب القياس مبفهومه الواسع
ماعة بالواحد من هذا القبيل عند اإلمام الشافعي رضي اهللا قال اإلمام شهاب الدين الزجناين: "فقتل اجل

َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِبِمْثِل َما �عنه فإنه عدوان وحيف يف صورته من حيث أن اهللا تعاىل قيد اجلزاء باملثل فقال 
  .�97ُعوِقْبُتْم بِِه 

مث عدل أهل اإلمجاع عن األصل املتفق عليه حلكمة كلية ومصلحة معقولة وذلك أن املماثلة لو روعيت 
هذا القتل عدال عند  يفههنا ألفضى األمر إىل سفك الدماء املفضي إىل الفناء... فعند ذلك يصري احليف 
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منه، فقلنا بوجوب القتل دفعا ألعظم املتوقع منه، والعدل فيه جورا عند النظر إىل اجلور املتوقع  العدلمالحظة 
   .98ا، وهذه مصلحة مل يشهد ا أصل معني من الشرع، وال دل عليها نص من كتاب أو سنةبأيسرمه نيملالظ

  شروط العمل بالمصالح المرسلة
  

  اشرتط املالكية واحلنابلة شروطا ثالثة للعمل باملصاحل املرسلة:
حبيث ال تنايف أصال من أصوله، وال  لمقاصد الشرع:الشرط األول: أن تكون المصلحة مالئمة 

بل تكون متفقة مع املصاحل اليت قصد الشارع حتصيلها، وليست غريبة  ،تعارض نصا أو دليال من أدلته القطعية
  وإن مل يشهد هلا دليل خاص ا.

حة على احلكم : ال متومهة تتقبلها العقول حبيث ترتتب املصلالشرط الثاني: أن تكون معقولة في ذاتها
  ن أو التوهم.ظأي حبيث يرتتب على احلكم جلب نفع أو دفع ضرر وليس ذلك عن طريق ال

يف املعامالت  افمثال تسجيل العقود يف اإلدارة أو عند املوثق يقلل حتما من اخلالف وشهادة الزور، وحيقق استقرارً 
  فال مانع من احلكم به شرعا.

بيد القاضي فهذا ال جيوز ملخالفته للنص، وألنه ال يأيت بنفع بل قد يسبب أما سلب حق الزوج يف الطالق وجعله 
  الضرر والعنف.

عتبار ملصلحة ا وليست مصلحة فرد أو طائفة معينة فمثال ال الشرط الثالث: أن تكون المصلحة عامة للناس:
  . 99وإمنا االعتداد يكون للمصلحة اليت تعم الناس مجيعا ،خاصة برئيس أو ملك أو أمري أو أسرهم
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  ابــــــــــــاالستصحثالثــــــــــا: 
  



  تعريف االستصحاب:
االستصحاب يف اللغة: طلب املصاحبة أي املالزمة واالستصحاب يف االصطالح: هو احلكم بثبوت أمر 

  .100على ثبوته أو عدمه يف الزمن املاضي لعدم قيام الدليل على تغيريهأو نفيه يف الزمن احلاضر أو املستقبل بناء 
  .101هو بقاء األمر على ما كان عليه لعدم وجود الدليل على تغيريه الشوكاني:تعريف 

  .102هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياتعريف ابن القيم: 
  رار حياته حىت يقوم الدليل على وفاته.وعلى ذلك فمن علمت حياته يف وقت معني حكمنا باستم

  أنواع االستصحاب
  

  استصحاب حكم اإلباحة األصلية: -1
ن الشرع يدل على حترميه أو مومل يرد دليل  ،الكون من حيوان أو نبات أو مجاد يف ذلك أن كل ما يوجد

بناء على قاعدة استصحاب اإلباحة األصلية "ألن األصل يف األشياء اإلباحة" لقوله  ،منع استعماله فهو مباح
  .�103َو الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي األْرِض َجِميًعا � :تعاىل

  استصحاب البراءة األصلية: -2
يه ذلك أن ذمة اإلنسان غري مشغولة حبق ما إال إذا قام الدليل على ذلك، فمن ادعى حقا على آخر فعل

  إثبات ذلك ألن األصل يف ذمة املدعى عليه الرباءة األصلية.
  :(استصحاب الملك) استصحاب الوصف المثبت للحكم -3

ملكيته لعقار أو منقول تبقى هذه امللكية قائمة إال إذا قام الدليل على زواهلا كأن يبيعه أو  تفمن ثبت
  يهبه.

  النص إلى أن يرد نسخ.استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب  -4
  :استصحاب حكم ثبت باإلجماع في محل النزاع -5

 اً ، إذا رأى املاء قبل الصالة فإذا رآه أثناءها، هل تبطل استصحاباملتيمماإلمجاع على بطالن صالة  هومثال
  .لإلمجاع أو تصح ويستمر فيها؟

  قال الشافعي ومالك:
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د على صحتها قبل رؤية املاء، فيستصحب اإلمجاع منعقدا على ألن اإلمجاع منعق يتمهاال تبطل الصالة، وإمنا 
، ألن الدليل الدال على ةبطلمصحتها قبل رؤية املاء فيستصحب اإلمجاع إىل أن يدل دليل على أن رؤية املاء 

  مه إىل أن يقوم دليل االنقطاع.اصحة الشروع يف الصالة دال على دو 
  وقال أبو حنيفة وأمحد:

تبار باإلمجاع على صحة الصالة قبل رؤية املاء، فإن اإلمجاع انعقد يف حالة العدم ال يف حالة تبطل الصالة وال اع
  .104وجود فعليه الدليلالعدم بامل إحلاقالوجود ومن أراد 

  حجية االستصحاب
ذهب العلماء إىل أن االستصحاب حجة، وهو آخر دليل شرعي يلجأ إليه اتهد ملعرفة حكم ما القول األول: 

  .واملعقول واإلمجاعبأدلة من القرآن والسنة  تهله، واستدلوا على حجيعرض 
  القرآن الكريم: - 1

ُقْل َال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلي ُمَحرًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإال َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما � :قوله تعاىل
 .�105ْجسٌ َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنُه رِ 

  وجه االستدالل أنه احتج بعدم وجود الدليل وهو االستصحاب.
  السنة النبوية:  -2

ملن تيقن الوضوء وشك يف احلدث أن يعترب الوضوء، وال يعترب الشك دليال فيبقى  �حكم رسول اهللا 
  .106األصل وهو االستصحاب

    اإلجماع:  -3
 ،سبق اليقني بوجود العقد ال يوجب حرمة الوطءهو إمجاع العلماء على أن الشك يف وقوع الطالق مع و 

   .107والشك يف وقوع عقد النكاح ووجوده يوجب حرمة الوطء وليس من فرق بينهما إال االستصحاب
  المعقول: -4

ثابتة يف حقنا وحنن مطالبون ا، ودليل  �أن األحكام الشرعية اليت وجدت يف عهد رسول اهللا  وه
كان على ما كان فلو كان االستصحاب ليس حبجة ملا ثبتت تلك   اتكليفنا ا هو االستصحاب، وبقاء م

  ولذلك فإن االستصحاب حجة. ،وهي ثابتة يف حقنا ،األحكام يف حقنا
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  ينصرف حىت يسمع صوتا أو رحيا. 
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افعية فقالوا االستصحاب ليس وإليه ذهب كثري من احلنفية وبعض الشليس حجة: االستصحاب القول الثاني 
  ها:منحجة واستدلوا لذلك بأدلة 

ثبت إال بدليل من قبل الشارع، تإن الطهارة واحلل واحلرمة وحنوها أحكام شرعية، واألحكام الشرعية ال 
وأدلة الشرع منحصرة يف النص واإلمجاع والقياس، إمجاعا واالستصحاب ليس منها فال جيوز االستدالل به يف 

  الشرعيات.
أما بقاؤه فيكفي فيه  ،وأجيب بأن وجوب نصب دليل من الشارع يصح يف إثبات احلكم ابتداء

ا، بل هناك رابع وهو هاالستصحاب ولو سلم هلم عدم ذلك فال يسلم احنصار أدلة الشرع يف الثالثة اليت ذكرو 
  .108االستصحاب

  
  القول الراجح في حجية االستصحاب

  
ة ال يثبت حكما جديدا، ولكن يستمر به احلكم السالف بدليله املعترب، فهو إن االستصحاب يف احلقيق

األحكام، وإمنا هو فقط مبدأ يقوم على بقاء احلكم  منهوال مصدرا تستقي  ،حد ذاته دليال فقهيا إذن ليس يف
  109السالف ما مل يدل دليل على تغيريه.
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  بعض القواعد المبنية على مبدأ االستصحاب
  

  اء بعض القواعد الفقهية املرتتبة على مبدأ االستصحاب منها القواعد اآلتية:استنبط الفقه
ولذلك فاملفقود مثال: األصل فيه بقاؤه حيا حىت يقوم ، حىت يثبت ما يغريه األصل بقاء ما كان على ما كان: - 1

وفاته، فال يورث ماله باالتفاق، وأما ما يرثه من غريه فيوقف له حىت تثبت حياته أو موته عند اجلمهور، ألن دليل على 
 لالبثاتشرط اإلرث حتقيق حياة الوارث عند موت املورث، وال يرث من أحد عند احلنفية ألن االستصحاب للدفع ال 

  عند احلنفية وهو عند اجلمهور حجة للدفع ولإلثبات.
وبناء على هذا حيكم بصحة كل عقد أو تصرف مل يرد عن الشرع ما يدل على صل في األشياء اإلباحة:األ -2

  فهو مباح. هر حظنه كما أن كل ما مل يقم دليل من النصوص الشرعية على فساده أو بطال
لذلك شيء يف ذمة شخص إال بدليل و  إثباتمن التكاليف واحلقوق، فال جيوز األصل في الذمة البراءة:  -3

  فال حيتاج النفي إىل دليل بل الدليل على املدعي.
كا ال الفمن تيقن الوضوء وشك يف احلدث حيكم ببقاء وضوءه، إال أن اإلمام م اليقين ال يزول بالشك: -4

ويوجب الوضوء ألنه وإن كان األصل بقاء الطهارة، فإن األصل بقاء الصالة  ،جييز الصالة مع الشك يف الطهارة
  يف ذمته.

رجه من الطهارة بالشك قال مالك: وال ندخله يف الصالة بالشك، فيكون قد خرج منها خنفإن قيل: ال 
 وهذا يف احلقيقة من باب االحتياط ليس إال. .110بالشك
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  االستحســــــــــــــــــــــانسابعــــــــــــا: 
  
  
  
  
  

  تعريف االستحسان: 
  .111الشيء حسنا، وهو ضد القبيحهو اعتبار االستحسان في اللغة: 

واالستحسان يف االصطالح ُعرف بتعاريف كثرية متقاربة منها "العدول باملسألة عن حكم نظائرها إىل 
  .112حكم آخر لدليل أقوى يقتضي ذلك العدول"
  .113أو هو العدول عن قياس جلي إىل قياس خفي

  .114أو استثناء مسألة جزئية من أصلي كلي
  وتوضيح ذلك:

املسائل قد يتناوهلا نص من نصوص الشرع العامة، أو قاعدة من القواعد املقررة عند الفقهاء أو أن بعض 
عند بعضهم، ولكن يوجد فيها دليل خاص: (من نص او إمجاع أو ضرورة أو عرف أو مصلحة) يقتضي ذلك 

عدل اتهد عن احلكم الدليل خالف ما يقتضيه النص العام، او القاعدة العامة فيعمل مبقتضى الدليل اخلاص وي
  بالدليل العام ويسمى هذا العدول استحسانا.
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أو أن بعض املسائل اليت سكت الشارع عن بيان حكمها قد يتجاذب احلكم فيها قياسان متعارضان: 
لكن قياسها على حد األصليني يكون ظاهرا جليا لظهور العلة فيه وتبادر الذهن إليها، وقياسها على اآلخر يكون 

  .115خلفاء علته، ويرتجح هذا القياس اخلفي عند اتهد فيأخذ به، ويسمى ذلك استحساناخفيا، 
  
  

  أنواع االستحسان
  لالستحسان أنواع هي:

  االستحسان بالنص:  - 1
ويكون ذلك يف كل مسألة يعدل ا عن احلكم العام الثابت لنظائرها مبقتضى نص عام أو قاعدة شرعية ثابتة 

  خيالفه لورود نص يقتضي ذلك العدول وأمثلة ذلك.ومقررة إىل حكم آخر 
  الحكم بعدم فساد صوم من أكل أو شرب ناسيا: -أ

فذلك احلكم استحسان ألن احلكم العام يقتضي بطالن الصوم نظرا لفوات ركنه وهو اإلمساك فال يبقى 
  116الصوم مع فوات ركنه وهو اإلمساك

  .117و صائم ناسيا فليتم صومه فإن اهللا أطعمه وسقاه"قال: "من أكل أو شرب وه �لكن روي أن رسول اهللا 
فالصوم ال يبطل باألكل أو الشرب نسيانا استحسانا على خالف القياس لورود هذا النص ألن القياس 

  يقتضي البطالن، وذلك النتقاء ركن الصيام وهو اإلمساك عن مجيع املفطرات  عمدا أو نسيانا.
ثمن عاجل، فهو بيع ما ليس عند اإلنسان، والقاعدة العامة وهو بيع موصوف يف الذمة بالسلم:  -ب

قال احلكيم بن حزام "ال تبع ما ليس  �املقررة يف الشريعة عدم جوازه ملا ثبت من النص العام أن النيب 
  .118عندك"

"من أسلف يف متر  قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة والسنتني فقال:  �ولكن روي أن رسول اهللا 
  .119فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم"

  فعدل العلماء عن العمل بالنص العام وقالوا: إن السلم مشروع استحسانا لورود النص اخلاص به.
  االستحسان باإلجماع:  -2
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وذلك بأن يفيت اتهدون يف مسألة على خالف األصل: العام املقرر يف نظائرها أو بسكوم وعدم 
  على ما يفعله الناس وذلك مثل:إنكارهم 

: وهو أن يتعاقد شخص مع آخر على أن يصنع له شيئا بأجرة معينة وبشروط معينة، عقد االستصناع
فإن القياس مع عدم جوازه، ألن القاعدة العامة املقررة يف أحكام البيع: أن العقد على املعدوم باطل وهنا الشيء 

لناس تعارفوا على التعامل بذلك يف كل العصور ومل ينكر عليهم أحد املطلوب صنعه معدوم وقت العقد، ولكن ا
  من اتهدين فكان ذلك استحسانا لتحقق اإلمجاع على احلكم.

فاملراد باالستحسان هنا العدول عن احلكم ببطالن عقد االستصناع إىل احلكم جبوازه، لوجود اإلمجاع من 
  .120اتهدين على جوازه

  لحاجة:استحسان الضرورة وا -3
وذلك كتطهري اآلبار إذا تنجست، فإن القياس والقاعدة العامة أن ال تطهر إذا تنجست، سواء أُنزح 
مجيع املاء املوجود فيها أو بعضه، وذلك ألن نزح البعض ال يؤثر يف طهارة الباقي كما هو واضح، ونزح مجيع املاء 

باشرة عندما يالقي املاء املتلوث، وهكذا يتنجس أيضا ال يفيد طهارة ما ينبع من جديد، ألن اجلديد يثلوث م
اجلديد، ولكن ترك العلماء القياس والقاعدة يف التطهري للضرورة، وقالوا: بالطهارة بعد نزح بعض املاء كما هو 
مفصل يف كتب الفقه، فهذا احلكم ثابت استحسانا على خالف القياس بسبب الضرورة، فاالستحسان هنا: 

إمكان طهارة اآلبار مىت تنجست إىل احلكم بطهارا إذا نزح مقدار معني من املاء منها  عدول عن احلكم بعدم
  .121بناء على الضرورة واحلاجة"

   122االستحسان بالقياس الخفي: -4
، ولكنه أقوى منه يف 124واآلخر خفي 123وذلك عندما يكون أمر يتجاذبه قياسان، أحدمها: جلي ظاهر

  نظر اتهد ومثاله:
  األراضي الزراعة حيث يتجاذبه قياسان:وماله: وقف 

وهو أن الوقف يشبه البيع يف أن كال منها يتضمن إخراج العني مبن ملك صاحبها، فال يدخل يف  قياس جلي:
  الوقف حقوق الشرب واملسيل والطريق أي حق املرور يف الوقف، إال بالنص عليها من الواقف كما يف البيع.
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اإلجارة يف إفادة كل منها جمرد االنتفاع بالعني، ومقتضى هذا أن وقياس خفي، وهو أن الوقف يشبه 
تدخل حقوق الشرب والطريق واملسيل يف الوقف ولو مل ينص الواقف كما يف اإلجارة، فريجح اتهد القياس الثاين 

سيل على القياس األول، ألن املقصود من الوقف هو جمرد االنتفاع، وهو ال ميكن إال بأن يدخل الشرب وامل
  .125والطريق يف وقف األرض دون نص عليها، وذلك هو االستحسان

  
  االستحسان بالعرف والعادة: -5

ومثاله إجارة احلمام بأجرة معينة دون حتديد لقدر املاء املستعمل يف االستحمام ومدة اإلقامة يف احلمام، 
وغريه، وهو العلم باملعقود عليه علما  فإن القياس يقتضي عدم اجلواز، ألن عقد اإلجارة يقتضي حتديد مقدار املاء

  مينع من املنازعة فال يصح العقد على جمهول، ألن اجلهالة تفسد العقد.
ولكن االستحسان يقتضي خالف ذلك اعتمادا على العرف اجلاري يف كل زمان برتك حتديد مقدار املاء 

  .126منعا للحرج واملضايقة ورعاية حلاجة الناس وذلك استحسانا
   حسان بالمصلحة:االست -6

  وذلك مثل صحة وصية احملجور عليه لسفه يف سبيل اخلري.
فإن مقتضى القياس، أي القاعدة الكلية، عدم صحة تربعات احملجور عليه ألن فيها تبديدا ألمواله، ولكن 

ليه االستحسان يقتضي جواز تربعاته يف سبيل اخلري، ألن املقصود من احلجر هو احملافظة على مال احملجور ع
وعدم ضياعه، والوصية يف سبيل اخلري ال تعارض هذا املقصود، ألا ال تفيد امللك إال بعد وفاة احملجور عليه، 
فاستثنيت الوصية من األصل العام ملصلحة جزئية، وهي حتصيله الثواب وجلب اخلري له، مع عدم اإلضرار به يف 

  .127حياته وهذا هو االستحسان
  
  
  
  
  

  حجية االستحسان
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وأنكره بعض العلماء منهم اإلمام  128احلنفية واحلنابلة واملالكية إىل أن االستحسان حجة شرعية ذهب
  الشافعي والظاهرية واملعتزلة وعلماء الشيعة قاطبة، وقد شاع عن اإلمام الشافعي قوله "من استحسن فقد شرع". 

  .129وقد خصص اإلمام الشافعي فصال من كتابه األم إلبطال االستحسان
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  : أدلة القائلين بحجية االستحسانأوال
  

  احتج القائلون: حبجية االستحسان بأدلة منها:
  القرآن الكريم: -1

  ). 18(الزمر  �الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتِبُعوَن َأْحَسَنهُ �قوله تعالى:  -أ
والقرآن كله حسن، مث أمر ووجه االحتجاج باآلية: أا وردت يف معرض الثناء واملدح ملتبع أحسن القول، 

  .130بإتباع األحسن
)، ووجه الداللة: أنه أمر 55(الزمر:  �َواتِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُكمْ � وقوله تعالى: -ب

  .131بإتباع أحسن ما أنزل، فدل على ترك بعض وإتباع بعض رد كونه أحسن، وهو معىن االستحسان
   :السنة النبوية -2

  .132حديث "ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن"
قالوا: دل على أن ما رآه الناس يف عادام ونظر عقوهلم مستحسنا فهو حق يف الواقع، إذ ما ليس حبق 

  .133فليس حبسن عند اهللا، وما هو حق وحسن عند اهللا سبحانه وتعاىل فهو حجة
  اإلجماع:  -3

احلمام من غري تقدير أجرة وعوض املاء وال تقدير مدة املكث فيه، وهو أن األمة قد استحسنت دخول 
  .134وال سبب لذلك إال أن املشاحة يف مثله قبيحة، فاستحسن الناس ترك ذلك

  ثانيا: أدلة القائلين بعدم حجية االستحسان
  استدل النافون لالستحسان بأدلة منها:

ألن يف غري ذلك شرعا باهلوى، وقد قال سبحانه إنه ال جيوز احلكم إال بالنص أو مبا يقاس على النص،  .1
نَـُهْم ِبَما َأنـَْزَل اللُه َوَال تـَتِبْع َأْهَواَءُهمْ � :وتعاىل   ).49(املائدة: �َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

ما كان يفيت باالستحسان، وإمنا كان ينتظر الوحي، ولو استحسن ملا كان خمطئا، ألنه ال ينطق  �إن الرسول .2
  عن اهلوى.

االستحسان أساسه العقل، وفيه يستوي العامل واجلاهل فلو جاز ألحد االستحسان، جلاز لكل إنسان أن  .3
 .135يشرع لنفسه شرعا

                                                 

 .2/137، االعتصام: 135املدخل إىل مذهب أمحد:   130
  .3/168، اإلسنوي: 363األصول العامة للفقه املقارن:   131
 رواه أمحد وهو موقوف على ابن مسعود.  132
  .133أثر األدلة املختلف فيها: ص   133
 .4/139، اإلحكام لآلمدي: 4/3كشف األسرار:    134
 .6/759واإلحكام له:  50ملخص إبطال القياس والرأي واالستحسان البن حزم: ص   135



  

  القول الراجح في االستحسان
  

إن إنكار الشافعي رضي اهللا عنه لالستحسان إمنا هو املبين على حمض العقل وجمرد اهلوى والتشهي من 
ال شك أن هذا املعين مل يقل به احلنفية واملالكية وغريهم من القائلني غري اعتماد على دليل شرعي، و 

  باالستحسان.
  قال البزدوي: أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل أجل قدرا وأشد ورعا من أن يقول يف الدين بالتشهي واهلوى.

كتب والواقع أن اخلالف بني الفريقني لفظي وهو خالف يف االصطالح وال مشاحة يف االصطالح ويف  
  الشافعي لفظ االستحسان وقد قال: استحسن أن تكون املتعة ثالثني درمها.

وقال القفال الشاشي وهو شافعي: "إن كان املراد باالستحسان ما دلت األصول مبعانيها عليه فهو 
من حسن لقيام احلجة عليه، وهذا ال ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع يف الوهم من استقباح الشيء واستحسانه 

  .136غري حجة دلت من أصل ونظري فهو حمظور
  .137والضابط له هو ما قاله املالكية من أن االستحسان هو العمل بأقوى الدليلني

  نلمس أثر االحتجاج باالستحسان يف مسائل كثرية من الفقه اإلسالمي خنتار منها املسألة اآلتية:
  تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة

هل يسقط عنه الواجب أم  -ومل ينو الزكاة -وجبت عليه الزكاة وتصدق جبميع ماله  اختلف الفقهاء يف حكم من
  يبقى يف ذمته؟.

  .138ذهب الشافعي وأمحد إىل أنه ال يسقط  عنه الفرض -1
  139وذهب أبو حنيفة وأصحابه إىل أنه: تسقط عنه الزكاة -2

                                                 

 .212إرشاد الفحول ص   136
 .2/751أصول الفقه للزحيلي:   137
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  األدلـــــــــــــــــــــــة
  

ه مل ينو مبا دفعه الفرض فلم تسقط عنه، فقاسوا ذلك على الصالة، فإنه حجة القائلني بأنه ال تسقط عنه أن .1
  لو صلى ما شاء اهللا أن يصلي ومل ينو الفرض ال يسقط عنه ما مل يصله بنية الفرض.

  .140والصدقة تصلح فرضا وتطوعا، فالبد فيها من التعيني
 وحجة احلنفية يف إسقاط الواجب عنه: االستحسان. .2

الواجب جزء من ماله، وهو ربع العشر فكان متعينا يف اجلميع، واملتعني ال حيتاج إىل ووجه االستحسان أن 
التعيني، ألن الفرض أنه دفع الكل، واحلاجة إىل تعيني للمزامحة بني اجلزء املؤدى وسائر األجزاء، وبأداء الكل 

  .141هللا تعاىل حتقق آداء اجلزء الواجب
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. لتلك اجلزئياتتعريف االستقراء:هو تتبع جزئيات أمر كلي إلثبات حكم كلي   
 وهو نوعان:

استقراء تام:ويكون بتصفح مجيع اجلزئيات ما عدا الصورة املتنازع عليها.-1  
بعض الصور  زئيات ما عدا الصورة املتنازع عليها،معويكون بتصفح أغلب اجلاستقراء ناقص -2

 األخرى.
 واالستقراء التام قطعي واالستقراء الناقص ظين.

إذا قلت يف خالف صالة الوتر، أهي فرض أم سنة ؟مثال االستقراء:إنك   
 لو كان الوتر واجبا ملا أدي على الراحلة.

ا صالة الوتر أداء أم قضاء،ما عدع الفروض والواجبات سواء كانت دليل االستقراء ما ثبت من أن مجي
يضة أو واجبة .حيث ثبت أا ال يؤدى شيئ منها على الراحلة ،ولذلك فإن صالة الوتر ليست فر   

قراء بصفة دليل مستقل فعية واحلنابلة،ومل يعرتف احلنفية باالستو االستقراء حجة عند املالكية و الشا
جلميع  م الشرعية ألنه عندهم راجع للقياس إذا دل على وصف معترب راجعيف إثبات األحكا

)917-2/916سالمي للدكتور وهبة الزحيلي:اجلزئيات.(راجع أصول الفقه اإل  
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  :شرح القاعدة
من حجر وتراب ونبات وحيوان ومياه املراد باملباح هنا ما ليس له مالك مما خلقه اهللا تعاىل مما على ظهر األرض 

األمطار والبحار واألار والعيون والسمك والآللئ والطيور كما يشمل ما يف باطن األرض من جواهر ومعادن 
ونفط وغاز ومواد خمتلفة من كربيت وزرنيخ وأمالح, وما إىل ذلك. فقد خلق اهللا تعاىل األرض وما عليها وما فيها 

 منها ويستعني ا على عمارة األرض لعبادة اهللا تعاىل.ملصاحل اإلنسان يستفيد 
وليس املراد باملباح يف القاعدة املال اململوك الذي أباحه مالكه لغريه وأذن له باالنتفاع به من استهالك وغريه   

  .كالطعام الذي يقدمه املزور لضيفه والسيارة اليت يأذن مالكها لغريه باستعماهلا
باح واملال الضائع هو أن املباح ليس له مالك, واملال الضائع له مالك ولكنه غري معروف,  والفرق بني املال امل

 ]. 4كماٍل ُوجد يف غري الطريق كاملسجد والدكان والبستان وحكمه أنه لبيت مال املسلمني, ومنه اللقطة [
اليد واألخذ وما إىل  و اإلحراز للشيء هو أن يضعه يف حرز حصني, وهو قريب يف املعىن من االستيالء ووضع

 .ذلك

 وكما متلك هذه األشياء املباحة الباقية على أصل اخللقة, متلك كذلك األرض نفسها وهي األرض املوات 

ومع أن األرض ال متلك باإلحراز بل باإلحياء وهو بناؤها بالفعل أو إعدادها للزراعة على ما جرت به العادة, إال 
 من مدلوله اللغوي, فيشمل االستيالء ووضع اليد وغري ذلك,أن معىن اإلحراز يف القاعدة أعم 

 وعليه فإن متلك األرض باإلحياء يكون داخًال يف مضمون القاعدة. 

ومبا أن الدين قد حرم الضرر يف كل شيء فال جيوز متلك املباح إال بشرط عدم اإلضرار باآلخرين, فال جيوز األخذ 
ن. فإذا كان النهر مير على عدة بالد مل جيز ألهل البلدة األوىل أن زيادة عن احلاجة, لئال يضيق على اآلخري

 يأخذوا من مائه ما زاد عن حاجتهم أو أن حيولوا جمراه إىل بالدهم ليمنعوا َمْن بعدهم من حقهم فيه, 

   
لًما أو  هذا وال فرق بني أن يكون املباح يف بالد املسلمني أو يف بالد الكفار وال بني أن يكون املتملك له مس

كافرًا, ألن ما كان األصل فيه اإلباحة ال فرق فيه بني مسلم وكافر. وعلى ذلك قالوا: " املباحات يف دار احلرب 
خذه بعبارة أخرى: " كل ما كان مباًحا يف بالد العدو وال ميلكه أحد منهم فأ ]2[ميلكها من أخذها وخيتص ا " 

 . ]3[جائز " 



ووضع اليد على الشيء املراِد متلكه إما أن تكون اليد فيه يًدا حقيقية كمن يغرف من النهر بيده أو ميسك طائرًا 
نه ميلك ما فيه بيده, وإما أن تكون يًدا حكمية كمن جاء بإنائه ووضعه حتت املطر وذهب مث رجع فوجده ممتلًئا فإ

 من ماء ويعترب واضًعا يده عليه حكًما.

علًما بأن اإلحراز باليد احلكمية يشرتط فيه أن يكون بنية التملك فمن مأل إناءه من ماء املطر أو النهر بنية 
مور التملك ملكه, فإن مأله بنية نقل املاء وإراقته لعدم احلاجة إليه مل ميلكه كما هو ظاهر وفًقا لقاعدة: " األ

 مبقاصدها ",

ومثله ماء الصهاريج فإا ُجعلت لتمأل مباء املطر لالستفادة منها فيما بعد فهي بذلك حمرزة مبثابة اآلنية كالقدر  
 خبالف األار يف األراضي اململوكة فإن املاء فيها ال يراد بإجرائه فيها اإلحراز بل جمرد النقل. "

وجود القصد, أما من غري قصد فإن امللكية تثبت غري مستقرة, وال  فال بد لتملك ما جتمع فيها من ماء من
 تستقر إال بصريورة االستيالء حقيقًيا, وهذا باتفاق املذاهب.

وقد اختلف الفقهاء يف التوكيل بتملك املباحات كمن وكل وكيًال باالحتطاب له من الغابة أو االصطياد من  
الشافعي وقول للحنفية . وأبطل بعضهم هذه الوكالة ألنه حني  البحر, فقال بعضهم: إنه يصح وهو أحد قويل

يتملكه يقع له ال لوكيله. وهذا إن نواه لنفسه, فإن نواه لوكيله صح, ألن األمور مبقاصدها , وليس له بعد ذلك 
  أن يصرفه إىل ملكه. وعليه ورد الضابط الذي يقول: " الوكالة يف متلك املباحات تصح". 

 أدلة القاعدة

 قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " من سبق إىل ما مل يسبقه إليه مسلم فهو له "  - 1

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ألن يأخذ أحدكم حبله مث يغدو إىل اجلبل فيحتطب, فيبيع, فيأكل  - 2
 ويتصدق, خري له من أن يسأل الناس ".

راز, وجتويز النيب صلى اهللا عليه وسلم بيع احلطب دليل امللك وال خيفى أن اإلتيان املذكور هنا هو عني اإلح
  باإلحراز . 

  
  تطبيقات القاعدة: 

  لو انكسر جناح طائر ليس ملًكا ألحد فوقع يف أرض شخص فعجز عن - 1
  الطريان فأخذه رجل ليس مبالك لألرض فهو للذي أخذه ألنه قد أحرزه ومل يوجد من صاحب األرض إحراز. 



  لو مأل مالك الدار صهرًجيا من ماء املطر ملك ما فيه وليس للمستأجر منه إال ما أباحه املؤجر.  - 2
  إذا أخذ صيًدا يف الربية ليس ملًكا ألحد ملكه ألن الصيد الربي من مجلة املباحات فتملك باالستيالء عليها. - 3

واآلبار واحلياض اململوكة أيًضا ألن مياهها  يباح الشرب وسقي الدواب دون سقي األرض من األار اململوكة - 4
  مل توضع فيها لإلحراز واملباح ال ميلك إال باإلحراز 

من نصب شبكته يف ر مث ذهب مث رجع فوجد السمك قد وقع فيها ملكه باالستيالء عليه وال جيوز لغريه  - 5
  أن يتصرف به بدون إذن احلائز األول ولو أتلفه كان ضامًنا
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ومعىن القاعدة: أن من أباح لغريه شيئًا من أمواله وأمالكه بأن يأذن له يف استهالكه, أو باستعماله, فإن هذا 
الشيء ال خيرج عن ملك املبيح طاملا كان موجوداً ومل يستهلك, وبناًء عليه فإن املبيح جيوز له أن يرجع فيما أباحه 

 - أذن له, وال يتصرف فيه تصرف املالك يف ملكه, فليس له  مىت شاء, كما أن للمباح له أن يتصرف فيه وفق ما
 أن يبيحه لغريه, وال أن يهبه أو يبيعه أو يؤجره.  -مثًالً◌ 

وبني متليك االنتفاع ا, فلو أباح إنسان آلخر أن  - أو املنفعة  -ومنشأ هذه القاعدة هو التفرقة بني متليك العني 
لك املباح له شيئًا من الطعام أو الثمرة, وال حيق له أن يبيع وال أن يبيح يأكل من طعامه, أو من مثرة بستانه ال مي

لغريه, و إمنا حيق له أن يأكل فقط؛ إذ ال ميلك التمليك أو اإلباحة إال املالك, واملباح له ليس مبالك, وهذا 
 خبالف ما لو ملكه إياه, أو متلكه بسبب من أسباب امللكية. 

استعمال ما يشاء من أمالكه فللمباح له أن يستعمل بنفسه, وال ميلك ما سوى وكذلك لو أباح إنسان آلخر 
ذلك من التصرفات, إال إذا قامت الدالئل على أن املراد باإلباحة تصرفات أخرى غري جمرد اإلباحة, كما استهدى 

ود للمقاصد واملعاين, ال من آخر شيئاً فأجابه بقوله: قد أحبته لك فخذه, فإا تكون هبة عندئذ؛ إذ العربة يف العق
 لأللفاظ واملباين. 

واإلباحة واإلذن قد يكون من املالك, كأن يأذن شخص آلخر بأن يركب يف سيارته, أو يبيت يف منزله, أو جيتاز 
 حديقة داره, وقد يكون بإذن الشارع كما يف االنتفاع باملاء غري اململوك ألحد, وبالكأل قبل إحرازه.

رد يباشر االنتفاع بالعني اليت أبيح له أو أذن له يف استيفاء منافعها, وله أن يستويف املنفعة ومالك االنتفاع ا
  كوكيله, و ابنه أو زوجته..  - ال لنفسه  - بنفسه أو مبن يقوم مقامه وينوب عنه يف استيفاء املنفعة له 

ألشربة اليت تكون يف الضيافة و واإلباحة يف هذه القاعدة تشمل إباحة االستهالك, و من أمثلة ذلك األطعمة وا
  الوالئم مبناسباا املتعددة, واملباح فيها األكل والشرب دون األخذ.

  وتشمل أيضاً إباحة االنتفاع كإذن مالك الدابة أو السيارة لغريه بركوا, وإذن مالك الكتب لالطالع عليها  

  أدلة القاعدة:  

  
ملا فرغ من قتال أهل خيرب وانصرف إىل  - اهللا عليه وسلمصلى  -حديث أنس بن مالك " أن رسول اهللا  - 1

  املدينة رد املهاجرون إىل األنصار منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم "



  : " هذا دليل على أا كانت منائح مثار أي إباحة للثمار ال متليك لرقاب النخل - رمحه اهللا تعاىل  - قال النووي 

 فوعاً: " املنحة مردودة والعارية مؤداة "ما روي عن أنس رضي اهللا مر - 2

فقد دل هذا احلديث على أن من بذل لغريه منفعة شيء من ماله فإنه يرده عليه؛ ألنه مل خيرج عن ملك املبيح إىل 
  ملك املباح له. 

ويستدل هلا بعموم النصوص الدالة على حرمة الظلم و حرمة مال املسلم وأنه ال خيرج عن ملكه إال حبق  - 3
عن ملكه, فإخراجه عن  -وال املنفعة  - اجب عليه أو برضا وطيب نفس منه؛ ألن املبيح مل يرض خبروج العني و 

  ملكه بدون مسوغ شرعي ظلم وتعد يتناىف مع العدل التام الذي بنيت عليه هذه الشريعة الربانية. 

  تطبيقات القاعدة: 

النوى له أن يأخذه وينتفع به إال أن صاحبه إذا وجده يف من وجد ما يعلم أن مالكه ال يطلبه كقشور الرمان و  - 1
يده بعد ما مجعه كان له أن يأخذه منه؛ ألن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة االنتفاع به للواجد ومل يكن متليًكا 

  من غريه فإن التمليك من اهول ال يصح وملك املبيح ال يزول باإلباحة 

مطعوماته فأخذه, كان له األكل والتناول من ذلك الشيء, ولكن ليس له إذا أباح أحد آلخر شيًئا من  - 2
  التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع واهلبة والصدقة؛ ألنه ما مل يأكل فال يزول منه ملك املبيح. 

ملك العني, من وجبت عليه كفارة ميني فأعار املساكني أثوابًا مل جيزئه؛ ألن الكفارة ال تتأدى إال بفعل يزيل  - 3
  واإلعارة إباحة ال تزيل ملك املالك 

إذا أخذ صيًدا ملكه وإذا أرسله ال يزول ملكه, فإذا قال: أحبته لكل من أخذه حل ملن أخذه أكله, وال جيوز  - 4
  لآلخذ بيعه وإمنا حيل له أكله؛ ألن ملك املالك مل يزل باإلباحة.

برتك قسمها؛ جاز؛ ألنه حق ثبت هلا, فلها أن  لو وهبت إحدى الضرتني قسمها لصاحبتها أو رضيت - 5
تستويف, وهلا أن ترتك, فإن رجعت عن ذلك, وطلبت قسمها, فلها ذلك؛ ألن ذلك كله كان إباحة منها, 

  واإلباحة ال تكون الزمة كاملباح بل يصح الرجوع عن ذلك.

مة ال التمليك حىت أنه إذا مات ال لو أوصى لغريه باملنافع مدة حياته فإنه يستحقها على جهة اإلباحة الالز  - 6
تورث عنه, و من ذلك أيضًا ما لو أوصى بأن يسكنوا فالنًا يف داره ما بقيت فليس للموصى له أن يؤجرها من 

 غريه بناًء على موجب هذه القاعدة.


