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  المصلحة المرسلة :
  

  

  عناصر الدرس:

  

  تعریف المصلحة المرسلة: لغة واصطالحا  

 اقسام المصلحة 

 الوسائل الشرع�ة لحف� هذه المصالح  

 ترتیب األح�ام الشرع�ة �حسب المقصود  

 األح�ام التي تراعي فیها المصالح  

 شرو� العمل �المصلحة  

 في حج�ة المصالح المرسلة آراء العلماء وادلتهم  

  

 

 

 



 المرسلة المصلحة

: لف� مر�ب من �لمتین موصوف، وهو: المصلحة، وصفة،  المصلحة المرسلة  

 وهي: المرسلة.

 .المعنىحدة حتى یتضح  مفردة على وهذا �قتضي ب�ان معنى �ل منهما على

 المصلحة في اللغة :

"المصلحة والصالح. والمصلحة واحدة »: صلح«جاء في لسان العرب مادة   

 ».ضد الفساد المصالح

المصلحة: الصالح، وصلح صالحًا وصلوحًا: زال عنه "  وفى المعجم الوس��  

الفساد، وصلح الشيء �ان نافعا أو مناس�ا، وأصلح الشيء. أزال فساده واستصلح 

 الشيء: ته�أ للصالح"

 معنى المرسلة :

 فمعناها المطلقة. جاء في لسان العرب: "وأرسل الشيء أطلقه» المرسلة«أما   

 وأهمله"

ِ الذ� یرو�ه   و في الحدیث: َأْجَوَد النَّاِس َوَ�اَن َأْجَوُد  اْبِن َع�َّاٍس َقاَل َ�اَن َرُسوُل �َّ

َداِرُسُه َما َ�ُ�وُن ِفي َرَمَضاَن ِحیَن َیْلَقاُه ِجْبِر�ُل َوَ�اَن َیْلَقاُه ِفي ُ�ِلّ َلْیَلٍة ِمْن َرَمَضاَن َفیُ 

�ِح   اْلُقْرآَن َفَلَرُسوُل �َِّ     اْلُمْرَسَلةِ َأْجَوُد ِ�اْلَخْیِر ِمْن الرِّ

 

 معنى المصلحة في االصطالح الشرعي:

تعر�ف  -للمصلحة في اصطالح األصولیین تعر�فات �ثیرة، أوضحها وأشملها  

 منفعة أوأما المصلحة فهي ع�ارة في األصل عن جلب «اإلمام الغزالي حیث قال: 

دفع مضرة... ثم قال: ونعنى �المصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود 



هم، ، ونسلونفسهم وعقلهمالشرع من الخل� خمسة، وهي: أن �حف� علیهم دینهم، 

 ومالهم" 

و�ذلك یتضح أن المقصود �المصالح المرسلة: المصالح المالئمة لمقاصد   

 قرآن أو السنة �االعت�ار أو اإللغاء.الشارع، وال �شهد لها أصل خاص من ال

ول�س معنى ذلك أنها متعارضة مع الشرع أو ال عالقة لها �الشرع، وٕانما   

ال تتعارض مع روح الشر�عة ومقاصدها العامة، وٕان لم  -في الجملة -المقصود أنها 

یرد فیها دلیل خاص من القرآن أو السنة، ولذلك تدخل هذه المصالح ضمن اجتهاد 

ء للتوصل إلى الح�م علیها �االعت�ار أو اإللغاء، استنادًا إلى القواعد العامة العلما

 للشر�عة ول�س إلى دلیل خاص.

 :أقسام المصلحة

عدة تقس�مات �اعت�ارات مختلفة، وسوف  إلى -عامة�صفة  –تنقسم المصلحة   

  حیث ترتیبها وعدمه ومنن�تفي هنا ب�حث تقس�مها من حیث االعت�ار 

  المصلحة من حیث االعت�ار وعدمه: أوال: تقس�م

للعلماء في هذا التقس�م اتجاهات مختلفة، وسوف نسیر في هذا التقس�م على ما   

 قسام:أ إلى ثالثةهو المشهور عند جمهور األصولیین. وقد قسموها بهذا االعت�ار 

شهد لها الشرع �االعت�ار. وذلك بوجود األصل الذ� �شهد لنوع  مصلحة األول:القسم 

 هيف -عل�همع إقامة الحد  –مصلحة أو جنسها، مثل تضمین السارق ق�مة ما سرق ال

مصلحة معتبرة، ألن الشارع قد شهد لنوعها حیث ح�م �الضمان على الغاصب لتعد�ه 

على مال الغیر. ومثل الح�م على شارب الخمر �حد القذف، إقامة لمظنة القذف وهو 

الشرب مقام القذف، وهي مصلحة شهد لها الشرع �االعت�ار حیث أقام الخلوة الشرع�ة 

 إقام المظنة مقام المظنون.مقام الزنا في الحرمة، وهو یتضمن 



�رم هللا وجهه حیث قال:"أر� أنه إذا شرب » علي«وقد أشار إلى ذلك سیدنا   

 أ� القذف.» س�ر، وٕاذا س�ر هذ�، وٕاذا هذ� افتر�، فعل�ه حد االفتراء

مصلحة شهد الشرع ب�طالنها، أین وجد نص شرعي �عارض دعو�  القسم الثاني:

نت �القول �أن الب -رحمه هللا –سین حامد حسان المصلحة، وقد مثل لها الد�تور ح

تتساو� مع االبن في المیراث. بدعو� أن المصلحة تقتضي ذلك، لتساو�هما في درجة 

القرا�ة من الموّرث، وألن البنت أص�حت تشارك الرجل في أع�اء الح�اة،  وهي مصلحة 

ح�  �ر مثل�اطلة ومرفوضة، شهد الشرع ب�طالنها، وذلك لوجود النص على أن للذ

 األنثیین.

: مصلحة مطلقة، لم �شهد الشرع لها �االعت�ار أو اإللغاء، وهي التي القسم الثالث

 ن�حثها في هذا المقام، وهي التي تسمى �المصالح المرسلة.

 التقس�م الثاني: �اعت�ار قوتها وترتیبها

 وهي بهذا االعت�ار تنقسم إلى ثالثة أقسام:  

 ضرور�ة، حاج�ة، تحسین�ة:  

 المصالح الضرور�ة:

وهي التي تقوم علیها ح�اة الناس الدین�ة والدنیو�ة و�توقف علیها وجودهم في   

هذه الح�اة، ونجاتهم في اآلخرة من عذاب هللا، وٕاذا فقدت هذه المصالح اختل نظام 

  الح�اة، وفسدت أحوال الناس.

لنسل، اوتنحصر هذه المصالح في خمسة أش�اء: حف� الدین والنفس، والعقل، و   

 والمال.

وقد شّرع اإلسالم من الوسائل ما �حف� هذه المصالح من أن تنتهك أو �عتد� علیها 

 �ما س�أتي.



 المصالح الحاج�ة: 

وهي التي �حتاج إلیها الناس للتوسعة ورفع الحرج، وال تصل إلى حد الضرورة،   

سبب ذلك س ��حیث إذا فقدت ال یترتب على ذلك اختالل نظام الح�اة، ولكن یلح� النا

حرج وضی�، ومعلوم أن هللا تعالى رفع الحرج عن هذه األمة، مثل الرخص التي شرعها 

هللا تعالى ت�سیراً على الع�اد. ومثل مشروع�ة الب�ع والشراء والقراض، والمساقاة، والسلم، 

 والرهن، وسائر المعامالت التي تجر� بین الناس.

 المصالح التحسین�ة:

تضیها المروءة وم�ارم األخالق ومحاسن العادات، حتى وهي األمور التي تق  

تسیر الح�اة على أحسن وجه، وأقوم منهج، مثل: مشروع�ة الطهارة وستر العورة، وأخذ 

 الز�نة، وآداب األكل والشرب ونحو ذلك.

 الوسائل الشرع�ة لحف� هذه المصالح:

ناس ع للوٕاذا �ان اإلسالم قد حرص على تحقی� المصالح التي تجلب المناف  

صالح شرع من الوسائل ما �حف� هذه الم -في الوقت نفسه-وتدفع عنهم المفاسد، فإنه 

من أن تنتهك أو �عتد� علیها، سواء في ذلك األمور الضرور�ة، أوالحاج�ة، أو 

  التحسین�ة.

  وسائل حف� المصالح الضرور�ة:

أو  والنسلمعلوم أن المصالح الضرور�ة خمس حف� الدین، والنفس، والعقل،   

  .العرض، والمال

ففي جانب الدین: بین اإلسالم أح�ام العقیدة الصح�حة ور�ائزها التي تقوم   

علیها، وأرشد إلى أنوع الع�ادات المختلفة،  لتنم�ة الوازع الدیني في النفس ال�شر�ة، 

وترسیخها في القلوب، وأوجب الدعوة إلى هللا تعالى والتمسك بدینه �الح�مة والموعظة 

  .لحسنةا



ثم شرع الجهاد لحف� هذا الدین ورعایته وعدم االعتداء عل�ه، وشرع من الحدود   

ما �منع من االرتداد عن هذا الدین، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما �طن، وأوجب 

  الحد أو التعز�ر على ارتكاب �عض المو�قات.

ل و�قاء ناسوفي جانب المحافظة على النفس: شرع اإلسالم الزواج الستمرار الت  

النوع اإلنساني. وأوجب تناول الطعام والشراب وسائر مقومات النفس ال�شر�ة من 

المل�س والمس�ن، وأوجب النفقة �سائر أنواعها، وأوجب على المرأة إرضاع ولدها، إلى 

  غیر ذلك مما �ق�م النفس ال�شر�ة على أكمل وجه.

د� علیها، فشرع ثم شرع من األح�ام ما �حاف� على هذه النفس وال �عت  

القصاص، والد�ة، وحرم الزنا واللوا�، واألن�حة الفاسدة التي �انت سائدة في العهد 

  الجاهلي، وحرم تعر�ض اإلنسان نفسه للهالك أو الضرر.

وٕاذا �ان العقل ال�شر� هو منا� التكلیف. فإن اإلسالم قد أحاطه �العنا�ة   

، وأوجب طلب العلم على �ل مسلم ومسلمةوالرعا�ة، فدعا إلى تزو�ده �العلم والمعرفة، 

 ورفع درجة العلماء، حتى جعلهم ورثة األنب�اء علیهم الصالة والسالم.

وشرع من األح�ام ما �صون هذا العقل و�حاف� عل�ه، فدعا إلى الصحة الكاملة   

لضمان العقل السل�م. وحرم �ل ما �ضر بهذا العقل. �الخمر وسائر المس�رات 

 .ب الحد على شارب الخمروالمفترات، وأوج

 .والنسل فرع عن وجود النفس اإلنسان�ة التي شرع لوجودها الزواج  

ولذلك شرع اإلسالم ما �حف� العرض والنسل من غض ال�صر وٕاقامة حد القذف والزنا، 

 وتحر�م األن�حة ال�اطلة التي تهدم هذا األصل.

 نوع اإلنساني علىوٕاذا �ان المال عصب الح�اة، وضرورة من ضرور�ات �قاء ال  

هذه ال�س�طة، فإن اإلسالم قد شرع له من الوسائل ما هو معلوم من الدین �الضرورة، 

 .فحث على السعي في مناكب األرض، وشرع المعامالت المختلفة التي توفره لإلنسان



�ما شرع من األح�ام ما �حف� هذا المال من أن �عتد� عل�ه، فحرم السرقة،   

وأوجب الضمان  ى السارق، �ما حّرم أكل أموال الناس �ال�اطل،وأوجب إقامة الحد عل

على من أتلف مال غیره، إلى غیر ذلك من الوسائل المعروفة في الفقه اإلسالمي. 

 والتي من شأنها المحافظة على المال، �اعت�اره شقی� الروح �ما �قولون.

  

 وسائل حف� المصالح الحاج�ة:

إلى رفع الحرج عن الناس، وتخفیف أع�اء ترجع -�ما سب�-المصالح الحاج�ة   

  التكالیف الشرع�ة، وت�سیر طرق المعامالت وت�ادل المنافع.

وقد جاءت أح�ام الشرع�ة محققة لهذا المبدأ، ففي الع�ادات شرعت الرخص   

�أنواعها المختلف وفي المعامالت شرعت أنواع من العقود والتصرفات التي تقتضیها 

اإلیجارات والشر�ات، ورخصت الشر�عة في عقود استثنائ�ة حاجات الناس، �البیوع و 

ال تنطب� على الق�اس الشرعي، وال على القواعد العامة في العقود �السلم، والمزارعة، 

والمساقاة، وشرع الطالق للخالص من ر�ا� الزوج�ة، إذا تعذرت وسائل اإلصالح، 

شبهات، خطأ، ودرء الحدود �ال وفي العقو�ات جعل الد�ة على العاقلة، تخف�فا عن القاتل

وجعل لولي الدم ح� العفو عن القصاص إلى غیر ذلك من األمور التي شملت �ل 

نواحي الح�اة، مما �م�ن أن یندرج تحت النصوص الشرع�ة الواردة في هذا المعنى. 

یِن ِمْن َحَرجٍ «  مثل قوله تعالى:       لى: ،وقوله تعا78الحج » َوَما َجَعَل َعَلْ�ُ�ْم ِفي الّدِ

نَساُن َضِع�ًفا﴿  عن و في الحدیث .  28النساء ﴾ُیِر�ُد �َُّ َأن ُیَخفَِّف َعنُ�ْم ۚ َوُخِلَ� اْإلِ

بین أمر�ن إالَّ أخذ أ�سرهما،  ما ُخیِّر رسول هللا « :عائشة رضي هللا عنها أنَّها قالت

لنفسه، إال  رسول هللا  ما لم ��ن إثًما، فإن �ان إثًما �ان أ�عد النَّاس منه، وما انتقم

  . »ُ�عثُت �الحن�ف�ِة السمحةِ «القائل:   وهو  ،»أن ُتنَتهك ُحْرَمة هللا فینتقم � بها 

 



 الوسائل المشروعة لحف� المصالح التحسین�ة:

شرع اإلسالم �ثیرا من األح�ام التي تحق� هذا المبدأ الذ� �حمل الناس و�ط�عهم   

 .�طا�ع المروءة وم�ارم األخالق

: شرع طهارة البدن والثوب والم�ان. وستر العورة واالحتراز عن ففي الع�ادات  

  النجاسات، وندب إلى أخذ الز�نة والطیب.

: حرم الغش والتدل�س وسائر التصرفات التي تضر �المجتمع، وتحق� وفي المعامالت

�ان، ونهى هللناس الخیر والرفاه�ة. وفى الجهاد: حرم قتل النساء واألطفال والشیوخ والر 

 .عن المثلة، ونهى عن الغدر

: أوجد المماثلة بین القاتل والمقتول، إلى غیر ذلك وفى العقو�ات والقصاص  

من األمور التحسین�ة التي �فلتها الشر�عة وط�قها رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم في 

ل�ه عح�اته الخاصة والعامة. والتي �انت من أسس شر�عته، وأهداف �عثته صلى هللا 

 ».�عثت ألتمم م�ارم األخالق«وسلم  �ما في الحدیث الشر�ف: 

 ترتیب األح�ام الشرع�ة �حسب المقصود:

من المعلوم أن مصالح الناس تختلف من حیث القوة والضعف واألهم�ة، �حسب   

حاجة الناس إلیها ولذلك �انت الضرور�ات في الدرجة األولى من األهم�ة، یلیها 

 ٠ین�ةالحاج�ات، ثم التحس

و�ناء على ذلك: یجب على المسلم أن یلتزم بهذا الترتیب، وٕاال �ان آثما، فال   

یجوز إهمال الضرور�ات. وتحقی� الحاج�ات أو التحسین�ات، �ذلك ال �حوز تحقی� 

 .التحسین�ات وترك الحاج�ات

�ما أن المصالح الضرور�ة درجات أ�ضا، �عضها أهم من ال�عض اآلخر،   

على حفض النفس والعقل والنسب والمال، ولذلك شرع اإلسالم الجهاد فحف� الدین مقدم 



�النفس والمال للحفا� على الدین، وحف� النفس مقدم على حف� العقل، وه�ذا سائر 

 .مصالح الناس، یراعى فیها األهم فالمهم

على المستو� الفرد� أو الجماعي. -وما ساءت أحوال �عض المسلمین الیوم   

�عض  فتر� -عوب والح�ومات إال �سبب عدم السیر على هذا الخ�أو على مستو� الش

الناس یهتمون و�سرفون في األمور التحسین�ة أو ما �م�ن أن نطل� علیها في العصر 

الحاضر "الكمال�ات" بینما �غفلون العدید من ضرور�ات الح�اة، و�سبب ذلك فسدت 

 .األحوال، وضاعت الق�م والم�اد� األخالق�ة

 نك وشقاء. وهذا ما جاء صر�حا في قول الح� ت�ارك وتعالى:وعاشوا في ض  

ّنِي ُهًد� َفَمِن اتَّ «  َ�َع ُهَداَ� َقاَل اْهِ�َطا ِمْنَها َجِم�ًعا ۖ َ�ْعُضُ�ْم ِلَ�ْعٍض َعُدوٌّ ۖ َفِإمَّا َ�ْأِتَینَُّ�م ّمِ

ُرُه َیْوَم َمِع�َشًة َضنً�ا َوَنْحشُ  ) َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْ�ِر� َفِإنَّ َلهُ 123َفَال َ�ِضلُّ َوَال َ�ْشَقٰى (

ِلَك 125) َقاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمٰى َوَقْد ُ�نُت َ�ِصیًرا (124اْلِقَ�اَمِة أَْعَمٰى ( ) َقاَل َ�ذَٰ

ِلَك اْلَیْوَم ُتنَسٰى ( ِلَك َنْجِز� َمْن َأْسَرَف َولَ 126َأَتْتَك آَ�اُتَنا َفَنِسیَتَها ۖ َوَ�ذَٰ ن ْم ُیْؤمِ ) َوَ�ذَٰ

   .127-123طه ) » 127ِ�آَ�اِت َر�ِِّهۚ  َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْ�َقٰى (

 األح�ام التي تراعى فیها المصالح:

وٕاذا �ان جمهور العلماء یرون حج�ة المصلحة المرسلة �شروطها وضوا�طها،   

یدرك لها  للعقل أنالتي س�أتي ب�انها، فإنهم یرون قصر ذلك على األمور التي �م�ن 

معنى وح�مة �المعامالت والعادات، أما الع�ادات وما یلح� بها �الحدود والكفارات، 

والموار�ث، وعدة الطلقة، أو المتوفى عنها زوجها، وسائر ما �عرف في الفقه اإلسالمي 

�المقدرات الشرع�ة، فل�س للم�لف في ذلك �له إال االمتثال لكل ما شرعه هللا تعالى، 

 ء أدرك لذلك ح�مة أم ال.سوا

ولم �شذ من ذلك إال الظاهر�ة. حیث جعلوا العادات مثل الع�ادات غیر معقولة   

 المعنى، ولذلك ال یدخلون العادات تحت دائرة المصلحة.



وقد اعترض علیهم الشاطبي قائال:" فالظاهر�ة ال �فرقون بین العادات والع�ادات،   

  ، فهم أحر� �أن ال �قولوا �أصل المصالح".بل الكل تعتبر غیر معقولة المعنى

مجال األخذ �المصلحة، فهناك من وسع دائرة  وٕاذا �ان الظاهر�ة قد ض�قوا  

هـ حیث رأ�  أن 716األخذ بها وهو 'الطوفي':  سل�مان بن عبد القو� المتوفى سنة 

 المصلحة تقدم على النصوص الشرع�ة في العادات والمعامالت والس�اسات الدنیو�ة

 ونحوها.

ولسنا هنا في مجال مناقشة الظاهر�ة والطوفي، فذلك له مجال آخر، وٕانما   

نقول:  إن �ال من االتجاهین قد خالف ما عل�ه جمهور العلماء، وهو التوس� واالعتدال 

حیث النص الشرعي، سواء عرفنا المصلحة  -دائما -الذ� ندین �ه، ونر� أن المصلحة 

 ٠أم لم نعرفها

 �المصلحة:شرو� العمل 

وضع العلماء �عض الشرو� والضوا�� التي تح�م المصلحة، حتى ال �فتح   

هواه  على حسب-تعالى-ال�اب على مصراع�ه لكل صاحب هو� �قول في دین هللا 

 �اسم المصلحة.

 ومن الشرو� التي وضعها جمهور العلماء:

أن تكون المصلحة ضرور�ة، ترجع إلى حف� الضرور�ات الخمس المعروفة،  -1

 وال یدخل فیها الحاج�ات وال التحسین�ات.

أن تكون المصلحة �ل�ة ال جزئ�ة، �حیث ��ون نفعها عائدا على جم�ع   -2

 المسلمین ول�س على �عضهم.

 أن تكون المصلحة قطع�ة ال ظن�ة، �حیث تكون ثابتة �طر�� قطعي ال شبهة  -3

 ف�ه.



وقد زاد �عض العلماء شروطا أخر�، ز�ادة في الح�طة وض�طا لتطبی�   

 المصالح، فزاد المالك�ة والحنابلة ما �أتي: 

أن تكون المصلحة مالئمة لمقاصد الشر�عة، �حیث ال تتنافى مع أصل من   -4

أصولها، بل تكون متفقة مع المقاصد العامة التي قصد الشارع تحصیلها من 

 .تلفةتشر�عاته المخ

 أن تكون معقولة: أ� ما تدر�ها العقول السل�مة وتتلقاها �القبول.  -5

وقد نص اإلمام الغزالي في �تا�ه "شفاء الغلیل"، على الشر� الرا�ع فقال:"...أما   

راه فیها فالذ� ن-�ما فصلنا –الواقع من المناس�ات في رت�ة الضرور�ات أو الحاج�ات 

ئما لتصرفات الشرع، وال یجوز االستمساك بها أنه یجوز االستمساك بها إن �ان مال

 إن �ان غر��ا ال �الئم القواعد.

والذ� �فهم من �المه هذا أنه: ال یواف� الجمهور على قصر المصلحة على   

الضرور�ات، بل یدخل فبها الحاج�ات، وال یخرج منها سو� التحسین�ات، إال أنه في 

لغلیل ف�أنه عدل عما قاله في شفاء ا "المستصفى" نص على أنها في الضرور�ات فق�،

 �اعت�ار أن المستصفى متأخر في التألیف عن الذ� قبله.

 مالحظات على هذه الشرو�:

وٕاذا �ان جمهور العلماء �شترطون إلعمال المصلحة ما تقدم من الشرو�   

ض�طا للمصلحة حتى ال تكون محققة ألهواء �عض الناس. فإن هناك من العلماء من 

 .عض هذه الشرو�، ��ونها ضرور�ة و�ل�ة وقطع�ةعارض في �

ول�س منه مصلحة ضرور�ة �ل�ة قطع�ة، ألنه مما «...قال اإلمام ابن الس��ي:  

 ».دل الدلیل على اعت�ارها، فهي ح� قطعا



وجاء في حاش�ة العطار على شرح جمع الجوامع:"... أ� دل الدلیل العام على   

 الكلي أهم في نظر الشارع من حف� الجزئي".اعت�ارها، وذلك الدلیل هو: أن حف� 

أما ما ینسب إلى الغزالي من أنه قال: إن «وقال الشیخ: محمد أبو زهرة:   

المصلحة المرسلة یؤخذ بها في مقام الضرورة، فل�س ذلك من المصلحة المرسلة في 

شيء، ألن الضرورات تب�ح المحظورات، واألخذ �الضرورات تشهد له عدة أصول 

 .»�ن إلحاقه بها، فال �قال: إن المصلحة في هذه الحال استدالل مرسلخاصة �م

وقد حاول �عض العلماء أن یوضح أهم�ة هذه الشرو� ف�ما لو تعارض ح�م   

�طر�� - بین المصلحة المقیدة بهذه الشرو� والنص، قدمت المصلحة على النص

ع�ة، رور�ة قطاالستثناء، أن الضرورات تب�ح المحظورات، وٕان لم تكن المصلحة ض

  قدم النص على المصلحة وعمل �ه.

 آراء العلماء وادلتهم

  في حج�ة المصالح المرسلة

�عد أن عرفنا معنى المصلحة، وأنواعها، وشروطها وضوا�طها، لم یب� سو�   

  .ب�ان آراء العلماء وأدلتهم في حج�ة المصالح المرسلة

نقول: إن المذاهب الواردة  ومن خالل الشرو� السا�قة والنقول الواردة عن العلل  

 في حج�ة المصالح المرسلة �التالي:

 المذهب األول:

عدم األخذ �المصلحة إال إذا شهد لها نص خاص، فل�ست المصلحة المرسلة   

حجة وال أصال من أصول التشر�ع اإلسالمي، وعلى ذلك جمهور العلماء: من الحنف�ة 

نقول عن اإلمام الشافعي، واختاره ابن والحنابلة والظاهر�ة والش�عة اإلمام�ة، وهو م

 الحاجب واآلمد�.



  المذهب  الثاني:

أن المصلحة المرسلة حجة مطلقا، وتبنى علیها األح�ام الشرع�ة، وهو مذهب   

عن الحنابلة، وعن اإلمام الشافعي في  -أ�ضا -اإلمام مالك، و�عض الشافع�ة، ونقل

  القد�م.

  المذهب  الثالث:

جة إذا تحققت الشرو� المتقدمة، وهي: أن تكون ضرور�ة، أن المصلحة المرسلة ح

  �ل�ة، قطع�ة، وهو اخت�ار اإلمام الغزالي والب�ضاو� وغیرهما.

 المذهب الرا�ع:

أن المصلحة إذا �انت مالئمة ألصل �لي أو جزئي من أصول الشرع جاز   

 الحنف�ة.بناء األح�ام علیها، وٕاال فال، وهو منقول عن اإلمام الشافعي ومعظم 

 نظرة وخالصة لهذه المذاهب:

من ینظر في اآلراء المتقدمة حول حج�ة المصالح المرسلة یر� أنها متعارضة،   

ال�عض ین�ر المصلحة، وال�عض اآلخر �قبلها مطلقا، بینما �ضع ال�عض لها �عض 

الشرو� والضوا��، ولكن مبدأ اآلخذ �المصالح �صفة عامة ال ین�ره أحد، ألن مبنى 

 .�عة عامة قائم على اعت�ار المصالح، وهذا أمر متف� عل�هالشر 

قال اإلمام العز بن عبد السالم: "الشر�عة �لها مصالح: إما درء مفاسد، أو   

 .جلب مصالح"

و�قول العالمة ابن الق�م: "إن الشر�عة مبناها وأساسها على الِح�م ومصالح   

الع�اد في المعاش والمعاد، وهي عدل �لها، ومصالح �لها، وح�مة �لها، ف�ل مسألة 

خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، 



دل وٕان أدخلت فیها �التأو�ل، فالشر�عة عوعن الح�مة إلى العبث، فل�ست من الشر�عة، 

 هللا بین ع�اده، ورحمته بین خلقه".

ولذلك نستط�ع أن نخلص من هذا �له إلى أن موقف العلماء من حج�ة المصالح   

  المرسلة ینحصر في مذهبین، أو اتجاهین:

 ٠مذهب المن�ر�ن للعمل �الصالح المرسلة عموما -1

 .جمهور وٕان اختلفت نس�ة األخذ بهامذهب القائلین �حجیتها، وهم ال -2

  .وسوف نستدل هنا لهذین المذهبین على هذا الترتیب

 أدلة المن�ر�ن:

 استدل المن�رون لحج�ة المصالح المرسلة �ما �أتي:

أوال: أن هللا شرع لع�اده ما �حق� مصالحهم في الدن�ا واآلخرة، وما ترك شیئا بدون 

 : أن هللا تعالى قد ترك �عض األح�ام بدون تشر�ع، فالقول �المصلحة المرسلة معناه

نَساُن َأَ�ْحسَ «  تشر�ع، وهذا مناقض لروح الشر�عة ونصوصها، �قول هللا تعالى: ُب اْإلِ

 .36الق�امة » َأن ُیْتَرَك ُسًد�

الى ونحن نقول: �أنه حاش هللا تع-على وجاهته وقوته في الظاهر-وهذا الدلیل   

� ألح�ام، لكنا نقول: إن الشر�عة قد تكفلت بتحقیأن یدع ع�اده بدون تشر�ع ل�عض ا

مصالح الع�اد لكنها لم تنص على �عض الجزئ�ات التي تجد مع مرور الزمن، وتطرأ 

على أحوال الناس من حین آلخر، وهذا من محاسن الشر�عة اإلسالم�ة �اعت�ارها خاتمة 

 .االشرائع السماو�ة. وصالحة للتطبی� حتى یرث هللا األرض ومن علیه

فاذا طرأت مصلحة لم یرد فیها نص و�انت هذه المصلحة مالئمة لمقاصد   

الشارع وغیر متعارضة مع �عض النصوص الشرع�ة. فإن روح الشر�عة الغراء توجب 



قد ترك ع�اده سد�،  -إعمال المصلحة في هذا المقام، فال ��ون المولى جل وعال 

  وٕانما أرشدهم إلى طر�� الهد� والح�.

المصالح المرسلة مترددة ین المصالح المعتبرة شرعا، و�ین المصالح الملغاة، أن  ثان�ا:

ول�س إلحاقها �المعتبرة �أولى من إلحاقها �المصالح الملغاة ف�متنع االحتجاج بها لعدم 

 وجود دلیل على االعت�ار.

و�جاب على هذا الدلیل: �أن اشتمال الوصف على مصلحة راجحة ومفسدة   

 اقها �المعتبرة أولى من إلحاقها �الملغاة.مرجوحة، یجعل إلح

أن القول �حج�ة المصالح المرسلة �فتح ال�اب لذو� األهواء واألغراض ألن �قولوا  ثالثا:

في شرع هللا تعالى على حسب أهوائهم استنادا إلى هذا المبدأ، فتفسد األحول، وتختل� 

وفي هذا طعن في األوضاع، فتتحول المصالح إلى مفاسد والمفاسد إلى مصالح، 

 الدین، وتشو�ه لوجه الشر�عة المشرق.

و�جاب عن ذلك: �أن ما قالوه مندفع �ما وضعه العلماء من شرو� وضوا��   

واألصل في أهل العلم االلتزام �شرع هللا تعالى وعدم  -�ما تقدم-للعمل �المصلحة 

سالمي شر�ع اإلإت�اع الهو� والقول �التشهي، وال �عقل إهدار مبدأ من أهم م�اد� الت

خوفا من ولوج أدع�اء العلم ف�ه، فإذا حدث مثل ذلك فواجب العلماء المخلصین ب�ان 

�م من ف -والحمد � -وجه الح� والرد على من یخرج على هذا المنهج، وهذا متحق� 

دعاو� ظهرت من أناس منحرفین �حّلون ما حرم هللا تعالى ورسوله، �اسم المصلحة، 

لصون �الرد علیهم و��ان ز�ف ما استندوا إل�ه، عمال بواجب وقام العلماء المخ

المسؤول�ة، ودفاعا عن م�اد� الشر�عة الغراء، وهذا ما أشار إل�ه الرسول صلى هللا 

ال تزال طائفة من أمتي على الح� ظاهر�ن حتى «عل�ه وسلم  في الحدیث الشر�ف: 

 . »�أتي أمر هللا وهم  ظاهرون 



أن العمل �المصالح المرسلة قائم على الظن، والعمل �الظن منهي عنه، لما ف�ه  را�عا:

من خطر فوات الح�، إذ أن اإلنسان قد �ظن الشيء مصلحة وهو مفسدة، و�الع�س. 

 لذلك: ال یجوز العمل �المصالح.

وأجیب عن هذا الدلیل �أن الظن المنهي عنه هو الظن الذ� ال �ستند إلى دلیل أصال، 

 المنهي عنه؛ الظن المرجوح، أو القائم على الهو� والتشهي. فالظن

واآل�ات الواردة في النهي عن الظن �لها واردة في ح� المشر�ین الذین تر�وا   

َت َواْلعُ «  ى:شرع هللا تعالى: وات�عوا أهوائهم، مثل قوله تعال ) َوَمَناَة 19زَّٰ� (َأَفَرَأْیُتُم الالَّ

 22) ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضیَزٰ� (21) َأَلُكُم الذََّ�ُر َوَلُه اْألُنَثٰى (20(الثَّاِلَثَة اْألُْخَرٰ� 
َ
) ِإْن ِهي

ْیُتُموَها َأنُتْم َوآَ�اُؤُ�م مَّا َأنَزَل �َُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ۚ ِإن َیتَِّ�ُعوَن ِإالَّ ا لظَّنَّ َوَما ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّ

�ِِّهُم اْلُهَدٰ� ( َتْهَو� اْألَنُفُس ۖ َوَلَقدْ   .23-19النجم) » 23َجاَءُهم ّمِن رَّ

 .لیلةقالشرع�ة العمل�ة من قبیل الظن�ات والقطع�ات فیها  على أن أغلب األح�ام  

و�ذلك تتهاو� ش�ه المن�ر�ن لحج�ة المصالح المرسلة من أساسها، و�ترجح مذهب 

  القائلین �حجیتها �ما س�أتي في أدلتهم.

  �ة المصالح المرسلةأدلة القائلین �حج

استدل القائلون �حج�ة المصالح المرسلة �أدلة �ثیرة تثبت أن الشر�عة قائمة   

على رعا�ة مصالح الع�اد في الدن�ا واآلخرة،  وقد تنوعت أدلتهم على ذلك، من القرآن 

 الكر�م، والسنة النبو�ة المطهرة، وعمل الصحا�ة والتا�عین واألئمة المجتهدین:

 القرآن الكر�م:أوال: من 

هناك العدید من اآل�ات القرآن�ة التي تدل على أن التشر�ع اإلسالمي قائم على   

 رعا�ة مصالح الع�اد.



في ب�ان الح�مة من �عثة سیدنا  -ت�ارك وتعالى -ومن هذه اآل�ات قول الح�   

 .108نب�اء اال»َن َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمی «محمد صلى هللا عل�ه وسلم : 

 الح�مة من �عثته صلى هللا عل�ه وسلم  وهي رحمة الخالئ� -س�حانه -فقد بین   

جم�عا، ولو لم تكن مصلحة لخال اإلرسال من الرحمة، وهذا ظاهر ال�طالن، فرحمته 

صلى هللا عل�ه وسلم عمت جم�ع الكائنات حتى نال المشر�ین منها الشيء العظ�م، 

ة األنفال، والتي تتحدث عن موقف العناد � تعالى وطلب نزول واآل�ات التي في سور 

 .العذاب خیر شاهد على ذلك

َذا ُهَو اْلَح�َّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر  « �قول هللا تعالى:   َعَلْیَنا  َوإِْذ َقاُلوا اللَُّهمَّ ِإن َ�اَن هَٰ

َماِء َأِو اْئِتَنا ِ�َعَذاٍب َأِل�ٍم ( َن السَّ َبُهْم َوَأنَت ِفیِهْم ۚ َوَما َ�انَ 32ِحَجاَرًة ّمِ  ) َوَما َ�اَن �َُّ ِلُ�َعذِّ

َبُهْم َوُهْم َ�ْسَتْغِفُروَن  فوجود رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم   33-32األنفال »�َُّ ُمَعذِّ

بین ظهراني المشر�ین �ان سب�ا في عدم نزول العذاب بهم، ولوال ذلك ألهلكوا، وهو 

الذ� جاءته المالئ�ة من �ل ناح�ة لتكون طوع أمره تفعل بهم   لمصلى هللا عل�ه وس

وال ا لعانأنا لم أ�عث «من العذاب ما �شاء، ملك الج�ال وملك ال�حار . . ف�قول لهم: 

  ».معذ�ا، وٕانما �عثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم ال �علمون 

یها من ما ففرسالته صلى هللا عل�ه وسلم رحمة للعامة والخاصة فمن قبلها و   

رحمة وش�ر � هذه النعمة سعد في الدن�ا واآلخرة، وهذا غا�ة المصلحة، ومن ردها 

 وجحدها خسر الدن�ا واآلخرة.

ومن اآل�ات الدالة على رعا�ة المصالح: اآل�ات التي تتحدث عن الت�سیر على هذه 

 األمة ورفع الحرج عنها وهي �ثیرة جدا.

 .185ال�قرة  »ُیِر�ُد �َُّ ِ�ُ�ُم اْلُ�ْسَر َوَال ُیِر�ُد ِ�ُ�ُم اْلُعْسَر ... « منها قوله تعالى:

ِ�ن ُیِر�ُد ِلُ�َطّهَِرُ�ْم وَ  « وقوله تعالى: ْن َحَرٍج َولَٰ ِلُیِتمَّ ِنْعَمَتُه َما ُیِر�ُد �َُّ ِلَیْجَعَل َعَلْ�ُ�م ّمِ

  .6المائدة   »َعَلْ�ُ�ْم َلَعلَُّكْم َتْشُ�ُروَن 



ان اآلیتان وما شابههما �شیران إلى رفع العسر وٕازالة الحرج عن األمة ف�ما ألزمها فهات

�ه من أح�ام، وهذا یدل أن أح�ام هذه الشر�عة دائرة مع مصالح الع�اد، ومحققة لما 

 .ف�ه سعادتهم في الدن�ا واآلخرة

ا المبدأ ذوه�ذا لو تت�عنا آ�ات القرآن الكر�م في نواحي التشر�ع المختلفة لوجدنا ه  

.  179ال�قرة  »َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَ�اٌة  «واضحا، ففي تشر�ع القصاص �قول تعالى: 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما َجَزاًء ِ�َما �َ  «وفي حد السرقة �قول تعالى:  اِرُق َوالسَّ َسَ�ا َنَ�اًال َوالسَّ

ِ ۗ َو�َُّ َعِز�ٌز َحِ��ٌم   .38ئدةالما »ّمَِن �َّ

وه�ذا سائر الحدود التي شرعها هللا تعالى لحف� أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم   

  بهدف حف� مصالح الناس في الدن�ا واآلخرة.

 ثان�ا: من السنة: 

�ذلك استدلوا عل حج�ة المصالح المرسلة �أحادیث تدل على ذلك. ومن هذه ا   

 ألحادیث:

الضرر:  وقد فسر الطوفي». َرَر َوَال ِضَراَر َال َض « قوله صلى هللا عل�ه وسلم :   -أ

إلحاق مفسدة �الغیر مطلقا، والضرار: �أنه إلحاق مفسدة �ه على جهة المقابلة،  �أنه

  أ�: أن �ال منها �قصد ضرر صاح�ه، فالحدیث نفى إلحاق المرء الضرر �غیره مطلقا.

أكان ذلك وٕاذا �ان اإلسالم قد نهى عن أن �ضر �عض الناس �عضا سواء   

ابتداء، أم مجازاة، فإنه یدل �مفهوم المخالفة على مراعاة مصالح الناس. وهو أمر 

 واضح الداللة.

نهى صلى هللا عل�ه وسلم عن الجمع بین المرأة وعمتها و�ین المرأة وخالتها،   -ب

وعّلل ذلك �مصلحة تعود على األسرة، وهي اإل�قاء على صلة الرحم، والتحذیر من 

 »....إن�م إن فعلتم ذلك قطعتم أرحام�م « ل: قطعها فقا



ففي الحدیث رعا�ة للمصلحة التي هي صلة األرحام، و�نهى عن شيء یؤد�   

إلى مفسدة، وهو الجمع بین المحارم،  وهذا یؤ�د مذهب القائلین �حج�ة المصالح 

 المرسلة.

  ُمَعاًذا ِإَلى اْلَ�َمِن َقالَ مَّا َأَراَد َأْن َیْ�َعثَ نَّ َرُسوَل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم لَ أ رو� ما  -ج

ِ ، َقالَ «َ�ْیَف َتْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء ؟ ، َقاَل :  : َفِإْن َلْم َتِجْد  : َأْقِضي ِ�ِ�َتاِب �َّ

َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي  : لََّم ، َقالَ سَ ِفي ِ�َتاِب �َِّ ؟ ، َقاَل : َفِ�ُسنَِّة َرُسوِل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه وَ 

ي ، َوَال آُلو ُسنَِّة َرُسوِل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم ، َوَال ِفي ِ�َتاِب �َِّ ؟ َقاَل : َأْجَتِهُد َرْأیِ 

ِ الَِّذ� َوفََّ� َرُسوَل ، اْلَحمْ  : َفَضَرَب َرُسوُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َصْدَرُه ، َوَقالَ  ُد ِ�َّ

ِ ِلَما ُیْرِضي َرُسوَل �َِّ   .» َرُسوِل �َّ

فقد أقر الرسول صلى هللا عل�ه وسلم معاذ بن جبل رضي هللا عنه على االجتهاد   

عند عدم النص من القرآن والسنة. ومعلوم أن وسائل االجتهاد �ثیرة، فتارة تكون 

ا، الذرائع، وتارة تكون بتطبی� قواعد الشر�عة العامة ومقاصده �الق�اس، وتارة تكون �سد

 .والمصالح المرسلة ال تخرج عن ذلك

و�ذلك تكون السنة قد دلت عل مشروع�ة المصالح المرسلة، �ما دل القرآن   

 الكر�م قبل ذلك.

 :-رضي هللا عنهم  -ثالثا: عمل الصحا�ة 

اإلسالم�ة �عد رسول هللا  أع�اء الدعوة -عنهمهللا رضي  -تحمل الصحا�ة   

صلى هللا عل�ه وسلم  �أمانة وٕاخالص، وواجهوا �ثیرا من األمور التي جدت نتیجة 

التساع الفتح اإلسالمي، األمر الذ� جعلهم یجتهدون ف�ما ل�س ف�ه نص، استنادا إلى 

 .المقاصد العامة للشر�عة، ومنها: المصالح الراجحة التي تتف� مع روح الشر�عة وأهدافها

وٕان من تت�ع أحوال م�احثات الصحا�ة علم  « قال اإلمام فخر الدین الراز�:  

قطعا من هذه الشرائ� التي �عتبرها فقهاء الزمان في تحر�ر األق�سة، والشرائ� المعتبرة 



في العلة واألصل والفرع، ما �انوا یلتفتون إلیها، بل �انوا یراعون المصالح، لعلمهم 

رعا�ة المصالح، فدل مجموع ما ذ�رنا على جواز التمسك �أن المقصد من الشرائع 

 »�المصالح المرسلة

 في وقائع �ثیرة نذ�ر منها:-رضي هللا عنهم –وقد ط�قوا ذلك   

 جمع القرآن:-1

لح� الرسول صلى هللا عل�ه وسلم بر�ه ولم ��ن القرآن مجموعا في م�ان واحد،   

الجلد، والسعف، وهي: الطرف العر�ض وٕانما �ان متفرقا في أماكن متعددة، على قطع 

 .من جر�د النخل واللخاف: وهي الحجارة العر�ضة الب�ض التي تش�ه األلواح

والح�مة من عدم جمعه حینئذ أن القرآن �ان ال یزال ینزل على الرسول صلى   

هللا عل�ه وسلم فلو أمر صلى هللا عل�ه وسلم بجمعه، ثم جاءت آ�ات أخر� تنسخ �عض 

 .� ذلك إلى االختالف واالختال�اآل�ات ألد

فلما توفي رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وانقطع الوحي، وتولى أبو ��ر   

مسیلمة «الصدی� رضي هللا عنه الخالفة ارتدت �عض الق�ائل العر��ة. وانضم إلیهم 

الذ� �ان یدعي النبوة فقاتلهم سیدنا أ بو ��ر وردهم إلى حظیرة اإلسالم، » الكذاب

من شارك في إخماد هذه الفتنة �ثیر من حفا� القرآن الكر�م واستشهدوا في هذه و�ان م

 ». ال�مامة«الواقعة التي �انت تعرف بواقعة 

فلما رأ� عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ذلك خشي على من �قي من حفا�   

القرآن الموت في وقائع أخر�، فأشار على أبي ��ر بجمع القرآن حفاظا عل�ه من 

ه رسول �یف نصنع شیئا لم �صنع"قائال: » أبو ��ر«�موت الحفظة، فرد عل�ه  الض�اع

فقال له عمر: هذا وهللا خیر . فلم یزل یراجعه حتى » هللا صلى هللا عل�ه وسلم  ؟ 

 .شرح هللا صدره لما قاله عمر



فأمر أبو ��ر ز�د بن ثابت رضي هللا عنه أن یتت�ع القرآن من أماكنه المختلفة  

 یجمعه في م�ان واحد.وأن   

ا لم �یف تفعلون شیئ«أ�ضا وقال: » ز�د بن ثابت«تردد » أبو ��ر«ومثل ما تردد 

إلى آخر » ... هو وهللا خیر«�فعله رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم؟ فقال له أبو ��ر: 

 جمعوا القرآن في م�ان واحد مراعاة-رضي هللا عنهم –الخبر الذ� یثبت أن الصحا�ة 

المرسلة حیث لم ��ن هناك نص �الجمع أو عدم الجمع، وهو خیر شاهد  للمصلحة

أعملوا المصلحة المرسلة حیث وجدت ما لم -رضي هللا عنهم –على أن الصحا�ة 

 تعارض نصا من الشر�عة.

  :-رضي هللا عنهما -استخالف أبي ��ر لعمر  -2

عمر «لف عند موته استخ» أ�ا ��ر«فقد جاء في �تاب التار�خ اإلسالمي أن   

لیتولى أمور المسلمین من �عده. خوفا من تفرق �لمة المسلمین، مع أن » بن الخطاب

�ح أمر لكنه لم ینه عنه، فأص» أ�ا ��ر«الرسول صلى هللا عل�ه وسلم لم �ستخلف 

االستحالف من ا ألمور التي لم �قم دلیل على ثبوتها، �ما لم �قم دلیل على إلغائها، 

 لة.وهذا هو المصلحة المرس

رضي هللا -مبدأ المصالح المرسلة، مع حضور الصحا�ة» أبو ��ر«و�ما طب� -3

أ�ضا في وقائع متعددة، ولم �عارضه » عمر«وعدم معارضة أحد منهم، ط�قها -عنهم

قد أعز  إن هللا« أحد أ�ضا: فأوقف سهم المؤلفة قلو�هم من الز�اة، وعلل ذلك �قوله:

ام المجاعة �سبب الضائقة التي ألمت �المسلمین، �ما لم �قم حد السرقة في ع» اإلسالم

 »المصالح المرسلة«وما ذلك إال تمش�ا مع مبدأ 

رضي هللا عنه في رجل فّر من رجل یر�د قتله، » علي بن أبي طالب«وقضى -4

فأمس�ه له آخر حتى أدر�ه فقتله و�القرب منه رجل آخر ینظر إلیهما. وهو قادر على 



 القاتل، و�ح�س الممسك حتى �موت، وتفقأ عین الناظر تخل�صه منه قضى: �أن �قتل

 الذ� وقف ینظر ولم �فعل شیئا.

وهناك وقائع �ثیرة �ضی� المقام عن حصرها، و�لها شاهدة على أن الصحا�ة   

�انوا ُ�عملون روح الشر�عة ومقاصدها العامة، و�ان للمصلحة -رضي هللا عنهم-

 .المرسلة من ذلك الجانب األكبر

فهم تالمیذ الصحا�ة، -رضي هللا عنهم-المنهج سار التا�عون  وعلى هذا  

اِ�ُقونَ « �قوله:-تعالى-والتا�عون لهم بإحسان، وهم الذین مدحهم هللا  ُلوَن ِمَن  َوالسَّ اْألَوَّ

 �َُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ 
َ
..» . اْلُمَهاِجِر�َن َواْألَنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّ�ُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَِّضي

 100التو�ة

 .و�ذلك األئمة المجتهدون الذین حملوا هذا النور من �عد التا�عین  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  االستحسان :
  

  

  عناصر الدرس:

  

 لغة واصطالحا الستحسانتعریف ا :  

  مواقف العلماء من حج�ة االستحسان  

 أدلة المثبتین لالستحسان  

 أدلة النافین لالستحسان  

 أقسام االستحسان:  

o االستحسان �النص 

o الستحسان �اإلجماع ا 

o االستحسان �الضرورة 

o استحسان العرف والعادة 

  هل الخالف بین العلماء لفظي أومعنو� 

  

  

 



  االستحسان

�ة محر –والحسن «مشت� من الحسن. قال ابن منظور:  االستحسان في اللغة:

الحسن ، �طل� على ما �میل إل�ه اإلنسان ما حسن من �ل شيء، فهو استفعال من  –

  ».و�هواه ، حس�ا �ان هذا الشيء أو معنو�ا ، وٕان �ان مستق�حا عند غیره

  »استحسن الشيء: عده حسنا« وفي القاموس المح��: 

التنز�ل  ، وفي»استحسنه : عده حسنا، واألحسن األفضل«وفي المعجم الوس��: 

  ) جمعه أحاسن.18(الزمر  »َقْوَل َفَیتَِّ�ُعوَن َأْحَسَنُه الَِّذیَن َ�ْسَتِمُعوَن الْ  «العز�ز: 

  ».إن أقر��م مني مجالس یوم الق�امة أحاسن�م أخالقا«وفي الحدیث : 

 معناه في االصطالح:

اختلف علماء األصول في تعر�ف االستحسان، وذ�روا له تعر�فات �ثیرة، 

د �حق� هنا بإیراد تعر�ف واحوأوردوا علیها اعتراضات ومناقشات ال حصر لها. ون�تفي 

  المعنى الذ� قصده األصولیون من هذا األصل.

سألة هو العدول �الم« �قوله: -من علماء الحنف�ة -فعرفه أبو الحسن الكرخي

  »عن ح�م نظائرها إلى ح�م آخر لوجه أقو� �قتضي هذا العدول. 

  .مناظر"وهو الذ� اختاره اإلمام ابن قدامة في �تا�ه "روضة للناظر وجنة ال

وأجود ما قیل ف�ه : أنه العدول �ح�م «قال الطوفي في شرح هذا التعر�ف: 

المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي خاص وهو مذهب أحمد .ثم قال : مثاله: قول أبي 

الخطاب في مسألة "العینة": وٕاذا اشتر� ما �اع �أقل مما �اع قبل نقد للثمن األول لم 

ح�م في هذه المسألة ونظائرها من الر�و�ات الجواز، یجز استحسانا وجاز ق�اسا، فال

 »وهو الق�اس لكن عدل عن نظائرها �طر�� االستحسان، فمنعت 

  وحاصل هذا یرجع إلى تخص�ص الدلیل بدلیل أقو� منه في نظر المجتهد.



ومن أمثلته أ�ضا: ما قاله اإلمام أحمد رضي هللا عنه أنه یجب الت�مم لكل 

  والق�اس أنه �منزلة الماء حتى �حدث.صالة استحسانا، 

 إذا عرضت«في توض�ح معنى االستحسان –قال الشیخ عبد الوهاب خالف 

واقعة �قتضي عموم النص ح�ما فیها أو �قتضي تطبی� الح�م الكلي ح�ما فیها ، 

وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروفا ومال�سات خاصة تجعل تطبی� النص العام، 

یها أو ات�اع الق�اس الظاهر فیها �فوت المصلحة أو یؤد� إلى أو الح�م الكلي عل

مفسدة، فعدل فیها عن هذا الح�م إلى ح�م آخر اقتضاه تخص�صها من العام أو 

استثناؤها من الكلي ، أو اقتضاء ق�اس خفي غیر مت�ادر، فهذا العدول هو االستحسان 

لظروف الخاصة لهذه ، وهو طر�� من طرق االجتهاد �الرأ�، ألن المجتهد �قدر ا

  ».الواقعة �اجتهاده برأ�ه، و�رجح دل�ال على دلیل �اجتهاد برأ�ه

 وٕان فسر االستحسان �العدول«  -نقال عن ابن السمعاني–قال اإلمام الشو�اني 

  .»عن دلیل إلى دلیل أقو� منه ، فهذا مما ال ین�ره أحد عل�ه ـ أ� على من قال �ه

  ن مواقف العلماء من حج�ة االستحسا

  تمهید:

ین�غي أن ��ون معلوما أن الخالف بین العلماء في حج�ة االستحسان، أو عدم 

حجیته، ل�س في االستحسان المبني على أدلة شرع�ة، فإن ذلك ل�س من محل الخالف، 

  .حتى من اإلمام الشافعي رضي هللا عنه الذ� حمل لواء إن�ار االستحسان

لم  الذ� �ستحسنه المجتهد �عقله واالستحسان«وفي هذا �قول: الشیخ خالف: 

�قل �ه أحد، ألن ترك الح�م الذ� عل�ه دلیل شرعي إلى الح�م �مجرد استحسان العقل 

  ».والهو�، هو تعطیل لألدلة الشرع�ة 



والح� أنه ال یتحق� استحسان مختلف ف�ه، فإن أر�د ما «وفي مسلم الثبوت: 

ل، ما أردناه نحن، فهو حجة عند الك�عده العقل حسنا، فلم �قل بثبوته أحد، وأن أر�د 

  ».فل�س هو أمرا �صلح للنزاع

إن �ان االستحسان هو القول �ما �ستحسنه «وفي ارشاد الفحول للشو�اني : 

اإلنسان و�شته�ه من غیر دلیل، فهو �اطل، وال أحد �قول �ه، وٕان �ان تفسیر 

  ».�ره أحداالستحسان �العدول عن دلیل إلى دلیل أقو� منه، فهذا مما ال ین

�ما أنه ال خالف بین العلماء في أن االستحسان المبني على الهو� والتشهي 

من غیر دلیل شرعي �عتبر مرفوضا من الجم�ع، فل�س هناك مسلم �قر بذلك، فضال 

  .عن عالم �أسالیب اللغة العر��ة ومصادر التشر�ع اإلسالمي

  معنیین:وقد ذ�ر اآلمد� أن خالف العلماء في االستحسان جار في 

  .ما �ستحسنه المجتهد �عقله المعنى األول:

  .أنه دلیل ینقدح في نفس المجتهد ال تساعده الع�ارة عنه المعنى الثاني:

   - في مدح االستحسان-�عد أن ذ�ر �عقر أقوال األئمة -إال أن الشاطبي 

قال: "وهذا الكالم ال �م�ن أن ��ون �المعنى الذ� تقدم قبل وهو أنه: ما 

ه المجتهد �عقله، أو أنه دلیل ینقدح في نفس المجتهد ...الخ فإن مثل هذا ال �ستحسن

  ��ون تسعة أعشار العلم، وال أغلب من الق�اس الذ� هو أحد أدلته"

وعلى هذا فإن المعنى األول والثاني ل�سا محال للنزاع، وٕانما هما مردودان 

ائرها ول �ح�م المسألة عن نظ�االتفاق الضمني، فلم یب� إال المعنى الثالث وهو:" العد

   بدلیل خاص وهذا محل وفاق بین الجمهور فأین محل الخالف؟

و�بدو أن الخالف بین العلماء في حج�ة االستحسان أو عدم حجیته خالف 

  .على ما س�أتي توض�حه آخر ال�حث-لفظي 



فالذین ین�رونه، إنما ین�رونه من قبیل الورع، وتنز�ه أح�ام للشر�عة عن القول 

 فیها �غیر دلیل، وال�عد بها عن أدع�اء الفتو� �غیر علم . 

والذین �عتبرونه حجة یبنونه على أسس وقواعد سل�مة، تتف� وقواعد الشرع 

إنه تسعة أعشار العلم" ولما حمل لوائه «الحنیف، وٕاال لما قال عنه إمام دار الهجرة 

ن ر�عة ماال �ستط�ع أحد أاإلمام أبو حن�فة الذ� أوتي من الفهم والذ�اء في فهم الش

 ین�ره.

:" إن �ان المراد ما دلت عل�ه األصول -من الشافع�ة -قال القفال الشاشي

�معانیها فهو حسن، لق�ام الحجة �ه وهذا ال نن�ره، ونقول �ه، وٕان �ان ما �قع في الوهم 

من استق�اح الشيء واستحسانه من غیر حجة دلت عل�ه من أصل ونظیر، فهو 

 والقول �ه غیر سائغ".محظور، 

 والخالصة أن في االستحسان مذهبین:

 : أنه حجة.األول

 : أنه ل�س �حجة.والثاني

    أدلة المثبتین لالستحسان:

  . استدل المثبتون لالستحسان �القرآن والسنة واإلجماع

  أوال، من القرني الكر�م:

جهة ن و م –استدلوا �عدة آ�ات من القرآن الكر�م، تدل على حج�ة االستحسان 

  منها: –نظرهم 

�ُِّ�م -1   55" الزمر  ..قول هللا تعالى: "َواتَِّ�ُعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل ِإَلْ�ُ�م ّمِن رَّ

  ووجه الداللة:



أن اآل�ة الكر�مة فیها أمر �ات�اع األحسن، واألمر هنا للوجوب، إذ ال صارف 

  .دعىله عنه في هذا المقام، فدل ذلك على أن االستحسان حجة وهو الم

قال ابن الحاجب: "واألمر للوجوب، فدل على ترك �عض، وات�اع �عض �مجرد 

  �ونه أحسن، وهو معنى االستحسان"

  مناقشة هذا الدلیل:

  وقد ناقش النافون لحج�ة االستحسان االستدالل بهذه اآل�ة على النحو التالي:

والجواب: أن المراد �األحسن: األظهر واألولى، فعند  « ...قال ابن الحاجب: 

  ».التعارض الراجح بداللته، فإذا تساو�ا فالراجح �ح�مه

إن ات�اع أحسن ما أنزل إلینا هو ات�اع األدلة، فبینوا لنا أن هذا «وقال الغزالي: 

َن َما سَ مما أنزل إلینا، فضال عن أن ��ون من أحسنه، وهو قوله تعالى: "َواتَِّ�ُعوا َأحْ 

�ُِّ�م ثم نقول: ونحن نستحسن إ�طال االستحسان، وأال ��ون لنا  ". ..ُأنِزَل ِإَلْ�ُ�م ّمِن رَّ

  شرع سو� المصدق �المعجزة، فل��ن هذا حجة علیهم".

والواقع أن هذا االعتراض ال محل له، ألن الشأن في الذ� �ستحسن أن �ستند 

ثبتون لالستحسان، وٕاال لما �ان العت�ار إلى  األدلة الشرع�ة،  وهذا ما �قول �ه الم

  أهل�ة النظر في األدلة الشرع�ة معنى؟.

ْر -في معرض المدح والثناء لع�اده الصالحین -قول هللا تعالى  -2  )17 ِعَ�اِد (: "َفَ�شِّ

  18-17الَِّذیَن َ�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّ�ُعوَن َأْحَسَنُه" الزمر 

  ر�مة:وجه الداللة من اآل�ة الك

أنها ذ�رت في مقام المدح والثناء على المت�عین ألحسن األقوال، وال ��ون 

  المدح إال على شيء مأمور �ه.



وجه االحتجاج �اآل�ة ورودها في معرض الثناء المدح لمت�ع «قال اآلمد�: 

  أحسن القول"

  »والقرآن �له حسن، ثم أمر �ات�اع ما هو أحسن«وقال السرخسي: 

  ل:مناقشة هذا الدلی

وقد ناقش ابن حزم االستدالل بهذه اآل�ة فقال: "وهذا االحتجاج علیهم ال لهم   

َیتَِّ�ُعوَن :" فَ -عز وجل -لم �قل: فیت�عون ما استحسنوا، وٕانما قال  -تعالى  -ألن هللا 

َأْحَسَنُه " وأحسن األقوال ما واف� القرآن و�الم رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم هذا هو 

-ت�قن من �ل مسلم، ومن قال غیر هذا فل�س �مسلم، وهو الذ� بینه هللاالجماع الم

ُسوِل ِإْن ُ�نُتْم ُتْؤِمُنو  ِ َوالرَّ وُه ِإَلى �َّ ٍء َفُردُّ
ْ
َن ِ�ا�َِّ" عز وجل اذ �قول:" َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشي

 »فردوه إلى ما تستحسنون «.ولم �قل تعالى :  59النساء

وأر� أن اعتراض: " ابن حزم" هنا ال وجه له، ألنه ل�س هناك مسلم على  وجه   

ال�س�طة ین�ر أن القرآن والسنة هما مصدرا التشر�ع اإللهي، �اعت�ارهما �مثالن الوحي 

المتلو، وغیر المتلو، وٕاذا �ان االستحسان المستند إلى دلیل نوعا من أنواع الرأ� 

عل�ه، ألنه في الحق�قة ونفس األمر إنما یرد ما واالجتهاد، فال معني لالعتراض 

 �٠ستحسنه إلى القرآن والسنة ال إلى الهو� والتشهي، فال وجه للحمل على القائلین �ه

ِنَها " َوْأُمْر َقْوَمَك َ�ْأُخُذوا ِ�َأْحسَ  خطا�ا لموسى عل�ه السالم :"-تعالى  -قول هللا   -3

 145األعراف 

فقد دلت اآل�ة الكر�مة على أن قوم موسى عل�ه السالم  �انوا مأمور�ن �ات�اع  

األحسن، مع وجود ما هو حسن،  والجمهور على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم 

  یرد ما ینسخه، بل جاء في شرعنا ما یؤ�ده، وهو اآل�ات السا�قة.

  حسانإلى غیر ذلك من اآل�ات التي استدل بها المثبتون لالست

  



  ثان�ا، من السنة:

�ما استدل المثبتون لالستحسان �قول رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم:"ما رآه 

  المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن".

فقد دل الحدیث الشر�ف على أن ما یراه المسلمون �عقولهم حسنا، فهو عند هللا 

  تعالى �ذلك، وهذا یدل على حج�ة االستحسان.

 مناقشة الدلیل:

  وقد ناقش العلماء االستدالل بهذا الحدیث على النحو التالي:

المسلمون ص�غة عموم،  فالمعنى ما رآه جم�ع «فقال عنه ابن الحاجب:  

المسلمین حسنا، فیتناول إجماع جم�ع أهل الحل والعقد، ال ما رآه �ل واحد حسنا، وٕاال 

عند هللا، ألن اإلجماع لزم حسن ما رآه آحاد العوام حسنا، وما أجمع عل�ه فهو حسن 

  ال ��ون إال على دلیل .

  �ما ناقش الغزالي االستدالل بهذا الحدیث من عدة أوجه:

  .: أنه خبر آحاد، فال تقوم �ه الحجةاألول

  : أن المراد �ه ما رآه جم�ع المسلمین. �ما قال ابن الحاجب.ثان�ا

ور و�م�ن رد ما اعترض �ه الغزالي.. �أن خبر اآلحاد حجة عند جمه

األصولیین، و�خاصة إذا تقو� �قرائن خارج�ة. وهذا متحق� ف�ما نحن ف�ه، فقد  دلت 

اآل�ات السا�قة على حج�ة االستحسان، �ما دل على ذلك الوقوع في �ثیر من مسائل 

  الفقه المختلفة.

�ما �م�ن رد ما قاله في الوجه الثاني، و�ذلك ما قاله ابن الحاجب، �أن حمل 

  .اع خالف الظاهر فحمله عل�ه �عیدالحدیث على اإلجم



�ذلك ناقش ابن حزم االستدالل بهذا الحدیث بنحو ما ناقشه �ه ابن الحاجب 

ونحن نقول لمن قال �االستحسان: ما الفرق بین ما استحسنت «والغزالي،  ثم قال: 

أنت واستق�حه غیرك؟ و�ین ما استحسنه غیرك واستق�حته أنت ، وما الذ� جعل أحد 

  أولى �الح� من األخر�، وهذا ما ال انف�اك منه و�ا� التوفی�.السبیلین 

و �ما ه –و�ن�غي أن ��ون معلوما أن "ابن حزم" إنما �أخذ �ظواهر النصوص 

  .حتى إنه یخالف في حج�ة الق�اس، الذ� �قول �ه جمهور المسلمین -معروف

  فإن�اره لالستحسان من �اب أولى.

االستحسان مبن�ا على أصول مذه�ه المتقدم، وفي ومن هنا �ان حمله على القائلین �

  .هذا ما ف�ه

  ثالث، االجماع: 

�ذلك استدلوا على حج�ة االستحسان. �اإلجماع، حیث قالوا : أجمعت األمة 

و�ذلك   على جواز دخول الحمام من غیر تقر�ر أجرته وعوض الماء، ومدة اللبث،

واز مبلغ الماء المشروب وقدره، وجالشرب من ید السقائین، من غیر تقدیر العوض، وال 

ب�ع السلم، مع أن العقود عل�ه معدوم عند العقد، والح�م �صحة الصوم و�قائه مع 

األكل والشرب ناس�ا، وغیر ذلك من األح�ام الفقه�ة التي أجمع المسلمون على جوازها. 

 أخذا من مبدأ االستحسان.

 مناقشة هذا الدلیل:

فقال: " وعن اإلجماع على االستحسان ما  وقد ناقش اآلمد� دلیل اإلجماع

ذ�روه. ال نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدلیل على صحته، بل الدلیل ما دل على 

استحسانهم له، وهو جر�ان ذلك إلى زمن النبي صلى هللا عل�ه وسلم مع علمه �ه 

  وتقر�ره لهم عل�ه أو غیر ذلك".



بت �أنه ثبت �االستحسان، أنه ثو�م�ن رد هذه المناقشة: �أن مقصود القائلین 

  �االستحسان المستند إلى دلیل، فالح�م ثابت �الدلیل الذ� استحسنه واجتهد ف�م المجتهد.

 �ما اعترض الغزالي عل�ه �قوله: "والجواب من وجهین":

أنهم من أین عرفوا أن األمة فعلت ذلك من غیر حجة ودلیل ولعل الدلیل جر�ان  األول:

قة  صلى هللا عل�ه وسلم مع معرفته �ه وتقر�ره عل�ه ألجل المشذلك في عصر رسول هللا

في تقدیر الماء المشروب والمصبوب في الحمام وتقدیر مدة المقام والمشقة سبب 

 للرخصة.

أن نقول: شرب الماء بتسلم السقاء م�اح وٕاذا أتلف ماءه فعل�ه ثمن المثل، إذ  الثاني:

ون ذله في الغالب وما یبذل له في الغالب ��قر�نة حاله نزل على طلب العوض ف�ما ب

ثمن المثل ف�قبله السقاء، فإن منع فعل�ه مطالبته فل�س في هذا إال االكتفاء في معرفة 

اإل�احة �المعاطاة والقر�نة وترك المماس�ة في العوض، وهذا مدلول عل�ه من الشرع 

ي. ثم حال الحمامو�ذلك داخل الحمام مستب�ح �القر�نة، ومتلف �شر� العوض �ق�مة 

ما یبذله إن ارتضى �ه الحمامي واكتفى �ه عوضا أخذه وٕاال طال�ه �المز�د إن شاء، 

  فل�س هذا أمرا مبدعا ولكنه منقاس والق�اس حجة.

هذه هي أهم األدلة التي تمسك بها القائلون �أن االستحسان حجة، وهي �ما 

 اقشات واالعتراضات منتر� قو�ة في نظر القائلین بها، لكنها لم تسلم من المن

المخالفین، وسبب ذلك، �ما س�أتي آخر ال�حث أن �ال من الفر�قین �حمل هذه األدلة 

 على محمل، ولو وقف �ل منهما على مقصد اآلخر التفقت وجهتهما.

  وسوف نوضح ذلك �عد ذ�ر أدلة النافین لالستحسان.

  أدلة النافین لالستحسان



و أول من حمل لواء الطعن على االستحسان سب� أن قلنا: إن اإلمام الشافعي ه

والقائلین �ه، وت�عه على ذلك من ت�عه، وممن تشدد إلن�ار االستحسان "ابن حزم" 

  الظاهر� حیث أورد العدید من األدلة النقل�ة والعقل�ة التي تنفي حج�ة االستحسان.

  أدلتهم التي تنفي حج�ة االستحسان-أ�ضا -�ما �ان للش�عة 

  ومن األدلة على ذلك :

:  أن الشر�عة اإلسالم�ة إما نص من �تاب أو سنة وٕاما حمل علیهما، واالستحسان أوال

ل�س واحدا منهما ألنه إن �ان منهما فال حاجة إلى ذ�ره، وٕان �ان خارجا عنهما فمعنى 

  ذلك أن هللا تعالى ترك أمرا من أمور الناس من غیر ح�م، وهذا �اطل.

   36الق�امة»َ�ْحَسُب اإلْنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسًد� أَ « قال تعالى: 

فاالستحسان الذ� ال ��ون مبن�ا على ق�اس صح�ح وال على نص ��ون مناقضا 

لظاهر هذه إآل�ة،  ولقوله تعالى:" ... اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُ�ْم َوَأْتَمْمُت َعَلْ�ُ�ْم ِنْعَمِتي 

ْسالمَ    3ِدیًنا" المائدة  َوَرِضیُت َلُكُم اْإلِ

أن هناك الكثیر من اآل�ات التي تأمر �طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله صلى هللا  ثان�ا:

عل�ه وسلم،  ورد األمور المتنازع فیها إلى �تاب هللا تعالى وٕالى رسوله صلى هللا عل�ه 

وا َأِط�ُعوا �ََّ نُ وسلم في ح�اته وٕالى سنته �عد مماته، قال تعالى: ﴿ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آمَ 

ِ َوالرَّ  وُه ِإَلى �َّ ٍء َفُردُّ
ْ
ُسوَل َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُ�ْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشي ُسوِل ِإْن َوَأِط�ُعوا الرَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر ﴾ النساء:    .59ُ�ْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِ�ا�َّ

ما ، وٕانما هو أمر زائد علیهما، فال ��ون واالستحسان ل�س �تا�ا وال سنة وال ردا إلیه

  مقبوال.

: أنه لو جاز الح�م اجتهادا �غیر الكتاب أو السنة أو الق�اس علیهما لجاز ثالثا

 االستحسان �غیر ذلك وهذا �اطل.



قال اإلمام الشافعي::"وأن القول �غیر خبر وال ق�اس لغیر جائز �ما ذ�رت من 

ا الكتاب والسنة فیدالن على ذلك ألنه إذا أمر النبي �تاب هللا وسنة رسوله، ثم قال: أم

صلى هللا عل�ه وسلم �االجتهاد فاالجتهاد أبدا ال ��ون إال على طلب شيء وطلب 

الشيء ال ��ون إال بدالئل والدالئل هي الق�اس، ثم �قولون ولم یجعل هللا ألحد �عد 

لم �عد قبله وجهة الع رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أن �قول إال من جهة علم مضى

 الكتاب والسنة �اإلجماع واآلثار وما وصفت من الق�اس علیها".

وقال في األم:"ول�س یؤمر أحد أن �ح�م �ح� إال وقد علم الح� وال ��ون الح� معلوما 

إال عن هللا نصا أو داللة من هللا، فقد جعل هللا الح� في �تا�ه ثم في سنة نب�ه صلى 

 تنزل �أحد نازلة إال والكتاب یدل علیها نصا أو جملة". هللا عل�ه وسلم فل�س

: أنه لو جاز للمجتهد أن �قول �عقله استحسانا ف�ما ل�س ف�ه خبر لجاز لغیره من را�عا

العوام أن �قولوا �مثل ذلك، فقد تكون عقولهم أنضج من عقول �عض المجتهدین لكن 

 قله.ذلك ال �حوز �اتفاق، فال یجوز للمجتهد أن �ستحسن �ع

سن أستح«قال اإلمام الشافعي رضي هللا  عنه:"فهل  تجیز أن �قول الرجل 

ألحد، وٕانما �ان ألهل العلم أن  -وهللا أعلم–�غیر ق�اس، فقلت: ال یجوز هذا عند� 

�قولوا دون غیرهم ألن �قولوا في الخبر �ات�اعه، وف�ما ل�س ف�ه الخبر �الق�اس على 

از ألهل العقول من غیر أهل العلم أن �قولوا ف�ما الخبر، ولو جاز تعطیل الق�اس لج

ل�س ف�ه خبر �ما �حضرهم من االستحسان، ثم قال:  ولو قال �ال خبر الزم وال ق�اس 

 �ان أقرب من اإلثم من الذ� قال وهو غیر عالم و�ان القول لغیر أهل العلم جائزا".

اطل ا الح� من ال��أن االستحسان ال ضا�� له، ولم توجد مقای�س �قاس به خامسا:

�الق�اس، فلو جاز لكل حاكما و مفت أو مجتهد أن �ستحسن ف�ما ال نص ف�ه ألد� 

ذلك إلى وجود  أح�ام مختلفة في النازلة الواحدة على حسب استحسان �ل مفت، 

ف��ون في الشيء الواحد ضروب من الفتو� من غیر ترج�ح واحدة على األخر� إذ ال 



لترج�ح �ه ما دام األساس هو االستحسان وما ه�ذا تفهم میزان وال ضا�� �م�ن له ا

  ."الشرائع

أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم ما �ان �فتى �استحسانه وهو الذ� ال ینط�  سادسا:

عن الهو�، فقد سئل عن الرجل �قول المرأته أنت علي �ظهر أمي فلم �فت �استحسانه 

  بل انتظر الوحي حتى نزلت آ�ة الظهار.

حد أن �فتي بذوقه الفقهي، أو �استحسانه لكان سید المرسلین سیدنا ولو �ان أل

  محمد صلى هللا عل�ه وسلم.

 وقفة مع هذه األدلة:

األدلة التي ساقها "هؤالء"، �لها عند التمح�ص ال تعدو أن تكون من قبیل حمل 

النصوص على ظاهرها، �ما هو مذهب "ابن حزم" لكن الجمهور �حملونها على محمل 

 تتعارض مع قواعد الشر�عة وأصول األدلة. آخر ال

فلم �قل أحد: إن الح� في دین هللا تعالى مردود إلى استحسان المجتهد وعقله 

المجرد، وٕانما هو مردود إلى �تاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عل�ه وسلم ثم إلى 

ل التي لاجتهاد المجتهد ل�ق�س ما لم ینص عل�ه، على ما نص عل�ه، متى تحققت الع

بین األصول والفروع، وهذا هو ما أقر الرسول صلى هللا عل�ه وسلم عل�ه أصحا�ه �ما 

 في حدیث معاذ المشهور.

فإذا �ان اإلسالم قد شرع االجتهاد والرأ� في المسائل التي ال نص فیها فل�س  

 �٠ما  �قول المن�رون لالستحسان -ذلك قوال �الهو� والتشهي

على هذه األدلة �قوله إن نظرة واحدة في أدلة ابن  -زهرةوقد عل� الشیخ أبو 

 حزم نجدها تنبني على أصلین:

 أن النصوص القرآن�ة والنبو�ة قد انتهت ��ل األح�ام. أحدهما:



 أ�: واجبها ونفلها وم�روهها وم�احها.

  أن الق�اس ز�ادة على النصوص الكاملة �عمل اإلنسان ال �شرع األد�ان. ثانیهما

هذه األدلة یتضح أن النصوص قد أتت ��ل شيء ولم ت�قى شیئا من و�مناقشة 

غیر ب�ان �الع�ارة وحدها، أو �اإلشارة، بید أن الظاهر�ین �قصرون الب�ان على الع�ارة 

وحدها، وال یتجاوزونها، والجمهور یتوسعون في معنى الداللة ف�قولون: إن الداللة على 

ي تبینها مقاصد الشر�عة، هي جملة نصوصها األح�ام �ألفاظها و�الدالئل العامة الت

 نََّما اْلَخْمُر َواْلَمْ�ِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزالُم ِرْجٌس ِمنْ إ«وعامة أحوالها، فإذا قال الشارع: 

ْ�َطاِن َفاْجَتِنُبوهُ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ  . �ان ذلك نصا على الخمر �الع�ارة 90المائدة  » َعَمِل الشَّ

ل تشیر إلى أن �ل ما ف�ه ضرر غالب ��ون حراما، فحرمت لما فیها من وف�ه دالئ

َما ِإْثٌم َ�ْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْ�ِسِر ُقْل ِفیهِ  « ضرر غالب إذ �قول س�حانه وتعالى:

  .219ال�قرة  »َ�ِبیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس 

ین أن لعام و�ذلك یتبف�ل ما یتحق� ف�ه هذا المعنى ��ون حراما بهذا النص ا 

 ما �قوم �ه الق�اس �عتمد على النص وهو في حق�قته إعمال للنص �ما بینا.

وٕاذا �ان الق�اس إعماال للنص ف��ون من ب�ان الشر�عة، وٕاذن ینهدم األصل 

الثاني وهو منافاة الق�اس لكمال النصوص،  وقد قلنا: إن تعلیل النصوص هو أساس 

لى لنافین له، فنافوه نفوا التعلیل فقصروا النصوص عللخالف بین مثبتي الق�اس وا

الع�ارة، ومثبتوه أثبتوا التعلیل فاعتبروا الق�اس إعماال للنصوص، وفى الح� أن نفاة 

الق�اس قد أخطأوا إذ تر�وا تعلیل النصوص، فقد أداهم إهمالهم له إلى أن قرروا أح�اما 

ر لعدم نص عل�ه، و�ول الخنز�ر طاهتنفیها الشر�عة، فقد قرروا أن بول اآلدمي نجس لل

النص، وأن لعاب الكلب نجس و�وله طاهر، ولو اتجهوا إلى قلیل من الفهم لفقه النص 

  لما وقعوا في مناقضة البدیه�ات على ذلك النحو".

فابن حزم ومن سار على نهجه خالف جمهور المسلمین في عدم التوسع في 

اس ، بینما أخذ الجمهور �النصوص، و�الق�األدلة حیث وقفوا عند النصوص الواردة فق�



المبني أصوله على األدلة، لوجود علة بین األصل والفرع، و�روح الشر�عة اإلسالم�ة 

  .في رفع الحرج والمشقة وتحقی� ال�سر والتخفیف

  وهذا هو ما فعله السلف الصالح من الصحا�ة والتا�عین واألئمة المجتهدین.

ر الرأ� والق�اس، فهو نقل غیر صح�ح، و�حتاج أما ما نقل عن الش�عة من إن�ا

إل دلیل، بل األدلة الثابتة تنف�ه وت�طله فقد صح عن علي رضي هللا عنه أنه عمل 

�الق�اس في مسائل �ثیرة، تقدم �عض منها، عند الحدیث على موقف الصحا�ة من 

  ».الرأ�«

  و�ذلك فعل علي بن الحسین. وز�د بن علي، والهاد� والمنصور وغیرهم. 

  فقد نقل عنهم جم�عا أنهم استندوا إلى الق�اس في العدید من المسائل.

  أقسام االستحسان

�قسم الحنف�ة ومن سار على طر�قتهم االستحسان �اعت�ارات مختلفة ال داعي  

نه ن أقسامه �النس�ة إلى ما عدل علذ�رها في هذا المختصر، وسوف ن�تفي هنا بب�ا

 وما عدل إل�ه وهو بهذا االعت�ار ینقسم الى أر�عة أقسام:

 االستحسان �النص:

ومعناه العدول عن ح�م الق�اس في مسألة إلى ح�م مخالف له ثبت �الكتاب أو 

 السنة.

وقد عرفه البرد�سي �قوله: "االستحسان الثابت �النص هو االستحسان الذ� 

ل واقعة یرد فیها نص معین �عطي لهذه الواقعة ح�ما یخالف الح�م الكلي یتحق� في �

 الذ� یجب تطب�قه على هذه للواقعة �مقتضى الدلیل العام أو القاعدة المقررة".

قال اإلمام الغزالي: "وهذا مما ال ین�ر، وٕانما یرجع االستن�ار إلى اللف�، 

 بین سائر األدلة". وتخص�ص هذا النوع من الدلیل بتسمیته استحسانا من



 ومن أمثلة هذا النوع:

 أ. ب�ع السلم:

وهو: ب�ع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل. فهو ب�ع مخالف للب�ع المعهود. 

والذ� �شتر� ف�ه أن تكون العین المب�عة موجودة عند العقد، إال أنه جوز لنص آخر 

م ابن حزام: ن قال لح��أخرجه من الح�م العام الذ� بینه النبي صلى هللا عل�ه وسلم حی

لكن السلم ُجوز لل�سر والتسهیل، ولورود النص الدال على » "ال ت�ع ما ل�س عندك

جوازه، وهو ما رو� أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم قدم المدینة وهم �سفلون في الثمار 

 السنة والسنتین، فقال "من أسلف فل�سلف في �یل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

و�ذلك الق�اس �أبى جواز السلم �اعت�ار أن المعقود عل�ه «السرخسي: قال 

  معدوم عند العقد تر�ناه للرخصة الثابتة �قوله صلى هللا عل�ه وسلم:"ورّخص في السلم"

 المثال الثاني، السرقة:-ب

فإن الواجب فیها القمع مطلقا �عد توفر شروطها وأر�ان موج�ات الحد أو 

اِرقُ «عموم قوله تعالى: الجر�مة الموج�ة للحد ل اِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیدِ  َوالسَّ َیُهَما َجَزاء ِ�َما َوالسَّ

 .38المائدة  »َ�َسَ�ا َنَ�اًال ِمَّن ّ�ِ َوّ�ُ َعِز�ٌز َحِ��مٌ 

لكنه عدل عن القطع استحسانا في عام المجاعة �ما فعل عمر رضي هللا عنه  

ال یجتمع على السارق ضرران: ضرر الجوع وضرر القطع للسرقة وتخص�صا  حتى

 لهذا العام.

 طهارة سؤر س�اع الطیر: -ج

نسر وال مثل: الصقرومن أمثلة االستحسان: الح�م �طهارة سؤر س�اع الطیر 

  وأمثالهما.



لق�اس ا فإنه من المعلوم أن هذه الطیور تأكل المیتة وسائر النجاسات،  ف�ان

أن �ح�م بنجاسة سؤرها ق�اسا على سؤر األسد والنمر والبهائم التي تأكل النجس، وألن 

السؤر یت�ع اللحم الختالطه �اللعاب المتولد منه، لكن عدل عن هذا الق�اس وح�م 

 �طهارتها ، ق�اسا على سؤر اآلدمي، بجامع عدم مأكول�ة لحم �ل منهما.

ما اجتمع ف�ه الق�اس واالستحسان س�اع  قال صاحب "ت�سیر التحر�ر": مثال

الطیر أ� سؤرها �الصقر وال�از إذ الق�اس نجاسة سؤرها ق�اسا على نجاسة سؤر 

البهائم �األسد والنمر،  الشتراكهما في نجاسة اللحم لحرمته، والسؤر یت�ع اللحم 

هارة ط الختالطه �اللعاب المتولد منه، وهذا المعنى ظاهر غیر قو� األثر، واالستحسان

سؤرها وهو الق�اس الخفي على طهارة سؤر اآلدمي، بجامع عدم مأكول�ه لحم �ل منهما 

وٕان �ان في اآلدمي للكرامة وفي س�اع الطیر للنجاسة، ألن الحرمة ال للكرامة بل لعلة 

النجاسة لضعف أثر الق�اس المذ�ور. فإن المؤثر إنما هو مخالطة اللعاب النجس 

ئه، أ� انتفاء المؤثر المذ�ور في سؤر س�اع الطیر، تعلیل للماء في السؤر النتفا

لضعف أثر الق�اس، إذ تشرب س�ع الطیر �منقارها العفو الطاهر وألنه جاف ال رطو�ة 

وال  تأخذ الماء �ه ثم تبتلعه،-أ�ضأ–ف�ه وهو طاهر من المیتة فمن الحي أولى وهي 

�ان ي المخالطة المذ�ورة فینفصل شيء من لعابها في الماء فانتفت علة النجاسة وه

طاهرا �سؤر اآلدمي بجامع انتفاء علته ثم �قول: وأثر الق�اس الخفي أقو� من ذلك 

الق�اس الظاهر، لما عرفت من انتفاء موجب النجاسة. ثم إن �انت مضبوطة تغذ� 

�الطاهر فق� ال ��ره سؤرها، �ما رو� عن أبي حن�فة وأبي یوسف واستحسنه المتأخرون 

ه،  وٕان �انت مطلقة ��ره ألنها ال تتجامى المیتة، ف�انت �الدجاجة المخالة، وأفتوا �

وعن أبى یوسف أن ما �قع على الجیف سؤره نجس لعدم خلو منقاره عن النجاسة 

  عادة.

وأجیب �أنها تدلك منقارها �األرض �عد األكل فیزول ما عل�ه، ولعدم ت�قن 

 اسة.اء على الماء فثبتت الكراهة ال النجالنجاسة مع البلو� بها  فإنها تنقض في الهو 



  االستحسان �اإلجماع : -2

�اسا ق ومعناه: انعقاد اإلجماع الصر�ح أو الس�وتي على ح�م في مسألة یخالف

 أو قاعدة عامة.

 ومن أمثلته:

 االستصناع: -أ

وهو أن �طلب شخص من آخر أن �صنع له شیئا معینا نظیر مبلغ من المال 

فاألصل عدم جواز هذا العقد، ألن الشيء المطلوب صنعه معدوم وقت العقد وهو غیر 

جائز، لكن ذلك جائز استحسانا، لجر�ان عمل الناس على ذلك في �ل زمان وم�ان، 

ق�اس بدلیل اإلجماع فنحو من غیر إن�ار من أحد. قال السرخسي: "وأما ترك ال

االستصناع ف�ما ف�ه للناس تعامل،  فإن الق�اس �أبى جوازه، تر�نا الق�اس لإلجماع  

على التعامل �ه ف�ما بین الناس من لدن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم وٕالى یومنا 

هذا ألن، الق�اس ف�ه احتمال الخطأ والغل� ف�النص أو اإلجماع تتعین جهة الخطأ 

 ".ف�ه

ومن االستحسان ما ل�س �اإلجماع مثل االستصناع �عني «وفي �شف األسرار 

ف�ما ف�ه للناس تعامل مثل أن �أمر إنسانا أن �صنع له خفا مثال ��ذا و�بین صفته 

ومقداره وال یذ�ر له أجال و�سلم إل�ه الدراهم أوال �سلم، فإنه یجوز والق�اس �قتضي عدم 

حق�قة وهو معدوم وصفا في الذمة وال یجوز ب�ع شيء جوازه، ألنه ب�ع معدوم الحال 

 إال �عد تعیینه حق�قة، أ� ثبوته في الذمة �السلم.

فأما مع العدم من �ل وجه فال یتصوره عقل، لكنهم استحسنوا تر�ه �اإلجماع 

الثابت بتعامل األمة من غیر إن�ار ألنه �اإلجماع یتعین جهة الخطأ في الق�اس �ما 

ون واجب الترك، وقصروا األمر على ما ف�ه تعامل ألنه معدول �ه یتعین �النص ف��

 ت�ع ال«عن الق�اس. فإن قیل: اإلجماع وقع معارضا للنص وهو قوله عل�ه السالم، 



قلنا قد صار النص في ح� هذا الح�م مخصوصا �اإلجماع ف�قي » ما ل�س عندك

 اإلجماع. الق�اس النافي للجواز معارضا لإلجماع فسق� اعت�اره �معارضة

 االستحمام في الحمام:  -ب

وهو أن �ستحم إنسان في الحمام دون أن �قدر المدة التي �م�ثها وقدر الماء 

الذ� �ستهلكه ودون أن �قدر األجرة، فإن الق�اس �قتضى عدم جواز ذلك للجهالة 

الحاصلة من عدم تقدیر الماء واألجرة والمدة التي �م�ثها، ألن الناس یتفاوتون ف�ما 

�ستهلكون من الماء �ما یتفاوتون في المدة التي �م�ثونها وهذه �لها أمور تفسد العقد، 

 ومع هذا فإنه جائز استحسانا �اإلجماع،

لجر�ان العرف بذلك في �ل زمان وم�ان، ولم �حدث إن�ار من المجمعین في 

أ� عصر من العصور من عهد النبي صلى هللا عل�ه وسلم إلى یومنا هذا على دخول 

  الحمام بهذه الصفة ألن ف�ه دفعا للضرر والمشقة.

 اخت�ار الزوجة للطالق:-ج

ومن أمثلة االستحسان �اإلجماع: ما ذ�ره صاحب الهدا�ة ما إذا قال الرجل 

لزوجته اختار� أحد أمر�ن إما نفسك وٕاما أنا فقالت أختار نفسي ... فإنها تكون �ائنة 

س أنه ال �قع شيء من الطالق وٕان نواه بواحدة أ� بینونة صغر� استحسانا، والق�ا

الزوج، ألنه ال �ملك إ�قاع الطالق بهذا اللف� فال �ملك التفو�ض إلى غیره، إال أن 

الحنف�ة استحسنوه إلجماع الصحا�ة رضوان هللا علیهم فیها، وعملنا �الق�اس أو القاعدة 

 ال أحدهما.العامة في غیر الصورتین وفي هذا إعمال للدلیلین وهو أولى من إعم

 االستحسان �الضرورة: -3

وهو: أن توجد ضرورة أو مصلحة تحمل المجتهد على ترك الق�اس. سدا للحاجة 

 ودفعه للضرر.

 ومن أمثلة ذلك:



 طهارة البئر التي وقعت فیها نجاسة:-أ

فمن أمثلة االستحسان �الضرورة:  ما إذا وقعت نجاسة في بئر،  فإن القاعدة 

لبئر نجسة، ألن إخراج الماء منها ال یؤثر في طهارة ما �قي ف�ه العامة أن تكون هذه ا

من الماء،  �ما أن إخراج الماء �له ال �فید في طهارة ما ین�ع من أسفل البئر ألنه 

 ینجس �ما �الق�ه من النجاسة، وهي الجدران التي تنجست.

وهذا یؤد� إلى حرج شدید. و�وقع الناس في مشقة ال تحتمل، ومن هنا عدل 

 عن هذا األصل، وح�م �طهارته استحسانا.

ومن االستحسان ما ثبت �الضرورة وهو تطهیر الح�اض واآل�ار «قال البخار� 

واألواني، فإن الق�اس نفي طهارة هذه األش�اء �عد تنجسها، ألنه ال �م�ن صب الماء 

 رعلى الحوض أو البئر لیتطهر، و�ذا الماء الداخل في الحوض أو الذ� ین�ع من البئ

تنجس  أ�ضا �مالقاة النجس، والدلو تتنجس أ�ضأ �مالقاة الماء فال تزال تعود وهي 

نجسة، و�ذا اإلناء إذا لم ��ن في أسفله ثقب یخرج الماء منه إذا جر� من أعاله، ألن 

الماء النجس یجتمع في أسفله  فال �ح�م �طهارته، إال أنهم استحسنوا ترك العمل 

وجة إلى ذلك لعامة الناس  وللضرورة أثر في سقو� �موجب الق�اس للضرورة المح

 الخطاب"

وأما ترك الق�اس ألجل الضرورة فنحو الح�م �طهارة اآل�ار «وقال السرخسي: 

والح�اض �عد ما تنجست وللح�م �طهارة الثوب النجس إذا غسل في الماجانات فإن 

ضرورة المحوجة �ناه للالق�اس �أبى جوازه، ألن ما یرد عل�ه النجاسة یتنجس �مالقاته، تر 

إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع �النص وفي موضع الضرورة یتحق� معنى 

  الحرج لو أخذ ف�ه �الق�اس ف�ان مترو�ا �النص.

  عدم الفطر �ما �صعب االحتراز عنه:  -ب



ومن أمثلة االستحسان من أجل الضرورة، عدم الفطر �ما �صعب االحتراز 

عنه، مثل التراب. أو الدخان أو غ�ار الدقی�، فإن مثل هذه األش�اء لو دخلت في حل� 

الصائم ال �عد مفطرا،  لعسر االحتراز عنها، وهذا من قبیل االستحسان للضرورة، مع 

  ی�طل صومه.أن األصل أن �ل ما یدخل في جوف الصائم 

 النظر الى المرأة األجنب�ة للتداو� : -ج 

حرمة النظر الي المرأة األجنب�ة، لكن استثنى من ذلك،  -شرعا–فمن القواعد المقررة 

رأة عورة إن الم«النظر �قصد التداو� للضرورة وفي ذلك �قول الشیخ محمد أبو زهرة: 

. اضع للحاجة �رؤ�ة الطبیبمن قمة رأسها إلى قدمیها ثم أب�ح النظر إلى �عض المو 

وأن هذا معارض �ق�اسین: أحدهما ما قررته القواعد من �ون المرأة عورة ألن النظر 

 إلیها یؤد� إلى الفتنة.

ما عساه أن یؤد� إلى  مشقة في �عض األحوال �حال العالج   والوصف الثاني:

 فأعملت علة الت�سیر هنا في هذا الموضع.

 استحسان العرف والعادة -4

ومعناه العدول عن مقتضى الق�اس إلى ح�م آخر یخالفه لجر�ان العرف بذلك 

 قوال أو عمال. 

 ومن أمثلة ذلك:

فلو حلف أال یدخل بیتا، فدخل مسجدا، فإنه » األ�مان«فمن أمثلة العرف القولي  -أ

ي فِ  ال �حنث في هذا ال�مین مع أن هللا تعالى سمى المسجد بیتا في قوله تعالى: "

 36َأِذَن ّ�ُ َأن ُتْرَفَع َوُ�ْذَ�َر ِفیَها اْسُمُه" النور ُبُیوٍت 

إال أن عرف الناس جار على عدم إطالق لف� البیت على المسجد ومن هنا ال 

 �حنث الحالف بدخول المسجد.



ومثله: ما لو حلف أال �أكل لحما فأكل سم�ا، فإنه ال �حنث لجر�ان العرف 

َذا َوَما َ�ْسَتِو� اْلَ�ْحرَ «أن هللا تعالى �قول: العام على أن السمك ل�س بلحم، مع  اِن هَٰ

َذا ِمْلٌح ُأَجاٌج ۖ َوِمْن ُ�ٍلّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِر��ا    .12فاطر»َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُ�ُه َوهَٰ

فقد سمى القرآن الكر�م السمك �أنه لحم طر�، و�مقتضى هذا �ان البد وأن �حنث 

هذا الدلیل، وقیل �عدم الحنث استحسانا لجر�ان العرف على أن الحالف، ولكن ترك 

  السمك ال �سمى لحما.

 ومن أمثلة العرف العملي:  -ب

استئجار المرضعة �طعامها و�سوتها: فإن استئجار المرضعة �أجرة معلومة جائز   -1

یها لشرعا، ولكن استئجارها ��سوتها وطعامها فهذه أجرة مجهولة، والقاعدة التي ینبني ع

الح�م أن المجهول ال �صح أن ��ون أجرة، ولكن أ�ا حن�فة جّوز ذلك استحسانا، ووجه 

االستحسان: أن العادة جار�ة �التوسع على المراضع شفقة على األوالد، ولذا فإن 

 الجهالة تكون معدومة لتعارف الناس على ذلك.

ه ال علیها األح�ام أنوقف المنقول استقالال عن العقار، فإن القاعدة التي تبنى   -2

یجوز أن یوقف المنقول استقالال عن العقار،  إذا شر� الواقف أن ��ون مؤ�دا، والمنقول 

ال �ص�ح وقفه مستقال، ألنه قابل للهالك ولكن اإلمام محمد بن الحسن أجاز وقف ما 

  جر� �ه العرف منها �الكتب ونحوها استحسانا على خالف الق�اس.

 ء لفظي أومعنو� هل الخالف بین العلما

�عد هذه الجوالت في معنى االستحسان واستعماالته المختلفة. وآراء، العلماء 

حول حج�ة االستحسان، �مصدر من مصادر التشر�ع، أو عدم حجیته، لم یب� إال أن 

في حج�ة -نخرج من هذا �له بإجا�ة واضحة وصر�حة، هل الخالف بین العلماء

ظي، ال یترتب عل�ه أ� أثر، أو أنه خالف معنو� االستحسان أو عدم حجیته خالف لف

 ٠تترتب عل�ه �عض اآلئار؟ 



 لإلجا�ة على هذا التساؤل نقول :

إنه من خالل األدلة التي ساقها الفر�قان، المثبتون لحجیته والمن�رون لها، ومن 

واقع األمثلة الفقه�ة المخرجة على االستحسان، نستط�ع أن نرجح أن الخالف بین 

في حج�ة االستحسان أو عدم حجیته لفظي، ناشئ من اختالف وجهة نظر العلماء 

 �ل منهما وأنهما في النها�ة یلتق�ان عند هدف واحد...

فاإلمام الشافعي، الذ� حمل لواء إن�ار االستحسان، إنما فعل ذلك تورعا من 

فة �الفتو� �التلذذ والتشهي وات�اع الهو� من غیر نص أو دلیل، وال �عیب على أبى حن

استحسانه، مادام ذلك االستحسان مستندا إلى النص أو اإلجماع، أو الضرورة، أو 

 العرف �ما تقدم.

واإلمام الشافعي وٕان �ان �حصر األدلة في النص واإلجماع والق�اس، فإنه 

 یدخل المصالح الكل�ة في �اب الق�اس، و�سم�ه �عض أت�اعه: ق�اس المعنى.

الح�م أو ذاك استحسانا، أو مستندا إلى فالنزاع إنما هو في تسم�ة هذا 

 االستحسان ال في نتیجة ذلك، فإن الكل متف� علیها.

قال األمد�: والخالف ل�س في إطالق لف� االستحسان جوازا وامتناعا، لوروده 

  في الكتاب والسنة وٕاطالق أهل اللغة.

 . 18الزمر » الَِّذیَن َ�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّ�ُعوَن َأْحَسَنُه ۚ«أما الكتاب فقوله تعالى: 

 .145األعراف  » َوْأُمْر َقْوَمَك َ�ْأُخُذوا ِ�َأْحَسِنَها« وقوله تعالى:

 . »ما رآه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن«وأما السنة فقوله عل�ه السالم: 

حسان دخول الحمام من غیر تقدیر وأما اإلطالق: فما نقل عن األئمة من است

عوض الماء المستعمل. وال تقدیر مدة الس�ون فیها، وتقدیر أجرته، واستحسان شرب 

الماء من أید� السقائین من غیر تقدیر في الماء وعوضه، وقد نقل عن الشافعي أنه 



قال: استحسن في المتعة أن تكون ثالثین درهما. واستحسن ثبوت الشفعة للشف�ع إلى 

 ثة أ�ام وأستحسن ترك شيء للكاتب من نجوم الكتا�ة.ثال

وقال في السارق إذا أخرج یده ال�سر� بدل ال�منى. فقطعت: الق�اس أن تقطع 

 �مناه، واالستحسان أن ال تقطع.

فلم یب� الخالف إال في معنى االستحسان وحق�قته، وال شك أن االستحسان قد    

من الصور والمعاني. وٕان �ان مستق�حا عند �طل� على ما �صل إل�ه اإلنسان و�هواه 

غیره، وهو في اللغة استفعال من الحسن. ول�س ذلك هو محل الخالف، التفاق األمة 

قبل ظهور المخالفین على امتناع ح�م المجتهد في شرع هللا تعالى �شهواته وهواه، من 

ف�ما  لخالفغیر دلیل شرعي وأنه ال فرق في ذلك بین المجتهد والعامي، وٕانما محل ا

 ».وراء ذلك

وقال سعد التفتازاني :"الح� أنه ال یوجد في االستحسان ما �صلح محال للنزاع 

إذ ل�س النزاع في التسم�ة، مع أنه قد �طل� لغة على ما یهواه اإلنسان و�میل إل�ه. وٕان 

�ان مستق�حا عند الغیر و�ثر استعماله في مقابلة الق�اس على اإلطالق، �ان إن�ار 

ل �ه عند الجهل �معناه مستحسنا، حتى یتبین المراد منه، إذ ال وجه لقول العمل العم

 �ما ال �عرف معناه".

 و�قول ابن عبد الش�ور:

والح� أنه ال یتحق� استحسان مختلف ف�ه، فإن أر�د ما �عده العقل حسنا فلم «

صلح � �قل بثبوته أحد، وٕان أر�د ما أردناه نحن فهو حجة عند الكل،  فل�س هو أمر

 ».للنزاع. و�الجملة ل�س االستحسان عندنا إال دل�ال معارضا للق�اس

وقد رد البخار� على من ین�ر إطالق اسم االستحسان على األح�ام التي ثبتت 

 �ه فقال:



و�یف �صح الطعن �استعمال هذا اللف� وهو منقول عن سائر المجتهدین فإن «

ن � �ثیرا في المسائل. وذ�ر مالك بابن مسعود رضي هللا عنه �ان �ستعمل هذا اللف

أنس رحمه هللا لف� االستحسان في �تا�ه في مواضع. وقال الشافعي رحمه هللا في 

المتعة: أستحسن أن تكون ثالثین درهما، وقال في �اب الشفعة: أستحسن أن یثبت 

للشف�ع الشفعة إلى ثالثة أ�ام، وقال في الم�اتب: أستحسن ترك شيء للم�اتب من 

الكتا�ة. وذ�ر محي السنة في التهذیب وضع المصحف في حجر الحالف عند نجوم 

عض �ت�ه: في �-رحمه هللا -وقد قال الشافعي-التحلیف استحسنه الشافعي تغل�ظا

أستحسن �ذا. ول�س بین اللفظین فرق بل االستحسان أفصحهما، ألنه أوف� لكالم «

ُ�م ِمّن ِ�ُعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل ِإَل�ْ َواتَّ  صاحب الشرع الذ� هو أفصح الكالم، قال تعالى:"

�ُِّ�م "،وقال  ْر ِعَ�اِد « رَّ  الَِّذیَن َ�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّ�ُعوَن َأْحَسَنُه"، وقال: " َوْأُمْر 17َفَ�شِّ

ا فهو عند ما رآه المسلمون حسن«َقْوَمَك َ�ْأُخُذوا ِ�َأْحَسِنَها "، وقال عل�ه الصالة والسالم: 

 ٠» حسنهللا

 ولف� االستحسان أقو� في الداللة على المقصود من االستح�اب.

إذ المراد �االستحسان ب�ان حسن ما دل عل�ه ذلك الدلیل وهذا اللف� یدل عل�ه 

بوضعه إذ االستحسان وجدان الشيء وعده حسنا أما االستح�اب فیدل بوضعه على 

الحسن الذ� هو المقصود  میل الط�ع إلى الشيء والمح�ة له، وذلك ال یدل على

 المحالة.

فإن الط�ع قد �میل إلى ما هو قب�ح في الشرع والعقل �الزنى وشرب الخمر، 

ْنَ�ا َ�ْسَتِحبُّوَن ا«أال تر� أنه استعمل اللف� في مقام الذم �ما في قوله تعالى:  ْلَحَ�اَة الدُّ

ِلَك ِ�َأنَُّهُم اْسَتَحبُّوا « ، وقوله:»َعَلى اْآلِخَرِة  ْنَ�ا َعَلى اْآلخِ  ذَٰ فعرفنا أن  » َرةِ اْلَحَ�اَة الدُّ

 االستحسان أفصح وأقو� من  االستح�اب.

وقال الشو�اني: نقال عن السمعاني: "إن �ان االستحسان هو القول �ما 

�ستحسنه اإلنسان و�شته�ه من غیر دلیل فهو �اطل وال أحد �قول �ه، وٕان �ان تفسیر 



ى دلیل أقو� منه فهذا مما ال ین�ره أحد" ثم قال االستحسان �العدول عن دلیل إل

سان فعرفت �مجموع ما ذ�رنا أن ذ�ر االستح -في نها�ة �حثه لالستحسان  -الشو�اني 

في �حث مستقل ال فائدة ف�ه أصال، ألنه إن �ان راجعا إلى األدلة المتقدمة فهو تكرار، 

عة قول على هذه الشر�وٕان �ان خارجا عنها فل�س من الشرع في شيء، بل هو من الت

 �ما لم ��ن تارة و�ما �ضادها أخر�.

إال أن السرخسي یرد هذا االتجاه ف�قول: وٕانما سموا ذلك استحسانا للتمیز بین 

هذا النوع من الدلیل و�ین الظاهر الذ� تسب� إله األوهام قبل التأمل على معنى أنه 

هل له، وهو نظیر ع�ارات أ �ما یدل �الح�م عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دلی

الصناعات في التمییز بین الطرق لمعرفة المراد. فإن أهل النحو �قولون، هذا نصب 

على التفسیر وهذا نصب على المصدر. وهذا نصب على الظرف وهذا نصب على 

التعجب، وما وضعوا هذه الع�ارات إال للتمییز بین األدوات الناص�ة، وأهل العروض 

ل�حر المدید، ف�ذلك استعمل علماؤنا ع�ارة الق�اس واالستحسان �قولون، هذا من ا

للتمییز بین الدلیلین المتعارضین وتخص�ص أحدهما �االستحسان لكون العمل �ه 

مستحسنا، و�ونه مائال عن سنن الق�اس الظاهر، ف�ون هذا اإلسم مستعارا لوجود معنى 

ى ت على الع�ادة المشتملة علاإلسم ف�ه �منزلة الصالة، فإنها إسم للدعاء، ثم أطلق

 األر�ان من األفعال واألقوال لما فیها من الدعاء عادة.

ها وأن هذه األدلة �ل» و�قول الشیخ أبو زهرة، �عد أن ذ�ر أدلة اإلمام الشافعي:

ال ترد على االستحسان الحنفي إال ف�ما یتعل� �استحسان العرف واعت�ار العرف أصال 

الف بین الشافع�ة واألحناف، وما عدا استحسان العرف من أصول االستن�ا� موضع خ

فإن �ل أنواع االستحسان الحنفي ال یرُد عل�ه اعتراض من اعتراضات الشافعي، ألنه 

مبني على األصول التي ال �سع الشافعي أن یخالفها إذ هو في إحد� صوره ضرب 

رة. من ضروب الق�اس وفى األخر� اعتماد على النص أو اإلجماع أو الضرو 



والضرورات تب�ح للمحظورات بإجماع العلماء وهي موضع اعت�ار و�ها یخالف النص 

 فأولى أن یخالف بها الق�اس.

و�النس�ة لالستحسان المالكي نقرر أن هذه األدلة واردة عل�ه �النس�ة الستحسان 

المصلحة، ألنها هي التي یرد علیها تلك األدلة على نظر في أن المصلحة التي اعتبرها 

  مالك مخالفة لألصول أو غیر مخالفة.

وفي الح� أن االستحسان في نظر الشافعي �شمل المصلحة المرسلة. إذا لم 

 ��ن دلیل سواها، �ما �شمل المصلحة في حال معارضتها لألق�سة.

من هذا �له نأخذ أن الخالف بین العلماء في االستحسان إنما هو خالف لفظي 

رزا عن هو� المجتهد إنما غایته ترك ما یر�ب إلى ال جوهر�، وأن من لم �قل �ه تح

  ما ال یر�ب، وهو مواف� لمن قال �ه في �ل األمور المبن�ة على الدلیل والراجعة إل�ه.

 خالصة:

أن االستحسان مسلك من مسالك الرأ� واالجتهاد ونوع من أنواع االستدالل على  أوال:

ثبوت األح�ام الشرع�ة. وهو بهذا المفهوم �ان موجودا ومط�قا في عصر النبي صلى 

 هللا عل�ه وسلم. وعصر الصحا�ة والتا�عین واألئمة المجتهدین .

إلسالم�ة، تخفیف في الشر�عة اأن االستحسان �مثل جان�ا من جوانب الت�سیر وال ثان�ا:

وهذا ما یؤخذ مع �عض التعر�فات التي ذ�رها السرخسي لالستحسان حیث قال: 

 "االستحسان األخذ �السماحة. وانتقاء ما ف�ه الراحة"

وما ال شك ف�ه أن الشر�عة اإلسالم�ة إنما تهدف إل الت�سیر على الناس ودفع 

 المشقة عنهم.

یِن ِمْن َحَرجٍ َوَما جَ «  قال هللا تعالى: –وقال »  78الحج «» َعَل َعَلْ�ُ�ْم ِفي الِدّ

 .185ُیِر�ُد �َُّ ِ�ُ�ُم الُ�ْسَر َوَال ُیِر�ُد ِ�ُ�ُم الُعْسَر " ال�قرة  : "-جل شأنه



وفي حدیث جابر رضي هللا عنه الذ� رواه ال�ماني أن النبي صلى هللا عل�ه 

 سنتي فل�س مني". �عثت �الحن�ف�ة السمحة ومن خالف«وسلم قال: 

ما أنه ما خیر بین أمر�ن إال اختار أ�سره«و�ان من سنته صلى هللا عل�ه وسلم 

 ».ما لم ��ن إثما

أن االستحسان �حق� جان�ا �بیرا من جوانب المرونة والسعة في الشر�عة  ثالثا:

اإلسالم�ة. و�خاصة في االستحسان المبني على الضرورة والعرف. فإن أعراف الناس 

ف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن آخر وفي مسایرة الشر�عة ألعراف الناس تختل

التي ال تخالف أصال من أصول التشر�ع اإلسالمي، أو تجلب مفسدة من المفاسد، ما 

یجعل هذه الشر�عة صالحة للتطبی� في �ل زمان وم�ان ومحققة لمصالح الناس في 

  الدن�ا واآلخرة.

 قال اإلمام ابن عابدین:

المسائل الفقه�ة إما أن تكون ثابتة �صر�ح النص، وهي الفصل األول، وٕاما  إن

أن تكون ثابتة �ضرب اجتهاد� ورأ�، و�ثیر منها یبن�ه المجتهد على ما �ان في 

عرف زمانه، �حیث لو �ان في زمان العرف الحادث لقال بخالف ما قاله أوال، ولهذا 

عادات الناس. ف�ثیر من األح�ام تختلف  قالوا في شر� االجتهاد: أنه البد من معرفة

�اختالف الزمان �حیث لو �قي الح�م على ما �ان عل�ه أوال للزم منه المشقة والضرر 

�الناس، وخالف قواعد الشر�عة المبن�ة على التخفیف والت�سیر. ولهذا نر� مشایخ 

منهم ز المذهب خالفوا من س�قوهم في مواضع �ثیرة بناها السا�قون على ما �ان في 

 لعلمهم أنهم لو �انوا في زمانهم لقالوا مثل ما قال اآلخرون، أخذا من قواعد المذهب.

وهذا یدل على أن الشر�عة اإلسالم�ة صالحة لكل زمان وم�ان، وأنها تتسع 

 لكل ما یجد للناس من مصالح، وما �طرأ على ح�اتهم من تغییرات ومال�سات.



على أنه ین�غي أن ��ون معلوما أن الشر�عة اإلسالم�ة ال تنزل على تصرفات 

الناس. وتغیر أحوالهم، �مال قد یتوهمه ال�عض بل تصحح تصرفاتهم وف� منهج هللا 

 تعالى، وتض�طها �ما �حق� المصلحة للجم�ع دون حرج أو مشقة.

ن إن المتمس�یأن الخالف بین العلل في حج�ة االستحسان خالف لفظي، ف را�عا:

�االستحسان ال �قولون �ه �مجرد الهو� والتشهي وٕانما بنوه على قواعد وأصول ال 

 یخالف فیها النافون لالستحسان، وٕان �انوا یخالفون في تسمیتها بهذا االسم.

فإذا �ان اإلمام الشافعي قد شدد الن�یر على االستحسان والقائلین �ه، فإن ذلك 

 �التلذذ والتشهي وات�اع الهو� من غیر نص أو دلیل.من �اب الورع عن الفتو�. 

وهو في الوقت نفسه ال �عیب عل أبي حن�فة استحسانه مادام ذلك االستحسان 

 مستند إلى النص أو اإلجماع، أو الضرورة أو الق�اس األقو�، أو العرف.

والشافعي وٕان �ان �حصر األدلة في النص واإلجماع والق�اس فإنه یدخل 

 كل�ة في �اب الق�اس.المصالح ال

فإذا �ان االستحسان مبن�ا على قواعد شرع�ة، وأصول سل�مة، �ان حجة شرع�ة، 

  �اعت�اره مسلكا من مسالك االجتهاد ومحققا لروح الشر�عة وأهدافها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سد الذرائع
  

  

  عناصر الدرس:

  

  لغة واصطالحا سد الذرائعتعریف :  

  في سد الذرائع العلماء اتجاه 
 

o :شيء، سواء أكان مشروعا أم محظوراأنها وسیلة وطر�قة إلى ال االتجاه األول 

o :أنها وسیلة إلى أمر محظور االتجاه الثاني 

o اتجاه ثالث سلكه ابن ت�م�ة أراد �ه أن یجمع بین االتجاهین السا�قین 

 

 رائعذموقف العلماء من سد ال 

 



  سد الذر�عة

  

 معرفةو"الذر�عة" وال �م�ن  مر�ب إضافي من �لمتین: "سد" " الذر�عة"سد 

 .تعر�ف �ل منهما على حدة و هذا المر�ب اإلضافي إال �معرفة أجزائه، 

 : معنى السد

: أن السد یدل على  ردم الشيء ومالءمته ومن ةغجاء في معجم مقای�س الل

 سددت الثلمة سدا، و�ل حاجز ین الشیئین فهو سد... ذلك

 .دادسأ� الجبل، والجمع  ،وفي مختار الصحاح: السد هو الحاجز بین الشیئین

ْینِ  « تعالى: –وفي القرآن الكر�م �قول هللا  دَّ َوَجَد ِمْن  َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْیَن السَّ

 .93الكهف  »ُدوِنِهَما َقْوًما ال َ�َ�اُدوَن َ�ْفَقُهوَن َقْوال

ردم ذو ف ،شیئیین، وهما هنا ج�الن سد ما بینهماوالسد: الحاجز بین ال:"قال الطبر� 

 القرنین حاجزا بین �أجوج ومأجوج من ورائهم ل�قطع مادة غوائلهم وشرهم عنهم".

 

  معنى الذر�عة: 

 الذر�عة في اللغة:

 تطل� الذر�عة في اللغة على عدة معان :

  : الوسیلة التي  یتوصل بها إلى الشيء.األول

وسیلة بالذر�عة: الوسیلة، وقد تذرع فالن بذر�عة أ�: توسل :"قال ابن منظور

 ".والجمع الذرائع

تسبب بها أأ� سببي ووصلتي التي ! فالن ذر�عتي إل�ك :�قال. السبب المعنى الثاني:

 .إل�ك

عن  ه�صید ل�ظفر الدر�ئة، وهي الناقة التي �ستتر بها رامي الصید :المعنى الثالث



جنبها  لىإ. الص�اد فإذا ألفها سار. الوحش حتى �ألفها قرب، ذلك أن الناقة تسرع مع

 .لبلوغ المقصود مستترا بها حتى یرمي الصید، ف�انت هذه الناقة سب�ا ووسیلة

إلى تعلم  الحلقة التي یتعلم علیها الرامي الرمي، ألنها سبب ووسیلة المعنى الرا�ع:

 الرمي.

 

 الذر�عة في االصطالح: 

 

�لمة  الذر�عة منشؤها إث�ات«لعلماء األصول اتجاهات مختلفة حول تعر�ف 

 رأ� أن الذر�عة تكون في األمر العلماء من فمن. "سد" في التعر�ف أو إسقاطها

رأ� أنها ال تكون  هم منومن٠»سد«المشروع �ما تكون في األمر المحظور أسق� �لمة 

 إال ف�ما هو محظور أثبتها.

 

 :على النحو التالي في ثالث اتجاهاتو�م�ن حصر هذه 

. أنها وسیلة وطر�قة إلى الشيء، سواء أكان مشروعا أم محظورا االتجاه األول:

  وعلى ذلك القرافي وشیخ اإلسالم ابن ت�م�ة وابن الق�م.

 الوسیلة إلى الشيء" قال القرافي:"هي

ح، فإن اوقال : "اعلم أن الذر�عة �ما �حب سدها �حب فتحها، وتكره وتندب وت�

الذر�عة هي الوسیلة، ف�ما أن وسیلة المحرم محرمة، فوسیلة الواجب واج�ة، �السعي 

 "للجمعة والحج

 .و�مثل ذلك عرفها اإلمام ابن الق�م

 وعلى هذا االتجاه فإنها تكون في األوامر والنواهي ولذلك صور أر�ع:

 والتزوج، أمر آخر مثل السعي لصالة الجمعة إلىأمر یتوسل �ه  :الصورة األولى

 لإلحصان.

أمر یتوسل �ه إلى نهي، مثل الب�ع، فإنه قد یتوسل �ه إلى محرم، �ما  الصورة الثان�ة:

 .في ب�ع العینة



 .نهي یتوسل �ه إلى منهي مثل النم�مة یتوسل بها إلى القتل الثالثة:الصورة 

ث�ات إیتوسل بها إلى  ،ثل شهادة الزوریتوسل �ه إلى أمر، م. نهي الصورة الرا�عة:

 .�عض الحقوق 

 

 أنها وسیلة إلى أمر محظور. االتجاه الثاني:

 .وعلى ذلك سار الشاطبي، وابن رشد، والقرطبي، وابن النجار وغیرهم

 .»فسدةمالتوسل �ما هو مصلحة إلى .. حق�قة الذرائع«فعرفها الشاطبي �قوله: 

إلى  ها و�توصل ب. اإل�احةهي األش�اء التي ظاهرها «وعرفها ابن رشد �قوله: 

 .»فعل المحظور

 لوقوعاع�ارة عن أمر غیر ممنوع لنفسه یخاف من ارتكا�ه  هي: وقال القرطبي

 .»ممنوعفي 

 .»ما �ان ظاهره م�احا و�توصل �ه إلى محرم«  :وعرفها ابن النجار �أنها

 

و�ستفاد من هذه التعر�فات أن أصحاب هذا االتجاه قصروا الذر�عة على ما هو ممنوع، 

 ول.�تب األصوهو الشهور في » سد الذرائع«ومن هنا فسروها �المعنى اإلضافي 

 

قین، أراد �ه أن یجمع بین االتجاهین السا� سلكه شیخ اإلسالم ابن ت�م�ة :تجاه ثالثاال 

�ما -أو في سدها-�ما في االتجاه األول -وأن ذلك مجرد اصطالح في إطالق الذرائع

 .-الثاني االتجاهفي 

 .»الشيءوطر�قة إلى  وسیلةلذر�عة ما �ان ا«ولذلك عرفها �قوله: 

 

لكنها  « ه:، إال أنه عقب على ذلك �قولاألول وهذا یتماشى مع أصحاب االتجاه

 »صارت في عرف الفقهاء ع�ارة عما أفضت إلى عمل محرم

 

ف�أنه یر�د أن �قول: إن اإلطالق في االتجاه األول یجب أن �حمل على أنه 

 .مراد �ه السد ال الفتح



 

أن  إن ما قاله القرني من«ولذلك عقب ابن  الشا� على ما قاله القرافي �قوله: 

ي ذلك مبنغیر صح�ح، فإن . ن وجوب أو غیرهح�م الرسائل ح�م ما أفضت إل�ه م

   »أن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واج�ه«على قاعدة؛ 

و�بدو أن الخالف هنا خالف لفظي، �ما قال اإلمام ابن ت�م�ة، وما قاله ابن 

ال یتم ا أن م«الشا� تعقی�ا على القرافي من أن وسیلة األمر للمشروع معلومة القاعدة 

طرق االستدالل  ال تمنع  أن ��ون ذلك ثابتا �طر�� أخر� من »فهو واج�االواجب إال �ه 

 .التي معنا، فالخطب �سیر

 

فمن المتف� عل�ه أن وسیلة للمحرم محرمة، ووسیلة الواجب واج�ة، لكن هذا 

  .»أن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب«مبني على قاعدة 

الفاحشة،  إلىألنها تؤد� . األجنب�ة حرام إلى عورةالفاحشة حرام، والنظر 

والجمعة فرض، فالسعي لها فرض، وترك الب�ع ألجل السعي فرض أ�ضا. والحج فرض 

�لف الع�اد  والسعي إلى البیت الحرام وسائر مناسك الحج فرض ألجله، ألن الشارع إذا

أمرا، ف�ل ما یتعین وسیلة له مطلوب �طل�ه، وٕاذا نهى الناس عن أمره ف�ل ما یؤد� 

 وقد ثبت هذا �االستقراء للتكل�فات الشرع�ة طل�ا ومنعا. لوقوع ف�ه حرام أ�ضا.إلى ا

فقد وجدنا الشارع ینهى عن الشيء، و�نهى عن �ل ما یوصل إل�ه، و�أمر 

ت�اغض ونهى عن ال. فقد أمر �المح�ة بین الناس، و�أمر ��ل ما یوصل إل�ه. �الشيء

یخطب الرجل على خط�ة أخ�ه، وأن فنهى أن ، ونهى عن �ل ما یؤد� إلیها. والفرقة

 .�سوم على سوم أخ�ه، أو یبتاع على ب�عه

 �َُّ َعْنُه ، َقالَ َأِبي ُهَرْ�َرَة َعْن 
َ
 َیِب�َع نْ َنَهى َرُسوُل �َِّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم أَ  :« َرِضي

َ�ِة َحاِضٌر ِلَ�اٍد ، َوَال َتَناَجُشوا ، َوَال َیِب�ُع الرَُّجُل َعَلى َبْ�ِع َأِخ�ِه ، َوَال َیْخُطُب َعَلى ِخطْ 

 .»َأِخ�ِه ، َوَال َتْسَأُل الَمْرأَُة َطَالَق ُأْخِتَها ِلَتْكَفَأ َما ِفي ِإَناِئَها

 .»الُمسلمِ �ُسِم الُمسِلُم على سوم  ال«وفي روا�ة مسلم: 

 .وما ذاك إال ألنه ذر�عة إلى الت�اغض المنهي عنه

  



 رائعذموقف العلماء من سد ال

 

 :تحر�ر محل الخالف

ال خالف بین العلماء في أن ما یؤد� إل إیذاء المسلمین و�لح� بهم ضررا 

ممنوع، �حفر البئر في الطر�� العامة، أو إلقاء السم في طعامهم وما أش�ه ذلك مما 

 المسلمین.یؤذ� 

�ما أنه ال خالف بینهم في أن �ل ما �حق� مصلحة غال�ة لألمة ��ون م�احا، 

ا أصالة، وٕانمصنع الخمر، ولكن غرسه ل�س لذلك  إلىفإنه یؤد� . �خرس العنب

 -جل وعال- المقصد األصلي من غرسه إنما هو االنتفاع الم�اح، ولذلك �قول الح�

فالعبرة هنا » 67النحل »َواْألَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَ�ًرا َوِرْزًقا َحَسًناِمن َثَمَراِت النَِّخیِل «

 للغالب ال للنادر.

  

 :وقد أوضح اإلمام القرافي محل الوفاق ومحل الخالف فقال

 ...الذرائع ثالثة أقسام: «

ذا إ ،، �حفر اآل�ار في طرق المسلمینقسم أجمعت األمة على سده ومنعه  -1

فیها أو ظن ذلك، وٕالقاء السم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم  علم وقوعهم

 �أكلونها فیهلكون.

 .حینئذ-و�المنع من سب األصنام إذا علم أنهم �سبون هللا تعالى

الخمر �المنع من زراعة العنب خش�ة . وقسم أجمعت األمة على عدم سده  -2

 .فإنه لم �قل �ه أحد والمجاورة في البیوت خش�ة الزنا

  

تسییر البواخر في ال�حر فإن ف�ه منافع �ثیرة، وقد �فضي ذلك إلى الغرق،  ومثل

 فال �منع، و�ذلك �ل فعل ف�ه منفعة راجحة وٕان �ان یترتب عل�ه، ولكنه ل�س �الكثیر

 في �عض الحاالت ضرر.

 



؟ �بیوع اآلجال عندنا، �من �اع سلعة وقسم اختلف ف�ه العلماء هل �سد أم ال - 3

ده فمالك �قول: إنه أخرج من ی. شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر �عشرة دراهم إلى

خمسة اآلن وأخذ عشرة آخر الشهر، فهذه وسیلة لسلف خمسة �عشرة إلى أجل، توسال 

 .بإظهار صورة الب�ع لذلك

 والشافعي �قول: ینظر إلى صورة الب�ع و�حمل األمر على ظاهره فیجوز ذلك.
 

فیها  وخالفه، اختص بها مالك، إلى ألف مسألةإنها تصل  :وهذه البیوع �قال

  .الشافعي
 

من  بل قال بها هو أكثر –رحمه هللا -فل�س سد الذرائع خاصا �مالك «ثم قال:

 .»غیرهم وأصل سدها مجمع عل�ه
 

مالك إلى المنع من الذرائع،  ذهب «اني: و�ذلك �ظهر عدم صحة ما قاله الشو�

 فإن ذلك ل�س بإطالق، وٕانما هو في �عض .»وقال أبو حن�فة والشافعي ال یجوز منعها

 الجزئ�ات.

 

نفسه عن ابن الرفعة حیث قال:  -ما نقله الشو�اني -أ�ضا –و�دل على ذلك 

 :الذر�عة ثالثة أقسام .» قال ابن الرفعة «
  

ة �عني: الشافع�–الحرام فهو حرام عندنا وعندهم : ما �قطع بتوصیله إلى أحدها

 .-والمالك�ة
 

ّد االحت�ا� سف�ان من . : ما �قطع �أنه ال یوصل، ولكن اختل� �ما یوصلالثاني

ال�اب، وٕالحاق الصورة النادرة التي قطع �أنها ال توصل إلى الحرام �الغالب منها 

 .وهذا غلو في ا لقول �سد الذرائع. الموصل إل�ه
 

قال: . فاوتهاتوف�ه مراتب و�ختلف الترج�ح عندهم �سبب . ما �حتمل و�حتمل :الثوالث

 ".عل�هنخالفهم فیها إال القسم األول النض�اطه وق�ام الدلیل  ونحن«



 آراء العلماء وأدلتهم في سد الذرائع:

 

 ألئمةاآراء  نأتي اآلن على تفصیل ، األئمة في سد الذر�عة �عد أن بینا محل خالف

 المختلف ف�ه وهي �اآلتي:  وأدلتهم في القسم

 

إلى اعت�ار سد   -رحمهما هللا -ذهب اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل  -1

 .الذرائع أصال من أصول الفقه

 

ي فاعت�ار الذرائع  إلى  -رحمهما هللا -وذهب اإلمامان أبو حن�فة والشافعي   -2

 .الش�عةومثلهما  �٠عض الحاالت وٕان�ارها في حاالت أخر� 

 

 جر�ا علىقد أن�روا العمل �الذرائع  -عموما-أما ابن حزم وأهل الظاهر جلهم  -3

 .مذهبهم من األخذ �ظواهر النصوص

 

 ثنین:مذهبین اعلى  -في الجملة -و�النظر في هذه المذاهب الثالثة فإنها تنتظم 

 

ألئمة هم اومن، �مثله جمهور العلماء وهذا-الجملة في-اعت�ار الذرائع  المذهب األول:

نف�ة أما الح. الذر�عةإال أن المالك�ة والحنابلة توسعوا في األخذ �مبدأ سد . األر�عة

 ل�عض اآلخر.ورفضوه في اوالشافع�ة فقد ض�قوا األخذ �ه، فأخذوا �ه في �عض الصور 

 

عدم اعت�ار الذرائع �الكل�ة، وهذا �مثل اتجاه أهل الظاهر �ما هو  المذهب الثاني:

 .معروف

 

صوص�ة خمالك لم ینفرد بذلك، بل �ل أحد �قول بها وال «ولذلك �قول القرافي: 

 .»للمالك�ة بها إال من حیث ز�ادتهم فیها

 



ا على تعل�ق -و�دل على ذلك ما قاله اإلمام الشافعي رضي هللا عنه في األم 

َمن َمَنع  «رو� أبو هر�رة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم قال: ما 

 .» فضول الماء ل�متع �ه الكًال َمَنَعُه هللا فضل َرْحَمته یوم الق�امة

 

وفى منع الماء ل�منع �ه الكأل الذ� هو من رحمة هللا عام «قال الشافعي: 

أحل هللا لم �حل، و�ذا ما  �ان  أن ما �ان ذر�عة إلى منع ما: أحدهما: �حتمل معنیین

 .»تعالى إحالل ما حرم هللا ذر�عة إلى 

 

في سد  قراءاالستأما الشافعي: فالظن �ه أنه أتم له  « :وفى الموافقات للشاطبي

الذرائع على العموم، یدل لذلك قوله بترك األضح�ة علما �عدم وجو�ها، ول�س في ذلك 

دلیل صر�ح من �تاب أو سنة، وٕانما ف�ه عمل جملة من الصحا�ة، وذلك عند الشافعي 

اآلجال دلیل آخر رجح على غیره فأعمله، لكن عارضه في مسألة بیوع  ،ل�س �حجة

 .»فترك سد الذرائع ألجله، وٕاذا تر�ه لعارض راجح لم �عد مخالفا

 

فإنه ثبت عنه جواز إعمال الحیل ولم ��ن من أصله  :وأما أبو حن�فة« :وقال

ضح إال واوهذا  .في بیوع اآلجال إال الجواز، وال یلزم من ذلك تر�ه ألصل سد الذرائع

أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فیها وٕان خالفه في �عض التفاصیل وٕاذا �ان 

 .»�ذلك فال إش�ال

 

الم من �الذرائع قاعدة متف� علیها بین األئمة ، �ما هو واضح : أن قاعدة والخالصة

 .» الجزئ�اتالقاعدة في �عض  الخالف في تحقی� منا� هذه وٕانما«الشاطبي، 

 

 ولم یخالف في ذلك إال أهل الظاهر �ما بینا.

 

و�التالي سنذ�ر أدلة الجمهور على  العمل �سد الذرائع، ثم نذ�ر ما استدل �ه 

 .ابن حزم ونناقشه ف�ه



  أدلة الجمهور على العمل �سد الذرائع:

 

 استدل المثبتون للذرائع �أدلة �ثیرة من القرآن والسنة وعمل الصحا�ة وأقوالهم.

 أوال من القرآن الكر�م :

استدلوا �آ�ات من للقرآن الكر�م تدل على اعت�ار الذرائع في تشرع األح�ام ومن هذه 

 :اآل�ات

 

ِلْلَكاِفِر�َن َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا انُظْرَنا َواْسَمُعوا ۗ وَ «قوله تعالى:  -1

 .104ال�قرة  »َعَذاٌب َأِل�مٌ 

وأصلها من الرعا�ة وهي ، من المراعاة وهي اإلنظار واإلمهال) راعنا(ومعنى �لمة 

ّب مشتقة فجعلوها �لمة س -ق�حهم هللا -إلنسان، وقد حّرفها الیهود االنظر في مصالح 

 نإلى أولذلك نهي عنها المؤمنون لئال ��ون ذلك ذر�عة ، وهي الحم�. من الرعونة

  .�قولها الیهود للنبي صلى هللا عل�ه وسلم �المسلمین

ِ َفَ�ُسبُّوا �ََّ عَ « قول هللا تعالى:  -2 ْدًوا ِ�َغْیِر َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن �َّ

 .108األنعام »ِعْلمٍ 

فقد نهى هللا تعالى عن سب آلهة المشر�ین ألنها ذر�عة ووسیلة لسب المشر�ین   

 .تعالى �

 َس�َِّك َلَتْنَتِهَینَّ َعنْ قال: "قال المشر�ون  -رضي هللا عنهما -عن ابن ع�اس 

 ." آِلَهَتَنا، َأْو َلَنْهُجَونَّ َر�ََّك، َفَنَهاُهُم �َُّ َأْن َ�ُسبُّوا َأْوَثاَنُهمْ 

 

یَن َلْم َیْبُلُغوا َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَ�ْسَتْأِذنُ�ُم الَِّذیَن َمَلَكْت َأْ�َماُنُ�ْم َوالَّذِ ««قوله تعالى:  -3

َن الظَّ  ِهیَرِة اْلُحُلَم ِمنُ�ْم َثَالَث َمرَّاٍت ۚ ّمِن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحیَن َتَضُعوَن ِثَ�اَ�ُ�م ّمِ

اٌح َ�ْعَدُهنَّ ۚ ِء ۚ َثَالُث َعْوَراٍت لَُّكْمۚ  َلْ�َس َعَلْ�ُ�ْم َوَال َعَلْیِهْم ُجنَ َوِمن َ�ْعِد َصَالِة اْلِعَشا

 .58النور » َطوَّاُفوَن َعَلْ�ُ�م َ�ْعُضُ�ْم َعَلٰى َ�ْعٍض ۚ 

لدخول االممال�ك ومن یبلغ الحلم من األحرار �االستئذان قبل  -فقد أمر س�حانه

الدخیل �غیر إذن ذر�عة إلى اطالعهم على  في هذه األوقات الثالثة، لئال ��ون 



 أو ل�س. ما ال یجوز االطالع عل�ه، ألن هذه األوقات مظنة التجرد من الث�اب

فل�س فیها ذلك، فرفع الجناح عند دخولهم بدون استئذان ث�اب خاصة، وأما غیرها 

 معلال ذلك �الطواف.
 

 .31النور  »�َنِتِهنَّ ِلُ�ْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن زِ َوَال َ�ْضِرْ�َن ِ�َأْرُجِلِهنَّ ...   « قوله تعالى:  -4

صوت  فقد نهى النساء أن �ضر�ن األرض �أرجلهن في مشیتهن ل�سمع الرجال

خلخالهن، ألن هذا ذر�عة إلى تطلع الرجال إلیهن فتتحرك فیهم الشهوة، وفي هذا مفسدة 

 �٠بیرة
 

ولو �ان ذلك للخروج ومثل ذلك التز�ن الزائد عن الحد والتعطر عند الخروج 

ْسِجَد َفال ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ اْلمَ  «للصالة، ولذلك �قول الرسول صلى هللا عل�ه وسلم:

 » َتَمسَّ ِطیً�ا
  

 ثان�ا من السنة: 

 �ذلك استدل المعتبرون للذرائع �السنة النبو�ة الشر�فة،  مثل: 

 عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غرو�ها .صلى هللا عل�ه وسلم نهى الرسول   -1

 ثالث ساعات �ان فیها ینهانا«رو� مسلم عن عق�ة بن عامر رضي هللا عنه قال: 

رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم أن نصلي فیهن أو نقبر فیهن أمواتنا حین تطلع الشمس 

الشمس  یَّفُ َتَض وحین ، �ازغة حتى ترتفع، وحین �قوم قائم الظهیرة حتى تمیل الشمس

 .» للغروب

والح�مة من ذلكن أنهما وقت سجود المشر�ین للشمس، فالنهي عن الصالة في   

هذه األوقات لسد لذر�عة المشابهة الظاهرة التي هي ذر�عة إلى المشابهة في القصد 

 .ف�یف �الذراع القر��ة. من فعل المشر�ین مع �عد هذه الذر�عة

وقال  .الجمع بین المرأة وعمتها و�ین المرأة وخالتهانه�ه صلى هللا عل�ه وسلم عن  -2

 .» َحامُ�مِإنَُّ�م ِإذا َفعْلُتْم َذِلك قطْعُتْم َأرْ  «صلى هللا عل�ه وسلم في نها�ة الحدیث: 

رضي -أبى طالب  �ما یدل على اعت�ار الذر�عة ما رو� عن الحسن بن على بن  -3

. » ر�ُ�كَدْع ما َیر�ُ�ك إلى ما ال یَ  «قال:صلى هللا عل�ه وسلم أن النبي  -هللا عنهما



 .وهو نص في موضوع سد الذر�عة

، َوَ�ْیَنُهَما ِإنَّ اْلَحَالَل َبیٌِّن َوإِنَّ اْلَحَراَم َبیِّنٌ « صلى هللا عل�ه وسلم :قوله -أ�ضاو  -4

ُبَهاِت  ْسَتْبَرَأ ِلِدیِنِه َوِعْرِضِه، اُمْشَتِبَهاٌت َال َ�ْعَلُمُهنَّ َ�ِثیٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ

ُبَهاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم، َ�الرَّاِعي َیْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ُیوِشُك َأْن َیرْ  َتَع َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ

ِ َمَحاِرُمهُ   .» ِف�ِه، َأَال َوإِنَّ ِلُكّلِ َمِلٍك ِحًمى، َأَال َوإِنَّ ِحَمى �َّ

َلْ�ِه ْلِبرُّ َما اْطَمَأنَّْت إِ  ..« له صلى هللا عل�ه وسلم :قو  -.ومن األحادیث �ذلك   -5

ْدِر َوإِْن َأْفَتاَك النَّاُس َوَأْفَتْوكَ  َد ِفي الصَّ ْثُم َما َحاَك ِفي النَّْفِس َوَتَردَّ  .» النَّْفُس َواْإلِ

، وَهْل  َ�ا رسولَ : قالوا، َشْتُم الرَّجِل واِلَدْ�هِ : ِمَن اْلَك�اِئرِ  :َقالَ ملسو هيلع هللا ىلص ن َرُسول �َّ أ  -6 َّ�

ُه، َفَ�ُسبّ  :َقالَ ! َ�ْشُتُم الرَُّجُل واِلَدْ�ِه؟  َنعْم، َ�ُسبُّ َأ�ا الرَُّجِل، فَ�ُسّب َأ�اه، وَ�ُسبُّ ُأمَّ

 .متفٌ� َعَل�هِ  ُأمَّهُ 

 حیث قال صلى هللا. ومن ذلك: نهى النبي صلى هللا عل�ه وسلم عن االحتكار  -7

،  وما ذلك إال ألن االحتكار ذر�عة إلى  » ئال �حتكر إال خاط«عل�ه وسلم :

وٕاذا �ان االحتكار حراما، فاالستیراد في الضائقات واجب، . التضیی� على الناس

ب ولذلك �قول صلى هللا عل�ه وسلم: (...الجال. ألنه وسیلة إلى التوسعة على الناس

 )مرزوق 

ن هللا عل�ه وسلم مالذرائع ما صح عنه صلى  ومن األحادیث الدالة على اعت�ار -8

 -التي وجدها ت�اع في السوق، فعن عبد هللا بن عمر-نهي الرجل عن شراء صدقته 

اع  على فرس في سبیل هللا فوجده ی� أن عمر رضي هللا عنه حمل -رضي هللا عنهما

ْبَتْعُه، َوَال َتُعْد ال تَ  «فأراد أن یبتاعه، فسأل رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم ذلك فقال: 

 »َصَدَقِتكَ  في

فنهى النبي صلى هللا عل�ه وسلم عن شراء الصدقة إنما �ان سدا لذر�عة العود ف�ما   

خرج عنه ولو �عوض، إذ قد ��ون ذلك وسیلة للتحایل على الفقیر �أن یدفع إل�ه صدقة 

  ماله، ثم �ستردها �طر�� الشراء �غبن فاحش.

دفعا للمفسدة، وتحق�قا  ، إلى غیر ذلك من األحادیث الدالة على سد الذرائع

 للمصالح.



 ثالثا: أعمال الصحا�ة وأقوالهم: 

 

من  -رضي هللا عنهم  -فقد استدل العلماء على سد الذرائع �ما وقع من الصحا�ة 

 أعمال وأقوال �ثیرة تدل على هذا االعت�ار ومن ذلك :

 

نهى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن الصالة تحت الشجرة التي �انت   -1

 .ب�عة الرضوان تحتها

 

مر وفى خالفة ع-�عد وفاة الرسول صلى هللا عل�ه وسلم  -فقد رو� أن الناس 

فقال عمر:  .�انوا �أتون إلى الشجرة التي �انت ب�عة الرضوان تحتها ف�صلون عندها

العز�، أال ال أوتى منذ الیوم �أحد عاد لمثلها إال قتلته أراكم أیها الناس رجعتم إلى 

 �السیف �ما �قتل المرتد، ثم أمر بها فقطعت.

 

فقد خاف رضي هللا عنه من أن یرجع الناس إلى ع�ادة األوثان �التدرج، و�خاصة 

من �أتي �عدهم، ف�سیرون على هذا النهج، فتقدس الشجرة من دون هللا تعالى، ولذلك 

 .سدا ل�اب الذر�عة أمر �قطعها

 

 قتل الجماعة �الواحد: -2

 

ضي هللا ر  -ومن األدلة الدالة على اعت�ار سد الذرائع ما صح نقله عن الصحا�ة

من أنه إذا اشترك جماعة في قتل شخص قتلوا �ه جم�عا، حتى ال ��ون ذلك  -عنهم

 �قتص منهم.ذر�عة إلى إزهاق أرواح �ثیر من المسلمین بید الجماعة، دون أن 

ٍل نَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقَتَل َنَفًرا ، َخْمَسًة َأْو َسْ�َعًة ِبَرجُ  رو� مالك في الموطأ:

  "اَصْنَعاَء َلَقَتْلُتُهْم َجِم�عً َلْو َتَماَألَ َعَلْ�ِه أَْهُل  :"ُعَمُر َواِحٍد َقَتُلوُه َقْتَل ِغیَلٍة َوَقاَل 

  

 



 تور�ث المطلقة في مرض الموت:  

 

عمال �مبدأ سد الذر�عة تور�ث  -رضي هللا عنهم -ومما أخذ �ه الصحا�ة 

المطلقة طالقا �ائنا في مرض الموت، ألن الطالق في هذه الحالة ذر�عة إلى قصد 

 حرمان المرأة من المیراث.

عوف طل� زوجته وهو مر�ض، فورثها عثمان بن فقد رو� أن عبد الرحمن بن 

�عد انقضاء عدتها منه، و�ان ذلك �محضر من ��ار الصحا�ة ولم ین�ر عل�ه  عفان

  .أحد منهم، ف�ان ذلك إجماعا على صحة ذلك

  

 :عمل األئمة المجتهدین: را�عا

 

ومن األدلة على اعت�ار الذرائع في التشر�ع اإلسالمي، ما نقل عن األئمة 

 .من العمل �الذرائع في �ثیر من المسائل-في �ل عصر -المجتهدین 

 

�ن من ولم �، وأما أبو حن�فة فإنه ثبت عنه جواز إعمال الحیل " :قال الشاطبي

ألصل سد الذرائع وهذا أصله في بیوع اآلجال إال الجواز، وال یلزم من ذلك تر�ه 

 خالفه في �عض واضح، إال أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فیها، وٕان

 ."وٕاذا �ان �ذلك فال إش�ال . التفاصیل

ة للمالك�ة وال خصوص�، بل �ل أحد �قول بها، مالك لم ینفرد بذلك"وقال القرافي: 

 ."بها إال من حیث ز�ادتهم فیها

وفي منع الماء ل�منع الكأل الذ� هو من رحمة هللا عام �حتمل " :وقال اإلمام الشافعي

 معنیین:

إلى إحالل  : أن ما �ان ذر�عة إلى منع ما أحل هللا لم �حل، و�ذا ما �ان ذر�عةأحدهما

 ."ما حرم هللا تعالى

 ."وسد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا "وفي المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد:

 ٠"..القض�ة أنا قلنا �سد الذرائع أكثر من غیرنافحاصل "وقال الطوفي:  



والفرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وٕان لم ":وقال شیخ  اإلسالم ابن ت�م�ة 

�قصد بها المحرم خش�ة إفضائها إلى المحرم، فإذا  قصد �الشيء نفس المحرم �ان 

 "أولى �التحر�م من الذرائع

دأ معتبر في نصوص الشر�عة و�هذا یتضح أن األخذ �مبدأ سد الذرائع مب

 تحق�قا لمصالح الع�اد ودفعا للضرر عنها .. اإلسالم�ة

�أصل القر�ب  ونحن نمیل إلى أن العلماء جم�عا �أخذون  "قال الشیخ محمد أبو زهرة: 

 ." وٕان لم �سموه بذلك االسم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  االستصحاب
  

  

  عناصر الدرس:

  

  لغة واصطالحا االستصحابتعریف : 

  بین األدلةاالستصحاب  لةمنز  

  االستصحاباقسام 

o :استصحاب الح�م األصلي لألش�اء، وهو اإل�احة عند عدم الدلیل النوع األول 

  ترتیب األح�ام الشرع�ة �حسب المقصود

o استصحاب البراءة األصل�ة، أو العدم األصلي :نيالنوع الثا 

o ثبوته واستمرارهما دل العقل والشرع على  :النوع الثالث. 

o استصحاب ح�م ثابت �اإلجماع في محل النزاعالنوع الرا�ع :  

 االستصحابفي حج�ة  آراء العلماء وادلتهم  

  

 

 



 االستصحاب

 

الكتاب في  المصاح�ة والمالزمة وعدم المفارقة، �قال: استصحبت ومعناه في اللغة:

 .ح�هاستصفقد  شیئاعلى شيء الزم و. الرفی�، أ� جعلته مصاح�ا ليسفر�، أو 

 

 : فقد ذ�ر له علماء األصول عدة تعر�فات منها: أما في االصطالح

 

عرفه اإلسنو� (�أنه ع�ارة عن الح�م بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على 

 )ثبوته في الزمن األول لعدم وجرد ما �صلح للتغییر

رة: دل أن ثبوت الح�م في الماضي والعلم �ه یجعل الشخص قال الشیخ أبو زه

�غلب على ظنه أنه مستمر في المستقل �من ثبتت له الملك�ة �سبب من أس�ابها، 

ح�اته في  علمت، و�من ینافیهاأن یوجد ما  إلىفإن الملك�ة تستمر . �الب�ع أو المیراث

  .لزمن معین، فإنه �غلب على الظن وجوده في الحاضر والمستقب

حتى �قوم الدلیل على غیره، ف�ح�م �استمرار ح�اته حتى یوجد ما یثبت الوفاة، فالمفقود 

�ح�م �ح�اته حتى یوجد ما یدل على وفاته أو تقوم األمارات التي توجب غل�ة الظن 

 �أنه توفى و�ح�م القاضي �الوفاة.

أن االستصحاب سر�ان الح�م الثابت بدلیل في زمن ساب� إلى  وخالصة ذلك :

 .زمن الح�، لنفس الدلیل لعدم وجود ناسخ أو مخصص لهذا الدلیل

  منزلته بین األدلة:

ینص �ثیر من العلماء على أن االستصحاب والتمسك �ه إنما ��ون عند عدم وجود 

 .القرآن أو السنة أو اإلجماع أو الق�اس دلیل من



الفتو�، فإن المفتي إذا سئل عن "وهو آخر مدار  :وارزمي في الكافيقال الخ

لم إن ، ثم في الق�اس، فاإلجماعثم في السنة، ثم في . حادثة �طلب ح�مها في الكتاب

یجده فإنه �أخذ ح�مها من استصحاب الحال، فإن �ان التردد في زواله فاألصل �قاؤه، 

  ".وٕان �ان التردد في ثبوته فاألصل عدم ثبوته

 

 أنواع االستصحاب

 ذ�ر العلماء لالستصحاب أنواعا �ثیرة، ن�تفي هنا بذ�ر أهمها وهي:

استصحاب الح�م األصلي لألش�اء، وهو اإل�احة عند عدم الدلیل على  النوع األول:

أمر یراد معرفة ح�مهم إذا �ان هذا األمر نافعا، أو الحرمة إذا �ان ف�ه ضرر، على 

من خالف، هل األصل في األش�اء اإل�احة، أو األصل  ما هو معروف عند العلماء

 .فیها الحظر

ومن أمثلة ذلك: األطعمة واألشر�ة التي لم یوجد دلیل یدل على ح�مها من 

 .الكتاب أو السنة، أو األدلة األخر� المعتبرة، �اإلجماع والق�اس

 وللعلماء في هذا النوع عدة مذاهب:

 .اإل�احة، حتى یرد الشرع مقررا أو مغیراأن األصل في األش�اء  :المذهب األول

 .و�عض الحنف�ة والشافع�ة والظاهر�ة. وهو مذهب جمهور المعتزلة  

 واستدلوا على  ذلك �القرآن والمعقول:

 أوال: من القرآن:

 فقد استدلوا �عدة آ�ات تدل �ظاهرها على أن األصل في األش�اء اإل�احة منها:

 29ال�قرة) َخَلَ� َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِم�ًعاُهَو الَِّذ� ( :قوله تعالى -أ 

 ما في األرض �أنه خل� لع�ادهأخبر . ووجه الداللة من اآل�ة أن هللا تعالى

 .ذلك إال بإ�احة االنتفاع �ما فیها من خیرات جم�عا وامتن علیهم بذلك، وال �ظهر أثر 



َر َلُكم مَّا ِفي السَّ «و�ؤ�د ذلك قوله تعالى :  ِض َجِم�ًعا َماَواِت َوَما ِفي اْألَرْ َوَسخَّ

 ال ��ون محققا لفائدته األرضفإن تسخیر ما في السموات وما في  .13ث�ة الجا»ِمّْنهُ 

 ٠إال بإ�احته

ًما َعَلىٰ « قوله تعالى :  -٢  ِإَليَّ ُمَحرَّ
َ
ُمُه ِإالَّ َأن َطاِعٍم َ�ْطعَ  ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحي

 ِ� ِ األنعام »هِ َ�ُ�وَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِز�ٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغْیِر �َّ

145. 

وجود  فهذه اآل�ة تدل على أن عدم تحر�م غیر المذ�ور في اآل�ة إنما �ان لعدم

  ما ذلك إال ألن األصل اإل�احة.دلیل على التحر�م، و 

 

  :ثان�ا:االستدالل �المعقول

إن االنتفاع المترتب على األش�اء التي لم ینص  :فقالوا �ذلك استدلوا �المعقول

على تحر�مها إذا �ان خال�ا من المفسدة عادة، فإن العقل یدعو إل�ه والشرع یؤ�د هذا 

 �قوله تعالى: 

وجه الداللة من اآل�ة: أن االستفهام هنا ل�س على حق�قته وٕانما المقصود منه 

ألصل االتي خلقها لع�اده، وهذا یدل على أن  -تعالى -اإلن�ار على من حرم ز�نة هللا 

 في األش�اء اإل�احة.

أن األصل فیها التحر�م، حتى یرد الشرع مقررا أو مغیرا وهو مذهب المذهب الثاني:

 .حدیث ومعتزلة �غداد�عض أهل ال

وحجتهم في ذلك: أن الذ� �ملك تشر�ع األح�ام هو هللا تعالى، فإذا أ�حنا ما لم یرد 

 .ف�ه نص فقد تصرفنا في ملك الشارع بدون إذنه وهذا ال �حوز

وهو رأ� اإلمام األشعر� و�عض التوقف وعدم الجزم برأ� معین  :المذهب الثالث

 .الحنف�ة



 .وفى الضارة الحرمة. أن األصل في األش�اء النافعة اإل�احة المذهب الرا�ع:

وهذا هو رأ� الجمهور من العلماء وقد استدلوا على أن األصل في األش�اء النافعة 

 اإل�احة �األدلة التي استدل بها أصحاب المذهب األول.

قول ألش�اء الضارة التحر�م �وهو أن األصل في ا، �ما استدلوا على الش� الثاني

  »"ال ضرر وال ضرار رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم:

 .وهذا هو الرأ� الراجح في نظرنا

 استصحاب البراءة األصل�ة، أو العدم األصلي: ني:النوع الثا

فمن المعلوم والثابت أن األح�ام الشرعة ال تدرك �العقل، وٕانما تدرك �الدلیل 

ة ج�ات قبل �عثة الرسل علیهم الصالالشرعي، والعقل إنما یدل على براءة الذمة من الوا

 .لم یرد ف�ه دلیل من الشارع و�ذلك �عد �عثتهم،والسالم

 .فاستصحاب البراءة األصل�ة أمر ثابت ومقرر إلى أن یرد دلیل من الشرع

ومن أمثلة هذا النوع عدم وجوب صالة سادسة �عد الصلوات الخمس 

 .المفروضة، لعدم وجود دلیل على ذلك

ادعى شخص على آخر دینا، ولم �قم بینة على دعواه، �قي  ومثل ذلك: إذا

 .المدعى عل�ه بر�ئا من  هذا الدین استصحا�ا للبراءة األصل�ة

 .ما دل العقل والشرع على ثبوته واستمراره :النوع الثالث

ومن أمثلة ذلك: ثبوت الملك لشخص ما عند وجود سب�ه، فإنه یثبت حتى یوجد 

 ما یز�له.

 ه.حتى یثبت خالف إ�قاء ما �ان على ما �ان :العلماء �أنهو�عبر عنه �عض 

وعبر عنه اإلمام ابن الق�م �استصحاب الوصف المثبت للح�م حتى یثبت 

 خالفه.

ومثل ذلك: ثبوت الحل بین الزوجین عند وجود العقد الذ� �فید ذلك، فإنه �ح�م 

ب�قاء هذا الزواج وما یترتب عل�ه من حل �ل من الزوجین لآلخر، ووجوب النفقة 



علم ف�ل من شهد و وانتساب األوالد، إلى أن �قوم دلیل أخر یدل على حصول الفرقة، 

 الفرقة.دل دلیل على بهذا الزواج له أن �شهد ب�قائه ما لم ی

وع: هذا النومن أمثلة استصحاب ح�م ثابت �اإلجماع في محل النزاع  النوع الرا�ع:

إجماع العلماء على �طالن صالة المت�مم الذ� لم یجد الماء، إذا وجد الماء قبل  انعقاد

 الدخول في الصالة.

ع، جماأما إذا رأ� الماء أثناء الصالة فهل ت�طل صالته استصحا�ا لهذا اإل

هل .؟�اعت�ار أن الماء قد وجد، أو تصح صالته و�ستمر فیها استصحا�ا لفقد الماء

 �ستصحب عدم وجود الماء أو �ستصحب �طالن الصالة بوجود الماء.

فاإلمام أبو حن�فة و�ذلك الغزالي وابن قدامة وغیرهم یرون أن هذا االستصحاب 

 وء.من الوضفالبد  .جماع الساب�ال �حتج �ه، لتغیر الحالة التي انعقد علیها اإل

أما اإلمام الشافعي وأبو ثور، وداود الظاهر� فیرون االحتجاج �ه، وهو الذ� 

 .رجحه اإلمام ابن الق�م و�ذلك الشو�اني

وحجتهم في ذلك: أن األصل استصحاب حال المجمع عل�ه، حتى یثبت ما 

 یز�له، فصالته صح�حة استصحا�ا لألصل، وهو فقدان الماء.

ن ألوالقول الثاني هو الراجح ": -األخیرفي ترج�ح الرأ�  -الشو�اني  قال

المتمسك �االستصحاب �اق على األصل، قائم في مقام المنع، فال یجب  االنتقال عنه 

 �ه".إال بدلیل �صلح لذلك، فمن ادعاه جاء 

الع�ادة  ومما �قو� هذا الرأ�: ما جاء في القرآن الكر�م من النهي عن إ�طال

ُسوَل َوَال َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِط�ُعوا �ََّ َوَأِط�ُعو «الدخول فیها، في قوله تعالى: �عد  ا الرَّ

  .33محمد» ُتْ�ِطُلوا أَْعَماَلُكمْ 

ففي هذه اآل�ة الكر�مة إشارة إلى عدم إ�طال األعمال الصالحة �عد الدخول 

 ومن بینها الصالة.. فیها

  



 االستصحاب آرا ء العلماء في حج�ة

 :اختلف األصولیون في حج�ة االستصحاب على ثالثة مذاهب

رأ� ، وهو أنه حجة مطلقا، سواء أكان في جانب اإلث�ات أم النفي :المذهب األول

 جمهور المالك�ة والحنابلة وأكثر الشافع�ة و�عض الحنف�ة.

 واستدلوا على ذلك �ما �أتي:

 أوال من القرآن الكر�م:

 ُقل الَّ َأِجُد ِفي مَ « استدل المقاتلون �حج�ه االستصحاب مطلقا �قوله تعال: 
َ
ا ُأوِحي

ًما َعَلٰى َطاِعٍم َ�ْطَعُمُه ِإالَّ َأن َ�ُ�وَن َمْیَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِز�ٍر َفإِ  نَُّه ِإَليَّ ُمَحرَّ

 ِ  145األنعام » ِ�هِ ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا أُِهلَّ ِلَغْیِر �َّ

فقد دلت هذه اآل�ة على أن أصل األش�اء اإل�احة حتى �قوم دلیل على التحر�م 

 ٠حج�ة االستصحاب علىوهذا یدل ) ُقل الَّ َأِجدُ  (بدلیل قوله تعالى:

 ثان�ا: من السنة

إن "�ما استدلوا على حج�ة االستصحاب من السنة �قوله صلى هللا عل�ه وسلم: 

 أحد�م ف�قول؛ أحدثت ، فال ینصرفن حتى �سمع صوتا أو یجد ر�حا" �أتيالش�طان 

فقد أمر �استصحاب األصل وهو الطهر إذا حدث الش�طان اإلنسان �شيء ما 

 .ینقض الوضوء، ونهاه عن االنصراف من الع�ادة إال إذا ت�قن الحدث

م در �إذا شك أحد�م في صالته فلم ی(�ما استدلوا �قوله صلى هللا عل�ه وسلم :

ر�عا، فل�طرح الشك، ولیبن على ما است�قن، ثم �سجد سجدتین قبل أن أأو  ثالثاصلى 

  �سلم)

هو  ففي الحدیث داللة عل طرح الشك وال�قاء على األقل ألنه المت�قن، وهذا،

 عین االستصحاب.

 ثالثا اإلجماع:



القضا�ا  اإلجماع في �عض :ومن األدلة التي استند إلیها أصحاب هذا المذهب

 الفقه�ة المبن�ة على االستصحاب:

فقد أجمعوا على أن اإلنسان إذا شك في وجود الطهارة ابتداء ال تجوز له 

 .الصالة ولو شك في �قائها جازت له الصالة، استصحا�ا لألصل الساب�

�ما أجمعوا على أن الشك في الن�اح ابتداء یوجب حرمة الو�ء، وأن الشك في 

 .وهذا �له مبني على حج�ة االستصحاب.  �حرمهحصول الطالق مع سب� العقد ال

 را�عا:المعقول:

 �ما استدلوا على ذلك �أدلة عقل�ة منها :

العقالء من أهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أح�ام خاصة �ه،  أن -1

فإنهم �سوغون القضاء والح�م بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم ولوال 

 .�قاء ما �ان على ما �ان لما ساغ لهم ذلكأ� :الظن �أن األصل ال�قاء

 ،مز�ل یجعل ظن �قائه راجحاأن ثبوت الح�م في الزمن األول من غیر ظهور   -2

ول حجة، �ما أن ثبوته في الزمن األوالظن الراجح �حتج �ه، ف��ون استصحاب الح�م 

 .مت�قن، فال یرتفع إال ب�قین

أن األح�ام الشرع�ة التي وجدت في عهد الرسول صلى هللا عل�ه وسلم ثابتة في  -3

تت االستصحاب حجة لما ثبفلو لم ��ن  ،حقنا ونحن م�لفون بها، �طر�� االستمرار

 .هذه األح�ام في حقنا، لجواز أن تكون قد نسخت

أم  اإلث�اتأن االستصحاب ل�س �حجة مطلقا، سواء أكان في جانب  المذهب الثاني:

 .في جانب النفي

 .و�عض المتكلمین. وهو رأ� أكثر الحنف�ة

 :واستدلوا على ذلك �ما �أتي

أن االستصحاب عمل بدون دلیل، و�ل عمل بدون دلیل �اطل، فتكون النتیجة  أوال:



 ..أن االستصحاب �اطل، وهذا هو المطلوب

فق�،  أما الدلیل على المقدمة األولى: فهو أن الدلیل إنما دل على ثبوت الح�م

 ..وأما استمراره فال دلیل عل�ه

 .�اطلوأما المقدمة الثان�ة فواضحة، إذ �ل عمل بدون دلیل 

ورد هذا الدلیل: �أن الح�م في الزمن الثاني قد ثبت بواسطة استصحاب الزمن 

، �هفاألول، فهو إث�ات له بدلیل، والقول �ان االستصحاب ل�س حجة هو عین المتنازع 

 فال �صح أن ��ون دل�ال.

: أن االستصحاب یؤد� إلى التعارض في األدلة، و�ل ما یؤد� إلى ذلك فهو ثان�ا

لخصمه أن یثبت ن من أثبت ح�ما أو نفاه عن طر�� االستصحاب �ان أل. �اطل

ع�س ما أثبته �االستصحاب أ�ضا وهذا یؤد� إلى التناقض والتعارض، ف�ل ما یؤد� 

  إلى ذلك ��ون �اطال.

أن أحد  علىفإذا وجد دل ) التعارض(و�ناقش ذلك: �عدم التسل�م بوجود 

  .االستصحابین �اطل

أن االحتجاج �االستصحاب مبني على أن األصل في �ل شيء دوامه  ثالثا:

 وهذا یدل على أن حدوث جم�ع الحوادث على خالف الدلیل المقتضي.واستمراره

  وهو خالف األصل.. الستمرار عدمها

ورد على هذا الدلیل: �أن هناك فرقا بین الحوادث وغیرها وذلك لوجود السبب 

إخراجه عن الداللة یل مع وجوده لمعارض أولى من ونفي ح�م الدل. لحدوث الحوادث

 وٕا�طاله �الكل�ة مع ظهور داللته.

، وهو رأ� الكثیر من متأخر� أن االستصحاب حجة للدفع ال لإلث�ات المذهب الثالث:

 .الحنف�ة، و�عض المالك�ة

ومعنى هذا: أن االستصحاب إنما �صلح ألن یدفع �ه من ادعى تغیر الحال، 

براءة �سمى بوهو ما  ،یثبت �ه إال الحقوق السلب�ةال إل�قاء األمر على ما �ان، أ� 



الذمة أ� ال یثبت �ه إال الشرع شيء بناء على تحق� السبب الذ� ر�� �ه هذا الح�م، 

 .ء ما �ان على ما �ان، ال إلث�ات ما لم ��نإن االستصحاب حجة إل�قا :ولذلك قالوا

واستدلوا على ذلك، �أن الدلیل من حیث العقل والشرع إنما دل على ثبوت الح�م 

 .في الزمن األول فق�، وال یلزم من ثبوت الح�م في الزمن األول ثبوته في الزمن الثاني

�غي أن فین األولمادام الدلیل قد دل على ثبوته في الزمن  �أنه :و�ناقش ذلك

 .�ستمر مادام لم یوجد مغیر

 الترج�ح:

والواقع أن المتأمل في أدلة المذاهب المتقدمة یدرك أن المذهب األول هو الراجع 

وجر� �عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم  فإن االستصحاب مما فطر عل�ه الناس,

ومعامالتهم، فإنهم إذا تحققوا من وجود أمر غلب على ظنهم �قاؤه موجودا حتى یثبت 

لهم عدمه، وٕاذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنهم �قاؤه معدوما حتى یثبت لهم 

  .وجوده

لمجتهدین ا و�أن أكثر. وأن مما اتف� عل�ه الفقهاء:أن ما ثبت �ال�قین ال یزول �الشك

في اجتهادهم یبنون األح�ام على االستصحاب، و�ذلك القضاة درجوا على بناء 

أح�امهم على االستصحاب، ف�قضون �الملك اآلن �سند دل على م�اشرة سبب من 

لت على  دو�قضون �الزوج�ة وآثارها اآلن بناء على وث�قة  ,أس�اب الملك�ة ف�ما مضى

 عقد الزواج ف�ما مضى وه�ذا.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  رفـالع
  

  

  عناصر الدرس:

  

  لغة واصطالحا العرفتعریف : 

 حج�ة العرف  

 الفرق بین العرف واإلجماع  

 شرو� اعت�ار العرف 

 :تقس�مات للعرف 

o التقس�م األول : �اعت�ار قبوله ورده 

o التقس�م الثاني: �اعت�ار حصوله 

  قابل�ة العرف للتغییر  

  

 

 



  العرف 

  المطلب األول: تعر�ف العرف

  : خالف الن�ر، وهو �ل ما تعرفه النفس من الخیر. العرف في اللغة

ال فرق بین العرف والعادة ، فهما لفظان مترادفان، معناهما وعند عامة األصولیین: 

الناس وألفوه في أقوالهم وأفعالهم ، ومعامالتهم، حتى صار  واحد، وهو: �ل ما اعتاده

  سائغا في مجر� ح�اتهم.

  المطلب الثاني:  حج�ة العرف:

��اد علماء یتفقون على حج�ة العرف، وأنه أصل من أصول التشر�ع تبنى عل�ه 

األح�ام، حتى �ان من أقوالهم في هذا المجال:"المعروف عرفا، �المشرو� شرطا"، 

دة مح�مة ، ومن أدلة اعت�ارهم العرف مرجعا من مراجع التشر�ع، وأصال من وأن العا

  أصوله:

، وهذا �قتضي أن ��ون 199األعراف  »ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِ�اْلُعْرِف  «قوله تعالى:  -1

 العرف مأمورا �ه، وما �ان مأمورا �ه، ��ون حجة، وهو المطلوب.

ِ َفَما َرَأ� اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو ِعْندَ :" ابن مسعود رضي هللا عنه عنورد ما  -2 َّ� 

ِ َسیٌِّئ  لى أن األمر الذ� ع األثر"، دل هذا َحَسٌن ، َوَما َرَأْوا َسیًِّئا َفُهَو ِعْنَد �َّ

 جر� عل�ه عرف الناس المؤمنین، �عتبر عند هللا أمرا حسنا.

 –الشرع في عرفهم عند عدم مخالفتهم  –أن ترك ما جر� عل�ه عرف الناس  -3

قال  ،یوقعهم في الضی� والحرج ، وهذا مرفوع عنهم في الشر�عة اإلسالم�ة

یِن ِمْن َحَرجٍ  ﴿تعالى :   .78الحج ﴾ ُهَو اْجَتَ�اُكْم َوَما َجَعَل َعَلْ�ُ�ْم ِفي الّدِ

  



  المطلب الثالث: الفرق بین العرف واإلجماع:

  الفرق بینهما في أر�عة أمور هي:

أن العرف یتكون مما تعارف عل�ه عامة الناس وخاصتهم، أما اإلجماع:  فیتكون  -1

 من اتفاق مجتهد� األمة خاصة ، دون عامتهم.

وذ یتحق� �ذلك  بتواف� األغلب�ة، فشذ أن العرف �ما یتحق� بتواف� الجم�ع ، -2

ال�عض ال یؤثر على مشروع�ة العرف ، أما اإلجماع : فال یتحق� إال �اتفاق 

 جم�ع المجتهدین في عصر وقوع اإلجماع.

أن ح�م العرف یتغیر بتغیر الزمان والم�ان ، وأما ح�م اإلجماع: فغیر قابل   -3

 للتغییر بتغیر األزمنة واألم�نة.

دین االتفاق على خالف العرف السائد ف�ما تعاقدوا عل�ه ، بینما یجوز للمتعاق -4

ال یجوز ذلك لهما في أمر انعقد عل�ه اإلجماع، فلو �ان العرف عندهم أن 

الزوجة ال تزف هي إلى زوجها إال إذا ق�ضت شیئا من مهرها، ولكنهما اتفقا 

 على أن تزف هي إلى زوجها  دون أن تق�ض شیئا من مهرها ، �صح هذا

 العقد ، بینما لو �ان هذا الح�م ثابتا �اإلجماع، لما جاز مخالفته.

  المطلب الرا�ع: شرو� اعت�ار العرف: 

  �شتر� في العرف الذ� یجب مراعاته شرعا، ثالثة شرو�، هي: 

أن ال ��ون العرف مخالفا لنص شرعي، فال عبرة �العرف الذ� خالف نصا  -1

 ي الوالئم، وترك الصالة فیها ، فالشرع�ا، �التعامل �الر�ا، وشرب الخمور ف

 �صح اعت�ار مثل هذا العرف، بل یجب إلغاؤه.

أن ال �عارض العرف ، تصر�ح بخالفه ، مثال ذلك: لو �ان العرف تعجیل   -2

نصف المهر عند الزفاف وتأجیل النصف اآلخر عند الطالق، ولكن شر� 



�س االتفاق، ولالزوج تأجیل �ل المهر عند الطالق ، وقبلت الزوجة ذلك، صح 

 للزوجة مطال�ة الزوج بتعجیل نصف المهر عند عقد الزواج.

أن ��ون العرف مستمرا شائعا بین أهله �عرفه جم�عهم ، فال عبرة �العرف الذ�  -3

لم ��ن شائعا بین الناس، ومثلوا له �ما لو جهز األب ابنته، فماتت، فادعى 

 ن الظاهر التمل�ك ، هذا إذااألب دفعه إلیها عار�ة ال ملكا، فالقول للزوج ، أل

�ان العرف مستمرا أن األب یدفع مثله جهازا ال عار�ة ، وأما إذا لم ��ن ذلك 

فهو العادة المستمرة ، لم ��ن التمل�ك ظاهرا ، بل �ان القول لألب، ألنه ال 

 �عرف إال من جهته.

 المطلب الخامس: تقس�مات للعرف:

  التقس�م األول : �اعت�ار قبوله ورده: 

العرف المقبول شرعا :  وهو �ل عرف لم �صادم نصا من �تاب، أو سنة أو   -1

مبدأ من م�اد� الشرع، �حیث ال ی�طل واج�ا، وال �حل محرما، �تعارف الناس 

على أن للمهر مقدما ومؤخرا ، وأن ما �قدمه الخاطب لخطیبته أو ألقار�ها، 

 عینة)��ون مجانا والهد�ة ال مهر، وان ما �قدمه التاجر للمشتر�ن �اسم ( ال

 �قابله مال.

العرف المردود شرعا: وهو �ل عرف تعارف عل�ه الناس، ولكنه یخالف الكتاب   -2

أو السنة ، أو مبدأ من م�اد� الشر�عة ، �تعارف الناس في �عض المجتمعات 

على تناول الخمور في حفالتهم، أو ترك الصالة  فیها، أو معانقة الرجال مع 

األعراف یجب ردها، بل ومحار�تها و إال أد� التساهل فیها   النساء ، فمثل هذه

 مع مرور الزمان واألحقاب ، إلى زوال الشر�عة وطمس معالمها وهتك محاسنها.

  

 



  التقس�م الثاني: �اعت�ار حصوله: 

  العرف بهذا االعت�ار ینقسم إلى قسمین أ�ضا:

: هو  ما تعارف عل�ه الناس في �عض ألفاظهم ، مثل تعارف العرف القولي -1

الناس على إطالق لف� (الولد ) على الذ�ر دون األنثى، مع أنه في اللغة 

َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُ�ْم ِإن لَّْم َ�ُ�ن لَُّهنَّ  «�شملهما، قال تعالى : 

ك ال �طل� عل�ه إسم اللحم ومثل تعارف الناس على أن السم 12النساء »َوَلٌد ۚ

َذا َوَما َ�ْسَتِو� اْلَ�ْحَرانِ «  ، مع أن القرآن الكر�م سماه لحما ، �ما قال تعالى:  هَٰ

َذا ِمْلٌح ُأَجاٌج ۖ َوِمن ُ�ّلٍ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِر��ا َوَتْستَ  ْخِرُجوَن َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُ�هُ َوهَٰ

فاطر »َعلَُّكْم َتْشُ�ُروَن  َوَتَر� اْلُفْلَك ِف�ِه َمَواِخَر ِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه َولَ ِحْلَ�ةً َتْلَ�ُسوَنَها ۖ 

12. 

وهو ما تعارف عل�ه الناس في أعمالهم، �تعارف الناس على  العرف العملي:  -2

دخول الحمام دون تعیین مدة الم�ث، وال مقدار الماء المستهلك، ومثل تعارف 

 مقدم ومؤخر. الناس تقس�م المهر إلى

  المطلب السادس : قابل�ة العرف للتغییر: 

األح�ام المبن�ة على األعراف والتقالید، تتغیر بتغیر تلك األعراف والتقالید، ألن 

تغیر األصل �ستلزم تغیر الفرع �الضرورة ومن ذلك اختالف فقهاء المذهب الواحد من 

  العرف.س�قوهم في األح�ام المبن�ة على العرف، عند تغیر هذا 

�قول اإلمام ابن عابدین:" إن المسائل الفقه�ة إما تكون ثابتة �صر�ح النص، وهي 

الفصل األول، وٕاما أن تكون ثابتة �ضرب اجتهاد ورأ�، و�ثیر منها ما یبینه المجتهد 

على ما �ان في عرف زمانه، �حیث لو �ان في زمان العرف الحادث، لقال أوال ... 

من �اختالف الزمان، لتغیر عرف أهله أو لحدوث ضرورة، ف�ثیر من األح�ام تختلف 

أو فساد أهل الزمان، �حیث لو �قي الح�م على ما �ان عل�ه أوال ، للزم منه المشقة 



والضرر �الناس، ولخالف قواعد الشر�عة المبن�ة على التخفیف والت�سیر ودفع الضرر 

  والفساد".

 لى تعل�م القرآن ونحوه، النقطاعمن ذلك : إفتاء المتأخر�ن بجواز أخذ األجرة ع

عطا�ا المعلمین التي �انت في الصدر األول، ولو اشتغلوا �االكتساب من حرفة 

وصناعة، یلزم منه ض�اع القرآن والدین ، مع أن ذلك مخالف لما اتف� عل�ه أبو حن�فة 

وأبو یوسف ومحمد رحمهم هللا من عدم جواز االستئجار وأخذ األجرة عل�ه، ��ق�ة 

  اعات من الصوم والصالة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك.الط

تحق� اإلكراه من غیر السلطان، مع مخالفته لقول اإلمام أبي حن�فة   ومن ذلك :

رحمه هللا ، بناء على ما �ان في زمنه من أن غیر السلطان ال �م�نه اإلكراه ، ثم �ثر 

الفساد فصار یتحق� اإلكراه من غیره فقال محمد رحمه هللا �اعت�اره، وأفتى �ه المتأخرون 

  لذلك.

  

 

 

 

 

 

 


