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  في أصول الفقهفي أصول الفقهمحاضرات محاضرات 
  هاهاى الاحتجاج بى الاحتجاج باملتفق علاملتفق عل  التشريعالتشريع  دلةدلةأأ

 ـ اإلجماع والقياسـ اإلجماع والقياس  الكتاب والسنةالكتاب والسنة
 
 
 :إعداد

  فلوسيفلوسيبن موسى بن موسى األستاذ الدكتور مسعود األستاذ الدكتور مسعود 
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 كلمة
 

محمد ونبينا سيدنا والسالم على أشرف المرسلين  الحمد هلل رب العالمين، والصالة
سلك سبيلهم بإحسان إلى اقتفى أثرهم و من تبع هداهم و أجمعين، وعلى كل  وعلى آله وصحبه

 .يوم الدين، والعاقبة للمتقين
لتكون مرجعا أوليا للطالب والطالبات، يتخذون  أما بعد، فيأتي إعداد هذه المحاضرات

مصادر ومراجع التعمق في ه إلى خالل نطلقون منمرتكزا يو  ،هممنه دليال في مراجعة دروس
 .علم أصول الفقه الكثيرة والمتعددة

ن حاولت أن تحيط بمختلف عناصر المادة،  ما نؤكد عليه هنا؛ أن هذه المحاضرات، وا 
كما أن . إال أنها ال يمكن أن تكون مرجعا أساسا يتوقف عنده الطالب وال يتعداه إلى غيره

اضرات ال تغني عن الحضور الشخصي في قاعة الدرس، ألن المحاضرات في هذه المح
صورتها الشفوية تتضمن الكثير من القضايا واألمثلة واإلضافات التي قد يتطرق إليها األستاذ 
لمجرد ورودها على الخاطر عند إلقاء الدرس، أو تثيرها أسئلة الطلبة فيدعو األمر إلى 

 .ها من مختلف جوانبهاإفاضة القول فيها واإلحاطة ب
لقد أصبح غياب الطلبة عن المحاضرات بدون أي مبرر معقول، واكتفاؤهم بقراءة 
مطبوعات األساتذة لمجرد االمتحان فيها دون االهتمام بتوجيه العناية إلى فقه ما يدرسون 

دراك   ، مما يثير القلق ويدعو إلى ضرورة التفكير في نتائج هذا الوضعيقرؤونما أبعاد وا 
 .الغريب، والتي لن تكون طيبة بالتأكيد

التي رسمها  األمر ويحرصوا على تلقي العلم وفق أصولهأن يدرك طلبتنا خطورة  آمل
 .علماؤنا األفذاذ رحمهم هللا

 .وهللا ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل
 م 9002ديسمبر  7: باتنة في
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 القواعد العامة لألدلة الشرعية

 
 «توصَّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعيالدليل؛ ما ي  »: ألولىالقاعدة ا

: الدليل لغة؛ المرشد إلى الشيء والهادي إليه، حسيا كان أو معنويا، مثال الحسي
هذا الرجل دليل إلى : ومثال المعنوي. هذا الرجل دليل الركب، أي هاديهم إلى الطريق

 .الخير، أي مرشد إليه وناصح به
ستدل به أو الدال أيضا، وقد دله على الدليل ما ي  ": صحاحجاء في مختار ال
سمى فالعالمات التي توضع في مفترق الطرق لتدل عليها ت   ،الطريق داللة ودلولة

دليال، والذي وضعها ي سمى دليال أيضا، والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدله 
 ".أيضاعليه ي سمى دليال، كما أن كالمه المرشد إليه ي سمى دليال 

هذا عن معنى الدليل في اللغة، أما في االصطالح األصولي، فقد تنوعت تعاريف 
هو ما ذكرناه أعاله من ويبدو أن أجمع تعريف للدليل الشرعي، ، األصوليين في شأنه

 .«توّصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعيما ي  »: أنه
ه المجتهد نظرا ومعنى هذا التعريف؛ أن الدليل الشرعي هو الذي إذا نظر في
 .صحيحا، فإنه يتوصل من خالله إلى إدراك الحكم الشرعي الذي يتضمنه

ويكون النظر صحيحا، إذا كان ممن توفرت فيه شروط االجتهاد والنظر، أما إذا 
ويكون صحيحا أيضا . صدر من غير أهله فال يكون صحيحا، حتى وإن أصاب الحق

 .افقا مع مقاصد الشريعة العامةإذا تم وفق منطق اللغة العربية، وكان متو
وسواء كان النظر في الدليل الشرعي موصال للحكم على سبيل القطع أو على 
سبيل الظن، وقد خالف بعض األصوليين في ذلك، فقالوا إن الدليل ما أوصل إلى 

 .الحكم على سبيل القطع، أما ما أوصل إليه على سبيل الظن فهو أمارة
والمتكلم لقائل بالتفريق بين الدليل واألمارة؛ األصولي ولعل أهم من يمثل الرأي ا

: المعتزلي أبو الحسين البصري رحمه هللا، وذلك حين قسم طرق الفقه إلى قسمين
. داللة وأمارة، والداللة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم، أي القطع"

 ."غالب الظن واألمارة، هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى
قال أبو الخطاب . و رأي غير صائب كما يؤكد أكثر األصوليين المعتمدينوه

والدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب : وقال بعض المتكلمين" :الكلوذاني رحمه هللا
ون بين الذي يوجب العلم، قغلبة الظن، فهو أمارة وهذا باطل، ألن أهل العربية ال يفر

مل، سموا كل واحد منهما دليال، وألنه يوجب العوبين الذي يغلب عليه الظن، ألنهم 
 ."فكان دليال كالذي يوجب العلم
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األدلة الشرعية إما نقل محض، أو رأي محض، وكل واحد من »: القاعدة الثانية
 .«الضربين مفتقر إلى اآلخر، وترجع كلها إلى الكتاب

 :فاألدلة الشرعية بعضها نقلي محض، وبعضها عقلي محض، فالنوع األول
 .القياس واالستدالل: والنوع الثاني. الكتاب والسنة
اإلجماع، : من النوعين ما هو من طبيعته، فيلحق بالنقليواحد ق بكل وي لح  

ومذهب الصحابي، والعرف، وشرع من قبلنا، ألن ذلك كله راجع إلى التعبد بأمر 
االستحسان، واالستصالح، واالستصحاب، وسد : ويلحق بالعقلي. منقول صرف

 .لذرائعا
ْنش ِئ الدليل، وإال فإن كل واحد من  وهذه القسمة هي في الحقيقة بالنظر إلى م 
النوعين مفتقر إلى اآلخر، ألن االستدالل باألدلة النقلية ال بد فيه من التعقل والتدبر 

 .والنظر الصحيح، كما أن االجتهاد بالرأي ال ي قبل إذا لم يكن له مرتكز من النقل
دلة بنوعيها، محصورة في أصلها في النوع األول، أال وهو النقل، والواقع أن األ

ألن النوع الثاني لم يثبت بمطلق العقل، وإنما ثبت بفضل داللة النقل عليه وعلى صحة 
 .اعتماده

 :وإذا كان األمر كذلك فإن النقل مستند األحكام التكليفية من جهتين
فرعية، كداللته على أحكام األولى؛ من جهة داللته على األحكام الجزئية ال

الطهارة والصالة والزكاة والحج والذبائح والبيوع والحدود والمواريث وغيرها مما 
 .ثبت بأدلة تفصيلية

والثانية؛ جهة داللته على القواعد المنهجية المتبعة في استنباط األحكام الجزئية 
أن اإلجماع حجة،  الفرعية األخرى غير المنصوص عليها بأدلة تفصيلية، كداللته على

 .والقياس حجة، واالستحسان حجة، ونحو ذلك
ثم إن الضرب األول أيضا، وهو النقل، إنما يرجع في المعنى إلى الكتاب، أي 

 :القرآن، وذلك ألمرين
أن العمل بالسنة واالعتماد عليها إنما دل عليه الكتاب، ألن الدليل على : أحدهما

المعجزة، وقد حصر عليه الصالة والسالم معجزته في القرآن صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو 
(وإنما كان الذي أوتيت  وحيا أوحاه هللا إليّ ... ): بقوله

( )
وأيضا فإن هللا قد قال في . 

أ ْوِلي اأْل ْمِر ِمْنك مْ  ي ا»: كتابه س ول  و  أ ِطيع وا الرَّ ن وا أ ِطيع وا اَّللَّ  و  ا الَِّذين  آم  : النساء]« أ يُّه 
س ول  »: ، وقال[95 أ ِطيع وا الرَّ في مواضع عديدة« و 

( )
، وتكراره يدل على عموم 

 .الطاعة بما أتى به مما في الكتاب، ومما ليس فيه مما هو من سنته
: ولذلك قال تعالى أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه،: وثانيهما

ْكر  ِلت ب يِّ » ْلن ا إِل ْيك  الذِّ أ نز  ل  إِل ْيِهمْ و  ا ن ّزِ س ول   ي ا»: ، وقال[44: النحل]« ن  ِللنَّاِس م  ا الرَّ أ يُّه 

                                                           
ورواه مسلم في . 4954رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، رقم  – ( )

 ورواه أحمعد فعي مسعنده،. 2  صحيحه، كتاب اإليمان، باب وجوب اإليمان برسالة نبينا دمحم إلى جميعع النعاس، رقعم 
 .كلهم عن أبي هريرة. 19 4باقي مسند المكثرين، رقم 

 .   : التغابن. 11: دمحم. 95، 94: النور.  5: المائدة – ( )
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بِّك   ا أ نِزل  إِل ْيك  ِمْن ر  ، وذلك التبليغ يتم بتبليغ الرسالة وهو [52: المائدة]« ب لِّْغ م 
 .الكتاب، ويتم أيضا ببيان معانيه وهو عين ما فعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ارد السنة هي بيان للكتاب، فكتاب هللا هو أصل األصول والغاية التي تنتهي فمو
ْطن ا فِي اْلِكت اِب ِمْن »: إليها أنظار النظار ومدارك أهل االجتهاد، وقد قال تعالى ا ف رَّ م 

 [. 14: األنعام]« ش ْيء  
 

 «األدلة الشرعية ال تنافي مقتضى العقل السليم»: الثالثةالقاعدة 
 :على ذلك أموروالدليل 
صبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا أن األدلة إنما ن  : أوال

لقها، فضال عن أن تعمل بمقتضاها وهو الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها، لم تت
 .بمقتضاها
طاق، وذلك من جهة أنها لو نافته، لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما ال ي  : ثانيا
يف بتصديق ما ال يصدقه العقل وال يتصوره، بل يتصور خالفه ويصدقه، وهو التكل
 .باطل

أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا باالستقراء التام، بحيث إذا : ثالثا
فاعتبار تصديق . فقد العقل ارتفع التكليف مباشرة، وع دّ فاقده غير مكلف كالحيوان

ليف، فلو جاءت على خالف ما يقتضيه لكان لزوم العقل باألدلة واضح في لزوم التك
على العقل من لزومه على المعتوه والصبي والنائم، إذ ال عقل لهؤالء  التكليف أشدَّ 

يصدق أو ال يصدق، بخالف العاقل الذي يأتيه ما ال يمكن التصديق به، ولما كان 
مناف لوضع  التكليف ساقطا عن هؤالء لزم أن يكون ساقطا عن العقالء أيضا، وذلك

 .الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطال
لو كانت األدلة منافية لمقتضى العقل السليم، لكان الكفار أول من رد : رابعا

الشريعة بذلك، ألنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول هللا صلى هللا 
ه ما ال يعقل، عليه وسلم حتى كانوا يفترون عليه بكل المفتريات، فلو كان في رسالت

لعقول، أو ما أشبه ذلك، فهم قد عقل أو هو ما يخالف الكان أولى ما يقولون أن هذا ال ي  
عقلوا ما في القرآن وعرفوا جريانه على مقتضى العقول، إال أنهم أبوا اتباعه ألمور 

 .أخرى
أن االستقراء دل على جريان األدلة على مقتضى العقول بحيث تصدقها : خامسا
 .الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهةالعقول 

وال يقدح في هذا وجود فواتح السور واآليات المتشابهة، فإن فواتح السور ليست 
مما يتعلق بها تكليف على حال، فخرجت بذلك عن كونها دليال على شيء من أعمال 
المكلفين، والمتشابهات ليست مما يعارض مقتضيات العقول، فإذا نظر فيها عربي 

  .ن بعضها ببعض فهم معناهاوقار
 



 
ــ  6ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات   فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــ

 

كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا، سواء كان في ذاته كليا أو جزئيا »: الرابعةالقاعدة 
 .«إال ما خصه الدليل

فالدليل الشرعي سواء ورد منذ البداية عاما كليا شامال لجميع المكلفين، أو ورد 
باب النزول، في كلتا في مسألة جزئية متعلقة بفرد معين كما هو الحال بالنسبة ألس

ألدلة الحالتين يعتبر الحكم عاما كليا يطبق في جميع الحاالت المتماثلة، إال ما كان من ا
، ، فما كان مثل هذا فال خالف في عدم أخذه عاما كلياواضح االختصاص بحالة معينة
ال ل ك  النِّس اء   ي ِحلُّ ال»: كما في قوله تعالى مخاطبا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  أ ْن ت ب دَّل  بِِهنَّ ِمْن ِمْن ب ْعد  و 

ل   اج  و  ْسن ه نَّ إاِلأ ْزو  ب ك  ح  ل ك ْت ي ِمين ك  ْو أ ْعج  ا م   [. 9: سورة األحزاب] « م 
 .العموم؛ عموم التشريع في األصل والدليل على أخذ األحكام من األدلة مأخذ

ا النَّاس   ق ْل ي ا»: لسالموذلك ما يفيده قوله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصالة وا أ يُّه 
ِميعًا ِ إِل ْيك ْم ج  س ول  اَّللَّ  [.94 : األعراف]« إِنِّي ر 

ن ِذيًرا»: وقوله مخاطبا له  ْلن اك  إاِلَّ ك افَّةً ِللنَّاِس ب ِشيًرا و  ا أ ْرس  م  ، [4 : سبأ]« و 
ْكر  ِلت ب يِّن  ِللنَّاِس م  »: وقوله ْلن ا إِل ْيك  الذِّ أ نز  ل  إِل ْيِهمْ و   [.44: النحل]« ا ن ّزِ

أهي لنا : وتفيده أيضا سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص في قضايا خاصة س ئِل فيها
(بل للناس عامة): خاصة، أم للناس عامة؟

( )
. 

ه عليه الصالة والسالم قدوة للناس كما ظهر في حديث اإلصباح وقد جعل نفس  
با وهو يريد أن يصومن  ج  

( )
، والغسل من التقاء الختانين
(1)
إني أل ْنس ى أو ): وقوله .

(أ ن سَّى ألس نَّ 
(4)
(صلوا كما رأيتموني أصلي: )وقوله .

(9)
. 

 

                                                           
ِ ق ال  من ذلك ما رواه مسلم،  – ( ) ْبِد اَّللَّ علَّم  ف ق عال   :ع ْن ع  س  ل ْيعِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ٌل إِل ى النَّبِّيِ ص  ج  اء  ر  ِ إِ  :ج  س عول  اَّللَّ ال ْجعت  ي عا ر  نِّعي ع 

ا ِشئْت   ا ف أ ن ا ه ذ ا ف اْقِض فِيَّ م  سَّه  ا د ون  أ ْن أ م  ا م  ْبت  ِمْنه  إِنِّي أ ص  ِدين ِة و  ى اْلم  أ ةً فِي أ ْقص  ر   .اْمر  ك  اَّللَّ   :ف ق ال  ل ه  ع م  عت ر  ل ق دْ س 
لَّى اَّللَّ   :ق ال   .ل ْو س ت ْرت  ن ْفس ك   دَّ النَّبِيُّ ص  ْيئًاف ل ْم ي ر  لَّم  ش  س  ل ْيِه و  علَّم   . ع  س  ل ْيعِه و  علَّى اَّللَّ  ع  ل ق  ف أ تْب ع ه  النَّبِعيُّ ص  ل  ف اْنط  ج  ف ق ام  الرَّ

ل ْيِه ه ِذِه اآْلي ة   ت ال  ع  اًل د ع اه  و  ج  عن اِت ي عذْ »: ر  س  ل فًا ِمْن اللَّْيعِل إِنَّ اْلح  ز  اِر و  ف ْي النَّه  ة  ط ر  ال  ى أ قِْم الصَّ عيِّئ اِت ذ ِلعك  ِذْكعر  ِهْبن  السَّ
ٌل ِمْن اْلق ْومِ  .«ِللذَّاِكِرين   ج  ةً  :ف ق ال  ر  اصَّ ِ ه ذ ا ل ه  خ  افَّعةً ) :ق ال   ؟ي ا ن بِيَّ اَّللَّ صعحيح مسعلم، كتعاب التوبعة، بعاب (. ب ْل ِللنَّاِس ك 

 .4554إن الحسنات يذهبن السيئات، رقم 
ع  ع ْن ع  روى مالك في الموطأ  – ( ) أ ن ا أ ْسم  ل ى اْلب اِب و  اقٌِف ع  ه و  و  لَّم  و  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س وِل اَّللَّ اًل ق ال  ِلر  ج  ي ا  :ائِش ة  أ نَّ ر 

ي ام   ِريد  الّصِ
أ ن ا أ  ن بًا و  ِ إِنِّي أ ْصبِح  ج  س ول  اَّللَّ لَّم   .ر  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  أ ن ا أ ْصع) :ف ق ال  ص  عي ام  ف أ ْغت ِسعل  و  ِريعد  الّصِ

أ ن عا أ  ن بًعا و  بِح  ج 
أ ص وم   ل   (.و  ج  ر   :ف ق ال  ل ه  الرَّ ا ت أ خَّ م  ا ت ق دَّم  ِمْن ذ ْنبِك  و  ِ إِنَّك  ل ْست  ِمثْل ن ا ق دْ غ ف ر  اَّللَّ  ل ك  م  س ول  اَّللَّ ِ  .ي ا ر  س عول  اَّللَّ ف غ ِضعب  ر 

س   ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ق ال  ص  ا أ تَِّقي) :لَّم  و  ك ْم بِم  أ ْعل م  ِ و  و أ ْن أ ك ون  أ ْخش اك ْم َّلِلَّ ِ إِنِّي أل  ْرج  اَّللَّ موطأ مالك، كتاب الصيام، باب (. و 
 .954ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان، رقم 

وس ى ق ال  روى مسلم في صحيحه  – (1) عاِريُّون  اْخت ل ف  فِي ذ ِلك   :ع ْن أ بِي م  عاِر ف ق عال  اأْل ْنص  اأْل ْنص  عاِجِرين  و  ه  ْهعٌط ِمعْن اْلم  ال   :ر 
اءِ  ون   .ي ِجب  اْلغ ْسل  إاِلَّ ِمْن الدَّْفِق أ ْو ِمْن اْلم  اِجر  ه  ق ال  اْلم  عب  اْلغ ْسعل   :و  ج  عال ط  ف ق عدْ و  وس عى :ق عال   .ب ْل إِذ ا خ  ف أ ن عا  :ق عال  أ ب عو م 

اأ ْشِفيك ْم ِمْن ذ   ل ى ع ائِش ة  ف أ ِذن  ِلي ف ق ْلت  ل ه  ْؤِمنِين  إِنِّي أ ِريد  أ ْن أ ْسأ ل ِك ع ْن ش ْيء   :ِلك  ف ق ْمت  ف اْست أْذ ْنت  ع  اْه أ ْو ي ا أ مَّ اْلم  ي ا أ مَّ
إِنِّي أ ْست ْحيِيكِ  ْنع :ف ق ال تْ  .و  ا ك ْنت  س ائاًِل ع  عك  ال  ت ْست ْحيِي أ ْن ت ْسأ ل نِي ع مَّ عا أ ن عا أ مُّ ل عد تْك  ف إِنَّم  عك  الَّتِعي و  عا ي وِجعب   :ق ْلعت   .ه  أ مَّ ف م 

علَّم   :ق ال تْ  ؟اْلغ ْسل   س  ل ْيعِه و  علَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س عول  اَّللَّ بِيِر س ق ْطت  ق ال  ر  ل ى اْلخ  عسَّ اْلِخت عان  ) :ع  م  ا اأْل ْرب ععِ و  ل عس  ب عْين  ش عع بِه  إِذ ا ج 
ب  اْلغ ْسل  اْلِخت ان  ف   ج  صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل من التقعاء الختعانين، (. ق دْ و 
 .5 9رقم 

علَّم  ق عال  : من بالغات مالك في الموطأ، قال يحيى بن يحيى – (4) س  ل ْيعِه و  علَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س ول  اَّللَّ اِلك أ نَّه  ب ل غ ه  أ نَّ ر  نِّعي إِ ) :ع ْن م 
 .4  موطأ مالك، كتاب السهو، باب العمل في السهو، رقم  (.أل  ْنس ى أ ْو أ ن سَّى أِل س نَّ 

 .959جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم  – (9)



 
ــ  7ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات   فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــ

 

(خذوا عني مناسككم: )وقوله
( )
. 

وحده، وتخصيص بن ثابت وال يؤثر في هذا ما جاء من قبول شهادة خزيمة 
بهبة المرأة نفسها له النبي ملسو هيلع هللا ىلص

( )
، وتحريم نكاح أزواجه من بعده
(1)

، والزيادة على 
لذلك كان غيره . أربع، ألن هذه الخصائص لم تخرجه عن شمول األدلة فيما سواها

  .أحق أن تكون األدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم وإن لم يكن لها صيغ عموم
 

ن قطعيا أو ظنيا، والظني إما أن كل دليل شرعي إما أن يكو»: الخامسةالقاعدة 
لم يرجع إلى أصل؛ فإما أن ي ضادّ أصال، أو ال يضاده  يرجع إلى أصل قطعي أوال، وما

 .«وال يوافقه
دليل قطعي، ودليل ظني عائد إلى أصل قطعي، : فاألدلة الشرعية أربعة أنواع

ي، عائد إلى أصل قطع ودليل ظني مضاد ألصل قطعي، ودليل ظني غير مضاد وال
 :هذه األنواع كما يلــــي وتفصيل
هذا ال إشكال فيه، وال خالف في قبوله واعتباره، فهو أصل  :الدليل القطعي -1

الدين ومصدره األساس، وبه ثبتت األمور المعلومة من الدين بالضرورة، كأدلة 
وجوب الطهارة من الحدث، والصالة، والزكاة، والصيام، والحج، واألمر بالمعروف 

 .ي عن المنكر، وأمثال ذلكوالنه
وهذا النوع أيضا مقبول، وال خالف في : الدليل الظني العائد إلى أصل قطعي -2

اعتباره مصدر لألحكام الشرعية، ومن هذا القبيل عامة أخبار اآلحاد، التي هي بيان 
ل  إِل ْيهِ »: للكتاب ا ن ّزِ ْكر  ِلت ب يِّن  ِللنَّاِس م  ْلن ا إِل ْيك  الذِّ أ نز  ، وبهذا الطريق [44: النحل]« مْ و 

ثبتت صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصالة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص 
الكتاب في األحاديث النبوية، وكذلك ما جاء من األحاديث في النهي عن جملة من 

لَّ اَّللَّ  اْلب ْيع  »: البيوع والربا وغيره، من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى أ ح  م   و  رَّ ح  و 
ب ا ال ك ْم ب ْين ك ْم بِاْلب اِطلِ »: ، وقوله عز وجل[29 : البقرة]« الّرِ ال  ت أْك ل وا أ ْمو  : البقرة]« و 
 44.] 

ليس المقصود به فقط الدليل الثابت بالتواتر والدال على معناه  واألصل القطعي
يعة القاضي بيقين، ولكن أيضا ما ثبت باالستقراء، مثل األصل المعروف في الشر

بمنع إلحاق الضرر بالنفس أو اإلضرار بالغير، فقد دّل عليه استقراء أحكام الشريعة 

                                                           
 .1455 عبد هللا، رقم رواه أحمد في مسنده، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن  – ( )
عةً ل عك  ِمعْن د  »: قال هللا تعالى – ( ) اِلص  ا خ  ه  اد  النَّبِعيُّ أ ْن ي ْسعت نِكح  ا ِللنَّبِعّيِ إِْن أ ر  عه  ه ب عْت ن ْفس  ْؤِمن عةً إِْن و  أ ةً م  اْمعر  عْؤِمنِين  و  « وِن اْلم 

 .[95: األحزابسورة ]
(( بدا إن ذلكم كان عند هللا عظيمعاول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أوما كان لكم أن تؤذوا رس: ))قال هللا تعالى – (1)

 [.91: سورة األحزاب]
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في هذا المجال، لذلك فما كان من األدلة الظنية داخال تحت هذا األصل الكلي القطعي 
ال: )قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو مقبول، وذلك مثل ر  و  ر  ار  ال ض  ( ِضر 

( )
. 

وهذا مردود بال إشكال، وال خالف بين  :الظني المعارض ألصل قطعيالدليل  -3
 :العلماء في عدم جواز العمل به، وذلك ألمريــن

أنه مخالف ألصول الشريعة، وما كان مخالفا ألصول الشريعة فليس : األول
 .بصحيح، ألنه ليس منها، فما ليس من الشريعة كيف نقبله ونعتبره منها؟

 .ما يشهد بصحته، وما كان كذلك فهو ساقط، وال اعتبار بهأنه ليس له : الثاني
وقد ضرب العلماء مثاال لهذا النوع من األدلة المناسب الملغى؛ فهو وصف يظهر 
للمجتهد أنه محقق للمصلحة، ولكن ورد من الشرع ما يدل على عدم اعتباره، ولذلك 

واه لبعض ملوك المغرب أنكر العلماء على يحيى بن يحيى الليثي تلميذ اإلمام مالك فت
الذي جامع في نهار رمضان بأنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين، لما فيه من 
المشقة التي يتحقق بها الزجر، دون العتق لسهولته عليه، ألنه رأى أن المقصود من 
الكفارة الردع والزجر، والملك ال ينزجر بغير الصوم، ومع ذلك فإن هذا التعليل 

عتق رقبة، صيام : تضمن إيجاب الكفارة مرتبة على النحو اآلتيمخالف ألصل قطعي 
 البخاريفقد روى  .شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكينا، دون تفريق بين المكلفين

. هلكت  : أت ى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل، فقال: في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال
ليس : قال(. فأعتق رقبة: )قال. ي في رمضانوقعت  على أهل: ، قال(وِلم ؟: )قال
(. فأطعم ستين مسكينا: )قال. ال أستطيع: قال(. فصم شهرين متتابعين: )قال. عندي
ق فيه تمر، فقال. ال أجد: قال : قال. ها أنا ذا: ، قال(أين السائل؟: )فا تِي  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بع ر 
ل هللا؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين البتيها أهل على أحوج منا يا رسو: قال(. تصدق به)

(فأنتم إذا: )فضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدت أنيابه، قال. بيت أحوج منا
( )
. 

الظاهر  :الدليل الظني الذي ال يعارض أصال قطعيا وال يشهد له أصل قطعي -4
واالستقراء يدل على أنه فيه أنه ال ي قبل، ألنه إثبات شرع على غير ما ع ِهد  في مثله، 

غير موجود، وألنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي، يعتبر معارضا ألصول الشرع، 
دّ بذلك  .إذا اعتبرنا عدم الموافقة مخالفة، فر 

ومع ذلك فقد أعمل العلماء هذا النوع في بعض األحيان، كإعمالهم المناسب 
 .نوع إذا دّل الدليل على صحتهالغريب في أبواب القياس، فال يضر العمل بمثل هذا ال

 
 «تنزيل أفعال المكلفين على حسبهاالمقصود من وضع األدلة؛ »: السادسةالقاعدة 

إذا كانت األدلة من وضع الشارع الحكيم لعباده المكلفين حتى يتوصلوا من خالل 
النظر فيها إلى معرفة أحكامه عز وجل في أفعالهم، فإن المقصود لدى الشارع من 

                                                           
ورواه أحمعد فعي مسعنده، .  11 رواه ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم  – ( )

ورواه مالععك فععي الموطععأ، كتععاب . 5 2 رقععم كتععاب ومععن مسععند بنععي هاشععم، بععاب بدايععة مسععند عبععد هللا بععن العبععاس، 
 .14  األقضية، باب القضاء في المرفق، رقم 

 .4545: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم – ( )
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لك األدلة، ليس مجرد النظر فحسب، بل تنزيل تلك األحكام على واقع أفعالهم وضع ت
وسلوكاتهم، حتى تتطابق تلك األفعال والسلوكات مع أدلة الشرع واألحكام التي 

 .تتضمنها
فليس الغرض من تنزيل األدلة مجرد المعرفة ألحكامها فحسب، بل الغرض 

نس  إاِلَّ »: عالىاألساسي في ذلك هو التطبيق، مصداقا لقوله ت اإْلِ ل ْقت  اْلِجنَّ و  ا خ  م  و 
، والعبادة هي في حقيقتها طاعة هللا عز وجل فيما أمر ونهى [95: الذاريات]« ِلي ْعب د ونِ 

 .مما تضمنته األدلة التي نصبها لذلك
ومن األدلة على أن الغرض من تشريع األحكام الشرعية هو التطبيق العملي 

اك ْم ع ْنه  »: نظرية؛ قوله تعالىوليس مجرد المعرفة ال ا ن ه  م  ذ وه  و  س ول  ف خ  ا آت اك ْم الرَّ م  و 
اتَّق وا اَّللَّ  إِنَّ اَّللَّ  ش ِديد  اْلِعق ابِ   [.2: سورة الحشر] «ف اْنت ه وا و 

 
إحداهما عقلية راجعة إلى : كل دليل شرعي مبني على مقدمتين»: السابعةالقاعدة 

 .«قلية ترجع إلى نفس الحكم الشرعيتحقيق مناط والثانية ن
هذه القاعدة أساسية في تطبيق األحكام الشرعية، حيث قبل تطبيق الحكم على 
المسألة ينبغي أوال تحقيق المناط، أي البحث في دخول المسألة تحت إطار عمل 

ن كل مسكر حرام، ووجدنا مكلفا يتناول إ: ه هي المقدمة العقلية، فإذا قلتالدليل، وهذ
؟ بمسكرأم ليس  مسكر، فال بد أوال من التحقيق؛ هل ما يتناوله با يعتقد أنه مسكرشرا

ن كل إ: ا لهقلن اإلسكار،فإذا وجدنا فيما يتناوله وصف . وهو معنى تحقيق المناط
 .مسكر حرام

ثم بعد ذلك تأتي المقدمة الثانية وهي المقدمة النقلية، وتتمثل في إسقاط الحكم 
لى الواقعة التي تم تحقيقها وثبت دخولها تحت حكم الدليل، الذي تضمنه الدليل ع

 .فالحكم ال ينزل إال على ما تحقق أنه مناط الحكم
 

اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالِّّها؛ إما أن يكون أصليا أو »: الثامنةالقاعدة 
 .«تبعيا

األصالة، أي  فاألدلة الشرعية في داللتها على األحكام؛ إما أن تدل عليها بطريق
مجردة عن األوصاف والمالبسات الواقعية التي تلتبس بها وتؤثر فيها في الواقع، 
وذلك كداللتها على إباحة الصيد والبيع واإلجارة، وسن الزواج وندب الصدقات غير 

 .نظر فيها مبدئيا إلى المالبسات الجزئيةالزكاة، وغير ذلك من التشريعات التي لم ي  
ها بطريق التبع، وذلك حين النظر في مسألة جزئية مقرونة وإما أن تدل علي

بمالبساتها وتوابعها في صورتها الواقعية، حيث ت راعى هذه المالبسات وتعتبر في 
تشريع الحكم، وذلك مثل إيجاب الزواج على من كان في حاجة إليه ولم يأمن الوقوع 

راهية الصالة لمن في الحرام، وتحريمه على من لم يكن قادرا على مؤونته، وك
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فعه األخبثان، حيث في كل هذه الصور وغيرها يختلف ادحضره الطعام أو لمن ي  
 .الحكم األصلي القتران الفعل بمالبسات خارجية زائدة على صورته األصلية

لذلك فإن المستدل بالدليل الشرعي، إما أن يأخذه مجردا عن اعتبار الوقائع، وإما 
 .أن يأخذه مقيدا بالوقوع

حَّ استدالله، ألنه أخذ الحكم األصلي ف إن أخذه مفردا مجردا عن الواقع، ص 
 .لصورة الفعل المجردة عن المالبسات التبعية

على صورة واقعية، دون النظر في  خذ الحكم من الدليل وأراد تطبيقهأما إن أ
اط أي المالبسات المحيطة بها، لم يكن استدالله صحيحا، ألنه ال بد أوال من تحقيق المن

دراسة الفعل في صورته الواقعية ومعرفة المالبسات المحيطة به، فربما كانت سببا 
في تغير الحكم، ألن احتياج المكلف إليها واضطراره لها يوجب مراعاتها في أخذ 

ْؤِمنِين  ال»: مثال ذلك قوله تعالى .الحكم ؛ [59: النساء]« ... ي ْست ِوي اْلق اِعد ون  ِمْن اْلم 
أوال كانت مقررة لحكم أصلي منزل على صورة أصلية من القدرة على  لما نزلت

الجهاد وإمكان االمتثال للواجب فيه، دون مراعاة حالة غير القادرين، فخافوا أن 
غ ْير  أ ْوِلي »: يؤثموا على القعود، فسألوا الرخصة، فنزل التقييد بقوله تعالى

رِ  «الضَّر 
( )
. 

 :الت منهاويتعين تحقيق المناط في عدة حا
 كما إذا أنزلت آية أو جاء حديث على: األسباب الموجبة لتقرير األحكام -1

: سبب، فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى مقتضى البيان التام فيه، من ذلك قوله تعالى
إِْن ِخْفت ْم أ ال» ا ط اب  ل ك مْ و  وا م  ى ف انِكح  ثْن ى   ت ْقِسط وا فِي اْلي ت ام  ث الِمن  النِّس اِء م  ث  و 

ب اع   ر  ؛ إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن ال يقسطوا[1: النساء]اآلية « و 
( )
. 

ِ ... : )وفي الحديث ت ه  إِل ى اَّللَّ س وِلِه ف ِهْجر  ر  ِ و  ت ه  إِل ى اَّللَّ ْن ك ان ْت ِهْجر  ف م 
س وِلهِ  ر  (...و 

(1)
. ديث، أتى فيه بتمثيل الهجرة، ألنها كانت السبب، أو مناسبة قول الح

ْيٌل ِلأْل ْعق اِب ِمْن النَّارِ : )ومن ذلك أيضا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص (و 
(4)

، مع أن غير األعقاب 

                                                           
ْيد   عن – ( ) ل ْيِه  ْبنِ  ز  لَّم  أ ْمل ى ع  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س ول  اَّللَّ اِهعد ون  فِعي ال  »ث ابِت  أ نَّ ر  ج  اْلم  عْؤِمنِين  و  ي ْست ِوي اْلق اِعد ون  ِمْن اْلم 

 ِ ل عيَّ ق عال   ،«س بِيِل اَّللَّ ا ع  ْهو  ي ِملُّه  ْكت وم  و  ه  اْبن  أ ّمِ م  اء  اه عدْت   :ف ج  عاد  ل ج  ِ ل عْو أ ْسعت ِطيع  اْلِجه  اَّللَّ ِ و  س عول  اَّللَّ عى ،ي عا ر  عان  أ ْعم  ك   ،و 
ل  اَّللَّ   ضَّ ف ِخعف أ ْنز  تَّى ِخْفت  أ ْن ت ر  ل يَّ ح  ل ى ف ِخِذي ف ث ق ل ْت ع  ف ِخذ ه  ع  لَّم  و  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  س وِلِه ص  ل ى ر  ْنعه  ع  ي  ع  ِذي ث عمَّ س عّرِ
ل  اَّللَّ   رِ »ف أ ْنز  ر   .5  4: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم. «غ ْير  أ وِلي الضَّ

ة   عن – ( ) أ ل  ع ائِش ة  ع ْن ق ْوِلِه ت ع ال ى  ع ْرو  ثْن عى »أ نَّه  س  عاِء م  عْم ِمعْن النِّس  عاب  ل ك  عا ط  وا م  ى ف اْنِكح  إِْن ِخْفت ْم أ الَّ ت ْقِسط وا فِي اْلي ت ام  و 
عان ك ْم ذ ِلع عْت أ ْيم  ل ك  عا م  اِحعد ةً أ ْو م  ب اع  ف إِْن ِخْفت ْم أ الَّ ت ْععِدل وا ف و  ر  ث  و  ث ال  عة  " :ق ال عتْ  ،«ك  أ دْن عى أ الَّ ت ع ول عواو  ي عا اْبعن  أ ْختِعي اْلي تِيم 

عد اقِ  عنَِّة ص  عا بِعأ دْن ى ِمعْن س  ه  ج  وَّ ا ي ِريعد  أ ْن ي ت ز  اِله  م  ج  ا و  اِله  ا ف ي ْرغ ب  فِي م  ِليِّه  ْجِر و  عوه نَّ إاِلَّ أ ْن ت ك ون  فِي ح  عوا أ ْن ي ْنِكح  ا ف ن ه  ه 
عاءِ ي ْقِسط وا ل ه   اه نَّ ِمعْن النِّس  ْن ِسو  وا بِنِك احِ م  أ ِمر  د اق  و  صعحيح البخعاري، كتعاب النكعاح، بعاب الترغيعب ". نَّ ف ي ْكِمل وا الصَّ

 .4525: في النكاح، رقم
العذي رواه البخعاري فعي صعحيحه، كتعاب ...( إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعن كانعت)تتمة حديث  – (1)

إنمعا األعمعال )، بلفعظ 1915ورواه مسعلم فعي صعحيحه، كتعاب اإلمعارة، رقعم .  لعوحي، بعاب بعدء العوحي، رقعم بدء ا
 ..وقد رواه غيرهما من علماء السنة. ، كالهما عن عمر بن الخطاب(بالنية

هللا  ، ععن عبعد هللا بعن عمعرو رضعي94: رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، بعاب معن رفعع صعوته بعالعلم، رقعم – (4)
، عن عائشة رضعي 191ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بأكملهما، رقم . عنهما
 .كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي. هللا عنها
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يساويها حكما، لكنه كان السبب في الحديث؛ التقصير في االستيعاب في غسل 
 .الرجلين
توهم بعض المناطات داخال في حكم أو خارجا عنه، وال يكون كذلك في  -2
من نوقش الحساب : )الصالة والسالمفمثال توهم الدخول؛ قول النبي عليه : الحكم
اس ب  ِحس ابًا ي ِسيًرا»: حيث توهمت السيدة عائشة دخول قوله تعالى (عذب « ف س ْوف  ي ح 
تحت مقتضاه، فبين لها النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن األمر ليس كذلك[ 4: االنشقاق]

( )
ومثال توهم  .

د الصحابة كان يصلي فدعاه النبي عليه الصالة والسالم فلم يجب، فقال الخروج؛ أن أح
ا الَِّذين   ي ا»: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، وقد جاء فيما نزل عليّ : )له النبي ملسو هيلع هللا ىلص أ يُّه 

ا ي ْحيِيك مْ  س وِل إِذ ا د ع اك ْم ِلم  ِللرَّ ِ و  ن وا اْست ِجيب وا َّلِلَّ [(4 : ألنفالا]اآلية « آم 
( )

، فثبات 
 .الصحابي على صالته، إنما كان العتقاده أن حالته ال يتناولها معنى اآلية

أن يقع اللفظ المخاطب به مجمال بحيث ال يفهم المقصود به ابتداء، فيفتقر  -3
؛ وهذا اإلجمال قد يقع لعامة المكلفين وقد يقع لبعضهم المكلف عند العمل إلى بيانه

ا  ي ا»: ل ما يقع لعامة المكلفين، قوله تعالىفمثا .دون بعض ن وا أ نِفق وا ِممَّ ا الَِّذين  آم  أ يُّه 
ون  ه ْم الظَّاِلم   اْلك افِر  ال  ش ف اع ةٌ و  لَّةٌ و  ال  خ  ْقن اك ْم ِمْن ق ْبِل أ ْن ي أْتِي  ي ْوٌم ال  ب ْيٌع فِيِه و  ز  « ون  ر 

ل وهلة، لذلك جاءت أقوال النبي صلى هللا ، فال يفهم المقصود به من أو[94 : البقرة]
ومثال ما يقع لبعض المكلفين دون بعض؛ ما فهمه  .عليه وسلم وأفعاله، مبينة لذلك

ِ »: عدي بن حاتم الطائي من قوله تعالى ْم أ ْرب ابًا ِمْن د وِن اَّللَّ ْهب ان ه  ر  ه ْم و  ذ وا أ ْحب ار  « اتَّخ 
إنهم لم يعبدوهم، فكيف اتخذوا منهم أربابا، فبين له : ، حيث قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص[ 1: التوبة]

النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنهم حرموا عليهم الحالل وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فتلك عبادتهم لهم
(1)
. 

ففي مثل هذه الحاالت وأشباهها، ال بد من تحقيق المناط، وأخذ الحكم من الدليل على وفق 
 .قعةمالبسات كل وا

                                                           
لَّم  ق ال   – ( ) س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ْن ن وقِش  اْلحِ ) :ع ائِش ة  ع ْن النَّبِّيِ ص  ب  م  ف س عْوف  » :أ ل عْيس  ي ق عول  اَّللَّ  ت ع عال ى :ق ْلت   :ق ال تْ  ،(س اب  ع ذِّ

ابًا ي ِسيًرا اس ب  ِحس  : صحيح البخاري، كتاب الرقعاق، بعاب معن نعوقش الحسعاب ععذب، رقعم (.ذ ِلِك اْلع ْرض  ) :ق ال   ؟«ي ح 
5599. 

ع لَّى أ نَّ النَّبِيَّ  – ( ) علِّي ف عد ع اه  ع ْن أ بِي س ِعيِد ْبِن اْلم  ه و  ي ص  رَّ بِِه و  لَّم  م  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  علَّْيت  ث عمَّ أ ت ْيت عه   :ق عال   ،ص  عا ) :ف ق عال   ،ف ص  م 
ن ع ك  أ ْن ت ِجيب نِي علِّي :ق ال   (.؟م  علَّ ) :ق عال   .ك ْنت  أ ص  ج  عزَّ و  ن عوا اْسعت  » :أ ل عْم ي ق عْل اَّللَّ  ع  عا الَّعِذين  آم  س عوِل إِذ ا ي عا أ يُّه  ِللرَّ ِ و  ِجيب وا َّلِلَّ
ا ي ْحيِيك مْ  سعنن أبعي داود، كتعاب الصعالة، بعاب فاتحعة الكتعاب، . 554: سنن النسائي، كتاب االفتتعاح، رقعم(. «د ع اك ْم ِلم 

 .45  : رقم
اتِم  ق ال   – (1) ِدّيِ ْبِن ح  لَّم  و   :ع ْن ع  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِليٌب ِمْن ذ ه ب  أ ت ْيت  النَّبِيَّ ص  ْح ع ْنك  ه ذ ا ) :ف ق ال   ،فِي ع ن ِقي ص  ي ا ع ِديُّ اْطر 

ث ن   ةٌ  (اْلو  اء  ةِ ب عر  أ  فِعي س عور  س ِمْعت ه  ي ْقر  ِ » :و  ْم أ ْرب ابًعا ِمعْن د وِن اَّللَّ ْهب عان ه  ر  ه ْم و  عذ وا أ ْحب عار  عْم ل عْم ي ك ون عوا ) :ق عال   ،«اتَّخ  عا إِنَّه  أ م 
مْ ي ْعب عد ون  عوه   ،ه  م  رَّ عْيئًا ح  ل عْيِهْم ش  عوا ع  م  رَّ إِذ ا ح  لُّوه  و  عْيئًا اْسعت ح  عْم ش  لُّعوا ل ه  عان وا إِذ ا أ ح  ْم ك  ل ِكعنَّه  عِديٌث  :ق عال  أ ب عو ِعيس عى (.و  ه عذ ا ح 

عْرب   ِم ْبعِن ح  ْبِد السَّعال  ِديِث ع  غ ط ْيعف  ْبعن  أ ْععي ن   ،غ ِريٌب ال  ن ْعِرف ه  إاِلَّ ِمْن ح  عِديثِ  و  وف  فِعي اْلح  ْععر  : قعال األلبعاني. ل عْيس  بِم 
 .حسن
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 القــرآن الكـــريم
 المصدر األول واألساس للتشريع في اإلسالم

 
 :تعريف القرآن

الشريعة،  كليُّ "القرآن هو مصدر التشريع في اإلسالم، وهو كما يقول الشاطبي 
الرسالة، ونور األبصار والبصائر، وال طريق إلى هللا سواه، وال  الحكمة، وآية   نبوع  وي  

 ".يخالفه ك بشيئسُّ م  نجاة بغيره، وال ت  
ق ْرآن ه  »: والقرآن لغة؛ مصدر بمعنى القراءة، قال تعالى ْمع ه  و  ل ْين ا ج  ف إِذ ا ، إِنَّ ع 

أْن اه  ف اتَّبِْع ق ْرآن ه    [.4 -2 : القيامة]« ق ر 
ى القرآن أيضا بالكتاب، وهو في اللغة يطلق على المكتوب وعلى الكتابة، سمَّ وي  
ل ْيك م  »: كم وقضى وأوجب، ومنه قوله تعالىح: بمعنى( كتب)والفعل  ي ام   ك تِب  ع  « الّصِ
: ِرض  عليكم، وكتب القاضي بالنفقة؛ قضى بها، وقال تعالى؛ أي ف  [41 : البقرة]
س ِليأل  ك ت ب  اَّللَّ  » ر   .م  ك  ؛ أي ح  [  : المجادلة]« ْغِلب نَّ أ ن ا و 

على المجموع ( الكتاب)و( القرآن)الشرع إطالق كال لفظي  فِ رْ وقد غلب في ع  
المكتوب في المصاحف، المقروء على ألسنة العباد، وإن كان لفظ  ،ن من كالم هللايَّ ع  الم  
 (.الكتاب)أشهر من لفظ ( القرآن)

ف  األصوليو بتعاريف عديدة، نختار منها أجمعها، وهو الذي  ن القرآن  وي عّرِ
 :هوالقرآن  أن يصطلح على
بأقصر  المعجزل على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، باللفظ العربي، كالم هللا تعالى، المنز»

سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتالوته، المبدوء 
 .«بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

ل، كما يشمل ؛ يشمل كالمه عز وجل المنزل على جميع الرس(كالم هللا تعالى)
، ويخرج من التعريف كالم المخلوقات، كما تخرج السنة األزلي النفسيكالمه 

واألحاديث القدسية، ألنها من كالم سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بألفاظه، وإن كانت معانيها من عند 
 .هللا

؛ أي كالم هللا الذي نزل به جبريل األمين على دمحم (المنزل على رسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص)
ملسو هيلع هللا ىلص، ووقر في قلبه، فيخرج من التعريف الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل 

 .السابقين، كما يخرج كالم هللا النفسي القائم بالذات
؛ فهو عربي بالنظم والمعنى، نزل بلغة قريش، وليس فيه لغة (باللفظ العربي)

العربية في القرآن الكريم، فهو  أجنبية أخرى، وما ي ظ نُّ من وجود بعض األلفاظ غير
إما أن يكون من لهجة عربية غير لهجة قريش أو من األلفاظ العربية التي اندثر 
استعمالها ثم أحياها القرآن الكريم، أو أنها لفظ عربي قديم انتقل إلى اللغة األعجمية ثم 

ى العربية فصار با فدخل إلرَّ ع  م به القرآن، أو أن يكون اللفظ م  ه  ر  نسيه العرب فذكَّ 
أسماء  هِ رِ كْ واشتمال القرآن على كلمتين أو ثالث من أصل أعجمي، أو ذِ . عربيا
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األعالم األعجمية مما استعمله العرب في لسانهم، فهذا ال يخرج القرآن عن كونه 
بِيًّا ل ع لَّك ْم ت  »: لعربيته صريحٌ  وفي القرآن تأكيدٌ . عربيا ْلن اه  ق ْرآنًا ع ر  « ْعِقل ون  إِنَّا أ نز 
ّبِ اْلع ال ِمين  »، [ : يوسف] إِنَّه  ل ت ْنِزيل  ر  وح  اأْل ِمين  . و  ل  بِِه الرُّ ع ل ى ق ْلبِك  ِلت ك ون  ِمْن . ن ز 

نِذِرين   بِين  . اْلم  بِّي  م  ج  »، [59 - 5 : الشعراء]« بِِلس ان  ع ر  بِيًّا غ ْير  ِذي ِعو  ق رآنًا ع ر 
ْم ي تَّق ون    [.4 : الزمر]« ل ع لَّه 
؛ فالقرآن معجزة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو معجزة للعرب (بأقصر سورة منه المعجز)

وللناس كافة عن أن يأتوا بمثله، وهو معجز حتى بأقصر سورة منه، وهي سورة 
اْدع وا م  »: التكاثر، قال تعالى ة  ِمثِْلِه و  اه  ق ْل ف أْت وا بِس ور  ْعت ْم ِمْن أ ْم ي ق ول ون  اْفت ر  ْن اْست ط 

اِدقِين   ِ إِْن ك ْنت ْم ص   [.14: يونس]« د وِن اَّللَّ
النقل الذي يفيد العلم اليقيني القطعي بصحة  بطريق؛ أي (المنقول إلينا بالتواتر)

الرواية، وهذا أمر ثابت للقرآن الكريم بطريق الكتابة والمشافهة منذ نزوله على سيدنا 
إلى يومنا هذا، وهذه ميزة انفرد بها القرآن عن سائر الكتب السماوية، وبناء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

وال تثبت له  قرآنا دُّ عليه فما لم يثبت بطريق التواتر مما ي نسب إلى القرآن، ال ي ع  
 .األحكام التي تثبت للقرآن الكريم

؛ المصاحف جمع مصحف، وهو مجمع الصحف، (المكتوب في المصاحف)
في المصاحف وفق الرسم العثماني الذي ك تِب  به القرآن في  نٌ وَّ د  الى م  فكتاب هللا تع

عهد عثمان رضي هللا تعالى عنه، ولذلك ي شترط في القراءة أن تكون موافقة للرسم 
 .العثماني، وإال لم تكن مقبولة

؛ وهذه ميزة أخرى يختص بها القرآن عن غيره من الكتب، (المتعبد بتالوته)
سواء كانت من الحفظ أم من المصحف، حتى إن صالة المسلم ال تصلح فتالوته عبادة 

 .إال بتالوة القرآن فيها
ألوله وآخره زيادة  ؛ وهذا تحديدٌ (المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس)

وترتيب سور . ى أو غير ذلكفتر  في االحتياط حتى ال ي زاد فيه دعاء أو ثناء أو كالم م  
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن جبريل عن رب العزة جل وعال، ال يجوز  توقيفي  ه القرآن وآياتِ 

 .تغييره أو تبديله
 

 :القراءة الشاذة وحكم االحتجاج بها
مذهب يذهب إليه إمام من : القراءة مصدر سماعي لقرأ، وهي في االصطالح

الروايات والطرق عنه،  أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق
 .سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أو في نطق هيآتها

واشتهرت عبارات تشير إلى  ،طق بالقرآن تعددت القراءاتومن االختالف في النُّ 
والقراءات األربع عشرة،  ،والقراءات العشر ،القراءات السبع: هذا التعدد، فقيل

، وابن عامر، وعاصم، وأبي عمرو ،وابن كثير ،نافع :فالقراءات السبع هي قراءات
 ،أبي جعفر :والقراءات العشر هي قراءات هؤالء السبعة وقراءات .وحمزة، والكسائي
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وأما القراءات األربع عشرة فهي قراءات العشرة مضافا إليها  :، وخلفويعقوب
 .والشنبوذي ،ويحيى اليزيدي ،وابن محيصن ،الحسن البصري :قراءات

بع هي المتواترة بإجماع ماء القراءات على أن القراءات السوقد اتفق عل
األشهر، إنها متواترة، وهو : وأما القراءات العشر فهي مختلف فيها، فقيل .المسلمين
 .وأما ما وراء العشر فهي قراءات شاذة باالتفاق .إنها ليست متواترة: وقيل

يميز الشاذ من ولمعرفة القراءة الشاذة؛ ذكر بعض علماء القراءات ضابطا 
 غيره، فقال 
 يـوِ حْ وكان للرسم احتماال ي    وِ حْ النَّ  وجه   ما وافق   لُّ وك  

 الثــة األركـان  ــــــفهــذه الث  وصّح إسنادا هو القـرآن  
 ه لو أنـه فـي السبعـةِ شــذوذ    أثـبتِ  ركنٌ  ما يختلُّ وحيث  

وافقة العربية ولو بوجه، م: فالقراءة الشاذة؛ هي ما فقدت ركنا من األركان الثالثة
 .، وصحة السند ومعناه التواتر"مالك"و "ملك"وموافقة رسم المصحف ولو احتماال كـ

ويرى ابن الجزري أن القراءة الشاذة هي ما لم يصح سندها، كقراءة ابن 
نْ »: السُّميقع يك  بِب د نِك  ِلت ك ون  ِلم  ل ف ك   ف اْلي ْوم  ن ن ّجِ  [. 5: يونس]« آي ةً  خ 
 .هي ما لم تتواتر: علماء األصول يقولونو

 .والخالف في تحديد القراءة المتواترة من الشاذة مما يطول فيه الحديث
أما عن حكم العمل بالقراءة الشاذة، فال خالف في عدم اعتبارها قرآنا، ولكن 

 .الخالف في االحتجاج بها في استنباط األحكام؛ هل يصح أم ال يصح؟
إن القراءة الشاذة يصح االحتجاج بها على أنها حجة : بلةفقال الحنفية والحنا

ظنية، إذ البد من أن تكون مسموعة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكل مسموع عنه صلى هللا عليه 
، وعدالته تمنعه من االختراع، وإال لما ساغ عدلٌ  وسلم حجة، ودليل السماع أن الناقل  

ة نَّ ة، والسُّ نَّ ا ثبت أنه مسموع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيكون س  صحفه، وإذه في م  ه وإثبات  له كتابت  
 .العمل بها يجب  

إن القراءة الشاذة ليست بحجة، ودليلهم أنها ليست بقرآن : وقال المالكية والشافعية
ل على أنها سنة، فال ق  نْ إْذ لم تتواتر، بل وليست سنة، ألنها ن قلت على أنها قرآن ولم ت  

ما ن قل أحادا ليس بقرآن قطعا، ألن القرآن مما : "ها، قال الشوكاني رحمه هللاي حتج ب
ه مشتمال على األحكام ه كالم الرب سبحانه، وكونِ تتوافر الدواعي على نقله لكونِ 

 ".ا، وما كان كذلك، فال بد أن يتواتر، فما لم يتواتر فليس بقرآنزً جِ عْ ه م  الشرعية وكونِ 
في فروع  ختالف في هذه القضية األصولية؛ اختالفاتٌ هذا، ولقد ترتبت على اال

 :فقهية، منها
 :هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين؟ -1

شترط ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن صيام كفارة اليمين ال ي  
اِخذ   ال  »: هم قوله تعالىجت  فيه التتابع، بل له أن يصومه متتابعا ومتفرقا، وح   اَّللَّ   ك م  ي ؤ 

س اكِ  ةِ م  ت ه  إِْطع ام  ع ش ر  ان  ف ك فَّار  ا ع قَّْدت ْم اأْل ْيم  اِخذ ك ْم بِم  ل ِكْن ي ؤ  انِك ْم و  ين  ِمْن بِاللَّْغِو فِي أ ْيم 
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ق ب ة  ف   ْم أ ْو ت ْحِرير  ر  ت ه  ون  أ ْهِليك ْم أ ْو ِكْسو  ا ت ْطِعم  ْن ل ْم ي ِجْد ف ِصي ام  أ ْوس ِط م  ث ِة أ يَّام  ذ ِلك  ث ال  م 
ان ك ْم ك ذ ِلك  ي ب يِّن  اَّللَّ  ل ك ْم آي اتِِه ل ع لَّك ْم ت   اْحف ظ وا أ ْيم  ل ْفت ْم و  انِك ْم إِذ ا ح  ة  أ ْيم  ون  ك فَّار  « ْشك ر 

 [.45: المائدة]
في  وذهب الحنفية واإلمام أحمد في الرواية األخرى عنه إلى أن التتابع شرطٌ 

بن جتهم في ذلك ما جاء في قراءة أبّي يمين، فلو صام متفرقا لم يصح، وح  كفارة ال
، وهذه القراءة، وإن لم تثبت «متتابعاتث ِة أ يَّام  ف ِصي ام  ث ال»: وعبد هللا بن مسعودكعب 

ْنِزل ة حديث اآلحاد، بل المشهور، حتى أمكن الزيادة به على  لة م  ن زَّ متواترة، فهي م 
 .النص المتواتر

 :هل تجب النفقة على القرابة؟ -2
وا بقراءة ابن م واحتجُّ رَّ ح  ذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم م  

اِرِث »: مسعود ع ل ى اْلو   [.11 : البقرة]« ِمثْل  ذ ِلك  ( ذي الرحم المحرم)و 
وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب على القريب الوارث، إال إذا كان المحجوب 

من عمودي النسب، والقريب الوارث معسرا، فالنفقة عند ذلك على القريب  عن اإلرث
ه، ألنه بِ جْ مع ح   ا، فالنفقة على الجدِّ رً وسِ م   را وجد  سِ عْ م   غير الوارث، كما إذا كان أبٌ 

 .من عمودي النسب
 ين  ين والمولودِ دِ أما الشافعية والمالكية فيذهبون إلى أن النفقة ال تجب إال على الوالِ 

 .كأنهم يحملون اآلية على ترك اإلضرارو
 

 هل البسملة آية في القرآن؟
ْحم  ب»ال خالف بين علماء المسلمين في أن  ِ الرَّ ِحيمِ ْسِم اَّللَّ هي بعض آية  «ِن الرَّ

إِنَّ »: في قوله تعالى سورة النمل من ان  و  ْحم  بِ ه  إِنَّه  ِمْن س ل ْيم  ِ الرَّ ِحيمِ ْسِم اَّللَّ  «ِن الرَّ
، كما ال خالف بينهم في أنها ليست آية من سورة التوبة أو براءة، وإنما [15: النمل]

هل هي آية كاملة في القرآن الكريم؟ وإذا كانت آية، فهل هي آية من : موضع الخالف
 كل سورة أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور؟
ف وعدّ منها العلماء في هذا الخال وقد ذكر اإلمام األلوسي في تفسيره مذاهب  

 :عشرة، لكن المشهور منها ثالثة
أنها آية تامة من القرآن، وهي آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا : األول

وقد ساق السيوطي خمسة عشر حديثا . وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية(. براءة)
 .تفيد بمجموعها التواتر المعنوي بافتتاح السور بالبسملة

وهو . بآية من القرآن أصال، ال من الفاتحة وال من غيرهاأنها ليست : الثاني
 .مذهب المالكية
أنها آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، وليست جزءا من الفاتحة : الثالث

 .وال من غيرها، وهو األصح من مذهب الحنفية
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 :أدلة المذاهب
مصحف هو القرآن، ال يْ على أن ما بين دفت   الحنفية بأن اإلجماع منعقدٌ  استدلَّ  - 

.. وقالوا إن المصحف اإلمام قد كتب وكتبت فيه البسملة، وبالخط الذي كتب به القرآن
ص رْ لغ الحِ هم أبْ ِص رْ المبالغة وحِ  دَّ قد أثبتوا ذلك كذلك مع مبالغتهم أش   فإذا كان الصحابة  

ير وكتابة شِ عْ والتَّ  ط  قْ على تجريد المصحف من كل ما عدا القرآن، حتى إنهم منعوا النَّ 
القرآن، وبمداد  أسماء السور، وما أثبت من ذلك في المصحف فإنما أ ثبت بخط غيرِ 

 .غير المداد الذي كتب به، كان ذلك دليال، بل أقوى دليل، على أن هذا من القرآن
 :هذا بأحاديث تدل عليه، منها د  وتأيَّ 
، (عظم آية في كتاب هللا تعالى؟ما أ): ما روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ألبي بن كعبـ 
ْحم  » :فقال ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اَّللَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأقره ، فصدقه«ِن الرَّ

( )
. 

س ول  ـ  ْيد ة  ع ْن أ بِيِه ق ال  ق ال  ر  ِ ملسو هيلع هللا ىلصع ِن اْبِن ب ر  تَّى ) :اَّللَّ ْسِجِد ح  ج  ِمن  اْلم  ال  أ ْخر 
ك  بِآي   ة  ل ْم ت ْنِزْل ع ل ى ن بِّى  ب عْ أ ْخبِر  ان  غ ْيِرىة  أ ْو س ور  تَّى : ق ال  . (د  س ل ْيم  ش ى ف ت بِْعت ه  ح  ف م 

ى فِى  ب ِقي ِت األ ْخر  ْسِجِد و  ج  إِْحد ى ِرْجل ْيِه ِمْن أ ْسك فَِّة اْلم  ْسِجِد ق ال  ف أ ْخر  اْنت ه ى إِل ى ب اِب اْلم 
ْسِجِد ف ق ْلت  ب يْ  ب ْين  ن ْفِسى ن ِسى  اْلم  ْجِهِه ق ال  ف أ   :ق ال   .نِى و  بِأ ّىِ ش ْىء  ت ْفت تِح  ) :ْقب ل  ع ل ىَّ بِو 

ال ة ؟اْلق ْرآن  إِذ   ِحيمِ »ـق ال  ق ْلت  بِ . (ا اْفت ت ْحت  الصَّ ِن الرَّ ْحم  ِ الرَّ . (ِهى  ِهى  ) :ق ال   ،«بِْسِم اَّللَّ
ج   ر  ث مَّ خ 
( )
. 
آية من كل سورة، فألنه لم يتواتر أنها من الفاتحة أو غيرها، اعتبارها  أما عدم  

ها آية من كل سورة، فهي أنزلت المذكورة فيه ال يستلزم كون   ها في المحلِّ ر  فتوات  
للفصل، فدل ذلك على أنها ليست جزءا من أي سورة، وهذا بناء على مذهبهم في أن 

ونقلها على أنها آية في المكان الذي  اآلية القرآنية ال بد فيها من تواتر أصل قرآنيتها
ضعت فيه  .و 

 م  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يعرف ختْ : "ويؤيدهم ما قاله ابن عباس رضي هللا عنهما
ْحم  »أخرى، حتى ينزل عليه جبريل عليه السالم بـ سورة وابتداء   ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اَّللَّ « ِن الرَّ

"في أول كل سورة
(1)
. 

 :ا المالكية، فاستدلوا هم أيضا بأدلة، منهاأم - 
لَّم  ي ْست ْفتِح   :ع ْن ع ائِش ة  ق ال تْ ما روى مسلم  - س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س ول  اَّللَّ ك ان  ر 

ة  بِ  اء  اْلِقر  ة  بِالتَّْكبِيِر و  ّبِ اْلع ال ِمين  "ـالصَّال  ِ ر  ْمد َّلِلَّ "اْلح 
(4)
. 

أ ب ا ب ْكر  ع  وما روى البخاري  - لَّم  و  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  اِلك  أ نَّ النَّبِيَّ ص  ْن أ ن ِس ْبِن م 
ة  بِ  ون  الصَّال  ا ك ان وا ي ْفت تِح  ْنه م  ِضي  اَّللَّ  ع  ر  ر  ع م  ّبِ اْلع ال ِمين  »ـو  ِ ر  ْمد  َّلِلَّ «اْلح 

(9)
. 

                                                           
 .25 ، ص  ذكره الرازي في تفسيره الكبير، ج  – ( )
 ".إسناده ضعيف: "وقال.  5ص  ،5 ج ، 5454 : ي الكبرى، باب ما يقرب من الحنث، رقمسنن البيهق – ( )
، ص  ورواه البيهقعي فعي السعنن الكبعرى، ج . 244: مرواه أبو داود في سننه، كتاب الصالة، باب من جهر بها، رق – (1)

.  1 ، ص  والحعاكم فعي المسعتدرك، ج . 5  ، ص 5 وابعن عبعد البعر فعي التمهيعد، ج . وفي شععب اإليمعان.  4
 .صحيح: وقال األلباني. أما هذا فثابت: وقال الذهبي. صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم. وغيرهم

 .254ة، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختتم به، رقم صحيح مسلم، كتاب الصال – (4)
 . 25صحيح البخاري، كتاب األذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم  – (9)
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اِلك  ق ال  وفي رواية مسلم  لَّ " :ع ْن أ ن ِس ْبِن م  لَّم  ص  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ْلف  النَّبِّيِ ص  ْيت  خ 
ون  بِ  ان  ف ك ان وا ي ْست ْفتِح  ع ثْم  ر  و  ع م  أ بِي ب ْكر  و  ّبِ اْلع ال ِمين  »ـو  ِ ر  ْمد  َّلِلَّ ون  ال ،«اْلح   ي ْذك ر 

ِحيمِ » ِن الرَّ ْحم  ِ الرَّ ة   «بِْسِم اَّللَّ اء  ِل قِر  ال فِي أ وَّ "ا فِي آِخِره  و 
( )
. 

ال و  ن من أحْ يْ ر  ى الناس بآخر األمْ ر  المدينة، فهم أدْ أهِل  هذا عمل   د  ّضِ ع  وي   -
 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

البسملة  نِ وْ ك   يِ صراحة على نفْ  الَّ د  بهما المالكية، وإن لم ي   واألثران اللذان استدلَّ 
سورة )سماة ة بالسورة الم  آية، الحتمال أن يكون المراد أنهم كانوا يفتتحون القراء

وذلك ال يستلزم أن ال تكون البسملة منها، فإن ما يقصده المالكية منهما قد تأيد ( الحمد
ال يذكرون بسم هللا الرحمان : "بما جاء في رواية مسلم بحديث أنس السابق من زيادة

 ".الرحيم في أول قراءة وال في آخرها
بها في  ر  هْ م الج  د  على ع   الدالة   حاديث  المالكية أيضا؛ األ مذهب   د  ضَّ ومما ع  

معها، وألخذت وصفها من  تْ ئ  رِ الصالة، إذ لو كانت من القرآن وكانت من السورة لق  
 .ة تمامايَّ رِ هْ ة والج  يَّ رِّ السِّ 

 بخطِّ  تْ ب  تِ واستدل الشافعية بأنها أنزلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أول سورة وك   -1
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتواتر ذلك، ولم ينكر أحد من الصحابة  رِ ول سورة بأمْ القرآن في أ

 .كتابتها مع تحرزهم في صيانة القرآن عما ليس منه
أصل قرآنية اآلية، مع  ر  على مذهبهم في أنه يكفي توات   الشافعية هذا مبني   وقول  
 :عليه، منها لُّ تد   وآثار   مذهبهم بأحاديث   د  بها، وقد تأيَّ  الخاّصِ  لِّ ح  ها في الم  تواتر وجودِ 
ِ » هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاتحة الكتاب، فعدَّ  قرأ رسول  : ما روي عن أم سلمة أنها قالت - بِْسِم اَّللَّ
ْحم   ِحيمِ الرَّ ّبِ اْلع ال ِمين  »آية،  «ِن الرَّ ِ ر  ْمد  َّلِلَّ ْحم  »آية،  «اْلح  ِحيمِ الرَّ اِلكِ »آية،  «ِن الرَّ  م 
ينِ  الحديث... آية «ي ْوِم الدِّ

( )
. 

: قال (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) :عباس في قوله تعالى عن ابنِ  ي  وِ ما ر   -
ْحم  »: قال ؟فأين السابعة: ، قيل البن عباس"فاتحة الكتاب" ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اَّللَّ «ِن الرَّ

(1)
. 

إذا قرأتم ) : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قالما روي  -
ْحم  وا ؤالحمد هلل فاقر ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اَّللَّ ، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع ِن الرَّ

(المثاني، وبسم ميحرلا نمحرلا هللا إحداها
(4)
. 

 فإن طريق   رِ و  ها من السُّ من الفاتحة، أما غير   من هذه اآلثار أنها آيةٌ  حٌ وواِض 
 -في أولها في المصحف بالوضع الخاصها وجودِ  وهو تواتر  -في الفاتحة ثبوتها 

                                                           
 .555صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب حجة من قال ال يجهر بالبسملة، رقم  – ( )
وإسعناده ضععيف، ألن . 11 ، ص  المسعتدرك، ج  ورواه الحعاكم فعي. 451: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، رقم – ( )

 .فيه عمر بن هارون
 . 54 ، رقم كتاب فضائل القرآن ،المستدرك على الصحيحين للحاكم – (1)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصالة، جماع أبواب الصالة، باب الدليل علعى أن بسعم ميحرلا نمحرلا هللا آيعة تامعة، رقعم  – (4)

ثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، ععن أبعي هريعرة ثم لقيت نوحا فحد: قال أبو بكر الحنفي: "يوقال البيهق. 5   
 ".مثله، ولم يرفعه
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من ترك البسملة فقد : "ق، قال عبد هللا بن المباركرْ متحقق في باقي السور من غير ف  
 ".ترك مائة وثالثة عشر آية

هذا ولقد طال الجدل والنقاش والرد بين أنصار هذه المذاهب، دون الوصول إلى 
ْحم  »الجانبين في مثل  وقوة الشبهة من: "حاجبنتيجة قال ابن ال ِ الرَّ ِحيمِ بِْسِم اَّللَّ  «ِن الرَّ

: وقال ابن كثير رحمه هللا بعد أن أورد أدلة المذاهب". منعت التكفير من الجانبين
صحة  فهذه مآخذ األئمة رحمهم هللا في المسألة، وهي قريبة، ألنهم أجمعوا على"

 ".وهلل الحمد والمنة ،رَّ صالة من جهر بالبسملة ومن أس
 

 :حجية القرآن الكريم
يجب العمل بما تضمنه  ةٌ جَّ بين المسلمين جميعا على أن القرآن الكريم ح   اع  ز  ال نِ 

ه األول في استنباط على المجتهد أن يجعل منه مقصد   من أحكام، وأن الواجب  
فيه حكم  دْ رِ لم ي  عنه إلى غيره من األدلة إال إذا  العدول   األحكام، بحيث ال يجوز  

 .الحادثة التي يبحث عن حكمها
اليقيني أنه من عند  على حجية القرآن الكريم وإلزامية أحكامه؛ الثبوت   والدليل  

هللا عز وجّل، وذلك عن طريق تواتره كتابة ومشافهة عن الرسول صلى هللا عليه 
 .وسلم، الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي ي وحى

هللا عز وجّل، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إنما بلغه عنه؛  أن القرآن كالم  ومما يدل على 
 .هلِ ثْ هذا القرآن للناس على أن يأتوا ولو بسورة من مِ  إعجاز  
 

 :إعجاز القرآن وأركانه
فمعنى أعجز القرآن الناس؛ أنه . لى الغير وإثباته لهإنسبة العجز : اإلعجاز معناه

 .بمثله أثبت عجزهم عن أن يأتوا
 :وال يتحقق اإلعجاز إال إذا توافرت أمور ثالثة

 .التحدي؛ أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة: األول
ى إلى المباراة والمنازلة أن يوجد المقتضي الذي يدفع المتحدَّ  :الثاني
 .والمعارضة
 .يمنعه من المباراة والمنازلةقاهر مانع ال يوجد أن : والثالث

وا به أن دُّ ح  المقتضى لمن ت   د  جِ وو  . ي بهتوافر فيه التحدِّ  والقرآن الكريم
 .ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله. وانتفى المانع لهم. يعارضوه

الذي أنزله هللا بلسان العرب وفي بيئة عربية مكينة في البالغة  فهذا القرآن  
اإلتيان بمثله أو بجزء  نإنسان ع بين أبناء العربية بعجز أّيِ  يالتحدِّّ  والبيان؛ أطلق  

 .من مثله أسلوبا ومضمونا
 :فقد تحداهم أوال أن يأتوا بمثله كله، كما في قوله تعالى
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اْلِجنُّ ع ل ى أ ْن ي أْت وا بِِمثِْل ه ذ ا اْلق ْرآِن ال  ي أْت ون  بِِمثِْلِه » نس  و  ع ْت اإْلِ ق ْل ل ئِْن اْجت م 
ْم ِلب ْعض  ظ هِ  ه  ل ْو ك ان  ب ْعض  ل ه  ب ل ال  ي ْؤِمن ون  » [.44: اإلسراء]« يًراو  . أ ْم ي ق ول ون  ت ق وَّ

اِدقِين   ِديث  ِمثِْلِه إِْن ك ان وا ص   [.14-11: الطور]« ف ْلي أْت وا بِح 
 :ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، كما في قوله سبحانه

اه  ق ْل ف أْت وا بِع ْشِر س و  » نِ ر  ِمثْلِ أ ْم ي ق ول ون  اْفت ر  اْدع وا م  ي ات  و  ْفت ر  ْعت ْم ِمْن  ِه م  اْست ط 
اِدقِين   ِ إِْن ك نت ْم ص    [.1 : هود]« د وِن اَّللَّ

 :ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فقال عز من قائل
ة  ِمْن ِمثِْلِه » ْبِدن ا ف أْت وا بِس ور  ْلن ا ع ل ى ع  ا ن زَّ ْيب  ِممَّ إِْن ك نت ْم فِي ر  ك ْم و  د اء  اْدع وا ش ه  و 

اِدقِين   ِ إِْن ك نت ْم ص  ق ود ه ا النَّاس  . ِمْن د وِن اَّللَّ ل ْن ت ْفع ل وا ف اتَّق وا النَّار  الَّتِي و  ف إِْن ل ْم ت ْفع ل وا و 
ة  أ ِعدَّْت ِلْلك افِِرين   ار  اْلِحج  اه  ق ْل ف أْت وا» [.4 -1 : البقرة]« و  ة  ِمثِْلِه بِ  أ ْم ي ق ول ون  اْفت ر  س ور 

نِ  اْدع وا م  اِدقِين   و  ِ إِْن ك ْنت ْم ص  ْعت ْم ِمْن د وِن اَّللَّ  [.14: بيونس« اْست ط 
ومع ذلك  .فهذه اآليات الكريمة تحدت العرب أن يأتوا بمثل سورة من القرآن

 .عجزوا ولم يستطيعوا أن يردوا على التحدي
؛ فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبرهم أنه العربقيام المقتضي للمباراة والمعارضة عند واما 
هللا، وجاءهم بدين يبطل دينهم، وسفه عقولهم وأحالمهم، وسخر من  من عند رسول

فكانوا أحوج الناس إلى دحض . أوثانهم، وهزأ بعباداتهم، ودليله الصارم هو كتاب هللا
 .ولكنهم عجزوا .ما ادعاه وإبطال ما أتى به من عند هللا

للعرب من معارضة القرآن؛ فألنه نزل بلسان عربي مبين،  انتفاء المانعوأما 
فأحرفه من أحرف العرب، وعباراته من أسلوب العرب، ومعانيه من مألوف العرب، 
. وهم أرباب البالغة والبيان، وملوك الفصاحة، وفرسان الخطابة، وأساطين الشعر

بل كان . ومباريات فريدة ولهم في ذلك مواقف مشهورة وأسواق معروفة ومساجالت
للمعارضة أجال  القرآن ولم يحدد. عندهم الكهان والعرافون والقصاصون والمتنبئون

جملة واحدة، وإنما نزل منجما على مدى ثالث وعشرين  هو نفسه، وال نزل معينا
سنة، مما يسهل المعارضة ويتيح لهم اإلعداد والتمكين وإحراز السبق، ومع ذلك 

 .ما قدروا على اإلتيان بأقصر سورة من مثل القرآن الكريمعجزا ووهنوا، و
واإلعجاز وإن كان قد ووجه به العرب أوال، ألنهم هم من وجهت إليهم الدعوة 

، جميعا، بل إلى اإلنس والجن أن اإلعجاز موجه إلى البشر كلهم، إال في أول األمر
 .ليس إلى العرب وحدهم، ألن القرآن رسالة هللا إلى الناس جميعا وإلى قيام الساعة

 
 :وجوه إعجاز القرآن

العلماء متفقون على أن القرآن لم ي عجز الناس عن أن يأتوا بمثله من ناحية واحدة 
كما . معينة، وإنما أعجزهم أن يأتوا بمثله من كل النواحي؛ لفظية ومعنوية وروحية
عجاز أنهم متفقون على أن العقول لم تصل حتى اآلن إلى إدراك كل نواحي اإل

وحصرها، وأنه كلما زاد التدبر في آيات القرآن، وكشف البحث العلمي عن أسرار 
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وغير الحية، تجلت نواح جديدة من  الكون وسننه، وأظهر عجائب الكائنات الحية
 .إعجاز القرآن، وقام البرهان على أنه من عند هللا

عجاز في ما تبين لحد اآلن من نواحي اإلبعض إلى  ةإشارة موجزوفيما يلي 
 :القرآن

ه وبالغةَ عباراتِّه  (:اإلعجاز البياني) أ ـ فصاحةَ ألفاظِّ
ألفاظ القرآن الكريم منتقاة من اللغة العربية بما يحقق المعنى المقصود منها، 

حيث ال نجد في القرآن لفظا ينبو . وعباراته بليغة ومطابقة ألعلى مستويات البالغة
يعرف هذا من له ذوق عربي وتذوق . ما بعدهعن السمع أو يتنافر مع  ما قبله أو 

 .لبالغة القرآن في تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادالته
، (تفسير الكشاف)بـ المعروف وقد تكفل كل من اإلمام الزمخشري في تفسيره

، ببيان كثير من وجوه (أسرار البالغة)واإلمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
 .لقرآنالفصاحة والبالغة في آيات ا

كما أن الدكتور دمحم عبد هللا دراز رحمه هللا درس موضوع اإلعجاز البياني في 
، ولخص مظاهره في أربعة(النبأ العظيم)كتابه 

( )
: 

 .ـ القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى  
 .ـ خطاب العامة وخطاب الخاصة  
 .ـ إقناع العقل وإمتاع العاطفة 1
 .ـ البيان واإلجمال 4

 :(اإلعجاز النفسي) على النفوس تأثيره قوةب ـ 
مما شهدت به وسلطانه الروحي على القلوب  ،النفوس فيقوة تأثير القرآن 
، فقد كان أبو سفيان واألخنس بن شريق وأبو جهل يتسللون ليال األعداء قبل غيرهم
قريش خافوا على كما أن كفار . له في جوف الليل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند تالوةلسماع القرآن 

أنفسهم وأوالدهم ونسائهم من أثر القرآن الذي كان يتلوه أبو بكر الصديق رضي هللا 
ر يخير أبا بكر بين ترك يعنه عندما دخل في جوار ابن الدغنة، وهو ما جعل هذا األخ
 .قراءة القرآن أو ترك جواره، فترك رضي هللا عنه جواره

و السبب المباشر في إسالم عمر بن وقد كان أثر القرآن وسلطانه الروحي ه
 .الخطاب لما قرأ اآليات األولى من سورة طه في بيت أخته

ن كان الكفار يتواصون فيما بينهم باالبتعاد عن قارئيه ثير القرآوخوفا من قوة تأ
وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا »: وعدم االستماع إليه، قال تعالى يكشف حالهم

 [.5 : فصلت] «لكم تغلبونالقرآن والغوا فيه لع
وقد عبر أحد عتاة المشركين عن تأثير القرآن وقوة خطابه واستيالئه على القلوب 
لى إوالعقول، وهو الوليد بن المغيرة، حين تال عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن، فقال عندما رجع 

                                                           
، للعدكتور دمحم عبعد هللا (نظعرات جديعدة فعي القعرآن: النبعأ العظعيم)على من أراد معرفة التفاصيل أن يرجع إلعى كتعاب  – ( )

 .44 -14 : دار طيبة ـ الرياض، الصفحات: ي، نشرعبد الحميد الدخاخن: دراز رحمه هللا، تحقيق
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ن أعاله لمثمر، إن له لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أسفله لمغدق، وإ: "المشركين
 .وهذا اعتراف صريح بإعجاز القرآن وأنه من عند هللا عز وجل". وما يقول هذا بشر

ه ج  :ـ اتَِّّساق  معانيه وأحكامِّ
مجاالت مختلفة،  مناشتمل القرآن الكريم على موضوعات كثيرة، وعالج مسائل 

نسان ، وتحدث عن الخالق واإلوالقصص في العقيدة والعبادة واألخالق والتشريع
على ومع ذلك تأتي هذه الموضوعات كلها متناسقة منسجمة، . والكون والمجتمع

و أو ضعف أو تناقض أ دون أدنى وهن أو ركاكة مستوى واحد من القوة والوضوح،
 .اختالف تعارض أو

فاألسلوب بليغ في جميع السور واآليات، واأللفاظ في غاية الفصاحة من أوله إلى 
كما ال تجد معنى من معانيه في كل جانب من جوانبه،  آخره، والعبارات راقية

 .يعارض معنى، أو حكما يناقض حكما،، أو غرضا ال يتفق وآخر
مع كثرة آياته التي تزيد على ستة آالف وستمائة آية، ومع امتداد الفترة الزمنية 

 .التي نزل خاللها وهي ثالث وعشرون سنة
اختالف  بعض عباراته وبعض، أو  ولو كان صادرا من عند غير هللا ما سلم من

ألن العقل اإلنساني مهما نضج وكمل ال يمكنه أن يكون . اختالف بعض معانيه وبعض
ستة آالف آية في ثالث وعشرين سنة ال تختلف آية منها عن أخرى في مستوى 

وإلى هذا الوجه من . بالغتها، وال تعارض آية منها آية أخرى فيما اشتملت عليه
أفال يتدبرون القرآن ولو كان »: الحق سبحانه وتعالى في قوله الكريم اإلعجاز يشير

 [. 4: النساء] «من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا
ويالحظ المتامل تنوع أسلوب القرآن حسب طبيعة الموضوع الذي يتناوله، فإن 

أما إن . اكان الموضوع تشريعا كانت اآليات طويلة والعبارات واضحة واألسلوب هادئ
كان يتعلق بتثبيت العقيدة الصحيحة وهدم العقائد الباطلة ومجادلة الكفار في تفكيرهم 
وتذكير الناس بيوم الحساب والعقاب او الجنة والنار، كان األسلوب خطابيا محركا 

 .للوجدان والمشاعر، مع نبرة خاصةن وعبارات مختصرة، وآيات قصيرة
ه بوقائع غيبية ومستق د  :(اإلعجاز الغيبي) بليةـ إخبار 

أخبر القرآن الكريم عن قصص األمم الخاليةن وعن تاريخ األنبياء والمرسلين، 
وعما حدث في غابر األزمان، مما يعجز البشر عن معرفته وتذكره، وخاصة من أمي 

تلك من أنباء الغيب »: وذلك ما اكده الحق سبحانه وتعالى في قوله الكريم ،في أمة أمية
 «يك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقيننوحيها إل

 [.45: هود]
كما أخبر القرآن عن حوادث ستقع في المستقبل، وهو أمر ال يمكن إلنسان أن 
يعرفه ألنه من الغيب الذي ال يعلمه إال هللا، وقد وقع فعال ما أخبر القرآن بوقوعه، كما 

في . غلبت الروم. الم»: بعد هزيمتهم، وهو قوله عز جل في إخباره عن انتصار الروم
في بضع سنين هلل األمر من قبل ومن بعد . أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
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وعد هللا ال . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم نصر هللاب ويومئذ يفرح المؤمنون
ومثل وعد هللا عز وجل  [.5- : الروم] «وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمونيخلف هللا 

: للنبي ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمين بدخول مكة بعد منعهم من دخولها ورجوعهم عنها، قال تعالى
لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء هللا آمنين محلقين »

 «يبارؤوسكم ومقصرين ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قر
 .بعد ذلكوهو ما حدث فعال  [.2 : الفتح]

راد هـ  :(اإلعجاز العلمي) ـ انطباق  آياته على ما يكشفه العلم باّطِّ
القرآن الكريم ليس كتابا علميا في الطب أو الفيزياء أو الفلك، وإنما هو كتاب 
هداية وإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان في اإليمان والعقيدة والعمل 

ولكنه أشار عند االستدالل على وجود هللا وعظمته سبحانه وتعالى ووحدانيته . والعبادة
ولفت . إلى بعض المخلوقات في عظمة خلقها ونظام حياتها وكثرة نفعها ووظائفها

النظر إلى بعض الحقائق العلمية المتعلقة بطبائع الكائنات ونظام الكون، مما يكشف 
منه شيئا فشيئا، بحيث تاتي كشوفه الصحيحة متطابقة العلم عبر تطور كشوفه جوانب 

وصدق هللا العظيم إذ أخبر عن ذلك في . كل التطابق مع ما أشار إليه القرآن الكريم
سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم »: قوله عز وجل

 [.91: فصلت] «يكف بربك أنه على كل شيء شهيد
ر من الباحثين المعاصرين عن جوانب مختلفة من اإلعجاز العلمي وقد تحدث كثي
للقرآن الكريم
( )
. 

 (:اإلعجاز التشريعي)و ـ ما تضمنه من تشريعات خالدة 
تضمن القرآن الكريم نظاما تشريعيا معجزا، حيث بين هللا عز وجل لعباده ما 

هم السعادة الدنيوية يلزمهم من أحكام تشريعية إذا ساروا عليها والتزموا بها تحققت ل
. والنجاة في اآلخرة، وهي أحكام فيها صالح الفرد والجماعة ووودفع المفاسد عنهما
وقد جاء أسلوب التشريع في القرآن متطابقا مع طبيعة القرآن نفسه الذي هو كتاب 
الهداية الربانية لإلنسان في كل زمان ومكان، ولذلك تميز بالمرونة وتفصيل ما يستحق 

 .وإجمال ما يتطلب اإلجمال التفصيل
وال يمكن لبشر مهما أوتي من قوة وقدرة على استشراف المستقبل أن يضع 
تشريعات يمكنها أن تصلح لكل الناس في كل ومان ومكان، كتلك التي تضمنها القرآن 

الكريم، مما يقوم برهانا ساطعا على أن هذا الكتاب من عند هللا عز وجل
( )
. 

 
 
 

                                                           
، والدكتور أحمد زكي فعي (الطب محراب اإليمان)الدكتور خالص جلبي في كتابه : يمكن الرجوع إلى ما كتبه كل من– ( )

وغيرهعا معن . ، والعدكتور زغلعول راغعب النجعار فعي مؤلفاتعه الكثيعرة ععن اإلعجعاز العلمعي(مع هللا في السماء)كتابه 
 .تب والدراسات التي ال تحصىالك

 .لألستاذ دمحم قطب( ال يأتون بمثله)يمكن االطالع على بعض جوانب اإلعجاز التشريعي في كتاب  – ( )
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 :أحكام القرآن
 :ن على أحكام كثيرة متنوعة، تندرج تحت ثالثة أقسام، هيآل القراشتم

األحكام المتعلقة بما يجب اعتقاده؛ كاإليمان باهلل ومالئكته وكتبه : القسم األول
: ورسله واليوم اآلخر، وهذه هي الحكام االعتقادية أو أحكام العقيدة، ومحل دراستها

 .علم العقيدة، أو علم التوحيد
األحكام المتعلقة بتهذيب النفس وتقويمها وتحليتها بالفضائل  :القسم الثاني

علم األخالق، أو : وتخليتها من الرذائل، وهذه هي األحكام األخالقية، ومحل دراستها
 .التصوف

. األحكام المتعلقة بأفعال المكلفين؛ سواء كانت أعماال أو أقواال :القسم الثالث
 .علم الفقه: هاوهذه هي األحكام العملية، ومحل دراست

 :وهذه األحكام نوعان
. ؛ من صالة وزكاة وصيام وحج، وأيمان ونذورأحكام العبادات: النوع األول

 .والغرض من هذه الحكام؛ تنظيم عالقة الفرد بربه عز وجل
يقصد منها تنظيم عالقة الفرد بالفرد، أو الفرد ؛ وأحكام المعامالت: النوع الثاني

 :لجماعة، ويتفرع هذا النوع من األحكام إلى عدة فروعبالجماعة، أو الجماعة با
كالنكاح والطالق والبنوة والنسب والوالية والنفقة والحضانة،  ؛أ ـ أحكام األسرة

ونحو ذلك، مما يقصد به بناء األسرة على أسس قويمة، وبيان حقوق وواجبات كل 
 .آية 25وآيات القرآن التي تتعلق بهذا الفرع نحو . فرد فيها
والكفالة والشركة  ؛ كالبيع والرهن واإلجارةـ أحكام المعامالت الماليةب 
، وسائر العقود، مما يقصد به تنظيم المعامالت التي تجري بين الناس والمداينة

وعدد اآليات . ومنع أكل بعضهم أموال بعض والمحافظة على حقوق كل واحد منهم،
 .آية كذلك 25المتعلقة بهذا الفرع نحو 

؛ وهي التي تتعلق بوسائل اإلثبات من شهادة ويمين وكتابة م القضاءج ـ أحكا
وإقرار، وكذا كيفية القضاء والحكم، مما يقصد به تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق 

 .آية 1 وعدد آيات هذا الفرع من األحكام حوالي . العدالة بين الناس
يعاقب عليها بالحدود ؛ وهي التي تحدد الجرائم التي د ـ أحكام الحدود والتعازير

المقدرة شرعا، وكذا التصرفات التي يعاقب عليها تعزيرا، وكيفية تطبيق كل حد وما 
ويقصد بهذا النوع من األحكام؛ حفظ حياة الناس . ينبغي مراعاته في ذلك من إثباتات

ويبلغ عدد اآليات . وأعراضهم وأموالهم، وإشاعة الطمأنينة واالستقرار في المجتمع
 .آية 15ة بهذا الفرع نحو المتعلق

؛ وهي التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة اإلسالمية، هـ ـ أحكام السياسة الشرعية
وعدد اآليات . تنظيم عالقة الحكام بالمحكومين، وبيان حقوق وواجبات كل طرفو

 .آيات 5 المتعلقة بهذا الفرع حوالي 
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لدولة اإلسالمية مع الدول ؛ وهي التي تنظم تعامل او ـ أحكام العالقات الدولية
األخرى، وتحدد نوع العالقات التي تجمعها بها، في السلم والحرب، وما يترتب على 
ذلك من احكام، وكذلك وضع غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، ووضع المسلمين 

 .آية 9 واألحكام المتعلقة بهذا الفرع نحو . في المجتمعات غير اإلسالمية
، ونفقاتها؛ وهي المتعلقة بتحديد موارد الدولة المالية قتصاديةاألحكام االز ـ 

موال التي تدخل تحت الملكية العامة، وما ومدى حق الدولة في أموال األغنياء، واأل
يبلغ عدد و، يقصد بها تنظيم العالقات المالية بين الدولة واألفراد إلى ذلك من أحكام
 .آيات 5 نحو  الفرع اذاآليات المتعلقة به

 
 :بيان القرآن لألحكام

رآن الكريم هو أصل الشريعة األول ومصدرها قرر العلماء جميعا أن الق
، وأن إليه ترجع داللة األدلة األخرى، فهو الذي دّل على حجيتها واعتبارها، األساس
ةً و  » :قال تعالى ْحم  ر  ه دًى و  ل ْيك  اْلِكت اب  تِْبي انًا ِلك ّلِ ش ْيء  و  ْلن ا ع  ن زَّ ْسِلِمين  و  ى ِلْلم  « ب ْشر 

 [.45: النحل]
لكن إذا رجعنا إلى آيات األحكام في القرآن، نجد أن تعريفه باألحكام الشرعية 

زئي، وإجمالي ال تفصيلي، مما يجعله محتاجا إلى كثير من البيان، كلي ال ج   ه  أكثر  
ْلن ا »كريم في قوله عز وجل، هو وظيفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي ناطها به القرآن ال والبيان   أ نز  و 

ل  إِل ْيِهمْ  ا ن ّزِ ْكر  ِلت ب يِّن  ِللنَّاِس م   [.44: النحل]« إِل ْيك  الذِّ
فقد أمر هللا عز وجل بإقامة الصالة في أكثر من آية، لكن دون أن يعرض من 

قِْم أ  »: بيان عددها وطريقة أدائها وأوقاتها إال إشارات لطيفة جاءت في بعض اآليات
ْشه ودًا ق ْرآن  اْلف ْجِر إِنَّ ق ْرآن  اْلف ْجِر ك ان  م  ة  ِلد ل وِك الشَّْمِس إِل ى غ س ِق اللَّْيِل و  « الصَّال 

ِ ق انِتِين  »، [24: اإلسراء] وا َّلِلَّ ق وم  ْسط ى و  ِة اْلو  الصَّال  اِت و  ل و  افِظ وا ع ل ى الصَّ « ح 
ل رسول ك الصالة المجملة بيانا تفصيليا حتى قا، فجاءت السنة مبينة لتل[14 : البقرة]

 .(صلوا كما رأيتموني أصلي: )هللا ملسو هيلع هللا ىلص
مصارفها، لم يبين مقدارها وال األموال التي  ن  والزكاة التي أمر بها القرآن وبيَّ 

 .تؤخذ منها، فبينتها السنة كذلك
أ  »: ومثل ذلك؛ الحج الذي أمر القرآن بإتمامه في قوله ِ و  ة  َّلِلَّ اْلع ْمر  جَّ و  وا اْلح  « تِمُّ

ْن »: ، وبين أنه واجب على المستطيع بقوله[55 : البقرة] ِ ع ل ى النَّاِس ِحجُّ اْلب ْيِت م  َّلِلَّ و 
بِياًل    [.52: آل عمران]« اْست ط اع  إِل ْيِه س 

ف وا بِاْلب ْيِت الْ »: لكن لم يعرض لشيء من مناسكه إال الطواف ْلي طَّوَّ : الحج]« ع تِيقِ و 
جَّ اْلب ْيت  »: ، والسعي بين الصفا والمروة[5  ْن ح  ِ ف م  ة  ِمْن ش ع ائِِر اَّللَّ ْرو  اْلم  ف ا و  إِنَّ الصَّ

ا ف  بِِهم  ل ْيِه أ ْن ي طَّوَّ ن اح  ع  ر  ف ال  ج  ، فتكلفت السنة النبوية بالبيان [94 : البقرة]« أ ْو اْعت م 
خذوا ): عليه الصالة والسالم وهو يؤدي فريضة الحجالتفصيلي ألعمال الحج، قال 

 .(عني مناسككم
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ومن ذلك أصول الحدود والقصاص، فإنه أوجب القصاص في النفس واألعضاء، 
ها شروط   لْ ّصِ ف  في السرقة والزنا والقذف وقطع الطريق، ولم ي   وأوجب الحدَّ 

 .ومسقطاتها، فجاءت السنة مفصلة وشارحة
ة على الميراث فقط، وجاءت السنة وكذلك الوصية شرعها مج ملة مبينا أنها مقدَّم 
 .وبينت مقدارها ومن ال تجوز له

لكن هناك نوع آخر من األحكام التي أجملها القرآن لم تفصلها السنة، وتركتها 
بوضع أسسها في القرىن ومن ذلك؛ المبادالت المالية التي اكتفى هي األخرى مجملة، 
ن وا الأ يُّ  ي ا»: آيات معدودة هي ا الَِّذين  آم  ال ك  ه   أ ْن ت ك ون  ْم ب ْين ك ْم بِاْلب اِطِل إاِل ت أْك ل وا أ ْمو 

اض  ِمْنك مْ  ةً ع ْن ت ر  ار  ب ا»، [5 : النساء]« تِج  م  الّرِ رَّ ح  لَّ اَّللَّ  اْلب ْيع  و  أ ح  : البقرة]« و 
ا ي ا»: ، ثم أمر بالوفاء بالعقود إجماال في قوله[29  ن وا أ ْوف وا بِاْلع ق ودِ  أ يُّه  « الَِّذين  آم 
 [. : المائدة]

ال»: وقد وضع األساس لحرمة األموال وأكلها بغير حق في قوله سبحانه  ت أْك ل وا و 
اِل النَّاِس بِاإْلِ  كَّاِم ِلت أْك ل وا ف ِريقًا ِمْن أ ْمو  ا إِل ى اْلح  ت ْدل وا بِه  ال ك ْم ب ْين ك ْم بِاْلب اِطِل و  أ ْنت ْم أ ْمو  ثِْم و 

ون    [.44 : البقرة]« ت ْعل م 
ذا النهي عن فهذه اآلية نهت الناس عن أكل أموال بعضهم بغير حق، فيدخل في ه

ْحد الحقوق وماال تطيب به نفس  القمار والخداع والغصْ  مته الشريعة رَّ مالكه أو ح   ب وج 
لْ مالكه كمهر البِغِ  وإن طابت به نفس   ثمان الخمور والخنازير ن الكاهن وأاو  ًي وح 

وغير ذلك مما  ،وة وما ق ِضي به بغير وجه حق، والخيانة، وما يأخذه المنجمونشْ والرِّ 
 .ه الشرع كالمالهي والشرب، إلى غير ذلكم  رَّ ينفقه اإلنسان من ماله فيها ح  

: وفي األحكام الدستورية؛ وضع هللا عز وجل أساس الحكم اإلسالمي بقوله تعالى
ش اِورْ » ى ب ْين ه مْ »: ، وقوله[55 : آل عمران] «ه ْم فِي اأْل ْمرِ و  ه ْم ش ور  أ ْمر   «و 
 [.14: الشورى]

وفي األحكام الدولية؛ بين الحق سبحانه وتعالى أساس العالقة بين المسلمين 
ل ْم ي  »: وغيرهم بقوله يِن و  اك ْم اَّللَّ  ع ْن الَِّذين  ل ْم ي ق اتِل وك ْم فِي الدِّ وك ْم ِمْن ِدي اِرك ْم ال  ي ْنه  ْخِرج 

ْقِسِطين   ت ْقِسط وا إِل ْيِهْم إِنَّ اَّللَّ  ي ِحبُّ اْلم  وه ْم و  اك ْم اَّللَّ  ع ْن الَِّذين  ق ات ل وك ْم فِي  .أ ْن ت ب رُّ ا ي ْنه  إِنَّم 
لَّ  اِجك ْم أ ْن ت و  وا ع ل ى إِْخر  ظ اه ر  وك ْم ِمْن ِدي اِرك ْم و  ج  أ ْخر  يِن و  ْم ف أ ْول ئِك  الدِّ لَّه  ْن ي ت و  م  ْوه ْم و 

ون    [.5-4: الممتحنة] «ه ْم الظَّاِلم 
ِ الَِّذين  »: وفي السلم والحرب، وضع هللا تعالى هذه القاعدة بِيِل اَّللَّ ق اتِل وا فِي س  و 

ْعت ِدين   ال  ت ْعت د وا إِنَّ اَّللَّ  ال  ي ِحبُّ اْلم   [.55 : البقرة] «ي ق اتِل ون ك ْم و 
نه فصل بعض األحكام ا أن القرآن قد أجمل كل شيء، بل إلكن ال يعني هذ

كأحكام المواريث حتى كاد القرآن ينفرد بها وإن كانت السنة بينت القليل منها، 
 .والمجتهدون فصلوا أقل القليل

 .وكذلك أحكام األسرة من زواج وطالق وما يتبعه من أحكام العدّة والنفقة
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 ة، أن هذا النوع من األحكام إما أن يكون من األمور التعبديوحكمة هذا التفصيل
ف ها، لكنها ال تختلف باختالتدرك حكمالتي ال مجال للعقل فيها، أو أن العقل ي  

 .، وال تتأثر بتغير البيئاتاألزمان
ل السنة كل جزئياته أنه ال ّصِ ف  كما أن حكمة اإلجمال في النوع األول الذي لم ت  

من، في جميع األزمان وكل البيئات، بل يتطور بطبيعة تطور الز يلبس ثوبا واحدا
ألخرى، فكان إجماله رحمة من هللا بهذه األمة، من ويختلف ذلك التطبيق من بيئة 

ا يحقق عقولهم في تطبيق كليات الشرع حسبم للمجتهدين فيها استعمال   ك  ر  حيث ت  
، لتظهر مرونة هذه مانمع مختلف البيئات على مر األز للناس مصالحهم ويتالءم
 .ها وأبديتهاالشريعة ويتجلى عموم  

 
 :داللة القرآن على األحكام

القرآن الكريم، كله قطعي الورود والثبوت، أي أن كل آية من آياته ثابتة قطعا 
لوصولها إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول، فآيات القرآن إذن 

حكام ليست كلها قطعية، إذ كما أن منها ما هو اللتها على األد قطعية الثبوت، إال أن
 .منها كذلك ما هو ظني الداللة، قطعي الداللة
: فتكون قطعية؛ إذا كان اللفظ ال يحتمل إال معنى واحدا فقط، كما في قوله تعالى 
ل دٌ ف إِنْ » ك ْم إِْن ل ْم ي ك ْن ل ه نَّ و  اج  ك  أ ْزو  ا ت ر  ل ك ْم نِْصف  م  ا  و  ب ع  ِممَّ ل دٌ ف ل ك ْم الرُّ ك ان  ل ه نَّ و 

ل دٌ  ْكت ْم إِْن ل ْم ي ك ْن ل ك ْم و  ا ت ر  ب ع  ِممَّ ل ه نَّ الرُّ ا أ ْو د ْين  و  ِصيَّة  ي وِصين  بِه  ْكن  ِمْن ب ْعِد و   ف إِْن ت ر 
ِص  ْكت ْم ِمْن ب ْعِد و  ا ت ر  ن  ِممَّ ل دٌ ف ل ه نَّ الثُّم  ا أ ْو د ْين  ك ان  ل ك ْم و  [.   : النساء] «يَّة  ت وص ون  بِه 

ْلد ة  »: وقوله تعالى ا ِمائ ة  ج  اِحد  ِمْنه م  انِي ف اْجِلد وا ك لَّ و  الزَّ انِي ة  و  [.  : النور] «الزَّ
فالنصف والربع والثمن والمائة كلها ألفاظ قطعية الداللة على مدلوها، وال يحتمل أي 

 .فقط هو المذكور في اآلية والمتبادر إلى ذهن كل مكلفلفظ منها إال معنى واحدا 
وتكون ظنية؛ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فتكون داللة اللفظ على الحكم 

وء  »: داللة ظنية، مثل قوله تعالى ث ة  ق ر  بَّْصن  بِأ نف ِسِهنَّ ث ال  لَّق ات  ي ت ر  ط  اْلم  : البقرة] «و 
يراد به األطهار، ويحتمل أن يراد به الحيضات، فمع ، فلقظ القروء يحتمل أن [4  

 .هذا االحتمال تكون داللة اآلية على الحكم المستنبط منها ظنية ال قطعية
 :تنوع أسلوب القرآن في بيان األحكام

نزل القرآن الكريم ال ليكون كتاب تشريع فحسب، وإنما ليكون كتاب هداية يخرج 
اِت إِل ى ِكت  »: الناس من الظلمات إلى النور ْلن اه  إِل ْيك  ِلت ْخِرج  النَّاس  ِمْن الظُّل م  اٌب أ نز 

ِميدِ  اِط اْلع ِزيِز اْلح  بِِّهْم إِل ى ِصر  ، كتاب تدبر وتذكر يبشر [ : إبراهيم]« النُّوِر بِإِْذِن ر 
وا آي  »: الطائعين وينذر المعاندين ٌك ِلي دَّبَّر  ب ار  ْلن اه  إِل ْيك  م  ِلي ت ذ كَّر  أ ْول وا ِكت اٌب أ نز  اتِِه و 

ى »، [5 : ص]« اأْل ْلب ابِ  ب ْشر  ةً و  ْحم  ر  ه دًى و  ل ْيك  اْلِكت اب  تِْبي انًا ِلك ّلِ ش ْيء  و  ْلن ا ع  ن زَّ و 
ْسِلِمين   ت نِذر  بِِه »، [45: النحل]« ِلْلم  تَِّقين  و  ر  بِِه اْلم  ا ي سَّْرن اه  بِِلس انِك  ِلت ب ّشِ « ق ْوًما ل دًّاف إِنَّم 

 [.52: مريم]
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وألن القرآن كذلك؛ لم يلتزم في بيانه األحكام أسلوبا واحدا، كما هو شأن القوانين 
والكتب الفقهية المألوفة، فلم يعبر عن كل مطلوب طلبا مؤكدا بمادة الوجوب، وال عن 

خيّر فيه بمادة التخيير أو ا إلباحة، وال كل ممنوع بمادة المنع أو التحريم، وال عن كل م 
غير ذلك من العبارات التي تسأمها النفوس وتثقل على األسماع كثرة تكرارها، 

بل غاير ونوع في عبارات شيقة بليغة ليكون ... وتصرف الناس عن التدبر والتذكر
 .ذلك باعثا على القبول والمبادرة إلى االمتثال

: توب أو مفروضفتراه في مقام طلب الفعل طلبا حتميا يخبر عنه مرة بأنه مك
ا ك تِب  ع ل ى الَِّذين  ِمْن ق ْبِلك ْم ل ع لَّك ْم ت تَّق ون   ي ا» ي ام  ك م  ل ْيك ْم الّصِ ن وا ك تِب  ع  ا الَِّذين  آم  « أ يُّه 
ل ْيك ْم اْلِقص اص  فِي اْلق تْل ى ي ا»، [41 : البقرة] ن وا ك تِب  ع  ا الَِّذين  آم  ، [24 : البقرة]« أ يُّه 
انِك مْ  ق دْ » ض  اَّللَّ  ل ك ْم ت ِحلَّة  أ ْيم  إِنَّ »: وأخرى يعبر عنه بمادة األمر [. : التحريم]« ف ر 

وا بِاْلع دْ  ْمت ْم ب ْين  النَّاِس أ ْن ت ْحك م  ك  إِذ ا ح  ا و  ان اِت إِل ى أ ْهِله  دُّوا اأْل م  ك ْم أ ْن ت ؤ  ر  « لِ اَّللَّ  ي أْم 
إِيت اِء ِذي اْلق رْ نَّ اَّللَّ  إِ »، [94: النساء] اإِلْحس اِن و  ر  بِاْلع ْدِل و   [.55: النحل]« ب ىي أْم 

ّلِ »: وثالثة يطلبه بفعل األمر ص  ا و  يِهْم بِه  ّكِ ت ز  ه ْم و  ر  ّهِ د ق ةً ت ط  اِلِهْم ص  ْذ ِمْن أ ْمو  خ 
ت ك  س ك ٌن ل ه مْ  ال  ل ْيِهْم إِنَّ ص  ا الَِّذين   ي ا»، [51 : التوبة]« ع  ا  أ يُّه  يِّب اِت م  ن وا أ نِفق وا ِمْن ط  آم 

ْجن ا ل ك ْم ِمْن اأْل ْرِض  ا أ ْخر  ِممَّ ْبت ْم و  ِ الَِّذين  »، [52 : البقرة]« ك س  بِيِل اَّللَّ ق اتِل وا فِي س  و 
ْعت ِدين   ال  ت ْعت د وا إِنَّ اَّللَّ  ال  ي ِحبُّ اْلم   [.55 : البقرة]« ي ق اتِل ون ك ْم و 

ٌح »: رّ بار عن الفعل بأنه خير أو بِ ورابعة باإلخ ى ق ْل إِْصال  ي ْسأ ل ون ك  ع ْن اْلي ت ام  و 
ان ك مْ  اِلط وه ْم ف إِْخو  إِْن ت خ  ْيٌر و  ْم خ  وه ك ْم قِب ل  »، [5  : البقرة]« ل ه  ج  لُّوا و  ل ْيس  اْلبِرَّ أ ْن ت و 

ن  بِ  ْن آم  ل ِكنَّ اْلبِرَّ م  ْغِرِب و  اْلم  ْشِرِق و  النَّبِيِّين  اْلم  اْلِكت اِب و  ئِك ِة و  ال  اْلم  اْلي ْوِم اآْلِخِر و  ِ و  اَّللَّ
فِي  السَّائِِلين  و  اْبن  السَّبِيِل و  س اِكين  و  اْلم  ى و  اْلي ت ام  بِِّه ذ ِوي اْلق ْرب ى و  ال  ع ل ى ح  آت ى اْلم  و 

وف ون   اْلم  ك اة  و  آت ى الزَّ ة  و  أ ق ام  الصَّال  ق اِب و  ابِِرين  فِي اْلب أْس اِء  الّرِ الصَّ بِع ْهِدِهْم إِذ ا ع اه د وا و 
تَّق ون   أ ْول ئِك  ه ْم اْلم  د ق وا و  ِحين  اْلب أِْس أ ْول ئِك  الَِّذين  ص  اِء و  رَّ الضَّ ، أو [22 : البقرة]« و 

ْن اْست  »: المكلف( على)اإلخبار بأنه  ِ ع ل ى النَّاِس ِحجُّ اْلب ْيِت م  َّلِلَّ بِياًل و  آل ]« ط اع  إِل ْيِه س 
 [.52: عمران

ت تَّق وا ف ل ك ْم أ ْجٌر »: وخامسة يقرنه بالوعد الجميل بالثواب العظيم إِْن ت ْؤِمن وا و  و 
نَّات  ت ْجِري ِمْن ت ْحتِه ا »، [25 : آل عمران]« ع ِظيمٌ  س ول ه  ي ْدِخْله  ج  ر  ْن ي ِطْع اَّللَّ  و  م  و 

اِلِدي ار  خ  ذ ِلك  اْلف ْوز  اْلع ِظيم  اأْل ْنه  ا و   [.1 : النساء]« ن  فِيه 
ْيت ة  »: وفي تحريم الفعل كذلك، فتارة يعبر عنه بمادة التحريم ل ْيك ْم اْلم  ْت ع  م  ّرِ ح 

دِّ  ت ر  اْلم  ْوق وذ ة  و  اْلم  نِق ة  و  ْنخ  اْلم  ِ بِِه و  ا أ ِهلَّ ِلغ ْيِر اَّللَّ م  ل ْحم  اْلِخنِزيِر و  الدَّم  و  ا و  م  ة  و  النَِّطيح  ي ة  و 
ِم ذ ِلك ْم فِْسقٌ  وا بِاأْل ْزال  أ ْن ت ْست ْقِسم  ا ذ بِح  ع ل ى النُّص ِب و  م  ا ذ كَّْيت ْم و  « أ ك ل  السَّب ع  إاِلَّ م 

اْلب ْغيِ »: ، وأخرى يعبر عنه بمادة النهي[1: المائدة] نك ِر و  اْلم  ي ْنه ى ع ْن اْلف ْحش اِء و  « و 
ن وا ال  ي ِحلُّ ل ك ْم أ ْن ت ِرث وا النِّس اء   ي ا»: وثالثة بنفي الِحلَّ عنه [.55: النحل] ا الَِّذين  آم  أ يُّه 

ب يِّن ة   ا آت ْيت م وه نَّ إاِلَّ أ ْن ي أْتِين  بِف اِحش ة  م  ل وه نَّ ِلت ْذه ب وا بِب ْعِض م  ال  ت ْعض  : النساء]« ك ْرًها و 
ال  ي ِحلُّ ل ك  »، [5  ِ و  د ود  اَّللَّ ا ح  اف ا أ الَّ ي ِقيم  ْيئًا إاِلَّ أ ْن ي خ  وه نَّ ش  ا آت ْيت م  ذ وا ِممَّ « ْم أ ْن ت أْخ 
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ا آت اه ْم اَّللَّ  »: ورابعة يخبر عنه بأنه شر [.5  : البقرة] ل ون  بِم  ب نَّ الَِّذين  ي ْبخ  ال  ي ْحس  و 
ْم ب ْل ه و  ش ر   ْيًرا ل ه  ةِ  ِمْن ف ْضِلِه ه و  خ  ا ب ِخل وا بِِه ي ْوم  اْلِقي ام  ق ون  م  ي ط وَّ ْم س  آل ]« ل ه 

 [.45 : عمران
اِلدًا فِيه ا »: وخامسة يقرنه بالوعيد الشديد نَّم  خ  ه  ه  ج  اؤ  ز  دًا ف ج  ت ع ّمِ ْؤِمنًا م  ْن ي ْقت ْل م  م  و 

أ ع دَّ ل ه  ع ذ ابًا ع ِظيًما ل ع ن ه  و  ل ْيِه و  غ ِضب  اَّللَّ  ع  ون  الذَّه ب  »، [51: النساء]« و  الَِّذين  ي ْكنِز  و 
ْره ْم بِع ذ اب  أ ِليم   ِ ف ب ّشِ بِيِل اَّللَّ ا فِي س  ال  ي نِفق ون ه  ة  و  اْلِفضَّ  [.14: التوبة]« و 
م  اَّللَّ  »: وأخيرا يستعمل صيغة النهي أو األمر بالترك رَّ ال  ت ْقت ل وا النَّْفس  الَّتِي ح  و 

قِّ إاِلَّ بِالْ  بِياًل »، [11: اإلسراء]« ح  س اء  س  ن ى إِنَّه  ك ان  ف اِحش ةً و  ب وا الّزِ ال  ت ْقر  « و 
ب اِطن ه  »، [ 1: اإلسراء] ثِْم و  وا ظ اِهر  اإْلِ ذ ر   [.5  : األنعام]« و 

ناح أو الحرج : وفي التخيير أو اإلباحة يعبر بلفظ الحل أو نفي اإلثم أو الج 
اذ  » ون ه نَّ ي ْسأ ل ون ك  م  بِين  ت ع لِّم  لِّ ك  اِرحِ م  و  لَّْمت ْم ِمْن اْلج  ا ع  م  يِّب ات  و  ْم ق ْل أ ِحلَّ ل ك ْم الطَّ ا أ ِحلَّ ل ه 

اتَّق وا اَّللَّ  إِنَّ  ل ْيِه و  ِ ع  وا اْسم  اَّللَّ اْذك ر  ل ْيك ْم و  ا أ ْمس ْكن  ع  ك ْم اَّللَّ  ف ك ل وا ِممَّ لَّم  ا ع  ع  اَّللَّ  س ِريِممَّ
ك ْم ِحل  ل ه ْم . اْلِحس ابِ  ط ع ام  ط ع ام  الَِّذين  أ وت وا اْلِكت اب  ِحل  ل ك ْم و  يِّب ات  و  اْلي ْوم  أ ِحلَّ ل ك ْم الطَّ

وه نَّ  ن ات  ِمْن الَِّذين  أ وت وا اْلِكت اب  ِمْن ق ْبِلك ْم إِذ ا آت ْيت م  ْحص  اْلم  ْؤِمن اِت و  ن ات  ِمْن اْلم  ْحص  اْلم   و 
ل ه   بِط  ع م  اِن ف ق ْد ح  يم  ْن ي ْكف ْر بِاإْلِ م  تَِّخِذي أ ْخد ان  و  ال  م  س افِِحين  و  ْحِصنِين  غ ْير  م  ه نَّ م  ور  أ ج 

اِسِرين   ةِ ِمْن اْلخ  ه و  فِي اآْلِخر  ال  ع اد  ف إِنَّ »، [9-4: المائدة]« و  رَّ غ ْير  ب اغ  و 
ْن اْضط  ف م 

حِ  بَّك  غ ف وٌر ر  ا »، [49 : األنعام]« يمٌ ر  ل ِكْن م  أْت ْم بِِه و  ا أ ْخط  ن اٌح فِيم  ل ْيك ْم ج  ل ْيس  ع  و 
ِحيًما ك ان  اَّللَّ  غ ف وًرا ر  د ْت ق ل وب ك ْم و  ال  »، [9: األحزاب]« ت ع مَّ ٌج و  ر  ى ح  ل ْيس  ع ل ى اأْل ْعم 

ٌج و   ر  ِريِض ح  ال  ع ل ى اْلم  ٌج و  ر  جِ ح  ْعر 
ال  ع ل ى أ نف ِسك ْم أ ْن ت أْك ل وا ِمْن ب ي وتِك ْم أ ْو ع ل ى اأْل 

اِمك   اتِك ْم أ ْو ب ي وِت أ ْعم  و  انِك ْم أ ْو ب ي وِت أ خ  اتِك ْم أ ْو ب ي وِت إِْخو  ه  ْم أ ْو ب ي وِت آب ائِك ْم أ ْو ب ي وِت أ مَّ
اِلك ْم أ ْو ب ي وِت خ   اتِك ْم أ ْو ب ي وِت أ ْخو  ِديِقك ْم ل ْيس  ب ي وِت ع مَّ ه  أ ْو ص  ف اتِح  ل ْكت ْم م  ا م  تِك ْم أ ْو م  اال 
ِميعًا أ ْو أ ْشت اتًا ن اٌح أ ْن ت أْك ل وا ج  ل ْيك ْم ج   [. 5: النور]« ع 

وهكذا كان أسلوب القرآن في تشريعاته وبيان أحكامه كلها، ال يقتصر على عبارة 
ى عنه في مواضع متعددة بأساليب واحدة، بل إنه كان يطلب الفعل الواحد أو ينه

مختلفة كل واحد منها يناسب المقام الذي وقع فيه، ويلتئم مع قبله وما بعده من اآليات 
 .حتى ال يحس القارئ حين قراءته بأدنى ملل أو قصور

 
 :ما البد من معرفته في استنباط األحكام من القرآن

وإجماليا ال تفصيليا، فالواجب  إذا كان بيان القرآن لألحكام أكثره كليا ال جزئيا،
على المجتهد إذا أراد استنباط حكم شرعي في فعل معين؛ أال يقتصر في بحثه على 

أن يبحث عن الحكم في  -إذا وجد في القرآن إجماال-نصوص القرآن الكريم، بل عليه 
ر  السنة النبوية، فإن لم يجد فيها ما يوضح إجمال القرآن، وجب عليه الرجوع إلى ما أثِ 
عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من تفسير ألنهم عاصروا نزوله ووقفوا على أسرار 
التشريع، فإن لم يجد رجع إلى أسباب النزول متى وجدها، ألنها تحدد المراد من 
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ف السائد في عصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن معرفة عادات العرب في أقوالها رْ النص، أو إلى الع  
عين على فهم القرآن الذي نزل بلغتهم، فإن لم يجد شيئا من ذلك فيكفي ي  مما فعالها وأ

ا»الفهم العربي الصحيح، و ْسع ه  لِّف  اَّللَّ  ن ْفًسا ِإالَّ و   [.45 : البقرة] «ال  ي ك 
 :وتفصيل هذا اإلجمال كما يلــي

 ر  مِ ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ  ، فألنها شارحة مبيِّنة، وأن رسالسنةفأما توقف االستنباط على  - 
ِمْن »الوصية  تشريع   -على سبيل المثال-فقد أطلق القرآن ... بالتبليغ ر  مِ بالبيان، كما أ  

ا أ ْو د ْين   ِصيَّة  ت وص ون  بِه  من القرآن وحده ألفاد  الحكم   ذ  خِ ، فلو أ  [  : النساء]« ب ْعِد و 
مال حتى ولو كانت به كله، وهذا غير صحيح النصُّ أن الوصية تصح بأّيِ مقدار من ال

ألن هللا عّز وجل شرع الميراث وأكده وجعله بعد الوصية، فلو كانت الوصية جائزة 
بكل المال لما بقي ميراث، لذلك إذا رجعنا إلى السنة وجدناها تقيد ذلك المطلق بالثلث 

«كثيرالثلث والثلث »: في أكثر من حديث، منها
( )

عليكم بثلث إن هللا تصدق »، 
«أموالكم في آخر أعماركم فضعوه حيث شئتم

( )
. 

؛ فألن القرآن نزل بلغة العرب، وألفاظه أسباب النزولأما أهمية معرفة  - 
تختلف دالالتها بسبب االشتراك، والحقيقة والمجاز، وتعدد األساليب، فيختلف فهمه 

ا ذ كرت القرينة مع الكالم منه إال القرائن، فإذ حسب اختالف األحوال، وال يحدد المراد  
ف ِهم  المراد منه وإذا لم ت ذكر معه فال بدّ من الرجوع إلى سبب النزول الذي ي ع يِّن المراد 

 .غالبا، وإال اختلف الفهم واضطرب
 :ولمعرفة مدى توقف فهم الكالم على القرينة، نورد المثال اآلتـــي

ن   ي ا»: قال هللا تعالى ا الَِّذين  آم  ى ف اْكت ب وه  أ يُّه  س مًّ ل  م  « وا إِذ ا ت د اي نت ْم بِد ْين  إِل ى أ ج 
راد به راد به الوجوب، وي حتمل أن ي  ، فإن األمر بالكتابة ي حتمل أن ي  [ 4 : البقرة]

دِّ الَِّذي »: الثاني بما جاء في آخر اآلية ن  يَّ ع  الندب، وقد ت   ك ْم ب ْعًضا ف ْلي ؤ  ف إِْن أ ِمن  ب ْعض 
بَّه  اْؤت   ْلي تَِّق اَّللَّ  ر  ان ت ه  و   .[ 4 : البقرة] «ِمن  أ م 

 :أما ما ليس فيه قرينة لفظية ويتوقف فهمه على معرفة سبب النزول، فمن أمثلته
لئن كان كل امرئ فرح : روي أن مروان بن الحكم أرسل البن عباس يقول -أ

مالكم : معون، فقال ابن عباسعذبّن أجعذبا لن  أن ي حمد بما لم يفعل م   بما أوتي وأحبَّ 
فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره،  ملسو هيلع هللا ىلص اليهود   ولهذه اآلية، إنما دعا النبيُّ 

ْوه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أ ت وا من كتمانهم، ثم  فأر 
ذ  اَّللَّ  ِميث اق  »: قرأ ابن عباس إِْذ أ خ  ون ه   و  ال  ت ْكت م  الَِّذين  أ وت وا اْلِكت اب  ل ت ب يِّن نَّه  ِللنَّاِس و 

ا  نًا ق ِلياًل ف بِئْس  م  ْوا بِِه ث م  اْشت ر  اء  ظ ه وِرِهْم و  ر  ون  ف ن ب ذ وه  و  ب نَّ الَِّذين  . ي ْشت ر  ال  ت ْحس 
ا د وا بِم  ي ِحبُّون  أ ْن ي ْحم  ا أ ت وا و  ون  بِم  ح  ل ه ْم  ي ْفر  ة  ِمْن اْلع ذ اِب و  ف از  ْم بِم  ب نَّه  ل ْم ي ْفع ل وا ف ال  ت ْحس 

، فهذا السبب بين أن المقصود من اآلية غير ما [44 -42 : آل عمران]« ع ذ اٌب أ ِليمٌ 
 .ظهر لمروان

                                                           
صعحيح مسعلم، كتعاب الوصعية، بعاب الوصععية . 914 صعحيح البخعاري، كتعاب الوصعايا، بعاب الوصعية بالثلععث، رقعم  – ( )

 .1525بالثلث، رقم 
 .5  5 مسند القبائل، من حديث أبي الدرداء عمويمر، رقم مسند احمد، من  – ( )
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لما اتُِّهم قدامة بن مظعون بشرب الخمر على عهد عمر، أراد جلده، فقال له  -ب
ل ْيس  ع ل ى »: ما كان لك أن تجلدني، ألن هللا يقول -كما يقولون-شربت  وهللا لو: قدامة

اِت  اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا و  آم  ا اتَّق ْوا و  وا إِذ ا م  ا ط ِعم  ن اٌح فِيم  اِت ج  اِلح  ع ِمل وا الصَّ ن وا و  الَِّذين  آم 
اَّللَّ   أ ْحس ن وا و  ن وا ث مَّ اتَّق ْوا و  آم  ْحِسنِين  ث مَّ اتَّق ْوا و  فقال  .، وأنا منهم[51: المائدة]« ي ِحبُّ اْلم 

إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا للماضين : "أال تردون على هذا؟ فقال ابن عباس: عمر
وحجة على الباقين، فعذر الماضين أنهم لقوا هللا قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة 

ا الَِّذين   ي ا»: على الباقين ألن هللا يقول اب   أ يُّه  اأْل نص  ْيِسر  و  اْلم  ْمر  و  ا اْلخ  ن وا إِنَّم  آم 
ون   ِل الشَّْيط اِن ف اْجت نِب وه  ل ع لَّك ْم ت ْفِلح  م  ِرْجٌس ِمْن ع م  اأْل ْزال  ، فإن كان هذا [55: المائدة]« و 
 .ا فإن هللا قد نهى أن يشرب الخمرمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنو

وهكذا، فالغفلة عن سبب النزول، قد تؤدي إلى الخروج بالنص . .صدقت: رفقال عم
 .عما أراده الشارع

في أقوالها وأفعالها وقت نزول القرآن فأْمٌر ال بد  عادات العربأما معرفة -1
د  على بعض اآليات سواء منها آيات األحكام  ،منه ألن هذه المعرفة تدفع إشكاالت ت ور 

 :األمثلة اآلتيــةأو غيرها، ويوضح ذلك 
ْن اْست ط اع  إِل ْيِه »: بقوله تعالى أوجب هللا الحجَّ  -أ ِ ع ل ى النَّاِس ِحجُّ اْلب ْيِت م  َّلِلَّ و 
بِياًل  ِ »: ، ثم قال في آية أخرى[52: آل عمران]« س  ة  َّلِلَّ اْلع ْمر  جَّ و  وا اْلح  أ تِمُّ : البقرة]« و 
هل العمرة تجب بهذا األمر : عل، ومن هنا ي قالباإلتمام لهما بأصل الف رٌ ، فهو أمْ [55 

 أم ال؟ وإذا كانت واجبة فِلم  لم يأمر بها منفردة كالحج؟
عادة العرب، فإنهم كانوا يحجون باإلتمام لهما جاء على أن األمر : والجواب

ويعتمرون مع تغيير في بعض الشعائر ونقص في بعضها، وكانوا يدينون بذلك، فجاء 
 .مراعاة لهذه العادة األمر باإلتمام
ى»: قال تعالى -ب ْعر  بُّ الّشِ أ نَّه  ه و  ر  ، ف ع يَّن  هذا الكوكب دون [45: النجم]« و 

غيره مع أن في الكواكب ما هو أكبر وأعظم منه، لكون العرب عبدته دون غيره من 
هم إن خزاعة هي التي عبدته بعد أن ابتدعه ل: قالوا. بالذكر لذلك ص  ّصِ الكواكب، فخ  

 .م أبو كبشةه  كبير  
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 السنة النبوية الشريفة
 المصدر الثاني للتشريع في اإلسالم

 
لقد اختار هللا عز وجل عبده الكريم محمدًا عليه الصالة والسالم لتبليغ رسالته 
للناس، واصطفاه لهذه المهمة، وأنزل عليه القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين، 

ناس إلى الدين الحق والشريعة الغراء، بالتربية ليطبقه وينفذ أحكامه، ويرشد ال
 .والتوجيه، فكانت أقواله وأفعاله عليه الصالة والسالم مصدرا تشريعيا كامال

وقد قرن هللا عز وجل بين طاعته وطاعة رسوله في أكثر من آية، فقال عز من 
لَّْيت مْ »: قائل س ول  ف إِْن ت و  أ ِطيع وا الرَّ أ ِطيع وا اَّللَّ  و  بِين   و  غ  اْلم  س وِلن ا اْلب ال  ا ع ل ى ر   «ف إِنَّم 
ْن »: وجعل طاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص طاعة له عز وجل، فقال سبحانه .[  : سورة التغابن] م 
ِفيًظا ي ِطعِ  ل ْيِهْم ح  ْلن اك  ع  ا أ ْرس  لَّى ف م  ْن ت و  م  س ول  ف ق ْد أ ط اع  اَّللَّ  و   [.45: سورة النساء] «الرَّ

تباع أوامره، كتابه وااللتزام التام بمحكمه، وا فطاعة هللا عز وجّل تتمثل بطاعة
الرسول وطاعة  .واالعتبار بإخباره، والفهم لسننهواجتناب نواهيه، والتسليم بمتشابهه، 

 .تباع سنته بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلصاته، واوطاعته الطاعة التامة في حي ،تباع أوامرهملسو هيلع هللا ىلص تظهر با
تباع، وبهذه ذه المنزلة من وجوب االقتداء واالوإذا كانت السنة النبوية الشريفة به

المكانة من القرآن الكريم خاصة، ومن شريعة اإلسالم عامة، فقد كان ال بد من 
دراستها الدراسة اإلجمالية الفاحصة التي تؤكد وجوب تحكيمها وحسن االقتداء 

 .والسالم بصاحبها عليه الصالة
 

 :تعريف السنــة
 :في اللغـة -1

ْن س نَّ ) :السنة لغة؛ السيرة والطريقة، حسنة كانت أم قبيحة، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م 
ال  ي ْنق ص  ِمْن  ا و  ْن ع ِمل  بِه  ا ب ْعد ه  ك تِب  ل ه  ِمثْل  أ ْجِر م  ن ةً ف ع ِمل  بِه  س  ِم س نَّةً ح  ْسال  فِي اإْلِ
نْ  ل ْيِه ِمثْل  ِوْزِر م  ا ب ْعد ه  ك تِب  ع  يِّئ ةً ف ع ِمل  بِه  ِم س نَّةً س  ْسال  ْن س نَّ فِي اإْلِ م  وِرِهْم ش ْيٌء و   أ ج 

ال  ي نْ  ا و  اِرِهْم ش ْيءٌ ع ِمل  بِه  (ق ص  ِمْن أ ْوز 
( )
وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى  .

ل ْيك ْم ي ِريد  اَّللَّ  » :الطريقة، قال تعالى ي ت وب  ع  ي ْهِدي ك ْم س ن ن  الَِّذين  ِمْن ق ْبِلك ْم و  ِلي ب يِّن  ل ك ْم و 
ِكيمٌ  اَّللَّ  ع ِليٌم ح   [.5 : سورة النساء] «و 
األمر الذي ي داوم : به ولعله أراد .الدوام: ل الشوكاني عن الكسائي، أن السنةونق
 .عليه

 :األمة، وأنشد في ذلك: ونقل القرطبي في تفسيره عن المفضل أنها
 نوال رأوا مثلهم في سالف السن *  م لناس من فضل كفضلهن اما عاي

 .السنة؛ هي المثال المتبع، واإلمام المؤتم به: وقال الطبري
 :وتطلق السنة لغة أيضا على الطبيعة والسجية، وبه فسر بعضهم قول األعشى

                                                           
 .4415صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، رقم  – ( )
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 السنــنمعاويـة األكرميـن  *       كريم شمائلـه من بنـــي
بأن العادة ما يديم اإلنسان  ؛هذا، ويفرق أبو هالل العسكري بين السنة والعادة

 .فعله من قبل نفسه، والسنة تكون على مثال سبق
 :عند الفقهاء -2

 :يختلف معنى السنة في الفقه، باختالف مذاهب الفقهاء وتفصيل ذلك كما يلـــي
فعية؛ ترادف المندوب، والمستحب، السنة عند أكثر الشا: اصطالح الشافعية: أوال

: ماء تفيد معنى واحدا عندهم، هووالتطوع، والنافلة، والمرغب فيه، فكل هذه األس
 ."ما ي حمد فاعله، وال ي ذم تاركه" :، وقيل"عل المطلوب طلبا غير جازمالف"

ب عليه النبي صلى هللا عليه هي المندوب الذي واظ: وذهب بعضهم إلى أن السنة
 .اظب عليه، كأن فعله مرة أو مرتينلمستحب هو المندوب الذي فعله ولم يووا .وسلم

 .والتطوع، هو المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره ولم يرد فيه نقل بخصوصه
النبي ب ما واظ»: رف الكمال بن الهمام السنة بأنهاع: اصطالح الحنفية: ثانيا
 .«مع ترك ما بال عذر ،ملسو هيلع هللا ىلص على فعله

 :ويقسم الحنفية السنة إلى قسمين
الت سنة اله دى؛ وهي السنة المؤكدة القريبة من الواجب، وهي من مكم: األول

أن فاعلها يثاب  ؛وحكمها .الدين وشعائره، كالجماعة واألذان واإلقامة والسنن الرواتب
يستحق الحرمان من الشفاعة، ويستوجب  -على سبيل اإلصرار-وتاركها بال عذر 

 .وم والتضليلالل
عادة له، ولم يتركه  عليه حتى صار ب النبي ملسو هيلع هللا ىلصسنة الزوائد؛ وهي ما واظ :الثاني
ه لباسه وقيامه وقعوده، وركوبه ومشيفي  كسيرته عليه الصالة والسالمإال أحيانا، 

من د فيها لسجود، وهي نفسها عبادة ألنه البوأكله ونومه، وتطويله القراءة والركوع وا
 .النية المتضمنة لإلخالص، وسميت سنة زوائد، ألنها من مكمالت الدين وشعائره

 .ثاب على فعلها، وال يستوجب تركها إساءة وال كراهةأنه ي   ؛وحكمها
فهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات  -ويرادفه التطوع-ل عندهم أما النف

ولم يواظب عليه النبي صلى هللا  والسنن، أو ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا،
 .ب على تركهاب على فعله وال ي عاقب وال ي عاتعليه وسلم، وحكمه أنه ي ث

ما ورد به دليل : ل، وهونوع من النف -ويرادفه المندوب والفضيلة- والمستحب
 .ندب يخصه
للمالكية في معنى السنة طريقتان؛ طريقة المغاربة،  :اصطالح المالكية: ثالثا
 .ة البغداديينوطريق
يسمى عند بعضهم ( ما يثاب فاعله، وال ي عاقب تاركه: )فأما المغاربة؛ فإن* 

؛ تسمى سنة، (المرتبة األولى) :ابن رشد مستحبا، وله ثالث مراتب مندوبا، وسماه
؛ تسمى فضيلة، وبعضهم يسميها رغيبة، وبعضهم يخصها باسم (المرتبة الثانية)و
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وهذه المراتب متفاوتة في  .؛ تسمى النافلة(ة الثالثةالمرتب)و. المستحب والمندوب
 .الفضل والثواب، على هذا الترتيب
 :ثم إنهم اختلفوا في تعريف السنة

هي ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، : من قال -كالخرشي والدسوقي والشيخ عليش-فمنهم 
 .وأظهره في جماعة وواظب عليه، ولم يدل دليل على وجوبه

 هي ما فعله ملسو هيلع هللا ىلص وداوم عليه، أوف هم منه المداومة عليه، واقترن به :قال ومنهم من
 .أظهره في جماعة أم الما يدل على أنه ليس بفرض؛ سواء 

وتنقسم  .ا غير جازموأما البغداديون، فالسنة عندهم؛ هي الفعل المطلوب طلب *
بة، يرغ: سنة مؤكدة، والثاني: منها ويسمون القسم األول إلى األقسام الثالثة المتقدمة،

 .نافلة: والثالث
 :للحنابلة في معنى السنة اصطالحــــان :اصطالح الحنابلة: رابعا
 ،المندوب: ويرادفها .اب على فعله وال ي عاقب على تركهأنها ما ي ث: األول
 ،واإلحسان ،والمرغب فيه ،والقربة ،ل، والنفوالطاعة ،والتطوع ،والمستحب
 .واألفضل ،ةوالفضيل
ا سبق، فهو في هذا االصطالح، ثالث أنها من نوع المندوب المفسر بم: يالثان
 .النافلة: الثالثة. الفضيلة: الثانية، وهي أوسطها. السنة: ، وهي أعالهااألولى: مراتب

 :قال الشوكاني :اصطالح عام للفقهاء: خامسا
 .ل السنةفالن من أه: وتطلق السنة على ما يقال البدعة، كقولهم"

فالن على سنة، إذا عمل وفق ما عمل عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، سواء أكان ذلك مما : وي قال
 ."خالف ذلك فالن على بدعة، إذا عمل على: يقالو .ص عليه في الكتب أم الن  

 :عند المحدثين -3
 من ما أضيف إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص" :وهي عند المحدثين، تأتي بمعنى الحديث،السنة 

لقي،  ."أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي قول أو فعل أو تقرير أو وصف ِخْلقي أو خ 
 :ي راد بالسنة عندهم: عند األصوليين -4
 ".ما صدر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير"

 .و تقريرافالسنة النبوية الشريفة؛ إما أن تكون قوال أو فعال أ
هللا عليه وسلم غير  هي كل ما صدر عن رسول هللا صلى: السنة القولية -1

اسبات مختلفة، تبعا لمقتضيات القرآن العظيم من أقوال في أغراض متعددة، وفي من
 .عليه الصالة والسالم بعثتهوال، بعد األح

، مع أن ويدخل في السنة القولية؛ األحاديث القدسية، فصيغتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إما أن يكون قوله حقيقة، أو وب إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ والقول المنس.. المعنى من هللا عز وجلّ 

 .حكما
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ة  ) :مثال القول الحقيقي، قوله عليه الصالة والسالم ال و  د  ح  ج  ْن ك نَّ فِيِه و  ث ال ٌث م 
س ول   ر  اِن أ ْن ي ك ون  اَّللَّ  و  اه  أ ح  اإِليم  اه م  ا ِسو  رْ بَّ إِل ْيِه ِممَّ أ ْن ي ِحبَّ اْلم  ِ ، و  ، ء  ال  ي ِحبُّه  إاِلَّ َّلِلَّ

ه  أ ْن ي ْقذ ف  فِى النَّارِ  ا ي ْكر  ه  أ ْن ي ع ود  فِى اْلك ْفِر ك م  أ ْن ي ْكر  (و 
( )
. 

من أتى ساحرا أو عرافا ) :قول ابن مسعود رضي هللا عنه: ومثال القول الحكمي
(زل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلصفقد كفر بما أن

( )
. 

الرأي، وال مجال  لِ ب  أن يكون قول الصحابي مما ال ي قال من قِ  ؛وضابطه
توقف فيه على السماع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك كتفسير آية، والحديث لالجتهاد فيه، بل ي  

أو الحكم على فعل  معيات،ء من السأو شي ،عن األنبياء السابقين، أو األخبار اآلتية
 .بأنه طاعة أو معصية، إيمان أو كفر، له ثواب كذا أو عقوبة كذا

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوم بها بعد روالتصرفات التي كان  وهي األفعال: السنة الفعلية -2
 .ه، ونقلها الصحابة رضوان هللا عليهم بالوصف الدقيق في مختلف شؤون حياتهتبعث

 .قد يكون حقيقيا، وقد يكون حكميا والفعل أيضا؛
 :، قالكأنس بن مالأبو داود وأحمد عن فمثال الفعل الصريح والحقيقي؛ ما رواه 

لِّي  ف إِْن ل ْم ت ك ْن ) ط ب ات  ق ْبل  أ ْن ي ص  لَّم  ي ْفِطر  ع ل ى ر  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س ول  اَّللَّ ك ان  ر 
ب اٌت ف ع   ط  اء  ر  ات  ِمْن م  س و  س ا ح  ات  ف إِْن ل ْم ت ك ْن ح  ر  (ل ى ت م 

(1)
. 

أن عليا كرم هللا وجهه صلى صالة " :ومثال الفعل الحكمي؛ ما روي عن الشافعي
فهذا الفعل من علي رضي هللا عنه، هو  ".وف فركع في كل ركعة ثالثة ركوعاتالكس

رضي هللا عنه ما كان ليفعله من نفسه، وإنما هو  فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حكما، ألن عليا
 .فيه متوقف على صنيع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولذا فهو من قبيل المرفوع

فضابط الفعل الحكمي؛ أن يكون فعال من األفعال التي ال مجال لرأي الصحابي 
 .كون مما يتوقف فيه على فعل صاحب الشرع ملسو هيلع هللا ىلص الجتهاده، بل يفيها وال
وهي عبارة عن إقرار رسول هللا عليه سلم لقول أو فعل،  :السنة التقريريـة -3

ت عن منكر أو وتركه لإلنكار، فرسول هللا عليه الصالة والسالم معصوم من السكو
 .ل أو ف ِعل منكرا لما أقره وسكت عن اإلنكار على قائله أو فاعلهباطل، فلو كان ما قي

 :كون حقيقيا أو حكمياواإلقرار كذلك؛ قد ي
أو ي قال القول بين يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيسكت وال  الفعلفعل فالتقرير الحقيقي، أن ي  

ِ ملسو هيلع هللا ىلصك مثال ذل .يقر القائل أو الفاعل صراحة عليهينكر، أو  س ول  اَّللَّ اد  أ ْن  أ نَّ ر  ا أ ر  ل مَّ
نِ  ع اذًا إِل ى اْلي م  اءٌ ك ْيف  ت  ) :ق ال   ي ْبع ث  م  ض  ل ك  ق ض  أ ْقِضى بِِكت اِب  :ق ال  . «؟ْقِضى إِذ ا ع ر 

 ِ ِ ف إِْن » :ق ال  . اَّللَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص :ق ال  . (ل ْم ت ِجْد فِى ِكت اِب اَّللَّ س وِل اَّللَّ ْد فِى ف إِْن ل ْم ت جِ ) :ق ال  . ف بِس نَِّة ر 

                                                           
 .14، ص  ، ج 5 رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي هللا عنه، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، رقم  – ( )
 . 4، ص  ، ج 15يسابوري، رقم معرفة علوم الحديث، للحاكم الن – ( )
ورواه أحمد في مسنده، بعاب مسعند أنعس بعن . 555 رواه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، رقم  – (1)

سعناده صعحيح إ: "قعال الشعيخ شععيب األرنعؤوط محقعق الكتعاب. 54 ، ص 1، ج 554  مالك رضي هللا عنعه، رقعم 
 ".الشيخين غير جعفر بن سليمان فمن رجال مسلمرجاله ثقات رجال ، على شرط مسلم
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 ِ س وِل اَّللَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلصس نَِّة ر  ال  فِى ِكت اِب اَّللَّ ال   :ق ال  . (؟ و  أْيِى و  ِ . آل وأ ْجت ِهد  ر  س ول  اَّللَّ ب  ر  ر   ف ض 
ق ال   ملسو هيلع هللا ىلص ه  و  ْدر  ِ ) :ص  س وِل اَّللَّ س ول  ر  فَّق  ر  ِ الَِّذى و  ْمد  َّلِلَّ ِ  اْلح  س ول  اَّللَّ ا ي ْرِضى ر  (ِلم 

( )
. 

 :ا روى مسلم من حديث أبي الزبير، عن جابر، قالومثال التقرير الحكمي؛ م
ن اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كنا نعزل على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك نبيَّ ) ( فلم ي ْنه 

( )
. 

وضابط التقرير الحكمي، أن ال ي فعل الفعل أو ال يقال القول بين يدي النبي صلى 
كون الشأن فيه أن يبلغه، فال ثم يبلغه الخبر عنه، أو ي ،ههللا عليه وسلم، وإنما بعيدا عن

 .عنه، وال ينزل الوحي بالنهي عنه ينهى
 

 :حجية السنــة
أنها دليل على حكم هللا، يفيدنا العلم أو الظن به،  ؛«حجة»السنة  معنى كون

 .بهته، وجب علينا امتثاله والعمل ويظهره ويكشفه لنا، فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسط
 .العمل بمقتضاها بوجو معنى حجية السنة؛: ذلك قالوافل

رأيهم في كل عصر، على ب دُّ ت  عْ وقد اتفقت كلمة جماهير العلماء المسلمين ممن ي  
ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متعلقا بالتشريع، هو مصدر من مصادر األحكام، يجب أن ما صدر ع

ط، كما يجب على المسلمين جميعا االمتثال لما على المجتهد أن يلجأ إليه عند االستنبا
ن السنة كالقرآن في رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأل نسبتهجاء فيه من أحكام والعمل به متى ثبتت 

 .تحليل الحالل وتحريم الحرام
فإذا كان أساس هذا الدين هو الكتاب، فال يمكن القول بأنه كالم هللا مع إنكار 

الثابت صدقة -بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كونه كالم هللا لم يثبت إال ألنحجية السنة جملة، 
 (.إن هذا كالم هللا وكتابه) :-بالمعجزة

ن حجية السنة ضرورة دينية، وذلك ألن كثيرا من إ: وقال بعض األصوليين
المسائل التي أجمع عليها الفقهاء، وعلى أنها معلومة من الدين بالضرورة، وأن 

ها يوجب الردة، متوقفة عليها، وال يمكن أن يتوقف الضروري على غير إنكار
 .الضروري

 :وتفصيل األدلة على حجية السنة وضرورة العمل بما جاء فيها، كما يلــي
 :العصمة: الدليل األول
ملسو هيلع هللا ىلص معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ إجماعا بداللة المعجزة، ومن  إن رسول هللا

والغلط فيه على الصحيح، فكل خبر بالغي منه ملسو هيلع هللا ىلص هو صادق ومطابق لما عند السهو 
 .هللا إجماعا، فيجب التمسك به

، وقوله في األحاديث (هذا كالم هللا)فيثبت بذلك حجية قوله ملسو هيلع هللا ىلص في حق القرآن 
 .حو هذه العبارة، أو ن(قال رب العزة كذا)لقدسية، ا

                                                           
 .451، ص 5 ، ج 1954سنن أبي داود، كتاب القضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم  – ( )
 .45 ، ص 5، ج 1514صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم  – ( )
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ملسو هيلع هللا ىلص عن الكذب في الخبر البالغي، تغنينا وحدها في إثبات حجية جميع فعصمته 
 .أنواع السنة
ته ملسو هيلع هللا ىلص عما يخل بالتبليغ ليست قاصرة على عصمته عن الكذب في الخبر موعص

 .ع من البالغوالبالغي، بل تشمل الفعل والتقرير، واألمر والنهي، فإن ذلك كله ن
و  »: هللا عز وجل عصمة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعالىوقد قرر  ا ي ْنِطق  ع ْن اْله  م  إِْن . ىو 

ى ه و  إاِلَّ  ْحٌي ي وح   [.4-1 :النجم] «و 
 :تقرير هللا تمسك الصحابة بالسنة في عصره ملسو هيلع هللا ىلص: الدليل الثاني

ى التمسك بسنته، ويحذرهم من مخالفتها، فقد ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يحث أمته عل
تدون به، ويتبعونه م كانوا يمتثلون أمره في ذلك، ويقوأن الصحابة رضوان هللا عليه

 .تباعهـاما يصدر منه حجة يلزم ا في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعتبرون
هم من ا ينزل بمن الكتاب، رغم قدرتهم عليه، فيم فهم لم يكونوا يستقلون بالفهم

ا يطرأ عليهم، فإن كان أحدهم غائبا عنه ملسو هيلع هللا ىلص جعون إليه ملسو هيلع هللا ىلص فيمبل كانوا ير ،الحوادث
ونزلت به نازلة، بحث في الكتاب أوال، ثم بحث في السنة إن لم يجد شيئا فيه، ثم 

 عرض عليه أمره، اجتهد رأيه إن لم يجد فيها أيضا، فإذا ما رجع إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وإن كان مخطئا بين له وجه خطئه  ،في اجتهاده أقره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عليه مصيبافإن كان 

 .ودله على حكم المسألة، فيرجع عما أخطأ فيه إليه
ى وهذا كله من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن الصحابة، قد أقرهم هللا تعالى عليه، ألن تقريره تعال

فضال عن أنه تعالى كان  في زمان الوحي؛ حجة بمثابة الوحي المنزل، هذا كله
 .تباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته، ويحذرهم من عصيانه ومخالفتهيأمرهم با

الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في »: قال تعالى
هاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وين

عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
: األعراف] «وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون

 92.] 
 :القرآن الكريم: الدليل الثالث

قرآن الكريم، ومن عدّة وجوه، استدل العلماء على حجية السنة بنصوص من ال
 : أهمها ما يلــي

 :بيان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حجة، بتكليف هللا تعالى وتفويض منه، قال تعالى - 
ون  » ْم ي ت ف كَّر  ل ع لَّه  ل  إِل ْيِهْم و  ا ن ّزِ ْكر  ِلت ب يِّن  ِللنَّاِس م  ْلن ا إِل ْيك  الذِّ أ نز   .[44: النحل] «و 

أ قِ »: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المأمور بها في مثل قوله تعالى طاعة -  وا الصَّالو  آت وا يم  ة  و 
ون   م  س ول  ل ع لَّك ْم ت ْرح  أ ِطيع وا الرَّ ك اة  و  ، تفيد االلتزام بأوامره وتنفيذ [95: النور]« الزَّ

 .طلباته
وإلى حكم هللا  وجوب الرجوع إلى حكم هللا تعالى الوارد في القرآن الكريم، -1

ن وا  ي ا » :تعالى الثابت بالسنة الشريفة، عند التنازع واالختالف، قال تعالى ا الَِّذين  آم  أ يُّه 
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 ِ دُّوه  إِل ى اَّللَّ ْعت ْم فِي ش ْيء  ف ر  أ ْوِلي اأْل ْمِر ِمْنك ْم ف إِْن ت ن از  س ول  و  أ ِطيع وا الرَّ  أ ِطيع وا اَّللَّ  و 
س وِل إِْن  الرَّ أ ْحس ن  ت أْوِ و  ْيٌر و  اْلي ْوِم اآْلِخِر ذ ِلك  خ  ِ و   .[95: النساء] «يالك نت ْم ت ْؤِمن ون  بِاَّللَّ
تنبيه القرآن إلى مكانة الرسول التشريعية، وتحذيره من مخالفة أمره، وتهديده  -4

س ولِ ال» :في قوله تعالى بالفتنة والعذاب من يخالف أمره، ب ْين ك ْم   ت ْجع ل وا د ع اء  الرَّ
اِلف   اذًا ف ْلي ْحذ ْر الَِّذين  ي خ  لَّل ون  ِمْنك ْم ِلو  ون  ع ْن ك د ع اِء ب ْعِضك ْم ب ْعًضا ق ْد ي ْعل م  اَّللَّ  الَِّذين  ي ت س 

ْم ع ذ اٌب أ ِليمٌ  ْم فِتْن ةٌ أ ْو ي ِصيب ه  تباعه ، يدل على وجوب ا[51: النور] «أ ْمِرِه أ ْن ت ِصيب ه 
 .اء به وااللتزام بما يصدر عنهواالقتد
الَِّذين  » :وصف القرآن الكريم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصفات المشرع، فقال تعالى -9

نِجيِل ي أْم   اإْلِ اةِ و  ْكت وبًا ِعْند ه ْم فِي التَّْور  يَّ الَِّذي ي ِجد ون ه  م  س ول  النَّبِيَّ اأْل ّمِ ه ْم ي تَّبِع ون  الرَّ ر 
ع  ع ْنه ْم بِاْلم   ي ض  ب ائِث  و  ل ْيِهْم اْلخ  م  ع  ّرِ ي ح  يِّب اِت و  ْم الطَّ ي ِحلُّ ل ه  نك ِر و  اه ْم ع ْن اْلم  ي ْنه  وِف و  ْعر 

اتَّب ع وا النُّور   وه  و  ر  ن ص  وه  و  ر  ع زَّ ن وا بِِه و  ل ْيِهْم ف الَِّذين  آم  ل  الَّتِي ك ان ْت ع  اأْل ْغال  ه ْم و  إِْصر 
ون   الَِّذي ْفِلح  ع ه  أ ْول ئِك  ه ْم اْلم  ، بل وصفه هللا تعالى بالعصمة [92 : األعراف] «أ نِزل  م 

و  » :في التشريع، فقال ا ي ْنِطق  ع ْن اْله  م  ىِإْن ه و  إاِل. ىو  ْحٌي ي وح   [.4-1: النجم] « و 
ق ْل » :رة، فقال تعالىه بطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص في آيات كثيعز وجل طاعت   هللا   ن  ر  ق   -5

لَّْوا ف إِنَّ اَّللَّ  ال  ي ِحبُّ اْلك افِِرين   س ول  ف إِْن ت و  الرَّ : وقال [. 1: آل عمران] «أ ِطيع وا اَّللَّ  و 
ع ون  » أ ْنت ْم ت ْسم  ْنه  و  لَّْوا ع  ال  ت و  س ول ه  و  ر  ن وا أ ِطيع وا اَّللَّ  و  ا الَِّذين  آم   [.5 : األنفال] «ي اأ يُّه 
س ول   ق ْل أ ِطيع وا» :وقال أ ِطيع وا الرَّ ، وجعل طاعة الرسول طاعة [94: النور] «اَّللَّ  و 

ْن ي ِطعِ » :له، فقال تعالى ل ْيِهْم  م  ْلن اك  ع  ا أ ْرس  لَّى ف م  ْن ت و  م  س ول  ف ق ْد أ ط اع  اَّللَّ  و  الرَّ
ِفيًظا  .[45: النساء] «ح 
لقضاء رسول هللا صلى هللا  االمتثالعمن يرفض نفى القرآن الكريم اإليمان  -2

بِّك  ال  ي ْؤِمن ون  » :عليه سلم أو يسخط عليه وال يستسلم له أوال يقبله، فقال تعالى ر  ف ال  و 
وا  لِّم  ي س  ْيت  و  ا ق ض  ًجا ِممَّ ر  ْم ث مَّ ال  ي ِجد وا فِي أ نف ِسِهْم ح  ر  ب ْين ه  ا ش ج  وك  فِيم  م  ّكِ تَّى ي ح  ح 

وأوجب سبحانه وتعالى الرضا بقضاء رسول هللا صلى عليه  ،[59: النساء] «ْسِليًمات  
 :وسلم، وأن حكمه ملزم للمسلمين في أمورهم الخاصة، دون خيار لهم، فقال تعالى

ال» ْؤِمن  و  ا ك ان  ِلم  م  ْم اْلِخي ر  و  س ول ه  أ ْمًرا أ ْن ي ك ون  ل ه  ر  ْؤِمن ة  إِذ ا ق ض ى اَّللَّ  و  ة  ِمْن  م 
ْن ي ْعِص اَّللَّ   م  لَّ ض الالأ ْمِرِهْم و  س ول ه  ف ق ْد ض  ر  بِينًاو   .[15: األحزاب] « م 

 :وذلك من عدّة وجوه: المعقــول: الدليل الرابع
إن القرآن الكريم فرض على الناس فرائض مجملة، وشرع لهم أحكاما عامة،  - 

ه الفرائض، وال يمكن للمكلف أن وأخبرهم عن واجبات كثيرة، ولم يبين تفاصيل هذ
 .بين هذا اإلجمال بالسنة القولية والعمليةجاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فف ،يصل إلى ذلك بعقله

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترجمة عملية للقرآن الكريم، وكانت أعماله وأفعاله صورة  - 
انت بالنسبة تمام الموافقة، لذلك كة لها دة في كتاب هللا تعالى وموافقحية لألحكام الوار

 .ا لمعرفة األحكام الشرعيةللمسلمين مصدرا رئيس
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فبلغ القرآن  ،ه لهمالناس كتاب هللا تعالى، وأن يبين وظيفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يبلغ -1
ت توقد ثب، ملسو هيلع هللا ىلص هبنصه وحرفه، أما البيان فهو باألقوال واألفعال التي صدرت عن

عصمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في األمرين معا، وتكفل هللا تعالى أن يحفظ الذكر، والقرآن الكريم 
 .حفظ إال بحفظ بيانه، وهو السنةال ي  

ها قسامها الثالثة السابقة واجبة االتباع متى صح صدورفدل ذلك على أن السنة بأ
شرعي واجب التنفيذ، ومصدر تشريعي لألمة في عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأنها حكم 

 .استنباط األحكام
أما بعد؛ فهذه األدلة على حجية السنة، إنما هي لالحتجاج بها إجماال كمصدر من 

فمن أنواع السنة ما هو وضع اختالف بين العلماء في  ؛مصادر التشريع، أما تفصيال
 .األخذ به أو عدم األخذ به، كما سيتبين فيما بعد

 
 :نزلة السنة من القرآنم

مصدر تشريعي  امما سبق أن السنة حجة كاملة في ثبوت األحكام، وأنهلنا تبين 
عن األحكام التي تثبت ومنزلة  أهميةِقلُّ بت في السنة ال ت  مستقل، وأن األحكام التي تث

 .في القرآن الكريم، فكال األمرين من عند هللا تعالى
بعد القرآن الكريم، فالعالم أو المجتهد  ةرجة الثانيلكن مع ذلك؛ فالسنة تأتي في الد
الواقعة، فإن لم يجد فيه مبتغاه رجع إلى  حكميرجع أوال إلى كتاب هللا تعالى لمعرفة 

 .السنة ليستخرج الحكم الشرعي ويستنبطه منها
يعني االنفصال التام بين القرآن والسنة، بل إن بينهما تكامال  هذا اللكن 

لم أعلم من أهل العلم " :تبين من قول اإلمام الشافعي رضي هللا عنهوتضافرا، كما ي
ما أنزل هللا عز وجل فيه نص : أحدها... مخالفا في أن سنن النبي من ثالثة وجوه

ملة كتاب، جما أنزل هللا فيه : والثاني . مثل ما نص الكتابكتاب، فبين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ."ا ليس فيه نص كتابرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيمما سّن  :والثالث... دفبين عن هللا معنى ما أرا

 :فالسنة بالنسبة للكتاب الكريم، ثالث مراتب
جاء في القرآن، فيكون  اأن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكم :المرتبة األولى -1

ع كثير في وهذا النو .عليه دليالن هما القرآن والسنة الحكم قد ورد في مصدرين، ودلّ 
السنة، كاألمر بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، واألمر ببر 

والنهي عن الشرك باهلل وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل  ،الوالدين وصلة األقارب
 .النفس وأكل أموال الناس بالباطل

لكريم، وهذا ة حكما ورد في القرآن اأن تكون السنة مبين :المرتبة الثانية -2
 :البيان أنواع
وا » :أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن مجمال، مثل قوله تعالى -أ أ قِيم  و 
ك اة  الصَّال آت وا الزَّ ي ام  » :سبحانه ، وقوله[5 : المزمل] «ة  و  ل ْيك ْم الّصِ : البقرة] «ك تِب  ع 
ِ ع ل ى النَّاِس ِحجُّ الْ » :عز وجل ، وقوله[41  َّلِلَّ بِياًل و  ْن اْست ط اع  إِل ْيِه س  آل ] «ب ْيِت م 
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ولم يبين القرآن الكريم كيفية إقامة الصالة، وال مقدار الزكاة، وال . [52: عمران
لُّو) :مفهوم الصوم، وال مناسك الحج، فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقال ونِي ص  أ ْيت م  ا ر  ا ك م 

لِّي (أ ص 
( )

ذ و) :، وحجَّ وقال (ا عني مناسككمخ 
( )

، وبيّن وقت الصيام من الفجر إلى 
غروب الشمس، وأنه امتناع عن الطعام والشراب والِجماع، وغير ذلك من أحكام 

 . شرعية
 :قا، مثل قوله تعالىلدة لحكم جاء في القرآن مطأن تكون السنة مقيِّ  -ب
السَّاِرق ة  ف اْقط ع وا أ ْيِدي ه م  » السَّاِرق  و  اءً و  ز  ا ك س ب ا ن ك اال ا ج  ِكيمٌ بِم  اَّللَّ  ع ِزيٌز ح  ِ و   « ِمْن اَّللَّ
ح اآلية الحد المطلوب في القطع، فجاءت السنة ِضّ و  ؛ فاليد مطلقة ولم ت  [14: المائدة]

 .وبينت أن القطع من رسغ اليد اليمنى
ة لحكم عام في القرآن الكريم، مثل قوله صلى هللا ص  أن تكون السنة مخّصِ  -جـ
ا) :وسلمعليه  ال تِه  ال  ع ل ى خ  ا و  تِه  ْرأ ة  ع ل ى ع مَّ (ال  ت ْنك ح  اْلم 

(1)
، مع قوله تعالى في اآلية 

ات ك ْم » :دت المحرمات من النساء في النكاحالتي عد و  أ خ  ب ن ات ك ْم و  ات ك ْم و  ه  ل ْيك ْم أ مَّ ْت ع  م  ّرِ ح 
خِ و  
ب ن ات  اأْل  ت ك ْم و  اال  خ  ات ك ْم و  ع مَّ ات ك ْم ِمْن و  و  أ خ  ْعن ك ْم و  تِي أ ْرض  ات ك ْم الالَّ ه  أ مَّ ب ن ات  اأْل ْخِت و 

ات  نِ  ه  أ مَّ اع ِة و  ض  ب ائِب ك ْم الالالرَّ ر  ائِك ْم و  ائِك ْم الالتِي فِي ح  س  وِرك ْم ِمْن نِس  ْلت ْم بِِهنَّ ج  تِي د خ 
ْلت ْم بِِهنَّ  ن ا ف إِْن ل ْم ت ك ون وا د خ  الف ال  ج  ح  ل ْيك ْم و  أ ْن ن ائِك ْم الَِّذين  ِمْن أ ْصالئِل  أ بْ ح  ع  بِك ْم و 

ِحيًما ا ق ْد س ل ف  إِنَّ اَّللَّ  ك ان  غ ف وًرا ر  ع وا ب ْين  اأْل ْخت ْيِن إاِلَّ م  ن ات  ِمْن النِّس اِء . ت ْجم  ْحص  اْلم  و 
ل يْ  ِ ع  ان ك ْم ِكت اب  اَّللَّ ل ك ْت أ ْيم  ا م  اِلك ْم إاِلَّ م  اء  ذ ِلك ْم أ ْن ت ْبت غ وا بِأ ْمو  ر  ا و  أ ِحلَّ ل ك ْم م  ك ْم و 

س افِِحين   ْحِصنِين  غ ْير  م  من ( ما وراء ذلكم)في قوله ( ما)فلفظ  ؛[4 -1 : النساء] «م 
فهم من اآلية جواز النكاح من غير من ذكرت اآلية، ثم جاءت السنة ألفاظ العموم، في  

 .بأنه ما عدا العمة والخالة وخصصت هذا العموم
أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم، على اعتبار أن النسخ بيان إزالة الحكم،  -د

 :وقد اختلف العلماء في هذا النوع على قولين
أن السنة ال تنسخ القرآن، والقرآن ال ينسخ السنة، وإنما تكون السنة دليال : األول

ا ن نس ْخ ِمْن » :ب الشافعي، واستدل بقوله تعالىعلى ناسخ القرآن ومنسوخه، وهو مذه م 
ا ن أِْت  اآي ة  أ ْو ن نِسه  ا أ ْو ِمثِْله  ْير  ِمْنه   (نـأتِ )، فإن الفاعل في لفظ [55 : البقرة] «بِخ 

يرجع إلى هللا تعالى، فالناسخ هو كالم هللا تعالى في القرآن، وأن الناسخ يكون خيرا 
ليست خيرا من القرآن الكريم، وليست مثل كالم هللا، لكن  من المنسوخ أو مثله، والسنة

 .السنة تكون دليال على نسخ الحكم
أن السنة تنسخ حكما ورد في القرآن الكريم، وهو قول الجمهور، : الثاني

والبيضاوي والغزالي واإلسنوي من الشافعية، واستدلوا على ذلك بوقوع النسخ فعال، 

                                                           
 .سبق تخريجه – ( )
 .سبق تخريجه – ( )
، ج 1955ن أبي هريرة، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، رقم رواه مسلم في صحيحه ع – (1)

 .14 ، ص 5



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  41ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

(ال وصية لوارث) :مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص
( )
 :فإنها نسخت الوصية للوالدين في اآلية الكريمة ،

بِين  » اأْل ْقر  اِلد ْيِن و  ِصيَّة  ِلْلو  ْيًرا اْلو  ك  خ  ْوت  ِإْن ت ر  د ك ْم اْلم  ر  أ ح  ض  ل ْيك ْم إِذ ا ح  ك تِب  ع 
تَِّقين   قًّا ع ل ى اْلم  وِف ح  ْعر   .آليةفالحديث نسخ ا ،[45 : البقرة] «بِاْلم 

ة لحكم جديد لم يتعرض له القرآن ئ  شِ نْ أن تكون السنة م   :المرتبة الثالثة -3
الكريم، مثل قضائه ملسو هيلع هللا ىلص بالشاهد واليمين، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 

م  ِمْن ي حْ ) :والتحريم من الرضاع لكل ما يحرم من النسب، بقوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وخالتها ر 
م  ِمْن النَّس بِ  ا ي ْحر  اع ِة م  ض  (الرَّ
( )

، بينما اقتصرت اآلية على تحريم الجمع بين األختين 
في النسب، وتحريم األمهات واألخوات فقط من الرضاع، ومثل رجم الزاني 

وتحريم كل ذي ناب من السباع  ،المحصن، وتحريم ليس الذهب والحرير على الرجال
 .الطيروكل ذي مخلب من 

 
 :السنة التشريعية والسنة غير التشريعية

ليس كل ما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أفعال وأقوال وتقريرات سنة يجب العمل بها، 
ال عالقة له بالتشريع، وقد نبه األصوليون إلى هذا األمر حتى ال يقع  بل إن منها ما
 .خلط بين األمرين

 :يقسم السنة النبوية إلى قسمين( هـ 544ت )فاإلمام القرافي رحمه هللا 
ال يستقل العقل بإدراك علته، وبالثوابت  تتعلق بالغيب وما :سنة تشريعية -أ
وهذه أحكامها دائمة، ال يجوز معها اجتهاد التغيير، وهي شاملة لكل .. الدنيوية

لة ربه، وللفتاوى تصرفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالرسالة؛ أي بحكم كونه رسوال يبلغ رسا
النبوية التي هي بيان للرسالة وللوحي، أي أنها شاملة للوضع اإللهي في السنة الخارج 

 .عن إطار اجتهاد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في فروع المتغيرات الدنيوية
تتعلق باجتهادات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في فروع المتغيرات  :وسنة غير تشريعية -ب
للدولة  بقيادتهسواء في السياسة أو الحرب أو المال، وكل ما يتعلق  ،الدنيوية

اإلسالمية، أو بقضائه في المنازعات، الذي هو اجتهاد مؤسس على حجج أطراف 
 .وفيها ومعها يجوز االجتهاد الذي يأتي بجديد األحكام.. النزاع، وليس وحيا معصوما

 : إحدى الحاالت اآلتيــةوقد أخرج األصوليون من السنة، ما كان داخال في 
صدر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من األقوال واألفعال والتقريرات قبل البعثة، ما : األولـى

 .ال تشريع فيها ألنه
ته اإلنسانية من قيام وقعود ملسو هيلع هللا ىلص بمقتضى طبيع ما صدر عن رسول هللا: الثانية

يعتبر تشريعا، إال إذا قام الدليل على أن  ومشي ونوم وأكل وشرب وغير ذلك مما ال
المقصود من فعله االقتداء، فتكون تشريعا بهذا الدليل وليس بمجرد صدوره عنه، 
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ك ْل بِ ي ا غ ال: )الذي ورد فيه حديث ابن أم سلمةكاألكل باليد اليمنى  ّمِ اَّللَّ  و  ي ِمينِك  م  س 
ا ي ِليك   ك ْل ِممَّ (و 
( )
. 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمقتضى الخبرة البشرية التي استقاها من ما صدر عن : الثالثة
ووصف الدواء وغيره،  الجيشتجاربه الخاصة في الحياة كالتجارة والزراعة وقيادة 

 .عتبر حجة وال تشريعافهذا ال ي  
وهي األمور التي قالها أو فعلها رسول هللا صلى هللا  ؛الخصوصيات: الرابعة

غيره، أو بأحد الصحابة، وليست تشريعا ل الدليل على أنها خاصة به عليه وسلم وقام
 خزيمة بن ثابته في إثبات الدعوى بشهادة واجه بأكثر من أربع زوجات، واكتفائكز

وحده في مجال إثبات الواقعة أما الحكم فهو تشريع، وإباحة الوصال في الصيام 
وصالة الضحى  ،في الليل وب التهجددون غيره، واختصاصه بوج للرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 .حرامإوالوتر، ودخوله مكة بغير 
 

 :أقسام السنة من حيث السند
 :العلماء في تقسيم السنة من حيث السند، فريقان

متواتر وآحاد،  :يمثله الذين قسموا السنة من حيث السند إلى قسمين: الفريق األول
 .وهم علماء الحديث وجمهور علماء األصول

المتواتر  :وهي ذين قسموا السنة إلى ثالثة أقسام،يمثله ال: لثانيالفريق ا
 .وهم علماء الحنفية ،والمشهور واآلحاد

 :وتفصيل األحكام الثالثة كما يلي
 :السنة المتواترة: أوال

تواتر القوم إذا جاء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، : التواتر لغة؛ التتابع، ي قال
ى ث مَّ » :ومنه قوله تعالى س ل ن ا ت تْر  ْلن ا ر  كل : "، وفي االصطالح[44: المؤمنون] «أ ْرس 

 ."أحالت العادة تواطؤهم على الكذب خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا
هي ما رواها عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جمٌع يمتنع عادة تواطؤهم على : فالسنة المتواترة

بة والتابعون وتابعوا التابعين، ألن النقل الصحا: الكذب في العصور الثالثة األولى
 .بعدئذ صار بطريق التدوين

الثبوت عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باتفاق العلماء، ويفيد العلم  يأنه قطع: وحكم المتواتر
 .ويكفر جاحده ،واليقين مطلقا

فالسنة المتواترة حجة كاملة، واالحتجاج بها في قوة االحتجاج بالقرآن الكريم، 
ولذا فإن الحديث المتواتر يخصص العام في القرآن . واحدة في الثبوتوهما بمرتبة 

 .الكريم، ويقيد المطلق، ويبين المشترك، وينسخ القرآن عند الجمهور
 :السنة المشهورة: ثانيا
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، ثم انتشر في القرن الثاني (ابتداء)حاديا في األصل وهي ما كان من األخبار آ
 ،ه قوم ال يتوهم تواطؤهم على الكذب، وينقله عنهم قوم مثلهمفصار ينقل ،بعد الصحابة

مثل أن يروي صحابي أو صحابيان الحديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم يرويه عنهما عدد 
 .التواتر

(إنما األعمال بالنيات) :كحديث
( )

ْمس  نِي  اإلِ ب  ) :وحديث،  (ْسالم  ع ل ى خ 
( )

 ،
ال: )وحديث ر  و  ر  ار   ِض ال ض  (ر 

(1)
. 

حاد عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن لها وحكم السنة المشهورة حكم سنة اآل
مرتبة مستقلة بين المتواتر واآلحاد، وبأنها تشترك مع المتواتر في تخصيص عام 

ن القريب من اليقين، وي فسق ، وتفيد الطمأنينة والظقرآن والزيادة عليه، وتقييد مطلقهال
، ألنه مقطوع بوروده عن الصحابي، وال ي قطع بوروده عن رسول هللا وال ي كفر جاحده
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 :سنة اآلحاد: ثالثا
حادٌ لم يبلغوا عدد التواتر، كأن رواها واحد أو ا عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص آهي ما رواه

األحاديث قد اثنان فصاعدا دون المشهور والمتواتر في العصور الثالثة األولى، وأكثر 
 .ثبت بهذا الطريق
ويجب العمل بها، وهذا هو  ،أنها تفيد الظن ال اليقين وال الطمأنينة: وحكمها

 .مذهب أكثر العلماء وجملة الفقهاء
لكن مع اتفاق العلماء على االحتجاج بخبر الواحد، اختلفوا في طريق إثباته، 

ا اشتراط آخرون شروطا فاشترط بعضهم شروطا معينة لالحتجاج بخبر اآلحاد، بينم
 .غيرها

 :يشترطون لقبول خبر اآلحاد والعمل به ثالثة شروط، وهي: فالحنفيـة
أن ال يعمل الراوي بخالف ما يرويه، كما في حديث أبي هريرة في ولوغ  - 

الكلب من اإلناء وغسله سبع مرات إحداهن بالتراب الطاهر، وكان أبو هريرة يكتفي 
 .بالغسل ثالثا
يكون موضوع الحديث مما تكثر به البلوى، إال إذا اشتهر وتلقته األمة أن ال  - 
أْ ) :مثل حديث ،بالقبول ضَّ ه  ف ْلي ت و  سَّ ذ ك ر  ْن م  (م 

(4)
إنه خبر آحاد، ولم ينقله عن  :قالوا ،

 .الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إال راو واحد، مع حاجة المسلمين إلى معرفة نواقض الوضوء
غير راويه حديث مخالفا للقياس واألصول الشرعية إذا كان أن ال يكون ال-1

 .فقيه، مثل حديث المصراة بردها وصاعا من تمر
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 . 11 ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم 
 .صحيح: قال األلباني. 94 رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم  – (4)
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اشترطوا للعمل بخبر اآلحاد أن ال يكون مخالفا لعمل أهل المدنية، : والمالكيـــة
دم على اآلحاد، فلم ألن عمل أهل المدنية يعتبر عندهم كالحديث المتواتر، والمتواتر يق

ت ب ايِع اِن بِا: )لوا بحديثيعم ق ااْلم  ا ل ْم ي ت ف رَّ (ْلِخي اِر م 
( )

 .لمخالفة عمل أهل المدينة له، 
يشترطون لقبول الحديث أن تتوفر في الراوي الصفات األربعة : والشافعــية

 :اآلتيــة
 .أن يكون ثقة في دينه، معروفا بالصدق في الحديث - 
 . ا لهلما يحدث، فاهمأن يكون عاقال  - 
 .أن يكون ضابطا لما يرويه -1
 .أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث -4

 .وهذه شروط عامة لقبول الحديث
فيشترطون صحة السند لقبول خبر اآلحاد والعمل به، كالشافعية، : أما الحنابلــة

، خالفا ولكن الفرق بينهما في بعض الجزئيات، مثل قبول الحنابلة للحديث المرسل
 .للشافعية

تطبيقاتها نماذج من سنة اآلحاد، مع ب العملونقدم فيما يلي نماذج لالختالف في 
 .الفقهية
 :حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس - أ

 :اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة كما يلـي
 ذهب الشافعي وأحمد وجمهور أئمة الحديث إلى ترجيح الخبر على القياس - 

 .سواء كان الراوي فقيها أم لم يكن كذلك
وذهب عيسى بن أبان إلى أن الراوي إن كان ضابطا عالما غير متساهل،  - 

 .وجب تقديم خبره على القياس، وإال كان موضع اجتهاد
 . أصحاب مالك إلى أنه يقدم القياس على خبر الواحد مطلقاووذهب الحنفية  -1

، خالف في مسائل فقهية سألة األصوليةفي هذه الم ولقد ترتب على الخالف
 :كثيرة، منها

هي ربط أخالف الشاة أو : والتصرية، كما قال الشافعي: مسألة المصّراة -1
الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في 

 .ثمنها لما يرى من كثرة لبنها
إذا طلع المشتري على هذا العيب، هل له  ولقد اختلف العلماء في حكم المصراة

الخيار في الرد؟ وإذا قلنا بثبوت الخيار، فما هو الشيء الذي يرده في مقابلة اللبن الذي 
 احتلبه؟

ذهب الجمهور من العلماء إلى ثبوت الخيار، وإلى أنه يرد بدل اللبن صاعا من 
اْلغ ن م  ):  قالأن النبي ملسو هيلع هللا ىلصذلك بما رواه أبو هريرة لتمر، واستدلوا  بِل  و  وا اإْلِ رُّ  ،ال  ت ص 

                                                           
 .125رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم  – ( )
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ا ْيِن ب ْعد  أ ْن ي ْحل ب ه  ْيِر النَّظ ر  ا ب ْعد  ذ ِلك  ف ه و  بِخ  ْن اْبت اع ه  ا ؛ف م  ا أ ْمس ك ه  ِضي ه  إِْن  ،ف إِْن ر  و 
اًعا ِمْن ت ْمر   ص  دَّه ا و  ا ر  (س ِخط ه 
( )
. 

التصرية، وال يجب رد صاع من التمر،  وذهب الحنفية إلى أنه ال يرد بعيب
وردوا حديث أبي هريرة بأنه حديث آحاد، ولم يكن من فقهاء الصحابة، فال يؤخذ بما 

ا س؛ أن القياس في ضمان العدوان فيمخالفته للقيارواه مخالفا للقياس الجلي، ووجه م
ل ْيك ْم ف اْعت  » :قوله تعالىله مثل يقدر بالمثل، ل ْن اْعت د ى ع  ا اْعت د ى ف م  ل ْيِه بِِمثِْل م  د وا ع 

ل ْيك مْ  ا ال مثل له مقدر بالقيمة، فاللبن إن كان من ذوات األمثال ، وفيم[54 : البقرة]« ع 
يكون مخالفا  ضمن بالقيمة، فإيجاب التمر مكانهيضمن بالمثل، وإن لم يكن منها ي  
 .للحكم الثابت بالكتاب والسنة واإلجماع

ذهب الشافعي وأحمد وفقهاء أصحاب الحديث إلى  :لبيــعخيار المجلس في ا -2
عنه، فإذا تفرقا وجب البيع، ما  اأن للمتبايعين حق الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرق

ال ِن ف ك لُّ : )واحتجوا بحديث ابن عمر. يكن هناك خيار شرطلم  ج  اِحد   إِذ ا ت ب اي ع  الرَّ و 
ا ل ْم ي   ا بِاْلِخي اِر، م  ِميعًاِمْنه م  ان ا ج  ك  ق ا، و  ا اآلت ف رَّ د ه م  يِّر  أ ح  ، ف ق ْد ، أ ْو ي خ  ر  ف ت ب اي ع ا ع ل ى ذ ِلك  خ 

ب  اْلب ْيع   ج  إِْن ت ف  و  ق ا ب ْعد  أ ْن ي ت ب اي ع ا، و  ا اْلب  رَّ اِحدٌ ِمْنه م  ْك و  ل ْم ي تْر  ب  اْلب ْيع  ، و  ج  ، ف ق ْد و  (ْيع 
( )
. 

إلى أنه ال  ،و حنيفة وأصحابهبال ابن حبيب، وكذلك أوذهب مالك وأصحابه إ
خيار في المجلس، فإذا وقع اإليجاب والقبول فقد لزم البيع، ولم يعملوا بالحديث ألنه 
خبر آحاد قد خالف القياس، فإن منع الغير من إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا، 

 .لم يكن لخيار المجلس فيه أثرة، وضفرق في معناه، وأيضا فهو عقد معاووما قبل الت
 .أصله سائر العقود، مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون

 :قبول خبر الواحد فيها تعم به البلوى -ب
مما تعم به البلوى ويشتهر بين الناس عادة، فهل  أمرإذا ورد خبر الواحد في 
 يصح االحتجاج به أم ال؟

ع أصحاب الحديث، إلى قبوله ذهب الجمهور من األصوليين، والشافعي، وجمي
واالحتجاج به إذا كان سنده صحيحا، وذهب أبو الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية، 

وبناء على هذا االختالف،  .وجميع المتأخرين من الحنفية إلى رده وعدم العمل به
 :اختلف العلماء في فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه، منها

الجمهور من العلماء، منهم الشافعي  ذهب: ر؟هل ينقض الوضوء بمس الذك -1
إلى أن مس الذكر باليد : وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ومالك في المشهور عنه

ه  ) :بنت صفوان، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالبسرة ناقض للوضوء، واحتجوا بحديث  سَّ ذ ك ر  ْن م  م 
أ  ف   ضَّ تَّى ي ت و  ّلِ ح  (ال  ي ص 

(1)
. 

                                                           
 .255 رواه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، رقم  – ( )
 .19، ص 4، ج     أحدهما صاحبه، رقم رواه البخاري في صحيحه، باب إذا خير  – ( )
ق عال  أ ب عو ِعيس عى ه عذ ا . 22رواه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة عن رسول هللا، باب الوضوء من معس العذكر، رقعم  – (1)

ِحيحٌ  س ٌن ص  ِديٌث ح  ه  ف ع"رواه النسائي في سننه، بلفظ  .ح  عر  عسَّ ذ ك  عْن م  عأ  م  ضَّ تَّعى ي ت و  علِّي ح  تعاب الغسعل والتعيمم، ، ك"ال  ي ص 
نِ ق : "قال. 441باب الوضوء من مس الذكر، رقم  ْحم  عِديث   :ال  أ ب و ع ْبد الرَّ ْع ِمعْن أ بِيعِه ه عذ ا اْلح  ة  ل ْم ي ْسعم  ِهش ام  ْبن  ع ْرو 

ت ع ال ى أ ْعل م   ان ه  و  اَّللَّ  س ْبح   .صحيح اإلسناد: وقال األلباني". و 
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إليه  لحنفية إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، واحتجوا لما ذهبواوذهبت ا
ن علي أنه سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمن مس ذكره هل عليه أن بحديث قيس بن طلق عن أبيه ع

(ال، هل هو إال بضعة منك؟): يتوضأ؟ فقال
( )
. 

 .وردوا حديث بسرة بنت صفوان بأنه خبر واحد فيها تعم به البلوى
ذهب الشافعي وأحمد، ومالك في  :رفع اليدين عند الركوع والرفع منه -2

المشهور عنه، وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، إلى أن المصلي يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه، كما يفعل ذلك عند تكبيرة اإلحرام، وحجتهم في ذلك حديث 

لَّ ) :قال ابن عمر ِ ص  س ول  اَّللَّ أ ْيت  ر  تَّى ر  ف ع  ي د ْيِه ح  ةِ ر  لَّم  إِذ ا ق ام  فِي الصَّال  س  ل ْيِه و  ى اَّللَّ  ع 
ْنِكب ْيهِ  ْذو  م  ك وعِ  ،ي ك ون ا ح  بِّر  ِللرُّ ك ان  ي ْفع ل  ذ ِلك  ِحين  ي ك  أْس ه  ِمْن  ،و  ف ع  ر  ي ْفع ل  ذ ِلك  ِإذ ا ر  و 

ِمد   ْن ح  ي ق ول  س ِمع  اَّللَّ  ِلم  ك وعِ و  ودِ  ،ه  الرُّ ال  ي ْفع ل  ذ ِلك  فِي السُّج  (و 
( )
. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلى عدم الرفع إال عند تكبيرة اإلحرام، واحتجوا 
، فصلى فلم (ألصلين لكم صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص) :على ذلك بحديث ابن مسعود أنه قال

يرفع يديه إال مرة واحدة
(1)

يت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر صل): ، وبحديثه أيضا، قال
(وعمر فلم يرفعوا أيديهم إال عند االستفتاح
(4)
. 

 :رد الحديث إلنكار الراوي له أو لعمله بخالفــه - جـ
إذا روى الصحابي أو غيره حديثا، فرواه عن هذا الراوي راو آخر، فأنكر 

سقط الحديث إنكار جاحد، إنكاره لهذا الراوي األول روايته لهذا الحديث، فإن كان 
ر أني ال أذك: وأما إن كان اإلنكار إنكار متوقف بأن قال .العمل بهذا الحديث اتفاقا

ف، وما شابه ذلك، فهذه الحالة هي التي جرى فيها رويت هذا الحديث، أوال أعر
 .الخالف

ما دام  ،في الخبر ضي هللا عنهما إلى أن ذلك ال يقدحفذهب الشافعي ومالك ر
أن العمل  ية عنه، إلىوذهب الكرخي وجماعة من الحنفية، وأحمد في روا .ي ثقةالراو
 .يسقط به

في عمل الراوي على خالف ما روى،  الخالف   ؛وكالخالف في إنكار الراوي
 .ال قبل الرواية ومحل الخالف ما إذا عمل الراوي للحديث بخالفه بعد روايته له،

 :ة بفرعيها، اختالف في فروع، منهاولقد ترتب على االختالف في هذه القاعد
اختلف الفقهاء في تزويج البكر البالغة الحرة نفسها أو  :النكاح بغير ولي -1

 .وليال حضورغيرها من غير 

                                                           
: وقعال. 25، ص  ، ج 415شكل اآلثار، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء؟ رقعم أخرجه الطحاوي في شرح م – ( )

 ".هذا حديث مالزم صحيح مستقيم اإلسناد غير مضطرب في إسناده وال في متنه"
 .554رواه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، رقم  – ( )
 .45 ، ص  ، ج 511 من لم يذكر الرفع إال عند اإلحرام، رقم سنن البيهقي، باب  – (1)
 .141، ص 2، ج  24 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، باب دمحم بن جابر اليمامي الكوفي، رقم  – (4)
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فذهب الجمهور إلى أنه ال يصح نكاح من غير ولي، ومن أدلتهم ما روته عائشة 
اأ  ) :رضي هللا عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ا ب اِطلٌ  يُّم  ه  ا ف نِك اح  ِليِّه  ْت بِغ ْيِر إِْذِن و  أ ة  ن ك ح  ، اْمر 

ا ب اِطلٌ  ه  ا ب اِطلٌ ، ف نِك اح  ه  (...ف نِك اح 
( )
. 

جوا بقوله عليه الصالة وذهب معظم الحنفية إلى أن العقد يصح بغير ولي، واحت
(األيم أحق بنفسها من وليها: )والسالم

( )
به الجمهور بأن ديث الذي استدل وردوا الح .

يته السيدة عائشة رضي هللا عنها قد عملت بخالفه، فقد زوجت ابنة أخيها حفصة وار
بنت عبد الرحمان من المنذر بن الزبير من غير إذن وليها، وقد كان غائبا
(1)
. 

ذهب الشافعي ومالك وأحمد رضي هللا  :في األموال يمينالقضاء بشاهد و-2
ين وشاهد، واستدلوا بما رواه ربيعة بن عبد الرحمان عنهم إلى أنه يجوز القضاء بيم

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى 
بشاهد ويمين
(4)
. 

وذهب أبو حنيفة رضي هللا عنه وأصحابه إلى أنه ال ي قضى في األموال بشاهد 
رجل وامرأتين، واستدلوا بآيات وأحاديث، ثم  رجلين، أو نويمين، بل ال بد من شاهدي

لقيت : إنهم ردوا حديث أبي هريرة اآلنف، ألن عبد العزيز بن دمحم الدراوردي قال
 :نه هذا الحديث، فلم يعرفه، وكان يقول بعد ذلكس ه يال، فسألته عن رواية ربيعة ع

 .يحدثني ربيعة عن
 

 :ل وحكم االحتجاج بــهالحديث المرسَ 
أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسول : اصطالح المحدثين هو المرسل في
سيب ومكحول وإبراهيم ذا، كما يفعل ذلك سعيد بن المكقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول

ن البصري وغيرهم من التابعين، وسمي بذلك لكون الراوي أرسل النخعي والحس
يذكر من سمعه منه، فإن سقط قبل الصحابي واحد في سمى  الحديث، أي أطلقه ولم

دون  نْ منقطعا، وإن كان أكثر من واحد فس مي  م عضال، وأما المعلّق؛ فهو ما رواه م  
 .التابعي من غير سند

                                                           
( 59  ،42/ 5)وأحمد ( 425 ) وابن ماجه ( 54 /  )والترمذي ( 541 )أخرجه أبو داود . صحيح: قال األلباني – ( )

( 255)وابعن الجعارود ( 4/  )والطحعاوي (  /  / 2)وابن أبعي شعيبة ( 12 /  )والدارمي ( 941 )ا الشافعي وكذ
يعل فعي تخعريج إرواء الغل: انظعر. (59 / 2)والبيهقعي ( 54 /  )والحاكم (  14)والدارقطني ( 44  )وابن حبان 

 .(41 ص  ،5ج )أحاديث منار السبيل 
ورواه مسعلم فعي صعحيحه، . 552النكاح، باب استئذان البكعر واأليعم فعي أنفسعهما، رقعم  رواه مالك في الموطأ، كتاب – ( )

 .949 كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم 
ِن ْبِن اْلق  : ونصه. 4 5 موطأ مالك، كتاب الطالق، باب ما ال يبين من التمليك، رقم  – (1) ْحم  ْبِد الرَّ عْن أ بِيعِه أ نَّ ع ْن ع  اِسِم ع 

ْنعِذر  ْبعن  ا ِن اْلم  ْحم  ْبعِد العرَّ عة  بِْنعت  ع  ْفص  عْت ح  ج  وَّ علَّم  ز  س  ل ْيعِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ْوج  النَّبِّيِ ص  ب ْيعرِ ع ائِش ة  ز  ائِعٌب  ،لزُّ ِن غ  ْحم  ْبعد  العرَّ ع  و 
ِن ق عال   ،بِالشَّامِ  ْحم  ا ق ِدم  ع ْبد  العرَّ ِمثِْلعي  :ف ل مَّ ل ْيعهِ و  ِمثِْلعي ي ْفت عات  ع  ب ْيعِر ف ق عال   .ي ْصعن ع  ه عذ ا بِعِه و  ْنعِذر  ْبعن  الزُّ عة  اْلم  عْت ع ائِش  لَّم  ف ك 
ْنِذر   نِ  :اْلم  ْحم  ْبِد الرَّ نِ  .ف إِنَّ ذ ِلك  بِي ِد ع  ْحم  عة  ِعْنعد   :ف ق ال  ع ْبد  الرَّ ْفص  ْت ح  عْيتِِه ف ق عرَّ دَّ أ ْمًرا ق ض  ا ك ْنت  أِل ر  ْنعِذرِ  م  ل عْم ي ك عْن  ،اْلم  و 

قًا  .ذ ِلك  ط ال 
ي ِمين  الرواية الموجودة في الكتب التسعة هي  – (4) لَّم  ق ض ى بِش اِهد  و  س  ل ْيِه و  لَّى اَّللَّ  ع  ِ ص  س ول  اَّللَّ مسند . ع ِن اْبِن ع بَّاس  أ نَّ ر 

، صعحيح (بيمعين وشعاهد)وفعي روايعة . 215 ، مسعند أحمعد، رقعم (بعاليمين والشعاهد)، وفي رواية 4   أحمد، رقم 
 .4 4 مسند أحمد، رقم .  1 1سنن أبي داود، رقم . 15 1مسلم، رقم 
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قال )ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  فهو قول العدل الذي لم ي ْلق  : يينوأما المرسل في اصطالح األصول
، سواء أكان منقطعا أم معضال أم معلقا، فهو أعم من تفسير المحدثين، (رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .إذ هو كل ما لم يتصل إسناده
 .هو مدار الخالف في االحتجاج به ينوقد وقع االختالف في أي االصطالح

فذهب الشوكاني إلى أن محل الخالف هو المرسل باصطالح المحدثين، لكن الذي 
جار في المرسل الحنفية ويؤخذ من تعريف اآلمدي أن الخالف  ي فهم من كتب

وعلى كّلِ فالذي ال يقول بمرسل التابعي الذي هو المقصود  .باصطالح األصوليين
 .باصطالح المحدثين، ال يقول بمرسل غيره من باب أولى

ل الصحابي مقبول إجماعا، ل، فال خالف في أن مرس  أما عن حكم العمل بالمرس  
يرويه الصحابي محمول على سماعه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو سماعه من غيره،  إذ أن ما

 .والصحابة كلهم عدول
 :تلف فيه العلماء على مذاهب خمسةأما مرسل غير الصحابي فقد اخ

 .وأحمد، أنه تقبل المراسيل مطلقا ومنهم أبو حنيفة ومالك: مذهب الجمهور -1
قال رسول هللا صلى : )الراوي العدل الثقة إذا قال وقد استدلوا بالمعقول؛ وهو أن

ْظِهرا الجزم بنسبة المتن إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فالظاهر من حاله أنه (هللا عليه وسلم كذا ، م 
ية إال وهو جازم بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك، وإال كان هذا منه غشا وتدليسا يستجيز الرواال 

مانة ويطعنان في عدالته، فيكون اإلرسال منه بمنزلة اإلسناد، بدليل ما روي ينافيان األ
قال : ومتى قلت .قلت لكم، حدثني فالن، فهو حديثه متى": عن الحسن البصري أنه قال
 ."رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمن سبعين

ية، ال نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العال": وعورض هذا بما قاله دمحم بن سيرين
 ."ألنهما ال يباليان عمن أخذا

 .وي ردُّ عليه بأن سبب الرد هو عدم عدالتها، وال يلزم ذلك في بقية الرواة
ل المرسل من أئمة النقل الضابطين قب  أنه ي  : ماممذهب ابن الحاجب وابن اله   -2

 وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة والتابعون" :قال تاج الدين السبكي دون غيرهم،
 ."التابعين عووتاب

ودليلهما هو نفس دليل الجمهور، وهو أن جزم العدل العالم بنسبة المتن إلى 
متى ": الرسول عليه الصالة والسالم يقتضي تعديل أصله الذي أسقطه، قال النخعي

 ."قال عبد هللا، فغير واحد: حدثني فالن عن عبد هللا، فهو الذي رواه، ومتى قلت: قلت
ل من أهل القرون الثالثة التفصيل؛ فإن كان المرسِ  :نمذهب عيسى بن أبا -3
ق بل مطلقا، سواء أكان من أئمة النقل أم من ( الصحابة والتابعين وتابعي التابعين)

ْير  النَّاِس ق ْرنِي: )وهذا عمال بحديث ،غيرهم ث مَّ  ،ث مَّ الَِّذين  ي ل ون ه مْ  ،ث مَّ الَِّذين  ي ل ون ه مْ  ،خ 
ِدِهْم ي  ي ِجيء  أ ْقو   اد ة  أ ح  اد ت ه  اٌم ت ْسبِق  ش ه  ي ِمين ه  ش ه  (ِمين ه  و 

( )
. 
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وا جميعا عدوال، الثالثة، إن لم يكون فهذا الحديث يثبت عدالة أكثر أهل القرون
فغالب الظن أن الراوي من هؤالء إنما يروي عن العدل أو عمن سمع منه، وبعد هذه 

 .القرون فشا الكذب
ل للمرسل والقابلين له، فالمرس   الرادينهو االعتدال بين : مذهب الشافعي -4

 :عنده غير مقبول وال يحتج به، إال إذا كان واحدا من األمور التاليــة
 .ل من مراسيل الصحابةإن كان المرس   - 
 .لهال قد أسنده غير مرسِ إن كان مرس   - 
 .إن أرسله راو آخر يروي من غير شيوخ األول -1
 .حابيإن عضده قول ص -4
 .إن عضده قول أكثر أهل العلم -9
رف من حال المرِسل أنه ال يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها، إن ع   -5

 .فإن انضم إليه واحد من هذه األمور، فهو مقبول، وإال فال .بكمراسيل ابن المسي
 .على هذا االتجاه كثير من أصحابه ووافقه

روط بمعرفة عدالته، وعدالة األصل في ودليل الشافعي؛ أن قبول خبر الراوي مش
ه تعين رده، وعندما فرع عن معرفة اسمه، فإذا لم نعلم ل لم ت علم، ألن معرفتهاالمرسِ 

راجحا على ظن كذبه، ويكون  األمور الخمسة السابقة يصير صدقه ينضم إليه أحد
 .العمل به سائغا

 :قا، واستدلوا بما يلـيل مطلأنه ال يحتج بالمرس  : ثينمذهب الظاهرية والمحدِّّ  -5
 ،أن المروي عنه مجهول الذات، وجهل الذات يستلزم جهل الصفات :أوال

 .ومجهول الحال باالتفاق ال ت قبل روايته
 .قبل في عصرنا، لالشتراك في علة القبولل مقبوال لأنه لو كان المرس  : ثانيا
 .لو ق بل اإلرسال، لما كان لإلسناد فائدة: ثالثا

على االختالف في قبول الحديث المرسل، اختالف في فروع  هذا وقد ترتب
 :كثيرة منها

الحنفية إلى أن قهقهة المصلي  ذهبت: نقض الوضوء بالقهقهة في الصالة -1
تنقض وضوءه، زيادة على بطالن صالته، واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي 

وضوء والصالةالصالة أن يعيد ال أنه أمر رجال ضحك في ملسو هيلع هللا ىلص
( )
. 

وذهب الشافعي رحمه هللا والجمهور إلى أن الوضوء ال ينتقض بالقهقهة أثناء 
 .الصالة، ولم يعملوا بهذا الحديث، ألنه مرسل

من صام ذهب الحنفية ومالك إلى أن : القضاء على من أفسد صوم التطوع -2
عائشة رضي ، واستدلوا على ذلك بحديث تطوعا فأفطر وجب عليه قضاء يوم مكانه

                                                           
معن طعرق كثيعرة ععن  (51 - 55ص )والدارقطني (  / 94 /  )بي شيبة في المصنف أأخرجه ابن : "قال األلباني – ( )

ن رسعول هللا صعلى هللا أرجعل معن األنصعار وهو مرسل وقد رواه بعضهم ععن أبعي العاليعة ععن : قلت. أبي العالية به
م يصعرح أن نعه لعأتعه الثقعات العذين رووه مرسعال علعى الحعديث ولكنعه شعاذ أو منكعر لمخالف. ..عليه وسعلم كعان يصعلي
 .(5  ص  ، ج ) -ل إرواء الغلي". الرجل األنصاري صحابي
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أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأ هدي إلينا طعام فأفطرنا : هللا عنها قالت
ن ذلك، عليه، فدخل علينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبدرتني حفصة، وكانت بنت أبيها فسألته ع

(قضيا يوما مكانها: )فقال عليه الصالة والسالم
( )
. 

ال يجب عليه القضاء، ولم يعملوا بهذا الحديث وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه 
 .ألنه مرسل

ذهبت الحنفية إلى أن لمس الرجل المرأة أو : نقض الوضوء بلمس المرأة -3
بحديث إبراهيم التيمي عن عائشة رضي هللا  لذلكالعكس ال ينقض الوضوء، واحتجوا 

(ي وال يتوضأأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ي قبل بعض أزواجه ثم يصل)عنها 
( )
. 

وذهب الشافعي رحمه هللا إلى أن اللمس للمرأة غير المحرمة، ينقض الوضوء 
 .مطلقا، ولم يأخذ بالحديث ألنه مرسل، ألن إبراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة

                                                           
رواه البزار والطبرانعي فعي : "قال الهيثمي.  4 ، ص  ، ج  15موطأ مالك، برواية دمحم بن الحسن الشيباني، رقم  – ( )

ص  ،1ج )محقعق  ،ع الزوائعد ومنبعع الفوائعدمجمع ."شعيخ: األوسط وفيه حماد بن الوليد ضععفه األئمعة وقعال أبعو حعاتم
 95). 

لعه عشعرة طعرق، بعضعها : "قعال األلبعاني. 54 ، ص  ، ج 25 ترك الوضعوء معن القبلعة، رقعم سنن النسائي، باب  – ( )
 .(455ص  ، ج )السلسلة الضعيفة ". (21  - 25 رقم )صحيح أبي داود  :صحيح كما بينته في
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 اإلجـمـاع
 

 :واألدوار التي مرت بها نشوء فكرة اإلجماع
التي  ة األحكام الشرعية في المسائلكان مصدر معرف صلى هللا عليه وسلمنبي عهد الفي 

تعرض للناس هو الوحي، ما كان منه متلوا وهو القرآن الكريم، وما كان غير متلو وهو السنة 
 .النبوية الشريفة

صلى هللا فكان الصحابة إذا عرضت ألحدهم مسألة ال يعرف حكمها، لجأ إلى رسول هللا 
صلى هللا عليه ن مبينا الحكم، وربما أجاب الرسول يسأله عنها، فربما نزل الوحي بالقرآ عليه وسلم

صلى هللا وقد ال يتسنى للصحابي اللجوء مباشرة إلى الرسول . مباشرة بما عرَّفه هللا عز وجل وسلم
صلى هللا لتعذر ذلك بسبب السفر أو غيره، فيضطر إلى االجتهاد، وحين يلتقي الرسول  عليه وسلم
وربما بين له وجه  صلى هللا عليه وسلمبما وافقه الرسول يعرض عليه اجتهاده، فر  عليه وسلم

 .الصواب إن أخطأ في اجتهاده
حريصا على استشارة أصحابه في كثير من المسائل،  صلى هللا عليه وسلموكان رسول هللا 

وطرأت  صلى هللا عليه وسلمتدريبا لهم على النظر في المسائل والتشاور في شأنها، فلما توفي 
صحابة مسائل جديدة ال يعرفون لها أحكاما سابقة في الكتاب والسنة، لجأوا إلى على حياة ال

التشاور فيما بينهم بشأن األحكام التي يمكن إضفاؤها عليها، ولم يكونوا يلجأون إلى االجتهاد 
الفردي إال عند تعذر االجتماع والتشاور، وقد جاء هذا الموقف منهم من باب االحتياط في الدين، 

ا للمسؤولية على جماعة المجتهدين ثقة في الرأي الجماعي وخشية من وقوع المجتهد الواحد وتوزيع
 .في الخطأ

وقد دأب الخلفاء الراشدون رضوان اللهم عليهم على جمع كبار الصحابة وفقهائهم للتشاور 
  .فيما ال يجدون حكمه في القرآن والسنة من مسائل
فكرة اإلجماع، حيث يصبح الحكم المتفق عليه ومن هذه االجتماعات واالستشارات نشأت 

 .متصفا بصفة اإللزام بالنسبة لبقية المسلمين
لذلك مثل اإلجماع في عصر الصحابة مصدرا في إيجاد الحلول لكثير من المشكالت التي 
واجهت المجتمع اإلسالمي، فكان الخليفة كلما استجد أمر جمع رؤوس الناس واستشارهم وتدارس 
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الذي ينبغي عمله إزاء القضايا الطارئة، مثل محاربة المرتدين، وعدم قسمة األراضي  معهم الموقف
 .المفتوحة في العراق ومصر والشام، ومن هنا كثرت إجماعات الصحابة

لكن في عصر التابعين بدأت فكرة اإلجماع تنكمش، بفعل انتشار الفقهاء في األمصار 
حد، وكذلك بسبب ظهور النزاعات والصراعات وتعذر جمعهم جميعا في وقت واحد في مكان وا

السياسية التي مزقت صفوف المسلمين ومنعت اجتماعهم على رأي واحد في مسألة من المسائل، 
 .مما أدى إلى قلة اإلجماع أو انعدامه

لذلك حين ظهر المجتهدون الكبار، وبرزت الحاجة إلى معرفة ما تم اإلجماع عليه من قبل؛ 
جماعات السابقة في عصر الصحابة، كما برز إلى جانبها حرص كل مجتهد ظهرت فكرة تتبع اإل

على أن يلتزم إجماع من سبقه، وتأثر كل مجتهد في ذلك ببيئته، فالتزم اإلمام مالك بإجماع أهل 
 .المدينة، والتزم اإلمام أبو حنيفة بما اتفق عليه علماء الكوفة
ل منها أنصار من العلماء وطلبة العلم، بعد ذلك، وحين انتشرت المذاهب واستقرت وصار لك

وعمَّ التقليد وظهر التعصب، صار كل فريق يدعم مذهب إمامه بدعاوى اإلجماع، وكثرت هذه 
 .الدعاوى، وأغلبها ليس من اإلجماع في شيء

حاطته بالضوابط التي من شأنها أن  ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تحديد مفهوم اإلجماع وا 
ن اإلجماع إجماعا، وتُردَّ دعاَوى اإلجماع العارية من هذه الضوابط على تمنع اعتبار ما ليس م

وهو ما تصدى له علماء أصول الفقه، بدءا من اإلمام الشافعي رحمه هللا في كتابه . أصحابها
، مرورا بعلماء األصول الكبار عبر التاريخ اإلسالمي، وانتهاء باألصوليين المعاصرين (الرسالة)

 .م اإلجماع وحجيته وضوابطه بدراسات كثيرةالذين خصوا مفهو 
وقد برز من العلماء من حاولوا جمع ما قيل فيه إنه محل إجماع، فكان أن ألف ابن المنذر 

، ثم تاله ابن حزم األندلسي الذي جمع ما وصل إليه مما قيل فيه إنه مجمع عليه (اإلجماع)كتاب 
نقد )ينتقد ما جمعه ابن حزم ويؤلف كتابا سماه ، ليأتي بعده ابن تيمة و (مراتب اإلجماع)في كتاب 

( موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالمي)وفي العصر الحديث ظهر كتاب (. مراتب اإلجماع
للقاضي السوري سعدي أبو جيب، وقد جمع فيه كل ما ادُّعي فيه اإلجماع، وقد طبع أول مرة في 

ن كان أكثر ما أورده من وظهر في ثال -بعد اإلضافة إليه-مجلدين، ثم أعيد طبعه  ثة مجلدات، وا 
نما هي دعاوى إجماع يعوزها الدليل  .مسائل ليس فيه إجماع فعلي، وا 
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 :تعريف اإلجماع
 :اإلجماع في اللغة يأتي بمعنيين

صلى هللا ، وقوله (1)﴾َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكمْ َفَأْجِمُعوا  ﴿: العزم والتصميم؛ ومن ذلك قوله تعالى -1
َياَم : )فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن حفصة رضي هللا عنها معليه وسل َمْن َلْم ُيْجِمْع الصِ 

 .( )(َقْبَل اْلَفْجِر َفاَل ِصَياَم َلهُ 
أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا : يقال. االتفاق واجتماع الكلمة على أمر من األمور - 

َفَلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي ﴿: لسالمومنه قول تعالى عن سيدنا يوسف عليه ا .عليه
 .( )﴾َغَياَبِة اْلُجب ِ 
كما يطلق على عزم الجماعة،  طلق على عزم الفرد الواحدق بين المعنيين؛ أن األول يُ والفرْ 

 .البد فيه من متعددفالثاني أما 
تلفة العبارات، إال أنها تتحد أما في االصطالح، فنجد في كتب األصول تعريفات كثيرة مخ

 :في تحديد عناصر مفهوم اإلجماع، ولذلك نختار التعريف التالي
في عصر من العصور بعد وفاته على  صلى هللا عليه وسلماتفاق مجتهدي أمة محمد "

 ".حكم شرعي اجتهادي في واقعة
 :شرح التعريف

وهو إما أن يكون . غيره اشتراك الجميع في رأي واحد، بحيث ال يكون هناك رأي   :اتفاق
بالقول الصريح، أو بالفعل، أو بالتقرير، أو بالسكوت في موضع ال يجوز السكوت فيه في حال 

 .المخالفة
مخالفة لم يتحقق أو بعضهم ويتحقق االتفاق بظهور الموافقة من الجميع، فإن أبدى أحدهم 

 .االتفاق واإلجماع
نما من بعضهم فقط،  عتبر إجماعا ما لم يكن اتفاقاولذلك ال يُ  من جميع مجتهدي األمة، وا 

، أو إجماع الشيخين أبي بكر وعمر وحدهم ، أو إجماع العترةوحدهم مثل إجماع أهل المدينة
وحدهما، أو إجماع الخلفاء الراشدين دون غيرهم من الصحابة، أو إجماع علماء  رضي هللا عنهما

 ..مصرين البصرة والكوفة وحدهمالحرمين مكة والمدينة وحدهم، أو إجماع علماء ال

                                                           
 .11: يونسـ ( 1)
 .902 : مسنن أبي داود، كتاب الصوم، رق.  66: سنن الترمذي، كتاب الصوم عن رسول هللا، رقمـ (  )
 .11: يوسفـ (  )
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 .المجتهد الواحد المنفرد في زمانه إجماعا عتبر رأيُ وكذلك ال يُ 
المجتهد هو من استجمع المواصفات والمؤهالت التي تخوله االجتهاد واستنباط  :مجتهدي

 .األحكام للمسائل من أدلتها
 .ي أن يكون عربياشترط في المجتهد؛ أن يكون مسلما بالغا عاقال، وليس من الضرور ويُ 

العلم بالقرآن الكريم، العلم بالسنة النبوية الشريفة، معرفة المسائل : ومؤهالت االجتهاد هي
عرفة علم أصول الفقه، معرفة اللغة العربية، معرفة الحياة مالمتفق عليها والمسائل المختلف فيها، 

 .وواقع الناس
 .ه في اإلجماعا بعتد  فكل من توفرت فيه هذه الشروط كان رأيه مُ 

نما وقع التأكيد على أن يكون االتفاق من المجتهدين، حتى يخرج العامة الذي ال يُ  عتد وا 
 .برأيهم وافقوا أو خالفوا

عتد برأي غير المسلم حتى أي أن يكون المجتهدون مسلمين، فال يُ  :عليه الصالة والسالمأمة محمد 
ن كان عالما بأصول الشريعة وفروعها عتد باتفاق األمم السابقة، ألنه ليس حجة في كما ال يُ  .وا 

 .شريعتنا، سواء قلنا إن اتفاقهم ليس إجماعا أو أنه كان إجماعا قبل نسخ شرائعهم
أي ال بد من اتفاق مجموع فقهاء : صلى هللا عليه وسلمفي عصر من العصور بعد وفاته 

ال يجعله إجماعا، مهما كثر  العصر الواحد، ألن توافق آراء فقهاء من عصور متتابعة أو متباعدة
 .عددهم

وكذلك اشتراط اتفاق جميع مجتهدي األمة في كل العصور يجعل تحقق اإلجماع مستحيال، 
 .والفائدة منه غير ممكنة

والمراد بالعصر؛ عصر من كان من أهل االجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة 
 .الجديدة التي تتطلب حكما شرعيا

، أي في عصر من العصور التي تلت عليه الصالة والسالمإلجماع بعد وفاة النبي وينبغي أن يحدث ا
، ألن عصره هو عصُر نزول الوحي، فال عبرة باإلجماع في هذا صلى هللا عليه وسلمعصره 

، صلى هللا عليه وسلمالمجمعيَن فالحجُة قوُله  صلى هللا عليه وسلمالعصر، وألنه إذا وافق الرسوُل 
ن خالفهم ف  .ال عبرة بما أجمعوا عليهوا 

أي على حكم باسم الشرع يوصف به تصرف معين، فيقال عنه  :على حكم شرعي اجتهادي
وهذا الحكم يتم الوصول إليه بطريق االجتهاد . بأنه مباح أو حرام أو مكروه أو مندوب أو واجب

 .وليس مما ورد فيه نص قطعي، ألن دليله حينئذ هو النص وليس االجتهاد
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اع ال يكون إال في المسائل االجتهادية وهي التي فيها نص ظني أو ليس فيها نص فاإلجم
 .أصال

أي في مسألة جديدة وقعت واحتاج الناس إلى معرفة حكمها الشرعي، فيجتهد  :في واقعة
 .المجتهدون في استنباط هذا الحكم ويتفقون عليه

 اتفاق األكثر هل يكون إجماعا؟
يتبين أن اإلجماع ال يتحقق إال باتفاق المجتهدين كلهم، فلو  بالنظر إلى التعريف السابق،

 .اتفق أكثرهم ال يكون إجماعا وال حجة في نظر بعض العلماء
إن اإلجماع ينعقد باتفاق األكثر إذا كان المخالف نادرا : وخالفهم آخرون في ذلك وقالوا

فتكون العصمة من الخطأ في رأي  كالواحد أو اإلثنين، ألن رأي األمة يطلق ويراد به الكثرة منها،
 .الكثرة، وألن العبرة بالغالب في سائر األمور الفقهية

إنه ال يكون إجماعا، ولكنه حجة، ألنه : وذهب فريق ثالث إلى التوسط بين الرأيين، فقالوا
يدل ظاهرا على وجود دليل راجح استندوا إليه، ألننا لو لم نقل ذلك للزم عليه أن يكون القليل 

 .خالف عثر على دليل لم يعثر عليه هؤالء، وهو بعيدالم
ل بعض العلماء تفصيال حسنا، فقالوا إن الواحد إذا خالف الجماعة، فإن سوَّغوا له ذك : وفصَّ

االجتهاد، ال يثبت حكم اإلجماع دون قوله، مثل خالف ابن عباس رضي هللا عنهما للصحابة في 
لألم : لألم ثلث جميع المال، بينما قال بقية الصحابة إن: زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، حيث قال

 .ولم ينكر عليه الصحابة قوله هذا. ثلث الباقي فقط
ن لم يسوِ غوا له اجتهاده وأنكروا قوله، فإنه يثبت حكم اإلجماع بدون قوله، كخالف ابن  وا 

نسيئة؛ كأن إنه ال ربا إال في ال: عباس رضي هللا عنهما أيضا في حرمة ربا الفضل، حيث قال
فقد أنكر . يبيع مقدارا من المال بأكثر منه من جنسه إلى أجل، أما إذا كان ذلك حاال فال حرمة
 .عليه الصحابة هذا القول، حتى روي أنه رجع إلى قولهم، فكان اإلجماع ثابتا بدون قوله

 

 االختالف على قولين في المسألة هل يكون إجماعا على عدم جواز القول بغيرهما؟
لك فإن المفهوم من لفظ االتفاق في التعريف؛ أن يتفقوا على قول واحد، فلو اختلف كذ

المجتهدون في عصر في مسألة على قولين، هل يكون ذلك إجماعا منهم على أنه ليس في 
 المسألة إال أحد هذين الرأيين فال يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بعد ذلك؟

 :راءلألصوليين في هذه المسألة ثالثة آ
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المنع، ألن إحداث القول الثالث مخالف لإلجماع الضمني السابق، ومخالفة اإلجماع : أحدها
 .ال تجوز

أنه يجوز لهم إحداث قول ثالث، ألنه لم يتقدم إجماع بل مجرد اختالف في : وثانيها
 .االجتهاد

يه الرأيان فال وثالث اآلراء؛ التفصيل بين ما إذا كان القول الثالث الُمحَدث يرفع ما اتفق عل
 .يجوز، وبين ما إذا كان ال يرفع أمرا متفقا عليه بينهم فيجوز ويصح العمل به

رأي بأنه : قد استقر الخالف بين الصحابة في مسألة الجد مع اإلخوة على رأيين: مثال األول
، إن الميراث لإلخوة فقط: فإذا جاء مجتهد بعد ذلك وقال. يرث معهم، وآخر بأنه يحجبهم كاألب

 .رفع المتفق عليه بين الرأيين وهو أن الجد يرث على كليهما
رأي بأن : أن الخالف بين الصحابة استقر في مسألة زوج وأبوين على رأيين: ومثال الثاني

األم تأخذ ثلث الباقي بعد ميراث أحد الزوجين، ورأي آخر بأنها ترث ثلث المال كله مع أحد 
ى أنها تأخذ ثلث المال كله مع الزوجة، وثلث الباقي مع فإذا ذهب ذاهب بعد ذلك إل. الزوجين

 .الزوج، فإن هذا القول لم يرفع شيئا متفقا عليه بين الرأيين
وهذا القول األخير؛ هو أرجح اآلراء الثالثة ألنه يتحاشى مخالفة اإلجماع السابق على األمر 

 .المشترك بينهما
 عدم العلم بالخالف هل يجيز دعوى اإلجماع؟

 .ف العلماء في ذلكاختل
ال . ال أعلم خالفا بين أهل العلم: قول القائل: "فقال الشافعي وأحمد والصيرفي وابن حزم

 "يكون إجماعا، لجواز وجود االختالف
ن لم يكن . ال أعلم خالفا: قول القائل: "وقال ابن القطان إن كان من أهل العلم فهو حجة، وا 

 ".س حجةمن الذين كشفوا اإلجماع واالختالف فلي
ال أعرف بينهم خالفا، فإن لم يكن من أهل االجتهاد وال : إذا قال القائل: "وقال الماوردي

ن كان من أهل االجتهاد، فاختلف . ممن أحاط باإلجماع واالختالف، لم يثبت اإلجماع بقوله وا 
 ".أصحابنا الشافعية، فبعضهم اعتبره إجماعا، وبعضهم لم يعتبره

إلجماع لعدم العلم بالخالف، ال يكون إجماعا، ألن بعض العلماء والحق أن إطالق دعوى ا
 .أطلقوا القول بعدم وجود الخالف وتبين وجوده في الواقع
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وهذا مما ال خالف فيه بين أحد : "من ذلك قول مالك في الموطأ، وقد ذكر الحكم برد اليمين
ير، وكان عثمان بن عفان مع أن الخالف في هذه المسألة شه". من الناس، وال بلد من البلدان

رضي هللا عنه ال يرى رد اليمين ويقضي بالنكول، وكذلك ابن عباس، وبعض التابعين، وابن أبي 
 .ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، وهم كانوا القضاة  في ذلك الوقت

ال أعلم خالفا في أنه ليس في أقل من ثالثين : "ومن ذلك أيضا قول الشافعي في زكاة البقر
مع أن الخالف في ذلك مشهور، فإن بعض العلماء يرون الزكاة على خمس، كزكاة ". يعمنها تب
 .اإلبل

 فإذا كان مالك والشافعي يخفى عليهما الخالف، فكيف بغيرهما؟
 

 :حجية اإلجماع
معنى حجية اإلجماع؛ أن يكون العمل به ملِزما شرعا، بْدءا من المجتهدين أنفسهم وانتقاال 

إذا ثبت الحكم باإلجماع كان العمل بمقتضاه الزما، ومن ترك العمل به كان ف. إلى جمهور األمة
 .آثما ألنه ارتكب محرما

 .وقد رأى جمهور األصوليين أن اإلجماع حجة شرعية ودليل يلزم العمل به
 .إن اإلجماع ليس بحجة، ألن انعقاده مستحيل: وقال النظام والشيعة والخوارج
 :بنى عليها رأيه في هذه المسألة ولكل من الفريقين أدلته التي

 
 :أدلة الجمهور على حجية اإلجماع: أوال

 :استدل الجمهور على حجية اإلجماع بأدلة من الكتاب والسنة
 :استدلوا بخمس آيات، وهي :أ ـ من القرآن
َيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس وَ ﴿: قوله تعالى

 .، والوسط من كل شيء؛ خياره(1)﴾َشِهيًدا
 .( )﴾ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاسِ ﴿: وقوله عز وجل
 .( )﴾َوِممَّْن َخَلْقَنا ُأمَّة  َيْهُدوَن ِباْلَحقِ  َوِبِه َيْعِدُلونَ ﴿: وقوله سبحانه

                                                           
 . 14: البقرةـ ( 1)
 .119: آل عمرانـ (  )
 .121: األعرافـ (  )
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ُقواَواْعَتِصُموا ﴿: وقوله عز من قائل  .(1)﴾ِبَحْبِل اَّللَِّ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
أن ما اتفقتم فيه : ؛ ومفهومه( )﴾َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اَّللَِّ ﴿: وقوله تعالى

 .فهو حق
وقد انتقد اإلمام أبو حامد الغزالي االستدالَل بهذه اآليات على حجية اإلجماع،  ألنها ال تفي 

ورأى أن أقوى ما يمكن أن ُيحتج . لغرض، فهي تحتمل معاني أخرى غير ما سيقت للداللة عليهبا
الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى  َوَمْن ُيَشاِققِ ﴿: به من القرآن على حجية اإلجماع هو قوله تعالى

، وهذه اآلية هي التي ( )﴾لَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًراَوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِ ِه َما َتوَ 
ك بها الشافعي رحمه هللا على حجية اإلجماع، ووجه االستدالل بها؛ أن هللا جعل اتباَع غيِر  تمسَّ

 اُنَولِ ِه مَ ﴿: سبيِل المؤمنين كُمشاقَّة هللا ورسوله، حيث جعل جزاءهما واحدا، وهو الوعيد بالعذاب
ذا كانت مشاقة هللا ورسوله حراما، فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام، ألنه ﴾َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنَّمَ  ، وا 

 .لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد
ا َأِطيُعوا َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنو  ﴿: كما استدل بعض األصوليين على حجية اإلجماع بقوله تعالى

صلى هللا عليه ؛ فكما أمر هللا بطاعته وطاعة رسوله (4)﴾اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
، أمر المؤمنين بطاعة أولي األمر، وأولو األمر في السياسة والسلطة هم الحكام، وفي وسلم

 .االجتهاد والفتوى هم المجتهدون
تدل على عصمة األمة  صلى هللا عليه وسلمعدة أحاديث عن النبي  وردت: ب ـ من السنة

من الخطأ، واشتهر ذلك على لسان جماعة من الصحابة المرموقين الموثوقين كعمر وابن مسعود 
وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان، وغيرهم ممن يطول 

ن لم تتواتر آحادها، لكن القدر المشترك بينها، ذكرهم، حتى إن كثرة األحاديث بأ لفاظها المختلفة، وا 
وهو عصمة األمة من الخطأ، متواتر، لوجوده في هذه األخبار الكثيرة، وهذا هو التواتر المعنوي، 

ِإنَّ ُأمَِّتي اَل : )هذه األحاديث هي. والمتواتر معنى كالمتواتر لفظا في إفادة العلم بما يدل عليه
َواِد اأْلَْعَظمِ َتْجَتمِ  َأْو َقاَل -ِإنَّ اَّللََّ اَل َيْجَمُع ُأمَِّتي )، (1)(ُع َعَلى َضاَلَلٍة َفِإَذا َرَأْيُتْم اْخِتاَلًفا َفَعَلْيُكْم ِبالسَّ
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، (1)(ذَّ َشذَّ ِإَلى النَّارِ َوَمْن شَ  ،َوَيُد اَّللَِّ َمَع اْلَجَماَعةِ  ،َعَلى َضاَلَلةٍ  -ُأمََّة ُمَحمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبًرا َفَقْد )، ( )(َسَأْلُت اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن اَل َيْجَمَع ُأمَِّتي َعَلى َضاَلَلٍة َفَأْعَطاِنيَها)

ْساَلِم ِمْن ُعُنِقهِ  يَّاُكْم )، ( )(َخَلَع ِرْبَقَة اإْلِ ْيَطاَن َمَع اْلَواِحِد َوُهَو ِمْن َعَلْيُكْم ِباْلَجَماَعِة َواِ  َواْلُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّ
اَل َتَزاُل َطاِئَفة  ِمْن ُأمَِّتي َظاِهِريَن َعَلى )، (4)(ااِلْثَنْيِن َأْبَعُد َمْن َأَراَد ُبْحُبوَحَة اْلَجنَِّة َفْلَيْلَزْم اْلَجَماَعةَ 

َمْن َفاَرَق اْلَجَماَعَة ِشْبًرا َفَماَت ِإالَّ )، (1)(ْأِتَي َأْمُر اَّللَِّ َوُهْم َكَذِلكَ اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم َحتَّى يَ  ،اْلَحق ِ 
، إلى غيرها من األحاديث التي تتفق في معنى عصمة األمة من الخطأ، (6)(َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً 

 .وكوُنها آحادية النقل ال يمنع إفادة اليقين في جملتها
 

 :نكرين لحجية اإلجماعأدلة الم: ثانيا
إن : قال منكرو اإلجماع، وهم إبراهيم النظام، والقاشاني من المعتزلة، والخوارج، وأكثر الشيعة

 .اإلجماع محال، ولو ُسلـ ِم فالعلُم به ُمحال، ولو ُسلـ ِم فنْقـله إلينا ُمحال
 :واستدلوا بما يأتي

الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي َأيَُّها  َيا﴿: استدلوا بقوله تعالى: أ ـ من الكتاب
اْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَِّ وَ 

، أي صلى هللا عليه وسلماهلل تعالى أمر برد المتنازع فيه إلى هللا ورسوله ف. (1)﴾َخْير  َوَأْحَسُن َتْأِوياًل 
إلى الكتاب والسنة، ولم يأمر برده إلى األمة، فدل على أن قولها غيُر معتبر، وأن ال حاجة إلى 

 .اإلجماع
وأجيب عنه بأن في ثنايا اآلية ردا عليهم، ألن حجية اإلجماع من الُمتنازع فيه، وبالرد إلى 

 .تبين أن اإلجماع حجة صلى هللا عليه وسلم ورسوله هللا
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َعْن ُمَعاٍذ استدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه، فقد روى أحمد وغيره : ب ـ من السنة
 ؟َرَض َلَك َقَضاء  َكْيَف َتْصَنُع ِإْن عَ  :َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن َفَقالَ 

َفِبُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  :َقالَ  ؟َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب اَّللَِّ  :َقالَ  .َأْقِضي ِبَما ِفي ِكتَاِب اَّللَِّ  :َقالَ 
 .َأْجَتِهُد َرْأِيي اَل آُلو :َقالَ  ؟َوَسلَّمَ َفِإْن َلْم َيُكْن ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  :َقالَ  .َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

اْلَحْمُد َّللَِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ ) :َفَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْدِري ثُمَّ َقالَ  :َقالَ 
هذا الحديث ليس فيه : ، قالوا(1)(َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَما ُيْرِضي َرُسوَل اَّللَِّ 

 .ذكر اإلجماع، ولو كان دليال لما ساغ له إغفاله مع الحاجة إليه
 .صلى هللا عليه وسلموُردَّ عليه بأن اإلجماع لم ُيذكر ألنه لم يكن حجة في زمنه 

يدل على جواز خلو العصر ممن ما  صلى هللا عليه وسلمكما استدلوا بأنه ورد عن النبي 
تقوم الحجة بقوله، ولو كان اإلجماع حجة لما جاز خلو عصر منهم، ومما ورد في ذلك قوله 

ْساَلُم َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَما َبَدَأ َغِريًبا َفُطوَبى ِلْلُغَرَباءِ : )صلى هللا عليه وسلم صلى هللا ، وقوله ( )(َبَدَأ اإْلِ
 اَل َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتِزُعُه ِمْن اْلِعَباِد َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماِء َحتَّى ِإنَّ اَّللََّ : )عليه وسلم

 .( )(ِإَذا َلْم ُيْبِق َعاِلًما اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّااًل َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
وُردَّ عليه بان األخبار الدالة على خلوِ  الزمان من العلماء ال تدل على أنه ال يبقى من تقوم 

 .الحجة بقوله، بل غايته أن أهل اإلسالم هم األقلون
أو رفع العلم، فغايته الداللة على جواز انقراض العلماء، وال ( انقراض العلماء)وأما حديث 

نما الكالم في اجتماع من كان موجودا من ينكر أحد امتناع وجود اإلجماع مع  انقراض العلماء، وا 
 .العلماء

وأيضا فهذه األحاديث ُمعاَرَضة بأحاديث أخرى تدل على امتناع خلو عصر عمن تقوم 
تَّى َيْأِتَي اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخَذَلُهْم حَ  ،اَل َتَزاُل َطاِئَفة  ِمْن ُأمَِّتي َظاِهِريَن َعَلى اْلَحق ِ : )الحجة بقولهم، مثل
 .(4)(َأْمُر اَّللَِّ َوُهْم َكَذِلكَ 

 .إن وقوع اإلجماع متعذر أو مستحيل: قالوا :ج ـ من المعقول
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ألنه إذا كان عن دليل قاطع، فالعادة تحيل عدم نقله إلينا، ألن الدواعي تتوافر على : قالوا
خفائه، فحيث لم ُينقل دل نقله التصاله بأصول التشريع، وتحيل أيضا تواطؤ الجمع الكثير على إ

 .على عدمه
ُيرد على هذا بأنه يمتنع عدم نقله إذا دعت الحاجة إليه، وال حاجة لنقله ألن اإلجماع كاف 

 .في الحجية
ن كان عن دليل ظني فيمتنع حصول االتفاق عليه لكثرة األمة واختالف أذهانها : ثم قالوا وا 

 .التفاق على أكل طعام معين في يوم واحدونزعاتها ودواعيها وأهوائها، كما أنه يمتنع ا
وُيرد عليه كذلك بأن هذا قياس مع الفارق، ألن االتحاد على طعام واحد في وقت واحد 

أما في . متعذر، ألن الباعث عليه الطبيعة والشهوة والحالة النفسية والجسمية، والناس يختلفون فيها
د اآلراء ويجمع الجميع على منهج واحد، ألنه  مسائل اإلجماع فإن مستند اإلجماع هو الذي ُيوحِ 

 .داع إلى مثل هذا اإلجماع
لو سلمنا إمكان اإلجماع، فإنه ال يمكن معرفته أو االطالع عليه، لتفرق : وقالوا أيضا

 .المجتهدين في المشارق والمغارب
هذا قديما،  وُيَردُّ عليه بأن معرفة آراء المجتهدين يمكن الوصول إليها بطريق الرواية والشهرة،

. أما في زماننا فإن معرفة آراء الفقهاء صارت يسيرة جدا بفعل وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة
كما أن سهولة المواصالت تمكن من جمع المجتهدين لالجتماع في مكان واحد في وقت واحد، 

 .وفي مدة وجيزة، وذلك عن طريق الملتقيات والمؤتمرات
 .جمهور، وتهافت مذهب المنكرين لحجية اإلجماعوبذلك يتبين رجحان مذهب ال

 
 :نوعا اإلجماع

ِنه إلى نوعين َم األصوليون اإلجماَع بحسب طريقة تكوُّ جماع ُسكوتي: قسَّ  .إجماع صريح، وا 
المجتهدين بأقوالهم وأفعالهم على حكم في مسألة  هو أن تتفق آراءُ  :اإلجماع الصريح -أ
واحد وُيبدي كل منهم رأَيه صراحة في المسألة، وتتفق اآلراُء ة، كأن يجتمع العلماء في مجلس معين

 .على حكم واحد فيها، أو أن يفتي كل عالم في المسألة برأي وتتحد الفتاوى على شيء واحد
 .وهذا النوع حجة عند الجمهور المثبتين لحجية اإلجماع

في مسألة،  أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قوال هو :اإلجماع السكوتي -ب
 .ويسكت الباقون بعد اطالعهم على هذا القول، من غير إنكار
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 .وقد اختلف الجمهور القائلون بحجية اإلجماع، في مدى حجية هذا النوع منه
 .فذهب الشافعية والمالكية إلى القول بعدم حجيته وعدم اعتباره إجماعا أصال

اشترطوا العتباره كذلك، توفر عدة  ورأى الحنفية والحنابلة أنه إجماع وحجة قطعية، لكنهم
 :شروط

 .أن يكون السكوت مجردا عن عالمة الرضا أو الكراهة -1
 .أن ينتشر الرأي الَمُقول به من مجتهد بين أهل العصر - 
 .أن تمضي مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة - 
 .أن تكون المسألة اجتهادية -4
بار هذا السكوت موافقة، كالخوف من سلطان أن ال تكون هناك موانع تمنع من اعت -1

جائر، أو عدم مضي مدة تكفي للبحث، أو أن يكون الساكت ممن يرون أن كل مجتهد مصيب فال 
 .ينكر ما يقوله غيره، أو يعلم أنه لو أنكر ال ُيلتفت إليه

 :أدلة المثبتين لحجية اإلجماع السكوتي
 :اع السكوتي حجة، بما يلياستدل الحنفية والحنابلة الذين يعتبرون اإلجم

اتفق العلماء على أن اإلجماع السكوتي دليل قطعي في االعتقاديات، فيقاس عليه  -1
 .األحكام العملية الفرعية

وأجيب عن هذا الدليل بأن القياس حجة ظنية، فال يكون دليال إلثبات اإلجماع الذي هو 
 .قطعي

ظهاُر موافقته، ألدى ذلك إلى انتفاء لو ُشِرَط النعقاد اإلجماع تصريُح كل واحد ب -  قوله وا 
 :اإلجماع ألمرين

نما العادة انتشاُر الفتوى من بعض العلماء : األول أن سماع رأي كل مجتهد متعذر عادة، وا 
 .وسكوُت الباقين
أن العادة في كل عصر أن يفتي أكابر العلماء في الحادثة ويسكت األصاغر : والثاني

 .سكوت موافقة ضمنيةتسليما وموافقة لهم، فال
نوقش األول بأن سماع رأي كل مجتهد متيسر خاصة في عصرنا الذي تطورت فيه وسائل 

 .االتصال
ونوقش الثاني بأنه ال يمكن اعتبار السكوت موافقة من دون أمارة الرضا، فيجوز أن يكون 

 .السكوت لحياء أو خوف من سلطان جائر أو للبحث والنظر والتأمل ونحوها
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 :نافين لحجية اإلجماع السكوتيأدلة ال
 :استدل منكرو اإلجماع السكوتي، وهم الشافعية والمالكية، بما يأتي

وهو أنه ُيشترط في اإلجماع أن ُينقل عن كل عالم رأيه وتتفق اآلراء جميعا في : المعقول -1
اكت هذا األمر، فال يصح قول بعضهم وسكوت اآلخرين، ألنه ال ُينسب إلى ساكت قول، ألن الس

يحتمل أن يكون سكوته ألنه موافق، أو ألنه لم يجتهد بعد في حكم الواقعة، أو أنه اجتهد ولكن لم 
ن أدى اجتهاده إلى شيء فيحتمل أن يكون ذلك الشيء مخالفا للقول  يؤد اجتهاده إلى شيء، وا 

ما العتقاده اللذي ظهر لكنه لم ُيظهره؛ إما للتروِ ي والتفكر في ارتياد وقت يتمكن فيه من إظهار  ه، وا 
أن القائل مجتهد ولم ير اإلنكار عليه العتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو ألنه سكت خشية ومهابة 

مع اشتهار قول مجتهد -ومع قيام هذه االحتماالت ال يكون سكوت المجتهدين . وخوَف إثارِة فتنة
 .إجماعا -فيما بينهم

ف  لمجتهٍد لظهر، في مقام االستفتاء وقد اعُترض على هذا الدليل بأنه لو كان فيه خال
 .والبيان والتشريع بعد انقضاء فترة البحث والدرس، مع انتفاء الموانع

َصلَّى ِبَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  :منها ما رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة قال: اآلثار - 
مَّا اْلَعْصرَ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْحَدى َصاَلَتْي اْلَعِشيِ  ِإمَّا  ثُمَّ َأَتى ِجْذًعا ِفي ِقْبَلِة  ،َفَسلََّم ِفي َرْكَعَتْينِ  ،الظُّْهَر َواِ 

 :َوَخَرَج َسَرَعاُن النَّاسِ  ،َوِفي اْلَقْوِم َأُبو َبْكٍر َوُعَمَر َفَهاَبا َأْن َيَتَكلََّما ،اْلَمْسِجِد َفاْسَتَنَد ِإَلْيَها ُمْغَضًبا
اَلةُ  اَلُة َأْم َنِسيتَ  :اَم ُذو اْلَيَدْيِن َفَقالَ َفقَ  .ُقِصَرْت الصَّ َفَنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى  ؟َيا َرُسوَل اَّللَِّ َأُقِصَرْت الصَّ

َفَصلَّى  .َصَدَق َلْم ُتَصلِ  ِإالَّ َرْكَعَتْينِ  :َقاُلوا ؟َما َيُقوُل ُذو اْلَيَدْينِ  :اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِميًنا َوِشَمااًل َفَقالَ 
فلو كان سكوت أبي . (1) َرْكَعَتْيِن َوَسلََّم ثُمَّ َكبََّر ثُمَّ َسَجَد ثُمَّ َكبََّر َفَرَفَع ثُمَّ َكبََّر َوَسَجَد ثُمَّ َكبََّر َوَرَفعَ 

بكر وعمر وغيرهما من الصحابة أو ترك النكير يعد موافقة لقول ذي اليدين ما سألهما رسول هللا 
 .ما يقوله ذو اليدين من غير حاجة إلى السؤالواكتفى ب صلى هللا عليه وسلم

ومنها؛ ما روي أن عمر رضي هللا عنه شاور الصحابة في ماٍل َفَضَل عنده من الغنائم، 
، حتى قال  فأشاروا عليه بتأخير القسمة واإلمساك إلى وقت الحاجة، وعليٌّ رضي هللا عنه ساكت 

كا، وعلمك جهال، أرى أن تقسم ذلك بين لم نجعل يقينك ش: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: عمر
 .المسلمين، وروى فيه حديثا في قسمة الفاضل

فهذا دليل أيضا على أن عمر رضي هللا عنه لم يعتبر سكوَته موافقًة حتى سأله، واستجاز 
 .عليٌّ رضي هللا عنه السكوَت مع كون الحق  عنده في خالفهم

                                                           
 .206: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له، رقمـ ( 1)
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لم يكن ألنه ال يعتبر السكوت   عليه وسلمصلى هللاُنوقش األثُر األول، بأن سؤال الرسول 
نما كان ليتأكد من حصول ما قال ذو اليدين، والتأكد من قوله يمكن أن يكون مع اعتبار  موافقة، وا 

 .السكوت موافقة، ويدل على أنه أراد التأكد أنه أتم صالة ركعتين أخريين ثم سجد للسهو
عنها ليس ألن عمر رضي هللا عنه لم  وأما األثر الثاني فإن سؤال عمر لعلي رضي هللا

نما كان في وقت ال تزال فيه المشاورة قائمة، وسؤال الساكت في هذا  يعتبر السكوت موافقة، وا 
الوقت ال يتضمن أن السائل ال يعتبر السكوت موافقة إذ مجال هذا االعتبار إنما يكون بعد انتهاء 

 .المناقشة
ذا عرفنا أن القائلين بحجية اإلجماع السكوتي لم يجعلوا مجرد السكوت دليل الموافقة، بل  وا 

تْرك الساكت إظهار ما عنده مما هو مخالف لما اشتهر من القول أو العمل، وأن واجب المجتهد 
إظهار ما عنده مما يخالف ما انتشرت به الفتوى ال ُيباح له تركه بعد علمه بما يخالفه ومضي مدة 

خ فاء ما عنده، فإذا لم يظهره كان ذلك دليال على موافقته عادة، التأمل وال يحل له السكوت عنه وا 
 .إذ لو كان عنده ما يخالفه ألظهره حتى ينتشر بين الناس ويعارض القول األول

ذا عرفنا ذلك، ظهر لنا رجحان القول بحجية اإلجماع السكوتي، وهللا أعلم  .وا 
 

 :نوع حجية اإلجماع
 ع؛ هل هو حجة قطعية أو ظنية؟اختلف الجمهور القائلون بحجية اإلجما

والفرق بينهما؛ أن القول بكونه حجة قطعية يوجب كفر منكره، في حين أن القول بكونه حجة 
 .ظنية يوجب ِفسق منكره فحسب ال كفَره

إنه حجة قطعية، بحيث يكفر مخالفه، أو يضلل ويبدع، وهذا : فقال األكثرون وهو المشهور
ا إذا نقل إلينا  بطريق اآلحاد أو كان إجماعا سكوتيا، فإنه ال يفيد إال أم. إذا نقل إلينا نقال متواترا

 .الظن بالحكم دون القطع به
واختار اآلمدي واإلسنوي وابن الحاجب أنه إن كان اإلجماع القطعي مشهورا للعوام 

ال فال  .كالعبادات الخمس كفر، وا 
 ".إنه ال يفيد إال الظن: "وقال جماعة منهم الرازي

هو حجة قطعية إذا اتفق المعتبرون، وحجة ظنية إذا لم يتفقوا عليه : "اعة بالتفصيلوقال جم
 ".كاإلجماع السكوتي وما ندر مخالفه
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اإلجماع مراتب؛ فإجماع الصحابة مثل الكتاب : "وقال جماعة من الحنفية منهم البزدوي
جماع من بعدهم من التابعين وتابعيهم بمنزلة المشه ور، واإلجماع الذي سبق والسنة المتواترة، وا 

 ".الخالف فيه في العصر السابق بمنزلة خبر الواحد
نما يحتاج إلى تفصيل : والحق أن إطالق القول بتكفير منكر حكم اإلجماع ليس بصحيح، وا 

فإن كان من إجماع الصحابة المنقول إلينا بالتواتر فإنه يحكم بكفر منكره عند من يعتقد أنه حجة 
وال يحكم بكفر من أنكره عند من يرى أنه حجة ظنية، . والخبر المتواتر قطعية كالنص القطعي

 .فيكون كإنكار الحكم الثابت بخبر الواحد أو القياس
 

 :مستند اإلجماع
سبق أن قلنا في تعريف اإلجماع؛ إنه اتفاق المجتهدين، ومعلوم أن االجتهاد هو بحث عن 

الشارع للكشف عن أحكامه، فال ُيعتبر اجتهادا الحكم الشرعي في األدلة واألمارات التي أقامها 
 .شرعيا إال ما كان مرتكزا على دليل معتبر

. ولذلك ال ُيتصور إجماع من غير مستند، ألنه اتفاق على حكم تم التوصل إليه باالجتهاد
إن اإلجماع يتحقق بغير سند ألدى ذلك إلى القول في دين هللا بغير علم، وهو خطأ، : ولو قيل
 .فاإلجماع ليس مصدرا مستقال يفيد األحكام بنفسه. معصومة من الخطأواألمة 

وسند اإلجماع قد يكون نصا ظني الداللة من الكتاب أو السنة، يحتمل أكثر من معنى، 
كما قد يكون ظنيا من حيث ثبوته . فيتفق العلماء على اعتبار أحد هذه المعاني هو المقصود شرعا

وال يكون قطعيا، ألنه لو كان كذلك لثبت العلم به بذاته . ى العمل بهكخبر اآلحاد فيتفق العلماء عل
 .دون الحاجة إلى اإلجماع عليه

 .كما قد يكون مستند اإلجماع قياسا أو مصلحة أو غير ذلك من األدلة التبعية
نما الخالف بينهم في أن  وكون سند اإلجماع كتابا أو سنة مما ال خالف فيه بين العلماء، وا 

 .ده القياس أو المصلحة ألنه مختلف في كونهما من األدلةيكون سن
فذهب الجمهور إلى جواز أن يكون مستند اإلجماع دليال قطعيا وهو القرآن والسنة المتواترة، 

 .وجواز أن يكون دليال ظنيا وهو خبر الواحد والقياس وما في معناه من المصلحة
ال يكون مستند اإلجماع إال دليال : عتزلةوقال الشيعة وابن جرير الطبري والقاشاني من الم
وقال ابن حزم والظاهرية بجواز استناد . قطعيا، وال ينعقد اإلجماع بخبر الواحد والقياس والمصلحة

 .اإلجماع إلى خبر الواحد، دون القياس والمصلحة وغيرهما من األدلة التبعية الظنية
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والسنة متناهية والوقائع المتجددة ال والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، ألن نصوص الكتاب 
 .تتناهى، وليس كل مسألة مما نجد فيها سندا من الكتاب والسنة

؛ اإلجماع على حرمة الزواج من الجدات، استدالال من أمثلة اإلجماع المستند إلى الكتاب
َمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكمْ ﴿: بقوله تعالى حقيقة، ولكنه يحتمل أن  ، فهذا نص قاطع في تحريم األم(1)﴾ُحرِ 

حرمت عليكم أصولكم التي تنتسبون إليها انتسابا مباشرا، أو بواسطة، والجدة أصل بهذا : يراد به
 .المعنى

ومنها؛ اإلجماع على عدم تقسيم األراضي المغنومة في سواد العراق، استنادا إلى قوله 
ْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن َما َأَفاَء اَّللَُّ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل ا﴿: تعالى

ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكمْ   .( )﴾السَّ

؛ اإلجماع على أن في الرِ ْجل أو اليد نصف الدية، ومن أمثلة اإلجماع المستند إلى السنة
 .أو اليدين كل الديةوفي الرجلين 

ومنها؛ اإلجماع على تحريم الربا في األصناف الستة التي جاء بها الحديث الذي رواه مسلم 
اِمِت َقالَ  ُة  ،الذََّهُب ِبالذََّهبِ ) :َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َواْلِفضَّ

ةِ  ِعيرِ  ،رُّ ِباْلُبر ِ َواْلبُ  ،ِباْلِفضَّ ِعيُر ِبالشَّ َيًدا  ،َسَواًء ِبَسَواءٍ  ،ِمْثاًل ِبِمْثلٍ  ،َواْلِمْلُح ِباْلِمْلحِ  ،َوالتَّْمُر ِبالتَّْمرِ  ،َوالشَّ
 .( )(َفِإَذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف َفِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا ِبَيدٍ  ،ِبَيدٍ 

اَل تُْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى : )لى تحريم الجمع بين المحارم، استنادا إلى حديثومنها؛ اإلجماع ع
ِتَها َواَل َعَلى َخاَلِتَها ومنها؛ اإلجماع على ميراث الجدة، استنادا إلى أن النبي صلى هللا عليه . (4)(َعمَّ
 .(1)وسلم أعطاها السدس

                                                           
 .  : النساءـ ( 1)
 .1: الحشرـ (  )
 .019 : صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقمـ (  )
 .112 : ريرة، كتاب النكاح، رقمرواه مسلم عن أبي هـ ( 4)
َما َلِك ِفي ِكَتاِب اَّللَِّ  :َفَقاَل َلَها :َقالَ  ،َجاَءْت اْلَجدَُّة ِإَلى َأِبي َبْكٍر َتْسَأُلُه ِميَراَثَها :َعْن َقِبيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب َقالَ روى الترمذي ـ ( 1)

َفَسَأَل النَّاَس َفَقاَل اْلُمِغيَرُة  .َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيء  َفاْرِجِعي َحتَّى َأْسَأَل النَّاَس  َشْيء  َوَما َلِك ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
ُدَس  :ْبُن ُشْعَبةَ  ُد ْبُن َفَقاَم مُ  ؟َهْل َمَعَك َغْيُركَ  :َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ  .َحَضْرُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعَطاَها السُّ َحمَّ

ثُمَّ َجاَءْت اْلَجدَُّة اأْلُْخَرى ِإَلى ُعَمَر ْبِن  :َقالَ  .َفَأْنَفَذُه َلَها َأُبو َبْكرٍ  .َمْسَلَمَة اأْلَْنَصاِريُّ َفَقاَل ِمْثَل َما َقاَل اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبةَ 
ُدُس َفِإْن اْجَتَمْعُتَما ِفيِه َفُهَو َبْيَنُكَما َوَأيَُّتُكَما َما َلِك ِفي ِكَتاِب اَّللَِّ  :اْلَخطَّاِب َتْسَأُلُه ِميَراَثَها َفَقالَ   َشْيء  َوَلِكْن ُهَو َذاَك السُّ

 .َخَلْت ِبِه َفُهَو َلَها
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ى خالفة أبي بكر الصديق استنادا ؛ إجماع الصحابة علومثال اإلجماع المستند إلى القياس
قال لما اشتد به  صلى هللا عليه وسلمإلى قياس الخالفة على إمامته في الصالة، ألن رسول هللا 

صلى هللا عليه رضيه رسول هللا : "وقال بعض الصحابة. (1)(ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصلِ  ِبالنَّاسِ : )المرض
 ."لديننا، أفال نرضاه لدنيانا؟ وسلم

ومنه؛ إجماعهم على قتل الجماعة بالواحد، فإنه مستند إلى القياس، حيث إن عليا بن أبي 
: طالب رضي هللا عنه، لما توقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في ذلك، قال له

يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن جماعة اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا "
 ".فكذلك هذا: "قال". نعم: "قال" اطعهم؟أكنت ق

؛  إجماعهم على زيادة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ومثال اإلجماع المستند إلى مصلحة
األذان يوم الجمعة، إلعالم الناس بدخول وقت الصالة، لما كثر المسلمون واتسع العمران، استنادا 

أذان واحد كما كان من قبل في عهد إلى أن الغرض من األذان هو اإلعالم، فاالقتصار على 
والشيخين أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما، يؤدي إلى فوات صالة  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

 .الجمعة على كثير من الناس
ومن ذلك؛ جمُعُهم المصحف في عهد أبي بكر رضي هللا عنه، وتوحيُده في زمن عثمان 

رآن بموت القراء في األول، ومنعا لالختالف بينهم رضي هللا عنه، خشية أن يضيع شيء من الق
 .في القراءة لتعدد المصاحف التي كانت عند كتاب الوحي في الثاني

 .صلى هللا عليه وسلمولم يخالف في ذلك كله أحد من صحابة رسول هللا 
 

 :أثر اإلجماع في مستنده
نيا، يصبح قطعيا يؤثر اإلجماع في مستنده، من حيث الرقي بدرجته، إذ بعد أن كان ظ

 .باإلجماع عليه
فإذا اتفق المجتهدون على تحديد معنى معين لنص ظني من الكتاب والسنة، واعتبار هذا 
المعنى هو المراد شرعا دون غيره، يصبح هذا النص داال قطعا على هذا المعنى دون غيره، فهؤالء 

ن يكون غيره محتمال، وحينئذ يخرج المجتهدون باختياِرِهم هذا المعنى يكونون قد اتفقوا على نفي أ
هذا الدليل عن أن يكون محال لالجتهاد، فال يجوز لمجتهد بعد ذلك أن يعيد النظر فيه ويجتهد 

                                                           
صحيح البخاري، كتاب األذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، . رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي هللا عنهاـ ( 1)

 .أخرى متفرقةوفي مواضع . 4 6: رقم
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اجتهادا جديدا يمكن أن يؤدي إلى اختيار معنى آخر غير المتفق على اعتباره هو المقصود شرعا 
 .من النص

كون الفقيه عالما بمواضع اإلجماعات ولهذا شرط األصوليون في أهلية االجتهاد؛ أن ي
 .السابقة حتى ال يجتهد فيما هو مجمع عليه

هذا هو أثر اإلجماع في مستنده؛ ينقله من داللته الظنية بحسب وضعه، إلى الداللة القطعية 
 .على مراد الشارع

لكن ينبغي أن ُيالَحَظ هنا؛ أن هذا األثر الذي قررناه ليس عاما في كل إجماع، بل ذلك 
خاص باإلجماع المستند إلى دليل دائم كالنص والقياس الذي يرجع في داللته على الحكم إلى 

 .معنى النص
أما اإلجماع المستند إلى مصلحة، فإن كانت المصلحة ال تتغير بتغير األزمنة واألمكنة 

األزمنة لكن إذا كان اإلجماع مستندا إلى مصلحة وقتية تتغير بتغير . واألحوال فالحكم فيها كذلك
واألمكنة واألحوال فينبغي أن يتغير الحكم تبعا لتغيرها، ومن ثم ال يكون اإلجماع ُملِزما إال إذا 
بقيت المصلحة التي استند إليها المجمعون أول األمر، فإذا ما تغيرت انقضى عمُل اإلجماع وكان 

 .حةَ على المجتهدين في عصر التغير البحث عن حكم جديد يحقُق العمُل به المصل
فتاءُ . المدينة السبعة على اإلفتاء بجواز التسعير فقهاءِ  مثال ذلك؛ اتفاقُ  مالك وأبي حنيفة  وا 

أئمة المذاهب من شهادة القريب لقريبه والزوج  بإعطاء الزكاة للهاشميين لما تغير بيت المال، ومنعُ 
كان جائزا في لزوجته والعكس لمصلحة هي الحفاظ على حقوق الناس من الضياع، رغم أن ذلك 

 .عصر الصحابة باالتفاق
 

 :ه في الواقعق  إمكان اإلجماع ومدى تحق  
ما ظهر مما سبق أن اإلجماع حجة شرعية ودليل شرعي قائم بذاته، ومتى تحقق كان ملزِ 

به، إال أن المالحظ أن ركن اإلجماع الذي هو اتفاق جميع المجتهدين يدعو إلى  لألمة العملُ 
جماع بالصورة المنصوص عليها في التعريف، وعن مدى تحققه في عصور التساؤل حول وقوع اإل

 التاريخ اإلسالمي المختلفة إلى يومنا هذا؟
الواقع أننا إذا رجعنا إلى اإلجماعات التي ُنقلت ووصلت إلينا، نجد أن منها ما وقع في 

فيه إذا ُكنَّ عصر الصحابة؛ كإجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث، وأن الجدات تشتركن 
أكثر من واحدة، وأنه ال يجوز لغير المسلم أن يتزوج المسلمة، وأنه ال يجوز تزوج األخت في عدة 
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أختها، وكإجماعهم على تحريم شحم الخنزير، وعلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
 .وخالتها

على جمع القرآن الكريم  ومن ذلك كذلك؛ اإلجماُع على زيادة األذان يوم الجمعة، واإلجماعُ 
في عهد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، واإلجماع على توحيد المصحف في عهد عثمان رضي 

واإلجماُع على قتال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر، واإلجماُع على حرمة الربا في . هللا عنه
ي عهد الصحابة وغير ذلك من اإلجماعات التي وقعت ف. األصناف الستة التي جاء بها الحديث

وكانت مستندة إما إلى الكتاب أو السنة أو القياس أو المصلحة، وتلقاها من جاء بعد الصحابة ولم 
 .يخالف أحد  فيها واستمر العمل بها إلى وقتنا هذا

وهناك إجماعات أخرى كثيرة ُنقلت في كتب الفقه، ال ُيعلم متى وقعت، ولكن بالبحث عنها 
توى لصحابي لم ُيعلم له مخالف فيها، وبعَضها مجرُد اتفاق بين علماء ُوِجَد أن بعَضها أصله ف

المذهب الواحد أو اتفاق بين علماء المذاهب األربعة، كما أن منها ما هو مجرد دعوى ال أساس 
نما قيلت في وجه المخالف عند المناظرة لمجرد اإللزام بقول معين  .لها وا 

 :سلمة مرت بمرحلتينثم إن الناظر المتمعن يجد أن األمة الم
 .مرحلة عصر الصحابة قبل الفتنة الكبرى التي انتهت بمقتل عثمان رضي هللا عنه: األولى
 .مرحلة ما بعد الفتنة إلى يومنا هذا: والثانية

 .في المرحلة األولى نجد أن األمر كان شورى بين المسلمين، ولذلك كان اإلجماع ميسورا
أجمعوا عليه كان إجماعا صريحا، بل كثير منه يصدق على أنه ليس كل ما قيل فيه إنهم 

عليه أنه إجماع سكوتي، كما أن فيه مسائل قيل إنهم أجمعوا عليها ولكنها لم تخل من خالف، 
 .فهي عبارة عن قول أكثرهم

خوارج، وشيعة، وجمهور ُعرفوا : أما بعد هذا العصر، فقد افترقت األمة إلى ثالث طوائف
 .فيما بعد بأهل السنة

فالخوارج ال يعترفون باإلجماع، ألن خروجهم كان على الجماعة، فكيف ُيتصور منهم موافقة 
 غيرهم في أمر مجتَهد فيه؟

وأما الشيعة الذين وضعوا أنفسهم موضع الخاصة، وسموا غيرهم بالعامة، ولم يعترفوا بهم في 
من طريق غيرهم، فكيف  اجتهاد وال في غيره، بل إنهم أمعنوا في الخالف فلم يقبلوا سنة رويت
 ُيتصور منهم االتفاق مع غيرهم حتى يتحقق اإلجماع الممثل لألمة كلها؟



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  69ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

وأما أهل السنة فقد تفرقوا في البلدان اإلسالمية، ولم يكن من اليسير أن تجتمع كلمتهم على 
حكم اجتهادي جديد غير ما ُنقل من إجماعات الصحابة، ولم يُعرف أن إجماعا جديدا قد حدث 

 .اتفقت عليه كلمة علماء األمةو 
ولذلك ُوِجد من األصوليين القدامى من صرح بأنه لم يقع إجماع بعد عصر الصحابة، أو أن 

 .معظم مسائله لم تقع إال في عصرهم
من ظن أن تصوير اإلجماع وقوعا في : "من ذلك قول إمام الحرمين الجويني رحمه هللا

ع انتفاء الدواعي الجامعة هين، فليس على بصيرة من زماننا هذا في آحاد المسائل المظنونة م
نعم، معظم مسائل اإلجماع جرت من صحب رسول هللا األكرمين، وهم مجتمعون أو : "وقال". أمره

 ".متقاربون، فهذا منتهى الفرض في تصوير اإلجماع
 ".ةاإلنصاف؛ أنه ال طريق لنا إلى معرفته إال في زمان الصحاب: "وقال الرازي رحمه هللا

ن كان تحققه من الناحية النظرية ممكنا ال استحالة فيه، إال أن وقوَعه  والحق أن اإلجماع، وا 
من الناحية العملية لم يحدث إال في عصر الصحابة، أما بعد ذلك فقد كان حدوثه متعذرا لما 
ى وقعت فيه األمة من فرقة واختالف وتمزق، خاصة بعد أن استولى التقليد على العقول وارتض

الناُس اتباَع المذاهب وترك االجتهاد، وقد زاد من حدة ذلك تبني الدول اإلسالمية التي نشأت عبر 
التاريخ اإلسالمي لمذاهب مختلفة، مما جعل شقة الخالف تتسع ودائرة االتفاق تضيق حتى تنغلق 

 .تماما في كثير من األحيان
وتوفر وسائل االتصاالت أما في عصرنا الحاضر، فقد أدى التطور العلمي والتقني 

والمواصالت الحديثة إلى جعل تحقق اإلجماع أمرا ممكنا أكثر من ذي قبل، خاصة بعد ظهور 
المجامع الفقهية الحديثة وتبني حكومات بعض الدول اإلسالمية لملتقيات ومؤتمرات علمية وفقهية 

ر أمرا يسيرا، وحتى تجمع العشرات من فقهاء العصر، مما يجعل إمكانية جمع جميع فقهاء العص
إن لم يتم جمعهم في مكان واحد فيمكن استطالع آرائهم جميعا في وقت وجيز بواسطة الوسائل 
التقنية المتطورة التي جعلت ذلك أمرا ممكنا، كالهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني والمحادثة عبر 

 .األنترنت، وغير ذلك
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 اسـالقـيـ

 
 : تمهيد

شارع الحكيم أقام أدلة وأمارات لُتعرف بها األحكام، وأنه أنزل من عرفنا فيما سبق أن ال
ومن . النصوص جملة تتمثل في القرآن والسنة تفيد أحكاما تفصيلية وأخرى إجمالية

يستعرض آيات وأحاديث األحكام يجد أن كثيرا منها ُيتَبع فيها الحكُم ببيان علته التي من 
 .م مرتبطة بعللها، فتدور معها وجودا وعدماأجلها ُشِرَع، للتنبيه على أن األحكا

أنه حينما كان ُيسأل عن  صلى هللا عليه وسلموقد عرفنا كذلك من سنة رسول هللا  
ُحكِم واقعٍة كان أحيانا يكتفي ببيان الحكم، وفي أحيان أخرى كان يذكر للسائل نظيَر المسألة 

. عليه صلى هللا عليه وسلمره التي يسأل عن حكمها ليقف السائل بنفسه على الحكم ثم يق
إلى أصل من أصول التشريع وهو المساواة بين  صلى هللا عليه وسلموهذا إرشاد منه 

 .النظيرين المتماثلين في الحكم بناء على تساويهما في أمر جامع بينهما ينبني عليه حكمهما
تاب هللا ومن هنا كان على المجتهد الباحث عن أحكام هللا عز وجل، إذا لم يجد في ك

أو فيما أجمع عليه العلماء في عصر سابق؛ أن  صلى هللا عليه وسلمأو في سنة رسول هللا 
يبحث في الوقائع التي ثبت لها حكم بواحد من األدلة الثالثة السابقة عن واقعة تشبه التي 
يبحث عن حكمها، فإذا وجدها بحث عن المعنى الذي من أجله ُشِرَع حكُمها وهو المسمى 

الصطالح بعلة الحكم، فإذا عرفه ووجد أنه موجود في الواقعة الجديدة غلب على ظنه في ا
 .أنهما متساويتان في الحكم بناء على تساويهما في العلة، فيلحقها بها وُيثبت لها حكمها

وهذه العملية هي التي تسمى بالقياس، وهو منهج أرشد إليه الشارع الحكيم لمعرفة 
إليه إال استثناء، أي عندما ال يوجد ما هو أقوى منه من كتاب أو سنة  األحكام، لكنه ال ُيلجأ

 .أو إجماع، ولذلك كان في المرتبة الرابعة في قائمة األدلة
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 :تعريف القياس
 : أ ـ في اللغة

 :القياس في اللغة؛ ُيطلق وُيراد به أحُد معنيين
 .ـ التقدير للشيء بما ُيماِثله 1

الثوَب بالذراع، واألرَض  قستُ : مثل. ُيقدَّر أحُدهما باآلخرفالقياس يستلزم وجوَد شيئين 
 .بالقصبة أو بالمتر

والمقياس كذلك؛ اآللة التي ُيقاس بها، كالشبر . والِقْيُس والقاُس؛ القْدرُ . والمقياس؛ المقدار
 .والذراع والميل

 .قايست بين شيئين إذا قادرت بينهما: والمقايسة؛ مفاعلة من القياس، يقال
 .قائس؛ هو الذي يقوم بالُمقايسةوال
 . ـ المساواة بين شيئين، ألن تقدير الشيء بما يماثله هو مساواة بينهما  

ْيُته به قستُ : وقد تكون المساواة حسية، مثل وقد تكون . الغالف بالكتاب، إذا حاذيته وَسوَّ
اويه، في الدِ يِن أو الُخلق فالن ُيقاس بفالن أو ال ُيقاس به، أي يساويه أو ال يس: معنوية مثل قولنا
 .أو العلم أو الجاه

 :ب ـ في اصطالح األصوليين
نقف في كتب أصول الفقه على تعريفات كثيرة مختلفة العبارات للقياس في االصطالح 
األصولي، حتى ليكاد كل مؤلف ينفرد بتعريفه الخاص، والسبب في كثرة اختالف األصوليين في 

ة كل منهم إليه؛ هل هو دليل نصبه الشارع للداللة على األحكام، تعريف القياس هو اختالف نظر 
 .أم هو عمل المجتهد في تعدية الحكم المنصوص عليه إلى مسألة غير منصوص عليها

 :ـ تعريف القياس باعتباره عمل المجتهد 1
ظهر هو استدالُل المجتهد واستنباُطه للحكم، ألنه هو المُ  من األصوليين أن القياَس  رأى فريق  

والكاشف عن مساواة الشارع المسكوَت عنه للمنصوص على حكمه في العلة، وألن عامة 
هذا قياس صحيح، وهذا قياس فاسد، : استعماالت القياس تُْنِبُئ عن كونه فعَل المجتهد، حيث ُيقال

 .وهذا قياس مع الفارق، إلى غير ذلك من العبارات التي ال ُتسلط إال على فعل المجتهد
ارت تعريفات هذا الفريق للقياس حول هذا المعنى، ومن هؤالء الشيرازي وابن ُقدامة ولذلك د

 :والغزالي وابن رشد الحفيد والبيضاوي واألسنوي وغيرهم، ونختار هنا هذا التعريف
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إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه، لتساويهما في )
 (.علة الحكم
 :تباره حجة شرعيةـ تعريف القياس باع  

ٌ  بحد ذاته، مثله مثل اآلية من القرآن  فريق ثان من األصوليين رأى أن القياس دليل  شرعيٌّ
أو الحديث من السنة، َنَصَبه الشارُع للكشف عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها، 

لما كان هذا الدليل ال : واوقال. سواء نظر فيه المجتهد أوال، وسواء ُوجد من يستعمله أم لم يوجد
 ..ُيعرف إال بفعل المجتهد صحَّ إطالُقه عليه تجوُّزا أو تساُمًحا

: ونختار هنا تعريف ابن الحاجب، وهو. ومن هؤالء اآلمدي وابن الحاجب وابن الُهَمام
 (.مساواة المسكوت عنه للمنصوص عليه في العلة: )ومثله(. مساواة فرع ألصل في علة حكمه)

 :اص للقياستعريف خ
تعدية الحكم من األصل إلى الفرع بعلة متحدة ال : "عرف بعض األصوليين، القياس بأنه

 ".ُتدرك بمجرد فهم اللغة
ن كان مندرجا ضمن االتجاه األول في تعريف القياس، أي باعتباره عمل  وهذا التعريف وا 

د اللغة دون االجتهاد في المجتهد، إال أنه يضيف قيدا ُيراد منه إخراج القياس الذي يفهم بمجر 
؛ دال على تحريم التأفيف من الولد ألبويه، وُيفهم (1)﴾َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأف ٍ ﴿: فمثال قوله تعالى. العلة

منه أيضا تحريم ضربهما وتجويعها وكل صورة من صور إيذائهما من غير جهد وال بحث، ألنه 
كونه أذى، ال لخصوص التأفيف، َفَتطَِّرُد هذه  يفهم من النص بداهة أن العلة في تحريم التأفيف هي

 .العلة في كل عمل يؤذي األبوين، ويترتب عليها الحكم بتحريمه
، وهي تقع (فحوى الخطاب)، أو (داللة النص)وهؤالء األصوليون يسمون العمل بهذه العلة 

األحكام في إفادة ( القياس)وفوق ( النص)، أي أنها دون (النص)في مراتب االستدالل بعد 
 .الشرعية

 
 :أركان القياس

 :من خالل التعريف السابق، يتبين لنا أن للقياس أربعة أركان هي
ثبت حكُمها بالنص أو وهو الواقعة التي أو الُملَحق به، قيس عليه، أو المَ  :األصل -1

 .باإلجماع 
                                                           

 .  : اإلسراءـ ( 1)
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يه عن حكم ويريد وهو الواقعة الطارئة التي يبحث لها الفقأو الُملَحق، قيس، أو المَ : الفرع - 
 .إلحاقها باألصل في الحكم

وهو ما ثبت لألصل بدليل أعلى رتبة من القياس، أي ما ثبت في النص : كم األصلحُ  - 
 .أو اإلجماع من حكم للمقيس عليه

صل، وهي الوصف الجامع بين األصل والفرع، وهو ما بني عليه الحكم في األ: العلة -4
 .لفرعوتيقن المجتهد أو ظن تحققه في ا

أما حكم الفرع، فليس من أركان القياس، بل هو ثمرُته؛ إذ الحكم في الفرع متوقف على 
 .صحة القياس

ومعنى كون هذه األوصاف أركانا للقياس؛ أنه ال يوجد وال يتحقق إال بوجودها، وليس معناه 
علة أو في أن حقيقة القياس تتركب منها، ألن حقيقته االصطالحية هي اإللحاق والمساواة في ال

الحكم أو التعدية إلى غير ذلك من العبارات في تعريفه، وليس شيئا من ذلك يتركب من أجزاء 
نما يتوقف وجوده على تلك األمور  .أربعة، وا 

 
 :أمثلة للقياس

الَ  َيا﴿: قال هللا تعالى -1 ْوا ِإَلى ِذْكِر ِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسعَ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ
، فهذه اآلية نهت المؤمنين عن البيع وقت النداء (1)﴾اَّللَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخْير  َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 

لصالة الجمعة، فإذا نظر المجتهد فيها وجد أن علة النهي هي أن البيع في هذا الوقت يشغل عن 
ن لم يتناوله النص بلفظهأداء الصالة، وهذا المعنى موج فالبيع .. ود في غير البيع فيأخذ حكمه وا 

 تحريما على رأي الحنفية وقت النداء أصل في القياس ألن حكمه ثابت بالنص، وحكمه أنه مكروه
على المشتغل به أداؤها،  ، وعلة الحكم كونه يشغل عن الصالة فيفوتُ رأي الجمهورأو حرام على 

عمل آخر فرع لم ُينص على حكمه لكن العلة موجودة فيها، والحكم يدور والعقود األخرى أو أيُّ 
 .مع علته وجودا وعدما، فيأخذ حكم األصل بإلحاقه به

، فهذا الحديث ينهى عن توريث ( )(َيِرثُ  اْلَقاِتُل الَ : )صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  - 
وهذا المنع ثبت لعلة هي . قرابة أو زوجية القاتل ممن قتله، فُيحَرم من الميراث بعد تحقق سببه من

                                                           
 .0: الجمعةـ ( 1)
ْحَمِن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َحدَّثََنا ُقَتْيَبُة َحدَّثََنا اللَّْيُث َعْن ِإْسَحَق ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َعْن الزُّْهِريِ  َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ : "ـ قال الترمذي(  )

َهَذا َحِديث  اَل َيِصحُّ اَل ُيْعَرُف ِإالَّ ِمْن َهَذا  :َقاَل َأُبو ِعيَسى (.اْلَقاِتُل اَل َيِرثُ ) :َقالَ  لمصلى هللا عليه وسَعْن النَِّبيِ  
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أن القاتل استعجل الميراث قبل أوانه فاستحق الحرمان، وألن الميراث نعمة فال تُنال بالجريمة التي 
 .هي نقمة

وهذا الحديث بلفظه ال يتناول إال حكم ميراث القاتل، فإذا قتل الُموَصى له الموِصي الذي 
زءا من ماله بعد وفاته كان متعجال للشيء قبل أوانه ومقابال أسدى إليه معروفا وهو تمليُكه ج

 .اإلحسان باإلساءة، فُيعاَقب بحرمانه، قياسا على القاتل الوارث
َثه أصل  هو المقيس عليه، ثبت حكمه بالنص وهو حرمان  ففي هذا المثال؛ قْتُل القاتل مورِ 

يء قبل أوانه، والفرع وهو قتل ذلك القاتل من الميراث، وعلة ذلك الحرمان أنه استعجل الش
الموَصى له الموِصي ُوجدت فيه هذه العلة، فُيلحق باألصل فيأخذ حكمه وهو الحرمان من تملك 

 .المال الذي كان يستحقه
لما توقف عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في قتل الجماعة بالواحد، قال له علي  - 

ور وذبحوه فأخذ هذا زُ اعة اشتركوا في سرقة جَ أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن جم: رضي هللا عنه
 .فأمر عمر بقتلهم. فكذلك هذا: قال. نعم: عضوا وهذا عضوا أكنَت قاِطَعهم؟ قال

فقد قاس عليٌّ رضي هللا عنه قتَل الجماعة لشخص على سرقة جماعة ماال فقسموه، في أن 
 .ُكال من الفريقين ارتكب جناية يستحق عليها عقوبَتها المقررة

األصُل هو السرقة المشتركة، وحكُمها وجوب قطع أيدي مرتكبيها، وهو ثابت بإجماع ف
: الصحابة استنادا إلى نص القرآن الذي ربط وجوب القطع بوصف السرقة، وهو قوله تعالى

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمْن اَّللَِّ َوا﴿ اِرُق َوالسَّ والفرع؛ القتل . (1)﴾َّللَُّ َعِزيز  َحِكيم  َوالسَّ
ين كِ المشترك الذي صدر من أكثر من واحد، ُوِجَدت فيه العلة وهي كون كل واحد من المشترِ 

ق باألصل، فأخذ حكمه وهو استحقاق كل واحد لحِ ارتكب جناية يوصف من أجلها بأنه قاتل فأُ 
 .معه في ذلكاالعقوبة المقررة لجنايته دون أن يؤثر اشتراك غيره 

                                                                                                                                                                                     

ْسَحُق ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأِبي َفْرَوَة َقْد َتَرَكُه َبْعُض أَْهِل اْلَحِديِث ِمْنُهْم َأْحَمُد ْبُن حَ  َعَلى َهَذا ِعْنَد أَْهِل  َواْلَعَملُ  ،ْنَبلٍ اْلَوْجِه َواِ 
أخرجه و (. وَقاَل َبْعُضُهْم ِإَذا َكاَن اْلَقْتُل َخَطًأ َفِإنَُّه َيِرُث َوُهَو َقْوُل َماِلكٍ  .اْلِعْلِم َأنَّ اْلَقاِتَل اَل َيِرُث َكاَن اْلَقْتُل َعْمًدا َأْو َخَطأً 

وكتاب . 1 6 : باب القاتل ال يرث، رقم بهذا اللفظ أيضا ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة، كتاب الديات،
اَل َيِرُث اْلَقاِتُل ِمْن : )وأخرجه الدارمي في سننه من قول ابن عباس بلفظ. 1 1 : الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم

، (اَل َيْحُجبُ اْلَقاِتُل اَل َيِرُث وَ )ومن قول علي بلفظ . 011 : ، كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم(اْلَمْقُتوِل َشْيًئا
اَل : )ومن قول ابن عباس كذلك بلفظ. 016 : ، رقم(اَل َيِرُث َقاِتل  َخَطًأ َواَل َعْمًدا: )ومن قول عمر بلفظ. 014 : رقم

 .011 : ، رقم(َيِرُث اْلَقاِتلُ 
 .2 : المائدةـ ( 1)
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 :اصطالح الشافعي في القياس
 (:الرسالة)قال  الشافعي رحمه هللا في كتاب 

القياس؛ ما طلب بالدالئل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، ألنهما َعَلُم الحق "
: ينالُمفترض َطَلُبه، كطلب ما وصفُت قبله من الِقبلة والَعدل والِمثل، وُموافقُته تكون من وجه

َم الشيء منصوصا، أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في ذلك : أحُدُهما أن يكون هللا أو رسوله حرَّ
. المعنى فيما لم َينص فيه بعينه كتاب وال سنة أحللناه أو حرمناه، ألنه في معنى الحالل أو الحرام

فنلحقه من أحدهما، أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، وال نجد شيئا أقرب به شبها 
كل ما نزل بمسلم ففيه ُحكم  الزم ، أو على " :وقال في موضع آخر .(1)"بأْولى األشياء شبها به

ذا لم يكن فيه بعينه طلبَ   سبيل الحق فيه داللة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وا 
 .( )"واالجتهاد القياسالداللة على سبيل الحق فيه باالجتهاد، 

 .فالشافعي رحمه هللا يرى أن القياس هو االجتهاد
والحق أن االجتهاد أعم من القياس، إذ أن االجتهاد كما يكون بالقياس، يكون كذلك بالنظر 

 .في العمومات، ودقائق األلفاظ، وسائر طرق األدلة غير القياس
االجتهاد، فيكون  وقد ُيعتذر للشافعي رحمه هللا بأنه أراد المبالغة، ألن القياس أهم مباحث

 .( )(الحج عرفة: )صلى هللا عليه وسلمكقوله 
 

 :مذاهب العلماء في حجية القياس
منذ عهد الصحابة، حتى ظهر إبراهيم بن سيار  بالقياسعلى إجازة العمل العلماء  لم يزل

النظام وقوم  من المعتزلة منهم جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد هللا اإلسكافي، 
وقد اتبعهم . ين سلكوا طريق نفي القياس واالجتهاد في األحكام، وخالفوا من مضى من السلفالذ

من أهل السنة، على نفي القياس، داود بن علي بن خلف األصبهاني الظاهري، وهو ما انتصر له 
 .كما تبعهم أيضا بعض الشيعة. ابن حزم األندلسي الظاهري ودافع عنه بقوة

                                                           
 .49: ـ الرسالة، ص( 1)
 .411: ـ نفسه، ص(  )
َفَأَتاُه َناس  َفَسَأُلوُه َعْن  ،صلى هللا عليه وسلمَشِهْدُت َرُسوَل اَّللَِّ  :ْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيْعَمَر َقالَ َعْن عَ  أخرج الترمذي في سننهـ (  )

ْيَلِة َجْمٍع َفَقْد َتمَّ َفَمْن َأْدَرَك َلْيَلَة َعَرَفَة َقْبَل ُطُلوِع اْلَفْجِر ِمْن لَ  ،اْلَحجُّ َعَرَفةُ ) :صلى هللا عليه وسلمَفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،اْلَحج ِ 
هُ   .066 : سنن الترمذي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم(. َحجُّ
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ي هذه المسألة، وغال البعض فيما ذهب إليه، ورمى كل فريق الفريق وحدث الخصام والنزاع ف
، (اإلحكام في أصول األحكام)اآلخر بُتهم ال تليق أن تصدر من مسلم، والقارئ لكتاب ابن حزم 

 .يجد الكثير من هذه التهم
 غير أن جمهور العلماء القائلين بحجية القياس في األحكام الشرعية، لم يسلكوا مسلكا واحدا

 :في العمل بالقياس
ففريق منهم أسرف في إثبات القياس وتوسع فيه وحاول الجمع بين أشياء ال اشتراك بينها في 
صا لبعض الُعمومات، بل رأى بعضهم أن القياس  علة، ثم زادوا في قوة القياس أحيانا فجعلوه مخصِ 

 .أولى من خبر الواحد المسَند والمرَسل
ء، ورأى أن القياس حجة حيث ال نص وال إجماع، من غير أن هؤال وفريق آخر لم يغُل غلوَّ 

 .يسرفوا وال يتجاوزوا الحد، وهذا قول جماهير علماء السنة
ونحكم باإلجماع، ثم القياس، وهو أضعف من : "وهو الذي يقرره اإلمام الشافعي في قوله

تيمم طهارة في السفر هذا، ولكنها منزلة ضرورة، ألنه ال يحل القياس والخبر موجود، كما يكون ال
 .(1)"عند اإلعواز من الماء، وال يكون طهارة إذا ُوِجَد الماء

 
 :أدلة المثبتين لحجية القياس

ينطلق الجمهور في قولهم بحجية القياس من مبدأ تعليل النصوص، حيث وسعوا دالالتها، 
تي تبينها مقاصد إن الداللة على األحكام تكون بألفاظ النصوص، وبالدالئل العامة ال: فقالوا

 .ولذلك وجدنا أدلتهم تدور حول هذا المعنى الكلي .الشريعة في جملة نصوصها وعامة أحوالها
فقد استدلوا لحجية القياس بحجج أخذوها استنباطا من القرآن والسنة، مسترشدين بمنطق 

: فعي رحمه هللاوفي ذلك يقول الشا. كما استندوا إلى اآلثار المروية عن الصحابة والتابعين. العقل
 .( )"أما القياس، فإنما أخذناه استدالال من الكتاب والسنة واآلثار"

 :أدلتهم من القرآن: أوال
لم َيِرْد في القرآن الكريم لفُظ القياس، ال في معرض المدح وال معرض الذم، ولكن ورد فيه 

يل واالعتبار والتشريك العدل والتسوية والتمث: ألفاظ تشمل معنى القياس الصحيح وتدل عليه، مثل
 .فُيستدل بهذه األسماء عليه. والتنظير، التي هي من جنس لفظ القياس ومعناه

                                                           
 .100: ـ الرسالة، ص( 1)
 .12 : ـ نفسه،  ص(  )
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 :وقد جاء استدالل المثبتين للقياس بالقرآن من وجوه
 :القرآن أرشد إلى القياس: أ ـ الوجه األول

ى أرشد عباده في نبه كل من الُمزني وابُن عبد البر وابُن تيمية وابُن القيم إلى أن هللا تعال
غير موضع من كتابه إلى استعمال القياس، إذ قاس سبحانه وتعالى النشأة الثانية على النشأة 

ُقْل ِسيُروا ِفي ﴿: األولى في اإلمكان وجعل النشأة األولى أصال والثانية فرعا لها في قوله تعالى
، وقاس (1)﴾نِشُئ النَّْشَأَة اآْلِخَرَة ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ثُمَّ اَّللَُّ يُ 

ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن ﴿: بعد الموت على حياة األرض بعد موتها بالنبات فقال عز وجل الناسحياة 
، وقاس الخلق الجديد ( )﴾َكَذِلَك ُتْخَرُجونَ اْلَميِ ِت َوُيْخِرُج اْلَميِ َت ِمْن اْلَحيِ  َوُيْحِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها وَ 

َلَخْلُق ﴿: الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات واألرض وجعله من قياس األْولى فقال سبحانه
َماَواِت َواأْلَْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْلِق النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُمونَ  ، كما قاس البعث بعد ( )﴾السَّ

 .موت على اليقظة بعد النوم، وضرب األمثال وصرَّفها في األنواع المختلفةال
وكلها أقيسة عقلية ينبه هللا بها عباده على أن حكَم الشيء حكُم مثله، فإن األمثال كلها 
قياسات ُيعلم منها حكُم المثل عن الُممثل به، وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثال تتضمن 

 .ظيره والتسوية بينهما في الحكمتشبيه الشيء بن
 :إلى القياس واستنبط األصوليون منها حجيته أشارتآيات : ب ـ الوجه الثاني

َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن  َيا﴿: قال هللا تعالى -1
ُردُّوُه ِإَلى اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخْير  َوَأْحَسُن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ 

وقد فسر الشافعي رحمه هللا الرد إلى هللا والرسول بالقياس على الحكم الثابت في .. (4)﴾َتْأِويالً 
 .الكتاب أو السنة

َلى ُأْوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه َوَلْو رَ ﴿: قال هللا تعالى -  دُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َواِ 
 .هو القياس: وأولو األمر؛ العلماء، واالستنباط. (1)﴾ِمْنُهمْ 

                                                           
 .9 : العنكبوتـ ( 1)
 .10: الرومـ (  )
 .11: غافرـ (  )
 .10: النساءـ ( 4)
 . 2: النساءـ ( 1)
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ِل اْلَحْشِر َما ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَ ﴿: قال تعالى -  وَّ
ْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي َظَنْنُتْم َأْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمْن اَّللَِّ َفَأَتاُهْم اَّللَُّ ِمْن َحْيُث َلْم يَ 

 .(1)﴾اْعَتِبُروا َياُأوِلي اأْلَْبَصارِ ُقُلوِبِهْم الرُّْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهْم ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَ 
وجه الداللة في هذه اآلية على حجية القياس؛ أن هللا سبحانه وتعالى بعد أن قص ما : قالوا

ُأوِلي  َفاْعَتِبُروا َيا﴿: كان من بني النضير الذين كفروا، وبيََّن ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال
ل بكم من العذاب مثل ما بهم، ألنكم أناس مثلهم إن فعلتم فْعلهم نز  ؛ أي فقيسوا أنفسكم﴾اأْلَْبَصارِ 
 .نزل بهم

وهذا يدل على أن سنة هللا في كونه أنَّ ِنَعَمه وِنَقَمه وجميَع أحكامه، هي نتائُج لمقدمات 
أنتجتها ومسبَّبات ألسباب ترتبت عليها، وما القياس إال سْير  على السنن اإللهي، وترتيب للمسبب 

رد : ؛ إذ االعتبار﴾َفاْعَتِبُروا﴿: سببه في أي محل ُوِجد فيه، وهذا هو الذي يدل عليه قولهعلى 
 .الشيء إلى نظيره، أو هو التبيُّن، أو هو االنتقال والمجاوزة

 :إيماء القرآن إلى تعليل األحكام: ج ـ الوجه الثالث
 .مها وبيان مقاصدهاالقرآن يومئ إلى تعليل األحكام، ويعلل بعَضها صراحة عند ذكر حك

ُأْوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة  َيا﴿: فقد بين تعالى حكمة القصاص بقوله
 .( )﴾َتتَُّقونَ 

َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء  َكْي الَ ﴿: وعلل الحكمة من توزيع الفيء على مستحقيه بقوله
 .( )﴾ِمْنُكمْ 

ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكْم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي ﴿: الخْمر والمْيسر بقوله وعلل تحريمَ  ِإنََّما ُيِريُد الشَّ
اَلِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَتُهونَ   .(4)﴾اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوَعْن الصَّ

 :أدلتهم من السنة: ثانيا
 :لهم بالسنة في ثالثة أوجهينحصر استدال
 :القياس صلى هللا عليه وسلماستعمال الرسول : أ ـ الوجه األول
 :من أمثلة ذلك

                                                           
 . : الحشرـ ( 1)
 .110: البقرةـ (  )
 .1: الحشرـ (  )
 .01: المائدةـ ( 4)
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صلى هللا عليه َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُهَما َأنَّ اْمَرأًَة َأَتْت َرُسوَل اَّللَِّ ما رواه مسلم  -1
 (.؟َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلْيَها َدْين  َأُكْنِت َتْقِضيَنهُ ) :َفَقالَ  ؟ْيَها َصْوُم َشْهرٍ ِإنَّ ُأمِ ي َماَتْت َوَعلَ  :َفَقاَلتْ  وسلم
 .(1)(َفَدْيُن اَّللَِّ َأَحقُّ ِباْلَقَضاءِ ) :َقالَ  .َنَعمْ  :َقاَلتْ 

ِإنَّ  :َفَقاَلتْ  سلمصلى هللا عليه و َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرأًَة َجاَءْت ِإَلى النَِّبيِ  وفي رواية البخاري 
ي َعْنَها َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ) :َقالَ  ؟ُأمِ ي َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ َفَماَتْت َقْبَل َأْن َتُحجَّ َأَفَأُحجَّ َعْنَها َنَعْم ُحجِ 

 .( )(ِإنَّ اَّللََّ َأَحقُّ ِباْلَوَفاءِ اْقُضوا اَّللََّ الَِّذي َلُه فَ ) :َفَقالَ  .َنَعمْ  :َقاَلتْ  (.؟ُأمِ ِك َدْين  َأُكْنِت َقاِضَيَتهُ 
شرع  صلى هللا عليه وسلموقد استدل ابن بطال رحمه هللا بهذا الحديث على أن الرسول 

 .ألمته القياس
 ،َهَشْشُت َيْوًما َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئم   :َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َقالَ  مارواه أحمد - 

َفَقاَل َرُسوُل  .َصَنْعُت اْلَيْوَم َأْمًرا َعِظيًما َفَقبَّْلُت َوَأَنا َصاِئم   :َفُقْلتُ  صلى هللا عليه وسلمْيُت النَِّبيَّ َفَأتَ 
َفَقاَل  .اَل َبْأَس ِبَذِلكَ  :ُقْلتُ  (.؟َأَرَأْيَت َلْو َتَمْضَمْضَت ِبَماٍء َوَأْنَت َصاِئم  ) :صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ 

 ؛ أي أين الفرق؟( )(؟َفِفيمَ ) :صلى هللا عليه وسلماَّللَِّ  َرُسولُ 
َقاُلوا ِللنَِّبيِ   صلى هللا عليه وسلمَعْن َأِبي َذرٍ  َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِ  ما رواه مسلم  - 

َن َكَما ُنَصلِ ي َوَيُصوُموَن َكَما َيا َرُسوَل اَّللَِّ َذَهَب أَْهُل الدُُّثوِر ِباأْلُُجوِر ُيَصلُّو  :صلى هللا عليه وسلم
دَُّقونَ ) :َقالَ  .َنُصوُم َوَيَتَصدَُّقوَن ِبُفُضوِل َأْمَواِلِهمْ  ِإنَّ ِبُكلِ  َتْسِبيَحٍة  ؛َأَو َلْيَس َقْد َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم َما َتصَّ

َوَنْهي   ،َوَأْمر  ِباْلَمْعُروِف َصَدَقة   ،َتْهِليَلٍة َصَدَقةً  َوُكل ِ  ،َوُكلِ  َتْحِميَدٍة َصَدَقةً  ،َوُكلِ  َتْكِبيَرٍة َصَدَقةً  ،َصَدَقةً 
َيا َرُسوَل اَّللَِّ َأَيأِتي َأَحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها  :َقاُلوا (.َوِفي ُبْضِع َأَحِدُكْم َصَدَقة   ،َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقة  

َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفي اْلَحاَلِل َكاَن َلُه  ؟َراٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزر  َأَرَأْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِفي حَ ) :َقالَ  ؟َأْجر  
 .(4)(َأْجًرا

نقيض حكم األصل في الفرع، لثبوت ِضدِ   البيِ ن، وهو إثباتُ  فهذا من قياس العكس الجلي ِ 
 .علته فيه

اإلجابة عن أسئلة  في مقام صلى هللا عليه وسلمتلك بعض أقيسة صدرت من رسول هللا 
 لَ دَ عَ  صلى هللا عليه وسلمالسائلين، وقد كان يكفي السائل أن يبين له الحكم فقط، ولكن رسول هللا 

                                                           
 .6 10: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقمـ ( 1)
: صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصال معلوما بأصل مبين قد بين هللا حكمهما، رقمـ (  )

6111. 
 .416و 102: ة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب، رقمـ مسند أحمد، مسند العشر (  )
 .1614: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقمـ ( 4)
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عن مجرد الجواب إلى التنظير بشيء مماثل ليفهم السائل الجواب مما يعرفه، واستعمال الرسول 
 .قياس مقرر في هذه الشريعةهذا األسلوب في الجواب دليل واضح على أن ال صلى هللا عليه وسلم

 :إلى تعليل األحكام صلى هللا عليه وسلمإرشاد الرسول : ب ـ الوجه الثاني
أرشد أمته إلى علل األحكام  صلى هللا عليه وسلمكما علل القرآن األحكام، كذلك الرسول 

 .واألوصاف المؤثرة ليدل على ارتباطها بها بتعدي أوصافها وعللها
اطََّلَع َرُجل  ِمْن ُجْحٍر ِفي ُحَجِر النَِّبيِ   :َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقالَ البخاري من ذلك ما رواه  -1 

َلْو أَْعَلُم َأنََّك ) :َفَقالَ  ،ِمْدًرى َيُحكُّ ِبِه َرْأَسهُ  صلى هللا عليه وسلمَوَمَع النَِّبيِ   صلى هللا عليه وسلم
أي أن أمر الشارع  .(1)(ُجِعَل ااِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصرِ ِإنََّما  ،َتْنُظُر َلَطَعْنُت ِبِه ِفي َعْيِنكَ 

 .باالستئذان إنما كان من أجل أال يرى من يدخل بيَت غيِره عوراِت أهل هذا البيت
وبيَّن الحكمة في نهيه عن ادخار لحوم األضاحي فوق ثالث في إحدى السنوات، فقد  - 

َدفَّ أَْهُل َأْبَياٍت ِمْن أَْهِل اْلَباِدَيِة َحْضَرَة اأْلَْضَحى َزَمَن  :َتُقولُ ا رضي هللا عنهَعْن َعاِئَشَة روى مسلم 
ادَِّخُروا َثاَلثًا ثُمَّ َتَصدَُّقوا ِبَما ) :صلى هللا عليه وسلمَفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ 

َيا َرُسوَل اَّللَِّ ِإنَّ النَّاَس َيتَِّخُذوَن اأْلَْسِقَيَة ِمْن َضَحاَياُهْم َوَيْجُمُلوَن  :َفَلمَّا َكاَن َبْعَد َذِلَك َقاُلوا ،(َبِقيَ 
َنَهْيَت َأْن ُتْؤَكَل ُلُحوُم  :َقاُلوا ،(؟َوَما َذاكَ ) :صلى هللا عليه وسلمَفَقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ،ِمْنَها اْلَوَدكَ 

َحاَيا َبْعَد َثاَلثٍ   .( )(َما َنَهْيُتُكْم ِمْن َأْجِل الدَّافَِّة الَِّتي َدفَّْت َفُكُلوا َوادَِّخُروا َوَتَصدَُّقواِإنَّ ) :َفَقالَ  ،الضَّ
َعْن الهرة بطوافها على الناس، روى الترمذي  رِ ؤْ طهارة سُ  صلى هللا عليه وسلموعلل  - 

َفَسَكْبُت َلُه  :َأنَّ َأَبا َقتَاَدَة َدَخَل َعَلْيَها َقاَلتْ  َكْبَشَة ِبْنِت َكْعِب ْبِن َماِلٍك َوَكاَنْت ِعْنَد اْبِن َأِبي َقتَاَدةَ 
َناَء َحتَّى َشِرَبتْ  :َقاَلتْ  ،َوُضوًءا  .َفَرآِني َأْنُظُر ِإَلْيهِ  :َقاَلْت َكْبَشةُ  .َفَجاَءْت ِهرَّة  َتْشَرُب َفَأْصَغى َلَها اإْلِ
ِإنََّها َلْيَسْت ) :َقالَ  صلى هللا عليه وسلمِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  :َقالَ  .مْ َنعَ  :َفُقْلتُ  ؟َأَتْعَجِبيَن َيا ِبْنَت َأِخي :َفَقالَ 

 .( )(ِبَنَجٍس ِإنََّما ِهَي ِمْن الطَّوَّاِفيَن َعَلْيُكْم َأْو الطَّوَّاَفاتِ 
َعْن َأَنٍس تحريم لحوم الُحُمر بأنها رجس، فقد روى النسائي  عليه الصالة والسالموعلل  -4

ِإنَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َيْنَهاُكْم َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر  :َفَقالَ  صلى هللا عليه وسلما ُمَناِدي َرُسوِل اَّللَِّ َأتَانَ  :َقالَ 
 .(4)َفِإنََّها ِرْجس  

                                                           
 . 111: صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب االستئذان من أجل البصر، رقمـ ( 1)
 . 64 : اب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي، رقمصحيح مسلم، كتاب األضاحي، بـ (  )
 .21: سنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول هللا، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقمـ (  )
 .62: سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب سؤر الحمار، رقمـ ( 4)
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َعْن وعلل كون َمس ِ الذكر ال ينقُض الوضوء بكونه جزءا من اإلنسان، فقد روى النسائي  -1
َفَباَيْعَناُه َوَصلَّْيَنا  صلى هللا عليه وسلمَنا َوْفًدا َحتَّى َقِدْمَنا َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َخَرجْ  :َطْلِق ْبِن َعِليٍ  َقالَ 

اَلَة َجاَء َرُجل  َكَأنَُّه َبَدِويٌّ َفَقالَ  ،َمَعهُ  َيا َرُسوَل اَّللَِّ َما َتَرى ِفي َرُجٍل َمسَّ َذَكَرُه ِفي  :َفَلمَّا َقَضى الصَّ
اَلةِ   .(1)(َهْل ُهَو ِإالَّ ُمْضَغة  ِمْنَك َأْو َبْضَعة  ِمْنكَ وَ ) :َقالَ  ؟الصَّ
عدم ِحلِ  الزواج له من ابنة عمه حمزة، فقد روى البخاري  صلى هللا عليه وسلموعلل  -6

 ،ِحلُّ ِلياَل تَ ) :ِفي ِبْنِت َحْمَزةَ  صلى هللا عليه وسلمَقاَل النَِّبيُّ  :َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُهَما َقالَ 
 .( )(ِهَي ِبْنُت َأِخي ِمْن الرََّضاَعةِ  ،َيْحُرُم ِمْن الرََّضاِع َما َيْحُرُم ِمْن النََّسبِ 

 :اجتهاد أصحابه صلى هللا عليه وسلمإقراره : الوجه الثالث -ج
ِذ َعْن ُأَناٍس ِمْن أَْهِل ِحْمَص ِمْن َأْصَحاِب ُمَعافمن ذلك حديث معاذ المشهور؛ روى أبو داود 

َكْيَف َتْقِضي ) :َلمَّا َأَراَد َأْن َيْبَعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِن َقالَ  صلى هللا عليه وسلمْبِن َجَبٍل َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
ُسنَِّة َفبِ  :َقالَ  ،(؟َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكتَاِب اَّللَِّ ) :َقالَ  .َأْقِضي ِبِكتَاِب اَّللَِّ  :َقالَ  ،(؟ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاء  

َواَل ِفي  صلى هللا عليه وسلمَفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اَّللَِّ ) :َقالَ  .صلى هللا عليه وسلمَرُسوِل اَّللَِّ 
ُد اْلَحمْ ) :َصْدَرُه َوَقالَ  صلى هللا عليه وسلمَفَضَرَب َرُسوُل اَّللَِّ  .َأْجَتِهُد َرْأِيي َواَل آُلو :َقالَ  ،(؟ِكَتاِب اَّللَِّ 

 .( )(َّللَِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اَّللَِّ ِلَما ُيْرِضي َرُسوَل اَّللَِّ 
وجه االستدالل؛ أن معاذا قرر أنه يعتمد على اجتهاده في تعرف األحكام التي ال يكون لها 

 صلى هللاحكم في الكتاب والسنة، والقياس ليس إال اجتهادا للمجتهد، ولم ينكر عليه رسول هللا 
 .ذلك، بل أقره عليه وسلم
 :آثار السلف من الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين: ثالثا

عن الصحابة والتابعين في رجوعهم إلى القياس عند استنباط األحكام، حتى  استفاض النقلُ 
 عقيل أن عمل الصحابة بالقياس من قبيل التواتر إن الغزالي اعتبر ذلك إجماعا منهم، واعتبر ابنُ 

 .المعنوي
 :وفيما يلي أمثلة من أقيسة السلف وطرف من أقوالهم فيه

                                                           
 .161: سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقمـ ( 1)
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ورد في كتاب القضاء الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى  -1
ثم اعرف األشباه واألمثال، وقس األمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى : "األشعري رضي هللا عنه

 ".هللا وأشبهها بالحق
 (.عرف الحق بالمقايسة عند ذوي األلبابيُ : )بن أبي طالب رضي هللا عنه قال علي - 
من شرب : "وقاس علي بن أبي طالب رضي هللا عنه شرب الخمر على القذف، فقال - 

 ".هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري
 ".َعـْقـلُهما سواء، اعتبْرها به: "وقاس ابن عباس األضراس باألصابع، وقال -4
 ".إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على األربعين بالمقاييس: "وقال الشعبي -1

ما كل شيء ُنسأل عنه نحفظه، ولكننا نعرف الشيء بالشيء، : "وقال إبراهيم النخعي -11
ال، : أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: وفي رواية أخرى أنه قيل له". ونقيس الشيء بالشيء
 .قست ما لم أسمع على ما سمعتولكن بعضه سمعته، و 

 :المعقول: رابعا
 :وذلك من أوجه

أن أحكام الشارع معللة معقولة المعنى ولها مقاصد، فاهلل سبحانه وتعالى لم يشرع حكما  -أ
فإذا غلب على ظن . إال لمصلحة، ومصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع األحكام

قت المقاصد والعلل في غير موضع النص أي في الفرع، المجتهد أن حكم األصل معلل بعلة وتحق
فيثبت الحكم المقرر في النص فيما ال نص فيه في أغلب الظن عند المجتهد، والعمل بالظن 
واجب، ألن من الحكمة أن تتساوى الوقائع في الحكم عند تساويها في المعنى، تحقيقا للمصلحة 

 .التي هي مقصود الشارع من التشريع
حكم، ألن الشريعة عامة تعم األحداث جميعا  اأو نازلة إال وللشارع فيه واقعةما من  -ب

بالحكم عليها بكونها خيرا أو شرا، محظورة أو مباحة، وحينئذ البد من أن يكون الشارع قد نبه إلى 
حكم الحادثة إما بنص أو بإشارة أو بداللة تدل على الحكم، ومعرفة الحكم بطريق الداللة يكون 

لحاق األشباه بأشباههاباالجت  .هاد واالستنباط وا 
ن نصوص القرآن والسنة محدودة متناهية  ثم إن الشريعة اإلسالمية هي خاتمة الشرائع وا 
النتهاء الوحي، وحوادث الناس وأقضيتهم غير محدودة وال متناهية، والمتناهي ال يحيط بغير 

حكام المنصوصة وطبقت على ما يماثلها، همت العلل التي ألجلها شرعت هذه األالمتناهي إال إذا فُ 
 .وهذا هو معنى القياس
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وبهذا الطريق تكون الشريعة اإلسالمية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وافية بحاجات 
لها بالجمود، ويناقض المقصود من  ي  الناس ومصالحهم إلى األبد، فإنكار القياس في الشريعة رمْ 

 .عليه الصالة والسالمبعثة النبي 
نع من فعل ألن فيه أكال أن الفطرة السليمة وبدائه العقول تقتضي العلم بالقياس، فمن مُ  -ج

ألموال الناس بالباطل أو ألن فيه ظلما لغيره واعتداء على حق اآلخرين، فإنه يقيس على هذا الفعل 
ري على ن يعرفون أن ما جرى على أحد المثلين يجافي كل زم والناسكل أمر فيه عدوان أو ظلم، 
 .اآلخر حيث ال فرق بينهما

 
 :أدلة نفاة القياس

تدور أدلة نفاة القياس حول مبدأ مقرر عندهم؛ وهو التمسك بظواهر النصوص، فإنهم 
 .يقصرون النصوص على العبارة وحدها، وال يتجاوزونها إلى غيرها

 :وهذا ما يظهر من عرض أدلتهم، وهي
 :تدالل على النفيادعاؤهم أنه ال حاجة بهم إلى االس: أوال

زعم المنكرون لحجية القياس أنه ال حاجة بهم إلى االستدالل على نفي العمل به، ولذلك 
 .حاولوا أن يفندوا األدلة التي احتج بها الجمهور

وقد حمل لواء إنكار االحتجاج بالقياس أبو محمد علي بن حزم الظاهري الذي هاجم المثبتين 
، ورماهم بفساد العقل، وقلة الحياء، (اإلحكام في أصول األحكام)للقياس هجوما عنيفا في كتابه 

ة الظاهرة، وما إلى ذلك من أوصاف قبيحة ما كان يليق بابن حزم أن  والجهل، والكذب، والِقحَّ
 .يصف بها كبار علماء األمة ومجتهديها

 :وكان مما قاله في نفي االحتجاج بالقياس
العمل به، ثم من الباطل  صلى هللا عليه وسلم هللا لو كان القياس حقا لما أغفل رسولُ "

أي شيء  صلى هللا عليه وسلمعلمنا رسول هللا المتيقن أن يكون القياس مباحا في الدين ثم ال يُ 
 ".نقيس؟ وال على ماذا نقيس؟ وال أين نقيس؟ وال كيف نقيس؟ فصح أن القياس باطل ال شك فيه

 :د  عليهم فيهااعتراُضهم على أدلة المثبتين والر : ثانيا
 :﴾فاعتبروا يا أولي األبصار﴿: اعتراضهم على االستدالل بقوله تعالى -1
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نما  فقد زعموا أن االعتبار ليس هو رد الشيء إلى نظيره، وال التبيُّن، وال االنتقال والمجاوزة، وا 
، (1)﴾أِلُْوِلي اأْلَْبَصارِ ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ﴿: هو االتعاظ، لغلبة إطالقه عليه، ومن ذلك قوله تعالى

نَّ َلُكْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرةً ﴿: وقوله  .( )﴾َواِ 
فإنما يكون في غير هذا الموضع،  ،لو ُسلم أن االعتبار يصح أن ُيراد به القياسحتى : قالواو 

به  ح أن المرادَ ن أو يرج ِ ي ِ عَ ؛ يُ ( )﴾ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهْم ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنينَ ﴿: ألن ترتبه على قوله
 .االتعاظ
لئن سلمنا داللته على القياس، فنحمله على القياس في األمور العقلية دون و : قالوا كذلكو 

الشرعية، أو على ما كانت علته منصوصا عليها، أو يكون ذلك خاصا بمن كانوا موجودين وقت 
 .الخطاب

 .اآلية إن لم تُْبِطلهوكل هذه االحتماالت ُتْضِعف االستدالل ب
اعتبر : ويرد هذا كله؛ أن االتعاظ معلول االعتبار ال حقيقته، ولذا صح ترتيبه عليه فقيل

فاتعظ، ولو كان عينه ما صح الترتيب وال استقام الكالم، فدل ذلك على أن حقيقة االعتبار هي 
أن المتعظ بغيره منتقل من المجاوزة واالنتقال إلى الغير، ألن معنى المجاوزة في االتعاظ متحقق 

 .العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه
 :اعتراضهم على االستدالل بحديث معاذ - 

ضعف ابن حزم االستدالل بحديث معاذ بن جبل، لوجود مجهولين في إسناده، ونقل عن 
إسناده  ليس: وقد قال الترمذي في الحديث. اإلمام البخاري القول بتضعيفه في تاريخه األوسط

 .عندي بمتصل
 .من أهل العلم هذا االعتراض، منهم ابن القيم وابن عبد البر جمع   وقد ردَّ 

ن كان عن غير مُ : "قال ابن القيم لك، ين، وهم أصحاب معاذ، فال يضره ذم ِ سَ فهذا الحديث وا 
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب  هو ث بهن الذي حدَّ ألنه يدل على شهرة الحديث، وا  

 كيف وشهرةُ . يَ م ِ عاذ ال واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سُ م
م عرف في أصحابه متهَ ى، وال يُ خفَ الذي ال يَ  أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل ِ 

في وال كذاب وال مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، ال يشك أهل العلم بالنقل 

                                                           
 .44: النور.  1: آل عمرانـ ( 1)
 .1 : المؤمنون. 66: ـ النحل(  )
 . : ـ الحشر(  )
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إذا رأيت شعبة في إسناد : ذلك، كيف وشعبة حامل لواء الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث
نسي رواه  بادة بنُ إن عُ : وقد قيل: قال أبو بكر الخطيب: "ثم قال ابن القيم ".حديث فاشدد يديك به

العلم  على أن أهل .ناد متصل، ورجاله معروفون بالثقةعن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إس
 .(1)"قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم

وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب : "وقال ابن عبد البر
وحديث معاذ صحيح مشهور، رواه األئمة العدول، وهو أصل في االجتهاد  .سموامعاذ ولم يُ 

 .( )"والقياس على األصول
 :استعمال الصحابة القياسإنكارهم  - 

إن : أنكر النفاة أن يكون القياس أحد مراجع الصحابة فيما استنبطوه من أحكام، وقالوا
مرجعهم في ذلك االجتهاُد في دالالت النصوص الخفية من الكتاب والسنة، كحمل المطلق على 

 .المقيد والعام على الخاص، وما أشبه ذلك
. قياس نوع منه، فاعتبار غيره دونه تحكم بالهوى دون دليلأن االجتهاد أنواع، وال: والجواب

، قياسا على ( )﴾َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ ﴿: ومن أمثلة ذلك أنهم أدخلوا المحَصنين في قوله تعالى
ُف َما َعَلى َفِإَذا ُأْحِصنَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنصْ ﴿: وأدخلوا العبد في قوله. المحصنات

س الكتابيات على المؤمنات قيا: ومن هذا الباب .، قياسا على اإلماء(4)﴾اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذابِ 
وأجمعوا على توريث . إذا نكحهن المسلم ثم طلقهن من قبل أن يمسهن، في أنه ليس عليهن عدة

على التظاهر باألم، وقياس ومن ذلك قياس التظاهر بالبنت . البنتين الثلثين قياسا على األختين
 .الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط اإليمان

 :استعمل القياس صلى هللا عليه وسلمهم أن الرسول إنكارُ  -4
إنها وحي من هللا، فإن لم : ، فقالواصلى هللا عليه وسلماعترضوا على االستدالل بأقيسة النبي 

 . ال يقر رسوله على خطأتكن كذلك فقد أقرها هللا تعالى، ألن هللا
مصيبة قطعا، وأقيسة غيره ظنية  صلى هللا عليه وسلمأن أقيسة النبي  صحيح  : والجواب

فقط، إال أن هذا ال ينفي االستدالل بها على مشروعية القياس، ألنه لو لم يكن جائزا لما فعله 

                                                           
 .60: ، ص : عالم الموقعين عن رب العالمين، جـ إ ( 1)
 .1  : ، ص1: ـ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ج(  )
 .4: النورـ (  )
 .1 : النساءـ ( 4)
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ك دليل على اختصاص له له يدل على مشروعيته، وليس هناعْ ، ففِ صلى هللا عليه وسلمالرسول 
بالقياس دون علماء أمته، فدل ذلك على أنه يجوز للعالم أن يجتهد  صلى هللا عليه وسلمالنبي 

 .صلى هللا عليه وسلمويقيس كما فعل الرسول 
 :أدلتهم على نفي القياس: ثالثا
ن األدلة من يمو قِ بعد ردود المثبتين على اعتراضاتهم، بل أخذوا يُ  القياس السالحَ  نفاةُ  قِ لْ لم يُ 

 :عاهم، ومما استدلوا به على عدم حجية القياسدَّ الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول على مُ 
 :أدلتهم من القرآن -أ

 :استدلوا بعدة آيات
اَّللََّ َسِميع   َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتَقدِ ُموا َبْيَن َيَدْي اَّللَِّ َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اَّللََّ ِإنَّ  َيا﴿: قوله تعالى -1

، صلى هللا عليه وسلمهذه اآلية تنهى عن العمل بغير كتاب هللا وسنة رسوله : قالوا. (1)﴾َعِليم  
 .بالقياس عمل بغيرهما، ألنه تقديم بين يدي هللا ورسوله، فكان منهيا عنه والعمل

صلى هللا عليه ه تعالى ورسولَ  أجاب الجمهور بأن هذه اآلية ال تمنع العمل بالقياس، ألن هللاَ 
، صلى هللا عليه وسلممنهما بالقياس، فالعمل بالقياس عمل بكتاب هللا وسنة رسوله  أمر كلٌّ  وسلم

 .فلم يكن تقديما بين يدي هللا ورسوله
َواَل َتْقُف َما َلْيَس ﴿: ، وقوله( )﴾َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما اَل َتْعَلُمونَ ﴿: قوله سبحانه وتعالى - 

، فهاتان اآليتان تنهيان عن اتباع اإلنسان ما ليس مفيدا للعلم واليقين، والقياس إنما ( )﴾َك ِبِه ِعْلم  لَ 
 .به عمليفيد الظن، فكان المجتهد منهيا عن ال

 
 

نَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني ِمْن اْلَحقِ  َشْيًئا﴿: ومن ذلك قوله عز وجل ، فالظن ال يفيد إفادة (4)﴾َواِ 
 .مفيد للظن فال يفيد في إثبات الحكم الحق، والقياس

د هذا االستدالل؛ بأنه ال داللة في هذه اآليات على المنع، ألن الحكم الثابت بالقياس ليس رُ 
وأما وجود الظن فهو في . مظنونا، بل هو مقطوع به عند المجتهد، ألنه هو ما انتهى إليه جهده

                                                           
 .1: الحجراتـ ( 1)
 .  : األعراف. 160: البقرةـ (  )
 .6 : اإلسراءـ (  )
 .2 : النجمـ ( 4)
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ظنية في أثناء االستدالل، ألن العلماء  الطريق الموصل إلى الحكم، وال مانع من وجود قاعدة
أجمعوا على وجوب أن يعمل المجتهد بما ظنه، والظن هنا هو إدراك الطرف الراجح من 

 .االحتماالت الواردة في المسألة، والعقل يقضي بالعمل بالطرف الراجح
قائد، ثم إن هذه اآليات غير واردة في محل النزاع، فهي تنهى عن اتباع الظن في أحكام الع

فهي التي يتطلب فيها القطع واليقين، أما األحكام العملية فالظن فيها كاف باتفاق العلماء، بدليل 
أننا مكلفون بالعمل بأخبار اآلحاد وظاهر الكتاب والسنة، وبقبول شهادة الرجلين والمرأة والرجلين، 

 .ونحوها مما ال يفيد إال الظن
فاآلية تدل على أن كتاب هللا قد ، (1)﴾ن شيءما فرطنا في الكتاب م﴿: قوله تعالى - 

هناك  ساشتمل على كل شيء، وأال حاجة للقياس، والقياس إنما يكون حجة إذا احتيج إليه، ولي
 .حاجة ما دام الكتاب قد تضمن كل األحكام

 .والجواب على هذا االستدالل؛ أن المراد بالكتاب هو علم هللا أو اللوح المحفوظ
يكون المراد به القرآن، فال يشتمل القرآن على جميع األحكام الشرعية بدون ثم على تسليم أن 

حكام الشرعية قد أخذ من السنة أو اإلجماع، واسطة، ألن ادعاء ذلك خالف الواقع، فكثير من األ
وحينئذ يكون المراد من اشتمال القرآن على جميع األحكام شموله لها في الجملة، سواء أكان 

في  يمكن أن يحدث فحكمهأو بغير واسطة وهو النصوص؛ أي أن كل شيء بواسطة القياس، 
ن لم يكن فيه لفظا، فحكم المقيس مذكور فيه معنى لمشابهته للمقيس عليه في علة  القرآن معنى، وا 

وحينئذ تكون اآلية التي احتجوا بها موجبة للعمل بالقياس، وليست مفيدة لعدم العمل به كما . الحكم
 .زعموا

 :أدلتهم من السنة -ب
 :استدلوا بعدد من األحاديث

إن هللا تعالى فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا : )صلى هللا عليه وسلمقول النبي  -1
عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فال تبحثوا  تفال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسك

ما مسكوت عنها فهي هذا الحديث يدل على أن األمور إما : قالوا. ( )(عنها ما حرام، وا  واجبة، وا 
والمقيس من المسكوت عنه فهو في دائرة المعفو عنه، فإذا قسنا . في دائرة المعفو عنه أو المباح

                                                           
 .2 : األنعامـ ( 1)
 .رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي هللا عنه ـ(  )
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ذا قسناه على الحرام نكون قد  المسكوت عنه على الواجب مثال نكون قد أوجبنا ما لم يوجبه هللا، وا 
 .حرمنا ما لم يحرمه هللا
نما هو حكم هللا، ألن  ويرد عليه؛ بأن هذا الحكم الثابت بالقياس ليس حكما من المجتهد، وا 

علة حكم األصل استلزمت الحكم في الفرع بطريق المعنى، فال يكون المجتهد قد أوجب أو حرم 
نما أظهر الحكم في المقيس كالحكم في المقيس عليه لتحقق العلة فيهما  .من تلقاء نفسه، وا 

تعمل هذه األمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة : )ه وسلمصلى هللا عليقوله  - 
با وجِ قد جعل العمل بالقياس مُ  صلى هللا عليه وسلمفالنبي . (1)(بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا

 .للضالل
وأجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف، ألن في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو 

 .متروك الحديث
باألحاديث التي تفيد وجوب العمل بالقياس، مثل  ض  لو سلمنا صحته، فهو معارَ وحتى 

هذا الحديث على القياس الفاسد، وحديث معاذ على  لِ دفع التعارض بينهما بحمْ حديث معاذ، ويُ 
 .العمل بالقياس الصحيح

. عارضهوالفرق بينهما أن القياس الفاسد هو الذي ال يعتمد على دليل أو وجد من األدلة ما ي
 .والقياس الصحيح هو الذي ال يتعارض مع الكتاب والسنة ويتمشى مع اللغة

 :استداللهم باآلثار المروية عن الصحابة والتابعين -ج
إن بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو باالجتهاد بالرأي، وسكت بقية الصحابة : قالوا

 .عن اإلنكار عليه، فكان إجماعا
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم : " عنه قولهفقد نقل عن عمر رضي هللا

 ".األحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا
لو كان الدين يؤخذ قياسا، لكان باطن الُخفِ  أْولى بالمسح من : "وقال علي رضي هللا عنه

 ".ظاهره
ل عام و ي بعده شرٌّ منه، ال أقليس عام  إال والذ: "وقال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه

خياركم وعلمائكم، ثم  خير من عام، وال عام أخصب من عام، وال أمير خير من أمير، ولكن ذهابُ 
 ".يحدث قوم يقيسون األمور برأيهم، فينهدم اإلسالم وينثلم

 "هللا إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه هللا وحرمتم كثيرا مما حلله: "وقال أيضا
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 ".إذا أتاك الحديث عن رسول هللا فال تضرب له األمثال: "وقال أبو هريرة رضي هللا عنه
يذهب قراؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناس رؤساء : "وقال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما

 ".جهاال يقيسون األمور برأيهم
نما عُ  إن القياس شؤم، وأول من قاس إبليس: "وعن محمد بن سيرين أنه قال بدت فهلك، وا 

 ".الشمس والقمر بالمقاييس
 ".إني أخشى أن أقيس فتزل قدمي: "وعن مسروق قال

إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام، : "وقال الشعبي
 ".فاعملوا به صلى هللا عليه وسلمولتحرمن الحالل، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد 

عاَرَضة بروايات أخرى عن الصحابة والتابعين كذلك تفيد جيب عن هذه الروايات بأنها مُ وأ
 .جواز العمل بالقياس واالحتجاج به في استنباط األحكام

ل الذمُّ على القياس الفاسد وعليه ال بد من التوفيق والجمع بين هذه اآلثار المتعارضة، فُيحمَ 
. ياس المخالف للنص، أو الصادر عمن ليس أهال لالجتهادالذي لم تتوفر فيه شرائط الصحة، كالق

 .حمل المدح على القياس الصحيح المستكمل لشروط االعتبار والصحةويُ 
وال تعارض بحمد هللا بين هذه اآلثار عن السادة األخيار، وكل منها : "قال ابن القيم رحمه هللا

ليس من الدين، والرأي الحق الذي ال له وجه، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي 
 ".مندوحة عنه ألحد المجتهدين

 :استداللهم بالمعقول -د
 :من عدة أوجه

القياس يؤدي إلى التنازع واالختالف بين المجتهدين، كما هو الثابت باالستقراء : قالوا -1
اختالف األفهام  لجزئيات االجتهاد، وألن القياس ينبني على أمارات ومقدمات ظنية، والظنون مثار

َواَل ﴿: واألنظار، وحينئذ فيكون القياس ممنوعا، ألن هللا سبحانه وتعالى نهى عن التنازع بقوله
 .(1)﴾َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ 

والجواب؛ أن هذا الدليل بعينه يجري في كل دليل يوجب الظن كخبر الواحد، فيلزم منه أن 
 .واحد منهيا عنه، وهذا ال يقول به أحديكون العمل بخبر ال

ثم إن التنازع المنهي عنه هو ما كان في العقائد وأصول الدين أو في األمور العامة كسياسة 
: وقوله تعالى. أي قوتكم ﴾َتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ فَ ﴿: الدولة وشؤون الحرب، بقرينة قوله سبحانه
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، فهذا التحذير لما يترتب عليه من (1)﴾ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهْم اْلَبيِ َناتُ َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ ﴿
 .خطورة وهو التنازع في أصل العقائد أو فيما يتصل بكيان األمة أمام العدو الخارجي

القياس نوع من الظن، والظن ممنوع عقال، ألنه يحتمل الخطأ، والخطأ محظور، : قالوا - 
 .عنه، فالقياس ال يجوز عقال التحرزَ  ل محظور يوجب العقلُ وك

بأن الظن الممنوع عقال هو الذي ال يغلب جانب الصواب فيه، بأن يكون  هذا الكالمُ  دَّ ورُ 
أما الظن الذي يترجح فيه جانب الصواب فليس . صواب أصال أو الصواب فيه مرجوح غيرَ 

ال ل، ألنه ال يُ محظورا، بل يترجح العمل بموجبه بمقتضى العق شترط دائما أن نتيقن من المنافع وا 
 .لتعطل كثير من المصالح، فالزراعة والتجارة والصناعة كلها مظنونة الربح وليست يقينية اإلنتاج

ص ال حاجة إلى القياس، ألن نصوص الشرع في الكتاب والسنة كافية، فقد نُ : وقالوا - 
نص عليه فهو مباح ألن األصل في األشياء ما لم يُ على الواجب والحرام والمندوب والمكروه، و 

، وحينئذ فال حاجة للقياس، ألن هللا ( )﴾َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا﴿: اإلباحة، لقوله تعالى
 .سبحانه وتعالى نص على حكم جميع األمور، والقياس يثبت فيما لم ينص عليه

الظن الراجح  إلباحة األصلية، إنما يصح إذا لم يتأتَّ وُردَّ هذا الكالُم؛ بأن التمسك بمقتضى ا
الراجح بهما يتأتى بالقياس، ووجود الظن كما عرفنا ال يقدح في حجية  بوجوب أو ُحرمة، والظنُّ 

 .فيها الدليل الظني كخبر اآلحاد القياس، ألن األحكام العملية ُيقبل
تعليل النصوص، فالجمهور  والخالصة؛ أن سبب الخالف في حجية القياس راجع إلى مبدأ

الذين أثبتوا القياس قرروا أن األحكام معللة معقولة المعنى، والعلة باعثة على نقل الحكم من 
ونفاة القياس من الظاهرية وغيرهم قرروا أن النصوص غير معللة تعليال من . األصل إلى الفرع

 .شأنه تعدية الحكم إلى ما وراء النص
والصحابة،  صلى هللا عليه وسلمأعمال الرسول  رآن الكريم، وتتبعَ في الق أن النظرَ  والحقُّ 

 .وهللا تعالى أعلم. فضي إلى ضرورة القول بحجية القياس فيما لم يرد فيه نص أو إجماعيُ 
 

 :شروط القياس
شترط لصحة القياس شروط كثيرة موزعة على أركانه، بعضها محل وفاق بين األصوليين، يُ 

 .همختلف فيه بينوبعضها مُ 
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: وقد سبق أن ذكرنا أن للقياس عند جمهور العلماء القائلين بحجيته، أربعة أركان، هي
 .األصل، وحكم األصل، والفرع، والعلة

د األصوليون لألصل شروطا رِ فْ لم يُ  ،ه مرتبطين ببعضهما ال ينفكانوحكمُ  ولما كان األصلُ 
 .وشروطا للعلةكما ذكروا شروطا للفرع، . خاصة به، بل جعلوا الشروط لحكمه

العلة فنذكرها بعد ذلك في ونذكر فيما يلي شروط كل من حكم األصل والفرع، أما شروط 
 .لها تفصيليةإطار دراسة 

 :شروط حكم األصل: أوال
 :ليصلح إلحاق حكم األصل بالفرع، يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية

ليا أو لغويا أو حسيا، ألن أن يكون حكما شرعيا عمليا ثابتا بنص أو بإجماع، وليس عق -1
ثباتا، فإذا لم يكن الحكم  الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وا 
في األصل شرعيا فال يكون الغرض من القياس الشرعي حاصال، وبذلك لزم أن يكون الحكم ثابتا 

 .س حكما شرعيابطريق سمعي شرعي، إذ ما ثبت بطريق لغوي أو عقلي أو حسي لي
أن يكون محكما مستمرا في األصل ال منسوخا، وذلك ليمكن بناء الفرع عليه، ألن الحكم  - 

ذا بطلت العلة انتفى الجامع بين األصل  المنسوخ أبطل الشارع العمل به، فبطلت علته كذلك، وا 
 .والفرع، والذي هو مدار القياس

ت الحكم فيه بنص أو إجماع، فإنه ال أن ال يكون متفرعا من أصل آخر، بل يكون ثبو  - 
وال معنى لقياس نبيذ التمر على نبيذ . ر  ز على البُ ة على األرز، ثم قياس األرْ رَ معنى لقياس الذُّ 

 .الزبيب، ثم قياس نبيذ الزبيب على الخمر، بجامع اإلسكار، فهذا تطويل للطريق، وهو عبث
ك علته التي من أجلها ُشرع، ألن إدرا أن يكون معقول المعنى؛ بأن يستطيع العقلُ  -4
يقف العقل عليها ليتمكن المجتهد من تعدية حكمها إلى محالها، فإذا كان من  القياس علة   أساَس 

 .األحكام التي ال يستطيع العقل إدراك عللها امتنع القياس فيه
 :ذلك ألن األحكام التي شرعها هللا عز وجل لعباده نوعان

لم أسراره وحكمه تفصيال، وقصد بتشريعه ابتالء عباده، فكلفهم بها نوع  استأثر هللا تعالى بع
وهذا النوع هو الذي سماه . دون أن يرشدهم إلى عللها ال بنص وال بغيره، إلظهار عبوديتهم له

العلماء باألحكام التعبدية، كتحديد أعداد الركعات في الصلوات، ومقادير الزكاة في األموال التي 
لطواف حول البيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة كذلك، وتقبيل ُتزكى، ومنه جعل ا

 .ومنه مقادير الحدود والكفارات. الحجر األسود
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ونوع  آخر أرشد الشارع العقول إلى عللها، إما بالنص عليها أو بنصب األمارات الدالة عليها 
ِعللها متى ُوجدت دون مانع يمنع لتطمئن القلوب إلى شرعية أحكامها أوال، ثم تعديتها إلى محالِ  

 .وهذا النوع األخير هو الذي يجري فيه القياس. من ذلك
من تعديته إلى غير  ، مانع  الحكم بمحل ٍ  ختصا باألصل، ألن اختصاَص أن ال يكون مُ  -1

 .هذا المحل
. به عن سنن القياس والً دُ عْ أن ال يكون مَ : وقد عبر األصوليون عن هذا الشرط بقولهم

 .دول به عن سنن القياس هو الذي ال توجد علته في غير محله، فال يصلح القياس عليهوالمع
 :واختصاص الحكم باألصل يثبت بأحد أمرين

فهذا القْصُر مانع من القياس ألنه ال . أن تكون علة الحكم غير موجودة في غيره: أولهما
 .الشتراكيكون إال عند االشتراك في العلة، وفي العلة القاصرة ال يوجد ا

ذا ضربتم في األرض ﴿: الصالة الرباعية للمسافر الثابت بقوله تعالى رُ مثال ذلك؛ قصْ  وا 
العلة في قصر الصالة هي دفع المشقة عن  ، فإن(1)﴾فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة

ن كانت موجودة في غير السفر كاألعمال الشاقة إال أن الشارع ربط ه ذا المسافر، وهذه العلة وا 
 .الحكم بالسفر وهو وصف قاصر على المسافر ال يوجد في غيره، فامتنع قياس غيره عليه

به عن سنن القياس  للقهقهة في الصالة، فإنه حكم معدو وجوب الطهارة باومن ذلك أيضا؛ 
بالنص، فلم يكن قابال للتعليل، حتى ال يتعدى الحكم إلى صالة الجنازة وسجدة التالوة، ألن النص 

ع األكل وكذلك بقاء الصوم م. صالة مطلقة وهي التي تشتمل على جميع أركان الصالة ورد في
به عن سنن القياس بالنص، فلم يجز تعدية الحكم فيه إلى المخطئ  لوالشرب ناسيا، فإنه معدو 

 .والمكَره والنائم بطريق التعليل
دل على اختصاصه أن تكون علة الحكم غير قاصرة على محله، ولكن ُوجد دليل ي: وثانيهما

بمحله، كالخصوصيات التي تثبت في هذه الشريعة، فإنها ال تثبت لغير من ثبتت له سواء ُعقلت 
والخصوصيات كثيرة، منها ما ثبت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ . معانيها أم لم ُتعقل

بالزواج كاختصاصه صلى هللا عليه وسلم بأن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، واختصاصه 
 .بطريق الِهبة، واختصاِصه بتحريم الزواج من نسائه من بعده
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ومن الخصوصيات ما ثبت لبعض أصحابه؛ كاختصاص خزيمة بن ثابت رضي هللا عنه 
بقبول شهادته وحدها في مقام شهادة رجلين، تكريما له خصه به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .(1)(أو شهد عليه فهو حسبه: )وفي رواية، (من شهد له خزيمة فهو حسبه: )حين قال
والقياس المركب هو أن يكون الحكم في . أن ال يكون حكم األصل ذا قياس مركب -6

؛ كأن يكون قد استُنبط بطريق االستحسان األصل غير منصوص عليه وال مجمع عليه من األمة
 .أو االستصالح أو غيرها من أدلة التشريع التبعية

 :شروط الفرع: ثانيا
 :شترط في الفرع، لصحة القياس، شروط منهايُ 
أن يكون مساويا لألصل في علة حكمه؛ ألن تعدية حكم األصل  للفرع تسوية بينهما في  -1

الحكم بناء على تساويهما في العلة، فإذا لم تتحقق المساواة في العلة انتفت المساواة في الحكم، فال 
 .قياس مع الفارق: سمى هذا القياسيكون القياس صحيحا، ويُ 
الحنفية جواز تولي المرأة البالغة عقد زواجها بنفسها، على بيعها شيئا من  مثال ذلك؛ قياُس 

المال في : في خالص حقها مالها، فكما يصح بيعها يصح عقد زواجها، ألن كال منهما تصرف  
 .عقد البيع، ونفسها في عقد الزواج

عليه وهو البيع يتعلق بالمال وهو  ألن المقيَس  الجمهور بأن هذا قياس مع الفارق، فقد ردَّ 
ن تعلق بنفس المرأة يتعلق  حق خالص لها ال يشاركها فيه أحد، أما المقيُس  وهو الزواج فإنه وا 

كذلك بغيرها وهم أقرباؤها الذين تتكون منهم أسرتها، ألن عقد الزواج كما يربط بين الزوجين يربط 
لحق عضوا جديدا يتمكن من مخالطتها ويطلع على أسرارها ويُ دخل في أسرة الزوجة بين أسرتين ويُ 

ها شرفا إن كان شريفا، فيكون ألولياء المرأة حق فيه، ففارق البيع بها العار إن كان خسيسا ويزيدُ 
 .من هذه الناحية

ن يكون فيه ما يقتضي عاِرض  راجح  أو ُمساٍو لعلة األصل، بأال يكون في الفرع من أ - 
شترط فيه ذلك لترتب عليه إما عمل األصل إلحاقا له بأصل آخر، ولو لم يُ حكما غير حكم 

 .بمرجوح مع وجود الراجح أو ثبوت التحكم عند تساوي القياسين، وكل منهما باطل
كم مخالف للقياس، ألنه يكون حينئذ ال يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حُ ن أ - 

 .ا النوع باطلمعارضا للنص أو اإلجماع، وكل قياس من هذ

                                                           
 .المستدركرواه أبو داود والترمذي والنسائي، والحاكم في ـ ( 1)



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  94ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ  قياُس : مثال المقيس عليه الذي في فرعه نص مخالف
تق العبد الكافر فيها، بجامع أن كال منهما كفارة ذنب، ألن آية القتل شرطت في في عدم إجزاء عِ 
حيث ُيَردُّ هذا القياس بأن كفارة . (1)﴾ْؤِمَنةٍ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُ ﴿: الكفارة اإليمان

، فهذا النص ( )﴾َأْو َتْحِريُر َرَقَبةٍ ﴿: اليمين ورد فيها نص مطلق يفيد إجزاء عتق الرقبة مطلقا
 .المطلق يمنع القياس على كفارة القتل الخطأ

ء الصوم، إن المسافر ال يجب عليه أدا: ومثال القياس المعارض لإلجماع، فيما لو قال قائل
فهذا القياس .. ، فال يجب عليه أداء الصالة قياسا على الصوم( )﴾َفِعدَّة  ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ ﴿: لآلية

نما ُشِرَع تخفيُفها بالقْصِر  باطل لمخالفته اإلجماع على أن الصالة ال يجوز تركها في السفر، وا 
 .فقط
 

 :ةَـّــــلــالِع

 :تعريفها
يتغيُر الشيُء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض، ألن العلة في اللغة؛ اسم  لما 

علة إكرام فالن لفالن علُمه أو ُخلقه، : مأخوذ من الداعي، من قولهم: وقيل. ذات المريض تتأثر به
 .والمقصود هنا السبب أو المبرر

الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على : "أما في االصطالح فعرفها األصوليون بأنها
 ".ْرِع الحكم عنده تحقيُق مصلحة من جلب نفع للعباد أو دفع ضرر عنهمشَ 

 
 :التمييز بينها وبين الحكمة

الحكمة هي الباعث على تشريع الحكم والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي المصلحة التي 
درءها قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم 

 .أو تقليلها
لكن هذه الحكمة قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، وال تدرك بإحدى الحواس، فال يمكن التأكد 

 .وقد تكون أمرا غير منضبط يختلف باختالف األحوال واألشخاص. من وجودها أو عدم وجودها
                                                           

 . 0: النساءـ ( 1)
 .20: المائدةـ (  )
 .121و 124: البقرةـ (  )



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  95ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

يين منع ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا وعدم انضباطها أحيانا أخرى، قرر جمهور األصول
 .التعليل بالحكمة

أما العلة فألنها أمر ظاهر منضبط معرف للحكم، ويدور معه وجودا وعدما، وهو ومظنة 
الحكم يدور مع علته وجودا : تحقق حكمة تشريع الحكم، فقد ربط العلماء األحكام بها، وقالوا

 .وعدما
فس السفر، ال مثال ذلك أن العلماء جعلوا علة جواز إفطار المسافر في رمضان هي ن

المشقة الناجمة عنه، ألن السفر وصف ظاهر منضبط، أما دفع المشقة التي هي الحكمة المظنونة 
 .في الحكم فهي وصف غير منضبط، ويختلف باختالف األشخاص واألحوال

وبناء عليه، يكون السفر علة تجيز الفطر وقْصر الصالة حتى لو لم توجد المشقة، ولذلك ال 
ن كان يجوز أن ُيقاس  المقيم غير المسافر والصحيح غير المريض على حال السفر أو المرض، وا 

عمله متضمنا المشقة كالخباز وعمال المناجم والحصادين ونحوهم، النتفاء علة الجواز، على الرغم 
 .من توافر الحكمة وهي المشقة

 
 :التمييز بينها وبين السبب

فإذا . ل علة سبب، وليس كل سبب علةالسبب أعم من العلة عند جمهور األصوليين، فك
. بين الوصف والحكم تدركها العقول سمي الوصف علة وسببا -أي مصلحة-كانت هناك مناسبة 

 .وأما إذا كانت المناسبة مما ال تدركها عقولنا، فيسمى الوصف سببا فقط
 .فعقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية، هو علة وسبب

 .مس وسط النهار عن وسط السماء فبقال له سبب وال يقال له علةأما الدلوك أو زوال الش
 

 :شروطها
أن تكون وصفا ظاهرا؛ أي أن يكون جليا ُمْدَركا بإحدى الحواس الظاهرة ليتحقق الغرض  -1

يجاب العقوبة، والسرقة لقطع اليد، والقتل  المقصود وهو تعريُفها للحكم؛ كاإلسكار لتحريم الخمر وا 
اث، والطالق إليجاب العدة، وصياغة العقد في البيع لنقل الملكية في البدلين، للحرمان من المير 

 .وعقد الزواج الصحيح لثبوت النسب
أن تكون وصفا منضبطا؛ بأن يكون له حقيقة واحدة معينة ال تختلف باختالف محالها  - 

ختلف فال يصح التعليل بأمر مضطرب غير مضبوط ي. ونستطيع التحقق من وجودها في الفرع



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  96ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

مثال ذلك؛ أن المشقة ليست هي علة إباحة الفطر في رمضان، . باختالف األحوال واألشخاص
ألن مشقة السفر تختلف باختالف األحوال واألشخاص واألزمان، ولذلك ربط الشارع إباحة الفطر 

 .بنفس السفر ال بالمشقة المترتبة عليه
ية الحكم عنده مصلحة ُيظن أنها أن تكون وصفا مناسبا للحكم؛ أي أن يترتب على شرع - 

يجاب العقوبة، بمعنى . مقصودة للشارع مثال ذلك؛ اإلسكار بالنسبة للخمر، فإنه مناسب للتحريم وا 
 .أن ربَط هذا الحكم به يترتب عليه مصلحة للعباد وهي حفظ عقولهم ودفع الخلل الذي يصيبها منه

ُف المعلل به حكُم األصل مما أن ال تكون وصفا قاصرا على األصل؛ بأن يكون الوص -4
 .يمكن تحققه في غير هذا المحل

أن تكون ثابتة بدليل شرعي، ألنها إذا لم تكن كذلك كانت مجرد دعوى ثابتة بالرأي  -1
 .المجرد عن الدليل، وهذا مردود باالتفاق

تي لذلك ُعني األصوليون ببيان األدلة التي تنثبت بها العلة، وسموها مسالك العلة، وهي ال
 :نتحدث عنها فيما يلي

 
 :العلة معرفة مسالك

وجود الوصف الجامع  ال يتحقق إال بعلة جامعة بين األصل والفرع، ومجردُ  ا كان القياُس لمَّ 
بينهما ال يكفي حيث يتشابهان أحيانا في أكثر من وصف، فال بد من معيِ ٍن للوصف الذي هو 

في االصطالح  يَ م ِ العتبار ال يثبت إال بديل سُ الشارع، وهذا ا عين لذلك هو اعتبارُ علة، والمُ 
 .فة لهاعر ِ من أجل ذلك احتاج األصوليون إلى بيان مسالك العلة، أي الطرق المُ . بالمسلك

وقد اختلف األصوليون في عدِ  هذه المسالك، فمنهم من جعلها عشرة، ومنهم من جعلها أقل 
ختلف فيه، وهي في جملتها ترجع إلى هو مُ تفق عليه وما من ذلك، وهي بوجه عام منها ما هو مُ 

 .النص واإلجماع واالستنباط
 .وفيما يلي نتناول أهم هذه المسالك بالشرح والتمثيل

 :النص: أوال
أي أن يدل الكتاب أو السنة صراحة على أن وصفا من األوصاف هو علة لحكم من 

 .أنواع العلل األحكام، فمتى ثبتت العلة بهذا الطريق، كانت منصوصة، وتلك أقوى
 .لكن داللة النص على العلة قد تكون قطعية، وقد تكون غير قطعية



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  97ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

ن فالداللة القطعية؛ بأن يكون اللفظ موضوعا في اللغة للعلية، كعلة كذا، أو سبب كذا، أو مِ 
ذن، وما شاكل ذلك من األلفاظ  .أجل كذا، ولفظ كي، وا 

َتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر ِمْن َأْجِل َذِلَك كَ ﴿: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
أي  ؛(1)﴾ًعاَنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِمي

 .من أجل قتل قابيل ألخيه هابيل كتبنا ذلك
: ب بالتمر، فقالطَ ديث الذي فيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن بيع الرُّ ومنه الح

ال تبيعوا الرَُّطب بالتمر، ألن : والمعنى .( )(فال إذن: )نعم، قال: ، قالوا(؟طب إذا جفَّ أينقص الرُّ )
يع والثمن، الرطب يجف بالُيْبس، لما في البيع من التفاضل بينهما، وعدِم العلم بالمساواة بين المب

 .فهو مظنة للربا
قطعية إذا لم يكن اللفظ الدال على العلية موضوعا في اللغة للعلية  غيرَ  الداللةُ  وتكونُ 

َوَما ﴿: بخصوصها، مثل حرف الالم، سواء أكانت ظاهرة في الكالم أم مقدرة، نحو قوله تعالى
نَس إِ  ٍف َمِهينٍ ﴿: عز وجل، وقوله ( )﴾الَّ ِلَيْعُبُدونِ َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ اٍء . َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ َهمَّاٍز َمشَّ

؛ أي أنه اتصف بهذه (4)﴾َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبِنينَ . ُتلٍ  َبْعَد َذِلَك َزِنيمٍ عُ . ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد َأِثيمٍ  َمنَّاعٍ . ِبَنِميمٍ 
على التعليل، كما في قوله  ومثل حرف الباء الدالة. الصفات الذميمة ألنه كان ذا مال وبنين

ْمَنا َعَلْيِهْم َطيِ َباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِ ِهْم َعْن َسِبيِل اَّللَِّ َكِثيرً ﴿: تعالى ؛ (1)﴾اَفِبُظْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
ومثل إن المكسورة، كما في قوله . وصدهم عن سبيل هللا أي منعناهم من بعض الطيبات لظلمهم

ِإنََّها َلْيَسْت ِبَنَجٍس ِإنََّما ِهَي ِمْن الطَّوَّاِفيَن َعَلْيُكْم : ) عليه وسلم في تعليل طهارة سؤر الهرةصلى هللا
 .(6)(َأْو الطَّوَّاَفاتِ 

 :اإليماء: ثانيا
بقرينة من  فِ صْ ة الوَ يَّ ل ِ ما يدل على عِ : وهو في اللغة التنبيه واإلشارة، وفي االصطالح

 .القرائن

                                                           
 .  : المائدةـ ( 1)
 .رواه أحمد وأصحاب السنن األربعة عن سعد بن أبي وقاصـ (  )
 .16: الذارياتـ (  )
 .14-19: القلمـ ( 4)
 .169: النساءـ ( 1)
 .21: الطهارة عن رسول هللا، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم سنن الترمذي، كتاب. رواه الترمذي عن أبي قتادةـ ( 6)



 
 فلوسي ألستاذ الدكتور مسعودا :عدادإـــــــــــــــ  98ـــــــــــــــــ  التشريع املتفق على االحتجاج هبا دلةأ: يف أصول الفقهحماضرات 

 

اَل َيْقِضي اْلَقاِضي َبْيَن اْثَنْيِن َوُهَو : )اقتران الحكم بوصف، كما في حديثوذلك مثل 
وكما . ومئ إلى أن الغضب علة لذلك النهي، فإن اقتران النهي عن القضاء بالغضب يُ (1)(َغْضَبانُ 

تل علة لهذا شير إلى أن الق، فإن اقتران المنع من الميراث بالقتل يُ ( )(اْلَقاِتُل اَل َيِرثُ : )في حديث
 .المنع

الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ﴿: ومثل ترتيب الحكم على وصف معين، كما في قوله تعالى
، فإن ترتيب الحكم الذي هو وجوب الجلد على الوصف الذي هو الزنا بالفاء، ( )﴾ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ 

: ما في قوله صلى هللا عليه وسلم لألعرابي الذي قالوك. يومئ إلى أن الزنا علة وجوب الجلد
، فإن ترتيب وجوب اإلعتاق على قول األعرابي (4)(عتق رقبةأ : )واقعت امرأتي في نهار رمضان

 .علة لوجوب الكفارة بالعتق -وهو جناية على الصوم-يومئ إلى أن هذا الفعل 
 :اإلجماع: ثالثا

 .علة لحكم معين اعلى أن وصفا معين أي أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور
كإجماعهم على أن علة تقديم األخ الشقيق على األخ ألب في اإلرث هو امتزاج النسبين؛ 
أي اختالط نسب األب ونسب األم بين األخوين، فُيقاس عليه تقديمه في والية النكاح وغيرها، 

 .على ابن األخ ألب في الميراثكما يقاس عليه تقديم ابن األخ الشقيق . بجامع امتزاج النسبين
وكإجماعهم على أن العلة في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان هي شغل القلب 

ش للفكر كالجوع الشديد  .اوغيره والتعب والحزن، وتشويش الفكر، فُيقاس عليه كل مشوِ 
 :السبر والتقسيم: رابعا
 .يصلح للعلية أم الالوصف هل  اختبارُ : وفي االصطالح. ر لغة؛ االختباربْ السَّ 

                                                           
. 91  : سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب ال يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم. رواه ابن ماجه وأحمد عن أبي بكرةـ ( 1)

 .10401: مسند أحمد، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث أبي بكرة، رقم
سنن الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول هللا، باب ما جاء في إبطال ميراث . اجه عن أبي هريرةرواه الترمذي وابن مـ (  )

 .1 1 : ميراث القاتل، رقم: الفرائض، باب: سنن ابن ماجه، كتاب. 1 9 : القاتل، رقم
 . : النورـ (  )
 :َقالَ  (.؟َوِلمَ ) :َقالَ  .َهَلْكتُ  :ِبيَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجل  َفَقالَ َأَتى النَّ  :َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َقالَ روى البخاري ـ ( 4)

 .اَل َأْسَتِطيعُ  :َقالَ  (.َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ ) :َقالَ  .َلْيَس ِعْنِدي :َقالَ  (.َفَأْعِتْق َرَقَبةً ) :َقالَ  .َوَقْعُت َعَلى أَْهِلي ِفي َرَمَضانَ 
اِئلُ ) :َفُأِتَي النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمر  َفَقالَ  .اَل َأِجدُ  :َقالَ  (.َفَأْطِعْم ِستِ يَن ِمْسِكيًنا) :َقالَ   :َقالَ  (.؟َأْيَن السَّ

َفَوالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِ  َما َبْيَن اَلَبَتْيَها أَْهُل َبْيٍت َأْحَوُج  ؟َعَلى َأْحَوَج ِمنَّا َيا َرُسوَل اَّللَِّ  :َقالَ  (.َتَصدَّْق ِبَهَذا) :َقالَ  .َها َأَنا َذا
صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب نفقة (. َفَأْنُتْم ِإًذا) :َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه َقالَ  .ِمنَّا

 .4040: قمالمعسر على أهله، ر 
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األوصاف الموجودة في األصل التي ُيظن  حصرُ : وفي االصطالح. والتقسيم لغة؛ التجزئة
 .صالحيتها للعلة ابتداء

حصر : "هذين الوصفين على مسلك خاص من مسالك العلة، وعرفوه بأنه مجموعُ  قَ ثم أطلِ 
ثم إبطال ما ال يصلح للعلية األوصاف التي توجد في األصل والتي تصلح للعلية في بادئ األمر 

 ".منها فيتيعن الباقي
ذلك؛ أن النص ورد بتحريم ربا الفضل والنسيئة في مبادلة التمر، ولم يرد نص وال  مثالُ 

إجماع يدل على علة هذا الحكم، فيسلك المجتهد لمعرفة هذه العلة مسلك السبر والتقسيم بحصر 
ما ه مما ُيضبط قدرُ العلة إما كونُ : لاألوصاف الصالحة للعلية في بادئ األمر، فيقو  ه بالوزن، وا 

ما كونه مما ُيقتاتُ   .به وُيدَّخر لوقت الحاجة كونه مما ُيطعم، وا 
ه مما ُيطعم ألن التحريم ثابت في الذهب ثم يأخذ في اختبار هذه األوصاف، فيستبعد كونَ 

 .يلوالفضة عند التفاضل وليسا من المطعومات، فال يصلح كونه طعاما للتعل
لح وليس من األقوات، فال ر، ألن التحريم ثابت في المِ خَ دَّ قتات ويُ ثم يستبعد كونه مما يُ 

 .قتاتا للعليةيصلح كونه مُ 
را، فيتعين أن يكون علة، فيقيس عليه كل دَّ قَ ه مُ بعد ذلك إال الوصف الثالث وهو كونُ  قَ بْ فلم يَ 

 .المقدرات بالوزن مما لم يرد به نص
 :المناسبة: خامسا

معنى المناسبة؛ تعيين الوصف للعلية بمجرد ظهور المالءمة بينه وبين الحكم مع السالمة 
 .من القوادح

ومعنى مالءمة الوصف للحكم؛ أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة 
للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرة عنهم، وهذه المصلحة صالحة ألن تكون مقصودة للشارع 

 .رع الحكممن ش
وذلك مثل اإلسكار، فإنه وصف مالئم لتحريم الخمر، وال يالئمه كونه سائال أو بلون كذا، 

نما اإلسكار هو الوصف المناسب للتحريم دون غيره  .وا 
َغر وصف مالئم لثبوت الوالية لألب في تزويج البنت البكر الصغيرة، ألنه مظنة العجز  والصِ 

الية دفع للضرر عن العاجز، ودفع الضرر مصلحة مقصودة عن إدراك المصلحة، وفي ثبوت الو 
 .للشارع
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وهذا المسلك يعتبره كل من المالكية والشافعية والحنابلة طريقا إلثبات العلة، بينما خالف 
 .بعض الحنفية في ذلك ورأوا أن المناسبة ال تُْثِبُت العلة

 
 :أنواع االجتهاد في العلة

تخريج المناط، وتنقيح المناط، : الحكم على ثالثة أنواعاالجتهاد في العلة التي هي مناط 
 .والمناط هو العلة. وتحقيق المناط

فالعلة؛ إما أن تكون غير مذكورة مع الحكم فيقوم المجتهد باستنباطها، وعمله يسمى تخريج 
ما أن تكون مذكورة مع الحكم ولكنها مختلطة بأوصاف أخرى، فيقوم المجتهد بتخليص .. المناط وا 

ما أن تكون معلومة منقحة .. وصف الذي هو علة من غيره، ويسمى عمله هذا بتنقيح المناطال وا 
 .فيقوم بمعرفة محالها األخرى التي توجد فيها، لتعدية الحكم إليها، ويسمى هذا بتحقيق المناط

 :تخريج المناط -1
 .لتههو استنباط العلة عندما ينص الشارع على حكم في محل، من غير أن يتعرض لع

مثال ذلك؛ أن الشارع أوجب التفريق بين غير المسلم وزوجته إذا أسلمت هي وأبى هو 
يا أيها ﴿: الدخول في اإلسالم، فنص على الحكم من غير بيان العلة في هذا التفريق، قال تعالى

فال الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هللا أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات 
فيبحث المجتهد عن العلة، ويستعرض  .(1)﴾ترجعوهن إلى الكفار ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن

إسالم الزوجة، : األوصاف التي يظن عليتها ليختار منها الوصف المناسب، فيجد أمامه وصفين
باء الزوج الدخول في اإلسالم، فيعين أحدهما وهو إباء الزوج عن اإلسالم ألنه المناسب  للتفريق، وا 

 .وليس إسالم الزوجة
 :تنقيح المناط - 

هو تهذيب العلة وتخليصها مما اقترن بها من األوصاف التي ال مدخل لها في العلية، 
ويكون ذلك فيما إذا أضاف الشارع الحكم إلى سببه فتقترن به أوصاف ال مدخل لها في اإلضافة، 

لقصرت  النص، إذ لو بقيت هذه األوصاففيجب حذفها عن االعتبار لُيعدي الحكم إلى غير محل 
 .الحكم على من ورد الحكم بسببه

مثال ذلك؛ حديث األعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان وأمره النبي صلى هللا عليه  
ن كان فيه إيماء إلى أن العلة هي الوقاع، إال أنه اقترن بهذا الوصف  وسلم بالكفارة، فالحديث وا 
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ها في العلية، وهي كونه أعرابيا وكون الموطوؤة زوجة وكون ذلك حدث أوصاف أخرى ال مدخل ل
كونه أعرابيا : في ذلك الرمضان، فيحذف المجتهد هذه األوصاف الزائدة ويخلص العلة منها، فيقول

ال أثر له، فيلحق به الهندي والتركي والباكستاني وغيرهم، ألن مناط الحكم وقاُع مكلَّف ال وقاع 
ويلحق به من أفطر في رمضان آخر، ألن المناط انتهاك . لتكاليف تعم المكلفيناألعرابي، إذ ا

وكون الموطوؤة زوجة ال أثر له كذلك، فإن الزنى . حرمة رمضان ال حرمة ذلك الرمضان بعينه
 .أشد في هتك حرمة الصوم

 .وهكذا ألغى الفقهاء كل هذه األوصاف وخلصوا إلى أن المؤثر هو الوقاع
 :اطتحقيق المن - 

في غير محل الحكم المنصوص  -المعلومة بطريق من طرقها-هو النظر في وجود العلة 
 .عليه أو الُمجمع عليه

في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ﴿: مثال ذلك؛ قوله تعالى
المحيض فقد دل هذا النص على أن علة األمر باجتناب الزوجة في  .(1)﴾وال تقربوهن حتى يطهرن

هو األذى، فيبحث المجتهد بعد ذلك عن وجود األذى في غير المحيض فيجده متحققا في النفاس، 
 .فُيعدِ ي الحكَم إليه وهو وجوب اعتزال الزوجة فيه

 
 :أقسام القياس

 :قسم األصوليون القياس إلى عدة أنواع، باعتبارين اثنين
 :ها وتوافرها في الفرعتقسيم القياس بحسب مقدار وضوح العلة أو خفائ: أوال

 :قسموه بهذا االعتبار إلى ثالثة أنواع
 .وهو أن يكون الفرع فيه أْولى بالحكم من األصل لقوة العلة فيه :لىقياس األوْ  -1

قياس الضرب على التأفيف بجامع اإليذاء، فالضرب أولى بالتحريم من التأفيف لشدة  :مثل
، فأولى بالنهي ( )﴾َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأف ٍ ﴿ :نه في قوله تعالىمنهيا ع( أف  ) اإليذاء فيه، فإذا كان قولُ 

 . عنه الضربُ 
قياس التضحية بالشاة العمياء على التضحية بالعوراء المنهي عن التضحية بها، ألن : ومثل

 .العمى عور مرتين، فيكون أولى بالنهي
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عند الحنفية بداللة وُيسمى هذا القياس عند الشافعية بالقياس في معنى األصل، وُيعرف 
 .، وهو ليس من القياس عندهمالنص أو مفهوم الموافقة

هو ما كان الفرع فيه مساويا لألصل في الحكم من غير ترجيح عليه،  :قياس المساوي - 
. مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله، بجامع اإلتالف في كل منهما، فيحرم اإلحراق كاألكل

َفِإْن َأَتْيَن ﴿: تنصيف العقوبة إذا ارتكب ما يوجب الحد، لقوله تعالىوقياس العبد على األمة في 
 .(1)﴾ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذابِ 

 في علة الحكم من األصل، أي أنه أقل   فيه أضعفَ  هو أن يكون الفرعُ : نىقياس األدْ  - 
كون العلة في األصل أقوى وفي الفرع أضعف، مثل قياس النبيذ ارتباطا بالحكم من األصل، إذ ت

يجاب الحد ِ  ، بجامع اإلسكار في كل منهما، فهذا الوصف هو في على الخمر في تحريم الشرب وا 
 .الخمر أقوى منه في النبيذ

 :تقسيم القياس باعتبار القوة والتبادر إلى الذهن: ثانيا
 :قسموه بهذا االعتبار إلى نوعين

طع فيه هو ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة ولكن قُ  :قياس الجليال -1
 .وذلك مثل قياس الضرب على التأفيف في المثال السابق. بعدم وجود فارق بين األصل والفرع

 .والقياس الجلي يشمل كال من القياس المساوي والقياس األولوي
رق بين األصل والفرع، إذا كانت العلة قطع فيه بغياب الفاهو ما لم يُ  :القياس الخفي - 

د دَّ ر، على القتل بالمحَ جَ ل كالخشب والحَ قَّ ثَ مستنبطة من حكم األصل، مثل قياس القتل بالمُ 
فإن الفارق بين المثقل . كالسالح، بجامع القتل العمد العدوان، إليجاب القصاص في المثقل

أن يكون الفارق مؤثرا، لذا لم يوجب أبو حنيفة والمحدد لم ُيقطع بإلغاء تأثيره من الشارع، بل يجوز 
 .رحمه هللا القصاص في القتل بالمثقل

 .والقياس الخفي ال يشمل إال القياس األدنى
 

 :العمل بالقياس تمجاال
كما اتفقوا . اتفق الفقهاء واألصوليون على عدم جريان القياس في أحكام العقائد والعبادات

عقل معناه وال يستطيع العقل الفصل فيه؛ كوجوب الدية على على عدم جريانه في كل ما ال يُ 
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كما أنهم متفقون على جريانه في جميع األحكام الشرعية التي يستطيع . العاقلة في القتل الخطأ
 .العقل إدراك عللها ولم تثبت بخصوصيات ال تتعداها إلى غيرها

والكفارات والرخص الحدود : ثم اختلفوا حول جريانه في بعض المجالت بعينها، وهي
 .والتقديرات، كما اختلفوا في جريانه في األسباب والشروط والموانع

 :القياس في الحدود والكفارات: أوال
إن القياس يجري في الحدود والكفارات، كما يجري في غيرها من : قال جمهور العلماء

 .األحكام الشرعية، إذا ُوجدت شرائط القياس فيها
ز القياس في هذه األمور األربعة، فال يثبت حكم واحد منها بالقياس، ال يجو : وقال الحنفية

 .وال يكون القياس فيها حجة
 .ولكل من الفريقين أدلته التي استند إليها في رأيه

مثال القياس في الحدود؛ قياس النباش على السارق، بجامع أخذ مال الغير خفية، فُيقطع 
 .النباش كما ُيقطع السارق

في الكفارات؛ قياس األكل عمدا في نهار رمضان على الجماع في نهار  ومثال القياس
رمضان، بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما، فتجب الكفارة على من أكل كما وجبت على 

 .من جامع
ومثال القياس في الرخص؛ قياس النجاسات على االستنجاء في االقتصار على األحجار 

 .على األحجار دون الماء في االستنجاء رخصة من أظهر الرخص إلزالة النجاسة، فإن االقتصار
ومثال القياس في الُمقدرات؛ تقدير النفقة الواجبة للزوجة بمقادير معينة، وتقديرات الدلو والبئر 
في نزح الماء منه إذا سقطت فيه الدواب وماتت، فإن الفقهاء قدروا في الدجاجة ينزح كذا دلو، وفي 

نما هي من قبيل القياس. كذاالفأرة ينزح كذا و   .وليست هذه التقديرات عن نص وال إجماع، وا 
 :القياس في األسباب والشروط والموانع: ثانيا

القياس ال يجري في : قال المالكية وجماعة من الحنفية والشافعية وكثير من أهل األصول
 .أسباب األحكام وشروطها وموانعها

 .يجوز إجراء القياس في هذه األمور: فية والحنابلةوقال جماعة آخرون من الشافعية والحن
قياس القتل العمد العدوان على القتل الخطأ، بجامع إزهاق الروح : مثال القياس في األسباب

 .في كل منهما، إلثبات الكفارة في القتل العمد كما هي ثابتة في القتل الخطأ
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طية النية، بجامع أن كال منهما قياس الوضوء على التيمم في شر : ومثال القياس في الشروط
 .طهارة مقصودة للصالة

قياس النفاس على الحيض في المانعية من صحة الصالة، بجامع : ومثال القياس في الموانع
 .أن في كل منهما أذى ال يناسب العبادة
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 أهم المراجع المعتمدة في إعداد هذه المحاضرات
 

دار النهضة العربية : مصطفى شلبي، نشر أصول الفقه اإلسالمي، لألستاذ الشيخ محمد -1
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، 1: دار الفكر بدمشق، ط: أصول الفقه اإلسالمي، لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، نشر - 
 .م 1026هـ،  1416

أصول الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام والدكتور رمزي محمد علي  - 
 .م 991 ، 1: منشورات الحلبي الحقوقية ببيروت، ط: دراز، نشر

 .بحوث في أصول الفقه، لألستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي، نسخة إلكترونية -4

المعهد العالمي للفكر : الق رحمه هللا، نشرالسنة، للعالمة الشيخ عبد الغني عبد الخحجية  -1
 .اإلسالمي بواشنطن، ودار الوفاء في مصر

قياس األصوليين بين المثبتين والنافين، للدكتور محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين،  -6
 .ت. مؤسسة الثقافة الجامعية باإلسكندرية، د: نشر

: أصول الشريعة، ألبي إسحاق الشاطبي، شرحه وكشف مراميه وخرج أحاديثهالموافقات في  -1
 .م1006هـ،  1416،  عبد هللا دراز، دار المعرفة، بيروت، ط 

دار النفائس : نظرات في أصول الفقه، لألستاذ الدكتور عمر سليمان عبد هللا األشقر، نشر -2
 .م 1000هـ،  1410، 1: بعمان، ط

دار الفكر : سالمي، لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، نشرالوجيز في أصول الفقه اإل -0
 .م 1004هـ،   1411، 1: بدمشق، ط

سة الرسالة ؤسم: عبد الكريم زيدان، نشرفي أصول الفقه، لألستاذ الدكتور  الوجيز -19
 .ببيروت
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