
 السنة الثانية مقياس أصول الفقه األدلة املختلف فيها 
 االستصحابالدليل األول 

 :تعريفه .1
 .طلب املصاحبة واستمرارها: لغة

جعل احلكم الذي كان اثبتا يف املاضي ابقيا على حاله حىت يقوم دليل على انتقاله : واصطالحا
 .عن تلك احلال

وهو معىن مستقر يف تصرفات مجيع الناس، فإهنم إذا علموا وجود أمر  ،( دليل العقل)ويسمى 
بنوا أحكامهم فيما يتصل بذلك األمر على أنه موجود حىت يقوم برهان على ضد ذلك، وإذا 

 .علموا عدم شيء كان عدمه هو األصل حىت يثبت وجوده
 .ما يغريهبقاء ما كان على ما كان عليه حىت يثبت : بعبارة أخرى( االستصحاب)فـ 
 :أنواعه .2

 :هو ثالثة أنواع
 :ـ الرباءة األصلية1

 .استصحاب العدم األصلي حىت يرد ما ينقل عنه: وهي
لو ادعى إنسان أن شخصا اعتدى عليه، فاألصل أن الشخص املدعى عليه بريء من : مثاله

 .ذلك االدعاء، حىت يربهن املدعي على صحة دعواه
لو : ))قال -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النيب :  بن عباس رضي هللا عنهمامن حديث عبد هللا( الصحيحني)ويف 

 (( .يعطى الناس بدعواهم الدعى انس دماء رجال وأمواهلم
والشريعة قد جاءت مبراعاة هذا األصل، فلم تؤاخذ اجلاهل بتكاليف اإلسالم، ألن األصل عدم 

وما كنا معذبني حىت }: قال تعاىلالعلم، وعدم العلم يسقط التكليف، فتسقط املؤاخذة، كما 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله }: ، وقال بعدما حرم الراب[ 11: اإلسراء]{ نبعث رسوال

، [ 571: البقرة]{ ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
 .ىل أمثلة أخرى يطول استقصاؤهافاعترب الذمة بريئة من املؤاخذة قبل حترمي الراب، مسؤلة بعده إ



ومن هذا اإلستدالل بعدم وجود ما يدل على احلكم على عدم احلكم، وهذا حيتاج إىل استقراء 
أدلة الشرع فيما يغلب على ظن الفقيه أن املسألة لو كان هلا أصل فهي واردة يف كذا وكذا، 

 .ة على العدمفحيث ال جيد الدليل املغري لذلك العدم، فهو ابق يف تلك املسأل
 .ـ استصحاب حكم اإلابحة األصلية لألشياء5

فأقامت ذلك قاعدة أبدلة كثرية من الكتاب ( أن األصل يف األشياء اإلابحة)فالشريعة قضت بـ 
، فيستمر البقاء على هذا [ 11: اجلاثية: ]، وقوله عزوجل[ 52: البقرة: ]والسنة، كقوله عزوجل

 .هاألصل حىت يرد الناقل عنه إىل غري 
 .ـ استصحاب دليل الشرع حىت ير الناقل1

خطاب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بقاء النص على العموم حىت يرد دليل التخصيص، واخلطاب للنيب  فاألصل
ألمته حىت ترد اخلصوصية، والنصوص كلها حمكمة غري منسوخة حىت يثبت الناسخ، ومن ثبتت 

 .ملكيته لعقار أو غريه فهو ملكه حىت يثبت زواله بربهان
 ( .ال ضرر وال ضرار: )يل الشرعأن األصل يف املضار املنع لدل: ومن هذا

 :حجيته .3
فيما يالحظ من أنواعه املتقدمة ال يفيد إثبات حكم جديد، إمنا يدل على ( االستصحاب)

إمنا دليل ( أدلة التشريع)استمرار احلكم السابق الذي ثبت ابلشرع، فلذا ال حيسن عده من 
 .لكتاب والسنةالتشريع ما أفاد حكم األصل، وهو يف مجيع صور االستصحاب ا

عند فقد الدليل اخلاص يف املسألة، فهو آخر ( االستصحاب)ومجهور العلماء على إعمال أصل 
 .ما يلجأ إليه الفقيه يف استفادة احلكم الشرعي
 :ومن القواعد الفقهية املنبثقة عن االستصحاب

 .ـ اليقني ال يزول ابلشك1
 .ـ األصل بقاء ما كان على ما كان5
 .ـ األصل يف األشياء اإلابحة1
 .ـ األصل براءة الذمة4

* * * 



 
 االستحسان: الدليل الثاين

 .تعريفه -1
 أنواعه -2
 .حجيته -3
 .شبه من ال حيتجون به -4
 

 :تعريفه. 1
هو عدول اجملتهد عن : عد الشيء حسنا، ويف اصطالح األصوليني: االستحسان يف اللغة

خفي، أو عن حكم كلي إىل حكم استثنائي لدليل انقدح مقتضى قياس جلي إىل مقتضى قياس 
 .يف عقله رجَّح لديه هذا العدول

 فإذا عرضت واقعة ومل يرد نص حبكمها، وللنظر فيها وجهتان خمتلفان إحدامها
ظاهرة تقتضي حكما واألخرى خفية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس اجملتهد دليل رجح وجهة 

وكذلك إذا كان . االستحسان: نظر الظاهرة فهذا يسمى شرعاالنظر اخلفية، فعدل عن وجهة ال
احلكم كليا، وقام بنفس اجملتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا احلكم الكلي واحلكم عليها 

 .حبكم آخر فهذا أيضا يسمى شرعا االستحسان
 :أنواعه. 2

 :من تعريف االستحسان شرعا يتبني أنه نوعان
 .لى قياس جلي بدليلترجيح قياس خفي ع: أحدمها

 .استثناء جزئية من حكم كلي بدليل: واثنيهما
 :ومن أمثلة النوع األول

نص فقهاء احلنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدل حق املسيل وحق الشرب  -1
وحق املرور يف الوقف تبعا بدون ذكرها استحساان، والقياس أهنا ال تدخل إال ابلنص عليها  



أن املقصود من الوقف انتفاع املوقوف عليهم، وال يكون االنتفاع : ه االستحسانووج. كالبيع
ابألرض الزراعية إال ابلشرب واملسيل والطريق، فتدخل يف الوقف بدون ذكرها ألن املقصود ال 

 .يتحقق إال هبا كاإلجارة
 .فالقياس الظاهر إحلاق الوقف يف هذا البيع، ألن كال منهما إخراج ملك من مالكه

إحلاق الوقف يف هذا ابإلجارة ألن كال منهما مقصود به االنتفاع، فكما يدخل : والقياس اخلفي
 .املسيل والشرب والطريق يف إجارة األطيان بدون ذكرها تدخل يف وقف األطيان بدون ذكرها

نص فقهاء احلنفية على أنه إذا اختلف البائع واملشرتي يف مقدار الثمن قبل قبض املبيع، -5
عى البائع أن الثمن مائة جنيه وادعى املشرتي أنه تسعون يتحالفان استحساان، والقياس أن ال فاد

واملشرتي ينكرها، والبينة على من أدعى، " وهي عشرة" حيلف البائع، ألن البائع يدعي الزايدة 
 واليمني على من أنكر،

سبة إىل الزايدة ومنكر حق أن البائع مدٍع ظاهرا ابلن: ووجه االستحسان. فال ميني على البائع
املشرتي يف تسليم املبيع بعد دفع التسعني، واملشرتي منكر ظاهرا الزايدة اليت ادعاها البائع وهي 
العشرة ومدع حق تسلمه املبيع بعد دفع التسعني، فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من 

 .جهة أخرى فيتحالفان
اقعة بني مدع ومنكر، فالبينة على من ادعى واليمن إحلاق هذه الواقعة بكل و : فالقياس الظاهر
 .على من أنكر
إحلاق الواقعة بكل واقعة بني متداعيني، كل واحد منهما يعترب يف آن واحد : والقياس اخلفي

 .مدعيا ومنكرا فيتحالفان
نص فقهاء احلنفية على أن سؤر سباع الطري كالنسر والغراب والصقر والبازي واحلدأة  -1

أنه سؤر حيوان حمرم حلمه كسؤر سباع : وجه القياس. طاهر استحساان جنس قياساوالعقاب 
: ووجه االستحسان. البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم سؤر احليوان اتبع حلكم حلمه

أن سباع الطري وإن كان حمرمًا حلمها إال أن لعاهبا املتولد من حلمها ال خيتلط بسؤرها، ألهنا 
رها وهو عظيم طاهر، وأما سباع البهائم فتشرب بلساهنا املختلط بلعاهبا فلهذا تشرب مبنقا

 .ينجس سؤرها



ففي كل مثال من هذه األمثلة، تعارض يف الواقعة قياسان أحدمها جلي متبادر فهمة، واآلخر 
خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجح القياس اخلفي فعدل عن القياس اجللي فهذا العدول 

 .والدليل الذي بين عليه هو وجه االستحسان" االستحسان"هو 
 :ومن أمثلة النوع الثاين

هنى الشارع عن بيع املعدوم والتعاقد على املعدوم، ورخص استحسان يف السلم واإلجارة واملزارعة 
 واملساقاة واالستصناع وهي كلها عقود، املعقود عليه
 .ة الناس وتعارفهمفيها معدوم وقت التعاقد، ووجه االستحسان حاج

ونص الفقهاء على أن األمني يضمن مبوته جمهاًل ألن التجهل نوع من التعدي، واستثين 
أن األب واجلد والوصي : ووجه االستحسان. استحساان موت األب أو اجلد أو الوصي جمهالً 

 .لكل منهم أن ينفق على الصغري ويصر ما حيتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه يف وجهه
ونصوا على أن األمني ال يضمن إال ابلتعدي أو التقصري يف احلفظ، واستثىن استحساان األجري 

أتمني : املشرتك، فإنه يضمن إال إذا كان هالك ما عنده بقوة قاهرة؛ ووجه االستحسان
 .املستأجرين

دة ونصوا على أن احملجور عليه للسفه ال تصح تربعاته، واستثين استحساان وقفه على نفسه م
أن وقفه على نفسه فيه أتمني عقاراته من الضياع، وهذا يتفق : حياته، ووجه االستحسان

 .والغرض من احلجر عليه
ففي كل مثال من هذه األمثلة استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا هو الذي يسمى 

 .اصطالحا االستحسان
 :حجيته. 3

قيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقال، ألن من تعريف االستحسان وبيان نوعية يتبني أنه يف احل
أحكام النوع األول من نوعية دليلها هو القياس اخلفي الذي ترجح على القياس اجللي، مبا 

وأحكام النوع الثاين من نوعه . اطمأن له قلب اجملتهد من املرجحات، وهو وجه االستحسان
كلي، وهو الذي يعرب عنها بوجه دليلها هو املصلحة، اليت اقتضت استثناء اجلزئية من احلكم ال

 .االستحسان



أن االستدالل ابالستحسان إمنا : فمن احتجوا ابالستحسان وهم أكثر احلنفية دليلهم يف حجيته
هو استدالل بقياس خفي، ترجح على قياس جلي أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه، 

استثناء جزئي من حكم كلي، بدليل يقتضي هذا الرتجيح، أو استدالل ابملصلحة املرسلة على 
 .وكل هذا استدالل صحيح

 :شبه من ال حيتجون به. 4
أنكر فريق من اجملتهدين االستحسان واعتربوه استنباطًا لألحكام الشرعية ابهلوى والتلذذ، وعلى 

، أي ابتدأ من "من استحسن فقد شرع: "رأس هذا الفريق اإلمام الشافعي، فقد نقل عنه أنه قال
مثل من استحسن حكما مثل من اجته يف الصالة إىل "وقرر يف رسالته األصولية أن . عنده شرعا

جهة استحسن أهنا الكعبة، من غري أن يقوم له دليل من األدلة اليت أقامها الشارع لتعيني االجتاه 
االستحسان تلذذ، ولو جاز األخذ ابالستحسان يف الدين "وقرر فيها أيضا أن ". إىل الكعبة

هل العقول من غري أهل العلم، وجلاز أن يشرع يف الدين يف كل ابب، وأن خيرج كل جاز ذلك أل
 ".أحد لنفسه شرعا

والظاهر يل أن الفريقني املختلفني يف االستحسان مل يتفقا يف حتديد معناه، فاحملتجون به يريدون 
لفوا يف االحتياج منه معىن غري الذي يريده من ال حيتجون به، ولو اتفقوا على حتديد معناه ما اخت

به، ألن االستحسان هو عند التحقيق عدول عن دليل ظاهر أو عن حكم كلي لدليل اقتضى 
وكل قاض قد تنقدح يف عقله يف كثري من الوقائع . هذا العدول، وليس جمرد تشريع ابهلوى

 مصلحة حقيقية، تقتضي العدول يف هذه اجلزئية عما يقضي به ظاهر القانون وما هذا إال نوع
 .من االستحسان

من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه، وإمنا رجع : وهلذا قال اإلمام الشاطيب يف املوافقات
إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تكل األشياء املعروضة، كاملسائل اليت يقتضي 

 .لب مفسدة كذلكفيها القياس أمرا إال أن ذلك األمر يؤدي إىل تفويت مصلحة من جهة أو ج
 
 



 املصلحة املرسلة: الدليل الثالث
 :أنواع املصاحل .1

 :مجيع شرائع الدين ترجع إىل حتقيق مصاحل ثالثة، هي
 .ـ درء املفاسد1

 .الدين، والنفس، واملال، والعرض، والعقل: اخلمس( الضرورايت)وشرع هلا حفظ 
 .ـ جلب املصاحل5

وشرع هلا ما يرفع احلرج عن األمة يف العبادات واملعامالت وغريها، وتلك هي املعرب عنها بـ 
 ( .احلاجيات)
 ( .التحسينيات)ـ اجلري على مقتضى مكارم األخالق وحماسن الشيم، وشرع هلا أحكام 1
 أقسام املصاحل .2

من جهة اعتبار الشارع هلا أو عدم  وهذه املصاحل الثالثة اليت ترجع إليها شرائع اإلسالم تنقسم
 :اعتباره، ثالثة أقسام

 :ـ املصلحة املعتربة1
رجحان : وهي اليت اعتربها الشارع فشرع األحكام من أجلها، وقاعدة الشرع العامة فيها هي

 .جانب املصلحة فيها على املفسدة
والعقل، أن شرع اجلهاد الدين، والنفس، واملال، والعرض، : مثاهلا يف حفظ الضرورات اخلمس

وقتل املرتد حلفظ الدين، والقصاص حلفظ النفس، وحد السرقة حلفظ املال، وحد الزان والقذف 
 .حلفظ العرض، وحد الشرب حلظ العقل، كما أابح البيع والنكاح للحاجة

 :ـ املصلحة امللغاة5
رع وهو أعلم ألغى ، فهذه وإن مسيت مصلحة إال أن الشا( املصلحة املعتربة)وهي مقابلة لـ 

 .اعتبارها
وهذا النوع من املصاحل قد يكون موجودا، لكن الشرع ألغى اعتباره لغلبة املفسدة، إذ القاعدة 

رجحان جانب املفسدة على جانب املصلحة، كما يف منفعة اخلمر : الشرعية العامة فيه هي



كبري ومنافع للناس وإمثهما يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث  }: وامليسر، فقد قال تعاىل
 [ .512: البقرة]{ أكرب من نفعهما

 .وهذا النوع من املصاحل ال خيتلف أهل العلم على أنه ال جيوز بناء األحكام عليه
 :ـ املصلحة املرسلة1

وهي اليت سكت عنها الشرع فلم يتعرض هلا ابعتبار وال إلغاء، وليس هلا نظري ورد به النص 
 .لتقاس عليه

صلحة اليت دعت إىل مجع القرآن، وتدوين الدواوين، وترك عمر  هنع هللا يض اخلالفة شورى يف امل: مثل
ستة، وزايدة عثمان  هنع هللا يض األذان يوم اجلمعة إلعالم من يف السوق واختاذ اخللفاء عمر فمن بعده 

 .للسجون
 :حجية املصلحة املرسلة. 3

بال خالف، ألن مبىن العبادات على النص، ( ملرسلةاملصلحة ا)العبادات ال جيري فيها العمل بـ 
قول جبواز اإلحداث يف الدين، وهو ( املصلحة املرسلة)فاألصل فيها التوقيف، والقول فيها بـ 

 .ابطل ابلنص واإلمجاع
عند من قال هبا، ( املصلحة املرسلة)أما املعامالت وما يدرك وجهه ومناسبته فهي حمل استعمال 

 :ء يف االجتجاج هبا وعدها من أدلة األحكام على مذهبنيوقد اختلف الفقها
 .أهنا حجة ومصدر من مصادر التشريع: مذهب املالكية واحلنابلة: األول

 .كما قال هبا بعض الشافعية واحلنابلة( استحسان الضرورة)ومثلهم احلنفية، لكنهم يسموهنا 
 العباد يف الدارين، ومجيع ما جاء أن الغاية العظمى من التشريع حتقيق مصاحل: ووجه هذا املذهب

من األحكام يف الكتاب والسنة فهو ألجل ذلك، وجزئيات مصاحل العباد ال تتناهى، فما سكت 
عنه الكتاب والسنة منها فاألصل أن تراعى فيه قواعد اإلسالم يف جلب املنافع ودفع املضار، 

ا، ومل تزل األمة منذ عهد الصحابة فيقنن فيه ما يناسبه، إذ ليس يف ذلك التقنني ما خيالف شرع
تفنن يف خمتلف أمور احلياة ما يكفل هلا حفظ مصاحلها، وإن مل يكن ذلك التقنني وردت 

 .خبصوصه الشريعة
 .ليست حبجة: مذهب الشافعية: والثاين



أن الشريعة قد راعت مصاحل العباد يف تشريعها، فال يتصور أن تكون أغفلت جانبا : ووجه قوهلم
 .فتح للباب ليقول من شاء ما شاء( املصلحة)حة هلم، ويف القول بـ فيه مصل

أن الشريعة مل تنص علىكل فرع من فروع املصاحل، وهذا موجود يف الواقع جزما فيما : وجواب هذا
ليس مرسال من القيود والضوابط ليقول من شاء ( املصلحة)يستجد من احلوادث، مث إن القول بـ 

املسألة إىل حد خمالفة  هذا القول أن بعض املالكية ابلغوا يف هذهما شاء، ولعل من أسباب 
 ( .املصاحل املرسلة)وال يصح أن يكون من قبيل ( مصلحة ملغاة)الدليل، وهذا إمنا ينكر ابعتباره 

 .والواقع العملي يؤكد أن مجيع فقهاء املذاهب أخذوا ابملصلحة املرسلة يف كثري من الفروع
 :ضوابط االحتجاج ابملصلحة املرسلة .4
ـ أن تكون مالئمة ملقاصد الشرع، أبن تكون من جنس املصاحل اليت جاء هبا، ال ختالف أصال 1

 .من أصوله وال تنايف دليال من أدلة أحكامه
ـ أن تكون فيما عقل معناه وأدرك وجهه على وجه التفصيل، ال يف التعبدات أو ما جيري 5

الصالة والصوم، فإن التعبدات ال تدرك معانيها على وجه التفصيل، إذ ال جمراها، كالوضوء و 
 .تدرك وجوه املصاحل فيها بغري داللة الشرع

ـ أن ترجع إىل حفظ ضروري كحفظ الدين واألنفس واألموال، أو رفع حرج الزم يف الدين 1
 .ختفيفا وتيسريا

 :من أمثلة املصاحل املرسلة .5
 .املصحف، اتفق عليه الصحابة وال نص عليه، إمنا اقتضته مصلحة حفظ الدين ـ مجع1
ـ جلد شارب اخلمر مثانني جلدة تعزيرا، اتفق عليه الصحابة يف عهد عمر ألهنم رأوا أن الشريعة 5

 .مل أتت فيه حبد مقدر، ومصلحة درء املفسدة اقتضت ذلك، وهذا يف حفظ ضروري وهو العقل
بلد وجود احلالل الطيب يف األموال أو املكاسب، وانتشر وجود احلرام،  ـ لو تعسر على أهل1

ومست احلاجة إىل الزايدة على سد الرمق يف الطعام والشراب وامللبس واملسكن، جاز سد تلك 
احلاجة فيما يزيد على الضرورة وال يصل إلىالتنعم والرتفه، وإابحته عند الفقهاء مبقتضى املصلحة 

وهو أصل جاءت به الشريعة من حيث اجلملة، فليس هو هبذا االعتبار مصلحة رفعا حلرج الزم، 



ملغاة، لرجحان جانب املصلحة على املفسدة، وهذا املثال صحيح متصور يف الراب وحنوه، لكنه 
 .ممتنع فيما كان أذى للغري حمضا أو غالبا كالغضب والسرقة

 :تنبيه* 
االستصالح، واالستدالل، : منها( املرسلة املصلحة)لألصوليني والفقهاء ألقاب أخرى لـ 

 .واستحسان الضروة، وقياس املناسبة
* * * 

  



 سد الذرائع: الدليل الرابع
 :تعريفه .1
 .الوسيلة املؤدية إىل الشيء: وهي لغة( ذريعة)مجع ( الذرائع)

على  الوسيلة املوصلة إىل الشيء املمنوع املشتمل على مفسدة، أو املشروع املشتمل: واصطالحا
 .مصلحة

 ( .املصاحل)فهي هلذا االعتبار متصلة ابلكالم على أصل 
 :أنواعه .2

 :حبسب ما تكون ذريعة له نوعان
 .ذريعة مشروعة، وهي املوصلة إىل مشروع[ 1]

 ( .مشروع)توصل إىل شهود اجلمعة وهو ( ذريعة)السعي إىل اجلمعة : مثل
 ( .فتح ابب الذريعة: )ويقال لألمر ابلسعي إليها

 .ذريعة ممنوعة، وهي املوصلة إىل ممنوع[ 5]
 ( .ممنوع)توصل إىل الزان وهو ( ذريعة)اخللوة ابملرأة األجنبية، فهي : مثل

 ( .سد ابب الذريعة: )ويقال ملنع اخللوة ابألجنبية
 ما أدى إىل املشروع فهو مشروع، وما أدى: فهذا التقسيم يعين أن

 ( .الوسائل هلا حكم املقاصد) :إىل املمنوع فهو ممنوع، وبعبارة أخرى
يف الوسيلة املفضية إىل املفسدة، ومن هذا جاء أصل ( الذريعة)على أنه غلب أن يستعمل لفظ 

 ( .سد الذرائع)
 :ـ حبسب ورود النص ابعتبارها وعدمه، ثالثة أنواع5
 .ورد النص ابعتبارها مؤدية إىل املمنوع، كما تقدم يف منع اخللوة ابألجنبية ذريعة[ 1]
 .ذريعة ورد النص ابعتبارها مؤدية إىل املمنوع، كما تقدم يف منع اخللوة ابألجنبية[ 5]
 .ذريعة سكت عنها النص، فلم أيمر هبا ومل ينه عنها[ 1]

وال يشكل أمره من حيث ورود النص به، فما ورد النص به من الذارئع فاألصل فيه حكم النص، 
 .، إمنا يندرج حتتها النوع الثالث( مسألة سد الذرائع)وال يندرج حتت 



 (( .املسألة اليت ظاهرها اإلابحة ويتوصل هبا إىل فعل حمظور: ))ويعرفه بعض األصوليني أبنه
 :درجات املباحات اليت تفضي إىل املفاسد ثالث .3
 .اثبت له بناء على األصل ملفسدة اندرا قليال، فاحلكم ابإلابحةـ ما يكون إقضاؤه إىل ا1

زراعة العنب، فال مينع منها تذرعا أبن من الناس من يعصر منها اخلمر، وتعليم الرجل : مثاله
النساء عند احلاجة، فال مينع منه تذرعا ابلفتنة املفضية إىل الزان، وكذا خروجهن من بيوهتن 

 .د ودور العلمملصاحلهن وشهودهن املساج
فتقاس املصاحل واملفاسد، فإن كان جانب املصلحة راجحا وهو األصل يف املباحات فال متنع 

 .جملرد ظن املفسدة أو لورودها لكنها ضعيفة يف مقابلة املصلحة( سد الذرائع)بدعوى 
سد )ـ ما يكون إفضاؤه إىل املفسدة كثريا غالبا، فالرجحان يف جانب املفسدة فيمنع منه 5

 .وحسما ملادة الفساد( للذريعة
بيع السالح وقت وقوع الفتنة بني املسلمني بقتال بعضهم بعضا، وإجارة العقار ملن علم : مثاله

 .أنه يتخذه ملعصية هللا
إىل املفسدة عارض حيث يكون املباح موصال إىل احملظور، ( سد الذريعة)ويالحظ يف هذا أن 

 . ميتنعان يف ظرف عاديوإال فإن بيع السالح وإجارة العقار ال
 .ـ ما حيتال به املكلف ليستبيح به احملرم، وظاهر تلك احليلة اإلابحة يف األصل1

سلعة بثمن معلوم إىل أجل  أن يبيع من رجل: االحتيال على الراب ببيع العينة، وهو: مثاله
 .مسمى، مث يشرتيها منه أبقل من الثمن الذي ابعها به

إذا تبايعتم ابلعينة، وأخذمت : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -ة حمرخة ابلنص، كما يف قوله فهذه الصورة من البيع حيل
أذانب البقر، ورضيتم ابلزرع، وتركتم اجلهاد، سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل 

، لكن احليلة اليت يتذرع [ حديث صحيح أخرجه أبوداود وغريه من حديث ابن عمر(( ]دينكم
 .أن يضم إىل السلعة شيئا كحديدة أو خشبة أو سكني: لناس هيهبا بعض ا

فالبيع مباح يف األصل، لكن هذا الصورة ما قصد هبا البيع، إمنا قصد هبا املالن فهي وسيلة إىل 
 ( .سد للذرائع)الزايدة الربوية، فتمنع 



 :حجية أصل سد الذرائع .4
 :ودليال من أدلة األحكام على مذهبني اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا أصال

 .ليس دليال من أدلة األحكام: ـ احلنفية والشافعية والظاهرية1
 .واملباح عندهم ابق على إابحته حبكم الشرع، وإذا منع منه فإمنا مينع منه بدليل الشرع

هللا مينع  علم أنه يستعمله ملعصية فإن األوىل كبيع العقار ملن( سد الذرائع)وما ذكر من صوريت 
[ 5: املائدة]{ وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان}: منها بدليل قوله تعاىل

 ( .سد الذرائع)، فجاء املنع بدليل الشرع من غري احتياج إىل أصل نسمه 
احلرمة إىل  فإن احملظور هو الوقوع يف احملظور، واالحتيال ال حييل( احليل)وأما الصورة الثانية وهي 

، واخلمر ال يبيحه أن يسمى بغري امسه، ( بيعا)اإلابحة، فالراب ال تبيحه صورة شكلية مسيت 
 .والعربة يف هذا مبرعاة مقاصد الشرع وتعريفه ألحكام احلرام

 .بل هو دليل من أدلة األحكام: ـ املالكية واحلنابلة5
حيرم الزان وحيرم ما قاد إليه، فحرم النظر بشهوة واستدلوا أبهنم رأو الشارع راعاه يف التشريع، فهو 

واللمس كذلك واخللوة ابألجنبية، وحيرم اخلمر وحيرم كل ما له صلة هبا، فحرم عصرها وبيعها 
وشراءها ومحلها وسقيها واجللوس على مائدة تدور عليها كما حرم شرهبا، وما هذه إال سائل 

 .ذن أبسبابه ووسائلهإليها، وال يتصور أن حيرم الشارع شيئا مث أي
القول يف دين هللا ابلرأي الذي قد يورد املشقة على املكلفني يف ( سد لذريعة)واألقرب يف هذا 

التضييق يف دائرة احلالل ابلظنون، يكون املذهب األول أصح املذهبني، وليس هلذا أتثري كبري يف 
قني، إال أن الفريق األول يستدل هلا فإن كثريا من األحكام متحدة النتائج بني الفري الواقع العملي

 ( .سد الذرائع)، والثاين يستدل هلا بـ ( سد الذرائع)بدليل آخر غري 
 -مسعت رسول هللا : ومن العلماء من يستدل هلذا األصل حبديث النعمان بن بشري  هنع هللا يض قال

مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس،  إن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهما: ))يقول -ملسو هيلع هللا ىلص 
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى 
حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل مالك محى، أال وإن محى هللا حمارمه، أال وإن يف 



(( سدكله، أال وهي القلباجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجل
 [ .متفق عليه]

اليت ال يتميز فيها احلكم أهي حالل أم حرام ترتك ( املشتبهات)وهذا استدالل يف غري حمله، فإن 
ورعا، خشية أن يكون حقيقة حكمها التحرمي فيواقعها من غري أن يكون له أتويل ابحلل فيقع يف 

 .يعة إليها، فهي يف نفسها مظنة احلرمة وليست ذر ( احلرام)
* * * 

  



 العرف: الدليل اخلامس
 :تعريفه .1

 .هو ما ألفه الناس واعتادوه من األقوال واألفعال
 .عند الفقهاء( العادة)وهو 
على الذكر دون األنثى، وتقسيمهم الصداق إىل ( الولد)تعارف الناس على إطالق لفظ : مثاله

 .مقدم ومؤخر
، وكما ( دكتور)ويكون العرف عاما شائعا، كما يف املثالني املذكورين، وكما تقول العامة للطبيب 

 .يصطلحون على أزايء معينة يلبسوهنا
ويكون خاصا بفريق من اجملتمع، كأصحاب احلرف من الصناع والفالحني وغريهم، أو أصحاب 

اء واألطباء واملهندسني والصيادلة، العلوم املتخصصة كاحملدثني واملفسرين واألصوليني والفقه
وعرفهم هو اصطالحاهتم اخلاصة بعلومهم أو مهنهم اليت تعارفوا عليها مما يستعملونه بينهم من 

 .األقوال واألفعال
 :أقسامه .2
 :هذا املعىن قسمان  ال خيفى جميئه على وفاق الشرع أو خالفه، فهو ابعتبار( العرف)
 :ـ عرف صحيح1

ال ختالف نصا من نصوص الكتاب والسنة، وال تفوت مصلحة معتربة، وال جتلب  وهو العادة اليت
 .مفسدة راجحة

تعارف الناس على دفع أمثان املبيعات ابستخدام بطاقات الدفع، وتعارفهم على بيع : مثاله
 .العمالت، وتعارفهم على التجارة ابألسهم، وعلى ألفاظ عرفية يف التحية مع لفظ السالم

 :فاسدـ عرف 5
ة تكون على خالف النص، أو فيها تفويت مصلحة معتربة أو جلب مفسدة …وهو العاد

 .راجحة
تعارف الناس على االفرتاض من املصارف الربوية، وتعارفهم على إقامة جمالس العزاء، : مثاله

 .وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التالقي



نص عليه فهي أعراف فاسدة، ألن العبادات توقيفية، ومجيع األعراف اليت تتصل إبثبات تعبد ال 
 [ .متفق عليه(( ]من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد: ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد قال النيب

 :حجيته.3
ليس دليال من أدلة األحكام يف طريقة عامة العلماء، ولكنه عندهم أصل من أصول ( العرف)

 .فإمنا أراد هذا املعىن( دليال)تطبيق األحكام، وإن مساه بعضهم االستنباط جتب مراعاته يف 
 ( .الفاسد)ال ( العرف الصحيح)الذي يراعى إمنا هو ( العرف)و 

فلو شتم إنسان إنساان بلفظ، فادعى  ،( العادة حمكمة: )ومن قواعد الفقهاء يف ذلك قوهلم
 .املشتوم أن الشامت قذفه، روعي يف ذلك ما جرى به العرف يف استخدام ذلك اللفظ

، فلو اختلف املستأجر مع صاحب املنزل يف ( املعروف عرفا كاملشروط شرطا: )وكذا فيه قوهلم
 .ما ابلعرفإصالح تلف يف املنزل من يقوم به أو يدفع أجرته، كان احلكم فيه بينه

 :تنبيه .4
متغري بتغري الزمان واملكان، وما يتم تطبيقه على وفقه من األحكام خيتلف ابختالفه، ( العرف)

وكثري من فتاوى الفقهاء بنيت على مراعاة الزمان الذي كانو فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فال 
العرف الذي أثر فيها، إمنا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى واألحكام إىل غري أهل 

 .العرف املستجد يف تطبيق األحكام على ما يناسبه تعترب خاصة بذلك الزمان أو املكان، ويراعى
، وإمنا هذا ( األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان: )ورمبا أطلق يف هذا بعض أهل العلم عبارة

 .مرادهم
أ إىل فتاوى انسبت ظرفا وحاال ليس بظرفنا ويف هذا إبطال ملسالك كثري من أهل زماننا ممن يلج
 !وحالنا يريد أن جيعل تلك الفتاوى كأحكام هللا الثابتة

* * * 
  



 مذهب الصحايب: الدليل السادس
 :تعريفه .1

 .مؤمنا به وإن قلت صحبته -ملسو هيلع هللا ىلص  -من لقي النيب : الصحايب هو
 .قوله ورأيه فيما ال نص فيه من الكتاب والسنة( الصحايب مذهب)و 
 :حجيته.2

مذهب الصحايب وارد على وجوه، لكل منها مرتبة يف القبول واالحتجاج أو عدمه عند أهل 
 :العلم، هي كالتايل

 .ـ أن يكون املذهب انتشر بني الصحابة فلم ينكره أحد منهم1
مل عند احلنفية واملالكية والشافعي يف مذهبه فهذا حجة عند مجهور العلماء جرى عليه الع

 .اجلديد واحلنابلة
 .، وتقدم أن األقوى فيه أنه ليس حبجة( اإلمجاع السكويت)وهذا يف احلقيقة من قبيل 

 .ـ أن يكون خالفه فيه غريه من الصحابة5
 ورد قول ذاك، وإن وجد فهذا ليس حبجة عند مجيع الفقهاء، ألنه ال مرجح لقبول قول هذا

مرجح خارجي كدليل من الكتاب والسنة أو القياس أو غري ذلك كان االحتجاج ابلدليل ال 
 .بقول الصحايب

 .ـ أن يكون املذهب مل ينتشر، وليس مثله مظنة االنتشار، ومل خيالف فيه صحابيا غريه1
فهذا اختلفوا فيه، وأكثرهم حيتج به حيث ال يكون عنده يف املسألة نص من كتاب أو سنة، 

يقدمه على رأي نفسه، لكن هل احتجاج من حيتج به بناء على أنه دليل من أدلة األحكام أو و 
أجلأهم إليه فقدان الدليل يف املسألة فصاروا إىل اقتفاء أثر الصحابة ومتابعتهم على سبيل التقليد 

دل ألن قوهلم ألصق ابهلدى والصواب من قول غريهم؟ يبدوا أن االحتمال الثاين أرجح، ومما ي
أفرأيت إذا قال الواحد منهم : قال: ))عليه قول اإلمام الشافعي رمحه هللا يف حكايته مع مناظره

القول ال حيفظ عن غريه منهم فيه له موافقة وال خالفا، أجتد لك حجة ابتباعه يف كتاب أو سنة 
هذا كتااب  ما وجدان يف: أو أمر أمجع الناس عليه فيكون من األسباب اليت قلت هباخربا؟ قلت له

وال سنة اثبتة، ولقد وجدان أهل العلم أيخذون بقول واحدهم مرة ويرتكونه أخرى، ويتفرقوا يف 



فإىل أي شيء صرت من هذا؟ قلت إىل اتباع قول واحد إذ مل : بعض ما أخذوا به منهم، قال
وقل ما أجد كتااب وال سنة وال إمجاعا وال شيئا يف معناه حيكم له حبكمه، أو وجد معه قياس، 

 ـ127الرسالة ص (( ]يوجد من قول الواحد منهم ال خيالفه غريه من هذا
 .، وهذا فيه أن قول الصحايب ليس حبجة[ 125

 ( .مذهب الصحايب)فهذه هي املوارد اليت ميكن أن يكون عليها 
 هل درجات مذاهب الصحابة متفاوتة؟. 3

مذاهب اخللفاء )وة، فأعالها وكثري من العلماء يرى أن مذاهب الصحابة ليست متساوية ق
، مث مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا ابلفقه وعرفوا به، مث الصحابة الذين ال حيفظ ( الراشدين

 .عنهم يف الفقه إال املسألة واملسألتان ومل يشتهروا به
 وهذه قسمة منطقية صحيحة، فإن العربة يف املتابعة إمنا هي الفقه والعلم، واخللفاء األربعة أعلم

، واألئمة الذين تصدروا للناس يعلموهنم ويفتوهنم من الصحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذه األمة بعد نبيها 
كمعاذ بن جبل وعبد هللا بن مسعود وأيب موسلى األشعري وزيد بن اثبت وعبد هللا بن عمر 

 .ة منهموعبد هللا بن عباس وعائشة أم املؤمنني؛ فوق من مل يكن له بذلك اشتغال وال خرب 
 -قال رسول هللا : ويستدل من يقدم مذاهب اخللفاء األربعة حبديث العرابض بن سارية  هنع هللا يض قال

أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم : ))-ملسو هيلع هللا ىلص 
املهديني فتمسكوا هبا وعضوا  بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

حديث (( ]األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت
 [ .صحيح أخرجه أمحد وأبوداود والرتمذي وغريهم

وهذا الرتجيح لسنتهم على سنة غريهم ألهنم حكام املسلمني وأولياء األمر فيهم كما يدل عليه 
اي أيها }: ويل األمر واجب الطاعة حفظا لوحدة املسلمني، كما قال تعاىلصدر احلديث، وقول 

، وليس يف هذا أن [ 12: النساء]{ الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
قول الواحد منهم يف مسألة فقهية اجتهادية يعترب حجة يف الدين، وإن وجب على الناس له فيها 

ظا لكلمة املسلمني من التفرق، وال شيء أبلغ داللة على ذلك من وقوع السمع والطاعة حف
االختالف بني األربعة أنفسهم، فليس كل ما قضى به أبوبكر قضى به عمر، وال كل ما قضى به 



عمر جرى عليه عثمان أو علي مهنع هللا يضر، كما أنه ليس كل ما أفتوا به وافقهم عليه ابن مسعود أو 
عمر، ولو كان احلديث يعين أن أقواهلم االجتهادية دين لألمة بعدهم لكان ابن عباس أو ابن 

 .هذا من نسبة التناقض للدين
اقتدوا ابللذين من بعدي أيب : ))وإذا فهم هذا املعىن يف هذا احلديث، فهم كذلك يف حديث

 .إن ثبت هذا احلديث فقد روي أبسانيد ليس فيها يسلم من علة(( بكر وعمر
 .موضوع كذب  فهو(( صحايب كالنجوم، أبيهم اقتديتم اهتديتمأ))أما حديث 

 :خالصة القول يف حجية مذهب الصحايب.4
وتبني يف اإلمجاع أنه ليس حبجة، فما كان دونه ( . اإلمجاع السكويت)أعاله قوة ما كان من قبيل 

رجات من مذاهب الصحابة أوىل أن ال يكون حجة، وإمنا منزلة تلك األقوال أهنا يف أعلى د
أقوال اجملتهدين، ألن اجملتهدين من الصحابة فوق من جاء من بعدهم، فمراعاة اجتهاداهتم مع 
ندرة اخلطإ فيها مقارنة مبن بعدهم أوىل، وهذا الذي جرى عليه عمل عامة أهل العلم بعدهم، من 

 .ليست حبجة: هي حجة، ومن قال: قال
 :استثناء

من جهة ماتدل عليه ألفاظها يف استعمال اللسان؛ وأما تفسريهم للنصوص من الكتاب والسنة 
فهو حجة، وهو أعلى وأقوى مما يذكر عن آحاد أئمة اللغة بعدهم، ألهنم كما ال خيفى أهل 
اللسان، فكيف وقد انضم إىل ذلك معرفتهم مبراد الشارع فيما يستعمله من تلك األلفاظ؟ وهذا 

 .أي والنظرغري اآلراء يف املسألة الفقية اليت تستفاد ابلر 
* * * 

  



 شرع من قبلنا: الدليل السابع

 :تعريفه .1
 .هواألحكام اليت شرعها هللا تعاىل لألمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، كشرائع أهل الكتاب

 :أنواعه .2
 .ـ أحكام شرعت لألمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة جبعلها تشريعا هلذه األمة1

أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اي }: كما يف قوله تعاىل
 [ .151: البقرة]{ لعلكم

 .فهذا النوع حجة دون شك فقد كلف به املسلمون بنص الكتاب أو السنة
 .ـ أحكام شرعت لألمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة ببيان كوهنا منسوخة مل تشرع هلذه األمة5

، فهذا منسوخ [ 111: يوسف]{ وخروا له سجدا}ية أهل يوسف له كما يف قوله تعاىل يف حت
ما ينبغي ألحد أن يسجد : ))-ملسو هيلع هللا ىلص  -على نسخه قوله  يف شريعتنا هلذه األمة، ومن الدليل

ألحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها، ملا عظم هللا عليها 
 [ .ح رواه الرتمذي وغريهحديث صحي(( ]من حقه

وكثري من التشديد يف الشرائع كان على من قبلنا من األمم وضعه هللا تعاىل عن هذه األمة ختفيفا 
{ ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا}: منه ورمحة، فاستجاب قول املؤمنني

ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت }: - ملسو هيلع هللا ىلص -، وقال يف صفة النيب [ 552: البقرة]
 .، يريد بذلك أهل الكتاب[ 117: األعراف]{ عليهم

 .فهذا النوع ليس بتشريع لنا بال خالف
ـ أحكام عن األمم قبلنا مل يرد هلا ذكر يف كتاب وال سنة، كالذي يوجد عند أهل الكتاب مما 1

 .م ومل تبطلها شريعتنايرونه دينا من الشرائع اليت ال تعلم إال من طريقه
فهذا النوع ليس بتشريع لنا بال خالف، واألمر موقوف يف تصديقه أن يكون من شرائع هللا أو 

كان أهل الكتاب يقرأون التوراة ابلعربانية : ليس منها، كما يف حديث أيب هريرة  هنع هللا يض قال
ال تصدقوا أهل الكتاب وال : ))- ملسو هيلع هللا ىلص -ويفسروهنا ابلعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول هللا 



، وعن عبد هللا بن عباس رضي [ (( 112: البقرة]{ آمنا ابهلل وما أنزل إلينا}: تكذبوهم، وقولو
صلى  -كيفتسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول هللا : هللا عنهما قال
د حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب هللا أحدث، تقرأونه حمضا مل يشب، وق -هللا عليه وسلم 

هو من عندهللا ليشرتوا به مثنا قليال؟ أال ينهاكم ما جاءكم : وغريوه وكتبوا أبيديهم الكتاب، وقالوا
أخرجهما ]من العلم عن مسألتهم ال وهللا، ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم 

 [ .البخاري
الكتاب والسنة، ومل أيت دليل على اعتبار هذا احلكم شرعا لنا أو ـ أحكام جاءت هبا نصوص 4

 .ليس بشرع كذلك
 :هل يعد من أدلة التشريع، أو ليس منها؟ على مذهبني: فهذا النوع هو موضع اختالف العلماء

احلنفية واملالكية وأكثر الشافعية واألصح عن أمحد بن : هو شرع لنا، وهذا مذهب اجلمهور[ 1]
 .من أصحابه حنبل وكثري

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به }: واستدلوا بقوله تعاىل
، والدين شامل لألصول والفروع، وبقوله تعاىل بعد [ 11: الشورى]{ إبراهيم وموسى وعيسى

: األنعام]{ بهداهم اقتدهأولئك الذين هدى هللا ف}: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ذكر املرسلني خياطب نبيه دمحما 
 .أمر ألمته ما مل يرد التخصيص به -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فأمره ابالقتداء هبم، واألمر للنيب [ 21

سألت ابن : ؟ فقال{ ص}سألت جماهدا عن سجدة : وثبت عن العوام بن حوشب قال
، [ 54: اماألنع]{ ومن ذريته داوود وسليمان}: أوما تقرأ: من أين سجدت؟ فقال: عباس

صلى  -، فكان داود ممن أمر نيكم [ 21: األنعام]{ أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده}
صلى هللا  -أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السالم فسجدها رسول هللا  -هللا عليه وسلم 

 [ .أخرجه البخاري: ]-عليه وسلم 
 -قال رسول هللا : ك، فعن أنس بن مالك  هنع هللا يض قالابلشيء من ذل -ملسو هيلع هللا ىلص  -وقد استدل النيب 

: طه: ]إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن هللا يقول: ))-ملسو هيلع هللا ىلص 
 .، فهذا قول اله شريعة ملوسى عيه السالم[ متفق عليه، واللفظ ملسلم، والبخاري حنوه[ (( ]14

 .، وهذا املذهب قول للشافعية واحلنابلةليس شرعا لنا[ 5]



 [ .45:املائدة: ]واستدلوا له بقوله تعاىل
والراجح املذهب األول، وأما دليل املذهب الثاين فال يعارض أدلة املذهب األول، فإن هللا تعاىل 
أنزل على كل رسول من الشرائع قانوان ال يشبه كل وجه ما بعث به اآلخرن يكون يف شريعة هذا 

شريعة تستقل عن  ينسخ شيئا من شرية هذا ويزيد عيها ما مل أتت هبا، أما أن تكون كلما 
األخرى من كل وجه فهذا ليس بصواب، كما ميكن أن يدل عليه النوع األول والثاين من 

 .األحكام
أن احلكم حني أييت عن شرع من قبلنا يف الكتاب والسنة : ويزيد يف أتكيد صحة املذهب األول

 .لك احلكم، فهو دليل على إقراره شرعا لناإبطال لذ
* * *      


