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 :مةقد  م  

، فزِْد!ر    بِّ أنْ ع ْمت 

، وج ع ل الظُّلماتِ ل  هلل الذي خ   احلمد   م  ق السَّماواِت واألرض  والنُّور، مثَّ الذين كفروا برِّبه
 ي عِدلون!

مَّد، وعلى آلِه، وأصحاِبه.  وأ صلهي وأ سلهم على خ ري خ لق اهلل ُم 
 وبعد :

كوا سَّ من االستدالل، وت   خمتلفة   األمية اجملتهدون يف اجتهاداهم الفقهية مناهج   ك  ل  قد س  ف
ذلك آيل يف االعتبار  وكلُّ . عةتنوه رع م  دارك من الشَّ تلفة، وم  ة خم  سبيل ذلك بأصول من األدلَّ يف 
جاج تواالح ليس االستدالل   ه صلى اهلل عليه وسلم، إذ  بيه ستدالل من كتا  اهلل وسنة َ  االإىل 

 ذلك عام   كام الشرعية، بل إنَّ ناه من األح  الل املباشر مبا تضمَّ د  ِّبما مبقصور على االستِ 
ة اليت حلظت يف املرضيَّ  س  س  أحكامه، واأل   ع   الشاِر ن  ل املنهج الذي على أساسه ب   شم  لي  

 قيقة  د   ك  سالِ م  هاده يف اجتِ  ك  ا، فهو سالِ تهاد  شريع اج  رع يف التَّ الشَّ  ناهج  م   سلك ن  تشريعها؛ فم  
 ة.الل بالكتا  والسنَّ د  من االستِ 

والقياس. ومن  ،واإلمجاع ،والسنة ،واتفق العلماء على أصول من األدلة هي: الكتا 
لكن النظر املتفحص  تها،جيَّ يف أصل ح   اخلالف بوقوع قيل أدلة   :وراء هذه األدلة املتفق عليها

 :يرشد إىل
ال  ري  ظ  َ   منها بعض  اخلالف يف و  حتقُّق اخلالف يف بعض تلك األصول بني أهل العلم.

ى د  إىل م   ع  ة راجِ من تلك األدلَّ  لة  اخلالف املأثور يف مج   بعض   . كما أنَّ االتفاق أصل ح يفقد  ي  
 أنَّ  كما .ضامني تلك األصول دون بعض، واالتفاق على بعض م  اماهلييق والتوسيع يف إع  ض  لتَّ ا

 اها.سمَّ وأوسع يف م   ،يف مفهومها ل  ة أخرى هي أش   ضمن أدلَّ  شمولة  ها م  د  ة ن ِ األدلَّ بعض 
ال  من أهل العلم أن   ة، لذلك آثر كثري  االختالف على مجلة هذه األدلَّ  ف  ص  و   ق  تحقَّ لذلك ال ي  

 ة.ة التبعيَّ األدلَّ : اأطلقوا عليه أن  وا هذه األصول باألدلة املختلف فيها، وكان سمُّ ي  
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سد الذرائع، و االستحسان، و ر: املصاحل املرسلة، يف هذا املقرَّ  سأحبثهااألصول اليت  ة  ل  ومج  
 وعمل أهل املدينة، وقول الصحايب، وشرع من قبلنا، واألخذ بأقل ما قيل.االستصحا ، و 

راف على هذه السَّع ي من ِخالل دراسة واه إىل مبا ح   ر  هدف هذا املقرَّ وي   األدلَّة: لإلش 
 م ناهجم نازِع الع لماء يف اجتهاداهتم، وم دارِكهم يف أَ ظارهم؛ وذلك بق ص د التعرُّف على 

ِسب  الطَّاِلب  م ل ك ة  يف التفقُّه،  ود ر بة  يف ر ده الف روع إىل  األميةاالجِتهاد ل د ى  اجملتهدين؛ ما ي ك 
ن ة  من اال  ك 

ن ح ه امل ستدالل وإقام ِة احل جَِّة، وبِناِء الف روع على أصول الشَّرع وم وارِده؛ أ صوهلا، ومي 
ينيَّة، والضَّوابط املرعيَّة؛ لئال ي نح ِرف  به االجتهاد   وهذا يف ح دود اخِلط ط الشَّرعيَّة، واملقاِصد الده

 اجتهاداهتم. املرضيهني يف م ساِلك األميةعن س ن ن الشَّرع، وخ شية احل ي دة به عن م ناِهج 
غاليق هذه األصول، ا لطلبة العلم لفتح بعض م  ر كان إرشاد  ع هذا املقرَّ ض  و   هذا، وإنَّ 

ة؛ ِّبذه األدلَّ  له صلة  ما  لكله  ع  جبامِ  ر  ا املقرَّ ذة. فليس هعاين هذه األدلَّ م   هلم على أهمه  وداللة  
 حبيث ،اق  طل  ا م  ر اعتماد  ه على املقرَّ يكون اعتماد   ال العلم أن   م طالب  لز  ألزم ما ي   لذلك كان من

اِوز ه وشرحوا ة طوا فيها األدلَّ س  ب   اليت ،نياألصوليه  أن منكتب أهل الشَّ   رجع إىلال ي  و  ال ُي 
 امينها، بعباراهتم الرَّشيقة، وطرائقهم املرضيَّة.ضم  

منا ستخدِ ي   طاعته، وأن  عيننا على ي   اخلري، وأن   ك  سل  ك بنا م  سل  ي    أسأل اهلل أن  فإينه  ؛وبعد  
 ا بينهم!ر  ك  وال ذِ  ،عند الناس ثالة  م  ِّبا  ريد  ال َ   ؛جهه الكرمينا لو  عل أعمال  ُي    خلدمة دينه، وأن  

 ب:ت  وك  
 كتور حاتم بايالد  
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 :الدليل األو ل 
 المصالح المرسلة: 

رسلة م صطلح أطلقه الع لماء  على َوع من األدلَّة 
 
 ،التَّشريعيَِّة االجتهاديَّةاملصاحل  امل

وللو قوف على حقيقة مفهوِم هذا الدَّليل كان من الالَّزم أن  َطَّلع على مفهوم هذا الَّتَّكيِب 
ؤسَّس على كلمتني: "

 
فإينه سأطر ق  بالبحث والنَّظر  ،". وعليهالمرسلة" و"المصالحالوصفيه امل

.أل خل ص  يف األخري إىل حتد ،ك ال  من الكلمتني  يد معن هذا الَّتَّكيب الوصفيه
 :حقيقتها لغة واصطالحا :المصلحة   -

 أو ال: تعريف المصلحة لغة:
 .(1)؛ وهي واحدة املصاِلح: مبعن الصَّالحِ الم ْصل حة

 ص ل ح ة يف كذا
 .(2)أ ي: الصَّال ح؛ وَ ظ ر يف م ص اِلح الّناسِ  ،ي قال: رأ ى اإِلمام  امل

قيض هوالصَّالح: ضّد الفساد  ا(3)َو . (4)؛ ي قال: ص ل ح ي ص ل ح  وي ص ل ح ص الح ا وص ل وح 
 .(5)أل ّّنا على الِقي اس ،وص ل ح  ك من ع  هي أ ف ص ح  

ت  ف س د   ،: َقيض  االستفسادواالْسِتْصالح ت ص ل ح: َ قيض  اس  ؛ واالستصالح  هو (6)واس 
 ط ل ب  الصَّالح.

 :ثانيا: تعريف المصلحة اصطالحا
وهي يف عمومها دائرة   ،املصلحة ممَّا تنوَّعت فيه تعريفات  العلماء واختلفتتعريف  
وهمة  على غ ر ض م شَّتك؛ وهذه التَّعريفات  يف غالبها ال ختر ج ،يف ف  ل ك واحد عن اإلطار  وُم 

 الذي ي فيد  ح سن  احلال. ،اللُّغويه للفظة "املصلحة"
                                                 

 .6/549، الزبيدي، تاج العروس 2/517ابن منظور، لسان العر   (1)
 .6/549الزبيدي، تاج العروس  (2)
 .6/547، الزبيدي، تاج العروس 2/516ابن منظور، لسان العر   (3)
 .6/548، الزبيدي، تاج العروس 2/516ابن منظور، لسان العر   (4)
 .6/548الزبيدي، تاج العروس  (5)
 .6/550، الزبيدي، تاج العروس 2/517ابن منظور، لسان العر   (6)
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 ،فع المالئم للفطرة: جلبا أو دفعاوصٌف للفعل يحص ل به الن  »املصلحة هي: ف
 «.للجمهور أو لآلحاد ،دائما أو غالبا

 هي املنفعة احلاصلة.فاملصلحة 
واملنفعة املعتربة هي املنفعة اليت ت ساِوق وتالئم الِفط ر  الّسليمة والّنحائز  القومية؛ إذ قد 

 ِصر فة .ي عدُّ بعض  ممسوخي اجلِِبلَّة بعض  املضاره البحتة م صاِلح  
مث زاد يف بيان جهة النفع احلاصل؛ ف الّنفع ال ي قص  ر  فق ط عل ى جه ة اجلل ب؛ ب ل إّن 

فهو َ افع لغ ريه  ،فمن د ف ع  الّضرر  عن غريه أوعن َفسه ،الّنفع كذلك ممّا يشمل دفع  الّضرر
 أو لنفسه.

املصلحة  َوعني: مصلحة  خالصة ال ش و   فيها ملفسدة يف  مثَّ جعل التعريف  
إىل  شري  " ي  دائمام قابلها؛ ومصلحة  راِجحة على ما قارّنا من مفسدة أو حلق ها؛ فقوله: "

" ي شري إىل املصلحة الرّاجحة يف غاِلب أو غالباوقوله: " ،املصلحة اخلاِلصة واملطَّردة
حلقيقة املصلحة ومضموّنا قرَّر أّن املصلحة قد تتعّلق باجلمهور من  األحوال. واستكماال
للجمهور أو وقد ختتصُّ باآلحاد فتكون خاّصة؛ وذلك قوله: " ،الّناس فتكون عاّمة

 ".اآلحاد

 المصلحة: أقسامها وأنواعها: -
ا فإّن وعلى هذ ،ت تعّدد  أَواع  املصاحل وأقسام ها حبس ب االعتباِر الذي ي نظر به إليها

تلفة والذي يعنينا يف هذا البحث اعتباران هلما باملصاحل  ،املصاحل تنقسم أقساما باعتبارات خم 
 املرسلة ومباحِثها عالقة  وِصلة :

 : املصاحل باعتبار قوهتا يف ذاهتا.االعتبار األول
 السكوت:شهادة الشرع هلا باالعتبار أو اإللغاء أو إىل  بالنظر: املصاحل االعتبار الثانيو 

 :تقسيم المصالح باعتبار قوتها في ذاتها: التقسيم األول -
 .(1)وحتسينّية ،وحاجّية ،تنقِسم  املصاحل  باعتبار قوَّهتا يف ذاهتا ثالثة  أقسام: ضروريّة

                                                 

 .391، القرايف، شرح تنقيح الفصول 2/8الشاطيب، املوافقات  (1)
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 ال: المصالح  الض روري ة:أو  
حبيث لو  ،املصاحل الضَّرورية: هي اليت ال ب ّد منها يف قيام مصاحل الدهين والّدَيا

ويف  ،ف قدت وفات ت  مل جتِر مصاحل  الّدَيا على استقامة؛ بل على فساد وهتار ج وف وِت حياة
بني؛ كما يقول الّشاطيبّ  ،األ خرى ف وت الّنجاة والّنعيم

 
 .(1)والرُّجوع باخل سران امل

 .(2)والعقل ،واملال ،والنسل ،والنفس ،وجمموع  الضَّروريَّات مخسة: حفظ الدهين
 وحفظ هذه الضروريات يكون من جهتني:

ااأل ولى  وي ثبهت  قواعد ها. ،: حفظها من جهة الو جوِد؛ وذلك مبا ي قيم أركاّن 

 .(3): من جاَب الع د م؛ وذلك مبا ي درأ  عنها االختالل  الواِقع  أو املتوّقع فيهاالث انية
  ثانيا: المصالح الحاجي ة:

 ينتجيف الرُّتبة التّالية للمصاحل الّضروريّة؛ ولئن كاَت املصاحل  الّضروريّة ممّا  احل احلاجّيةاملص
فإّن املصاحل احلاجّية هي املصاحل اليت ينت ج  ،من اخنرامها وفواهِتا خ را   النهظام وعدم  استقامِته

وترف ع  متعّلقاِت  ،عنها الّتوسعة  ورفع  احل ر ج والّضيق؛ فهي مصاحل  تقوم بأصل الّسماحة والي سر
 .(4)الّضيق واحلرج والع سر

 :ثالثا: المصالح الت حسيني ة
واملصاحل الّتحسينّية :هي املصاحل  اليت ت رجع إىل حتسني و جِه األ ّمة وتزييِنها بكرمي 

ليتها مبحاسن اآلدا  ،األخالق  قبهحات واملدَهسات  ،واصطباِغها بفاِضل اخِلالل ،وحت 
وم زايلِة امل

 .(5)اليت ت ناِفر  الطهباع؛ فهي ت زيهن املدَّية وت كمهلها يف أسن م ظاهرها وأ جلى معاِرضها
اَبة املآكل  ،وآدا   األكل والّشر  ،وسَّت  العورة ،مثال ذلك: با  الطّاهرات كّلها وجم 

واستيال    ،يع الّنجاسات وفضِل املاء والكألوكاملنع من ب ، ،واملشار  املستخبثات ،الّنجسات
                                                 

 .300يعة ، ابن عاشور، مقاصد الشر 2/8الشاطيب، املوافقات  (1)
 .1/38الشاطيب، املوافقات  (2)
 .9-2/8الشاطيب، املوافقات  (3)
 .11-2/10الشاطيب، املوافقات  (4)
 .12-2/11الشاطيب، املوافقات  (5)
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وأبوا   مكارم األخالِق واملروءاِت كلُّها داخلة  يف هذه  ،املرأة منصب  اإلمارة وإَكاِح َفسها
 .(1)الرُّتبة من املصاحل

التقسيم الثاني: تقسيم المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها باالعتبار أو اإللغاء  -
 :أو السكوت
 ثالثة  أقسام: ،املصلحة  باعتبار شهادِة الّشرع هلا باالعتبار أو اإللغاء وت قّسم

. وهذه املصلحة  مقبولة  وال المصلحة  التي ش ِهد  لها الش رع باالعتبار: القسم  األو ل
وال ِخالف يف إعماهلا؛ وإاّل ع ّد ذلك م ناقضة للّشريعة  ،إشكال  يف صّحتها واالعتداِد ِّبا

 .(2)وخمالفة هلا
م القصاص إّّنا ش ر ع ه الّشارع ملصلحة حفظ النُّفوس واألطراف  .(3)كح ك 

 ،وهو اقتباس احل كم من معقول الّنّص واإلمجاع ،وحاِصل  هذه املصلحة ي رِجع  إىل القياس
ِقياسا على اخلمر؛ ألّّنا  ،ومثال ه: احلكم  بأّن كّل ما أسكر من مشرو  أو مأكول فيحر م  

فتحرمي  الّشرع اخلمر  دليل  على م الحظة هذه  ،قل الذي هو م ناط  الّتكليفح ّرمت حلفظ الع
 .(4)املصلحة

وهذه  ،املصلحة  اليت شِهد الّشرع  بإلغائها وإبطاهلا وعدِم االعتداد ِّباالقسم  الث اني: 
املصلحة  ومل ؛ ألّن الّشارع َفس ه ألغى هذه فال ي عمل على م قتضاها ،عتربة  املصلحة  ملغاة  غري  م  

اَبتها ،وذلك دليل  على و جو  اطهراِحها ،يعتربها  .(5)ول زوم جم 
لوك ل مَّا جام ع  يف 

 
وم ثهل هلذا القسم بقول بعِض الع لماء من املذهب املالكّي لبعض امل

كر عليه حيث  مل ي فِته مبذهب مالك يف  ّنار رمضان: إّن عليك صوم  شهرين م تتابعني؛ فلّما أَ 

                                                 

 .2/11الشاطيب، املوافقات  (1)
 .3/8الشاطيب، االعتصام  (2)
 .446القرايف، شرح تنقيح الفصول  (3)
 .1/415الغزايل، املستصفى  (4)
 .3/8الشاطيب، االعتصام  (5)
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ن ِب  ،قال: ل و  أمرت ه بذلك لس ه ل عليه ،يري بني ِخصال الكفارةالتخ واستحق ر  إعتاق  رقبة يف ج 
 .(1)فكاَت املصلحة  يف إُيا  الّصوم لين ز ِجر  به ،قضاء شهوتِه

 وقد ر ّدت هذه الف تيا وع ّدت باطلة لو جوه:
: قائل  بالّتخيري ألنَّ  -1 وقائل   ،العلماء يف مسألة كّفارة اإلفطار يف رمضان بني قائل ني 
فتقدمي  الّصيام بالنسبة إىل الغيّن دون غريه مذهب   ،في قّدم الِعت ق  على الّصيام. وعليه ،بالَّّتتيب

 ال قائل  به.
صوص -2 بسبب تغرّي  ،هاوفتح  هذا البا  ممّا يؤدهي إىل تغيري مجيع حدود الّشرائع َو
 األحوال.
وكاَوا يف رِيبة من  ،مّث إن  ع ِلم  ذلك من صنيع الع لماء اَتفت ثقة  امللوك بفتواهم -3

 وحسبوا أّن ما ي فتون به ما هو إالّ حتريف  من جهتهم بالرّأي. ،أمرهم
صاحل  فهي م ،: املصاحل  اليت مل ي شه د الّشرع  هلا باالعتبار وال باإللغاءالقسم الث الث

أي مل ت رِد  شواِهد  خاّصة   ،مسكوت  عنها. واملراد  باالعتبار يف هذا الّتقسيم هو االعتبار  اخلاصّ 
 باعتبار هذه املصلحة.

م  على َوعني:   وهذا الِقس 
: اَتفاء  اعتبار الّشرِع للمصلحة وإلغائه هلا باالعتبارين اخلاّص منه والعاّم. وميثّلون األو ل

فإّن  ،وهو أَّا لو فرضنا أَّه مل يرِد  َص  مبنع القتل للمرياث ،املصاحل مبثال افَّتاضي هلذا الّنوع من
د  ِّبا يف تصرُّفات الّشرع بالفرض وال هي ت الئم تصرُّفاِت  ،املعاملة بنقيض املقصود عّلة  ال ع ه 

وال  ،ليل  ِّباالّتع حبيث يوجد هلا جنس  م عترب. وح كم  هذا الّنوع من املصاحل أَّه ال ي صحُّ  ،الّشرع
 .(2)؛ ومثل  هذا من ق بيل الّتشريع املبتدأ الذي ال أساس  له من الّشرعبناء  احلكم عليها

                                                 

 .1/415الغزايل، املستصفى (1)
 .189، الغزايل، شفاء الغليل 3/12الشاطيب، االعتصام  (2)
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وذلك بأن  ي وج د هلذا املعن جنس   ،: أن  ت الئم هذه املصلحة  تصرّفاِت الّشرعالن وع  الث اني
رسل

 
املسّمى باملصاحل  ،اعتربه الّشارِع  يف اجلملة بغري دليل م عنّي. وهذا هو االستدالل  امل

 .(1)املرسلة
 ،فاملصلحة  املرسلة أخصُّ من م طل ق املصلحة؛ ألّن م طلق املصلحِة قد ت لغى ،وعلى هذا

وقد تكون مسكوت ا عنها وال شاهد  هلا باالعتبار اخلاّص  ،وقد ي نصُّ على اعتبارها أصل  معنّي 
المرسلة مصلحٌة بقيد فإّن املصلحة  املرسلة أخصُّ من م طلق املصلحة؛ ألّن  ،والعاّم. وعليه

 .(2)مع اعتبار الشرع لها اعتبارا عاما ،الس كوت عنها تعيينا

 ،(3)أ طلقه وأ ْهم له" يف اللُّغة مأخوذة  من اإلرسال؛ ي قال: أ ر س ل الشَّيء  أي المرس ل ةو"
 أي: م طل ق . ،ومنه قوهلم: ف رس  م رس ل  

 وم تعّلق  اإلرسال يف "املصاحل املرسلة" هو اعتبار  الّشارِع وإلغاؤه للمصاحل.
: خيل ص لنا أنَّ -و"املرسلة" وإذا تبنيَّ معن كلٍّ ِمن ط ر يف املرّكب الوصفّي: "املصلحة"

رسلة": هي املصاِلح  
 
 .الم طلقة عن شهادة الش رع لها باالعتبار أو اإللغاء"املصاحل امل

 :اصطالًحاالمصالح المرسلة: مفهومها  -
ن اجملتهد يستقرئ الشرع يف موارده ومصادرده، ويف ُمصل مفهوم االستصالح، أ

ة يف َفس املعن، حبيث م يف أجناس مشَّتكنتظ  املصاحل ت   ا منكثري    ى أنَّ ر  ، في   تصاريف أحكامه
للقطع  ة  املصلحية املفيد   ات  ليَّ هذه الك   كة اجملتِهدل  يف م   ز  تكِ فَّت   ،صلحيَّة  عامَّة  م   اتكليَّ   ل  شكه ت  

 للمجتهد بعض   ت  ض  ر  ع   فإن   رع.أفراد املصاحل املبثوثة يف الشَّ الل وهذا من خِ ريبة منه، أو الق  
 قيسها عليها، فإنَّ على حكمها، حبيث ي   ارع منصوص  ظائر يف الشَّ َ   هلا د  املسائل اليت ال ُي ِ 

ة ناس املصلحيَّ الح من هذه املسألة يف بعض األج  ل من الصَّ تحصَّ ر يف اَتظام ما ي  نظ  اجملتهد ي  
تلك ن م  ضِ  ج  ندِر ت   اجلزئية   املصلحة   د  ج  و   ، فإن  عر  راء الشَّ قت له يف استِ ل  صَّ ات اليت حت  والكليَّ 

 املصلحية. ي ليق  بتحصيل تلك الكليةاحلكم الذي ى هلا ط  الكليات، أع  

                                                 

 .3/12الشاطيب، االعتصام  (1)
 .394القرايف، شرح تنقيح الفصول  (2)
 .11/344، الزبيدي، تاج العروس، 11/285ابن منظور، لسان العر   (3)
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 ع كله ف  ين وحفظه، ود  محاية الده إىل  د  رع أَه قاصِ ا من استقراء الشَّ نا علمن: أَّ مثال ذلك
ديق رضي اهلل عنه، د أيب بكر الصه ه  لع   واقع كثرية  اء يف م  رَّ بالق   القتل   ع  ق  و   ا أن  مَّ فل  ، (1)هف  تخوَّ ما ي  

 لو ا له، إذظ  ف  عه حِ ب املصحف ومج   ت  يف ك   أنَّ رضي اهلل عنهما: وبعده أبو بكر  ر  م  رأى ع  
ع القرآن مج   أنَّ  ر  منه. وظاهِ  ر  ط  ا لذها  ش  ريق  طظة الكتا  لكان ذلك تف  يف ح   قتل  لا استمرَّ 

ا  مَّ ده صلى اهلل عليه وسلم، لكن ل  ه  يف ع   له َظري   ق  سبِ مل ي   ،موا عليهاز  به على اهليئة اليت ع  ت  وك  
  ة  ا شرعيَّ  أحكام  ن  إليه الشرع وب    د  ص  ق   طعيّ ق   صلحيّ م   يٍّ له كفيال بتحصيل ك    كان هذا اجلمع  

 وهذا هو االستصالح. ا.ب  به واجِ ت  كان مجع القرآن وك   :-كثرية عليه
استخلصت منها م رتك زات  ،العلم للمصاحل املرسلةالنظر يف خمتلف تعريفات أهل بعد  

 يقوم على أساسها مفهومها:
إذ لو كان هنالك  ،أصل م عنّي شاِهد  هلا االعتبار : خ لّو املصلحة منالمرتكز األو ل

 شاهد خاص باالعتبار فاألصل  الذي ي عوَّل عليه يف االحتجاج هو القياس.
واَِدراج ها يف ِسل ك الع مومات  ،على و ف ِق قاَون الّشرع: ج ر يان  املصلحة المرتكز الث اني

 املعنويّة الثابتة باستقراء جزئيات الشريعة.
ناسبات املعقولةالمرتكز  الث الث

 
اليت إن  ع رضت  ،: كون  املصلحة ممّا تصط ِبغ  بل ون امل

 وأ ذعنت هلا. ،وإن  ب ِسط ت إىل األلبا  أقّرهتا ،على الع قول قبلتها
واملراد  بالكليَّة أّن شاِهد   ،: حلظ  و ص ِف الكليَّة يف املصلحة املرس ل ةرتكز الر ابعالم

 .قانون الش رعأو  على عبارة ابن العريّب الرائقة: هو  ،االعتبار هلذه املصلحة هو املصلحة  الك لّية
عاشور: وهو أّن : وهذا املرتكز وارِد  يف كالم ابن العريّب واألبياري وابن المرتك ز  الخامس

املصاحل اليت يعتمد ها مالك  يف فقهه هي املصلحة اليت تتعّلق بع موم اخللق؛ فليست مصلحة 
 خاّصة ببعضهم أو آحادهم

                                                 

 أعين: ي تنقَّص ه. (1)
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 الت عريف المختار: -
: أَتهي إىل ص و غ تعريف  -املرتكزات اليت يتأّسس  عليها مفهوم  املصلحة بسطوبعد 

 وأدىن إىل حقيقتها: ،يكون أقر   إىل ماهية املصلحة املرسلة
 ،الوصف  المناِسب  غير  المستند ألصل م عي ن في الش رع»فاملصلحة  املرسلة هي: 

 «.ش ِهد  له باالعتبار أصٌل شرعيٌّ ك لي  
 واأللفاظ  ذات الصِّلة بها: ،لمرادفة للمصالح المرسلةالمصطلحات ا -

وكثري  من الع لماء وخاّصة  ،" هو الّلقب املشهور هلذا الّدليلالمصالح المرسلةلقب  "
 .املتأّخرين منهم ال يكادون ي طِلقون على هذا الّدليل إالّ لقب "املصاحل املرسلة"

تلفة ي عرّبون ِّبا عن هذا األصل؛ وسأورد يف هذا املوضع ما وقفت   وللع لماء ألقا   خم 
 عليه من ألقا  وألفاظ ت راِدف  هذا األصل االجتهادّي:

 ،"القياس  المرسل"و ،"االستدالل"و ،"االستدالل المرسل"و ،"االستصالح"
 ."قياس المصلحةو"  "القياس المصلحي  "و

" المرسلاالستدالل " و"االستصالح" وبني "المصالح المرسلةبني " وه ناك فرق
أّما االستصالح   ،وغريها من األلقا  اليت سبق بياّنا؛ فاملصاحل املرسلة هي ذات  املصاحل

 وبِناؤه على م قتضاها. ،واالستدالل  املرس ل  والِقياس  املرسل فهو ر بط  احلكم ِّبا
 مذاهب العلماء في المصالح المرسلة: -

ا: ،شىت ب  ذاهِ كان للع لماء يف حجّية املصاحل املرسلة م    وهذا بياّن 
 : املصاحل املرسلة ليس حبجة م طلقا.المذهب األو ل

وهو م ذه ب  القاضي أيب بكر  ع زاه بعض  الّشافعية كالّزركشي والّتاج السبكي لألكثرين.
فذهب القاضي وط وائف  من م تكلهمي األصحا  إىل ر ده »قال اجلويين:  ،الباقالين املالكي

 .(2)وحكاه ابن  ب  ر هان عن الّشافعيّ  ،(1)«عن فيما ي ست ِند  إىل أصلوح ص ر امل ،االستدالل
                                                 

 .1128اجلويين، الربهان فقرة  (1)
 .8/84الزركشي، البحر احمليط  (2)
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 املصاحل املرسلة حّجة م طلق ا.المذهب الثاني: 
 هذا يف احلرمني إمام   املالكّية بعض   وت ِبع   .عن ماِلك   -كاجلويين- حكاه بعض  الّشافعية 

 .(2)عن الّشافعيوحكاه بعض  الّشافعية قوال  قدمي ا  .(1)إلماِمهم الع ز و
وإالّ  ،إن  كاَت املصلحة م الئمة  ألصل كلّي من أصول الّشرع ق ِبل ت  المذهب الث الث: 

 .(3)فال
وت ِبع ه ابن  ب  ر هان يف "الو جيز" فع زاه  .(4) َ س ب ه اجل ويينُّ إىل الّشافعّي وم عظم احلنفّية

 .(5)«إَّه احلقُّ املختار»وقال:  ،للّشافعيّ 
كما قّرره   ،فمذهب ه ومذهب الّشافعي سواء ،مذهب ماِلك  على الّتحقيق وهذا هو

 وبعده الّشاطيّب. ،األبياريّ 
 ،ض روري ًة قطعي ة كل ي ةً : ختصيص  االعتبار مبا إذا كاَت تلك املصلحة   المذهب الر ابع

 .(6)فإن  فات أحد  هذه الّثالثة مل   ت عترب
 ،الّضروريات اخلمس اليت ُي  ز م  حبصول املنفعة منها واملراد  ب : "الضرورية" ما يكون من

 ،و"الك ليَّة " ما كاَت الفائدة  فيها تع ّم مجيع  املسلمني؛ احَّتاز ا من املصلحة اجلزئية لبعض الّناس
 كتغريق واحد من أصحا  الّسفينة لنجاة الباقني.  ،أو يف حالة خم  صوص ة  

 «.والّظنُّ الق ريب  من القطع كالق ط ع»قال الغزايّل:  ،واحَّتز ب "القطعيَّة" من الظّنّية
 وغريمها. ،والبيضاويّ  ،وهذا املذه ب  اختيار  الغزايّل يف "املستصفى"

 ومّثل  الغزايلُّ لذلك مبسألة الّتَّّتس. 

                                                 

 .401حلولو، التوضيح شرح التنقيح  (1)
 .401، حلولو، التوضيح شرح التنقيح 8/84الزركشي، البحر احمليط  (2)
 .8/85الزركشي، البحر احمليط  (3)
 .8/85، الزركشي، البحر احمليط 1131، 1130اجلويين، الربهان فقرة  (4)
 .8/85الزركشي، البحر احمليط  (5)
 .1/421الغزايل، املستصفى  (6)
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ال إن   ،: ق بول  املصلحة املرسلة إن  كاَت يف ر تبة الضَّرورة أو احلاجةالمذهب الخامس
 و ق  ع ت يف ر تبة التَّحسني والتَّزيني.

فاملصلحة  املرسلة مقبولة  عنده  ،وهذا ما ذهب إليه الغزايّل قبل  يف كتا  "ِشفاء الغليل"
؛ ألّن تأليفه  ما مل ت نحِدر إىل ر تبة الّتحسني والتَّزيني؛ غري  أنَّ املذهب املعتمد عنده هو ما س ب ق 

 والعمدة يف مثل هذا على املتأخر. ،ا  "ِشفاء الغليل"لل "مستصفى" كان بعد كت
 مذهب الغز الي  والت عقيب عليه: -

 وقد اعت  ر ض  املالكيَّة  وغري هم مذهب  الغزايّل من اجِلهات اآلتية:
تل ف ا فيها؛ ألنَّ اعتبار  أو ال رِج  املسألة  عن أن  تكون خم  : إنَّ الشُّروط اليت و ض عها الغزايلُّ خت 

الف عندها. ،املصلحة ِّبذه الق يود من املقطوع به يف الشَّريعة األخذ  ِّبا  وال خم 
صهل ه: أنَّ هذه الشروط اليت و ض ع ها ممَّا ثانًيا ض بعض  املالكيَّة على الغزايّل مبا ُم  : وقد اعَّت 

فإنَّ مآل مذهب الغزايّل  ،ال و قوع  هلا يف اخلارج؛ فهي شروط ال ت تصوَّر إالَّ يف الذههن. وعليه
 هو عدم القول باملصاحل املرسلة رأس ا.

 الت حقيق فيما عزاه الجوينيُّ لإلمام مالك: -
رأيت  أنَّ اجلويينَّ ع ز ا  ،ِمن  تتبُّع َ صوص إمام احلرمني يف "الربهان" ويف كتا  "الغياثّي"

ذ من كالمه ق دوة  يف  -رمحه اهلل-عده ملالك أ مور ا ي  ن بغي التَّحقيق  فيها؛ فكثري  ممَّن جاء ب اختَّ
َسبة مذاهب ملالك ال يقول ِّبا على الّصورة واهليئة اليت متَّ فيها العزو واإلضافة. فقد َسب 

 اجلويين لإلمام مالك أمرين:
ومن غري أن  تكون  ،ط  ي رِجع  إليه: اسَّت سال  ماِلك  يف االستصالح من غري ضابِ األو ل

 .(1)اليت قام ت  الشَّريعة  بالشَّهادة هلا من جنس املصاحل
خذ باملصاحل املرسلة: يما عزاه ملالك من اسَّتسال يف األف أدلة اجلويين من وكان :الث اني

 .(2)ة الستصالح ثلثيهاثلث األمّ  ويزه قتل  عن مالك من جت    ل  قِ ما َ  

                                                 

 ،1153، فقرة 1499اجلويين، الربهان فقرة  (1)
 .1181املصدر السابق فقرة  (2)
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 وسأَاقش ما جاء به إمام احلرمني يف اختصار:
 اسَّت سال  ماِلك  يف االستصالح من غري ضابط يرجع إليه:: األمر  األو ل

فمالك ال يتعلَّق مب طلق  ،هذا النَّقل  من اجلويينه القى من أئمَّة املالكيَّة الرَّدَّ واإلَكار
وال ُي  ري وراء املصاحل اليت ي ثبتها العقل  احملض؛ بل إنَّ مذهبه الذي هو معلوم عند  ،املصلحة

أصحابه أنَّ املصاحل املعتربة عنده هي ما كاَت على َ س ق  املصاحل اليت اعتربها الشَّرع  يف 
 أحكامه وتصرُّفاته.

 : التحقيق فيما َسب ملالك من القتل استصالحا:األمر الث اني 
وج عل ي شنهع  ،َقله أبو املعايل عن مالك إجازت ه قتل  ث لث األمَّة الستصالح ثلثيها ممَّا

: ،على ماِلك    وأنَّ الذي أدَّاه إىل هذا الِقيل هو اسَّتسال ه يف االستصالح من دون ضاِبط 
التزم مثل هذا يف جتويزه ألهل اإلياالت القتل  يف التُّهم  ومالك »...قال اجلويينُّ: 

 .(1)«الستبقاء ثلثيها ،ن  ق ل  عنه الثقات  أنه قال: أنا أقتل ث  ل ث  األم ةيمة؛ حىتَّ العظ
وي نفون أن يكون  ،والسَّواد  األعظم  من املالكيَّة ي تفصَّو ن من َسبة هذا القول عن مالك

: م نِكر ا ما َسبه أبو املعايل ملاِلك   يف "التحرير". قال ابن شاس بله أن يكون ثابت ا ،منقوال  عنه
 .(2)«ال ِمن  َ  ق ل الناقلني ،أقوال ه ت ؤخ ذ  من كتبه وكتب أصحابه»

 مدى تفرُّد المالكي ة بأصل المصالح المرسلة:
 ،األ خ رى املذاهب أهل وبعضِ  احلفيد رشد وابن العريبّ  كابنِ  املاِلكيَّة ِمن   واِحد   غري   صرَّح  

 .الشَّرعية األدلَّة أصول من أص ال   املرسلة املصلحة جبعل ت فرَّد   مالك مذهب بأنّ 
 ممّا ليس ،األحكام أصول من أصال   املرسلة املصلحة كون   بأنّ  قّرروا احملقهقني بعض أنّ  غري  

 ِّبذا اعتناء   يد  مز  املالكيَّة ملذهب أنَّ  إالَّ  ِّبا؛ القول على املذاهب سائر   بل ،مالك   مذه ب   به تفرَّد
 أجسر   املاِلكيَّة   كاَت كما ،اجتهادهم ومسائل تفريعاهتم يف إليه االستناد بكثرة وذلك ،األصل

 ِمن   ع دَّه م ن   ع دَّه حىّت  ،له واالحتجاج ،وبياَه ،به والب  و حِ  ،األصل هذا عن   اإلفصاح على املذاهب

                                                 

 .1154اجلويين، الربهان فقرة  (1)
 .8/84الزركشي، البحر احمليط  (2)
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 العيد دقيق ابن قرره ما وهذا املذاهب. من ري هغ فيها وخال ف   ،ِّبا تّيز اليت مالك أصول م فر دات
 احلنبلي. والطويف واملّقري والقرايف

ا ملالك أنّ  فيه ش كَّ  ال الذي» :العيد دقيق ابن قال  هذا يف الف قهاء من غريه على ت رجيح 
 يف ترجيح   هلذي ن ولكن   اجل ملة؛ يف اعتباره عن غري مها خي  ل و ي كاد   وال حنبل. بن   أمحد   وي ليه ،النَّوع

 .(1)«غريمها على االستعمال
 روط العمل بالمصالح المرسلة:ش   -

مبطلق  واألخذ  به ليس أخذ ا ،االستدالل  املرسل أصل  من أصول األّدلة االجتهاديَّة
 ،اآلخذون به. ومجلة  الشُّروط اليت وضعها حتكمه وشروط ا ،بل إنَّ له ضوابط  تضبط ه ،املصلحة

 :يأيتتتلخَّص  فيما 
 الش رط األو ل: المالءم ة  لمقاصد الشارع:

فالشَّرط  األوَّل الذي ُيب اعتبار ه يف القول باملصاحل املرسلة: أن  تكون هذه املصاِلح  ممَّا 
وإن  مل يك ن هلا من األصول اخلاصَّة  ،باالعتبار بأصوله الكلهيَّة وع موماتِه املعنويةش ِهد  هلا الشَّرع  

 ما ي قوم باعتبارها والشهادة هلا.
وال تعويل  ،فاملصلحة  اليت ت عاِرض  النُّصوص الشَّرعية ال اعتبار هلا ،وبناء  على هذا الشَّرط

 .عليها
 ال ي كت فى فيها بمجر د عدم معارضتهاأنَّ املصلحة املرسلة  كذلك:  وم فاد  هذا الشَّرط

ألدلة الشرع وأصوله وم قاصده؛ بل ُيب أن تكون م نخ رِط ة  يف ِسل ك املصاحل اليت اعتربها 
كامه  .الشَّارع يف أح 

 الش رط الث اني: مجال  المصالح المرسلة في األحكام المعل لة ال الت عبدي ة منها:
 ،مه ما ي شت  ر ط  يف املصاِلح املرسلة: أن  تكون فيما ي دخ ل فيه التَّعليل  على التَّفصيلِمن  أه

ال  ذلك هو العادات  واملعامالت للتَّعليل  -يف اجلملة-ال العبادات  اليت ال م دخل  فيها  ،وجم 
موضوع  املصاحل »طيبُّ: قال الشَّا باملناسبات املصلحيَّة التفصيليَّة الظاهرة املتقبَّلة لدى الع قول.

                                                 

 .8/84الزركشي: البحر احمليط  (1)
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والتَّعبُّدات  من ح قيقتها أن  ال ي عق ل م عناها على  ،املرسلة ما ع ِقل  معناه على التَّفصيل
 وِّبذا يندفع اعتماد بعض أهل االبتداع ِّبذا األصل يف ب د عهم! .(1)«التَّفصيل

 الش رط الث الث: تعلُّق المصالح المرسلة ببعض ر ت ب المصالح:
تجُّ ِّبا إن  و ق  ع ت يف مرتبة الضَّروريَّات  املتَّفق  عليه يف املذهب املالكيه أنَّ املصاحل املرسلة ُي 

فقد اختل ف  ،أمَّا إن  َ زلت يف الرُّتبة إىل التَّحسينيَّات أو ما ي سمَّى بالتَّتمَّات ،أو احلاجيَّات
 :املالكيَّة  يف ذلك

أنَّ املصاحل املرسلة معتربة  يف أيه مرتبة  (2)األصول" فالذي ذهب إليه القرايف يف "َفائس
َيا ،من مراتب املصاحل و ق  ع ت   ا أ ،حىتَّ ولو كاَت املرتبة  الدُّ عين مرتبة التَّحسني والتَّزِيني؛ إذ  إّنَّ

 م ستندة  إىل قاعدة الشَّرع وأصولِه الك ليَّة الشَّاهدة هلا باالعتبار.
فاشت  ر طوا يف املصاحل املرسلة أن  ال تكون  ،(4)وابن  عاشور (3)وخالف يف ذلك الشاِطيبُّ 

 فال يصح التعويل عليها. ،فإن  َ  ز لت إىل مرتبة التَّحسينيّات ،َازلة عن مرتبة احلاجي
ل ففي األوَّ  ،"املستصفى"و "شفاء الغليل"ه يف كتابيه زايل أَه اختلف قول  م عن الغ  وتقدَّ 

 وقصرها يف املستصفى على مرتبة الضروريات. ،نياملرتبتني األولييف  جعل املصلحة املرسلة  
 :الش رط الر ابع: ي شت  ر ط  في المصلحة المرسلة أن تكون عام ة ال خاص ة

ش ر ط بعض  أئمَّة املذهب املالكّي أن تكون املصلحة املرسلة عامَّة حبيث ينسِحب  َفع ها 
 وعز وا هذا الشَّرط ملقتضى املذهب املالكّي. ،فرادوال تكون خاّصة باأل ،على عامَّة النَّاس

 .ابن  العريبّ و وممَّن َصَّ على اشَّتاط هذا الشَّرط الشَّيخ  ابن  عاشور 
 :النظر في أصل المصالح المرسلة مهمة المجتهدين -

فإنَّ م ِهمَّة النَّظر يف املصاحل املرسلة  ،وبِناء  على الّشروط احملرَّرة يف األخذ باملصاحل املرسلة
البصرِي بتصاريفها؛ فم ن  مل   ي ك ن  ،العامِل مبقاِصدها ،هي م همَّة  اجملتهد الراسخ يف علم الشَّريعة

                                                 

 .3/57الشاطيب، االعتصام  (1)
 .4272 -9/4270القرايف، َفائس األصول  (2)
 .3/56الشاطيب، االعتصام  (3)
 .2/221املصدر السابق  (4)
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وحقيق  به أن   ،فال حّق له يف الّنظر يف املصاحل املرسلة ،من أهل االستقراء هلذه الشَّريعة الغرّاء
 .حُّم فيما ال و صلة  له بهي نكفَّ عن التَّق

 وتتلخَّص و جوه  اشَّتاط االجتهاد فيما كان هذا سبيله  فيما يلي:
العلم  بس كوت الّشارع عن املصلحة هل هي م لغاة  أو م س كوت  عنها أو م عتربة  أو ال:

حيطني بأدلّة الّشريعة
 
داركها واملطَّلعني على م   ،بأصل خاّص؟ ال يكون إالَّ ألهل االجتهاد امل

 وم وارِدها.
ت قدَّم أنَّ من شرط اعتبار املصلحة املرسلة أن يقوم أصل  كلّي يف الّشرع بالشَّهادة  ثانًيا:

 ،هلا باالعتبار؛ وحتصيل  األصول الكليَّة يف الشَّريعة ال تتأتَّى إالَّ ألهل االستقراء من اجملتهدين
 ،فما أبعد ه عن هذا املنصب ،فاهتا وتصاريفهاجاهال بتصرُّ  ،أمَّا من كان غريبا عن علوم الشَّريعة

 وما أَآه عن التَّكلم يف هذا اللَّون الدَّقيق من االجتهاد!!
مسلك  املصاحل املرسلة هو من أدقه املسالك االجتهاديّة وأوعرِها؛ لذا تباينت آراء  ثالثا:

العلماء فيها تباينا تقّدم اإلملاع  إىل ط رف منه؛ فاالسَّتسال يف هذا األصل من غري بصرية وال 
 .اوقد خيرج بصاحبه من االستنباط من الشَّرع إىل الّتشريع رأس ،تثّبت ي فضي إىل جتاوز احلدّ 

 المرسلة: المصالح بحج ي ة الن اهضة األدل ة -
 من أصال األصل   هذا كان فلذلك الشَّرع؛ أدلَّة من ح جيَّته ي ستِمدُّ  االستصالح أصل  

املصاحل املرسلة وهي من أصول الشريعة املبيّن عليها؛ إذ  هي »قال الشَّاطيب:  ،الشَّريعة أصول
 . (1)«راجعة إىل أدلَّة الشَّرع

 :يأيت فيما تتمثَّل املرسلة املصاحل حبجية الناهضة األدلة ومج  ل ة  
 :همماع  ل الصحابة وإجْ م  الد ليل األو ل: ع  

ليعجب من التَّوسع يف األخذ  ،إنَّ املتصفهح لسياسات الصحابة وخباصَّة اخللفاء الراشدين
م »...قال الق رايف: . مع احملافظة على قصد الشَّارع يف األحكام ،باملصاحل واالستناد إليها  أّنَّ

صى ،حدَّدوا أمورا باملصاحل املرسلة وأمجعوا عليها مل يك ن يف  ،منها:...وأمور  كثرية ال ت عدُّ وال حت 

                                                 

 .3/74الشاطيب، املوافقات  (1)
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ظري أم سواء تقدَّم هلا َ ،شيء  منها؛ بل اعتمد الصَّحابة فيها على املصاحل م طلقا زمن النَّيبه 
 ،أو احلاجات ،ال. وهذا ي فيد القطع  باعتبار املصاحل املرسلة م طلقا؛ كاَت يف مواطن الضَّرورات

 .(1)«أو التَّتّمات
 أصل  االستدالل املرسل:  ومن القضايا اليت كان مرجع  احلجة فيها لدى الصَّحابة 

 جمع المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي اهلل عنهما: -1
فلم ي سِبق  ،م ستندين يف ذلك إىل املصاحل املرسلة ،فِفع ل  الصَّحابة هذا كان سياسة منهم

قال الشَّاطيّب:  ؛وال أمر  منه هلم بِفعله واإلقدام عليه لص نعهم الذي أقدموا عليه فعل  منه 
 مصلحة تناسب تصرُّفاتولكنَّهم رأوه  ،مبا صنعوا من ذلك ومل يرِد َّص عن الّنيّب »

وإىل منع الذَّريعة  ،واألمر حبفظها معلوم   ،راجع إلى حفظ الش ريعة؛ فإنَّ ذلك الش رع قطعا
وقد علم النَّهي عن االختالف يف ذلك مبا ال م زيد   ،الذي هو القرآن ،لالختالف يف أصلها

 .(2)«عليه
 تضمين الصُّن اع:-2

ه  املصلحة يف تضمينهم: أنَّ  قضى بعض  اخللفاء الراشدين  بتضمني الصناع؛ وو ج 
وهم ي غيبون عن األمتعة يف غالب  ،وهلم ِّبم حاجة ماسَّة ،النَّاس ال استغناء هلم عن الّصّناع

فلو مل ُي  ك م بتضمينهم مع احلاجة امللحَّة  ،واألغلب عليهم التَّفريط وترك احلفظ ،األحوال
 ن:ألدَّى ذلك إىل أحد أمري ،إليهم

إمَّا ترك االستصناع مجلة؛ وهذا ممَّا يشّق على اخللق ويوقعهم يف احلرج والع ن ت؛ والشَّرع  
 ودفع املشقَّة الواقعة أو املتوقَّعة ِّبم. ،ق صد  يف أحكامه إىل رفع احلرج عنهم

ن ويكو  ،فتضيع أموال الناس ،وإمَّا أن ي عملوا وال يضمنوا ذلك إن ادَّعوا اهلالك أو الضَّياع
ياَة  ،ذلك سبب ا إىل تطريق الّصناع على اخلياَة وعدم التَّحرُّز؛ ال سيَّما مع ف ساد الزَّمان وقلَّة الده

وتقدمي ا هلا على املصلحة  ،واألماَة؛ وعليه كاَت املصلحة أن  ي ضمَّنوا حفظ ا للمصلحة العامَّة
 اخلاصَّة.

                                                 

 .4272-9/4271القرايف، َفائس األصول  (1)
 .3/16الشاطيب، االعتصام  (2)
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اخلالفة شورى  وترك عمر  ،: تدوين  ديوان العطاء-على وجه االختصار-ومن ذلك 
 ،ومل يتقدم فيهما أمر وال َظري ،ووالية العهد من أيب بكر لعمر رضي اهلل عنهما ،بني ستة

 وهدم األوقاف اليت بإزاء مسجد رسول اهلل  ،واختاذ السهجن وغري ذلك مما فعله عمر 
 والتوسعة ِّبا يف املسجد عند ضيقه.

غري ذلك من النَّماذج االجتهادية اليت كان أساس االعتماد فيها على املصلحة  إىل
 املرسلة اليت ي شهد هلا باالعتبار األصول  الكلية  يف الشَّريعة.

 :الد ليل الثاني: أصل  القول بالعموم المعنوي  
معيَّنة؛ فيحصل إنَّ استقراء املناسبات املصلحّية ي فيد أنَّ الّشارع ي قصد إىل حتقيق مصاحل 

من خالل هذا االستقراء القطع  بأصول مصلحية كليَّة مأخوذة من جزئيَّات م تناثرة يف التَّشريع؛ 
 -الذي ارتكزت يف ملكته االجتهاديّة تلك األصول  املصلحية الكليَّة-فإذا ع رض على اجملتهد 

النازلة  ِقياس ا؛ فإَّه يعرض تلك وال وجود ألصل معني فريدَّ إليه  ،عليه دمَازلة  ال َّص فيها فيعت
وأن املنطق  ،فيجدها جارية على أصل من تلك األصول ،املسألة على الكلّيات القارَّة يف ملكته

ا من جنس املصاحل اليت ش ر عها الّشارع يف أحكامه فال يكاد  ،الّتشريعي اإلسالمّي يشهد هلا بأّنَّ
وكاَت   ،بتلك املصاحل اليت اَتظمها األصل  الكلي هذا اجملتهد أن يَّتّدد يف إحلاق هذه املصلحة

كّل املصاحل اليت هي منتظمة فيه شاهدة  باالعتبار هلذه املصلحة اليت سكت الّشرع عن 
 اعتبارها عينا بنصٍّ أو بأصل.

ما دام قد شهد هلا أصل  كلي   ،فال ضري  يف أن  مل يك ن هلذه املسألة دليل أو أصل معنيَّ 
تبار؛ وحكم هذا األصل الكلّي حكم  العموم اللفظّي يف داللته على األفراد؛ يف الشرع باالع

فإنَّ األصل الكلي هو مبثابة  ،فكما أن العموم اللفظيَّ حجة  يف الداللة على األفراد الّداخلة فيه
 . عموم معنوّي يدلُّ على األفراد املنضوية حتته

ه أصال شرعيًّا ال  ،احلرجفمثال لو فرضنا عدم وجود صيغة عامَّة على رفع  فإَّا َعلم كَو
ا بأدلَّة فوق احلصر والعّد؛ فاملتتّبع ألحكام الشَّارع احلكيم ُيد أَه راعى هذا  ،بدليل واحد وإّنَّ
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فيعّد أصل  ،فمثال الرُّخص كلُّها تِلج  من بابة رفع احلرج واملشقة ،املعن يف كثري من األحكام
 .(1)نوّي الذي يصري حجَّة يف داللته على أفرادهرفع احلرج من قبيل العموم املع

 :االعتراضات  الوارد ة  على أصل حجي ة المصالح المرسلة -
أقول  ب دءا: إنَّ غالب االعَّتاضات على أصل االستدالل املرسل كاَت مبنيَّة  على تصوُّر 

أّن املصاحل املرسلة ي رجع فيها إىل م طلق ما  حجية هذا األصلله؛ فظنَّ م ن اعَّتض على  خ ط أ  
كم به العقل  اإلَسايّن دون أن يكون للشَّرع يف هذا النَّ  واألمر   وع من األدلَّة ِصل ة  أو عالقة.ُي 

فقد تقدَّم يف غري موضع اشَّتاط  جريان املصاحل على و فق املصاحل املعتربة يف  ،على خالف ذلك
 حيث يقول بعد أن  أبان أنَّ كالم املعَِّتضني واقع  على غري موضِع َ زاع: الشَّرع؛ وهلل درُّ القرايفّ 

حت ى يكون ظنُّه ونظر ه ينفر  عن  ،ومالٌك إن ما يعتبر  الن ظر  ِمن  المتك يِّف بقواِعد الش رع»
بل هو دافٌع  ،وجوا   ساّد ال مدفع  له ،. فهذا فرق  عظيمويميل  لموافقتها ،م خالفتها

 . (2)«شنيع بالكلي ةللت  
 ومجلة  هذه االعَّتاضات تتلخَّص يف األمور اآلتية:

 ال دليل على حجية هذا األصل: االعتراض األو ل:
والقياس  ،واإلمجاع  ملحق ِّبما ،م لخَّص  هذا االعَّتاض أنَّ األدلَّة هي:  الكتا  والّسنة

ممَّا اتّفق عليه ممن ي عتّد به؛ وعلى هذا فأدلَّة الّشرع املتقّدمة ممّا ثبت الدليل الشرعي على ق بوهلا؛ 
فمن ادَّعى وجود  أصل آخر  أ لزم بالدَّليل الذي يشهد له باالعتبار؛ إذ عدم  الدَّليل هو الدليل 

 .على عدم احلجيَّته؛ إذ احلجية م فتِقر ة  إىل الدَّليل
 .وي ردُّ على هذا االعَّتاض مبا تقدَّم ب سط ه من األدلَّة الّناهضة حبجية االستدالل املرسل

                                                 

 .307-3/306الشاطيب، املوافقات  (1)
 .9/4278القرايف، َفائس األصول  (2)
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والش رع يأبى  ،القول بالمصالح المرسلة ي خرجنا عن الض بط راض الث اني:االعتِ 
 :ذلك

عدم  واعَّتض الباقاّليّن مبا ُمصهل ه: أنَّ األخذ مبطلق املصلحة واالسَّتسال فيها م وِقع  يف
 ،وموجب  الّتساع األمر املقتضي للتَّفلُّت؛ إذ املصاحل وو جوه ها منتشرة ال حصر  هلا ،الّضبط

ر ج األمر عن أن يكون من اجتهاد أهل الشَّرع ،فيصري األمر موكوال إىل َظر أربا  الع قول  ،وخي 
 ،ع أنَّ ذلك باطلوهذا ي فضي إىل تبديِد أحكام الشرع وترك الناِس آلرائهم؛ ومعلوم  على القط

ِضي ا إليه ،فب ط ل  ما كان م وِصال  له   .وسببا م ف 
وردُّ هذا االعَّتاض هنيه  ال ك لفة  يف دفعه؛ إذ  إنَّ االعَّتاض هذا الزم  ملن يتمسَّك مبطلق 

ِجعون إىل املصلحة اليت ي شهد هلا قاَون  الشَّرع؛ وقاَون  الشَّرع أو  ،املصلحة أمَّا املالكيَّة فري 
أصول  الشَّرع الكليَّة هي اليت تكفل الضَّبط وعدم التَّفلت عن رسوم الشَّرع وح دوده؛ فبذلك 

أن يصري احلكم  يف ي نتفي احملذور  الذي خشيه القاضي أبو بكر بن  الطَّيهب. أمَّا رجوع األمر إىل 
 أمثال هذه النَّوازل إىل عقول العقالء؛ فسيأيت رده يف االعَّتاض املوايل؛ إن  شاء اهلل.

االعتراض الث الث: القول بالمصالح المرسلة يفضي إلى أن يتكلم غير المجتهدين 
 :من أهل العقول في دين اهلل؛ وذلك من الباطل

رع يف التَّكلم يف دين اهلل؛ ي قح م غري  علماء الشَّ القول باالستدالل املرسل ي فضي إىل أن 
القول مبطلق املصلحة يوجب أن يكون ألربا  العقول الراِجحات َصيب  أوفر  يف القول  إذِ 

باملصاحل املرسلة. وهذا باطل؛ إذ  ال ي وك ل  النَّظر يف األحكام الشَّرعية لغري املتأههلني من أهل 
 االجتهاد.

تهاو  ال س ن د له؛ فالّناظر يف املصاحل املرسلة ممَّا يلزم يف حقهه أن يكون وهذا االعَّتاض م  
يطا بتصرُّفات الشَّارع يف التشريع لي علم هل هذه املصلحة من جنس ما اعتربه الشَّارع يف  ُم 

رتبة أحكامه أم ال؟ بل إنَّ املرتبة االجتهاديَّة املشَّتطة يف النَّظر يف املصاحل املرسلة أرفع  من امل
املشَّتطة يف غريه من االجتهاد؛ إذ  م ن كان قاصر  الباع يف التَّعرُّف على مقاصِد الشَّارع يف 
التَّشريع ال حقَّ له يف اإلقدام على النَّظر فيما سبيل ه االستدالل املرسل؛ إذ الوقوف على 
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ص ل  له استقراء موارد مقاصد الشَّرع وكليَّاته القطعيَّة والقريبة من القطع ال تكون إالَّ ملن ح  
 الّشريعة ومصادرها وتصّرفاهتا يف حتصيل الصَّالح ودرء الفساد.

األخذ  بالمصالح المرسلة كفيل بأن تختلف األحكام باختالف : االعتراض الرابع
 :الز مان والمكان

-ضَّبطوممَّا تفرَّع عن االعَّتاض الثَّاين من أنَّ القول باالستدالل املرسل ي فضي إىل عدم ال
: أنَّ املصاحل املرسلة كفيلة  بأن جتعل األحكام  ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة؛ وهذا خروج  

مقرّا  ،عن الضبط؛ قال اجلويين يف س وقه الحتجاج الباقالين على ب طالن التَّعلُّق باملصاحل املرسلة
اخللق؛ وهو يف احلقيقة مثَّ خيتلف ذلك باختالف الزَّمان واملكان وأصناف : »-له على ما قال

 .«خروج عما درج عليه األوَّلون
وغريِه؛ إذ   وهذا اإللزام الذي أ لزم به املالكيَّة قد التزمه بعض  أئمَّة املذهب كاألبياريّ 

ها وتفاوِت أثرها : ممَّا -اختالف  األحكام باختالف األزمنة واألمكنة الختالف املصلحة وتغريُّ
 .فهذه خصيصة هلذه الشَّريعة الزمة ،واخللوديكفل للشَّريعة الدَّوام 

 :الموج هةاألعمال  -
 أليب إسحاق   "صاماالعتِ "ة" من كتا  ل  مبحث "املصاحل املرس  يف  ة  صيَّ َ   دراسة   -

فهوم زين على م  ركه م   .(2)اهر بن عاشورريعة اإلسالمية" للطَّ وكتا  "مقاصد الشَّ  ،(1)اطيبالشَّ 
 ع.د  ها وبني البِ رق بينجوه الف  وو   ،روط اعتبارهوش   ،األصل

                                                 

؛ أو طبعة دار ابن اجلوزي اليت قام على حتقيقها: ُيب أن تعتمد الطبعة اليت حققها: مشهور بن حسن آل سلمان (1)
 الشقري، وابن محيد، والصيين.

)دار القلم(، أو الطبعة اليت قام على تصحيحها: ُممد الطاهر  تعتمد الطبعة اليت اعتنن ِّبا: ُممد احلبيب بلخوجة (2)
 امليساوي )دار النفائس، األردن(.
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 الدليل الثاني:
 االستحسان

 االستحسان: مفهومه في الل غة واالصطالح: -
 االستحسان لغة:

ِسن  الشيء  أ ي ي  ع دُّه : »جاء يف "اللهسان"استحسن املرء  الشَّيء : عّده ح سن ا؛  ت ح  وي س 
 .(1)«ح س ن ا

 .املرء حسن  الشَّيءفمحصهل  معن االستحسان اعتقاد  
 اصطالحا: مفهوم االستحسان

الستداللية الغامضة اليت وقع عليها خالف كثري بني أهل ااالستحسان من املسالك 
ومن مبطل له دافع أن يكون من حجج الشرع املعتد  ،فمن منتصر له وقائل به ،العلم املعتربين

ما جتد يف حتديد مفهومه بني أهل العلم اختالفات حبيث ال تقع على حقيقة  وكثرياِّبا. 
ستحسان املستخلص من  ا ملفهوم االياَ  م ب  قده . لذلك أ  ، إال بعد ع ناءيهاالستحسان املختلف ف

 األصوليني يف متناثر تناوهلم هلذا األصل.كالم 
األدلة العامة من أقيسة متعدية ومن عمومات  والذي خيلص من مفهوم االستحسان: أنَّ 

وأجري حكمه؛  القياس   ل  عمِ أ   ة  جدت العلَّ ثما و  يفح ،وإعماهلااألصل فيها طردها  ،لفظية
ه على هذا كم  ب ح  سح  أن ي   ب  ج  و   ،ال يف العموم اللفظيتناو  من األفراد م   د  ر  ما كان ف   وحيث  

د ر  يف ط   رض  ع  ي    يف بعض األحيان أن   ع  ق  لكن قد ي   موم والقياس. قتضى الع  هذا هو م   الفرد؛ إذ  
ه فع  ر   ج املعهودِ ر  ض احل  بع دوث  ح   والقضايا راء بعض العمومات على بعض احملاله األقيسة وإج  

يف املسألة.  يّ بو مصلحة احلكم األصلر  ة اليت ت   ت بعض املصاحل املعترب  يفو أو ت ،يف الشرع
ليل العارض يف للمسألة وبني الدَّ  ليل األصليه واَزون بني الدَّ ند القائلني باالستحسان ي   وعندها

أعملوه واستثنوا  ،ليل العارض على الدليل األصليح هذا الدَّ ترجَّ  فإن   ،صوص تلك املسألةخ  

                                                 

 .13/117ابن منظور، لسان العر   (1)
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 ليل األصلي )أعين القياس املتعدي والعمومليل العارض تلك املسألة من مقتضى الدَّ بالدَّ 
 اللفظي(.
ليل العارض الذي يكون به فون يف َوع الدَّ تلِ خي  العلماء القائلني باالستحسان  أنَّ  د  ون ِ 

نون ستحسِ ي   ة أدلة  هم. فللحنفيَّ يلد ع االستحساَات  ليل تتنوَّ وعلى أساس هذا الدَّ  ،حساناالستِ 
م ة  أدلَّ وللمالكية  ،ِّبا بني ا ة َلفي اتفاق  من هذه األدلَّ  ؛ ويف بعض  عليها يتأسَّس استحساّن 

حسنون بالقياس ستوي   ،ة استحساَاهتم(ة يستحسنون باالستصالح )وهو عامَّ املذهبني. فاملالكيَّ 
 القياس اخلفيه على  س  املؤسَّ  حسان  االستِ  استحساَاهتم:فأكثر  ،فيةنا احلاألثر. أمَّ  قويّ  اخلفي
 واالستحسان   ،رورةإىل الضَّ  ر  اظِ النَّ  االستحسان   :جون كذلك يف االستحساندرِ وي   ،األثر قويّ 
 النص الشرعي واإلمجاع.املؤسس على  واالستحسان   ،رفعلى الع   د  املعتمِ 

يف  ،إلعمال الدليل األصلي العامّ  رك  ل مفهوم االستحسان عند القائلني به: هو ت  حصّ فم  
 .من بعض األدلة املعتربة عند القائلني ِّبا ا عارضه يف بعض احملاله م  لِ  ،تهايقتضبعض م  

ه ج  ا للدليل من غري و  ني ليس ترك  ني واحلنفيه االستحسان عند املالكيه  ظهر جبالء أنَّ وعليه ي  
صوص ذلك  خ  منه يف كان أرجح    ر  للدليل يف بعض مقتضياته لدليل آخ   بل هو ترك   ،ةجَّ ح  

 أو تلك القضية. احملله 
واالستحسان  عندَا وعند احلنفية: هو العمل بأقوى الدليلني. وقد ب  يَّنا »العريب:  ابن   قال

 ذلك يف مسائل اخلالف؛ َكتت ه اجملزئة هاهنا:
فإنَّ ماِلك ا وأبا حنيفة ي  ر يان خت  صيص  الع موم بأّي  ،أنَّ العموم إذا استمرَّ والقياس إذا اطّرد

ّص باملصلحة... ،من ظاهر أو معن ،دليل كان وي  ر ى مالك  وأبو  وي ستحِسن  مالك  أن  خي 
قضحنيفة ختصيص  القياس  وال ير ى الشَّافعيُّ لعلَّة الشَّرع إذا ثبتت ختصيصا. ومل    ،العلَّة َو

ك م باملصلحة ه م  الشَّريعة  م ن  مل   ُي   .(1)«وال ر أ ى ختصيص العلَّة ،ي  ف 
ك م يف »ستحسان عندهم: مبينا مفهوم اال رخيُّ وقال الك   أن  ي عدل اإلَسان  عن أن  ُي 

 «.املسألة مبثل ما ح ك م به يف َ ظائرها إىل ِخالفه؛ لوجه أقوى ي قت ضي الع دول  عن األوَّل

                                                 

 .219، املشاط، اجلواهر الثمينة 3/63، الشاطيب، االعتصام 279-2/278ابن العريب، أحكام القرآن  (1)
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يف - على بعض أهل العلم ر  س  ع   ،ودقَّة إع مالهة ض  ارِ عتقوع االستحسان بني أدلة م  ولو  
دليل »فه بقوله: عرَّ  ن  فه م  حىت عرَّ  ،ياَا شافيان ب  اعن مفهوم االستحس اإلباَة   -بداءة األمر

من هذا التقريب ملفهوم االستحسان أَه  نيه  وب   «. ي نقِدح  في ِذْهن الم ْجتِهد ت  ْقص ر عنه عبارت ه
االستحسان من   أنَّ  :عليه لَّ بل غاية ما د   ،ومل يكشف عن ماهيته ،على حقيقته أتِ مل ي  

حبيث ال ت ساِعد   سرحىتَّ صار البيان  عنه بالقول من الو عورة والع   ،داللأغمض س بل االستِ 
ر يف جتلية املعاين الدَّ العبارة عنه فما ي عس ر  ،سبية اإلضافيةقيقة من األمور النه . وم علوم  أنَّ الع س 

أنَّ العلماء كشفوا ب  ع د  ذلك عن حقيقة  د  ر؛ لذلك ن ِ على بعضهم ي تيسَّر على البعض اآلخ  
 االستحسان مبا بيَّناه سابقا.

 الخالصة: التحقيق  في االستحسان: -
ا:  مفهوم االستحسان يرتكز على أمور؛ هذا ب ياّن 

قال ابن  : من حقيقة االستحسان أن  يتعارض دليالن ويؤخذ باألقوى.المرتكز األو ل
 . (1)«ومعن االستحسان عندَا: هو القول  بأقوى الدليلني»البصرّي املالكي:  منداد خويز

: يتأسَّس مفهوم  االستحسان على مبدأ االستثناء؛ ألنَّ فيه ترك ا للدَّليل المرتكز الث اني
 األصلّي يف بعض م قتضياته ملِا  عار ض ه من دليل أقوى.

ي يكون منه االستثناء إمَّا أن  يكون ع موما : طبيعة  الّدليل األصلّي الذالمرتكز الث الث
 .لفظّيا أو قياسا متعّديا أو قاعدة كّليَّة

ا هو اتهباع المرتكز الر ابع : العدول  عن الدَّليل األصلّي مل يك ن من إمالء التَّشههي؛ وإّنَّ
 للدَّليل القوّي.

على أساسه  خيتلف القائلون باالستحسان يف الدليل الذي يكون: المرتكز الخامس
عدوهلم عن الدليل  ترك مقتضى الدليل األصلي من قياس أو عموم؛ فاملالكية غالبا ما يكون

ا احلنفية فغالب استحساَاهتم جارية على ترك مقتضى أمَّ  .األصلي بأصل االستدالل املرسل
ين ن بغري هذستحسنو ي   واحلنفية كال من املالكية  على أنَّ  لي إىل قياس أخفى.القياس اجل

                                                 

ض على هذا التعريف: أنَّ م قتضاه إد خال  كله ترجيح لدليل عار ض ه  دليل وي عَّت . 2/60ابن فرحون، تبصرة احلكام  (1)
م  إرادهتم ذلك.  آخر يف مفهوم االستحسان؛ وحنن َعلم من استعماهلم لالستحسان ع د 
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يستحسنون واملالكية فنجد احلنفية يستحسنون بالكتا  والسنة والعرف والضرورة؛  ،األصلني
 .بالقياس اخلفي قوي األثر

 التعريف المختار: -
رتك زات؛ فإنَّ أقجتلَّت حقيقة  االستِ  وإذ  

 
ملفهوم هذا  اتريفر   التَّعحسان ببيان هذه امل

 األصل هو أن  ي قال:
؛ على طريق لدليل أقوى لد ليل العام  في بعض م قتضياتهلرك تاالستحسان  هو »
 «.االستثاء

 :مذاهب العلماء في األخذ بأصل االستحسان -
ا كث  ر  االختالف بني أهل العلم يف هذا األصل كان لزاما أن  ي عر ض  إىل حقيقة مَّ ل  

 اخلالف؛ هل هو خالف  حقيقّي أم هو ِخالف  يف االصطالح؟
 محل الن زاع: تحرير -

فمنهم من أ طلق و قوع  ،لقد اضطر    بعض  العلماء يف حكاية حقيقة اخِلالف يف املسألة
 ،ومنهم من عمَّم اَتفاء اخلالف وأَّه راجع إىل اخل ل ف يف الِعبارات واالصطالحات ،اخلالف

الخالف بيننا وبينهم نَّ َ  بَّه  ابن  السَّمعاين على أ» أمَّا املضامني فمتَّفق  عليها؛ قال الزركشي:
 .(1)«...وق ريب  منه قول  الق فَّال...لفظي

فاق  س ديد وال م ّتجه؛ فقد وقع االته والظَّاهر أنَّ التَّعميم واإلطالق يف هذا املقام ليس ب
 :. لذلك َقولعلى بعض معاين االستحسان دون بعض

ليل قتضى الدَّ ا إليه يف ترك م  رجوع  الذي يكون م   هج  والو   ليلع االستحسان حبسب الدَّ تنوَّ ي  
 األصلي:
 ترك  الد ليل من غير و ْجه ح ج ٍة: -

ممَّا  ،دون وجه حجَّة ،سواء  أكان َّصا أو قياسا ،اتَّفق العلماء قاطبة على أنَّ ترك  الدَّليل
 ،حنيفة ال ُيوز اإلقدام عليه؛ وم ن عزا مثل  هذا املذهب املتهافت إىل بعض أئمَّة اإلسالم كأيب

                                                 

 .3/72، ُممد اخلضر احلسني، رسائل اإلصالح 8/99الزركشي، البحر احمليط  (1)
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يز  اإلسناد يف »فقد ذ هل وو هم الو هم  الق بيح؛ قال األبيارّي:  وال َشّك أنَّ أحد ا من الع لماء ُي 
 .(1)«األحكام إىل مثل هذا!

 :استحسان النص  -
ضيه قت  هو ترك احلكم الذي ي  ه: هذا النوع من االستحسان يذكره احلنفية؛ ومضموَ  

 .من كتا  أو سنة مبقتضى َص خاصٍّ  والعمل   ،العامُّ  صُّ أو النَّ  القياس  
ا أمَّ  والقياس؛ صه ضى النَّ قت  هذا م  و  ،ما ليس عنده ال يبيع اإلَسان   األصل أن   : أنَّ مثاله
 .(2)«ال تبع ما ليس عندك»سلم حلكيم بن حزام رضي اهلل عنه: ى اهلل عليه و ه صلّ النص فقول  
أي : ولد احلمل الذي مل )بيع حبل احلبلة  بيع ما ليس عنده مثل   فألنَّ  ،ا القياسوأمَّ 
 علوم الوصف للبائع واملشَّتي.م   كال منهما غري    ألنَّ  ،(يولد بعد

ل ؤجّ ة م  مَّ ذه على موصوف يف ال د  ق  وهو ع  ) ،مل  بإباحة السَّ  من السنة ليل  الدَّ  د  ر  و   ولكن  
 ،من التمر املوصوف اصاع   ثالثني صاحب زرعيبيع  مثل أن   قبوض مبجلس العقد؛بثمن م  

فينتفع املزارع  ،مدفوعة حاال يف جملس العقد بعشرة آالف دينارسلم بعد شهر أو شهرين ت  
: نيب صلى اهلل عليه وسلم فقالص فيه الخَّ وقد ر   .(األجل دفع التمر للمشَّتي فإذا حلّ  ،دق  بالن َّ 
 .(3)«وممعلوم ووزن معلوم إىل أجل معل يف تر فليسلف يف كيل ف  ل  أس   ن  م  »

 بالنصه  ت  ب  ما ث    إذ   ،يدفعه نا من أهل العلم م  د  واجِ  وهذا النوع من االستحسان لست  
من  ،ف فيههذا النوع من االستحسان يف االستحسان املختل   ن إدراج  ك  له. لذلك مل ي   ن  عِ ذ  أ  

أَواع  ن  م  احلنفية ملا أدخلوا هذا النوع ضِ  أنَّ  ر  والظاهِ  متفق عليه. فهو استحسان   ،راجديد اإلد  س  
دوه منهج االستحسان االجتهادي الذي تقلَّ  وهو أنَّ  ،مون لغرض جليلر  كاَوا ي     ،االستحسان

ع ر  ارع ش  ند أن الشَّ  إذ   ،مأخوذ من منهج الشارع يف التشريع هو منهج   ،وساروا عليه يف فقههم
                                                 

 .412حلولو، التوضيح شرح التنقيح  (1)
، والنسائي يف كتا  البيوع، با  بيع 3505أخرجه أبو داود يف اإلجارة، با  يف الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم:  (2)

، 1277، والَّتمذي يف البيوع، با  ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 4630ما ليس عند البائع، رقم 
 .2271نده...، رقم وابن ماجه يف كتا  اإلجارات، با  النهي عن بيع ما ليس ع

، ومسلم يف كتا  املساقاة، با  السلم، 2086أخرجه البخاري يف كتا  السلم، با  السلم يف وزن معلوم، رقم  (3)
 . واللفظ له.3010رقم 
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 ع  ر  وكان ش   ،أو العمومات اللفظية ةر  اهِ األقيسة الظَّ بعض األحكام خمالفة يف ظاهرها لبعض 
من الشرع  م  لِ ا ع  مَّ فل   .دفع املفسدة وأة من رفع احلرج حاملصل ا فيه جاَب  تلك األحكام منظور  

من  كان االستحسان    ،رمخت    راعاة للمصلحة الشرعية أن  ه على منهج االستثناء م  ي  ر  ه ج  َفسِ 
وعليه فهذا  .والتشريع من دون اهلل وأَآها عن االبتداع ،للشرع االتباععاين من أبلغ م   داجملتهِ 

؛ بل هو أقوى أدلة االستحسان دليال على االستحسان االجتهادي عدُّ النوع من االستحسان ي  
 وأسدُّها.
 :استحسان سنده اإلجماع  -

العموم  هو ترك مقتضى القياس أوه: ضموَ  هذا النوع من االستحسان يذكره احلنفية؛ وم  
 يف مسألة جزئية ألجل اإلمجاع.

قاة من غري ي السُّ دِ   املاء من أي  ر  وجواز ش   ،ناعص  د االستِ ق  واز ع  على ج   : اإلمجاع  مثاله
ة البقاء فيه وال مقدار املاء املستعمل وال دَّ ام من غري حتديد م  ودخول احلمَّ  ،حتديد قيمته

 م جوازه.د  فاإلمجاع منعقد على جوازه مع أن القياس يقتضي ع   ،األجرة
دخوله يف  عدم   من حيث   ،قال يف استحسان اإلمجاعوما قيل يف استحسان النص ي  

ه دليال على حجيَّ   ومن حيث   ،حسان املختلف فيهتاالس ذلك  حسان االجتهادي.تة االسكَو
ابقة السّ  ا كاَت الفروع  مَّ ل  عليه. و  س  سه ه الذي أ  دِ ن  ست   على م   اع  هو إمج   ،مك  اإلمجاع على ح   أنَّ 
ا ممِ ة االستحسان فإن خطَّ  :-ةي  ن االستحسان جارِ ن  وكاَت على س   ،عليها ا وقع اإلمجاع  ممِّ 
 تفقا عليها.م   كونت نبغي أن  ي  

 :استحسان سنده الضرورة  -
رورة حتمل تكون هنالك ض   أن  ه: ضموَ  ره احلنفية؛ وم  ك  ذ  هذا النوع من االستحسان ي  

 .(1)واألخذ مبقتضى الضرورة واحلاجة ،ةاجملتهد على ترك مقتضى القياس والقاعدة العامَّ 
 ،ة من لون أو طعم أو ريحجاس  ب أثر النَّ ه  ذ  حها حىت ي  ز  هارة اآلبار بن   : احلكم بط  ومثاله

 وطهارة احلوض بصب املاء فيه حىت يذهب أثر النجاسة أيضا.

                                                 

 .301اعتبار املآالت، لعبد الرمحن السنوسي  (1)
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تطهري اآلَية ملا آلبار واحلياض لو قيس تطهريها على ا أنَّ  :االستحسان يف ذلك ه  ج  وو  
فكل ماء يصب يف البئر ر واحلوض كما يغسل اإلَاء والثو ؛ أمكن؛ ألَه ال ميكن غسل البئ

وكذا لو أريد َزحه فإن املاء الذي ينبع من القاع يالقي  ،أو احلوض يتنجس مبالقاة املاء النجس
البئر تطهر بالنزح منها حىت يذهب أثر النجاسة من  وألجل الضرورة قلنا إنَّ  نجس.النجاسة فيت

واألحواض تطهر باملكاثرة أي بإضافة املاء إليها حىت يذهب أثر  ،لون أو طعم أو رائحة
 النجاسة.
دول عن ه يف الع  الضرورة كاَت أساس   أنَّ  ،يف هذا النوع من االستحسان ظ  لح  ا ي  وممَّ 
ل معن شم  ي   الضرورة يف هذا النوع من االستحسان مفهوم   ؛ ومفهوم  األصلي للدليلاالقتضاء 

حسان تهذا النوع من االس . والظاهر أنَّ سيمة للحاجةرورة الق  وليس مبقتصر على الضَّ  ،ةاحلاج  
 رورة  الضّ إذ  ،ة  ح  الذي أساسه املصل   االستحسان   :أعين ،يه حِ يف االستحسان املصل   ل  داخِ 

كره ذ  ومل ي   ،عليه احلنفية من االستحسان َصَّ  . وهذا النوع  كيزتاهور   املصلحة وام  واحلاجة مها ق  
 ِّبا اللقب؛ إذ  كان االستحسان  املصل ِحيُّ عندهم شاِمال هلذا النوع من االسِتحسان. وناملالكيُّ 

 :استحسان سنده القياس الخفي   -
؛ وُيري كذلك يف كالم بعض املالكية هذا النوع من االستحسان يذكره احلنفية

ة؛ فيقدم القياس والثاين علته جليَّ  ،ملسألة قياسان: أحدمها خفي العلةأن يوجد يف ا ه:ومضموَ  
 إذا كان ضعيف األثر. األثر على القياس اجلليه  اخلفي إذا كان قويَّ 

القياس الظاهر  مع أنَّ  ،احلكم بطهارة سؤر سباع الطري احملرمة كاحلدأة والصقر مثاله:
 والنمر. ،واألسد ،مثل الذئب ،ضي ناسته كسؤر سباع البهائمقت  ي  

ىل القياس الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس خفي أو   أنَّ  ووجه االستحسان:
وسباع  ،ولعاِّبا نس ،سباع البهائم حكم بنجاسة سؤرها الختالطه بلعاِّبا وهو أنَّ  ،باالعتبار

ناقريها واملناقري ال رطوبة فيها فال تلوث املاء فهي كالدجاج السائب الذي الطري تشر  املاء مب
 رمبا أكل النجاسة مبنقاره فال ُيكم بنجاسة سؤرها وإن كان قد يقال بكراهة استعماله.

لالستحسان الذي يكون فيه الع دول عن قياس وإن  كان جلّيا إىل  بعض املالكيةم ثَّل  و 
 ،: باخِتالف املَّتاِهنني-ألّن املعدول إليه أو ىل باالعتبار ملعضهدات ،آخر وإن كان أخفى منه
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ا منه للمرهتن على فقال أشهب  القول  قول  املرهتن م طل قا؛ قياس   ،وقد اختلف أشهب  وأصبغ  
 املستعري واملودع؛ ألَّه أمني مثلهما.

ينه؛ ِقياس ا للم َّت  ب ه منهما مع مي  اهنني على املتبايعني يف أنَّ وقال أصبغ : القول  قول  األش 
 القول  قول  األشبه منهما.

: إّن القول قول  املرهتن»ة": قال أصبغ : تبيَّ وجاء يف "الع   و  ،وقد قال يل أشهب  وإن  مل ي س 
 «.!وهو إْغراق في العلما؛ إالّ درمها. وهو باطل  ليس شيئ  

ّن قول أصبغ  أحسن ؛ ألَّه إالَّ أ ،وإن  كان أجلى ،فقياس  أشه ب»قال ابن  عاشور:  
تاج  إىل تسليم الّرهن  ،معضود  بضعف األمارات وبأّن الرّاهن سلَّم للمرهتن الّرهن بسبب أَّه ُم 

وقول أشهب  ،فليس كاملودع؛ وهلذا قال ابن  رشد  يف "البيان": "قول  أصبغ استحسان   ،إليه
 «.إغراق  يف القياس؛ ي  ع ين طرد  القياس"

االستحسان من المتف ق عليه بين العلماء؛ إذ الكل  م ت فقون على أن  وهذا النوع من 
واألخذ  »قال الش اطبي:  األقيسة في حال تعار ضها وتدافعها ي ؤخ ذ باألقوى منها واألرجح.

 .(1)«بأقوى القياسين مت فق عليه
 :استحسان سنده المصلحة  -

بياري والشاطيب ا من املالكيني كاألكثري    بل إنَّ  ،وهذا النوع من االستحسان يذكره املالكية
. هذا النوع من االستحساَات صوص  هو خ  علون االستحسان يف املذهب املالكي ُي   ،وغريمها

موم لفظي يف مسألة على من قياس أو ع   الدليل العامُّ  يدلَّ  هذا االستحسان: أن   مضمونو 
أو  ،البالغةمورثا للمشقة أو  ،وقعا يف احلرجيف تلك املسألة م   الدليل العامه  راء  ويكون إج   ،حكم

 وطرده ليل العامرك إجراء الدَّ أ حينها إىل ت  لج  أو رافعا ملصلحة معتربة؛ في   راجحة جالبا ملفسدة
 .زايلتهاافاة املصلحة وم  وقع فيها جم  يف خصوص تلك املسألة اليت 

)وهو  لمشتركاألجير امثال ترك الدليل للمصلحة يف مذهب مالك: مسألة تضمني 
بل ي قدم خدمة لكل من ُيتاجه مقابل أجرة معينة كالصباغ  ،الذي ال يعمل لشخص بعينه

                                                 

 .3/67الشاطيب، االعتصام  (1)
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 ،صاحب السفينةوتضمني  ،صاحب الحمام الثيابوكمسألة تضمني  ،والغسال واخلياط(
 .(1)حمال الطعاموكذلك  ،السماسرة المشتركينوتضمني 

وعار ض  هذا الدَّليل  املصلحة   ،بالرباءة األصلّيةفإّن األجراء مؤتنون بالّدليل الّشرعّي ال 
العامَّة املنظور إليها؛ إذ  لو مل ي ضمَّنوا لكان ذلك تطريقا لألجري املشَّتك أو لصاحب احلمام أو 

وعدم الّتحّرز  ،: على التَّعّدي على أموال النّاس-السفينة أو حامل الطّعام أو الّسمسار املشَّتك
م مؤتنون؛  املسائلفيها؛ فاستثنيت هذه  من الّدليل الّشرعّي العاّم املقتضي عدم الّتضمني ألّنَّ

وتقدمي مصلحتهم  ،والنظر هلم ،رعي ا للمصلحة املرسلة العامَّة اليت تستوجب ِحياطة  أموال النَّاس
 على املصلحة اخلاصة للّصنّاع وم ن  إليهم.

قد و  ،املصلحةاالستحسان يرجع إىل ختصيص العلة أو ختصيص القياس ب من وهذا النوع
وأبو  (2)فأجاز ذلك مالك   :لف فيهااختلف فيه الع لماء؛ إذ مسألة  ختصيص العلَّة ممَّا اخت  

وم ن ع  الشَّافعّي ختصيص العّلة ،(3)حنيفة
 ،وعدَّ ذلك َ  ق ض ا للعلَّة وإبطاال هلا. وعلى هذا ،(4)

 وليس موضع  ِوفاق بينهم. ،فاالستحسان على هذا املفهوم ممَّا جرى فيه خالف أهل العلم
الِف هم بناء  على أَه »قال القفال واملاو ر ِدي:  ،وعلى تفسري االستحسان ِّبذا املعن حنن خن 

وز خت  صيص  الِعلَّة عندَا   .(5)«ال ُي 
دالل تفظي باالسموم اللَّ صيص الع  كذلك يدخل يف هذا النوع من االستحسان خت

ومنه فإنَّ هذا النَّوع من االستحسان ممَّا ج ر ى فيه اخِلالف   .وهو مما اختلف العلماء فيه ،املرسل
  بني أهل العلم.

 استحسان سنده العرف : -
 احلنفية.كل من املالكية و هذا النوع من االستحسان يذكره  و 
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مع أنَّ الّلغة تقتضي »ابن العريب والشاطيب لَّتك الدليل للعرف برده األميان للعرف؛  مثَّلو 
فهو ُينث بدخول كّل  ،يف ألفاظها غري  ما يقتضيه الع رف. كقوله: واهلل ال دخلت مع فالن بيتا

على  إالَّ أنَّ ع رف النَّاس ،واملسجد  يسمَّى بيتا فيحنث على ذلك ،موضع يسمى بيتا يف اللُّغة
  .(1)«فخر ج بالع رف عن مقتضى اللَّفظ فيحنث ،أن  ال ي طِلقوا هذا اللَّفظ عليه

اللغوي يَّتك له مقتضى املفهوم فمقتضى ما ذكره ابن العريب والشَّاطيب أنَّ العرف اللَّفظّي 
فيقدَّم العرف  القويلُّ على االقتضاء األصلّي للَّفظ يف اللُّغة؛ وهذا التَّقدمي هو  لكالم املكلفني.

 من و جوه االستحسان.
أمَّا ابن  عاشور فإَّه ملَّا أتى إىل التَّمثيل هلذا القسم فإَّه مثَّل مبا ي فيد أَّه ق ص د  بالعرف 

: استحسان )األخذ بالعرف(»ر: خالف  ما قصده ابن  العريّب والّشاطيّب؛ قال ابن عاشو 
ا وعدم  الشفعة في الثمار مع ضعف ضرر الشَّركة فيها؛ رعي ا لع رف النَّاس يف اجتنائها ب طَو

 .(2)«رغبتهم يف شراء ما يتجمَّع منها كلَّ يوم
وهذا الع رف  الذي يستند إليه يف جتويز الّشفعة يف الثهمار هو من ق بيل العرف التَّشريعّي؛ 

ال جمرَّد العرف؛ إذ  جريان  عرف  ،هذا العرف يف احلقيقة هي املصلحة  املنظور إليها ومستند  
ا يكون على و فق مصلحتهم اليت يتواطؤون عليها واخلروج  عن ذلك إىل  ،النَّاس يف الغالب إّنَّ

خالفه ممَّا يوقع النَّاس يف احلرج واملشقَّة؛ لذلك كان العرف  ممَّا ي عتم د  عليه يف االستثناء من 
ا من املنقوالت اليت ال ض رر  يف الشَّركة  الدَّليل العام الذي ي فيد بأن  ال ش فعة يف الّثمار؛ ألّنَّ

 فيها.
ن الدَّليل العاّم بالعرف الّتشريعّي هو املصلحة اليت فإنَّ حقيقة االستثناء م ،وعلى هذا

فإّن العرف ما  ،ي شهد هلا باالعتبار أصول  شرعّية؛ ومرجع هذه األصول إىل األدلّة املعتربة. ومنه
 هو إال كاشف  عن عموم احلاجة إىل تلك املصلحة ومدى قوَّهتا.

                                                 

، 2/193، ابن َاجي، شرح الرسالة 131، ابن العريب، احملصول يف أصول الفقه 3/68الشاطيب، االعتصام  (1)
 .222، املشاط، اجلواهر الثمينة 8/98زركشي، البحر احمليط ال

 .2/230ابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح  (2)
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ّدليل العام ممّا يشمل العرف  فاالستدالل املرسل الذي ي عتمد عليه يف االستثناء من ال
التَّشريعّي؛ لكون مرجع  االعتبار فيه إىل املصلحة املرسلة. وعليه؛ فإنَّ إفراد هذا القسم مما فيه 

؛ ألَّه داخل يف مجلة االستحسان الذي سند ه االستدالل املرسل  .َظر 
 ترك  الد ليل لليسير لرفع المشق ة وإيثار الت وسعة: -

اليت أور د ها ابن  العريّب يف تقسيمه لالستحسان عند املالكّية: ترك  الدَّليل يف ومن األقسام 
بعض م قتضياته لليسري من أجل رفع املشقَّة وإيثارا للتَّوسعة على اخللق؛ فمناط  االستثناء 

ا هو رفع  احلرج وإيثار التَّوسعة؛ إذ  طرد  الدَّليل ا ،والعدول مل يكن اليسري يف َفسه ملقتضي وإّنَّ
للمنع على ما كان يسريا ممَّا ي وقع النَّاس  يف احلرج واملشقَّة؛ ومها مرفوعان يف الّشرع؛ وعليه فإنَّ 

 سبب التَّوسعة ورفع احلرج هو اليسري .
ورفع  احلرج والتَّوسعة على النَّاس ممَّا يقوم ِّبما أصل  االستدالل املرسل. فآل أمر  هذا 

وإيراد  هذا القسم يف أقسام  ،مردُّ مستنده االستدالل  املرسلالقسم إىل االستحسان الذي 
االستحسان ال ب دَّ أن ال يكون على أساس أَّه قسيم لالستحسان املعتمد على االستدالل 

ا ينبغي أن يور د على أَّه َوع من أَواع هذا االستحسان. ،املرسل  وإّنَّ
 ومن أمثلة هذا النوع يف مذهب مالك:

وإجازة  البيع والّصرف إذا كان أحد مها تب عا  ،(1)إجازة  الّتفاضل اليسري يف املراط ل ة الكثرية
 .(3). وأجاز املالكّية بدل الدرهم الناقص بالوازن لن زارة ما بينهما(2)لآلخر

 الصة تحرير محل الخالف:خ   -
تمثَّل يف اخلالف ي   ا يف أصل االستحسان؛ وموطن  الف  فتحصل من هذا كلهه أنَّ ه ناك خِ 

 املصلحة.ختصيص الدَّليل العاّم من عموم لفظّي أو قياس ب

                                                 

 .3/71الشاطيب، االعتصام  (1)
 .71/ 3الشاطيب، االعتصام  (2)
 .224، املشاط، اجلواهر الثمينة 3/71الشاطيب، االعتصام  (3)
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 مذاهب العلماء في االستحسان المختلف فيه: -
بناء  على ما تقدَّم من حترير ُمّل الن زاع خنلص إىل ذكر مذاهب العلماء باقتضا  ليكون 

 ذلك أمّت يف تصّور املسألة وتبني حقيقة الن زاع فيها:
 .(3)وأَكره الشافعي ،(2)وأبو حنيفة ،(1)ال به مالكفقد ق

 ،؛ واأل خرى باملنع(4)حكاها عنه أبو اخلطَّا  ،أمَّا أمحد  فعنه روايتان األ وىل باجلواز
 .(5)حكاها عنه أبو يعلى

 األدلة الناهضة بحجية االستحسان: -
 ِّبا القائلون باالستحسان: ة اليت استدلَّ ألدلَّ امن 

 األول: اإلجماع: ليلالد   -1
وكان هلم يف تقريره  ،اععلى حجيَّة هذا األصل باإلمج   القائلون باالستحساناستدلَّ 

 طريقان:
 ،أمجعوا فيها وكان مستندهم يف ذلك االستحسان األوَّل: مسائل  أ ثر ت عن الصَّحابة 

 فكان ذلك دليال ضمنّيا على كون االستحسان من أصول األدلَّة.
قال ِّبا  ن  وكان مستند م   ،مسائل  كثرية  مل يقع فيها اإلمجاع على آحادهاالثَّاين: 

ا اع  د منهم عليه؛ فكان إمج  على م ن اعتم   االستحسان؛ فلم ي نكر أحد  من الصَّحابة 
 كوتّيا على تقرير هذا األصل.س  

 اإلجماع على مسائل  م در ك ها االستحسان: -

                                                 

 .2/137، الشاطيب، االعتصام 2/278القرآن  ابن العريب، أحكام (1)
 .405-404، الدبوسي، تقومي األدلة 4/4البخاري، كشف األسرار  (2)
 .96-8/95الزركشي، البحر احمليط  (3)
 .8/3822، املرداوي، التحبري شرح التحرير 4/87الكلوذاين، التمهيد  (4)
 .8/3822املرداوي، التحبري شرح التحرير  (5)
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ام من غري تقدير مدَّة اللَّبث وال تقدير املاء املستعمل. دخول احلمَّ  واز  ممَّا أمجعوا عليه ج  
م أجازوا ذلك  ،واألصل  يف هذا املنع   جلهالة املدَّة وجهالة قدر العوض الذي هو املاء؛ إالَّ أّنَّ

 .(1)استحساَا استنادا إىل قاعدة املعروف واملساُمة
 اإلجماع السُّكوتي  على م درك االستحسان: -

وهم أعلم  هذه  من أهمه ما اعتمده القائلون باالستحسان من أدلّة: أنَّ الصَّحابة 
عم ،األمَّة وأفهم ها لدين اهلل وأفقه ها فيه  ،قد ج ر و ا على أصل االستحسان يف مسائل  كثرية . َو

ا مضمون اجتهاداهتم وم دركهم فيها هو االستحسان  مل ي صرهحوا ِّبذا االصطالح؛ وإّنَّ
اِوز ه؛ والعربة  باملضامني واملعاين ال باأللفاظ والصهي غ.اال يد  عنه وال ُي   صطالحّي ال ُي 

 :املأثورة عن الصحابة  املسائلومن هذه 
ا عليه  ،املرأة يتزوجها رجالن وال يعلم اآلخر بتقدم َكاح غريه عليه إالَّ بعد البناء فأفاهت 

 .وَ ِسب  مثل ه أيضا لعلي  ،بذلك ع م ر  وم عاوية  واحلسن  
وهذا جار  على غري القياس؛ إذ األصل أنَّ العقد إذا ثبت صحيحا مل يصّح أيُّ عقد  

ا صارت زوجا للعاقد األوَّل فلم ي صادف العقد الثَّاين ُمال ؛  ،على املرأة اليت قد ع ِقد  عليها ألّنَّ
فرَّقوا بني  الدخول؛ إالَّ أنَّ الصَّحابة  والقياس  يقضي أن  ال فرق بني ما قبل الّدخول وما بعد

احلالتني؛ فاستثنوا حالة ما بعد الدُّخول من األصل فجعلوا املرأة املدخول ِّبا من ِقب ل الزَّوج 
الثَّاين م ِفيت ا هلا على العاقد األوَّل؛ والدَّليل الذي اقتضى هذا الع دول  هو النَّظر املصلحيُّ الذي 

ضررا بالغا باملرأة؛ فكان الزما أن  ي ستثن من األصل اعتبارا مبا َ ش أ حال  يقضي أنَّ يف الفسخ
 تطبيق االقتضاء األصلّي من فساد وضرر؛ وهذا عني  االستحسان.

: اتباع  منهج الش رع في الت شريع في البناء على و فق منهاج الثانيالد ليل 
 االستحسان:

اتباع  ،باالستحسان من أدلة يف تقرير هذا األصلمن أقوى ما اعتمد عليه القائلون 
قطع أن الشارع شرع أحكاما كان لباالستقراء املفيد ل رمنهج الشارع يف التشريع. إذ قد تقر 

وحبكم العمومات الواردة فيه.  ،األصل أن تنع حبكم القواعد الظاهرة املقررة يف الشرع َفسه
                                                 

 .144-2/143، االعتصام الشاطيب (1)
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للحرج الواقع حلظا  ؛تلك القواعد والعمومات لكن الشارع استثن تلك األحكام من اقتضاءات
منهج االستثناء يف  على . فلما جرى التشريع يف أحكامهبتطبيقها احلادثمن إجرائها والفساد 

 ،هكان ذلك إملاعا للمجتهدين بأن يسلكوا سبيل  :-؛ رعيا للمصاحل واستدفاعا للفسادالتشريع
تنبيه عليه يف تناولنا الستحسان النص الذي وهذا التقرير قد تقدم لنا ال .ويأخذوا يف طريقه

وقلنا: إن ذلك ال يتوجه إال على جعله دليال على  ،احلنفيون يف أَواعه االستحسان هأدخل
 االستحسان االجتهادي املعتمد على غري النصوص.

من كثرية.   ،واألمثلة الشرعية لألحكام الواردة استثناء من أصول كاَت تقضي مبنعها
 والعرية واملساقاة. والسلم واإلجارة مجلتها القرض

 ه االستثناء فيها(.ج  يان و  لب   األعمال املوجَّهة؛قود يف س هذه الع  در  ت  : تنبيه)
 االعتراضات الواردة على االحتجاج باالستحسان: -

ومن املعَّتضني  ،قد توَّجه ألصل االستحسان بعض  االعَّتاضات من املنكرين حلجيَّته
 على جعله أصال م ستقال ؛ من ذلك:

راض األو ل: االعتراض على هذه التسمية ما دام االستحسان راجعا إلى أدلة االعتِ 
 الشرع:

رِج   من االعَّتاضات اليت وّجهها املخالفون: أنَّ تفسريكم لالستحسان مبا فسرمت به خي 
 ولكم راجع إىل األدلَّة املعتربة عندكم.االستحسان عن أن يكون دليال م ستقال؛ فهو على ق

هذا اعَّتاض علينا يف »قال ابن خويز منداد جميبا عن هذا االعَّتاض بعد َقله له: 
  ،ولكله أهل صنعة أن يتواض عوا بينهم تسمية يصطلحون عليها وإن مل يعرفها العر    ،التَّسمية

سا  أمساء ال تعرفها العر ؛ إالَّ وتسمية أهل الفرائض والنَّحو والفقه واحل ،كأمساء األصوات
وقد كشفنا  ،أنَّ تلك األمساء وضعوها ليتعارفوا فيما بينهم أشياء؛ فال معن ملنعنا من التسمية

 «. عن معناها
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 االعتراض الث اني: الن هي عن ات باع الهوى والقول بال علم:
 ذأن األخ ،االستحسانمن أهم االعَّتاضات اليت تتكرر يف كتب من اَتحل دفع أصل 

إذ جاء الشرع بتحرمي اتباع  ؛به أخذ مبا يعطيه اهلوى وميليه التشهي؛ وذلك من املنهي عنه
. مث إن املستحسن يف َفسه كالقياس إىل استحسان ُيده؛ بله أن تَّتك األدلة املعتربة  اهلوى

وج ألن ىت حن  حبيث مل ُيعل لنا شرعا ح ،األخذ ِّبذا األصل فيه دعوى أن اهلل تركنا سدى
 َستحسن بعقولنا.
اض من هذا االعَّتِ  هدُّ ما ي   ،م يف بيان مفهوم االستحسان عند القائلني بهقدَّ وظاهر مما ت  

؛ بل كان ترك هما له يف اجتهادكه ا هلواه وُم  بع  تَّ يف استحساَه ليس م   ن  أساسه؛ إذ املستحسِ 
فقون تَّ م    أقوى من دليل األصل. والكلُّ عترب  حساَية لدليل م  ليل األصلي يف املسألة االستِ الدَّ 

 هاد.من االجتِ  نة باطل  يه ة وب   ة لغري ح جَّ ترك األدلَّ  على أنَّ 
 عالقة االستحسان بالمصلحة المرسلة: -

بل إنَّ املصاحل  ،عند املالكيَّة من ألصق األصول باملصاحل املرسلة املصلحي االستحسان  
كما تقدَّم جالؤه هو   املصلحي فاالستحسان ،املرسلة ت عدُّ ر كنا تكوينيًّا رئيسا يف بنيته وحقيقته

فت قدَّم  املصلحة  ،رجوع  إىل املصلحة املرسلة يف مقابل دليل معارض من قياس أو عموم لفظيّ 
املرسلة فال ي شَّتط فيها و جود  فيكون استحساَا؛ أمَّا املصاحل ،املرسلة على الّدليل املعارض

ا ت   ،معارض من األدلَّة ومنه فإنَّ املصاحل املرسلة أعمُّ  .فر ض  كذلك مع اخللّو عن املعارضبل إّنَّ
وليس    ،هو مصلحة مرسلة يّ صلحِ م   فكلُّ استحسان ،اا م طلق  عموم   املصلحيه  من االستحسان

 ي الدَّليل  املعارض.نتفا؛ ألَّه قد ي  حساَ  كلُّ مصلحة مرسلة استِ 
 :التطبيقيةاألعمال  -
ومن كتا   " للشاطيب.صاماالعتِ "من كتا  بحث االستحسان مل ة  صيَّ راسة َ  دِ  -

 
 
 قواعد اعتبار املآل.ل هحني تناول ،وافقات""امل

 ،والقراض ،كالقرض  ؛ةستثناة من القواعد العامَّ دراسة بعض األحكام الواردة م   -
ة املعاين وجتليَّ  ،القواعد اليت كان منها االستثناءواجلعل... وذلك ببيان:  ،وبيع العرية ،واملساقاة
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استثناء هذا األحكام من أصل  يف امللحوظةبيان املصاحل  :إليها يف االستثناء )أعين د  نِ اليت است  
 املنع(.
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 الدليل الثالث:
 الذرائع سدُّ 

 :واالصطالحمفهوم  سد  الذ ريعة في اللُّغة  -
 مفهوم الذ رائع لغة: -

أي توسَّل. واجلمع :  ،والسَّبب  ِإىل الشَّيء؛ وقد ت ذ رَّع فالن بذ ريعة   ،الذَّريعة: الوسيلة
 .أي س ب يب وو ص ل يت الذي أتسبَّب  به إليك ،الذَّرائع. ي قال: فالن ذ رِيعيت إِليك

ازي ؛ إذ الذَّريعة يف أصل وضعها العريّب معناها   وإطالق  الذَّريعة على السبب إطالق  جم 
 ،وذلك  أ ن مي  شي  جب نِبها فريمي ه إذا أ م كن ه ،كمعن الدَّريئة: وهي الّناقة  اليت ي ست َّت  ِّبا راِمي الصَّي دِ 

ِش حىتَّ تأ ل ف ها. وي قال ذ ر ع ع  ذ ر ع   ،وتلك  الّناقة  ت سيَّب  أ ّوال  مع الو ح   .(1)بض مَّتني ،واجل م 
 :مفهوم سد  الذ ريعة في االصطالح -
الذَّريعة هي وسيلة  من املعن اللُّغوي املفيد بأنَّ  أخصُّ  رائع يف االصطالحالذَّ  فهوم  م  

 ت فضي إىل احملظورهي الوسيلة اليت  نيصوليه يف اصطالح األ   املرادة   ا؛ إذ الذَّريعةق  طل  الشَّيء م  
شمولة باملعن سائل اليت ت وِصل  إىل غري احملظور غري  م  فإنَّ الو   ،ال م طلق اإلفضاء. وعليه ،ةخاصَّ 

 االصطالحّي للذَّريعة.
واجلهة الثاَية:  ،ريعة  ي نظ ر  هلا من جهتني: اجلهة األ وىل: جهة  االقتضاء األصليّ والذَّ 

اق حل  هو إ هلا التبعي واالقتضاء   ،م املنعد  ع  فا االقتضاء األصلي للوسيلة جهة االقتضاء التَّبعي. أمَّ 
جلهة الثاَية؛ إذ ح كم بايف هذا املقام  ة  رب  والعِ  منع.فت   ،ريعةع إليه )وهو املنع( إىل الذَّ كم املتذرَّ ح  

 الوسيلة حكم  ما ت فضي إليه.
ضاء إىل مرتبة العلم بإف   ر  ظ  هو النَّ  يف أ ل سد الذرائع: ُيب حلظهامور اهلامَّة اليت من األ  و 
ل ما هو أعّم من شم  أو أَّه ي   ،فهل الذَّرائع ختتصُّ مبا كان اإلفضاء  قطعّيا ،إىل ما ح ِظر  الوسيلة 

رائع صيص الذَّ العلم على خت    فغالب أهل  أو أَّه يِقف  يف ر تبة معيَّنة من ر تب العلم؟  ،ذلك
 ،بيل القطعفما أفضى إليه على س   ،اتالز ميًّ  ضاء  ه إىل املمنوع إف  ن إفضاؤ  ك  مبا مل ي  ة االصطالحيَّ 

                                                 

 .21/12، الزبيدي، تاج العروس 8/98ابن منظور، لسان العر   (1)
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ريعة يف لسان ال يف مفهوم الذَّ داخِ  كان  وإن   ،ى الذَّرائع االصطالحيةسمَّ فليس بداخل يف م  
 . كما ي نبَّه إىل أنَّ بعض أهل العلم ُيعل الذَّرائع  االصطالحية شاملة ملا أفضت للممنوع ر  الع  

 إفضاء قطعيا.
فحقيقة  سّد الّذرائع عائدة   ،دول إليه من املفاسِ ؤ  سائل إىل ما ت   م ناط  املنع يف الو   ع  رجِ وي  

ة بينهما يف -فيها  واإلذ ن فالوسيلة  حبكم اإلباحة ،إىل النَّظر يف املصلحة واملفسدة واملواَز
ا كان ر كو  هذه الوسيلة ممَّا  ،ة  ح  صل  قد يكون فيها م   -االقتضاء األصليّ  عنه  ينتجلكن  رمبَّ

ب و على مصلحة الوسيلة يف اقتضائها األصلّي؛ فكان من م قتضى منهج الشَّرع يف مفاسد  تر  
ن ع  هذه الوسيلة؛ م ساي  ر ة ألصل املعقوليَّة يف التَّشريع  وم ساو ق ة ملركزيَّة املصلحة فيه. ،التَّشريع أن  ت 

 م  لزِ ستفالوسيلة ت   ،"رائعالذَّ "و "الوسائل"بني  ق  فره لماء من ي  : من الع  ملحوظة هامة
 .. وهذا يؤخذ من كالم التقي السبكيريعةخبالف الذَّ  ،ل إليهاملتوسّ 

 ويف األخري أخل ص إىل استنتاج ر كائز مفهوم سّد الّذرائع:
ا فيهاأو ال فليس من  ،: األصل يف حكم الوسيلة يف اقتضائها األصليه أن تكون مأذَو

ا َعين بالذَّرائع الذَّرائع  املباحة يف ذاهتا بالنَّظر األوَّيله  ،حقيقة الذَّرائع الوسائل  احملرَّمة لذاهتا وإّنَّ
 الذي يكون بقطع النَّظر عن االعتبارات األ خرى.

بذرائِع  فالذَّرائع يف إطالقها االصطالحيه ختتصُّ  ،: املتوسَّل إليه بالذَّريعة ح كم ه املنع  ثانيا
 احملظور.

: حكم  الوسيلة بعد  إعمال سده الذَّرائع هو املنع؛ تن زيال هلا من زلة  الغاية املتوسَّل إليها ثالثا
 وهي املمنوع.

: اإلفضاء  إىل احملظور يكون على أساس من الظَّّن الذي هو معمول  به يف أبوا  رابعا
 .ر  بذاهتا فليست من حقيقة الذَّرائعالشَّريعة؛ أمَّا الوسائل  اليت تستلزم احملظو 

: مناط  الع دول عن االقتضاء األصلّي إىل االقتضاء التَّبعّي: ترجُّح  مفسدة املآل خامًسا
 على املصلحة األصلية للوسيلة.
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قود دون غريِه وال اختصاص  هلا ببا  الع   ،تعلَّق بك له أبوا  الفقهي: سدُّ الذَّرائع سادسا
 ت  ب  ع ا العتبارات  حت  ك م ذلك. ،اتهساع ا وت ضييق ا تلف يف م د ى اإلعمالخيمن األبوا . لكن 

 الت عريف المختار: -
فإنَّ التَّعريف األقر    ،الذرائع اليت سبق البيان عنها سده  مفهوم زاترتك  م  وتأسيس ا على 

 ظري ألصل سّد الّذرائع هو:يف َ  
ساد جيًحا لف  رْ ا؛ ت   ا إفضاًء ظني  رعً إلى الممنوع ش   سيلة المأذون فيها المفضيةمنع  الو  »

 «.صلحة الوسيلة في اقتضائها األصلي  المآل على م  

 «.الوسيلة المأذون فيها»فدخل املرتكز األوَّل يف التَّعريف بقويل: 
 «.المفضية إلى الممنوع شرعا»يف التَّعريف بقويل:  الثاينودخل املرتكز 
 «.منع الوسيلة»يف التَّعريف بقويل:  الثالثودخل املرتكز 
 «.المفضية إلى الممنوع شرعا إفضاًء ظني ا»يف التَّعريف بقويل:  الرابعودخل املرتكز 
ترجيحا لفساد المآل على مصلحة الوسيلة »يف التَّعريف بقويل:  اخلامسودخل املرتكز 

 «.في اقتضائها األصلي  
ة الو سائل والم قاِصد: -  ِصل ة  س دِّ الذ رائع بقاِعد 

 .وهي فرع  من فروعها ،أصل  سّد الّذرائع ي عدُّ ش عبة  من ِشعا  قاعدة الوسائل واملقاصد
فالنَّظر يف األفعال والتَّصرُّفات ي فضي إىل تقسيم ذلك إىل ما هو من املقاصد اليت ت طل ب  

 وإىل ما كان من ق بيل الوسائل اليت تكون و صل ة  إىل املقاصد وطريق ا إليها. ،لذاهتا
 :(1)فموارِد  األحكام على قسمني

 وهي املتضمهنة للمصاحل واملفاسد يف أَفسها. ،: املقاصدالقسم  األو ل

                                                 

 .2/33القرايف، الفروق  (1)
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وحكم ها حكم  ما أفضت  ،وهي الطُّرق املفضية  إىل املقاصد ،: الوسائلوالقسم الث اني
ا أخفض  ر تبة  يف حكمها ممَّا أفضت إليه؛ والوسيلة  إىل أفضل إ ليه من و جو  أو غريه؛ إالَّ أّنَّ

 .(1)وإىل ما يتوّسط م توسهطة ،وإىل أقبح املقاصد أقبح  الوسائل ،املقاصد أفضل  الوسائل
وت كر ه  ،كما ليس  كلُّ وسيلة ُيب سدُّها؛ بل الوسيلة  كما ُيب سدُّها ُيب  فتح ها

 .(2)بل قد تكون وسيلة  احملرَّم غري ُمرَّمة إذا أفضت إىل مصلحة راجحة ،وت ند   وت باح
فإذا كان م ناط  سّد الّذرائع  ،وممَّا يتعلَّق  مببحث الوسائل واملقاصد مسألة  "فتح الّذرائع"

ري على حلظ املصاحل فإنَّ هذا املنطق ي س   ،هو حلظ  املفسدة الرَّاجحة الناجتة عن الّذريعة مآال
الرَّاجحة املتفصهية عن الوسيلة مآال؛ فينبغي على هذا املنطق أن  ت فت ح الّذريعة وإن  كاَت ممنوعة 

 .(3)ويكون الطَّلب  فيها على ح س ب ر تبة املقصد ،يف األصل
ة بني املصاحل واملفاسد املتفصهية عنها هو الطَّري ق إىل حتديد فالنَّظر  يف مآل الوسائل واملواَز

إنَّ الشَّيء قد يكون عند جتّرده م شتِمال على مفسدة »احل كم الشَّرعيه للوسائل؛ قال حلولو: 
مثَّ إذا أفضى إىل مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلَّت تلك املفسدة  يف َظر  ،في منع

 .(4)«الشَّرع وصار ت  مصلحة  مأم ور ا ِّبا
فدفع  املال إليهم حرام ؛  ،ذلك: التَّوسُّل إىل فداء األ سارى بد فع املال للحربّيني ومن أمثلة

غري  أن هذه الوسيلة احملرَّمة يف األصل ارت  ف ع عنها هذا  ،ألنَّ فيه تقوية  هلم على املسليمن
؛ ملّا أفضت إىل مصلحة راجحة وهي افتكاك املسلمني من األسر.  الو ص ف 

لرجل يأكله حراما حىت ال يرتكب ظ لما بالغري إذا عجز عن دفعه عن وكذلك: دفع  مال 
 الظُّلم إال بذلك.

ومع ذلك فهو مأمور  به لر جحان ما  ،فهاتان الصُّور تان: الدَّفع فيهما وسيلة  إىل املعصيَّة
 ُيصل من املصلحة على هذه املفسدة.

                                                 

 السابق املصدر (1)
 السابق. املصدر (2)
، املقري، القواعد رقم 2/365، ابن فرحون، حتفة احلكام 2/33، الفروق 441القرايف، شرح تنقيح الفصول  (3)

231. 
 .405-404، التوضيح يف شرح التنقيح حلولو (4)
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 صلة سد الذرائع بقاعدة اعتبار المآل: -
ك م يف  ،سّد الّذرائع من أصول النَّظر يف املآل أصل   ا ُي  اليت تعِرض  له  املسائلفاجملتهد إّنَّ

حبكم املنع أو اإلباحة أو غريها من األحكام بعد النَّظر امللّي يف مآل ما ي سِفر  عنه فعل  
 تنتج عن فالفعل  املشروع يف األصل إذا أّدى يف مآله إىل مفسدة ترب و املصلحة اليت ،املكلَّف

فإنَّ الب قاء على أصل  ،أو أنَّ ذلك يفوهت  مصلحة أعظم  من مصلحة األصل ،الفعل يف أصله
 املشروعيَّة ممَّا ي ناِقض  معقوليَّة التَّشريع.

جعل الشَّاطيب قاعدة سّد الّذرائع من القواعد اليت ت بن على أصل اعتبار املآل؛ قال  وقد
 وهذا األصل  ي نبين عليه قواعد :»الشاطيب يف ِسياق تقريره ألصل النَّظر يف املآل: 

منها قاعدة الّذرائع: الىت حكَّمها مالك  ىف أكثر أبوا  الفقه؛ ألنَّ حقيقتها التَّوسُّل مبا 
 .(1)«صلحة إىل مفسدة...هو م

 أصل سدِّ الذ رائع:مذاهب العلماء في حجية  -
 َ س بوا الذين ومن ،الّذرائع بسدّ  القول   ،األصول قواعد من به الّتفّرد   مالك ملذهب َ ِسب   ممّا

 مراعاة األصول يف مالك   زاد» قال: كتبه؛ من عديدة مواضع يف ،العريبّ  ابن   القاضي التَّفرُّد   هذا له
ه الّذرائع...واملصلحة...ومل أصحاب نا: ي سمهيها اليت وهي ،الّشبهة  أحد   األصلني هذين على ي ساِعد 

 .(2)«س بيال   وأهدى ،ِقيال   أق  و م   ِّبما القول يف وهو ،العلماء من
عزا م وافقة  أمحد  يف بعض الروَّايات  ،"أحكام القرآن"غري  أنَّ ابن العريّب يف موضع من 

ا: الّذرائع  اليت اَفرد ِّبا مالك  »عنه ملاِلك  يف القول بسّد الّذرائع؛ قال:  وتابعه  ،قال علماَؤ
وخ ِفي ت على الّشافعّي وأيب حنيفة  مع تبّحرمها يف  ،عليها أمحد  يف بعض رواياته 

 .(3)«الّشريعة...
 ليس األصل هذا أنَّ  ،والق رايفّ  الق رطيبّ  العبَّاس كأيب ،العلماء من واحد غري   رقرَّ  وقد ،هذا

 غري   ،عليه تفريعاهتا من لكثري وباَية   ،به قائلة   األخرى املذاهب إنّ  بل ،مالك مذهب م فر دات من

                                                 

 .200-4/198الشاطيب، املوافقات  (1)
 .2/779ابن العريّب، القبس  (2)
 .2/265ابن العريّب، أحكام القرآن  (3)
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ا احتفاء   األصل ِّبذا احتفوا املالكّية أنّ   ،عديدة   فروعا عليه فب  ن  و ا ،-غريهم مع باملقاَرة- زائد 
 ،وأصحاب ه ماِلك   إليه ذ ه ب الّذرائع وس دُّ » القرطيّب: العّباس أبو قال ،اآلجال بيوع يف خاّصة
وُي  ك ى »وقال الق رايفُّ:  .(1)«تفصيال   ف روعهم أكثر يف عليه وعِملوا ،تأصيال   النّاس أكثر   وخال ف ه

وقال  .(2)«بل منها ما أمجع عليه ،كذلكعن املذهب املالكّي اختصاص ه بسده الّذرائع؛ وليس  
ا؛ : »-بعد َفيه اَفراد  مالك ِّبذا األصل- حاِصل  القضّية: أَّا ق لنا بس ده الّذرائِع أكثر  من غرَي

 .(3)«ال أّّنا خاّصة  بنا
ت لف فيه: أنَّ أمحد   الذين أ عملوا سّد الّذرائع  األميةمن  -رمحه اهلل-والذي ال ي نبغي أن  خي 

عالم "إودون النَّاظر ما كتبه ابن  قيهم اجلوزية يف  ،(4)فهي من أصول مذهبه ،إعماال كثريا
فهي شاهدة على م د ى  ،طالن التحليل"ب   علىليل الدَّ  إقامةوشيخ ه ابن  تيميَّة يف " ،املوقعني"

 أخذ احلنابلة بأص ل سده الذرائع.
فقد اضط ر  أهل  مذهبه فيما ي  ع زا إليه يف ذلك؛ فمنهم م ن عزا له  ،الشَّافعيّ أمَّا اإلمام 

  ،ومن الشَّافعيَّة م ن  اَتفى ِمن أن  يكون القول  بالّذرائع مذهب ا له ،بعض  ص ور املنع من الّذرائع
 عن التَّقّي الّسبكّي وابنه التَّاج. جاءكما 

ا كان ملاِلك  م زيد  اعتناء ِّبذا  ،مالك فإنَّ هذا األصل ليس من م فر دات ،وعليه وإّنَّ
 األصل.
 لذ رائع وح كم كلِّ قسم:اتقسيمات  -

هو النَّظر إىل   ،: أوَّل  َ ظ ر ُِيب  أن  ي لقى فيما كان من الوسائل م فضية إىل املفاسدأو ال
ذلك  منتحصَّل يكثرة و قوع املفسدة عن الوسيلة وقّلة ذلك؛ وهذا ما يتعلَّق مبراتب العلم. و 

:  أربع مراتب 

                                                 

 .8/90الزركشي، البحر احمليط  (1)
قل الزركسي ذلك عنه2/32، واَظر: الفروق 3/266القرايف، الفروق  (2)  .8/90 يف البحر احمليط: ، َو
 .353القرايف، شرح تنقيح الفصول  (3)
 .8/3831، املرداوي، التحبري شرح التحرير 4/434ابن النجار، شرح الكوكب املنري  (4)
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الوسيلة  املفضية إىل املفسدة طرديّا؛ وهذه املرتبة ممَّا اختلف العلماء يف  المرتبة األولى:
وهو خالف  يف االصطالح فال يضّر إذا ب  نيه وع ِلم؛  ،كما تقدَّم  ،إدراجها يف مسمَّى الّذرائع

 واألو ىل أن  ال تدخل يف الذَّرائع.
 حبيث ُيص ل الّظّن باإلفضاء. ،الوسيلة  املفضية  إىل املفسدة غالب ا ية:المرتبة الث ان

 .ىل املفسدة َاِدر ا: الوسيلة  املفضية إالمرتبة الث الثة
 ا.ال غالِبا وال َاِدر   ،ا: الوسيلة  املفضية  إىل املفسدة كثري  المرتبة  الر ابعة

املراتب السَّابقة خيل ص حينها إىل املواَزة  : وبعد أن  يستبني اجملتهد  موقع  الوسيلة منثانيا
وما شال  يف ميزان املواَزة أ مِهل   ،بني مصلحة األصل ومآل املفسدة؛ فما رجح ق دهم واعت رب

 وأ لغي.
 وحكم هذه املراتب كما يلي:ثالثا: 

ا فإ ،: لقد اتَّفق العلماء على أنَّ ما كان من الوسائل م ستلزمة للممنوعالمرتبة األولى ّنَّ
م اختلفوا يف إدخال ن ع من با  ما ال ي تخلَّص من احلرام إالَّ به فهو ممنوع. غري  أّنَّ هذه  ت 

 ؛ كما سبق مرار ا.الوسائل يف الّذرائع أو  ال
فهي ممنوعة.  ،: أمَّا ما كان من الوسائل م فضية إىل املمنوع إفضاء  غالباالمرتبة الث انية

 .املالكيَّة على منع الذَّرائع الواقعة يف هذه الرُّتبةوقد حكى القرطيّب اتهفاق  
 واعتبار  الظَّنه يف هذه املرتبة هو أرجح  من االستمساك بأصل اإلباحة؛ وذلك أل مور:

رى العلم؛ وعليه فإَّه ُيري يف هذه هاأحد   : أنَّ الظَّّن ىف أبوا  العمليَّات ممَّا ُيري جم 
 .(1)املرتبة

: أنَّ املنصوص عليه يف الشَّرع ممَّا جرى على أصل سّد الّذرائع داخل  ىف هذا والث انى
وال وجود   ،القسم؛ فقد م ن ع  الشَّارع بعض  الوسائل ألنَّ فيها ظنَّ اإلفضاء إىل املفسدة

 ؛ من ذلك:(2)للقطع
                                                 

 .2/359الشاطيب، املوافقات  (1)
 .2/359املصدر السابق  (2)
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﴾ هلل ع ْدًوا بغ ْير ِعْلمٍ وال ت سبُّوا الِذين  ي ْدع ون  ِمْن د وِن اهلل في س بُّوا اقول ه تعاىل: ﴿ -1
م قالوا: لتكفَّنَّ عن سبه آهلتنا108]األَعام: َّ إهل ك. فن زلت اآلية . وقد ي س ّب  ،[؛ فإّنَّ أو لنس َّبَّ

مثَّ ال يس ّب هذا الكافر  اهلل تعاىل؛ لكن الظَّنَّ ي قضي بأنَّ هذا املآل واقع يف  ،املسلم  آهلة الكافر
 .(1)ذريعت هفم ِنعت  ،غالب األحوال

ي ه!»أَه قال.  وىف الصحيح عن النَّيبه  -2 « إنَّ ِمن  أكرب الكبائر أن  ي  ل ع ن  الرَّج ل  و الد 
ي ه؟! قال:  ،قيل: يا رسول اهلل  ،فيسبُّ أباه ،ي سبُّ الرَّج ل  أبا الرجل»وكيف ي لع ن  الرَّج ل و الد 

 .(3)ال قطعية؛ الحِتمال التَّخلُّف . ومفسدة  املآل يف ذلك ظنّ يَّة(2)«وي سبُّ أمَّه
وكان عليه الصَّالة والسَّالم يكّف عن قتل املنافقني ألَّه ذريعة إىل قول الكفَّار: إنَّ  -3

 وليس هنالك من قطع. ،؛ وهذا اعتمادا على ظنه مآل الفساد(4)ُممَّدا يقت ل أصحاب ه
ى اهلل تعاىل املؤمنني أن  يقولوا للنَّيبه  -4 "راِعنا" مع ق ص دهم احل س ن؛ الخّتاذ  :وّن 

 .(5)اليهود هلا ذ ريعة  إىل ش ت مه عليه الصَّالة والسَّالم
-قال الشَّاطيب بعد أن ساق هذه األمثلة ممَّا ب يِن  على سّد الّذريعة بسبب ظّن فساد املآل

 .(6)«وقد أ لبس حكم  ما هو ذريعة إليه ،وذلك كثري ؛ كّله مبين  على حكم أصله: »
إن  ،هذه الّذريعة فال تسدُّ  ،: أمَّا الوسائل اليت يتفّصى عنها املمنوع  َادراالمرتبة الث الثة

 واألخذ  بأصل اإلذن الزم: ،مصلحة األصل؛ ألنَّ ما و ق ع َاِدرا ال عربة  به ترجحت

                                                 

 .2/360املصدر السابق  (1)
، وم سلم يف صحيحه، كتا  5973والديه، رقم:  رواه البخاري يف صحيحه، كتا  األد ، با  ال يسب الرجل (2)

 . واللفظ للبخاري.90اإلميان، با  بيان الكبائر وأكربها، رقم: 
 .2/360الشاطيب، املوافقات  (3)
، ومسلم يف كتا  الرب والصلة 3518رواه البخاري يف كتا  املناقب، با  ما ينهى من دعوى اجلاهلية، رقم:  (4)

 .، من حديث جابر بِن عبد اهلل 2584واآلدا ، با  َصر األخ ظاملا أو مظوما، رقم 
 .2/360الشاطيب، املوافقات  (5)
 .2/360الشاطيب، املوافقات  (6)
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العادة  فال اعتبار بالّندور ىف اخنرامها؛ إذ  ال توج د ىف ،ألنَّ املصلحة إذا كاَت غالبة  
ا اعترب ىف جماري الشَّرع غ لبة  املصلحة ،مصلحة  ع ريَّة عن املفسدة مجلة ومل يعترب  ،فالشَّارع  إّنَّ

 .(1)َ دور املفسدة؛ إجراء  للشَّرعيَّات جمرى العاديَّات ىف الو جود
ألموال فالشَّرع جار  على هذا املنوال من إمهاله للنَّادر: كالقضاء بالشَّهادة ىف الدهماء وا

مع إمكان  ،وكإباحة القصر ىف املسافة احملدودة ،مع إمكان الكذ  والوهم والغلط ،والفروج
 َّت ف. وكذلك إعمال خرب الواحد واألقيسة اجلزئيَّة ىف التَّكاليف  ،عدم املشقَّة

ِلك امل
 
مع  ،كامل

 .(2)املصلحة  الغالبةفلم ي عت رب  واعت ربت  ،إمكان إخالفها واخلطأ فيها من وجوه؛ لكن ذلك َادر  
 :دة كثري ا ال غالِبا وال َاِدرا: أمَّا عن الوسائل اليت ت فضي إىل املفسالمرتبة الر ابعة

وخالفت الشَّافعيَّة فلم تسّد ما جرى يف هذا  .فاملالكّية  م ن  ع ت هذا النَّوع من الّذرائع
 السَّبيل.

 سّد الّذرائع؛ وبيان  م دركهم فيما يلي: أمَّا املالكيَّة فقد اعتربت ذلك ىف
: اعترب مالك  سّد الّذريعة بناء  على كثرة القصد و قوع ا؛ وذلك أنَّ القصد ال ينضبط أو ال
وهو كثرة   ،لكن له جمال  هنا ،ألَّه من األمور الباطنة الذي ال ي ستطاع القطع ِّبا ،ىف َفسه

كذلك ت عترب   -وإن  صّح التَّخلُّف  -ا اعتربت املظّنة فكم ،أو هو مظنَّة ذلك ،الوقوع ىف الوجود
ا جمال الق صد ،الكثرة  .(3)ألّنَّ

الذي سيأيت بياَ ه يف م دارِك ح جيَّة سده  ،وأصل  هذا حديث  أ مه و ل د ز ي د بِن أرقم  
 .(4)الذَّرائع

 كحدّ   ،فإنَّ الشَّارع يف أحكامه قد يشرع احلكم لعلَّة مع كون فواهتا كثري ا ،: وأيضاثانيا
ىف احلكم ورجَّحه  فاعترب الشَّارع الكثرة   ،واالزدجار به كثري  ال غالب ،اخلمر فإَّه مشروع للزَّجر

األصل عصمة اإلَسان عن اإلضرار به وإيالمه. كما أنَّ األصل ىف مسألتنا  إذ ،على األصل

                                                 

 .359-2/358املوافقات الشاطيب،  (1)
 .2/359الشاطيب، املوافقات  (2)
 .2/361الشاطيب، املوافقات  (3)
 .2/361الشاطيب، املوافقات  (4)
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وخرج على األصل هنا من اإلباحة لحكمة  ،فخرج عن األصل هنالك حلكمة الزَّجر ،ناإلذ
 .(1)سد  الذ ريعة إلى الممنوع

أنَّ الشَّارع م ن ع  ،ومن األدلَّة القويَّة على املنع من الّذرائع الواقعة يف هذه املرتبةثالثا: 
بعض  الوسائل إلفضائها إىل املفسدة كثري ا ال غالبا؛ واجملتهد  ُيري على و فق ما ب  ن  عليه الّشارع  

ا يف األدلة الناهضة حبجية هذا األصل  إن شاء اهلل. ،أحكام ه. وسيأيت بياّن 
 : تغليب  جاَب دفع املفسدة على جلب املصلحة:رابعا

أنَّ الشَّرع أشّد اهتماما لدفع املفسدة من  ،سّد الّذرائع يف هذه الرّتبة ومن م دارِك ترجيح
جيح  بني مصلحة األصل ومفسدة املآل غ ّلب جاَب  املفسدة  ،جلب املصلحة؛ فإذا أ شكل الَّتَّ

 درءا هلا.
والتَّحرُّز  ،مبنيَّة  على االحتياط واألخذ باحلزم: »-وهذا ألنَّ الشريعة كما يقول الشاطيب

فليس  ،ا عسى أن يكون طريق ا إىل مفسدة؛ فإذا كان هذا معلوما على اجلملة والتَّفصيلممَّ 
 .(2)«بل هو أصل  من أصوهِلا... ،العمل  عليه بِبد ع  ىف الشَّريعة

 ،اليت منها: أن  ي بيع رجل  آلخ ر  سلعة  مبائة إىل أجل ،ومن أمثلة هذه الرُّتبة بيوع  اآلجال
فمذهب  املالكيَّة على منعها؛ ألنَّ البائع خ ر ج من يده مخسون  ،مثَّ ي شَّتيها منه َقد ا خبمسني

 .(3)والسهلعة  قد ج علت ذ ريعة  للرهبا ،وأخذ عند ح لول األجل مائة ،دينارا
ر في الحكم بأصل الذرائع في المراتب السابقة: ألزم ما يجب على الناظِ  نْ ومِ 
روع من ف   رائع فرعٌ المنع من الذ   ؛ ألن  مصالح الوسيلة ومفاسد ما تؤ ول إليهبين  الموازنة  

هم م هذا. وما رأيناه من ترجيح المالكية وغيرِ ل  عْ ض المصالح والمفاسد. فلي   باب تعار  
  إنْ  ةً رائع على مصالح األصل؛ خاص  الذ   مفاسد   تْ ب  ا أرْ م  كان ل    ،للذرائع الغالبة واألكثرية

ظيم ا فيه من ع  م  بتشديد النهي عنه، لِ  ا جاء الشرع  م  إليه مِ  ع  المتذر   نوع  كان المم

                                                 

 .2/362الشاطيب، املوافقات  (1)
 .2/364الشاطيب، املوافقات  (2)
 .2/32القرايف، الفروق  (3)
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بة ظيم المفسدة المترتِّ في تحريمه، لع   رع  با الذي بالغ الش  في الرِّ  المفسدة، كما هو الشأن  
 بعض الذرائع. في سدِّ  د االختالف  جِ ، لذلك ن  بةٌ تشعِّ الترجيح م   ك  عليه. ومسالِ 

 األدلة الناهضة بحجية أصل سد  الذ رائع: -
أصل  سده الذَّرائع عند املالكية من األصول القطعيَّة اليت ث  ب ت  اعتبار ها يف الشَّرع اعتبارا 

وسدُّ الّذرائع مطلو   مشروع؛ وهو أصل من األصول القطعيَّة يف »قاطعا؛ قال الشَّاطيبُّ: 
 .(1)«الشَّرع

وح س م   ،ت الشَّارع على أَّه حل  ظ يف تشريعه منع  ذرائع احملظورلقد دلَّ استقراء  تصرُّفا
ِكن  أن ي فضي ِّبا إىل ما ّنى اهلل عنه؛ وقد أفادت تلك  ،مادَّة الفساد وق ط ع  السُّبل اليت مي 

تفاريع حبيث ي ست د لُّ به رأس ا على  ،األحكام  اجلارية  على منع الّذرائع ع موم ا معنويًّا وأصال كلّيا
من دون احتياج  إىل القياس على خ صوص النُّصوص. كما أنَّ هذا االستقراء أفاد بأنَّ  ،املسائل

أصل سّد الّذرائع من األصول القطعيَّة يف الشَّرع؛ ألنَّ االستقراء هي اآلليَّة اليت أفادت هذا 
 ي فيد العلم. وهو ممَّا ،األصل

 الش واهد من كتاب اهلل: -
يا أيُّها الذين آم نوا ال تق ول وا راِعن ا وق ول وا الشَّواهد قول ه تعاىل: ﴿ومن هذه  -1

مع قصدهم إىل طلب « راعنا»[؛ فم ن ع  اهلل تعاىل املسلمني من أن يقولوا: 104﴾]البقرة:انظ ْرنا
 ؛ إذ  ي ستعملون هذه الكلمة والالرهعاية؛ سّدا لبا   كان اليهود يدخلون منه إىل سبه النيب 

ة ،يقصدون منها طلب  الرهعاية ا يقصدون ِّبا معن اسِم الفاعل املأخوذ من الّرعَو وقيل:  ،(2)وإّنَّ
فاآلن  ،فاغتنموها وقالوا: كنَّا َس بُّه سرّا ،بأنَّ "راعنا" بلسان اليهود سّب؛ أي: امسع ال مسعت  

 .(3)َسبُّه جهر ا!
الذين ي ْدع ون  من دون اهلل فيس بُّوا اهلل وال تس بُّوا ومن هذا البا  قول ه تعاىل: ﴿ -2

[؛ فقد ّنى اهلل تعاىل عن أن ت س بَّ معبودات  املشركني على 108﴾] األَعام:ع ْدًوا بغير ِعْلم

                                                 

 .3/220الشاطيب، املوافقات  (1)
 .1/426الوجيز  ابن عطية، احملرر (2)
 .58-2/57القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  (3)
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وهو إطالق  ،إفضاؤ ه إىل املمنوع ،ويف اآلية بيان  أنَّ وجه النَّهي عن هذا الّسبّ  ،مس  ع منهم
 .(1)ألسنتهم بسبه اهلل تعاىل

من أكرب الكبائر »أَه قال:  ا ي شبه هذا الشاهد ما جاء ىف الصحيح عن النَّيبه وممَّ 
يس بُّ أبا  ،َعم»وهل يشتم الرَّجل  والديه؟! قال:  ،قالوا: يا رسول  اهلل« شتم  الرَّجل والديه
ومل يصد ر منه  ،الرَّجل شاتا لوالديه . فجعل (2)«ويسّب أمَّه فيسّب أمَّه ،الرَّجل فيسّب أباه

ا كان منه تعاطي وسيلة هذا الشَّتم ،شتم هما حقيقة وهو شتم ه لوالد الرَّجل األجنيّب أو  ،وإّنَّ
فالتَّعرُّض لسبه اآلباء سب   ،ألمهه. فدلَّ هذا على أنَّ فاعل الوسيلة مبن زلة فاعل ما ي توسَّل إليه

 .(3)لآلباء

[ فم نعت الشَّريعة خطبة 235﴾]البقرة:وه ن  ِسر اولكْن ال ت واِعد  قال اهلل تعاىل: ﴿ -3
واّدعاء اَقضاء  ،بطَّ املعتدَّة باللَّفظ الصَّريح؛ ألنَّ يف ذلك إمكان  أن  تتسرَّع املعتدَّة بإجابة اخل  

. وللعلَّة َفسها (4)العدَّة قبل اَتهاء أجلها حيققة ؛ وهذا ما ي فضي إىل فساد اختالط األَسا 
 .(5)من الزهينة حال العدَّة م ِنع ت املرأة  

قْل للم ؤمنين يغ ضُّوا من أْبصارِِهم وي ْحف ظ وا ف روج ه م ذلك أ زْك ى قوله تعاىل: ﴿ -4
بيٌر بما يصن عون   [؛ فاألمر  بغضَّ الطَّرف كان من جهة أنَّ النَّظر 30﴾] النور:لهم إن  اهلل خ 

اليت تؤدهي إىل مفسدة هتك األعراض  واهلوى يبع ث  على ارتكا  الفاحشة ،ي ثري اهل و ى
 .(6)واختالط األَسا 

 الش واهد من الس نة الن بوي ة: -
 ومن األدلَّة الواردة يف السُّنة على حجيَّة املنع من الّذرائع:

                                                 

 .266-2/265ابن العريّب، أحكام القرآن  (1)
 تقدَّم خترُيه. (2)
 .2/59القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  (3)
 .1/284ابن العريّب، أحكام القرآن  (4)
 .1/284ابن العريّب، أحكام القرآن  (5)
 .2/335الشاطيب، االعتصام  (6)
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وإنَّ  ،إنَّ احلالل ب  نيه  : »وقوله  ،(1)«دع  ما يريب ك إىل ما ال يريب ك: »قول ه  -1
فمن ات َّق ى الشُّبهاِت استربأ لدينه  ،وبينهما م شتبهات ال يعلمهنَّ كثري  من الناس ،احلرام ب  نيه  

 ،كالرَّاعي ي  ر ع ى ح و ل  احِلم ى ي وِشك  أن  ي  ر ت ع فيه  ،وم ن  و ق ع يف الشُّبهاِت و ق ع يف احلرام ،وِعر ضه
ارِم ه ،أال  وإنَّ لكل م ِلك  مِحى  .(2)«أال وإنَّ مِح ى اهلل ُم 

فم ن ع  من اإلقدام على الّشبهات خمافة  الوقوع يف احملرَّمات؛ وذلك سدًّا »قال القرطيبُّ: 
 .(3)«للّذريعة

وعن عائشة أمه املؤمنني أنَّ أمَّ حبيبة وأمَّ سلمة ذ ك رتا كنيسة  رأينها باحلبشة فيها  -2
ب  ن  و ا على قربه  ،الصَّاحل فماتإنَّ أولئك إذا كان فيهم الرَّج ل »فقال:  ،فذكرتا للنيب  ،تصاوير  
ا  .(4)«فأولئك ِشرار  اخللق عند اهلل يوم القيامة ،وصوَّروا فيه تلك الصُّو ر ،م سِجد 

وشدَّد النَّكري والوعيد على من فعل ذلك من هذه  ،عن مثل صنيعهم فحذَّر النَّيبُّ 
وسدَّ الّذرائع املؤدهية إىل ذلك فنهى أن  ت  تَّخذ قبور األَبياء مساجد  لئالَّ تكون ذريعة إىل  ،األمة

 .(6)«اللَّهمَّ ال جتعل قربي و ث  ن ا ي  ع بد»؛ وقال: (5)عبادهتا

                                                 

. واحلديث  2/364، ابن فرحون، حتفة احلكام 1/362، ابن  رشد، املقدمات 753الباجي، إحكام الفصول فقرة:  (1)
، وقال الَّتمذي فيه: "حديث حسن 2518رواه الَّتمذي، يف جامعه، أبوا  صفة القيامة والرقائق والورع، رقم: 

، وأمحد يف مسنده رقم: 5711قم صحيح". والنسائي يف كتا  األشربة، با  احلث على ترك الشبهات، ر 
 .722(، وابن حبان يف صحيحه، رقم: 2348؛ وابن خزمية يف الصحيح )1630

. واحلديث 2/364، ابن فرحون، حتفة احلكام 1/362، ابن رشد، املقدمات753الباجي، إحكام الفصول فقرة:  (2)
، ومسلم يف كتا  املساقاة، با  52م: رواه البخارّي يف صحيحه، كتا  اإلميان، با  فضل من اسربأ لدينه، رق

 . واللفظ ملسلم. 1599أخذ احلالل وترك الشبهات، رقم 
 .59-2/58القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  (3)
، ومسلم 427رواه البخاري يف كتا  الصالة، با  هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاّنا مساجد، رقم:  (4)

 .528ة، با  النهي عن بناء املساجد عل القبور واختاذ الصور...، رقم يف كتا  املساجد ومواضع الصال
 .2/58القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  (5)
(: 7054(: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، م رس ال . ورواه أمحد يف املسند )475رواه مالك يف املوطإ ) (6)

زة بن املغرية عن سهيل بن أيب  ع ل  قربي صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب حدثنا س فيان عن مح  ، اللهم ال جت 
 وثنا، لعن اهلل قوما اختذوا قبور أَبيائهم مساِجد .
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بّاء  ،(1)عن اخلليطني من األشربة َ  ه ى النَّيبُّ  -3 َو  ه ى كذلك عن االَتباذ يف الدُّ
زفَّت

 
ل جه ممَّا ي ع ،واالَتباذ  يف الدُّباء واملزفَّت ،وم در ك  هذا النَّهي أنَّ اخللط  عند االَتباذ؛ (2)وامل

 .(4)«وهذا أصل  يف سّد الّذرائع يف املذهب»؛ قال زّروق: (3)تغيري  ما ي نب ذ؛ فس دَّت الذَّريعة
وتركت م  ،ورضيت م بالزَّرع ،وأخذمت  أذَا   البقر ،إذا تبايعت م بالِعينة: »وقال  -4

 .(5)«: س لَّط اهلل عليكم ذ ال  ال ي ن زع ه حىتَّ ترجعوا إىل دينكم-اجلهاد
العينة  هو أن  ي بيع الرجل  من رجل سلعة بثمن معلوم إىل أجل »قال أبو عبيد اهلرويُّ: 

يها منه بأقّل من الثَّمن الذي باع ها به ،م سّمى هي من ص ور ب يوع  وهذه الّصورة«. مثَّ ي شَّت 
 اآلجال اليت م نع  منها املالكيَّة  سّدا للذَّريعة.

ور ِوي  أنَّ أمَّ ولد  لز يِد بِن األرقم ذ ك رت  لعائشة رضي اهلل عنها أّنا باع ت  من ز ي د   -5
ا بثماّنائة إىل العطاء بئس  ما شريت وبئس  »مث َّ ابتاعه منه بستمائة َقدا؛ فقالت عائشة:  ،عبد 

ا أَّه قد أبطل ِجهاد ه مع رسول اهلل   .(6)«إن  مل يت ب! ،ما اشَّتيت! أبلغي زيد 
ومثل  هذا الكالم من عائشة رضي اهلل عنها ال ي قال من ِقب ل الرَّأي؛ ألنَّ إبطال األعمال 

كما أنَّ هذا التَّغليظ العظيم ال تقوله رضي اهلل عنها إالَّ عن   ،حيال ي درك إالَّ من جهة الو 

                                                 

من ذلك: ما رواه البخاري يف كتا  األشربة، با  من رأى أن ال خيلط البسر والتمر إذا كان مسكرا...، رقم  (1)
، من حديث أيب قتادة 1988، ومسلم يف كتا  األشربة، با  كراهة اَتباذ التمر والزبيب خملوطني، رقم 5602
. 

، 2446ا  األشربة، با  ما ي نهى أن  ي نب ذ فيه، رقم: . واحلديث ر واه مالك يف املوطأ، كت3/148املنتقى للباجي (2)
من حديث َافع عن ابن عمر. ومن طريق مالك رواه: مسلم يف كتا  األشربة، با  النهي عن االَتباذ يف املزفت 

بّاء هي القرع، واملزفَّت هو ما ط ِلي  بالزفت.1997والدباء واحلنتم والنقري، رقم   . والدُّ
 .3/148ى الباجي، املنتق (3)
 .2/353زروق، شرح الرسالة  (4)
. والكالم يف احلديث يطول. وقد ق واه اب ن تيمي ة يف إقام ة . وهو مروي عنه من طرقاحلديث  مأثور عن ابن عمر  (5)

  (.29/30الدليل، )اَظر: جمموع الفتاوى 
تقوية وتثبيتا يف إعالم املوقعني واَظر الكالم على احلديث (، 8/185/148113رواه عبد الرزاق يف مصنفه، رقم: ) (6)

 .3/132البن القيم، 
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توقيف؛ فث ب ت ِّبذا أنَّ هذا األثر املوقوف له ح كم الرفع إىل رسول اهلل 
. والّصورة اليت مت َّ (1)

 هي من صور بيوع اآلجال اليت منعها املالكيَّة ح سما للذَّريعة. ،فيها البيع
أخاف  أن  ي تحدَّث النَّاس  أنَّ »ليه بقتل م ن  ظ ه ر َِفاق ه: حني أ شري ع وقال  -6

ا ي قت ل أصحاب ه عن قتل املنافقني لئاّل يكون قتل هم ذريعة  ألن  يشيع   فامتنع النَّيبُّ  .(2)«ُممَّد 
ا يقت ل أصحاب ه  ويف هذا ف ساد  كبري. ،بني الناس أنَّ ُممَّد 

د ق ومك بالكفر»لعائشة رضي اهلل عنها:  وقال  -7 لنقضت   ،لوال ح داثة  ع ه 
وجلعلت هلا  ،وجلعلت ها على أساس إبراهيم؛ فإنَّ قريشا حني ب  ن ت البيت  استقصرت ،الكعبة
ِحذار  املفسدة املمِكنة يف مآل  ،من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم . فامتنع النَّيّب (3)«خلفا

يف أَفسهم من هذا الصَّنيع؛  -وهم ح ديثو عهد  بك فر-أن  ُيد املسلمون  وهو ،هذا العمل
 .فَّتكه 

 :أدلة نفاة سد الذرائع -
على منع  ومنزع الشافعي رمحه اهلل وغريه يف جتويز بيوع اآلجال، اليت بناها املالكيون

ِطئ وي صيب. -الذرائع ، وليس مبحرهمه ظن  خي  : َاِظر  إىل ظاهر احِلله يف العقود؛ فاحلالل  ح الل 
" إن  الظ ن  ال ي غني من الحقِّ شيئا، قال اهلل تعاىل: "واألصل  في المسلم حسن الظن به

س  الظن أكذب إياكم والظن، فإن [، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "36]يَو
 .(4)"الحديث

قالوا: وأحكام  اهلل ع زَّ وجلَّ على احلقائق ال على الظُّنون؛ فأبطلوا القول  بالذَّرائع يف 
األحكام من البيوع وغريها، فقالوا: غري  جائز  أن  ي قال: "إّنا أردت  ِّبذا البيع كذ"، خبالف 

 ِكر  فاِعل ه أَه أراد ه.ظاِهرِه، و"صار هذا كأَه كذا، ويد خ ل ه كذا"؛ ِلم ا ي ن

                                                 

 .2/59القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن  (1)
 تقدم خترُيه. (2)
رواه البخاري يف صحيحه، كتا  العلم، با  من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف  (3)

)من حديث األسود عن عائشة(، ومسلم يف صحيحه، كتا  احلج، با  َقض الكعبة  126أشد منه، رقم: 
 )من حديث عروة عن عائشة(. واللفظ ملسلم. 1333وبنائها، رقم: 

 .4747البخاري يف الصحيح، يف كتا  النكاح، با  ال خيطب على خطبة أخيه...، رقم رواه  (4)
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 األعمال التطبيقية: -
كتا  "مقاصد الشريعة اإلسالمية" للشيخ ُممد   من ِدراسة َصية لبحث سد الذرائع -

 الطاهر بن عاشور.
مع بيان جهة اَبناء ذلك  ،دراسة أمثلة تطبيقية لبيوع اآلجال على مذهب املالكيني -

 على أصل سد الذرائع.
 



56 

 الد ليل الرابع:
 االستصحاب

 ومفهومه: ،االستصحاب: تعريفه -
 تعريف االستصحاب لغة: -

ت ص ح ب   ،فهو طلب للصُّحبة ودعوة  إليها ،االستصحا  استفعال من ص ِحب   ي قال: اس 
بة  .والز م ه. وكّل ما الزم شيئ ا فقد استصحب ه ،الرج ل : د عاه ِإىل الصُّح 

ب ت ه الشَّيء : جعلته له صاحب ا  .(1)واستصحبت ه الكتا  وغريه ،وأ ص ح 
ِمل  معن املالزمة واملصاحبة  معناه وكذلك االستصحا   يف ،فاالستصحا   ُي 

 وعدم  م فارقته إىل غريه. ،لحاضرلاملاضي  يف مِ ك  حل  ا االصطالحّي هو م الز م ة  
 تعريف االستصحاب اصطالحا: -

اعتقاد كون الش يء في االستصحا  معناه: »قال الق رايفُّ يف تعريف االستصحا : 
 .(2)«الماضي أو الحاضر يوِجب  ظن  ثبوته في الحال أو االستقبال

فهو   ،فمعن االستصحا  أن  ي عت  ق د أنَّ الشَّيء يف املاضي إذا كان ثابتا أو معدوما
كذلك يف احلاضر على اهليئة اليت كان عليها يف املاضي. والشَّأن  َفسه يف الشَّيء الثَّابت يف 

إالَّ إذا و ِقف  على دليل يرِجع  ،فإَّه ي عت  ق د على سبيل الظنه أَّه غري  زائل يف املستقبل ،حلاضرا
 به إىل غريه.

م  وقد ي عت  ر ض  على هذا التَّعريف بأنَّ األصل يف االستصحا  أن  يكون استصحاب ا للح ك 
ن أهمه ا  عن هذا االعَّتاض: بأنَّ مكما ي عطيه تعريف  الق رايف. وُي    ،الشَّرعيه ال ملطلق الشَّيء

واحلكم  املستفاد من  ،األصليَّة أو ما ي سمَّى كذلك بالعدم األصليّ  أَواع االستصحا  الرباءة  
ل ع عليه لقب  احلكم الشَّرعّي؛ ألنَّ ثبوته مل يك ن باخلطا  الشَّرعيّ  ا  ،هذا الع د م ليس ممَّا خي  وإّنَّ

 ون بذلك حكما شرعّيا.فال يك ،است فيد حبكم العقل

                                                 

 .3/186الزبيدي، تاج العروس  (1)
 .447القرايف، شرح تنقيح الفصول  (2)
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فليس ي لج أ إىل هذا األصل إالَّ بعد   ،(1)االستصحا  هو آخر  مدار الفتوى وأصل  
فيأوي حينها إىل أصل  ،بأن  ال ُيد دليال يف املسألة اجملته د فيها ،استفراغ الو سع من اجملتهد

االستصحا  إبقاء  للحال يف احلاضر أو املستقبل على ما كاَت عليه قبل ذلك؛ لعدم ِوجداَِه 
.  للدَّليل املغريه

 االستصحاب: أنواعه وأقسامه: -
وبعض  هذه األَواع ممَّا و ق ع اإلمجاع  ،ولالستصحا  أَواع  متعدهدة  تدخ ل يف حقيقته

 :واعتو ر ت ه  أَظار  اجملتهدين ق بوال ورّدا ،ومنها ما تعلَّق ِّبا اخلالف ،ذ ِّباواالتهفاق على األخ
:  الن وع األو ل: استصحاب العدم األصلي 

استصحا  الرباءة األصليَّة أو ما ي عر ف  بالعدم األصليه هو: استصحا  اَتفاء األحكام 
 .(2)السَّمعيَّة حىتَّ يرِد  الدَّليل النَّاقل

فمضمون الرباءة األصليَّة استمساك  برباءة الذهمَّة من التَّكاليف واَتفاء األحكام الشَّرعيَّة 
 اليت ت ثِبث  شغل الذهمة ِّبا.

ر ج ب؛ الَتفاء الدَّليل السَّمعيه الصَّحيح املقتضي  مثال ذلك: عدم وجو  صوم
للوجو  واإللزام ِّبذا التَّكليف؛ فن فينا وجو   هذا الصَّوم أخذا بأصل الرباءة األصليَّة املقتضية 

 الرتفاع التَّكليف وعدمه.
م غري وِّبذا الدَّليل علمنا أَّه ال ُيب صالة  سادسة وال زكاة غري الزَّكاة املعهودة وال صو 

 رمضان .
 .(3)«وهذا حجَّة باإلمجاع؛ أي من القائلني بأَّه ال حكم قبل الشَّرع»قال أبو الطَّيهب : 

                                                 

 .8/14الزركشي، البحر احمليط  (1)
 .323الباجي، اإلشارة  (2)
 .8/18الزركشي، البحر احمليط  (3)
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 : استصحاب ما دل  الش رع على ث بوته لو جود سببه:الن وع الث اني
وشغل الذهمَّة  ،كامللك عند ج ريان القول املقتضي له  ،استصحا   ما دلَّ الشَّرع  على ث بوته

ود وام  حله النهكاح يف املنكوحة بعد ت قرُّر  ،عند ج ر يان ماي ثبت شغلها من إتالف أو التزام
ك م باستمرار امللك حىتَّ تقوم البيهنة على اَتفائه  ،النهكاح وثبوت العصمة فيه؛ فاألصل  أن  ُي 

ا مَّة مشغولة  بالشَّيء امللتزم به وبقيمة ما وببقاء الذه  ،وي قضى ببقاء العصمة حىتَّ ي علم اَبتاهت 
ا بإقرار أو بيهنة  .(1)أتلفت إىل أن تثب ت براءهت 

وهذا ال خالف يف »وقد ادُِّعي  يف هذا النَّوع االتهفاق  واَتفاء  اخلالف فيه؛ قال الزركشي: 
 .(2)«إىل أن يثبت معارض له ،وجو  العمل به 

كثري من وخالف   ،فاجلمهور  على االحتجاج به ،النَّوع خالفاولكن التَّحقيق أنَّ يف هذا 
 فاالستصحا  .(3)ع دون اإلثباتف  احلنفيَّة فقالوا بأنَّ هذا النَّوع من االستصحا  حجَّة يف الدَّ 

  .التغيري يثبت دليل   بل يصلح إلبقاء ما كان على ما كان إىل أن   ،ال يصلح إلثبات حكم مبتدإ
فتبقى  ،ا حلياتهقود قبل احلكم مبوته؛ فإَه دافع  لإلرث منه استصحاب  كاستصحا  حياة املف

للشَّكه  ،ث من غريهقاقه لإلر  ح  ا الستِ ثبت  م   احلياة استصحا    وليس أمالكه مملوكة له وال تورث.
ا له ملك ا جديدا إذ األصل عدم    ه.يف حياته فال يثبت استصحاِّب 

:الن وع الث الث: استصحاب م قت ض ى ال  ع موم والن ص 
ومفهوم هذا االستصحا  أن  ي ستصحب الع موم  والنَّصُّ الشَّرعيَّان إىل أن  يرِد  دليل 

 .(4)التَّخصيص أو النَّسخ
أنَّ عدَّ هذا النَّوع يف أَواع االستصحا  فيه جتّوز غري  مر ِضّي؛ ألنَّ احلكم  وليس خافي ا

ا هو مستِند  إىل الدَّليل ال إىل االستصحا ؛ وقد اعَّتض كثري  من أهل األصول على عّد  إّنَّ
وأمَّا استصحا  »واألبياري وغريمها؛ قال العلويُّ:  ،ذلك من أَواع االستصحا  كالباجي

                                                 

 .2/427 ابن رشيق، لبا  احملصول (1)
 .8/18الزركشي، البحر احمليط  (2)
 .408-3/407، البخاري، كشف األسرار 3/290ابن أمري حاج، التَّقرير والتَّحبري  (3)
 .402حلولو، التوضيح شرح التنقيح ص/ (4)
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فليسا من االستصحا  حبال؛ ألنَّ احلكم  ،نَّّص إىل أن يوجد خمصهص أو َاسخالعموم وال
 .(1)«مستند إىل الدَّليل ال إىل االستصحا ؛ قاله األبيارّي وإمام احلرمني

 الن وع الر ابع: استصحاب حكم اإلجماع:
م ع فيه على حكم ر ى ،وهو أن  يكون األمر حبالة وُي  في ستصحب  ،مثَّ يتغريَّ إىل حالة أ خ 

ه حىتَّ يقوم الدَّليل على أنَّ له ح كما غري ما اَعقد عليه  حكم اإلمجاع يف األمر بعد تغريُّ
 .(2)اإلمجاع

: بأنَّ -مثاله: استدالل  م ن  يقول إنَّ املتيمهم إذا رأى املاء  يف أثناء صالته ال تبطل صالت ه
م ع  عليه-فاست صحب حكم  الصهحَّة  ،اإلمجاع م نعِقد  على صحَّتها قبل ذلك يف  -وهو جم 

 .(3)املسألة ُمله الن زاع إىل أن يرِد  دليل  على أنَّ رؤية املاء م بطلة
 وهذا النَّوع  من االستصحا  ُملُّ خالف بني األصوليني:

 ز ينه  ،. وخالف البعض  كداود  الظَّاهريه (4)فأكثر  األصوليهني على عدم االعتداد به
 ،وامل

فقالوا  ،(7)واآلمديه   ،(6)وأىب اسحاق بن شاقال ،وأيب بكر الصَّرييفّ  ،(5)وُممَّد بن سحنون
 ه.ل وأطال يف االَتصار "إعالم املوقعني"القيم يف  وبه قال ابن   حبّجيته وص لوحيَّته لالستدالل.

 وأمنت  يف احلجَّة. ،ور دُّ هذا النَّوع من االستصحا  أقوى يف الِعب  ر ة
 :االستصحاب المقلوب

وهو يصل ح أن يكون  ،وممَّا أ حلق بأَواع االستصحا  ما ي عر ف  باالستصحا  املقلو 
وي سمهيه البعض مبعكوس االستصحا ؛ وحقيقت ه أَّه إثباث  أمر يف الزَّمن  ،قسيما لالستصحا 

 .(1)املاضي لثبوته يف الزَّمن احلاضر
                                                 

 .2/165العلوي، َشر البنود على مراقي السعود  (1)
 .2/427ابن رشيق، لبا  احملصول  (2)
 .231، املشاط، اجلواهر الثمينة 59الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج فقرة  (3)
 .8/20الزركشي، البحر احمليط  (4)
 .ال أعل م  من أصحابنا م ن قال به غريه. قال الباجي، 757الباجي، إحكام الفصول فقرة  (5)
 .307آل تيمية، املسودة  (6)
 .4/141اآلمدي، اإلحكام  (7)
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االستصحا  املعكوس هو: اَِسحا   و جود الشَّيء على ما قبله فيما م ض ى حىتَّ »ف 
ينتهي ويتبنيَّ أَّه مل يك ن منه؛ وأمَّا غري املعكوس وهو املستقيم فهو: اَسحاب ه على ما بعده يف 

 .(2)«املستقبل حىتَّ يتبنيَّ ما يقطع ه
لسيهني من املالكيَّة أنَّ احلبس إذا ج هل : قول  بعض القرويهني واألَدومن أمثلة هذا الن وع

ورأوا أنَّ إجراءه على هذه احلالة دليل  على أَّه كان   ،فإَّه ُيري عليها ،وو ِجد  على حاله ،م صرف ه
 كذلك يف األصل.

 مذاهب العلماء:
فنجد أنَّ املالكيَّة أخذوا به يف مواضع  وت  ر كوا اعتبار ه يف  ،أمَّا االستصحا   املعكوس

فقال يف مسألة مل  ،حىتَّ َ س ب  البساطيُّ إىل املذهب االضطرا   يف العمل به ،مواضع أخرى
 ،وهلم يف االستصحا  املعكوس اضطرا   : »-ي عترب فيها املالكيَّة  هذا النَّوع من االستصحا 

 ،والظاهر أنَّ ذلك من املالكيهني ليس اضطراب ا .(3)«يت اعتباره يف مواضعوسيأ ،ومل يعتربوه هنا
بل هو راِجع  حال  تركهم له إىل م عارضة االستصحا  املعكوس ببعض األدلَّة اليت ت رجَّح عليه؛ 

 وهذا ليس ترك ا ألصل الق ول به.
 والظَّاهر  من كالم تاج الدهين السُّبكي أَه ح جَّة.

 ة االستصحاب:جي  دليل ح   -
أس وق  يف هذا  ،أو اإلباحة العقليَّة جبملة أدلَّة البراءة األصليةاستدّلوا على حجيَّة  -

 احملله ب عض ا منها:
﴾ فم ْن جاء ه  م ْوِعظ ٌة مْن ر بِّه فانت  ه ى فل ه  ما س ل ف  قال اهلل تعاىل: ﴿ -1
[؛ ووجه  الدَّاللة من اآلية: أَّه ملَّا َ  ز ل  حترمي  الرهبا خاف الصَّحابة  من األموال اليت 275]البقرة:

                                                                                                                                               

 .233، املشاط، اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة 2/165ر البنود العلوي، َش (1)
 .3/243العدوي، حاشيته على شرح اخلرشي  (2)
 .3/243العدوي، حاشيته على شرح اخلرشي  (3)
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فأباَت اآلية  هلم أنَّ الذي اكت س بوه من  الرهبا قبل  التَّحرمي  ،اكت ِسب ت من الرهبا قبل َ زول التَّحرمي
 .(1) وال لوم  فال يلحق هم إمث   ،جار  على الرباءة األصليَّة

اه م حت ى ي  ب  يِّن  له م ما وقال اهلل تعاىل: ﴿ -2 وما كان  اهلل  لي ِضل  ق  ْوًما بعد  إْذ ه د 
ملَّا استغفر لعمهه أيب طالب  واستغ ف ر  الصَّحابة   [؛ ذلك أنَّ النَّيبَّ 115﴾ ]التَّوبة:يت  ق ون

ز ل  اهلل تعاىل قول ه: ﴿ ،ملوتاه م من أهل الشهرك ما كان  للن ِبيِّ والذين  آم ن وا أْن ي ْست غِفر وا أَ 
فب  ي َّن ت اآلية  أنَّ ذلك   ،[ فندموا على ما كان منهم من االستغفار113﴾]التوبة:للم شرِِكين  

ىتَّ ي بنيه  هلم اهلل ما فال ي  ع ل ق  ِّبم إمث  وال ع تب  ح ،كان على الرباءة األصليَّة؛ إذ  مل يرِد  حترمي  إذاك
 .(2)يت َّق وَ ه كاالستغفار هلم مثال

 النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى أنَّ  أنَّ  مان عباس رضي اهلل عنهديث ابحتجوا حبوا -3
 .[متفق عليه] .عى عليهاليمني على املدّ 

عى عليه املدَّ  ةِ ذمَّ  براءة   الرسول صلى اهلل عليه وسلم جعل األصل   أنَّ  االستدالل: ه  ج  و  و 
 .هاتغريُّ  ت  ثب  ابقة حىت ي  باستصحا  احلال السَّ  وهذا عمل   نة الصحيحة؛ها بالبيه ت شغل  ثب  حىت ي  

استصحاب ما دل  الش رع وهو  ،واستدّلوا على حجية النوع الثاين من االستصحا  -
 بأدلَّة منها: على ثبوته

م إذا حتقَّقوا من وجود الشَّيء وثبوته أو اَتفائه وعدمه الثَّابت   -1 وكان  ،عند الع قالء أّنَّ
ر ون على مقتضاها يف مستقبل الزَّمان-هلذا الشَّيء أحكام خاصَّة به ك مون ِّبا وُي  م ُي   ،: فإّنَّ

وا يف الزَّمن سواء  أكان ذلك يف الوجود أو العدم. فالع قالء م ث ال ي سوهغون م راس ل ة  م ن  عِلم  
إىل غري ذلك من األمثلة اليت ت ست ِند  إىل  ،وي ستجيزون إرسال  الو دائع وإَفاذ ها ،املاضي و جود ه

 .(3)إعطاء الزَّمن احلايل أو املستقبلي احلكم  الذي كان موجودا قبله إثباتا أو َفيا
ظنُّ البقاء أغلب  »ال اآلمدّي: ق ،ممَّا احتجُّوا به أنَّ ظنَّ البقاء أرجح  من ظنه التَّغريُّ  -2

ة ذلك  ،من ظنه التَّغري؛ وذلك ألنَّ الباقي ال ي توقَّف على أكثر من و جود الزَّمان املستقبل ومقاَر

                                                 

 .286الشنقيطي، املذكر يف أصول الفقه  (1)
 .287-286الشنقيطي، املذكرة يف أصول الفقه  (2)
 .134-4/133اإلحكام اآلمدي،  (3)
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 ،فمتوقهف  على ثالثة أ م ور: وجود الزَّمان املستقبل ،الباقي له كان و جودا أو ع د ما. وأمَّا التَّغريُّ 
ف ى  ،العدم بالوجودوتبدُّل الوجود بالعدم أو  وم قارَ ة  ذلك الوجود أو العدم لذلك الزَّمان. وال خي 

 .(1)«أغلب  ممَّا يتوقَّف  على ذينك األمرين وثالث غريمها ،أنَّ حتقُّق ما يتوقَّف على أمرين ال غري
ال »الة: ث يف الصَّ د  ل إليه أَه أح  يَّ ل خي  ج  قوله صلى اهلل عليه وسلم يف الرَّ واحتجوا ب -3

 .[عليه متفق] .«ا رُي   د  ا أو ُي ِ ع صوت  سم  نصرف حىت ي  ي  
م الوضوء مع ك  م باستصحا  ح  ك  ى اهلل عليه وسلم ح  سول صلَّ الرَّ  أنَّ  الل:د  ه االستِ ج  و  و 

 .اقاضه يقين  على اَتِ  ليل  الدَّ  دلُّ اقض حىت ي  جود النَّ يف و   كه الشَّ 
 :فع دون اإلثباتفي الد   االستصحابكثيرمن الحنفية في االحتجاج ب  ة  ج  ح   -

ا إلثبات ما وليس صاحلِ   ،الدفع ما كان ثابت  ا لوا االستصحا  صاحلِ  ع  احلنفية ج  وكثري  من 
باحلكم الذي كان ثابت ا إىل أن  ي  ق وم  صحا  هو التمسُّك  حقيقة االستِ  ثابتا؛ ألنَّ  نك  مل ي  

 
 
وال عمل الستصحا  احلال فيه  ،ويف إثبات احلكم ابتداء  ال يوجد هذا املعن ،زيلالدَّليل  امل

يف  ة  جَّ باستصحا  احلال يكون ح   ة  احلياة املعلوم   نا يف مسألة املفقود أنَّ وقد بيَّ  صورة وال معن.
ريبه إذا يف مال ق   داء  يف إثبات امللك له ابتِ  ة  جَّ وال يكون ح   ،ه يف ماله على ما كانإبقاء ملكِ 

 .(2)مات
 مبا يلي: من أهل العلمفقد استدلَّ من َ  ف اه  اإلجماع ح كم استصحابأمَّا  -

: اإلمجاع الذي كان دليال على احلكم قد زال وارت  ف ع يف ُمله اخلالف؛ ألنَّ ُملَّ أو ال
فلم يكن اإلمجاع  م تناوال حملّل اخلالف لتغريُّ احملّل؛ وعليه و ج ب   ،اخلالف هو غري ُمّل االتهفاق

 .(3)تطلُّب  دليل آخر  
يؤدهي إىل التَّكافؤ؛ بياَ ه: أَّه ما ِمن   ،: القول  باستصحا  اإلمجاع يف ُمّل اخلالفثانيا

مثال يف مسألة أن  يستصحبه يف م قابله؛ ف وملخالفهإالَّ  ،أح د  يستصحب حال اإلمجاع يف شيء

                                                 

 .4/134اآلمدي، اإلحكام  (1)
 .2/225أصول السرخسي  (2)
 .8/21الزركشي، البحر احمليط  (3)
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 ،التَّيمُّم فإنَّ للمخالف أن  يقول: أمجعنا على ب طالن التَّيمُّم برؤية املاء خارج الصَّالة
 .(1)وتغريُّ األحوال ال ِعب  ر ة  به ،فنستصحبه برؤيته فيها

 :أما حجة من احتج باستصحاب حال اإلجماع -
ثبوته وال  لة  ع هوفاإلمجاع ليس  ،وعلمنا باإلمجاع ثبوته ،اكان ثابت    احلكم   :قال المثبتون

 ومن زوال السبب زوال   ،معلوهلا وال  ة ز  وال العلَّ م من ز  لز  حىت ي   ،ثبوته يف َفس األمر سبب  
فنحن  ،أو معن َص إىل َصٍّ  د  ستنِ وهو يف َفس األمر م   ،عليه دليل   ا اإلمجاع  وإّنَّ  .حكمه

فاء فال يلزم من اَتِ  ،نعكسال ي   ليل  والدَّ  ،ع عليه ثابت يف َفس األمراحلكم اجملم   َعلم أنَّ 
 قاؤه فإنَّ ب   لكن األصل   ؛يكون منتفيا ا وُيوز أن  يكون باقي   بل ُيوز أن   ،احلكم اَتفاءاإلمجاع 

 ف  ا احلكم املخالِ وأمَّ  .بوتهإىل بقاء سبب ث   ر  قِ فت  ولكن ي   ،ث  حادِ  إىل سبب   ر  قِ فت  البقاء ال ي  
 ث  إليه احلادِ  ر  فتقِ فكان ما ي   ،ي بي هن هاين وإىل ما الثَّ دث وإىل ما ُي   ل  األوَّ  احلكم  زيل إىل ما ي   ر  فتقِ في  

وهذا مثل استصحا  حال براءة  .ىل من التغريُّ أو   فيكون البقاء   ،ر إليه الباقيفتقِ أكثر مما ي  
 .(2)الرباءة  ومع هذا فاألصل  ،جود ما يظن به أَه شاغلفإّنا كاَت بريئة قبل و   ؛ةالذمَّ 

 ل حال احمللّ تبدُّ  أنَّ  :ومما يدل على أن استصحا  حكم اإلمجاع يف ُمل النزاع حجة -
نع ها ال مي  هذه األمور وتغري   وتبدل   ،ماَه ومكاَه وشخصهل ز  كتبدُّ   ،اجملمع على حكمه أوال

حىت يقوم  االستصحا   نع ه ال مي  ه وحالِ صفِ ل و  فكذلك تبدُّ  ،لما ثبت له قبل التبدُّ  استصحا   
كما جعل الدباغ   ،هكم مثبتا لضده َاقال للح   ث  الشارع جعل ذلك الوصف احلادِ  على أنَّ  دليل  

وحدوث االحتالم َاقال حلكم  ،وختليل اخلمرة َاقال للحكم بتحرميها ،َاقال حلكم ناسة اجللد
د النزاع فإَه ال رَّ وأما جم   .وحينئذ فال يبقى التمسك باالستصحا  صحيحا ؛الرباءة األصلية
دوث العيب عند الة وح  يف رؤية املاء يف الصَّ  زاع  والنه  ،استصحا  حكم اإلمجاع يوجب سقوط  

 ل قول  قب  فال ي   ،ن األحكاما قبل ذلك مِ ما كان ثابت   فع  ال يوجب ر   :-ةاملشَّتي واستيالد األم  
بت من رفع ما ث  زاع ال ي  النه  فإنَّ  .احلادث زاعاالستصحا  بالنه  كم  إَه قد زال ح   :ضاملعَّتِ 

                                                 

 .8/21الزركشي، البحر احمليط  (1)
 ، بتصرف يسري.1/342هذا كالم ابن القيم يف إعالم املوقعني  (2)
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 ع  اِر ه الشَّ عل  ج   ث  احلادِ  ذلك الوصف   ليال على أنّ د   قيم  ي   ه إال أن  رفع   كن املعَّتض  فال مي   ،احلكم
 .(1)ا يف االستصحا ح  ليل ال قادِ ا يف الدَّ عارض  فيكون م   ،دليال على َقل احلكم حينئذ  

 فقد است دلَّ حلجيَّته: االستصحاب المعكوسأمَّا  -
لكان غري  ثابت أمِس؛ إذ  ال واسطة بني  ،بأَّه لو مل يك ن احلكم  الثَّابت  اآلن ثابتا أمسِ 

وإذا كان غري  ثابت أمِس اقتضى االستصحا   أَّه يكون اآلن غري  ثابت؛ لكنَّه  ،الثُّبوت وعدِمه
 .(2)فدلَّ على أَّه كان ثابتا أمِس أيضا ،ثابت  اآلن

                                                 

 .344-1/343هذا كالم ابن القيم يف إعالم املوقعني  (1)
 .166العلوي، َشر البنود  (2)
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 الدليل الخامس: 
 أهل المدينة ل  م  ع  

 أقسام العمل المدني: -
اليل. ،نقِسم  عمل  أهل املدينة من حيث  م تعلَّق ه ِقسمني: عمل  َقليي    وع م ل  اسِتد 

 العمل النقلي: القسم األول: هو
وعملت به ع م ال  ال  ،الكافَّة  عن الكافَّة ت أث  ر هوهو الع م ل  من طريق النق ل واحِلكاية الذي 

 وهذا على أَواع: ،َو  ق ل ه اجلمهور  عن اجلهور عن زمن النيب  ،خي  ف ى
ده   ،من قول أو فعل من جهة النيب  منه ما َ ِقل  ش ر ع ا م بتدأ (1)

 
  وأَه  ،كالصَّاع وامل

ر ببسم اهلل الرمحن  ،واإلقامة ،وكاألذان ،كان يأخذ منهم بذلك ص دقاهتم وِفطرهتم وترك اجل ه 
كنقلهم م وِضع    ،وكالو قوف واألحباس. فن  ق ل هم هلذه األمور من قوله وِفع له ،الرحيم يف الصَّالة

ِه وِصف ِة صالته من ع د د ركعاهتا  ه وم سجِده ومنربه وغري ذلك ممَّا ع ِلم  ضرورة  من أحواله وِسري  ق  رب 
 وأشباه ذلك. ،وس ج داهِتا

د ة   ،ومل ي نق ل عنه إَكار ه ،ِلم ا شاه د ه منهم ومنه ما َ ِقل  إقرار ه  (2) كنقل ع ه 
 وشبه ذلك. ،الرَّقيق

ي هم ،ومنه ما َ ِقل  ترك ه ألمور  وأحكام مل   ي لزِم هم إيَّاها (3) وظ هورها  ،مع ش هرهِتا لد 
ذ  الزَّكاة من اخل ض ر وات مع علمه   ،فيهم  .(1)ندهم كثرية  بكوّنا ع كَّتكه أخ 

تلف قول  ماِلك  وأصحاِبه يف أنَّ عمل أهل املدينة فيما كان ِمن  ق بيل الن َّ  ق ل ح جَّة  ومل خي 
ب  األخذ  ِّبا.  ُيِ 

 القسم الثاني: العمل االستداللي:
الل واالجتهاد فقد اختل ف املاِلكيَّة  فيما  ،أمَّا عمل  أهل املدينة فيما كان ِمن  ق بيل االسِتد 

. -رمحه اهلل-ي عز ى ملالك   من ق  و ل 

                                                 

 .1/68عياض، ترتيب املدارك ( 1)
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 :المنقول عن مالك في المسألة -
 :النقل األول

وال خ صوِصي ة  ألهل  ،الع م ل  المدِنيُّ الذي يرجع للنظ ر واالستدالل ليس بحج ة
 المدينة على غيرهم في هذا.

قهقي املذه ب وأئمَّتهوعلى َسبة هذا النقل ملالك مج  هرة  من  وخاصَّة  أقطا  املدرسة  ،ُم 
وكافَّة   ،وهو الذي كان يقول  شيخ نا أبو بكر األِّبري»العراقية؛ قال القاضي عبد الو هَّا : 

. وحكاه الباجي عن احملققني من أصحا  (1)«إالَّ اليسري منهم ،البغداديني من أصحابنا
 .(2)مالك

 النقل الثاني:

 ي ستِند  إىل االستدالل ح جَّة .الع مل  الذي 
وقد ذ ه ب مجاع ة  ممن ي نتِحل  مذه ب  »قال الباجي:  ،ع ز ا هذا النقل  ملاِلك  أكثر  املغاربة

ِعن النظر يف هذا البا -مالك  إىل أنَّ إمجاع أهل املدينة ح جَّة  فيما طريق ه  -ممَّن مل   مي 
 .(3)«وبه قال أكثر  املغاربة ،االجتهاد  

ل...وقد ذ ك ر أبو م صع ب »وقال القاضي عبد الوها :   َ  ع ذَّ
وعليه يد لُّ كالم  أمحد بن امل

يف "خمتصره" مثل ذلك. والذي صرَّح به القاضي أبو احلسني بن أيب ع م ر  يف مسألته اليت 
ذا صنَّفها على أيب بكر الصَّرييف َ  ق ض ا لكالمه على أصحابنا يف إمجاع أهل املدينة. وإىل ه

يع هم  .(4)«ي ذه ب ج لُّ أصحابنا املغاربة أو مج 

                                                 

ة  (1)  .2/608عبد الوها  بن َصر، املعَو
 .512، 511الباجي، اإلحكام ف (2)
 .512/ف 1الباجي، إحكام الفصول ( 3)
قل النص عن القاضي عبد الوها  خمتصرا: القرايف يف 4/267املوقعني  ابن القيم، إعالم( 4) َفائس األصول ». َو

6/2710. 
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كما قال ابن  َصر - ،وقد أطبق املخالفون أَه مذه ب  مالك .(1)ابن احلاجب وهو قول  
 .(2)-البغدادي
 :(3)تحرير المنقول عن مالك في مسألة العمل المدني -
ا إىل ظ  ا َ  مَّ . ول  ل  م  إليه الع  هي نت  ن الذي ي  م  ب الزَّ ة عمل أهل املدينة حبس  جيَّ ر إىل ح  نظ  ي   َر
 :أقسام ثالثة   َاهد  ج  و   ،العمل

 إىل زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم. العمل   هينت  ي   ا أن  إمَّ : األول
 ن الصحابة الكرام.م  إىل ز   لم  الع   ينتهي ا أن  وإمَّ : الثاني

وهذا  أي زمن التابعني وبعدهم. ،زمن الصحابة ا بعدث  حادِ  العمل   يكون ا أن  وإمَّ : الثالث
 ل املتأخهر.م  بالع   ف  عر  ما ي  

به على أيب يوسف القاضي  ذلك ما احتجَّ  ودليل   عند مالك. ة  جَّ : فح  لسم األو  القِ ا أمَّ 
 م.أمره إىل زمن النيب صلى اهلل عليه وسلَّ  ذلك مرفوع   من األحباس وغريها. وكلُّ 

أو  ،ا على َقل وتوقيفز  رتكِ كان العمل م    سواء   ،عند مالك كذلك  ةجَّ ح  : القسم الثاني
يف  قال مالك   إىل الليث بن سعد. ك  رسالة مالِ  َصُّ  ذلك ودليل   .باطعلى اجتهاد واستن  

وما مل   يك ن عندهم »حابة الذي قاموا باألمر بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم: ره للصَّ ك  معرض ذِ 
 «.هادهم وح داثة عهدهموا بأق وى ما و ج دوا يف ذلك يف اجتِ ذ  مث َّ أخ   ،فيه ِعل م  س ألوا عنه

اجت  ه د وا وأخ ذ وا بأق  و ى ما و ج د وا بعد حبث  ،أي: إن  مل   ي ك ن  للصحابة ِعل م  مما َ  ز ل ِّبم
ظر وسؤال دهم بالنيب  ،وه م أع ل م  األمَّة بدين اهلل ،َو اث ة ع ه   ،الت َّن زيل  ؛ إذ  شاه د وا مع ح د 

با   اخِلطا  وم ناس باتِه؛ فال ج ر م  يكون اجتهاد هم أق  و ى ما ي كون يف االجتهاد.  وعِلم وا أس 
؛ وإمَّا أن يكون اجِتهاد ا وعليه: فم ست  ن د  الصَّحابة إمَّا أن  ي كون توقيف ا عِلموه من النيبه 

ِدهم بالو ِلم ا ذ ك ر ماِلك  من  ،وهو م قدَّم  على غريه ،منهم بأسبا  وِعل ِمهم  ،حيح داث ة ع ه 
 اخلطا .

                                                 

 .2/194ابن احلاجب، خمتصر املنتهى مع شرحه رفع احلاجب ( 1)
 .6/2710، القرايف، َفائس األصول 1/70عياض، ترتيب املدارك ( 2)
 ّد وابن تيمية.كالم اإلمامني: ابن رشد اجل  من لُمصّ  التحريرهذا ( 3)
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من العمل  تجُّ ا ُي  إّنَّ  ك  ومالِ  ،دميعمل غري ق   ل  م  إذ الع   حبجة؛ : فليسالقسم الثالثا أمَّ 
؛ وهذا منه «ليس من األمر الق دمي»األعمال املدَيَّة بقوله:  ه ي عَّت ِض  بعض  د  لذلك ن ِ  ،ق د ممبا 

تجُّ ِّبا ماِلك   الوراثةد ليل  على اعِتبار ِقد م العمل. كما أَه ال ت تحقَّق يف هذا القسم م عن  اليت ُي 
 يف ح جيَّة الع م ل املدينّ.

ألقواهلم ال  تجُّ ُي   ،لماء األمصارالتابعون من أهل املدينة يف هذا كغريهم من ع  وعليه؛ ف
 ِّبا.

 أن هذا القسم قد وقع لبعض املالكني الحتجاج به. على
 :العلماء في العمل المدنيذاهب م   -

ردوا ِّبا عن غريهم من َف  ون وادها املالكيُّ م  من األصول اعت   العمل املدينَّ  أنَّ  ق  ب  ا س  ممَّ  ر  ظاهِ 
 ب.املذاهِ 

بوله أكثر أهل العلم على ق   ا فإنَّ ن  ا بي ه ثبوت   ت  ب  ث    إن   ليَّ ق  العمل الن َّ  ر أنَّ ظه  ي   لكن  
ا له ف إليهجوع أيب يوس  ر من ر  ظه  ؛ كما ي  مساك بهتواالس  . لكن  وتركه مذهب ه الذي كان م تقلهد 
الف فيما اخلِ  هم بعض  لذلك قد ند عن ،املسائللي يف بعض ق  ل الن َّ م  ق الع  قُّ فون يف حت  تلِ قد خي  

 لي.ق  ل الن َّ م  فيه على الع   ك  د مالِ ن  است   
ا العمل املرتفع إىل عهد الصحابة، فالذي حكاه ابن تيمية يف قسم العمل املدين القدمي أمَّ 

مذهب أمحد الحتجاجه مبا  ر  هِ الشافعي، وظا االحتجاج به هو منصوص   قبل مقتل عثمان: أنَّ 
قول اخللفاء الراشدين  ضي أنَّ قت  عن أيب حنيفة ي   احملكيُّ "ه اخللفاء الراشدون. مث قال: سنَّ 

 ."حجة
 النظر فيه: ب  ُي ِ  أمر  راء ذلك من و   لكن   ؛ن  س  وكالم ابن تيمية يف هذا املقام ح  

 مِ د  مه بتتبع قِ ربته بالعلم املوروث ِّبا، وهتمُّ مالكا رمحه اهلل ملنزلته يف املدينة، وخِ  وهو أنَّ 
ِّبا من األعمال  باألعمال احملتجه  ليست لغريه ه معرفة  : كاَت له بذلك كله -دوثهالعمل من ح  

من العمل القدمي، قد ال يقع للشافعي وال لغريه من  به مالك   تجُّ ِّبا. لذلك ما ُي   غري احملتجه 
  قون احتماالتِ طره ا ما ي  دهم كثري  برجوع هذا العمل إىل عهد الصحابة، بل إَك جت ِ  األمية علم  

. يف املسألة، وهكذا عنه خالف   ر  ثِ فالَا قد أ   ينة، وأنَّ باملد الة  ا أحدثه الو  كون العمل هذا ممَّ 
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مون له حجية تلك سله لكاَوا ي   :-موا علمهلِ ف عليه مالك، وع  ق  فوا على ما و  ق  ولو أّنم و  
ين، رضي اهلل دبعض تلك األعمال إىل عهد اخللفاء الراش قوا رفع  قَّ حت   إن   ة  األعمال؛ خاصَّ 

 عنهم.
ر من  ه  به، على ما ظ   تجُّ مالكا ال ُي   م لنا أنَّ بعد ذلك، فقد تقدَّ  ا العمل احلادثأمَّ 

ق ما عليه ف  على و   ه سائر  قهِ ا يف عموم فِ مالك   قال: إنَّ ي   فاته يف االحتجاج. لكن  كالمه وتصرُّ 
ا على االجتهاد، ال يكون تقليد   ه هلم يف األعمال احلادثة املستندةِ سايرت  م   أهل املدينة، لكن  

اده، و تقلَّ ي    .م يف مسائل  أقواهل   هالف قول  وقد خي   ح له.تابعة على الدليل الذي يَّتجَّ م   إّنَّ
رضي اهلل  ك  ا من مالِ ر  بتك  ال م  العمل املدين ليس أص   أنَّ  :ه له في هذا الموضعنب  ا ي  م  ومِ 

يف أهل  علوم  م   والتعويل عليه: زوع هلذا األصلالنُّ  القول به. ذلك أنَّ  له يف ث ال سابق  يحب ،عنه
 َادربيعة الرأي وأبو الزه  :يوخهابقة له. فقد قال به من ش  بقات السَّ ويف الطَّ  ك  ة مالِ بق  املدينة يف ط  

ا ي نتزِع  السنة  من  ،ألف  عن ألف  أحبُّ إيلَّ من واِحد  عن واِحد  »قال ر بيعة:  .وغريهم فإنَّ واِحد 
وهب عن  فقد روى ابن   ؛زمبن ح  رو م  من التابعني: أبو بكر بن ع   كذلك  وقال به «.بينكم

رو بن حزم: ما أد  رجال قال أليب ب   مالك أنَّ  باالختالف؟! فقال أبو  ري كيف أصنع  كر بِن ع م 
فال تشّك يف أَه  ،إذا و جدت  أهل  املدينة على أمر م ستجمعني عليه ،يا ابن  أخي»بكر: 
 .(1)«احلّق!

هو  ك  ذهب مالِ م   نَّ م أعل  ؛ وِّبذا ي  نيدة لدى املدَيه من األصول املعتم   فهذا األصل  
فقد أحسن  ،املاِلكيَّ  املاي  ر ِقيَّ  يَّ العِ الك   عمَّار   بن   ُممَّد   اهلل أبا عبدِ م اهلل حِ ؛ ور  نيب املدَيه مذه  

وم ن  كان على  ،مذهب  أهِل املدينة ي نس ب  إىل مالِك بِن أَس  »...شاء حني قال:  ما
ا ج ر ى على س ن ِن م ن  كان قبله مذهب أهل املدينة ي قال له ماِلِكي ؛ وماِلك   وكان كثري   ،إّنَّ

ط ا وألَّف كتاب ه "املوطأ". وما أ ِخذ  عنه  ،وح جَّة  وشرح ا ،االتهباع؛ إالَّ أَّه زاد املذهب ب ياَ ا وب س 
ِطه وكالِمِه فيه...فن سب املذهب  إ ،من األمسعة والفتاوى  «.ليه لكثرة ب س 

 :ةاألدل   -

                                                 

 .444-1/443الفسوي، املعرفة والتاريخ  (1)
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و ج فيه إىل كثري ق ول ،أهل املدينة الن َّق لي ل  م  أمَّا ع   -  ،فحجيَّت ه من األمر البنيه الذي ال حن 
صَّل االحتجاج له: أنَّ  ها من للمدينة خصائص تشريعية ال تشركها فيها غري أو بالغ ب س ط. وُم 

وكاَت غالب ( 2)  ،ر النيب صلى اهلل عليه وسلمهاج  فقد كاَت م  ( 1) ،مدائن اإلسالم
ت ضمَّ و ( 4) ،بيق العملي ألحكام الشرع كان فيهاطالتو ( 3) ،ِّبا األحكام الشرعية َازلة  

فقد عايشوا التنزيل وعلموا  ،أهل اإلسالم من الصحابة من املهاجرين واألَصار ملاملدينة أع
. هت  لَّ دت ُم   ع  ه وب   دار   ن َأت  فكاَوا بذلك أفقه وأعلم ممَّ  ،ا األحكام ومناسبات اخلط د  وارِ م  
 زمنإذ ال ؛زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعضها بعضا نسخ  األحكام كان ي   أنَّ  ومعلوم  ( 5)

ين ر  عن آخر األم   ف  كشِ ي   ف  رع يف املدينة كاشِ ألحكام الشَّ  ليُّ م  الع   والتطبيق   ،يح  تنزيل وو   زمن
 ،عليه احلكم الشرعي قرَّ ؛ إذ ذلك هو الذي است  وأمره يب صلى اهلل عليه وسلمالنَّ من فعل 

يكون عاملا به  ُيب أن   ن  ىل م  وأو   ،بأ خ ر ة به التشريع قرَّ يكون مبا است   أن   دَّ ال ب  ل م  الع   أنَّ  رورة  ض  
 .نزيلكان مبدينة التَّ   ن  م  

رضوان اهلل  والتابعون حابة  الصَّ  :حافظ على هذا املرياث النبوي يف املدينة النبوية وقد
النيب صلى اهلل عليه  ن  م  ز   ك مبا كان عليه األمر  الناس على التمسُّ  أحرص وافقد كاَ ،عليهم
الناس أتبع   -ى اهلل عليه وسلَّمصلَّ - مث َّ قام بعده...»: يف رسالته إىل الليث قال مالك وسلم.

مث َّ كان التابعون من بعدهم ...فما َ  ز ل  ِّبم ممَّا ع ِلموا أَفذ وه من أمته ِمم ن ولي األمر  من بعده
. فإذا كان األمر  باملدينة ظاِهر ا معموال  به ،ي سلكون تلك السبيل   : مل   أر  -ويتَّبعون تلك الّسنن 

 «.وال ادِّعاؤها ،ي ال ي جوز ألح ٍد انِتحال هاالت الوراثةألح د  خالف ه؛ للذي يف أيديهم من تلك 
و من األمر املتناقل خلفا عن سلف؛ فهو بذلك مبنزلة فما وجد من العمل النقلي يف املدينة فه

 اخلرب املتواتر.
شيد ره حبضرة الرَّ حني َاظ   مالك على أيب يوسف   وِّبذا املعن احتجَّ »: د  ش  قال ابن ر  

ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحباسه افقال: هذه صدق ،دقاتإلثبات األوقاف والصَّ 
 .(1)«ن  ر  ا بعد ق   َ  ر  ف ق   ل  عن السَّ  ينقلها اخللف   عروفة  عندَا باملدينة م   مشهورة  

                                                 

 .3/482املقدمات املمهدات  (1)
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 إنَّ  : فنقول:ه إلى زمن الصحابةقل  تهي ن  المن العمل المدنيِّ ة جيَّ ليل على ح  ا الدَّ أمَّ  -
َقل ا إىل د  ستنِ م  يكون ما كاَوا عليه  أن  إمَّا د أمرين: و من أح  ل  ال خي    ،حابة يف املدينةعمل الصَّ 

 رضي اهلل عنهم حابةصَّ اليكون  ا أن  فاق. وإمَّ باته  ة  جَّ م. وهذا ح  صلى اهلل عليه وسلَّ  يبه عن الن
صحابة النيب  ؛ إذ  ة  جَّ ثبت ح   . وهذا إن  العمل باملدينة هم على م ست مره مل  فكان ع   ،دواه  اجت   

 بهسان الذي َزل وهم أربا  الله  ،اخلطا  د  موا موارِ لِ دوا التنزيل وع  صلى اهلل عليه وسلم شاه  
 الف بعدهم.هم أوىل من اجتهاد األخ  وكان بذلك اجتهاد   ،القرآن؛ فكاَوا بذلك أفقه وأعلم

املكان ال  بأنَّ  ،ة يف حجية عمل أهل املدينةاملخالفني للمالكيَّ  بعض   ض  ر  وقد اعت    -
 .ة  جَّ يكون قول أهلها ح   أن   ،تهال املدينة وخرييَّ ض  م من ف  لز  ا؛ وليس ي  أحد   م  عصِ ي  

ذلك  أنَّ  ،بنا يف احتجاجنا بعمل أهل املدينة ظنَّ  ن  م   وأجا  املالكية عن ذلك: بأنَّ 
ة صائص التشريعيَّ بعملهم للخ  نا ج  ج  ا احت  ا إّنَّ فيه. فإَّ  ب  صِ ومل ي   نَّ طأ الظَّ د املكان؛ فقد أخ  جملرَّ 

 منا القول  لز  لكان ي   ،هذه اخلصائص كاَت بغريها من مدائن اإلسالم ولو أنَّ  ،ت ِّبااليت اختصّ 
د  غري ها من م   ،لهم. لكن  ل مَّا أن  َ ظ ر َا يف خ صائص املدينة التَّشريعيةم  حبجية ع   دائن مل نِ 

 هم د ليال من األدلة املعتربة عندَا.اإلسالم ت شركها فيها؛ فلم ي ك ن بذلك عمل  
 :األعمال التطبيقية

ب رير مذه  وحت    ،يث بن سعد. مع حتليلها وشرحهارسالة مالك بن أَس للَّ  عة  راج  م   -
وُيىي  ،"املعرفة والتاريخ"يف  الفسويُّ  عقو   ي   . )روى الرسالة  الهلامالك يف العمل املدين من خِ 

 (."ترتيب املدارك"يف  ياض  ي عِ ضالقا هاغالب   د  وري. وأور  الدُّ  اس  بن معني يف تارخيه برواية عبَّ 
 املدين:ل م  أهل العلم للع   اتِ ميتقس راسة  دِ  -

ترتيب املدارك ). ختالف فيهللعمل املدين وبيان اال القاضي عبد الوهابتقسيم 
 .(للقاضي عياض

 ة أصول أهل املدينة(.)صحَّ  .تقسيم ابن تيمية للعمل املدينو 
البيان "ويف كتا   ،"داتهه ممات املاملقده " ر كتا للعمل )يف آخِ  رشد اجلده  وتقسيم ابنِ 

 (."والتحصيل
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النظر يف كتا  "إحكام الفصول" للباجي، وحتليل ما أورده يف حبثه لعمل أهل املدينة،  -
 والَّتكيز على ما احتج به على إبطاله للعمل االستداليل؛ مع النقد لذلك كلهه.

يرجع إىل كتا  العرف والعمل يف املذهب املالكي، لعمر اجليدي رمحه اهلل، ملزيد  -
-272االطالع على أدلة املالكية يف حجية أصل العمل املدين، ودفع حجج املخالفني )ص

284.) 



73 

 ادس:الدليل الس  
 قول الصحابي

 تحرير محل النزاع: -
اع  إن اتف ق ت الصَّحابة  على قول من األقوال فهو  بل هو أرفع  اإلمجاعات وأمتن ها؛  ،إمج 

فال ِخالف  يف أّن قول بعضهم ليس حبجَّة على  ،أّما إن اخت  ل فوا وتنازعوا وَ ِقل ت إلينا أقواهل م
 .(1)البعض اآلخر

وِمن  أهل األصول م ن  أجرى اخلالف  يف اختالف الصَّحابة بالنسبة لغريهم: التابعني ومن 
 .(2)قواهلم ح جَّة  أو ال؟هل ت عت رب  أ ،بعدهم

فالصَّحابة  إن اختلفوا س ق ط ت ح جية   ،وغاِلب  أهل األ صول على أن  ال ِخالف يف ذلك
 .(3)وبالنسبة إىل غريهم ،أقواهلم بالنسبة إليهم

اِلف  منهم ،أّما إن  َ ِقل  إلينا قول  بعِض الصحابة واَت ش ر هذا القول   ،ومل ي عر ف له خم 
 .(4)فهذه مسألة  اإلمجاع الّسكويت؛ والذي عليه مجاهري  الف ق هاء أَّه إمجاع  وح جَّة  : -واشت  ه ر

: فهذا هو ُملُّ -ومل ي عرف له خمالف  من الصحابة ،وأّما إن  مل   ي شتِهر قول  الصحايب
 الن زاع.

 :في حجية قول الصحابي نقل المذاهب -
ومل ي عل م له خماِلف   ،العلماء  يف ح جية قول الصَّحايب الذي مل ي نتشر ول مَّا ي شت ِهر اختل ف
ا: ،: على مذاهب-من الصحابة  هذا ب ياّن 

 وهوكغريه من اجملتهدين. ،قول  الصحايب ليس حبجة م طل ق االمذهب األو ل: 

                                                 

 .235-4/234الرهوين، حتفة املسوؤل ( 1)
 .4/358الزركشي، البحر احمليط ( 2)
 .20/14، ابن تيمية، جمموع الفتاوى 1947، 1945ف  3/453اجلويين، التلخيص ( 3)
، ابن 395التبصرة »، 873ف  2/742، الشريازي، شرح اللمع 550-5/548 ابن القيم، إعالم املوقعني( 4)

 .2/4السمعاين، قواطع األدلة 
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أصحُّهما  ،. وألمحد روايتان(1)اجلديدوع ز و ه للشَّافعي يف  ،وِّبذا القول أخ ذ  أكثر  الشَّافعّية
. وهذا مذهب األصوليني (3)وهواختيار أيب اخلطَّا  من احلنابلة ،(2)عند ابن ع قيل عدم  احلجية

 .(4)من األشعرية واملعتزلة
 .(5)وهو منقول عن مالك

 قول  الصحايب حجة  شرعية ي ؤخ ذ  ِّبا.المذهب الثاني: 
وقبله ابن تيمية وابن -وأفاد الزركشي  ،(6)الشَّافعّي يف القدميحكاه م عظ م  الشَّافعّية عن 

اِثل  ما هو مروي  عنه يف القدمي. -القيم  أّن للشَّافعي يف اجلديد قوال  مي 
وحكاه  ،والق رايف. وت ِبع ه ابن  ج زيّ  ،الرُّهوينحيح املنقول عن مالك. عزاه له وهو الصَّ 

 .العلويّ ه وش هَّر  ،احل طَّا  عن مالك
وهذا اختيار   ،(7)وَ س به ِلم ن  أدركه من م شاخيهم ،وِّبذا املذهب قال الربدعي من احلنفية

 .(9). وهو رواية  عن أمحد(8)وغريمها من احلنفية ،والرَّازي اجل صَّاص ،البزدوي
.المذهب الثالث  : قول  الصَّحايب ح جة  إذا خال ف القياس 

وهو ِخالف  ما ارتضاه  أخري ا  ،واختار ه الغزايلُّ يف "املنخول" ،الشَّافعيّ ع زاه اجلوييّن ملذهب 
 .(10)يف "املستصفى" من عدم احلجيَّة م طل ق ا

اعة  منهم ،وقال به من احلنفية أبو احلسن الك ر ِخي وإليه م ي ل  أيب ز ي د ،(1)ومج 
(2).  

                                                 

 .3/192السبكي، اإلِّباج ( 1)
 .5/210ابن عقيل، الواضح ( 2)
 .346-3/335الكلوذاين، التمهيد ( 3)
 .4/149اآلمدي، اإلحكام ( 4)
 .الباجي يدول، واستظهره القاضي أبو الا  البغداديعبد الوه حه من مذهب مالك: القاضي أبو ُممدصحَّ ( 5)
 .3/192، السبكي، اإلِّباج 408-406، 1/404، الغزايل، املستصفى 4/359الزركشي، البحر احمليط ( 6)
 .3/406، البخاري، كشف األسرار 481، السمرقندي، امليزان 256الدبوسي، تقومي األدلة ( 7)
 (.1/108اختيار السرخسي ) . وهو3/406البخاري، كشف األسرار ( 8)
 .5/210ابن عقيل، الواضح ( 9)
 .1551/ف 2اجلويين، الربهان ( 10)
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 .(4)واألبياري ،(3)واختاره ابن  ب  ر ه ان
ح جَّة  دون  -رضي اهلل عنهما-ومنهم م ن  قال: قول  أيب بكر وع م ر   الرابع:المذهب 

 .(5)غريمها
 .(6)ومنهم م ن  جعل احلجَّة  يف اتفاق اخللفاء األربعة المذهب الخامس:
فإن    ،حجَّة   --ومنهم م ن  قال: قول  أيب بكر وع م ر  وع ثمان   المذهب السادس:

 .(7)باحلّجّيةفأحقُّ  --كان معهم علّي 
 :(8)األدلة -
 ة النافين للحجية:أدل   -
ا إن   ،[2احلشر: ] «صاروا يا أولي األبْ ر  بِ فاعت  »قال اهلل تعاىل:  -1 ا َصًّ  د  مل ن ِ  فأمَر

وترك القياس واالجتهاد لقول الصحايب هو أخذ بالتقليد وتنكب عن  ،عتبار وهو القياسباال
ا به.  االجتهاد الذي أمَر

ة يف قول إذ  م در ك  احلجيَّ  ،من االعتبار بأنَّ االستمساك بقول الصحايب هو َوع   :د  ر  
أو إىل احِتمال الرَّأي املقدَّم ِلم ا له من مزيَّة  ،الصحايب راِجع  إىل احتمال التوقيف يف قوله

 م عايشة التنزيل.

                                                                                                                                               

 .256، الدبوسي، تقومي األدلة 481، السمرقندي، امليزان 3/407البخاري، كشف األسرار ( 1)
 .256الدبوسي، تقومي األدلة ( 2)
 .376-2/375ابن برهان، الوصول إىل األصول ( 3)
 .4/364الزركشي، البحر احمليط  (4)
 .350القرايف، شرح تنقيح الفصول ( 5)
 .3/193السبكي، اإلِّباج  (6)
 .452-3/451، الزركشي، تشنيف املسامع 401حلولو، التوضيح ( 7)
ة أدلّ  عريج على املذاهب األخرى. وبعض  سأكتفي يف هذا امللخص ببيان دليل النافني ودليل املثبتني، من دون ت  ( 8)

 ة املثبتني والنافني.ستنتج من سياقة أدلَّ  دليلها ت  بنّي املذاهب اليت مل أ  
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 ،[59النساء: ] «سولوه إلى اهلل والر  م في شيء فردُّ تنازعت   فإنْ »وقال تعاىل : -2
فليس بعد الكتا  والسنة  ،رضي اهلل عنه معاذ   على ذلك حديث   دلَّ و والسنة.   اوذلك الكت

 أي.ى الرَّ و  به سِ  ل  عم  ي   شيء  
 ليل السابق.على الدَّ  دَّ مبثل ما ر   د  ر  و 
 والرأي   ،لعطَّ فى على م  ا ال خي  ن  ا بي ه هور  حابة ظ  أي يف عهد الصَّ رَّ لرت الفتوى باه  ظ   -3

 وز ترك  وخطأ؛ فال ُي   بني صوا    دة  َّتده فتوى الواحد منهم م  عَّتيه الغلط؛ فلذلك دخله اخلطأ وي  ي  
ه لقول غريه من رأي   ر  ص  يف ع   د  َّتك اجملتهِ وكما ال ي   ،ابعيّ ه لقول التَّ ز ترك  كما مل ُي     ،الرأي لقوله
 اجملتهدين.
 يه أكثر  فوا  جهات الصَّ  لكنَّ  ،يف قولهط ل  مال الغ  ا ال َدفع احتِ أَّ  ،على هذا ردُّ وي  
وقول ه أوىل ِلم ا تقدَّم من  ،عقولأو رأي م   وذلك ح جَّة؛ ،بني أمر منقول ؛ إذ قوله دائر  وأغلب

 .، مع عدم العلم باملخالفعايشة التنزيلم  
 ،وألَه مل ي ظه ر يف عهد الصحابة د عاؤ هم الناس  إىل آرائهم وأقواهلم اليت اَت ح لوها -4

نا ح ّجية  أقواهلم عون الناس  لذلك ،ولو ف رض  كما د عوهم إىل العمل بالكتا  والسنة   ،لكاَوا ي د 
 واإلمجاع؛ إذ الدُّعاء إىل احلجَّة واجب.

ه إىل قوله منهم غري   د  عو الواحِ د  ا كان ال ي  وإّنَّ »: السرخسي هذا االستدالل بقوله د  ر  و 
 ،بينهما ق املساواة  ض القولني منهما تتحقَّ أظهر قوال خبالف قوله فعند تعار   ذلك الغري إن   نَّ أل

خبالف  ر منه قول  ظه  مل ي   وإن   ،رىل من اآلخ  ه إىل قوله بأو  عو صاحب  د  ي   مها بأن  وليس أحد  
 فأما .ة عليهه حجَّ فال يكون قول   ،هخالف   ر  ه  عاه إىل قوله أظ  ه إذا د  لعلَّ  ريد  فهو ال ي   ،ذلك

فقد  ،خبالفه من غريه ر قول  ظه  ي   هم قبل أن  صر  ع   ض  ر  منهم واَق   د  عن واحِ  القول   ر  ه  بعدما ظ  
اه الذي قرَّ ج  به املساواة من الو   ت  ب  ما ث    مال  اَقطع احتِ   .«ة  جَّ ه ح  فيكون قول   ؛َر

 ،كالكتا  والسنةأي  مل ُيز لغريه خمالفته بالرَّ  ،ة  جَّ منهم لو كان ح   دقول الواحِ  نَّ وأل -5
قول الواحد  فاق منهم على أنَّ فكان ذلك شبه االته  ،ا برأيهالف بعض  بعضهم خي   وقد رأينا أنَّ 

 ا على الرأي.م  قدَّ منهم ال يكون م  
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وهو  ،أيى به الرَّ البعض لوجود املساواة بينهم فيما يتقوَّ  الفة  ا ساغ لبعضهم خم  إّنَّ : أَه ور د  
 ه.أسبابِ  ة  عرف  أحوال التنزيل وم   ة  د  شاه  م  

 ة:الحجي   ة  أدل   -
د ب إىل أح  ل  قوله راجع  يف األغ   ذلك أنَّ  ،ج اليت ي تمسَّك ِّباج  الصَّحايب من احل   قول   -1

 أمرين:
اع ا من النَّ لقَّ األوَّل: أن  يكون قول ه ممَّا ت   ال وذلك ح جَّة   ،مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبه اه مس 

ه مس  فيها ريب ا مبَّ فر   ن كان عنده َص  م   ر من عادهتم أنَّ ه  ظ  اع ا: أَه قد . وتقرير  احتمال كَو
 .وايةا من غري الره ق  طل  م   وافقة النصّ ا أفىت على م  مبَّ ور   ،ىو  ر  

ىل هم أقوى وأو  أي. وعندها يكون رأي  الثاين: أن  يكون قوهل م صاِدر ا عن اجتهاد ور  
اخلطا   ل  اموا أحو لِ ع  و  مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبَّ وعاي شوا النَّ  شاه د وا التنزيل  م بالتقدمي؛ ألّنَّ 

ن هم ممَّ شركهم فيها غري  للمزية اليت مل ي   ،م على أقوال غريهموِّبذه املعاين ت رحَّج أقواهل   ،هناسباتِ وم  
لذلك من عدم العلم باملخالف ؛ مع ما اَضاف صلى اهلل عليه وسلَّم النيبَّ  لق  ن مل ي  ممَّ  همق  حل ِ 

 من الصحابة.
 حابة.ة أقوال الصَّ به حلجيَّ  لُّ ستد  هذا أقوى ما ي  و 

 ة  ر أَه لو كان ث َّ هِ االظَّ  ذلك أنَّ  ،اع  إمج   ة  ه  حايب جِ يف قول الصَّ  أنَّ  :ةومن األدلَّ  -2
رهم ين وتشاو  مهم ملسائل الده مُّ عنهم من هت   م  لِ ا ع  م  لِ  ،وع ِلم   ر اخلالف  ه  حابة لظ  بني الصَّ  خالف  

 ،و ِجد   اخلالف   عليها. ولو أنَّ  ف  قِ ة مل ي  نَّ ا بس  م  يكون عالِ  هم أن  بعض   لعلَّ  إذ   ،عنها همحبثو  فيها
 رائع واألحكام.هم لتبليغ الشَّ س  بوا أَف  ص  َ   ذ  إ ،ريق التابعنيإلينا عن ط   ل  نق  ن ي  لكا

داث إح  جبواز  قول   :-ة  جَّ ح   ف  الِ له خم   م  عل  ويف ترك ع ّد قول الصحايب الذي ال ي   -3
إلزام  ِلم ن قال بع د م  لم. )وهذا الدَّليل  عند أكثر أهل العِ  صحُّ ف هلا. وهذا ال ي  ل  ال س   أقوال  

 (.!مث َّ قال بعد ذلك بع د م ح جيَّة قول الصَّحايب ،له فيه ال س ل ف   داث قول  واز إح  ج  



78 

 األعمال التطبيقية: -
ة قول جيَّ سألة ح  الئي يف م  الع   بن ك يكلدي صالح الدينبه ت  ا ك  م  لِ  لة  فصَّ م   دراسة   -
قها ُممد سليمان حابة". )حقَّ يف أقوال الصَّ  ،اإلصابة ال  ى: "إمج  زئه املسمَّ يف ج   ،الصحايب

 .ليل  يف بابهج   الكتا   األشقر(. و 
الصحايب. )يرجع إىل كتا   التحقيق فيما عزي لإلمام الشافعي يف مسألة قول -

العالئي، والبحر احمليط للزركشي، وإعالم املوقعني البن القيم، وإىل ما ذكره ابن تيمية؛ رحم اهلل 
 اجلميع(.
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 ابع:ليل الس  الد  
 نابل  ن ق  م   ع  رْ ش  

 تحرير محل النزاع: -
هم كلُّ فقد جاؤوا   ،سل عقيدهتم واحدةاألَبياء والرُّ  أنَّ  يف اإلسالم تلف أهل  ليس خي  

 هم هلا.ا أقوام  و  ع  ود   ،عثوا ِّباين اليت ب  سل اهلل يف أصول الده فال اختالف بني ر   ،وعليه بالتوحيد.
بأفعال قة رائع املتعله الشَّ ر يف فينحصِ  ،وا بهل  سِ ر  بني األَبياء فيما أ   ع  الواقِ  ا اخلالف  أمَّ 

 [.48املائدة: « ]اهاجً نْ ومِ  ةً ع  رْ شِ  منكمنا لْ ع  ج   لكل  »قال اهلل تعاىل:  املكلفني.
 ا:أقسام   م  نقسِ ابقة ي  رائع السَّ من الشَّ  د  والوارِ 
 ؛مةقدَّ شريعتنا م   الف أنَّ ه. فال خِ دفع  رعنا ما ي  يف ش  و  ،ريعة سابقة: ما جاء من ش  لاألو  

 أصل اخلطا  ِّبا. إذ  
 .(1)«قبلي دٍ ولم تحل ألح   ،الغنائم  ت لي ل  حِ وأ  »: ى اهلل عليه وسلَّمصلَّ قوله  :همثال  

ة رعيَّ ش  تلفوا يف . فلم خي  هر  وي قره  وافقهويف شريعتنا ما ي   ،ريعة سابقة: ما جاء يف ش  الثاني
كان   ن  عن شرائع م   ي  كِ ريعتنا ال ما ح  يف ش   د  ر  الدليل على ذلك هو ما و   ألنَّ  ألحكام؛اهذه 
كما    يام  عليكم الصِّ  ب  تِ نوا ك  ها الذين آم  يا أيُّ »قال اهلل تعاىل:  ،الصوم ة  مثاله: شرعيَّ  قبلنا.

 .[183البقرة: ] «قون  كم تت  كم لعل  قبلِ  نْ على الذين مِ  ب  تِ ك  
 ال على ماو  ،دفعهف يف شرعنا على ما ي  قِ ومل َ   ،ن كان قبلناد يف شريعة م  ر  : ما و  ثالثا

 بني أهل العلم. اخلالف   عليهع ق  الذي و   . فهذا القسم  رهقره وي   وافقهي  
ليل  ففي هذه اآلية د   ،[72]يوسف:  «و ِلم ْن ج اء  ِبِه ِحْمل  ب عيرٍ »ه تعاىل: ه: قول  مثال  

يف ش ريعة يوس ف  عليه السَّالم؛ فهل ي ستدّل ِّبا على شرعيتها يف  ة اجلعالةشروعيَّ على م  
 شريعتنا؟

                                                 

 رواه البخاري ومسلم  يف صحيحيهما.( 1)
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مون ِّبا لز  ريعة اإلسالم م  قبل ش   ابقة  السَّ  رائع  هل الشَّ : ف فيهال المسألة المختل  حص  فم  
أو  دهاؤيه يف شرعنا ما ي   د  ن ِ  مل إن   ،بعد ب عثِته صلَّى اهلل عليه وسلَّم نتهاضمَّ بون مبا ت  اط  وخم  

 ؟هاعارض  ي  
من  مى اهلل عليه وسلَّ ه صلَّ ة َبيه نَّ يف كتا  اهلل أو يف س   ل  قِ ما َ   :بلنان ق  ع م  ر  من ش   واملراد  

الكتا  من  ره أهل  ذك  ذلك: ما ي   ن  مِ  سل. وليس املراد  نا من الرُّ كان قبل    ن  رائع م  كاية بعض ش  حِ 
 .إليهم كتبهم املنزلةرضت يف  اليت ع   والتبديل ريفح  ة التَّ م  ه  تبهم؛ لت   ه يف ك  د  ن ِ  اأو م ،رائعمش  

 :مذاهب أهل العلم في حجية شرع من قبلنا -
يف  د  رِ ي   مل فشرع من قبلنا شرع لنا ما ،ةجَّ أَه ح   (2)واحلنابلةة واحلنفيَّ  (1)ةاملالكيَّ  ب  مذه  
 ه.ض  عارِ شرعنا ما ي  

 إىل عدم حجية شرع من قبلنا. وابن حزم والباقالين وذهب الشافعي
 أدلة المذاهب: -
 ة المثبتين:أدل   -أ

فأمر  ،مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  يبه إىل النَّ  فع األمر  فر   ،جارية   ة  نيَّ رت ث  س  امرأة ك   أنَّ  ت  ب  ث    -1
وراة: ما حكى عن التَّ  . وليس يف كتا  اهلل إال(3)«صاصكتاب اهلل القِ »وقال:  ،صاصبالقِ 
ن ا ع ل ْيِهْم ِفيه ا أ ن  الن  ْفس  بِالن  فْ » ت ب ْ ذ ِن ِس و اْلع ْين  بِاْلع ْيِن و األ ْنف  بِاأل ْنِف و األ ذ ن  بِاأل  و ك 

ا م  ل   ،ا بهد  تعبّ ن قبلنا م  م   رع  كن ش  ولو مل ي   .[45]املائدة/ ،«ج ر وح  ِقص اصٌ و ال و السِّن  بِالسِّنِّ 
 ب  يف ديننا.على أَه واجِ  على بين إسرائيل   ب  ج  مبا و   االستدالل   صحَّ 

ها إذا صله فلي   صالة   ي  سِ َ   ن  م  »م أَه قال: ى اهلل عليه وسلَّ صلَّ  عن النيبه  ت  ب  ما ث    -2
اخلطا  يف هذه  وأصل   .(4)«[14]طه:  «يرِ كْ لذِ  الة  م الص  وأقِ »هلا إال ذلك  ارة  ال كفَّ  ،رهاك  ذ  

                                                 

 .154 -153ابن القصار، املقدمة يف أصول الفقه ص/ ( 1)
 وفيه رواية يف املذهب بعدم احلجية. .8/3778التحبري شرح التحرير للمرداوي، ( 2)
 .2504صحيحه، يف كتا  الصلح، يف با  الصلح يف الدية، رقم: البخاري يف ( 3)
. 562رواه البخاري يف الصحيح، يف كتا  مواقيت الصالة، با  من َسي صالة فليصلها إذا ذكر...، رقم: ( 4)

 .1102ومسلم يف الصحيح، يف كتا  املساجد ومواضع السجود، رقم: 
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به مل ي ك ن لالستدالل باآلية من دين تعبَّ م   كن  لو مل َ  اهر أَه والظَّ  ،اآلية هو ملوسى عليه السالم
ه .  و ج 

أَسجد يف  :اسالبن عبَّ  قلت   :قال د  جماهِ واستدلوا مبا رواه البخاري من طريق  -3
اس عبَّ  فقال ابن  «. هدِ ت  داهم اق ْ ه  فبِ » : أتىحىتَّ « ليماند وس  او  ته د  ري  ذ   نْ ومِ » :فقرأ ؟"ص"

قوله تعاىل: ففي  .(1)دي ِّبمقت  ي   أن   ر  مِ ن أ  م ممَّ ى اهلل عليه وسلَّ كم صلَّ بيُّ َ   :رضي اهلل عنهما
أمر  لنبيه صلى اهلل عليه وسلم  ،[90]األَعام:  «هفاقتدِ  مداه  ه  اهلل فبِ  ه د ىأولئك الذين »

ل ة اهل د ى ،داء ِّبدى الرُّسل الذين ق بل هباالقتِ  إذ اهل د ى اسم  لإلميان والشَّرائع.  ،والشَّرائع  من مج 
 نا.فهو واِجب  يف حقه  ،وما كان واجب ا يف حقهه صلى اهلل عليه وسلم

وما  ،والذي أْوح ينا إليك ،ِمن  الدِّين ما و ص ى به نوًحاش ر ع  ل ك ْم »قال تعاىل:  -4
[. 13]الشورى:  «و ص ينا به إبراهيم  وموسى وعيسى: أْن أقيم وا الدِّين  وال ت تفر قوا فيه

باع شريعة جو  اته ت اآلية على و  فدلَّ  ،رائعدان اهلل تعاىل به من اإلميان والشَّ ا ي  م  لِ  اسم   ين  والده 
 كر بعده.ذ   ن  َوح وم  

 :لحجية شرع من قبلنا ة النافينأدل   -ب
والشهرعة  هي  ،[48]املائدة:  «اهاجً نْ ومِ  عةً رْ جعلنا منكم شِ  ل  ك  لِ »قال اهلل تعاىل:  -1

واخلصوصيَّة   ،ريق. ففي اآلية د ليل  على أنَّ لكل َيب ِشرع ة  خاصَّة  بهالشَّريعة  واملنهاج  هو الطَّ 
م عامَّة  ى اهلل عليه وسلَّ ت نايف االشَّتاك. فل م ت ك ن  بذلك الشَّرائع  اخلاصَّة  بالرُّسل قبل  النيب صلَّ 

كاَت هذه اإلضافة  دالَّة  على اخِتصاصهم ِّبا دون   ،كما أنَّ الشَّرائع ل مَّا أ ضيف ت للرُّسل  لنا.
 غريهم.

صلى اهلل عليه وسلم َاسخة  لشرائع م ن  تقدَّم من  شريعة النيبّ فقنا على أنَّ ا اتَّ مَّ ل   -2
ا رب  ا هلا وخم  ر  قره ه م  رع  لكان ش   ،دين ِّباتعبَّ ا م  لو كنَّ  إذ   ،د ِّبام التعبُّ د  على ع   فذلك دليل   ،الرُّسل
 ا هلا.خ  ال َاسِ  ،عنها

 ثراه:والبن عاشور مقالة رفيعة يف مسألة شرع م َقبلنا، قال طيب اهلل 
                                                 

ألَبياء، يف با : واذكر عبدَا داود ذا األيد إَه أوا ..، رقم: رواه البخاري يف الصحيح، يف كتا  أحاديث ا( 1)
3168. 
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 ...وقد رأيت  ما ذ ه ب إليه القاضي ) أي الباقالين( وغري ه وهو جدير باالعتبار؛ ألنَّ »
االستئناس  إنَّ  ،مع  اختالف األحكام. َ    ة  ظنَّ م   ،شريعة أخرى صور وجميء  مم والع  الف األ  اختِ 

تلف فيه خت   شأَه أن   ن  إذا كان فيما ليس مِ  ة  كام اجتهاديَّ رائع املاضية الستنباط أح  بأحكام الشَّ 
ة أو لتوجيه وبيان أحكام إسالميَّ  ،حيث ال َصَّ  ،الشريعة مقاصد   ف  الِ أو ما ال خي   ح  املصالِ 

نازع الفقهاء يف االجتهاد من م   ع  نز  ذلك م   ع ذلك احلكم؛ كلُّ ر  احلاجة إىل ش   اللة على دوامللدّ 
 .«...والتفسري
 :األعمال التطبيقية -
 ر منه موضع  رَّ وُي   ،كشير  " للزَّ البحر احمليط"من كتا   "ع من قبلناشر "مبحث  ع  راج  ي   -
 .وي بنيَّ االض طرا  يف ذلك بني األصوليهني. مع ب يان املذاِهب ،اخلالف
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 ليل الثامن:الد  
 :(1)ما قيل بأقل   ذ  األخْ 

األخذ بأقل ما قيل.  ك  سل  : م  ةاألميَّ من  ى عليها كثري  ر  دالل اليت ج  سالك االستِ من م  
وال يقف  ،األميةعن  ر يف مسألة من مسائل الفقه أقوال  ؤث  ت   أن  وُمصل مفهوم هذا املسلك: 

رعلى  فقة  متَّ  وتكون هذه األقوال   ،األقوال املنقولة تلك ح به قوال منرجه العامل على دليل ي    ق د 
ا  مَّ ل   ؛األقوال الذي هو أقلُّ  ك باألقله تمسَّ في   ائد عليه.الزَّ  يف اخلالف   قع  وي   ،هو األقلّ  ،عنيَّ م  

 ة.ا بالرباءة األصليَّ مساك  ائد استِ نفى الزَّ وي   ،ضمن ا ا عليهع  م  كان جم  
وقيل: على الثلث.  ،وقيل: على النصف ،قيل: إّنا كدية املسلم ،تايبدية الكِ  :مثاله
 ألَه أقل ما قيل. ،افعي بالثلثفأخذ الشَّ 

أن هذا املسلك مركب من ف لنا تكشَّ ي   ،"األخذ بأقل ما قيل"ومن خالل مفهوم 
 والرباءة األصلية. ،أصلني: اإلمجاع

إذ األقل مندرج ضمن األكثر  ،ها قد اتفقت على القول باألقلاألقوال كلَّ  أنَّ بياَه: 
 .باألكثر قوال باألقلّ  فكان القول   ،ضرورة

ا أثبتنا فلمَّ  ،الثبوت وعدم   النفي   :األصل إىل أنَّ ا فكان ذهاب   ،في الزائد على األقله ا َ  وأمَّ 
 األصلية. ا زاد عليه على األصل الذي هو الرباءة  داه ممَّ ما ع   ي  قِ باإلمجاع ب   األقلَّ 

د مل يقع عليه ائالزَّ  َفي   ا باإلمجاع؛ إذ  جاج  س احتِ لي األخذ باألقله  ظهر لنا: أنَّ وِّبذا ي  
 .اإلمجاع  

 ما قيل: في األخذ بأقل   ذاهب العلماء  م   -
بن  دوقال القاضي أبو ُممَّ  ،بيه الطَّ  افعي. وأثبته القاضي ابن  ر به الشَّ ه  اشت    هذا املسلك  

 .(2)ى بعض األصولني إمجاع أهل النظر عليهك  : وح  َ صر

                                                 

، املستصفى للغزايل 3/175وما بعدها، واإلِّباج للسبكي  4/336اَظر املسألة يف: البحر احمليط، للزركشي، ( 1)
 .2/257، الكوكب املنري 1/158

 .4/336البحر احمليط، للزركشي، ( 2)



84 

 وال سيبل   ،مجيع أهل اإلسالم أقوالِ  إذا أمكن ضبط   صحُّ ا ي  إّنَّ »قال:ف ،وخالف ابن حزم
 .(1)«!إليه

 ما قيل: روط القول بأقلِّ ش   -
 لألخذ بأقل ما قيل شروط، هي:

مل  ،يقول بال شيء ن  ن بني األقوال م  فلو كان مِ  ،ا من األكثرء  ز  ج   يكون األقلُّ  أن   -
 ،رين يف اإلثباتاآلخ   ض  عارِ ا ي  طلق  م   النايف   ألنَّ  ،فق عليهتَّ ر م  د  لق   جود  ذلك أَه ال و   ،ؤخذ بهي  

 .جودهو  لعدم  وى اإلمجاع يف األقله ع  حينها د   صحّ فلم ي   االختالف فيما بينهم فيه؛على 
فال يكون  ،ةمَّ ا ما كان ثابثا يف الذه أمَّ  ،ةمَّ ه براءة الذه يكون فيما أصل   أن   :رطهن ش  ومِ  -

 ض  ر  ي ف   هف ،اجلمعةمثاله:  .كّ ة بالشَّ فال تربأ الذمَّ  ،بهالرهتان الذمة  ما قيل دليال بأقله  األخذ  
 .ؤخذ باألقلّ فال ي   ،د اَعقادهاد  الف العلماء يف ع  مع اختِ  ،مةيف الذّ  ثابت  

ذ ؤخ  ي   ح  راجِ  د يف املسألة دليل  ال يوج   ن  أ :ما قيل روط املعتربة يف األخذ بأقلّ ومن الشُّ  -
ما قيل.  ذ بأقله أخ  فإَه ي   :-سبيال للَّتجيح اجملتهد   د  يث ال ُي ِ حب ،األدلة ضتحال تعار  يفف ،به
عنه إىل  دول  له الع   ز  مل ُي   ،أو األكثر واء األقلّ س   ،من األقوال قول  لَّتجيح  هاجتهاد   اها لو أدَّ أمَّ 

 غريه.
 :األخذ بأقل  ما قيل اعِتبارد ليل   -

وكان هذان  ،اِع والرباءة األصليَّةلني: اإلمج  ما قيل م ركَّب ا من أص   ل مَّا كان األخذ  بأقلَّ 
ين ائد الزَّ  ي  ف  َو   ق، باملتحقَّ  أخذ   باألقلّ  ذ  األخ  ف فإنَّ املركَّب منهما م عتب  ر  كذلك. ،األصالن م عترب 

اءة.ي املشكوكف  هو من َ     ، مع استناد الن َّف ي إىل أصل الرب 
 :األخذ بأقل ما قيل نفاةد ليل  -

ن ك  ا لو أم  كان يكون صحيح    القول باألقلّ  أنَّ  ك:اض على هذا املسل  وه االعَّتِ جمن و  
ر بعض األقوال يف  ص  عى من ح  دَّ وما ي   بيل إىل ذلك.وال س   ،الممجيع أقوال أهل اإلس   ضبط  

فيها الثلث.  ي  وِ أقل ما ر   قالوا: إنَّ  ،يّ مّ ية الذه دِ  سألة  مثال م   : ممَّا ي نظ ر فيه؛-املسائلكثري من 

                                                 

 .5/48اإلحكام البن حزم  (1)
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س   ي  وِ فقد ر   ،وليس كذلك دية اليهودي والنصراين  أنَّ  صريه عن احلسن الب   عبيد   بنِ  عن يَو
ه ال دية للكتايب مني: إَّ املتقده  من ثلث دية املسلم. وقد قال بعض   ثاّنائة درهم؛ وهو أقلُّ 

 .(1)أصال!
 األعمال الموجهة: -
 س أصل: االستقراء عند أهل العلم.در  ي  

                                                 

 .4/339البحر احمليط  ( 1)
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