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  : تمهيد 
 

  

دلة بعضها محل إجماع األدلة التي نصبها الشارع دليال على األحكام، وهذه األ:  مصادر الفقه اإلسالمي هي 
ها هنا نبين اإلجماع  قد سبق بيان القرآن والسنة و    اإلجماع، والقياس  و    السنة و  بين العلماء وهي الكتاب و    

 . و هي المصالح المرسلة ة ومصدرا من المصادر التبعيالقياس و
 

  : اإلجمـاع -أوال
  
  : اإلجماع  تعريف– 1 
   

  : لإلجماع في اللغة معنيان:  أ ـ لغة
أجمع فالن على السفر إذا عزم عليه، و منـه قولـه            :  التصميم عليه، فيقال   العزم على الشيء و   :  أولهما
)) َوَأْجَمُعواْ َأن َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِة الُْجـبِّ      : ((، وقوله ]71/يونس...)) [فََأْجِمُعواْ َأْمَركُْم َوشَُركَاءكُمْ  : ((... تعالى

) من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام لـه         : (سلم سول صلى اهللا عليه و    منه قول الر   و  ]. 15/يوسف[
  .، أي من لم يعزم عليه من الليل فينويه]أبو داود والترمذي: رواه [

منه حديث أنس رضـي اهللا       أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، و       : االتفاق على أي شيء، فيقال    : ثانيهما
أي ال يتفقـون  ] ابن ماجـه : رواه ) [ال تجتمع أمتي على ضاللة: (لم  قالعنه عن النبي صلى اهللا عليه وس 

  .عليها، و هذا المعنى هو األنسب للمعنى االصطالحي
هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صـلى  :  ب ـ اصطالحا 

  .اهللا عليه و سلم على حكم من األحكام الشرعية العملية
  :  حليل التعريفت -

معناه االشتراك في االعتقاد أو القول أو الفعل،ألن ذلك كله من اإلجماع، فال يكون اإلجماع خاصا    :  اتفـاق
  . بالقول فقط
  .فيه إخراج من لم يبلغ درجة االجتهاد من العلماء،  أو عوام الناس،  فإنه ال عبرة بإجماعهم:  المجتهديـن

  . ما، قل العدد أو كثر، و بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلممعناه في زمان:  في عصــر -
ما كان حكما غير شرعي،  فإن اإلجماع في ذلك  هذا قيد يخرج به ما ليس حكما،  و        :   على حكم شرعي   -

  .ليس حجة عند الجمهور
  
  :   ركن اإلجماع- 2
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يتخلف عن ذلك واحد منهم، على قـول  ركن اإلجماع االتفاق قوال أو عمال، بأن يتفق المجتهدون جميعا، ال        
واحد،  سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو ال، بأن يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكـم                     

كذلك اتفاقهم في العمل، بأن يصدر عن كل منهم العمل في المسألة على نهج واحد، ألن العمل من  واحد،  و
  . المجتهد دليل المشروعية

ذهب بعض الناس إلى أن اإلجماع هو إجماع الصحابة ال غير، ألنهم األصول               جماهير الفقهاء، و   هذا عند 
  . شهودهم الوحي، فال عبرة بإجماع غيرهم سلم  و في أمور الدين لصلتهم بالنبي صلى اهللا عليه و

 خالف قلة مـنهم  ال يشرط اتفاق جميعهم، فلو ذهب قوم إلى أن اإلجماع هو اتفاق أكثر المجتهدين فقط، و  و
األصح مذهب الجمهور، لما يأتي في أدلة حجيـة          من هؤالء بعض المعتزلة، و     لم يضر ذلك اإلجماع،  و     

  . اإلجماع
  
  :   أنواع اإلجمــاع- 3
  

  :  ذهب األصوليون إلى أن اإلجماع على قسمين
 عن كل مـنهم     هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح، بأن يروى             و  : إجماع صريح  - 1

  . هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم
هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فال يظهرون                و:   إجماع سكوتي  - 2

  . معارضة ما
  :ى آراء كما يليالقسم األول هو  حجة باتفاق جماهير الفقهاء، أما القسم الثاني فقد اختلفوا في حجيته عل و
أنه ليس حجة مطلقا، وال يعتبر من أنواع اإلجماع الذي هو أحد مصادر الشريعة اإلسالمية، و إلى هذا                  / 1

ذهب الشافعي رحمه اهللا،  وعيسى ابن أبان من الحنفية، وأبو بكر البـاقالني مـن األشـعرية، و بعـض                     
  . المعتزلة، و داود الظاهري

لكنه في مرتبة ثانية بعد اإلجماع الصريح، فال يكفر جاحده، بخالف اإلجماع             أنه يعتبر إجماعا قطعيا، و    /2
  .الصريح، فإنه يكفر جاحده

  . هذا مذهب أبي اسحق اإلسفرائيني أنه حجة بشرائط انقراض العصر، ليتيقن من انتفاء المعارضة،  و /3
هو مذهب أبي الحسن  ة األخرى،  ولكنه ليس قطعيا، إنما هو دليل ظني كسائر األدلة الظني أنه إجماع و/ 4

  . اآلمدي من الشافعية الكرخي من الحنفية، و
  
  :   أدلة حجية اإلجمــاع الصريح- 4
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إن كانوا اختلفـوا     أنه دليل من أدلة الشريعة اإلسالمية، و       اتفق جمهور المسلمين على أن اإلجماع حجة، و       
 اإلجماع و  السنة و  ماع بأدلة كثيرة من الكتاب و     قد استدلوا لحجية اإلج    و.  طبيعته وشروطه  في أنواعه و  

  : المعقول على النحو التالــي
جـوب احتـرام اتفـاق        و      لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها        :  من الكتــاب الكريم   -

 أو  حيل اجتماعهم على ضالل   ستتقواهم بطريق ي   المنع من مخالفتهم، كما تدل على صالحهم و        المسلمين و 
َوَمْن ُيشَاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما تََبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَِّبْع غَْيـَر            : ((من هذه اآليات الكريمة قوله تعالى      و.  خطأ

 اآليـــة  وجه االستدالل بهذه  ] 115/النساء)) [ َسِبيِل الُْمْؤِمِنيَن نَُولِِّه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءتْ َمِصيراً        
 غير سبيل المـؤمنين     وإتباعسلم     أن اهللا جمع في هذه اآلية بين مشاقّة الرسول صلى اهللا عليه و            :  الكريمة

فدل ذلك علـى أن     . ال شك أن مشاقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  وحدها تستوجب الوعيد             في الوعيد، و  
إال لما كان في ضمه إلى مشاقة الرسول          و  غير سبيل المؤمنين المذكور حرام يستوجب الوعيد كذلك،        إتباع

وال شك أن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه، فكان ما اتفقوا عليـه واجـب                .  صلى اهللا عليه وسلم  فائدة     
  .  لذلكاإلتباع

هنالك أحاديث عدة و آثار ثبت عن النبي صلى اهللا عليه و سلم  بمجموعها عصمة                :  من السنة المطهرة     -
ِإنَّ ُأمَِّتي ال تَْجتَِمـُع     : (الخطأ والزلل، و استحالة اجتماعها على غير الحق، من هذه األحاديث          هذه األمة عن    

مـا رآه   : (قوله صـلى اهللا عليـه وسـلم          أ، و ال تجتمع على خط   : وروي] رواه ابن ماجه  ) [َعلَى َضاللَةٍ 
 )فإن يد اهللا على الجماعة    ( :م  قوله صلى اهللا عليه وسل     ، و ]أحمد: رواه) [المسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن     

رواه [ )من خالف الجماعة قدر شبر فقد مات ميتـة جاهليـة          :(، وقوله صلى اهللا عليه وسلم       ]رواه النسائي [
  .]أحمد

  
  :   شـروط صحة اإلجماع- 5

 ال بد لصحة اإلجماع من شرائط معينة، بحيث إذا فات واحد منها اعتبر إجماعا باطال ال حجة فيه مطلقا، و                   
  : ه الشروط هيهذ
أي إن اإلجماع ال يعتبر حجة إال إذا انقرض عـصر المجتهـدين الـذين               :  انقراض عصر المجمعين   - 1

  .أجمعوا على حكم المسألة، فما دام واحد منهم حيا لم يعتبر هذا اإلجماع حجة
حابة فـي     أن ال يكون على مسألة جرى فيها اختالف بين الفقهاء في زمن الصحابة،  فلو اختلف الص                  - 2

  . مسألة بينهم ولم يتفقوا فيها على حكم،  امتنع على من بعدهم أن يجمعوا فيها على رأي
أو استناد اإلجماع إلى دليل يصلح للحكم المجمع عليه، فقد ذهـب جمهـور              :    قيام دليل يصلح للحكم     - 3

لم  حكم الذي يثبته اإلجماع، و    األصوليين إلى أن اإلجماع ال يجوز انعقاده إال إذا كان هناك دليل يدل على ال              
 لو لم يكن هنالك دليل للحكـم إال اإللهـام و           يشذ عن ذلك إال قلة من الناس الذين رأوا أن اإلجماع جائز و            

  . التسديد
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  :   حكم اإلجماع- 6

قد اختلف الفقهاء في حكمه على حسب اختالفهم في أقـسامه،             أقسام جرى بيانها،  و     اإلجماع على أنواع و   
م من ذهب إلى أنه قطعي في كل أقسامه،  ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي في بعضها                     فمنه
  . اآلخر

  
  ) : المجتهدون( شروط من يقبل إجماعهم -  7
  

  : اشترط الفقهاء في الذين يقبل إجماعهم 
تحدث عـن األحكـام     اآليات التي ت  : يعني -أن يكون عالًما بآيات األحكام في القرآن الكريم         : الشرط األول 

يستطيع أن يـصل   الشرعية ال بد للمجتهد أن يكون عالًما بها يعني عالًما بمواقعها في المصحف الشريف و          
  .إليها إذا أراد
  .أن يكون عالًما بأحاديث األحكام  في السُّنة النبوية: الشرط الثاني
أهل العلم ال بد أن      مع عليها الفقهاء و   أن يكون عارفًا بمواقع اإلجماع وهي المسائل التي أج        : الشرط الثالث 

للمجتهد أن يكون عارفًا بها حتى ال يفتي بخالف الُمجمع عليه، لو لم يكن عارفًا بالمسائل الُمجمع عليها من                   
  .الممكن أن يفتي برأي مخالف للرأي الُمجمع عليه

 تمكنه من فهم النصوص فهًمـا       أن يكون عارفًا بلسان العرب فتكون له دراية باللغة العربية         : الشرط الرابع 
  . صحيًحا

المنسوخ  من النصوص أن يكون عارفًا أن هذا النص ناسـخ             أن يكون عارفًا بالناسخ و    : الشرط الخامس   
ذلك حتى ال يفتي بالمنسوخ يعني لو لم يكن عارفًا بالناسخ والمنسوخ لجاز أن يفتي بالمنسوخ               لهذا النص، و  

  . أصلًا والمنسوخ قد بطل حكمه
  . مباحث أصول الفقه؛ ألنه العمدة في األحكام أن يكون عالًما بعلم أصول الفقه و: لشرط السادسا

  . أقسامه  و  شرائط القياس أن يكون عارفًا بالقياس، وأركان القياس، و: والشرط السابع
  . الخلو عن كل فسق أو بدعة:  الشرط الثامن 

  
  :  أمثلة عن اإلجماع- 8
أي ] 23/النـساء )) [ُحرَِّمتْ َعلَْيكُْم ُأمََّهـاتُكُمْ   : (( الزواج بالجدة استنادا إلى قول تعالى      اإلجماع على تحريم   -

  . أصولكم، إذن فالجدة أم
إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس، استنادا إلى ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول اهللا صـلى                   -

  .اهللا عليه و سلم
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 . في مصحف واحدإجماع الصحابة على جمع القرآن -

  

  : القياس –ثانيا
  

      :  تعريف القياس - 1
قاسه على : بـ على، فيقال و  قست الثوب بالذراع، أي عرفت مقداره، يتعدى بالباء :  التقدير، مثل:  لغة  

  .قاسه بالشيء، و يكثر في األصول تعديه ب على الشيء، و
  .بت له الشتراكهما في علة الحكمهو مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثا:  اصطالحا

  
  : حجية القياس - 2

هو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل بـه إذ            جمهور العلماء على أن القياس دليل من أدلة األحكام و         
هو يستند إلى علة حقيقية ظاهرة ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة األصلية، واستدلوا على حجيته بما يلي 

 :  
 وجه االستدالل أن اهللا تعالى أمر باالعتبار، و       ].2/الحشر)) [ فَاْعتَِبُروا َيا ُأوِلي اَألْبَصارِ    : ((تعالىقوله  .  أ 

القياس مـأمور بـه، فالقيـاس        القياس نوع من االعتبار، فالقياس مأمور به لذلك، ثم إن األمر للوجوب، و            
  .لذلكواجب، فإذا كان واجبا كان العمل به واجبا أيضا، فكان دليال 

من ذلك أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول صلى اهللا عليه            قد اعتمدت السنة على القياس أيضا، و       و.  ب
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته       : إن أبي أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال لها        : (و سلم وقالت له   

فكان هذا قياسا لَدْيِن اهللا على َدْيـِن        ]. ه مالك روا) [فدين اهللا أحق بالقضاء   : نعم، قال : أكان ينفعه ذلك؟ قالت   
  . العباد

  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقيس بنفسه كثيراً من األحكام، ويذكر عللها، و الرسول صلى اهللا                    -ج  
عليه وسلم  أسوة حسنة لنا و قدوة في كل أعماله و أقواله، فكان ذلك منه دليالً على  صحة القياس هنا، من                       

أرأيت لو كان على أمك دين أكنـت        : (ها فأجابها لك حديث الخثعمية التي سألته عن جواز الحج عن والدت         ذ
سلم  قاس دين     ، فإنه  صلى اهللا عليه و      ]رواه البخاري [ )فدين اهللا أحق أن يقضى    : بلى، قال : قاضيته؟ قالت 

  .ديناهللا الذي هو الحج على دين العباد في صحة أدائه من غير المدين عن الم
ذلك أنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة رضي اهللا عنهم أنهم كانوا يعملون بالقيـاس           :   عمل الصحابة  -د  

عند عدم النص، حتى بلغ ذلك مرتبة التواتر عنهم،  والعادة تقضي بأن مثل ذلك العمل من قبل الجمع الغفير 
  هذا الدليل غير معلوم لدينا بـالتعيين، و        إن كان  ال يمكن وال يحصل إال إذا كان مستنداً إلى دليل قاطع، و           

  : األمثلة على ذلك كثيرة، منها
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ما روى عن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه  من أنه سئل عن الكاللة ما معناها، فتلمس الدليل على                    ) أوال
إن يكن خطـأ     ، و  أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن اهللا       : ذلك من القرآن الكريم والسنة فلم يجد، فقال       

  . معلوم أن الرأي أصل القياس، والقياس فرع منه الوالد، و الكاللة ما عدا الوالد و: فمني ومن الشيطان
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  بعد ما أرسل أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه والياً                    ) ثانيا

: سلم   األسس، جاء فيه قوله  صلى اهللا عليه و         وكتب إليه كتابا طويالً فيه كثير من الحكم          على البصرة، و  
  . ، فهو دليل ظاهر على أمره له بالقياس)قس األمور برأيك األمثال و اعرف األشباه و(

ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  من إنزاله الجد منزلة األب في حجب اإلخوة من الميراث،                   ) ثالثا
 ال يحجبهم به خالفاً لـألب، و        و األخوة  الذي يشرك الجد مع       تشنيعه على زيد بن ثابت رضي اهللا عنه        و

، وهو يشير   )ال يجعل أبا األب أباً     أال يتقي اهللا زيد بن ثابت، يجعل ابن االبن ابناً و          : (قوله رضي اهللا عنه     
  .بذلك إلى أن ابن االبن يحجب كل من يحجب باالبن، سواء بسواء في مذهب زيد

  
   :  أركان القياس وشروطه- 3
  

  : هذه األركان األربعة هي يتألف منها، و يتضح من تعريف  القياس السابق أن له أركانا أربعة يقوم بها و
  . ويسمى األصل،وهو األمر الذي ورد النص بحكمه: المقيس عليه  /1
  .ويسمى الفرع، وهو األمر الذي لم يرد النص في حكمه ويطلب معرفة حكم اهللا فيه: المقيس  /2
  . هو الحكم الشرعي الثابت لألصل بنص أو إجماع هو المراد تعديته من األصل إلى الفرع، و و: كم الح /3
  .الذي من أجله شرع الحكم في األصل الفرع، و هي الوصف المشترك  بين األصل و و :العلة  /4
هـو مـا     وأكثر األصوليين على الدمج بين الركنين األول والثالث في ركن واحد يسمونه حكم األصـل        و

  . سوف نسير عليه في بياننا لشروط األركان
لكل ركن من هذه األركان شروط خاصة به البد من توافرها فيه لصحة القياس، فإذا فات واحد منها بطل                  و

  :  هذه الشروط هي و. لم يثبت حجة شرعية آنئذ القياس و
  
  :  شروط حكم األصل -أ 
في رأي  (مة الخمر الثابتة بالقرآن، أو ثابتا بالسنة، أو باإلجماع          أن يكون حكم األصل ثابتا بالكتاب كحر      . 1

  ).كثير من العلماء
أن يكون الحكم معقول المعنى، يعني أن يستطيع العقل إدراك علته كتحريم الخمر، فإن الخمـر تـدرك                  . 2

  .علته و هي اإلسكار
صاص يمنع تعدي هذا الحكم إلـى       أن ال يكون حكم األصل مختصا به، ألن الدليل الدال على هذا االخت            . 3

  .الفرع بطريق القياس
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  :   شروط الفرع-ب 

  . الفرع هو المسألة المراد إلحاقها بغيرها في الحكم لعلة جامعة بينهما
  :وللفرع ثالثة شروط ينبغي توافرها فيه لصحة القياس، وهي

 األصل إلى الفرع الشتراكهما في      قيام علة حكم األصل في الفرع،  ألن القياس إنما هو تعديه الحكم من             / 1
العلة، فال بد إذن من توافرها فيهما معا، كقياس النبيذ على الخمر، فإن العلة في األصل هي اإلسكار وهـي      

ع ألن العلة في الخمر هي اإلسـكار وهـي غيـر    قائمة في الفرع أيضا،  أما قياس الماء على الخمر فممتن      
  . ك، وهذا الشرط مفهوم من معنى القياسموجودة في الماء، فال يصح القياس لذل

أن يساوي الفرع األصل في علة حكمه بأن تكون العلة في الفرع مساوية لها في األصل، فـإذا كانـت                    / 2
 يكون ذلك من باب أولى، و أنقص منها في الفرع لم يصح القياس، أما إذا كانت أكبر منها فيه، فإنه يصح و

المساواة تـشمل   و   ، )مساواة الفرع األصل في علة حكمه: (، إذ هو هذا الشرط مفهوم من التعريف نفسه   
  . التعادل كما تشمل ما كانت العلة فيه في الفرع أكد منها في األصل

أن ال يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس، فلو كان كذلك كان النص أولى باالسـتناد                   / 3
  . القياس في معارضته باطل إليه، و

t - الوصف المعـرِّف للحكـم      : (اختلف الفقهاء في تعريف العلة، فذهب البعض إلى أنها        :  روط العلة  ش
،  فالعلة هي الوصف أو المعنى الذي شـرع          ) الوصف المؤثر في تشريع الحكم     (أو   ) تحصيال للمصلحة 

  . الحكم عنده تحقيقا للمصلحة، سواء كان هذا الوصف مؤثِّرا أو معرِّفا
  : الثة البد من توافرها فيها لتصلح لتعددية الحكم من األصل إلى الفرع، وهيللعلة شروط ث و
  
ال يتخلى عنها في بعض األحوال، كقياس النبيذ على الخمـر             أن يدور الحكم معها في كل األحوال، و        - 1

لـذلك   هي موجودة في الخمرة مع النبيذ في كل أحوالهما، و           و        في التحريم، فإن العلة هي اإلسكار،     
  .كان القياس صحيحا، فإذا تخلف عنها الحكم في بعض الصور كان القياس باطال

 أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها، بحيث يلزم من و جودها وجوده و من عدمها عدمه في كل                    - 2
طلقـة فـي    الحاالت، أي أن تكون سببا له، و إال لم يصح النقل بها، و مثال العلة غير المنعكسة المشقة الم                  

عكسة، بدليل أن المسافر مدة القصر له أن        السفر، فإنها علة لقصر الصالة، و إباحة الفطر، و لكنها غير من           
لو لم يشق الصوم أو الصالة عليه، فكان انعدامها غير مؤثر في زوال الحكم المترتب                أن يفطر و   يقصر و 

فجعل السفر مدة معينة قائما مقام المشقة الفعلية        عليها، ولذلك عدل عنها إلى ما هو مظنة لها، فأقيم مقامها،            
  . غير ذلك في وجوب القصر وإباحة الفطر و

فإذا كانت العلة خفية لم يجز النقل بها، مثل اإلرادة الباطنة في العقود، فإن :   أن تكون ظاهرة منضبطة- 3
إبطالها بما هو مظنة لها،      ود و أنيط تصحيح العق   لكن لخفائها ألغيت و    الفساد، و  المدار عليها في الصحة و    
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القبول، وكذلك إذا كانت ظاهرة ولكنها غير منضبطة، مثل المشقة في السفر، فإنها غيـر                هو اإليجاب و   و
لذلك ألغيت وأنيط الحكم بما هـو       اختالف الظروف والقرائن، و    منضبطة، إذ تختلف باختالف األشخاص و     

  . هو السفر مدة معينة مظنة لها، و
  
  :  م القياس ومرتبته من الكتاب والسنة واإلجماع  حك- 4
  

اإلجمـاع،   السنة الشريفة المتواترة و    القياس دليل ظني وليس دليال قطعيا خالفا لنصوص  القرآن الكريم و           
 لذلك فإن القياس يأتي في المرتبة الثالثة من األدلة بعد نصوص القـرآن الكـريم و                فإنها مصادر قطعية، و   

ولى، ثم اإلجماع الذي هو في المرتبة الثانية، فإذا تعارض القياس مع النص قدم الـنص                السنة التي هي األ   
  .هو ظني إذا تعارض مع اإلجماع قدم اإلجماع عليه أيضا، ألنها قطعية و عليه، و

لكن ال بد من االنتباه إلـى        و   هذا وقد يساوي القياس خبر اآلحاد ألنه ظني الثبوت، فيكون مثل القياس،               
هذا محدود في حاالت معينة مختلف عليها بين الفقهاء، وليس قاعدة عامة، إذ القاعـدة العامـة تقـديم                   أن  

لو دخلها التخصيص،  لذلك نصوا على أن النصوص العامة مقدمة على القياس و النصوص على القياس،  و
  . مع أنها ظنية مثله

  
  :  الفرق بين القياس واالجتهاد - 5
  

 فاالجتهادا يعرض من الوقائع سواء كانت منصوصا على أحكامها أو غير منصوص،             م مجال االجتهاد هو  
 باالسـتدالل االجتهاد فيما ال نص فيه يكـون         الوصول إلى المراد منه، و     فيما فيه نص يكون بفهم النص و      

ع على حكمه بالقياس أو االستحسان، أو مراعاة المصلحة المرسلة، أو بأي من األدلة التي نـصبها الـشار                 
  .للوصول إلى حكم ما ال نص فيه

إنما تشترك في العلة مع وقـائع أخـرى          بينما مجال القياس هو الوقائع التي ال نص على حكمها خاصة و           
  . حكام التي نص عليها في الكتاب والسنةمجال   للقياس في األ صدر فيها حكم بنص أو إجماع و ال
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  :المصالح المرسلة : ثالثا 
  

  : لمصالح المرسلة  تعريف ا- 1
 هي استنباط الحكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع، بناء على مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها و

  .ال على إلغائها 
  :  حجية المصالح المرسلة و أدلة اعتبارها -  2

كـذلك   توقيـف، و  اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح في أمر من أمور العبادات، ألن سبيلها ال              
غيرها مـن األمـور      الكفارات، و  األمر في كل ما فيه نص، أو إجماع من األحكام الشرعية، كالحدود، و            
  .الشرعية التي تم بيانها، سواء ظهر لنا وجه المصلحة فيها أم لم يظهر

العبـاد، فيـرى    أما في غير هذه األمور مما يتعلق بالمعامالت والقضايا المتعلقة باألمور العامة للـبالد، و              
المالكية أنها حجة شرعية فيما ال نص فيه وال إجماع، وأصل من األصول التي يعتد بها في بناء األحكـام                    

  :عليها، واستدلوا بأدلة منها
شرع اهللا األحكام لتحقيق مصالح العباد، ودفع المضار عنهم، يشهد لهذا القول أدلـة مـن الكتـاب                  : أوال  

إنه لم يختر بـين أمـرين إال اختـار            أرسل رحمة للعالميـن، و    عليه و سلم   صلى اهللا    الرسول والسنة، و 
  . بيــن بأن الدين يسر وال عسر فيــه أيسرهما، و

الظروف وتطرأ على المجتمعات ضرورات،      المصالح تتغير بتجدد الزمان و     إن الحوادث تتجدد، و   : ثانيا  
فسح المجال   أخذ هذه األمور بعين االعتبار و     حاجات جديدة تستدعي أحكاما معينة، لذلك من الضروري          و

  .قصرت و        فق المصالح وإال ضاقت الشريعة بمصالح العباد  أمام المجتهدين الستنباط األحكام و
أئمـة االجتهـاد،     التابعين و  و   ة  ـروعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في اجتهادات الصحاب        :  ثالثا

 القرآن في مصحف واحد،     رضي اهللا عنه  على رعايتها، بدليل جمع أبي بكر       حتى كان ذلك بمنزلة اإلجماع      
  رضي اهللا عنه   تدويـن عمر  حارب أبو بكر ما نعي الزكاة، و        و "مصلحة لإلسالم     إنه واهللا خير و    ": قائال

 المصاحف، فال سـند لـذلك إال        رضي اهللا عنه  كتابـة عثمان    الّدواوين وسك النقود واتخـاذ السجون ، و      
  .مصلحةال
  :  شروط العمل بالمصالح المرسلة - 3

  :اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروط ثالثة للعمل بها
أ ـ أن تكون مالئمة لمقاصـد الشرع الضرورية لقيـام مصالح العباد فتنافي أصـال مـن أصـوله، وال     

  .لشارع إلى تحصيلهاتعارض نصا أو دليال من أدلته القطعية بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد ا
ليست مصلحة شخصية ألن الشريعة جاءت للناس كافـة، وبنـاء    و: ب ـ أن تكون مصلحة لعامة الناس  

  .عليه، ال يصح األخذ بأي حكم يقصد به رعاية مصلحة شخصية
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بأن يتحقق من تشريع الحكم بها جلـب نفـع أو دفـع    :  جـ ـ أن تكون معقولة في ذاتها، حقيقة ال وهمية 
  .جارية على األوصاف المناسبة المعقولة التي إذا ُعرضت على العقول تلقتها بالقبول ضرر، و

  
  :  أمثلة عن المصالح المرسلة  - 4

على كتابة المـصحف علـى الترتيـب        رضي اهللا عنه    اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر الصديق         * 
  .الذي نجده في المصاحف التوقيفي الذي أرسل إليه الرسول و

   .رضي اهللا عنهاتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد عثمان بن عفان * 
  .إبقاء األراضي الزراعية التي فتحوها بيد أهلها ووضع الخراج عليها* 
  .وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة * 
 .اإللزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية * 
 

    :أسئلة التصحيح الذاتي*
  
  اإلجماع؟  هو الفرق بين القياس و  ما- 1
  القياس   اذكر مثالين عن  اإلجماع و- 2
   ما هي فائدة القياس من الناحية التشريعية ؟- 3
   ما هي شروط العمل بالمصالح المرسلة ؟ – 4
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   :أجوبة التصحيح الذاتي*
 

  

   : اإلجماع   الفرق بين القياس و- 1
و منه فيجوز للمجتهـد أن يخـالف        . ماع فاألئمة متفقون على حجيته    أن القياس مختلف في حجيته أما اإلج      

  . حكما ثبت بالقياس إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، أما الحكم المجمع عليه فال يجوز له الخروج عنه
  : القياس  ن عن  اإلجماع و مثاال- 2
لزكـاة و الحـج وصـوم    فمثاله تحريم الزواج من الخامسة، و وجوب الـصالة       و ا : أما اإلجماع  / أ

  .رمضان
  . فمثاله تحريم المخدرات قياسا على الخمر: و أما القياس / ب
  :  فائدة القياس من الناحية التشريعية - 3

القياس له فائدة تشريعية خطيرة، و هي معرفة أحكام ما استجد من قضايا لم ينص عليها الشرع في القرآن                   
  . صالحية الشريعة لكل زمان و مكانو السنة، و منه فالقياس أبرز دليل على 

  :  شروط العمل بالمصالح المرسلة - 4
  : اشترط القائلون بالمصلحة المرسلة شروط ثالثة للعمل بها

ال  أن تكون مالئمة لمقاصـد الشرع الضرورية لقيـام مصالح العباد فتنافي أصـال مـن أصـوله، و                 -أ  
  .تعارض نصا أو دليال من أدلته

  .حة لعامة الناس  أن تكون مصل- ب
t -أن تكون معقولة في ذاتها، حقيقة ال وهمية .  
  
  
 


