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 العنليةأدلة األحكام 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المسلٌن وعلى آله 

 وصحبه أجمعٌن.

 األدلة النملٌة وهً التً :إن األدلة الشرعٌة لألحكام على لسمٌن، أولا 

الكتاب والسنة واإلجماع، وكذلن لول الصحابً وشرع من لبلنا،  تشمل

ا: الستحسان والستصحاب األدلة العملٌة وهً تشمل المٌاس و وثانٌا

، وغٌرها، وفً هذا البحث رّكزنا على المسم الثانً من والمصالح المرسلة

 -الكورس األول–األدلة العملٌة كمنهج ممرر للطالب فً المرحلة الرابعة 

 أرجو من هللا تعالى أن ٌكون مفٌداا.   

 التعريف بالدليل:

الدلٌل: الدلٌل معناه فً اللغة العربٌة: الهادي إلى أي شًء حسً  تعرٌف

 .أو معنوي، خٌر أو شر

وأما معناه فً اصطالح األصولٌٌن فهو: ما ٌستدل بالنظر الصحٌح فٌه  

 على حكم شرعً عملً على سبٌل المطع أو الظن.

وأدلة األحكام، وأصول األحكام، والمصادر التشرٌعٌة لألحكام، ألفاظ  

 رادفة معناها واحد.مت

وبعض األصولٌٌن عّرف الدلٌل بؤنه: ما ٌستفاد منه حكم شرعً عملً 

م شرعً على سبٌل الظن، فهو كعلى سبٌل المطع، وأما ما ٌستفاد منه ح

 أمارة ل دلٌل.

 أولا: األدلة الشرعٌة:

ن األدلة الشرعٌة التً تستفاد منها األحكام العملٌة ترجع إلى أربعة: إ

السنة واإلجماع والمٌاس، وهذه األدلة األربعة اتفك جمهور المرآن و

ا  على أنها مرتبة فً الستدلل  المسلمٌن على الستدلل بها، واتفموا أٌضا

بهذا الترتٌب: المرآن، فالسنة، فاإلجماع، فالمٌاس. أي إنه إذا عرضت 

والعة، نظر أول فً المرآن، فإن وجد فٌه حكمها أمضى، وإن لم ٌوجد فٌه 
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حكمها، نظر فً السنة، فإن وجد فٌه حكمها أمضى، وإن لم ٌوجد فٌها 

ر من العصور على حكم فٌها، حكمها نظر هل أجمع المجتهدون فً عص

ا بمٌاسها فإن وجد أمضى، وإن لم ٌوجد فٌها اجتهد فً الوصول إلى حكمه

 .على ما ورد النص بحكمه

 دللة آٌاته إما لطعٌة وإما ظنٌة.: الدلٌل األول: المرآن

نصوص المرآن جمٌعها لطعٌة من جهة ورودها وثبوتها، ونملها عن 

ؤن كل نص نتلوه من نصوص المرآن، هو الرسول إلٌنا، أي نجزم ونمطع ب

نفسه النص الذي أنزله هللا على رسوله، وبلغه الرسول المعصوم إلى األمة 

 .من غٌر تحرٌف ول تبدٌل

وأما نصوص المرآن من جهة دللتها على ما تضمنته من األحكام فتنمسم 

 إلى لسمٌن: 

 المطعً: هو ما دل على الحكم من غٌر احتمال ضده.  أ: الدلٌل

  إِْن لَْم ٌَُكْن لَُهنَّ َولَد  َولَُكْم نِْصُف َما تََرَن أَْزَواُجُكْم  مثاله لوله تعالى: 

 .رفهذا لطعً الدللة على أن فرض الزوج فً هذه الحال النصف ل غٌ

ب: الدلٌل الظنً: ما دل على الحكم مع احتمال ضده احتمال مرجوحا، 

 ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َل تُْبِطلُوا َصَدلَاتُِكْم بِاْلَمّنِ َواأْلََذىومثاله: لوله تعالى: 

[، فاآلٌة تدل بظاهرها على أن كال من المن واألذى ٌبطل 264]البمرة 

لتفت إلى الحتمال المرجوح الذي تحتمله الصدلة وٌذهب أجرها، ول ٌ

 اآلٌة، وهو أن الصدلة ل تبطل، إل بمجموع األمرٌن.

 أمسام الدليل:

الدلٌل النملً هو: الدلٌل النصً من كتاب هللا تعالى أو سنة رسوله صلى هللا -1

وهً الكتاب والسنة واإلجماع ولول  علٌه وسلم، أو إجماع أهل العلم

 لبلنا والعرف.الصحابً وشرع من 

 الدلٌل العملً هو: ما أدركه العمل فً الموضوع الذي هو محل الستدلل، -2

 وهً المٌاس والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والستحسان والستصحاب. 
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 ولٌس مرادهم أنها عملٌة محضة بل هً عملٌة مستندة إلى نمل.

 نلية:عحجية األدلة ال

ا على حكم شرعً نشؤ من دلٌل عملً أم ل ؟  فهل ٌمكن اإلعتمادُ   شرعا

ٌمكن  ،: هل ٌوجد دلٌل  شرعً ثالث  غٌر الكتاب والُسنّةآخروبتعبٌر 

؟ فهل ٌدرن أم لكما ٌّدعً الُصولٌون  ،لشرعٌة منهاستنباط األحكام ا

ًّ مالكاِت األحكاِم الشرعٌة أو ـ على األلّل ـ بعضها أم ل ؟  العمُل العمل

تحرٌُم كلمة )اُّف( لالُّم من دون تحرٌم ما هو أكثر منها  ل ٌمكن عمالا  الجواب: 

وكبعض الموانٌن  ،َم الشرعِ ضْربَها ونحو ذلنإٌذاءا ولذلن ٌرى العمُل تحرٌ

العملٌة من لبٌل حرمة الظلم، فإّن العمل ٌرى أّن ضرب الٌتٌم بال سبب حرام 

ا ألنه ظلم واضح ا أن ٌكون ال ول ٌمكن عمالا  شرعا   .ظلم مباحا

 الشرٌفة: الدلٌل الثانً: السنة

 السنة لغة: 

 السنة فً اللغة: هً السٌرة والطرٌمة المعتادة. 

 أو فعل أو لول من ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة عند األصولٌٌن: هً كل ما صدر عن الرسول 

 .تمرٌر

 :دلة الرريية المتقل يلياااإلجماع هو الثالث من األ

 تعرٌف اإلجماع:

 .والتفاق العزم لغة: اإلجماع

أول: العزم والتصمٌم على الشًء، ومن ذلن لوله تعالى: )فَؤَْجِمعُوا أَْمَرُكْم 

 [ أي: اعزموا أمركم وادعوا شركائكم.11َوُشَرَكاَءُكْم( ]ٌونس: 

 ثانٌا: التفاق، ٌمال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفموا علٌه. 

ةِ أُ  مجتهِدي اتِّفاقُ : األصولٌٌن اصطالحفً  اإلجماع د   مَّ  علٌه هللا صلى - محمَّ

ًّ   حكم   على العُصورِ  من عصر   فً، وفاتِه بعد - وسلم  .شرع
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 األحكام العنلية يند األصوليين:أدلة باحث م

 النياسأوالً: 

 تعرٌفه. -1

 حجٌته. -2

 أركانه: األصل والفرع وحكم األصل وعلة الحكم. -3

 تعرٌفه:

فً اللغة: التمدٌر للشًء بما ٌماثله، ٌمال: لاس الثوب بالمتر أي لدر  المٌاس

ألن تمدٌر الشًء بما ٌماثله تسوٌة  ،ءه به، وٌطلك المٌاس على التسوٌةأجزا

 بٌنهما ومنه: فالن ل ٌماس بفالن أي ل ٌسوى به.

المٌاس فً اصطالح األصولٌٌن: هو إلحاق والعة ل نص على حكمها 

بحكمها، فً الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الوالعتٌن  بوالعة ورد نص

 فً علة هذا الحكم.

فإذا دل النص على حكم فً والعة، وعرفت علة هذا الحكم بطرٌك من 

الطرق التً تعرف بها علل األحكام، ثم وجدت والعة أخرى تساوي والعة 

مها النص فً علة تحمك علة الحكم فٌها، فإنها تسوي بوالعة النص فً حك

 بناء على تساوٌهما فً علته؛ ألن الحكم ٌوجد حٌث توجد علته.

 األمثلة:

 وهذه أمثلة من األلٌسة الشرعٌة والوضعٌة توضح هذا التعرٌف:

شرب الخمر: والعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحرٌم الذي دل علٌه  -1

ٌِْسُر َواأْلَْنَصابُ  َواأْلَْزَلُم ِرْجس  ِمْن  لوله سبحانه وتعالى: }إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَم

ٌَْطاِن فَاْجتَنِبُوهُ{ لعلة هً اإلسكار، فكل نبٌذ توجد فٌه هذه العلة  َعَمِل الشَّ

 ٌسوي بالخمر فً حكمه وٌحرم شربه.
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لتل الوارث مورثة: والعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع الماتل من  -2

لعلة هً أن لتله فٌه  (،ٌرث الماتلل ) ملسو هيلع هللا ىلص: -اإلرث الذي دل علٌه لوله 

استعجال الشًء لبل أوانه فٌرد علٌه لصده وٌعالب بحرمانه، ولتل 

الموصى له للموصً توجد فٌه هذه العلة فٌماس بمتل الوارث مورثه، 

 وٌمنع الماتل للموصً من استحماق الموصى به له.

وهو أنها الورلة المولَّع علٌها باإلمضاء: والعة ثبت بالنص حكمها  -3

حجة على المولَّع الذي دل علٌه نص المانون المدنً، لعلة هً أن تولٌع 

المولع دال على شخصه، والورلة المبصومة باألصبع توجد فٌها هذه العلة 

 فتماس بالورلة المولع علٌها فً حكمها، وتكون حجة على باصمها.

 ة النياس:حجي

 اختلف العلماء فً حجٌته على لولٌن:

أن المٌاس حجة شرعٌة على األحكام إلى هور علماء المسلمٌن ذهب جم-1 

 . العملٌة، وأنه فً المرتبة الرابعة من الحجج الشرعٌة

أن  إلى والظاهرٌة وبعض فرق الشٌعةمن المعتزلة ذهب النظامٌة -2

 المٌاس لٌس حجة شرعٌة على األحكام، وهإلء ٌطلك علٌهم: نفاة المٌاس.

ل مثبتو المٌاس بالمرآن، وبالسنة، وبؤلوال الصحابة أدلة مثبتً المٌاس: استد

 وأفعالهم، وبالمعمول.

لوله تعالى فً سورة النساء: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا  أولا المرآن الكرٌم:

ء   ًْ ُسوَل َوأُوِلً اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش َ َوأَِطٌعُوا الرَّ أَِطٌعُوا َّللاَّ

ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر َذِلنَ  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْإِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َوالرَّ ٌْر   فَُردُّوهُ إِلَى َّللاَّ َخ

}  .َوأَْحَسُن تَؤِْوٌالا

فاألمر بإطاعة هللا ورسوله، أمر باتباع المرآن والسنة، واألمر بإطاعة 

جتهدٌن من علٌه كلمة الم أولً األمر من المسلمٌن أمر باتباع ما اتفمت

ألنهم أولو األمر التشرٌعً من المسلمٌن، واألمر برد الولائع  ،األحكام

 ،تباع المٌاس حٌث ل نص ول إجماعالمتنازع فٌها إلى هللا والرسول أمر با
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ألنه إلحاق والعة لم  ،ألن المٌاس فٌه رد المتنازع فٌه إلى هللا وإلى الرسول

فً الحكم الذي ورد به النص  ٌرد نص بحكمها بوالعة ورد النص بحكمها

 لتساوي الوالعتٌن فً علة الحكم، فاآلٌة تدل على اتباع هذه األربعة.

لوله تعالى فً سورة الحشر: }ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل -2

ِل اْلَحْشِر َما َظنَْنتُْم أَْن ٌَْخُرُجوا َوظَ  نُّوا أَنَُّهْم َمانِعَتُُهْم اْلِكتَاِب ِمْن ِدٌَاِرِهْم أِلَوَّ

ْعَب  ٌُْث لَْم ٌَْحتَِسبُوا َولََذَف فًِ لُلُوبِِهُم الرُّ ُ ِمْن َح ِ فَؤَتَاُهُم َّللاَّ ُحُصونُُهْم ِمَن َّللاَّ

ٌِْدي اْلُمْإِمنٌَِن فَاْعتَبُِروا ٌَا أُوِلً اأْلَْبَصاِر{ . ِدٌِهْم َوأَ ٌْ َ  ٌُْخِربُوَن بٌُُوتَُهْم بِؤ

الستدلل لوله سبحانه }فَاْعتَبُِروا{ ووجه الستدلل أن هللا وموضع 

سبحانه وتعالى بعد أن لص ما كان من بنً النضٌر الذٌن كفروا، وبٌن ما 

ٌُْث لَْم ٌَْحتَِسبُوا{ لال: }فَاْعتَبُِروا ٌَا أُوِلً اأْلَ  ْبَصاِر{ أي حاق }بِِهْم ِمْن َح

 فعلتم حاق بكم مثل ما حاق بهم. ألنكم أناس مثلهم إن ،فمٌسوا أنفسكم بهم

ا   السنة الشرٌفة: -ثانٌا

ل األول: حدٌث معاذ بن جبل أن رسول هللا لما أراد أن ٌبعثه إلى الٌمن، لا

؟ لال: ألضً بكتاب هللا، فإن لم أجد له: "كٌف تمضً إذا عرض لن لضاء

فبسنة رسول هللا، فإن لم أجد أجتهد رأًٌ ول آلو، فضرب رسول هللا على 

ول رسول هللا لما ٌرضً رسول الحمد هلل الذي وفك رس)دره ولال: ص

 .(هللا

ووجه الستدلل بهذا الحدٌث أن رسول هللا ألر معاذا على أن ٌجتهد إذا لم 

وصول إلى ٌجد نصا ٌمضً به فً الكتاب والسنة، والجتهاد بذل الجهد لل

، والرسول لم ألنه نوع من الجتهاد والستدلل ،الحكم، وهو ٌشمل المٌاس

 ٌمره على نوع من الستدلل دون نوع.

والثانً: ما ثبت فً صحاح السنة من أن رسول هللا فً كثٌر من الولائع 

التً عرضت علٌه، ولم ٌوح إلٌها بحكمها استدل على حكمها بطرٌك 

المٌاس، وفعل الرسول فً هذا الممام تشرٌع ألمته، ولم ٌمم دلٌل على 

فٌما ل نص فٌه من سنن الرسول، وللمسلمٌن به اختصاصه به، فالمٌاس 

 أسوة.
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ورد أن جارٌة خثعمٌة لالت: ٌا رسول هللا إن أبً أدركته فرٌضة الحج 

ا  ا  شٌخا ل ٌستطٌع أن ٌحج، إن حججت عنه أٌنفعه ذلن؟ فمال لها:  زمنا

مال ؟ لالت: نعم، فأبٌن دٌن فمضٌته أكان ٌنفعه ذلن أرأٌت لو كان على)

 .( أحك بالمضاءفدٌن هللالها: 

ا   أفعال الصحابة: -ثالثا

أما أفعال الصحابة وألوالهم فهً ناطمة بؤن المٌاس حجة شرعٌة، فمد كانوا 

ٌجتهدون فً الولائع التً ل نص فٌها، وٌمٌسون ما ل نص فٌه على ما فٌه 

نص، وٌعتبرون النظٌر بنظٌره، لاسوا الخالفة على إمامة الصالة، وباٌعوا 

 لدٌننا، أفال أبا بكر بها وبٌنوا أساس المٌاس بمولهم: رضٌه رسول هللا

نرضاه لدنٌانا، ولاسوا خلٌفة الرسول على الرسول، وحاربوا مانعً الزكاة 

ألن صالته سكن لهم  ،إلى أنها كان ٌؤخذها الرسول الذٌن منعوها استناداا 

ٌِْهْم  ٌِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَ ُرُهْم َوتَُزّكِ لموله عز شؤنه: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةا تَُطّهِ

 نَّ َصاَلتََن َسَكن  لَُهْم{ .إِ 

ا   العمل )المعمول(: -رابعا

ن هللا سبحانه ما شرع حكما إل لمصلحة، وأن مصالح العباد هً الغاٌة إ

الممصودة من تشرٌع األحكام، فإذا ساوت الوالعة التً ل نص فٌها الوالعة 

المنصوص علٌها فً علة الحكم التً هً مظنة المصلحة لضت الحكمة 

ا والعد للمصلحة التً هً ممصود الشارع  الة أن تساوٌها فً الحكم تحمٌما

من التشرٌع، ول ٌتفك وعدل هللا، وحكمته أن ٌحرم شرب الخمر إلسكاره 

آخر فٌه خاصٌة الخمر وهً محافظة على عمول عباده، وٌبٌح نبٌذا 

ألن مآل هذا المحافظة على العمول من مسكر، وتركها عرضة  اإلسكار

 كر آخر.للذهاب بمس
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 أركان النياس:

 كل لٌاس ٌتكون من أركان أربعة:

علٌه، : وهو ما ورد بحكمه نص، وٌسمى: الممٌس (األصل)أولا 

 .والمحمول علٌه، والمشبه به

ا ) : وهو ما لم ٌرد بحكمه نص، وٌراد تسوٌته باألصل فً (الفرعثانٌا

 حكمه، وٌسمى: الممٌس، والمحمول علٌه والمشبه.

ا ) : وهو الحكم الشرعً الذي ورد به النص فً األصل، (األصلحكم ثالثا

 وٌراد أن ٌكون حكما للفرع.

ا ) : وهً الوصف الذي بنً علٌه حكم األصل وبناء على وجوده (العلةرابعا

 فً الفرع ٌسوى باألصل فً حكمه.

 األمثلة:

ألنه ورد نص بحكمه وهو لوله تعالى: }فَاْجتَنِبُوهُ{  فشرب الخمر أصل-1

ألنه لم ٌرد  ،علة هً اإلسكار، ونبٌذ التمر فرعالدال على تحرٌم شربه ل

ن نص بحكمه، ولد ساوى الخمر فً أن كال منها مسكر، فسوى به فً أ

 .ٌحرم

األشٌاء الستة: الذهب والفضة والبر والشعٌر والتمر والملح: أصل، -2 

رد النص بتحرٌم ربا الفضل والنسٌئة فٌها إذا بٌع كل واحد منها ألنه و

أو الكٌل مع اتحاد  ،بجنسه، لعلة هً أنها ممدرات مضبوط لدرها بالوزن

ألنه لم ٌرد نص بحكمها، ولد ساوت األشٌاء  ،فرع واألرز والذرةالجنس، 

الواردة بالنص فً أنها ممدرات، فسوٌت بها فً حكمها حٌن المبادلة 

 سها.بجن
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 رروط النياس: 

ا  ا رش األول: أن ٌكون حكما ثبت بالنص كالخمر فإنه أصل ، ثبت بالنص عٌا

 .الصرٌح

ا  ر الثابت على نبٌذ التم وعلى هذا ل ٌصح أن ٌمال: حرم نبٌذ التفاح لٌاسا

 .حكمه بالمٌاس على الخمر

ألنه إذا كان  ،ل مما للعمل سبٌل إلى إدران علتهالثانً: أن ٌكون حكم األص

ألن  ،ه ل ٌمكن أن ٌعدى بواسطة المٌاسل سبٌل للعمل إلى إدران علت

 أساس المٌاس إدران علة حكم األصل، وإدران تحممها فً الفرع.

وعلى ، كتحرٌم شرب الخمر الذي عدي بالمٌاس إلى شرب أي نبٌذ مسكر

 هذا ل لٌاس فً العبادات والحدود، وفروض اإلرث وأعداد الركعات.

الثالث: أن ٌكون حكم األصل غٌر مختص به، وأما إذا كان حكم األصل 

ا   به فال ٌعدى بالمٌاس إلى غٌره. مختصا

صلى  زٌمة بن ثابت وحده بمول الرسولمثل الكتفاء فً المضاء بشهادة خ

 .(من شهد له خزٌمة فهو حسبه): هللا علٌه وسلم

تٌن، وهً أدلة على أو رجل وامرأ ،على أنه ل بد فً الشهادة من رجلٌن

 وبخزٌمة. ملسو هيلع هللا ىلصتخصٌص الحكم بالرسول 

 .ألن علة المٌاس هً أساسه ،فهذا هو أهم األركان ،علة المٌاس الرابع: 

 :تعريقاا ورروطاا وأمساماا ومسالكااالعلة  

: لغةا: عبارة عن معنى ٌحل بالمحل فٌتغٌر به حال المحل بال اختٌار، العلة

ألنه بحلوله ٌتغٌر حال الشخص من الموة إلى  ،علةومنه ٌسمى المرض 

 .الضعف

ا:  هً وصف فً األصل بنً علٌه حكمه وٌعرف به وجود هذا واصطالحا

 .الحكم فً الفرع
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وجود التحرٌم  فاإلسكار وصف فً الخمر بنً علٌه تحرٌمه، وٌعرف به

 .فً كل نبٌذ مسكر

ومن المتفك علٌه بٌن جمهور علماء المسلمٌن أن هللا سبحانه ما شرع 

ا  وإما دفع  ،إل لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم حكما

ضرر عنهم، فالباعث على تشرٌع أي حكم شرعً هو جلب منفعة للناس 

الحكم هو الغاٌة الممصودة ودفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشرٌع 

من تشرٌعه وهو حكمة الحكم، فإباحة الفطر للمرٌض فً رمضان حكمته 

أو الجار حكمته دفع  ،رٌض، واستحماق الشفعة للشرٌنمدفع المشمة عن ال

الضرر عنه، وإٌجاب المصاص من الماتل عمدا وعدوانا حكمته حفظ حٌاة 

ل الناس، وإباحة الناس، وإٌجاب لطع ٌد السارق حكمته حفظ أموا

المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، فحكمة كل حكم 

 شرعً تحمٌك مصلحة أو دفع مفسدة.

فألجل خفاء حكمة التشرٌع فً بعض األحكام، وعدم انضباطها فً 

ا أو منضبطا ٌبنى علٌه الحكم وٌربط  بعضها، لزم أمر آخر ٌكون ظاهرا

وٌكون مناسباا لحكمته، بمعنى أنه مظنة لها وجوده بوجوده وعدمه بعدمه 

اهر المنضبط وهذا األمر الظ ،اء الحكم علٌه من شؤنه أن ٌحممهاوأن بن

وألن بناء الحكم علٌه من شؤنه  ،ألنه مظنة لحكمته ،الذي بنً الحكم علٌه

 .اصطالح األصولٌٌن أن ٌحممها، وهو المراد بالعلة فً

 القرك بين العلة والحكمة:

حكمة الحكم هً الباعث على تشرٌعه والغاٌة الممصودة منه،  هو أن  

أو تكمٌلها، أو  ،وهً المصلحة التً لصد الشارع بتشرٌع الحكم تحمٌمها

 المفسدة التً لصد الشارع بتشرٌع الحكم دفعها أو تملٌلها.

الحكم علٌه وربط به  وأما علة الحكم فهً األمر الظاهر المنضبط الذي بنً

ا  وجوداا  ألن الشؤن فً بنائه علٌه وربطه به أن ٌحمك حكمة تشرٌع  ،وعدما

 .الحكم
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لصر الصالة الرباعٌة للمسافر حكمته التخفٌف ودفع المشمة، وهذه مثل:  

ا  الحكمة أمر تمدٌري غٌر منضبط ل ٌمكن بناء الحكم علٌه وجوداا  ، وعدما

ا  للحكم، وهو أمر ظاهر منضبط وفً جعله  فاعتبر الشارع السفر مناطا

ا  ألن الشؤن فً السفر أنه توجد فٌه بعض  ،للحكم مظنة تحمٌك حكمته مناطا

المشمات، فحكمة لصر الصالة الرباعٌة للمسافر دفع المشمة عنه، وعلته 

 السفر.

 وعلى هذا فجمٌع األحكام الشرعٌة تبنى على عللها، أي تربط بها وجوداا 

ا   .، ل على حكمهاوعدما

فعلى المجتهد حٌن  ،دام الحكم الشرعً ٌبنى على علته ل على حكمته وما

 .المٌاس أن ٌتحمك من تساوي األصل والفرع فً العلة ل فً الحكمة

 رروط العلة:

األصل الذي ورد النص بحكمه لد ٌكون مشتمال على عدة أوصاف 

وخواص، ولٌس كل وصف فً األصل ٌصلح أن ٌكون علة لحكمه، بل ل 

لوصف الذي ٌعلل به حكم األصل من أن تتوافر فٌه جملة شروط، بد فً ا

 :من استمراء العلل المنصوص علٌها وهذه الشروط استمدها األصولٌون

 رروط العلة المتقل يلياا أربعة:

ا   .ظاهراا  أولها: أن تكون وصفا

ا  شرح هذا الشرط: ٌدرن بحاسة من  ومعنى ظهوره أن ٌكون محسا

ألن العلة هً المعرف للحكم فً الفرع فال بد أن تكون  ،الحواس الظاهرة

  .أمرا ظاهرا ٌدرن بالحس فً األصل وٌدرن بالحس وجوده فً الفرع

 األمثلة: 

كاإلسكار الذي ٌدرن بالحس فً الخمر وٌتحمك بالحس من وجوده فً -1

 .نبٌذ آخر مسكر

ٌة الستة، المدر مع اتحاد الجنس اللذٌن ٌدركان بالحس فً األموال الربو-2

 وٌتحمك بالحس من وجودهما فً مال آخر من الممدرات.
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ا  ا  ثانٌها: أن ٌكون وصفا  .منضبطا

ومعنى انضباطه أن تكون له حمٌمة معٌنة محدودة ٌمكن  شرح هذا الشرط:

ألن أساس المٌاس  ،ا فً الفرع بحدها أو بتفاوت ٌسٌرالتحمك من وجوده

تساوي الفرع واألصل فً علة حكم األصل، وهذا التساوي ٌستلزم أن 

تكون العلة مضبوطة محدودة حتى ٌمكن الحكم بؤن الوالعتٌن متساوٌتان 

 .فٌها

المتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حمٌمته مضبوطة، وأمكن مثل: 

 .تحمٌمها فً لتل الموصى له للموصً

ا ثالثها: أن ت ا:  كون وصفا  مناسبا

 هذا الشرط:  ومعنىشرح 

مناسبته أن ٌكون مظنة لتحمٌك حكمة الحكم، أي أن ربط الحكم به  معنى

ا من شؤنه أن ٌحمك ما لصده الشارع بتشرٌع الحكم من جلب  وجوداا وعدما

نفع أو دفع ضرر، ألن الباعث الحمٌمً على تشرٌع الحكم والغاٌة 

كانت الحكمة فً جمٌع األحكام ظاهرة  الممصودة منه هو حكمته، ولو

مضبوطة لكانت هً علل األحكام، ألنها هً الباعثة على تشرٌعها، ولكن 

لعدم ظهورها فً بعض األحكام وعدم انضباطها فً بعضها، ألٌمت 

ممامها أوصاف ظاهرة مضبوطة مالئمة ومناسبة لها. وما ساغ اعتبار هذه 

 حكمها إل أنها مظنة لهذا الحكم األوصاف علال لألحكام ول ألٌمت ممام

 فإذا لم تكن مناسبة ول مالئمة لم تصلح علة للحكم.

 األمثلة:

فاإلسكار مناسب لتحرٌم الخمر ألن فً بناء التحرٌم علٌه حفظ  -1

 .العمول

المتل العمد العدوان مناسب إلٌجاب المصاص ألن فً بناء المصاص  -2

 .علٌه حفظ حٌاة الناس

لطع ٌد السارق والسارلة ألن فً بناء المطع السرلة مناسبة إلٌجاب  -3

 علٌها حفظ أموال الناس.
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ا   .على األصل لاصراا  رابعها: أن ل تكون وصفا

ا الشرط: هذا  شرح  ٌمكن أن ٌتحمك فً عدة أفراد وٌوجد  أن تكون وصفا

فً غٌر األصل، ألن الغرض الممصود من تعلٌل حكم األصل تعدٌته إلى 

ا   الفرع، فلو علل بعلة ل توجد فً غٌر األصل ل ٌمكن أن تكون أساسا

 للمٌاس. 

 مثال:

  مثل: الزواج بدون المهر.خصائص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص-1

 ادة الرجلٌن.شهادة سٌدنا خزٌمة بشه-2

 العلة: مساله وطرك معرفة

المراد بمسالن العلة: الطرق التً ٌتوصل بها إلى معرفتها، وأشهر هذه 

 المسالن ثالثة:

 النص: -أول

أو السنة على أن علة الحكم هً هذا الوصف كان  ،إذا دل نص فً المرآن

هذا الوصف علة بالنص، وٌسمى العلة المنصوص علٌها وكان المٌاس بناء 

 .علٌه هو الحمٌمة تطبٌك للنص

 ،فالدللة صراحة هً: دللة لفظ فً النص على العلٌة بوضعه اللغوي 

رٌحة على علٌة الوصف صته فدلل، مثل ما إذا ورد فً النص لعلة كذا

 .لطعٌة

 األمثلة:

ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن -1 ة   ِلئَّلَ بعثة الرسل: }ُرُسالا ُمبَّشِ ِ ُحجَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

ُسِل{  .بَْعَد الرُّ

َل ٌَُكوَن ُدولَةا  َكي  لوله فً إٌجاب أخذ خمس الفًء للفمراء والمساكٌن }-2

ٌَْن اأْلَْغنٌَِاِء ِمْنُكْم{ .  بَ
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الدافة  ألجلضاحً إنما نهٌتكم عن إدخار لحوم األ)ملسو هيلع هللا ىلص: -ول الرسول ل-3

 (.فكلوا وادخروا

ا   اإلجماع: -ثانٌا

إذا اتفك المجتهدون فً عصر من العصور على علٌة وصف حكم شرعً 

ثبتت علٌة هذا الوصف للحكم باإلجماع، ومثال هذا إجماعهم على أن علة 

 .صغٌرة الصغرالولٌة المالٌة على ال

ا   السبر والتمسٌم: -ثالثا

السبر: معناه الختبار، ومنه المسبار، والتمسٌم هو حصر األوصاف 

الصالحة ألن تكون علة فً األصل، وتردٌد العلة بٌنها بؤن ٌمال: العلة إما 

فإذا ورد نص بحكم شرعً فً والعة ولم  ،أو هذا الوصف ،هذا الوصف

ٌدل نص ول إجماع على علة هذا الحكم، سلن المجتهد للتوصل إلى 

معرفة علة هذا الحكم مسلن السبر والتمسٌم، بؤن ٌحصر األوصاف التً 

ا  توجد فً والعة الحكم، وتصلح ألن تكون العلة  .منها وصفا

 مثال:  

فً مبادلة الشعٌر بالشعٌر، ولم  ورد النص بتحرٌم ربا الفضل والنسٌئة-1

ٌدل نص ول إجماع على علة هذا الحكم فالمجتهد ٌسلن لمعرفة علة هذا 

كم إما كون الشعٌر مما الحكم مسلن السبر التمسٌم بؤن ٌمول: علة هذا الح

ا  ،ٌضبط لدره ، وإما كونه مما ٌمتات ألنه ٌضبط بالكٌل، وإما كونه طعاما

ا  ،به وٌدخر ألن التحرٌم ثابت فً الذهب  ،ل ٌصلح علة لكن كونه طعاما

ا  ا بالذهب ولٌس الذهب طعاما ألن التحرٌم ثابت  ،ل ٌصلح أٌضا ، وكونه لوتا

ا  ، وبناء على اا العلة كونه ممدر نأن تكوفٌتعٌن ، فً الملح بالملح، ولٌس لوتا

أو الوزن، ففً  ،هذا ٌماس على ما ورد فً النص كل الممدرات بالكٌل

 .بجنسها ٌحرم ربا الفضل والنسٌئة مبادلتها

ولم ٌدل نص ول إجماع على علة  ورد النص بتزوٌج األب بنته البكر -2

ا وكونها صغٌرة، ثبوت هذه الولٌة فالمجتهد ٌردد العلٌة بٌن كونها بكر

ن أنواع العتبار، ألن الشارع ما اعتبرها للتعلٌل بنوع م ،وٌستبعد البكارة
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شارع اعتبره علة للولٌة على المال، وهً ألن ال ،وٌستبمً الصغر

وٌمٌس والولٌة على التزوٌج من جنس واحد، فٌحكم بؤن العلة الصغر 

 .على البكر الصغٌرة الثٌب الصغٌرة بجامع الصغر

 :النياسأمسام وأنواع 

األولى: وهو ما كانت علة الفرع ألوى منها فً األصل، المٌاس  -أولا 

 اولى من ثبوته لألصل بطرٌك األولى.فٌكون ثبوت حكم األصل 

، فالنص ٌحرم [23}فاََل تَمُْل لَُهَما أُّف{ ]اإلسراء: مثل: لوله تعالى: 

والعلة هً ما فً هذا النص من إذاء، وهذه العلة موجودة )التؤفٌف للوالدٌن(

فً ضرب الوالدٌن بشكل ألوى وأشد مما فً األصل، فٌكون تحرٌم 

 لى موضع النص بطرٌك المٌاس أولى.الضرب الوالدٌن بالمٌاس ع

ا المٌاس المساوي: وهو ما كانت العلة بنى علٌها الحكم فً األصل  ثانٌا

 موجودة فً الفرع بمدر ما هً متحممة فً األصل.

ا الثابت بموله تعالى:  }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؤُْكلُوَن أَْمَواَل مثل: تحرٌم مال الٌتٌم ظلما

ا إِنَّمَ  ا{ ]النساء: اْلٌَتَاَمى ُظْلما ا َوَسٌَْصلَْوَن َسِعٌرا ا ٌَؤُْكلُوَن فًِ بُُطونِِهْم نَارا

، وعلة الحكم هو العتداء على مال الٌتٌم واتالفه، وإحراق مال الٌتٌم [10

ا ٌساوي والع  ة النص فً العلة.ظلما

ا  المٌاس األدنى: وهو ما كان تحمك العلة فً الفرع أضعف وألل  -ثالثا

ا مما فً   األصل.وضوحا

مثل: اإلسكار هو علة تحرٌم الخمر، ولكن لد ٌكون على نحو أضعف فً 

 نبٌذ آخر وإن كان فً الثنٌن صفة اإلسكار.

 

 

 

 



 
16 

 ً  ثانيا

 -االستحسان-

 حجٌته. -3 أنواعه. -2 تعرٌفه. -1

 تعريقه:-أوالً 

ا   .الستحسان فً اللغة: عد الشًء حسنا

وفً اصطالح األصولٌٌن: هو عدول المجتهد عن ممتضى لٌاس جلً إلى 

 .ممتضى لٌاس خفً

وبتعرٌف آخر: هو ترن المٌاس لدلٌل ألوى منه من كتاب، أوسنة، أو 

 اجماع.

  شرح التعرٌف:

مختلفتان إذا عرضت والعة ولم ٌرد نص بحكمها، وللنظر فٌها وجهتان 

ا إحدهما ظاهرة تمتضً حكم ا ة تمتضً حكمواألخرى خفٌ ا نفس بآخر، ولام  ا

المجتهد دلٌل رجح وجهة النظر الخفٌة، فعدل عن وجهة النظر الظاهرة 

ا  ، لام بنفس فهذا ٌسمى شرعا: الستحسان، وكذلن إذا كان الحكم كلٌا

المجتهد دلٌل ٌمتضً استثناء جزئٌة من هذا الحكم الكلً والحكم علٌها 

ا   حسان.ٌسمى شرعا الست بحكم آخر، فهذا أٌضا

 أنوايه:

 من تعرٌف الستحسان شرعاا ٌتبٌن أنه نوعان:

 ترجيح مياس خقي يلى مياس جلي بدليل. :أحدهما 

 مثال:

ا لحنفٌة على أن الوالف إذ ولف أرضنص فمهاء ا -1 زراعٌة ٌدخل حك  ا

ا حك المرور فً الولف تبع ،المسٌل، وحك الشرب ا بدون ذكرها استحسان ا . ا

أنها ل تدخل إل بالنص علٌها كالبٌع، ووجه الستحسان: أن  والمٌاس
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الممصود من الولف انتفاع المولوف علٌهم، ول ٌكون النتفاع باألرض 

 ،طرٌك، فتدخل فً الولف بدون ذكرهاالزراعٌة إل بالشرب والمسٌل وال

 ألن الممصود ل ٌتحمك إل بها كاإلجارة.

منهما إخراج ملن من  ألن كالا  ،هذا بالبٌعلظاهر إلحاق الولف فً فالمٌاس ا

منهما  ألن كالا  ،خفً إلحاق الولف فً هذا باإلجارةوالمٌاس ال ،مالكه

النتفاع، فكما ٌدخل المسٌل والشرب والطرٌك فً إجارة  ممصود به

 األطٌان بدون ذكرها تدخل فً ولف األطٌان بدون ذكرها.

 استثناء جزئية من حكم كلي بدليل. :ثانياما

 :مثال

ا  فً  نهى الشارع عن بٌع المعدوم والتعالد على المعدوم، ورخص استحسانا

 ،مسالاة والستصناع وهً كلها عمودالسلم واإلجارة والمزارعة، وال

المعمود علٌه فٌها معدوم ولت التعالد، ووجه الستحسان حاجة الناس 

 وتعارفهم.

  حجيته:

 اا أنه فً الحمٌمة لٌس مصدر ٌنه ٌتبٌمن تعرٌف الستحسان وبٌان نوع

ا   .مستمالا  تشرٌعٌا

 ولاذا اختلف العلماء في حجية النياس يلى مايلي:

ن الستدلل بالستحسان إنما هو استدلل ا الحنفٌة لالوا-المذهب األول

بمٌاس خفً، ترجح على لٌاس جلً، أو هو ترجٌح لٌاس على لٌاس 

استدلل بالمصلحة المرسلة على ٌعارضه، بدلٌل ٌمتضً هذا الترجٌح، أو 

 استثناء جزئً من حكم كلً، وكل هذا استدلل صحٌح.

عنه أنه لال: فمد نمل رضً هللا عنه، اإلمام الشافعً المذهب الثانً: مذهب 

ا (من استحسن فمد شرع) ، ولرر فً رسالته ، أي ابتدأ من عنده شرعا

ا  :األصولٌة أن صالة إلى جهة مثل من اتجه فً ال مثل من استحسن حكما

استحسن أنها الكعبة، من غٌر أن ٌموم له دلٌل من األدلة التً ألامها 
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الستحسان تلذذ، ولو لشارع لتعٌٌن التجاه إلى الكعبة ولرر فٌها أٌضا أن ا

جاز األخذ بالستحسان فً الدٌن جاز ذلن ألهل العمول من غٌر أهل 

خرج كل أحد لنفسه وأن ٌ العلم، ولجاز أن ٌشرع فً الدٌن فً كل باب،

ا شرع  .ا

 بين رأيين:التوفيل 

، ستحسان لم ٌتفما فً تحدٌد معناهأن الفرٌمٌن المختلفٌن فً ال والظاهر

المحتجون به ٌرٌدون منه معنى غٌر الذي ٌرٌده من ل ٌحتجون به، ولو 

 .الحتجاج به اتفموا على تحدٌد معناه ما اختلفوا فً

أو عن حكم كلً  ،ألن الستحسان هو عند التحمٌك عدول عن دلٌل ظاهر 

لدلٌل التضى هذا العدول، ولٌس مجرد تشرٌع بالهوى، وكل لاض لد 

تنمدح فً عمله فً كثٌر من الولائع مصلحة حمٌمٌة، تمتضً العدول فً 

هذه الجزئٌة عما ٌمضً به ظاهر المانون، وما هذا إل نوع من 

 الستحسان.

من استحسن لم ٌرجع إلى مجرد )ذا لال اإلمام الشاطبً فً الموافمات: وله

ذوله وتشهٌه، وإنما رجع إلى ما علم من لصد الشارع فً الجملة فً أمثال 

إل أن ذلن  تلن األشباه المعروضة، كالمسائل التً ٌمتضً فٌها المٌاس أمراا 

   .(فسدة كذلناألمر ٌإدي إلى تفوٌت مصلحة من جهة، أو جلب م
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ً ثال  ثا

 -المصلحة المرسلة-

 تعرٌفها. -1

 أدلة من ٌحتجون بها. -2

 شروط الحتجاج بها. -3

 تعرٌفها:

  .المصلحة المرسلة أي المطلمة

ا و لتحمٌمها،  فً اصطالح األصولٌٌن: المصلحة التً لم ٌشرع الشارع حكما

ألنها لم  ،أو إلغائها، وسمٌت مطلمة ،ولم ٌدل دلٌل شرعً على اعتبارها

 .أو دلٌل إلغاء ،تمٌد بدلٌل اعتبار

 :ومثالها المصلحة التً شرع ألجلها الصحابة

 .اتخاذ السجون -1

 .ضرب النمود -2

إبماء األرض الزراعٌة التً فتحوها فً أٌدي أهلٌها ووضع الخراج  -3

علٌها، أو غٌر هذا من المصالح التً التضتها الضرورات، أو 

أحكام لها، ولم ٌشهد شاهد الحاجات أو التحسٌنات ولم تشرع 

 شرعً باعتبارها أو إلغائها.

 :توضٌح هذا التعرٌف

أن تشرٌع األحكام ما لصد به إل تحمٌك مصالح الناس، أي جلب نفع لهم  

أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم، وإن مصالح الناس ل تنحصر جزئٌاتها، 

باختالف  ول تتناهى أفرادها وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس، وتتطور

ا  فً آخر، وفً  فً زمن وضرراا  البٌئات، وتشرٌع الحكم لد ٌجلب نفعا

ا   فً بٌئة أخرى. فً بٌئة وٌجلب ضرراا  الزمن الواحد لد ٌجلب الحكم نفعا
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 :األمثلة

 .حفظ حٌاة الناس، شرع الشارع له إٌجاب المصاص من الماتل العامد-1

 وحفظ ما لهم الذي شرع له حد السارق والسارلة. -2

 .حفظ عرضهم الذي شرع له حد الماذف والزانً والزانٌة-3

فكل من المتل العمد، والسرلة، والمذف، والزنا، وصف مناسب، أي أن 

 .ٌحمك مصلحة، وهو معتبر من الشارعتشرٌع الحكم بناء علٌه 

المصالح التً التضتها البٌئات والطوارئ بعد انمطاع الوحً، ولم  وأما

ا، هٌشرع الشارع أحكاما لتحمٌمها، ولم ٌمم دلٌل منه على اعتبارها أو إلغائ

 .أو بعبارة أخرى المصلحة المرسلة ،فهذه تسمى المناسب المرسل

 :يلى المصلحة المرسلةأمثلة 

 ٌثبت بوثٌمة رسمٌة ل تسمع مثل المصلحة التً التضت أن الزواج الذي ل

 .الدعوى به عند اإلنكار

ومثل المصلحة التً التضت أن عمد البٌع الذي ل ٌسجل ل ٌنمل -2

 .الملكٌة

ا  لها، ولم ٌدل دلٌل منه على  فهذه كلها مصالح لم ٌشرع الشارع أحكاما

 اعتبارها أو إلغائها، فهً مصالح مرسلة.

 حجية المصالح المرسلة:

ذهب جمهور علماء المسلمٌن إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعٌة ٌبنى 

علٌها تشرٌع األحكام، وأن الوالعة التً ل حكم فٌها بنص أو إجماع، 

ولٌاس أو استحسان، ٌشرع فٌها الحكم الذي تمتضٌه المصلحة المطلمة، ول 

ٌتولف تشرٌع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع 

 باعتبارها.
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 :بدليل

أن مصالح الناس تتجدد ول تتناهى، فلو لم تشرع األحكام لما ٌتجدد  أولا:

من مصالح الناس، ولما ٌمتضٌه تطورهم، والتصر التشرٌع على المصالح 

التً اعتبرها الشارع فمط، لعطلت كثٌر من مصالح الناس فً مختلف 

رات الناس ومصالحهم، األزمنة واألمكنة، وولف التشرٌع عن مساٌرة تطو

 وهذا ل ٌتفك وما لصد بالتشرٌع من تحمٌك مصالح الناس.

ا  ٌتبٌن  ،ابة والتابعٌن واألئمة المجتهدٌن: أن من استمرأ تشرٌع الصحثانٌا

ا  كثٌرة لتحمٌك مطلك المصلحة، ل لمٌام شاهد  أنهم شرعوا أحكاما

 باعتبارها. 

 :مثال

جمع الصحف المفرلة التً  الصدٌك رضً هللا عنه،أبو بكر سٌدنا -1

ا  ً الزكاة، واستخلف عمر بن فٌها المرآن، وحارب مانع كانت مدونا

 .الخطاب

أمضى الطالق ثالثاا بكلمة بن الخطاب رضً هللا عنه عمر سٌدنا  -2

واحدة، ومنع سهم المإلفة للوبهم من الصدلات، ووضع الخراج ودون 

 .ة فً عام المجاعةالدواوٌن، واتخذ السجون، وولف تنفٌذ حد السرل

جمع المسلمٌن على مصحف واحد بن عفان رضً هللا عنه عثمان سٌدنا -3

 .ونشره وحرق ما عداه، وورث زوجة من طلك زوجته للفرار من إرثها

 أمثلة أخرى:

الحنفٌة حجروا على المفتً الماجن والطبٌب الجاهل والمكاري المفلس، 

توصال إلى إلراره، والشافعٌة والمالكٌة أباحوا حبس المتهم وتعزٌره 

 .أوجبوا المصاص من الجماعة إذا لتلوا الواحد
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 :المصلحة المرسلةرروط االحتجاج ب

ا   من ٌحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا لالحتجاج بها حتى ل تكون بابا

للتشرٌع بالهوى والتشهً، ولهذا اشترطوا فً المصلحة المرسلة التً ٌبنً 

 ا ثالثة:علٌها التشرٌع شروط

 .أولها: أن تكون مصلحة حمٌمٌة ولٌست مصلحة وهمٌة

  ثانٌها: أن تكون مصلحة عامة ولٌست مصلحة شخصٌة.

ا  ، أو مبدأ ثبت بالنص أو ثالثها: أن ل ٌعارض التشرٌع لهذه المصلحة حكما

ضً مساواة البن والبنت فً اإلجماع ل ٌصح اعتبار المصلحة التً تمت

 .ألن هذه مصلحة ملغاة لمعارضتها نص المرآن ،اإلرث
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ً راب  عا

 -العرف-

 حكمه. -3 أنوايه. -2 تعريقه. -1

 تعرٌفه: -أولا 

ول، أو فعل، أو ترن العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا علٌه، من ل

 (.ل فرق بٌن العرف والعادة)وفً لسان الشرعٌٌن:  ،وٌسمى العادة

فالعرف العملً: مثل تعارف الناس البٌع بالتعاطً من غٌر صٌغة لفظٌة، 

والعرف المولً: مثل تعارفهم إطالق الولد على الذكر دون األنثى، 

 وتعارفهم على أن ل ٌطلموا لفظ اللحم على السمن. 

والعرف ٌتكون من تعارف الناس على اختالف طبماتهم عامتهم، 

ٌتكون من اتفاق المجتهدٌن خاصة، ول وخاصتهم بخالف اإلجماع فإنه 

 دخل للعامة فً تكوٌنه.

ا   أنواعه:-ثانٌا

 .العرف نوعان: عرف صحٌح وعرف فاسد

ا  هو ما تعارفه الناس، ول ٌخالف دلٌالا  :فالعرف الصحٌح ول ٌحل  شرعٌا

ا  ا  محرما  .ول ٌبطل واجبا

 األمثلة:

 .ستصناعتعارف الناس عمد الك-1 

 .هر إلى ممدم ومإخرتعارفهم تمسٌم المو-2

من  تعارفهم أن الزوجة ل تزف إلى زوجها إل إذا لبضت جزءاا و-3

 .مهرها
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تعارفهم أن ما ٌمدمه الخاطب إلى خطٌبته من حلً، وثٌاب هو هدٌة ل و-4

 من المهر.

فهو ما تعارفه الناس، ولكنه ٌخالف الشرع أو ٌحل  :وأما العرف الفاسد

 .المحرم أو ٌبطل الواجب

 :مثل

 .من المنكرات فً الموالد والمآتم تعارف الناس كثٌراا -1

 وتعارفهم أكل الربا وعمود الممامرة.-2

 حكمه:

، وهو فً الغالب من شرعٌا مستمالا  والعرف عند التحمٌك لٌس دلٌالا 

مراعاة المصلحة المرسلة، وهو كما ٌراعى فً تشرٌع األحكام ٌراعى فً 

 . وٌمٌد به المطلكفٌخصص به العام، تفسٌر النصوص، 

 حجيته:

العلماء أن العرف أصالا من أصول الستنباط تبنى علٌه األحكام،  اعتبر

 :على ما ٌلً واستدل على حجٌته

} ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلٌَن{ لوله تعالى: -1

 .[199]األعراف: 

، َوَما َرآهُ اْلُمْسِلُموَن  َما َرآهُ » لوله ملسو هيلع هللا ىلص: -2 ِ َحَسن  اْلُمْإِمنُوَن َحَسناا فَُهَو ِعْنَد َّللاَّ

ِ لَبٌِح   ا فَُهَو ِعْنَد َّللاَّ  .«لَبٌِحا

العرب الصالحة، مثل المضاربة فً إن الشارع الحكٌم ٌراعً أعراف -3

 التجارة، والسلم كان من عرف أهل المدٌنة، وغٌرها.

فرض الدٌة على  فً مختلف العصور، مثل: احتجاج الفمهاء بالعرف-4

 .العاللة، وشرط الكفاءة فً الزواج
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اإلمام و من أحكامه على عمل أهل المدٌنة، واإلمام مالن بنى كثٌراا  

ر بعض األحكام التً كان لد ذهب إلٌها الشافعً لما هبط إلى مصر غٌّ 

فً فمه وهو فً بغداد، لتغٌر العرف، ولهذا له مذهبان لدٌم وجدٌد، و

 .الحنفٌة أحكام كثٌرة مبنٌة على العرف

 رروط العرف لبناء األحكام يليه:

ا للنص.-1  أن ل ٌكون مخالفا

ا بٌن أهله.-2  أن ٌكون عادة كلٌة وشائعا

األحكام المبنٌة على العرف تتغٌر إذا تغٌرت العادة، كما لال اإلمام -3

المرافً: )) إن األحكام المترتبة على العوائد تدور معها كٌفما دارت، 

 وتبطل معها إذا بطلت((. 
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 ً  خامسا

 -االستصحاب-

 حجٌته. -2  تعرٌفه.-1

 تعريقه: -أوالً 

 .المصاحبة صحاب فً اللغة: اعتبارالست

وفً اصطالح األصولٌٌن: هو الحكم على الشًء بالحال التً كان علٌها 

 .تى ٌموم دلٌل على تغٌر تلن الحالمن لبل، ح

ا  أو فً الماضً بالٌا فً الحال حتى ٌموم  هو جعل الحكم الذي كان ثابتا

 دلٌل على تغٌره.

ا  ،فإذا سئل المجتهد عن حكم عمد أو  ،آنفً المر أو تصرف، ولم ٌجد نصا

ا  ول دلٌالا  ،السنة أو التصرف  ،م بإباحة هذا العمدكعلى حكمه، ح شرعٌا

، وهً الحال التً خلك هللا علٌها (أن األصل في األرياء اإلباحة)بناء على 

ما فً األرض جمٌعه، فما لم ٌمم دلٌل على تغٌرها فالشًء على إباحته 

 األصلٌة.

ألن هللا سبحانه لال فً كتابه  ،وإنما كان األصل فً األشٌاء اإلباحة

 الكرٌم:

وصرح فً عدة آٌات بؤنه  ،}ُهَو الَِّذي َخلََك لَُكْم َما فًِ األَْرِض َجِمٌعاا{

سخر للناس ما فً السماوات وما فً األرض، ول ٌكون ما فً األرض 

ا   اا رألنه لو كان محظو ،لهم إل إذا كان مباحا لهم للناس ومسخراا  مخلولا

 ن لهم.علٌهم ما كا

 ً  حجيته:-ثانيا

، على الستصحاب دلٌل شرعً ٌلجؤ إلٌه المجتهد لمعرفة ما عرض له

(، ا كان حتى ٌثبت ما ٌغٌرهاألصل بماء ما كان على م ) ضوء الماعدة:

هو الحكم على الشًء بما كان ولهذا لال األصولٌون: إنه آخر مدار الفتوى 
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ا ثابت له ما دام لم ٌمم دلٌل ٌغٌره، وهذا طرٌك فً الستدلل لد فطر علٌه  ا

ا  ،علٌه ف جمٌع تصرفاتهم، وأحكامهم الناس، وساروا  فمن عرف إنسانا

ا  حٌاة، حتى ٌموم الدلٌل على حكم بحٌاته وبنى تصرفاته على هذه ال حٌا

 .وفاته

  :األمثلة

لى ٌمم له دلٌل ع من عرف فالنة زوجة فالن شهد بالزوجٌة ما دام لم-1

 .انتهائها

ا -2 حتى ٌثبت  الملن الثابت ألي إنسان بسبب من أسباب الملن ٌعتبر لائما

 .ما ٌزٌله

 .ج ٌعبر لائما حتى ٌثبت ما ٌزٌلهالحل الثابت للزوجٌن بعمد الزوا-3

 بنيت يلى االستصحاب المبادئ الرريية اآلتية:  

، أو األصل براء بماء ما كان على ما كان حتى ٌثبت ما ٌغٌره األصل-1

 .الذمة

ولد أخذ من هذا األصل فً المضاٌا المدنٌة والجزائٌة على حد سواء، فمن 

ا فاألصل عدمه إل إذا أثبت المدعً ذلن.    ادعى على غٌره حما

 .األصل فً األشٌاء اإلباحة-2

فات وشتى المعامالت الناس ولد تفرع عن هذا األصل بؤن العمود والتصر

 حكمها اإلباحة، إل إذا وجد النص بالتحرٌم. 

 .بالشن ما ثبت بالٌمٌن ل ٌزول-4

فمن توضؤ ثم شن فً النتماض بمً على وضوئه، ألن فً هذه الماعدة 

أن الٌمٌن صار أمراا موجوداا ل ارتٌاب فٌه، فٌستصحب هذا الٌمٌن إل 

 إذا لام دلٌل على انتماضه.
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ً سا  دسا

 -ررع من مبلنا-

تعرٌفه: هو األحكام التً شرعها هللا تعالى لمن سبمنا من األمم، وأنزلها 

 على ورسله لتبلٌغها ورسله لتكن األمم.

 أنواعه:

أحكام جاءت فً المرآن الكرٌم، أو السنة، ولام الدلٌل فً شرٌعتنا -أولا 

ة على من سبمنا من األمم، نها مفروضة علٌنا، كما كانت مفروضعلى أ

ٌَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى مثل: لوله تعالى:  ٌُْكُم الّصِ }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ

َّمُوَن { ]البمرة:   .[183الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت

ا  ، ولام الدلٌل فً سنتهأحكام لصها المرآن الكرٌم، أو بٌنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ثانٌا

ًَ  ومثل لوله تعالى: على أنها خصة باألمم السابمة، }لُْل َل أَِجُد فًِ َما أُوِح

ا أَْو لَْحَم  ا َمْسفُوحا ٌْتَةا أَْو َدما ا َعلَى َطاِعم  ٌَْطعَُمهُ إِلَّ أَْن ٌَُكوَن َم ما ًَّ ُمَحرَّ إِلَ

ِ بِه{ ]األنعام: ِخْنِزٌر  فَإِنَّهُ ِرْجس  أَْو فِْسماا أُِهلَّ لِ  ٌِْر َّللاَّ مثل: لوله  ،[145غَ

  ملسو هيلع هللا ىلص: )) وأحلت لً الغنائم ولم تحل ألحد من لبلً((.

ا  ، ول فً السنة، وهذا النوع ل أحكام لم ٌرد لها ذكر فً المرآن الكرٌم-ثالثا

ا لنا بال خالف عند العلماء.  ٌكون شرعا

أحكام جاءت بها نصوص المرآن الكرٌم والسنة، ولم ٌمم دلٌل من  -الرابع

سٌاق هذه النصوص على بماء الحكم أو عدم بمائه بالنسبة لنا، مثل لوله 

ٌِْن َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف تعالى:  ٌَْن بِاْلعَ ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلعَ }َوَكتَْبنَا َعلَ

ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاص  فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرة   َواأْلُذُنَ  نَّ بِالّسِ بِاأْلُذُِن َوالّسِ

ُ فَؤُولَئَِن ُهُم الظَّاِلُموَن )  .[45( { ]المائدة: 45لَهُ َوَمْن لَْم ٌَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ
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 ً  سابعا

 -مذهب الصحابي-

تصدى إلفتاء المسلمٌن والتشرٌع لهم جماعة من  -ملسو هيلع هللا ىلص-بعد وفاة الرسول 

الصحابة، عرفوا بالفمه والعلم وطول مالزمة الرسول وفهم المرآن 

وأحكامه، ولد صدرت عنهم عدة فتاوى فً ولائع مختلفة، وعنً بعض 

الرواة من التابعٌن وتابعً التابعٌن برواٌتها وتدوٌنها، حتى إن منهم من 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص- لرسولكان ٌدونها مع سنن ا

أي والعمل ٌكون حجة ل خالف فً أن لول الصحابً فٌما ل ٌدرن بالر

صلى هللا - ألنه ل بد أن ٌكون لاله عن سماع من الرسول ،على المسلمٌن

وعلمهم بؤسرار التشرٌع واختالفهم فً ولائع كثٌرة غٌرها  -علٌه وسلم

وهذا لما اتفموا على تورٌث الجدات دلٌل على استنادهم إلى دلٌل لاطع، 

ا  ا  السدس كان حكما  اتباعه، ولم ٌعرف فٌه خالف بٌن المسلمٌن. واجبا

ولم تتفك وإنما الخالف فً لول الصحابً الصادر عن رأٌه واجتهاده، 

فمال أبو حنٌفة ومن وافموه: إذا لم أجد فً كتاب هللا  ،علٌه كلمة الصحابة

ابه من شئت وأدع لول من شئت، ثم ل ول سنة رسوله، أخذت بمول أصح

ل ٌرى رأي واحد معٌن منهم الشافعً فاإلمام  ،أخرج عن لولهم إلى غٌره

غ مخالفة آرائهم حجة، فله أن ٌؤخذ برأي من شاء منهم، ولكنه ل ٌسو

ا  فهو ل ٌسوغ المٌاس فً الوالعة ما دام للصحابة فٌها فتوى، بل  ،جمٌعا

 هم. ألوال ٌؤخذ فٌها بؤي لول من

 


