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 المقدمة:
اللهممل لممم احمممد ىممل  رحلمم  ولممم احمممد حلما رحلمميل ولممم احمممد لهممد الرحلمم   لممم احمممد  لمم   وحلليممم  

 يرجع األمر  ل   عالنيت  وسره  ال يهزم جندك وال خيلف وعدك  سبحانم وحبمدك.
ل صل  عل  نبينا حممد وعلم  ل  حمممد  مما صمليل علم  حللمراهيل وعلم  ل  حللمرهيل  حلنمم  يمد  يمد   الله

 وابرك عل  حممد وعل  ل  حممد  ما ابر ل عل  حللراهيل وعل  ل  حللراهيل حلنم  يد  يد. ولهد.
 

واجلماعة    ىو  مصادر التشريع املتفق عليها عند أهل السنةي السالق  فاستكماالً ملا شرعل ل  يف حبث
ابستهراض مصادر التشريع املختلف املتواحلع  عز وجل يف هذا البحث   -عز وجل إبمن هللا  -فسأقوم  

وج   وهنا مصدرا للتشريع عند من أخذ و وم ر القائلني هبا واملنكرين هلا   ا عند أهل السنة واجلماعة فيه
  ما يلي:   هيو   خذ هبذه املصادرهبا   ما أ طرق يف هذا البحث حلىل مواحلع وشروط األ 

 اإلستحسان.  .1

 املصاحل املرسلة.  .2

 اإلستصحاب.  .3

 الهرف.  .4

 قو  الصحايب.  .5

 شرع ما قبلنا.  .6

  سد الذرائع. .7
 

 واعتمدت يف استعراضي هلذه املصادر على ما يلي: 
 م ر التهريفات اللغوية من املهاجل أوالً.  .1

 م ر التهريفات االصطالىية من  تب الفق .  .2

              ر ملم.حلرب لهض األمثلة للتوحليح حلن  يس   .3

 حاق الزائد حلن وجد. م ر أنواع املصدر املذ ور ابلرجوع حلىل  تب األصو  وحل .4

 املصدر واملانهني ل  مع األدلة مث الرتجيح. جية  م ر القائلني حب .5

 
 هذا وأسأ  هللا التوفيق والتيسري.
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 المبحث األول 
 االستحسان   

ا يقو  الرجل استحسنل  ذا أي اعتقد   ىسنا االستحسان لغة وجود الشيء ىسن"  : لغة  تعريفه
 . 1"عل  حلد االستقباح أو مهناه طلب األىسن لال باع الذي هو مأمور ل 

عدو  اجملتهد عن مقتض  قياس جلي حلىل مقتض  قياس   : الشرعي  اإلستحسان في اإلصطالح  تعريف
   .2و  ح هذا الهدج  يل انقدح يف عقل  ر خفي أو عن ىكل  لي حلىل ىكل استثنائي لدل

وامنا االستحسان عندان أىد القياسني :"احلنفي   يقول اإلمام البزودي فهو قياس يف األصل ولذلم  
 3" لكن  يسم  ل  حلشارة حلىل ان  الوج  األوىل يف الهمل ل 

 : نواع االستحسانأ

 .  رجيح قياس خفي عل  قياس جلي .1

 راها اجملتهد احكل ابستثناء جزء من أفراد احكل من احكل الهام وملم حكمة ي .2
 

 أدلة مشروعيته: 

ُ قول  سبحان  و هاىل : }  الَِّذيَن َيْسَتِمُهوَن اْلَقْوَ  فَميَمتَِّبُهوَن َأْىَسَنُ  أُْولَِئَم الَِّذيَن َهَداُهُل اَّللَّ
 4{ َوأُولَِئَم ُهْل أُْوُلوا األَْلَباِب 
ُكل مِ ن رَّلِ ُكل مِ ن قَمْبِل َأن ََيْ َِيُكُل اْلَهَذاُب  َوا َِّبُهوا َأْىَسَن َما أُنزَِ  حلِلَيْ }  و ذلم قول  عز و جل :  
  5{  لَمْغَتًة َوأَنُتْل ال َ ْشُهُرونَ 

 6(   ما رله املسلمون ىسناً فهو عند هللا ىسنومن السنة ما روى موقوفاً عل  عبد هللا لن مسهود : ) 

 

 
 [    200صفحة    - 2أصول السرخسي    ] جزء    1

 [    55صفحة     - 1] جزء     للحبششرح المعتمد   2

 [    276صفحة    - 1أصول البزدوي    ] جزء    3

 18 -سورة الزمر   4

 55سورة الزمر   5

 ( 58ة  ، صفح4( والمعجم األوسط للطبراني  ) جزء  80، صفحة  3انظر الموطأ لإلمام مالك ) جزء     6



 28من  5

 

 أمثلة للتوضيح:

ل أن البينة عل  من ادع  واليمني عل  من أنكر : التحالف وملم أن احكل يف األص  األولالنوع    مثال
 ما لو اختلف البائع واملشرتي    ولكن قد يطرأ يف املسألة ما جيهل  اًل من الطرفني مدعياً ومدع  علي 

  .يف مقدار الثمن قبل القبض فيتحالفان 

 
اس فاألصل أن  ال : حلمان األجري املشرتك وهو احريف الذي يتوىل حلصالح ىوائج الن  الثاين  النوع   ومثال

يضمن حلال ابلتهدي أو التفريط ولكن ملا  ساهل الصناع يف ىوائج الناس استحسن الفقهاء أن يضمنوهل 
 .1" أن األمني ال يضمن حلال ابلتفريط"  وهو  ما  رى استثناء ىكيل من القاعدة الكلية : 

 

 الق ائلون به والمانعون: 

ُرج    مون  عل  القياس ادر التشريع ويقد  اً من مصييهترب احنفية االستحسان مصدراً رئيس
   ات حاجملر د من امل

  وال صحة آلخر الذي مل يتأيد مبرجح ألن  عندهل قياس يف احقيقة  قَّوى مبرجح  ان أوىل من القياس ا
 املقصود    فاإلستحسان ابإلطالق   ملا يقول  البهض من أن األىناف يقد مون اإلستحسان عل  القياس

 ياس الذي  قو ى مبرج ح. عند األىناف هو الق

  عل  عبارة وقد طهن لهض الفقهاء يف  صنيف ل: "  وهو من علماء األحناف  يقول اإلمام السرخسي
أان  ر نا القياس واستحسنا وقا  القائلون ابالستحسان يرت ون الهمل ابلقياس  علمائنا يف الكتب حلىل
سن  رك احجة والهمل مبا ليس ويزعمون أهنل يستحسنون ملم و يف يستح  الذي هو ىجة شرعية

حبجة ال باع هوى أو شهوة نفس فإن  انوا يريدون  رك القياس الذي هو ىجة فاحجة الشرعية هو ىق 
 2" وماما لهد احق حلال الضال  وحلن  انوا يريدون  رك القياس الباطل شرعا فالباطل مما ال يشتغل لذ ره

عل  القياس  ألن اإلستحسان ال يهارض القياس لل  مون اإلستحسان وهبذا يتبني أن األىناف ال يقد    
فهرفنا أن الصحيح  رك : "يقول السرخسياألحلهف واستحسان القياس املرتجح   هو اسقاط القياس  

 
 [    55صفحة    - 1شرح المعتمد    ] جزء   1

 [    199صفحة    - 2أصول السرخسي    ] جزء    2
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القياس أصال يف املوحلع الذي أنخذ ابالستحسان ول  يتبني أن الهمل ابالستحسان ال يكون مع قيام 
   1" قوى أصالاملهارحلة ولكن ابعتبار سقوط األحلهف ابأل

 مستقالً.  احناللة اعتربوا االستحسان دليالً شرعياً   لهض  و

ما كهب أ د ر   هللا وهو أن  رتك ىقا  القاحلي يهقوب القو  ابالستحسان مذ : "يقول ابن قدامة
 2" حلىل ىكل هو أوىل من 

من استحسن   يف حلنكار املسألة وقا  فقد  شدد  وأنكر اإلمام مالم ىجية االستحسان و ذلم الشافهي  
  . أمساه : حللطا  االستحسان  فقد شرع وصنف  تااب خاصاً 

: ال جيوز هذا ا  فهل جتيز أنل أن يقو  الرجل : أستحسُن لغري قياس ؟فقعندما سئل: "   يقول الشافعي 
 .3"   –وهللا أعلل    -عندي 

 4" قل عن الشافهي أن  قا  من استحسن فقد شرعنُ : "  ويقول اآلمدي

نزاع  لني األىناف وغريهل من الشافهية واملالكية يف مسألة اإلستحسان يهود حلىل واحقيقة أن ىاصل ال
فهم   رجيح قياس قوي عل  قياس حلهيف  ويناف يقصدون ابالستحسان:  قات اللفظية فاألىاإلطال

فحاصل : "اآلمدي حني قال  وقد أشار حلىل هذا  والدليل   من القياس   ن  استحسان  ر د غريهل عل  أ
الهدو    وحلمنا النزاع يف حلطالقهل االستحسان عل    في  حلىل اإلطالقات اللفظية وال ىاصل ل النزاع راجع  

 .5" عن ىكل الدليل حلىل الهادة

يهنون   لخمالفوهل أنكروا ملم عليهل لظنهل أهنو  حملكي عن احنفية القو  ابالستحسان ا : "ويقول الرازي
 6" ل  احكل من غري دليل

قوي للتشريع حلما  ان يف اطار  رجيح القياس القوي عل    أن  مصدر   وخالصة القو  يف هذا املصدر 
القياس الضهيف وحلما جترد من القياس والدليل فال عربة ل  وهذا ما  د  علي  األدلة املذ ورة لنفاً   فاآلية 

مم يف    الشاطيب  اإلمام  ليس فيها الزام اب باع األىسن واحديث يشري حلىل اإلمجاع يف  مل   ولذلم يقو  
 

 [    201صفحة    - 2أصول السرخسي    ] جزء    1

 [    167صفحة    - 1روضة الناظر    ] جزء   2

 [    503صفحة    - 1الرسالة    ] جزء    3

 [    162صفحة    - 4اإلحكام لآلمدي    ] جزء    4

 [    165صفحة    - 4حكام لآلمدي    ] جزء  اإل   5

 [    169صفحة    - 6المحصول للرازي    ] جزء    6
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مث حلان نهارض هذا االستحسان أبن عقولنا متيل حلىل حللطال  و القياس : "  اإلستحسان اجملرد من الدليل أ 
وأيضا فيلزم علي  استحسان الهوام ومن     وأن  ليس حبجة وحلمنا احجة األدلة الشرعية املتلقاة من الشرع

طباع وملم مضاد للشريهة فضال ليس من أهل النظر حلما فرض أن احكل يتبع  رد ميل النفوس وهوى ال
 .1" عن أن يكون من أدلتها

وأما اإلستحسان املقرتن لقياس أو دليل فإن اإلمام الشافهي مل ينكره   ما نص عل ملم يف  تال  
 . 3و ما نقل عن  اإلمام اآلمدي أيضاً أن  استحسن يف لهض املسائل   2الرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [    400صفحة    - 1االعتصام    ] جزء    1

 [    503صفحة    - 1الرسالة    ] جزء  انظر     2

   [ 216صفحة    -  4اإلحكام لآلمدي    ] جزء    انظر    3
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 المبحث الثاني 

 المصالح المرسلة   

  . املصاحل مفردها مصلحة وهي نقيض املفسدة  : لغة  عريفهات

صَلحة: "يقول الفريوزاابدي
َ
 .1" نقيض استفسد َلَح :  صت. واس  واىدة املصاحل:    وامل

 تعريفها في االصطالح الشرعي: 

: هي املصلحة اليت مل ينص الشارع عل  ىكل لتحقيقها ومل يد  دليل شرعي عل    املصاحل املرسلة 
 .حللغائهاارها أو اعتب

وحلمنا هي راجهة حلىل  ان املصاحل املرسلة ال  دخل يف الهبادات البتة  ما م ره الشاطيب من  شري هنا حلىلوأُ 
 .2ىياطة أهلها يف  صرفاهتل الهاديةىفظ أصل امللة و 

 :بشكل عام   أنواع المصالح

 املصاحل ثالثة أنواع : 
  . الزواج والسفر والصيد   مصاحل مهتربة نص عليها الشارع وأمر هبا ودعا حلليها :.  1
 . وغريها  مر وامليسرلراب واخلمصاحل ملغاة ىرمها الشارع وهن  عنها :  ا.  2
  .وهي املراد ابالستصالح  مبشروعيتها أو ىرمتها  فلل ينص    مصاحل مرسلة سكل عنها الشارع.  3
 

حلىل ما عهد من   نا منقسمةفاملصاحل عل  ما لي  :"  يف معرض حديثه عن املصاحل املرسلة  قول اآلمدي ي
مرتدد لني مينم   -أي املصاحل املرسلة–  وهذا القسل  وحلىل ما عهد من  حللغاؤها   الشارع اعتبارها

 .3" القسمني

ملصاحل املرسلة ليسل من البدع يف : " اويقول الشاطيب يف معرض تفريقه بني املصاحل املرسلة والبدع  
: أن يشهد الشرع لقبول  فال حلشكا  يف   هاأحد  " مث م ر أقسامها فقا : " ورد وال صدر حبو  هللا

 
 [    293صفحة    - 1الق اموس المحيط    ] جزء   1

 [    74صفحة    - 3الموافق ات    ] جزء  انظر    2

   [ 167صفحة    - 4اإلحكام لآلمدي    ] جزء    3
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صحت  وال خالف يف أعمال  وحلال  ان مناقضة للشريهة  شريهة القصاص ىفظا للنفوس واألطراف 
 . وغريها

فإما مل يشهد الشرع ابعتبار ملم املهىن لل   ":" مث قا ما شهد الشرع لرده فال سبيل حلىل قبول   والثاين :
 ."منييرده  ان مردودا اب فاق املسل

ما ىك  الغزايل عن لهض أ الر الهلماء أن  دخل عل  لهض     ومثالمث حلرب مثااًل للنوع الثاين فقا : " 
السالطني فسأل  عن الوقاع يف هنار رمضان فقا  : عليم صيام شهرين متتالهني فلما خرج راجه  لهض 

الصوم وظيفة املهسرين وهذا امللم الفقهاء وقالوا ل  : القادر عل  اعتاق الرقبة  يف يهد  ل  حلىل الصوم و 
ستحقر ملم وأعتق عبيدا مرارا : لو قلل ل  عليم حلعتاق رقبة ال  ميلم عبيدا غري حمصورين ؟ فقا  هلل

متتالهني الرقبة ويزجره صوم شهرين  حلعتاق  يزجره  الشرع    فال  الكفارة مقصود  املهىن مناسب ألن  فهذا 
ويزجر  اإلعتاق  يزجره  وامللم ال  الزجر  الصيام  منها  قائلنيه  لني  الهلماء  الفتيا ابطلة ألن  قائل   وهذه   :

ابلتخيري وقائل ابلرت يب فيقدم الهتق عل  الصيام فتقدمي الصيام ابلنسبة حلىل الغين ال قائل ل  عل  أن  قد 
 . جاء عن مالم شيء يشب  هذا لكن  عل  صريح الفق 

 . 1"ره وال إبلغائ : ما سكتل عن  الشواهد اخلاصة فلل  شهد ابعتباوالثالث  

 والقسل الثالث هو ما يطلق علي  ابملصاحل املرسلة. 

 نواع املصاحل. يف أ  2وقد م ر اإلمام الرازي  الماً شبيها لكالم الشاطيب يف احملصو 

  :أمثلة على المصالح المرسلة

وأتسيس    مني السجون لردع اجملر   لناءمن األمثلة عل  املصاحل املرسلة أنظمة اجلند و دوين الدواوين و 
مما سكل عن  الشارع   فقهاء والهلماء واخللفاء فكل هذه املصاحل قررها ال  الوزارات  وحلىداث اجلامهات

 .الهظيل

ومن األمثلة أيضاً ما م ره الشاطيب من مجع الصحالة للقرلن يف مصحف واىد وليس هناك نص يف 
ََ فكل هذا مما ال نص في  وحلمنا دعل  حللي  مصلحة ىفظ الدين. مجه  مث  تالت  ونسخ  أيضًا

 
 [    373صفحة    - 1االعتصام    ] جزء    1

 [    219صفحة    - 6المحصول للرازي    ] جزء    2
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ومل يرد نص عن النيب صل  هللا علي  وسلل مبا صنهوا من ملم ولكنهل رأوه مصلحة  : "قول الشاطيبي
 .1"  ناسب  صرفات الشرع قطها فإن ملم راجع حلىل ىفظ الشريهة واألمر حبفظها مهلوم

 : والمانعون  االق ائلون به
دليالً مستقالً يف الدين . فمنهل من يهدها دليالً مستقاًل   ن خمتلفون يف اعتبار املصلحة املرسلة و األصولي

  . ومنهل من يهتربها دليل استئناس يهضد ل  الدليل األصل
أبن الشرع جاء  امال في   بيان  ل شيء عن   وااىتجو احنفية والشافهية مل يهتربوا املصاحل دليالً شرعياً  ف

وا أن سائر مصاحل املسلمني موجودة يف هذه املصادر طريق سبل  الثالثة الكتاب واحديث واإلمجاع وقرر 
 . الثالثة

ا فق الفقهاء من الشافهية واحنفية وغريهل عل    : " يقول اآلمدي يف معرض حديثه عن املصاحل املرسلة
امتناع التمسم ل  وهو احق حلال ما نقل عن مالم أن  يقو  ل  مع حلنكار أصحال  لذلم عن  ولهل النقل 

شب  أن  مل يقل لذلم يف  ل مصلحة لل فيما  ان من املصاحل الضرورية الكلية احاصلة حلن صح عن  فاأل
 2" قطها ال فيما  ان من املصاحل غري حلروري وال  لي وال وقوع  قطهي

 3" غلبل عل  الظن ال جيوز الهمل هباومنها أن املصاحل املرسلة وحلن   : "يقول اآلمدي

ملصلحة املرسلة أصاًل  بىن علي  األىكام الشرعية ابستقال  حلم جهال ا فقد   وأ د  مالم  اإلمامان  ا أم  
فلو مل يشرع االستصالح لتهطلل   من قبلهلمل يكن يراها الزمان يتغري و بدو يف  ل عصر مصاحل جديدة  

 . مصاحل  ثرية للهباد

ألن وأما مالم فقد اعتربها مطلقا ألن اعتبار جنس املصاحل يوجب ظن اعتبارها و  : "  يقول السبكي 
 . 4" الصحالة رحلي هللا عنهل قنهوا مبهرفة املصاحل

و وسط لهضهل فقا : حلن  انل املصاحل مر بطة ابلضرورايت و انل قطهية يف ىصو  مصلحتها اعتربت 
حلن  انل  لم املصلحة حلرورية قطهية  لية اعتربت  :"اإلمام السبكي حيث يقولوحلال فال  ومن هؤالء  

والضرورية ما  كون يف الضرورايت اخلمس أعين الدين والهقل    ة مل  هتربوحلن فات أىد هذه القيود الثالث
والنفس واملا  والنسب والقطهية اليت جتزم حبصو  املصلحة فيها والكلية هي اليت  كون موجبة لفائدة  هل 

 
 [    376صفحة    - 1االعتصام    ] جزء    1

 [    167صفحة    - 4اإلحكام لآلمدي    ] جزء    2

   [ 11صفحة    - 4اإلحكام لآلمدي    ] جزء    3

 [    177صفحة    - 3اإلبهاج    ] جزء    4
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مجيع املسلمني ومثل ملم مبا حلما  رتس الكفار ىا  التحام احرب أبسارى املسلمني وقطهنا أبان لو 
متنهنا عن الترتس لهدموان واستولوا عل  دايران وقتلوا  افة املسلمني ولو رمينا الرتس لقتلنا مسلما من ا

وهذا التفصيل مأخوم من الغزايل ر   هللا وحنن نشبع     صدرت من  فيجوز واحالة هذه رمي  دون جرمية
ه من املثا  ال عهد ل  يف القو  في  مث نلتفل حلىل الكالم مع مالم رحلي هللا عن  فنقو  ما م ران 

 .1"الشريهة

  شروط اإلحتجاج بالمصالح المرسلة:  
 :   2اشرتط القائلون حبجية املصاحل املرسلة ثالثة شروط 

  .األو  : أن  كون مصلحة عامة ال خاصة
   .: أن  كون مصلحة ىقيقية ال ومهيةالثاين  

 . ن ال  هارض أصاًل شرعياً مهترباً الثالث : أ 

 لمصالح المرسلة:أسباب ودواع ا

  لجئ حلليها وهي :   3وهلذه املصاحل عند القائلني هبا أرلهة دواع    

 . درء األمى عن الناس .1
 . وسد الذرائع اليت  وصل حلىل األمى واإلمث    .2

 . وجلب املصاحل لألمة   .3

  . و غري الزمن الذي يستلزم طروء مصاحل جديدة للناس   .4
 

 

 

 

 

 
 [    178صفحة    - 3اإلبهاج    ] جزء    1

 [    57صفحة    - 1] جزء      للحبش  شرح المعتمد انظر    2

   وانظر قصيدة المعتمد للبصيري [ 57صفحة    - 1] جزء      للحبش  شرح المعتمد انظر    3
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 المبحث الثالث 

 االستصحاب   

  : لغة  تعريفه

 مأخوم من الصحبة واملالزمة.   فهو  لفظ مشتق من لفظ الصحبة عل  وزن استفها ستصحاب  اال

1" و ل ما الزم شيئاً فقد استصحب    :"يقول ابن منظور
  

 الفضل عل  صحبيت   واملسم قد يستصحب الرامكا حِلن  لم  ومن  قو  الشاعر: 

 .2"أي دعاه حلىل الصحبة والزم  َحَبُ   واْسَتص:"  وقال الفريوزاابدي
االستصحاب  مهىن  هو  فيكون  املفارقة. لغة  وعدم  املالزمة   : 

 اإلصطالح الشرعي:   ستصحاب فيالا

أن ما ثبل يف الزمن املاحلي فاألصل لقاؤه يف الزمن   ستصحاب مهناه "اال  :فقال الشوكاين  عّرفه
 .   3" املستقبل مأخوم من املصاىبة وهو لقاء ملم ألمر ما مل يوجد ما يغريه

االستصحاب هو ثبوت أمر يف الثاين لثبو   يف األو  لهدم وجدان ما يصلح أن "  : ويقول السبكي
 . 4" يكون مغريا لهد البحث التام

 .5" استدامة حلثبات ما  ان اثلتا أو نفي ما  ان منفيا  وه "    ويعّرفه ابن القيم فيقول:

 : بشكل عام   على االستصحاب  هأمثل

  يثبل ما يبطل  . احكل لصحة الوحلوء عند الشم استصحااب لألصل ىل .1

 
 [    519صفحة    - 1عرب    ] جزء  لسان ال 1

 [    134صفحة    - 1الق اموس المحيط    ] جزء    2

 [    350صفحة    - 1إرشاد الفحول    ] جزء    3

 [    173صفحة    - 3اإلبهاج    ] جزء    4

 [    339صفحة    - 1إعالم الموقعين    ] جزء    5
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احكل ابحياة للمفقود ولو انقطهل أخباره فتثبل ل  ىقوق  من املواريث والوصااي وحيرم  .2
 .  وزيع مال  و بق  زوجت  عل  عصمت 

 
     أنواع اإلستصحاب:

وهو ثالثة أقسام استصحاب الرباءة األصلية واستصحاب الوصف املثبل للحكل "  : يقول ابن القيم
 1"ل خالف  واستصحاب ىكل اإلمجاع يف حمل النزاعالشرعي ىل يثب

 وفيما يلي انواع االستصحاب مع م ر لهض األمثلة. 

ناس ىل يقوم دليل استصحاب الهدم األصلي أو الرباءة األصلية  احكل لرباءة الذمة لل األول:النوع  
 .النفي

 . "هني يف مبحث "القائلني ل  واملان  وهذا النوع نفاه لهض احنفي   ما سيأت 

استصحاب ما د  الشرع   ومهناه  استصحاب الوصف املثبل للحكل ىل يثبل خالف   :الثاينالنوع  
فهي مسألة ىكل الشارع فيها حبكم  يف ظرف ما     عل  ثبو   لوجود سبب  ىل يقوم الدليل عل  زوال 

م دليل واحلح  يقو مث طرأت أوحلاع  غريت فيها الظروف ولكن احكل يف املسألة عل  ىال  األو  ىل 
  .عل   غري احكل
وهو ىجة  استصحاب ىكل الطهارة وىكل احدث واستصحاب : " عيف هذا النو   يقول ابن القيم 

 2لقاء النكاح ولقاء امللم وشغل الذمة مبا  شغل ل  ىل يثبل خالف ملم 
 

 . استصحاب ىكل اإلمجاع يف حمل النزاع  الثالث:النوع ا

فأما استصحاب اإلمجاع فمثال  قو  أصحالنا يف التيمل حلما صل  مث طرأ "  يقول ابن العريب يف هذا النوع 
علي  املاء يف أثناء الصالة فقا  مالم يتمادى وقا  ألو ىنيفة يقطع فاىتج أصحالنا أبن قالوا أمجهنا 

 عل  أن صال   صحيح  فمن ادع  أهنا قد فسدت لرؤية املاء فهلي  الدليل

 
 الشاملة (  )[  130ص/]     المحصول البن العربي   1

 [    339صفحة    - 1وقعين    ] جزء  إعالم الم 2
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هل هللا فمنهل من قا  حلن  دليل يهو  علي  ومنهل من قا  حلن  ليس وهذا مما اختلف علي  علماؤان ر 
والصحيح حلن  ليس لدليل ألن موحلع الدليل اإلمجاع وقد زا  لرؤية املاء فالدليل ليس ل   ناول     لشيء

 1" حملل اخلالف

 : الق ائلون به والمانعون
 من احنفية يهتربون  ىجة يف االستصحاب ىجة شرعية ولكن احملققني   النوع األو  من   احنفية ال يرون 

الدفع دون اإلثبات أي يف حللقاء ما  ان عل  ما  ان فاملفقود مثال حيرم  وزيع مرياث  استصحااب عل  
 األصل ولكن ال يثبل ل  مرياث جديد من قريب ل  يتوىف . 

ل  لهض قالل طائفة من الفقهاء واألصوليني حلن  يصلح للدفع ال لإللقاء  ما قا: "يقول ابن القيم
احنفية ومهىن ملم أن  يصلح ألن يدفع ل  من ادع   غيري احا  ال لقاء األمر عل  ما  ان فإن لقاءه 

 2" عل  ما  ان حلمنا هو مستند حلىل موجب احكل ال حلىل عدم املغري ل  

  ي للدفع واالستحقاقأ   االستصحاب ىجة شرعية يف النفي واإلثبات مجيهاً   فيهتربون الفقهاء    أما عامة
فاملفقود يرث وال يورث ألن  قبل فقده  ان ىيا  يقينا فيجب استصحاب ىيا   ىل يظهر خالف 

  .3ملم
 

 قواعد استنبطت من اإلستصحاب:
 ومن االستصحاب استنبط الفقهاء عدة قواعد  لية منها : 

 . اليقني ال يزو  ابلشم .1

 . األصل يف األشياء اإلابىة   .2

 . ثبل ما يغريها  ان ىل ياألصل لقاء ما  ان عل  م   .3

ويهترب االستصحاب دليالً ظنياً يف حلثبات األىكام وملم عند فقد الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع   
  4.والقياس وهو لخر مدار الفتوى 

 
 

 [    130صفحة    - 1المحصول البن العربي    ] جزء    1

 [    339صفحة    - 1إعالم الموقعين    ] جزء    2

 [  176]صفحة  انظر الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليه للبورنو 3

 [    59صفحة    - 1] جزء    للحبشعتمد  شرح المو   [ 176]صفحة  انظر الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليه للبورنو  4
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 المبحث الرابع 

 العرف   

 حلد النكر  : املهروف وهو  العرف لغة

  .1"و الُهْرُف حلد النكر يقا  أواله عرفا أي مهروفا: "يقول الرازي

 والُهْرُف : املهروف "   البصريّ   أمحد   بن   اخلليلويقول  

 2النكر مهروف وال الهرف حلائع" ... فال    أىب هللا حلال عدل  وقضاءه   قَاَ  الن الغة : 

هو ما اعتاده الناس وساروا علي  من  ل فهل شاع لينهل أو لفظ  :في اإلصطالح الشرعي  تعريفه
 3ادر غريه عند مساع   وهذا يشمل الهرف الهملي والهرف القويل ملهىن خاص ال يتب  هارفوا عل  حلطالق 

  .4: ما استقر يف النفوس من جهة الهقو  و لقت  الطباع السليمة ابلقبو  هو  العرف عند احلنفية و   
 . الناس لغري قانون مكتوب  علي    ما  هارف أيضاً   ابلهرف   ويقصد 

من أمة حممد صل  هللا   نتهدياجمل  الهلماء   اق ا فعل   عن اإلمجاع  فإن اإلمجاع مبناه    تلفخي الهرفو 
 .  أما الهرف فال يشرتط في  اال فاق  وحلمنا يكفي في  سلوك األ ثرية مبا فيهل الهوام واخلواصعلي  وسلل

 أنواع العرف: 

 :   نوعانالهرف    
فوا عل   ما لو  هار    : عرف قويل : حلما  هارف الناس عل  حلطالق لفظ ما للداللة عل  مهىن مهنيأوالً  

مع أن القرلن مساه "حما" يف قول   هاىل: "  حلطالق اللحل عل  احيوان وعدم حلطالق  عل  السمم والطري

 
 [    467صفحة    - 1مختار الصحاح    ] جزء   1

 [    121صفحة    - 2كتاب العين     ] جزء   2

 (.829/ 2انظر أصول الفقه اإلسالمي، د. وهبة الزحيلي )  3

   [ 61صفحة    - 1] جزء      للدكتور محمد الحبش  شرح المعتمد   انظر  4
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 الولد عل  الذ ر دون  حلطالق  وا عل  هارفو ما لو      .1" وهو الذي سخر البحر لتأ لوا من  حما طراي
يوصيكل هللا يف أوالد ل للذ ر اىل: "  مع أن لفظ "الولد" ينطبق عل  الذ ر واألنث  مهاً  يقو   ه  األنث 

 .2"   مثل ىظ األنثيني
و هاملهل لبيع املهاطاة   : عرٌف عملي :  ما لو  هارف الناس عل   قسيل املهر حلىل مهجل ومؤجل اثنياً  

  ودخو  املقاهي واجللوس فيها لدون حتديد مدة من غري وجود صيغة لفظية  د  عل  اإلجياب والقبو  
 زمنية مهين ة.

 العملي ينقسمان إلى قسمين، عام وخاص وهما: ال نوعي العرف القولي و وك
مثل  هارفهل عقد االستصناع  هرف عام : هو ما  ان متفقاً عل  التهامل في  يف سائر البالد  ال  .1

واستهما  لفظ )احرام( مبهىن الطالق إلزالة عقد الزواج  ودخو  احمام من غري  قدير األجرة  أو مدة 
 و مقدار املاء املستهلم.املكث  أ

  هرف التجار رف خاص : هو عرف مجاعة لهينهل  هرف التجار وعرف احاَ ِة وعرف احرفيني  . اله2
 .3ىجة يف حلثبات الديون هلعتبار دفا ر اب

 والعرف بإعتبار صحته من بطالنه شرعاً ينقسم إلى قسمين هما:

  أو حيل ىراماً  تهارفهل  قدمي عرلون يف عقد هو ما  هارف  الناس دون أن حيرم ىالالً   العرف الصحيح: 
االستصناع  وأن الزوجة ال  نتقل حلىل ليل زوجها حلال لهد قبض جزء من املهر  وأن املهر قسمان: مهجل 

 م  اخلاطب أثناء اخلطبة يهترب هدية  وليس جزءاً من املهر.د ومؤجل  وأن ما يق 

ىراماً أو حيرم ىالالً   تهارفهل أ ل الراب  والتهامل مع : فهو ما  هارف  الناس ولكن  حيل  العرف الفاسد
املصارف ابلفائدة  واملقامرة ابليانصيب  واختالط النساء ابلرجا  يف احفالت واألندية الهامة  وحلقامة 

  4.حمافل الرقص يف األفراح واحفالت

 
 

 

 
 .14النحل، آية   1

 11ساء، آية  الن  2

 [    409صفحة    -  1المحصول للرازي    ] جزء  انظر    3
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 : الق ائلون به والمانعون

ا فق الفقهاُء عل  أن الهرَف ىجٌة شرعية حلما اىتفَّ لغريه من األدلة ولكن اختلفوا هل يكون وىده   
واستدلوا دليال شرعياً حلما مل يوجد سواه فقا  املالكية واحنفية واحناللة : حيتج ابلهرف وىده يف األىكام  

 لذلم مبا يلي : 
ومن السنة ما رواه الن مسهود موقوفاً   1{ جلاهلنيخذ الهفو وأمر ابلهرف وأعرض عن اقول   هاىل : } 

واستدلُّوا ابملهقو  وهو ما  الىظ  من سلطان الهرف   2(   ما رله املسلمون ىسناً فهو عند هللا ىسن : ) 
: ))الثالل ابلهرف  قوهلل  الهلماء  نقل عن لهض و     واىتكامهل حللي  ابلفطرة والبداهةيف نفوس الناس  

 ( أي مهمو  هبا شرعاً. ادة حمكَّمة)الهو  الثالل ابلنص((   
  3ن الهرف ليس ىجة وال دليالً شرعياً حلال حلما أرشد الشارع حلىل اعتباره أ   أما اإلمام الشافهي فذهب حلىل 

  شروط االحتجاج بالعرف
 : مها   نياثن  نياجلمهور لدى اىتجاجهل ابلهرف شرط واشرتط  
يكون ع .1 مناط أن  يف  عاماً  أو  الناس  يف  التج   اماً  الصناعفهرف  دون  التجار     ار ىجة عل  

البنائني  دون  احا ة  عل   احا ة ىجة  لد    وعرف  أي يف مجيع وال  مط ردا   الهرف  يكون  أن 
  احوادث أو أغلبها  فال عربة ابلهرف غري الغالب. 

اثلتاً    .2 شرعياً  دليالً  أن ال خيالف  الر والثاين  أ ل  الناس من  علي   ملا  هارف  فال عربة  اب  ألن    
   .4" م الراب  هللا البيع وىر    وأىل    : " قو  املوىل عز وجل  اسد  ملخالفت عرف ف

 وزاد بعضهم شروطاً أخرى منها:
يقارن الفهل دون فات موجودا عند حلنشائها وملم أبن  أن يكون الهرف املراد حتكيم  يف التصر    .3

 أتخري عن   فلو  ان الهرف طارائ فال عربة ل . 
  فمثال حلما  ان الهرف اجلاري  هجيل نصف املهر وأتخري أال يهارض الهرف  صريح خبالف    .4

ل يف هذه لكن اشرتطل املرأة  هجيل  ل املهر وقبل الزوج لذلم  فإن الهرف ال حيك  و    النصف

 
 200 -سورة األعراف آية   1

 سبق تخريجه  2

 [  61صفحة     - 1شرح المعتمد    ] جزء  انظر    3

 275البقرة آية   4
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صراىة  فحيث علل املقصود   املتهاقدينلجأ حللي  حلال حلما مل يوجد ما يفيد مقصود  احالة ألن  ال يُ 
 لهرف. ال يصار حلىل افصراىة من الشرط  

 
 

 المبحث الخامس 
 قول الصحابي   

 وهو الرفيق.حب  و صأو صحبة أصحايب مفرد صحالة   :الصحابي لغة  تعريفه

 1" َصِحبُ  من ابب سلل َصَحالًَة و ُصْحبًة أيضا ابلضل ومجع الصَّاِىِب صْحب: "  يقول الرازي 

 تعريف الصحابي في اإلصطالح الشرعي: 
ن لقي النيب صل  هللا علي  و سلل و مؤمناً ل  ومات عل  الصحايب عند مجهور علماء األصو  هو م

 .2ملم

  الق ائلون به والمانعون: 

جتهاد  أمور إلاب يف أمور  ال سبيل حلىل مهرفتها  ا فق الفقهاء عل  أن قوَ  الصحايب ىجٌة حلما  كلل  
وا فقوا       رفوعيف هذه املسائل ينز  منزلة احديث امل  الصحايب   والهقائد والهبادات وحلن  المالغيبيات  

 ذلم أن قو  الصحايب حلما مل يوجد ل  خمالف من الصحالة يكون مبنزلة اإلمجاع السكوت ىجة الزمة 
 . عل  املسلمني

  
  واختلف األصوليون لدى اختالف أقوال الصحابة على قولني :

عل  قولني : وهو قو  أيب ىنيفة جيب التزام قو  واىد منهل لال  هيني ألن اختالفهل    ألول لقول اا
  .تناب ما أمجهوا عل  نفي حلمجاع أبن  ال اثلث يف املسألة وهذا ملزم ابج

 دلة القول األول: أ
: ألن القرلن الكرمي أظهر فضلهل ولني  منزلتهل ومكانتهل رحلي هللا عنهل أمجهني   ما أعلن القرلن أوالً 

 هلل وسنت هل رحلوان هللا عليهل.قواأ رحل  هللا عم ن ا بههل إبىسان  وال يكون اإل باع حلال إبعتبار 

 
 [    375  صفحة  - 1مختار الصحاح    ] جزء   1

 [    613صفحة    - 2] جزء      ألبن حجر العسق الني   اإلصابة في تمييز الصحابةانظر    2
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و السالقون األولون من املهاجرين و األنصار و الذين ا بهوهل إبىسان رحلي هللا عنهل "  يقو  عز وجل:
 .1"   ورحلوا عن  واعد هللا هلل جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها ألدا ملم الفوز الهظيل

 إلقتداء هبديهل ومنها :  وا ر األىاديث يف ليان فضلهل ومشروعية ااثنياً 
فهليكل لسنيت وسنة اخللفاء "  يف ىديث الهرابض ين سارية املشهور:   قو  النيب صل  هللا علي  وسلل  

 .2" املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ 
 .  3" خري أميت القرن الذين يلوين مث الذين يلوهنل مث الذين يلوهنل "وقول  صل  هللا علي  وسلل:  
تدوا ابللذين من لهدي من أصحايب أيب لكر و عمر واهتدوا هبدي عمار قا   وقول  صل  هللا علي  وسلل: "
 .4" ومتسكوا لههد الن مسهود

 
 م روا أن أ د والشافهي و وهو رأي اإلمام أن قو  الصحايب ليس ىجة يف شيء  :  القول الثاني 

حلم الهربة ابألدلة اليت نقلها   يف لهض املسائل حالةو رك التالهون أقوا  الص   الصحالة اختلفوا فيما لينهل  
ث واألثر    ومهلوٌم أن الصحالة  فرقوا يف األمصار و فرق احدي 5الصحالة ال ابآلراء اليت رلها الصحالة 

 .ىاديث حلال لهد القرن األو  من اإلسالمىيث مهبوا ومل جُتمع األ
 

 القول الثاني:   أدلة
 يلي:   استد  اصحاب القو  الثاين مبا

طأ  ومن ال عصمة ل  ال ىجة لرأي   وقد ثبل أن  ثريا من  بار الصحالة غري مهصومني من اخل  أن  .1
رياث الصحالة خفيل عليهل مسائل مشهورة   ما خفي عل  ايب لكر رحلي هللا عن  مسألة م

ل  خربه املغرية وحممد لن مسلمة رحلي هللا عنهما لذلم  وخفي عاجلدة وأهنا  رث السدس ىل أ 
ن ه الضحاك لن سفيان رحلي هلل عن  أخرب أن املرأة  رث من دية زوجها ىل أ عمر رحلي هللا عن   
لي  لذلم   ما خفي عل  عثمان رحلي هللا عن  أن النيب صل  وسلل  تب حل النيب صل  هللا علي 

ا  خرب   قريهة لنل مالم رحلي هللا عنهالسكىن للمتوىف عنها زوجها ىل أ  هللا علي  وسلل أوجب
 لذلم. 

لصحالة مسحوا مبخالفتهل يف الرأي  ومهلوم أن الن عباس  ثريا ما  ان خيالف الن عمر رحلي هللا عنهما . ا2
 يف الرأي ويف فهل النصوص. 

 
 100التوبة،  1

 [    44صفحة    -  5سنن الترمذي    ] جزء  ، [  610صفحة   - 2] جزء    دسنن أبي داو  2

 [    1962صفحة    - 4صحيح مسلم    ] جزء   3

   [   203صفحة    -1الجامع الصغير ] جزء    وصححه األلباني في   [ 672صفحة    - 5الترمذي    ] جزء    رواه 4

 [    63صفحة    - 1] جزء     للحبش شرح المعتمد  انظر    5
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 الترجيح:
خالصة الرأي يف هذ املسألة  أن قو  الصحايب ىج ة حلما مل خيالف  غريه من الصحالة يف املسألة  أو  ان قول  

ور  أم   جتهاد  ال ابال سبيل حلىل مهرفتها  موراً  صل  هللا علي  وسلل   أن ينقل أ مسه  من النيب مما جُيزم أبن   
ما  ان قول  في  فهل أم ا حل  يف هذه املسائل ينز  منزلة احديث املرفوع  الم القيامة والهقائد والهبادات و 

ن قول  خالف  في  غريه من راده النيب صل  هللا علي  وسلل ودلل النصوص عل  ملم  أو أ خاطيء عم ا أ
 الصحالة  فقول  قطهاً ليس حبجة. 

 
: عن الفتوى اليت يفيت هبا الصحابة أهنا بن القيم يف هذه املسألة إذ قالوقد وقفت على كالم نفيس ال

 ال خترج عن ستة أوج :   "
 : أن يكون مسهها من النيب صل  هللا علي  وسلل. األول
 من .أن يكون مسهها ممن مسهها   الثاين:

 أن يكون فهمها من لية من  تاب هللا فهما خفي علينا.  الثالث:
 أن يكون قد ا فق عليها مألهل  ومل ينقل حللينا حلال قو  املفيت هبا وىده.   الرابع:

أن يكون لكما  علم  ابللغة وداللة اللفظ عل  الوج  الذي انفرد ل  عنا  أو لقرائن ىالية اقرتنل   اخلامس:
ع أمور فهموها عل  طو  الزمان من رؤية النيب صل  هللا علي  وسلل ومشاهدة ابخلطاب  أو جملمو 

أفهال  وأىوال  وسري   ومساع  الم   والهلل مبقاصده  وشهود  نزيل الوىي  ومشاهدة أتويل  ابلفهل 
 فيكون فهل ما ال نفهم  حنن. 

 وعل  هذه التقادير اخلمسة  كون فتواه ىجة جيب حل باعها. 
 خطأ يف فهم   واملراد غري ما فهم . رده الرسو  صل  هللا علي  وسلل وأن فهل ما مل يأن يكو   السادس:

وعل  هذا التقدير ال يكون قول  ىجة  ومهلوم قطها أن وقوع اىتما  من مخسة أغلب عل  الظن من 
واىد مهني  هذا ما ال يشم في  عاقل  وملم يفيد ظنا غالبا قواي عل  أن الصواب  وقوع اىتما 

ويكف     الظن الغالب  والهمل ل  متهنيول  دون ما خالف  من أقوا  من لهده وليس املطلوب حلال يف ق
 .1" الهارف هذا الوج 

 

  

 
 

 [ 148صفحة    - 4إعالم الموقعين    ] جزء   1
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 المبحث السادس 

 شرع من قبلنا   

 التعريف: 

يراد من شرع من قبلنا  موعة األىكام واألوامر اإلهلية اليت أنزهلا هللا عز و جل عل  األنبياء الكرام قبل   
 .1صل  هللا علي  وسلل   ة النيبلهث

 
 أقسام " شرع ما قبلنا" : 

 حلىل ثالثة أقسام :   وينقسل شرع ما قبلنا
 . ما أقره شرعنا وأمر ل   -  1  
 شرعنا.   ما هن  عن   -  2  
 شرعنا. ما سكل عن     -  3  
 

 أمثلة على شرع ما قبلنا: 

ألنف ابألنف واألمن ابألمن والسن أن النفس ابلنفس والهني ابلهني وافيها  و تبنا عليهل   هاىل: "    قول 
 .   2"   ابلسن واجلروح قصاص

أن عل  قتل املسلل ابلذمي والرجل ابملرأة أخذا من عموم قول   هاىل: "   ذه اآلي  استد  األىناف هبو 
 يف التوراة.   روي ل  ما  ان مكتوابً " الذي ي  النفس ابلنفس 

 
 [    76صفحة     - 1شرح المعتمد    ] جزء  انظر   1

 .45المائدة، سورة   2
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وملن جاء ل   ل لهري وأان ل  ل   هاىل: "   ما استد  لهض الهلماء عل  جواز عقد اجلهالة أخذا من قو 
ملن َيت لصواع امللم جهال مقداره  ل لهري  وقد رواه القرلن  يوسف علي  السالم  فقد جهل   1" زعيل  

 عن شريهة يوسف علي  السالم.

 

 

 

 الق ائلون به والمانعون: 

أىكام مهتربة  ما يف ن قبلنا   مما  انل شريهة ملوأمر هبا  ها شرعنا  أن األىكام اليت أقر    الفقهاء يف   ا فق
اي أيها الذين لمنوا  تب عليكل الصيام  ما  تب عل  الذين من }    :الصيام ىيث قا  هللا عز و جل

  2{   قبلكل لهلكل  تقون 

وا فقوا  ذلم أن األىكام اليت نسخها شرعنا وألغاها أىكام ملغية ال يصح االىتجاج هبا وال القياس 
و المها أىكام مقررة عند    وقطع الثوب لدى طروء جنس علي    دى التولةعليها وملم  قتل النفس ل

  .لين حلسرائيل
واختلفوا يف األىكام اليت وردت يف الكتاب والسنة حلخباراً عن األمل األوىل مث مل َيت يف شرعنا ما 

ني واألنف أن النفس ابلنفس والهني ابلهفيها عليهل    و تبنا"طلها مثل قول   هاىل :  يؤيدها وال ما يب
  3" ابألنف واألمن ابألمن واجلروح قصاص

يف مثل هذه احالة عل    فاختلفوا    4"   ونبئهل أن املاء قسمة لينهل  ل شرب حمتضر" ومثل  قول   هاىل    
 قولني : 

 :سالما قبلنا يف ما مل تعارضه شريعة اإلالقول األول: العمل بشرع م
  .  االىتجاج لشرع من قبلنا  فأقروالة ولهض الشافهية واملالكية  احنفيُة واحنال  مجهورمهَب  وحلىل هذا القو   

 : أدلة صحاب القول األول:
 

 72يوسف، سورة   1

  186 -سورة البقرة آية   2

 45 -سورة المائدة   3

 28 -سورة القمر   4
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شرع لكل من الدين ما وص  ل  نوىا والذي أوىينا حلليم وما وىدة الشرائع السالقة  قا   هاىل: "   .1
ها وىدة   فهذه اآلية يفهل من  1"وصينا ل  حللراهيل وموس  وعيس  أن أقيموا الدين وال  تفرقوا في 

الشرائع  لذلم ينبغي الهمل مبقتض  أىكام الشرائع السالقة  حلال حلما ورد الدليل عل  نسخها أو  
   وهنا خاصة أبمة من األمل.

. أن هللا  هاىل أمر رسول  علي  السالم اب باع األنبياء والرسل السالقني  واإلقتداء هبل   ما يف قول  2
مث أوىينا حلليم أن ا بع ملة و ما يف قول   هاىل: "   2 ..."اهل اقتدهأولئم الذين هدى هللا فبهد  هاىل: " 

 .3"   حللراهيل ىنيفا وما  ان من املشر ني
حلان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكل هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرابنيون . قول   هاىل: " 3

ويف نسختها هدى ور ة يكتب فيها التوراة: "  لواح موس  اليت  ان  هاىل يف أ    وقول   4..." واألىبار
 .5"   للذين هل لرهبل يرهبون

ويف ها ني اآليتني داللة عل  أن التوراة فيها هدى ونور ور ة  لذا فكل ىكل ورد فيها ومل يصرح 
 لنسخ  جيب الهمل ل . 

عنهما قا : ن الن عباس رحلي هللا . صح عن الرسو  صل  هللا علي  وسلل أن  صام يوم عاشوراء  فه4
قدم النيب صل  هللا علي  وسلل املدينة فرأى اليهود  صوم يوم عاشوراء فقا  ) ما هذا ( . قالوا هذا يوم   "

فصام    . قا  ) فأان أىق مبوس  منكل    صاحل هذا يوم جن  هللا نيب حلسرائيل من عدوهل فصام  موس  
 .6" وأمر لصيام 

 :مل خيالف شرعنا  القول الثاين: عدم العمل بشرع ما قبلنا ولو
 وحلىل هذا القو  مهب لهض احناللة ولهض الشافهية. 

 أدلة القول الثاين. 
 7. {  لكل جهلنا منكل شرعة ومنهاجاً قو  هللا عز و جل : } .  1
. حلن الشرائع السالقة  انل مؤقتة لزمن حمدد  و أبمل مهينة و الشريهة اإلسالمية نسخل  ل من 2

و ان النيب يبهث "  :عامة و شاملة. قا  الرسو  صل  هللا علي  و سللعداها من الشرائع ألهنا جاءت  
 .8( حلىل قوم  خاصة ولهثل حلىل الناس عامة

 
 13الشورى،  1

 90 -سورة األنعام   2

 123النحل،  3

 44المائدة،  4

 154األعراف،  5

 [    704صفحة    - 2صحيح البخاري    ] جزء   6

 48 -سورة المائدة آية   7

 [    128صفحة    - 1صحيح البخاري    ] جزء   8
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 يف  قضي حلما عرض أن رسو  هللا صل  هللا علي  وسلل ملا أراد أن يبهث مهاما حلىل اليمن قا  "  .  3
" قا  فبسنة رسو  هللا صل  هللا لم قضاء ؟ " قا  أقضي لكتاب هللا قا  " فإن مل جتد يف  تاب هللا ؟  

علي  وسلل قا  " فإن مل جتد يف سنة رسو  هللا صل  هللا علي  وسلل وال يف  تاب هللا ؟ " قا  أجتهد 
رأيي وال للو ) ال أقصر يف اإلجتهاد ( فضرب رسو  هللا صل  هللا علي  وسلل صدره وقا  " احمد هلل 

 1" هللاالذي وفق رسو  رسو  هللا ملا يرحلي رسو   
  فلو  ان الهمل ابلشرائع السالقة واجبا لذ ره مهام أو م ره ل  الرسو  علي  السالم  وملا جاز االجتهاد 

 ابلرأي حلال عند عدم وجود احكل فيها.
ديث مهام في  حلهف  ما م ر ملم فح  ي  مجهور الفقهاء والراجح من ملم وهللا اعلل هو ما مهب حلل

 لباين وغريه. األ
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 المبحث السابع 

 سد الذرائع   

 . : الوسيلة  الذريعة لغة

. فالنهي عن هذا املباح خوفاً من ما ظاهره مباح ويتوصل ل  حلىل حمر  : م   وهي في تعريف األصوليين  
  ".سد الذرائع    ب "وهو ما يسم       أثره

 مثال على سد الذرائع: 
لذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا لغري وال  سبوا ا  " النهي عن سب املشر ني يف قول   هاىل :  

 .فسبُّ املشر ني وأواثهنل مباح يف األصل ولكن هن  هللا عن  لئال يكون مريهة لسب هللا   1"علل

 الق ائلون به والمانعون: 
 . املالكية واحناللة قالوا أبن سدَّ الذرائِع ىجٌة  تقرر ألجلها األىكام

 مصادر التشريع املختلف فيها:  عندما م ر  قال عبد القادر بدران

أوهلا سد الذرائع وهو قو  مالم وأصحالنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل ل  حلىل حمرم وأابى  ألو ىنيفة "
 2"والشافهي

يقو  :   سد الذرائع مصدراً للأما الشافهي رحلي هللا عن  فقد ا فق مع اجلمهور يف املآ  ولكن  ال يرى    
أن منع شتل املشر ني  قرر ابآلية وليس ابالجتهاد يرى  الشافهي  ف  .ألدلة املهتربةحلمنا حترم الذريهة ماهتا اب

 .   1فلو مل  نص علي  اآلية مل يكن ألىد أن يقوم لتحرمي  حبجة سد الذرائع
 

 108األنعام اية    1

 [    296صفحة    - 1] جزء    المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  2
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 يف  مالم  موافقةىنيفة  يبأ   عن   نقليب ىنيفة ان  رأى الهمل لسد الذرائع   يقو  الشاطيب: "  ونقل عن أ 
 .2" التفاصيل  لهض  يف الف  خ   وحلن  الذرائع   سد 

و يع وهو ىجة ما مل يساء استخدام  أصو  التشر أأن سد الذرائع من ا  -وهللا أعلل  -لذي يرتجح  وا
 .3املالكية   هو املهروف من مذهب يطا  يف  شهيبا    ما  

 4" وسد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من األصو  القطهية يف الشرع "  يقول الشاطيب:

 
 الخاتمة:
ن استهرحلنا مصادر التشريع املختلف علي  لني الفقهاء  رأينا  يف ذا البحث املتواحلع ولهد أام هويف خت

و نل  لما    لذ  علماء األمة السالقون قصارى جهدهل يف أتصيل األىكام الشرعية وحلبط مصادرها
ظها يف ح أاليت   عجب من سهة اإلطالع وقوة االستنباطأ     اقرأ قوالً ملدرسة من املدارس الفقهية األرلهة

ين خري اجلزاء عل  ما لذلوه يف ان املهاصر  لم املذاهب  فاهلل أسأ  أن جيزي علماءان األوائل وعلماء
 .صو  الفق هلل أل صيل وحلبط  أت

وقد  بني  لنا أن مجيع هذه املصادر استمدت شرعيتها وداللتها من القرلن أو السنة  ولكل مصدر من 
األمة انصرين ل  وقائلني ل   ومجاعة مهرحلني عن  ومنكرين ل   ومجاعة هذه املصادر مجاعة من علماء  

 مستأنسني ل  من غري أن يرقوا ل  ليكون مصدراً  ولكل وجهة هو مولي ها. 
لبهض مصادر   خذستدال   فهدم األل مسألة ما   وخيتلفا يف مصدر االوقد يلتقي الهاملان يف ىك

 لقو  حبكل خمالف يف املسائل اليت  ندرج حتتها  وحلمنا اخلالف استدال  املختلف عليها ليس قطهاً هو  اال
 ستدال . يف مصدر اال  ينحصر

وهللا ورسول  من   ومن الشيطان  وما  ان من صواب يف حبثي ومجهي هذا فمن هللا وما  ان من خطأ فمين  
 .   وصل  هللا وسلل عل  نبي نا حممد وعل  لل  وصحب  أمجهنيوهللا أعلللراء   

 
 
 
 

 
 [    76صفحة     - 1شرح المعتمد    ] جزء  انظر    1

 [    306صفحة    - 2الموافق ات    ] جزء  انظر    2

 [    309صفحة    - 2الموافق ات    ] جزء    انظر  3

 [    61صفحة    - 3الموافق ات    ] جزء    4



 28من  27

 
 
 
 
 
 

 المراجع  
 القرآن الكريم 
 صحيح البخاري 

 صحيح مسلم 
 سنن الترمذي  

 مسند أحمد بن حنبل  
 لأللباني  ضعيف سنن ابو داود 

 سنن النسائي الكبرى  

 سنن أبو داود  
 والمعجم األوسط للطبراني   

 الموطأ لإلمام مالك 
 لسان العرب إلبن منظور 

   لفيروزآباديلالق اموس المحيط  
    ن احمد للخليل بكتاب العين  

 للغزالي  المستصفى  
      إلبن قدامة  روضة الناظر

 للشافعي الرسالة   
 للشوكاني   االصول  علم   من  الحق   تحقيق  الي  الفحول  إرشاد

 األحكام لآلمدي  
 للسبكي   اإلبهاج

 أصول السرخسي  

   الرسالة  للشافعي 
 المحصول للرازي 

  للشاطبياالعتصام  

     للشاطبيالموافق ات  



 28من  28

     اصول الفقه للحبش  في  شرح المعتمد  

 أصول البزدوي    
 إلبن القيم الجوزيةإعالم الموقعين  

 المحصول البن العربي  
 الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكليه للبورنو

   لزحيلي ل   أصول الفقه اإلسالمي
       ألبن حجر العسق الني   اإلصابة في تمييز الصحابة

 . ادر بدرانلعبدالق   المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 


