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 الحكم الشرعي 
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أي �المه الذي بین صفات 
أفعال اإلنسان من حیث 

م المشروعیة المشروعیة وعد
وما يترتب على ذلك من 
اآلثار. ومن حیث اعتبار شئ 
سببًا لشيء آخر او شرطًا له، 

 او مانعًا منه.

 

أي المرتبط �أفعال 

اإلنسان من حیث 

یمها و�یان احكامها. تنظ

و�هذا خرج الخطاب 

المتعلق �عقیدة االنسان ، 

وخرج الخطاب المتعلق 

�اخالق االنسان فبحثه 

 �كون في علم االخالق.
 

 

 أي تصرفات اإلنسان

ة وعالمشر القولیةوالفعلیة

 المشروعة.وغیر 

هو اإلنسان  المكلف:

البالغ العاقل العالم 

�المكلف �ه القادر علیه 

من حیث القیام �ه أو 

من تخلف فیه تر�ه فكل 

 شرط من هذه الشروط ال

 �عتبر مكلفًا. 

 

 

أي الطلب ، فهو إما 
طلب للفعل، او طلب 

وطلب الفعل  ،للترك
إن �ان على وجه 
الحتم واإللزام �سمى 
الخطاب "إ�جا�ًا" و�ن 
كان على وجه 
األفضلیة واألولو�ة 

و�ذلك  �سمى "ند�ًا"
طلب الترك: إن �ان 

ه الحتم على وج
�سمى  واإللزام

وان �ان  "تحر�مًا"
ألولو�ة على وجه ا
 �سمى "كراهة"

 

وهو أن �فید 
الخطاب التسو�ة 
بین فعل الشيء 

إ�احة  وتر�ه و
كل منهما 
لإلنسان من 
غیر ترجیح 

د منها لواح
 و�سمى "ا�احة"

 

هو خطاب 
هللا الجاعل 
شیئا سببا 
لشيء آخر 
او شرطا له 
أو مانعا 

 منه

 الحكم الشرعي الوضعي

 الحكم الشرعي التكلیفي
 ٤في الصفحة 

هو خطاب هللا المتعلق �أفعال المكلف من 
اع االمتن طلب القیام �الفعل أو طلب حیث

 عن الفعل أو من حیث تخییره بین الفعل
 والترك.

 أنواعــــه 

 التحر�م اإل�احة
 

 الندب
 

  اإل�جاب
 

   والكراهة
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  اإل�جاب
 

م توهو طلب موجه من الشارع إلى المكلف �فعل على وجه الح
  عند هللا و�ستحق على تر�ه العقاب�حیث يثاب على فعله   واإللزام
 ابتینثالصالة و�يتاء الز�اة ال�إ�جاب إقامة  مثال:

الة َوأق�قوله تعالى: َوأَ   �اةلز وا اتیُموا الصَّ
وانشغال   واجبا والفعل المطلوب على وجه الحتم واإللزام �سمى 

االلتزام و�قابله  وجوً�االفعل الواجب علیه �سمى داء ذمة اإلنسان �أ
  في القانون الوضعي

نى واحد عند جمهور ان لمعموالفرض والواجب مترادفان أي اس
العلماء من األصولیین والفقهاء فكل واجب فرض و�ل فرض واجب 

الحنفیة:   أماوهذا الترادف استقر علیه رأي جمهور الفقهاء '' 
ما ثبت بدلیل ظنيء والفرض ما ثبت بدلیل قطعي.  عندهم الواجبف
  

 

 أقســـــــام الواجب

وقت  �اعتبار
 األداء 
 ؤقتوم مطلق

�اعتبار المكلف 
  �األداء

 عیني و�فائي

المقدار  �أعتبار
 المطلوب

 محدد وغیر محدد

تبار �اع
المطلوب 

 معین ومخیر

الواجب المطلق عن 
م ي لهو الذ التوقیت

�عین الشارع وقّثا 
كفارة  لثم ألدائه

الیمینء والوفاء �النذر 
 الواجب

وحكمه: أنه �كفي 
أداؤه في أي وقت 
خالل فترة العمر لكن 

 من المفضل اإلسراع
 فى أداثه.

 

هو ما طلب   الواجب المؤقت
الشارع فعله في الوقت المحدد له 

ذا الواجب هوالقیام ب كإقامةالصالة
و�عده  طلفي وقته أداء وقبله �ا

لوقت ا وتكراره في نفس قضاء
إعادة �إقامة صالة الظهر مرة 
  منفرًدا ومرة أخرى جماعة

 و�قابل ذلك في
القانون دوام الموظف ألداء 
الواجب الذي �لف �ه في دوائر 

 الدولة واجب مؤقت
     

   
 
 

الواجب المحدد: 
هو الذي حدد 

مقداره �الز�اة في 
الشر�عة و�قابلها 

 الضر�بة
في القانون وحكمه: 
ال تبرأ ذمة المكلف 

 إال �الوفاء �كله
 

الواجب غیر المحدد: 
هو .الذي لم �حدد 
مقداره �اإلنفاق في 

 سبیل هللا
وحكمه: أنه ال يتراكم 
في ذمة المكلف �ه 

مقدار وتبرأ ذمته �ال
 الذي يدفعه.

 

الواجب المعین: هو أن �كون المطلوب أداؤه متعیًنا 
المشتري وتسلیم الدار  كتسلیم المبیع �عینه إلى

 هاعین�المستأجرة 
           

   
 

 الواجب المخیر: هو أن �كون محل األداء أكثر من شيء واحد مشل �فارة
فمن حنث في �مینه تجب علیه الكفارة وهي إما إطعام عشرة  البمین

علیه �ل ذلك فكسوتهم أو تحر�ر إنسان مستعبد فإن لم يتیسر  مساكین أو
ُ ِ�اللَّْغِو ِفي َأْ�َماِنُكْم َوَلِكْن ق صیام ثالثة أ�ام وف قوله تعالى: َال ُيَؤاِخُذُكُم اَّ

ْدُتُم اْألَْ�َماَن َفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن َأْوَسِط َما  ُيَؤاِخُذُكْم ِ�َما َعقَّ
َتْحِر�ُر َرَقَبٍة َفَمْن َلْم َ�ِجْد َفِصَیاُم َثَالَثِة َأ�َّاٍم  ُتْطِعُموَن أَْهِلیُكْم َأْو ِ�ْسَوُتُهْم َأوْ 

َذِلَك َ�فَّاَرُة َأْ�َماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم فكل واحد من األمور الثالثة األولى واجب 
 یر.یالتخ

 

 هو: جب العینياالو 
المطلوب من �ل إنسان 
�الغ عاقل متمكن وال 

نه المستولیة ع تسقط
�قم �ه بنفسه فال  مالم
النیا�ة وال �سقط  �قبل
عض �عض دون � �فعل

له و�قاب لصیاموا كالصالة
 القانون الخدمة في

 اإللزامیة العسكر�ة
أكمل  �النسبة لكل ذ�ر

الثامنة عشرة من العمر 
 ولم �كن له عذر

وحكمه: التبرأ ذمته ما 
 لم �قم �ه بذاته.

 

ائي: هو ما طلب من فالواجب الك
وتسقط المسؤولیة �فعل  المجموع 

كتعلم المهن والحرف  �عضهم
  فة القضاء واإلفتاء والتعلیمو�وظی

عن  والنهي  واألمر �المعروف
وحكمه: إذا قام �ه البعض المنكر 

 الكل �قدر الكفا�ة برئت ذمة

Lec. Nadia K. Jaber

Mustansiriyah University / Colloge of Law



 

  
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الندب
 

 اب فاعله وال �عاقب تار�ه �ز�ارة المر�ض وتسجیل الدين المؤجلث�حیث ي وهو طلب الشارع الفعل على وجه األفضلیة واألولو�ة
فهذا األمر للندب عند جمهور  ﴾َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى َفاْكُتُبوُه َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َ�اِتٌب ِ�اْلَعْدلِ ِإَذا ابت �قوله تعالى: ﴿ثال

 نة.وس باالعلماء وقال الظاهر�ة: إنه للوجوب والفعل المطلوب على وجه األولو�ة �سمى مندوً�ا ومستح

 التحر�م
 

وهو طلب الشارع ترك فعل على وجه 
�حیث يثاب تار�ه  الحتم واإللزام

و�عاقب فاعله و�الم ألن فعله �كون 
عنه �قوله  ل المنهيتجر�مة إ�جابیة �الق

َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اَُّ  تعالى: ﴿
﴾  زنا المنهي عنه �قولهو�ال  ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ
َنا ِإنَُّه َ�اَن  تعالى: ﴿ َوَال َتْقَرُ�وا الزِّ

والفعل المنهي  ﴾ َفاِحَشًة َوَساَء َسِبیًال 
 وحراًما عنه �سمى محرًما

 

 ــــــــامهأقســــ       
 وحرام لغیره حرام لذاته  
 

الحرام لذاته: ما حكم الشارع بتحر�مه ابتداء؛ 
والسرقة والغصب ا ألنه قبیح لذاته. �الزن
 والنهب والسلب والقتل.

أي لكونه مقترًئا بوصف غیر مشروع ولكن ذاته  حرام لغیره:
الر�وي فإن البیع مشروع ومباح لذاته ولكنه  مباح �البیع

مقابل فصفة الز�ادة  ينهى عنه إذا اقترن بز�ادة ر�و�ة دون 
 حنفیة.لتجعله �اطًال عند �عض الفقهاء وفاسًدا عند �عض �ا

 

» مكروها«ة �حیث ال �عاقب فاعله. والفعل المطلوب تر�ه �سمى واألولو� وهي طلب الشارع ترك شيء على وجه األفضلیة الكراهة
﴿َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم  الكالم والسؤال واالستفسار عن شؤون الغیر وأحوال األشیاء دون مبرر قال تعالى: مثل �ثرة
تعلمون وال  لو�كم فإن القلب القاسي �عید من هللا ولكن الالتكثروا الكالم �غیر ذ�ر هللا فتقسو ق: "ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  َتُسْؤُ�ْم ﴾

أي على اإلنسان أن ينظر في  "الناس �أنكم أر�اب ال تنظروا في عیوب"وفي روا�ة  " تنظروا في ذنوب الناس �أنكم أر�اب
 عیوب نفسه لیصلح منها ما فسد والينظر إلى عیوب غیره.

 

 ةاإل�اح
فعله وال على تر�ه والفعل المخیر فیه �سمى  ى�حیث ال �عاقب ال عل عل الشيء وتر�هوهي تخییر الشارع اإلنسان بین ف

اْلَیْوَم ُأِحلَّ َلُكُم  تعالى: ﴿ي قوله حل �ما فالأو التصر�ح � احنعلى اإل�احة �النص على نفي احرج أو نفي الج مباحا و�ستدل
َباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ   َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم﴾ الطَّیِّ
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 الحكم الشرعي الوضعي

اعل جهو خطاب هللا ال
ا سبًیا لشيء آخر أو ئشی

 ا منهنعأو ما شرًطا له

 أنواعه

مة وهو �ل أمر جعل الشارع وجوده عال السبب 
انتفاؤة عالمة على و الحكم المسبب  جودو  على

مناسبة انقضائه و�ن �ان بین السبب وحكمه 
العقل �سمى السبب علة �جر�مة القتل  يدر�ها

توفرت  �النسبة إلى القصاص فإن هذه الجر�مة إذا
ا وعلة ببأر�انها وشروطها وأنتفت موانعها تكون س

 القصاص. لوجوب
يدرك العقل المناسبة بین الحكم و�ین سببه  مو�ن ل

ب برمضان فإنه س كشهر ال �سمى السبب علة
عن إدراك  اإلنسان قاصرلوجوب الصیام وعقل 
وخصوصیة هذا الشهر  المناسبة بین الصیام

ولكن لیس �ل  و�ناء على ذلك �ل علة سبب
والسبب قد �كون من مقدور المكلف ، سبب علة

 والسرقة سبب للعقاب  كالبیع سبب للملكیة
وقد ال �كون  و�تالف مال الغیر سبب للتعو�ض

 .من مقدوره �القرا�ة سبب للمیراث
 

الذي  الشرعي ما جعله الشارع أساًسا لقیام الحكم الشرط
يتوقف علیه �حیث وهو ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم 

فحضور الشاهدين  وجوده وجود الحكم ولكن اليلزم من
الحضور إكمال  شرط لصحة عقد الزواج وال يلزم من

و�ذلك  هنالزواج ولكن يلزم من عدم الحضور �طال
ة والعقل �النسبة لصحة الوضوء �النسبة إلى الصال

 ف.التصر 
إما أن �كون في مقدور اإلنسان �الوضوء   الشرطو 

وقد ال�كون في   لعقد الزواج للصالة وحضور الشاهدين
 ا شرطان لصحة تصرفاتمهنفإ  مقدوره �العقل والبلوغ

 ا غیر خاضعین لقدرته.ماإلنسان مع أنه
ا همالشرط والر�ن: وهما يتفقان في أن الحكم يتوقف علی

ي أن فولكنهما �ختلفان   الحكم �حیث إذا تخلفا تخلف
 الر�ن موقوف علیه للشيء وجزء من حقیقته وماهیته

كاإل�جاب والقبول �النسبة إلى عقد البیع وعقد الزواج 
�خالف الشرط فإنه موقوف علیه الشىء ولكن  وغیرهما

الشيء �الوضوء للصالة  خارج عن حقیقة وماهیة هذا
 جوالشهود للزوا

 

وهو ما يلزم من وجوده عدم ترتب الحكم  المانع 
يلزم من وجوده عدم تأثیر السبب مثال  على سببه أو

قتل  األول �األبوة فإنها مانعة من القصاص فإذا
األب ولده ذ�ًرا �ان أم أنثى قتًال عمًدا عدواًنا ال 

كان سبًیا لوجود ولده  يؤخذ منه القصاص ألن األب
ًبا لعدمه لكن قال فقهاء بولد سفال �جوز أن �كون ال

ومثال   قتله �قسوة يؤخذ منه القتصاص المالكیة: إن
عند  �عادله الثاني �الدين فإنه مانع من الز�اة فیم

�عض الفقهاء فإذا وفر ألف دينار وحال علیه الحول 
تجب فیه الز�اة ألنه  و�ان مطلوً�ا �ألف دينار ال

اعتبار المبلغ �مثا�ة العدم لوجود الدين المانع من 
والمانع قد �كون من مقدور  للز�اة الموفر نصا�ا

 ل خاضعتاإلنسان �القتل فإنه مانع من المیراث والق
إلرادة القاتل ألنه �ستطیع أن �كف نفسه عنه فإذا 

میراثه على الرغم  قتل شخص أ�اه أو أخاه �حرم من
وقد ال�كون من   من توافر السبب وهو القرا�ة

ن فإنه مانع من صحة تصرفات مقدوره؟ �الجنو 
 .�ه لیست خاضعة إل رادته اإلنسان و�صابته

 

 اع الحكم الوضعي والبطالن من أنو  ةصح: اعتبر �عض العلماء من األصو لیین والفقهاء الالصحة والبطالن
وانتقال ملكیة  ي تر المش ىإل تقال ملكیة البیع ان ترتب علیهمالیا �البیع  المقصودة منه فإن �ان عقدا وشروطه الشرعیة وترتبت علیه اآلثار هو ما �ان مستوفیا ألر�انه الصحیحو

 الزوجین �االخر. �ل من غیر مالي �الزواج ترتب علیه حل تمتع داو�ن ان عق الثمن إلى البائع
أم من  اء �ان من العبادات أم من المعامالت المالیةسو  أثر شرعى فهو معدوم من حیث الواقع  حته واليترتب علیهصتخلف ر�ن من أر�انه أو شرط من شروط  ما الباطلو

 المعامالت غیر المالیة.
 �أصله ووصفه  الصحیح هو ما �ان مشروعا �أصله ووصفه والباطل ما �ان غیر مشروع فقالوا بین الصحیح الباطل في المعامالت والزواج ثاا ثالقوقد زاد �عض الفقهاء ش

للمسلم �اطل ألن محل  ع شيء غیر متقوم �الخنز�ر والخمر �النسبةیو� ح للتعامل �الدار والسیارة صحی فبیع مال قابل  بوصفه  مشروعما �ان مشروًعا �أصله وغیر الفاسد و
امالت المالیة �فید الملك المع وصف غیر مشروع وهو ز�ادة يدفعها أحد المتعاقدين لآلخر دون مقابل والفاسد في والبیع الر�وي فاسد؛ ألنه �شمل على  البیع غیر قابل للتعامل

 وسقوط العقو�ة. ووجوب العدة؛ ومهر المثلب سلنتترتب علیه �عض اآلثار �الدخول �ا والزواج الفاسد �زواج الشغار الفساد ب�القبض لكن �جب إما نسخه أو إزالة سب
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 عناصر الحكم الشرعي
 ) ثالثة: رالحكم الشرعي يتوقف وجوده على توافر أر�ان (عناص

 أي الشارع مالحاك األول:
 �ه الحكم من تصرفات اإلنسانوهو ما يتعلق  المحكوم فیه والثاني:
 عالم �المكلف �ه القادر علیه. وهو اإلنسان البالغ العاقل ال علیهالمحكوم  :والثالث

 

 الرخصة والعز�مة
المكلف و�ستطیع أداءه  ا لقدرةعما �ان خاضالمكلف و  اإلنسان طبیعة األحكام الشرعیة انها جمیعا في مقدور

رخصة من هللا  ة إلى سهولةحكم و�تغیر من صعو�في هذه الحالة يتخفف اللتي قد تلحق �ه األذى و ا مشقةالولكن مع 
وعلیه انقسمت  في وقت آخر �عد زوال عذره مكلفالتحول إلى اإلفطار على أن �قضیه كصیام المسافر والمر�ض ي تعالى

  األحكام الشرعیة الى قسمین:
 حالها بدون تغییر أو تخفیفعلى  االحكام الباقیةهي و العز�مة:  -١
ى سهولة لعذر مع قیام سببها االصلي و�ناء على ذلك يتضح الفرق : أي االحكام المتغیرة من صعو�ة الوالرخصة -٢

 بین العز�مة والرخصة.
 ما �أتي:فیه ر فترط العتبار الحكم رخصة أن تتو شو�

 أن يتغیر الحكم من الصعو�ة إلى السهولة. . أ
 یر لعذر شرعي مقبول.یأن �كون التغ . ب
 د التغیر.قى سبب الحكم األصل �عبيإن  . ت

فالحكم نحوهما  مرض أولهو حلول هذا الشهر والعذر هو السفر أو ا رمضان هرام في شفسبب وجوب الصی /مثال
 له هو إ�احة اإلفطار.محب الصیام والحكم الجديد الذي حل األصلى هو وجو 

�كون واجًبا للجائع المحتاج إلى إنقاذ حیاته  و�ذلك أكل مال الغیر دون إذنه حرام في الظروف الطبیعیة ولكنه مباح بل قد
َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َ�اٍغ َوَال َعاٍد َفَال  ﴿: لىرخصة في حاالت الضرورة لقوله تعا احبحرمة على اإلنسان لكن تم�ه والمیتة 

 .﴾ِإْثَم َعَلْیهِ 
 

أم  صلحة سواء �انت مصلحة عامة أم خاصةملاا من األحكام الشرعیة خالًیا من مال نجد حك :كوم فیه والمصلحةالمح
مى الحكم عندئذ فیس وقد �كون إدراك اإلنسان عاجرا عن الوصول إلیهار�ها اإلنسان يدهذه المصلحة قد  مشتر�ة ولكن
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على الرغم من عدم إدراكه لحكمته ومصلحته و�ل  لخطا�ه تعبدً�ا على اإلنسان أن ينفذه و�قوم �أدائه تعبًدا لر�ه وتنفیذا
) الخاص د (أو الحقبلعام) وما�حقق مصلحة خاصة �سمى حق العو الحق ا�سمى حق هللا (أ حكم يتضمن مصلحة عامة

 ناء على ذلك تكون الحقوق التي نظمتها األحكام الشرعیة ثالثة أنواع:�و  حق المشتركلوما �جمع بین المصلحتین �سمى ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الحقوق 
 حق هللا (الحق العام): وهو ما�حقق النفع العام

عقو�ات قاصرة: أي قاصرة على الناحیة المالیة وعلى الجاني 
الموصى  رمانوحوارث القاتل من میراث مقتوله ال ذاته �حرمان

 لقاتل من وصیه مقتوله.اله 

 

دود وهي جرائم االعتداء حات محضة: �عقو�ات جرائم ال�عقو 
المصالح الضرور�ة لإلنسان �جر�مة االعتداء على دين  على

 اإلنسان وحیاته وماله وعرضه

 

ات ان �ال وما يتفرع عنه من العبادمعبادات محضة: �اال�
 ذب سلوك اإلنسان.تهوالصیام وغیرهما وهي  البدنیة �الصالة

ة: مثل �فارة حنث الیمین و�فارة �حق دائر بین العبادة والعقو 
و�فارة القتل الخطأ وغیرها من الكفارات األخرى فهي  الظهار
�الصیام وتحر�ر إنسان مستعبد لجاني هذب سلوك اتعبادة 

 وجر�مته. ذنبهعلى قت و وعقو�ة في نفس ال و�طعام المساكین

 

فیها عقو�ة: �الضر�بة الخراجیة فرضت على الذين �انوا مؤنة 
األراضي الزراعیة وال �شتر�ون في الجهاد فإذا  �ستثمرون 

ذلك اعتبرت مؤنة ول أسلموا واشتر�وا في الجهاد �عفون منها
 ة.�فیها معنى العقو 

 

 تدفع سنو�او�ة ئمؤنة فیها معنى العبادة: �الز�اة وهي نسبة م
�حثها في أبواب الفقه اإلسالمي فمن غّلب  كما سیأي للمستحقین

تجب الز�اة في مال القاصر سواء  جانب المؤنة على العبادة قال:
العبادة على  جنونا أو نحوهما ومن غلب جانبمكان صغیًرا آم 

 مالي قال: ال تجب الز�اة في مال القاصر لالجانب ا

 

م طر فیجب على �ل مسلفنة: �ز�اة النى المؤ فیها مععبادة 
أو في يوم عیده مساعدة  خیراألفي شهر رمضان في يومه 

شخص هو عن �ل وجبة طعام متوسطة �ما �عادل  الفقیر
 مسؤول عن إعالته ونفقته.

 

األفراد  حق العبد (الحق الخاص) �حقوق 
 كحق الملكیة الخاصة المالیة أو المتعلقة �المال

فاء الديون وحق حبس العین یوحق است
ضرر في متال�ضمان لدينه وحق ة نالمرهو 

 یر ذلك من الحقوق غو  المطالبة �التعو�ض
 �األفراد  الخاصةاألخرى 

 

وهي الحقوق التي تجمع تر�ة: الحقوق المش
والخاصة فإذا �انت العامة  حتینالمصل بین

المصلحة العامَة هي الغالبة على الخاصة فیها 
 في أحكامها ومیزاتهاالحقوق العامة تلحق �

و�ن �ان األمر �عكس ذلك فتلحق �الحقوق 
   الخاصة في األحكام والمیزان

بنفسه: ال يتعلق بذمة أحد �حق الدولة في استثار حق قائم 
الفلز�ة  جودة في أرض إقلیمها فكافة المعادنالمو  المعادن

 وغیرهمیة المالكد فقهاءوالالفلز�ة حقوق عامة عن
 

المصلحة الخاصة فیه هي الغالبة �حق القصاص فإنه 
مشترك بین الدولة التي تمثل المجتمع و�ین ولي أمر 
المقتول ولكن حق الثاني هو الغالب عمال �قاعدة (الغنم 
�الغرم) ألن ضرر ولي األمر وأسرة المقتول أكثر من ضرر 

ول ولهذه الحكمة المجتمع الذي ينتمي إلیه هذا المقت
ِه الواضحة قال تعالى: ﴿َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِّ 

 الخیارات الثالثة اآلتیة:ُسْلَطاًنا﴾ والسلطان هوأحد
مطالبة السلطة بتنفیذ القصاص: �عد ثبوت  خیار -أ

الجر�مة ومحاكمة المجرم وتصديق اإلمام (رئیس 
الد�ة (التعو�ض المالي)  خیار العدول إلى -الدولة).ب

خیارالعفو: والتنازل عن  -ج والتنازل عن حق القصاص.
 القصاص والد�ة الذي شجع علیه القرآن

وفي الحالتین األخیرتین تتولى الدولة حق العقاب العام 
�عقو�ة تعز�ر�ة  ولكن القانرن الوضعي �عتبر العقاب �كافة 

 ألوانه حقا عاما

ن الغالب أل  فیه الحق العام
 المصلحة العامة فیه هي الغالبة

والحرف والوظائف  كالمهن
ارسة هذه الحقوق من قبل مفم

 أصحابها تحقق مصلحتین
والخاصة ولكن العامة  العامة

طة لهي الغالبة لذلك �جوز للس
أو  ةنإجبار �ل من �علم مه

حرفة أو �كون أهًال للقیام 
بوظیفة عامة على مارسة عمله 

 كإجبار في حقل اختصاصه
ة المرض جالطبیب على معال

 و�جبار المعلم على التعلیم
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 :المقارنة بین الحقوق العامة والخاصة
الخصم أو  لطرفامع  لحيتصا ال �جوز في الحق العام العفو والصلح �خالف الحق الخاص فیجوز لصاحبه أن -١

 يتنازل عنه.
 یاا مالق�موت الجاني. و�ن �ان ح اإلرث فال ينتقل إلى الورئة بل إن �ان عقا�ا �سقط مالعا قالحال �جري في  -٢

الخاص  ﴾ �خالف الحقَوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  ﴿:قوله تعالى قكالز�اة ينتقل إلى تر�ته فالورثة لیسوا مسؤولین وف
 .فإنه ينتقل إلى الورثة

فیعاقب عل المرة األخیرة فقط و�ذلك  �جرى في الحق العام التداخل فمن شرب الخمر عشر مرات ثم قدم للقضاء  -٣
: ملسو هيلع هللا ىلصسقط في الدنیا �الشبهة طبق قول الرسولعقو�ات الجرائم السا�قة ت جر�مة الزنا وغیرها من جرائم الحدود ألن

�خالف الحق الخاص فإنه ال �جرى فیه التداخل فمن أتلف مال الغیر عدة  »�الشبهات ما استطعتم دودادرؤا الح«
 فیجب علیه أن يدفع تعو�ض �ل مرة منها. مرات

الغ عاقل ألنه من �اب األمر إنسان � �فوض أمر استیفاء وتنفیذ الحق العام إلى الدولة والدعوى فیه �حر�ها �ل -٤
إال من  ىفإن الدعوى ال �حر�ها إال صاحب الحق وال �ستوف اصوالنهي عن المنكر �خالف الحق الخ�المعروف 

 عن طر�ق السلطة. قبله ولكن االستیفاء �كون 
 اصخلحق الوالحرمان وجزاء االعتداء على ا عقو�ات الحدود والكفارات والتعاز�ر جزاء االعتداء على الحق العام -٥

 .والتعز�ر ض والتعو�  القصاص
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 والقادر علیه م �المكلف �هلهو الشخص المكلف أي اإلنسان البالغ العاقل العا المحكوم علیه
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 أدوار حیاة االنسان �اعتبار أهلیته
 

 (الجنین) وله أهلیة :دور ماقبل الوالدة
الوجوب الناقصة وهي صالحیته ألن �كون 
له من الحقوق ما فیه نفع محض له وال 

المیراث والوصیة �حتاج إلى القبول �
ة تثبت له قبل وهذه األهلی والوقف والهبة

الوالدة ولكنها ال تعتبر أهلیة مستقرة تؤهله 
ثابًتا مستقًرا مالم  الكتساب الحقوق اكتساً�ا

أما إذا مات قبل والدته أو أثناءها  يولد حًیا
ال �ستحقها وال تنقل منه إلى ورثته ولذلك 
قال فقهاء الشر�عة أهلیة الوجوب تستقر 

الشخصیة القانون تثبت له  وفي�الوالدة حّیا 
 القانونیة �عد الوالدة.

فإذا بلغ اإلنسان  دور البلوغ سن الرشد:
وهو عاقل رشید �كتب أهلیة األداء 
�كامله وله أن �مارس جمیع التصرفات 
المالیة نافعة �انت أم ضار ة أم دائرة 
بین النفع والضرر و�ذلك �صبح أهال 

سؤولیة الجنائیة إذا ارتكب لتحمل الم
وغ في الفقه اإلسالمي وسن البل  جر�مة

تحدد غالًبا �إكمال الخامسة عشرة من 
العمر أو �االحتالم أو �االثار األخرى 
التي �ستدل بها على البلوغ ولكن 
التشر�عات العراقیة أخذت �مذهب أبي 
حنیفة واعتبرت سن البلوع إكمال الثامنة 

أن الزوجین  كما .عشرة من العمر
واج المكتسبین األهلیة الكاملة �الز 

الصحیح ال يرجعان إلى نقص األهلیة 
�عد الفرقة �الطالق أو الوفاة ألنها حق 
مكتسب وأن األهلیة الكاملة المكتسبة 
�الزواج هي أهلیة األداء أي في �اب 

لیة المدنیة أما المعامالت المالیة والمسؤو 
الجنائیة فإنها ال تكتسب  أهلیة المسؤولیة

 .عشرة من العمر مال الثامنةإال �إك

: يبدأ من سن التمییز التمییز دور
و�نتهي ببلوغه سن الرشد وتثبت له في 
هذا الدور أهلیة األداء الناقصة وهي 
صالحیته ألن تصدر عنه �عض 
التصرفات المالیة و�عتد بها الشرع 
والقانون وقد قسم الفقهاء تصرفاته في 

الصحة والبطالن  هذا الدور من حیث
 :والتوقف إلى ثالثة أقسام

يبدأ �الوالدة و�نتهي ببلوغه  :ر الصبادو 
 یز وسن التمییز في الفقهسن التمی

اإلسالمي وفي التشر�عات العراقیة 
إكمال السا�عة من العمر وقد رفعها 
مشروع القانون المدني الجديد إلى 
التاسعة وفي هذا الدور تثبت له أهلیة 
الوجوب الكاملة أي صالحیاته ألن 

علیه �عض تكون له الحقوق وتجب 
االلتزامات المالیة �وجوب الز�اة والنفقة 

 والضر�بة في ماله.

التصرفات الدائرة بین النفع 
والضرر (الر�ح والخسارة) وهي 
المعاوضات المالیة فهي 
صحیحة ولكنها موقوفة على 
  إجازة الولي أو على إجازته �عد

بلوغه وقبل هذه اإلجازة ال 
تترتب علیها الحقوق 

فال يلزم ناقص  وااللتزامات
مثال بتسلیم المبیع الذي   األهلیة

  �اعه إلى المشتري قبل اإلجازة.

لغیر وغیرها لحًضا �هبته مالتصرفات الضارة ضرًرا 
التبرعات األخرى فهي �اطلة وال تلحقها اإلجازة �عد   من

عدم والعدم ال يتحول الى   البلوغ سن الرشد ألن الباطل
 لكن استثنى �ثیر من الفقهاءالوجود �االجازة الالحقة 

ا من التبرعات هالرغم من أنعلى  وصیته فهي صحیحة
 وذلك لسببین: 

الموصى له   أن ملكیة الموصي �ه ال تنتقل إلى األول:
إال �عد وفاة الموصي و�ذلك ال يتضرر ناقص األهلیة 

أن الوصیة تنفعه في اآلخرة  :الثاني  والسبب�الوصیة 
  بل ذلك عند هللا.وله األجر والثواب مقا

وهي األمور الطارئة :عوارض األهلیة
 التي تعدم أهلیة األداء أو تنقصها

 فعة نفعا محضاالتصرقات النا
غیرهما من بة والوصیة و هول البكق

مطلًقا التبرعات فهي صحیحة 
 الولي أم السواء أجازها 

عارض �عدم أهلیة األداء بنوعیها ولكنه ال يؤثر على 
وذلك مثل الجنون وهو عارض قد �صیب  أهلیة الوجوب

الشخص قبل البلوغ سن الرشد و�دخل في هذه السن وهو 
مصاب �ه و�ستمر وقد يبلغ وهو عاقل رشید ثم �صاب 
�ه وفي �لتا الحالتین �فقده عقله وتمییزه و�جعله �مثا�ة 
الصبى غیر الممیز فال تتزتب على تصرفاته أي أثر 

یعها �اطلة �طالًنا مطلًقا �عتد �ه الشرع أو القانون فجم
ولكن إذا أتلف مال الغیر �جب في ماله التعو�ض ألن 
هذا الحكم من �اب خطاب الوضع أي: ر�ط المسببات 

 �أسبابها وهذا الر�ط ال�حتاج إلى التمییز والعقل.

عارض ينقص من األهلیة: وال �عدمها و�جعل المصاب �ه 
ة نفًعا محًضا �مثا�ة الصبي الممیز فتصح تصرفاته النافع

وتبطل تصرفاته الضارة ضرًرا محًضا وتتوقف تصرفاته 
الدائرة بین النفع والضرر على إجازة من له حق األجازة أو 

األجازة من قبل شخصه إذا زال عنه هذا العارض  على
ومن هذا القسم السفة �عد الحجر على السفیه  والسفه في 

ب بها اصطالح األصولیین خفة في العقل تحمل المصا
على القیام �األفعال الالمعقولة وعند الفقهاء السفه تبذير 

 المال وانفاقه في ما ال �عده العقالء غرًضا صحیًحا.

عارض ال يؤثر على عقل اإلنسان وتمییزه و�دراكه فیبقى �امل األهلیة 
ولكنه �حدد من تصرفاته في ماله فال �ستطیع أن يتصرف فیها إال في 

ا القسم مرض الموت فالمر�ض مرض الموت تبرعاته حدود معینة ومن هذ
ومعارضاته التي فیها المحا�اة تخضع ألحكام الوصیة أي: أنها ال تصح 
إال في حدود ثلث تر�ته �عد إخراج نفقات نقل المتوفى إلى مثواه األخیر 
و�عد إخراج الديون إذا �انت تر�ته مدينة والباقي �عد ذلك تنفذ من ثلثه 

ت مرض الموت إذا �انت زائدة عن الثلث تتوقف صحة الوصیة وتبرعا
الز�ادة على إجازة الورثة �عد وفاة المر�ض مرض الموت و�شترط لصحة 
هذه اإلجازة أن �علم الورثة �مقدار الز�ادة وأن �كونوا أهًال للتبرع ألن هذه 

 الز�ادة تعتبر ملكا لهم واإلجازة �مثا�ة الهبة منهم تخضع ألحكام الهبة.
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 :خصائص الحكم الشرعي
معنى  طر�ق الوحي تعالى فهو مصدرها وقد تنزلت عن جاءت الشر�عة االسالمیة تنز�ال من هللا أصله السماوي: -١

على صورة سنة الرسول الكر�م. وما جاء من  أو جاءت وحیا �المعنى دون اللفظ ولفظا على صورة آ�ات بینات
اصل أصوها الكتاب الكر�م ة فنوالس إلى الكتاب اداشرع �الواسطة واستنلا قواعدها عن طر�ق االجتهاد استفید من

 .معا وقانون هي دين و 
 

�فرضه في  امفهو �حدد سلوك الفرد و�حكم واجباته في حیاته. وال �كتفي بتحديد السلوك و�ن أنه قاعدة سلوك: -٢
استنتاًجا. وسواء جاء الفرض في صورة  ًیا أي: �ستنتجنالغالب على المكلف سواء جاء الفرض صر�ًحا أو ضم

 �فید فرض التكالیف.ا�جابًیا  ابً واجب سلبي هو منع العدوان أو جاء واج
 

 امالقاعدة �شخص معین �اسمه أو �فعل محدد بذاته و�ن حكم �قصد �العمومیة عدم تعلق أنه قاعدة عامة مجردة: -٣
إن �ان فعال ينصرف حكمها الى �ل من اتصف �صفة خاصة إن �ان شخصا أو تحققت فیه شروط خاصة 

�األمور التفصیلیة و�المسائل الجزئیة  دم اكتراث القاعدةتعینت في القاعدة وتعلق بها حكمها. أما التجر�د فیعني ع
 ئیس من االعتبارات.وحصر اهتمامها �الجوهر من األمور و�الر 

 

 دي البشر جمیًعاهتوصف الشر�عة اإلسالمیة �العموم و�الخلود فهي شر�عة تنزلت ل التطبیق: فيأنه ثابت  -٤
ُقْل َ�ا َأيَُّها النَّاُس  لك قوله تعالى في اآليتین الكر�متین:﴿اعتبارات العنصر والزمان والمكان يؤ�د ذ ىمتسامیة عل

ِ ِإَلْیُكْم َجِمیًعا﴾ وهي شر�عة خالدة عبٌر الزمن ال  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َ�افًَّة ِللنَّاِس َ�ِشیًرا َوَنِذيًرا﴾ ﴿و  ِإنِّي َرُسوُل اَّ
عنده وما ينسخها ينبغى أن �كون أقوى منها وذلك أمر  شر�عة هللا تنزلت من يلحقها نسخ وال تغییر ألنها

 على خاتم أنبیائه.  مستحیل. ألنها خاتمة شرائعه تنزلت
 

صورتین  دو فيب�قترن الحكم الشرعي �جزاء أبًدا غیر أن جزائه �اعتبار الشر�عة ديًنا وقانوًنا ي أنه قاعدة ملزمة: -٥
 كون أثًرا يترتب على مخالفة� مخالفتها قالجزاء الشرعي �ماا يزجر الناس عن �ثواً�ا �غري الناس �طاعتها وعقا

 .مهاحكاالمتثال ل وز أن �كون أثًرا يترتب علىج� حكم القاعدة �الجزاء القانوني
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 مصادر الحكم الشرعي
 المصادر األصلیة (األدلة النقلیة):

 القرآن الكر�م  -١
 السنة النبو�ة -٢

دلة األحكام الشرعیة التي تستند إلى القرآن الكر�م والسنة الشر�فة وتستمد حجیتها تعني أ المصادر التبعیة(األدلة العقلیة):
 .وهي مصادر اختلف أئمة المذاهب اإلسالمیة في إقرارهما وتباينوا في مدى األخذ بها ارهما بهاوصفتها الشرعیة من إقر 

 اإلجماع -٣
 القیاس -٤
 االستحسان -٥
 االستصالح -٦
 العرف -٧
 قول الصحابي  -٨
 االستصحاب -١١                     شرع من قبلنا -٩
 دلیل العقل -١٢                     د الذرائعـــــــــــــــس -١٠

 

 :القرآن الكر�مأوال: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلسان عر�ي ونقل إلینا نقال متوتًرا والذي تضمنه دفتا المصحف الشر�ف البادئ �سورة الفاتحة  ملسو هيلع هللا ىلصهو �تاب هللا تعالى الذي تنزل �طر�ق الوحي لفًظا ومعنى على رسوله محمد  �فه:تعر 
اشتمل على ستة آالف وأر�ع آ�ة تناثرت بین مائة وأر�ع عشرة سورة  وقدر�م وتم تدو�نه في حیاة الرسول الك منجًما استغرق ثالثة وعشر�ن عاماوالمنتهي �سورة الناس وجاء تنز�له 

 توزعت على ثالثین جزًءا.

غالب �اآل�ات التي سنة بدأ نزوله لیلة القدر �اآل�ات الكر�مة: ﴿اْقَرْأ ِ�اْسِم َر�َِّك الَِّذي َخَلَق﴾ وانتهى على الرأي ال ٢٣نزل الكتاب الكر�م عن طر�ق الوحي منجما في نحو نزوله وجمعه:
ْسَالَم ِديًنا﴾١٠نزلت يوم عرفة عام الحج االكبر و�ان �اعث تنز�له منًجا أي: متالحقا دون أن �جيء تنز�له دفعه  هـ ﴿اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْإلِ

آ�ات مكیة نزلت قبل الهجرة وتمثل تسعة عشر جزًءا من الكتاب وتتوزع اآل�ات الكر�مة على  �التلقي ملسو هيلع هللا ىلصألحكام وااللتزام بها وتثبیت فؤاد الرسول واحدة مراعاة قابلیة الناس لتلقي  ا
استئصال عقیدة الشرك وتثیبیت عقیدة الهجرة وتضمها ثالث وعشرون سورة تمثل أحد عشر جزًءا وتتمیز اآل�ات المكیة بتر�یز اهتمامها على  دالكر�م وعلى أ�ات مدنیة نزلت �ع

و�شمولها على األحكام التفصیلیة  راتهاعبا التوحید و�لین أحكامه وقصر جملها و�اكتفائها في الغالب بذ�ر المبادئ واألصول العامة أما اآل�ات المدنیة فتتمیز �صرامة جزائها وطول
فكانت اآل�ات إذا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تم تدو�ن جمیع اآل�ات القرآنیة في عهد الرسول  أن رسخت عقیدة التوحید في قلوب المسلمین للفرائض والحدود و�انصرافها إلى تنظیم الحیاة الدنیو�ة �عد

و�ان  �تا�ه �كتابتها �عد أن يدله على محلها في سورتها و�ان عدد �تاب الوحي ير�و على األر�عین صحابیا دتفهمها وحفظها ثم أمر أح ملسو هيلع هللا ىلصطر�ق الوحي على الرسول  نزلت عن 
 أنومع  ملسو هيلع هللا ىلصها وأودع األخرى لدى النبي �عضهم �حفظون القرآن الكر�م جمیعه  وأغلبهم �حفظ الكثیر منه و�ذا �تب �اتب الوحي ما تنزل دون ذلك فى نسختین احتفظ لنفسه بواحدة من

ر بناء على مشورة من عمر رضي هللا تعالى عنهما خالل حروب الردة خشیة تدو�ن جمیع أ�ات القرآن تم في زمن الرسول إال أن جمعها فى مصحف واحد لم يتم إال في زمن أبي �ك
مصحف واحد ز�د بن ثابت �أمر من أبي �كر رضي هللا عنهما  ياستشهاد �ثیر من الصحا�ة وضیاع  ما �حتفظون �ه من مدونات لكثیر من اآل�ات وقد تولى جمع آ�اته وسوره ف

ضور المأل من المهاجر�ن واألنصار وقد انتقل المصحف الجامع من أبي �كر إلى عمر إلى أم المؤمنین حفصة بنت عمر ثم خطا عثمان مستعینا �صدور الحفاظ الكتاب المدونة �ح
الشر�ف من حفصة لوحظ اختالف قراء األمصار في قراءة �عض حروف القرآن الكر�م تبعا الختالف لهجاتهم فأخذ المصحف  أنبن عفان رضي هللا عنه خطوة أخرى أقدم علیها �عد 

منها سمي �المصحف اإلمام وأمر ام المؤمنین واستنسخ منه ست نسخ �عث �خمس منها إلى األمصار وهي الكوفة والبصرة والشام والیمن لتوضع في جوامعها وأ�قى لنفسه مصحفا 
أخرى للقضاء على �ل خالف في قراءة المصحف الشر�ف فقام نصر ابن �حرق ما سوى ذلك مما دون رغبة منه في القضاء على االختالف في تالوة الكتاب ثم توالت خطوات 

بوضع الحر�ات في أواخر الكلمات وقام الخلیل بن أحمد  لثقفيعاصم �أمر من ز�اد بن أبیه بوضع النقاط على حروف �لماته وقام أبو األسود الدؤلي بتكلیف من الحجاج بن يوسف ا
 روف الفرقان.الفراهیدي �عدئذ بوضع الحر�ات على �ل ح
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 محتوى القرآن الكر�م:
التي �جب على المسلم اعتناقها لتكون حًدا بین الكفر واإل�مان وهي اإل�مان �ال تعالى وعدم اإلشراك  العقیدة

واإل�مان �مالئكته و�تبه ورسله والیوم اآلخر وتسمى أحكامه في هذا الشأن   ملسو هيلع هللا ىلص�ه واإل�مان برسالة نبیه محمد
  

التي �جب التحلي بها إلصالح شئون الفرد والمجتمع وتسمى أحكامه في هذا الصدد األحكام  األخالق الفاضلة
ة ا  ال

 للتعرف على أسرار الكون و�دراك عظمة الباري عز وجل التدبر في ملكوت السموات واألرض

 والمفسدين  ینإرشاًدا إلى ما �عامل هللا �ه خلقه من الصالح التعر�ف �قصص األولین

 و�عني األحكام الشرعیة العملیة التى تنظم عالقة الناس ببعضهم و�ر�هم في الحیاة الدنیا فقه القران

  األحكام الدولیة
فقد عرض القرآن 
لبعض هذه األحكام 
�الذ�ر والبیان المجمل 
كعالقة دولة المسلمین 
�غیرها في السلم 
والحرب و�عالقة 
المسلمین �غیرهم في 

 لة اإلسالمیةالدو 

 األحكام الدستور�ة
المنظمة للعالقة بین 
الحاكم والرعیة 
والمحددة لحقوق 
الفرد والجماعة قبل 
دولة المسلمین وقد 
عرض القرآن الكر�م 
لهذه العالقة �مبادئ 
عامة �مبدًأ الشورى 
وطاعة ولي األمر 
والتضامن في 
المسؤولیة  تار�ا 
تفصیلها وتفر�ع 
األحكام علیها إلى 

 ملسو هيلع هللا ىلصان الرسول بی

األحكام 
 المالیةواالقتصاد�ة

المنظمة لموارد الدولة 
كالغنائم والفيء أو 
الراسمة للعالقات بین 
الدولة و�ین أفرادها 
أو بین األغنیاء 

ائها والفقراء من أبن
تقلیًصا للفوارق 

ودعما  االقتصاد�ة
للوئام االجتماعي 
كمصارف الز�اة 
وحق السائل 
والمحروم وقد تناولها 

قرآن �مبادئ عامة ال
 و�یان إجمالي.

  أحكام المرافعات
فقد عرض القرآن 
الكر�م �الذ�ر للشهادة 
والیمین و�لى الدعوى 
والقضاء ووجوب القیام 
�القسط والعدل ولكنه 
تناوها ببیان إجمالي 
تارً�ا تفصیلها �طرق 
الشهادة و�یفیة رفع 

القضاء  الدعوى و�یفیة
 للسنة الشر�فة

األفعال  وتعني العقو�ات
التي تصدر من اإلنسان 
فتلحق أذى مادً�ا أو 
أدبًیا �غیره �القتل 
والسرقة والزنا والقذف 
وشرب الخمر وقطع 
الطر�ق ومحار�ة هللا في 
أرضه وقد عرض لها 
القرآن �ما �قرب من 
ثالثین آ�ة محددا 
عقو�ات �عضها �السرقة 
والزنا والقذف وقطع 
الطر�ق وهي ما تعرف 

عقو�ات  �الحدود تار�ا
�عضها لتقدير ولي 
االمر  وهي ما تعرف 
�التعز�رات مشیًرا إلى 
حكم إجمالي لبعضها 
اآلخر �القتل والجرائم 
الواردة على ما دون 

 النفس.

 ةلمعامالت المالیا
وتعني: التصرفات 
القولیة التي تصدر من 
اإلنسان فتنظم عالقته 
�غیره من حیث المال 
تشمل في مصطلح 

لعقود الفقه الوضعي ا
والتصرفات القانونیة 
الصادرة من جانب 
واحد �الهبة والوصیة 
ومن هذه التصرفات 
التي تناولها القرآن 
�الذ�ر والحكم 
اإلجمالي دون النزول 
إلى تفاصیلها أو 
تفر�عاتها البیع واإلجارة 
والرهن والمداينة 
والمقا�ضة والشر�ة 
والتجارة وقد تناولها 
فیما �قرب من سبعین 

 آ�ة.

 األحوال(لمناكحاتا
�عقد  )الشخصیة

النكاح وعالقة 
لزوج بزوجته ا

والمحرمات من 
والطالق  النساء
واإل�الء  والعدة

والمیراث  والظهار
وقد  والوصا�ا

عرض القرآن 
الكر�م لمعظمها 
بتفصیل دقیق و�ن 
ترك �عض جوانبها 

 ملسو هيلع هللا ىلصلبیان الرسول

التي  العبادات
تنظم عالقة 

ر�ه اإلنسان ب
 هامةوتعكس أثاًرا 

 في الحیاة
االجتماعیة 

والصوم  كالصالة
والز�اة والحج 
الجهاد والصدقة قد 
ورد فیها ما ير�و 
من مائة وأر�عین 
آ�ة تناولت أحكام 
العبادات �صورة 

 إجمالیة
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 السنة النبو�ة الشر�فةثانیا: 
 
 

 خصائص القرآن الكر�م 
وعلیه فإن ما ألهم �ه هللا رسوله من المعاني وعبر عنها الرسول �ألفاظ من عنده ال أنه وحى من هللا تعالى لفًظا ومعنى فما �ان الرسول إال تالیا له ومبلعا ما أنزل علیه منه  .١

 �عد قرآنا وانما �سمى حديثا قدسیا رواه النبي عن ر�ه أو حديثا نبو�ا ألهم هللا الرسول معناه.
بر ترجمته إلى لغة اخرى قرآنا مهما بلغت دقتها ألن من األلفاظ العر�یة ما ال يوجد انه �الم هللا المنزل على رسوله �اللفظ العر�ي فالعر�یة جزء من ماهیة القرآن. لذلك ال تعت.٢

 ما �طا�قها معنى في اللغات األجنبیة 
روا�ة الجمع  ر نقله عن طر�قإنه نقل متواترا الشبهة فیه فوصل إلینا سلیما من التبديل �عیًدا عن التحر�ف وجاءت نصوصه قطعیة الثبوت الشك في صحتها و�قصد �التوات.٣

 الذي ال يتصور اتفاقه على الكذب.
 أنه يتمیز �اإلعجاز واإلعجاز �عني إثبات عجز الغیر عن شيء والقرآن معجزة ألنه أعجز الناس عن اإلتیان �مثله .٤
 أنه جاء بنظام شامل للدين والدنیا جامع لقواعده الكلیة في الشر�عة اإلسالمیة..٥

 على األحكام:حجیة القرآن الكر�م وداللته 
�سبب نقلها عن الرسول  فنصوصه قطعیة  الثبوتال خالف بین المسلمین في أن القرن حجة على الناس أجمعین ألنه �الم هللا تعالى منزًال على رسوله موجها الى عباده 

 �التواتر الذي ال تشو�ه شوائب الكذب والسهو والتحر�ف.
على ما اشتملت علیه من أحكام شرعیة تبّعا  نوعین من حیث داللتهاأي ورودها ونقلها عن الرسول إال أنها تبدو على  غیر أن نصوصه و�ن �انت قطعیة من حیث ثبوتها

  حكام والنصوص الظنیة الداللةاأل ىالنصوص القطعیة الداللة علالنفراد اللفظ �معنى واحد أو لتعدد معانیه وعموم لفظه هما 
ُتوا ِ�َأْرَ�َعِة ل نص ال يدل إال على معنى واحد يتعین فهمه وال مجال لتأو�له �قوله تعالى: ﴿ َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َ�أْ أما النصوص القطعیة الداللة فتعني � •

اب  محدد في المال  حیث ال ينصرف المعنى  ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة ﴾ و�كل نص آخر يدل على فرض مقدر في اإلرث أو أحد معین في العقو�ة أو نص
 الى غیر ما تولى النص تحديیده 

متعینا و�حتمل اللفظ  أما الننصوص الظنیة الداللة فتعني �ل نص �فید لفظه أكثر من معنى واحد أو �جي لفظه عاًما أو مطلًقا �حیث ال �كون المعنى المراد منه •
ة ألن عمومه أو تقیید إطالقه فاآل�ة الكر�مة:﴿ َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَر�َّْصَن ِ�َأْنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُروٍء﴾ جاءت نصا ظني الداللالداللة على أي من معانیه أو �حتمل تخصیص 

في عدة المطلقة فذهب �عضهم إلى القول إنها ثالث حیضات وذهب البعض  لفظ القرء يدل على معنیین الحیض والطهر من الحیض ولذلك اختلف المجتهدون 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�ِر﴾ جاءت نصا  ظني الداللة �ذلك ألن لفظ المیتة لفظ عام �حتمل الداللة اآلخر إلى القول إنها ثالثة أطهار واآل�ة الكر�مة:﴿ ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّ

 ما �حتمل تخصیص التحر�م �ما عدا میتة البحر من األسماك على �ل میتة �

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَ�ُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحو وقد �جيء النص قطعي الداللة �اعتبار وظنیا �اعتبار آخر فاآل�ة الكر�مة:﴿ َ�ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى ال • ا صَّ
ء على وجوب مسح الرأس أخًدا �الحكم ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن﴾ على قطعیة مسح الرأس في الوضوء وظنیة القدر الواجب مسحه منه ولذلك اتفق الفقها

 القطعي وتباينوا في تحديد ما ينبغي مسحه من الرأس ألن حكمه جاء ظنًیا
 داللتها إلى نتیجتین خطیرتین؟  وقد أدى اختالف النصوص من حیث

یه معنى معینا تحتمله اآل�ة خارجا عن أوالهما: أن الحكم القطعى �كون واجب االتباع عینا على الكافة و�عد منكره �افًرا خالفا للنص الظني الداللة الذي ال �عتبر من أنكر ف
 نظره وللمقلد اتباع رأي من يروم من المجتهدين الملة ما دام اللفظ �حتمل معنى آخر فلكل مجتهد أن �أخذ �ما يرجح في

ت االحتماالت العقلیة في �ل مسألة ثانیهما: أن النصوص الظنیة الداللة �انت من الدوافع الرئیسیة إلعمال الرأي في استنباط الحكام وسببا الختالف أراء المجتهدين فتكاثر 
 روف في وضع الحلول مواجها بها ما جد في الحیاة من تطور وتعقدوتعددت المذاهب الفقهیة ومارس الفقه اإلسالمي دوره المع

 تعر�ف السنة:
 ِلیَن﴾لغة: تعني الطر�قة المعتادة أو العادة المستمرة وقد وردت في القرآن الكر�م بهذا المعنى فقال تعالى:﴿ َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اْألَوَّ 

 فعل أو تقر�ر فهي تعني ما صدر عن الرسول من قول أو :أما اصطالًحا
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 أنواع السنة
 أنواع السنة �اعتبار ذاتها

أنواع السنة �اعتبار سندها ومراتب االحتجاج بها 
�قصد �سند السنة: سلسلة الرواة  وداللتها علي األحكام

الذين نقلوها عن الرسول إلینا وتتأثر قطعیة ثبوت 
 ثبوتها من حیث ورودها ونقلها �سندها السنة أي

عن  صدر تعنى ماو  ةالسنة القولی
 رسول و من �الم وتسمى الحديثلا

و�راد بها أفعال  السنة الفعلیة:
المعتبرة تشر�ًعا يتبعه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

المسلمون ألنها صدرت منه 
أحكام هللا �كیفیة  مبلًغا �اعتباره

أدائه الصالة ومناسك الحج و�قامته 
الحد على الجناة وقضائه �شاهد 

ع منه واحد و�مین المدعي وما وق
 في المعامالت المالیة

عن ر�ه  ملسو هيلع هللا ىلصفیعني ما رواه الرسول  الحديث القدسي
فهو وحى من هللا تعالى ولكنه لم ينزل وحّیا بلفظه 

وتر�ز األحاديث  معناه ملسو هيلع هللا ىلصو�نما ألهم هللا الرسول
القدسیة اهتمامها على القیم اإلنسانیة الرفیعة �الدعوة 

لم والقطیعة إلى العدل والرحمة والوئام واستنكار الظ
عن ر�ه قوله: (( �ا  ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة ما رواه الرسول

عبادي إني حرمت الظلم على نفسى فال تظالموا �ا 
 عبادي �لكم ضال إال هديته فاستهدوني أهد�م))

وتعني الحديث الذي لم يتصل فیه السند  السنة غیر المتصلة:
علیه اسم  إلى رسول هللا أو ما حذف منه سنده وقد أطلق

تسمیته الغالبة هي الحديث المرسل    يث المنقطع ولكن الحد
ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تحديد ومعنى الحديث المرسل 
فذهب �عضهم إلى القول أنه الحديث الذي رواه شخص لم يلق 
رسول هللا ولكنه �ان عدًال فقال: قال رسول هللا وذهب أكثرهم 

لصحابي وقد اختلف إلى القول أنه الحديث الذي سقط منه اسم ا
 أئمة المسلمین في االحتجاج �الحديث المرسل

اتصل وهي ما السنة المتصلة:
 ملسو هيلع هللا ىلصإسنادها إلى رسول هللا 

السنة  األحناف�قسم  مالحظة:
المتصلة الى ثالثة أقسام هي: السنة 
المتواترة والسنة المشهورة والسنة 

 جمهوراالحاد�ة أو سنة اآلحاد و�قسمها 
ن هما: السنة المتواترة الفقهاء إلى قسمی

والسنة غیر المتواترة وتضم األخیرة �ال 
 من السنة المشهورة وسنة اآلحاد.

من ملسو هيلع هللا ىلص  لفیعني ما صدر عن الرسو  الحديث النبوي 
: ملسو هيلع هللا ىلصكالم في أغراض متنوعة ومناسبات متفاوتة �قوله

 ه))من سلم المسلمون من لسانه و�د لمسلما(( 

ي رواها عن الرسول جمع من الصحا�ة ال يتصور العقل اتفاقهم وتعني السنة الت السنة المتواترة:
على الكذب لتعددهم وأمانتهم واطمئنان النفوس إلیهم ونقلها منهم جمع بهذه الصفة في العصور 
الثالثة األولى دون غیرها. وهي عصر الصحا�ة وعصر التا�عین وعصر تا�عي التا�عین و�تحقق 

العقل �عدم تصور تواطؤ الرواة على الكذب فقد �كثر العدد وال  الجمع �عدد ال �قل عن ثالثة �حكم
�فید الخبر العلم والیقین لتطرق الشك إلى النفوس في صحته و�شترط استناد الرواة الى الحس 

 ))من �ذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار((حديث:  هاثالم كالمشاهدة والسماع وتوافر العدالة.

عن إنكار قول أو فعل صدر من غیره في حضرته أو  ملسو هيلع هللا ىلصقصد بها سكوت الرسولو� السنة التقر�ر�ة:
من خلفه ثم بلغ �ه سواء �ان سكوتا مع القدرة على اإلنكار فحسب أو سكوتا مقروًنا �إظهار عالمات 
الرضا واالستبشار ومن أمثلة السنة التقر�ر�ة عدم إنكار لعب الغلمان �الحراب في المسجد وسكوته 

عن  ملسو هيلع هللا ىلصأصحا�ه الضب على مائدته مع امتناعه عن أكله و�عتبر سكوت الرسول  عن أكل �عض
 اإلنكار تقر�ًرا منه ودلیال على الجواز واألخذ �ه

وهو نوع من أنواع السنة أقرها األحناف وحدهم وتسمى أ�ّضا السنة المستفیضة  السنة المشهورة:
لغ حد التواتر �واحد أو اثنین ثم انتشر وتعني السنة التي رواها عن الرسول عدد من الصحا�ة لم يب

الخبر في عصر الصحا�ة والتا�عین وتا�عیهم فبلغ عدد رواته جمعا من جموع التواتر ولذلك فإنها 
فیها في عصر التا�عین وتا�عیهم دون  تختلف عن السنة المتواترة في أن روا�ة الجمع المتواترة توافرت

مثلة علیها الحديث الشر�ف: (( إن هللا أعطى لكل ذي حق أن تتحقتق في نقلها عن الرسول ومن األ
 حقه فال وصیة لوارث))

وهي السنة التي رواها عن الرسول آحاد لم يبلغ عددهم حد التواتر  السنة اآلحاد�ة أوسنة اآلحاد:
ة ونقلها عنهم في عصر التا�عین وتا�عي التا�عین عدد دون عدد التواتر �ذلك وقد رأى األحناف أن السن

اآلحاد�ة إذا وصلت قبل التدو�ن حد الشهرة اعتبرت سنة مشهورة ورأى غیرهم أنه ال عبرة بز�ادة عدد 
رواتها �عد عهد الصحا�ة وأنها تظل سنة آحاد�ة و�ن �ان ز�ادة عدد الرواة يز�د في قوة سندها في رأي 

ت في �تب السنة وخبر مع�عض العلماء وسنة اآلحاد �ثیرة وتضم الجزء األكبر من األحاديث التي ج
روري جمهور الفقهاء فهو ال �فید العلم الض �فید العلم الظني الراجح �صحة نسبته إلى الرسول عندالواحد 

وال علم الطمأنینة �السنة المشهورة عند األحناف ولذلك ال يثبت األحكام �سنة  أو الیقین �السنة المتواترة
Lec. Nadia K. Jaber الغالب على لیة فإن العمل بها واجبكام العماآلحاد في األمور االعتقاد�ة أما في األح
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 ادر التبعیة:المص
 ثالثا: االجماع:

 
 
 
 
 

 حجیة السنة: 
نى عبر عنه الرسول �ألفاظه وأفعاله �اعتباره تعتبر السنة الشر�فة حجة في التشر�ع الى جانب الكتاب الكر�م تستنبط األحكام الشرعیة منها وتستند الیها لها وحي من هللا تعال �المع

 صدر لألحكام الشرعیة ودلیل من أدلة األحكام ينبغي العمل �مقتضاها متى ثبتت صحتها وقد دل على حجیة السنة �ل من الكتاب والسنة ذاتهانبیا ومبلغا عن هللا عز وجل فهي م
 واإلجماع

ِ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي فقد وردت في الكتاب آ�ات �ثیرة تدل على حجیة السنة منها آ�ات أوجبت طاعة الرسول سواء قرنت اإل�مان �ال �اإل�مان برسوله �قول ه تعالى:﴿ َفَمِمُنوا ِ�الَّ
ُ ِ�َما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر﴾ أو اقترن النهي فیها عن معصیة هللا �النهي عن معصیة رسوله �قوله سبحانه: ﴿ َومَ  �طاعة  ْن َ�ْعِص اََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبیًنا﴾ أو أمرتَأْنَزْلَنا َلاَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَّ  ُقوا اََّ ِإنَّ اََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ أو اوجبت رد المتنازع فیه إلى هللا إلى ورسوله الرسول على انفراد وعدم مخالفة أمره �قوله تعالى:﴿ َوَما َآَتاُكُم الرَّ
ِ َواْلَیْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخْیرٌ كقوله سبحانه:﴿ َفِإْن َتَناَزعْ  ِ َوالرَُّسوِل ِإْن ُ�ْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِ�الَّ وُه ِإَلى اَّ َوَأْحَسُن َتْأِو�ًال ﴾ أو أكدت أنه ال خیار للمسلم فیما قضى �ه هللا أو قضى  ُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ

 وَلُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبیًنا ﴾ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َ�ُكوَن َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َ�ْعِص اََّ َوَرسُ �ه رسوله �قوله تعالى: ﴿ َوَما َ�اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال مُ 
رسول أنه أقر معاذ بن جبل على اعتبار السنة مصدًرا للتشر�ع يلي الكتاب �ما وردت أحاديث �ثیرة تدل على أن السنة مصدر لألحكام وأنها واجبة االتباع منها: ما روي عن ال 

 منزلة.
                               

 :تدو�ن السنة        
لك خشیة التباسها لم يبدأ تدو�ن السنة الشر�فة إال في منتصف القرن الثاني للهجرة  فقد فكر أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رض بتدو�نها ولكنه أعرض عن ذ

مباشرة في صحیفة سمیت  ملسو هيلع هللا ىلص عنهما الذي دون ما سمعه من رسول هللا �القرآن ولم �قدم على تدو�نها من الصحا�ة غیر عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا
  .�الصادقة وقد جاء تدو�ن السنة الشر�فة في منتصف القرن الثاني للهجرة مختلًطا �فتاوى الصحا�ة وأقوال التا�عین

(جمع مسند) وتعني  انیدنها�ة القرن الثاني للهجرة على طر�قة المس وأشهر المدونات على هذا النحو (الموطأ) لإلمام مالك ثم شرع في تدو�نها مستقلة عن غیرها في
�ن الحديث مرتًبا جمیع األحاديث التي رواها الصحا�ة �ال على حدة �صرف النظر عن موضوعاتها ثم اتبع في تدو�نها نهج آخر في القرن الثالث للهجرة هو تدو 

 على أبواب الفقه �عد التثبت من صحته والوثوق برواته.
إسماعیل مدونات الحديث عند اهل السنة ستة يلحق بها مسند االمام أحمد بن حنبل وهذه المدونات الستة هي: صحیح البخاري ألبي عبد هللا محمد بن  وأشهر

 ه وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه.٣٦١ه وصحح ُمسلم لمسلم بن الحجاج النیسابوري المتوفى سنة  ٢٥٦المتوق سنة 
ه و�تاب من ال �حضره الفقیه ألبي  ٣٢٨�تب الحديث عند الشیعة هي: �تاب الكافي في علم الدين ألبي جعفر محمد بن �عقوب الكلیني المتوفى سنة  شهروأ

 ه. ٤٦٠نة ه و�تاب التهذيب و�تاب االستبصار للحسن بن علي الطوسي المتوفى س ٣٨١جعفر محمد بن علي المعروف �الصدوق ابن �ابو�ه المتوفى سنة 

 تعر�فه:
من لم �جمع العزم والتصمیم. وقد ورد اللفظ بهذا المعنى في قوله تعالى:﴿ َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم﴾ وفي الحديث النبوي الشر�ف(( : أولهما:�فید لفظ اإلجماع لغة معنیین لغة:

 اثنین أو اكثر على أمر �أن �قال: أجمعوا على الرحیل أو أجمعوا على أمر. االتفاق و�عني اتفاق وثانیها:الصیام قبل الفجر فال صیام له)) 
 على حكم شرعي اجتهادي. ملسو هيلع هللا ىلصفهو اتفاق جمیع المجتهدين من المسلمین في عصر من العصور �عد وفاة الرسولاصطالًحا أما 
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 يتحقق اإلجماع بتوافر أر�عة أر�ان هي: أر�انه:
لمجتهد هو من أوتي العلم الغز�ر �أحكام الشر�عة والقدرة على التعلیل واالستنباط فینبغي أن �قع االتفاق وا اتفاق بین المجتهدين من المسلمین -١

 ملسو هيلع هللا ىلصبین المجتهدين من أمة محمد  بین المجتهدين وعلیه فال عبرة �موافقة أو مخالفة غیر المجتهد وال عبرة �اتفاق العامة. و�جب أن �كون االتفاق
األد�ان األخرى وأقل عدد للمجتهدين ثالثة لیصبح إطالق لفظ الجماعة علیهم فإذا لم يوجد في عصر ما غیرهم انعقد  ولذلك فال قیمة التفاق أهل

 اإلجماع �اتفاقهم في رأي الجمهور.
أو بیان  �اإلجماع على استنباط حكم الواقعة واإلجماع على تأو�ل نص أو تفسیره أو تعلیل حكم األصل ورود االتفاق على حكم شرعي اجتهادي -٢

 يالوصف المنوط �ه  يترتب على ذلك أن �ل ما ال مجال لالجتهاد فیه ال �كون لإلجماع �المقدرات الشرعیة ألن مستندها هو الدلیل السمع
إلى إجماع على و�األحكام الشرعیة الثابتة �أدلة قطعیة. و�األحكام العقلیة واللغو�ة ومع ذلك فقد رأى فر�ق من العلماء ورود اإلجماع علیها ينتهي 

 حكم شرعي.

فال ينعقد اإلجماع إذا خالف �عض المجتهدين أو أحدهم ذلك الن األجماع لن �كون عندئذ حجة شرعیة  تحقق االتفاق بین جمیع المجتهدين -٣
 افقون علیه.قطعیة ملزمة بل إن االتفاق ال �عد إجماًعا و�نما �عتبر حجة ألنه يدل ظاهًرا على وجود دلیل راجح أو قاطع استند المو 

فیقع اإلجماع �اتفاق المجتهدين في أي عصر وال �شترط لتحقیقه انقراض عصر  ملسو هيلع هللا ىلصاالتفاق في عصر من العصور �عد وفاة الرسول  وقوع -٤
ى المجتمعین ألن ماتم علیه اإلجماع ال �جوز ألي من المجمعین الرجوع عنه �ما ال�شترط اتفاق المجتهدين في جمیع العصور ألن ذلك �فضي ال

اإلجماع ووقوع اإلجماع في أى عصر �فید أن اإلجماع ال �عني إجماع الصحا�ة فحسب وانما إجماع المجتهدين في أي عصر  قاستحاله تحقی
 ألن مصدر التشر�ع  حینها الوحي وال قیمة لرأي خالف ما نزل �ه. ملسو هيلع هللا ىلصلعدم الحاجة إلیه لوجوده  ملسو هيلع هللا ىلصولم �قع االجماع في عهد الرسول

 

 :أنواعه 
 الجماع من حیث �یفیة حصوله على نوعین اإلجماع الصر�ح واإلجماع السكوتي ينقسم ا

و�سمى أ�ًضا اإلجماع الحقیقي: فیعني اتفاق جمع المجتهدين في عصر ما على حكم شرعي اجتهادي �أن يبدي �ل منهم  اإلجماع الصر�حأما  •
قضاء أو عملسواء تم ذلك �عرض المسألة المجتهدين وقد اجتمعوا في  رأ�ه صراحة في حكم الواقعة �قول أو فعل �صدر منه �موافقة أو فتوى أو

صر فیكون مكان واحد وأبدى �ل منهم رأ�ه قولًیا أو تفرقت أماكنهم فأبدى رأ�ه في الواقعة �قول أو فعل واتفقوا جمیًعا على رأي واحد في ذلك الع
 ون قولًیا وقد �كون عملًیا.اإلجماع عندئذ قولیا أو عملًیا وعلیه فإن اإلجماع الصر�ح قد �ك

فیعني إبداء �عض المجتهدين آرائهم صراحة في واقعة معینة �قول أو فعل ور�ون �اقي المجتهدين إلى السكوت دون إنكار  ياإلجماع السكوتأما  •
فإذا صدر حكم من �عض  أو موافقة �عد علمهم بها ومضي وقت أطول مما �ستغرقة البحث و�قتضیه التأمل و�خلو من أسباب الخدوف والتنظیم

كوت المجتهدين وعلم �ه غیرهم ومضت فترة تخلو من أسباب الخوف والتعظیم وتكفي للبحث وتكو�ن الرأي ولكنه ظل من لم يبد رأ�ه راكنا إلى الس
ن الساكت ال سبیل إلى الجزم سكوًتا مجرًدا من داللة الرضا أو اإلنكار تحقق اإلجماع واعتبر إجماًعا سكوتًیا و�سمى هذا �اإلجماع االعتباري أل

د �موافقته و�الحظ أن السكوت ينبغى أن �خلو من أسباب الخوف من إبداء الرأي أو التعظیم من أبداه و�ال اعتبر السكوت اجتهاد�ا ولم ينعق
على عدم اإلنكار �عد  اإلجماع �ما �الحظ أن �عض العلماء قصر اإلجماع السكوتي على العصر السابق الستقرار المذاهب آلن العادة جرت

 استقرارها.

Lec. Nadia K. Jaber

Mustansiriyah University / Colloge of Law



 

  
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اللبحث الثاني
 القیاس

 
 
 
 
 
 
 

 را�عا: القیاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستند اإلجماع:
إلى دلیل �عتمد علیه المجتهدون فیما  �قصد �مستند اإلجماع الدلیل الذي اعتمد علیه المجمعون. وقد ذهب أكثر القائلین �اإلجماع و�مكان تحققه إلى أن اإلجماع البد أن �ستند

 دلیل خطأ ألن الرسول الكر�م ما �ان �حكم إال بناء على دلیل هو الوحي وأمته أولى �التقید �الدلیل منه وألن الفتوى �ال دلیلأجمعوا علیه ألن القول في األمور الشرعیة من غیر 
 حرام ال�قدم علیها الشخص العدل و�فقد بها المجتهد أهلیته لإلجماع. 

هدا�ة وتوفیق من هللا عز وجل وساقوا لدعم رأيهم حجتین أوالهما: أن اإلجماع لوقام على ومع ذلك فقد ذهب �عض األصولیین إلى عدم اشتراط المستند و�لى إمكان صدوره عن 
بیع التعاطي دون دلیل غیر أن األكثر�ة مستند لكان المستند هو الحجة والنتفت جدوى اإلجماع وثانیهما: أن اإلجماع وقع أحیاًنا دون مستند فقد وقع على صحة بیع المراضاة أي: 

علیه حرمة المخالفة التي  الحجتین  ففندت الحجة األولى �القول �جدوى اإلجماع مع وجود المستند آلن الحكم �عد اإلجماع �صبح قطعًیا وقد �ان ظنًیا قبله. وتترتبعارضت هاتین 
مراضاة لم �قم �ال دلیل و�نما لم ينقل الدلیل اكتفاء بذ�ر كانت جائزة قبله. �ما يترتب على تحققه سقوط البحث في الدلیل وأنكرت الحجة الثانیة. فقیل إن اإلجماع على صحة ال

 اإلجماع ألنه األقوى هذا فضال عن أن هذه الحجة ال أساس لها فصحة بیع المرضاة لم تقع �اإلجماع ألن المذهب الشافعي رأى �طالنه 
ع الدلیل. فمنهم من اشترط الدلیل القطعي من �تاب وسنة ومتواترة ألن اإلجماع حجة قطعیة وال و�ذا �ان جمهور الفقهاء يرى استناد اإلجماع إلى دلیل إال أن الفقهاء اختلفوا في نو 

اختلف أئمة االجتهاد في األخذ بها. وذهب �جوز أن �ستند إلى أدلة ظنیة �سنة اآلحاد والقیاس والمصالح المرسلة �ما يؤدي إلى صیرورة الفرع أقوى من األصل وألن هذه األدلة مما 
د عهد الصحا�ة وقد قام اإلجماع الفقهاء إلى جواز استناد اإلجماع إلى دلیل ظني ولوقوع ذلك فعًال في عهد الصحا�ة. وآلن الخالف في حجیة القیاس وجواز مخالفته وقع �ع جمهور

فعًال على نحو ال �جوز إنكاره غیر انهم رأو أن اإلجماع المستند إلى أ�امهم فأصبح القیاس الذي بني علیه اإلجماع علیه مما ال �جوز مخالفته وألن استناده إلى المصلحة ثم �ذلك 
تي وجدت والواقع أن اختالف الفقهاء المصلحة ال �كون أبدً�ا و�نما تقوم حجته مادام محققا للمصلحة  فإن تغايرت �مرور الزمن  جاز مخالفة ووضع  حكم آخر يناسب المصلحة ال

فإن المستند الذي �ستند إلیه اإلجماع قد �كون دلیًال قطعیا وقد �كون دلیال ظنًیا ع دلیال ظنیا نتج عن اختالفهم في حجیة األدلة الظنیة وعلیه في شان جواز أن �كون مستند اإلجما
َهاُتُكْم َوَ�َناُتُكْم﴾ وقد �كون في رأي جمهور الفقهاء فقد �كون مستنده الكتاب الكر�م �اإلجماع على حرمه نكاح الجدات و�نات األوالد استناًدا إلى اآل�ة الكر�مة : ﴿ُحرَِّمْت َعَلْیُكْم ُأمَّ

ول الكر�م وقد �كون مستنده القیاس مستنده السنة الشر�فة �إجماع الصحا�ة إعطاء الجدة السدس و�جماعهم أن في الیدين الد�ة وفي إحداهما نصف الد�ة استناًدا إلى فعل الرس
مستنده االستصالح أو المصالح المرسلة �اإلجماع على جمع القرآن في عهد أبي �كر رض واإلجماع على عدم تقسیم أراضي العراق  كاإلجماع على قیاس حد القذف وقد �كون 

ل شهادة جماع على عدم قبو والشام على المسلمین الفاتحین أ�ام عمر بن الخطاب رض واإلجماع على إحداث النداء الثالث لصالة الجمعة في عهد عثمان بن عفان رض واإل
على األجل الذي �حدد للرجل إذا ادعت  القر�ب على قر�به وشهادة أى من الزوج والزوجة على اآلخر أ�ام األئمة المجتهدين �عد أن �ان ذلك جائزا في عهد الصحا�ة و�جماع األئمة

 .اب والسنة وقد �كون االستنباط من الكتاب والسنة �االجتهاد والرأيالزوجة عنته قبل قیام القاضي بتطلیق الزوجة وعلى العموم فإن مستند اإلجماع قد �كون من الكت

 تعر�فه:
عني عدًدا من المعاني فقد يراد �ه تقدير شىء �شيء فیقال: قست الثوب �المتر وقد �قصد �ه المقارنة بین شیئین, فیقال: قاست بینهما وهذا �لغة �فید لفظ القیاس 

 ذا الشيء بذلك الشيء أي ال �سوي بینهما.التسو�ة بین شیئین فیقال: ال �قاس ه
 قإن القیاس �عني: إلحاق واقعة لم يرد نص �حكمها �حكم واقعة ورد بها نص لتماثل العلة بین الواقعتین.إصطالحا إما 

 وعبر الفقهاء عن القیاس �ألفاظ أخرى ترادفه في المعنى �التسو�ة والتعد�ة واإللحاق. 
 

 القیاس:  أمثلة ومن
 ب النبیذ قیاسا على تحر�م شرب الخمر لتماثل العلة في الحالتین وهي اإلسكارتحر�م شر  •
 وحرمان الموصى له من استحقاق الموصى �ه إذا قتل الموصي قیاًسا على منع مع القاتل من االرث  •
 تماثل العلة وهي اشغال الناس عن الصالةومنع اإلجارة والرهن وسائر المعامالت وقت النداء على الصالة يوم الجمعة قیاسا على منع البیع وقتها ل •
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 -أر�انه:
 :�قوم القیاس على أر�عة أر�ان هي

 �عني المحل الذي ثبت فیه الحكم بنص أو إجماع و�سمى المقیس علیه أو المحمول علیه أو المشبه �ه. األصل: أوال:
 في حكمه و�سمى المقیس أو المشبه أو المحمول.وهو المحل الذي لم يرد فیه نص أو إجماع و�راد تسو�ته �األصل  ثانیا: الفرع:

ع �طر�ق القیاس فال وهو الحكم الشرعي الثابت �النص أو اإلجماع  في األصل والذي يراد إثباته للفرع �طر�ق القیاس. أما الحكم الذي يثبته المجتهد في الفر  ثالًثا: حكم األصل:
 يتوقف علیه وجود الشىء وحكم الفرع إنها �جيء ثمرة القیاس. �عد ر�نا من أر�ان القیاس ألن الر�ن �عني األمر الذي

 وهي المعنى الذي شرع من أجله الحكم في األصل ووجد في الفرع فسوي �األصل في الحكم �مقتضى وجوده. را�ًعا: العلة:
 

مة الباعثة على تشر �ع الحكم والذي بني علیه الحكم ور�ط �ه �أنها: وصف ظاهر منضبط مشتمل على معنى مناسب لشرعیة الحكم والمعتبر مظنة وجود الحك العلةوتعرف 
ماكن وهو مشتمل على المعنى وجوًدا وعدما �السفر والبیع والقتل واإلسكار فالسفر مثال وصف ظاهر أي: ال خفاء فیه. وهو وصف منضبط أي: ال �ختلف �اختالف الناس واأل

فیف عن المسافر �قصر الصالة واإلفطار في رمضان وعلیه يبنى الحكم و�ه يرتبط فیقتصر التخفیف على المسافر و�زول المناسب للحكم إذ �شتمل على المشقة المناسبة للتخ
 �انتهاء السفر و�كون وجوه مظنة وجود الحكمة من إ�احة اإلفطار وهي دفع المشقة.

 ومناط الحكم.وقد أطلق األصولیون عل العلة أسماء أخرى منها المؤثر والمقتضي والباعث والداعي 
 

ة تحر�م منه في أن المراد �الحكمة من التشر�ع مصلحة طلب المشرع جلبها أو تكمیلها �ه أو مفسدة أراد المشرع درأها أو التخفیف منها �حكمه فعل وتتمیز علة الحكم عن الحكمة
 الخمر اإلسكار والحكمة من تحر�مها حفظ العقل.

 األصولیین أن السبب أعم منها و�ذا أمكن اعتبار �ل علة سبًبا فال �عتبر �ل سبب علة فقد رأى فر�ق من  وتتمیز العلة عن السبب
 

هو حكم األصل أما  على القیاس عند توافر أر�انه تحر�م شرب النبیذ قیاًسا على تحر�م الخمر إذ �عتبر شرب الخمر أصال وشرب النبیذ فرعا وتحر�م شرب الخمر األمثلة ومن
 ي الوصف الجامع المنضبط  ومن أجل هذا الوصف ثبت حكم األصل في الفرع فحرم شرب النبیذ قیاًسا على تحر�م شرب الخمر.العلة فهي االسكار وه

 أهم شروطه:
 شروط القیاس  إذا �ان القیاس ال يتحقق إال إذا توافرت أر�انه فإن القیاس ال يتم إال إذا توافرت شروط هذه األر�ان وتسمى عادة

 صل شرعًیا عملًیا وال لغوً�ا أو خلقًیا أو عقائدً�ا أو عقلًیا.أن �كون حكم األ -١
 أن �كون حكم األصل ثابتا �الكتاب أو السنة أو ثابتا �اإلجماع على الرأي الراجح. -٢
 أن ال �كون حكم األصل فرًعا لحكم آخر. -٣
 أن �كون حكم األصل مبنیا على علة �ستطیع العقل إدراكها. -٤
�ه أما إذا �ان مختصا �ه امتنعت تعديته إلى الفرع وامتنع القیاس ألن الشارع عندما خص األصل �حكم فقد جعله میزة أن �كون حكم األصل غیر مختص  -٥

 له ومن ثم يبطل عمل العلة و�قع القیاس �اطالً 
 أن �كون حكم األصل ثابتا غیر منسوخ ألن الشارع إذا نسخ الحكم أي �طل العمل �ه �طلت علته.  -٦
 حكم أو إجماع يدل على حكم �خالف القیاس أن ال يرد في الفرع -٧
 الحكم أن ال يتقدم الفرع في الثبوت على حكم األصل ألنه لو جاز ذلك لثبت الحكم في الفرع قبل ثبوت علته المستنبطة من أصل تأخر عنه في ثبوت -٨
 أن �كون علة حكم األصل متوافرة في الفرع وأن �ساوي األصل فیها في األقل. -٩

و مانع �حول دون تعدى حكم األصل إلى الفرع فال �صح قیاس الوضوء على التیمم �جامع أن �لیهما مظهر لوجود الفارق بینهما عدم وجود فارق أ -١٠
 بنفسه يز�ل �الماء ما �علق من أوساخ والتیمم غیر مطهر بذاته النه يتم �التراب والتراب في حقیقته غیر منظف لوضوء مطهرفا

التي قام الدلیل الشرعي على عدم اعتبارها فاشتراك الذ�ر واألنثى في البنوة ال تكون وصفا مناسًبا للتسو�ة بینهما في أن ال �كون العلة من األوصاف  -١١
 المیراث.
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 أنواع القیاس
الظن  من حیث العلم أو

بنفي الفارق بین 
 األصل و�ین الفرع 

 

من حیث قوة 
 هافالعلة وضع

 عمیف �جاأفلتى ا�قیاس حكم ضرب الوالدين علصل والفرع الفرق بین اال ما علم فیه نفي اعتباروهو  :جليالقیاس ال
رأة المطلقة �جامع التعرف على ملا قیاس حكم المرأة التي فرق بینها و�ین زوجها لعدم الكفاءة على و األذى بینهما

  تنبطةعلیها وقد تكون مسن منصوصا كو ت براءة الرحم في �ل منها والعلة في هذا النوع من القیاس قد
 

هو ما ظن فیه نفي اعتبار الفارق بین االصل و�ین الفرع �قیاس النبیذ في حرمة القلیل منه الحتمال  القیاس الخفي:
أن تكون للخمر خصوصیة ثبت من أجلها التحر�م وتكون العلة في هذا النوع من القیاس الجلي فهو عندهم ما يتبادر 

 إلى األذهان

اس الذي يترتب علیه إلحاق الفرع المتردد بین أصلین في الحكم �أكثرهما شبًها وهذا و�قصد �ه القی قیاس الشبه:
النوع أضعف أنواع القیاس وال �صار إلیه إذا أمكن اللجوء إلى قیاس االستدالل و�بدو ضعفه في أن التشبیه �عني 

كم خالفا لقیاس العلة الجمع بین األصل والفرع بوصف لیس علة للحكم ولكنه مظنة المصلحة التي تناسب الح
 وقیاس االستدالل اللذين يراد بهم الجمع بین األصل والفرع �ما هو علة

وهو ما �ان الفرع أولى �الحكم ألن العلة  القیاس األولى:
 فیه أقوى �قیاس ضرب الوالدين على التأفیف

وهو ما �انت العلة فیه موجبة  قیاس العلة:
ا عنهتخلف الحكم قال عللحكم و�ستحیل 

كقیاس حرمة ضرب الوالدين على التأفیف 
﴾   المحرم �قوله تعالى:﴿ َفَال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ

�ان الفرع مساوً�ا لألصل في  هو ما :ي القیاس المساو 
العلة �قیاس حرمة إحراق أموال الیتامى على حرمة أكل 

         
      

 
ألصل في أدنى من هو ما �ان الفرع القیاس األدنى: 

 النبیذ �الخمر في تحر�م الشرب العلة �قیاس

و�عني ما �انت العلة في األصل على الحكم فیظن وجودها في الفرع دون أن تكون موجبة له فقد  قیاس الداللة:
يلحق الفرع �األصل للعلة المشتر�ة بینهما و�جيء حكمه مستنبًطا يترتب علیها الحكم في الفرع وقد يتخلف و�مقتضاه 

 من العلة.
 

 حجیة القیاس:
الشرعیة فیلي الكتاب  رأى جمهور الفقهاء أن القیاس حجة شرعیة في استنباط األحكام العملیة وأنه أصل من أصول الفقه �حل �المرتبة الرا�عة بین أدلة األحكام

 والسنة االجماع مرتبة.
�ة وروا انه محظور كرته �عض فرق المسلمین. فرفض اعتباره دلیًال �ل من الشیعة اإلمامیة وفر�ق من المعتزلة �النظام وأصحا�ه وابن حزم وأصحا�ة من الظاهر وأن

 ولیس �حجة ولكل فر�ق الحجة التي استند الیها
 

 :مالحظة
ى أحكامها المرونة التي أعانت المجتهدين في مواجهة الوقائع التي جدت بتطور المجتمع اإلسالمي وتعقد حاجاته والحق أن للقیاس أهمیة �بیرة في الشر�عة اإلسالمیة فقد أسبغ عل

(أن الحكم يدور مع علته ووسع من نطاق أحكامها هذا فضال عن أن القیاس طر�ق تفسیري �عرف المجتهد والقاضى �مجاالت تطبیق النص وأ�عاد وتطبیقه على أساس قاعدة 
 وعدما. وجوًدا

 

Lec. Nadia K. Jaber
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 خامسا: االستحسان
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتعر�ف
مسألة جزئیة في الحكم من أصل  ى القیاس الخفي أو استئناءضإلى الحكم فیها �مقت ليالحكم في مسألة �مقتضى القیاس الج عدول المجتهد عن هو :الستحسانا

 كلي دلیًال �ان أم قاعدة لدلیل خاص �قتضي العدول أواالستثناء.
 

ترجیح قیاس خفي على  أنواع االستحسان
 ألنه األقوى اس جلي قی

استئناء من أصل �لي دلیًال �ان أم قاعدة 
(سند) وهذا الدلیل اما ان �كون نص لدلیل 

 او اجماع او ضرورة او عرف او مصلحة

و�قصد �القیاس الجلي ما ظهرت علته وتبادرت إلى األذهان أما القیاس الخفي فیراد �ه  ترجیح قیاس خفي على قیاس جلي
دت عن االفهام فاذا عرضت على المجتهد واقعة لم يرد فیها نص أو إجماع �حكمها وتنازعها قیاسان ما خفیت علته و�ع

�ختلفان في حكمها أحدهما ظاهر يتبادر فهمه وثانیهما خفي إدراكه وقام في نفس المجتهد دلیل يرجح القیاس الخفي سمي 
 لى العدول وجه االستحسان عدوله عن القیاس الجلي استحساًنا وأطلق على السبب الذي دفعه إ

الحقوق االرتفاقیة) في وقف االرض الزراعیة تبّعا للوقف دون ف من دخول المرور والشرب والسیل(ما قرره االحنا مثاله:
 حاجة إلى نص على ذ�رها في العقد وذلك استحسانا 

�قتضي عدم دخولها إال �النص �ما  فالقیاس الجلى أن الوقف �شبه البیع ألن �لیهما  �خرج العین من ملك صاحبها  وذلك
 في البیع 

الحقوق االرتفاقیة) في الوقف نتفاع �العین وذلك �قتضي دخول (أما القیاس الخفي  فالوقف �شبه اإلجارة ألن �لیهما �فید اال
 ولو لم ينص علیها �ما في االجارة 

�االجارة ألن الحالة األولى تتبادر إلى الذهن  ثم ان األول قیاس جلي والثاني خفي ألن شبه الوقف �البیع أظهر من شبهه
�سرعة �خالف الحالة الثانیةحیث تحتاج الى فكر وتأمل ووجه االستحسان هو العدول عن القیاس الجلي الى القیاس الخفي 

 .ألنه االفضل وهو تشبیه الوقف �االجارة ال �البیع لالستفادة من الحقوق االرتفاقیة وان لم ينص علیها في العقد

الى  االستحسان المستند
 النص:

وهو ما �ان النص دلیله 
سواء �ان من الكتاب أو 

 السنة الشر�فة 
إ�احة أكل المیتة  ثالهوم

للمضطر عمال �قوله 
تعالى:﴿  َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر 
َ�اٍغ َوَال َعاٍد َفِإنَّ اََّ َغُفوٌر 
َرِحیٌم﴾ وهو حكم مستثنى 
من الحكم العام في اآل�ة 

: ﴿ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم كر�مةال
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِز�ِر﴾.  اْلَمْیَتُة َوالدَّ

 االستحسان المستند الى المصلحة
و�عنى استئناء واقعة من حكم �لي 
بدافع من مراعاة مصلحة عامة أو 
خاصة لفرد ال تتعارض مع 

 مصلحة الجماعة
تضمین الخیاط أو الصانع  ومثاله:

ن قماش قیمة ما عهد �ه إلیه م
لخیاطته أو مواد لصنعها أو أدوات 
لتصلیحها إذا هلكت أو تلفت على 
نحو ال �عزى آلفة سماو�ة (قوة 
قاهرة) يتعذر االحتراز منها وذلك 
رعا�ه لمصالح الناس وحفًظا 
ألموالهم وحثا لهؤالء الصناع على 
بذل المز�د من العنا�ة والحرص مع 
أن االصل العام هو أن يد الخیاط 

صائع تعتبر يد أمانة واألمین أو ال
 .ال �ضمن إال إذا تعمد أو قصر

االستحسان المستند الى 
 العرف

لیه �جري عوهو ماكان دلیله ما
 الناس فى تعاملهم دون مخالفة

 العامة. لألصول الشرعیة
جواز وقف المنقول  ومثاله:

من سالح و�تب استحساًنا 
لتعامل الناس �ه استثناء من 

�شترط في  الحكم الكلي الذي
الوقف أن �كون مؤ�ًدا وال �جیز 
المستقل عن العقار لتسارع 

 الفساد إلیه.

االستحسان المستند الى 
 الضرورة:

وهو الذي �قتضي ضرورة 
الحیاة وحاجات الناس 

  الماسة الحكم �ه
جواز الغبن  ومثاله:

الیسیر في المعامالت 
لتعذر التحرز منه  وذلك 
استثناء من القواعد العامة 

 التي تحرم الغبن

االستحسان المستند الى 
 االجماع:

وهو ما �قع �اجماع المجتهدين 
استئناء من الدلیل العام للحاجة 

 والتیسیر على الناس
جواز عقد االستصناع وهو  مثاله

عقد يبرم بین شخص �سمى رب 
العمل و�ین صانع على صنع 
شيء معدوم الوجود عند التعاقد  

 �شرط أن يذ�ر نوع الشيء
ووصفه ومقداره و�صح العقد 
سواء ذ�ر فیه األجل أو لم يذ�ر 
وسواء دفع الثمن عاجًال أولم 
يدفع وشرعیة هذا العقد تنبع من 
حاجة الناس إلى التعامل �ه 
استثناء من الحكم الذي ورد في 
الحديث الشر�ف ومفاده النهي 

Lec. Nadia K. Jaber عن بیع المعدوم وقت التعاقد.
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 سادسا: المصالح المرسلة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحكام الشرعیة:حجیة االستحسان ومقامه بین ادلة 
 ثالث حجج إن دلیل االستحسان من صنع الفقه الحنفي فاعتبره األحناف دلیًال شرعًیا مستقًال من أدلة األحكام الشرعیة وقد استندوا في رأيهم إلى 

درء مفسدة فقد حرم هللا سبحانه وتعالى أكل المیتة ثبوت عدول الشارع االعظم في �عض الجزئیات عن عموم الحكم لخصوصیة اقتضت لهذا العدول هي جلب مصلحة أو  أوالها:
 ولكنه قال في محكم �تا�ه:﴿ َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َ�اٍغ َوَال َعاٍد َفِإنَّ اََّ َغُفوٌر َرِحیٌم﴾

العدل والرحمة �قتضیان عدول المجتهد فیها عن الحكم  إن االستمرار في األخذ �عموم الحكم و�اطراد القیاس قد �فوت على الناس مصالحهم في �عض الوقائع ولذلك فإن ثانیتها:
 الكلي أو عن موجب القیاس إلى حكم آخر �كون أرفق �الناس فیحقق هم المصالح التي هي مقصد من مقاصد الشارع في شرعه و�درأ عنهم المفاسد

وخفي ألحقها �القیاس الخفي استحساًنا لقوة أثره فانه �كون بذلك قد أ�طل القیاس الجّلي ألن ان المجتهد إذا وجد الموافقة التي ير�د معرفة حكمها تترد بین قیاسین جلي  ثالثتها: 
 األقوى يبطل األضعف. 

حسان دلیًال مستقًال ألحناف قد اعتبروا االستولذلك فإن االستحسان يبدو دلیًال مستقًال �عارض القیاس و�بطله ألن العمل �القیاس ال �جوز مع قیام دلیل المعارضة األقوى واذا �ان ا
 كام الشرعیة. وأيدهم في ذلك �ل من المالكیة والحنابلة  إال أن فر�قین من أئمة مذاهب المسلمین األخرى رفضا اعتبار االستحسان دلیًال من أدلة األح

ون دلیل وأنه تشر�ع �الهوى والتلذذ في مقابلة ما يوجبه الدلیل الشرعي فقد رفض االستحسان �لیا وأنكر اعتباره دلیًال شرعًیا �حجة أنه قول �الرأي والهوى د أما الفر�ق األول:
ید رأي هذا الفر�ق فقد وضح لنا ان االستحسان و�تصدر هذا الفر�ق اإلمام الشافعي واإلمام داود الظاهري واإلمام ابن قیم الجوز�ة من أئمة الحنابلة المتأخر�ن إال أن من الیسیر تفن

 الهوى دون دلیل ألن المجتهد ال ينطلق دون قیود في استحسانه و�نما البد له من مستند �قیم علیه حكمه.لیس تلذًذا وال قوال �
ون أحد ناء ال�عدو أن �كفلم ينكر االستحسان بل أخذ �ه ولكنه لم �عتبره دلیًال شرعًیا مستقال ألن مستند االستحسان وهو الدلیل الذي اقتفضي العدول أو االستث الفر�ق الثاني:أما 

 االدلة الشرعیة المسلم �حجتها ومن القائلین بهذا الرأي اإلمام الشو�انٍي و�عض علماء السنة المحدثین وعلماء الشیعة الجعفر�ة.

 أنواع المصالح 
 ل وحفظ المال.هي التي شرع الشارع احكاما لتحقیقها ودل على اعتبار علًال ألحكامها �حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العق المصالح المعتبرة •
شرعیا أو أن وهي المصالح التي أهدرها الشارع ولم �عتد بها وذلك إما إلى �ونها موهومة غیر حقیقیة أو ألنها مخالفة لمقاصد الشارع �ان تخالف نصا  المصالح الملغاة •

 ع �الطالق أسوة �الزوج ومصلحة المرابي في ز�ادة ماله �طر�ق الر�ا.تخالف مبدأ عاًما مقررا �مصلحة االنثى في مساواتها �الذ�ر في المیراث ومصلحة األنثى في التمت
 وهي المصالح التي لم ينص الشارع على اعتبارها أو على إلغائها ومع ذلك فهى تجلب نفًعا أو تدفع ضرًرا أو ترفع حرًجا. المصالح المرسلة •

 تعر�فها:
 لتحقیقها ولم يدل دلیل شرعي على اعتبارها أو الغائها  وهي المصالح التي لم �شرع الشارع حكًما المصالح المرسلة :

ومع ذلك فإن التسمیة الغالبة لهذا المصدر من مصادر األحكام الشرعیة هي  االستصالح والمناسب المرسل والمصالح المطلقةوعرفت المصالح المرسلة �أسماء �ثیرة منها 
 المصالح المرسلة.

 حجیة المصالح المرسلة:
د�ة ال مجال للرأي فیها و�غلب یه أن المصالح المرسلة ال �عمل بها في العبادات والمقدرات الشرعیة �الحدود والكفارات وفروض المیراث ؤغیرها ألنها جمیًعا أحكام تعبمن المتفق عل

�قین من حیث االستدالل �المصالح المرسلة فیها فر�ق أنكر العمل بها علیها معنى االمتثال ألوامر هللا دون النظر إلى المصالح منها أما أحكام المعامالت فقد توزع العلماء على فر 
 وفر�ق تحمس لها وأقام األحكام علیها.

 

 واألمثلة �ثیرة على األحكام الشرعیة التي بنیت على المصالح المرسلة منها 
 وقف عمر رض حد السرقة عام المجاعة  •
 ل بها زجًرا ألمثاله وحكمه بتأبید الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخ •
مارها وتقو�م مصالح وا�قاءه رض أرض السواد التي فتحها المسلمون في أيدي أهلیها مع تملیك بیت المال رقبتها وفرض الخراج علیها وتخصیص خراج �ل منطقة إلع •

 المسلمین فیها 
 ما�ة البالد.جواز أن �فرض اإلمام العادل ما يرى فرضه من المال على األغنیاء لتقو�ة الجیش وح •

Lec. Nadia K. Jaber
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 العرف سا�عا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط العمل �المصالح المرسلة:
یها لتكون ضوا�ط تبعد األحكام علیها وضع القائلون �حجیة المصالح المرسلة وفي مقدمتهم المالكیة  شروًطا البد من توافرها في المصلحة المرسلة العتمادها و�ناء األحكام عل

 -عن نزوات النفوس نجملها فیا �أي:
: أي مصلحة عامة ال خاصة فال �جوز أن �شرع الحكم لتحقیق مصلحة خاصة �حاكم أو بنفر من الناس و�نما ينبغي أن �كون لیة ولیست شخصیةأن تكون المصلحة � -١

 تشر�ع لمنفعة جمهور الناس فیجلب لهم النفع أو يدفع عنهم الضرر والحرج.
فوس المتجردة عن الهوى فما تبنى علیه األحكام من المصالح �كون فیها عقل منها وجرى على المناسبات وال تنفر منها النأن تكون معقولة بذاتها التنكرها العقول السلیمة -٢

لشرعیة ألن هذه األحكام ثابتة ال تتغیر المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها �القبول ولذلك ال يدخل للمصالح المرسلة في األحكام التعبد�ة وما جرى مجراها من األمور ا
 و�دق على العقول إدراك عللها.

إذ �جب أن تكون مالئمة لجنس المصالح التي نص الشارع إلى   أال تعارض مقصًدا من مقاصد الشر�عة واال ينافي التشر�ع المبنى علیها حكما يثبت �النص أو �االجماع-٣
 تحقیقها من مشرعة أو قر�بة منها.

على تشر�ع الحكم علیها تحقیق نفع أو دفع ضرر أما إذا �انت المصلحة وهمیة �توهم أن التشر�ع �جلب نفًعا أو توهم أنه  . أي أن يترتبأن تكون مصلحة حقیقیة ال وهمیة-٤
 دفع ضررا أو توهم أنه �جلب نفًعا دون موازنة بین النفع وما يترتب على التشر�ع من جلب الضرر فال �جوز أن يبنى علیها تشر�ع الحكم.

 تعر�فه:
 أنه ما اعتاده الناس وساروا علیه في معامالتهم من قول أو فعل والتزموا �ه.�عرف العرف �

 

 حیث مظهره من العرف أنواع

 من حیث شموله

 من حیث مشروعیته

فیعني تعارف الناس على إطالق لفظ ما للداللة على معنئ معین �تعارفهم على إطالق لفظ الولد  العرف القولي:
أنه �عنیهما معا لغة �ما ورد في قوله تعالى:﴿ ُيوِصیُكُم اَُّ ِفي َأْوَالِدُ�ْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ على الذ�ر دون األنثى مع 

 اْألُْنَثَیْیِن﴾

وال �حرم حالًال �تعارف الناس عل بیع  ما ال �عارض دلیًال شرعًیا فال يبطل واجًبا وال�حل حرام العرف الصحیح:
 المستهلكة. ءمالمام من غیر تعیین مدة البقاء فیه أو �میة الحادخول  تعارفهم علىا أو عًدا و نسلعة ما �یل أو وز 

ما �عرفه أهل البلد دون غیره أو �عم أصحاب حرفة أو مهنة دون غیرها في بلد ما �تعارف أهل بلد  العرف الخاص
على من يتعامل معهم ما على أن �كون المهر المقدم ضعف المهر المؤخر و�تعارف التجار على إثبات ديونهم 

 دفاترهم من غیر حاجة إلى إشهاد. �مقتضى

فهو ما يتعارض مع األحكام الشرعیة وقواعدها الثابتة فیبطل حكّما شرعًیا أو �عارض دلیًال من  العرف الفاسد
 أدلتها �تعارف الناس التعامل �الر�ا وتعاطي القمار.

ومنهم في مع أرجاء البالد في زمن من األزمنة �تعارف الناس فهو ما �عرفه الناس �مختلف فئاتهم  العرف العام:
 االستصناع أن المرأة ال تزف إلى زوجها إال �عد استیفائها جزًء من الصداق و�تعارفهم على

 ي معامالتهم �تعارف الناس على تقسیم المهر إلى مقدم ومؤخرفج معین هتعارف الناس على ن العرف العملي:
 تعاطي دون استعمال صیغة لفظیة.و�تعارفهم البیع �ال
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 شروط العمل �العرف:
 -�شترط العتبار العرف شرًعا أي العتماده دلیال توافر الشروط اآلتیة فیه:

ي جمیعها اطراد اتباعه بین متعارفیه في معامالتهم أي تكرار العمل �ه �صورة منتظمة غیرمتقطعة فإن اتبع في �عض المعامالت دون غیرها أو اتبع ف -١
 دل عنه ثم رجع إلیه على نحو �شیر الى عدم الثبات في تطبیقه  فإنه ال �عبر دلیال لتعارض العمل مع الترك.وع

م إلى العرف قیامه عند نشوء التصرف المراد تحكیمه فیه أما إذا �ان وجوده الحقا لنشوء التصرف فال عبرة �ه فلو تغیر العرف �عد نشوء التصرف واحتك -٢
 جب العمل �مقتضى العرف الذي قارن التصرف في وجوده ال �العرف الطارئ الذي وجد عقب نشوئه.لحسم نزاع تعلق �ه و 

 عدم وجود شرط صر�ح �خالفه فلو تضمن التصرف ما �فید مقصود طرفیه صراحة على نحو �خالف العرف القائم وجب ترك العرف إلى الشرط ألنه ال -٣
 عبرة �الداللة مع التصر�ح.

ن أصول الشر�عة القطعیة ألن العرف الذي �عطل نصا أو �عارض دلیًال شرعًیا قطعًیا �عد عرًقا فاسًدا ال�صح العمل �ه فقد جاءت عدم مخالفته أصًال م -٤
ظام العام الشر�عة لتخضع المكلفین ألحكامها ال أن تخضع لما تعارفوا علیه �ذلك ال �جوز أن �خالف العرف نّصاغیر قطعي إذا أفاد حكًم يتعلق �الن

 .ر�م الر�ا والخمر أما إذا أفاد الدلیل غیر القطعي حكًم ال يتعلق �النظام العام جاز العمل �العرف المعارضكتح

 :حجیة العرف
ین �ثیًرا من �عتبر العرف الصحیح حجة ودلیًال تبنى علیه األحكام وحجیته تقوم على سند من الكتاب و السنة والمصلحة فقد راعى سبحانه في �تا�ه المب

ة في الوال�ات ف العرب النافعة التى ال تعارض أحكام العقول السلیمة والمبادئ الشرعیة العامة ففرض الد�ة على عاقلة القاتل خطأ واعتبر مبدأ العصبیأعرا
ما رآ المسلمون حسًنا األعراف الصحیحة �قوله الشر�ف: (( ملسو هيلع هللا ىلصواإلرث واشتراط الكفاءة في الزواج  وأقر �عض المعامالت �المضار�ة والشر�ة وأقر الرسول 

إلى توفیر مصالحهم ودفع الحرج عنهم وتحقیق  ضيفهو عند هللا حسن)) ومراعاه ما اعتاده الناس في معامالتهم مما ال �عارض نصوص الشر�عة ومبادئها تف
 مصالح العباد (العادة محكمة) و (المعروف عرًفا �المشروط شرًطا) و (الثابت �العرف �الثابت �النص)

 فهو يرجع عند نه ال نزاع في اعتبار العرف دلیًال تبنى علیه األحكام الفقهیة إال أن جمهور علماء األصول والفقهاء ال �عتبره دلیًال شرعًیا مستقالً أ ومع
یها تخفیفا على الناس ورفعا إل اراألحناف إلى القاعدة العامه: (المشقة تجلب التیسیر) أي إن العمل �مقتضاه �عني استنباط الحكم من القاعدة العامه المش

ر الفقهاء أن �ثیًرا من للحرج عنهم �مراعاة أعرافهم و�عتبر ذلك استحسانا �العرف وذهب المالكیة والحنابلة إلى اعتباره من مراعاة المصلحة المرسلة و�رى جمهو 
 جماع الذي ال �عرف له مخالف.اإل لىاألعراف العملیة ترجع حجیتها إلى اإلجماع السكوتي �بیع التعاطي واالستصناع أو إ
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 تعر�فه:
 : من لقي النبي علیه الصالة والسالم وآمن �ه والزمه ومات على اإل�مان. االصطالحوالصحابي في  عرفا وتعني المالزمه لغة تعني االجتماع ةالصحب

ة رسول ونقلت عنهم فتاواهم وأقضیتهم وما تضمنتها من أحكام في مسائل وقد قام �بار الصحا�ة الذين عرفوا �العلم واالجتهاد واإلفتاء والقضاء بین الناس �عد وفا
نزلتها في االحتجاج فروعیة وقد تولى الرواة التا�عین وتا�عي التا�عین تدو�نها و�ان �عضهم يدونها مع سنن الرسول وحظیت �اهتمام علماء األصول للكشف عن م

 ومرتبتها بین المصادر الشرعیة.
 
 

 حجیة قول الصحابي:
فرد�ة اختلف الرأي فیما إذا �انت أقوال الصحا�ة تعتبر حجة على المسلمین ومصدًرا تشر�عًیا ملحقًا �النصوص يتقدم على القیاس أو مجرد آراء 

تشعب أقوال الصحا�ة فقد فضل علماء األصول القول فیها فاتفقوا على االعتداد ببعض أقوالهم واتفقوا على رد �عضها  اجتهاد�ة غیر ملزمة  و�النظر إلى 
 واختلفوا في اعتبار البعض اآلخر منها.

 
 -أما ما وقع االتفاق علیه من أقوال الصحا�ة يرجع إلیه قبل اللجوء إلى القیاس فهي أنواع ثالئة من أقوالهم:

و�ن لم يرفعه إلیه تحرجا من رفع السند �قوله �نا نفعل أو نقول �ذا أمام الرسول أو في حیاته وذلك ألن  ملسو هيلع هللا ىلصصحابي الذي �ضاف إلى زمن الرسولقول ال -١
 هذا القول �عتبر سنة مرو�ة عن الرسول.

م ال محل للرأي واالجتهاد فیه فیعتبر في حكم السنة و�ن قول الصحابي فیما ال يدرك �الرأي والعقل ألنه ال بد أن �كون قد قاله سماعا من الرسول ما دا -٢
�طن أمه أكثر من  فيكان قوًال للصحاب في ظاهره وتعتبر فتواه �روايته عن الرسول ومن أمثلته ما روي عن أم المؤمنین عائشة أن الحمل ال �مكث 

 سنتین وما روي عن عبد هللا بن مسعود أن أقل مدة الحیض ثالثة أ�ام.
كم الصحابي الذي لم �عرف له مخالف من الصحا�ة فمثل هذا القول الذي لم �عارضه أحد من الصحا�ة رغم علمهم �أسرار التشر�ع واختالفهم في ح قول  -٣

 كثیر من الوقائع البد وأن �كون قد استند إلى دلیل قاطع. هذا فضًال عن إمكان اعتباره من قبیل اإلجماع السكوتي عند القائلین �ه.
 

 ةجمهور األصولیین عدم االعتداد �النوعین اآلتیین من أقوال الصحا� ورأى
 قول الصحابي غیر المجتهد. ذلك ألن العلم الغز�ر �الشر�عة وأسرارها والملكة الفقهیة عند الصحابي هما مناط ترجیح قوله على القیاس. -١
مه  ذلك ألن القیاس �قدم ما �ثر وقوعه في الحیاة واحتاج الكثیر من الناس إلى معرفة حكقول الصحابي �الرأي فیا تعم �ه البلوى. وما تعم �ه البلوى هو  -٢

قوة سنده ألن في ورود  ناآلحاد المسند للرسول أي السنة اآلحاد�ة إذا �ان في أمر �كثر و�تكرر وقوعه �حیث تمس حاجة الناس إلى التثبت م على خبر
 رسول و�ذا �ان هذا هو حكم خبر اآلحاد فإن حكم قول الصحابي �كون من �اب أولى.الخبر آحادً�ا أمارة على عدم ثبوته عن ال

 
عندئذ وقد ما اختلف األصولیون في اعتباره حجة فهو قول الصحابي الصادر عن رأ�ه واجتهاده الذي لم تتفق علیه �لمة الصحا�ه لیعد اجتماعا صرِ�حا  أما

 :ذهبوا في ذلك مذهبین
ب األخذ �قول الصحابي وتقد�مه على القیاس عند عدم وجود نص في الكتاب والسنة وانعقاد اإلجماع الصر�ح و�لى ذلك ذهب اعتباره حجة أى وجو   -١

 اإلمام أبو حنیفة وأكثر الحنفیة واإلمام مالك واإلمام أحد في روا�ة عنه واإلمام الشافعي في مذهبه القد�م.
رآه اإلمام الشافعي في مذهبة الجديد �عد استقراره في مصر وعلیه الشافعیة وهو رأي اإلمام أحمد في روا�ة عنه اعتباره رأ�ا اجتهادً�ا فردً�ا �حجة هذا ما  -٢

 ورأى جماعة من متأخري الحنفیة �الكرخي ورأي أكثر المتكلمین ولكل فر�ق حججه.
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 : شرع من قبلنااسعات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : سد الذرائعاشراع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . سالمیةاألحكام التكلیفیة التي وردت في الكتاب والسنة حكا�ة عن األمم السا�قة والتي أثارت تساؤًال حول مدى اعتبارها جزًءا من الشر�عة اإل�عني هذا المصدر 
لنا أما ما ورد ذ�ره فیختلف �اختالف  وغني عن الذ�ر أن مالم يرد ذ�ره في شر�عتنا من أحكام تكلیفیة شرعت لألمم السا�قة �ستبعد من نطاق البحث إذ هو ال �عتبر قطًعا شرًعا

شرعت لالمم السا�قة وقام الدلیل الشرعي على تكلیف المسلمین بها �الصیام الذي طر�قة وروده فال خالف بین العلماء في وجوب االعتداد �ما ورد في الكتاب والسنة من تكالیف 
 أوجبه هللا تعالى على �عض األمم السا�قة وأوجبه علینا مع اختالف في شكل األداء

 

الحرب على المسلمین وتعني بینهم في عدم االعتداد �ما شرع لألمم السا�قة من أحكام تكلیفیة قام الدلیل من الكتاب والسنة على نسخها. ومن أمثلتها: تحر�م غنائم  وال اختالف
 حديث الشر�ف ((احلت لي الغنائم ولم تحل ألحد من قبلي))األموال التي �غنمها المسلمون في الحرب من أعدائهم وقد �انت محرمة على من سبقهم من األمم عمال �ال

 

اق النص ما يدل على بین العلماء فهو حكم العمل �التكالیف التي شرعها هللا تعالى لألمم السا�قة وقصها في �تا�ه أو وردت في أحاديث رسوله وال يوجد في سی وأما محل الخالف
نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص﴾ فذهب الحنفیة والحنايلة وجمهورَعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس ِ�النَّْفِس َواْلَعْیَن ِ�اْلَعْیِن َواْألَْنَف ِ�اْألَْنِف َواْألُُذَن ِ�اْألُُذِن َوالسِّ إقرارها ونسخها �قوله تعالى: ﴿ َوَ�َتْبَنا   نَّ ِ�السِّ

 المعتزلة إلى عدم اعتبارهاء ولكل فر�ق أدلته.المالكیة إلى اعتبارها شرًعا لنا  ورأي جمهور الشافعیة واألشاعرة و 
 

قة من أحكام تكلیفیة ال تخلو ممايدل ومع ذلك فإن هذا الخالف في الرأي ال يؤدي إلى اختالف في األحكام ذلك ألن عبارات القرآن الكر�م التي اشتملت على ما شرع لألمم السا�
 كام �األمم السا�قة فإنها ال تعتبر شرعا لنا  و�ن قام الدلیل على تعمیمها �ان العمل بها واجًبا ألن الثابت شرًعا أنعلى التخصص أو التعمیم فإن قام الدلیل على تخصیص األح

 آخر في الكتاب أو السنة.سواء �ان الدلیل مستفاًدا من سیاق النص الذي تضمنها أو �ان مستفاًدا من نص  أحكام الشرائع السا�قة ال تلتزم المسلمین إال إذا قام دلیل اإل�قاء علیها
 

ل هو الكتاب والسنة وأن ما جاء فى الشرائع يتضح مما تقدم أن االستدالل �ما شرع من قبلنا ممله إلى النصوص الكر�مة وأنه لیس دلیًال مستقًال من أدلة األحكام الشرعیة ألن الدلی
باع في حد ذاتها و�نما تكون جزًءا من الشر�عة اإلسالمیة ألنها ثابتة �الدلیل المستفادة من سیاق النص الذي القد�مة من أحكام تكلیفیة ورد ذ�رها في شر�عتنا ال تعتبر واجبة االت

 اشتمل علیها أو من نص آخر.

ال المؤد�ة إلى الفساد أي تعني الوسیلة وسواء �انت مؤد�ة إلى الصالح أو الفساد أي موصلة إلى فعل محرم أو محلل و�راد �سد الذرائع عند علماء األصول منع األفع الذر�عة
 منع الوسائل المؤد�ة إلى فعل المحرم و�عطائها حكمه �صرف النظر عن قصد أصحابها.

وا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن م المنع ال �اعتبار القصد من الفعل و�نما �اعتبار ما يؤول إلیه الفعل من شٌر وضرر. ومن أمثلة سد الذرائع قوله تعالى:﴿ َوَال َتُسبُّ إن هذه الوسائل تأخذ حك
ِ َفَیُسبُّوا اََّ َعْدًوا ِ�َغْیِر ِعْلٍم﴾ عن قتل من ظهر نفاقه  ملسو هيلع هللا ىلصخشیة أن يؤدي ذلك إلى سب هللا تعالى ومنها امتناع الرسول و�ه نهى سبحانه وتعالى عن سب أصنام المشر�ین ُدوِن اَّ

وما �حدثه من زوال الطمأنینة في من المسلمین عندما اشیر علیه بذلك �قوله الشر�ف ((أخاف أن يتحدث الناس أن محمًدا �قتل أصحا�ه)) فقد راعى الرسول �حديثه ممل القتل 
عن االحتكار خشیة التضییق على الناس وقد أسس الفقهاء على سد الذرا ائع  ملسو هيلع هللا ىلصم و�عراض عن إاعتناقه من قبل من يروم دخوله ومنها  نهي الرسول نفوس حديثي العهد �اإلسال

 (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).  قاعدة عامة هي:
 

هر ألنهم ال �قولون بتعلیل الشارع لألحكام ولم �عتبره �عض العلماء دلیًال شرعًیا فقداعتبروا الوسائل أئمة االجتهاد في اعتبار سد الذرائع دلیًال شرعًیا فأنكره أهل الظا اختلف وقد
رعًیا دل الدلیل الشرعي على تحر�مها وعده �عض األئمة �اإلمام ابن القیم دلیًال ش الالمؤد�ة إلى الفساد نوًعا من أفعال المكلفین التي شرعت لها األحكام وطرًقا مفضیة إلى أفع

 مستقًال وألحقه �عض علماء المالكیة �المصالح المرسلة وأكثر المذاهب اإلسالمیة اعتداًدا �سد الذرائع المالكیة والحنابلة.
 

 أنَّ حكم الذرائع �ختلف �اختالف مملها  فقد قسم الفقهاء الذرائع �حسب مملها إلى ثالثة أنواع تتباين أحكامها  والواقع
 فیه. يترتب على فعلها مفسدة محققة أو �غالب الظن وقد اتفق الفقهاء على منعها �حفر بئر في طر�ق عام مع العلم أو الظن الغالب بوقوع الناس الذرائع التي أولها: 

مر تستخرج من عصیره و�صحة القضاء في الذرائع التي تترتب المفاسد على فعلها في حاالت نادرة وقد اتفق الفقهاء على إ�احتها �إ�احة زراعة العنب �الرغم من أن الخ :ثانیها
 الدماء �شهادة شاهدين �الرغم من احتهال �ذبهما أو وهمهما. 

رأوا شافعیة والحنفیة ضیقوا من سدها  و الذرائع التي يتردد ما يترتب علیها بین النفع والضرر فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع فالمالكیة والحنابلة توسعوا في منعها وال ثالثها:
و�ن تساوى الجانبان رجحوا سد الذر�عة إعماال لألصل المقرر في القاعدة عملوا �الراجح من منع أو إ�احة  وجوب الموازنة بین نتائجها فإن ترجح جانب أي من الضرر أو النفع

 الفقهیة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

Lec. Nadia K. Jaber
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 تعر�فه
 هو المالزمة أو المصاحبة :االستصحاب لغة

ثابتا له من حكم في الماضي مالم �قم دلیل �غیره فمن علم وجود أمر حكم بوجوده حتى �قوم الدلیل على عدمه  فیعني الحكم على الشيء في الحاضر �ما �ان :أما اصطالحا 
إلى غیره والذمة المشغولة بدين  ومن علم عدم وجود أمر حكم �عدمه حتى �قوم الدلیل على وجوده. ولذلك فإن الملك الثابت لشخص �عتبر قائما حتى �قوم الدلیل على انتقاله

 تظل مشغولة حتى يثبت ما �خلیها منه والزوجیة القائمة تظل �ذلك حتى �قوم الدلیل على زوالها.
�قاء الحكم واستمراره وال �فید توقیت  وجدير �الذ�رء أن �قاء الحكم الثابت للشيء في الماضي ال �كون من االستصحاب إال إذا �ان الدلیل الذي �فید ثبوت حكمه الشرعي ال �فید

علیه حد القذف أو�ان داال على ائه وال يوجد دلیل آخر يدل على ذلك فإن �ان الدلیل المثبت للحكم داال على �قاء الحكم واستمراره �نهیه تعالى عن قبول شهادة من وقع مدة �ق
ناء على الدلیل الشرعي في الحالة األولى وألن �قاء الحكم محدد �قائه مدة معینة  �عقد اإلجازه فإن �قاء الحكم في الحاضر ال �عد من االستصحاب  ذلك ألن الحكم �كون ثابتا ب

 �المدة المعینة في الحالة الثانیة.

 أنواع االستصحاب:
 -لالستصحاب أنواع بنیت علیه �عض المبادئ واألحكام الشرعیة هي:

أن �ل عقد أو تصرف أو طعام أو شراب لیس في الشرع االستصحاب لحكم اال�احة عند عدم الدلیل على خالفه وقد بنیت علیه قاعدة (األصل في األشیاء اإل�احة) وتعني  -١
 �ان األصل فیه اإل�احة.ما يدل على أن حكمه الحرمة �حكم �إ�احته ألن هللا تعالى خلق ما في األرض لینتفع �ه الناس وال يتحقق انتفاع الناس �ما خلق إال إذا 

نسان فى التكالیف الشرعیة والحقوق المالیة حتى �قوم الدلیل على شغلها بها وقد بنیت علیه قاعدة ستصحاب حكم العقل �البراءة األصلیة. و�عني الحكم ببراءة ذمة اإلا -٢
 لك.(األصل براءة الذمة)  و�مقتضاها ينبغي على من ادعى على غیره دينا أن يثبت دعواه ألن األصل عدم انشغال ذمة اإلنسان حتى يثبت خالف ذ

ولم �قم دلیل شرعي عل تغییره و�عني أن �ل حكم شرعي ر�طه الشارع �سبب بناه علیه يترتب �لما تحقق العلم بوقوع السبب  استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت بدلیل -٣
 حتى �قوم الدلیل على انتقائه  وقد تفرعت علیه قاعدتان:

لیل على وفاته. و�حكم ببقاء الملك للشخص مالم �قم دلیل على زوال األصل �قاء ما �ان حتى يثبت خالفه و�مقتضاها ال �حكم بوفاة من ثبت حیاته حتى �قوم الد . أ
 ملكه �سبب طارئ.

ي على وضوئه الیقین ال يزول �الشك ومفادها أن الشيء الثابت وجوده على وجه الیقین ال �حكم بزواله �مجرد الشك فمن توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه �ق . ب
 ه الیقین.استصحاً�ا لما ثبت من قبل على وج

 حجیة االستصحاب:
اء ما �ان ة شرعیة في رأي أئمة المسلمین �استثناء �عض الحنفیة و�عض الشافعیة و�عض المالكیة الذين رأوا أن االستصحاب ال �حتج �ه �دلیل على �ق�عتبر االستصحاب حج

ة لدفع ما �خالف األمر الثابت ال �صلح حج على ما �ان و�نما ينبغي قیام الدلیل على �قاء الحكم الثابت في الماضي �ما رأوا أنه ال�صلح حجة في حالتي الدفع واإلثبات أي أنه
اعتباره حجة للدفع ال لإلثبات  �صلح حجة على إثبات أمر جديد لم �قم دلیل على ثبوته غیر أن �عض المتأخر�ن من الحنفیة �اإلمام الدبوسي والسرخسي والبزدوي ذهبوا إلى وال

الفروع لعل من اهمها أحكام المفقود فمن قال �حجیة االستصحات �الحنابلة وأكثر الشافعیة استصحب حیاة وقد ترتب على هذا الخالف في الرأي اختالف في أحكام �ثیر من 
 المفقود في الدفع فاعتبره حًیا ال تحل ديونه وال يرثه قر�به وال تزول عنه حقوق الثابتة له قبل فقده.

اب رأى عدم میراث وتور�ث المفقود ومن رأى أنه حجة في الدفع حكم �حیاة المفقود وما يترتب على كما استصحب  حیاة المفقود من قر�به المتوفي  ومن أنكر حجیة االستصح
لمفقود غیر ثابتة على وجه ات وحیاة ذلك من عدم تنفیذ وصیته أو حلول إجارته وديونه ولكنه ال �حكم بتور�ث المفقود من غیره وال �قبول الوصیة عنه آلن اإلرث من �اب اإلثب

 فهي حیاة اعتبار�ة ال تصلح الكتساب حق جديد لم ب �كن ثابتا للمفقود وقت فقده. الیقین
 ارع علیه يلیهم الحنابلة الذين ال �أخذون وأكثر المذاهب اإلسالمیة أخًدا �الالستصحاب هم نفاة القیاس �الظاهر�ة والجعفر�ة الذين استعانوا �ه �ثیًرا لحكم مالم يرد نص من الش

في االستحسان وجد المالكیة  الضرورة والشافعیة الذين ال �قولون �المصالح المرسلة أما من لم ينكره من الحنفیة والمالكیة فلم �أخذوا �ه �ثیًرا  فقد وجد األحناف�القیاس إال عند 
 في المصالح المرسلة ما أغناهم �ثیًرا عن االستصحاب.

فة الحكم الشرعي إال إذا تعذر علیه استنباط الحكم من األدلة الشرعیة األخرى فهو آخر المصادر التبعیة لالحكام و�الحظ أن من اعتبر أئمة المسلمین حجة ال يلجأ إلیه لمعر 
 الشرعیة ولهذا قال األصولیون عنه إنه آخر مدار الفتوى.

Lec. Nadia K. Jaber
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 : دلیل العقلعشر لثانيا
 
 وحجیته:تعر�فه 

د الشیعة الجعفر�ة أر�عة وهو دلیل انفراد الشیعة جعفر�ة وز�د�ة بذ�ره مستقًال بین أدلة األحكام الشرعیة دون سائر مذاهب المسلمین فمصادر األحكام الشرعیة عن
المذهب الجعفري هذا الدلیل �التحديد الدقیق إال في عهد متأخر فعرف �أنه (كل حكم  هي (الكتاب والسنة واإلجماع ودلیل العقل) ولم يتناول علماء األصول في

ندهم على اإلدراك للعقل يوجب القطع �الحكم الشرعي) غیر أن هذا التعر�ف ال �عني أن العقل هو الحاكم في مقابل هللا عند الجعفر�ة و�نما تقتصر وظیفته ع
 فحسب.
 اقسامه:

قسمین: مستقلة وغیر مستقلة  أما المستقلة فتعنى ما استقل العقل �إدراكه لها دون توسط بیاٍن شرعي �إدراك العقل الحسن  وقد قسموا المدر�ات العقلیة إلى
لعام ي الشارع عن الضد اوالقبح المستلزم إلدراك حكم الشارع لهما وأما غیر المستقلة فتعني المدر�ات التي �عتمد االدراك فیها على بیاٍن من الشارع �إدراك نه

 �عد اطالعه على إ�جاب ضده.
ت العقلیة ولكنها والحق أن شقة الخالف بین أصولیي المذهب الجعفري و�ین علماء األصول في المذاهب اإلسالمیة األخرى تضیق �ثیًرا في دائرة غیر المستقال

 طر�ق النقل.تنسع  دائرة المستقالت العقلیة التي تعني قابلیة العقل إلدراك األحكام الشرعیة من غیر 
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