القواعد األصوليّة المستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية
د.عزيز زلمد علي اخلطرم

الملخص:

أستاذ أصوؿ الفقو ادلشارؾ ،قسم الشريعة،
جامعة اجلوؼ بادلملكة العربية السعودية

يتناكؿ ىذا البحث بالدراسة كالتحليل القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -  -القضائية،
تكوف من ٘تهيد كمبحثُت كخا٘تة ،تضمن التمهيد التعريف ٔتصطلحات العنواف ،ككذلك نص رسالة عمر-
كقد َّ
رضي اهلل عنو -القضائية ،كجعل ادلبحث األكؿ للحديث عن قاعديت اإلغلاب كالعمل بالظاىر يف ثالثة
مطالب ،كخصص ادلبحث الثاين لقاعديت القياس كاالجتهاد يف ثالثة مطالب ،كانتهى البحث ٓتا٘تة تضمنت
يعود
أىم النتائج كالتوصيات ،كمن أىم النتائج :أ ٌف األصل يف القواعد كاألحكاـ اليت تضمنتها الرسالة العمرية ي
دائرا
للقرآف كالسنة النبوية ،كأ ٌف إنشاء كالية القضاء ه
فرض كك ه
اجب على احلاكم ،يف حُت يكو يف تويل القضاء ن
عموما
بُت األحكاـ التكليفية اخلمسة ،باإلضافة إىل أف الرسالة ق ٍد دلٌ ٍ
ت على مشركعية االجتهاد ،كالقياس ن
كقياس الشبو على كجو اخلصوص؛ فيما ال نص فيو ،ككجوب العمل بالظواىر دكف البواطن.
الكلمات ادلفتاحية:
القواعد -القواعد األصولية -القياس كاالجتهاد – مقدمة الواجب  -رسالة عمر القضائية.
ال ُـمق ّدمة:
ب العادلُت ،كالصالةي كالسالـ على ً
ً
أمجعُت ،يُثَّ ٌأما بىػ ٍع يد:
كص ٍحبً ًو
أشرؼ
احلمد هللً ىر ّْ
ي
ى
ى
ى
ٌ
ادلرسلُت ،كعلى آلو ى
ٌ ي
ك يف أ ٌف فىػهم الواق ًع ،ك ً
الف ٍقو فيوً ،كاستيعابو ،كإدر ىاؾ ما غلب يف ذلك الواقً ًع ،يػع ُّد من األيموًر ً
ذات
الش َّ
ف ى
ى
ىي
يى
ي
ي
ٍى ى
ً
استيعاب جوانبًها ،كالوقي ً
ً
ً
ً
الش ٍر ًع ٌي
الوقائ ًع ،ك
وؼ على يح ٍك ًمها َّ
األىعلية ٔتكاف؛ كالسيٌما أ ٌف ى
ىى ى ي
ذلك يسهم يف فىػ ٍهم ى
ً
الوصوؿ إىل ىذه الدرجة من الفهم كاإلدراؾ ْتاجة إىل فحص دقيق ،و
ادلناس ً
كتأف دلعرفة سبب
ب ذلا ،غَت أ ٌف
ى
الداء؛ كي يسهل الوقوؼ على الدك ًاء الٌذم تتحق يق بسبىبً ًو الثمرةي ادلرجوة؛ كىي الشفاءي؛ لذلك فالناظر ْتاجة
فعال بإنفاذ األكامر ،أك ترنكا
إىل بذؿ الوسع كالتأمل كالصرب كالتحصيل؛ سعينا لتحقيق ما يقتضيو الطلب ن
يتحصل الناظر  -سواء
باالبتعاد عن النواىي للوصوؿ إىل ذركة السناـ؛ كىو إحقاؽ احلق كدفع الباطل ،كلن
ٌ
رلتهدا أك قاضينا  -على ذلك إال باالستعانة بقواعد أصوؿ الفقو باعتبارىا كسيلة للوصوؿ إىل األحكاـ
كاف ن
الشرعية بصوره صحيحة ،كحيث إف رسالة عمر -  -قد تضمنت بعض القواعد األصولية اليت غلب على
القاضي االستعانة ّٔا عند النظر يف القضايا ادلنظورة أمامو جعلت ىذا البحث بعنواف( :القواعد األصوليٌة
ادلستخرجة من رسالة عمر -  -القضائية).
1
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)1يونيو 2021م .الرقن التسلسلي ()6

القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية

د.عزيز زلمد علي اخلطرم

 أسباب اختيار الموضوع:

 بياف ما تضمنتو رسالة عمر -  -القضائية من توجيهات للقضاة ،كما تضمنتو من القواعد األصولية
فضال عن الفقيو كاألصويل.
اليت ال غٌت عنها بالنسبة للقاضي ن
ًً
و
و
يصوليٌ ًة اليت تضمنتها رسالة عمر -  -يف ْتث
عٌت بالقواعد األ ي
 عدـ كجود دراسة أصوليٌة متخصصة تي ى
مستقلْ ،تسب إطالع الباحث.
 ادلساعلة يف إثراء ادلكتبة اإلسالمية ّٔذا البحث ،كالذم يسلط الضوء على أىم القواعد األصولية ادلتعلقة
بالقضاء.

 التساؤالت:
من أىم التساؤالت يف ىذا البحث:
ىل كانت القواعد األصولية حاضرة يف زمن الصحابة  -  -كمراعاة عند البحث عن األحكاـ
الشرعية ؟ كإذا كاف األمر كذلك فما ىي القواعد األصولية اليت تضمنتها رسالة عمر -  -كحث قيضاتو
على مراعاهتا عند النظر يف الدعاكل؟

 أىمية الدراسة:
باإلضافة إىل ما سبق يف األسباب تكمن أعلية البحث يف:
أ – أهنا ستيجيب عن تساؤالت البحث؛ السيما فيما يتعلق ٔتدل حضور القواعد األصولية عند الصحابة
 .- ب  -دراسة القواعد األصولية اليت تضمنتها الرسالة كإبرازىا ،السيما أف إعماذلا من قبل القضاة ٔتثابة
الوسائل اليت تعينهم على ٖتقيق العدؿ ،كالرجوع إىل احلق ،كىذه القواعد ػلتاج إليها الفقيو يف استنباط
األحكاـ ،كيستدؿ ّٔا األصويل؛ لتأسيس يح ىج ًج ًو كأدلٌتً ًو.

 الدراسات السابقة:
كثَتا من الدراسات حوؿ رسالة عمر القضائية إىل أيب موسى األشعرم  -رضي
الشك أف ىناؾ ن
اهلل عنهما-؛ ال يتسع ادلقاـ  -يف مثل ىذا البحث  -لسردىا؛ إذ تناكذلا العلماء القدماء كادلعاصركف بالدراسة
دستورا للقضاة منها:
الوافية ٖتقي نقا كدراسة باعتبارىا
ن

أ -شراح الكتاب من المتقدمين :أىم من شرح كأبدع كأفاض يف شرح كتاب عمر إىل أيب موسى
أيضا :ادلربد من أئمة العربية يف
األشعرم ابن القيم يف كتابو أعالـ ادلوقعُت اجلزء األكؿ .كشلن تناكلو بالشرح ن
كتابو الكامل يف اللغة كاألدب .كاإلماـ السرخسي يف كتابو ادلبسوط .كعبد العزيز البخارم احلنفي يف شرحو
لكتاب أدب القاضي أليب بكر اخلصاؼ .كابن العريب يف كتابو عارضة األحوذم شرح سنن الًتمذم ،كغَتىم.
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ب -الدراسات المعاصرة:
 -1رسالة الفاركؽ أليب موسى األشعرم رضي اهلل عنهما كادلبادئ العامة يف أصوؿ القضاء د .سعود بن
سعد بن دريب ،رللة البحوث اإلسالمية العدد  7سنة 1403ىػ.
 -2كتاب أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعرم يف شأف القضاء د .راشد الغفيلي
تضمن الدراسة أعلية الكتاب ،كٗترغلو ،كما كجو إليو من نقد ،كالتوجيهات القضائية الواردة فيو.
 -3مقومات العدؿ يف رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعرم كأثرىا يف القضاء يف زلاكم
ادلملكة العربية السعودية ،سعود بن صاحل الطريفي ،رسالة ماجستَت.
 -4عمر كسياستو القضائية ،عبدالعزيز بن قائد ادلنصور كىي دراسة للقضاء يف عهد عمر بصورة عامة
كضمنها تناكؿ كتاب عمر إىل أيب موسى األشعرم من حيث ادلبادئ القضائية الواردة يف الكتاب
كما قيل من الشبو حولو .
 -5مجاليات التضاد يف رسالة اخلليفة عمر بن اخلطاب إىل قاضي البصرة .مسر الديوب مت تناكلو من
الناحية اللغوية ُث بياف مستويات التضاد يف رسالة عمر  -رضي اهلل عنو .-
ٖ -6تقيق رسالة عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعرم كبياف ما تضمنتو من توجيهات قضائية د.
ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي ،رسالة دكتوراه.
 -7القواعد الفقهية كادلقاصد الشرعية ادلستخرجة من رسالة عمر القضائية  -  -للباحثْ ،تث
زلكم منشور يف رللة كلية الشريعة كالقانوف بتفهنا األشراؼ – دقهلية ،العدد احلادم كالعشركف،
1440ىػ 2019 -ـ.
َّ
إف الباحث مل غلد  -يف حد علمو  -من تناكذلا بالدراسة من الناحية األصولية يف ْتث متخصص
يتضمن دراسة القواعد األصولية اليت كردت فيها ،كىذا ما ٘تيَّز بو ىذا البحث عن الدراسات السابقة اليت
كقف عليها الباحث.
 منهجية البحث ،والمنهج المتبع في الدراسة:

أ  -منهج البحث:
اتبع الباحث ادلنهج االستقرائي ،باإلضافة إىل منهج االستنباط ،كالتحليل ،كاالستدالؿ ،للقواعد
األصولية الواردة يف الرسالة.

ب -المنهج الذي اتبعو الباحث في الدراسة  :مت الًتكيز على موضوع البحث كٕتنب االستطراد
كبياف ذلك كاآليت:
 -1أذكر القاعدة األصولية من خالؿ ما كرد يف كتاب عمر -  -أليب موسى األشعرم ،- -
أبُت حقيقة تلك القاعدة ،كذلك من خالؿ التعريف يف اللغة كاالصطالح.
ك ّْ
 -2أكضح إقرار عمر  -  -للقاعدة األصولية كالعمل بذلك.
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 -3أذكر تأصيل لتقرير تلك القاعدة.
 -4عزك اآليات كأبُت سورىا.
ٗ -5تريج األحاديث ،فإف كاف احلديث يف الصحيحُت أك أحدعلا اكتفيت بذلك ،كإف مل يكن يف أم
خرجتو من ادلصادر األخرل ادلعتمدة ،مع ذكر ما قالو أىل احلديث فيو.
منهما َّ
 -6العناية بقواعد اللغة العربية ،كاإلمالء ،كعالمات الًتقيم .
 خطة البحث:
يتكوف البحث من مقدمة ،ك٘تهيد ،كمبحثُت ،كخا٘تة:
ادلقدمة :تشتمل على أسباب اختيار ادلوضوع ،كتساؤالت البحث ،كأعلية البحث كأىدافو ،كالدراسات
السابقة ،كمنهج البحث ،كخطة البحث.
التمهيد كقد احتول على فرعُت:
الفرع األكؿ – التعريف ٔتصطلحات العنواف ،كفيو بياف:
أكنال -مفهوـ القاعدة:
مفهوـ القاعدة يف اللغة كيف ادلعٌت العاـ:
علما أك لقبنا كالفرؽ بينهما.
ب -مفهوـ القاعدة األصولية كالفقهية باعتبارعلا ن
ثانينا -مفهوـ القضاء يف اللغة كاالصطالح.
الفرع الثاين – تضمن نص رسالة عمر القضائية " "كأعليتها
 نص رسالة عمر القضائية .
 أعلية الرسالة.
ادلبحث األكؿ :قاعدة اإلغلاب ،كمقدمة الواجب كالعمل بالظاىر ،كفيو ثالثة مطالب:
ادلطلب األكؿ  -قاعدة اإلغلاب.
ادلطلب الثاين  -قاعدة ما ال يتم الواجب إال بو (مقدمة الواجب).
ادلطلب الثالث  -قاعدة العمل بالظاىر.
ادلبحث الثاين :قاعدتا القياس ،كاالجتهاد ،كفيو ثالثة مطالب:
ادلطلب األكؿ – قاعدة القياس ،كفيو فرعاف األكؿ :تناكؿ قاعدة القياس ،كالثاين :خصص لقياس الشبو.
ادلطلب الثاين  -قاعدة االجتهاد.
ادلطلب الثالث – قاعدة االجتهاد ال ينقض ٔتثلو.
اخلا٘تة.
ادلصادر كادلراجع.
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التمهيد :كفيو فرعاف:
ويضم:
الفرع األول :التعريف بمصطلحات العنوان،
ّ

أوال :مفهوم القاعدة:
ا

أ -مفهوم القاعدة في اللغة:
كل ما يىرتكز عليو الشيء؛ فهو قاعدة ،فقواعد البيت أساسو ،كمنو قولو
تأيت (القاعدة) ٔتعٌت :األساس ،ك ُّ
تعاىل :ﭧ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ [البقرة ،]127 :كقولو سبحانو كتعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ

ً
ً
الشيء كأصولو ،كيستوم أف يكوف ىذا
س
ﯵ ﯶ ﭼ [النحل ،]26:ي
كٕتمع على (قواع ىد) ،كىي أ ي
يس ي
حسيِّا كقواعد البناء ،أك معنويِّا كقواعد الدين كدعائمو(.)1
البناء ّْ
كللقاعدة يف اللغة و
معاف أخرل يمتعدّْدةه ،كلكن اكتفينا ٔتعٌت األساس؛ كونو ادلعٌت الذم يناسب ادلباحث
األصولية كالفقهية.

ب  -مفهوم القاعدة بالمعنى العام:
ً
حيث ادلعٌت العاـ ادلنطبق على القواعد الفقهية أك األصولية كذلك
تعددت تعريفات الفقهاء للقاعدة من ي
ً ً( )2
ً
عرفها بأهنا :قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا
باعتبارات سلتلفة ،فم ينه ٍم ىم ٍن ىعبَّػىر عنها بال ىقضيٌة حيث ٌ
( )3
ً
األساس ،كىو
ورةً( ،)4كمنهم من عرب عنها باألمر( ،)5لكنهم متفقوف على األمر
 ،كمنهم ىم ٍن ىعبٌػىر عنها ُّ
بالص ى
ً
َّق معٌت القاعدةً إال ًبو(.)6
أ ٌف القاعدة كلية سواء أيطٍل ىق عليها قضية ،أك أمر ،أك صورة ،كىو ما ال يتى ىحق ي
و
مألوؼ ،كأ ٍىكىىل من التعبَت عنها
كالتعبَتي عن القاعدةً بالقضية أ ٍىكىىل من التعبَت بالصورة؛ فالتعبَت ّٔا غَت
التعبَت بالقضية ىأمتُّ كأمشىلي؛ لتناكذلا مجيع األركاف
باألمر ،كإف كاف فيو من التعميم ما ليس يف القضية؛ إال أ ٌف
ى
( )7
ً
يعود يف الواقع إىل
ؼ
عر ى
أحكامها منها ،ي
ي
على كجو احلقيقة  ،كما إف انطباؽ القاعدة على كل جزئياهتا؛ لتي ى
( )8
يصد يؽ
ٖتت يح ٍك ًم ال يكلّْي  ،كوف التعريف العاـ للقاعدة ي
كليَّة القضية ،فأحكاـ اجلزئيات معلومة كوهنا داخلةن ى
ً
يصوليٌ ًة َّ
فإف:
على القاعدة الفقهيٌة أك األ ي
صفةه لل ىقو ً
 -1لفظ (الفقهية)ً :
اع ًد منسوبةه إىل لفظ (الفقو) ،كيقصد بالفقو يف اللُّغة و
معاف ع ٌدة ،منها :ال ىف ٍه يم
ٌ
ى
)
9
(
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ظ يم ٍرتىبًطنا بلفظ القواعد؛ لي يكو ىف قىػٍي ندا
السٍب يق ل ٍل ىف ٍه ًم  ،كيىًريد ىذا اللَّ ٍف ي
يق لألى ٍشيىاء ،ك َّ
يمطٍلى نقا ،كال ىف ٍه يم الدَّق ي
كص ىفةن ذلا؛ ليخرج منها ما ليس فً ٍقهيِّا من القو ً
ً
اعد فً ٍق ًهيٌةه ،أك كاقً ىعةه
اعد األصوليٌ ًة كغَتىأ ،تعٌت :أ ٌف القو ى
ً
يف ً
اإلسالم ّْي(.)10
الفقو
حكاـ الشرعي ًة العملًي ًة ادلست ىفادةً من أدلَّتًها التَّػ ٍف ً
كالفقو يف االصطالح :العًٍلم باأل ً
صيلًيٌ ًة(.)11
ى
ٌ ىى ٌ
ي
عداىا من القو ً
ً
اعد الفقهيةً
ً
يصوؿ) ،كىو قىػٍي هد إلخر ًاج ىما ى
ٌ
منسوبىةن إىل (األ ي
 -2لفظ(األي ي
صوليٌة) :صفةه للقواعد ي
غة :ما يػبػٌت ً
كغَتىا ،كمن أىم معاين (األىصل) يف اللُّ ً
عليو ىغٍيػ يرهي(.)12
ٍ
يٍ ى
و
الدلًيل ،كىو أقول ادلعاين؛ لتناسبً ًو مع تعر ً
يف
ي ى
وفي االصطالح :يأيت (األصل) على معاف عدة ،منها َّ :ي
القاعدةً ادلست ًمرةً ،كالر ًاج ًح ،كادل ًق ً ً
األيص ً
ص ىح ً
ب(.)13
أيضا ٔتعٌت:
وؿ ،كيأيت ن
يس عليو ،كادلي ٍستى ٍ
ي
ى ىٌ ٌ
ى
5

هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)1يونيو 2021م .الرقن التسلسلي ()6

القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية

د.عزيز زلمد علي اخلطرم

ِ
ْما أو لَ َقباا:
ج -تعريف القاعدة األصولية ،باعتبارىا عل ا
ين للقاعدة األصولية باعتبار الًتكيب ،كمنهم زلمد عثماف شبَت ،كالطيب
ٍ
تعددت تعر ي
يفات ادلعاصر ى
ً
األح ً
الش ٍر ًعيٌ ًة ال ىف ٍر ًعيٌ ًة ًم ٍن
كاـ ٌ
وص يل ّٔا إىل استنباط ٍ
عرفوا القاعدة األصولية بأهنا :قضيٌة كليٌة يػيتى ٌ
السنوسي ،إذ ٌ
ًأدلَّتًها التٌػ ٍف ً
صيلًيٌ ًة(.)14
ى
عليو جعليو القاعدةى األصوليةى يرلرد كسيلةو
كىذا التعريف كإف كاف مصا نغا ًصياغىةن موجزةن؛ فإنَّو يػ ٍؤخ يذ ً
ٌ ٌى
ي
ي ى
ىٍ ي
ي ىى
ي
القاعدةً
صيلًي ًة فىحسب ،كافت ىقر لًىقي ود يف ً
ً
ً ًً
ً
ً
غاية األعلّْيى ًة ،كىو كو يف
ى
ى ٍ
الستنباط األحكاـ ال ىف ٍرعيٌة من األدلٌة التٌػ ٍف ٌ ى ٍ ي
لألحكاـ ،كليست رلرد و
ً
ً
ً
ً
األحكاـ الشرعيٌةً ،مثل قاعدة ىس ّْد
الستنباط
كسيلة
ص ىد نرا
ٌى
األصوليٌة  -يف ىح ّْد ذاهتا  -ىم ٍ
ي
االستحساف ،ك ً
ً
ً
كح ٌجةه يم ٍعتىىربةه يف
فكل قاعدةو من ىذه القواعد
الذرائ ًع ،ك
صلى ىح ًةُّ ،
الع ٍرؼ ،كادلى ٍ
ي
مصدر لألحكاـ ي
ه
الش ٍَّرًع(.)15
ض ػيةه أي ً
ِ
ً
ِ
ً
ً
الش ػ ٍر ًعيٌ ًة
والتعريـ ُ
ىح ىكػػاًـ ٌ
ـار للقاعــدة األ ُ
اس ػتىػٍنبىاط األ ٍ
وص ػ يل ّٔ ػا إىل ٍ
ص ػوليٌةه يكلّْيَّ ػةه يػيتى ٌ
ُصــوليّة أ ّهــا :قى ٌ ي
الم ْختَـ َ
ـف ُ
العملًي ًة ًمن أىدلَّتًها التٌػ ٍف ً
صيلًيَّ ًة(.)16
ىى ٌ ٍ ى ى
ثا ياا  -أوجو الوفاق والخالف بين القواعد الفقهية واألصولية:
يف القو ً
الؼ بُت القو ً
التطرًؽ إىل أكج ًو الشَّب ًو كاالختً ً
اعد األيصولًي ًة كالقواعد الفق ًهي ًة الب َّد ًمن تعر ً
اعد
قبل ُّ
ى
ٌ ي ٍ
ي ٌ
ي ى
ى
ً
ً
الفقهيٌ ًة باعتبارىىا ع ٍل نما أك لى ىقبنا.
يف بلفظ (القواعد) كبلفظ (الفقهية) ،كنأيت إىل تعر ً
يف ًعبارة (القواعد الفقهيٌة) باعتبارىا
ٍ
سبق التعر ي
كقد ى
ٌ
( )17
يمرَّكبىةن من اللَّ ٍفظىٍ ً
ادلختار منها أ ٌف القاعدة
ُت (القواعد) ك (الفقهية)ٍ ،
عرفىها العيلىماءي بتىعريفات عدة  ،ك ي
كقد ٌ
الفقهية :يح ٍكم ىشر ًع ّّي ىعملً ّّي يكلّْ ّّي ،يىػٍنطىبً يق على ىمسائًل ًم ٍن بىابىػ ٍ ً
ُت فىأ ٍكثىػىر(.)18
ه ٍ
ى
ى ى
أ -أوجو الوفاق بين القواعد الفقهيّة واألُصوليّة:
 -1يكلّّ من القواعد الفقهية كاألصولية عبارة عن قواعد يندرج ٖتتها عدد من الفركع كاجلزئيات؛ أم :إف
كال منها قواعد ينبٍت عليها غَتىا ،كىذا البناء كلي يف األصولية ،كأغليب يف الفقهية(.)19
ن
 -2يكلّّ من القاعدة الفقهية كاألصولية خادمة للفقو ،فاأليكىل خادمة للفقو بصورة مباشرة ،كالثانية خادمة
صلىةن إىل ً
ً
ً
األحكاـ(.)20
األحكاـ الفقهيٌ ًة بطر ًيق استنبا ًط
معرفة
للفقو من ناحية كوهنا يم ىو ّْ
 -3القواعد الفقهية كاألصولية تتفقاف يف كحدة ادلصدر؛ فمصادرعلا األساسية كاحدة ،كعلى رأس تلك
ادلصادر :الكتاب ،كالسنة ،كاإلمجاع ،كالقياس(.)21
ً
ً
ً
ع عن يكل من القاعدت ً
صوليةي قد
ات كقواع يد ٍ
ُت يكلّْيٌ ه
 -4ؽليٍك ين أ ٍف يىػتىػ ىفَّر ى
أخىرل يف يسلٌ ًم التَّ ىد ُّرًج ،فال ىق ىواع يد األي ي
سلرجة عليها،
أقل استيعابنا من جهة موضوعها ،كأعلى من و
اعد أخرل ُّ
تتفرع عنها قو ي
فركع أخرل ٌ
كالقواعد الفقهية تأيت يف صدارةً قو ً
الست الكربل اليت تت ىفَّرعي عنها كعن غَتىا
س أك ُّ
اعدىا القو ي
اعد ٍ
اخلم ي
كمشي نوال (.)22
اعد فقهيٌةه أخرل دكهنا ىس ىعةن ي
قو ي
6
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اإلمجاؿ :تتفق القواعد األصولية كالفقهية يف مسألة احلي ّْجيٌ ًة ،فهي يح ٌجةه ىش ٍر ًعيٌةه يٍرل ىم نعا على
حيث
ي
 -5من ي
ً
ً
مجيع
إعماذلا ك
االعتداد ّٔا؛ فىػلى ٍم يػيٍن ًك ٍر ى
الع ىم ًل ّٔا كالبناءى عليها ،ال عامله كال ى
أعلّْيىتىها كص ٌحةى ى
ب ،بل ي
مذى ه
ً
ػلتجو ىف ّٔا ألنفسهم ،كعلى غَتىم ،كىذا ىو معٌت احلي ّْجيٌ ًة.
العلماء ُّ
ً
ً وً و
ً
صولًيٌ وة يمتَّػ ىف وق عليها ،كمنها القواعً يد ال ىقطٍعًيٌةي
يل ي
كمن ي
صلد احلي ّْجيٌةى ثابتةن ل يك ّْل قاع ىدة ف ٍق ًهيٌة ،أك أي ي
حيث التٌػ ٍفص ي
سندىا النٌػ ٍقلًي أك ً
يف ً
ً
أيضا ،كىذه
عند ىم ٍن ي
ف فيها يح َّجةه ى
يقوؿ ّٔا؛ كىي يح ٌجةه عليو ن
الع ٍقل ٌي ،كالقواع يد ادلي ٍختىػلى ي
ّْ
ى
ً
تلك القاعدةً(.)23
احلي ّْجيٌةي غَتي يم ٍل ًزىم وة دلن ال ي
يقوؿ ًْتي ّْجيَّة ى
ِ
ُصوليّ ِة:
ب -أوجو االختالف بين القواعد الفقهيّة واأل ُ
ؽلكن حصر أكجو االختالؼ بُت القواعد الفقهية كاألصولية فيما يأيت:
-1

-2
-3

-4

-5

-6

اعد يكلّْيَّةه تىػٍن ىد ًر يج ٖتتىها أنواعه من األدلة التفصيلية يف اجلملة ؽلكن
ُّم ي
اعد األصوليٌةي قو ي
وؿ :القو ي
من ي
حيث الش ي
استنباط األحكاـ اجلزئية منها ،بينما القواعد الفقهية قضايا كلية ،أك أغلبية تندرج ٖتتها األحكاـي
الف ٍق ًهيةي اجلزئًيةي ادلبنًيَّةي على قو ً
ً
أصوؿ ً
اعد ً
الفقو(.)24
ٌ يٍ ٌ ىٍ
حيث الغايةي :القواعد األصولية ًميزا هف ً
لضبط طييرًؽ استنباط األحكاـ الشرعية العملية ،أك األحكاـ
من ي
اجلزئية ،بينما القواعد الفقهية غايتها ربط األحكاـ ادلتشأّة اليت ترجع إىل علة كاحدة(.)25
ً
ادلستخر ىج ًة منها إلثبات شرعيتها
لألحكاـ
مصدرا
اعد األصوليةي تي ٍستىػ ٍع ىم يل
حيث
ي
االستعماؿ :القو ي
من ي
ن
ى
اب ً
كضابط عاـ ،أك دستوور ينتظم ٖتتػها اجلزيئات ً
بيػنىما تيستعمل القو ً
و
ادلنتشرةي يف أبو ً
الفقو
اع يد الفقهيٌةي
ي ٍي
ي
ٍ
ىى
ى
ى ىي
)
26
(
و ًو
ً
إلثبات يح ٍك ًم يج ٍزئياهتا ،كالعكس يف
أص نال
ٖتت مناط كاحد  ،كٔتعٌت آخر :إ ٌف القاعد ىة األصوليٌةى تيػ ىع ُّد ٍ
ى
القو ً
القاعدةً مستمدِّا من ح ٍك ًم جزئًي ًاهتا؛ أم :من ادلعٌت ً
اجلام ًع بُت
اعد الفقهيٌ ًة؛ إ ٍذ يكو يف يح ٍك يم
ى
يٍ ٌ
ٍ
ي
ى ي ٍى ى
يج ٍزئًيٌ ًاهتا(.)27
ً
اعد األصوليةي تتعلَّق باألدلَّ ًة الشَّر ًعي ًة ك ً
كدالالهتا على األحكاـ يف ً
غالب
األلفاظ
َّعلُّ يق :القو ي
من ي
ي
ٌٍ
ٌ
حيث التػ ى
أي ً
ً
أم :إ ٌف القاعد ىة تتعلٌ يق بً يك ّْل ىدلً ويل يف الشر ىيع ًة
صوذلىا ،مثل قاعدةٍ :
الو يج ى
ي
وب)ٍ ،
(األم ير ادليطٍلى يق يىػ ٍقتىضي ي
ً
اع يد ً
يتضمن أىمرا؛ أما القو ً
األحكاـ الواقع ًة على ً
ً
ُت يف الفقوً ،كبذلك
الفقهيٌةي فتتعلٌ يق بتىتىبُّ ًع
أفعاؿ ادلكلَّف ى
ى ى
َّ ي ٍ ن ٌ
ً
و
و
ً
كؿ بًالش ّْ
ُت ال يىػ يز ي
َّك) ،فهي يمتىػ ىعلّْ ىقةه
ٖتت قاعدة كاحدة ،مثل قاعدة( :اليىق ي
ٕتتمع ال يف يركعي مع أى ٍشبىاىها ى
ي
( )28
ً
ب يك ّْل فً ٍع ول من ً
العك ً
ٍس .
َّن ىع ىد ىموي ،يُثَّ ىش َّ
أفعاؿ ادلي ىكلَّف ى
ك يف ى
ُت تيقَّنىوي ٍأك تىػيىػق ى
كترجيح،
حيث النشأة :القواعد األصولية ناشئة عن األلفاظ العربية ،كما يعرض ذلا من نسخ،
و
من ي
كعموـ ،كخصوص ،كأمر ،كهني ،كما إىل ذلك ،بينما القواعد الفقهية تنشأ من األدلة الشرعية ،أك من
استقراء األحكاـ ذاهتا(.)29
حيث الظهور :ظهرت القواعد األصولية من حيث الوجود الذىٍت كالواقعي قبل الفركع الفقهية؛ ألف
من ي
آّتهد ينطلق يف استنباطو لألحكاـ من تلك القواعد األصولية؛ أما القواعد الفقهية فظهورىا متأخر يف
7
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كجودىا الذىٍت كالواقعي عن اجلزئيات كالفركع الفقهية؛ ألهنا مجع ألشتاهتا كربط بُت األحكاـ
ادلتشأّة(.)30
حيث دخوؿ االستثناء عليها :القواعد األصولية كلية َّمطردة إذا اتيًف ىق على مضموهنا ال يستثٌت منها
من ي
شيء ،أما القواعد الفقهية فهي غَت َّمطردة ،أم :ذلا مستثنيات من كل منها مسائل ٗتالف حكم
القاعدة بسبب من األسباب ،كاالستثناء بالنص ،أك اإلمجاع ،أك الضركرة ،أك غَته من أسباب
االستثناء()31؛ لذلك يطلق عليها الكثَت بأهنا قواعد أغلبية ،كليست كلية.
حيث التوصل إىل القاعدة :يتوصل آّتهد للقواعد الفقهية باستعمالو للقواعد األصولية ،ال عكس؛
من ي
ألف القاعدة الفقهية ٔتثابة الضابط للثمرة ادلستفادة من أصوؿ الفقو(.)32
حيث مكاف كجودىا :القواعد األصولية زلصورة يف أبواب األصوؿ كمواضعو كمسائلو ،أم :أهنا
من ي
جدا منثورة يف كتب
زلدكدة؛ بينما القواعد الفقهية ليست زلصورة ،أك زلدكدة العدد ،بل ىي كثَتة ن
الفقو العاـ كالفتول(.)33
حيث داللتها على احلكم :القواعد األصولية تدؿ على احلكم بواسطة؛ فقاعدة (النَّػهي يػ ٍقتى ً
ضي
من ي
ٍي ى
البد من إضافتها إىل ً
التٌ ٍح ًر ىًن) ال تفيد ٖترًن الزنا ٔتفردىا ،بل َّ
الدليل ،كقول ػو تعالػى :ﭽ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [النور ،]2:أما القواعد الفقهية فإهنا ُّ
تدؿ على احلكم مباشرة ،فقاعدة
أم أم ور م ٍش يك و
وؾ فيو من غَت إضافتها إىل أمر آخر(.)34
كؿ بً َّ
الش ّْ
اليقُت ال يىػ يز ي
( ي
ك) تفيد طر ىح ّْ ٍ ى
حيث االستمداد :القواعد األصوليٌة يم ٍستى َّ
مدةه من علم الكالـ ،كالعربية ،كتصور األحكاـ الشرعية،
 -11من ي
نصا ً
َّ
شرعيِّا من الكتاب
كادلقاصد( ،)35كالقواعد الفقهية
مستمدة من األدلة الشرعية؛ فقد تكوف ِّ
ً
ً
أحكامها(.)36
ادلسائل الفرعيٌ ًة ادلتشأّىًة يف
أك السنة ،ككذلك من
ً
اخلصوص عند استخدامو ذلا
حيث االستفادة :ادلستفيد من القواعد األصولية ىو آّتهد على كجو
 -12من ي
يف استنباطو لألحكاـ الفرعيٌة من األدلة ،يف حُت أف القاعدة الفقهية يستفيد منها الفقيوي كادلتعلّْ يم؛
و
ً
مسألة
أيسر من الرجوع اىل يح ٍك ًم يك ّْل
لشموذلا على يح ٍك وم يكلّْي لكث وَت من
ادلسائل ،فيكوف الرجوعي اليها ى
على ًح ىدةو(.)37
حيث النَّظىير يف القاعدةً :يكوف النظر يف القاعدة األصولية خاص باللفظ من ناحية مدل ٖتققو يف
 -13من ي
خاصا
يد أف نثبت لو احليكم الشرعي من عدمو ،بينما النظر يف القاعدة الفقهية يكوف ِّ
الفرع الذم نر ي
ًً
ًً
ً
من ىع ىد ًم ًو(.)38
بادلعٌت من ناحية مدل ٖتقُّقو يف الفرع الذم ير ياد النَّظىير يف يحكمو ٍ
لية على مقتضى القاعدةً
ً
حيث التػَّرًجيح بينهما :يػ ىقدَّـ مقتضى القاعدةً األصو ً
الفقهية عند حص ً
وؿ
ي ي
ي ي
 -14من ي ٍ ي
ُت؛ أم :إنػَّنىا نعمل باحل ٍك ًم الثٌابً ً
َّع يار ً
ت
ت بالقاعدةً األصوليةً ،ي
كم الثابً ى
التػ ى
ي ي
ض بُت القاعدت ً ٍ
كنًتؾ احلي ى
بالقاعدة الفقهية(.)39
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واصطالحا:
ثالثاا :مفهوم القضاء لغةا
ا
ِ
الصٍن يع ،كال يق ٍد ىرةي (.)40
القضاءُ في اللغَة :ال ىف ٍ
ص يل ،كال ىقطٍ يع يف احلي ٍك ًم ،ك ٌ
ً
ًً
عرفىو ٌ ً ً
ض ياؤهي"(.)41
غلب عليو إً ٍم ى
وفي االصطالح َّ :ي
إظهار يح ٍك ًم الش ٍَّرًع يف الواق ىعة شل ٍ
الشافعيٌةي بأنٌوي " :ي
َّن ي
كعرفىو احلنابًلىةي بأنٌو" :ا ًإللٍزاـ باحل ٍك ًم الشَّر ًعي ،كفىصل اخلصوم ً
ات"(.)42
ي
ٌي
ٍ ّْ ٍ ي ي ي ى
ىي ي
الفرع الثا ي -:ص ِ
وأىميَّتُها:
رسالة ُع َم َر ِّ --
ً
نص ً
القضائية إىل أيب موسى األشعرم -  -
رسالة يع ىمىر -  -
أكنالُّ -
بأسانيد عدَّة ،ك و
لعل ًم ٍن أمجعًها
ذكر كثَته من العلماء رسالةى يع ىمىر القضائية يف مؤلفاهتم
ألفاظ متقار وبة ،ك َّ
ى
( )43
بأسانيد عدة ،كمنها:
أكردىا
ى
ابن القيم يف كتابو إعالـ ادلوقعُت  ،إ ٍذ ى
ما ذكره العالمة ي
ً ً
بن أيب
يس ،ى
ىما جاءى عن يس ٍفيا ىف ب ًن يعيىػٍيػنىةى ،ى
ت ى
قاؿ :أتىػٍي ي
سعيد ى
يس أبو عبد اهلل ي
بن إدر ى
قاؿ :ح ٌدثنا إدر ي
ً
بردة ،فسألتيوي عن ً
األشعرم ،ككاف أبو موسى قد
ب ّٔا إىل أيب يموسى
ّْ
رسائل يع ىمىر ب ًن اخلطٌاب اليت كا ىف يكتي ي
ت يف كً و
تاب منها:
أكصى إىل أيب بردة ،فأخرج لو يكتيبنا ،فرأيٍ ي
ى
ً
ُت لى ى
كسنَّةه يمتَّبىػ ىعةه ،فىا ٍفػ ىه ٍم إذا أ ٍيديل ى
إليك ،ىكأىنٍف ٍذ إ ىذا تىػبىػ َّ ى
ك ،فإنٌوي
"أ َّىما بىػ ٍع يد ،فإ ٌف القضاءى فريضةه يٍزل ىك ىمةه ،ي
ال يىػٍنػ ىف يع تكلُّ هم ْتىق ال نفا ىذ لىوي.
كآس الناس يف ىٍرللً ًسك ،كيف كج ًهك كقىضائًك ،حىت ال يطمع شريف يف حي ًفك ،كال ييأس ً
يف من
ضع ه
ه ىٍ ى
ىٍ ى ى ى
ى
ى ى ى
ىى
ً ى
ً
ك.
ىع ٍدل ى
ً
ً
أح َّل ىحىر ناما أك ىحَّرىـ
بُت
ُت على ىم ٍن أن ىكىر ،ك ُّ
ى
جائز ى
الص ٍل يح ه
البىػيّْػنىةي على ادليدَّعي ،كاليىم ي
ادلسلمُتَّ ،إال ي
ص ٍل نحا ى
ىح ىالنال.
ً
ب لو ىأم ندا يىػٍنتى ًهي إليو ،فإ ٍف
كم ًن َّاد ىعى ىح ِّقا غائًبنا أك بىػيّْػنىةنٍ ،
فاض ًر ٍ
أحضر بىػيّْنةن أعطيتىو ْتقّْو ،كإ ٍف أى ٍع ىجىزهي
ى
ى
ذلك استحلىٍلت ً
عليو ال ىق ً
الع ٍذ ًر كأى ٍجلىى للعمى.
ضيٌةى ،فإ ٌف ى
ى ٍى ٍ ى
ذلك يى ىو أبلى يغ يف ي
فيو لر ٍش ًد ىؾ أ ٍف تير ًاجع ً
فيو رأيك ،فىػه ًديت ً
فيو اليوـ ،فىػراجعت ً
كال ؽلنعنَّك قضاء قضيت ً
فيو احلى َّق؛ فإ ٌف
ى
ىى ي ى
ى ى ىٍ ى
ى
ى
ه
ي
َّ ً
احلق خيػر من التَّم ًادم يف ً
ً
الباط ًل.
كمر ى
احلق قىدًنه ال يػيٍبطليوي ىشيءه ،ي
ى
اج ىعةي ّْ ى ٍ ه
عليو شهادةي زكور ،أك رلليودا يف حد ،أك ظنّْينا يف ك و
ضٌ ،إال يرلَّربا ً
ض يه ٍم على بىػ ٍع و
الء
كادل ٍسلً يمو ىف يع يد ه
ىى ى ي
كؿ بىػ ٍع ي
ىٍ ن
ى
ىن
ن ى
وي
ً
السرائر ،كستػر عليهم احل يدكد ٌإال بالبيّْ ً
ً
نات كاألٍىؽلى ً
َّ
َّ
اف.
باد
الع
من
توىل
تعاىل
و
ل
ال
ف
فإ
ي ى
أك قىػىرابىة ٌ ،ى
َّ ى ى ى ى ى
ُث الفهم الفهم فًيما أيدًيل إًلىي ً
ك ًشلٌا ليس يف قيػر و
آف كال يسنٌةو ،يُثٌ قىايً ً
ذلك،
ور ى
عند ى
ك شلٌا ىكىرىد ىعلىٍي ى
ىٍ ى ىٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
ٍ
س األ ييم ى
ى
( )44
ً
كاع ًر ً
يما تىػىرل إىل أحبّْها إىل اللَّ ًو كأى ٍشبى ًه ىها بًاحلى ّْق.
ؼ األ ٍىمثى ى
ٍ
اؿ  ،يُثٌ ٍاع ىم ٍد ف ى
عند اخلص ً
م بًالنٌ ً
ك أىبيو يعبىػٍي ود-
ص ًوـ  -ىش َّ
كإيَّ ى
اؾ كالغى ى
ومة أك اخلي ي
اس ،كالتػَّنى ُّكىر ى ي ي ى
ب كال ىقلى ىق كالض ى
َّجىر كالتأذّْ ى
ضى
ً
ً
ً
كػل ًسن ًبو ّْ
ت نًيٌتيوي يف احلى ّْق كلى ٍو على
صٍ
وجب اللَّوي بو األ ٍ
الذ ٍكىر ،فى ىم ٍن ىخلى ى
ىجىر ،يٍ ي
فإ ٌف القضاءى يف مواط ًن احلى ّْق شلٌا يي ي
اس ،كمن تىػزيَّن ٔتا لىيس يف نىػ ٍف ًس ًو شانىو اللَّو ،فإ ٌف اللَّو تعاىل ال يقبل من ً
ًً
كبُت النٌ ً
العباد
نىػ ٍفسو ىك ىفاهي اللَّوي ىما بىػٍيػنىوي ى
ى
ى ي ي
ي
ىٍ ى ى ٍ ى
ًً
ً ًً
اب ى ً
ُّك بثو و
عليكم كرْحةي اللَّ ًو(.)45
السالـ
الصا ،فما ظن ى
عند اللَّو يف عاج ًل ًرٍزقو ى
كخىزائ ًن ىر ٍْحىتو ،ك ي
إال ىما كا ىف ىخ ن
ي
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ثا يا :أىمية الرسالة:
جم غفَت من الدارسُت كادلؤلفُت ،برسالة الفاركؽ  --القضائية فركاىا يجلٌة من العلماء
ىتم ّّ
لقد ا َّ
ادلتقدمُت كادلتأخرين ،من احملدثُت ،كالفقهاء ،كغَتىم من مؤرخُت كأدباء ،كتناكلوىا بالبحث كاالستنباط ،كما
يهمنا يف ىذا الصدد علماء الفقو كاألصوؿ؛ إذ إف الفقيو ْتاجة إليها ليستنبط منها األحكاـ كالتوجيهات.
ً
ً
القضاء إىل أيب موسى األشعرم
ابن تيمية – رْحو اهلل –" :كرسالةي يع ىمىر ادلشهورةي يف
يقوؿ ي
شيخ اإلسالـ ي
اعتم يدكا على ما فيها من الفقو كأصوؿ الفقو"(.)46
تداكذلا الفقهاء ،كبىػنىػ ٍوا عليها ،ك ى
وؿ ،كبػنىػوا ً
كقاؿ عنها ابن ال ىقيّْ ًم  -رْحو اهلل –" :كىذا كتاب جليل ال ىق ٍد ًر ،تل ٌقاه العلماء بال يقب ً
أصوؿ
عليو ى
ه
ي
ي ي
ىٍ
ي
ي
ً ً ( )47
احل ٍك ًم كالشهادةً ،كاحلاكم كادلفيت أحوج و
تأملًوً كالتَّػ ىفقُّو فيو" .
شيء إليو ،كإىل ُّ
ي
ٍى ي
ي
ً
ً
أرشدت
آّتهد ،كىي
الرسالة ٌأهنا كضعت األصوؿ اليت يعتمد عليها
يد أعليٌةى ىذا
الكتاب ك ُّ
ي
كشلٌا يز ي
السنَّةي ،ك ٍ
ي
ً
اع ًد األصولي ًة ك ً
إىل و
ً
عدد من القو ً
ادلقاصد الشرعيٌ ًة ك ً
ادلفيت
آّتهد ،أك
ُت
الف ٍق ًهيٌةً ،ك
ى
الوسائل اليت تيع ي
ٌ
القاضي ،أك ى
ى
ً
الش ٍر ًع ّْي.
للوصوؿ إىل احلك ًم ٌ
كقد اكتفينا باحلديث يف ْتثنا ىذا عن القواعد األصولية فقط.
المبحث األول

وفيو ثالثة مطالب:

قاعدة اإليجاب  ،وما ال يتم إال بو ،والعمل بالظاىر

المطلب األول -قاعدة اإليجاب:
الشيء ىًغلب كجوبا؛ أم :ثىػبت كلى ًزـ( ،)48كأكجب الشَّيء ي ً
الواجب ليغىةنَّ :
وجبيوي إغلابنا،
الال ًزيـ ،ي
ب َّ ٍ ي ي ي ي ن ٍ ى ى ى
ىي
ٍى ى
يقاؿ :ىك ىج ى
ي
اإلغلاب كاإللزاـي ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ض يأيت يف اللُّغى ًة دلعاف عدة ،منها:
أم :ىفر ى
ضوي كألٍىزىموي ،كال ىف ٍر ي
ي
ٍ
ﭓﭼ[النور ،]1:أم :ألزمناكم العمل ٔتا في ًرض فيها.
كقوذلم :بدلً ويل قىطٍعًي قىػٍي هد
جازما بدليل قطعي)(،)49
ك
ض (ما ثبت طلبو ن
اصطالحا :ال ىف ٍر ي
شرعا طلبنا ن
ن
ٍ
إلخر ًاج الو ًاج ً
الشارعي طىلىبنا ىجا ًزنما و
بدليل ظى ٍّْت(.)50
ب؛ ألنٌوي ىما ثبت طىلىبيو من ٌ
ٍى ى
ً
ً
ً
ب بناء على تفر ًيق احلنفيٌة بينهما ،يف ح ً
ض كالواج ً
بُت
ُت أ ٌف
كىذا التعر ي
يفرقيو ىف ى
ى
مجهور العلماء ال ٌ
ن
يف لل ىف ٍر ً ى
ض كالو ًاج ً
ال ىف ٍر ً
بدليل قىطٍعًي ٍأـ و
ت و
ضا؛ أل ٌف
الفعل ى
عندىم كما يي ىس َّمى كاجبنا يي ىس َّمى فىػ ٍر ن
ب سواءن أثػىبى ى
بدليل ظى ٍّْت ،ف ي
ً
ً
تعلق ًخ ً
كال من الو ًاج ً
ض ىو عبارةه عن يم ً
ِّ
ب كال ىف ٍر ً
اب؛ كلذلك
طاب ٌ
الشا ًرًع الذم يستح ُّق تاريك يه ىما ال ٌذ َّـ كالع ىق ى
يعرفو ىف الفرض أك ً
خطاب اهللً – تعاىل  -ال ٌد ُّاؿ على ً
طلب ً
الفعل طىلىبنا ىجا ًزنما(.)51
ب بأنٌو:
ي
الواج ى
ٌ
ٍ ى ى
ً
اجلمهور ،كىو ىع ىد يـ التفر ًيق؛ كالسيما أف اهلل سبحانو كتعاىل قد أطلق اسم الفرض
العمل ٔتا عليو
ي
كاأل ٍىكىىل ي
على الواجب يف قولو تعاىل :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [البقرةٔ ،]ُ٥٣ :تعٌت :أكجب.
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االصطالح" ،كال
خالؼ اصطالحي ،كال يم ىشاحةى يف
كؽلكن القوؿ :إف اخلالؼ بُت اجلمهور كاحلنفية
ً
ه
ىح ٍجىر يف االصطالحات بعد فهم ادلعاين"(.)52
ً
كعلى ىذا يكوف الفرض أك الواجب مطلوبا من ادلكلَّ ً
ٗتيَت فيو بُت ً
ف على ً
الفعل كالتٌػ ٍرًؾ،
ن
سبيل اإللزاـ ال ى
كقد سبق تعريفو بأنو (اإللزاـ باحلكم الشرعي كفصل
كىذا ينسجم مع مفهوـ القضاء ككجوبو كاإللزاـ بوٍ ،
مطلوب كجوبنا ،كاحلكم ًبو يم ٍل ًزهـُّ ،
ذلك ي
كيدؿ على ى
قوؿ يع ىمىر " :--ال ىق ى
ه
ضاءي
اخلصومات) ،أم :إ ٌف القضاءى
ي
اجب؛ كونو فريضةن من فر ً
الدي ًن.
ائض ّْ
فى ًر ى
يضةه يٍزل ىك ىمةه ي
كسنَّةه يمتَّبىػ ىعةه" ،فالقضاء على ىذا ضركرةه كك ه
كيتأكد كجوبو دلا فيو من رفع التهاجم ،كحفظ النظاـ ،كدفع الضرر العاـ ،كرد ادلظامل ،كنصر ادلظلوـ،
كقطع اخلصومات ،كاألمر بادلعركؼ ،كالنهي عن ادلنكر( ،)53كشلا يزيد تأكيد كجوبو كضركرة لتحقيق العدؿ أف
كسنة يمتَّبىعة) ،بأمور عدة مساعدة لتحقيق ذلك الواجب منها:
عمر  --أتٍػبى ىع قولو( :القضاء فريضة يزلكمة ي
كجوب فهم الدعول ،ككجوب إنفاذ احلكم ،ككجوب العدؿ ،كاإلنصاؼ ،كادلساكاة بُت اخلصوـ يف رللس
القضاء ،ككجوب فهم أدلة األحكاـ ،ككل ىذه األكامر مطلقة ،كاألكامر ادلطلقة ال تكوف إال إغلابنا؛ خللوىا من
الصوارؼ إىل غَت ذلك.
أفعاؿ األمر احلركة فيها متجهة من آمر إىل مأمور؛ أم :من أعلى إىل أدىن؛ ألف احلركة تسَت
ظ أف ى
كيالح ي
ى
يف إتاه كاحد منها" افهم ،انفذ ،آس "كغَتىا؛ كإف كانت الرسالة مل تنص على شخص القاضي كليس لو
دستورا
مجيعا ال لشخص القاضي كأرادىا
صدل ،فهذا يدؿ على أف عمر -  -أرادىا رسالة للقضاة ن
ن
يسَتكف عليو ()54؛ السيما كقد حوت على رلموعة من األكامر كالنواىي الصاحلة لكل زماف كمكاف.
كيراد بالفهم :كجوب فهم الواقع كالفقو فيو ،ككجوب فهم الواجب يف الواقع ،كىو فىػ ٍهم يحكم اهلل الػذم ح ىكػم
بو يف كتابو ،أك على لساف رسولو يف ىذا الواقع.
كسنٌةه يمتَّبىػ ىعةه":
ضاءي فى ًر ى
األصل يف قوؿ عمر" :--ال ىق ى
يضةه يٍزل ىك ىمةه ي
ك ي
 - 1قولو تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [ادلائدة.]٩٥ :

وجو االستدالل :أف اهلل سبحانو كتعاىل أمر نبيو  --أف ػل ٌكم بُت أىل الكتاب بُت احملتكمُت إليو
من أىل الكتاب كغَتىم شلن ػلتكم إليو بكتابو الذم أنزلو إليو ،كىو القرآف (.)55

 – 2قولو تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ[النساء.]َُ١ :

وجو االستدالل :التأكيد على كجوب القضاء بُت الناس ٔتا أنزؿ اهلل سبحانو كتعاىل( ،)56كفيو شاىد
على جواز االجتهاد(.)57

 - 3قولو تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [ص.]ِ٢ :
ُت الن ً
احلى ّْق ،أم بالعدؿ ،كىو أمر على الوجوب ،ىكال تىػتَّبً ًع ا ٍذلىول "ٖتذير
َّاس بً ٍ
وجو االستدالل :فا ٍح يك ٍم بىػ ٍ ى
من االقتداء باذلول ادلخالف ألمر اهلل؛ ألنو إذا استوىل على النفوس أضعف ال ٌدين كأكىن اليقُت (.)58
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 -4قولػ ػػو تعػ ػػاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ [ادلائدة.]٤ :

ً ً
ألم ىسبى و
ب
أم :عن العدؿ إىل اجلىٍوًر ّْ
وجو االستدالل :يف النص ٖتذير للمؤمنُت من اخلركج عن الق ٍسط؛ ٍ
ىكا ىف(.)59

أقسام الواجب:
الواجب قسم من أقساـ احلكم التكليفي اخلمسة ،كىي :اإلغلاب ،كالندب ،كاإلباحة ،كالتحرًن،
كالكراىة( .)60
كسلَت ،كباعتبار النظر إىل
كللواجب أقساـ باعتبارات سلتلفة ،فينقسم باعتبار النظر إىل ذاتو إىل :يمعُتٌ ،
كقتو إىل :مؤقت كغَت مؤقت؛ كباعتبار التقدير كعدمو إىل :زلدد (ادلق ٌدر) كغَت زلدد؛ كباعتبار النظر إىل
( )61
التعرؼ
ؽلكن
اجب
و
ال
كتقسيمات
التكليفي
احلكم
أقساـ
خالؿ
كمن
؛
ادلخاطب بفعلو إىل :عيٍت ككفائي
ٌ
ً
التكليفي للقضاء.
على احلكم
الحكم التكليفي للقضاء:

أ  -حكم إ شاء والية القضاء:
ك يف َّ
أف إنشاءى كالية القضاء فرض ككاجب على احلاكم القياـ بو يف كل كالية من كالياتو؛ حىت
الش َّ
ى
( )62

يسوسوا األمة بالعدؿ كيرفعوا التهارج فيما بينها؛ دلا يف ذلك من حفظ لنظاـ األمة
ي

 ،لقولو تعاىل :ﭽ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼأم :بالعدؿ(.)63

ب -حكم قبول تولي القضاء:
حكم قبوؿ تويل القضاء دائر بُت األحكاـ التكليفية اخلمسة ،فيكوف:
فرض كفايةو ،كىذا ىو األصل ،ككونو على الكفاية؛ ألنو أمر ٔتعركؼ أك هني عن منك ور ،كعلا على
الكفاية؛ كألف أمر الناس ال يستقيم بدكف القضاء ،فكاف كاجبنا عليهم كاجلهاد كاإلقامة ،كقلنا :على الكفاية
رلمال ،ككاف من أىل الوالية ذلذا ادلنصب( ،)64كيكوف فرض عُت إذا اضلصر يف
تعُت الشخص مع غَته ن
إذا ٌى
شخص مع عدـ كجود غَته يصلح ذلذا ادلنصب ،كغلرب عليو عند االمتناع؛ أل ٌف الكفاية ال تتحقق إال بو(،)65
مؤىال للقضاء ،كىو غَت مشهور مع علمو ،كيأمل بتوليو القضاء نشر علمو
كيكوف مندكبنا إذا كاف الشخص ن
للناس حىت تتحقق ادلنفعة( ،)66كيكره إذا كاف صاحلنا مع كجود من ىو أصلح منو( ،)67كيكوف التويل حر ناما يف
مؤى ول للقضاء( ،)68كمثل ىذا تكوف أحكامو بعيدةن عن العدؿ كالواجب على
جاىال كغَت َّ
حالة كوف الشخص ن
القاضي العدؿ كاإلنصاؼ لقولو تعاىلﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂   ﭼ [ادلائدة]٤ :
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فقَتا أك لدفع ضرور عن نفسو ،كقد ؼليٌػ ير بُت قبولو كرفضو إذا استول ىو كغَته يف الصالحية
كيباح لو إف كاف ن
كالقياـ بو؛ ألنو مل يتعُت عليو (.)69
الواجب َّإال ِبو):
المطلب الثا ي :قاعدة (ما ال يتم
ُ
كتسمى مقدمة الواجب ،أك ما يتوقف عليو الواجب ،أك الوسيلة ،كمجيعها تيػنػزؿ على معٌت ك و
احد،
ىٌ
كتنقسم إىل :مقدمة كجوب ،كىي :ما يتوقف عليها كجوب الواجب ،كمقدمة كجود ،كىي :اليت يتوقف عليها
كجود الواجب ،كإيقاعو على صفة الكماؿ.
كىذه األخَتة تنقسم على نوعُت :مقدمة غَت مقدكرة للمكلف ،كمقدمة مقدكرة للمكلف(:)70
 -1مقدمة وجود مقدورة للمكلف "ما يتوقف عليها فعل الواجب"
إ ٌف من أىم أكلوي ً
ات القضاء (ٖتقيق العدؿ) كجوبنا لقولو تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ٌ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [النساء ،]َُ١:كقولو تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ

[ادلائدة.]٤ :
الضركرم  -لكي يتحقق العدؿ الواجب  -القياـ بالوسائل ،أك ادلقدمات اليت ال يستقيم
لذلك فمن
ّْ
البت
العدؿ إال ّٔا ،كاليت نص عليها عمر  --يف رسالتو كاإلخالص ،كالفهم الصحيح للنصوص ،كسرعة ّْ
يف القضية ،كإنفاذ احلقوؽ ،كالتوقف عند الشبهات ،كادلساكاة بُت اخلصوـ ،كأخذىم باحلجج ،كالتوسط كعدـ
رلافاة اخلصوـ ،كعدـ االستمرار يف الباطل ،كطلب البيّْنات كاحلجج؛ فإف مل يتم االلتزاـ بكل ىذه ادلقدمات
كغَتىا  -شلا كرد يف الرسالة القضائية  -فال ؽلكن القياـ بالواجب ادلتمثّْل يف ٖتقيق العدؿ؛ ألنو ال يتحقق إال
ّٔذه ادلقدمات ،كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب ،كمجيع ما سبق من ادلقدمات مقدكر عليها لدل
القاضي ،كال يستطيع ٖتقيق العدؿ يف الواقع إال إذا سبق القياـ ّٔا .
 -2مقدمة وجود غير مقدوٍر عليها:
ىناؾ مقدمات غَت مقدكر عليها بالنسبة للقاضي ،كال يتم النظر يف القضية كاحلكم إال بانعدامها؛ ألف
يف انعدامها مظنٌةي ً
ب ،كلكنٌو
الع ٍد ًؿ ،كال يكلٌف القاضي بإزالتها لعدـ قدرتو على ذلك ،كمنها الغى ى
ٖتقيق ى
ضي
ف بالتوقُّ ً
القض ًاء يف ىذه احلالة؛ لقولو عليو الصالة كالسالـ( :ال يقضي ىحكم بُت اثنُت ،كىو
يمكلَّ ه
ف عن ى
غضباف)( ، )71كيقاس على ذلك كل ما يشوش الفكر كػلجب نور العقل؛ كالضجر كالغلق كاجلوع ادلفرط
كالعطش الشديد ،كمدافعة أحد األخبثُت ،كشدة النعاس ،كالفرح الشديد ،كغَت ذلك من الصفات كاألحواؿ
اليت تشوش عقلو ،ك٘تنع حضور القلب ،كاستيفاء الفكر اليت يتوصل بو إىل إصابة احلق يف الغالب؛ حىت
ال غلايف العدؿ  -كإف كاف غَت قاصد  -يف حالة قضائو ،كىو متلبس بواحدة من تلك الصفات أك أكثر(.)72
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المطلب الثالث -قاعدة (العمل بالظاىر):
ىذه القاعدة مشًتكة بُت القواعد األصولية كالقواعد الفقهية ،كقد أشار إىل العمل بالظاىر غَت كاحد من
علماء األصوؿ ،قاؿ اإلماـ الشاطيب  -رْحو اهلل ( :-فإف أصل احلكم بالظاىر مقطوع بو يف األحكاـ
خصوصا)( ،)73كذكر الزركشي  -رْحو اهلل  -أف اإلماـ الشافعي -رْحو اهلل  -نص يف كتاب اإلقرار كاالجتهاد
ن
( )74
حكما بعلة ظاىرة يف استقالؿ
يف احلكم بالظاىر  ،كقاؿ صاحب التقرير أثناء حديثو عن تعليل الشارع ن
الوصف بالعلية ( :فوجب اتباعها لوجوب احلكم بالظاىر)(.)75
أىمية القاعدة:
أىم القو ً
ُّ
اعد ،كالسيما فيما يتعلٌ يق باحلكم على الناس ،كادلراد بذلك
تعد قاعدة (العمل بالظاىر) من ّْ
احلكم ُّ
وم ،كيف ذلك رْحة بالعباد؛ حىت ال تكوف أحكامهم مبنيٌة على األكىاـ كالشكوؾ ،كىذا من باب
الدنٍػيى ُّ
تكليفهم ٔتا يطيقوف كيستطيعوف.
حث يع ىم ير  - -على العمل ّٔذه القاعدة يف رسالتو إىل أيب موسى األشعرم – -بقولو( :إف
كقد َّ
اهلل تبارؾ كتعاىل توىل منكم السرائر كدرأ عنكم الشبهات)( ،)76كىذا يعٍت أف من ظهر منو اخلَت قيبًل ْتسب
الظاىر؛ ألف اهلل سبحانو كتعاىل جعل أحكاـ الدنيا على الظواىر ،كالسرائر يعلمها اهلل سبحانو كتعاىل ،كىذا
يتفق مع ما دلت عليو النصوص الشرعية الدالة على أف األحكاـ ال يٍٕتىرل إال على الظواىر دكف البواطن.
ػَتا علػى هنػج رسػوؿ اهلل -عليػو
كاألصل فيما نص عليو عمر - -يعػود إىل نصػوص مػن القػرآف كالسػنة ،كس ن
الصالة كالسالـ ،-من ذلك:
 - 1م ػ ػ ػ ػ ػػن الق ػ ػ ػ ػ ػػرآف الك ػ ػ ػ ػ ػػرًن ،قول ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿

﯀ ﯁ ﯂          ﭼ]النساء،آية.[94

كجو االستدالؿ :قاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنو :-كاف رجل يف غنيمة ،لو فلحقو ادلسلموف فقاؿ:
السالـ عليكم ،فقتلوه كأخذكا غنيمتو ،فأنزؿ اهلل يف ذلك إىل قولو( :تبتغوف عرض احلياة الدنيا) ،أم :تلك
( )77

الغنيمة

؛ فاآلية الكرؽلة فيها هني للمؤمنُت عن قتل من ييظهر اإلؽلاف؛ فقولو سبحانو :ﭽ ﮰ ﮱ

﮲ ﭼ أم :نطق بالشهادتُت أك حياكم بتحية اإلسالـ؛ كقولو سبحانو :ﭽ ﮳ ﮴ ﭼ أم :قالوا أنو
مل يؤمن على حقيقة ،ظننا منهم أف إسالمو كاف نتيجة اخلوؼ ،فنطق باإلسالـ تقية( .)78كىي تشَت كذلك
إىل أف عمل اجتناب الظن كاجب؛ ألف أعماؿ القلوب ال يعلمها إال اهلل ،فهو اخلبَت العليم ٔتا يف الصدكر،
فعال بأنو مر واء ،كال دلن أسلم ىو منافق(.)79
كإظلا غلرم احلكم على الظاىر فحسب ،فال يقاؿ دلن يفعل ن
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 -2إف الرسوؿ  --عمل بالظاىر ،دؿ على ذلػك حػديث أـ سػلمة قالػت :قػاؿ رسػوؿ اهلل ( :--إنكػم
بعضكم أف يكوف أحلن ْتجتو من بعض ،فأقضي لو على ضلو شلا أمسع منػو ،فمػن قطعػت
إيل ،ك َّ
ٗتتصموف َّ
لعل ى
لو من حق أخيو شيئنا ،فال يأخذه فإظلا أقطع لو بو قطعة من النار)(.)80
كجو االستدالؿ :أف القاضي إظلا ػلكم ٔتا يظهر لو شلا يسمع ،كال يعلم الغيب ،كاهلل سبحانو كتعاىل ىو
الذم يتوىل السرائر ،كلذلك ْحل النيب  -عليو الصالة كالسالـ  -األمر يف اخلصومة على الظاىر ،كنبو اخلصوـ
أف من حصل على شيء دكف كجو حق نتيجة أخذ القاضي بلسانو ،أك بشهادة زكر؛ فإظلا اقتىطىع لو قطعة من
( )81
هر
ظ
ي
ٔتا
بينهم
ضي
ق
ػ
ي
ا
إظل
و
ن
أ
اس
الن
–

اهلل
رسوؿ
م
ل
أع
"فقد
:
اهلل
رْحو
الشافعي
اإلماـ
يقوؿ
،
نار
ٍ
ٌ
ى
ٍ
ٌ
ٌ
ٍ
ى
ي
لو ،ك َّ
يظهر ذلم"(.)82
كيل ما غاب عنو ،كليى ٍس َّ
نت بو ادلسلموف فيحكموا على ما ي
أف اهلل ى

 -3إنكاره عليو الصالة كالسالـ على أسػامة ابػن زيػد  --لعػدـ عملػو بالظػاىر ،فقػد ركم عنػو  --أنػو
ً ( )83
و
قاؿ :بػعثػنىا ي ً
ت رج نػال ،فقػاؿ :ال إلػو إال اهلل،
صبٌ ٍحنىا احليىرقىات
ى ىى
من يج ىهٍيػنىةى ،فأدرٍك ي
ٍ
رسوؿ اهلل  --يف ىس ًريٌة ،فى ى
ػاؿ :ال إلػوى إال اهللي كقىػتىػ ٍلتػوي؟
ػوؿ اهللً  :--أق ى
ػاؿ رس ي
يب  ،--فق ى
فذكرتػيوي للنَّػً ّْ
فطعنتيوي ،ىفوقى ىع يف نفسي من ذلػكٍ ،
ت عػن قلبًػ ًو ىحػ َّىت تىػ ٍعلىػ ىم أقىا ىذلػىا ٍأـ ال؟ فى ىمػا
السػ ىال ًح ،ق ى
قلت :يا ى
ى
رسوؿ اهللً إًٌظلىا قا ىذلىا خوفنا مػن ّْ
ػاؿ :أفىػال ىشػ ىق ٍق ى
قاؿ :ي
أين أسلمت يػوم و
ئذ"(.)84
ىز ىاؿ يي ىكّْريرىىا َّ
علي ىح َّىت ٘تىىنَّػٍي ي
ت ّْ ٍ ي ى ٍ ى
الظاىر ،كحكم على ما يف السرائر دكف
كجو االستدالؿ :أف احلديث فيو تنبيو كٖتذير لكل من ٕتاكز
ى
تىػثىبُّ و
ت ،كقد أكرده النوكم  -رْحو اهلل  -مًتمجنا بقولو :باب إجراء أحكاـ الناس على الظاىر كسرائرىا إىل اهلل
تعاىل( )85؛ كيف شرح احلديث قاؿ :إظلا كلفنا بالعمل بالظاىر كما ينطق بو اللساف كأما القلب فليس لنا طريق
إىل معرفة ما فيو فأنكر عليو امتناعو من العمل ٔتا ظهر باللساف (.)86
 - 4قولػػو ( :-  -أمػػرت أف أقاتػػل النػػاس حػػىت يشػػهدكا أف ال إلػػو إال اهلل ،ك أف زلمػ نػدا رسػػوؿ اهلل ،كيقيم ػوا
الصالة ،كيؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مٍت دماءىم كأمواذلم إال ْتق اإلسالـ ،كحسأّم على اهلل) (.)87
كجو االستدالؿ :أف األعماؿ الظاىرة تكوف مقبولة ،كأف احلكم عليها يكوف كف نقا دلا يقتضيو الظاىر،
فقولو عليو الصالة كالسالـ( :كحسأّم على اهلل) ،أم :يف أمر سرائرىم ،فدؿ ٔتفهومو على العمل
بالظاىر(.)88
أناسػػا كػػانوا يؤخػػذكف بػالوحي يف عهػػد رسػػوؿ اهلل  ،--كإف الػػوحي قػػد انقطػػع،
 -5قػوؿ عمػػر " :--إ ٌف ن
ًً
خَتا أ ٌىمنَّاهي كقىػٌربٍػنىاهي ،كليس إلينا من ىس ًر ىيرتو ىش ٍػيءه ،اهللي
كإظلا نأخذكم اآلف ٔتا ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا ن
ً
قاؿ :إ ٌف ىس ًر ىيرتىوي ىح ىسنىةه"(.)89
ص ّْد ٍقوي ،كإ ٍف ى
أظهىر لىنىا يسوءنا مل نىأٍ ىمٍنوي كمل ني ى
ب ىس ًر ىيرتىوي ،كمن ى
يػلىاس ي
ً
ػوؿ
رس ي
كك ى
ض ىػعوي ي
كيف ىذا داللةه كاض ىحةه أ ٌف ما كاف من عمر  - -إظلا ىو سَته علػى الػنهج القػوًن الػذم ىخطٌػوي ى
اهللً  ،--كليس بً ٍد نعا من القوؿ ،كغَت ذلك من األدلة كثَت.
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المبحث الثا ي :قواعد القياس واالجتهاد

المطلب األول -قاعدتا القياس ،وقياس الشبو:
يقوؿ عمر  --يف رسالتو إىل أيب موسى األشعرم ( : --كاع ًر ً
اؿ كاألى ٍشبى ىاه ،يُثٌ قً ً
ور
ؼ األ ٍىمثى ى
ٍ
س األ ييم ى
ي ىى
ً ( )90
ضها بًبىػ ٍع و
باحلق ،فاتَّبً ٍعوي ك ٍاع ىم ٍد إليو)  ،ىذا النص أصل يف مشركعية
فانظر أىقٍػىربىػ ىها إىل اهللً ،كأى ٍشبىػ ىهها ّْ
بىػ ٍع ى
ضٍ ،
القياس الصحيح على كجو العموـ ،كقياس الشبو على كجو اخلصوص ،كبياف ذلك كاآليت:
الفرع األول -قاعدة القياس

أوال -مفهوم القياس ،وأركا و:
ا
ً
ُّ ً
القياس يف اللُّغى ًة على و
معاف ًع ٌدةً ،منها:
-1
القياس يف اللغىة :يأيت ى ي
ي
ً
ًً
ً
الكتاب،
الكتاب ّٔذا
ت ىذا
أ -القياس ٔتعٌت ادلساكاة ،سواء كانت ادلساكاةي حسيٌةن ،مثل القوؿ :ق ٍس ي
ى
الف؛ أم :ال يس ً
أك مساكا نة معنىويةن ،مثل القوؿ :فيال هف ال يػ ىقاس بًيف و
اكيو(.)91
ىٍ ٌ
ي
يى
ي ي
( )92
ً
ً
أم :قى ٌدرتو على مثالو .
ب -القياس ٔتعٌت التقدير ،يقاؿ :ق ٍس ي
َّيء؛ ٍ
َّيءى بالش ٍ
ت الش ٍ
ؼ بأنٌو :إثٍػبات ًمثٍ ًل ح ٍك وم معلي ووـ لًمعلي ووـ آخر؛ ً
الشًتاكً ًه ىما يف ًعلٌ ًة احلي ٍك ًم
ي ىٍ ىٍ
 -2القياس يف االصطالح :يعّْر ى ي ى ي
ى
ىى
عند ادلثٍبً ً
ت(.)93
ى
ي
( )94
إحلاؽ فىػرعو بأىصػلو يف ح ٍك وم ىشر ًعي؛ لًعًػلٌ وة ً
جام ىع وػة بىػٍيػنىػ يه ىما .
ٍ
ي
ٍ
كمن تعريفاتو :ي ٍ
ًً
ً
ً
األقيسة العقليٌ ًة كغَتىا ،كادلراد ىنا
القياس الشرعي دكف سواه من
ص ًر حديثنا عن
كىذا ما طلتاره لق ى
يصح إال باكتماذلا ،كتتمثل يف(:)95
القياس الصحيح ،كلو أركاف ال ُّ
 -1األصل ادلقيس عليو.
 -2يحكم األصل الذم َّ
دؿ عليو الشرع.
 -3الفرع الذم يقاس باألصل.
ً
ً
ً
ت بتمامها يف ال ىف ٍرًع ،فإنٌوي يتم تعدية
ود يف
ص ًل اليت ىي
األصل ،فإف يكج ىد ٍ
موج ه
ه
 -4علٌةي يح ٍك ًم األى ٍ
كصف ي
احلكم من األصل إىل الفرع.
كالقياس ٌ ً
الو ٍس ًع باالستناد للشرًع
نوعا من أنواع االجتهاد ،كفيو ه
الش ٍرع ُّي يػي ىع ُّد ن
إعماؿ للعقل من ناحية بذؿ ي
ي
ً
ً
قياسا على التأفيف من حيث التحرًن ّتامع اإليذاء ،كيسمى قياس أكلوم ،كقياس
كتحرًن ى
ض ٍرب الوالدي ًن ن
مساكينا ،كإحراؽ ماؿ اليتيم على أكلو يف التحرًنّ ،تامع اإلتالؼ ،كيف يكل من ىذين التطبيقُت صلد أركاف
القياس األربعة يم ّْ
تحق ىقةن ،كغَت ذلك من التطبيقات الكثَتة.
ثا ياا :إقرار عمر  --للقياس:
جاء يف رسالتو  --إىل أيب موسى األشعرم  --قولو( :كاع ًر ً
اؿ كاألى ٍشبى ىاه ،يُثٌ قً ً
ور
ؼ األ ٍىمثى ى
ٍ
س األ ييم ى
ً ( )96
ضها بًبىػ ٍع و
باحلق ،فاتَّبً ٍعوي ك ٍاع ىم ٍد إليو) .
فانظر أىقٍػىربىػ ىها إىل اهللً ،كأى ٍشبىػ ىهها ّْ
بىػ ٍع ى
ضٍ ،
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ً
ك ً
غلد فيو إقر نارا بادلصدر الراب ًع من مصادر الشريعة ،كىو القياس الصحيح،
ص
ادلتفح ُّ
لكالمو  --ي
أصال يف القياس،
كْتجيَّتً ًو ،كىو من األدلػة الشرعية ادلتفق عليها ،كىذه الرسالة إىل أيب موسى  - -تعد ن
ّْ
ظاىرا صرػلنا على أمره لو بو()97؛ السيما أف األمة قد تلقتها بالقبوؿ( ،)98كإمجاعهم على صحة العمل
ك ن
دليال ن
ّٔا(. )99
السنٌةي ،كعمل الصح ً
ابة  --من ذلك:
ذىب إليو - -
ي
الكتاب ،ك ُّ ى ى ي ٌ ى
األصل فيما ى
ك ي

 -1قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [النساء.]59:

وجو االستدالل :العادة أنو ال تنازع يف ادلذكور بعينو؛ فدؿ على أف ادلراد بالتنازع ىو فيما مل يىًرٍد فيو
ً
للكتاب كالسنةً؛ ٔتعٌت :النظر فيهما دلعرفة علل األحكاـ ،كمقاصد الشريعة ،كقواعدىا العامة
نص ،يػيىرُّد
ّّ
لالستنباط كاالجتهاد كاالستدالؿ على األحكاـ الشرعية ،كىذا ىو االجتهاد الشرعي ،كالقياس نوع من أنواع
االجتهاد؛ فدؿ على جواز العمل ًبو ،كبناء األحكاـ عليو(.)100
ػُت أ ٌف االلتػزاـ األكؿ
 -2كمػن ذلػك إقػرار الرسػوؿ  --كتصػويبو دلعػاذ بػ ًن ىجبى وػل عنػدما أرسػلو إىل الػيمن؛ إ ٍذ بىػ َّ ى
ص فإنٌػوي يكػػوف باالجتهػػاد ،كذلػك عنػػدما خاطبػػو
سػيكوف بػػالقرآف الكػرًنُ ،ث االنتقػػاؿ إىل السػػنة ،فػإف انعػػدـ الػنَّ ُّ

رسوؿ اهلل – -بقولو( :فإف مل ٕتد يف سنة رسػوؿ اهلل  - -كال يف كتػاب اهلل قػاؿ :أجتهػد رأيػي كال آليػو،
رسوؿ اهلل  على ص ٍد ًرهً ،كقاؿ :ي ً
وؿ رس ً
رسوؿ اهللً) (.)101
وؿ اهللً دلا يػيٍر ًضي ى
فضرب ي
ى
ى
احلمد هلل الذم ىكفَّ ىق ىر يس ى ى ي
أقر يمعاذنا على االجتهاد ،كالقياس نوع من أنواع االجتهادَّ ،
فدؿ
وجو االستدالل :أ ٌف الرسوؿ َّ --
ي
ذلك على كوف القياس حجة يصح بناء األحكاـ عليو.
 -3قػػوؿ النػػيب ( :--إذا حكػػم احلػػاكم فاجتهػ ىػدُ ،ث أصػػاب فلػػو ً
ى ي ٍ
أج ػىراف ،كإذا ىح ىك ػ ىم فاجتهػ ىػد ُث أخط ػأى فىػلى ػوي
أى ٍجهر) (.)102

وجو االستدالل :أف االجتهاد من الوسائل اليت يستعُت ّٔا آّتهد للوصوؿ للحق؛ كيف احلديث تصريح
بإسناد احلكم إىل االجتهاد ،كالقياس أحد أنواع االجتهاد.
ػددا مػػن
 -4عمػػل الصػػحابة  --بالقيػػاس دكف إنكػػار ،بػ ٍػل سػػبقهم إىل ذلػػك سػػيد البش ػرية  --إذ بػ ٌػُت عػ ن
األحكاـ جرت بناء على القياس(.)103

ثالثاا -شروط القياس:
دليال من كتػاب ،أك سنػة ،أك إجػماع ،أك أقواؿ الصحابة ،إذا قلنا :قوؿ الصحايب حجة ،ككل
 -1أال ؼلػالف ن
قياس يعارض ما سبق فهو فاسد االعتبار( ،)104كىذا ما نبٌ ىو إليو عمر  --بقولو" :فيما يتلجلج( )105يف
صدرؾ شلا مل يبلغك يف الكتاب كالسنة"؛ ألنو ال قياس مع ما كرد يف الكتاب كالسنة؛ فإعماؿ النصوص أكىل،
كال اجتهاد مع النص.
17
هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)1يونيو 2021م .الرقن التسلسلي ()6

القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية

د.عزيز زلمد علي اخلطرم

كمن ذلك قياس تزكيج ادلرأة نفسها دكف ىكًيل على صحة بيعها دلاذلا دكف ىكًيل ،فهو قياس فاسد االعتبار
دلصادمتو ما كرد عن الرسوؿ " :--ال نً ىك ى ً ً
يل"(.)106
اح ٌإال ب ىو ٌ
َّ -2أال يكوف حكم األصل ثابتنا بالقياس؛ ألف ما ثبت بالقياس ال يقاس عليػو ،كأف القيػاس يقػوـ علػى األصػل
األكؿ؛ كػػوف العمػػل بػػو أكىل؛ كألف القيػػاس علػػى مػػا ثبػػت بػػو تطويػػل دكف فائػػدة( ،)107كفائػػدة ىػػذا الشػػرط ىػػو
أم :ادلماثػل لػو ،كىػو مػا أشػار إليػو عمػر  --بقولػو:
إعطاء الواقعة اجلديدة مثل حكم األصل ،أك ادلشػابوٍ ،
"اع ًر ً
اؿ" ،كيقيس على ذلك.
ؼ األى ٍشبى ىاه كاأل ٍىمثى ى
ٍ
ػب احليكٍػ ًم مػن اجلمػع بػُت األصػل كالفػرع؛ فػإف كػاف حكػم
 -3أف تكوف علة األصل معلومػة؛ حػىت يػتم ٌك ىن طال ي
قياس( ،)108كىذا ما أراده يع ىم ير  --من أيب موسى األشعرم  --أف يستخدـ القياس
األصل تعبديِّا فال ى
يف احلاالت ادلستجدة بقياسها على أمثاذلا عندما تشًتؾ يف العلة نفسها.
فاسدا كوف علة
كمن ذلك قياس حلم النعامة على حلم اجلزكر يف نقض الوضوء؛ دلشأّتها ،كاف القياس ن
حكم األصل غَت معلومة كاحلكم تعبدم زلض.
 -4أَّال تشػػتمل العلػػة علػػى كصػػف طػػردم كالسػواد ،كالبيػػاض ،كالطػػوؿ ،كالقصػػر ،كاجلػػنس ،كاجلنسػػية ،كغَتىػػا؛
ألف األكصػػاؼ الطرديػػة ال يبػػٌت عليهػػا قيػػاس ،كمػػن بػػاب أكىل ٌأال يبػػٌت عليهػػا أحكػػاـ؛ فالبػػد أف يكػػوف الوصػػف
معلوم ػػا مػػن قواعػػد الشػػرع ،أم :يػػدؿ عل ػػى اعتبػػار الشػػارع لػػذلك ادلعػػٌت ،مث ػػل:
كفػػق ادلعػػٌت ادلناسػػب للحكػػم ن
اإلسكار ،كاإلتالؼ ،كاإليذاء كغَتىا ()109؛ ككذلك البي َّد من أف يكوف الوصف منضبطنا ،ال ؼلتلف باختالؼ
ً
ػف غػَت منضػبط ٓتػالؼ السػفر؛ فيًتتػب علػى جعلهػا علػةن
كص ه
األشخاص ،كاألزماف ،كاألمكنة؛ كادلش ٌقة؛ فهي ٍ
ػدـ صػػحة القيػػاس؛ ألف مقصػػد الشػػرع التسػػوي ة يف احلكػػم بػػُت النػػاس ،فتتحقػػق التسػػوية بالسػػفر دكف ادلشػػقة
عػ ي
( ،)110كالتسوية تأيت ٔتعٌت :ادلماثلة.
يث ،كأين أنظر إليو
من ذلك حديث ابن عباس "رضي اهلل عنهما" :أف زكج بريرة عبد أسود يقاؿ لو يمغً ه
ب
عباس أال ٍتعجب من يح ّْ
يطوؼ خلفها يبكي كدموعو تسيل على حليتو ،فقاؿ النيب  --لعباس( :يا ي
ض بريرىة مغًيثا) ،فقاؿ النيب "( :--لو راجعتو) ،قالت :يا ى ً
و
مغيث بريرىة ،كمن بػي ٍغ ً
تأم يرين؟ قاؿ( :إظلا
ي ن
رسوؿ اهلل ي
أنا أ ٍش ىف يع) ،قالت :ال حاجة يل فيو"(.)111
وجو الداللة :أف لفظ أسود من األلفاظ الطردية اليت ال يكوف بينها كبُت احلكم مناسبة تذكر؛ كلذلك
يثبت اخليار ً
أبيض؛ كالعكس من ذلك ال يثبت ذلا ذلك إذا حصل ذلا
لألمة إذا مت عتقها ٖتت عبد ،كإف كاف ى
ى
( )112
ً
أسود .
العٍت يق ،كىي ٖتت يحر ،كإف كاف ى
 -5كجود العلة ادلشًتكة يف الفرع كوجودىػا بتمامهػا يف األصػل؛ حػىت يتعػدل( )113احلكػم الشػرعي مػن األصػل
إىل الفرع ،كإال امتنع القياس( ،)114كىذا يتحقق إذا ٖتققت ادلثلية؛ ألف األمثاؿ كلها قياسات يعلم منها يحكم
ادلثػل مػن ادلمثَّػل بػو ،كىػذا مػػا أشػار إليػو عمػر  --بقولػوُ( :ث قػػايس األمػور عنػد ذلػك ،كاع ً
ػاؿُ ،ث
ػرؼ األى ٍمثىػ ى
ى
يى
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باحلق) كقياس ٖتػرًن إحػراؽ مػاؿ اليتػيم علػى أكلػو ّتػامع اإلتػالؼ،
اعمد فيما ترل إىل أحبّْها إىل اللَّو كأشبهها ّْ
ضر ً
ب الوالدي ًن على التأفيف ّتامع اإليذاء ،كىكذا.
أك قياس ٖترًن ى ٍ
ابعاُ -ح ِجيّة القياس:
را
أقرهي يع ىم ير  --يف رسالتو ،كىو كذلك ،ككاجب العمل بو بشركط كضوابط
القياس يح َّجةه ،كىذا ما ٌ
ي
ً ( )115
عند مجهػور أى ٍى ًل العػ ٍل ًم .
أصال ً
ُّ
لقوؿ عمر  - -إضافة إىل:
يدؿ على ذلك ما سبق ذكره من األدلة ،كاليت تعد ن
 -1أ ٌف اعتماد أىل العلم على قػوؿ عمػر  - -كاحتجػاجهم بػو ،كالػذم يعػود يف أصػلو إىل الكتػاب كالسػنة
–كما تقدـ ،-كقالوا :ىذا كتاب عمر  --إىل أيب موسى األشعرم ،كمل ينكره أحد من الصحابة( ،)116بل
اتفقوا على العمل بالقياس ،كىو أحد أصوؿ الشريعة ال ؽلكن أف يستغٍت عنو فقيو (.)117
يقوؿ اإلماـ الشافعي –رْحو اهلل( :-كمن يتنازع شلن بعد رسوؿ اهلل رد األمر إىل قضاء اهلل ُث قضاء
قياسا على أحدعلا)( ،)118كمل
رسولو فإف مل يكن فيما تنازعوا فيو قضاء ّّ
نص فيهما كال يف كاحد منهما ردكه ن
خالؼ.
يػيٍنػ ىق ٍل عن السلف
ه
-2أف اهلل سبحانو كتعاىل قد أرشد عباده يف عدد من ادلواضع يف القرآف الكػرًن إىل العمػل بالقي ً
ػاس ،منهػا علػى
سبيل ادلثاؿ ال احلصر:
قولو تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ] يس[79 :جوابان عمن قاؿ :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﭼ] يس.[78 :

وجو االستدالل :أنو سبحانو كتعاىل قاس النشأة الثانية على األكىل يف اإلمكاف ،كجعل النشأة األكىل
فرعا ،كىو قياس أكلوم ،كىو إعادة ادلخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها
ن
أصال يقاس عليها ،كالثانية ن
كإنشائها أكؿ مرةٔ ،تعٌت :إف الذم قدر على النشأة األكىل ،كىي البىداءة من العدـ ،قادر على النشأة األخرل،
كىي اإلعادة بطريق األكىل كاألحرل ،ففي ىذا دليل على صحة القياس (.)119
 -3قيػاس الرسػوؿ عليػػو الصػالة كالسػػالـ حػق اهلل علػى حػػق اآلدمػي ،كىػػو قيػاس أكلػوم ،كذلػػك عنػدما سػػألتو
ػَتا
امػرأة مػػن خػػثعم ،فقالػػت :يػػا رسػػوؿ اهلل إف فريضػػة اهلل عػز كجػػل يف احلػػج علػػى عبػػاده ،أدركػ ي
ػت أيب شػ ن
ػيخا كبػ ن
ػأح ُّج عنػػو؟ قػاؿ :نعػػم حجػػي عنػػو؛ فإنػػو لػو كػػاف عليػػو ديػػن قضػػيتً ًو"(،)120
ال يسػتطيع أف يركػػب إال
ن
معًتضػا ،أفػ ي
كال شك يف أف ىذا بياف بطريق القياس( ،)121بل عُت القياس كما قاؿ اإلماـ الغزايل -رْحو اهلل.)122(-
 -4قولو عليو الصالة كالسالـ لعمر --كقد سألو عن ال يقبلة للصائم" :أرأيت لو مضمضت من ادلػاء كأنػت
صائم قاؿ عيسى بن ْحاد يف حديثو ،قلت :ال بأس بو ُث اتفقا قاؿ :فمو"( ،)123كىذا قياس ظاىر (.)124
إمجاعػا،
 -5اإلمجاع :حيث تكرر األمر مػن الصػحابة  - -يف القػوؿ بالقيػاس مػن غػَت إنكػار ،فكػاف ذلػك ن
كبيانو أف أبا بكر  --سئل عن الكاللة ،فقاؿ :أقوؿ فيها برأيي ،فإف يكػن صػوابنا فمػن اهلل كإف يكػن خطػأ
( )125
إمجاعا(.)126
فمٍت كمن الشيطاف ،الكاللة :ما دكف الوالد كالولد"
كالرأم ىو القياس ن
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ككل ما سبق يدؿ على إعماؿ القياس عند ٖتقق العلة الصحيحة اجلامعة بُت األصل كالفرع ،كإعطاء
احلادثة اجلديدة اليت مل يرد فيها نص حكم مثل حكم الواقعة ادلماثلة أك ادلساكية كادلنصوص عليها بعد النظر
ً ( )127
سمى مفػهوـ موافقة.
كالتثبُّ
ت  ،مثلٖ :ترًن أكل ماؿ اليػتيم ،أك إحػراقو ،كقد يي َّ

الفرع الثا ي -قاعدة (قياس الشبو):

أوال  -معنى الشبيو والنظير والمثيل:
ا
أكال -أص ػػل تس ػػمية عل ػػم األش ػػباه :يع ػػود أص ػػل التس ػػمية إىل رس ػػالة عم ػػر  --يف قول ػػو" :كاع ػػرؼ األش ػػباه
ن
كالنظػائر ،كيف لف وػظ :اعػ ً
ػرؼ األمثػاؿ( ،)128كىػذا اللفػػظ اسػتخدمو أىػل اللسػػاف ،كعلمػاء التفسػَت ،إذ صػػنفوا يف
األلفػػاظ ادلتشػػأّة كادلتنػػاظرة فيمػػا بينهػػا ،س ػواء عنػػد أىػػل اللسػػاف ،أك عنػػد أىػػل التفسػػَتُ ،ث الح يف األفػػق ىػػذا
اللفظ عند الفقهاء.
الشبو في اللغة :الشبو .ك ً
الشٍبو ،كالشػبيو؛ أم :ادلًثٍػل ،كاجلمػع أشػباه ،يقػاؿ :أشػبىوى الشػيءي الشػيءى؛ أم :ماثلػو،
ىى
( )129
كمنو" :من أشبو أباهي فما ظلم" .
والشبو في االصطالح :تعددت تعريفات علماء األصوؿ لقياس الشبو ،فقد اختلفوا يف ٖتديد ادلقصود بالشبو
كثَتا  ،كسوؼ يقتصر الباحث على تعريف قياس الشػبو الػذم نقلػو اإلمػاـ اآلمػدم عػن أكثػر احملققػُت،
اختالفنا ن
بأنػو" :الوصػف الػذم ال تظهػر فيػو ادلناسػبة بعػد البحػث التػاـ ،كلكػن ألػف مػن الشػارع االلتفػات إليػو يف بعػػض
األحكاـ"( .)130فهو دكف ادلناسب ،كفوؽ الطردم ،كألجل شبهو بكل منهما مسي الشبو( ،)131كقاؿ عن ىػذا
التعريف بأنو" :األقرب إىل قواعد األصوؿ"(.)132
ً
ً
و
أمً :مثٍػليوي ،باعتبار أف الناظر إليهما يراعلػا
والنظائر في اللغة :مجع نظَتٔ ،تعٌت :ادلثٍ ًل؛ يقاؿ :فال هف نىظَتي فيالف؛ ٍ
متساكي ً
ُت(.)133

فإذا كاف الشبو ٔتعٌت ادلثل ،كالنظَت كذلك ،فهذا يعٍت أنو ال فرؽ بُت ىذه األلفاظ ،كأهنا تستخدـ ٔتعٌت
كاحد كعلا من ادلًتادؼ عند أىل اللساف ،كىذا ما أكد عليو ابن حجر  -رْحو اهلل  ،)134(-كىذا االستخداـ
كما ىو مالحظ لتلك األلفاظ على إطالقها.
لكن ىناؾ فركؽ دقيقة أشار إليها ابن حجر -رْحو اهلل -كخالصتها :أف ادلثيل أخص ،كالشبيو أعم من
ك ٍ
ادلثيل كأخص من النظَت ،كالنظَت أعم من الشبيو؛ فادلماثلة تقتضي ادلساكاة من كل كجو ،كادلشأّة تقتضي
ذلك يف األكثر ،كادلناظرة تكفي يف كجو( ،)135كتوضيح ذلك:

أ -المماثلــة تقتضــي المســاواة أم :األمػػور ادلتفقػػة يف كػػل شػػيء؛ فهػػي تسػػتلزـ ادلشػػأّة كزيػػادة ،كىػػذا ادلعػػٌت
ينطبق على معٌت القياس يف االصطالح  -كما تقدـ معنا.-
والشبو :عبارة عن صفة مشًتكة بُت األصل كالفرع ،كىي العلة الصحيحة اجلامعة بينهما( ،)136كىذا يفهم من
قوؿ عمر " --اع ًر ً
األمثاؿ كاأل ٍشبى ىاه".
ؼ
ى
ٍ
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ب -المشــابهة تقتضــي فلــأل فــي األكثــر أم :إهنػػا ال تسػػتلزـ ادلماثلػػة كادلسػػاكاة؛ ألف شػػبو الشػػيء ال يكػػوف
أيضا.
ن
شلاثال لو؛ فقد يكوف مثلو أك أعم ،كىنا يتم إجراء القياس بشركطو ن

كجهػا كاح نػدا ،فيقػػاؿ :ىػذا نظػػَت
ج-المنـاررة تكفــي فـي وجــو أم :إف ادلنػاظرة تكفػي يف بعػػض الوجػوه ،كلػػو ن
ىذا يف كذا ،كإف كاف سلال نفا لو يف الوجوه األخرل.

ثالثاا :إقرار عمر  --لقياس الشبو:
من خالؿ ما تقدـ يتضح أف عمر  --قد أقر العمل بقياس الشبو كذلك كاضح جلي من خالؿ
قولو" :اع ًر ً
ضها بًبىػ ٍع و
األمثاؿ كاأل ٍشبى ىاه يُثٌ قً ً
ؼ
ى
فانظر أىٍقػىربػى ىها إىل اهللً ،كأى ٍشبىػ ىهها ّْ
ٍ
ور بىػ ٍع ى
باحلق ،فاتَّبً ٍعوي
ضٍ ،
س األ ييم ى
ك ٍاعم ٍد ً
إليو " ،كقياس الشبو مبناه الوصف الشبهي.
ى
ووجو الداللة في فلأل :أنو  --أمر أبا موسى األشعرم –رضي اهلل تعاىل عنو -بأف يعرؼ األشباه
كيبحث عنها يف حالة عدـ كجود نص من الكتاب كالسنة يف احلادثة ادلنظورةُ ،ث يقوـ بإجراء القياس بناء على
ذلك ،كىذا يدؿ على أف قياس الشبو مشركع(.)137
السنٌةي النبوية ،كعمل الصح ً
ابة  --من ذلك:
كاألصل يف فيما ذىب إليو عمر  --القرآف ،ك ُّ
ٌ ىى ي ٌ ى

 – 1قولػ ػػو سػ ػػبحانو كتعػ ػػاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺

﮻ ﭼ ]فاطر.[9:
كجو االستدالؿ :أف اهلل سبحانو كتعاىل قاس إحياء األبداف باألركاح ،على إحياء األرض باخلضرة
كالنضارة بعد يبسها ،كالعلة اجلامعة تتمثل يف أف اخلضرة كالنضارة لألرض تشبو الركح للجسد ،كىي ليست
علة مؤثرة كال مناسبة ،بل شبيهة ،كالقياس قياس الشبو(.)138
رجال أتى النػيب  --فقػاؿ :يػا رسػوؿ اهلل كلػد يل غػالـ أسػود ،فقػاؿ:
 – 2ما جاء عن أيب ىريرة  --أف ن
ىل لك من إبل؟ قاؿ نعم ،قاؿ :ما ألواهنا ،قاؿْ :حر ،قاؿ :ىل فيها من أكرؽ؟ قاؿ :نعػم ،قػاؿ :فػأىن ذلػك،
قاؿ :لعلو نزعو عرؽ ،قاؿ :فلعل ابنك ىذا نزعو"(.)139
كجو االستدالؿ :أف الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ شبو حاؿ الولد األسود يف نزع العرؽ من أصولو على
الفحل إذا نزعو عرؽ من أصولو ،بعلة شبهية ،قاؿ ابن القيم –رْحو اهلل" :-يف احلديث ما يدؿ على اعتبار
الشبو فإنو  --أحاؿ على نوع آخر من الشبو كىو نزع العرؽ"( ،)140بل إف اخلطايب -رْحو اهلل -جعلو
أصال يف قياس الشبو(.)141
ن
ػركرا تػربؽ
 -3ما جاء عػن أـ ادلػؤمنُت عائشػة -رضػي اهلل عنهػا ،-قالػت :إف رسػوؿ اهلل  --دخػل علػي مس ن
ػززا نظػػر آن نف ػا إىل زيػػد بػػن حارثػػة كأسػػامة بػػن زيػػد ،فقػػاؿ :إف ىػػذه األقػػداـ
أسػػارير كجهػػو ،فقػػاؿ :أمل تػػرم أف رلػ ن
بعضها من بعض"(.)142
رلززا قد اعتمد يف حكمو على الشبو ،كأقره النيب عليو الصالة كالسالـ على ذلك،
كجو االستدالؿ :أف ن
شرعا.
فدؿ على أف قياس الشبو معترب ن
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كقد قاس الصحابة  --الوقائع اخلالية من النصوص بنظائرىا ،كأشباىها ،كيف ىذا يقوؿ ابن القيم -
رْحو اهلل" :-فالصحابة  --مثلوا الوقائع بنظائرىا كشبهوىا بأمثاذلا ،كردكا بعضها إىل بعض يف أحكامها،
كفتحوا للعلماء باب االجتهاد ،كهنجوا ذلم طريقو ،كبينوا ذلم سبيلو"(.)143
كاخلالصة إف عبارة الفاركؽ  --كانت يف منتهى الدقة؛ فقد تضمنت األمر أليب موسى األشعرم -
 -بالقياس كذلك ٔتعرفة األشباه كاألمثاؿ ،كإعطاء مامل يرد فيو نص حكم مثل حكم الواقعة ادلشأّة
أك ادلماثلة ذلا كادلنصوص عليها بعد النظر كالتثبُّ ً
ت ،كالسيما أف ىناؾ قضايا تعوزىا النصوص؛ كالنصوص
زلدكدة ،كالقضايا كثَتة كمتجددة ،كال بد من إجراء القياس كإعماؿ العقل؛ أم :البد من التفكَت كالتدقيق
ص من القرآف كالسنة ،كبذؿ الوسع باالعتماد على النصوص العامة من الكتاب
كالفهم ،فيما مل يىًرٍد فيو نى ّّ
كالسنة كادلبادئ العامة للتشريع ،اليت بواسطتها يتم التفريع؛ للوصوؿ إىل أحكاـ شرعية لتلك القضايا ادلتجدّْدة،
ككذا النظر ل لقضايا ادلماثلة أك ادلشأّة ،كاليت كردت فيها نصوص شرعية ،كتوفرت فيها ضوابط كشركط القياس
الصحيح.
المطلب الثا ي -قاعدة (االجتهاد):

واصطالحا:
ا
أوال -مفهوم االجتهاد لغةا
ا

ػوال كعم نػال ،يقػاؿ :جهػد الرجػل؛
االجتهاد في اللغـة :مػأخوذ مػن الفعػل ىج ىهػد ،كىػو الطاقػة كاسػتفراغ الوسػع ق ن

أم :ج ػ َّػد كب ػػالغ ()144؛ كمن ػػو ق ػػوؿ اهلل تع ػػاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [التوب ػػة]79 :؛ كاجليه ػػد
ٔتعٌت بذؿ الوسع كالطاقة؛ كاجلىهد ٔتعٌت ادلشقة(.)145
واالجتهاد في االصطالح :عرفو العلماء تعريفات عدةو ،كىي يف رلملها تدكر حوؿ ً
كوف االجتهاد بذؿ اجلهد
ٌ
كاسػػتفراغ الوسػػع ّٔػػدؼ الوصػػوؿ إىل احلكػػم الشػػرعي؛ كلػػذلك سػػأكتفي بتعريػػف اإلمػػاـ الشػػوكاين -رْحػػو اهلل-
عرفو بأنو :بذؿ الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط(.)146
لالجتهاد إذ ٌ
ً
مانعا،
كسبب االكتفاء ّٔذا التعريف ،أنو ابتعد عن احلش ًو ،ك َّ
جامعا ن
اىتم باحلقيقة دك ىف سواىا ،كيػي ىع ُّد ن
كسالمتو من ادلعارض ،باإلضافة إىل أنو قد قىػيٌ ىد احلكم آّتىهد فيو بالشرعي ،ك٘تيز عن غَته بإيراد لفظ
االستنباط كقيد يبُت من خاللو أف االجتهاد ال يكوف إال باالستنباط ،كليس من خالؿ ظواىر النصوص(.)147
ثا ياا -إقرار عمر --لقاعدة االجتهاد:
(فانظر أىٍقػىربىػ ىها إىل اهللً ،كأشبىػ ىه ىها باحلى ّْق ،فاتبعو كاعمد إليو)( ،)148فقولو :فاتبعو
جاء يف رسالتو قولو:
ٍ
كاعمد إليو ،أمر للنصح؛ أم :إتو إليو ،كىو يقصد بذلك االجتهاد.
ً
اب كمل ىٍٕت ًر بوً
ً
ك ،ما مل يػٍنػىزيؿ يف كًتى و
يما يىػتىػلى ٍجلى يج يف ى
ص ٍد ًرىؾ ،كيي ٍشك يل ىعلىٍي ى ى ي
كقولو ( :--ال ىف ٍه ىم ال ىف ٍه ىم ف ى
يسنٌةه)(.)149
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ً
أك ىد ى ً
حث على ال ىف ٍه ًم؛ أم :ضركرة الفهم ،ك َّ
أم:
كىذا القوؿ فيو ّّ
ذلك بتىكىٍرا ًر اللَّ ٍفظ ،ك(ما يىػتىػلى ٍجلى يج)ٍ ،
ص من ً
السنَّةً.
يتحريؾ ،أك َّ
يًتد يد يف صد ًرهً من األموًر اليت مل يىًرٍد فيها نى ّّ
القرآف أك ُّ
ٌ
كقولو ( :ال ؽلنعك قضاء قضيتو باألمس راجعت فيو نفسك ،كىديت فيو لرشدؾ ،فإف مراجعة احلق خَت
( )150
حكما بناءن على ىذا
من التمادم يف الباطل)  ،كيف ىذا دليل على أف القاضي لو اجتهد كأصدر ن
االجتهاد؛ ُث تبُت لو خطؤه ،فذلك ال ؽلنع من مراجعة اجتهاده ،بل فيو ٖتذير من االستمرار يف الباطل إذا
ظهر ،كعدـ مراجعة احلق.
فكل ما سبق يدؿ على إقرار يع ىمىر  --لقاعدة االجتهاد ،كيرشد إىل الوسائل اليت تعُت القاضي يف
اجتهاده للوصوؿ إىل احلكم الشرعي.
الص ىحابىًة  --من ذلك:
كاألصل يف ذلك كما تقدـ – يف قاعدة القياس-
الكتاب ،ك ُّ
السنَّةي ،كإً ٍمجىاعي ٌ
ي
 -1ق ػػوؿ اهلل تع ػػاىل:ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ (النساء.)59 :

ً
بالعمل بً ً
ً
الكتاب كالسنةً ،كالعادة أنو
نصوص
وجو االستدالل :أف األمر بطاعة اللَّو كالرسوؿ يكوف
ال تنازع يف ادلذكور بعينو فدؿ على أف ادلراد بالتنازع؛ أم :فيما مل يرد فيو نص ،يرد للكتاب ،كالسنة؛ ٔتعٌت:
النظر فيهما دلعرفة علل األحكاـ ،كمقاصد الشريعة ،كقواعدىا العامة لالستنباط ،كاالجتهاد ،كاالستدالؿ على
كٕتىنُّبنا
إعماال لشرع اهلل ى
نص ،ن
األحكاـ الشرعية ،كىذا ىو االجتهاد الشرعي ادلراد يف الوقائع اليت مل يرد فيها ّّ
ً
ً
االجتهاد ،فدؿ على جواز العمل بو كبناء األحكاـ عليو(.)151
القياس من أنواع
باذلول ،ك ي
ل ٍل ىع ىم ًل ى
قاؿ:
ضاءه؟ ى
ض لى ى
ك قى ى
 - 2قولو عليو الصالة كالسالـ دلعاذ  --عندما بعثو إىل اليمن( :كيف تقضي إذا ىعىر ى
ػاؿ :فػإ ٍف مل ٕت ٍػد يف كتػاب اهلل ،قػاؿ :فىبًسػنٌ ًة رسػ ً
ً
وؿ اهللً  - -قػاؿ :فػإ ٍف مل ًٕتػ ٍد يف يسػنٌ ًة
أقضي
بكتاب اهلل ،ق ى
ي ىي
كتاب اهللً ،قاؿ :أجت ًه يد رأيي كال آليو ،فىضرب ي ً
ً
رسوؿ اهللً –  -كال يف ً
ػاؿ:
ص ٍد ًرهً ،كق ى
ٍى
رسوؿ اهلل  --على ى
ىى ى
ي ً
وؿ رس ً
وؿ اهللً) (.)152
وؿ اهللً دلا يػيٍر ًضي ىر يس ى
احلمد هلل الٌذم ىكفٌ ىق ىر يس ى ى ي

ب معاذنا على أخذ األحكاـ بطريق االجتهاد فيما مل يرد فيو
وجو االستدالل :أف الرسوؿ َّ - -
صو ى
ً
الرس ًل البيا ىف ،كتأخَت ً
البياف عن
ص ٌوبىوي؛ كلى ٌى
نص ،كلو مل ي يك ٍن كذلك دلىاى ى
بُت لو اخلطأ ،كمعلوـه أ ٌف من كظيفة ُّ ي
ي
ً
ً
احلاجة ال غلويز.
كقت
 -3قول ػػو علي ػػو الص ػػالة كالس ػػالـ( :إذا حك ػػم احل ػػاكم فاجته ػػدُ ،ث أص ػػاب فل ػػو أجػ ػراف ،كإذا حك ػػم فاجته ػػد،
ُث أخطأ فلو أجر)(.)153
وجو االستدالل :أف االجتهاد من الوسائل اليت يستعُت ّٔا آّتهد للوصوؿ للحق؛ كيف احلديث تصريح
بإسناد احلكم إىل االجتهاد.
ً
باالجتهاد دك ىف إنكا ورً ،بل اجتىػه يدكا يف حيػاةً الرس ً
ػوؿ -عليػو الصػالة كالسػالـ -كأق ٌػرىم يف
 -4ىع ًم ىل الصحابةي
ى
ٌي
الوقائع بنظائ ًرىا ،كشبٌػ يهوىا بأمثاذلا،
ابن القيم -رْحو اهلل( :-فالصحابة –  – ىمثٌػليوا
ى
كثَت من الوقائع ،يقوؿ ي
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ض ػ ػها إىل بىػ ٍع ػ ػ و
ض يف أحكامهػ ػػا ،كفتح ػ ػوا للعلمػ ػػاء ب ػ ػػاب االجتهػ ػػاد ،كهنج ػ ػوا ذلػ ػػم طريقػ ػػو ،كبين ػ ػوا ذل ػ ػػم
ُّ
كردكا بىػ ٍع ى
االجتهاد لوي مفهومو كضوابطو ،كبياف ذلك يف الفرع اآليت.
ك أ ٌف
سبيلو)( ،)154كال ىش َّ
ى

ثالثاا -شروط االجتهاد:
و
خالؼ.
زلل
زلل اتفاؽ ،كمنها ما ىو ُّ
يشًتط فيمن يقوـ باالجتهاد شركط ًع ٌدة ،منها ما ىو ُّ
أوال -الشروط المتفق عليها ،وتنقسم على شروط قبول ،وشروط صحة:
ا
أ -شروط قبول االجتهاد ،وتتمثل في:

ػلما ،فهػػو شػػرط مهػػم ألىليػػة آّتهػػد لالجتهػػاد ،باإلضػػافة إىل أف
 -1اإلســالم :فػػال بػػد أف يكػػوف آّتهػػد مسػ ن
االجتهاد عبادة ،كاإلسالـ شرط لصحة العبادة ،كىػو شػرط قبػوؿ فتػول ادلػرء كاجتهػاده ،كلػيس شػرط قػدرة ادلػرء
كما فال يقبػل اجتهػاده
على االجتهاد ،كيفهم من ذلك أف من اجتهد كىو على غَت ديانة اإلسالـ كاستنبط ح ن
للمسلمُت؛ ألنو غَت مؤ٘تن(.)155

 -2العقــل والبلــو  :فػػال يصػػح االجتهػػاد مػػن الصػػغَت ،كػػذلك احلػػاؿ بالنسػػبة للمجنػػوف؛ ألهنػػم شلػػن رفػػع عػػنهم
التكليف ،لعدـ توفر شركطو من عقػل ،كفهػم ،كإدراؾ دلعػٌت اخلطػاب؛ كالعقػل منػاط التكليػف؛ فمػن بػاب أكىل
ٌأال يقبل اجتهادىم؛ ألهنم ال ؽللكوف آلتو(.)156
ً ً
ًً
ػاد أمان ػةه ،كعليػػو فػػال يػػؤمن فاقػػد
 -3العدالــة :الشػ َّ
ػك أ ٌف فاقػػد العدالػػة لف ٍسػ وػق أك لغىػ ًٍػَته؛ ال يػي ىعػ ُّػد أميننػػا ،كاالجتهػ ي
العدالػػة ،كال يكػػوف الجتهػػاده أثػ هػر كمكان ػةه يف نفػػوس النػػاس ،كاجتهػػاده يأخػػذ بػػو لنفسػػو ،إال أف العدالػػة ليسػػت
شرطنا يف االجتهاد ،كإظلا ىي شرط لقبولػو ،كلػذا لػو زالػت صػفة الفسػق عػن آّتهػد ؽلكػن قبػوؿ االجتهػاد؛ أل ٌف
كع ىد نما(.)157
كجودا ى
احلكم يدكر مع العلة ن
ِ
ط ِ
االجتهاد:
ص َّح ِة
بُ -ش ُرو ُ
ـالقرون والسـ ِ
ِ -1
الع ْلــم بـ ِ
ـنة :فػػال بػػد أف يكػػوف آّتهػػد عادلػػا ٔتػػدارؾ األحكػػاـ ،كىػػي الطػػرؽ الػػيت تػػدرؾ منهػػا
ُ
ن
كيتوصل ّٔا إليو ،كىػي القػرآف كالسػنة ،كيػدخل يف ذلػك العلػم بالناسػخ كادلنسػوخ ،كآيػات كأحاديػث األحكػاـ،
كأس ػػباب الن ػػزكؿ ،كالتميي ػػز ب ػػُت الص ػػحيح كالس ػػقيم ،كمعرف ػػة قواع ػػد االس ػػتنباط كك ػػذلك األدل ػػة األخ ػػرل ،م ػػن
و
استصحاب و
كقياس ،كغَتىا من األدلة ادلختلف فيها(.)158
ِ
العلْم باللِّس ِ
ان :فمن شركط آّتهػد أف يكػوف لديػو علػم بػالنحو كالصػرؼ ،كالبالغػة ،كذلػك بالقػدر الػذم
َ ُ -2
صحيحا ،كالتمييز بُت صريح الكالـ كظاىره ،كرلملو ،كزلكمو،
فهما
ن
ؽلكنو من فهم خطاب العرب كأساليبهم ن
كمتشػػأّو ،كذيكػػر ىػػذا الشػػرط؛ الرتباطػػو بػػالقرآف كالسػػنة كوهنمػػا نػزال باللسػػاف العػػريب ،فمػػن مل يتقنػػو تعػػذر عليػػو
فهمها (.)159
ِ -3
ـاع أم :ادلسػػائل الػػيت أمجعػػت األمػػة عليهػػا ،فػػال بػػد للمجتهػػد أف يكػػوف علػػى علػػم
الع ْلـ ُـم بِ َمــوا ِ ِن اإلجمـ ِ
بادلواضع اليت فيها إمجاع ،كيف ذلػك ضػماف لسػالمة اجتهػاده؛ ألنػو لػو مل يكػن علػى علػم ّٔػا رٔتػا أداه اجتهػاده
إىل خالؼ ذلك ،كتكوف أحكامو باطلة دلصادمتها لإلمجاع(.)160
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ـول ِ
ِِ
ِ
ُصـ ِ
الف ْقـ ِـو :فقواعػػد أصػػوؿ الفقػػو ىػػي الػػيت بواسػػطتها يسػػتنبط آّتهػػد األحكػػاـ الشػػرعية
 -4الع ْلـ ُـم ب َقواعــد أ ُ
فالب ػػد أف يك ػػوف عل ػػى عل ػػم بتل ػػك القواع ػػد م ػػن عم ػػوـ ،كخص ػػوص ،كمطل ػػق ،كمقي ػػد ،كحقيق ػػة ،كرل ػػاز ،كأم ػػر
كهن وي( ،)161كغَتىا شلا سبق ذكره يف الشرط األكؿ كالثاين.
ِ
العل ِ ِ ِ
ِ
آّتهد َّ
البد أف يكػوف علػى علػم ٔتػا تضػمنو اخلطػاب الشػرعي مػن ًح ىكػ وم
أم :إ ٌف
ى
ْم ب َم َقاصد ال ّش ِر َيعةٍ :
ُ -5
ك و
أحكاـ ،كمصاحل ،كمنافع للعباد يف دينهم ،كدنياىم ،كآخرهتم(.)162
ف فيها:
ثا ياا -الش ُرو ُ
ط المختلَ ُ
ِ
لم بالدليل العقلي أم :الرباءة األصلية ،كاالستصحاب ،من أىل العلم من جعلو شػرطنا( ،)163كمػنهم
 -1الع ُ
من مل غلعلو كذلك ،كالراجح -كاهلل أعلم -جعلو شرطنا يف آّتهد(.)164
 -2العلــم بوصــول الــدين أم :علػػم الكػػالـ ،كالعقائػػد ،كاإلذليػػات ،ككجػػود الػػرب ،كصػػفاتو ،كىػػو شػػرط يف
آّتهػػد عنػػد ادلعتزلػػةٓ ،تػػالؼ مجهػػور أىػػل العلػػم( ،)165كمػػن ادلناسػػب اش ػًتاط ادلعرفػػة العامػػة للمجتهػػد بأصػػوؿ
الدين دكف التعمق فيو من باب التوفيق بُت القولُت(.)166
 -3العلم بالفروع الفقهية  :كيراد بذلك ادلسائل الفقهية اجلزئية ،اليت يعتٍت ّٔا الفقهاء كيفصلوا فيها؛ ألهنا من
ادلسائل اليت أحدثها آّتهدكف بعد بلوغهم رتبة االجتهاد ،كالراجح كاهلل أعلم أنو ال يشًتط يف آّتهد العلم ّٔا
كوف اشًتاطها يلزـ منو حصوؿ ادلشركط قبل شرطو (.)167
المطلب الثالث– قاعدة (االجتهاد ال ينقض بمثلو):
ىذه القاعدة من القواعد ادلشًتكة بُت أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية ،فهي قاعدة أصولية من حيث َّ
إف
آّتهد إذا كاف لو اجتهاد يغاير اجتهاده السابق فال يصح أف يفيت باجتهاده السابق ،ككذلك من ناحية إنو إذا
كجد اجتهاداف كتعارضا ال ين قض أحدعلا باآلخر كإظلا ينقض اجتهاد آّتهد إذا خالف ما ىو أقول منو كما
سيتضح معنا الح نقا( ، )168كىذا ما نقصده يف ىذه الدراسة ،كقد تكلم عن ىذه القاعدة األصولية غَت كاحد
من علماء األصوؿ( ، )169كقاعدة فقهية من حيث إف الفقيو ينظر إليها من حيث تعليل أفعاؿ ادلكلف
فيحكم عليها من خالذلا.
وصورة المسولة أ ٌف القاضي أك آّتهد ،إذا اجتهد يف مسألة ما ،كتوصل فيها إىل حكم باجتهػاده؛ ُث عرضػت
عليػػو مػػرة أخػػرل فتغػػَت اجتهػػاده ،كحكػػم فيهػػا ٓتػػالؼ مػػا حكػػم فيهػػا يف اجتهػػاده األكؿ ،فهػػل يػػنقض حكمػػو
الصػػادر باالجتهػػاد األكؿ ،باالجتهػػاد الثػػاين ،أـ أن ػ و ال يػػنقض ،كيبقػػى علػػى حالػػو ،كيسػػَت العمػػل يف ادلسػػتقبل
باالجتهاد الثاين؟
فيو نػى ٍفسك ،كى ًديت ً
باألمس راجعت ً
فيو لًير ٍش ًد ىؾ ،فإ ٌف
ك قضاءه قضيتو
ي
ؽلنع ى
ىى ي ى
ً ٍى
يقوؿ يع ىم ير ( :--ال ٍ
احلق خيػر من التَّم ًادم يف ً
الباط ًل)( ،)170كيف ىذه العبارة نىػ ٍه هي ،كىو للتحذير بأف القاضي إذا اجتهد
يمىر ى
ى
اج ىعةى ّْ ى ٍ ه
يف قضية معينةُ ،ث قيدّْمت إليو القضية مرة أخرل؛ فإف االجتهاد األكؿ ال يكوف مانعا من إجراء اجتهاد و
ثاف؛
ن
مانعا من العمل بالثاين إذا ظهر أنو احلق ،فإف احلق أكىل
كوف االجتهاد يتغَت ،كال يكوف االجتهاد األكؿ ن
25
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باألخذ بو؛ ألنو أقدـ من الباطل ،فإ ٍف كاف االجتهاد األكؿ قد سبق الثاين من حيث الزمن ،كالثاين ىو احلق
فهو أسبق من األكؿ؛ ألنو قدًن سابق على ما سواه ،كال يبطلو كقوع االجتهاد األكؿ على خالفو ،كيكوف
الرجوع إليو أكىل من االستمرار يف االجتهاد األكؿ (.)171
وىذه المسولة لها حالتان:
نصا من القرآف ،أك السنة،
احلالة األكىل :أف يظهر للمجتهد ،أك القاضي أف اجتهاده األكؿ قد خالف ِّ
الدليل ،كىذا مذىب مجهور
نص عليو
أك اإلمجاع ،فالواجب عليو الرجوع عن اجتهاده السابق ،كالعمل ٔتا َّ
ي
أىل العلم؛ ألنو ال اجتهاد يف مورد النص( ،)172كزاد اإلماـ ادلاكردم القياس اجللي ،كقياس التحقيق( ،)173إذ
نص على كجوب نقض االجتهاد األكؿ إذا خالف القياس اجللي ،كمن قياس الشبو قياس التحقيق(.)174
َّ
كقد َّ
النص ،كمنها على سبيل ادلثاؿ:
دؿ على ذلك ما أيثًىر عن عمر  رجوعو يف الكثَت من ادلسائل إىل ّْ
ً
العاقلة ،كال تػرث ادلػرأة مػن
 -1ما ركاه سعيد بن ادلسيب -رْحو اهلل -أف عمر  --كاف يقوؿ( :الدية على
دية زكجها شيئنا حػىت أخػربه الضػحاؾ بػن سػفياف الكػاليب أف رسػوؿ اهلل  --كتػب إليػو أف كرث امػرأة أشػيم
صػبى ًة ،كال تػرث ادلػرأة منهػا شػيء ،كعمػل ٔتػا ركاه
الضبايب من ًديىًة زكجها( ،)175فقد رجع عن رأيػو بػأف ّْ
للع ى
الديػة ى
الضحاؾ ،كىو توريث ادلرأة من ًدي ًة ً
زكج ىها.
ى
( )176
 -2أنػػو  --كػػاف ؽليّْػػز بػػُت األصػػابع يف الديٌػػة نظػ نػرا لتفػػاكت منافعهػػا  ،فلمػػا كصػػلو اخلػػرب بالتسػػوية بينهػػا
رجػع إىل ذلػك ،فقػػد كػاف عنػػد ابػن عبػػاس  --كىػو دكنػػو يف كثػَت مػػن العلػم – علػ هػم بػأ ٌف الرسػػوؿ ،--
قاؿ" :ىذه كىذه سواء" يعٍت :اإلّٔاـ كاخلنصر(.)177
احلالة الثانية :أف يكوف احلكم األكؿ مبنيِّا على االجتهاد ،أك القياس اخلفيُ ،ث تغَت اجتهاده ،كذلذه
احلالة صورتاف:
الصورة األولى :أن يتغير اجتهاده قبل الحكم باالجتهاد األول ،كىنا الواجب عليو العمل باالجتهاد
اجلديد؛ ألنو ما تغَت اجتهاده إال العتقاده أف االجتهاد األكؿ خطأ ،كلو حكم ٔتوجبو لكاف حكمو بناء على
ما اعتقد بطالنو؛ كمن تغَت اجتهاده يف القبلة بعدما صلى؛ ال ٕتب عليو اإلعادة ،كإف تغَت اجتهاده قبل أف
يصلي ،فالواجب عليو أف يصلي للجهة اليت توصل إليها يف اجتهاده الثاين(.)178

الصورة الثا ية :أن يتغير اجتهاده بعد الحكم باالجتهاد األول
كيف ىذه الصورة يبقى احلكم الذم توصل إليو باالجتهاد األكؿ كما ىو ال يتغَت ،كال ينقض باالجتهاد
ً
ادلستقبل ،إذا طيرحت ادلسألة من جديد؛ أل ٌف "االجتهاد
اجلديد ،كغلرم حكمو كف نقا الجتهاده اجلديد يف
ال ينقض ٔتثلو"( ،)179باإلضافة إىل أف االجتهاد األكؿ ،كالثاين مظنوف ،كليس بأحدىا أرجح من اآلخر.
كقد دؿ على ذلك كثَت من الوقائع منها:
 -1أف عمػػر  --قػػد خػػالف أبػػا بكػػر  --يف قضػػايا كأحكػػاـ كثػػَتة ػ كمل ينقضػػها ،كمنهػػا :أف أبػػا بكػػر
 -ىس ٌول بُت الناس يف العطاء كأعطى العبيد ،كفاضل عمر  --يف العطاء(.)18026
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 -2أ ٌف يعمر  --ىشرىؾ يف ًَّ
الًتىك ًة بُت األخوة ألـ ،كاألخوة ألب كأـ ،فقيل لو :إنك مل تي ىشّْرؾ بينهم عاـ كذا
ٌ
ىى
ً ( )181
ككذا ،فقاؿ " :--تلك على ما قضيناه ،كىذا على ما نىػ ٍقضي" .
كغَت ذلك من الوقائع الكثَتة ،كزللها كتب الفقو دلن أراد االستزادة.
ضوابط العمل بالقاعدة في ىذه الصورة:
ط ًع ٌدةه ،كضعها أىل العلم ،كىي:
ضواب ي
للعمل بقاعدة (عدـ نقض االجتهاد ٔتثلو) يف ىذه الصورة ى

الض ــابط األول– أف يكػػوف االجته ػػاد الثػػاين مس ػػاكينا لالجته ػػاد األكؿ؛ ألف االجتهػػاد الث ػػاين لػػيس ب ػػأقول م ػػن
األكؿ ،ككالعلػػا ظػ ّّػن ،فػػال يقػػول الظػ ُّػن الثػػاين علػػى رفػػع الظػػن األكؿ دكف يمػ ىػر ّْج ًح ،يقػػوؿ ابػػن أمػػَت احلػػاج" :كال

ػنقض دلخالفتػػو الظػػٍت منهػػا؛ لتسػػاكيهما يف الرتبػػة"( ،)182كادلفهػػوـ ج ػواز نقػػض االجتهػػاد األكؿ يف حالػػة كػػوف
يػ ي

االجتهاد الثاين أقول منو؛ كأف يكػوف األكؿ سلال نفػا لػنص شػرعي مػن القػرآف ،أك السػنة ،أك اإلمجػاع ،أك القيػاس
ً
ػض( ،)183يقػوؿ اإلمػاـ الغػزايل "رْحػو اهلل"" :كإظلػا حكػم احلػاكم
اجللي ،أك القواعد الشرعية ،فػإف كػاف سلال نفػا نيق ى
االجتهاد
ٍموي"()184؛ كأل ٌف
نصا كال ن
الذم ال ينقض؛ كلكن بشرط أال ؼلالف ِّ
قاطعا ،فإف أخطأى نىػ ىق ٍ
ى
دليال ن
ضنىا يحك ى
ػالظن الػذم تب ّْػُت خطىػؤه( ،)185كال ً
ً
أم:
ه؛
ػؤ
ط
خ
ػُت
ػ
ب
ال
ػالظن
ب
ة
ػرب
ع
ى
ى
ّْ
ى
ّْ
األكؿ يف ىذه احلالة يكوف مػن قبيػل العمػل ب ّْ
ي
ى
ى يي
ٍ
ى
ػرعا ،كال يػي ٍعتى ُّػد
ػحيحا إذا تب ٌػُت بعػد ذلػك خطػأي ىػذا الظ ّْػن ،فػال يػي ٍعتى ُّػد بػو ش ن
إف األحكاـ ادلبنية على الظ ّْػن بنػاءن ص ن
باألحكاـ اليت بنًيت ً
عليو(.)186
ً يى ٍ
ػت ،فمػن أصػدر حكمػو االجتهػادم يف كاقعػةُ ،ث
الضابط الثا ي– أف يكوف االجتهاد األكؿ يف كقػائع قػد مض ٍ
اجتهادهي ،فػإف
عرضت عليو مرة أخرل ،أك ما يناظرىا -سواءن كاف ىو ادلفيت أك القاضي ،-أك غَتىا؛ كقد تغيَّػىر
ي
ػية السػ ً
احلكػػم يف القضػ ً
ػابقة يبقػػى كمػػا ىػػو السػػتقراره ،كيكػػو يف ادلعػ َّػو يؿ عليػ ًػو يف احلكػػم يف القضػػية اجلديػػدة ىػػو
ى
( )187
ً
ض ادل ٍمتىن يع ٌإظلا ىو يف األحكػاـ ادلاضػية ،كإظلػا تغػَت احلكػم يف
االجتهاد الثاين  ،يقوؿ اإلماـ الزركشي" :النَّػ ٍق
ي ي
ادلسػتقبل؛ النتفػاء الًتجػيح اآل ىف ،كىػذا كآّتهػد يف القبلػة كغَتىػػا إذا غلػب علػى ظنػو دليػل فأخػذ بػو ُث عارضػػو
دليل بعد ذلك؛ فإنو يعمل بالثاين يف ادلستقبل ،كال ينقض ما مضى"(.)188
الضابط الثالثَّ -أال ي ً
العامػةى ،فػإف كػاف لػو ارتبػاط ٔتصػلحة عامػة؛ ُث تغػَتت،
صاد ىـ
االجتهاد ي
ي
األكؿ ادلصػلحةى ٌ
ي
كاتضػػح أف ادلصػػلحة تتحقػػق يف غػػَته؛ فػػإ ٌف للحػػاكم نقػػض االجتهػػاد األكؿ( ،)189يقػػوؿ ابػػن صلػػيم -رْحػػو اهلل:-
العامة"(.)190
يث كاف ًم ٍن األي يموًر َّ
مات أ ٍىك يع ًزىؿ؛ فللثَّاين ت ٍغيًَتيهي ىح ي
شيئنا يُثَّ ى
ماـ ٍ
"إ ىذا ىرأىل ا ًإل ي
ػس علػػى بينػ وػة مػػزكروة ،أك خطػػأ فػػاحش ،أك حيػػف؛ فػػإف كػػاف
ػاد ي
األكؿ قىػ ٍػد أ ّْ
الضــابط الرابــعَّ -أال يكػػو ىف االجتهػ ي
يسػ ى
األمر كذلك ينقض( ،)191يقوؿ السيوطي -رْحو اهلل" :-لو قىسم ًيف قًسػم ًة إجبػا ور يُثَّ قامػت بيّْنػةه بًغلى ًػط الٍ ىق ً
اسػ ًم
ٍ
ٍى ٍ
ٍ ىى
ً ً ً ً ً ( )192
ً
اسم قىسم بً ً ً
ً
أىك ً ً
قوؿ مثٍلو" ؛ أل ٌف ىش ٍرطىها مل يتح ٌق ٍق ابتداءن،
نقض ٍ
حيفو ى
ت مع أ َّىف الٍ ىق ى ى ى ٍ
ٍ ٍ
اجت ىهاده فى ى
نقض الٍق ٍسمةى ب ٍ
( )193
الع ىدالىةي ،شلا يعٍتٌ :أهنا مل تكن صحيحة ابتداء .
كىو ى
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الخاتمة:

ِِ
ِ
ص إلى أىم النتائج:
بَـ ْع َد اال تهاء م ْن َى َذا البَ ْحث ،خلُ ُ
و
ػود
ػل فيهػا يع ي
 إ ٌف رسالةى يع ىمىر  --القضائية ،قد احتوت على عدد من القواعد كاألحكاـ ،ككػا ىف األص ي
للقرآف كالسنة النبوية.
ػب علػػى احلػػاكم ،يف حػػُت يكػػو يف تػػويل القضػػاء دائػ نػرا بػػُت األحكػػاـ
 إ ٌف إنشػػاء كاليػػة القضػػاء فػ ه
ػرض ككاجػ ه
التكليفية اخلمسة.
ػت علػى مشػركعية االجتهػاد ،كالقيػاس؛ ككػذلك قيػاس الشػبو يف
 إ ٌف رسالةى يع ىمىر  --القضائية ،ق ٍػد دلٌ ٍ
القضاء كغَته شريطة عدـ كركد نص من الكتاب كالسنة يف الواقعة ادلنظورة.
 إ ٌف القواعػػد األص ػولية كانػػت حاضػػرة عنػػد الصػػحابة  --كيػػتم إعماذلػػا يف األحكػػاـ الشػػرعية كالوقػػائع
دك ٍف بعد.
القضائية مع أهنا يف تلك احلقبة الزمنية مل تي َّ

 إف أىػم صػفات القاضػي كونػو رلته نػدا ،كأف االجتهػػاد ال يػنقض ٔتثلػو ،كيعمػل باالجتهػادين ،مػا مل يكػػن
االجتهاد األكؿ سلال نفا لػنص – مػن الكتػاب أك السػنة -أك إمجػاع أك قيػاس جلػي ،أك مصػلحة عامػة ،أك
بٍت على بينة مزكرة أك ظلم أك حيف ،فيتم نقضو.
 إ ٌف الواجب على القاضي العمل بالظاىر كترؾ السرائر؛ ألف األحكاـ يٍٕتىرل على الظواىر دكف البواطن.
مت بفضل من اهلل كتوفيقو.
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الهوامش:

( )1ينظر :بن منظور ،لساف العرب ،ج،13:ص.357:

( )2ينظ ػ ػ ػػر :التفت ػ ػ ػػازاين ،ش ػ ػ ػػرح التل ػ ػ ػػويح عل ػ ػ ػػى التوض ػ ػ ػػيح دل ػ ػ ػػنت التنق ػ ػ ػػيح يف أص ػ ػ ػػوؿ الفق ػ ػ ػػو ،ج ،1:ص20:؛ اجلرج ػ ػ ػػاين ،التعريف ػ ػ ػػات،
ج ،1:ص.219:
( )3ينظر :اجلرجاين ،التعريفات ،ج ،1:ص219:؛ ابن السبكي ،األشباه كالنظائر ،ج،1:ص.21:
( )4ينظر :ابن النجار ،شرح الكوكب ادلنَت ،ج ،1:ص.45 - 44 :
( )5ينظر :ابن السبكي ،األشباه كالنظائر ،ج ،1:ص21:؛ ابن النجار ،شرح الكوكب ادلنَت ،ج ،1:ص.30:
( )6ينظر :الباحسُت ،القواعد الفقهية ،ص.33:
( )7ينظر :ادلصدر نفسو.
( )8ينظر :نفس ادلصدر ،ص.35:
( )9ينظر :اجلوىرم ،الصحاح يف اللغة ،ج ،2:ص49 :؛ ابن منظور ،لساف العرب ،ج،13 :ص.523:
( )10ينظر :الباحسُت ،القواعد الفقهية ،ص:38؛ اخلادمي ،القواعد الفقهية ،ص.27:
( )11اإلسنوم ،هناية السوؿ بشرح منهاج األصوؿ ،ج ،1:ص.17 :
( )12ينظر :اجلرجاين ،التعريفات ،ج،1:ص.45:
( )13ينظر :نكرم ،دستور العلماء أك جامع العلوـ يف مصطلحات الفنوف ،ج،1:ص.88:
( )14التعريػػف ل ػ زلمػػد عثمػػاف شػػبَت ،كالطيػػب السنوسػػي ،شػػبَت ،القواعػػد الكليػػة كالض ػوابط الفقهيػػة يف الش ػريعة اإلسػػالمية ،ص27:؛
الطيب السنوسي ،االستقراء كأثره يف القواعد األصولية كالفقهية ،ص.400 :
( )15ينظر :نور الدئم ،تطبيق القواعد األصولية على احلكم القضائي من خالؿ رللة األحكاـ العدلية ،ص.2:
( )16مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ اخلَتية كاإلنسانية ،معلمة زايد للقواعد الفقهية كاألصولية ،ج ،2:ص.399:
( )17ينظر :احلموم ،غمز عيوف البصائر بشرح كتاب األشباه كالنظائر ،ج ،1:ص51:؛ مذكرة يف أصوؿ الفقو ،زلمد ياسُت ،ص.2
()18مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ اخلَتية كاإلنسانية ،معلمة زايد للقواعد الفقهية كاألصولية ،ج ،2:ص.399:
()19ينظر :ادلصدر نفسو ،ج ،2:ص400:؛ القواعد الفقهية ،الندكم ،ص.69
( )20ينظر :ادلصدر نفسو ،ج ،2:ص. 402 - 401:
( )21ينظر :ادلصدر نفسو ،ج ،2:ص.400:
( )22ينظر :ادلصدر نفسو.
( )23ينظر :ادلصدر نفسو.
( )24ينظر :الباحسُت ،القواعد الفقهية ،ص.140:
( )25ينظر :الندكم ،القواعد الفقهية ،ص.68:
( )26ينظر :الباحسُت ،القواعد الفقهية ،ص.139:
( )27ينظر :بدر الدين الشافعي ،االعتناء يف الفرؽ كاالستثناء ،القسم الدراسي ،ص.13:
( )28ينظر :احلصٍت ،القواعد الفقهية ،مقدمة احملقق الشعالف ،ص25 :؛ ادليماف ،القواعد كالضوابط عند ابن تيمية ،ص.121:
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( )29ينظر :القرايف ،أنوار الربكؽ يف أنواع الفركؽ ،ج ،1:ص2:؛ الباحسُت ،القواعد الفقهية ،ص.135:
( )30ينظر :الندكم ،القواعد الفقهية ،ص.69:
( )31ينظر :ادل ٌق ًرل ،القواعد الفقهيةٖ ،تقيقْ :حيد ،ص105:؛ بدر الدين الشافعي ،االعتناء يف الفرؽ كاالستثناء ،ص.12:
( )32ينظر :شعباف إمساعيل ،أصوؿ الفقو ادليسر ،ج،1:ص.31:
( )33ينظر :اذلامشي ،القواعد كالضػوابط الفقهيػة عنػد ابػن تيميػة يف اإلؽلػاف كالنػذكر ،ص196:؛ صػالح ْحيػد عبػد ،القواعػد األصػولية،
ص.15:
( )34ينظر :ادل ٌق ًرل ،القواعد الفقهيةٖ ،تقيقْ :حيد ،ص . 107
( )35ينظر :شعباف أمساعيل ،أصوؿ الفقو ادليسر ،ج ،1:ص.19-18:
( )36ينظ ػػر :احلص ػػٍت ،القواع ػػد الفقهي ػػة ،مقدم ػػة احملق ػػق ،للش ػػعالف ،ص25:؛ ادليم ػػاف ،القواع ػػد كالضػ ػوابط الفقهي ػػة عن ػػد اب ػػن تيمي ػػة،
ص.121:
( )37ينظػػر :الزحيل ػػي ،القواع ػػد الفقهي ػػة علػػى ادل ػػذىب احلنف ػػي كالش ػػافعي ،ص22-21 :؛ مشػػعل ،أث ػػر اخل ػػالؼ الفقه ػػي يف القواع ػػد
ادلختلف فيها ،ص.220:
( )38ينظر :الزعيب ،القواعد الفقهية ادلختصة ٔتقومات احلكم القضائي ،ص.20:
( )39ينظػر :بػػدر الػػدين الشػػافعي ،االعتنػػاء يف الفػػرؽ كاالسػػتثناء ،مقدمػػة احملقػػق ،ص13:؛ الػػزعيب ،القواعػػد الفقهيػػة ادلختصػػة ٔتقومػػات
احلكم القضائي ،ص.21:
( )40ينظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج،15 :ص 186:مادة (قضى).
( )41ينظر :أليب العباس األنصارم ،حاشية الرملي على أسٌت ادلطالب شرح ركض الطالب ،ج ،4:ص. 277:
( )42ينظر :البهويت ،كشاؼ القناع ،ج ،22:ص.17:
( )43ينظر :ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،2:ص.158:
ػس األيمػ ً ً
ً
( )44كرد يف ركايػة( :كاعػ ًر ً
أحبهػػا إىل اللَّ ًػو كأى ٍشػىػب ًه ىها بًػاحلى ّْق ،فً ىيمػػا تىػ ىػرل) الػػدار
ؼ األ ٍىمثى ى
إىل ّْ
ٍ
ػاؿ كاألى ٍشػىػب ىاه ،يُثٌ ق ً ي ى
ػور عٍنػد ذلػػك فاى ٍع ىمػ ٍد ى
قطٍت ،سنن الدار قطٍت ،ج ،5:ص370:؛ البيهقي ،السنن الكربل ،البيهقي ،ج ،10:ص. 21042 ،150:
( )45ينظػػر ٗت ػريج ى ػػذه الرس ػػالة يف :الػػدار قط ػػٍت ،الس ػػنن ،ب ػػرقم ( )4525بػػاب "عم ػػر -رض ػػي اهلل عن ػػو ،" -ب ػػرقم  ،"4482ج،5:
ص369:؛ البيهقػػي ،السػػنن الكػػربل ،مفرقنػػا بػػرقم ( ،)20070ج ،10:ص ،106:بػػرقم ( ،)20247ج ،10:ص ،135:بػػرقم
( ،)20324ج ،10:ص150:؛ البغػدادم ،الفقيػػو كادلتفقػو ،ج ،1:ص284:؛ ابػػن عبػػد الػرب ،االسػػتذكار ،ج ،7:ص93:؛ ابػػن
الع ػػريب ،عارض ػػة األح ػػوذم ،ج ،9:ص 170:م ػػن ط ػػرؽ ع ػػن اب ػػن عيين ػػة ع ػػن إدري ػػس األكدم؛ اب ػػن أيب ش ػػيبة ،ادلص ػػنف ،ج،4:
ص345:؛ كمعرف ػػة الس ػػنن كاآلث ػػار ب ػػرقم ()19792؛ ج ،14:ص241-240:؛ كاب ػػن عس ػػاكر ،ج ،32:ص ،71:م ػػن طري ػػق
جعفػػر بػػن برقػػاف ،عػػن معمػػر البصػػرم ،عػػن أيب العػواـ البصػػرم ،كصػػححو األلبػػاين يف اإلركاء" ،ج8:ص241:؛ كدلزيػػد حػػوؿ ٗت ػريج
ىذه الرسالة ينظر :ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ج ،2:ص 159:بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آؿ سلماف.
( )46ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية ،ج ،6:ص.71:
( )47ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،1:ص.68:
( )48ينظر :اجلوىرم ،الصحاح ،ج ،1:ص231:؛ ابن منظور ،لساف العرب ،ج ،3 :ص .378:مادة (كجب)
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( )49ينظر :أمَت بادشاه ،تيسَت التحرير ،ج ،2:ص192:؛ ابن نظاـ الدين ،فواتح الرْحوت شرح مسلم الثبوت ،ج ،1:ص.48:
( )50ينظر :ادلصدرين السابقُت.
( )51ابن قدامة ،ركضة الناظر ،ج ،1:ص.98:
( )52ينظر :ابن السبكي ،مجع اجلوامع ،ج ،1:ص67:؛ الغزايل ،ادلستصفى ،ج ،1 :ص.45:
( )53ينظر :ابن األزرؽ ،بدائع السلك يف طبائع ادللك ،ص.219 :
( )54ينظر :الديوب ،مجاليات التضاد يف رسالة اخلليفة عمر بن اخلطاب ،ص 266 :رللة جامعة أـ القرل.
( )55ينظر :الطربم ،تفسَت الطربم ،ج ،10:ص.382:
( )56ينظر :ادلصدر السابق ،ج ،7:ص.457:
( )57ينظر :ابن كثَت ،تفسَت القرآف ،ج ،2:ص.408:
( )58ينظر :القرطيب ،تفسَت القرطيب ،ج ،15:ص.189:
( )59ينظر :ادلصدر نفسو ،ج ،5:ص.583:
( )60الرعيٍت ،قرة العُت لشرح كرقات إماـ احلرمُت ،ص7:؛ ابن قدامة ،ركضة الناظر ،ج ،1:ص.102:
( )61ينظر :ابن قدامة ،ركضة الناظر ،ج ،1:ص 105:كما بعدىا.
( )62ينظر :الشربيٍت ،مغٍت احملتاج إىل معرفة ألفاظ ادلنهاج ،ج ،19:ص. 51:
( )63ينظر :النوكم ،آّموع شرح ادلهذب ،ج ،20:ص288:؛ الدمياطي ،حاشية إعانة الطالبُت ،ج ،4:ص.241:
( )64ينظػػر :ابػػن قدامػػة ،الكػػايف يف مػػذىب أْحػػد ،ج ،4:ص221:؛ اليعمػػرم كآخػػركف ،تبصػػرة احلكػػاـ يف أصػػوؿ األقضػػية كمنػػاىج
األحكاـ ،ج ،1:ص.14:
( )65ينظ ػػر :اليعم ػػرم كآخ ػػركف ،تبص ػػرة احلك ػػاـ يف أص ػػوؿ األقض ػػية كمن ػػاىج األحك ػػاـ ،ج ،1:ص24:؛ الطرابلس ػػي ،مع ػػُت احلك ػػاـ،
ج ،1:ص20:؛ الشَتازم ،التنبيو يف الفقو الشافعي ،ج ،1 :ص.262:
( )66ينظر :ادلصدرين السابقُت؛ كالنوكم ،آّموع شرح ادلهذب ،ج ،20:ص.125
( )67ينظ ػػر :اليعم ػػرم كآخ ػػركف ،تبص ػػرة احلك ػػاـ يف أص ػػوؿ األقض ػػية كمن ػػاىج األحك ػػاـ ،ج ،1:ص24:؛ الطرابلس ػػي ،مع ػػُت احلك ػػاـ،
ج ،1:ص20:؛ الشَتازم ،التنبيو يف الفقو الشافعي ،ج ،1 :ص.262:
( )68ينظ ػػر :اليعم ػػرم كآخ ػػركف ،تبص ػػرة احلك ػػاـ يف أص ػػوؿ األقض ػػية كمن ػػاىج األحك ػػاـ ،ج ،1:ص25:؛ الطرابلس ػػي ،مع ػػُت احلك ػػاـ،
ج ،1 :ص.21:
( )69ينظ ػػر :اليعم ػػرم كآخ ػػركف ،تبص ػػرة احلك ػػاـ يف أص ػػوؿ األقض ػػية كمن ػػاىج األحك ػػاـ ،ج ،1:ص24:؛ الطرابلس ػػي ،مع ػػُت احلك ػػاـ،
ج ،1:ص.20:
( )70ينظ ػػر :اب ػػن قدام ػػة ،ركض ػػة الن ػػاظر ،بتحقي ػػق ش ػػعباف ،ج ،1:ص117:؛ الض ػػوػلي ،ف ػػتح ال ػػويل الناص ػػر بش ػػرح ركض ػػة الن ػػاظر،
ج ،1:ص. 92:
( )71البخارم ،صحيح البخارم ،باب ىل يقضي القاضي أك يفيت كىو غضباف ،برقم ،6739 :ج ،6:ص.2616 :
( )72ينظر :الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،4 :ص181:؛ ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،1 :ص.166:
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( )73الشاطيب ،ادلوافقات ،ج ،2:ص.467 :
( )74ينظر :الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،4:ص.505 :
( )75أمَت احلاج ،التقرير كالتحبَت ،ج ،2:ص.135:
( )76سبق ٗتريج الرسالة يف التمهيد الفرع الثاين نص رسالة عمر – رضي اهلل عنو .-
( )77البخػػارم ،صػػحيح البخػػارم ،بػػاب سػػورة النسػػاء ،بػػرقم  ،4315ج ،4 :ص1677 :؛ ينظػػر :ال ػرازم ،التفسػػَت الكبػػَت ،ط/دار
إحياء الًتاث 1420ىػ ،ج ،10:ص.183:
( )78ينظر :ادلصدرين السابقُت.
( )79ينظر :الرازم ،التفسَت الكبَت ،ج ،28:ص.115:
( )80النيسابورم ،صحيح مسلم ،باب احلكم بالظاىر ،برقم ،1713 :ج ،3:ص.1337:
( )81ينظر :النوكم ،ادلنهاج شرج صحيح مسلم ،باب إف حكم احلاكم ال يغَت الباطن ،ج ،4:ص ،12:برقم.1713 :
( )82الشافعي ،األـ ،ج ،7 :ص.11:
صباحا ،كاحليىرقىات :موضع ببالد جهينة.
( )83أم :أتيناىم ن

( )84النيسابورم ،صحيح مسلم ،باب ٖترًن قتل الكافر ،برقم ،158 :ج ،1:ص.96:
( )85ينظر :ابن عثيمُت ،شرح رياض الصاحلُت ،ج ،1:ص ،343:برقم. 353 :
( )86النوكم ،ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،باب ٖترًن قتل الكافر ،ج ،2:ص.104:
( )87البخػارم ،صػػحيح البخػػارم بًتقػػيم فػػتح البػػارم ،كتػػاب بػػدء الػػوحي ،بػػاب :فػػإف تػػابوا كأقػػاموا الصػػالة كآتػوا الزكػػاة فخلػوا سػػبيلهم،
برقم ،25ج ،1:ص.13:
( )88ينظر :ابن حجر ،فتح البارم ،ج ،1:ص.77:
( )89البخارم ،صحيح البخارم حسب ترقيم فتح البارم ،كتاب الوحي ،برقم ،2641 :ج ،3:ص.221:
( )90الدار قطٍت ،السنن ،ج ،4:ص206 :؛ البيهقي ،السنن الكربل ،ج ،10:ص.150:
( )91ينظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج ،6 :ص285:؛ الفَتكز أبادم ،القاموس احمليط ،ج ،1:ص.733:
( )92ينظر :اجلوىرم ،الصحاح ،ج ،2:ص.103:
( )93ال ػرازم ،احملص ػػوؿ ،ج ،5 :ص17:؛ الس ػػبكي ،اإلّٔ ػػاج يف ش ػػرح ادلنه ػػاج عل ػػى منه ػػاج الوص ػػوؿ ،ج ،5:ص2:؛ الق ػرايف ،تنق ػػيح
الفصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.53:
(ْ )94حيد ،الشرح على شرح جالؿ الدّْين احمللي للورقات ،ج ،1:ص.210
( )95ينظػػر :السػػبكي ،اإلّٔػػاج يف شػػرح ادلنهػػاج علػػى منهػػاج الوصػػوؿ ،ج ،5:ص46:؛ الشػػوكاين ،إرشػػاد الفحػػوؿ ،ج ،2:ص104؛
ابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.68:
( )96سبق ٗترغلو.
( )97ينظر :ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،1:ص.86:
( )98ينظر :اجلويٍت ،التلخيص ،ج ،3 :ص.202:
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( )99ينظر :اآلمدم ،اإلحكاـ ،ج ،4:ص.44-43:
( )100ينظر :اجلصاص ،الفصوؿ يف األصوؿ ،ج ،4:ص.29:
( )101أخرج ػ ػ ػ ػػو أب ػ ػ ػ ػػو داككد ،س ػ ػ ػ ػػنن أيب داكد ،كت ػ ػ ػ ػػاب األقض ػ ػ ػ ػػية ،ب ػ ػ ػ ػػاب :اجته ػ ػ ػ ػػاد الػ ػ ػ ػ ػرأم يف القض ػ ػ ػ ػػاء ،ب ػ ػ ػ ػػرقم ،3592 :ج،2:
ص303:؛الًتمػذم ،سػػنن الًتمػػذم ،كتػاب األحكػػاـ ،بػػاب :مػا جػػاء يف القاضػػي كيػف يقضػػي ،بػػرقم ،1327:ج ،3:ص616:؛
البيهق ػػي ،س ػػنن البيهق ػػي الك ػػربل ،كت ػػاب آداب القاض ػػي ،ب ػػاب :م ػػا يقض ػػي ب ػػو القاض ػػي ،ج ،10:ص ،114:كاللف ػػظ أليب داكد،
كاحلديث مركم عن أناس من أىل ْحص من أصحاب معاذ  كللعلماء يف احلكم عليو موقفاف:
منهم من قاؿ غَت صحيح ،كحكػم عليػو بالسػقوط كاإلرسػاؿ ،قػاؿ البخػارم  -رْحػو اهلل ( :-إف احلػارث بػن عمػركا بػن أخػي ادلغػَتة بػن
شػػعبة الثقفػػي عػػن أصػػحاب معػػاذ عػػن معػػاذ ركل عنػػو أبػػو عػػوف كال يصػػح كال يعػػرؼ إال ّٔػػذا مرسػػل) ،البخػػارم ،التػػاريخ الكبػػَت،
ج ،2:ص277:؛ كقاؿ الًتمذم( :ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو كليس إسناده عندم ٔتتصل) ،ج ،6:ص.616:
كمػػنهم مػػن صػػححو لشػػهرتو ،كتلقػػي األمػػة لػػو بػػالقبوؿ ،قػػاؿ اخلطيػػب البغػػدادم ( :فػػإف اعػػًتض ادلخػػالف بػػأف قػػاؿ :ال يصػػح ىػػذا
اخلػػرب؛ ألنػػو ال يػػركل إال عػػن أنػػاس مػػن أىػػل ْحػػص مل يسػػموا فهػػم رلاىيػػل فػػاجلواب :إف قػػوؿ احلػػارث بػػن عمػػرك عػػن أنػػاس مػػن
أصػػحاب معػػاذ يػػدؿ علػػى شػػهرة احلػػديث ككثػػرة ركاتػػو ،كقػػد عػػرؼ فضػػل معػػاذ كزىػػده ،كالظػػاىر مػػن حػػاؿ أصػػحابو الػػدين كالتفقػػو
كالزىد ،كقد قيل :إف عبارة ابن نسيء ركاه عن عبد الرْحن بن غنيم عػن معػاذ ،كىػذا إسػناد متصػل كرجالػو معركفػوف بالثقػة علػى أف
أىػػل العلػػم قػػد تلقػػوه كاحتج ػوا بػػو فوقفنػػا بػػذلك علػػى صػػحتو عنػػدىم ) ،البغػػدادم ،الفقيػػو كادلتفقػػو ،ادلكتبػػة اإلسػػالمية ،ج،1:
ص189:؛ كضلػػو ىػػذا قػػاؿ ابػػن القػػيم ،ينظػػر :ابػػن القػػيم ،إعػػالـ ادلػػوقعُت ،ج ،1:ص ،202كعلػػى كػػل حػػاؿ فاحلػػديث معمػػوؿ بػػو
كيكفي للعمل بو شهرتو كتلقيو من األمة بالقبوؿ ،كاهلل أعلم.
( )102البخارم ،صحيح البخارم حسب تػرقيم فػتح البػارم ،كتػاب الػوحي ،بػرقم ،7352 :ج ،9:ص132:؛ النيسػابورم ،صػحيح
مسلم ،باب بياف أجر احلاكم ،برقم ،4584 :ج ،5:ص.131 :
( )103سيأيت ذكر بعضها يف حجية القياس.
( )104ينظر :الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ ،ج ،2:ص106:؛ ابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.70:
ػردد في ػػو ،ينظ ػػر :ادل ػػربد ،الكام ػػل يف اللغ ػػة ،ج ،1 :ص16:؛ مص ػػطفى كآخ ػػركف ،ادلعج ػػم الوس ػػيط،
( )105تلجل ػػج يف ص ػػدرؾ :أم ت ػ ٌ
ج ،2:ص.816:

( )106ينظر :ابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.70:
( )107ينظر :الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ ،ج ،2:ص106:
( )108ينظر ادلصدر السابق كابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.71:
( )109ينظر :ابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.71:
( )110ينظر :السلمي ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو ،ج ،1:ص.112:
( )111البخارم ،صحيح البخارم ،باب شفاعة النيب  ،برقم ،4979 :ج ،5:ص.2023:
( )112ينظر :ابن عثيمُت ،األصوؿ يف علم األصوؿ ،ج ،1:ص.71:
( )113التعدية شرط للعلم بصحة القياس ال شرط للقياس ذاتو ،ينظر :التفتازاين ،شرح التلويح على التوضيح ،ج ،2:ص.113:
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( )114ينظر :ادلصدر نفسو.
( )115ينظػر :السػبكي ،اإلّٔػاج يف شػرح ادلنهػاج علػػى منهػاج الوصػوؿ ،ج ،5:ص13:؛ الشػوكاين ،إرشػاد الفحػػوؿ ،ج ،2:ص91:؛
اإلسػػنوم ،هنايػػة السػػوؿ ،ج ،2:ص129:؛ ابػػن قدامػػة ،ركضػػة النػػاظر ،كشػػرحها فػػتح الػػويل الناصػػر ،الضػػوػلي ،ج ،5:ص178:؛
البغػػدادم ،تيسػػَت الوصػػوؿ إىل قواعػػد األصػػوؿ ،شػػرح :الفػػوزاف ،ج ،1:ص314:؛ الكػػردمْ ،تػػوث يف علػػم أصػػوؿ الفقػػو ،ج،1:
ص.86:
( )116كقػد نػػص السرخسػػي  -رْحػػو اهلل " :-علػػى أف العمػل بػػالرأم قػػد بػػدأ ْتػػديث عمػر حػػُت كتػػب إىل أيب موسػػى :اعػػرؼ األمثػػاؿ
كاألشػباه كقػػس األمػػور عنػد ذلػػك ،السرخسػػي ،أصػػوؿ السرخسػي ،ج ،2:ص133:؛ رلموعػػة مػػن العلمػاء ،موسػػوعة أصػػوؿ الفقػػو،
ج ،7:ص144:؛ غػالـ قػادر ،أصػوؿ الفقػو علػى مػنهج أىػل احلػديث ،ج ،1:ص45:؛ ابػن عثيمػُت ،األصػوؿ مػن علػم األصػػوؿ،
ج ،1:ص.69:
( )117ينظر :رلموعة من العلماء ،موسوعة أصوؿ الفقو ،ج ،7:ص.144:
( )118الشافعي ،الرسالة ،ص.81
( )119ينظ ػػر :الزركش ػػي ،البح ػػر احمل ػػيط ،ج ،4:ص21:؛ الق ػػرطيب ،تفس ػػَت الق ػػرطيب ،ج ،15:ص58:؛ اب ػػن كث ػػَت ،تفس ػػَت الق ػػرآف،
ج ،7:ص.539:
( )120النسػػائي ،س ػػنن النس ػػائي بأحك ػػاـ األلب ػاين ،ب ػػاب احلكػػم بالتش ػػبيو كالتمثي ػػل ،ب ػػرقم ،5389 :ج ،8:ص ،228:ق ػػاؿ األلب ػػاين
"رْحو اهلل" صحيح.
( )121ينظر :السرخسي ،أصوؿ السرخسي2 ،ج ،2:ص93:؛ العطار احلاشية ،ج ،5:ص.481:
( )122ينظر :الغزايل ،ادلنخوؿ ،ج ،1:ص.428:
( )123أيو داككد ،السنن ،برقم ،2385 :ج ،5:ص ،385:قاؿ األلباين صحيح.
( )124ينظر :البزدكم ،أصوؿ البزدكم ،ج ،1:ص230:؛ العطار ،احلاشية ،ج ،5:ص.481:
( )125البيهقي ،معرفة السنن كاآلثار ،ج ،5:ص. 49:
( )126ينظر:اإلسنوم ،هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ،ج ،2:ص.129:
( )127ينظر :الندكم ،القواعد الفقهية ،ص.76 :
( )128سبق ٗتريج النص ضمن الرسالة يف التمهيد (الفرع الثاين :رسالة عمر القضائية؛ ابن القيم ،أعالـ ادلوقعُت.175/2 ،
( )129ينظر :ابن منظور ،لساف العرب ،ج ،13 :ص503:؛ الزبيدم ،تاج العركس ،ج ،36:ص 411:مادة "شبو".
( )130ينظػػر :اآلمػػدم ،اإلحكػػاـ ،ج ،3:ص327؛ األسػػنوم ،هنايػػة السػػوؿ ،ج ،2:ص174:؛ ادلػػرداكم ،التحبػػَت شػػرح التحريػػر يف
أصوؿ الفقو ،ج ،7:ص3425؛
( )131ينظر :ادلصادر السابقة.
( )132ينظر :اآلمدم ،اإلحكاـ ،ج ،3:ص.327
( )133ينظر :الزبيدم ،تاج العركس ،ج ،14:ص.249:
( )134ينظر :ابن حجر ،الفتاكل احلديثية ،ج ،1:ص.462:
( )135ينظر :ادلصدر نفسو.
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( )136ينظر :الندكم ،القواعد الفقهية ،ص.76:
( )137ينظر :الزركشي ،البحر احمليط ،ج ،4 :ص. 22:
( )138الطويف ،شرح سلتصر الركض ،ج ،3:ص.256
( )139البخ ػ ػػارم ،ص ػ ػػحيح البخ ػ ػػارم ،بًتق ػ ػػيم ف ػ ػػتح الب ػ ػػارم ،كت ػ ػػاب :ب ػ ػػدء ال ػ ػػوحي ،ب ػ ػػاب :إذا ع ػ ػػرض بنف ػ ػػي الول ػ ػػد ب ػ ػػرقم،5305 :
ج ،7:ص.،68:
( )140ابن القيم ،الطرؽ احلكمية ،ص.324:
( )141ينظر :ابن حجر ،فتح البارم ،ج ،9:ص.444:
( )142البخارم ،صحيح البخارم ،بًتقيم فتح البارم ،كتاب :بدء الوحي ،باب :القائف ،برقم ،6770 :ج ،8:ص.195:
( )143ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،1:ص.117:
( )144ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،1:ص.487-484:
( )145ينظر :الفَتكز أبادم ،بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،ج ،1:ص.623:
( )146ينظ ػ ػػر :الش ػ ػػوكاين ،إرش ػ ػػاد الفح ػ ػػوؿ ،ج ،2:ص ،205:فقول ػ ػػو (ب ػ ػػذؿ الوس ػ ػػع) قي ػ ػػد أخ ػ ػػرج م ػ ػػا ػلص ػ ػػل م ػ ػػع التقص ػ ػػَت؛
أم :أف ػل ػ ػػس م ػ ػػن نفس ػ ػػو العج ػ ػػز ع ػ ػػن مزي ػ ػػد طل ػ ػػب كقول ػ ػػو( :ش ػ ػػرعي) قي ػ ػػد أخ ػ ػػرج األحك ػ ػػاـ اللغوي ػ ػػة ،كالعقلي ػ ػػة ،كاحلس ػ ػػية ،ف ػ ػػال
ػطالحا ،كبػ ػػذؿ الوس ػ ػػع يف ٖتصػ ػػيل احلكػ ػػم العلم ػ ػػي ،ال يسػ ػػمى اجتهػ ػػادا عن ػ ػػد
يسػ ػػمى مػ ػػن ب ػ ػػذؿ كسػ ػػعو يف ٖتصػ ػػيلها رلته ػ ػػدا اصػ ػ ن
الفقهاءٓ ،تالؼ ادلتكلمُت.
ػاىرا ،أك حفػ ػ ػػظ ادلسػ ػ ػػائل ،أك اسػ ػ ػػتعالمها مػ ػ ػػن ادلفػ ػ ػػيت،
كقولػ ػ ػػو( :بطريػ ػ ػػق االسػ ػ ػػتنباط) قيػ ػ ػػد أخػ ػ ػػرج نيػ ػ ػػل األحكػ ػ ػػاـ مػ ػ ػػن النصػ ػ ػػوص ظػ ػ ػ ن
أك بالكش ػ ػػف عنه ػ ػػا يف كت ػ ػػب العل ػ ػػم ،ف ػ ػػإف ذل ػ ػػك كإف ك ػ ػػاف يص ػ ػػدؽ علي ػ ػػو االجته ػ ػػاد اللغ ػ ػػوم ،فإن ػ ػػو ال يص ػ ػػدؽ علي ػ ػػو االجته ػ ػػاد
االصطالحي .ينظر :الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ ،ج ،2:ص 205:بتصرؼ يسَت.
( )147ينظر :الصيفي ،االجتهاد ادلقاصدم ،ص.3:
( )148الدار قطٍت ،سنن الدار قطٍت ،ج ،5:ص370-369 :؛ البيهقي ،السنن الكربل ،ج ،10:ص.150:
( )149الدار قطٍت ،سنن الدار قطٍت ،ج ،5:ص365:؛ البيهقي ،السنن الكربل ،ج ،10:ص.150:
( )150ادلصدراف السابقاف.
( )151ينظر :اجلصاص ،الفصوؿ يف األصوؿ ،ج ،4:ص. 29:
( )152سبق ٗترغلو يف ادلبحث الثاين "ادلطلب األكؿ (إقرار عمر رضي اهلل عنو للقياس) من ىذا البحث.
( )153البخارم ،صحيح البخارم حسب ترقيم فتح البارم ،كتاب الوحي ،برقم ،7352 :ج ،9:ص.132:
( )154ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت،ج ،1:ص.217 :
( )155ينظر :السوسوة ،االجتهاد اجلماعي ،ص.61:
( )156ينظر :الضوػلي ،فتح الويل الناصر بشرح ركضة الناظر ،ج ،1:ص.203:
( )157ينظر :ابن قدامة ،ركضة الناظر ،كشرحها فتح الويل الناصر ،الضوػلي ،ج ،6:ص.248-246:
( )158ينظػػر :اإلسػػنوم ،هنايػػة السػػوؿ ،ج ،2:ص315:؛ الضػػوػلي ،فػػتح الػػويل الناصػػر شػػرح ركضػػة النػػاظر ،ج ،6:ص 245:كمػػا
بعدىا.
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( )159ينظػػر :الغػزايل ،ادلستصػػفى ،ج ،2:ص386:؛ اإلسػػنوم ،هنايػػة السػػوؿ ،ج ،2:ص315:؛ الضػػوػلي ،فػػتح الػػويل الناصػػر شػػرح
ركضة الناظر ،ج ،6:ص 254:كما بعدىا.
( )160ينظػػر :الغػزايل ،ادلستصػػفى ،ج ،2:ص384:؛ اإلسػػنوم ،هنايػػة السػػوؿ ،ج ،2:ص315:؛ الضػػوػلي ،فػػتح الػػويل الناصػػر شػػرح
ركضة الناظر ،ج ،6:ص.251:
( )161ينظر :اإلسنوم ،هناية السوؿ ،ج ،2:ص315:؛ ابن النجار ،الكوكب ادلنَت ،ج ،3:ص.23:
( )162ينظر :الضوػلي ،ركضة الناظر كشرحها ،ج ،6:ص.255:
( )163ينظػ ػ ػػر :الغ ػ ػ ػزايل ،ادلستصػ ػ ػػفى ،ج ،2:ص384:؛ ال ػ ػ ػرازم ،احملصػ ػ ػػوؿ ،ج ،6:ص34:؛ ركضػ ػ ػػة النػ ػ ػػاظر كشػ ػ ػػرحها للضػ ػ ػػوػلي،
ج ،6:ص.253:
( )164ينظر :الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ ،ج ،2:ص.210:
( )165ينظ ػػر :الغ ػ ػزايل ،ادلستص ػػفى ،ج،2:ص385:؛ اب ػػن النج ػػار ،الكوك ػػب ادلن ػػَت ،ج ،3:ص24:؛ اذل ػػامشي ،القواع ػػد األص ػ ػولية،
ج ،3:ص.1195:
( )166ينظر :ابن النجار ،الكوكب ادلنَت ،ج ،3:ص.25:
( )167ينظػػر :ال ػرازم ،احملصػػوؿ ،ج ،6:ص36:؛ ابػػن النجػػار ،الكوكػػب ادلنػػَت ،ج ،3:ص25:؛ ابػػن قدامػػة ،ركضػػة النػػاظر كشػػرحها
للضوػلي ،ج ،6:ص.253:
( )168ينظر :البخارم ،كشف األسرار عػن أصػوؿ فخػر اإلسػالـ البػزدكم ،ج ،3:ص128 :؛ الرحيلػي ،القواعػد ادلشػًتكة بػُت أصػوؿ
الفقو كالقواعد الفقهية ،ص.322 :
( ) 169ينظ ػ ػ ػػر :البخ ػ ػ ػػارم ،كش ػ ػ ػػف األسػ ػ ػ ػرار ع ػ ػ ػػن أص ػ ػ ػػوؿ فخ ػ ػ ػػر اإلس ػ ػ ػػالـ الب ػ ػ ػػزدكم ،ج ،3:ص 128 :؛ الغػ ػ ػ ػزايل ،ادلستص ػ ػ ػػفى،
ج ،2:ص454:؛ األنصارم ،غاية الوصوؿ إىل شرح لػب األصػوؿ ،ج ،1:ص167:؛ هنايػة السػوؿ ،اآلسػنوم ،ج ،2:ص323؛
الزركشػػي ،البحػػر احملػػيط ،ج ،4:ص ،551:ابػػن النجػػار ،شػػرح الكوكػب ادلنػػَت ،ج ،4:ص495 :؛ الطػػويف ،شػػرح سلتصػػر الػػركض،
ج ،:ص ،647 :كغَتىم.
( )170سبق ٗترغلو يف التمهيد الفرع الثاين :نص رسالة عمر -رضي اهلل عنو.-
( )171ينظر :ابن القيم ،إعالـ ادلوقعُت ،ج ،1:ص.100:
( )172ينظ ػػر :الش ػػافعي ،األـ ،ج ،7:ص94:؛ الش ػػافعي ،سلتص ػػر ادل ػػزين م ػػن عل ػػم الش ػػافعي ،ج ،1:ص299:؛ ادل ػػاكردم ،احل ػػاكم،
ج ،16:ص337:؛ ابن صليم ،األشباه ،ج ،1:ص106:؛ القرايف ،الذخَتة ،ج ،10:ص.139:
() 173قيػ ػػاس التحقيػ ػػق ىػ ػػو أحػ ػػد أقسػ ػػاـ قيػ ػػاس الشػ ػػبو حيػ ػػث ينقسػ ػػم قيػ ػػاس الشػ ػػبة إىل :قيػ ػػاس التحقيػ ػػق ،كقيػ ػػاس التقريػ ػػب ،كقيػ ػػاس
التحقيػ ػػق يكػ ػػوف الشػ ػػبو يف أحكامػ ػػو ،كىػ ػػو مقابػ ػػل لقيػ ػػاس ادلعػ ػػٌت اجللػ ػػي كإف ضػ ػػعف عنػ ػػو؛ كيكػ ػػوف الشػ ػػبو يف قيػ ػػاس التقريػ ػػب يف
أكص ػ ػػافة ،كى ػ ػػو مقاب ػ ػػل لقي ػ ػػاس ادلع ػ ػػٌت اخلف ػ ػػي كإف ض ػ ػػعف عن ػ ػػو ،البح ػ ػػر احمل ػ ػػيط ،الزركش ػ ػػي38 /4 ،؛ ْت ػ ػػر ادل ػ ػػذىب يف ف ػ ػػركع
ادلذىب الشافعي ،للركياين.152/11 ،
( )174ينظػ ػ ػ ػػر :ادلػ ػ ػ ػػاكردم ،احلػ ػ ػ ػػاكم ،ج ،16:ص237:؛ كقػ ػ ػ ػػد كافقػ ػ ػ ػػو الق ػ ػ ػ ػرايف يف القيػ ػ ػ ػػاس اجللػ ػ ػ ػػي ،كزاد القواعػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػػالمة
اجلميع من ادلعارض الراجح ،ينظر :القرايف ،الذخَتة ،ج ،10:ص.139:
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( )175الًتمػػذم ،سػػنن الًتمػػذم بتحقيػػق األلبػػاين ،بػػاب ادلػرأة ىػػل تػػرث مػػن ديػػة زكجهػػا ،بػػرقم ،1415 :ج ،4:ص 27:قػػاؿ األلبػػاين
صحيح.
( )176فق ػ ػػد ركم عن ػ ػػو "رض ػ ػػي اهلل عن ػ ػػو" أن ػ ػػو قض ػ ػػى يف اإلّٔ ػ ػػاـ ٓتم ػ ػػس عش ػ ػػرة ،كيف ال ػ ػػيت تليه ػ ػػا بعشػ ػ ػ ور ،كيف الوس ػ ػػطى بعشػ ػ ػ ور ،كيف
ال ػ ػ ػ ػ ػػيت تل ػ ػ ػ ػ ػػي اخلنص ػ ػ ػ ػ ػػر بتسػ ػ ػ ػ ػ ػ وع ،كيف اخلنص ػ ػ ػ ػ ػػر بس ػ ػ ػ ػ ػ و
ػت) ،البيهق ػ ػ ػ ػ ػػي ،س ػ ػ ػ ػ ػػنن البيهق ػ ػ ػ ػ ػػي ،ب ػ ػ ػ ػ ػػاب األص ػ ػ ػ ػ ػػابع ،ب ػ ػ ػ ػ ػػرقم،16064 :
ج ،8:ص.63:
( ) 177البخارم ،صحيح البخارم حسب ترقيم فتح البارم ،كتاب الوحي ،ج ،9:ص.،10:
( )178ينظر :ابن قدامة ،ادلغٍت ،ج ،22:ص.487:
( )179ينظر :الدكسرم ،ادلمتع يف القواعد الفقهية ،ص.341:
( )180ينظر :الغزايل ،ادلستصفى ،ج ،2:ص251:؛ اجلصاص ،الفصوؿ يف األصوؿ ،ج ،4:ص.54:
( )181الصنعاين ،مصنف عبدالرزاؽ ،كتاب الفرائض ،ج ،10:ص ،250 ،249:برقم.19005 :
( )182ابن أمَت احلاج ،التقرير كالتحبَت ،ج ،3:ص.335:
( )183ينظر :الدكسرم ،ادلمتع يف القواعد الفقهية ،ص.341:
( )184الغزايل ،ادلستصفى ،ج ،1:ص.367:
( )185ينظر :الدكسرم ،ادلمتع يف القواعد الفقهية ،ص.341:
( )186ينظر :ادلصدر نفسو ،ص.155:
( )187ينظر :الزركشي ،ادلنثوريف القواعد ،ج ،1:ص33:؛ الدكسرم ،ادلمتع يف القواعد الفقهية ،ص.342:
( )188الزركشي ،ادلنثور ،ج ،1:ص.33:
( )189ينظر :الزركشي ،ادلنثور ،ج ،1:ص33:؛ الغلباف ،االجتهاد ال ينقض باالجتهاد ،ص.41:
( )190ابن صليم ،األشباه كالنظائر ،ص.91:
( )191ينظر :السيوطي ،األشباه كالنظائر ،ص104:؛ الغلباف ،االجتهاد ال ينقض باالجتهاد ،ص.41:
( )192ينظر :السيوطي ،األشباه كالنظائر ،ص.104:
( )193ينظر :ابن صليم ،األشباه كالنظائر ،ص.90:

فهرس المصادر والمراجع
القرآف الكرًن.


ابن القػيم ،زلمػد بػن أيب بكػر أيػوب الزرعػي أبػو عبػد اهلل ابػن القػيم اجلوزيػة ،إعػالـ ادلػوقعُت عػن رب العػادلُتٖ ،تقيػق :طػو عبػد
الرؤكؼ سعد( ،بَتكت :دار اجليل ،لبناف1973 ،ـ) ،ط:ب.



ابن النجار ،زلمد بن أْحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ادلعركؼ بابن النجار ،الكوكػب ادلنػَت شػرح سلتصػر التحريػرٖ ،تقيػق
زلمد الزحيلي( ،الرياض :مكتبة العبيكاف ،السعودية1418 ،ىػ=1997ـ) ،ط.2



ابن تيمية ،شيخ اإلسالـ ابن تيمية ،منهاج السنة النبويةٖ ،تقيق :زلمد رشاد سامل( ،مؤسسة قرطبة1406 ،ىػ) ط.1/



ابػػن حجػػر ،أْحػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر أبػػو الفضػػل العسػػقالين الشػػافعي فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح البخػػارم( ،دار ادلعرفػػة -
بَتكت1379 ،ىػ) ،ط:ب.
37

هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ISSN:2708-3659 ،الوجلد الرابع ،العدد ( ،)1يونيو 2021م .الرقن التسلسلي ()6

القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية


د.عزيز زلمد علي اخلطرم

ابػػن حجػػر ،أْحػػد شػػهاب الػػدين بػػن حجػػر اذليتمػػي ادلكػػي ،الفتػػاكل احلديثيػػة ،ط/مصػػطفى احللػػيب الطبعػػة الثانيػػة ،كطبعػػة دار
ادلعرفة مصورة عن طبعة مصطفى احلليب الثانية.



ابػن فػػارس ،أْحػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػا ،معجػػم مقػػاييس اللغػػةٖ ،تقيػػق :عبػػد السػالـ زلمػػد ىػػاركف( ،بػػَتكت :دار الفكػػر ،لبنػػاف،
1399ىػ 1979 -ـ) ،ط:ب.



اب ػػن فرح ػػوف ،إب ػراىيم ب ػػن عل ػػي ب ػػن زلم ػػد ،اب ػػن فرح ػػوف ،برى ػػاف ال ػػدين اليعم ػػرم ،تبص ػػرة احلك ػػاـ يف أص ػػوؿ األقض ػػية كمن ػػاىج
األحكاـ( ،القاىرة :مكتبة الكليات األزىرية ،مصر1406 ،ىػ) ،ط. 1



ابن قدامة ،عبد اهلل بن قدامة ادلقدسي أبو زلمد ،الكايف يف فقو اإلماـ ادلبجل أْحد بػن حنبػل( ،بػَتكت :دار الكتػب العلميػة،
لبناف1414 ،ىػ1994 -ـ) ،ط.1



ابػػن قدامػػة ،عبػػداهلل بػػن أْح ػد بػػن قدامػػة ،ركضػػة النػػاظرٖ ،تقيػػق :شػػعباف إمساعيػػل( ،مكػػة ادلكرمػػة :ادلكتبػػة ادلكيػػة ،السػػعودية،
1438ىػ2017-ـ) ،ط.1



ابػن قػيم اجلوزيػة ،زلمػد بػن أيب بكػر أيػوب الزرعػي أبػو عبػد اهلل ،الطػرؽ احلكميػة يف السياسػة الشػرعيٖ ،تقيػق :د .زلمػد مجيػػل
غازم (مطبعة ادلدين – القاىرة) ،ط:ب.



ابػن كثػػَت ،إمساعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػَت القرشػػي الدمشػػقي أبػو الفػػداء ،تفسػػَت القػػرآف العظػػيمٖ ،تقيػػق :سػػامي بػػن زلمػػد سػػالمة،
(دار طيبة للنشر كالتوزيع1420 ،ىػ  1999 -ـ) ،ط.2



ابن منظور ،زلمد بن مكرـ بن منظور األفريقي ادلصرم ،لساف العرب( ،بَتكت :دار صادر ،لبناف ،د.ت) ،ط.1



ابن صليم ،زين العابدين بن صليم ،األشباه كالنظائر( ،بَتكف :دار الكتب العلمية ،لبناف1400،ىػ =1980ـ) ،ط.1



أبو داكد ،سليماف بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داكد( ،بَتكت :دار الكتاب العريب ،لبناف ،د.ت) ،ط:ب.



إمساعيل ،شعباف زلمد إمساعيل ،أصوؿ الفقو ادليسر( ،بَتكت :دار ابن حزـ ،لبناف1429 ،ىػ =2001ـ) ،ط.1



األسػنوم ،مجػاؿ الػػدين عبػد الػػرحيم ،هنايػة السػػوؿ شػرح منهػػاج الوصػوؿ( ،دار الكتػػب العلميػة – بػػَتكت  -لبنػاف1420،ى ػ-
1999ـ) ،ط.1/



اآلمػػدم ،علػػي بػػن زلمػػد اآلمػػدم أبػػو احلسػػن ،اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـٖ ،تقيػػق :سػػيد اجلميلػػي ( ،بػػَتكت ،دار الكتػػاب
العريب ،لبناف 1404،ىػ ) ط.1/



أمَت احلاج ،زلمد بن زلمد ابن أمَت احلاج ،التقرير كالتحبَت( ،بَتكت :دار الكتب العلمية1403 ،ىػ 1983 -ـ) ،ط.2



االندلسي ،زلمد بن علي بن األزرؽ األندلسي ،بدائع السلك يف طبائع ادللكٖ ،تقيق :د .علػي سػامي النشػار( ،بغػداد :كزارة
اإلعالـ ،العراؽ ،د:ت) ،ط.1



االنصػػارم ،أْحػػد الرملػػي األنصػػارم ،حاشػػية الرملػػي علػػى أسػػٌت ادلطالػػب شػػرح ركض الطالػػب( ،ادلطبعػػة ادليمنيػػة1313 ،ى ػػ)،
ط:ب.



األنصػػارم ،عبػػدالويل زلمػػد بػػن نظػػاـ ال ػ ٌدين األنصػػارم ،ف ػواتح الرْحػػوت شػػرح مسػػلم الثبػػوت( ،بػػَتكت :دار الكتػػب العلميػػة،
لبناف2002،ـ) ،ط.1



الباحسُت ،يعقوب بن عبد الوىاب الباحسُت ،القواعد الفقهية( ،الرياض :مكتبة الرشد ،السعودية1418 ،ىػ) ،ط.1
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بادشاه ،زلمد أمُت ادلعركؼ بأمَت بادشاه ،تيسَت التحرير( ،دار الباز ،مكة ادلكرمة) ط/ب.



البخػػارم ،عبػػد العزيػػز بػػن أْحػػد بػػن زلمػػد ،عػػالء الػػدين ،كشػػف األسػرار عػػن أصػػوؿ فخػػر اإلسػػالـ البػػزدكمٖ ،تقيػػق :عبػػد اهلل
زلمود زلمد عمر (دار الكتب العلمية – بَتكت1418 ،ىػ1997/ـ) ،ط.1/



البخارم ،زلمد بن إمساعيل البخارم ،التاريخ الكبَتٖ ،تقيق :السيد ىاشم الندكم كآخػركف( ،دائػرة ادلعػارؼ العثمانيػة ،د:ت)
ط:ب.



البخػػارم ،زلمػػد ب ػػن إمساعيػػل ب ػػن إب ػراىيم ب ػػن ادلغػػَتة البخػػارم ،اجل ػػامع الصػػحيح ،حس ػػب تػػرقيم ف ػػتح البػػارم( ،الق ػػاىرة :دار
الشعب ،مصر1987 – 1407 ،ـ) ،ط.1



ب ػػدر الػ ػػدين الشػ ػػافعي ،االعتن ػػاء يف الفػ ػػرؽ كاالسػ ػػتثناء ،مقدم ػػة احملقػ ػػق( ،بػ ػػَتكت :دار الكت ػػب العلميػ ػػة ،لبنػ ػػاف1411 ،ى ػ ػػ=
1991ـ) ط.1



البزدكم ،علي بن زلمد البزدكم احلنفِت ،أصوؿ البزدكم  -كنز الوصوؿ إىل معرفة األصوؿ ،مطبعة جاكيد بريس – كراتشي.



احلق البغدادم احلنبلػي ،تيسػَت الوصػوؿ إىل قواعػد األصػوؿ كمعاقػد الفصػوؿ ،شػرح:عبد اهلل بػن
البغدادم ،عبد ادلؤمن بن عبد ٌ



البهػػويت ،منصػػور بػػن يػػونس بػػن إدريػػس البه ػويت ،كشػػاؼ القنػػاع عػػن مػػنت اإلقنػػاع( ،بػػَتكت :عػػامل الكتػػب ،لبنػػاف1403 ،ى ػ-

صاحل الفوزاف( ،الرياض :دار الفضيلة ،السعودية1422 ،ىػ) ،ط.1
1983ـ) ،ط:ب.


البيهقػػي ،أْحػػد بػػن احلسػػُت البيهقػػي ،معرفػػة السػػنن كاآلثػػارٖ ،تقيػػق :عبػػد ادلعطػػي أمػػُت قلعجػػي( ،كراتشػػي جامعػػة الدراسػػات
اإلسػالمية ،باكسػتاف ،حلػػب :دار الػوعي ،سػوريا ،دمشػػق – بػَتكت :دار قتيبػة ،القػػاىرة :دار الوفػاء1412 ،ى ػ1991 ،ـ )،
ط.1



البيهقػي ،أْحػد بػػن احلسػُت بػػن علػي البيهقػػي ،السػنن الكػػربل ،حيػدر ابػاد :رللػس دائػػرة ادلعػارؼ النظاميػػة ،اذلنػد 1344،ىػػ)،
ط.1



الًتمػذم ،زلمػد بػػن عيسػى الًتمػػذم السػلمي ،سػػنن الًتمػذمٖ ،تقيػق :أْحػػد زلمػد شػػاكر( ،بػَتكت :دار إحيػػاء الػًتاث العػػريب،
لبناف ،د.ت) ط:ب.



التفتنازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشػافعي ،شػرح التلػويح علػى التوضػيح دلػنت التنقػيح يف أصػوؿ الفقػوٖ ،تقيػق:
زكريا عمَتات( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،لبناف 1416 ،ىػ 1996 -ـ) ،ط.1



اجلرجػػاين ،عل ػػي ب ػػن زلم ػػد ب ػػن عل ػػي اجلرج ػػاين ،التعريفػػاتٖ ،تقي ػػق :إب ػراىيم االبي ػػارم( ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػاب الع ػػريب ،لبن ػػاف،
1405ىػ) ،ط.1



اجلصػػاص ،أْحػػد بػػن علػػي الػرازم اجلصػػاص ،أصػػوؿ الفقػػو ادلسػػمى :الفصػػوؿ يف األصػػوؿٖ ،تقيػػق :د .عجيػػل جاسػػم النشػػمي،
(الكويت :كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية) ،ط.1



اجل ػػوىرم ،إمساعي ػػل ب ػػن ْح ػػاد اجل ػػوىرم الفػ ػرايب ،الص ػػحاح يف اللغ ػػةٖ ،تقي ػػق :أْح ػػد عب ػػد الغف ػػور عط ػػار( ،ب ػػَتكت :دار العل ػػم
للماليُت ،لبناف 1407 ،ىػ 1987 -ـ) ،ط.4
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اجلػػويٍت ،عبػػد ادللػػك بػػن عبػػد اهلل بػػن يوسػػف اجلػػويٍت ،التلخػػيص يف أصػػوؿ الفقػػوٖ ،تقيػػق  :عبػػد اهلل ج ػومل النبػػايل كبشػػَت أْحػػد
العمرم( ،دار البشائر اإلسالمية1417 ،ىػ1996 -ـ ،بَتكت) ،ط:ب.



احلصػػٍت ،زلمػػد عبػػد ادلػػؤمن تقػػي الػػدين احلصػػٍت ،القواعػػدٖ ،تقيػػق :عبػػد الػػرْحن بػػن عبػد اهلل الشػػعالف  -جربيػػل بػػن زلمػػد بػػن
حسن البصيلي( ،الرياض :مكتبة الرشد ،السعودية1418 ،ى ػ1997 -ـ) ،ط.1



احلموم ،أْحد بن زلمد احلموم ،غمز عيػوف البصػائر بشػرح كتػاب األشػباه كالنظػائر ابػن صلػيم( ،بػَتكت :دار الكتػب العلميػة،
لبناف1985 ،ـ) ط:ب.



الػػدار قطػػٍت ،علػػي بػػن عمػػر الػػدار قطػػٍت ،سػػنن الػػدار قطػػٍت( ،بػػَتكت :دار ابػػن حػػزـ ،لبنػػاف1432 ،ى ػ 2011 -ـ) ،ط+ 1
نسخة مكتب التحقيق ٔتركز الًتاث للربرليات.



الدكسػػرم ،مس ػػلم ب ػػن زلم ػػد بػػن ماج ػػد الدكس ػػرم ،ادلمت ػػع يف القواعػػد الفقهي ػػة( ،الري ػػاض :دار زدين الس ػػعودية1428 ،ى ػ ػ -
2007ـ) ط.1



ال ػػديوب ،مس ػػر ،مجالي ػػات التضػ ػػاد يف رس ػػالة اخلليف ػػة عم ػػر بػ ػػن اخلط ػػاب إىل قاض ػػي البص ػػرة( ،رللػ ػػة جامع ػػة أـ الق ػػرل لعلػ ػػوـ
اللغات2010-1431،ـ) العدد.3



الرازم ،فخر الدين الرازم ،التفسَت الكبَت( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث ،لبناف1420 ،ىػ) ،ط.3



الػرازم ،زلمػػد بػػن عمػػر بػػن احلسػػُت الػرازم ،احملصػػوؿ يف علػػم األصػػوؿ( ،الريػػاض :جامع ػة اإلمػػاـ زلمػػد بػػن سػػعود اإلسػػالمية،
السعودية1400 ،ىػ) ،ط.1



الرحيلي ،سليماف بن سليم اهلل ،القواعد ادلشًتكة بُت أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية( ،اجلامعة اإلسػالمية بادلدينػة ادلنػورة ،رسػالة
دكتوراه1415 ،ىػ) ط.ب.



الرعيٍت ،زلمد بن زلمد الرعيٍت ادلػالكي الشػهَت باحلطػاب ،ق ٌػرة العػُت لشػرح كرقػات إمػاـ احلػرمُت ،ضػبط كتعليػف :جػالؿ علػي



الركياين ،عبدالواحد بن إمساعيلْ ،تػر ادلػذىب يف فػركع ادلػذىب الشػافعيٖ ،تقيػق :طػارؽ فتحػي السػيد( ،بػَتكت ،دار الكتػب

عامر اجلهاين ،ط:ب.

العلمية ،لبناف ،)2009 ،ط.1/


الزبيػدم ،تػاج العػركس مػن جػواىر القػاموس،
ػرزاؽ احلسػيٍت ،أبػو الفػيض ،ادلل ٌقػب ٔترتضػىَّ ،
زلمػد بػن عبػد ال ٌ
زلمد بػن ٌ
الزبيدمٌ ،



الزحيلي ،زلمد مصطفى الزحيلي ،القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعػة( ،دمشػق :دار الفكػر ،سػوريا 1427 ،ى ػ -

ٖتقيق :رلموعة من احملققُت( ،دار اذلداية ،د:ت) ،ط.1

 2006ـ) ،ط.1


الزركشػػي ،بػػدر الػػدين زلمػػد بػػن ّٔػػادر بػػن عبػػد اهلل الزركشػػي ،البحػػر احملػػيط يف أصػػوؿ الفقػػوٖ ،تقيػػق  :د .زلمػػد زلمػػد تػػامر،
(بَتكت :دار الكتب العلمية ،لبناف1421 ،ىػ 2000 -ـ) ،ط:ب.



الزركش ػػي ،زلم ػػد ب ػػن عب ػػد اهلل ب ػػن ّٔ ػػادر الزركش ػػي ،ادلنث ػػور يف القواع ػػدٖ ،تقي ػػق :تيس ػػَت ف ػػائق أْح ػػد زلم ػػود( ،الكوي ػػت :كزارة
األكقاؼ1405 ،ىػ 1985 -ـ) ،ط.2
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الػػزعيب ،زلمػػد يػػونس فػػاحل الػػزعيب ،القواعػػد الفقهي ػة ادلختصػػة ٔتقومػػات احلكػػم القضػػائي( ،عمػػاف :اجلامعػػة األردنيػػة ،األردف،
2005ـ) ،ط:ب.



السبكي ،عبد الوىاب بن علي السبكي تاج الدين ،مجع اجلوامع يف أصوؿ الفقوٖ ،تقيق :عبد ادلػنعم خليػل إبػراىيم( ،بػَتكت:
دار الكتب العلمية 1424ىػ 2003 -ـ) ،ط.2



السبكي ،علي ابن عبد الكايف السبكي ،األشباه كالنظائر( ،بَتكت :دار الكتب العلمية 1411 ،ىػ 1991 -ـ) ط.1/



السبكي ،علي بن عبد الكايف السػبكي ،اإلّٔػاج يف شػرح ادلنهػاج علػى منهػاج الوصػوؿ إىل علػم األصػوؿ للبيضػاكم( ،بػَتكت:
دار الكتب العلمية ،لبناف1404 ،ىػ) ط. 1



السرخسػي ،زلمػػد بػن اْحػػد بػن أل سػػهل السرخسػػى ،أصػوؿ السرخسػػي( ،بػَتكت :دار الكتػػاب العلميػة ،لبنػػاف 1414 ،ى ػ-
1993ـ) ،ط.1



الس ػػلمي ،عي ػػاض ب ػػن ن ػػامي الس ػػلمي ،أص ػػوؿ الفق ػػو ال ػػذم ال يس ػػع الفقي ػ ىػو جهلي ػػو( ،الري ػػاض :دار التدمري ػػة ،ادلملك ػػة العربي ػػة



السنوسػ ػػي ،الطي ػ ػػب السنوسػ ػػي أْح ػ ػػد ،االس ػ ػػتقراء كأثػ ػػره يف القواع ػ ػػد األص ػ ػولية كالفقهيػ ػػة(،الرياض :دار التدمري ػ ػػة ،الس ػ ػػعودية،

السعودية1426 ،ىػ 2005 -ـ) ،ط.1
1403ىػ2009-ـ) ،ط.3


السوسػػوة ،عبػػد آّيػػد السوسػػوة ،االجتهػػاد اجلمػػاعي يف التش ػريع اإلسػػالمي( ،قطػػر :كزارة األكقػػاؼ  ،رئاسػػة احملػػاكم الشػػرعية،
1418ىػ1997 -ـ) .



السيوطي ،عبد الرْحن بن أيب بكر السيوطي ،األشباه كالنظائر( ،بَتكت :دار الكتب العلمية1403 ،ىػ1983/ـ) ،ط.1



الشاطيب إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب ،ادلوافقاتٖ ،تقيػق :أبػو عبيػدة مشػهور بػن حسػن آؿ
سلماف( ،دار ابن عفاف1417،ىػ1997 /ـ) ،ط.1/



الشافعي ،زلمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،األـ( ،بَتكت :دار ادلعرفة ،لبناف1393،ىػ) ،ط.1



الشافعي ،زلمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل ،سلتصر ادلزين من علم الشافعي( ،بَتكت :دار ادلعرفة1393 ،ىػػ) ،ط:ب.



شػ ػػبَت ،زلم ػ ػػد عثم ػ ػػاف ش ػ ػػبَت ،القواع ػ ػػد الكلي ػ ػػة كالض ػ ػوابط الفقهي ػ ػػة يف الش ػ ػريعة اإلس ػ ػػالمية( ،عم ػ ػػاف :دار النف ػ ػػائس ،األردف،
1428ىػ2007-ـ) ،ط.2



الشػربيٍت ،اخلطيػب الشػربيٍت ،مغػٍت احملتػاج إىل معرفػة معػاين ألفػاظ ادلنهػاجٖ ،تقيػق :زلمػد خليػل عيتػاين( ،بػَتكت :دار ادلعرفػة،
لبناف1418 ،ىػ 1997 -ـ) ،ط.1



الشوكاين ،زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين ،إرشاد الفحوؿ إيل ٖتقيق احلق من علػم األصػوؿٖ ،تقيػق :أْحػد عػزك عنايػة( ،دار
الكتاب العريب1419 ،ىػ 1999-ـ ) ،ط.1



الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن علاـ الصنعاين ،مصنف عبد الرزاؽٖ ،تقيػق :حبيػب الػرْحن األعظمػي( ،بػَتكت :ادلكتػب اإلسػالمي،
1403ىػ) ،ط.2



الصػػيفي ،مهػػا سػػعد إمساعيػػل الصػػيفي ،االجتهػػاد ادلقاصػػدم يف عصػػر اخللفػػاء الراشػػدين( ،فلسػػطُت :اجلامعػػة اإلسػػالمية ،غػػزة،
1432ىػ).
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الضوػلي ،علي بن سعد بن صاحل الضوػلي ،فتح الويل الناصر( ،الرياض :دار ابن اجلوزم ،السعودية1435 ،ىػ) ،ط.3



الطرابلسػػي ،علػػي بػػن خليػػل الطرابلسػػي عػػالء الػػدين أبػػو احلسػػن ،معػػُت احلكػػاـ فيمػػا يػػًتدد بػػُت اخلصػػمُت مػػن األحكػػاـ( ،دار
الفكر1973 ،ـ) ،ط.2



الطويف ،سليماف بن عبد القوم بن الكرًن ،شرح سلتصر الركضػةٖ ،تقيػق :عبػد اهلل بػن عبػد احملسػن الًتكػي( ،مؤسسػة الرسػالة،
 1407ىػ  1987 /ـ) ،ط.1/



العثيم ػػُت ،زلم ػػد ب ػػن ص ػػاحل العثيم ػػُت ،األص ػػوؿ م ػػن عل ػػم األص ػػوؿ( ،الري ػػاض :دار اب ػػن اجل ػػوزم مؤسس ػػة الش ػػيخ اب ػػن عثيم ػػُت
السعودية1426 ،ىػ) ،ط.4



العثيمػػُت ،زلمػػد بػػن صػػاحل بػػن زلمػػد العثيمػػُت ،شػػرح ريػػاض الصػػاحلُت( ،الريػػاض :مػػدار الػػوطن للنشػػر ،السػػعودية1426 ،ى ػػ)
ط:ب.



العطػار ،حسػن بػػن زلمػد العطػػار ،حاشػية العطػػار علػى شػػرح اجلػالؿ احمللػػي علػى مجػػع اجلوامػع( ،بػػَتكت :دار الكتػب العلميػػة،
لبناف ،د.ت) ط:ب.



الغػزايل ،زلمػػد بػػن زلمػػد بػػن زلمػػد الغػزايل ،ادلستصػػفىٖ ،تقيػػق :زلمػػد بػػن سػػليماف األشػػقر( ،بػػَتكت :مؤسسػػة الرسػػالة ،لبنػػاف،
1417ىػ 1997 -ـ) ،ط.1/



الغػزايل ،زلمػػد بػػن زلمػد بػػن زلمػػد الغػزايل ،ادلنخػوؿٖ ،تقيػػق :زلمػػد حسػػن ىيتػو( ،دمشػػق :دار الفكػػر ،سػػوريا 1419 ،ق -
 1998ـ) ،ط.3



غػػالـ قػػادر ،زكريػػا بػػن غػػالـ قػػادر الباكسػػتاين ،أصػػوؿ الفقػػو علػػى مػػنهج أىػػل احلػػديث( ،جػػدة :دار اخل ػراز للنشػػر كالتوزي ػػع،
السعودية1423 ،ىػ) ط.1



الغلباف ،آيات إبراىيم الغلباف ،االجتهاد ال ينقض باالجتهاد( ،فلسطُت :اجلامعة اإلسالمية ،غزة1434 ،ىػ 2013-ـ).



الفَتكز أبادم ،رلد الدين أبو طاىر زلمػد بػن يعقػوب الفػَتكز آبػادم ،بصػائر ذكل التمييػز يف لطػائف الكتػاب العزيػزٖ ،تقيػق:
زلم ػػد عل ػػي النج ػػار( ،الق ػػاىرة :آّل ػػس األعل ػػى للش ػػئوف اإلس ػػالمية  -جلن ػػة إحي ػػاء الػ ػًتاث اإلس ػػالمي ،مص ػػر  1416،ى ػ ػ -
 1996ـ ) ،ط.3



القرايف ،أْحد بن إدريس الشهَت بالقرايف ،الذخَتةٖ ،تقيق :زلمد حجي( ،بَتكت :دار الغرب ،لبناف1994 ،ـ) ،ط:ب.



القرايف ،أْحد بن إدريس ادلالكي الشهَت بالقرايف ،أنوار الربكؽ يف أنواع الفركؽ( ،بَتكت :عامل الكتب ،لبناف) ،ط:ب.



القرايف ،أْحد بن إدريس ادلػالكي الشػهَت بػالقرايف ،تنقػيح الفصػوؿ يف علػم األصػوؿٖ ،تقيػق :طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد( ،القػاىرة:
شركة الطباعة الفنية ادلتحدة ،مصر 1393 ،ىػ  1973 -ـ) ،ط.1



القػػرطيب ،زلمػػد بػػن أْحػػد بػػن أيب بكػػر بػػن فػػرح األنصػػارم اخلزرجػػي مشػػس الػػدين القػػرطيب ،اجلػػامع ألحكػػاـ القػػرآف  -تفسػػَت
القرطيبٖ ،-تقيق :أْحد الربدكين كإبراىيم أطفيش( ،القاىرة :دار الكتب ادلصرية ،مصر1384 ،ىػ 1964 -ـ) ،ط.2



الكػػردم ،أْحػػد احلجػػي الكػػردمْ ،تػػوث يف علػػم أصػػوؿ الفقػػو "مصػػادر التش ػريع اإلسػػالمي األصػػلية كالتبعيػػة كمباحػػث احلكػػم
(د:ت)" ،ط:ب.
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القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر -رضي اهلل عنو  -القضائية


د.عزيز زلمد علي اخلطرم

ادلػػربد ،زلم ػػد ب ػػن يزي ػػد  ،أب ػػو العبػػاس الكام ػػل يف اللغ ػػة كاألدبٖ ،تقي ػػق :زلم ػػد أبػػو الفض ػػل إب ػراىيم ( ،دار الفك ػػر الع ػػريب –
القاىرة 1417 ،ىػ  1997 -ـ) ،ط.3/



ادلػرداكم ،عػالء الػدين أيب احلسػن علػي بػن سػليماف ادلػرداكم احلنبلػي ،التحبػَت شػرح التحريػر يف أصػوؿ الفقػوٖ ،تقيػق  :د .عبػد
الرْحن اجلربين ،د .عوض القرين ،د .أْحد السراح( ،مكتبة الرشد ،السعودية  /الرياض 1421،ىػ 2000 -ـ) ،ط:ب.



مش ػ ػ ػػعل ،زلم ػ ػ ػػود إمساعي ػ ػ ػػل زلم ػ ػ ػػد مش ػ ػ ػػعل ،أث ػ ػ ػػر اخل ػ ػ ػػالؼ الفقه ػ ػ ػػي يف القواع ػ ػ ػػد ادلختل ػ ػ ػػف فيه ػ ػ ػػا( ،مص ػ ػ ػػر :دار الس ػ ػ ػػالـ،
1428ىػ=2007ـ) ،ط. 1/



مصػطفى كآخػركف ،إبػراىيم مصػطفى ػ أْحػد الزيػات ػ حامػد عبػد القػادر ػ زلمػد النجػار ،ادلعجػم الوسػيطٖ ،تقيػق  :رلمػع اللغػة
العربية( ،دار الدعوة) ،ط:ب.



ادل ٌق ًرم ،زلمد بن زلمد بن أْحد ادلقرم أبو عبد اهلل ،القواعدٖ ،تقيق :أْحػد بػن عبػد اهلل بػن ْحيػد( ،مكػة ادلكرمػة :مركػز إحيػاء
الًتاث اإلسالمي ،السعودية ،د.ت) ط:ب .



مؤسسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ اخلَتية كاإلنسانية ،معلمة زايد للقواعد الفقهية كاألصولية( ،أبو ظيب :مؤسسة زايػد
بن سلطاف آؿ هنياف لألعماؿ اخلَتية كاإلنسانية ،االمارات1434 ،ى ػ2013 -ـ) ،ط.1



ادليم ػػاف ،ناص ػػر ب ػػن عب ػػداهلل ب ػػن عب ػػدالعزيز ادليم ػػاف ،القواع ػػد كالضػ ػوابط الفقهي ػػة عن ػػد اب ػػن تيمي ػػة( ،مك ػػة :جامع ػػة أـ الق ػػرل،
السعودية1413 ،ىػ) ،ط:ب.



الندكم ،على أْحد الندكم ،القواعد الفقهية( ،دمشق :دار لعلم ،سوريا1418 ،ىػ 1998ـ) ،ط.4



النسػػائي ،أْحػػد بػػن شػػعيب أبػػو عبػػد الػػرْحن النس ػائي ،سػػنن النسػػائي الكػػربلٖ ،تقيػػق :د.عبػػد الغفػػار سػػليماف البنػػدارم ،سػػيد
كسركم حسن( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،لبناف1991 – 1411 ،ـ) ،ط.1



نكػرم ،عبػد رب النػيب بػن عبػد رب الرسػوؿ األْحػد نكػرم ،دسػتور العلمػاء أك جػامع العلػوـ يف اصػطالحات الفنػوفٖ ،تقيػػق :
عرب عباراتو الفارسية :حسن ىاين فحص( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،لبناف 1421 ،ىػ  2000 -ـ) ،ط.1



نور الدائم ،حسن بشَت نور الدائم ،تطبيق القواعد األصولية على احلكم القضائي مػن خػالؿ رللػة األحكػاـ العدليػة( ،ماليزيػا:
رللة أصوؿ الشريعة لألْتاث ادلتخصصة2015 ،ـ) ،آّلد ،العد ( ،)1ادلعهد العايل للتدريب ادلتقدـ كالدراسات "معتمد".



النػػوكم ،ػلػػِت بػػن شػػرؼ النػػوكم ،آّمػػوع شػػرح ادلهػػذبٖ ،تقيػػق :زلمػػد صليػػب ادلطيعػػي( ،جػػدة :مكتبػػة االرشػػاد ،السػػعودية،
د.ت) ،ط:ب.



النوكم ،ػلِت بن شرؼ بن مػرم النػوكم ،ادلنهػاج شػرح صػحيح مسػلم بػن احلجػاج( ،بػَتكت :دار إحيػاء الػًتاث العػريب ،لبنػاف،
1329ىػ) ،ط.2



النيسابورم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسُت القشَتم النيسابورم ،صحيح مسلمٖ ،تقيق :زلمد فؤاد عبػد البػاقي( ،بػَتكت :دار
إحياء الًتاث العريب ،لبناف1954،ـ) ،ط.1



اذلػػامشي ،زلمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن احلػػاج التمبكػػيت اذلػػامشي ،القواعػػد كالضػوابط الفقهيػػة عنػػد شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة يف األؽلػػاف
كالنذكر( ،مكة ادلكرمة :ادلكتبة ادلكية ،السعودية1427 ،ى ػ2006 -ـ) ،ط.1



اذلامشي ،زلمد بن عبػداهلل بػن احلػاج التمبكػيت اذلػامشي ،القواعػد األصػولية عنػد ابػن تيميػة( ،الريػاض :مكتبػة الرشػد ،السػعودية،
1430ىػ 2009ـ) ط.1
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عزيز زلمد علي اخلطرم.د

 القضائية-  رضي اهلل عنو-القواعد األصوليٌة ادلستخرجة من رسالة عمر

The Fundamental Rules Derived from Omer's Judiciary Letter
Dr. Aziz Mohammed Ali Al-Khatri
Abstract
This research studies and analyzes the fundamental rules derived from Omer's judicial
letter. It includes an introduction, two sections and a conclusion. The introduction presents
the definition of the terms of the title as well as the text of Omar's judiciary letter. The first
section is divided into three parts which discuss the rule of obligation, its introduction and
work in the superficiality. The second section is made up of three parts devoted to the rule
of measurement and judicial discretion in three sections. The research is concluded with
the most important findings and recommendations.
The most important results are that the rules and sentences presented in Omar's letter are
based on the Holy Quran and the Sunnah. Establishing jurisdiction is compulsory and it is
the duty of the Governor while taking the judiciary is in the five mandatory rules. In
addition, the letter has shown the legitimacy of judicial discretion and measurement
generally and measuring likeness in particular which are not discussed in a text and the
need to work in terms of superficiality not what is hidden.
Key Words
Rules – Fundamental Rules – Measurement and judiciary discretion – the introductory
obligations – Omer's judiciary letter
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