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 القواعد التشريعية
 د. حممد قاسم املنسي

 : من كتاب "التفسري الفقهي"املصدر
 مقاالت للكاتب
 هجري  3/5/1429 -ميالدي  09/05/2008 اتريخ اإلضافة:

       238زايرة: 

 
 القواعد التشريعية

 متهيد:
علماء األصول لالستهداء هبا يف تفسري النصوص التشريعية، وقد استمدوا هذه  القواعد التشريعية هي القواعد اليت وضعها

أو القواعد الكلية  -القواعد من استقراء األحكام اليت جاءت هبا النصوص، وِعلل هذه األحكام، وكذلك من املبادئ العامة 
 للشريعة. -

كما وجدوا أن بعض النصوص قصد هبا محاية حقوق فقد وجد علماء األصول أن املشرع قصد ابلشريعة حتقيق مصاحل عامة،  
اجلماعة، وبعضها قصد هبا محاية حقوق األفراد، وبعضها قصد هبا محاية حقوق األفراد واجلماعة على السواء، وال بد من 

 .[1]مراعاة هذه االعتبارات عند التعرض لتفسري النصوص، أو استنباط األحكام

  القاعدة األوىل : مقاصد التشريع
 لكل تشريع من التشريعات مقاصد وأغراض، قصد املشرع حتقيقها يف واقع احلياة.

النفع هلم، له غرض أساسي هو حتقيق مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة، وذلك جبلب  -ككل تشريع   -والتشريع اإلسالمي 
 ودفع الضر عنهم؛ لكي يقوموا مبسؤوليتهم خري قيام يف هذه احلياة.

وترجع أمهية التعرف على مقاصد التشريع إىل أنه "ال ميكن أن تُفَهم النصوص على حقيقتها إال إذا ُعرف مقصد املشرع من 
ذي يرجح واحًدا من هذه الوجوه على غريه وضعها؛ ألن داللة األلفاظ والعبارات على املعاين قد حتتمل أكثر من وجه، وال

هو الوقوف على قصد الشارع، وقد تتعارض النصوص بعضها مع بعض، فال يرفع هذا التعارَض وال يوفق بينها إال معرفُة ما 
مها قصده الشارع منها، وألن كثريًا من الوقائع اليت حتدث رمبا ال تتناوهلا عبارات النصوص، ومتس احلاجة إىل معرفة أحكا

 .[2]أبي دليل من األدلة الشرعية، واهلادي يف هذا االستدالل هو معرفة مقصد الشارع"

 نيات.وقد حصر علماء األصول مقاصد التشريع يف ثالثة مقاصد: الضرورايات، واحلاجياات، والتحسي
أما األمور الضرورية فهي ما تقوم عليه حياة الناس، وال بد منه الستقامة مصاحلهم، وإذا ُفِقَد اختل نظام حياهتم، ومل تستقم 

 مصاحلهم، وعمات فيهم الفوضى واملفاسد.

 واألمور الضرورية ترجع إىل حفظ مخسة أشياء، هي: الدين، والنفس، والعقل، والِعْرض، واملال.
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اإلسالم لكل واحد من هذه اخلمسة أحكاًما تكفل إجياده وتكوينه، وأحكاًما تكفل حفظه وصيانته، وهبذين  وقد شرع
 النوعني من األحكام حقق للناس ضرورايهتم.

فالدين شرع إلجياده وإقامته وجوب اإلميان، وأحكام القواعد اخلمس اليت بين عليها اإلسالم، وأوجب الدعوة إليه وأتمني 
ة من االعتداء عليها وعلى القائمني هبا، كما شرع حلفظه وصيانته أحكام اجلهاد حملاربة من يقف يف سبيل الدعوة هذه الدعو 

 إليه، وعقوبة من يرتدُّ عن دينه، ومن يبتدع وحيدث يف الدين ما ليس منه، أو حيرف أحكامه.

جه، وشرع حلفظها وكفالة حياهتا إجياب الضروري والنفس شرع إلجيادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل و 
 من الطعام والشراب وغري ذلك، وإجياب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها.

 والعقل شرع حلفظه حترمي اخلمر وكل مسكر، وعقاب من يشرهبا أو يتناول أي خمدر.
 والعرض شرع حلفظه حد الزاين والزانية والقاذف.

اده وجوب السعي والضرب يف األرض، وأابح املعامالت واملبادالت بني الناس، وشرع حلفظه ومحايته حد واملال شرع إلجي
 السرقة، وحرم الغش واخليانة وأكل مال الناس ابلباطل، وحرم الراب.
 وحلفظ هذه الضرورايت فقد أابح املشرع احملظورات عند الضرورة.

للناس حياهتم، وترفع عنهم احلرج واملشقة، وختفف عنهم أعباء التكليف؛ لكن وأما األمور احلاجية، فهي األمور اليت تسهل 
فْقد هذه األمور ال يؤدي إىل اختالل نظام احلياة، أو انتشار الفوضى والفساد؛ وإمنا يؤدي إىل وقوع البشر يف احلرج 

 واملشقة.
 أبواب العبادات واملعامالت والعقوابت. موجودة يف خمتلف -واألحكام اليت قصد هبا رفع احلرج والتيسري على الناس 

ففي العبادات مثاًل جند الرخص الشرعية للتخفيف عن املكلفني؛ كإابحة الفطر يف رمضان للمريض واملسافر، وقصر الصالة 
 الرابعية للمسافر، والصالة قاعًدا ملن عجز عن القيام، والتيمم عند عدم املاء، وغري ذلك.

ع كثريًا من العقود اليت ختالف القواعد الشرعية؛ لرفع احلرج عن الناس؛ كالسلم، واملزارعة، ويف املعامالت أابح املشر 
 واملساقاة، كما شرع الطالق عند احلاجة إليه.

ويف العقوابت جعل الدية على العاقلة ختفيًفا عن القاتل خطأ، وَدرََأ احلدوَد ابلشبهات، وجعل لويل املقتول حق العفو عن 
 قاتل.القصاص من ال

وأما األمور التحسينية، فهي األمور اليت جتمل هبا احلياة، وإذا فقدت ال خيتل نظام احلياة؛ كما يف فقد األمر الضروري، وال 
 يصيب الناس حرج؛ كما يف فقد األمر احلاجي؛ ولكن تصري حياهتم غري طيبة، تنكرها الفطر السليمة.

ق وحماسن العادات، وكل ما يقصد به سري الناس يف حياهتم على أفضل وهذه األمور ترجع يف مجلتها إىل مكارم األخال
 الطرق وخري املناهج.

 :ومن األحكام الشرعية اليت حتقق هذا املقصد ما يلي
يف العبادات شرعت الطهارة للبدن والثوب واملكان، وندب إىل أخذ الزينة عند كل مسجد، كما شرع التطوع ابلصدقة 

 والصالة والصيام.
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ملعامالت حرم الغش والتدليس والتغرير، واإلسراف والتقتري، وحرم التعامل يف كل جنس وضار، وهني عن كل تصرف ويف ا
 ميثل إضرارًا ابلغري.

ويف العقوابت هني عن التمثيل ابألعداء، وهني عن قتل األعزل، وإحراق امليت أو احلي، كما هني عن قتل الصبيان والنساء 
 أثناء احلرب.

 املقاصد:ترتيب هذه 
يتبني مما قدمنا أن الضرورايت هي أهم املقاصد؛ ألنه بفقدها خيتل نظام احلياة، وتشيع الفوضى، وتضيع مصاحل الناس، تليها 
احلاجيات؛ ألنه يرتتب على فقدها وقوع الناس يف احلرج والعسر، تليها التحسينات؛ ألنه ال يرتتب على فقدها اختالل نظام 

 س يف احلرج واملشقة، وإمنا يرتتب على فقدها البعد عن الكمال اإلنساين.احلياة، وال وقوع النا

وعلى هذا فإن األحكام اليت شرعت حلفظ الضرورايت أحق األحكام ابملراعاة، مث تليها اليت شرعت لتوفري احلاجيات، 
 وهكذا.

، وِلَذا ال يراعى سرت وفائدة هذا الرتتيب: أنه ال ُيراَعى حكٌم حتسيينٌّ إذا كان يف مراعاته إخالٌل حب كم ضروري ٍّ أو حاجي ٍّ
العورة يف حالة العالج أو إجراء عملية جراحية؛ ألن سرت العورة من ابب التحسينات، والعالج من ابب الضرورايت؛ ومن مث 

كم جاز كشف العورة يف مثل هذه احلالة، كذلك ال يراعى حكم حاجي )من ابب احلاجيات( إذا كان يف مراعاته إخالل حب
ضروري؛ وهلذا جتب الفرائض والواجبات الشرعية على املكلفني ولو شق ذلك عليهم، إذ كل تكليف فيه إلزام مبا فيه كلفة 

 ومشقة، فلو روعي أن ال تنال املكلَف أيُة مشقة؛ ألمهلت عدة من األحكام الضرورية من عبادات وعقوابت وغريها.
وز اإلخالل حبكم منها، إال إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إىل اإلخالل أما األحكام الضرورية فتجب مراعاهتا، وال جي

بضروري أهم منه؛ وهلذا وجب اجلهاد حفظًا للدين وإن كان فيه تضحية ابلنفس؛ ألن حفظ الدين أهم من حفظ النفس،  
 ه.كما أبيح شرب اخلمر للمضطر؛ ألن حفظ النفس أهم من حفظ العقل، الذي حرمت اخلمر للمحافظة علي

 صلة هذه القاعدة ابلتفسري:
إذا كان املشرع قد سار يف تشريعه على هذه القاعدة يف الرتتيب بني املقاصد الثالثة، فإنه جيب على اجملتهد الذي يستنبط 

 األحكام من أدلتها مراعاُة هذا الرتتيب، عندما تتعارض أمامه األدلة، فيقدم ما يوصل إىل املقصد األهم؛ فيقدم ما يوصل إىل
احملافظة على أمر ضروري على ما يوصل إىل أمر حاجي، وما يوصل إىل أمر حاجي على ما يوصل إىل أمر حتسيين أو مكمل 

 له.
وكذلك إذا مل جيد دلياًل من األدلة السابقة يف واقعة من الوقائع، جلأ إىل مقاصد الشريعة، وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكم 

 .[3]هللا منها

  القاعدة الثانية: حق هللا وحق العبد
مصلحة  -يف الكثري  -ما شرعه هللا تعاىل من التكاليف ال خيلو من مصاحل تعود إىل الفرد أو اجلماعة، ومصلحة الفرد 

 ة الفرد؛ ألن الفرد جزء من اجلماعة.للجماعة، ومصلحة اجلماعة ال ختلو من مصلح

 ولقد قسم الفقهاء األحكام الشرعية ابعتبار ما فيها من مصلحة تعود على الفرد أو اجلماعة، أو مها مًعا إىل أربعة أقسام:
 ما كان حقًّا خالصا هلل. -
 وما كان حقًّا خالًصا للعبد. -
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 هللا أرجح.ما اجتمع فيه احلقان: حق هللا، وحق العبد، ولكن حق  -
 ما اجتمع فيه احلقان: حق هللا، وحق العبد، ولكن حق العبد أرجح. -

وحني يعّبِ  الفقهاء عما هو حق هللا، فإهنم يقصدون بذلك ما هو حق للجماعة، وما قصد به حتقيق مصلحتها، وحفظ النظام 
حق إسقاطه، أو  -حكاًما أو حمكومني  -راد العام فيها، وقد جعلوه حقًّا هلل؛ ألنه مل يقصد به نفع فرد معني، وليس لألف

 .[4]العفو عنه، أو إمهال إقامته
ضرائب والعقوابت أما احلقوق اخلالصة هلل؛ أي: حق اجلماعة، فمنها العبادات؛ كالصالة والصيام والزكاة وغريها، ومنها ال

 على اجلرائم اليت متس أمن اجلماعة واستقرارها؛ كالزان والسرقة واحلرابة، وكذلك العقوابت التعبدية؛ كالكفارات.

أما ما اجتمع فيه احلقان؛ حق هللا وحق العبد، ولكن حق هللا أرجح، فهو حد القذف؛ ألن اجلرمية متس األعراض، ففي 
قذوف، كما أن يف عدم التبليغ عنها مصلحة خاصة له أيًضا؛ ألن للقاذف أن يثبت صحة العقوبة عليها مصلحة خاصة للم

 القذف، وإثبات ذلك قد يؤدي إىل إقامة حد الزان على املقذوف.

وملا كانت اجلرمية متس األعراض، وتؤدي إىل التنابز والتعادي، وتشويه السمعة، وتلويث األمهات واألوالد، والتشكيك يف 
جعل احلد حقًّا هلل، وغلب حق هللا على حق املقذوف؛ حبيث إذا أثبتت اجلرمية فليس للمقذوف أن يتنازل أو  -ة نظام األسر 

 .[5]يعفو، وإن كان له أن يبلغ عن اجلرمية

وكان حق الفرد فيه غالًبا، فهو القصاص من القاتل املتعمد، فإنه ابعتبار ما فيه من احملافظة على أما ما اجتمع فيه احلقان، 
حيقق مصلحة للجماعة؛ فيكون حقًّا هلل تعاىل، وابعتبار ما فيه من إطفاء انر الغضب،  -حياة الناس وأتمينهم على أنفسهم 

حيقق مصلحة فردية؛ فيكون حقًّا ملن تعود منفعته إليه، واجلهة الثانية  -وشفاء ما يف الصدور من الرغبة يف االنتقام والعدوان 
أظهر فيكون حق العبد أرجح، وهلذا ال يقتص من القاتل إال بطلب ويل املقتول، وله أن يتنازل عن حقه ويعفو عن 

 .[6]القاتل

أما ما كان حقًّا خالًصا للعبد، فيشمل كل حقوق األفراد املالية أو املتعلقة ابملال؛ كأمثان املبيعات، وأجور املنافع، وضمان 
 .[7]املتلفات، وحق الشفعة، وحق حبس املبيع الستيفاء مثنه، وحق حبس العني املرهونة الستيفاء الدين

تعتّب من حقوق هللا؛ أي من حقوق اجلماعة  -يف النهاية  -ومع أن الفقهاء قسموا احلقوق إىل هذه األقسام األربعة إال أهنا 
س أن ميتثلوا ألمره، ويقيموا ونظامها؛ ألن األحكام الشرعية شرعت يف األصل لالمتثال واالتباع، ومن حق هللا على النا

 من حقوق هللا. -من هذه الناحية  -شريعته؛ ولذا تعد مجيع األحكام 

هي حتديد دور الفرد واجلماعة يف تطبيق األحكام الشرعية، فإن ما كان حقًّا  -فيما يبدو يل  -وفائدة التقسيم السابق 
للحاكم، وال جيوز ألحد أن يتنازل عنه، أو يتهاون يف إقامته؛   ُيرتك أمر تنفيذه -خالًصا هلل، أو ما كان حقه فيه راجًحا 

 كتطبيق حد الزان على الزاين والزانية، أو حد القذف على القاذف.
فإن أمره مرتوك إىل صاحبه، وله أن يتنازل عنه؛ كالقصاص، فقد  -أما ما كان حقًّا خالًصا للعبد، أو كان حقه فيه راجحاً 

ة حقًّا للمجين عليه، وهو ويل املقتول، وفيها يف الوقت نفسه حق هلل؛ أي للمجتمع، ولكن حق جعلت الشرعية هذه العقوب
اجملين عليه أرجح، ومن هنا جعلت له احلق يف رفع الدعوى بطلب احلكم ابلقصاص، وجعلت له احلق إذا حكم له ابلقصاص 
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ومة أن تعاقب اجلاين مبا تراه من العقوابت الرادعة، أخًذا أن يعفو، أو أن يتوىل التنفيذ، ويف حالة عفو اجملين عليه، كان للحك
 حبق هللا؛ أي: حق اجملتمع؛ ألن نزول أحد طريف احلق عن حقه ال يسقط حق اآلخر.

  القاعدة الثالثة: يف نسخ احلكم
ئيًّا؛ ملصلحة اقتضته، أو النسخ عند األصوليني هو إبطال العمل ابحلكم الشرعي بدليل مرتاخٍّ عنه إبطااًل كليًّا، أو إبطااًل جز 

: ))كنت هنيتكم عن زايرة -صلى هللا عليه وسلم  -هو إظهار دليل الحق نسخ ضمًنا العمل بدليل سابق، كما ورد يف قوله 
 -القبور، أال فزوروها((، فإن األمر ابلزايرة رفع النهي السابق، وأصبحت الزايرة به مباحة بعد أن كانت حمرامة، وكما يف قوله 

: ))إمنا هنيتكم عن ادخار حلوم األضاحي ألجل الدافة، أال فادخروا((؛ فقد أصبح ادخار حلوم -يه الصالة والسالم عل
األضاحي مباًحا بعد أن كان حمرًما، والسبب يف حترميه أن وفوًدا من املسلمني وفدت على املدنية يف أايم عيد األضحى، فأراد 

، فنهى املسلمني عن ادخار حلوم األضاحي؛ حىت جتد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما الرسول أن يقيموا بني إخواهنم يف سعة
 رحلوا أابح للمسلمني االدخار.

 وقد حتدث القرآن الكرمي عن النسخ يف ثالث من اآلايت: -
َها َأْو ِمْثِلَها أمَلْ تَ ْعَلْم َأنا اَّللاَ َعَلى ُكلِ  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيَةٍّ َأْو نُ ْنِسَها َنَِْت ِبَ فهي قوله تعاىل يف سورة البقرة: } أما اآلية األوىل رْيٍّ ِمن ْ

 .106{ آية: َشْيءٍّ َقِديرٌ 
 .39{ آية: َوِعْنَدُه ُأمُّ الِكَتابِ    َويُ ْثِبتُ    مَيُْحو اَّللاُ َما َيَشاءُ فهي قوله تعاىل يف سورة الرعد: } وأما اآلية الثانية
َا أَْنَت ُمْفرَتٍّ اىل يف سورة النحل: }فهي قول تع وأما اآلية الثالثة ْلَنا َآيًَة َمَكاَن َآيَةٍّ َواَّللاُ َأْعَلُم مِبَا يُ نَ زِ ُل َقاُلوا ِإمنا { آية: َوِإَذا َبدا

101. 

يف اآليتني  -وهو اإلزالة  -ونالحظ هنا أن القرآن الكرمي ذكر النسخ بلفظه يف اآلية األوىل على حني ذكره مبعناه  -
التاليتني، كما نالحظ أن اآلية األوىل أشارت إىل الغاية من النسخ، وهي رعاية مصلحة العباد يف مجيع األحوال، وملا كانت 

لزمان واملكان واألحوال؛ فإن تغيري األحكام أو تعديلها أمر الزم؛ الرتباط األحكام هذه املصاحل متغرية وخمتلفة حبسب ا
 ابملصاحل.

أبن حيول احلالل حراًما، واحلرام حالالً،  -كما يقول الطّبي   -وعلى هذا، فإن النسخ هو تبديل احلكم وتغيريه، وذلك  -
 .[8]مر والنهي، واحلظر واإلطالق، واملنع واإلابحةواملباح حمظورًا، واحملظور مباًحا، وال ميكن ذلك إال يف األ

وال شك أن تبديل احلكم وتغيريه، إمنا يرجع إىل الظروف املستجدة، واليت مل تكن قائمة وقت تشريع احلكم، أو يرجع إىل  -
 ب املكلفني من مشقة وعسر، ومن مث يؤدي تغيري احلكم إىل رفع احلرج واملشقة عنهم.ما يصي

ومن هنا الحظ العلماء أن النسخ ُشرع حِلَكم عديدة؛ منها التيسري على األمة، ومراعاة مصاحلها، وتذكريها ابلنعمة، نعمة 
 .[9]ن احلكم الثاين أشدرفع املشقة مبا هو الغالب يف النسخ من التخفيف، وهتذيب النفوس إذا كا

وعلى الرغم من اجلدل الطويل الذي دار بني العلماء حول وقوع النسخ يف القرآن الكرمي أو عدم وقوعه، فال شك أن  -
 النسخ حقيقة اثبتة عقاًل وشرًعا.

من انحية العقل، فإن القوانني أو التشريعات اليت توضع يف ظروف معينة، من انحية الزمان واملكان، قد ال تفي أما  -
 ابلغرض منها إذا ما تغريت الظروف، ومن مث تتغري هذه التشريعات من آن آلخر، إما تغيريًا كليًّا أو جزئيًّا.
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يف األمور اجلزئية املتعلقة مبصاحل  -وية، وإبطال بعضها بعًضا وأما من انحية الشرع، فال شك أن تعدد الشرائع السما -
 إمنا يعين يف هناية األمر إقرار مبدأ أن الشريعة الالحقة تنسخ السابقة. -الناس 

عدًدا من الوقائع اليت تثبت وقوع النسخ يف التوراة مث اإلجنيل، وانتهى من  -رمحه هللا  -وقد ذكر الدكتور مصطفى زيد  -
 أن املنطق السليم يقرر جواز النسخ عقاًل، والواقع التارخيي يؤكد وقوع النسخ مسًعا، فقد شهد أمثلة على نوعيه؛ ذلك إىل

جبواز  -حنن املسلمني  -نسخ حكم حلكم يف الشريعة الواحدة، ونسخ شريعة للشريعة السابقة هلا، ومن هذا وذاك قلنا 
ودعوته إىل الناس مجيًعا، وأن على كل إنسان أن يؤمن به، ويتبع ما جاء فيه،  النسخ ووقوعه، فقد قرر القرآن أنه كتاب هللا،

وهذا هو النسخ مبعناه العام: نسخ شريعة لشريعة سابقة، وسجل اتريخ الشريعة اإلسالمية أحكاًما نسخت أحكاًما سابقة 
صلحة أو مصاحل حتققت ابلعمل به، عليها، وكان كل من احلكمني املنسوخ مث الناسخ هو احلق يف زمانه، وبشرعه نيطت م

 .[10]طاملا كان مؤقًتا"

ْلُمزامِ ُل * ُقِم اَي أَي َُّها اومن وقائع النسخ يف القرآن الكرمي ما يتعلق بقيام الليل، فقد كان قيام الليل فرًضا؛ لقوله تعاىل: } -
 -[، وقد ظل الرسول 4 - 1{ ]املزمل: اللاْيَل ِإالا َقِلياًل * ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ِمْنُه َقِلياًل * َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِ ِل اْلُقْرَآَن تَ ْرتِيالً 

قوله تعاىل يف آخر السورة:  -ية بعد سنة من نزول هذه اآل -وصحابته ممتثلني هلذا األمر، حىت نزل  -صلى هللا عليه وسلم 
ُر اللاْيَل َوالن اَهاَر َعِلَم َأْن َلْن ِإنا رَباَك يَ ْعَلُم َأناَك تَ ُقوُم َأْدََن ِمْن ثُ ُلَثِي اللاْيِل َوِنْصَفُه َوثُ ُلثَُه َوطَائَِفٌة ِمَن الاِذيَن َمَعكَ }  َواَّللاُ يُ َقدِ 

َرؤُ  تَ ُغوَن مِ حُتُْصوُه فَ َتاَب َعَلْيُكْم َفاق ْ ْن وا َما تَ َيساَر ِمَن اْلُقْرَآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ
َرُؤوا َما تَ َيساَر ِمْنهُ   .[11][20{ ]املزمل: َفْضِل اَّللِا َوَآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا َفاق ْ

  ومن مث كانت هذه اآلايت نسًخا لفرض قيام الليل، الذي أصبح حكمه مبوجب هذه اآلايت مندواًب إليه ال فرًضا.
 طلب الرزق، ومنهم الغازي، وقد بينت اآلايت الناسخة علة هذا التخفيف أبن اخللق منهم املريض، ومنهم املسافر يف

 .[12]وهؤالء يشق عليهم القيام؛ فخفف هللا عن الكل ألجل هؤالء

 أشران إىل ذلك من قبل. كما ثبت يف السنة أيًضا عدد من الوقائع أو األحكام اليت نسخت أحكاًما سابقة، وقد  -
إبطال حكم حبكم آخر، فقد اتفق األصوليون على أن يكون النص الناسخ يف قوة  -كما سبق القول   -وألن النسخ  -

النص املنسوخ، وعلى هذا فإن القرآن ال ينسخه إال قرآن مثله، والسنة املتواترة ال تنسخ إال مبثلها، وخّب اآلحاد ال ينسخ 
 هو أقوى منه من متواتر أو مشهور. إال مبثله، أو مبا
فإنه ال جيوز نسخ النص إال بنص يف قوته أو أعلى منه، ومن مث ال جيوز نسخ النص ابلقياس؛ ألن القياس  وبعبارة أخرى،

 ليس يف مرتبة النص.

شافعي، بيد أن لكن األصوليني اختلفوا يف جواز نسخ الكتاب ابلسنة، ونسخ السنة ابلكتاب، فأجازه اجلمهور ومَنعه ال -
ال يشهد هلم بذلك؛ إذ ميكن تفسريها على أهنا  -النظر يف الوقائع اليت استدل هبا اجلمهور على جواز نسخ الكتاب ابلسنة 

َ ِللنااِس نوع من التخصيص، وهو صورة من صور البيان الذي ُكلفت به السنة يف قوله تعاىل: } َما َوأَنْ َزْلَنا ِإَلْيَك الذ ِْكَر لِت َُبنيِ 
 [.44{ ]النحل: نُ زِ َل ِإلَْيِهمْ 

ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخرْيًا اْلَوِصياُة إن وجوب الوصية يف قوله تعاىل: } -مثاًل  -فقد قالوا 
، وهذا غري مسلام؛ إذ إن ث(())ال وصية لوار : -صلى هللا عليه وسلم  -[، قد نسخ بقوله 180{ ]البقرة: ِلْلَواِلَدْينِ 

  الناسخ لآلية هو آايت الفرائض ال احلديث املذكور.
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َتُة َوالدامُ إن النص القرآين الذي دلا على حترمي كل ميتة } -أيًضا  -وقالوا  [ قد خصص 3{ ]املائدة: ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
بقوله:  -صلى هللا عليه وسلم  -ر )السمك(، واليت أكدها الرسول ابلسنة العملية املتواترة اليت دلت على إابحة ميتة البح

من ابب التخصيص ال النسخ، وبذلك نستطيع أن نفسر كثرة  -كما سبق القول   -، وهذا ))هو الطاهور ماؤه، احللُّ ميتُته((
 .[13]أو تفصيل اجململالوقائع اليت قيل: إن فيها نسًخا، وهي يف احلقيقة من ابب ختصيص العام، أو تقييد املطلق، 

ويؤخذ من هذه القاعدة أن النسخ من مظاهر رعاية الشرع لظروف املكلفني، وحرصه على أن أييت التكليف مناسًبا 
كون احلكم الذي شرع مساواًي للحكم الذي نسخ، أو أخف منه، أو أشق؛ ألحواهلم، وحمقًقا ملصاحلهم، وهذا يقتضي أن ي

 فالنسخ يف كافة حاالته يدور مع املصلحة، ختفيًفا أو تشديًدا، أو حكًما مساواًي للحكم السابق.
حكام يف وهذا ما ينبغي أن يلحظه الفقيه أو املفسر عند استنباط األحكام من النصوص، فرياعي التشديد أو التخفيف يف األ

 ضوء ما يرتتب على كل منهما من املصاحل.

  القاعدة الرابعة: يف التعارض والرتجيح
قد يبدو لعقل اجملتهد أن مثة تعارًضا بني دليل شرعي ودليل شرعي آخر، فهل يكون هذا التعارض حقيقيًّا؟ وكيف ميكن  -

 دفع هذا التعارض إن وجد؟ هذا ما سنبحثه يف هذه القاعدة.
وليون: إنه ال يوجد تعارض حقيقي بني آيتني، أو بني حديثني صحيحني، أو بني آية وحديث صحيح، وإذا بدا يقول األص

تعارض بني نصني من هذه النصوص، فإمنا هو تعارض ظاهري فقط حبسب ما يبدو لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي؛ ألن 
واقعة، ويصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي يف الواقعة  الشارع الواحد احلكيم ال ميكن أن يصدر عنه دليل يقتضي حكًما يف

 .[14]نفسها حكًما خالفه يف الوقت الواحد

ة إال إذا كانت يف مرتبة واحدة، أما إذا  فالتعارض اجلائز إًذا هو التعارض الظاهري، وهو عندئذ ال يتحقق بني األدلة الشرعي
يكون ابلدليل األقوى، ومن مث ال يتحقق التعارض بني نص قطعي وبني  -حينئذ  -كان أحدمها أقوى من اآلخر، فإن العمل 

ية بني آيتني، أو حديثني متواترين، أو بني آ -مثاًل  -نص ظين، كما ال يتحقق بني نص وبني إمجاع أو قياس، وإمنا يتحقق 
 وحديث متواتر، أو حديثني غري متواترين، أو بني قياسني.

 وبناء على ما سبق، فإذا وجد نصان ظاهرمها التعارض، فإن اجملتهد يسعى إىل إزالة هذا التعارض ابجلمع والتوفيق بينهما. -
َوف اْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن : }فإذا أمكنه اجلمع والتوفيق بني النصني املتعارضني ظاهًرا، مجع بينهما؛ كما يف قوله تعاىل - َوالاِذيَن يُ ت َ

{ [، وقوله تعاىل: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهنا َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنا 234َأْزَواًجا َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َأْربَ َعَة َأْشُهرٍّ َوَعْشًرا{ ]البقرة: 
 [.4]الطالق: 

احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد أببعد األجلني؛ فإن وضعت محلها قبل أربعة أشهر وعشرة أايم فإنه ميكن التوفيق بينهما أبن 
من اتريخ الوفاة، تربصت حىت تتم أربعة أشهر وعشرة أايم، وإن مضت أربعة أشهر وعشرة أايم قبل أن تضع محلها، تربصت 

 حىت تضع محلها.
 وللجمع بني النصوص املتعارضة ظاهًرا طرٌق: -

ا أتويل أحد النصني؛ أي: صرفه عن ظاهره، ومنها اعتبار أحدمها خمصًصا لعموم اآلخر، أو مقيًدا إلطالقه؛ فيعمل منه
 .[15]ابخلاص يف موضعه، وابلعام فيما عداه، ويعمل ابملقيد يف موضعه، وابملطلق فيما عداه
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أما إذا مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني املتعارضني، فإن على اجملتهد أن يبحث يف ترجيح أحدمها على اآلخر،  -
واملرجحات كثرية، منها نوع الداللة لكل منهما، فالذي يدل بعبارته أرجح من الذي يدل ابإلشارة، والذي يدل ابإلشارة 

ابلداللة، كما سبق القول يف )طرق داللة األلفاظ على املعاين(، ومنها قوة الظهور؛ كرتجيح املفسار على أرجح من الذي يدل 
 .[16]الظاهر أو النص، وهناك مرجحات أخرى

صني املتعارضني، ومل ميكن ترجيح أحدمها على اآلخر بطريق من طرق الرتجيح، حبث اجملتهد يف فإذا مل ميكن اجلمع بني الن -
 اتريخ صدور هذين النصني.

فإن علم املتقدم منهما من املتأخر، عمل ابملتأخر إذا كاان متساويني يف القوة، حبيث يصح نسخ أحدمها ابآلخر، ويعلم هذا 
 رود األحاديث.من الرجوع إىل أسباب نزول اآلايت وو 

أما إذا مل ميكن اجلمع والتوفيق بني النصني املتعارضني أبي طريق من الطرق السابقة، فإن اجملتهد يتوقف عن االستدالل  -
 .[17]هبما مًعا، واستدل مبا بعدمها من األدلة

 وهناك تفصيالت كثرية ذكرها األصوليون يف ابب التعارض والرتجيح، لكننا نكتفي مبا ذكرانه. -
 
 

 
 من أهم الكتب اليت استعنت هبا يف كتابة هذا الفصل:   [1]

 الفقه" للشيخ عبدالوهاب خالف. "علم أصول
 "أصول الفقه اإلسالمي" للشيخ الدكتور حممد مصطفى شليب.

 .202 /1و"التشريع اجلنائي"  198 – 197"علم أصول الفقه"، الشيخ خالف ص    [2]
 .533"أصول الفقه اإلسالمي" للدكتور حممد مصطفى شليب    [3]
 .204 /1ع اجلنائي" عبدالقادر عودة "التشري   [4]
 .205 /1"التشريع اجلنائي"    [5]
 .370"أصول التشريع" للشيخ علي حسب هللا    [6]
 .370السابق    [7]
 ، حتقيق الشيخ شاكر.472 – 471 /2"تفسري الطّبي"    [8]
 .131، و"منهج الفرقان يف علوم القرآن" للشيخ حممد علي سالمة 85 - 70 /3"اإلتقان" للسيوطي    [9]
 .50 – 49 /1"النسخ يف القرآن الكرمي" للدكتور مصطفى زيد    [10]

عدًدا من وقائع النسخ يف الشرائع السابقة؛ منها الطالق، فقد كان مباًحا يف شريعة اليهود، مث  -رمحه هللا  -وقد ذكر 
شريعة عيسى فحرمته، إال إذا أثبت الزَن على الزوجة، وحلم اخلنزير كان حمرًما يف شريعة اليهود حىت جاءت شريعة  جاءت

 عيسى فأابحته، مث حرم يف اإلسالم.
 وهلا وآخرها.سورة املزمل أ   [11]
 .1882"أحكام القرآن" البن العريب    [12]
، و"علم أصول الفقه" الشيخ عبدالوهاب 233اجع "أصول التشريع اإلسالمي" الشيخ علي حسب هللا ير    [13]

 .227خالف 
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 .230"علم أصول الفقه" خالف،    [14]
 .231السابق ص    [15]
 .540"أصول الفقه اإلسالمي" للدكتور حممد مصطفى شليب    [16]
 .544"أصول الفقه اإلسالمي" للدكتور حممد مصطفى شليب    [17]
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