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مصادر التشريع اإلسالمي :

القياس

من إعداد:
األستاذ المكون  :محمد كوجيلي .

الموسم الجامعي .9191/9102 :

سنتطرق في هذه المحاضرة إلى المحاور التالية:
أوال  -ماهية القياس .
ثانيا  -أركان القياس وشروطه.
ثالثا  -أنواع القياس
رابعا  -نطاق القياس .
خامسا – مشروعية القياس
سادسا  -القواعد األصولية المتعلقة بالقياس
سابعا – التوظيف التربوي للقياس في تدريس مادة التربية اإلسالمية بالسلك االبتدائي .

أوال – القياس:
ومِن المُستحيل أن يُحيط ال ُم َتناهِي
من المعلوم أن النصوص مُتناهية والحوادث والوقائع غير مُتناهية،
َ
بالالَّمُتناهِي ،فالقياس وسيلة من وسائل تفسير النصوص وتوسيعها بحيث تشمل القضايا المسكوت عنها للقضايا المنطوق
بها ،والقياس يجمع األشباه والنظائر تحت قاعدة شرعية عامة ،1عالوة على أ َّن ُه ال يُمكن أن تحِيط نصوص أي تشريع في
العالم بجميع الحوادث والجزئيات والمسائل الفرعية ،وإنما يقتصر التشريع عادة على ذكر األصول العامة ،والكلية
والضوابط والشروط ،ويترك أمر التطبيق إلى القضاة والحكام والفقهاء ،فهؤالء هم الذين يجتهدون في أحكام المسائل
الجزئية أو الخاصة ،ويحاولون إلحاق الحكم ب َما هُو منصوص عليه ،2من خالل اعتماد القياس وما يتفرع عنه من قواعد،
سواء كان ذلك بمناسبة النظر الشرعي في األقضية والنوازل ،أو بمُناسبة تفسير النصوص القانونية وتطبيقهاْ ،
وإد َرا ًكا
منا ألهمية القياس وما يتفرع عنه من قواعد في تفسير النصوص الشرعية والقانونية الوضعية ،على حد سواءَ ،س َنعْ َم ُد
إلى بيان ماهية القياس ،ث َّم نذكر بعض أحكامه ذات الصلة بتفسير النصوص عند ك ٍّل من عُلماء الشرع وفقهاء القانون،
لنشير بعد ذلك إلى جملة من القواعد األصولية المتعلقة به ،وما يرتبط بها من تطبيقات قانونية وقضائية وفقهية.
 -0ماهية القياس:
تعددت عبارات األصوليين و القانونيين في تعريف القياس ،وكثر فيها القيل والقال ،وصار كل فريق منهم يذكر
ِض ِم هذه االنتقادات
بعض التعريفات ،ث َّم َي ْنقـُضها ،ونذكر في هذا اإلطار أشهر وأوضح هذه التعريفات ،وال ندخل في خ َ
والسجاالت ،ألنها ليست من منهج دراستنا ،فقد عرفه الباقالني بقولهَ " :ح ْمل ُ معلوم على معلوم في إثبات ُح ْك ٍم لَهُ َما أو
بأمر جامع بينهما".3
نفيه عنهما ْ
وعرفه الشيرازي قائال" :القياس :حمل َف ْر ٍع على أصل في بعض أحكامه ،بمعنى يجمع بينهما".4
وعرفه الزلمي بقوله" :القياس :إرجاع الجزئيات إلى الكليات المعقولة المعاني".5
ومن تعاريف فقهاء القانون الوضعي نذكر" :إلحاق أمر لم ينص على حكمه في التشريع بأمر نص عليه فيه،
الشتراك األمرين في سبب الحكم".6
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 مصطفى إبراهيم الزلمي :اصول الفقه في نسيجه الجديد ،م.س ،ص .2712
 وهبة الزحيلي :أصول الفقه اإلسالمي ،م.س ،ج  ،1ص .1723
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وقولهم كذلك" :إلحاق واقعة لم يرد َنص بحكمها ،بحكم واقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في علَّة
قياسا على مسالة ورد فيها حكم ،ألنَّ ال ِعلَّة في
الحكم" ،7بمعنى أ َّن ُه" :وسيلة إلظهار ُح ْكم مسألة يسكت عنها القانون
ً
الحالتين واحدة".8
ار َبة مع ًنى ومب َنى ،ونستنتج منها أن القياس َي ْن َبنِي على األركان اآلتية:
الواضح أن تعاريف كال الفريقين مُتـَ َق ِ
أ .األصل :ويُسمى المقيس عليه ،والملحق به ،وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص.
ب .الفرع :ويُسمى المقيس ،والملحق ،وه َُو الواقعة التي يُراد معرفة حكمها.
ج .حكم األصل :وهو الذي يكون اإللحاق فيه.
د .ال ِعلَّة :وهي العِ لَّة الجامعة َبيْنهُ َما التي من أجلها ثبت الحكم في األصل.9
وقد اشترط الفقه لصحة القياس عدة شروط ،هي:
أ .أال يكون للفرع (المقيس) نص خاص به ،إذ لو كان له حكم فال فائدة من القياس إن تطابقا الحكمان ،وإن
اختلفا كان القياس باطال ،إذ ال قياس في مواجهة النص.
ب .أن يكون األصل (المقيس عليه) ،قد ورد بشأنه نص (حكم) ،وأال يكون هذا الحكم قد جاء على وجه
االختصاص ،فهنا يُقال إن األصل قد تفرد بحكم خاص به ،فيجب أن يقتصر عليه ،وال يقاس غيره عليه.
ج .أن يكون لألصل (المقيس عليه) ،عِ لَّة يمكن إدراكها بالعقل حتى يتس َّنى القول بوجود وصف يجمع بين
المقيس عليه والمقيس بحيث تستند إليه في َم ِّد حكم األول إلى الثاني ،أما إذا كان الحكم المنصوص عليه قد
جاء تحكيما بغير عِ َّلة واضحة فال يُمكن بداهة القياس عليه.
اوية على األقل لعِ لَّة األصل ،فإن تفاوتت العِ لَّة ،فال يصح القياس،
د .أن تكون العِ لَّة الموجودة في الفرع م َُس ِ
ألن القياس مع الفارق ال يجوز .10
كما نشير في هذا السياق إلى أن القياس أنواع ،نذكر منها:
أ .القياس األولى :وهو أن تكون درجة العِ لَّة المُشتركة في المقيس أ ْق َوى مِ ْن َها في المقيس عليه ،11ومثال
ذلك ما نصت عليه من الفصل  212من ق.ل.ع.م ،التي تنص َعلَى أ َّن ُه" :إذا انتزعت العين ال ُمكتراة من
ساغ له أن يطلب فسخ العقد ،وال يلتزم بدفع الكراء
ال ُمكتري بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامةَ ،
إال بقدر انتفاعه  ،"...يُفهم من منطوق هذا النص أنه َيسُوغ للمكتري إذا انتزعت منه العين المكتراة
7

 خالد رشيد الجميلي :المدخل في دراسة الشريعة والقانون ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ،سنة 2919م ،ص .2428
 حسن حرب اللصَّاصَ مَة :دراسات في المدخل إلى العلوم القانونية ،طبعار الخليج ،عمان ،طبعة األولى 1004م ،ص .204
9
 محمد مصطفى شلبي :أصول الفقه اإلسالمي ،م.س ،ص  112و 111بتصرف يسير.10
 حسن حرب اللصاصمة :دراسات في المدخل إلى العلوم القانونية ،م.س ،ص  204و 201بتصرف يسير.11
 -مصطفى إبراهيم الزلمي :المدخل لدراسة الشريعة في نمط جديد ،م.س ،ص .21

بسبب بفعل السلطة أو من أجل المصلحة العامة أن يطلب فسخ العقد ،وأن يمتنع عن أداء السومة الكرائية
إال بقدر انتفاعه ،وعلة هذا الحكم هي حماية حقوق المكتري،وهذه العلة أكثر تحققا في حالة حرمان
المكتري من العين المكتراة بسبب القوة القاهرة أو االعتداء غير المشروع على حقه في االنتفاع.
ب .القياس ال ُمساوي :وهو أن تكون العلة المُشتركة مُتساوية ،12ومثال ذلك ما نص عليه الفصل  3من
القانون التجاري المغربي الملغى من أن" :عقد التأمين البحري ال ُي َعدُّ عمال تجاريا" ،ولكنه لم يكن ينص
على عقد الت امين البري ،ألنه لم يكن شائعً ا وقت وضع المُدونة ،فاستقر الفقه والقضاء على اعتباره هو
كذلك عمال تجاريا قياسً ا على التأمين البحري  ،13وهو التفسير الذي اعتنقه المشرع المغربي عند َس ِّنه
لمدونة التجارة لسنة .2992
ج .القياس األدنى :وهو أن تكون العِ لَّة في المقيس أدنى َّقوة من المقيس عليه ،14ومثال ذلك ما نصت عليه
الفقرة األولى من المادة  212من مدونة األسرة من أنه" :إذا تمت الخطوبة ،وحصل اإليجاب والقبول،
وحالت ظروف قاهرة ،دون توثيق عقد الزواج ،وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة ،"...
فعِ لَّة نسبة الحمل للخاطب هي الشبه ة ،وهذه العلة أقل ظهورً ا في أي اتصال جنسي بين الطرفين ،ولو
خارج مؤسسة الزواج أو الخطبة ،ومع ذلك دعا بعض الباحثين إلى التوسع في مفهوم الشبهة لتشمل كل
اتصال جنسي بالتراضي بين الطرفين.15
انطالقا مما سبق يُمكن القول إن القياس منهج مشترك بين علماء الشرع وفقهاء القانون ،وكما يُطبق في تفسير
النصوص الشرعية يُطبق كذلك في تفسير نصوص القانون الوضعي.
 -9حجية القياس:
اختلف األصوليون في األخذ بالقياس ،فذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ القياس حجة شرعية على األحكام وأنه في
المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية إذا لم يُوجد نص في القرآن والسنة واإلجماع ،وهؤالء يطلق عليهم مُث ْـ ِب ُتو القياس ،في
حين ذهب الظاهرية والشيعة إلى أن القياس ليس حجة شرعية على األحكام ويُطلق عليهم نفاة القياس.16
 -3نطاق القياس:
بمعنى هل كل النصوص تقبل القياس؟
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جوابًا على هذا السؤال ُنشير إلى أن غالب الرأي األصولي المعاصر يذهب إلى أن القياس ال يجوز في الجنايات،
تطبيقا لمبدإ الشرعية ،وال يجري في العبادات ألنه ال يملك سلطة إنشاء هذه العبادات إال هللا عز وجل ،كما ال يجوز في
األمور االعتيادية والخلقية مثل مدة الحيض ،وسن اليأس ،ومدة الحمل ،ألنها تختلف باختالف األشخاص واألحوال
وال مناخ والمكان ،وقالوا بجوازها في غير المجاالت المذكورة كاألحوال الشخصية ،والمعامالت المالية ،واألحكام الدولية
والدستورية.17
أما فقهاء القانون الوضعي فاألصل عندهم هو جواز القياس في كل النصوص ،باستثناء النصوص التي ينطوي
حُكمها على استثناء من أصل عام ،فإن القياس ال يمتد إليها ،ومن هذه االستثناءات ،نذكر:
 )0نصوص التجريم والعقاب :18فهذه النصوص يُحظر فيها القياس ،تكريسً ا لقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال
بنص ،وهذا تفريع على مبدأ األصل في األفعال اإلباحة ،ومبدأ األصل في اإلنسان البراءة.
 )9النصوص المالية :وذلك حماية للمال العام.
 )3النصوص المتعلقة باالختصاص والتفويض :وذلك تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 )4النصوص المتعلقة بتقييد الحريات :ألن األصل هو الحرية الكاملة.
 )5النصوص المتعلقة بالتأديب :ألن األصل في اإلنسان براءة الذمة.
 )6القوانين التي َتحُد من حق التقاضي :ألن األصل هو خضوع اإلدارة لرقابة القضاء.
 )7النصوص المتعلقة بتقرير األثر الرجعي :ذلك أن األصل أن يُعمل بالقوانين بعد نشرها ،فال تكليف إال
بمعلوم.19
من خالل المقارنة بين موقف الفريقين يتضح أنهما َيسْ ْتثن َيان من القياس النصوص التي تعتبر استثنا ًء من القاعدة،
وتأ تي على خالف األصل ،وذلك تطبيقا لقاعدة" :االستثناء ال ُيقاس عليه وال يتوسع في تفسيره".
*** -من أين يستمد القياس مشروعيته ؟
استدل أنصار القياس بمجموعة من الحجج نذكر منها،مايلي :
 -0أما القرآن فأظهر ما استدلوا به من آياته ثالث آيات:
هللا َوأَطِ يعُواْ الرَّ سُو َل َوأ ُ ْولِي األَمْ ِر مِ ن ُك ْم َفإِن
األولى :قوله تعالى في سورة النساءَ { :يا أ َ ُّي َها الَّذِ َ
ين آ َم ُنواْ أَطِ يعُواْ ّ َ
َت َن َ
ك َخيْر َوأَحْ َسنُ َتأ ْ ِويالً} [النساء.]19 :
الل َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر َذلِ َ
ون ِب ّ ِ
ُول إِن ُكن ُت ْم ُت ْؤمِ ُن َ
ازعْ ُت ْم فِي َشيْ ء َفرُدُّ وهُ ِإلَى ّ ِ
هللا َوالرَّ س ِ
ووجه االستدالل بهذه اآلية ،أن هللا سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ،ليس لل وال لرسوله وال ألولي
17

 مصطفى إبراهيم الزلمي :أصول الفقه في نسيجه الجديد ،م.س ،ص  221وما بعدها ،بتصرف.18
 عبد الواحد العلمي :شرح القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط  ،1سنة 2434هـ 1023 -م ،ص .1919
 -عليوة مصطفى فتح الباب :الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات ،م.سن ج  ،IIص  323وما بعدها ،بتصرف.

األمر منهم فيه حكم ،أن يردوه إلى هللا والرسول ،ورده وإرجاعه إلى هللا وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد
إليهما ،وال شك أن إلحاق ما ال نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص؛ من رد ما ال نص فيه إلى هللا
والرسول ،ألن فيه متابعة لل ولرسوله في حكمه.
َ
ار ِه ْم ِألَ َّو ِل الْ َح ْش ِر
واآلية الثانية :قوله تعالى في سورة الحشر{ :ه َُو الَّذِ ي أ َ ْخ َر َج الَّ َ
ذِين َك َفرُ وا مِ نْ أهْ ِل ْال ِك َتابِ مِ ن دِ َي ِ
هللا ُ مِنْ َحي ُ
هللا َفأ َ َتا ُه ُم َّ
َما َظ َنن ُت ْم أَن َي ْخرُ جُ وا َو َ
ب
وب ِه ُم الرُّ عْ َ
ْث لَ ْم َيحْ َتسِ بُوا َو َق َذ َ
ظ ُّنوا أ َ َّنهُم مَّان َِع ُتهُ ْم حُ صُو ُنهُم م َِّن َّ ِ
ف فِي قُلُ ِ
ار} [الحشر ،]1 :وموضع االستدالل قوله سبحانه
ِين َفاعْ َت ِبرُ وا َيا أُولِي ْاألَب َ
يه ْم َوأَيْدِي ْالم ُْؤمِ ن َ
ي ُْخ ِرب َ
ُون بُيُو َتهُم ِبأَيْدِ ِ
ْص ِ
{ َفاعْ َت ِبرُ وا} ووجه االستدالل أن هللا سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم {مِ نْ َحي ُ
ْث
ار} أي فقيسوا أنفسكم بهم ألنكم أناس مثلهم إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل
لَ ْم َيحْ َتسِ بُوا} ،قال { َفاعْ َت ِبرُ وا َيا أُولِي ْاألَب َ
ْص ِ
ما حاق بهم .وهذا يدل على أن سنة هللا في كونه ،أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه هي نتائج لمقدمات أنتجتها ،ومسببات
ألسباب ترتبت عليها ،وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها ،وحيث وجدت األسباب ترتبت عليها مسبباتها ،وما
القياس إال سير على هذا السنن اإللهي وترتيب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه.
وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالىَ { :فاعْ َت ِبرُ وا} ،وقوله{ :إِنَّ فِي َذل َِك لَعِ ب َْر ًة} [النازعات ،]12 :وقوله:
صصِ ِه ْم عِ ب َْرة} [يوسف ،]222 :فسواء فسر االعتبار بالعبور أي المرور ،أو فسِّر باالتعاظ ،فهو تقدير لسنة
ان فِي َق َ
{لَ َق ْد َك َ
من سنن هللا في خلقه ،وهي أن ما جرى على النظير يجري على نظيره ،أال ترى أنه إذا فصل موظف من وظيفته ألنه
ارتشى فقال الرئيس إلخوانه الموظفين :إن في هذا لعبرة لكم أو اعتبروا ،ال يفهم من قوله إال أنكم مثله ،فإن فعلتم فعله
عوقبتم عقابه.
اآلية الثالثة :قوله تعالى في سورة يس{ :قُ ْل يُحْ ِيي َها الَّذِ ي أَن َشأ َ َها أَوَّ َل مَرَّ ة} [يس]79 :
ِي َرمِيم}؟ [يس ،]71 :ووجه االستدالل بهذه اآلية أن هللا سبحانه استدل على
جوابا لمن قالَ { :منْ يُحْ ِيي ْالعِ َظا َم َوه َ
ما أنكره منكرو البعث بالقياس ،فإن هللا سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة ،إلقناع
الجاحدين بأن من يقدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة ،قادر على أن يعيده بل هو أهون عليه ،فهذا االستدالل
بالقياس إقرار لحجية القياس وصحة االستدالل به.
وهذه اآليات الدالة على حجية القياس أيدها في داللتها أن هللا سبحانه في عدة آيات من آيات األحكام قرن الحكم
ِيض} [البقرة ،]111 :وقوله في إباحة التيمم:
بعلته مثل قوله سبحانه في المحيض{ :قُ ْل ه َُو أَ ًذى َفاعْ َت ِزلُواْ ال ِّن َساء فِي ْال َمح ِ
{ َما ي ُِري ُد ّ
هللاُ لِ َيجْ َع َل َعلَ ْي ُكم مِّنْ َح َرج} [المائدة ،]2 :ألن في هذا إرشادا إلى أن األحكام مبينة على المصالح ومرتبطة
باألسباب ،وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه.
وأما السنة فأظهر ما استدلوا منها دليالن:

األول :حديث معاذ بن جبل أن رسول هللا لما أراد أن يبعثه إلى اليمن ،قال له« :كيف تقضي إذا عرض لك
قضاء؟» قال :أقضي بكتاب هللا ،فإن لم أجد فبسنة رسول هللا ،فإن لم أجد اجتهد رأيي وال آلو ،فضرب رسول هللا على
صدره وقال« :الحمد لل الذي وفق رسول رسول هللا لما يرضى رسول هللا» ،ووجه االستدالل بهذا الحديث أن رسول هللا
أقر معاذاً على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به في الكتاب والسنة ،واالجتهاد بذلك الجهد للوصول إلى الحكم ،وهو
يشمل القياس ألنه نوع من االجتهاد واالستدالل والرسول لم يقره على نوع من االستدالل دن نوع.
والثاني :ما ثبت في صحاح السنة من أن رسول هللا في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوح إليه بحكمها
استدل على حكمها بطريق القياس ،وفعل الرسول في هذا األمر العام تشريع ألمته ،ولم يقم دليل على اختصاصه به،
فالقياس فيما ال نصل فيه من سنن الرسول ،وللمسلمين به أسوة.
ورد أن جارية خثعمية قالت :يا رسول هللا إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا ً ال يستطيع أن يحج ،إن
حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها« :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ،أكان ينفعه ذلك؟ » قالت :نعم ،فقال لها:
«فدين هللا أحق بالقضاء».
وورد أن عمر سأل الرسول عن قبلة الصائم من غير إنزال ،فقال له الرسول« :أرأيت لو تمضمضت بالماء
وأنت صائم؟» قال عمر :قلت ال بأس بذلك ،قال« :فمه» ،أي اكتف بهذا.
وورد أن رجال من (فزارة) أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود ،فقال له الرسول« :هل لك من إبل؟» قال« :ما
ألوانها؟» قال :حمر ،قال« :هل فيها من أورق؟ » قال :نعم ،قال« :فمن أين؟ » قال :لعله نزعة عرق ،قال« :وهذا لعله
نزعه عرق»
وفي الجزء األول من إعالم الموقعين أمثلة كثيرة ألقيسة الرسول.
 -3وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية ،فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي ال نص
فيها ،ويقيسون ما ال نص فيه على ما فيه نص ويعتبرون النظير بنظيره .قاسوا الخالفة على إمامة الصالة ،وبايعوا أبا
بكر بها وبيّنوا أساس القياس بقولهم :رضيه رسول هللا لديننا ،أفال نرضاه لدنيانا .وقاسوا خليفة الرسول على الرسول،
وحاربوا مانعي الزكاة الذين منعوها استناداً إلى أنها كان يأخذها الرسول ،ألن صالته سكن لهم لقوله عز شأنهُ { :خ ْذ مِ نْ
صالَ َت َك َس َكن لَّهُ ْم} [التوبة.]203 :
ص ِّل َعلَي ِْه ْم ِإنَّ َ
يهم ِب َها َو َ
أَمْ َوال ِِه ْم َ
صدَ َق ًة ُت َطهِّرُ ُه ْم َو ُت َز ِّك ِ
قال عمر بن الخطاب في عهده إلى أبي موسى األشعري :ثم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فيه
قرآن وال سنة ،ثم قايس بين األمور عند ذلك ،وأعرف األمثال ثم أعمد فيما ترى أحبها إلى هللا ،وأشبهها بالحق.

وقال على بن أبي طالب :ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي األلباب ،ولما روى ابن عباس أن الرسول نهاه عن
بيع الطعام قبل أن يقبض ،قال« :ال أحسب كل شيء إال مثله».
وقد نقل ابن القيم في الجزء الثاني من إعالم الموقعين ابتداء من صفحة ( )144عدة فتاوى ألصحاب رسول هللا
أفتوا فيها باجتهادهم بطريق القياس ،وما أنكر الرسول في حياته على من أجتهد من صحابته ،وما أنكر بعض الصحابة
على بعض اجتهاد الرأي وقياس األشباه باألشباه ،فإنكار حجية القياس تخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما
قرروه بأفعالهم وأقوالهم.
 -4وأما المعقول فأظهر أدلتهم منه ثالثة:
أولها :أن هللا سبحانه ما شرع حكما ً إال لمصلحة ،وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع األحكام ،فإذا
ساوت الواقعة التي ال نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة
أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ،وال يتفق وعدل هللا وحكمته أن يحرم شرب
الخمر إلسكاره محافظة على عقول عباده ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصية الخمر وهي اإلسكار ،ألن مآل هذه المحافظة على
العقول من مسكر ،وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر.
وثانيها :أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية ،ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة وال متناهية ،فال
يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما ال يتناهى ،فالقياس هو المصدر التشريعي الذي
يساير الوقائع المتجددة ،ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح.
وثالثهما :أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح ،فإن من نهى عن شراب ألنه سام يقيس بهذا
الشراب كل شراب سام ،ومن حرم عليه تصرف ألن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم
لغيره ،وال يعرف بين الناس اختلفا في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على اآلخر ما دام ال فارق بينهما.
** -ماهي القواعد األصولية المتعلقة بالقياس:
من أهم القواعد األصولية المتعلقة بالقياس ،وذات صلة بتفسير النصوص ،ويمكن أن تكون مؤطرة للقياس في
القانون الوضعي ما يلي:
أ -القياس حجة:20
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و َم َفا ُد هذه القاعدة أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع ،ويُستدل به على األحكام التي لم يرد بها السمع،21
أي أن األحكام الثابتة للفروع بالقياس تكون لها نفس حجية األحكام األصلية (المقيس عليه) ،نذكر على سبيل المثال :أن
المادة  339من مدونة األسرة ،تنص على أنه" :من قتل موروثه عمدًا ،وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ،وال ديته
 ،"...وبمقتضى هذه المادة يُمْ َنع َقا ِت ُل الموروث من وراثته.
إذا ْ
حُك ُم هذه القاعدة هو المنع من اإلرث في حادثة الوارث القاتل لمورثه ،والمصلحة التي قصد المشرع حمايتها
بهذا الحكم هي :منع اإلنسان أن يتعجل الشيء قبل آوانه بطريقة غير مشروعة ،وكذا حرمان المجرم من أن يستفيد من
إجرامه ،وعلة هذا الحكم التي َبنى عليها المشرع حُكمه هي :القتل.
إذا ثبت من هذه القاعدة حكم قاتل مُورثه بنص المشرع األسري ،على أ َّنه لم ينص على حكم الموصى له إذا قتل
الموصي؟
ولكن بما أن علة الحكم في قاعدة قاتل المورث تحققت أيضا في قاتل الموصي وهي عملية القتل.
فرعا ،ويطبق عليهما بالقياس حكم المنع (من الميراث
تعتبر حادثة قتل المورث هنا أصالً ،وحادثة قتل الموصي ً
أو الوصية) وقد اشتركت الحادثتان في علته وهي القتل.
وهكذا يمنع قاتل الموصي من االنتفاع بوصيته ،ولكن يُعتبر الحكم بالنسبة لحادث قتل المورث ثابتا بالنص ،وأما
بالنسبة لقاتل الموصي فإن الحكم يؤخذ بالقياس.22
ورغم أن الحكم في النازلة الثانية (قتل الموصي) مؤسس على القياس إال أنَّ لَ ُه نفس حجية األصل (قتل
ُناز ُع فقهاء القانون في هذا المسلك ،فالمادة  1من مدونة التجارة المغربية – مثال – نصت على أنه:
المورث) ،وال ي ِ
الواردة في المادتين 6
"تكتسب صفة
تاجر كذلك بالممارسة االعتيادية ْأو االحترافية لكل نشاط يمكن أن ُيماثل األنشطة َ
ٍ
و ،"7وصنف فقهاء القانون األعمال التجارية الواردة في المادتين  2و 7إلى نوعين:
 أعمال تجارية أصلية.
 أعمال تجارية بالمماثلة أو القياس.
وقرروا أن كل عمل تجاري يُماثل ويُشابه األعمال التجارية األصلية يُلحق بها عن طريق القياس.23
ب -ال قياس مع الفارق:24
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 محمد البوشواري :مبادئ القانون التجاري ،مطبعة ورقة تارودانت ،ط 1009 2م ،ص .3724
 -السمعاني :قواطع األدلة ،م.س ،ج  ،1ص .219

ومُؤدى هذه القاعدة أن القياس الذي ه َُو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع
بينهما ، 25ال يستقيم وال يصح عند وجود فرق بين األصل والفرع في العلة الجامعة بينهما ،وإن وجد هذا الفارق بطل
القياس.26
ومن التطبيقات القانونية لهذه القاعدة :أ َّنه يُجمع فق َها ُء القانون القضائي الخاص َعلى َعدٍّ قانون المسطرة المدنية
هو الشريعة العامة أو المبدأ العام لإلجراءات ،ففي حالة عدم وجود نص خاص في أي قانون خاص لإلجراءات أو إذا
وجد غموض أو نقص أو عدم وضوح فيلزم في ذلك الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية.
وعليه" :إذا كان القضاء اإلداري –مثال -يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو قضاء
إنشائي يخلق ويبتدع الحلول المُناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين اإلدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين األفراد،
وهي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص ،فهذا يُؤكد امتناع القياس بين إجراءات القضاء اإلداري
وإجراءات القضاء المدني لوجود الفارق بينهما ".27
ومن القرارات القضائية المُطبقة لهذه القاعدة ،القرار الصادر عن محكمة النقض في قضية قياس االنفصال
الجسماني على الطالق االتفاقي ،حيث ورد في حيثياته" :ذلك أنه طبقا للمادة  091من مدونة األسرة ،فإن األحكام
األجنبية القاضية بإنهاء العالقة الزوجية ،والقابلة للتذييل بالصيغة التنفيذية ،هي الصادرة بالطالق أو التطليق أو
بالخلع أو الفسخ ،وأن الحكم الصادر من المحكمة االبتدائية (بالبسبال دامبوردا) ،في القضية عدد  ،03/431والمطلوب
تذييله بالصيغة التنفيذية ،قضى باالنفصال الجسماني بين الطرفين المطلوبين في النقض ،وهو سبب للفرقة ،وأجنبي عن
مدونة األسرة ،التي تضمنت على سبيل الحصر وسائل إنهاء العالقة الزوجية ،وال يُمكن التوسع فيها ،أو القياس عليها،
ضى به الحكم األجنبي المذكور على الحالة المذكورة في المادة  224من المدونة
والمحكمة لما عمدت إلى قياس ما َق َ
(الطالق االتفاقي) ،بالرغم من أن االنفصال الجسماني ال يترتب عنه إنهاء العالقة الزوجية ،وإنما االنفصال في المُساكنة
فقط ،تكون قد اساءت تطبيق المادة  211المذكورة ،وعرضت قرارها للنقض".28
يتضح من هذا القرار أن محكمة النقض أحْ َك َم ْ
ت إعمال قاعدة ال قياس مع الفارق ،فقضت بنقض قرار محكمة
االستئناف (سالف الذكر) والمؤسس على القياس ،بحجة عدم مُراعاة الفارق بين االنفصال الجسماني والطالق االتفاقي.
ومنه نستنج أنَّ من أهم شروط القياس الصحيح مُراعاة الفارق المؤثر في األصل.
ج -الحكم يدور مع علته وجودًا وعد ًما:
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ومفاد هذه القاعدة أن لكل تشريع باعث دافع ،وإال لكان عبثا ،والباعث الدافع لكل نص مقدم على تشريعه في
التصور ومؤخر عن تطبيقه وتنفيذه في التحقق ألنَّ غاية كل شيء نتيجته وهذه النتيجة أو الغاية لها تسميات أخرى منها
الحكمة ،والمصلحة ،والعِ لَّة ،فإذا تخلفت الغاية المُتوخاة من تشريع نص على القاضي إيقاف العمل به في الواقعة التي ال
يحقق تطبيق النص فيها غايته والعدالة المُتوخاة منه ،ألن تطبيقه حينئذ يكون من باب الخروج عن مقاصد الشارع.29
ً
طردا وعكسًا.30
ومن هنا شاع قول األصوليين" :إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعد ًما" ،أي
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
* القرار الصادر عن محكمة النقض والمتعلق بالحجز التحفظي ،حيث ورد في حيثياته" :إن الحجز التحفظي
منتجا آلثاره القانونية أن يكون المال المحجوز
مجرد إجراء وقتي يتعين رفعه إذا زالت أسبابه ،ويشترط لكي يكون
ً
مل ًكا للمدين".
يتبيّن من هذا القرار أن الحجز التحفظي إذا زالت أسبابه وانتفت علته وجب رفعه ،وهذا صورة من صور قاعدة
الحكم يدور مع علته وجودًا وعد ًما.31
* وقرار آخر صادر عن نفس المحكمة ،ويتعلق بارتباط المتابعة التأديبية بمآل المُتابعة الجنائية ،حيث ورد في
حيثياته " :تأسيس ال ُمتابعة التأديبية على ال ُمتابعة الجنائية لتعلقهما بنفس األفعال ،وانتهاء هذه األخيرة بصدور حكم
حائز لقوة الشيء المقضي ببراءة الموظف يستوجب وضع حد لل ُمتابعة التأديبية .32"...
ألغ ْ
يتضح من هذا القرار أن محكمة النقض َ
ت قرار المجلس التأديبي (سالف الذكر) ،ألن العلة التي ُتوبع بها
الموظف أمام المجلس المعني ،قد ا ْن َت َف ْ
ت ب َتب ِْر َئتِ ِه من قبل محكمة الجنايات ،وبالتالي ال مبرر للمُتابعة التأديبية ،ألن الحكم
ً
وجودا وعدمًا.
يدور مع علته
* وفي قرار آخر عن نفس المحكمة ،والمُتعلق بالحضانة ،ورد في حيثياته" :تنازل األم عن الحضانة ملزم لها
 ...بما أن األم سبق لها أن حضرت مع زوجها أمام العدلين اللذين أشهدا على الطالق ،وعلى تنازلها طواعية عن
حضانة وكفالة اإلبن وتسليمه لألب ،فإنها تبقى ُم ْلز َمة بما التزمت به .33"...
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يتضح من هذا القرار أن العل ة التي اعتمدتها المحكمة في إسناد الحضانة للزوج ،الزالت قائمة وظاهرة ،لهذا ال
ً
وجودا وعدمًا.
ترى مُوجبًا إلسقاطها َع ْنهُ ،وهذا صورة من صور قاعدة الحكم يدور مع علته
بقيت اإلشارة في خاتمة حديثنا عن القياس إلى أننا اكتفينا بذكر أشهر القواعد ،وإال فهناك قواعد أخرى.34
كما نجدد التأكيد على أنَّ أهمية القياس تتجلى باألساس في الوصول إلى أحكام نوازل وأقضية لم تتطرق لها
أحكام النصوص القانونية صراحة ،ألن النصوص _كما أسلفنا_ مُتناهية والوقائع والحوادث غير مُتناهية ،ومن اإلعجاز
أن يُحيط المُتناهي بالالمُتناهي ،فالقياس آلية من آليات تفسير النصوص القانونية وتوسيع نطاقها لتشمل األقضية والفروع
المسكوت عنها شمولها لألقضية والفروع المنطوق بها ،عالوة على أ َّن ُه يُؤكد ما يقتضيه منطق النصوص القانونية في
القضايا غير المنصوص عليها ،بما ينسجم مع مقتضيات العدالة.
سادسا – التوظيف التربوي للقياس في تدريس مادة التربية اإلسالمية بالسلك االبتدائي .
تشير الوثائق الرسمية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين في بالدنا (الميثاق الوطني للتربية
والتكوين،المخطط االستعجالي،الرؤية االستراتيجية ،5101/5102قانون اإلطار ) إلى أن المتعلم يعتبر
مح ور العملية التعليمية التعلمية ،وأن دور المدرس يقتصر على اإلشراف والتوجيه والتنشيط والتحفيز
واإلرشاد ،وعلى هذا األساس تم اعتماد المقاربة بالكفايات والتربية على القيم والتربية على االتيار
كاختيارات استراتيجية .
وبالتدقيق في هذه الكفايات ومضامينها

( الكفايات

:الثقافية،المنهجية،التواصلية،التكنولوجيا،االستراتيجية) نستنتج أنه يمكن تحقيق الكفاية المنهجية
بالخصوص بواسطة درس القياس فالتأمل في النظائر وقياس األشباه وتدبر األمثلة واستخراج العلل
وإدراك الحكم والتمييز بين األصل والفرع والتحقق من المقاصد  ،فمن شأن ذلك كله تربية المتعلم
على التفكير المنهجي وتنمية حسه النقدي.

34

 من هذه القواعد :ال قياس مع وجود النص ،وال قياس إال بعلة ،القياس مظهر للحكم ال مثبت ،ال يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. للمزيد يُرْ جَ ى اإلطالع على:
 صفوان داوودي :قواعد أصول الفقه وتطبيقاته ،م.س ،ص  747وما بعدها.

