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  ) الحال - استصحاب- المقال-تحقیق  / ( الكلمات المفتاحیة 

  ملخص البحث

التم��سك ب��دلیل ش��رعي ح��ال  : االست��صحاب م��ن األدل��ة المختل��ف فیھ��ا وھ��و عب��ارة ع��ن   
اجع�ا إل�ي ع�دم ال�دلیل ب�ل إل�ى       وجوده أو بدلیل عقلي حال انتقاء الدلیل الشرعي ولیس ر   

   .دلیل عرف مع انتفاء المغیر أو العلم بھ

مستخدمًا في العصور المتقدمة ، وإن كان معموًال بھ عند األئمة  مصطلحھذا الولم یكن 
المجتھدین لكن لیس بھذا المصطلح ، ومن أوائل من استعمل ھذا المصطلح ابن القصار 

وال��شیرازي والدبوس��ي، واب��ن ح��زم، وأب��و الح��سین  والج��ویني،  الم��الكي ، والب��اقالني ،
 ) .حالاستصحاب ال (:البصري ،وكانوا یطلقون علیھ مصطلح

است��صحاب الح��ال واست��صحاب    : ول��م ی��ذكر المتق��دمون لالست��صحاب إال ن��وعین ھم��ا      
   .  اإلجماع ، ثم زاد المتأخرون أنواعًا أخرى سیأتي بیانھا إن شاء اهللا

في الكتاب�ة ع�ن االست�صحاب وم�دى اعتب�اره دل�یال عن�د م�ن               وقد استخرت اهللا سبحانھ     
أخذ بھ وحقیقة أمره من كونھ ال یأتي بحكم جدید بدلیل ب�ل إن�ھ یقت�ضي اس�تمرار الحك�م                
الثابت من ذي قبل بدلیلھ عند ع�دم المغیر،وق�د ك�ان علی�ھ م�دار اس�تمرار أغل�ب األحك�ام          

  :البحث الشرعیة واستقرار األحوال بین الناس، وقد أسمیت ھذا 

وسأعرض لجوانب ھذا الموضوع مستوفیا إیاه  ) تحقیق المقال في استصحاب الحال       ( 
  :من خالل النظر في المباحث التالیة 

أن��واع االست��صحاب المبح��ث   : المبح��ث الث��اني  . تعری��ف االست��صحاب  : المبح��ث األول 
  . االستصحاب حجیة: المبحث الرابع . عالقتھ بالقواعد واألصول المبني علیھا : الثالث
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  :أثر االستصحاب في الفروع وفیھ خمسة مطالب: المبحث الخامس

  .الوضوء مما خرج من السبیلین :  المطلب األول 

  . الجمع بین الظھر والعصر بأذان وإقامتین :  المطلب الثاني 

  .الحكم على المدعي علیھ بنكولھ : الثالث المطلب 

  .الصلح على اإلنكار : المطلب الرابع  

  .واهللا سبحانھ أسال التوفیق والسداد والرشد والعون بمدده

بی�ان م�دى اعتب�ار ھ�ذا األص�ل دل�یال وأث�ره ف�ي الف�روع                  : إشكالیة البح�ث    / ھدف البحث   
  .الفقھیة 

  .المنھج االستقرائي التحلیلي التطبیقي : المنھج المتبع في البحث 

  . سواء السبیل إلىواهللا الموفق والھادي 
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Abstract 

Istishab (The continuance of companionship) is one of 
the disputed dalils (evidences).Technically, it means the 
adherence to a legal evidence (dalil), if found or sticking 
to a mental evidence (dalil Aqli) in the absence of the 
earlier. It is not attributed to the absence of dalil, but 
rather it is a continuance of an earlier rule with its 
accompanying dalil. In this sense, Istishab means the 
maintenance of a status quo with respect to the rule. 
This term with the same meaning was not common in the 
earlier ages, even though it was applicable among the 
Mujtahidin Scholars, but it had another different 
connotation. Among the earlier scholars who coined this 
term were: Ibn Al- Qisar Alamiki, Al-Baqillany,Al-Juwaini, 
Al-Shirazy, Ad-Dabusy, Ibn-Hazm, Abou-Al-Hussain Al- 
Basry where the term was referred to as Istishab al-hal or 
(the accompanying rule). 
Earlier scholars circumscribes istishab to two categories: 
First; Istishab Al-hal and second; istishab al Ijma'a, while 
the later scholars added more types that I will explain in 
details, in shaa Allah. 
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I have made an Istikhara to seek Allah's guidance to 
perform this research about istishab along with the 
principles that form the basis of istishab and its legal 
validity.The research spots more light upon the fact that 
Istishab cannot establish a new rule, but rather it is a 
continuance of an earlier rule with its evidence, when 
applicable. Istishab is and has always been of great 
significance in Islamic Jurisprudence since it is the 
cornerstone of many  legal Islamic rules. 
I have chosen to entitle the research: detailed Insights in 
accompanying the rule which comprises an overview of 
the following issues: 
First; the definition of Istishab. 
Second; Types of Istishab. 
Third; the principles that form the basis of Istishab. 
Fourth; the legal validity of Istishab. 
The impact of Istishab on foro'a( related issues) and it 
includes: 
First, the necessity of ablution due to an excretion of the 
penis, vagina or Anus. 
Second, Al –Jam' between Zuhr and Asr prayers with one 
Athan and two Iqamas. 
Third,. the abstention of the persecuted 
Fourth;. the reconciliation over denial. 
 
Aim of thesis: 
Acosiderable study in the validity of Istishab and its 
impact on the Islamic Foro'(branches). 
Methodology: The inductive analytical approach. 
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  مقدمة

الحمد هللا رب العالمین وبھ أستعین والصالة والسالم على سید المرسلین وعلى آلھ 
  . وصحبھ والتابعین

 وبعد،،،،
فالثابت المقر بین عامة المسلمین أن الشریعة اإلسالمیة مالئمة لكل زمان ومكان، 

 وأنھا شریعة سمحة تتناول ، وأرفع طرق المدنیة،تسلك باألمة أعدل نظم القضاءوأنھا 
 وتقوم بحاجة الشعوب على تباعد ما ،كل ما یعرض من الحوادث والوقائع المستجدة

بینھا وتتسع لمقتضیات العصور على اختالفھا وأنھا لیست كما یزعم خالي الذھن من 
، ات الناس وال تفي بأحكام الحوادثتعالیمھا وحقائقھا ضیقة المجال فال تلبي حاج

، وأیضًا فإن مصادرھا تجعل  تحفظ مصالح ما تجدد من األزمانیمة العھد فالولیست قد
، وتعصمھم  تخلصھم من مواقف الحیرة والترددالمجتھدین ورجال التشریع في سعة

، وتفتح لھم طرقا یصدرون بھا الفتاوى في ستجداء والحاجة لتشریعات اآلخرینعن اال
یا مع رعایة الظروف وما استجد في دقة ویسر وینفذون منھا إلى الفصل في القضا

الحیاة من مطالب زیادة على ما فیھا من الداللة على سماحة اإلسالم وأنھ دین الفطرة 
   . )١ (ال یشعر المستظلون بلوائھ بحرج فیما شرع لھم

وال شك أن ما جبل علیھ اإلنسان وجرى بھ عرف الناس في عقودھم ومعامالتھم أنھم 
، م بقاؤه حتى یثبت لھم عدمھ بدلیل وجود أمر غلب على ظنھإذا تحققوا وتبینوا من

، ولذا اؤه حتى یثبت دلیل معتد بھ وجودهوإذا تحققوا من عدم أمر غلب على الظن بق
كان استناد الفقھاء إلى االستصحاب إذا لم یجدوا دلیًال أخر في المسألة المعروضة لھم 

 آخر األدلة فال یصح العمل بھ مع مراعاة أن االستصحاب ھو شيء مدار الفتوى وھو
 وان لم یوجد الدلیل ،في حادثة إال بعد النظر في األدلة جمیعا فإن وجد الدلیل عمل بھ

 لجأ إلى العمل باالستصحاب فھو آخر األدلة الشرعیة إلیھوعجز المجتھد عن الوصول 
ا ولكن یستمر ، وھو ال یثبت حكًما جدیًدإلیھا أثناء البحث عن األحكامالتي یلجأ المجتھد 

بھ الحكم الثابت بدلیلھ الدال علیھ كاإلباحة األصلیة أو العدم األصلي أو حكم الشرع 
  . بشيء ما 

، وأنھ آخر ا یلجأ إلیھ المجتھد في استداللھوقد قال األصولیون إن االستصحاب آخر م
  . ا لھ مادام لم یقم دلیل یغیرهمدار الفتوى وھو الحكم على الشيء بما كان ثابًت

وھذا طریق في االستدالل قد فطر علیھ الناس وساروا علیھ في جمیع تصرفاتھم 
  . وأحكامھم

وأوضح دلیل على استنادھم إلیھ واعتبارھم إیاه بناء قواعد كلیة مقررة لدیھم في باب 
، "على ما كاناألصل بقاء ما كان : "االستدالل واالستنباط وبیان المسائل ومنھا

                                                           

 . القاھرة- ، دار الكتاب الجامعي ١٨١ ص زكي الدین شعبان،. أصول الفقھ اإلسالمي، د: ینظر) ١(
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" واألصل براءة الذمة، والیقین ال یزول بالشك "، " اإلباحةواألصل في األشیاء "
  )١ (.ونحو ذلك 

التمسك بدلیل شرعي حال وجوده أو بدلیل : وعلى ھذا كان االستصحاب عبارة عن
ا إلي عدم الدلیل بل إلى دلیل عرف مع عقلي حال انتقاء الدلیل الشرعي ولیس راجًع

  )٢ (.انتفاء المغیر أو العلم بھ

ھمیة فقد استخرت اهللا سبحانھ في الكتابة عن االستصحاب وحقیقة أمره ولھذه األ
وكونھ ال یأتي بحكم جدید بدلیل؛ بل إنھ یقتضي  ا عند من أخذ بھ،،ومدى اعتباره دلیًل

استمرار الحكم الثابت من ذي قبل بدلیلھ عند عدم المغیر، وقد كان علیھ مدار استمرار 
ألحوال بین الناس فكان صالح أمرھم وراحة بالھم أغلب األحكام الشرعیة واستقرار ا

تحقیق المقال في : (  وقد أسمیت ھذا البحث-وتقبلھم لألحكام الشرعیة بثقة واطمئنان 
وسأعرض لجوانب ھذا الموضوع مستوفیا إیاه بقدر الوسع ) استصحاب الحال 

  :والطاقة، وبعون اهللا ومدده من خالل النظر في المباحث التالیة
  .تعریف االستصحاب : ث األول  المبح

  .أنواع االستصحاب:  المبحث الثاني 
  . علیھ ةعالقتھ بالقواعد واألصول المبنی:  المبحث الثالث

  .حجیة االستصحاب :  المبحث الرابع 
  :ة مطالبأربعأثر االستصحاب في الفروع وفیھ : المبحث الخامس
  .الوضوء مما خرج من السبیلین :  المطلب األول 

  . الجمع بین الظھر والعصر بأذان وإقامتین : مطلب الثاني  ال
  .الحكم على المدعي علیھ بنكولھ : المطلب الثالث 

  .الصلح على اإلنكار :  المطلب الرابع 
  

 .وأسال اهللا سبحانھ توفیقا وعونًا بمدده

                                                           

 .)٩٢: ص (علم أصول الفقھ الشیخ عبد الوھاب خالف ط مكتبة الدعوة)  ١(
 ) .١٦٠: ص(المستصفى لإلمام الغزالي : ینظر) ٢(
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  املبحث األول

  تعريف االستصحاب

، وھو استفعال من الصحبة ةطلب المصاحبة، أو استمرار المصاحب :االستصحاب لغة
استصحبھ الزمھ والیتھ ودعاه الى الصحبة وجعلھ : وھي المالزمة وعدم المفارقة، یقال

  .)١(في صحبتھ 

دعاه الى الصحبة وكل ما الزم شیئا فقد : استصحب الرجل: وفي لسان العرب
 استصحب الحال، إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك: استصحباء، ولھذا قیل

  )٢(. الحالة مصاحبة غیر مفارقة 

 وھذا ھو السبب في تسمیة ھذا النوع من األدلة باالستصحاب ألن المستدل یجعل الحكم 
الثابت في الماضي مصاحبًا للحال ، ویجعل الحال مصاحبًا للحكم ، وھذا معناه أنھ 

ى أن أن المناظر یطلب اآلن صحبة ما مضي ، وذلك كاستدالل الشافعیة عل: عبارة عن
الخارج من غیر السبیلین ال ینقض الوضوء بأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل 

 )٣(.  خروجھ إجماًعا 
  

  :االستصحاب اصطالًحا

تعددت عبارات األصولیین وتقاربت بشأن وضع تعریف محدد لالستصحاب ھذه 
األول العبارات، وإن كان المعنى الثابت في مجموعھا یفید أن الحكم الثابت في الزمن 

یستصحب في الزمن الثاني طالما أنھ لم یوجد ما یقتضي التغییر، وھذه بعض النماذج 
  . من ھذه التعاریف 

بأنھ عبارة عن التمسك بدلیل  " - في المستصفي -فقد عرفھ حجة االسالم الغزالي 
عقلي أو شرعي ولیس راجعا إلي عدم العلم بالدلیل بل إلي دلیل مع العلم بانتفاء 

  ) ٤(. ، أو مع ظن انتفاء المغیر عند بذل الجھد في البحث والطلبالمغیر

وھذا التعریف یفید أن االستصحاب البد فیھ من العلم بعدم ما یغیر الحكم عما كان علیھ 
وھو أمر ھام في الوقوف على معنى االستصحاب ضرورة أن االستصحاب لیس مجرد 

زمان األول؛ بل البد من اإلشارة إلي الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوتھ في ال
  .عدم وجود ما یغیره یقینا أو ظنًا 

                                                           

 ) .١٧٣: ص(مختار الصحاح : ینظر)  ١(
 ) .٥٢٠/ ١(لسان العرب : ینظر) ٢(
  ) .٣٦١: ص(نھایة السول شرح منھاج الوصول :  ینظر)٣(
 ) .١٦٠: ص(المستصفى لإلمام الغزالي : ینظر) ٤(
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 بأنھ عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان - في نھایة السول - وعرفھ اإلسنوي 
  ) ١(. الثاني بناء على ثبوتھ في الزمان األول

ھو االستصحاب :  حیث قال- شرح المنھاج -وقریب منھ ما عرفھ بھ األصفھاني في 
  )٢(الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوتھ في الزمان األول 

ابتا أو نفي ما كان ث بانھ استدامة إثبات ما كان - في إعالم الموقعین -وعرفھ بن القیم 
منفًیا حتى یقوم دلیل على تغییره فكان أمر علم وجوده ، ثم حصل الشك في عدمھ فإنھ 

تصحاب لذلك الوجود السابق إلى أن یوجد ما یدل التغییر یقینا یحكم ببقائھ بطریق االس
أو ظنًا وكل أمر علم عدمھ ثم حصل الشك في وجود فإنھ یحكم باستمرار عدمھ بطریق 

   .)٣(االستصحاب لذلك العدم السابق إلى أن یوجد ـ أیضا ـ ما یدل على التغییر

ي یظل مصاحبا للزمن الثاني أن الحكم الذي یثبت في زمن سابق بدلیل ظن :ومعنى ھذا
 دلیل إیجابي بل تستمر لعدم إليحتى یقوم دلیل على نفیھ وھذه االستدامة ال تحتاج 

وجود دلیل مغیر لھذا الحكم أو توجد األمارة التي یغلب على الظن معھا بأن الحكم 
  . السابق قد انتھي 

معنى فھي تفید أن  متقاربة فیما بینھا لفظا و- في مجموعھا -والتعاریف السابقة 
االستصحاب ھو استمرار وبقاء الحال األول الذي كان علیھ األمر من حیث الثبوت أو 

 إلي النفي أو اإلثباتالنفي ما دام لم ینھض في ذلك دلیل جدید یغیر الحال األول من 
  . العكس

جدان  ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوتھ في األول لعدم و: بأنھوعرفھ تاج الدین السبكي
   .)٤(ما یصلح أن یكون مغیرا بعد البحث التام 

وھذا التعریف قریب من تعریف الغزالي من حیث معناه ؛ وذلك ألن المجتھد ال یجوز لھ 
أن یتمسك باالستصحاب إال بعد البحث التام عن عدم وجود ما یصلح أن یكون مغیرا 

في بعض التعریفات للحكم الثابت في الزمن األول، وھذا الشرط غیر منصوص علیھ 
  . رغم أنھ محل اعتبار 

 بأنھ اعتقاد كون الشيء في - شرح تنقیح الفصول -وعرفھ اإلمام القرافي المالكي في 
أن ثبوت : ، ومعنى ھذا) ٥(الماضي أو الحاضر یوجب ظن ثبوتھ في الحال أو االستقبال 

ي المستقبل الحكم في الماضي والعلم بھ یجعل الشخص یغلب على ظنھ أنھ مستمر ف
 أي أن ثبوت الحكم في -على أن یوجد ما ینفیھ ، وفي ھذا یقول الشیخ أبو زھرة 

الماضي والعلم بھ یجعل الشخص یغلب على ظنھ أنھ مستمر في المستقبل كمن تثبت لھ 
                                                           

 ) .٣٦١: ص(نھایة السول شرح منھاج الوصول : ینظر) ١(
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الملكیة بسبب من أسبابھا كالبیع أو المیراث فإن الملكیة تستمر إلى أن یوجد ما 
  .)١(ینفیھا

ھو الحكم :  بأنھ– األسرار عن أصول البزدوي في كشف -الدین البخاري وعرفھ عالء 
  ) ٢(. بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنھ كان ثابًتا في الزمان األول 

 بما یفید أن -وعرفھ ابن حزم الظاھري في كتابھ اإلحكام في أصول األحكام 
یقوم الدلیل على التغییر  حتىاالستصحاب عبارة عن بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص 

إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم : " رحمھ اهللا ـ -، فقال 
ما ثم ادعي مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنھ انتقل ذلك الشيء المحكوم 

كم من أجل فیھ عن بعض أحوالھ أو تبدل زمانھ أو لتبدل مكانھ فعلى مدعي انتقال الح
ذلك أن یأتي ببرھان من نص قرآن أو سنة عن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ، على 
أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء بھ صح قولھ، وإن لم یأت بھ فھو مبطل فیما 
ادعي من ذلك والفرض على الجمیع الثبات على ما جاء بھ النص ما ادام یبقي اسم ذلك 

 بھ - تعالى -ھ علیھ ألنھ الیقین، والنقلة دعوى وشرع لم یأذن اهللا الشيء المحكوم فی
فھما مردودان كاذبان حتى یأتي النص بھما ویلزم من خالفنا في ھذا أن یطلب كل حین 
تجدید الدلیل على لزوم الصالة والزكاة وعلى صحة نكاحھ مع امرأتھ وعلى صحة ملكھ 

  .) ٣(" لما یملك 

ھ ابن حزم یتضح لنا أنھ یقید معني االستصحاب بالحكم الثابت ومن خالل مطالعة ما قال
بالنص سواء أكان النص من الكتاب أم السنة ، وأما الحكم الثابت باإلجماع أو القیاس 

  .فال یجوز استصحابھ عنده ، وقد یرجع ذلك لموقفھ من اإلجماع والقیاس 

ي كتب األصول كتعریف  بما سبق من ھذه النماذج الواردة ف– ھنا -وسأكتفي : ھذا 
  . رغم كثرتھا؛ ألن الباقي ال یخرج في مضمونھ عما ذكرنا في جملتھلالستصحاب

االستصحاب عبارة : ولعل التعریف األولى باإلتباع ھو القائل بأن :  التعریف المختار
عن ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوتھ في الزمن األول لعدم وجود ما یصلح أن یكون 

 البحث التام وھو تعریف التاج السبكي في اإلبھاج ، ألنھ یشترط لثبوت الحكم مغیًرا بعد
   .)٤(في الزمن الثاني بذل الوسع والطاقة في البحث عما یصلح أن یكون مغیرا

 إلي النفي أو العكس فلم یجده جاز لھ اإلثباتفإذا بحث المجتھد عن الناقل للحكم من 
شرط البد من مراعاتھ عند العمل باالستصحاب ، األخذ باالستصحاب وإال فال، وھذا ال

وھذا ما جعلني أمیل إلي ترجیح ھذا التعریف ، وإن كان الذي صرح بھ العالمة ابن 
السبكي من قولھ بعد البحث التام مسلمًا بھ لدي غیره رغم عدم تصریحھ بھذا ألنھ 

                                                           

 . ط دار الفكر العربي٢٩٧/ أصول الفقھ للشیخ أبو زھرة ص: ینظر) ١(
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ما ، وعدم وجود ة فأساس االستصحاب ھو عدم المغیرشرط مقرر ومعروف بداھ
 ألن وجود ما یقتضي التغییر یمنع ؛التغییر من المسّلمات لدى الجمیعیقتضي ذلك 

استصحاب الحال عند الجمیع ومن خالل ما سبق یتضح لنا أن االستصحاب عبارة عن 
عدمھ الحكم ببناء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوتھ في الزمن الماضي ولم یظن 

، كان ثابتًا أو نفي ما كان منفیًاھو استدامة إثبات ما ، أو حتى یقوم الدلیل على تغییره
وھذا یعني أنھ إذا ثبت حكم في الماضي ولم یطرأ ما ینفیھ فیحكم ببقائھ في الحال بناء 
على ذلك الثبوت السابق، وكذلك إذا ثبت نفي شيء في زمن مضى ولم یطرأ ما یثبتھ 

، فكل ما علم وجوده وحصل فیحكم باستمرار نفیھ في الحال بناء على وضعھ األول
، د السابق حتى یقوم دلیل یغیر ذلكالشك في عدمھ یحكم ببقائھ استصحاًبا لذلك الوجو

فمن ادعى على آخر دینًا وأنكر المدعى علیھ؛ فإنھ یحكم ببراءة ذمتھ ألن األصل براءة 
، وحصل الشك في وجوده  دعواه بالبینة، وكل ما علم عدمھالذمة حتى یثبت المدعي

إنھ یحكم بعدمھ استصحاًبا لذلك العدم السابق حتى یقوم دلیل على وجوده فمن اشتري ف
، في المبیع، وأراد رده بھذا العیبشیئا على أنھ سلیم من العیوب، ثم ادعي وجود عیب 

واختلف مع البائع في وجود العیب عند البائع أو حدوثھ عند المشتري فالقول قول 
  . ألصل السالمة حتى یثبت المشتري دعواه بالبینة البائع النافي للعیب؛ ألن ا

 ھل االستصحاب دلیل ؟ وإذا كان كذلك فأین موقعھ ضمن باقي :وقد یثور ھذا التساؤل 
  .األدلة الشرعیة 

 یتعلق ببیان دوام الحكم الثابت بدلیل، ھل ھو بالدلیل أو :التساؤل والشق األول من 
  باستصحاب الحال ؟ 

 أن االستصحاب حجة إلبقاء ما كان على ما كان ال إلثبات ما لم :اءوقد تقرر لدي العلم
 بأن االستصحاب ال یثبت حكًما جدیًدا كغیره من - ھنا -یكن ، ولھذا نستطیع القول 

األدلة ، ولكنھ یفید استدامة الحكم السابق الثابت دلیلھ على معنى أن الحكم الثابت 
إلباحة األصلیة أو العدم األصلي أو حكم الشرع بدلیلھ الدال علیھ یستمر لعدم المغیر كا

 .بشي بناء على وجود سببھ 

 على استمراره ، فقد دّل على - أیًضا -فالدلیل األول ھو الدال على الحكم ، وھو الدال 
الحكم بصیغتھ ودّل على استمراره ببرھان عقلي ملحوظ مع كل دلیل ثبت ما دام قائًما 

، خالفا لما نقلھ بعض األصولیین ا علیھ جمھور األصولیین وھذا م- ولم یلغ بدلیل الحق
وقد نقل قولھ ھذا " إن دوام الحكم ثابت بطریق االستصحاب : "عن أبي زید من قولھ

   .) ١(ابن برھان البغدادي في كتابھ الوصول الى علم األصول

 ، وكان ھوحاب الحال دلیال على سبیل التجوزوبناء على ما سبق كانت تسمیة استص
 بحسب رأي -قائم آخر األدلة الشرعیة التي یلجأ إلیھا المجتھد بحكم أنھ إبقاء لما ھو 

، فاالستصحاب ال یجوز العمل بھ إال بعد النظر في الحادثة والبحث جمھور األصولیین
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عن دلیل خاص بھا من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القیاس ونحو ذلك من األدلة 
ل الخاص بھا عمل بھ وإال لجأ المفتي إلي العمل باالستصحاب، الشرعیة فإذا وجد الدلی

 أي –وھو : كما ورد في ارشاد الفحول) الكافي ( یقول الخوارزمي في كتابھ  وفي ھذا
 أخر مدار الفتوي فإن المفتي إذا سئل عن حادثة یطلب حكمھا في الكتاب -االستصحاب 

 یجد فیأخذ حكمھا من استصحاب ثم في السنة ثم في اإلجماع ثم في القیاس فإن لم
الحال في النفي واإلثبات فإن كان التردد في زوالھ ، فاألصل بقاؤه ، وإن كان التردد في 

  . ) ١(ثبوتھ فاألصل عدم ثبوت 

نجد أن من قصر األدلة على الكتاب والسنة واإلجماع ، یعمل باالستصحاب ، في : ولذا
 دائرتھ عندھم أوسع من غیرھم ، ومن یعمل كل ما لم یجد فیھ نصًا وال إجماًعا فتكون

بالقیاس ال یلجأ إلیھ إال إذا لم یجد قیًاسا فتضیق دائرتھ عنده عن الفریق السابق ، ومن 
  .یعمل بالمصلحة أو العرف تضیق دائرتھ عنده عن ھؤالء وھؤالء وھكذا 

 أنفسھم باب فنفاة القیاس لم یسدوا على:"  وفي ھذا یقول ابن القیم في إعالم الموقعین
ل واعتبار الحكم والمصالح وھومن المیزان والقسط الذي أنزلھ اهللا، یالتمثیل والتعل

احتاجوا إلي توسعة الظاھر واالستصحاب فحملوھما فوق الحاجة ووسعوھا أكثر مما 
یسعانھ، فحیث فھموا من النص حكما أثبتوه ولم یبالوا بما وراءه وحیث لم یفھموا منھ 

  ).٢(" ى االستصحابنفوه ورجعوا إل

إن االستصحاب یؤخذ بھ حیث ال دلیل ولذلك وسع نطاق  " :ویقول الشیخ أبو زھرة  
القیاس وسعوا في االستدالل بھ ،  االستصحاب الذین حصروا األدلة في أقل عدد ، فنفاة

فالظاھریة واإلمامیة وسعوا في االستدالل بھ وأثبتوا بھ األحكام في مواضع كثیرة لم 
 فیھ جمھور الفقھاء الذین أثبتوا القیاس، فكل موضع فیھ قیاس أخذ بھ الجمھور یثبتھا

قد أخذ الظاھریة في موضعھ باالستصحاب، والشافعي الذي لم یأخذ باالستحسان كان 
أكثر أخذًا باالستصحاب من الحنفیة والمالكیة؛ ألنھ في كل موضع كان للعرف أو 

  .) ٣(عي االستصحاب االستحسان فیھ حكم كان محلھ عند الشاف

ولما كان االستصحاب یعد كاشًفا عن بقاء الحكم السابق الثابت بدلیلھ عندما یغلب على 
 كما ذكرت -ظن المجتھد عدم وجود المغیر لھ ، كان ذلك االستصحاب في حقیقة أمره 

في تقریره على  ال یعد دلیًلا مثبتا لحكم جدید وفي ھذا یقول المحقق الشربیني -حاال 
والمختار عندنا منع : " قولھ : فیما نقلھ عنھ إمام الحرمین : شیة جمع الجوامعحا

تسمیتھ باالستصحاب فإن في اطالق ھذا االسم إیھام أن الحكم مستند إلي االستصحاب 
لیس مستندا إلى الدلیل القائم الذي استصحبناه وھو مصاحب لنا وقت الحكم، 

مستصحب، وكذلك من یستصحب حال اإلجماع فاالستصحاب فعلنا والقاضي ھو الدلیل ال
بعد طریان الخالف ال یري االستناد إال إلي االجماع فإنھ االستصحاب نفسھ لیس بدلیل ، 
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كما نقل عن ابن السمعاني أنھ لیس في الدوام إثبات وإنما ھناك استمرار ما كان لعدم 
  طریان ما یدفعھ

 االستصحاب ىتمرار وحینئذ ال حاجة إلوالدلیل إنما یحتاج إلیھ في اإلثبات ال في االس
   )١(حتى یكون دلیًال 

ورغم ما كان بین العلماء بشأن االستصحاب من خالف حول تسمیتھ دلیال من أدلة 
األحكام الشرعیة أو أنھ عبارة عن استدامة ما كان ثابتًا أو منفیًا في السابق لعدم ما 

 مدي األخذ بھ ، وفي أي مرحلة یقتضي التغییر، وكذلك ما جري بینھم من اختالف في
من مراحل االجتھاد في استبیان الحكم الشرعي جعل بعضھم توسع في األخذ بھ على 
العكس من الذین لم یتوسعوا في االعتماد علیھ في إثبات األحكام الشرعیة أو نفیھا ، 

فإننا نستطیع أن نقول اآلن بأن االستصحاب بأنواعھ التي : م من كل ھذاعلى الرغ
ستوضحھا حاًال یبلغ األھمیة من حیث أنھ یفتح المجال أمام الفقھاء إلصدار فتاویھم ن

، فتذھب ألحكام التي یمكن االعتماد علیھافي الوقائع التي ال یجدون فیھا دلیًال من أدلة ا
عنھم الحیرة والتردد باستصحاب الحكم السابق سواء كان حكما شرعیًا قررتھ الشریعة 

ا عند الكالم عن أنواع ، كما یتحقق ھذیل عام أو كان حكمًا عقلیًاو بدلبدلیل خاص أ
، وقد ذكر العلماء أن اعتبار االستصحاب یدل على سماحة الشریعة االستصحاب

ومرونتھا وأنھا لم تقف بالناس عند نصوص محدودة ال یتجاوزونھا وھذا ما دفع 
 لمعرفة مواضع اعتباره علماء األصول إلى العنایة باستصحاب الحال وافراده بالبحث

باالتفاق ومواضع الخالف فیھ، واھتمام علماء األصول ببیان األحكام المتعلقة 
باالستصحاب وإظھار مالمحھ األصولیة المعتبرة شھادة جدیدة على تفرد الفقھ 

 رغم أنھا قد رتبت بعض األخرىاالسالمي بممیزات قّل أن توجد في غیره من القوانین 
أ االستصحاب دون أن یعرضھا فقھاء تلك القوانین الوضعیة لھ بأیة أحكامھا على مبد

یقررون أن الحیازة في المنقول سند الملكیة وھذا المبدأ : إشارة، ففي القانون المدني
مبني على استصحاب وضع الید الظاھر في إثبات الملكیة الذي لم یوجد ما یغیره، وفي 

تى تثبت إدانتھ، وھو مبني على استصحاب القانون الجنائي یقررون أن المتھم برئ ح
  . البراءة األصلیة وھكذا 
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  املبحث الثاني

  أنواع االستصحاب

تعددت أنواع االستصحاب واختلف علماء األصول في تسمیة ھذه األنواع وفي عدھا 
، فمنھا ما ھو متفق علیھ، ومنھا ما ھو مختلف فیھ فیما م كل نوعكما اختلفوا في حك

، ثم أغلب األصولیین على سبیل اإلجمالك ھذه األنواع بحسب ما ذكره بینھم، وإلی
نعاود التعرض لكل نوع على حدة بإظھار ھویتھ وبیان حكمھ وموقف األصولیین من 

  .اعتباره

  : د في كتب األصولوھذه أھم أنواع االستصحاب على نحو ما ور 

براءة الذمة من التكالیف  استصحاب البراءة األصلیة أو العدم األصلي ك:النوع األول 
 )١ (.الشرعیة حتى یقوم الدلیل على التكلیف بھا 

 عند عدم الدلیل على - استصحاب الحكم األصلي لألشیاء وھو اإلباحة :النوع الثاني
  . أو الحرمة إذا كان الشيء ضاًرا - إذا ما كان نافعًا -خالفھ 

ھ كالملك عند جریان  استصحاب ما دل الشرع على ثبوتھ ودوام: النوع الثالث
  . المقتضي لھ ، وشغل الذمة عند حصول االلتزام بمال أو إتالفھ 

 استصحاب العموم إلي أن یرد تخصیص أو استصحاب حكم النص إلي أن :النوع الرابع
  .یرد ناسخ 

استصحاب الحكم الثابت باإلجماع إذا ما وقع نزاع فیما بعد فیما تم : النوع الخامس 
  . علیھ اإلجماع

 االستصحاب المقلوب ، وھو استصحاب الحال في الماضي وھذا : النوع السادس 
النوع ذكره بعض األصولیون بھذا االسم ومن ھؤالء تاج الدین بن السبكي في اإلبھاج 

  .)٣( "ولك أن تعبر عنھ برد األول إلي الثاني: " ، وقال في األشباه والنظائر )٢(

 -ه األنواع التي ذكرتھا ھنا على سبیل االجمال  في ھذ- اإلجمالیةومن خالل النظرة 
 نستطیع القول بأن الذي یؤخذ من كالم األصولیین بشأن ھذه األنواع وما ظھر -أیضا 

ھو أن الخالف حاصل في جمیع ھذه األنواع : من خالف في الفروع بناء على الخالف 
  "وھو استصحاب الحكم األصلي لألشیاء : " عدا النوع الثاني منھا 

                                                           

 الفقھ مذكرة في أصول و،)١٧٦/ ٢(قیق الحق من علم األصول إرشاد الفحول إلى تح: ینظر)  ١(
  )٢٦: ص(التشریع اإلسالمي وحكمتھ منھج ، و)١٩٠: ص(للشیخ الشنقیطي

 ) .٢٦٠٨/ ٦(اج ط دبي اإلبھاج في شرح المنھ: ینظر)  ٢(
 ).٣٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ٣(
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وھو استصحاب البراءة األصلیة أو العدم األصلي فرغم ما نقلھ : فبالنسبة للنوع األول
یم ینقل في الشوكاني وابن السبكي من االتفاق على حجیة ھذا النوع فقد وجدنا ابن الق

ما یفید وقوع الخالف في ھذا النوع من أنواع االستصحاب فإنھ : كتابھ إعالم الموقعین
فقد تنازع الناس فیھ فقالت : فأما النوع األول : "  أن ذكر أقسامھ بعد-ما نصھ : ال ق

  . بھ یصلح الدفع ال لإلبقاء : طائفة من الفقھاء واألصولیین 

فقد نقل ابن السبكي في اإلبھاج ما یفید وقوع : أما بالنسبة للنوعین الثالث، والرابع
اختلف : "حاب ما نصھ  بعد أن ذكر أقسام االستص- حیث قال - أیضا -الخالف فیھما 

 إن لم -الناس في استصحاب الحال المشار إلیھ في القسم الثاني والثالث وكذا األول 
 على مذاھب ، وأما بالنسبة للنوع الخامس  وھو استصحاب الحكم -نجعلھ محل وفاق 

 على - كما قال حجة االسالم الغزالي –الثابت باإلجماع في محل الخالف فأكثر العلماء 
ال حجة في استصحاب : مسألة "  قولھ المستصفىل بعدم حجیتھ فقد ورد في القو

  .)١(" اإلجماع في محل الخالف خالفًا لبعض الفقھاء

 إال ابن السبكي في كتابھ اإلبھاج ، - بغلبة ظني –فلم یتعرض لھ :  وأما النوع السادس
 أنواع االستصحاب واألشباه والنظائر، وھذا یؤید ما ذكرناه من وقوع الخالف في جمیع

 أن من - أیًضا -عدا النوع الثاني وھو استصحاب األشیاء ومن األمثلة الدالة على ذلك 
وقعت واحدة وذلك ألن حل الزوجیة " طلق امرأتھ ، وشك أطلقھا ثالثًا أم طلقة واحدة

: ثابت بیقین وقد حصل الشك في زوالھ بالطالق الثالث ، خالًفا لإلمام مالك الذي قال
 الطلقات الثالث ؛ ألن الطالق قد وقع بیقین وقد حصل الشك في ثبوت الرجعة ، فال تقع

تثبت الرجعة بالشك، ومن طلق إحدى نسائھ ونسي من یقصدھا وشك في تعیینھا لم 
یطلقن جمیعًا ؛ ألن حل كل واحدة ثابت بیقین وقد حصل الشك في زوالھ خالًفا للمالكیة 

لطالق وقع بیقین على إحدى نسائھ وال سبیل إلي تعیین الذین یرون طالق الجمیع؛ ألن ا
إحداھن ، فیطلق الجمیع استصحابًا لحكم الطالق الثابت بیقین والحق مع جمھور 

  . الفقھاء في ھذا الشأن؛ ألن ما ثبت بیقین ال یزول إال بیقین مثلھ 

 في الباطل وقعوا: "وقد شنع ابن حزم على المذھب المالكي لذھابھ إلي ھذا الرأي بقولھ
المتعین وتحریم یقین الحالل من باقي نسائھ اللواتي لم یطلقھن بال شك وفي تحلیل 

، ولزمھم على ھذا إذا وجدوا وا الفروج اللواتي لم تطلق للناسالحرام المتیقن إذ أباح
 یعرفونھ بعینھ أن رجاال قد اختلط بینھم قاتل ال یعرفونھ بعینھ أو زان محصن ال

نعم وأن یحملوا السیف على أھل مدینة أیقنوا أن فیھا قاتل عمد ال ، یقتلوھم كلھم
یعرفونھ بعینھ، وأن یقطعوا أیدي جمیع أھلھا إذا أیقنوا أن فیھا قائال عمدًا ال یعرفونھ 
بعینھ، وأن یحرموا كل طعام بلد قد أیقنوا أن فیھ طعاًما حراًما ال یعرفونھ بعینھ، وأن 

، ولزمھم فیمن دنیا؛ ألن فیھم من زني بال شك الیرجموا كل محصن ومحصنة في

                                                           

 ) .١٦٠: ص(المستصفى للغزالي : ینظر)  ١(



 

 

 - ٥١٩٥ - 

؛ فظھر ق بمالھ كلھ، ومثل ھذا كثیر جدًاتصدق بشيء من مالھ ثم جھل مقداره أن یتصد
  .)١(بطالن ھذا القول وفساده بیقین ال شك فیھ 

قد جره ھذا إلي غیر أن الناظر في محاولة ابن حزم التشنیع على المالكیة وعنفھ معھم 
، وقطع  بھم قاتل غیر معروف أو زان محصنھي قتل كل من اختلط: ھمذكر لوازم لقول

، وال یخطر مما ال یذھب إلیھ المالكیة، عروفأید جمیع أھل بلد دخل فیھا سارق غیر م
ببال فقھائھم، فإنھم إذا كانوا قد حكموا بوقوع الطالق احتیاطًا فإنھم ال یوجبون حدا وال 

  . قصاًصا بمجرد ھذه الشبھة 

  : ذكر أنواع استصحاب الحال تفصیًال فسأوبعد

الحكم ببراءة : والمراد بھ: استصحاب العدم األصلي أو البراءة األصلیة :النوع األول
ذمة المكلف من التكالیف الشرعیة، والحقوق المالیة حتى یدل دلیل على شغلھا، وقد 

دل على بقاء سماه بعض العلماء باستصحاب حال العقل باعتبار أنھ مجرد حكم عقلي ی
، فاستصحاب حكم العقل بالبراءة  ما كانت علیھ حتى یرد حكم الشرعاألمور على

األصلیة قبل الشرع ھو نفي ما نفاه العقل ولم یثبتھ الشرع كالحكم ببراءة الذمة من 
التكالیف والحقوق حتى یقوم الدلیل على شغلھا بالتكلیف وھذا النوع ثابت بالعقل إلي 

ع الناقل عنھ؛ ألنھ یحكم ببراءة الذمة من الواجبات قبل ورود الشرع أن یرد دلیل السم
، فقد دل الدلیل على إیجاب خمس صلوات فبقي ما زاد على الخمس غیر واجب للعلم 

  .بعدم الدلیل على وجوبیة ذلك فبقي على العدم األصلي 

كام السمعیة واعلم أن األح "- رحمھ اهللا - وقد ورد في المستصفى قول اإلمام الغزالي 
ال تدرك بالعقل لكن دّل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق 

 وتأییدھم بالمعجزات وانتقاء - علیھم السالم-في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل
لى استصحاب ذلك إلى أن یرد األحكام معلوم بدلیل العقل قبل ورود السمع ونحن ع

، فتبقي الصالة السادسة غیر واجبة ال نبي فأوجب خمس صلواتالسمع، فإذا ورد 
بتصریح النبي بنفیھا لكن كان وجوبھا منتفًیا إذ ال مثبت للوجوب فبقي على النفي 
األصلي ألن نطقھ باإلیجاب قاصٌر على الخمس فبقي على النفي في حق السادسة وكأن 

وال على النفي األصلي السمع لم یرد ، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي  صوم ش
، وإذا انقضاء الوقت على البراء األصلیة،وإذا أوجب عبادة في وقت بقیت الذمة بعد 

أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان علیھ ، فإذًا النظر في األحكام إما أن یكون 
عقل قد فال: فالعقل قاصر عن الداللة علیھ، وأما النفي:  إثباتھا أو نفیھا، أما إثباتھافي

دل علیھ الى أن یرد الدلیل السمعي بالمعنى الناقل من النفي األصلي فانتھض دلیال على 
  .)٢(" أحد الشطرین وھو النفي

                                                           

  )٥/ ٥(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : ینظر)  ١(
 ) .١٥٩: ص(المستصفى للغزالي : ینظر)  ٢(
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إن العقالء وأھل العرف إذا تحققوا : " ي األحكام في أصول األحكام لآلمدوجاء في
ھا في وجود شيء أو عدمھ ، ولھ أحكام خاصة بھ فإنھم یسوغون القضاء والحكم ب

المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم حتى إنھم یجیزون مراسلة من عرفوا وجوده 
قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إلیھ ویشھدون في الحالة الراھنة بالدین على من 

 )١( "أقر بھ قبل تلك الحالة، ولوال أن األصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لھم ذلك
 بانشغال العقل ، فإن العقالء وأھل العرف یحكمون على من أقر بالدین وھذا یقضي بھ

ذمتھ بذلك الدین حتى یقام الدلیل على أدائھ ویلزمون مدعي الدین بالبینة ویبرئون ذمة 
  .المدعي علیھ حتى تقوم البینة على شغلھا

 العقل فأما استصحاب حال: "  في الفقیھ والمتفقھ - وفي ھذا یقول الخلیل البغدادي 
الرجوع إلى براءة الذمة في األصل ، وذلك طریق یفزع المجتھد إلیھ عند عدم : فھو

لیس بواجب ، فإذا طولب بدلیل : أن یسأل شافعي عن الوتر فیقول: أدلة الشرع ، مثالھ
ألن طریق وجوبھ الشرع ، وقد طلبت الدلیل الموجب من جھة الشرع فلم أجد ، : یقول

  . )٢ (" وأن تكون ذمتھ بریئة منھ كما كانت قبلفوجب أن ال یكون واجبا

إذا ادعى شخص على آخر أّن لھ دینًا على آخر ولم یقم دلیل على  :وبناء على ما سبق
إثباتھ اعتبرت ذمة المدعي علیھ بریئة من ذلك الدین ألن األصل براءة الذمة حتى یقوم 

غیره واختلف في مقداره أو الدلیل على خالف ذلك ، وھكذا الشأن إذا أتلف رجل ماًال ل
قیمتھ كان المعتبر في ذلك قول المتلف إال إذا أقام صاحب المال البیئة على ما یدعیھ؛ 
ألن األصل براءة الذمة من الزیادة التي لم یعترف بھا فیتوقف ثبوتھا على قیام 

  .)٣(الدلیل

 بھا فادعي بعد  ما إذا اشترك اثنان في تجارة ووكل ألحدھما القیام- أیضا - ومن ھذا 
فترة من الزمن أنھا لم تربح قبلت دعواه ألن األصل عدم الربح حتى یقیم اآلخر بینة 

 بشيء حتى یثبت شغلھا - في ھذا المثال -على أنھا ربحت لعدم شغل ذمة المدعي 
  .  ھو عدم الربح - كما قلت -بالدلیل وألن األصل 

 ثم علم بھ فإنھ ال یكلف -تقصیر منھ  بدون -ومن كان في مكان ما ولم یعلم باإلسالم 
بقضاء ما فاتھ من واجبات من حین بلوغھ ؛ ألن األصل براءة ذمتھ حتى یقوم الدلیل 

  .بإلزامھ وھو العلم بھا وأنھ مكلف 

ین من قواعد الفقھ الكلیة  ھذا وقد بني الفقھاء على ھذا النوع من االستصحاب قاعدت
األصل العدم وھما یتفرعان على : قاعدة:  والثانیةاألصل براءة الذمة،: قاعدة: األولى
  .)٤ (الیقین ال یزول بالشك: " قاعدة 

                                                           

 .) ٤/١٢٨(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : ینظر)  ١(
 .  )٥٢٦/ ١( الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي :ینظر)  ٢(
 ) .٥٢٦/ ١(الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي : ینظر)  ٣(
 )٤٦٧/ ٢(موسوعة القواعد الفقھیة البورنو : ینظر)  ٤(
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ھذا النوع حجة باتفاق العلماء القائلین بأنھ ال حكم : حكم ھذا النوع من االستصحاب
قبل الشرع ، وقد دل القرآن الكریم على اعتبار ھذا النوع من استصحاب الحال في آیات 

َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ َما َسَلَف َوَأْمُرُه {  : - تعالي -كثیرة منھا قولھ 
َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َھَداُھْم َحتَّى ُیَبیَِّن َلُھْم َما {: وقولھ ، )١( }ِإَلى اللَِّھ 

  .)٢(} َیتَُّقوَن

أنھ لما  :على حجیة ھذا النوع من االستصحابي فوجھ االستدالل باآلیة األول 
نزل تحریم الربا خافوا من األموال المكتسبة من الریا قبل التحریم فبینت لھم اآلیة أن 

  .ما اكتسبوا من الریا قبل التحریم على البراءة األصلیة حالل لھم وال حرج علیھم فیھ 

 لما استغفر لعمھ أبي -لیھ وسلم  صلى اهللا ع– فمقتضاھا أن النبي: أما اآلیة الثانیة 
َما {: أنزل اهللا سبحانھ وتعالى قولھو: طالب واستغفر المسلمون لموتاھم من المشركین 

َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذیَن آَمُنوا َأْن َیْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َكاُنوا ُأوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن 
 ندموا على استغفارھم للمشركین فبینت لھم اآلیة أن )٣(} َأْصَحاُب اْلَجِحیِمَلُھْم َأنَُّھْم

استغفارھم للمشركین قبل التحریم على البراءة األصلیة وأنھ ال إثم علیھم فیھ وال حرج 
   .)٤ (حتى یبین اهللا لھم ما یتقون كاالستغفار أو نحو ذلك 

ر على العمل بھذا و ادعي بعضھم والجمھو:"  وقد ورد في اإلبھاج قول ابن السبكي
، ونقل الشوكاني عن أبي الطیب القول بحجیة ھذا النوع من )٥("فیھ االتفاق 

، وفي جمع الجوامع و شرحھ )٦(االستصحاب عند القائلین بأنھ ال حكم قبل ورود الشرع
قال علماؤنا استصحاب العدم األصلي وھو نفي ما نفاه العقل ولم یثبتھ الشرع " 

  .)٧(صوم رجب حجة حزما كوجوب 

ویراد بھ اإلباحة عند عدم الدلیل استصحاب الحكم األصلي لألشیاء : النوع الثاني 
على خالفھ فیما ال یوجبھ العقل ألنھ ضروري وال یمنعھ لما فیھ من الضرر ، فإذا كان 

 –الشيء نافًعا كان األصل فیھ اإلباحة، وإذا كان الشيء ضاًرا كان األصل فیھ الحرمة 
وبطبیعة الحال ھذا یزج عنھ األموال واألبضاع فالحكم األصلي فیھا على خالف ھذا 

 والقول بإباحة -على معني أن األصل في األموال واألبضاع التحریم حتى یرد اإلذن 
األشیاء التي لم یرد فیھا نص عن الشارع بناء على مبدأ اإلباحة األصلیة ھو ما انتھي 

قد ادعي البعض إجماعھم على ذلك ، وھذا اإلدعاء غیر إلیھ جمھور األصولیین ، و

                                                           

 .٢٧٥/سورة البقرة آیة رقم)  ١(
 .١١٥/سورة التوبة آیة رقم)   ٢(
 .١١٣/سورة التوبة آیة رقم)   ٣(
  .١٦٠ ،١٥٩/ رة أصول الفقھ للشنقیطي صمذك: ینظر)  ٤(
  .٣/١٨١االبھاج البن السبكي : ینظر)  ٥(
  .٢٣٨ارشاد الفحول للشوكاني ص: ینظر)  ٦(
 .٣/٣٤٨شرح جمع الجوامع : ینظر)  ٧(
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صحیح لما نقل عن بعض المتكلمین من أن األصل الحظر حتى یقوم الدلیل على المبیح، 
  . )١(ونقل عن بعضھم التوقف في المسألة وعدم الحكم بحظر أو إباحة 

، ومن ھذا وقد قامت األدلة العدیدة على ما یثبت ھذا النوع من استصحاب الحال : ھذا
عامة في ) ما (  فلفظ .)٢(} ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا { : - تعالي-قولھ 

تفید االختصاص على جھة االنتفاع یقال الثوب ) لكم ( في قولھ ) والالم ( كل شيء 
تي لم یقم لزید أي مختص بھ وینفعھ فتكون اآلیة دالة على أن االنتفاع بجمیع األشیاء ال

 تعالى - قولھ – أیًضا –دلیل على المنع منھا بخصوصھا مأذون فیھ شرًعا ، ومن ھذا 
فاآلیة تدل على أن . )٣(} َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا ِمْنُھ { : " 

 ال یكون إال  وتسخیر ما یوجد فیھا ، وما یوجد في السموات للناسرضاألخلق ما في 
  .)٤(إذا كان مباحًا لھم إذ لو كان محظورًا علیھم لم یكن مخلوقًا و مسخرا لھم 

نا بخلقھا وتسخیرھا ی عللالمتناننا لما كان ھناك معني یأي أنھ إذا كانت محظورة عل
  .لنا

 سواء أكانت -إن كال من األنین یدالن على أن األصل في كل األشیاء :  وقد یقول قائل
بأن العموم الظاھري غیر مراد بل ھو :  ؟ ویجاب عن ھذا اإلباحة -أم ضارة نافعة 

: - صلى اهللا علیھ وسلم -خاص باألشیاء النافعة فقط دون األشیاء الضارة عمال بقولھ 
 فقد دّل ھذا الحدیث داللة صریحة وواضحة على .)٥(ال ضرر وال ضرار في اإلسالم 

إضرار بالغیر؛ فإذا كانت األشیاء التي لم یرد النھي عن كل شيء فیھ ضرر بالنفس أو 
من الشارع فیھا حكم معین ضارة كانت محرمة بنص ھذا الحدیث المخصص لعموم 
االثنین السابقتین ویكون المقصود منھما األشیاء النافعة فقط دون األشیاء الضارة 

  . والمعروف أنھ ال مانع من تخصیص القرآن الكریم بالسنة المطھرة

ُقْل َمْن َحرََّم { :  تعالي - قولھ – أیًضا –ّل على ھذا النوع من استصحاب الحال ومما د
ألن االستفھام في ھذه اآلیة ؛ )٦(}ِزیَنَة اللَِّھ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّیَِّباِت ِمَن الرِّْزِق 

بحانھ لكونھ هللا سالكریمة لیس على حقیقتھ وإنما المقصود بھ اإلنكار الستحالتھ على ا
، وإنكار تحریم الزینة والطیبات یقتضي إباحتھا واألذن فیھا وإال لما عالمًا بكل شيء

  .كان لإلنكار فائدة وبذلك تكون اآلیة الكریمة مفیدة إلباحة االنتفاع 

                                                           

 ) .٣٦١: ص(نھایة السول شرح منھاج الوصول : ینظر)  ١(
  .٢٩/جزء اآلیة رقم: سورة البقرة)  ٢(
  .١٣/ جزء اآلیة رقمسورة الجاثیة )  ٣(
  .٢٠٨، وأصول الفقھ لزكي الدین شعبان ص١٦٧/أصول الفقھ لزكریا البري ص: ینظر)  ٤(
: ھ وسلم قالی عنھ، أن رسول اهللا صلى اهللا علالحدیث من روایة أبي سعید الخدري رضي اهللا)  ٥(

ى الصحیحین المستدرك عل» ھی ضاره اهللا، ومن شاق شاق اهللا علال ضرر وال ضرار، من ضار«
 من تلخیص -ق یالتعل" [لى شرط مسلم ولم یخرجاه ھذا حدیث صحیح اإلسناد ع) ٦٦/ ٢(للحاكم 
  .٨٣ على شرط مسلم ، األشباه والنظائر للسیوطي ص- ٢٣٤٥] الذھبي

  . ٣٢/ سورة األعراف جزء اآلیة رقم)  ٦(
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 استدالل ابن حزم الظاھري على ھذا النوع - وقد ورد في األحكام في أصول األحكام 
َوَلُكْم { : - تعالى –صل في األشیاء اإلباحة حین استدل بقولھ من االستصحاب ، وأن األ

 األشیاء بقولھ إنھا - تعالي -فقد أباح اهللا :  وقال)١(}ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحیٍن
  .متاع لنا ، ثم حظر ما شاء

وع  ومن خالل ما سبق یتضح لنا اآلن أن االتفاق حاصل بین جمھور على ھذا الن
من استصحاب الحال وإن كان الخالف فقط في تسعینھ استصحابًا فذھب البعض 

  .إلى أنھ لیس منھ ألن الدلیل السابق الدال على اإلباحة دال علیھا 

 وبناء على ھذا النوع من االستصحاب یستطیع المجتھد الذي عرض لھ أمر ما بحث لھ 
ث عنھ في السنة النبویة ، فإن عن الحكم في الكتاب فإن لم یجد حكمھ في الكتاب بح

وجد فیھا الحكم فیھا وإال بحث ھل أجمع علیھ أم ال ؟ فإن كان قد أجمع علیھ وإال نظر 
فإن كان لھ نظیر یشترك معھ في عن الحكم فھو القیاس واال حكم علیھ بالحكم األصلي 

لیل وعلى أي أنھ یكفي المجتھد في ھذا الشأن بذل جھده عن الد. لألشیاء وھو اإلباحة 
وجدانھ لدیھ یستطیع التمسك باألصل في األشیاء و على ھذا یستطیع الفقیھ أن یحكم 
بحل كل ما لم یرد دلیل في الشرع بتحریمھ أو یحكم العقل بضرورة ، فكل طعام أو 
شراب أو عقد أو تصرف لم یثبت فیھ حكم من الشرع أو یمنعھ العقل لضرره البین 

یوجد في الكون من حیوان أو جماد أو نبات أو أي عمل من یكون مباحًا أي أنھ كل ما 
األعمال ولم یجد دلیًلا شرعًیا یدل على حكمھ وكان فیھ منفعة حكم بإباحتھ بناء على أن 

  .)٢ (األصل في األشیاء اإلباحة ما لم یقم دلیل على خالفھ

ي ة من قواعد الفقھ اإلسالمتقررت قاعدة مھم: ومن ھذا النوع من االستصحاب
وكذلك فقد أخذ المشرع الجنائي الوضعي ما استقر  ،)األصل في األشیاء اإلباحة:(وھي
وذلك ) نونال جریمة إال بنص وال عقوبة إال بقا( علماء القانون الجنائي من أنھ عند

  .بناء على أن جمیع األفعال على اإلباحة حتى یأتي دلیل على منعھا وتحریمھا 

تصحاب حكم دل الشرع على ثبوتھ ودوامھ لوجود اس:  والرابع الثالثین النوع
 واستصحاب العموم إلي أن یرد تخصیص أو استصحاب الحكم إلي أن یرد سببھ

وقد عبر عنھ بعض العلماء كابن القیم بأنھ استصحاب الوصف المثبت للحكم : ناسخ 
 وذلك كالملك عند جریان المقتضي لھ وھو العقد فمتي تم عقد ،)٣ (حتى یثبت خالفھ

 ثبتت الملكیة للمشتري وال یجوز رفع ھذه الملكیة إال بدلیل جدید یعتمد - مثال -البیع 
، كما دل العقل سخعلى مسوغ لرفع ھذه الملكیة ، أي أن وھو دوام الحكم ما لم یردنا نا

أنھ إذا ورد نص عام فإن : رط أال یرد سمع متغیر، ومعني ھذاعلى البراءة األصلیة بش

                                                           

  . ٣٦/ سورة البقرة جزء اآلیة رقم)  ١(
  . ٢٠٩/كي الدین شعبان صأصول الفقھ لز: ینظر)  ٢(
 ) .٢٩٥/ ١(إعالم الموقعین عن رب العالمین : ینظر)  ٣(
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لحال إلي أن یرد نص مخصص لھ وإذا جاء نص لم یستمر استصحابا قتضي ھذا العموم
  . صحاب الحال إلي أن یرد الناسخ لھیعتبر محكما باست

فكما دل العقل على البراءة األصلیة حتى یبرد الدلیل السعي فكذلك العام حتى یرد 
  .)٢ (، والنص حتى یرد الناسخ )١ (المخصص 

مھور الشافعیة وقد أشار إلي ذلك الجالل وھذا النوع من االستصحاب حجة عند ج
واستصحاب العموم أو النص إلي : " في شرحھ على جمع الجوامع حیث قالالمحلي 

ورود المغیر من مخصص أو ناسخ حجة جزما فیعمل بھما إلي وروده وذلك خالًفا البن 
لعمل بالعام قبل البحث عن أنھ یمنع ا: سریج المنقول عنھ في كتب األصول 

  .)٣("صالمخص

استصحاب الدلیل مع احتمال المعارض إما : " وقال الشوكاني في إرشاد الفحول
فھذا أمر معمول بھ : تخصیصًا إن كان الدلیل ظاھرًا أو نسخًا إن كان الدلیل نصًا 

إجماعًا ، وقد اختلف في تسمیة ھذا النوع استصحابًا فأثبتھ جمھور األصولیین ومنعھ 
  )٤(" المحققون

 أن جمھور - أیضًا - الشوكاني إلى اإلجماع على العمل بھذا النوع وذكر وھكذا یشیر
األصولیین اتفقوا على تسمیة ذلك استصحابا خالفا لبعض األصولیین ألن ثبوت العموم 
في مثل ھذه الحال وكذلك كون النص محكما أمر راجع إلى طبیعة النص نفسھ ولیس 

  . ولید عامل خارجي

ب الحكم الثابت باإلجماع في محل الخالف یقصد بھذا استصحا : خامسالنوع ال 
أنھ إذا حدث إجماع على حكم مسألة ثم تغیرت صفة ھذه  :الضرب من االستصحاب 

 وھو -المسألة وكانت بعد ذلك محل خالف ، فھل یستصحب الحكم الثابت فیھا قبل ذلك 
   أوال ؟ -حكم اإلجماع 

: متیمم الذي رأى الماء في أثناء صالتھ أن یقول الشافعي في ال: وصورة ھذه المسألة
إنھ ال یبطل تیممھ وال صالتھ ألنا أجمعنا على صحة إحرامھ و انعقاد صالتھ قبل " 

  .)٥(" وجود الماء فوجب أن یبقي على ذلك الحكم إلي أن یقوم الدلیل على االنتقال منھ 

جماع على جواز بیع  اإلالنعقاد قول الظاھریة بجواز بیع أم الولد – أیًضا – ومن ھذا 
ھذه الجاریة قبل أن یستولدھا سیدھا فتلد ولد لھ فیظل ھذا اإلجماع مستمرا حكمھ بعد 

  . )١(ذلك االستیالء بمقتضى استصحاب الحال ؛ألن الوالدة لم تزل ھذا اإلجماع 
                                                           

 ) .١٩١: ص(مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي : ینظر)  ١(
: ص(قواعد األصول ومعاقد الفصول مختصر تحقیق األمل في علمي األصول والجدل : ینظر)  ٢(

 ) .١٨١/ ٣(، اإلبھاج في شرح المنھاج )١٤٠
 ).٣٨٨/ ٢(حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع : ظرین)  ٣(
 ).١٧٦/ ٢(إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول : ینظر)  ٤(
 ) .٢٤٧/ ١(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة : ینظر)  ٥(
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المذھب :  ولھم في ھذا مذھبان:وقد اختلف العلماء في ھذا النوع من االستصحاب 
وھذا ما قال بھ  أنھ ال یجوز استصحاب حكم اإلجماع في محل الخالف،ویري : األول

جمھور المالكیة، ومعظم الشافعیة وھو قول أبي حنیفة، وابن قدامة، وما اختاره 
  :الف ، واستدلوا على ھذا بما یأتيالشیرازي في ھذا الخ

،  أن موضع اإلجماع غیر موضع الخالف، فوضع اإلجماع ھو تیمم فاقد الماء - ١
وموضع الخالف المتیمم الواجد للماء ، وھما صورتان مختلفان و مسألتان منفردتان ، 
فاالستدالل في إحداھما بما یدل على األخرى باطل وغیر متصور ، كما لو وقع الخالف 

أن اإلجماع غیر  - ٢ . )٢(في مسألة ال یجوز االحتجاج فیھا باإلجماع في مسألة أخري 
، وما كان حجة ال یصلح االحتجاج بھ في الموضع الذي ال موجود في موطن الخالف 

یوجد فیھ كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضًعا خاًصا، لم یجز االحتجاج بھا في 
  .)٣(الموضع الذي ال تتناولھ فكذلك ھا ھنا 

 حكم اإلجماع في محل الخالف یؤدي إلى التكافؤ والتعارض؛ باستصحابإن القول  - ٣ 
حد یستصحب حال اإلجماع في موضع الخالف في صحة فعل وسقوط ألنھ ما من أ

فرض إال ولخصمھ أن یستصحب حال اإلجماع في اشتغال ذمتھ بالشرع وبقاء العبادة 
  .فیتساویان في استصحاب حال اإلجماع فیتكافأن 

 إن صالتھ ال تبطل ألنا - إذا رأى الماء في صالتھ -أنھ من قال في المتیمم : وبیان ذلك 
بطال ما أجمعوا علیھ إال معنا على صحة صالتھ في انعقاد إحرامھ ، وال یجوز إأج

  .بدلیل

 قد أجمعنا على اشتغال ذمتھ بفرض الصالة فال یجوز إسقاط ما أجمعوا علیھ إال :وقیل
بدلیل وال یكون التعلق بأحد االجماعین بأولي من التعلق باإلجماع اآلخر؛ وما أّدي إلى 

  .)٤( مثل ھذا یكون باطًال

 ویري أصحابھ أنھ یجوز استصحاب حكم اإلجماع في محل الخالف، :المذھب الثاني 
وقد ذھب إلى ھذا بعض األصولیین كالصیرفي، والمزني، وداود، وھو ما قال بھ أبو 

  . )٥( والشوكاني يثور، وھو اختیار اآلمد

  : واستدل ھؤالء بما یأتي

 حیث دلت )١(} الَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َأْنَكاًثاَوَلا َتُكوُنوا َك{ : - تعالي - قولھ -١
ھذه اآلیة على أن ما ثبت ال یجوز نقضھ ، فإذا أبطلنا ما دّل علیھ اإلجماع فقد نقضنا ما 

   .ثبت باإلجماع والقرآن الكریم قد منع ذلك
                                                                                                                                                          

 )٨٨/ ٦(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم : ینظر)  ١(
  .٣/١٨٢، االبھاج ١/٢٢٣،المستصفى )١٧٦/ ٢(إرشاد الفحول  :  ینظر) ٢(
 ) .١٢٢: ص(اللمع في أصول الفقھ للشیرازي : ینظر)  ٣(
 )٥٢٧: ص(التبصرة في أصول الفقھ للشیرازي : ینظر)  ٤(
 ) .١٧٧/ ٢(، إرشاد الفحول للشوكاني )١٢٦/ ٤(اإلحكام لآلمدي : ینظر)  ٥(
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 علیھ في موضع بأن اآلیة تقتضي المنع من نقض ما ھو ثابت،وما أجمعوا: ودفع ھذا
  .)٢(الخالف غیر ثابت فال یدخل في اآلیة 

أن ما ثبت بالفعل من براءة الذمة یجب استصحابھ في موضع الخالف فكذلك ما  - ٢
  . ثبت باإلجماع 

بأنھ إنما وجب استصحاب براءة الذمة ألن دلیل العقل في براءة الذمم قائم : ودفع ھذا
 ؛ ألن اإلجماع - ھاھنا -ولیس كذلك في موضع الخالف ، فوجب استصحاب حكمھ 

  .)٣(الذي أوجب الحكم قد زال في موضع الخالف فوجب طلب الدلیل على إثبات حكمھ 

 -، وال یجوز أن یزال الیقین بالشك ولھذا قال النبي  اإلجماع یقین والخالف شك- ٣
حتى إن الشیطان یأتي أحدكم فینفخ بین الیتیھ فال ینصرف : - صلى اهللا علیھ وسلم

، فأمر بالبقاء على األصل، والبناء على الیقین، وكذالك ) ٤("یسمع صوًتا أو یجد ریحًا 
  . ھاھنا 

بأنا نسلم أن الیقین ال یزال بالشك ، غیر أنھ لیس معنا في موضع الخالف : ودفع ھذا
  .یقین قد زال بوقوع الخالف 

تیقن زوالھا نارة ولم لف ھذا ما ذكروه من یقین الطھارة، فإنا قد تیقنا الطھ ویخا
  .)٥(اه من االجماع قد تیقنا زوالھ تیقن ألن ما ؛لتناأھا ولیس كذلك في مسؤوالظاھر بقا

 ذھب إلیھ أنصار المذھب األول من القول بأنھ ال یجوز استصحاب حكم ما: والراجح
  . المعارضة -اإلجماع في محل الخالف لقوة ما استدلوا بھ وسالمتھ عن 

عبارة عن استصحاب الحال في الماضي : االستصحاب المقلوب وھو: سادسالنوع ال
  . أي ثبوت أمر في الزمن السابق بناء على ثبوتھ في الزمن الحاضر حتى یثبت خالفھ -

 برد األول إلى الثاني - أي االستصحاب المقلوب -ولك أن تعبر عنھ : " بن السبكيقال ا
لھ بما إذا وقع البحث في أن ھذا المكیال ، وأن تعبر عنھ برد الثاني على األول، ومثل 

نعم ، إذ : فیقول القائل ؛ - صلى اهللا علیھ وسلم –مثال، ھل كان على عھد رسول اهللا 
، وكما إذا رأیت زیدًا جالًسا في مكان وشككت ھل كان الحالاألصل موافقة الماضي 

  .)٦(جالسًا فیھ أسس ؟ فیقضي بأنھ كان جالسًا فیھ أمس استصحاب مقلوًبا 

                                                                                                                                                          

 . ٩٢/ یة رقمسورة النحل جزء اآل)  ١(
 )٥٢٧: ص(التبصرة في أصول الفقھ : ینظر)  ٢(
 ).١٢٣: ص(، اللمع في أصول الفقھ للشیرازي ) ٥٢٩: ص(التبصرة في أصول الفقھ : ینظر)  ٣(
 ".٩٨/٣٦١"ح " ١/٢٧٦"الحیض : ومسلم" ٢٨٦- ١/٢٨٥"الوضوء : أخرجھ البخاري)  ٤(
 ) .٦٥/ ٢(قواطع األدلة في األصول : ینظر)  ٥(
 ) .١٧٠/ ٣(، اإلبھاج في شرح المنھاج ٣٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ٦(



 

 

 - ٥٢٠٣ - 

واعلم أن الطریق في إثبات الحكم بھ یعود إلي االستصحاب :  ثم قال ابن السبكي 
لو لم یكن جالسًا أسس لكان االستصحاب : المعروف ، وذلك ألنھ طریق لھ إال قولك 

  . )١(یقضي بأنھ غیر جالس اآلن ، لكنھ جالس اآلن فدل على أنھ كان جالسًا أمس 

 ھذا النوع من االستصحاب في معظم كتب األصول، ولعل ھذا ھو السر في عدم ذكر 
وافراده بالذكر كنوع مستقل من أنواع االستصحاب كما فعل ابن السبكي ، حیث إنھ 

  . كما قال إلى االستصحاب المعروف -یعود 

 وقد یرجع ذلك إلى ضعف ھذا النوع أو ألن العمل بھ إنما یقع في جزئیة أو جزئیات 
 األدلة ما یقدم على المقلوب، وقد اعتمد المالكیة ھذا النوع في قلیلة، وربما كان لھا من

الوقت الذي ال یعرف بعد البحث أصل مصرفھ وشروط واقفھ، فإذا كان في الحاضر 
  . )٢(یصرف على نمط معین ، حكم باستصحاب ھذه الحالة في الماضي حتى یثبت خالفھا

منھا إذا اشتري : ا بھ في مسائل  قالو- یعني الشافعیة -وذكر ابن السبكي أن األصحاب 
 علیھ األصحاب - أي اتفق –شیًئا وادعاه مدع وأخذه منھ بحجة مطلقة فإن الذي أطبق 

ثبوت الرجوع على البائع ، بل لو باع المشتري أو وھب وانتزع المال من المتھب أو 
 وھذا استصحاب الحال في – أیًضا –المشتري منھ كان للمشتري األول الرجوع 

اضي، فإن البّینة ال تنشئ الملك ، ولكن تظھره والملك سابق على إقامتھا والبد من الم
تقدیر زمان لطیف لھ ویحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، ولكنھم 

   .)٣(استصحبوا مقلوًبا وھو عدم االنتقال منھ فیما مضى استصحاًبا للحال 

ادث ، فقال الغاصب حدث قبل العصب،  إذا اختلف الغاصب والمالك في عیب ح:ومنھا
بل عند الغضب، فالصحیح أن القول قول المالك، وھذا إذا كان تالًفا فإن : وقال المالك

فالظاھر :  وقال الغاصب ھكذا غصبتھ، قال الشیخ أبو حامد- وھو أعور مثال -كان باقًیا 
ب، ونظیره لو أن القول قول الغاصب، وسكت علیھ الشیخ اإلمام، وھذا استصحاب مقلو

  .)٤(. عتیًقا؛ فالمصدق الغاصب : طعامي المغصوب كان جدیًدا وقال الغاصب: قال المالك

أنھ یحكم :  أو إسالمييإذا وجدنا ركاًزا ولم ندر ھل ھو جاھل: ومنھا على وجھ ضعیف
  .)٥(بانھ جاھلي 

                                                           

 ) .١٧٠/ ٣(اإلبھاج في شرح المنھاج : ینظر)  ١(
 ) .٤٠،  ٣٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ٢(
 ) .١٧٠/ ٣(اإلبھاج في شرح المنھاج : ینظر)  ٣(
 ) .٤٠،  ٣٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ٤(
، األشباه والنظائر ٢٩/ ٥، روضة الطالبین ٤٠،  ٣٩/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ٥(

 .٨٤/ للسیوطي 
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  املبحث الثالث

  عالقة االستصحاب بالقواعد املبنية عليه

الفقھیة العامة  والتي تدخل في جل أبواب الفقھ وال َتخص باًبا توجد بعض القواعد 
واحدا تتعلق باالستصحاب وتبنى علیھ بحسب نوعیھ فھو اما استصحاب وجودي ، 

“ الیقین ال یزول بالشك” كقاعدة -استصحاب العدم األصلي -وإما استصحاب عدمي 
“ األمور العارضة العدماألصل في ”وقاعدة “ األصل بقاء ما كان على ما كان”وقاعدة 

  . وغیرھا من القواعد 

وقد اختلف األصولیون في جعل ھذه القواعد وبنائھا على االستصحاب أو العكس؛ 
فمنھم من جعل االستصحاب فرعا عن قاعدة الیقین ال یزول بالشك ومنھم من عكس ، 

  . ولعل أرجح القولین أن القاعدة ھي فرع عن االستصحاب

زول بالشك فھو نوع استصحاب من ناحیة استصحاب الحال الیقیني فقاعدة الیقین ال ی
الذي كان علیھ المكلف قبل الشك فإن كان الوضوء فال یزول وإن كان أداء العبادة 

 :"وقد ذكر مثل ذلك  السبكي عند الكالم على قاعدة الیقین ال یزول بالشك فقال . فكذلك 

ع الیقین ولكن المراد استصحاب األصل الیقین ال یرفع بالشك، وال یخفي أنھ ال شك م
: األصل بقاء ما كان على ما كان، أو: فقل إن شئت. المتیقن ال یزیلھ شك طارئ علیھ

   ).١(. االستصحاب حجة

 :إن لھا جھتین."بقاء ما كان على ما كان:  أما قاعدة األصل"

لمفارقة كان حیا، عالقتھا بالفعل، حیث لو فقدنا رجًال نحكم بحیاتھ؛ ألنھ عند ا: األولى
  .بقاء ما كان على ما كان: واألصل

وكذلك لو تنازع شخصان في الطریق، فینظر إلى ما كان قبل النزاع، فإن كان الطریق 
، فإًذا "بقاء ما كان على ما كان: األصل: "قبل النزاع موجوًدا، فنبقي الطریق، ونقول

 .إنھا قاعدة فقھیة

حجة من الحجج : ا كان ھو االستصحاب، واالستصحابأن إبقاء الشيء على م: الثانیة 
  .الشرعیة

وقد ذكر صاحب البحر المحیط في تعریف االستصحاب ما یبین العالقة بینھ وبین قاعدة 
ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فاألصل :"األصل بقاء ما كان على ما كان فقال 

                                                           

 .)٣٦٢: ص(نھایة السول شرح منھاج الوصول و، )١٣/ ١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)  ١(



 

 

 - ٥٢٠٥ - 

اء ما كان على ما كان حتى األصل بق: بقاؤه في الزمن المستقبل، وھو معنى قولھم
  ).١("یوجد المزیل، فمن ادعاه فعلیھ البیان 

 فعلماء األصول یستنبطون األحكام من االستصحاب؛ فكل ما كان ذریعة الستنباط الحكم 
فإذا أمعنا  بقاء ما كان على ما كان، قاعدة أصولیة ،: فھو قاعدة أصولیة؛ فإًذا األصل
االرتباط الوثیق واالنسجام القائم بین بعض قواعد أصول النظر في ھذه النماذج تبین لنا 

الفقھ وقواعد الفقھ، مع اختالف النظرة التي ننظر بھا إلى كل من النوعین، فإن القاعدة 
 -إذا جرى استعمالھا على أنھا دلیل مساعد على استنباط األحكام من األدلة التفصیلیة 

 كانت -عتبار أن موضوعھا فعل المكلف كانت أصولیة، وإذا نظرنا إلى نفس القاعدة با
  .قاعدة فقھیة

فینبغي أن نلحظ ھنا أن مجرد وجود بعض الفروع الفقھیة للقاعدة األصولیة، ال یطلق 
علیھا صفة القاعدة الفقھیة؛ فإنھ ما من قاعدة أصولیة إال ولھا ظالل فقھیة ، وقد ذكر 

االستصحاب :  وسماھا–صاحب موسوعة القواعد الفقھیة حول قاعدة بقاء الشيء 
مفاد ھذه القاعدة أن الشيء إذا ثبت وجوده مستوفیًا لشروطھ فال یحتاج : " فقال

الستمراره لدلیل جدید یدل على بقائھ وھذا معنى االستصحاب أي أن ما كان ثابتًا في 
 ).٢ " (.الزمن الماضي یبقى على ما كان علیھ حتى یقوم الدلیل على تغییره

                                                           

 .)١٣/ ٨(البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي )  ١(
 .)٥٩/ ٢(وعة القواعد الفقھیة البورنو موس: ینظر)  ٢(
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  املبحث الرابع

  جية االستصحابح

ثار الخالف بین علماء األصول بشأن مدى حجیة استصحاب حكم الشرع السابق 
ھرھا ثالثة مذاھب الذي یظن المجتھد بقاءه، ولھم في ھذا مذاھب متعددة من أش

  :وھي

ویرى أن االستصحاب حجة مطلقًا سواء كان في النفي أم في اإلثبات  : المذھب األول
 اإلیجابي والسلبي ما دام لم یقم دلیل مانع من االستمرار، :فاالستصحاب یثبت الحقین

وھذا ما قال بھ جمھور الحنابلة، والمالكیة، وأكثر الشافعیة، والظاھریة، وھو مذھب 
ألنھ إذا غلب على الظن انتفاء الناقل : وبھ قال بعض الحنفیة، وقالوا، الشیعة كذلك

   .)١(غلب على الظن بقاء األمر على ما كان علیھ 

  :واستدل ھؤالء بأدلة متعددة من أھمھا ما یلي

ُقْل َلا َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإلَّا َأْن {  :- تعالي – قولھ - ١ 
   .)٢(} َغْیِر اللَِّھ ِبِھ َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِھلَّ ِل

، أحدثت: لشیطان یأتي أحدكم فیقولإن ا: " - صلى اهللا علیھ وسلم –ول النبي ق - ٢
حیث دل ھذا الحدیث الشریف ) ٣(" أحدثت فال ینصرف حتى یسمع صوتًا أو یجد ریحًا 

على أن األشیاء یحكم ببقائھا على أصولھا حتى یتیقن خالف ذلك وأنھ ال أثر للشك 
لطارئ فمن حصل لھ ظن أو شك بأنھ قد أحدث وھو على یقین من طھارتھ لم یضره ا

 في ھذا الحدیث - صلى اهللا علیھ وسلم –ذلك حتى یحصل لھ الیقین فقد حكم رسول اهللا 
  .)٤(الشریف باستدامة الوضوء عند االشتباه وھذا ھو عین االستصحاب 

 رضي اهللا -بو سعید الخدري ما رواه أ أیًضا فی- صلى اهللا علیھ وسلم –قول النبي  -٣ 
إذا شك أحدكم في صالتھ فلم یدر كم صلي ثالًثا أم أربًعا فلیطرح الشك ولیبن : -عنھ 

  .)٥(على الیقین ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلم 

                                                           

، اإلحكام في أصول ١٧٧/ ٢(، إرشاد الفحول للشوكاني ١٢٦/ ٤(اإلحكام لآلمدي : ینظر)  ١(
 ) .٣٦١: ، نھایة السول شرح منھاج الوصول ص٨٨/ ٦األحكام البن حزم 

 .١٤٥/ سورة األنعام جزء اآلیة رقم)  ٢(
 ".٩٨/٣٦١"ح " ١/٢٧٦"الحیض : ومسلم" ٢٨٦- ١/٢٨٥"الوضوء : أخرجھ البخاري)  ٣(
 ، اإلحكام في ٤٦ ، ٤٥/سعید مصلحي ص/ االستصحاب وأثره في الفقھ االسالمي د: ینظر)  ٤(

 )١٢٧/ ٤(أصول األحكام لآلمدي 
: انظر. السھو في الصالة والسجود لھ: أخرجھ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب)  ٥(

 ).٨٨( الحدیث ، رقم)٤٠٠/ ١(صحیح مسلم 
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 أمر من شك في - صلى اهللا علیھ وسلم –فھذا الحدیث الشریف ینص على أن النبي 
ك ویبني على األقل ألنھ المتیقن ، واألصل عدم الزیادة عدد الركعات أن یطرح ھذا الش

  .حتى یحدث الیقین عنده ، وال أثر للشك الطاري وھذا ھو عین االستصحاب 

 أن اإلجماع منعقد على أن اإلنسان لو شك في وجود الطھارة ابتداء ال یجوز لھ - ٤
كل متحققا دوامھ الصالة ولو شك في بقائھا جازت لھ الصالة ، ولو لم یكن األصل في 

للزم إما جواز الصالة في الصورة األولي أو عدم الجواز في الصورة الثانیة وھو خالف 
  .)١(اإلجماع 

إن الفقھاء أجمعوا : بذل النظر، وقال: سمندي في كتابھیل األ وقد أشار إلى ھذا الدل
بعد تیقن حكم الشاك في الحدث :  ألنھم قالوا - أي على جواز االحتجاج بھ -على ذلك 

الطھارة كحكمھ قبل الشك وإذا اختلف العلماء في المسألة على أقاویل أخذوا باألقل منھا 
   .)٢(وتمسكوا في نفي الزیادة بالنفي األصلي 

أنھا تبقي على ما قام الدلیل علیھ حتى یقوم :  أنھ ثبت باالستقراء لألحكام الشرعیة-٥ 
ثبت حلھ ویستمر إال إذا تغیرت صفتھ  حالل ی- مثال -دلیل على التغییر، فالعنب 

فتخمرت أو صارت نبیذا مسكًرا فإنھا تكون حرامًا لثبوت ذلك التغییر، وكذلك كل ما 
ثبت تحریمھ فإنھ یستمر على التحریم إلي أن یقوم دلیل على اإلباحة كحالة االضطرار 

  .ر إلى خل بالنسبة للمیتة أو بتغیر الصفة التي كان علیھا التحریم كأن تتحول الخم

والمقرر أن األدلة كانت في كل الصور الشرعیة مثبتة لموضوعاتھا بشكل مستمر ما لم 
یقم دلیل على انتھاء عملھا أو تقییدھا بزمان، وھكذا فكل مقررات الشرع اإلسالمي 

   .)٣ (تؤید االستصحاب 

قودھم  أن ما فطر اهللا سبحانھ الناس علیھ وجري بھ عرفھم في معامالتھم وسائر ع-٦
أنھم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنھم بقاؤه : وتصرفاتھم 

 –واستمراره ما دام لم یثبت ما ینافیھ كما أنھم إذا تحققوا من عدم أمر غلب على ظنھم 
  . استمرار علیھ حتى یثبت لھم وجوده –أیًضا 

ھ حیًا ، كما أن  ومما یؤكد ھذا أن من عرف حیاة إنسان راسلھ بناء على ظن بقائ
القضاة في كل مكان وزمان یحكمون بالملكیة لمن شھدت لھ البینة بأنھ مالك أو كان 
لدیھ سند الملكیة بتاریخ سابق ، فالفطرة تقضي ببقاء ما كان على ما كان حتى یطرأ ما 

   .)٤(یغیر 

یل على أن ما ثبت بدلیل ولم یظھر زوالھ ، ظن بقاؤه ، والعمل بالظن واجب ، والدل - ٧
  :ظن بقاؤه ما یأتي : أن ما ثبت بدلیل ولم یظھر زوالھ 

                                                           

 )١٢٧/ ٤(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : ینظر)  ١(
 ) .٦٧٥: ص(بذل النظر في األصول لألسمندي : ینظر)  ٢(
  .١٨/السعید عبد ربھ ص/ األدلة المختلف فیھا د: ینظر)  ٣(
  .٢٢١،٢٢٢/بدران أبو العنین ص/ أصول الفقھ االسالمي د: ینظر)  ٤(
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أنھ لوال ظن بقائھا ثبت بدلیل ، ولم یظھر زوالھ لما تقررت المعجزة ، والالزم ] أ  [ 
  .باطل باالتفاق 

أن المعجزة متوقفة على استمرار العادة، فإن المعجزة أمر خارق  :وبیان المالزمة
دة إال عند استمرار العادة، وال معنى للعادة إال تكرار وقوع العادة وال یحدث خارق للعا

الشيء على وجھ مخصوص یقتضي اعتقاد أنھ لو وقع لم یقع إال على ذلك الوجھ، ولو 
كان اعتقاد وقوعھ على الوجھ المخصوص یساوي اعتقاد وقوعھ على خالف ذلك 

  .الوجھ لم تكن المعجزة خارقة للعادة 

ء ما ثبت بدلیل ولم یظھر زوالھ لم تثبت األحكام المشروعة أنھ لوال ظن بقا] ب [ 
  . ، والالزم باطل باالتفاق - صلى اهللا علیھ وسلم –الثابتة في عھده 

 أنھ إذا لم یكن ظن بقاء ما ثبت بدلیل ولم یظھر زوالھ لكان احتمال :وبیان المالزمة  
  .نسخھ واحتمال بقائھ سواء فلم یمكن الحكم بثبوتھ 

لوال ظن بقاء ما ثبت بدلیل، ولم یظھر زوالھ لكان الشك في الطالق كالشك في ]  ج [ 
  . النكاح والالزم باطل باالتفاق 

 فألنھ إذا لم یكن ظن بقاء ما ثبت بدلیل ولم یظھر زوالھ لم یحصل ظن :وبیان المالزمة 
 بقاء النكاح عند الشك في الطالق ولم یحصل ظن عدم النكاح عند الشك في النكاح

  . فاحتمال النكاح وعدمھ على السواء 

فالن التفرقة بینھما ثابتة فإن الوطء حرام عند الشك في النكاح ، : وبیان انتفاء الالزم 
  .وحالل عند الشك في الطالق 

أن الباقي مستغن عن سبب أو شرط جدید؛ ألنھ لو احتاج الباقي إلي سیب أو ] د [ 
یصدر عنھ أثر یكون محاًال؛ ألن احتىاج شرط جدید فذلك السبب أو الشرط إن لم 

الشيء إلي السبب أو الشرط الجدید دون أن یكون لھ أثر محال وإن صدر عنھ وھو 
  .عین الباقي، یلزم تحصیل الحاصل 

فتثبت أن الباقي مستغن عن سبب أو شرط جدید ، بل یكفیھ دوام السیب والشرط ، 
مسلمین بل بإجماع العقالء وكل والحادث مفتقر إلي سبب أو شرط جدید بإجماع ال

مستغن عن وجود سبب جدید وجوده أولي من عدمھ ، فالباقي وجوده أولي من عدمھ 
، وكل ما كان وجوده أولي من عدمھ فھو راجع على ما كان وجوده وعدمھ سواء ، 
فالباقي راجع على الحادث والعمل بالراجح واجب فیجب العمل باالستصحاب ال 

  .)١(الباقي استلزامھ العمل ب

                                                           

 .)٣٦١: ص(السول شرح منھاج الوصول ، نھایة )١٧٢/ ٣(شرح المنھاج اإلبھاج في :ینظر)  ١(
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ویري أن االستصحاب لیس بحجة أصًلا، وإلى ھذا ذھب أكثر الحنفیة،  :المذھب الثاني
  : واستدلوا على ھذا بما یأتي . )١(وجمھور المتكلمین ومنھم أبو الحسین البصري

 إن وجود الحكم غیر بقائھ ألن البقاء استمرار الوجود بعد الحدوث ، فالدلیل -١
 یوجب بقاء وجوده فال یلزم من الوجود البقاء ، فالحكم ببقائھ الموجب لوجود الحكم ال

استصحاًبا حكم بال دلیل وھو باطل؛ ألن الثبوت في الزمن األول یفتقر إلى الدلیل، 
وكذلك في الزمن الثاني یجوز أن یكون وأن ال یكون وھو خاص بالشرعیات بخالف 

  . الحسیات 

الحالتین الشتراكھما في دلیل الوجوب من إن المستصحب للحال إما أن یجمع بین  -٢
نص وغیره، أو الشتراكھما في علة الوجوب ، وإما أن یجمع بینھما من غیر داللة وال 
علة ، فإن قال باألول فھو إثبات الحكم بدلیلھ ولیس باستصحاب الحال الذي ذكروه، 

ن أن ال یجمع وإن قال بالثاني فھذا جمع من غیر دلیل ولیس بأن یجمع بینھما بأولي م
   .)٢(أو بأن یجمع بین المسألة وغیرھا

وتمسك من لم یجعلھ حجة أصًلا بأن : وفي ھذا یقول البخاري في كشف األسرار
المستصحب لیس لھ دلیل عقلي وال شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخالف ، فإن 

تاب، والسنة، العقل ال یدل على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوتھ، وكذا دالئل الشرع، الك
واإلجماع، والقیاس إذ لم یدل شيء منھا على بقاء الحكم بعد الثبوت فكان العمل 
باالستصحاب عمًلا بال دلیل، وكیف یجعل حجة إلبقاء ما كان على ما كان ، والبقاء ال 

  .یضاف إلى الدلیل المرجب بل حكمھ الثبوت ال غیر 

بأن الحكم في الزمن الثاني قد ثبت بواسطة استصحاب الزمن األول فھو :  ودفع ھذا 
إثبات لھ فیھ بالدلیل ، أعني أمارة شرعیة ، ألن اإلمارة الشرعیة ما یوجب غلبة الظن 
وقد وجد ، ألنا إذا عرفنا أن الحكم ثابت في حالة ولم تعلم وجود المزیل لھ بعد تغیر 

  . )٣(ود في البحث والطلب غلب على ظننا بقاؤه الحالة وبعد بذل الجھ

 أن االستصحاب أمر عام یشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاتھ -٣
  .وما كثرت مخصصاتھ ضعفت داللتھ؛ فال یكون حجة 

بأن الظن الضعیف یجب اتباعھ حتى یوجد معارضھ الراجح علیھ كالبراءة : ودفع ھذا
  .)٤(یمنع من التمسك بھا حتى یوجد رافعھا األصلیة، فإن شمولھا ال 

                                                           

 ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم ٣٧٨/ ٣كشف األسرار شرح أصول البزدوي : ینظر)  ١(
 ) .٣٢٦/ ٢(، المعتمد ١٧٤/ ٢األصول 

 ) .٦٧٤: ص(بذل النظر في األصول لألسمندي : ینظر)  ٢(
 .٣٧٨/ ٣ أصول البزدوي كشف األسرار شرح: ینظر)  ٣(
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 أن االحتجاج باالستصحاب مبني على أن األصل في كل شيء دوامھ واستمراره - ٤
فلو كان األصل في كل شيء استمراره ودوامھ لكان حدوث جمیع الحوادث على خالف 

  . الدلیل المقتضي الستمرار عدمھا وھو خالف األصل 

بین الحوادث وغیرھا وذلك لوجود السبب لحدوث الحوادث، بأن ھناك فرًقا : ودفع ھذا
ونفي حكم الدلیل مع وجوده المعارض أولي من إخراجھ عن الداللة، وإبطالھ بالكلیة مع 

  . )١(ظھور داللتھ 

 إن الحل والحرمة والطھارة ونحوھا أحكام شرعیة ال تثبت إال بأدلة شرعیة ینصبھا -٥
جماع والقیاس واالستصحاب لیس منھا؛ فال الشارع وھي منحصرة في النص واإل

  .  یستدل بھ في الشرعیات
  

بأن ما ذكرتموه من وجوب دلیل منصوب من جھة الشارع إنما یصح في  :ودفع ھذا
  .إثبات الحكم ابتداء، وأما في الحكم ببقائھ فممنوع؛ بل یكفي فیھ االستصحاب 

إلثبات والبقاء جمیًعا؛ فال ولو سلم ضرورة وجود دلیل منصوب من الشارع في حالتي ا
نسلم أن الدلیل منحصر فیما قالوه من األدلة بل ھناك دلیل أخر وھو االستصحاب؛ فإن 

  .)٢ (ذلك عین محل النزاع 

 أن اإلجماع منعقد على أن بینة االثبات تقدم على بینة النفي ولو كان األصل في كل -٦
  .بات والالزم منتف متحقق دوامھ لكانت بینة النفي أولي من بینة االث

فألن بینة النفي ال تعتبر من النافي وھو المدعى علیھ، وتقبل من المثبت :  أما المالزمة
  .وھو المدعي اتفاًقا 

 بمنع المالزمة، وإنما تصح لو حصل الظن بھما ویتأید أحدھما : ودفع ھذا
 ال یبعد غلطة باالستصحاب ولیس كذلك، فإن الظن ال یحصل إال ببینة المثبت، وذلك ألنھ

بأن یظن المعدوم موجودا بخالف النافي إذ ال یبعد غلطة في ظن الموجود معدومًا بناء 
  .)٣(على عدم علمھ بھ مع بنائھ على استصحاب البراءة األصلیة 

  :ھذا فضال عن أن بیئة المثبت لھا وجوه أخرى من األولیة 

خالف النفي فإن طریقھ عدم أن لإلثبات طرًقا قطعیة من الحس واالستدالل، ب:  منھا
  . العلم بالثبوت 

                                                           

 ) .١٣٤/ ٤(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : ینظر)  ١(
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أن النفس إلي دفع غیر المالئم أمیل منھا إلي جلب المالئم ولذلك یدفع كل غیر : ومنھا
من دعوي الباطل والتجربة دالة على  مالئم، وال یجلب كل مالئم فیكون إنكار الحق أكثر

لى حجیة االستصحاب ذلك، فقد عارض األصل الغلبة، وبقي ما ذكرناه من الدلیل ع
  .)١(سالمًا

أن القیاس جائز، وجوازه یستلزم انتفاء ظن بقاء الحمل؛ ألن القیاس رائع لحكم  -٧
األصل اتفاقًا بدلیل أنھ یثبت بھ أحكام لواله لكانت باقیة على نفیھا، وعلى ھذا فال 

بذلك یحصل الظن ببقاء حكم األصل إال عند انتفاء قیاس یرفعھ وال سبیل إلى الحكم 
االنتقاء لعدم تناھي األصول التي یمكن القیاس علیھا فمن أین للعقالء اإلحاطة بنفیھا ، 

 .)٢ (فالحكم بانتقائھ مع الجواز تحكم ، وعلى ھذا ینتفي طن بقاء حكم األصل

بأن الفرض فیما بحث فیھ العالم عن األصول ولم یجد أصال یشھد برفع :  ودفع ھذا
 ھو المظنون ، ومجرد - حینئذ -نتقاء القیاس الرافع حكم األصل ، وال شك أن ا

  . )٣(االحتمال ال یضر 

ویرى أصحابھ أن االستصحاب حجة للدفع ال لإلثبات، أي أنھ یصلح  :المذھب الثالث
حجة لدفع ما یخالف األمر الذي ثبت باالستصحاب، وال یصلح حجة على إثبات أمر 

 بھ أكثر متأخري الحنفیة كالقاضي أبي زید، جدید لم یقم دلیل على ثبوتھ، وھذا ما قال
  . )٤(، وشمس األمة السرخسي، وغیرھميوفخر اإلسالم البزدو

  :واستدل ھؤالء بما یلي

 أن الدلیل الموجد للحكم ال یدل على البقاء وھذا ظاھر، ضرورة أن بقاء الشيء غیر -١
يء موجبًا لحدوث وجوده ألنھ عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما یكون الش

بأنا ال ندعي أن موجب الحكم یدل على البقاء بل إن : ودفع ھذا . الشي دون استمراره 
سبق الوجود مع ظن المنافي المدافع یدل على البقاء بمعنى أنھ یفید ظن البقاء و الظن 

    . اإلتباعواجب 

الكتاب والسنة أن العقل ال یدل على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوتھ، وكذلك دالئل  -٢
  .واإلجماع والقیاس لم یدل شيء منھا على بقاء الحكم بعد الثبوت

  . بأن االستصحاب قام الدلیل على األخذ بھ من الشرع والعقل:ودفع ھذا

 فقد ثبت باالستقراء لألحكام الشرعیة أنھا تبقي على ما قام الدلیل علیھ، :أما الشرع
مسكرة قرر الشارع أنھا حرام إال إذا غیرت حتى یقوم دلیل على التغییر فاألنبذة ال

أوصافھا فزالت عنھا صفة اإلسكار بقتلھا بالماء وبتحولھا إلى خل، وأن األدلة كانت 
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في كل الصور الشرعیة مثبتة لموضوعاتھا بشكل مستمر ما لم یقم دلیل على انتھاء 
  . ستصحاب عملھا أو تقییدھا بزمان، وھكذا فكل مقررات الشرع اإلسالمي تؤید اال

فإن البداھة تؤید ذلك؛ فإنھ لیس ألحد أن یدعي أن فالًنا مباح الدم : وأما من جھة العقل
الرتداده إال إذا أقام الدلیل على ردتھ، إذ األصل حرمة دمھ، أو أن فالًنا العادل قد فسق 
إال إذا قام الدلیل على فسقھ؛ ألن العدل إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكمھا، حتى 
یثبت نقیضھا وھو الفسق، وكذلك إذا ثبت أن فالًنا حيٌّ فال یحكم بموتھ إال إذا قام الدلیل 
على وفاتھ، وإذا ثبت أن فالنا زوج لفالنة فالبداھة توجب الحكم بالزوجیة حتى یثبت 
الطالق، وإذا ثبت أن فالًنا مالك لعین ما فال تزول الملكیة إال بدلیل فالبداھة تحكم 

 وإن مقررات العقول من ناحیة وجود األشیاء ووجود أوصاف األشیاء باالستصحاب،
واألشخاص تسیر على الحكم باستصحاب الحال، فالطالب تثبت لھ صفة طلب العلم إذا 

 ویستمر ذلك الوصف باالستصحاب حتى یقوم الدلیل على خالفھ، – مثال –دخل الكلیة 
  . )١(لیس في حاجة ألن یثبت ذلك كل عام وكل شھر 

 ھو ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب األول من أن االستصحاب حجة مطلًقا :والراجح

سواء كان ذلك في النفي أم في اإلثبات؛ وذلك لقوة ما استدلوا بھ مع سالمة تلك األدلة 
عن المعارضة من ناحیة، وألن ھذا ما تقضي بھ الفطرة السلیمة، وتؤیده تصرفات 

  . الناس وأعمالھم من ناحیة أخرى 

واعلم أن : "  رحمھ اهللا -یتأید ھذا بما ورد في المحصول من قول اإلمام الرازي و
، ثم استطرد في بیان "القول باستصحاب الحال أمر البد منھ في الدین والشرع والعرف 

بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعامالت الخلق مبني : " ذلك إلى أن قال
  .)٢(" على القول باالستصحاب

ھذا دلیل مفطور كل إنسان على االستدالل بھ : " وفي ھذا یقول المرحوم الشیخ خالف
ویناء أحكامھ وأفعالھ وتصرفاتھ علیھ، فإن من عرف إنساًنا على غنًى شھد بغناه حتى 
یقوم لھ دلیل على افتقاره، ومن عرف فالًنا حیا بنى كثیرا من التصرفات على حیاتھ 

 وفاتھ، ومن علم أن فالنة تزوجت حكم بأنھا زوجة حیث یثبت حتى یقوم الدلیل على
وقوع الفرقة، وھكذا فطر اإلنسان على أنھ إذا علم وجود أمر حكم بوجوده حتى یثبت 
عدمھ، وإذا علم عدم أمر حكم بعدمھ حتى یثبت وجوده، وھذا الدلیل اھتدى بھ القضاة 

  .)٣(" والمفتون في كثیر من األقضیة والوقائع 

 أي في النفي - وغیره یؤكد ما ُذكر من ترجیح القول بحجیة االستصحاب مطلقا وھذا
  . واإلثبات على السواء 

                                                           

  .٢٧٨ ، ٢٧٧اصول الفقھ للشیخ محمد ابو زھرة ص : ینظر)  ١(
  .٥٥٩ ، ٥٥٨/ ٢المحصول للرازي : ینظر)  ٢(
  .٥١أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خالف ص : ینظر)  ٣(



 

 

 - ٥٢١٣ - 

ھل : (وقد تفرع على ما ترجح من القول بحجیة االستصحاب مسألة أصولیة مھمة وھي
  ) . على النافي للحكم دلیل أوال ؟ 

لى إقامة الدلیل علیھ اعلم أنھ ال خالف بین العلماء في أن المثبت للحكم یحتاج إ
وإنما الخالف في النافي ، )١( حكم اهللا في الحادثة كذا یطلب منھ الدلیل: فمن قال

للحكم، فقد ثار بشأن مدى مطالبتھ بالدلیل من عدمھ الخالف بین العلماء على 
  :المذاھب التالیة

لیین وذكر  أنھ یطالب بإقامة الدلیل على النفي، وإلیھ ذھب جمھور األصو:المذھب األول
، وقد ورد في روضة )٢(العلماء أن ھذا مذھب الحنفیة وأكثر الشافعیة وأكثر الحنابلة 

  . )٣(" والنافي للحكم یلزمھ الدلیل : " الناظر البن قدامة قولھ

  : واستدل ھؤالء بما یأتي

یاه،  ألزم لنا في الدلیل في مقام المناظرة، فلو لم یلزمھ لما ألزمھ إ- تعالى - أن اهللا -١
 عدل في مناظرتھ وفي سائر أفعالھ، وبین ذلك في قولھ حكایة عن الیھود - تعالى -ألنھ 

، وھي دعوى نافیة }َوَقاُلوا َلْن َیْدُخَل اْلَجنََّة ِإلَّا َمْن َكاَن ُھوًدا َأْو َنَصاَرى { : ىوالنصار
تھم بدلیل دعواھم النافیة، ثم أمر نبیھ بمطالب} ِتْلَك َأَماِنیُُّھْم {:  بقولھ- سبحانھ -فأجاب 

، أي أقیموا الدلیل على أنھ ال یدخل )٤(} ُقْل َھاُتوا ُبْرَھاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن { : فقال 
   .)٥(الجنة إال من كان ھودًا أو نصاري، الزام الدلیل على دعوي النفي وھو المطلوب 

 - تعالى –، حیث ذمھم اهللا ) ٦(} ُطوا ِبِعْلِمِھَبْل َكذَُّبوا ِبَما َلْم ُیِحی{:  تعالى - قولھ -٢
  .ألنھم قطعوا بالنفي من غیر دلیل 

 إن القطع بالنفي ال یكون إال عن طریق، كما أن القطع في اإلثبات ال یكون إال عن -٣
دلیل، فلما وجب على المثبت إظھار ما اقتضاه اإلثبات عنده وجب على النافي إظھار ما 

   ).٧(اقتضاه النفي عنده

ھل ما تدعیھ من علم أو شك ؟ :  وجود بعض االحتماالت التي توجھ للنافي، منھا-٤
فإن كان عن شك فال یطالب بدلیل ألنھ معترف بجھلھ وعدم معرفتھ، وإن ادعي العلم 

ھل ھو عن نظر واجتھاد أو تقلید؟ فإن كان عن نظر وجب بیانھ، وإن كان : فیقال لھ
  . أ على المقلد جائز عن تقلید فال یقیده ألن الخط

                                                           

 .١٩١/ ٢إرشاد الفحول للشوكاني : ینظر)  ١(
، والتبصرة ٢٥٨/ ٢، والوصول البن برھان ١٢٧٠/ ٤العدة ألبي یعلى الحنبلي : ینظر)  ٢(

 .٥٣٠للشیرازي ص 
 .٤٥٢، ٤٥١/ ١روضة الناظر البن قدامة : ینظر)  ٣(
 .١١١: بقرةسورة ال)  ٤(
 .٤٥٣، ٤٥٢/ ١روضة الناظر البن قدامة : ینظر)  ٥(
 .٣٩: سورة یونس) ٦(
 .٥٣٠التبصرة للشیرازي ص : ینظر)  ٧(



 

 

 - ٥٢١٤ - 

"  أن نافي الحكم لو لم یلزمھ الدلیل لضاع الحق بین الخصمین وتعطل؛ ألن كال - ٥
لیس بحادث وإذا أسقط الدلیل عنھما ضاع الحق " ویقول المدعي بقدمھ " لیس بقدیم 

  . )١(وعمت الجھالة 

وإلي ھذا ذھب أن النافي للحكم ال یطالب بإقامة الدلیل على النفي،  :المذھب الثاني
  .)٢(بعض الشافعیة وأھل الظاھر إال ابن حزم الذي رجح القول بمطالبتھ بالدلیل 

  :واستدل ھؤالء بما یأتي 

 إن من أنكر النبوة ال وكیل علیھ وإنما یجب الدلیل على من یدعي النبوة، وكذلك - ١
 یجب أن -ا  ھاھن-من أنكر الحق ال بینة علیھ وإنما البینة على مدعي الحق ، فكذلك 

  .یكون الدلیل على من أثبت الحق دون من نفاه 

لست بنبي فإنھ یجب علیھ إقامة :  بأن من أنكر النبوة إذا قطع بالنفي وقال:ودفع ھذا 
الدلیل على نفیھ ، وھو أن یقول لو كنت نبیًا مبعوثًا لكان معك دلیل على صدقك؛ ألن 

ل على صدقة فلما لم أر معك دلیًلا ، دل على  ال یبعث نبیًا إال ومعھ ما ید- تعالي -اهللا 
ال أعلم أنك بنبي أو لست بنبي فھذا دلیل : أنك لست بنبي ، وإن لم یقطع بالنفي بل قال 

علیھ؛ ألنھ لم یقطع بالنفي بل ھو شاك و الشاك ال دلیل علیھ ، وفي مسألتنا ھذه قطع 
 یوجبھ فوجب إظھاره، وأما بالنفي فال یجوز أن یقطع بذلك إال عن طریق یقتضیھ ودلیل

منكر الحق فإنھ یجب علیھ إقامة البینة على إنكاره وھو الیمین وبالتالي فال یستقیم لھم 
  . ما نكروه

أن األصل في األشیاء النفي والعدم، فمن نفي الحكم أن یكتفي باالستصحاب، وقال  -٢
حجة من المثبت وھذا المذھب قوي جدا فإن النافي عھدتھ أن یطلب ال: " الشوكاني 

حتى یصیر إلیھا، ویكفیھ في عدم إیجاب الدلیل علیھ التمسك بالبراءة األصلیة، فإنھ ال 
  .)٣(" ینقل عنھا إال بدلیل یصلح للنقل 

 أنھ یطالب بإقامة الدلیل في النفي العقلي دون الشرعي، أي أن النفي :المذھب الثالث
 على دعواه، وإن كان المنفي حكما إن كان حكما عقلیا فعلى النافي أن یقیم الدلیل

  .)٤( على المثبت - حینئذ -شرعیا فال یجب علیھ أن یقیم الدلیل وإنما یكون الدلیل 

                                                           

 .١٥٦/ ٣شرح المختصر : ینظر)  ١(
، والتبصرة ٢٥٨/ ٢، والوصول البن برھان ٢٤٥إرشاد الفحول للشوكاني ص : ینظر)  ٢(

 .٥٣٠للشیرازي ص 
 .٢٤٥ول للشوكاني ص إرشاد الفح: ینظر)  ٣(
 .٣٠٧، ٣٠٦/ ١، وروضة الناظر البن قدامة ٢٥٨/ ٢الوصول البن برھان : ینظر)  ٤(



 

 

 - ٥٢١٥ - 

إن األصل في األحكام الشرعیة انتفاؤھا، فلم یحتج النافي : واستدلوا على ھذا بقولھم
  . لھا إلى دلیل بخالف العقلیات فإن األصل فیھا الجواز 

  .ل العدم دلیال على النفي مطلقًا كالمنا في الجزم بانتفاء الحكم ال على جعبأن :ودفع ھذا

یمكننا ترجیح مذھب : بعد أن عرضنا آلراء العلماء في ھذه الخالفیة :الرتجيح

  . القائلین بأن النافي یحتاج إلى دلیل على النفي لما ذكرناه من األدلة 



 

 

 - ٥٢١٦ - 

  امساملبحث اخل

  أثر االستصحاب يف الفروع 

  :ھ أربعة مطالبوفی 

ترتبت على الخالف في مدى حجیة االستصحاب كثیر من المسائل الفقھیة 
  : المتناثرة في كتب الفروع، ومنھا

 إذا طالب الشفیع بالشفعة فأنكر المشتري ملكیة الشفیع لما یشفع، فالشافعیة ال :الشفعة
التي یدل علیھا یلزمون الشفیع بالبینة على ملكھ ویكتفون باستصحاب ملكیتھ السابقة 

وضع الید، في حین أن الحنفیة یلزمونھ بالبینة وال یكتفون بظاھر وضع الید؛ ألن 
االستصحاب عندھم ال یصلح أصًلا أو أنھ ال یصلح لإلثبات، وھنا الشفیع یطالب بحق 

  . الشفعة التي تثبت لھ ملكًا جدیدًا 

 استصحاًبا لحیاتھ السابقة  فالمفقود ال یرثھ غیره في حین أنھ یرث غیره:إرث المفقود
وعدم العلم بما یغیرھا عند الشافعیة، فھم یدفعون إرث الغیر منھ، ویثبتون إرثھ من 
غیره باالستصحاب، وعند الحنفیة ال یرث وال یورث؛ ألن االستصحاب عند جماعة 
منھم یصلح للدفع ال لإلثبات، فقد دفعوا إرث غیره منھ ولم یورثوه ھو من غیره، وأما 

: ى رأي من یذھب منھم إلى عدم حجیة االستصحاب مطلقا ال دفعا وال إثباتا فیقولونعل
إن غیره ال یرث منھ لعدم تحقق شرط اإلرث وھو موت المورث حقیقة أو حكما 
والمفقود لیس كذلك فال إرث، وال یرث غیره لعدم تحقق حیاتھ التي ھي شرط اإلرث 

)١(.  

ا إلظھار وجھ التأثیر على تلك الفروع بسبب  وسأفرد بعض المسائل بالذكر ھن:ھذا
الخالف في األصول بشأن مدى حجیة استصحاب الحال وذلك من خالل النظر في 

  :المطالب اآلتیة

                                                           

 .٣٥٣/ ٢، وتقریر الشربیني مع شرح جامع الجوامع ٢٢١/ ١المستصفى : ینظر)  ١(



 

 

 - ٥٢١٧ - 

  اطب اول

  اووء  رج ن ان

ثار الخالف بین العلماء بشأن ما یخرج من البدن من النجاسة من غیر السبیلین 
  ال؟ وھل ینقض الوضوء أو 

  : ولھم في ھذا ثالثة مذاھب

أن الخارج من غیر السبیلین ال ینقص الوضوء مطلقا قل أو كثر وإلیھ : المذھب األول
  : ، واستدلوا على ھذا بما یأتي)١( - رحمھما اهللا -ذھب اإلمام مالك واإلمام الشافعي 

-لنبي أن ا: "  وفیھ– رضي اهللا عنھ -ما رواه الدراقطني من حدیث أنس بن مالك 
وفي روایة " احتجم ولم یتوضأ ولم یزد على غسل محاجمھ  ' -صلى اهللا علیھ وسلم

 صائما في غیر رمضان ، فأصابھ غم إذا -صلى اهللا علیھ وسلم-كان رسول اهللا : ثوبان 
أفریضة الوضوء من   :یا رسول اهللا: فدعاني بوضوء فتوضأ، ثم أفطر فقلت: تقیأ فقال

وما رواه الترمذي وابن ماجھ  ،)٢(" ریضة لوجدتھ في القرآنلو كان ف: " القيء؟ قال
ال : "  قال-صلى اهللا علیھ وسلم- أن النبي - رضي اهللا عنھ -من حدیث أبي ھریرة 

  .)٣( "وضوء إال من صوت أو ریح 

أن الشخص قبل خروج ھذا الخارج النجس منھ كان متوضًئا باإلجماع، ولم یطرأ  -٢
 ألن الموجب للنقض ھو الخارج من السبیلین، وإذا كان علیھ ما یوجب نقض وضوئھ؛

  . )٤(األمر كذلك فیبقى الشخص على ما كان علیھ قبل الخروج استصحابًا للحال 

الخارج النجس من غیر السبیلین ال ینقض الوضوء : " وفي ھذا یقول الجالل المحلي
  .)٥(" عندنا استصحاًبا لما قبل الخروج من بقائھ المجمع علیھ 

                                                           

 .٧٢/ ١، وروضة الطالبین ٥٣/ ١، وشرح الزرقاني ٣٥، ٣٤/ ١بدایة المجتھد : ینظر)  ١(
 .٢٢٧٢/  كتاب الصیام َباُب اْلُقْبَلِة ِللصَّاِئِم حدیث رقم١٥٣/ ١نن الدارقطني س: ینظر)  ٢(
، كتاب الطھارة، باب ما جاء في الوضوء من الریح حدیث رقم ١٠٩/ ١سنن الترمذي : ینظر)  ٣(

، كتاب الطھارة باب ال ١٧٢/ ١: ، وسنن ابن ماجھ"ھذا حدیث حسن صحیح: " وقال). ٧٤(
 ).٥١٥(دیث رقم وضوء إال من حدث ح

 .٢٦محمد السعید عبد ربھ ص / األدلة المختلف فیھا د: ینظر)  ٤(
 .٣٥٠/ ٢شرح الجالل على جمع الجوامع : ینظر)  ٥(



 

 

 - ٥٢١٨ - 

 أنھ ینقض الوضوء بھذا الخارج النجس من غیر السبیلین بشرط أن :لمذھب الثانيا
 وھو أیضا قول العشرة - رضي اهللا عنھ -یجاوز الخارج مكانھ وإلیھ ذھب أبو حنیفة 

  .)١ (المبشرین بالجنة وابن مسعود وابن عمر وزید بن ثابت و غیرھم

  :واستدلوا على ھذا بما یأتي

قالت فاطمة بنت أبي حبیش :  أنھا قالت-رضي اهللا عنھا  - ما روي عن عائشة 
إني ال أطھر، أفأدع الصالة؟ فقال :  یا رسول اهللا-صلى اهللا علیھ وسلم-لرسول اهللا 

إنما ذلك عرق ولیس بالحیض، فإذا أقبلت الحیضة : -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 
   .)٢(" فاتركي الصالة وإذا ذھب قدرھا، فاغسلي عنك الدم وصلي 

وفي الحدیث دلیل على أن المرأة إذا میزت دم الحیض من دم : "قال ابن حجر
االستحاضة تعتبر دم الحیض وتعمل على إقبالھ وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنھ 

  . )٣(ثم صار حكم دم االستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صالة 

:  -صلى اهللا علیھ وسلم- اهللا قال رسول: ما روي عن زید بن علّي عن أبیھ عن جده قال
  . )٥("  حدث )٤(والقلس " 

: -صلى اهللا علیھ وسلم-قال رسول اهللا :  قالت- رضي اهللا عنھا -ما روي عن عائشة 
  . )٦(" إذا قاء أحدكم في صالتھ، أو قلس فلینصرف ولیتوضأ " 

صلى -ي أن النب: " - رضي اهللا عنھ -ما رواه معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء 
فلقیت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت لھ : قال معدان"  قاء فتوضأ -اهللا علیھ وسلم

  .)٧(صدق أنا صبیت لھ وضوَءُه : " ذلك، فقال

فھذه األحادیث تدل على أن الخارج النجس عن البدن وإن كان من غیر السبیلین 
  . تجاوز المكان قد قیدوه باشتراط السیالن واإلطالقینتقض بھ الوضوء، غیر أن ھذا 

                                                           

 .٣٥: ، إیثار اإلنصاف ص١٧٥/ ١، المغني البن قدامة ١٤/ ١الھدایة : ینظر)  ١(
 .٣٠٦/ ِة حدیث رقمكتاب الحیض، َباُب اِلاْسِتَحاَض) ٦٩/ ١(صحیح البخاري : ینظر)  ٢(
 ) .٤٨٨/ ١(فتح الباري شرح صحیح البخاري : ینظر)  ٣(
 .٣٧٢/ ٥لسان العرب : ینظر. ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب إلى الفم : القلس)  ٤(
 َواْلَقْيِء  كتاب الطھارة َباٌب ِفي اْلُوُضوِء ِمَن اْلَخاِرِج ِمَن اْلَبَدِن َكالرَُّعاِف٢٨٤/ ١سنن الدارقطني )  ٥(

  .٥٧٤/ َواْلِحَجاَمِة َوَنْحِوِه حدیث رقم
َباُب َتْرِك اْلُوُضوِء ِمْن ُخُروِج الدَِّم ِمْن َغْیِر َمْخَرِج اْلَحَدِث ) ٢٢٢/ ١(السنن الكبرى للبیھقي )  ٦(

َن كتاب الطھارة َباٌب ِفي اْلُوُضوِء ِمَن اْلَخاِرِج ِم) ٢٨٠/ ١(، سنن الدارقطني ٦٦٩/ حدیث رقم
 .٥٦٣/ اْلَبَدِن َكالرَُّعاِف َواْلَقْيِء َواْلِحَجاَمِة َوَنْحِوِه حدیث رقم

 .٢٢٣٨١/ حدیث رقم) ٦٤/ ٣٧(مسند اإلمام أحمد : ینظر)  ٧(



 

 

 - ٥٢١٩ - 

أن الخروج إنما یتحقق بالسیالن إلى موضع یلحقھ حكم التطھیر؛ ألنھ : وحجتھم في ھذا
  .)١(بزوال القشرة تظھر النجاسة في محلھا، فتكون بادیة ال خارجھ 

لیس في القطرة والقطرتین من الدم : " -صلى اهللا علیھ وسلم -وأیدوا ھذا بقولھ 
  .)٢(وضوء إال أن یكون سائًلا 

 إن الحدیث قد دل على أن الدم السائل یوجب الوضوء أما القطرة والقطرتین :حیث قالوا
  . فال یوجبان ذلك 

 أن الوضوء ینقض بالخارج الكثیر دون غیره، وإلى ھذا ذھب اإلمام :المذھب الثالث
  .)٣(أحمد بن حنبل 

صلى اهللا - أن النبي - رضي اهللا عنھما - بما روي عن ابن عباس :واستدل على ھذا
   .)٤(یعني الدمامیل " رخص في دم الحبون : " -علیھ وسلم

وقد علق ابن الجوزي على ھذا الحدیث بأن في إسناده بقیة بن الولید الحمصي 
كان یدلس إال أنھ قد أخرج عنھ مسلم في الصحیح فیحمل : الكالعي، ثم قال الدارقطني

  . )٥(على القلیل إذا لم یسل 

 ھو ترجیح الرأي القائل بانتقاض الوضوء بما خرج من - ھنا -لیھ  فالذي أمیل إ:وبعد
 على ذلك، وقد نقل عنھم - أیضا -غیر السبیلین لما ذكرناه من األدلة وإجماع الصحابة 

 بعد -حیث قال " إیثار االنصاف في آثار الخالف " ھذا اإلجماع ابن الجوزي في كتابھ 
ولو وقع التعارض طلبنا الترجیح وذلك من : " أن أجاب عن أدلة الشافعیة ومن معھم

 : وجھین

. إجماع الصحابة على مثل مذھبنا ولو كانت األخبار غیر ثابتة لما أجمعوا : أحدھما
  .)٦(" أن أخبارنا مثبتة وأخبارھم نافیة، والمثبت مقدم : والثاني

                                                           

 .٢٧/ ١الھدایة : ینظر)  ١(
لرَُّعاِف كتاب الطھارة َباٌب ِفي اْلُوُضوِء ِمَن اْلَخاِرِج ِمَن اْلَبَدِن َكا)  ٢٨٧/ ١(سنن الدارقطني )  ٢(

 . ٥٨٢/ َواْلَقْيِء َواْلِحَجاَمِة َوَنْحِوِه حدیث رقم
 .١٧٥/ ١المغني البن قدامة : ینظر)  ٣(
كتاب الطھارة َباٌب ِفي اْلُوُضوِء ِمَن اْلَخاِرِج ِمَن اْلَبَدِن َكالرَُّعاِف )  ٢٨٩/ ١(سنن الدارقطني )  ٤(

 . ٥٨٨/ َواْلَقْيِء َواْلِحَجاَمِة َوَنْحِوِه حدیث رقم
 .٤٢، ٤١: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٥(
 .٤١: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٦(



 

 

 - ٥٢٢٠ - 

ب اطا  

  ا ن اظر وار ذان وإن

ن الجمع بین الظھر والعصر في معرفة أول الوقت وھو الظھر اتفق العلماء على أ
ھل یجمع بینھما بأذان واحد وإقامتین أو : غیر أن الخالف قد حصل بینھم بشأن

  بأذانین وإقامتین ؟ 

  : ولھم في ھذا ثالثة مذاھب

 رحمھ - أنھ یجمع بینھما بأذانین وإقامتین وإلى ھذا ذھب اإلمام مالك :المذھب األول
   .اهللا 

 بأن األصل ھو تفرد كل صالة بأذان وإقامة فیستصحب ھذا األصل :واستدل على ھذا
حتى یقوم الدلیل على خالف ذلك وھذا تمسك باالستصحاب وقد ورد في بدایة المجتھد 

  . )١(" أن األصل ھو أن تفرد كل صالة بأذان وإقامة : وحجتھ: " 

متین، وإلیھ ذھب اإلمام الشافعي  أنھ یجمع بینھما بأذان واحد وإقا:المذھب الثاني
  .  عن اإلمام مالك - أیضا -واإلمام أبو حنیفة و أخرون وقد روي ھذا المذھب 

صلى -أن النبي : " - رضي اهللا عنھ -بما روي عن جابر عن عبد اهللا : واستدل ھؤالء
  صلى الصالتین بعرفة بأذان واحد وإقامتین وأتي المزدلفة فصلى بھا-اهللا علیھ وسلم

" المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین ولم یسبح بینھما ثم اضطجع حتى طلع الفجر 
)٢(.  

أنھ یجمع بینھما بإقامتین فقط، وھو رأي الشافعي في الجدید والثوري : المذھب الثالث
  . وھو مروي عن اإلمام أحمد 

لما جاء " :  أنھ قال- رضي اهللا عنھ -بما روي عن أسامة بن زید : واستدلوا على ھذا
 المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقیمت الصالة -صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعیره في منزلھ ثم أقیمت العشاء فصالھا ولم یصل 

                                                           

 .٣٤٧/ ١بدایة المجتھد : ینظر)  ١(
 .١١٧٧/ حدیث رقم) ٢٦٠/ ٣(نیل األوطار : ینظر)  ٢(



 

 

 - ٥٢٢١ - 

، والحدیث یدل على المطلوب؛ ألنھ اقتصر فیھ على اإلقامة فقط لكل "بینھما شیئًا 
  . )١(واحدة من الصالتین 

 ھو ما ذھب إلیھ القائلون بأنھ یجمع بین الصالتین بأذان وإقامتین وال :ولعل الراجح
یعارض ھذا ما استدل بھ القائلون بالجمع بین الصالتین بإقامتین فقط؛ ألن حدیث جابر 

 -یشتمل على زیادة األذان وھي زیادة غیر منافیة، فیتعین قبولھا، ولم یثبت عند مالك 
يء من السنة یدل على أن الصالتین إذا جمع بینھما في وقت األولى  ش-رحمھ اهللا 

  .اكتفي بأذان وإقامة لكل منھما 

                                                           

 .١١٧٨/ حدیث رقم) ٢٦٠/ ٣(نیل األوطار : ینظر)  ١(



 

 

 - ٥٢٢٢ - 

  اطب اث

  ام  اد  و ن ان

إذا طولب المدعى علیھ بالیمین فنكل ولم یحلف، فھل تثبت علیھ الدعوي بمجرد 
  النكول ؟ 

تالفھم في األخذ باستصحاب الحال، أو عدم األخذ اختلف الفقھاء في ھذا تبعا الخ
  : بھ ولھم في ھذا مذھبان

 أنھ ال یحكم على المدعى علیھ بمجرد النكول بل یعرض الیمین علیھ؛ :المذھب األول
وذلك ألن األصل أن ال یحكم إال بما یعلم أو یظن طنا یقارب العلم، فإذا أعوز بقینا على 

یة، وإلي ھذا ذھب اإلمام الشافعي واإلمام مالك، وقال بھ النفي استصحابا للبراءة األصل
فقھاء الحجاز وطائفة من العراقیین بمراعاة أن قلب الیمین عند مالك یكون في 

یكون في كل : الموضع الذي یقبل فیھ شاھد وامرأتان، وشاھد ویمین، وعند الشافعي
  .موضع یجب فیھ الیمین

 في القسامة -صلى اهللا علیھ وسلم-أن رسول اهللا : واستدلوا على ما ذھبوا إلیھ بقولھم
  .)١(بدأ باألنصاریین، فلما لم یحلفوا رد األیمان على الیھود 

 أنھ یقضى للمدعي عند نكول المدعى علیھ، وھذا ما ذھب إلیھ اإلمام :المذھب الثاني
  .)٢(أبو حنیفة وأصحابھ وھو قول جمھور الكوفیین 

البینة على المدعي والیمین : " -صلى اهللا علیھ وسلم-بقول النبي : واستدلوا على ھذا
  . )٣(" على من أنكر 

حیث دل ھذا الحدیث الشریف بظاھرة على أن الدعوي تثبت على المدعى علیھ بمجرد 
نكولھ عن الیمین، وھذا ما ندعیھ، ھذا فضال عن أن الشھادة لما كانت إلثبات الدعوى 

وأما نقلھا : ین أن تحقق علیھ الدعوى، وقالواوالیمین إلبطالھا وجب إن نكل عن الیم
من المدعى علیھ إلى المدعي، فھو خالف النص؛ ألن الیمین قد نص على أنھا داللة 

  . )٤(المدعى علیھ 

                                                           

 .٣٧/ ٧، ونیل األوطار ١٤٣/ ١١، وشرح النووي على مسلم ٥٥٢/ ١٠فتح الباري : ینظر)  ١(
 .٢٥٤/ ٢مجمع األنھر شرح ملتقى األبحر : ینظر)  ٢(
والیمین على المدعى علیھ : ولكنھ قال" ١٣٤١"ح " ٣/٦١٧"األحكام : أخرجھ الترمذي: ینظر) ٣(

 ".٨"ح " ٤/١٥٧"ارقطني في سننھ والد" ١٧٢٨٨"ح " ٨/٤٨٤"والبیھقي في الكبرى 
 .٤٦٩/ ٢بدایة المجتھد : ینظر)  ٤(



 

 

 - ٥٢٢٣ - 

فھذه آراء العلماء وأدلتھم في ھذه المسألة الفقھیة وھي وإن كانت دائرة بین : وبعد
نني أمیل إلى ترجیح الرأي األول وھو ما النفي واإلثبات مع تساویھا في الداللة، إال أ

 ومن معھ؛ لما ذكره من أدلة، وألن األصل - رحمھ اهللا -ذھب إلیھ اإلمام الشافعي 
  . براءة الذمة حتى یقوم الدلیل على خالف ذلك 

راب اطا  

  ا  ار

 اإلنكار، اتفق الفقھاء على أنھ ال یجوز الصلح على غیر اإلنكار، وأما الصلح على
  : فقد اختلفوا فیھ ولھم في ھذا مذھبان

 أنھ ال یجوز الصلح على اإلنكار، وإلیھ ذھب الشافعیة وقال اإلمام :المذھب األول
وإذا ادعي الرجل على الرجل الدعوى في العبد أو : "  في األم – رحمھ اهللا -الشافعي 

عى من ھذا كلھ أو من غیره، أو ادعى علیھ جنایة عمدا أو خطأ، فصالحھ على ما اد
بعضھ على شيء قبضھ منھ فإن كان الصلح والمدعى علیھ یقر، فالصلح جائز بما 
یجوز بھ البیع، سواء كان الصلح نقدًا أو نسیئة ، وإذا كان المدعى علیھ ینكر فالصلح 

  .)١(باطل، وھما على أصل حقھما 

 عن إقرار المدعى علیھ ونقل الكاساني في البدائع عن أبي لیلي أن المشروع ھو الصلح
، وھؤالء القائلین بعدم جواز المسح على اإلنكار )٢(أو سكوتھ من غیر إقرار وال إنكار 

استندوا إلى أصلھم وھو القول بحجیة االستصحاب وقالوا بأن األصل براءة الذمة ما لم 
  . یقم دلیل على خالف ذلك 

  : واستدلوا بما یأتي

إن الحق تبارك وتعالى : ، وقالوا)٣(} وا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل َوَلا َتْأُكُل{:  تعالي -قولھ 
نھى عباده المؤمنین عن أن یأكلوا أموال بعضھم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب 
التي ھي غیر مشروعة كأنواع الربا والقمار وما جري مجرى ذلك، وقالوا بأن الصلح 

أكل أموال الناس بالباطل فیكون منھیا عنھ بمقتضى ھذه على اإلنكار قد یكون سببا في 
  . اآلیة ألن المنكر قد یكون صادقًا في إنكار، وحینئذ فال یصح الصلح 

                                                           

 .١٩٦/ ٣األم : ینظر)  ١(
 .٤١، ٤٠/ ٦بدائع الصنائع: ینظر)  ٢(
 .١٨٨: سورة البقرة)  ٣(



 

 

 - ٥٢٢٤ - 

بأن الرضا بالصلح مشعر بطیبة النفس فال یكون أكل المال بھ من أكل أموال : ودفع ھذا
  .الناس بالباطل 

نكار؛ ألن المنكر قد یكون صادقًا في بأن اإلشعار المذكور ال یتأتى مع اإل: ورد ھذا
  .إنكاره واألصل براءة الذمة 

الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم : " -صلى اهللا علیھ وسلم-قول الرسول  - ٢
  . )١(" حالًال أو أحل حرامًا 

وھذا الصلح أحل حرامًا ألن مال المدعى علیھ كان حرامًا على " وقد قال ابن الجوزي 
  .)٢( الصلح، وبعد الصلح صار حالًال المدعي قبل

، وقال ابن )٣(لعن اهللا الراشي والمرتشي : " -صلى اهللا علیھ وسلم-قول النبي  - ٣
   .)٤(" وبدل الصلح رشوة ألنھ لدفع المكروه عنھ : "  أیضا -الجوزي 

 إن الشخص المدعى علیھ منكر، واألصل براءة الذمة من الحقوق؛ ألنھا خلقت - ٤
لة بأیة حقوق فوجب استصحاب ھذه الحالة حتى یظھر خالفھا، وما دام لم غیر مشغو

یقم دلیل على شغل ذمتھ فال یجوز شغلھا بالدین وإال كان أخذ الغیر شیئا منھ أخذا بدون 
  .)٥(وجھ حق واألخذ بدون حق باطل؛ ألنھ حرام 

أبو حنیفة : ةویرى جواز الصلح على اإلنكار وإلیھ ذھب األئمة الثالث: المذھب الثاني
 وھذا بناء على أصلھم من القول بعدم حجیة – رحمھم اهللا –ومالك وأحمد بن حنبل 

االستصحاب فقالوا بجواز الصلح على اإلنكار؛ ألن عدم الدلیل على شغل الذمة ال یصلح 
  . دلیال عندھم

صلح عن إقرار : الصلح في األصل أنواع ثالثة: " وفي ھذا یقول صاحب بدائع الصنائع
المدعى علیھ، وصلح عن إنكاره، وصلح عن سكوتھ من غیر إقرار وال إنكار، وكل 
نوع من ذلك ال یخلو إما أن یكون بین المدعي واألجنبي المتوسط فإن كان بین المدعي 

   .)٦(والمدعى علیھ فكل واحد من األنواع الثالثة مشروع عند أصحابنا

                                                           

ِفي َباُب َما ُذِكَر َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ) ٦٢٧/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر : ینظر)  ١(
 ".َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح: " ، وقال١٣٥٢/ الصُّْلِح َبْیَن النَّاِس حدیث رقم

 .٣٧٤، ٣٧٣: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٢(
/  باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، حدیث رقم٦٢٣/ ٣سنن الترمذي  : ینظر)  ٣(

 .٣٥٨٠ كتاب األقضیة، باب كراھیة الرشوة، حدیث رقم ٣٠٠/ ٣، سنن أبو داود ١٣٣٧
 .٣٧٤: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٤(
 .١٧٣: تخریج الفروع على األصول للزنجاني ص: ینظر)  ٥(
 .٤٠/ ٦بدائع الصنائع للكاساني : ینظر)  ٦(
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ار فقال مالك وأبو حنیفة یجوز على واختلفوا في الصلح على اإلنك: " وقال ابن رشد
  . )١(" اإلنكار 

وأما الصلح : " - أیضا –وقال : إال أن مالًكا یشترط في ھذا الصلح ما یشترطھ في البیع
على اإلنكار فالمشھور فیھ عن مالك وأصحابھ أنھ یراعى فیھ من الصحة ما یراعى في 

صالحھ علیھا بدنانیر مؤجلة، البیوع مثل أن یدعي إنسان على آخر دراھم فینكر، ثم ی
  . )٢(فھذا ال یجوز عند مالك وأصحابھ 

وابو حنیفة : والصلح على اإلنكار صحیح ، وبھ قال مالك: " ویقول ابن قدامة الحنبلي
 ")٣(.  

رجل ادعى على رجل دینًا أو عینا فأنكر المدعى علیھ : وصورتھ: " وقال ابن الجوزي
  .)٤("صح عندنا : ثم صالح على شيء

  :استدل ھؤالء بما یأتي

  .)٥(} َوالصُّْلُح َخْیٌر {:  تعالى - قولھ - ١

 أن الصلح بأنواعھ أي سواء كان عن إقرار أم عن سكوت أم -سبحانھ–حیث بین اهللا 
عن إنكار جائز بین المتخاصمین، إن كان المدعى علیھ منكرًا؛ ألنھ یؤدي إلى قطع 

  . مة التي شرع من أجلھا الصلح المنازعة وحقن الدماء، وھذا یتفق مع الحك

فإن : " وقد أورد ابن الجوزي اعتراضًا على ھذا الدلیل ثم أجاب علیھ، وحاصل ما قالھ
َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن {: اآلیة وردت في النشوز بین الزوجین ألنھ قال في سیاقھا: قالوا

: ونحن نقول) ٦(} َما َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحاَبْعِلَھا ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھ
  .  ھنا -الصلح جائز 

كالم تام في نفسھ، }  َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھَما َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحا{:  تعالى -قولھ : قلنا
  .)٧( فال یرتبط بما قبلھ – أیضا –كالم تام } َوالصُّْلُح َخْیٌر {: وقولھ 

                                                           

 .٢٩٤، ٢٩٣/ ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد : ینظر)  ١(
 .٢٩٤/ ٢المرجع السابق : ینظر)  ٢(
 .١٠، ٩/ ٥الشرح الكبیر في الفقھ الحنبلي البن قدامة : ینظر)  ٣(
 .٣٧٢: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٤(
 .١٢٨: سورة النساء)  ٥(
 .١٢٨: سورة النساء)  ٦(
 .٣٧٤: جوزي صإیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن ال: ینظر)  ٧(
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الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا : " -صلى اهللا علیھ وسلم-موم قول النبي ع - ٢
  .)١(" حرم حالًال أو أحل حرامًا 

 -أي لعینھ ": حرم حالًال: "ومعنى" أي لعینھ كالخمر ": أحل حرامًا " فمعنى قولھ 
 .)٢("  كالصلح على أن ال یطأ الضرة -أیضا 

ردوا الخصوم حتى : "  أنھ قال -هللا عنھ  رضي ا- ما روي عن عمر بن الخطاب - ٣
إنھ : " ، وقال ابن الجوزي في ھذا"یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث بینھم الضغائن 

  . )٣(" یكون حال اإلنكار؛ ألن القضاء حالة اإلقرار ال یورث الضغائن 

 أن رجلین جاءا إلیھ - رضي اهللا عنھ - أیًضا عن علّي -ودعموا ھذا بما روي 
ا في بغلة فجاء أحدھما بخمسة رجال على أنھ أنتجھا، وجاء اآلخر بشاھدین واختصم

: فیھا قضاء وصلح، أما القضاء فبینتھا، وأما الصلح: - رضي اهللا عنھ -فقال علّي 
  .فألحدھما خمسة أسھم ولآلخر سھمان على عدد الشھود وھذا صلح مع اإلنكار

 قبل الدعوى براءتھا بعدھا، وما دامت إنھ ال یلزم من براءة الذمة: – أیًضا –وقالوا 
الذمة لم تثبت براءتھا بعد الدعوى فالصلح في ھذه الحالة یجوز؛ ألن المدعي یأخذ 
عوضًا عن حقھ في زعمھ وھو مشروع والمدعى علیھ یدفعھ لتسقط الخصومة وتقطع 

 إذ المال حمایة ووقایة – أیًضا –المنازعة ویدفع الیمین عن نفسھ وھذا مشروع 
  . )٤(ألنفس ل

وبعد عرض ما قالھ العلماء بشأن مدى جواز الصلح على اإلنكار وربط كل مذھب بما 
 فإنھ یمكننا عرض ما قال بھ -وھو المعني لنا ھنا : تفرع علیھ من مسلكھ في األصول

صاحب سبل السالم من محاولة التوفیق بین العلماء بشأن المسألة المعروضة من 
إن كان المدعي یعلم أن لھ حقا عند : األولى أن یقال:" الالناحیة الفقھیة، حیث ق

خصمھ جاز لھ قبض ما صولح علیھ، وإن كان خصمھ منكرا، وإن كان المدعي یدعي 
باطًلا فإنھ یحرم علیھ الدعوى وأخذ ما صولح علیھ، والمدعى علیھ إن كان عنده حق 

 یعلم أنھ لیس عنده یعلمھ وإنما ینكر لغرض وجب علیھ تسلیم ما صولح بھ، وإن كان
حق جاز لھ إعطاء جزء من مالھ في دفع شجار غریم وأذیتھ، وحرم على المدعي 

                                                           

َباُب َما ُذِكَر َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي ) ٦٢٧/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر : ینظر)  ١(
 ".َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح: " ، وقال١٣٥٢/ الصُّْلِح َبْیَن النَّاِس حدیث رقم

 ).٤٠٧/ ٨(فتح القدیر للكمال ابن الھمام : ینظر)  ٢(
 .٣٧٣، ٣٧٢: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٣(
 .٣٠محمد السعید عبد ربھ ص / األدلة المختلف فیھا د: ینظر)  ٤(
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أخذه، وبھذا تجتمع األدلة ، فال یقال الصلح على اإلنكار ال یصح وال أنھ یصح على 
  . )١(" اإلطالق، بل یفصل فیھ

 سبق بیانھ وعلى الخالف في المسألة وتعریفھا على الخالف في األصول على نحو ما
  :تكون ثمرة ھذا الخالف الفقھي كما ذكرھا ابن الجوزي حین قال

أن عندنا ال یمكن المدعي من العودة إلى الدعوى ویجبر المدعى : وثمرة االختالف " 
یمكن المدعي من : علیھ على تسلیم البدل، فإن سلم لیس لھ أن یسترد، وعند الشافعي

وعلى : لیھ على تسلیم البدل، ولھ أن یسترد، قالالعود إلى الدعوى وال یجبر المدعى ع
ھذا الخالف الصلح عن حق مجھول بأن كان لھ على إنسان مال وال یعرف قدره 

   .- رحمھ اهللا - یعني الشافعي -)٢(" فصالحھ على مال صح عندنا خالًفا لھ

  – واهللا أعلم -

                                                           

 .٩٥/ ٣سبل السالم للصنعاني : ینظر)  ١(
 .٣٧٣، ٣٧٢: إیثار اإلنصاف في آثار الخالف البن الجوزي ص: ینظر)  ٢(
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  فھرس المصادر والمراجع

اج الوصول إلى علم األصول للقاضي شرح على منھ(اإلبھاج في شرح المنھاج  -
 ٧٥٦:  المتوفى(لعلي بن عبد الكافي السبكي )  ھـ٦٨٥البیضاوي المتوفى سنة 

: الناشر)  ھـ٧٧١: المتوفى(وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي        ) ھـ
 - ھ�ـ  ١٤٢٤األول�ى،  : دار البحوث للدراسات اإلس�المیة وإحی�اء الت�راث الطبع�ة         

 ال��دكتور ن��ور ال��دین عب��د   - ال��دكتور أحم��د جم��ال الزمزم��ي   : م، تحقی��ق٢٠٠٤
  .الجبار صغیري

اإلحكام في أصول األحكام البن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعید ب�ن ح�زم     -
دار اآلف�اق الجدی�دة،   : ، الناش�ر )ھ�ـ ٤٥٦: المت�وفى (األندلسي القرطبي الظاھري    

 .الشیخ أحمد محمد شاكر: بیروت، المحقق

ل األحكام لآلمدي أبي الحسن سید الدین علي بن أب�ي عل�ي ب�ن              اإلحكام في أصو   -
المكت�ب اإلس�المي،   : الناش�ر ) ھ�ـ ٦٣١: المت�وفى (محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي     

  .عبد الرزاق عفیفي:  لبنان، المحقق- دمشق-بیروت

: محم��د ال�سعید عل��ي عب�د رب��ھ، الناش��ر  /األدل�ة المختل��ف فیھ�ا عن��د األص�ولیین د    -
 . م١٩٨٠مطبعة السعادة 

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول لمحمد ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن               -
دار الكت��اب العرب��ي : ، الناش��ر)ھ��ـ١٢٥٠: المت��وفى(عب��د اهللا ال��شوكاني الیمن��ي 

  .الشیخ أحمد عزو عنایة: م، المحقق١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة

  ) بدون بیانات(ي سعید مصلح/ االستصحاب وأثره في الفقھ االسالمي د -

: المت��وفى(األش��باه والنظ��ائر لت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن تق��ي ال��دین ال��سبكي      -
  .م١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٧١

: المت�وفى (األشباه والنظائر لج�الل ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي بك�ر، ال�سیوطي             -
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، :  الطبعةدار الكتب العلمیة،: ،  الناشر)ھـ٩١١

دار ش�باب الجامع�ة     : بدران أبو العن�ین ب�دران، الناش�ر       / أصول الفقھ االسالمي د    -
 .م١٩٩٦

 . القاھرة-زكي الدین شعبان، دار الكتاب الجامعي / أصول الفقھ اإلسالمي د -

 .  م١٩٧٧دار النھضة العربیة : زكریا البري ، الناشر/أصول الفقھ د -

 . للشیخ محمد أبو زھرة ط دار الفكر العربيأصول الفقھ -

إعالم الموقعین عن رب العالمین البن قیم الجوزیة أبي عب�د اهللا محم�د ب�ن أب�ي                   -
دار ابن :  ، الناشر) ھـ٧٥١: المتوفى(بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة 
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 ١٤٢٣األول�ى،   : الجوزي للن�شر والتوزی�ع، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة الطبع�ة            
أب�و عبی�دة م�شھور ب�ن ح�سن آل س�لمان، أب�و عم�ر أحم�د عب�د اهللا            : ، تحقی�ق  ھـ

 .أحمد

األم لإلمام الشافعي أب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن إدری�س ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن                          -
: المت��وفى (ش��افع ب��ن عب��د المطل��ب ب��ن عب��د من��اف المطلب��ي القرش��ي المك��ي          

: الن���شر، س���نة )ب���دون طبع���ة (  بی���روت، –دار المعرف���ة : ، الناش���ر)ھ���ـ٢٠٤
 .م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠

 اب�ن عب�د   - أو قزغل�ي   -إیثار اإلنصاف ف�ي آث�ار الخ�الف لیوس�ف ب�ن قزأوغل�ي                -
: المت���وفى(اهللا، أب���و المظف���ر، ش���مس ال���دین، س���بط أب���ي الف���رج اب���ن الج���وزي  

: ھ�ـ، المحق�ق   ١٤٠٨األول�ى،   :  القاھرة، الطبعة  –دار السالم   : ، الناشر )ھـ٦٥٤
 .ناصر العلي الناصر الخلیفي

المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد أبي الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د               بدایة   -
، )ھ��ـ٥٩٥: المت��وفى(ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي ال��شھیر ب��ابن رش��د الحفی��د     

 -ھ���ـ ١٤٢٥: ، ت���اریخ الن���شر)ب���دون طبع���ة( الق���اھرة، –دار الح���دیث : الناش���ر
 . م ٢٠٠٤

لعالء ال�دین أب�ي بك�ر    بدائع الصنائع للكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع     -
دار الكت�ب   : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٥٨٧: المت�وفى (بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنف�ي        

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : العلمیة، الطبعة

)  ھ��ـ٥٥٢(ب��ذل النظ��ر ف��ي األص��ول للع��الء محم��د ب��ن عب��د الحمی��د األس��مندي        -
م، ١٩٩٢ - ھ���ـ ١٤١٢األول���ى، :  الق���اھرة، الطبع���ة–مكتب���ة الت���راث : الناش���ر
  .محمد زكي عبد البر/ د: تحقیق

التبصرة في أصول الفقھ ألب�ي اس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف ال�شیرازي                -
ھ�ـ،  ١٤٠٣األول�ى،  :  دم�شق، الطبع�ة   –دار الفك�ر    : ، الناشر )ھـ٤٧٦: المتوفى(

  .محمد حسن ھیتو. د: المحقق

ر، تخریج الفروع على األصول للزنجاني محمود بن أحمد بن محم�ود ب�ن بختی�ا               -
مؤس��سة : ،  الناش��ر)ھ��ـ٦٥٦: المت��وفى(أب��و المناق��ب ش��ھاب ال��دین الزَّْنج��اني    

 .محمد أدیب صالح. د: ھـ، المحقق١٣٩٨الثانیة، :  بیروت، الطبعة–الرسالة 

حسن بن : حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، المؤلف -
دار الكت��ب : لناش��ر، ا)ھ��ـ١٢٥٠: المت��وفى(محم��د ب��ن محم��ود العط��ار ال��شافعي  

 ).بدون طبعة وبدون تاریخ(العلمیة، 

روضة الطالبین وعمدة المفتي ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي             -
 عم���ان، - دم���شق-المكت���ب اإلس���المي، بی���روت : ، الناش���ر)ھ���ـ٦٧٦: المت���وفى(

  .زھیر الشاویش: م، تحقیق١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
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اظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنب�ل،      روضة الناظر وجنة المن    -
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي : المؤلف

: المت���وفى(المقدس���ي ث���م الدم���شقي الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن قدام���ة المقدس���ي    
الطبع�ة  : مؤسسة الرّیان للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع، الطبع�ة         : ، الناشر )ھـ٦٢٠

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ثانیة ال

س��بل ال��سالم لل��صنعاني محم��د ب��ن إس��ماعیل ب��ن ص��الح ب��ن محم��د الح��سني،           -
بدون طبعة (دار الحدیث، : ، الناشر)ھـ١١٨٢: المتوفى(الكحالني ثم الصنعاني    

 ).وبدون تاریخ

) ھ��ـ٢٧٣: المت��وفى(س��نن اب��ن ماج��ھ ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي     -
:  م، المحق�ق   ٢٠٠٩ - ھ�ـ    ١٤٣٠األول�ى : میة، الطبع�ة  دار الرسالة العال  : الناشر

  .شعیب األرنؤوط وآخرون

  سنن أبو داود  -

سنن أب�ي داود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن ش�داد ب�ن عم�رو                    -
 –المكتب��ة الع��صریة، ص��یدا  : ، الناش��ر)ھ��ـ٢٧٥: المت��وفى(األزدي السِِّج��ْستاني 

  .محمد محیي الدین عبد الحمید: بیروت، المحقق

سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة ب�ن موس�ى ب�ن ال�ضحاك،                 -
ش��ركة مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الب��ابي  : الناش��ر) ھ��ـ٢٧٩: المت��وفى(الترم��ذي 
أحم��د محم��د  : م، تحقی��ق١٩٧٥ -ھ��ـ ١٣٩٥الثانی��ة، :  م��صر الطبع��ة -الحلب��ي 

  .شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراھیم عطوة عوض

بي الحسن علي بن عمر ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي ب�ن م�سعود ب�ن        سنن الدارقطني أل  -
مؤس��سة : ، الناش��ر)ھ��ـ٣٨٥: المت��وفى(النعم��ان ب��ن دین��ار البغ��دادي ال��دارقطني 

:  م، تحقی��ق٢٠٠٤ - ھ��ـ ١٤٢٤األول��ى، :  لبن��ان، الطبع��ة –الرس��الة، بی��روت  
  .شعیب االرنؤوط وآخرون

، ) ھ�ـ  ٤٥٨ - ٣٨٤(ھقي  السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الُحَسین بن عليٍّ البی          -
األول�ى،  : مركز ھج�ر للبح�وث والدراس�ات العربی�ة واإلس�المیة، الطبع�ة            : الناشر
  .الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي:  م، تحقیق٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢

: المت�وفى (شرح التلویح على التوضیح لسعد الدین مسعود بن عم�ر التفت�ازاني           -
 ).بدون طبعة، وبدون تاریخ(مكتبة صبیح بمصر، : ، الناشر)ھـ٧٩٣

لج�الل  ) ھمع الھوامع في شرح جمع الجوام�ع (شرح الجالل على جمع الجوامع      -
المكتب�ة  : ، الناشر )ھـ٩١١: المتوفى(الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، السیوطي        

  .عبد الحمید ھنداوي:  مصر، المحقق–التوفیقیة 
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ب��اقي ب��ن یوس��ف   ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك لمحم��د ب��ن عب��د ال        -
:  الق�اھرة، الطبع�ة  –مكتبة الثقافة الدینی�ة  : الزرقاني المصري األزھري، الناشر 

  .طھ عبد الرؤوف سعد: م، تحقیق٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، 

عل���ى )  ھ��ـ ٧٥٦: ع��ضد ال��دین عب��د ال��رحمن اإلیج��ي المت��وفى      (ش��رح الع��ضد    -
لكي مخت��صر المنتھ��ى األص��ولي لإلم��ام أب��ي عم��رو عثم��ان اب��ن الحاج��ب الم��ا         

)  ھ�ـ ٧٩١: المت�وفى (، ومعھ حاش�یة س�عد ال�دین التفت�ازاني         ) ھـ ٦٤٦المتوفى  (
دار الكت��ب : ، الناش��ر) ھ��ـ٨١٦: المت��وفى(وحاش��یة ال��سید ال��شریف الجرج��اني  

: م، المحق��ق٢٠٠٤ - ھ��ـ ١٤٢٤األول��ى، :  لبن��ان، الطبع��ة –العلمی��ة، بی��روت  
  .محمد حسن محمد حسن إسماعیل

عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن         : ع، المؤل�ف  الشرح الكبیر على متن المقن     -
: المت���وفى(قدام���ة المقدس���ي الجم���اعیلي الحنبل���ي، أب���و الف���رج، ش���مس ال���دین   

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع: ، الناشر)ھـ٦٨٢

  الشرح الكبیر في الفقھ الحنبلي البن قدامة  -

حم�ود  م: ، المؤلف )بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب     (شرح المختصر      -
اب�ن أحم�د ب�ن محم�د، أب�و الثن�اء، ش�مس ال�دین         ) أب�ي القاس�م  (ب�ن عب�د ال�رحمن    

: دار الم���دني، ال���سعودیة، الطبع���ة : ، الناش���ر)ھ���ـ٧٤٩: المت���وفى(األص���فھاني 
  .محمد مظھر بقا: م، المحقق١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦األولى، 

: ، المؤل�ف  )المنھاج شرح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج         (شرح النووي على مسلم      -
: ، الناش�ر )ھ�ـ ٦٧٦: المت�وفى (ا محیي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي          أبو زكری 

  . ھـ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

شرح تنقیح الفصول للقرافي أبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عب�د        -
ش�ركة الطباع�ة    : الناش�ر ) ھ�ـ ٦٨٤: المت�وفى (الرحمن المالكي الشھیر ب�القرافي      

ط���ھ عب���د : م، المحق���ق١٩٧٣ - ھ���ـ ١٣٩٣األول���ى، : فنی���ة المتح���دة، الطبع���ةال
  .الرؤوف سعد

ص�لى  -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا         (صحیح البخاري    -
لمحم��د ب��ن إس��ماعیل أب��و عب��داهللا البخ��اري    ) -اهللا علی��ھ وس��لم وس��ننھ وأیام��ھ   

م�صورة ع�ن   (ھ�ـ،   ١٤٢٢األول�ى،  : دار ط�وق النج�اة الطبع�ة   : الجعف�ي، الناش�ر  
محمد زھیر ب�ن  : المحقق) السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي  

  .ناصر الناصر

-المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس�ول اهللا  (صحیح مسلم   -
لم��سلم ب��ن الحج��اج أب��و الح��سن الق��شیري النی��سابوري  ) -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم

:  بی��روت، المحق��ق–دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : لناش��ر، ا)ھ��ـ٢٦١: المت��وفى(
  .محمد فؤاد عبد الباقي
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العدة في أصول الفقھ للقاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محم�د ب�ن خل�ف      -
 - ھ��ـ ١٤١٠الثانی�ة  : الطبع�ة  ) ب�دون ناش��ر ) ( ھ�ـ ٤٥٨: المت��وفى (اب�ن الف�راء   

  .د أحمد بن علي بن سیر المباركي:  م، تحقیق ١٩٩٠

عب�د الك�ریم ب�ن محم�د        : عزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبی�ر، المؤل�ف        ال -
دار : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٦٢٣: المت�وفى (بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني        

: م، المحق�ق  ١٩٩٧ - ھـ   ١٤١٧األولى،  :  لبنان الطبعة  -الكتب العلمیة، بیروت    
  . عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد عوض 

: المت��وفى(الفق��ھ وخالص��ة ت��اریخ الت��شریع لعب��د الوھ��اب خ��الف       عل��م أص��ول   -
  . مكتبة الدعوة : ، الناشر)ھـ١٣٧٥

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ألب��ي الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر             -
محم�د  : ھ�ـ، تحقی�ق  ١٣٧٩ بی�روت،   -دار المعرف�ة    : العسقالني الشافعي، الناشر  

 .فؤاد عبد الباقي، ومحب الدین الخطیب

دیر للكمال ابن الھمام محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي المع�روف ب�ابن                فتح الق  -
 ).بدون طبعة وبدون تاریخ(دار الفكر : ، الناشر)ھـ٨٦١: المتوفى(الھمام 

الفقیھ والمتفقھ للخطیب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن               -
 -الج���وزي دار اب���ن : الناش���ر) ھ���ـ٤٦٣: المت���وفى(مھ���دي الخطی���ب البغ���دادي  

أب��و عب��د ال��رحمن ع��ادل ب��ن   : ھ��ـ ، المحق��ق١٤٢١الثانی��ة، : ال��سعودیة الطبع��ة
  .یوسف الغرازي

قواطع األدلة في األصول ألبي المظفر، من�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن                      -
) ھ��ـ٤٨٩: المت��وفى(أحم��د الم��روزى ال��سمعاني التمیم��ي الحنف��ي ث��م ال��شافعي     

م، ١٩٩٩/ھ�ـ ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعةدار الكتب العلمیة، بیروت،   : الناشر
  .محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي: المحقق

قواع��د األص��ول ومعاق��د الف��صول مخت��صر تحقی��ق األم��ل ف��ي علم��ي األص��ول           -
: ت(والجدل، لصفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق القطیعي البغدادي الحنبلي     

 محم�د س�عید القاس�مي    لمحم�د جم�ال ال�دین ب�ن      : ومع�ھ حاش�یة نفی�سة     )  ھـ ٧٣٩
 الكوی��ت، دار أطل��س -دار الرك��ائز للن��شر والتوزی��ع : ، الناش��ر) ھ��ـ١٣٣٢: ت(

:  المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة، الطبع���ة   -الخ��ضراء للن��شر والتوزی��ع، الری��اض     
عب��د . أن��س ب��ن ع��ادل الیت��امى، د . د:  م، المحق��ق٢٠١٨ - ھ��ـ ١٤٣٩األول��ى، 

  .العزیز بن عدنان العیدان

عبد العزیز بن أحمد ب�ن محم�د،        : شرح أصول البزدوي، المؤلف   كشف األسرار    -
دار الكتاب اإلسالمي، : ، الناشر)ھـ٧٣٠: المتوفى(عالء الدین البخاري الحنفي 

  ).بدون طبعة وبدون تاریخ(
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: المت�وفى (لسان العرب لجمال الدین ابن منظ�ور األن�صاري الرویفع�ى اإلفریق�ى          -
 . ھـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة بیروت، –دار صادر : ، الناشر)ھـ٧١١

اللم��ع ف��ي أص��ول الفق��ھ لل��شیرازي أب��ي اس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف        -
الطبع��ة : دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة : ، الناش��ر)ھ��ـ٤٧٦: المت��وفى(ال��شیرازي 

  . ھـ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣الثانیة 

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الم�دعو          -
دار إحی��اء : ، الناش��ر)ھ��ـ١٠٧٨: المت��وفى(یع��رف ب��داماد أفن��دي ، خي زادهب��شی

  ).بدون طبعة وبدون تاریخ(التراث العربي، 

المحصول للرازي أبي عبد اهللا محم�د ب�ن عم�ر ب�ن الح�سن ب�ن الح�سین التیم�ي                    -
: ، الناش�ر  )ھ�ـ ٦٠٦: المت�وفى (الرازي الملقب بفخر الدین ال�رازي خطی�ب ال�ري           

:  م، دراس��ة وتحقی��ق ١٩٩٧ - ھ��ـ ١٤١٨الثالث��ة، : بع��ةمؤس��سة الرس��الة، الط 
  .الدكتور طھ جابر فیاض العلواني

مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -
 ال���دار النموذجی���ة، -المكتب���ة الع���صریة : الناش���ر) ھ���ـ٦٦٦: المت���وفى(ال���رازي 
یوس��ف : م، المحق��ق١٩٩٩/ ھ��ـ ١٤٢٠الخام��سة، :  ص��یدا، الطبع��ة –بی��روت 

  .الشیخ محمد

مذكرة في أصول الفقھ للشیخ الشنقیطي محمد األمین بن محمد المختار بن عبد  -
مكتب�ة العل�وم والحك�م،      : ، الناش�ر  )ھـ١٣٩٣: المتوفى(القادر الجكني الشنقیطي    
 .م٢٠٠١الخامسة، : المدینة المنورة، الطبعة

كم محمد بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن   المستدرك على الصحیحین ألبي عبد اهللا الحا   -
) ھ�ـ ٤٠٥: المت�وفى (حمدویھ بن ُنعیم ب�ن الحك�م ال�ضبي الطھم�اني النی�سابوري          

م، ١٩٩٠ – ١٤١١األول���ى، :  بی���روت، الطبع���ة–دار الكت���ب العلمی���ة : الناش���ر
  .مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق

المست���صفى لإلم���ام للغزال���ي أب���ي حام���د محم���د ب���ن محم���د الغزال���ي الطوس���ي       -
 -ھ�ـ   ١٤١٣األول�ى،   : دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة      : ، الناش�ر  )ھـ٥٠٥: لمتوفىا(

 .محمد عبد السالم عبد الشافي: م، تحقیق١٩٩٣

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل ب�ن        -
:  الق��اھرة، الطبع��ة–دار الح��دیث : ، الناش��ر)ھ��ـ٢٤١: المت��وفى(أس��د ال��شیباني 

  . أحمد محمد شاكر: م، المحقق١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦، األولى

المعتمد في أصول الفقھ لمحمد بن علي الطیب أب�و الح�سین الَب�ْصري المعتزل�ي                 -
األول��ى، :  بی��روت، الطبع��ة–دار الكت��ب العلمی��ة : ، الناش��ر)ھ��ـ٤٣٦: المت��وفى(

  .خلیل المیس: ھـ، المحقق١٤٠٣
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 بن أحمد بن محمد ب�ن قدام�ة   المغني البن قدامة أبي محمد موفق الدین عبد اهللا       -
الجم���اعیلي المقدس���ي ث���م الدم���شقي الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن قدام���ة المقدس���ي    

: ، ت��اریخ الن��شر )ب��دون طبع��ة (مكتب��ة الق��اھرة  : ، الناش��ر)ھ��ـ٦٢٠: المت��وفى(
  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨

م��نھج الت��شریع اإلس��المي وحكمت��ھ لمحم��د األم��ین ب��ن محم��د المخت��ار ب��ن عب��د     -
الجامع��ة اإلس��المیة، : ، الناش��ر)ھ��ـ١٣٩٣: المت��وفى(قیطي الق��ادر الجكن��ي ال��شن

 .الثانیة: المدینة المنورة، الطبعة

موس��وعة القواع��د الفقھی��ة لمحم��د ص��دقي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د آل بورن��و أب��و       -
األول��ى، :  لبن��ان، الطبع��ة–مؤس��سة الرس��الة، بی��روت : الح��ارث الغ��زي، الناش��ر

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

الوصول لإلس�نوي عب�د ال�رحیم ب�ن الح�سن ب�ن عل�ي               نھایة السول شرح منھاج      -
دار : ، الناش��ر)ھ��ـ٧٧٢: المت��وفى(اإلس��نوي ال��شافعّي، أب��و محم��د، جم��ال ال��دین 

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠األولى : لبنان، الطبعة-بیروت-الكتب العلمیة 

نیل األوطار للشوكاني محمد بن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ال�شوكاني الیمن�ي                     -
 -ھـ ١٤١٣األولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة  :  الناشر ،)ھـ١٢٥٠: المتوفى(

  .عصام الدین الصبابطي: م، تحقیق١٩٩٣

الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي لعل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الجلی��ل الفرغ��اني   -
دار احی�اء   : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٥٩٣: المت�وفى (المرغیناني، أبو الحسن برھ�ان ال�دین        

  .طالل یوسف: لمحقق لبنان، ا– بیروت -التراث العربي 

الوصول إلى األصول البن برھان البغدادي أبي الفتح أحمد ب�ن عل�ي ب�ن برھ�ان                  -
األول��ى، :  الری��اض، الطبع��ة –، مكتب��ة المع��ارف  )ھ��ـ٥١٨: المت��وفى(البغ��دادي 

 .عبد الحمید علي أبو زنید/ د: م، تحقیق١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

  




