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Abstract
The paper discusses the principle of precaution and the fundamental
rules that fall under it. The problem with the emergence of the
jurisprudence of precaution versus what was common in the late times of
jurisprudence facilitation, to avoid falling into haram, when mixing halal
and haram. So linking weighting statements of jurists is necessary. So the
article aims to discuss the fundamental rules related to the precautionary
principle. Through the analytical descriptive approach and the deductive
approach; five fundamental rules were discussed that call for the
introduction of the principle of precaution: I‘ta’ al-mawjud hukm alma‘dum wa i‘ta’ al-ma‘dum hukm al-mawjud; sad al-dhari‘ah; idha
ijtama‘a al-halal wa al-haram ghuliba la-haram, al-khuruj min al-khilaf
and al-istishab.
Keywords: Principal, Precaution, Fundamental, Haram, Halal.

ملخص البحث
 اظتشكلة يف بروز فقه.تناقش الورقة مبدأ االحتياط والقواعد األصولية اليت تندرج حتته
 تفادياُ من الوقوع يف،االحتياط مقابل ما شاع يف األزمنة اظتتأخرة من فقه التيسًن
 فأصبح ربط الرتجيح بأقوال الفقهاء مطلب. حٌن خيتلط اضتالل باضترام،اضترام
. لذا هتد اظتقالة إ ى مناقشة القواعد األصولية ذات الصلة مببدأ االحتياط.ضروري
 نوقشت ستس قواعد،من خالل اظتنهج الوصفي التحليلي واظتنهج االستنباطي
، قاعدة إعطاء اظتوجود حكم اظتعدوم: هي،أصولية تدعوا لألخذ مببدأ االحتياط
 وقاعدة إذا اجتمع اضتالل، وقاعدة س ّد الذرائع،وإعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود
. وأخًناً قاعدة االستصحاب،  وقاعدة اطتروج من اطتال،واضترام غلب اضترام
ٕ٘

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

الكلمات اظتفتاحية :اظتبدأ ،االحتياط ،القواعد ،اضتالل ،اضترام.
كت ا ااب األص ا ااول لوج ا اادت أن األص ا ااوليٌن دون ا اوا
العماال باالحتياااط يف مبح ا التعااارل والرتج اايح
فأصا ا اابح رب ا ا ااط ذل ا ا ااك الرتج ا ا اايح ب ا ا ااأقوال الفقها ا اااء

مقدمـة

فإن الشريعة اإلسالمية تتميز بأحكامها
ومقاصدها بالتحقيق والتقدير ظتصاحل العباد ودرء

اظتتبوعٌن مطلب ضروري.
فااًند يف كااالم أهاال العلاام والفتااوى لف ااة
االحتي ا اااط واألح ا ااوط ك ا ااًناً ،بع ا ااد تقري ا اار حك ا اام

اظتفاسد ،وال يتأتى ذلك إال بالتقدير الشرعي
الصحيح وال ينربي له حقيقة إال من أهل العلم
األثبات الذين عرفوا النصوص من الكتاب

اظتساألة فيشااكل علااى طالاب العلاام واظتسااتف بااأي
الق ا ا اولٌن أو ال ا ا ارأيٌن يأخ ا ااذ ويعم ا اال ،ه ا اال يعم ا اال
ب اااضتكم ا م ااع علي ااهي أو االحتي اااط واطت ااروج م اان
اطتال وهذا حبد ذاته أشاكال حيتااج إ ى دراساة

والسنة ودرسوا مقاصد الشريعة الغراء (الطويل،
ٕ٘ٓٓ).
َّ
العمل باالحتياط واألخذ به مالئم
إن
َ

لرباءة الذمة من الوقوع يف اضترام ،ضتكمة درء

ون ر.

اظتفاسد ،ودرء اظتفاسد مقدم على جلب اظتصاحل،
وهو األظهر .فألجل ذلك يقدم اضتاظر على
اظتبيحَّ ،
ألن رعاية درء اظتفاسد أو ى من رعاية

َّ
وإن ك ا اارة االسا ااتدالل باإلرتا اااع يف ك ا ااًن
ماان األحكااام الشاارعية عنااد الفقهاااء يكااون علااى
ها ا ااذال االسا ا ااتدالالت الشا ا اارعية اعرتاضا ا ااات قويا ا ااة
ص اارحية ال ديك اان اصتا اواب عنه ااا .فض ااعف األخ ااذ
هبذا الدليل يف ذلك اظتوضاوع لاذا وجاب بياان ذتارة
الفقه يف الدين وهو العمل باالحتياط.

حصول اظتصاحل ،وحيتاط الشرع أيضاً لدرء
مفاسد الكراهة والتحرًن ،كما حيتاط لطلب
مصاحل الندب واإلجياب (ابن كنانة ،د .س).
ففي االحتياط والورع تيقن اطتالص من

لق ااد ش اااع يف ه ااذال األزمن ااة اظتت ااأخرة م اان
فقه التيسًن ،وتتبع وخص الفقهااء حبجاة التساهيل
والتيسا ااًن ،ومواكبا ااة ومسا ااايرة الواقا ااع .ففا ااي ضا ااوء

إمث الواجب ،فإذا فعل اظتكلف األحوط فقد خرج
عن عهدة إمث ترك الواجب وأمن من اإلمث قطعاً،
فيجب اضتمل عليه (اآلمدي ،د .س).

ذلااك بااربز فقااه االحتياااط والااورع مقاباال مااا شاااع
من التيسًن والرتخص .الفقه يف الدين تساتنًن بات
القل ااوب وتنش اارح ب ااه الص اادور ويع اام ب ااه األج اار
وتساتغل بات األوقاات يف طاعاة الاه تعاا ى فساالوك

مشكلة البحث

م ااا يتع اارل ل ااه اظتكل ااف م اان أم ااور ،خي ااتلط فيه ااا
اضتا ا ااالل با ا اااضترام أو يشا ا ااتبه با ا ااه ،أو يشا ا ااك فيا ا ااه
فيحتاااج منااه إ ى ضااابط يضاابط لااه أق اوال الفقهاااء
رزته اام ا﵁ تع ااا ى مرجح ااً بدليل ااه .ول ااو ن اارت يف

طريق ا ااة م ا اان عالم ا ااة إرادة ا﵁ اطت ا ااًن للعب ا ااد ،ع ا اان
معاوية رضي ا﵁ عنه قال :قال رساول ا﵁ -ص-
ٕٙ
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من يرد ا﵁ خًناً يفقه يف الدين.
ويف االحتياط اصتمع بٌن أدلة اظتختلفٌن،
والعمل مبقتضى إعمال كل دليل ،فال يبقى يف

وقد رتع اظتؤلف مادة علمية طيبة ،وأقام حب ه
على ثالث أبواب :الباب األول :تعريف
االحتياط وحجيته .الباب ال اين :أقسام

النفس توهم أنه قد أمهل دليالً ،لعل مقتضاال هو
الصحيح .فباصتمع ينتفي ذلك فأُثِر اصتمع بٌن
اظتذاهب يف رتيع مقتضيات األدلة يف صحته

االحتياط وشروط العمل به .الباب ال ال  :أثر
االحتياط يف القواعد الفقهية .وعلى الرغم من أن
الدراسة طويلة إال أهنا أغفلت اصتوانب التالية:

اضتيادة والتصر (ابن السبكي.)ٔٔٔ/ٔ ،

القواعد األصولية اظتتعلقة باالحتياط وأثرها
الفقهي .أك ر الباح من النقوالت ا ردة عن
النقد والتحليل ،وخصص أك ر من مائة صفحة
ألدلة ا يزين لالحتياط ،وهى تزيد على ربع

أىداف البحث:
مناقشة القواعد األصاولية الايت تنادرج حتات األخاذ
مببدأ االحتياط ،وهي:
أ .قاعدة إعطاء اظتوجود حكم اظتعدوم،
وإعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود.

الرسالة .مل يتكلم الباح عن أثر االحتياط
األصويل والفقهي ،واكتفى ببيان بعض القواعد
الفقهية واألصولية اظتندرجة حتت االحتياط ،دون
بيان وحه الربط بينهما ةدوبٌن مبدا االحتياط،
وقد أغفل ك ًناً من القواعد اظتهمة يف هذا
اظتوضوع.
الرفاعي ،إبراهيم" )ٕٓٓٔ( .قواعد

ب .قاعدة س ّد الذرائع.
ت .قاعدة إذا اجتمع اضتالل واضترام غلب
اضترام.
ث .قاعدة اطتروج من اطتال .
ج .قاعدة االستصحاب.

األخذ باالحتياط وتطبيقها يف غتال العبادات"
إعداد :وهى رسالة ماجستًن قدمت يف اصتامعة
األردنية ،وهى مقصورة على جانب واحد وهو

منهج البحث

ذكر القواعد اظتندرجة حتت االحتياط يف
العبادات فقطَّ ،
وعد ستسة منها ،وعقد لكل
واحدة فصال مستقال ،علما بأن اظتؤلف قد أغفل
ك ًناً من القواعد الفقهية اظتندرجة حتت

تقتضي طبيعة هذال الدراسة أن جتمع بٌن
منهجٌن ،مها اظتنهج الوصفي التحليلي ،واظتنهج
يتم مناقشة والقواعد
االستنباطي .حي
األصولية اليت تندرج حتت األخذ مببدأ االحتياط،
يف ستسة مطالب.

لعل عذرال أ ّن موضوعه ػتصور يف
االحتياط ،و ّ
العبادات فقط .بينما دراسيت حتاول رتع القواعد
األصولية ال تندرج حتتها جزئيات ،وفروع فقهية
يف رتيع أبواب الفقه من عبادات ومعامالت

الدراسات السابقة

شاكر ،منيب (" )ٜٜٔٛالعمل باالحتياط"
وهى رسالة دكتوراال قدمت يف جامعة أم القرى،
ٕٚ
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وأحوال شخصية ،وػتاولة الربط بينهما وبٌن
العمل باالحتياط.
بلكا ،إلياس (ٖٕٓٓ) "االحتياط

أما هذال الدراسة فركزت بشكل دقيق
وتفصيلي على تعريفه وشروطه وأنواعه وحجيته
وقواعه األصولية .وما تتفرع من خالعتا تطبيقات

حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه" ،وهي
رسالة دكتوراال قدمت يف أحدى جامعات
اظتغرب ،وقد أجاد صاحبها يف طرحه ظتوضوع

فقهية .ح تبٌن طريقة العمل باالحتياط بشكل
موضوعي .وعندما تكلم عن اضتجية لالحتياط
تكلم بشكل موجز جدا (من صفحة -ٔٚٛ

االحتياط ،وىف إبداء رأيه يف بعض اظتسائل ال
حتتاج ا ى زيادة حب وحتقيق .إال إنه قد أسهب
يف بعض اظتواضيع ال ظنها الباح أهنا تفيد
البح غًن إهنا قد أخذت حيزاً كبًناً ال يتعلق

ٓ.)ٔٛ
بينما هذال الدراسة فصلت يف حجية
االحتياط بٌن اصتمهور وابن حزم ٜٔٛٔ ،وما
يربط بينهما من اتفاق وخال يف حجيته.
وتناول أيضاً األثر التطبيقي لالحتياط .إال إنه مل
بوفق يف القواعد ال ذكرهتا يف اصتانب التطبيقي،
إال يف ثالث قواعد فحسب هي قاعدة

بصميم اظتوضوع .وقد تطرق إ ى بعض القواعد
دون تفصيل يوضح الربط بٌن القاعدة ومبدأ
االحتياط من خالل التطبيقات الفقهية.
بينما هذال الدراسة حتاول الرتكيز على
صميم موضوع االحتياط ،مع عدم اإلسهاب
فيه ،والتحقق من طريقة العمل باالحتياط ،مع
وقوع اطتال فيها ،وكذلك رتع القواعد

التقديرات الشرعية ،واطتروج من اطتال ،
واالستصحاب.
وح عند ذكرال عتذال القواعد ذكرها
بشكل موجز .حي أنه بدأ بتعريف القاعدة

األصولية واألساسية ال يرتكز عملها حتت دليل
االحتياط.
شتاعي ،ػتمد عمر (ٕ" )ٜٜٔن رية

وحجيتها وشروط العمل هبا ،وعالقة القاعدة
بالعمل باالحتياط ،وما يندرج حتتها من أم لة
توافق العمل به.

االحتياط الفقهي" .رسالة دكتوراال .حي كانت
دراسته ظتوضوع االحتياط ختتلف عن هذال
الدراسة من خالل عدة نقاط عدة رسالة
شتاعي منصبة على الفقه ،وإن كانت تتكلم عن

الكناين ،أشر بن ػتمد بن عقلة
(ٖ" )ٜٔٛاألدلة االست ناسية عند األصوليٌن"،
تطرق الباح يف آخر فصل منه ،لالحتياط،
وذكر تعريفه وحجيته وضوابطه بطريقة إرتالية

مسائل أصولية إال إهنا عابرة ال تتعمق بشكل
تأصيلي .تكلم شتاعي عن ن رية االحتياط كبناء
متكامل ،وتطرق ظتفهومة ومقاصدال وغتاالته
كون ذلك
ومقوماته بشكل عام وعريض .حبي َّ

ؼتتصرة دون توسع ،إذ ال يسعه ذلك من خالل
باب واسع
فصل واحد خاصة أن االحتياط ٌ
يشتمل على تطبيقات فقهية وقواعد وضوابط
ك ًنة ،حبي يستقل يف موضوع خاص به .بينما
هذال الدراسة ستأيت شاملة ظتوضوع االحتياط من

ن رية كلية متكاملة.

ٕٛ
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خالل طريقة العمل به ،والقواعد األصولية اليت
تندرج حتته.

فإذا شهد أقل من ذلكَّ ،
فإن شهادهتم مردودة،
وإ ْن كانوا عدوالً ،ورأوا ذلك حقيقة ،فإهنم يف
حكم ا﵁ تعا ى من الكاذبٌن ،وال تقبل شهادهتم

المطلب األول :قاعدة "إعطاء الموجود حكم

(الشحي.)ٚٓ :ٕٓٓٗ،
ثانيا :من السنة ،عن أيب موسى األشعري ،قال:

المعدوم ،وإعطاء المعدوم حكم الموجود"

قال رسول ا﵁{ :إذا مرل العبد أو سافر كتبت

قد يعرب بعض العلماء عن هذال القاعدة بقاعدة
التقديرات الشرعيةَّ ،
ألن العمل هبذال القاعدة من

له م ل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً}
(البخاري ،ح (ٖٗ .)ٜٕٔ/ٖ ،)ٕٛفاعترب النيب
أعمال عبادة اظتسافر واظتريض اظتعدومة حقيقة يف
حكم اظتوجود حكماً .وترتب على ذلك ثبوت

خالل التقدير الذي يكون بضابط الشرع .شرح
القاعدة :هو أ ْن ؾتعل بتقديرنا (اصترجاين)ٜٛ: ،
الشيء اظتوجود حكماً معدوماً ،مع َّ
أن حقيقته

األجر عتما كأعمال اظتقيم (الشحي:ٕٓٓٗ،
ٔ .)ٚبشرط أ ْن يكونا قد عمال ذلك العمل
حال اإلقامة والصحةَّ ،
ألن السفر واظترل عذران

موجودة .وؾتعل بتقديرنا الشيء اظتعدوم حكماً
موجوداً ،مع َّ
أن حقيقته معدومة ضتاجة الناس،
وللضرورة ،ولتوافق مقاصد الشريعة يف ذلك.

منعهما من القيام بالعمل (النووئٜٜٙ ،
ٔٗٔٚهأٜٜٙ /م ،جٗ.)ٕٙٙ :

وهي رفع اضترج واظتشقة عن اظتكلفٌن .م ال
ذلك :تقدير الضرر اليسًن يف البيع ،والشراء
كالعدم ،وإال ظتا جاز بيع وال شراء ،ولوقع الناس

ثالثا :ومن اظتعقول ،إن الضرورة داعية إ ى تعٌن
القول بالتقديرات ،فك ًن من العبادات ال ديكن
القيام هبا إال بأعمال التقديرات واعتبارها ،وإال
كانت باطلة غًن مقبولة ،كتقدير طهارة
اظتستحاضة ومن به سلس البول ،فيالحظ أن

يف اضترج (الغرباين.)ٕٕٓٓ ،
حجيتهاَّ :
إن التقديرات الشرعية ثابتة
شرعاًَّ ،
ألن الشارع أخذ هبا ،وأشار إ ى العمل
هبا ،وجيوز اضتكم على األشياء اظتعدومة فتقدَّر

هذال القاعدة راجعة إ ى مراعاة التشريع ضتاجات
الناس يف ك ًن من األحيان (الغرباين:ٕٕٓٓ،
٘ .)ٔٛوعتذا قال ابن تيمية" :والشريعة على َّ
أن

موجودة ،وكذلك يقدَّر اظتوجود يف حكم اظتعدوم،
وهو قول رتهور أهل العلم يف ذلك (الكاساين،
أن القرايف (ٔ )ٖٔٗ /قالَّ :
ٕ .)ٜٔٛح َّ
أن

ما حيتاج إ ى بيعه جيوز بيعه وإن كان معدوماً
كاظتنافع" (ابن تيمية.)ٗٛ٘/ٜٜٕٕٜٔٛ ،
شرط العمل بقاعدة "إعطاء اظتوجود
حكم اظتعدوم وإعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود".

هذال القاعدة قد أرتع العلماء على العمل هبا.
فمن األدلة على حجية القاعدة:
َّ ِ
ين ياَ ْرُمو َن
أوالا :من الكتاب ،قوله تعا ىَ ﴿ :والذ َ
ات ُمثَّ َمل يأْتُوا بِأَرباع ِة شهداء فَ ِ
الْمحصنَ ِ
وه ْم
اجل ُد ُ
َْ َ ُ َ َ َ ْ
ُْ َ
َْ
ِ
ٌن َج ْل َد ًة﴾ (النور )ٗ/ووجه الداللة من اآلية:
َذتَان َ
اشرتط سبحانه وتعا ى إلثبات الزىن أربعة شهود

ومن شرط القرايفٕٔٗٓ( ،هإٓٓٔ-م ،جٖ،
صٖٖ) العمل بقاعدة" :إعطاء اظتوجود حكم
ٕٜ
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وكذلك فسق الفساق ،فالشرع حيكم
عليهم هبذال الصفات حالة عدمها،
وجتري عليها أحكامها (الندوي،

اظتعدوم وإعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود" مضبوط
بضابط الضرورة .ومن شرط الضرورة :أ ْن تكون
ػتققة غًن متومهة .وأ ْن تقدر بقدرها .وأال تؤدي

ٔ .)ٕٗ٘/كذلك الولد يف بطن أمه
يعطى حكم اظتوجود ،فال يقسم مال
مورثه ح يولد (السرخسي ،اظتبسوط:

إزالتها إ ى ضرر أكرب منها (اصترجاين ،د .س).

عالقة ىذه القاعدة بالعمل بمبدأ االحتياط
َّ
إن هذال القاعدة هي أساس العمل مببدأ

٘.)ٚ/

االحتياط ،وخاصة العمل إذا كان بٌن متعارضٌن
فال ديكن الرتجيح بينهما إال من خالل التقدير

المطلب الثاني :قاعدة سد الذرائع

الذي يرجح أحد اظتتعارضٌن وكذلك القواعد اليت
مبناها على االحتياط ،ال نستطيع العمل هبا إال
من خالل التقدير الشرعي ،ألن التقدير الشرعي
ال يستعمل يف العمل باالحتياط فحسب ،وإمنا

كل شئ كان وسيلة أو طريقاً يفضي إ ى ػترم،
وإ ْن كان هذا الشيء غًن ؽتنوع يف نفسه ،إال أنه
خيف ظتن ارتكبه أ ْن يقع يف ػت ور (القرطيب،
ٕ.)٘ٙ/

يف ك ًن من أبواب الفقه (القرايف.)ٕٓٓٔ ،
وديكن توضيح ذلك من خالل األم لة،
والتطبيقات الفقهية:

حجيتها :اتفق رتهور الفقهاء
واألصوليٌن (الشاطيب ،اظتوافقات ٕ )ٖٙٔ/على
العمل بسد الذرائع حبسب ما يؤول إليه اضتكم

أ .إعطاء اظتوجود حكم اظتعدوم :قبل
الضرر اليسًن يف العقد ،ؿتو اصتهل
بأساس البناء ،ورداءة بواطن الفواكه
معفو عنه ،ومعدوم يف حكم العدم،

من مفسدة،حي قال الشاطيب (االعتصام،
جٔ :،ص" :)ٚٙجاء يف الشرع اصل سد
الذرائع ،وهو منع اصتائز ألنه جير إ ى غًن
اصتائز،وحبسب ع م اظتفسدة يف اظتمنوع،يكون

وإال المتنع البيع والشراء ووقع الناس يف
اضترج (الغرباين.)ٔٛٗ :ٕٕٓٓ،
وكذلك من احتاج إ ى الوضوء وليس

اتساع اظتنع بذريعة وشدته ".
وكذلك الذريعة قد تسد وتفتح حبسب
اظتصلحة واظتفسدة ،حي قال القرايف يف ذلك:
"اعلم َّ
أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها،

عندال إال ماء قليل للشرب فنقدر اظتاء
على أنه معدوم ونأمرال بالتيمم (العز بن
عبد السالم.)ٖٔ٘/ٔ ،
ب .إعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود :م ل إديان

وتكرال وتندب وتباح ،فإن الذريعة هي الوسيلة،
فكما َّ
أن وسيلة ا﵀رم ػترم ًة فوسيلة الواجب
واجبة ،كالسعي للجمعة واصتمع (القرايف،
الفروق .)ٕٖ/ٕ :إال َّ
أن ابن حزم أنكر حجية

اظتسلمٌن قبل تعلمهم ،وكفر أطفال
الكفار ،وعدالة الشهود حالة الغفلة،

هذال القاعدة
ٖٓ

النه يعد العمل هبا من قبيل
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القول على ا﵁ بال علم (ابن حزم ٜٔٛٔ ،د.
س).
اختلف رتهور العلماء يف هذال القاعدة

اظتفاسد ،فكما َّ
أن االحتياط له مراتب من ندب
وكراهة وحترًن ،فكذلك السد للذريعة ،وذلك َّ
أن
من يقدر اظتفسدة اليت تفضيها الذريعة ال تكون

اختالفا لف ياً فحسب ،هل تسمى بالذريعة أم
مبآل الفعل أو اضتكم ،وحقيقة هذا اطتال ال
ترتتب عليه أي ذترة ،ما داموا متفقٌن على

إال مباحة (بلكا )ٕٖٓٓ ،فيكون حكمها
حبسب ع م ما تفضيه من مفاسد ،وهي تعد
أيضا نوعاً من أنواع االحتياطَّ ،
ألن االحتياط
أعم من سد الذرائع.
ويتضح ذلك جليا من خالل األم لة
الفقهية:
أ .اتفق العلماء (الطحاوي ،حاشية
الطحاوي ،صٕٔٔ) على َّ
أن الشارع قد
هنى عن التغوط والتبول يف الطريق وال ل
واظتوارد ،ودليلهم يف ذلك :السنة ،وسد

اضتكم ،وإمنا غترد اصطالح ،وال مشاحة يف
االصطالحات (ع مان ،د.س).
وقد اتفق العلماء  ،إذا كانت األفعال
موصلة إ ى اظتفسدة على سبيل ال ن فإنه يعمل
بسد الذرائع (الشاطيب ،د.س) .قال اإلمام العز
بن عبد السالم يف هذال اظتسألة" :ما يغلب ترتب
مسببه عليه ،وقد ينفك عنه نادراً فهذا ال جيوز
اإلقدام عليهَّ ،
ألن الشرع أقام ال ن مقام العلم يف

الذرائع .أما السنة :من حدي معاذ بن
جبل قال :قال رسول ا﵁ -ص{ :-اتقوا
اظتالعن ال الث :الرباز يف اظتوارد ،وقارعة
الطريق ،وال ل} (حدي صحيح ،ح

أك ر األحوال" (العز بن عبد السالم ،د.س).
واتفق العلماء أيضاً على َّ
أن األفعال إذا كانت
موصلة إ ى مفسدة نادراً ال حيرم اإلقدام عليها،

ٗ.)ٜ٘
ب .ذهب رتهور العلماء من اضتنفية (يوسف،
د.س) ،واظتالكية (مالك بن أنس ،د.س)،

وال ديكن سدها (ابن ؾتيم ،د.س).
وهذا ما أكدال ابن عبد السالم يف
شأنه" :ما ال يرتتب مسببه عليه إال نادراً فهذا ال

والشافعية (النووي ،)ٜٜٔٙ ،واضتنابلة
(البهويتٕٔٗٓ ،ها) على كراهة شراء
الرجل صدقته ،سواء كانت الصدقة فرضاً
أم تطوعاً .واستدالعتم يف ذلك ،السنة

حيرم اإلقدام عليه لغلبة السالمة من أذيته ...إذ
ال جيوز تعطيل اظتصاحل الغالية لوقوع اظتفاسد
النادرة (العز بن عبد السالم ،د.س) .وإمنا
اطتال وقع يف َّ
أن الفعل إذا أدى إ ى مفسدة

وسد الذرائع .أما السنة :فمن حدي زيد
بن أسلم عن أبيه قال :شتعت عمر
يقول :زتلت على فرس يف سبيل ا﵁،
فأضاعه الذي كان عندال ،فأردت أ ْن

ك ًناً ال غالباً ،وال نادراً.
عالقة القاعدة بالعمل بمبدأ االحتياط
تبدو عالقة االحتياط بسد الذرائع جلية ،من
خالل مراتب االحتمال يف إفضاء الذرائع إ ى

اشرتيه ،وظننت أنه يبيعه برخص فسأله

ٖٔ
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النيب -ص ،-فقال{ :ال تشرتال وال تعد
يف صدقتك ،وإ ْن أعطاكه بدرهم ،فإن
العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه}

بعد الطالق ال ال  ،وال بعد دتام العدة يف
الطالق الرجعي (ابن حزم ال اهري ،د.س).

(البخاري يف صحيحه ،حٔٗٔ).
ت .اتفق الفقهاء على َّ
أن من طلق زوجته
حال الصحة طالقاً بائناً أو رجعياً ،فبانت

المطلب الثالث :قاعدة "إذا اجتمع الحالل
والحرام غلب الحرام"

إذا اجتم ا ا ا ااع ح ا ا ا ااالل وح ا ا ا ارام يف موض ا ا ا ااع واح ا ا ا ااد

منه بانقضاء عدهتا مل يتوارثا .كما اتفقوا
على َّ
أن الرجل اظتريض إذا طلق زوجته
فطالقه نافذ كالصحيح يف طالقها حال
الصحة لبقاء آثار الزوجية يف الرجعية

واشا ااتبها ،حبي ا ا ال ديكا اان التفريا ااق بينهما ااا ،فإنا ااه
يغلااب جانااب التحاارًن احتياطااً (موسااوعة القواعااد
الفقهيااة ،د.س) ،وبلفااظ آخاار أن اه إذا تالقااى ػتا ّارم

ومباح وعسر التمييز بينهما ،فإناه جياب تارك ا﵀ارم
بعلة التحارًن ،وتارك اضتاالل اظتشاتبه بعلاة االشاتباال،
لق ااول الن اايب -ص{ :-م اان اتق ااى الش اابهات فق ااد
استربأ لدينه وعرضه} (حدي سبق خترجيه).

بلحوق الطالق عتا ،واإليالء منها وغًن
ذلك .واتفقوا أيضاً على َّ
أن الرجل إذا
طلق زوجته يف مرل اظتوت ،مث ماتت مل
يرثها وإ ْن ماتت يف العدة" (الشًنازي،
د.س).
إال أهنم اختلفوا يف توري الزوجة
اظتطلقة طالقاً بائناً ،يف مرل اظتوت إذا مات

حجيتها :هذال القاعدة من القواعد
اظتهمة اظتتصلة مببح التعارل والرتجيح ،سارية
يف باب اضتالل واضترام ،يتم ل فيها جانب
االحتياط يف الدين ،وينبغي التمسك هبا يف ك ًن
من األحكامَّ ،
ألن الشرع حريص على اجتناب
اظتنهيات أك ر من حرصه على اإلتيان
باظتأمورات.

الزوج يف أثناء العدة من هذا الطالق ،على
قولٌن:
القول األول :هو قول اصتمهور من
اضتنفية (السيواسي ،د.س) ،واظتالكية (مالك بن
أنس ،د.س) ،والشافعية (الشًنازي ،د.س)،
واضتنابلة (ابن قدامة ،)ٜٔٛٗ ،واإلباضية

إن أساس هذال القاعدة هو قوله -ص-
{ :اضتالل بٌن واضترام بٌن ،وبينهما أمور
مشتبهات ال يعلمها ك ًن من الناس ،فمن اتقى

ٗٔٗٔه) ،والزيدية (الشوكاينٔٗٓ٘ ،ها) ،إ ى
توري اظتطلقة طالقاً بائناً يف مرل اظتوت.
القول ال اين :هو قول ال اهرية ،بأهنا ال

الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف
الشبهات ،وقع يف اضترام ،كالراعي يرعى حول
اضتمى ،يوشك أ ْن يقع فيه ،أال َّ
وإن لكل ملك
ِزت ًى ،أال وإن َزتَى ا﵁ ػتارمه} (أخرجه البخاري

(اطفيش ،د.س) ،والشيعة (اضتر العاملي،

ترث ،ألهنم يرون طالق اظتريض كطالق الصحيح
إذ ال فرق بينهما عندهم ،فإذاً ال توارث بينهما

يف صحيحه).
ٕٖ
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وقد اختلف األصوليون والفقهاء يف
مدلول هذال القاعدة فيما إذا اجتمعا اضتالل
ٍ
مسألة ما ،فأيهما يرجح ،هل هو
واضترام يف
اإلباحة أم التحرًن على ثالثة أقوال:
القول األول :أنه يرتجح ما دل على
التحرًن (السرخسي ،د.س).

أك ر والتأكيد أقل ،وهذا معلوم لكل من يفهم
لغة العرب".
ننوال بالذكر على َّ
ال َّ
أن األصوليٌن
بد أ ْن ِّ
قد وضعوا باباً خاصاً بالرتجيح وقواعدال وال ديكن
الرتجيح بٌن دليلٌن قطعيٌن اتفاقاً ،إال إذا كان
التعارل يف ظاهر األمر ،فإنه جيوز فيه الرتجيح

القول ال اين :أنه يرتجح على اإلباحة
(اآلمدي ،د.س).
القول ال ال  :أهنما يتساويان وال يرجح
أحدمها على اآلخر ،بل يتساقطان كأهنما مل

أيضاً اتفاقاً (الشاطيب ،د.س) .وتبٌن -لدى
الباح  -من ذلك َّ
أن القول الراجح ،هو القول
األول الذي يرجح ما يدل على التحرًن ،ظتا عليه
أك ر العلماء ورتهورهم ،وما ساقوال من أدلة

يردا ،ويرجع يف حكم اضتادثة إ ى غًنها ،أي
ينحى منحى التوقف (الشوكاينٔٗٓ٘ ،ه).
وأما عن األدلة اليت احتج هبا اصتمهور،

ع يمة قوية تدحض حجة الغًن ،كما ان يف
ا﵀رم تقليالً للنسخ واحتياطاً (السرخسي،
تقدًن ِّ
د.س).

وما ذكرت السنة اظتطهرة من الروايات الك ًنة اليت
فيها تلميح ظتراعاة االحتياط يف الدين منه :ما
روي عن عطية السعدي َّ
أن النيب -ص -قال:
{ال يبلغ العبد أن يكون من اظتتقٌن ح يدع ما

عالقة القاعدة بالعمل بمبدأ االحتياط
َّ
إن اضتالل إذا أجتمع مع اضترام وحصلت بينهما
شبهة ،حبي أهنما يكونان متعارضان ال مرجح
بينهماَّ ،
فإن ا تهد يرجح يف األغلب الذي فيه
قوة وحزم لكي يستربأ من دينه ،فيخرج من نطاق
اإلمث ،وهذا هو نفسه العمل باالحتياط ،وال بد
َّ
أن يعلم أنه ليس كلما تعارل اضتالل واضترام

ال بأس به حذراً ؽتا به اليأس} (حدي سبق
خترجيه) .ومنها قوله -ص{ :-دع ما يريبك إ ى
ما ال يريبك} (النسائي يف سننه).
وكذلك َّ
إن ترجيح التحرًن تأسيساً
ضتكم شرعي جديد ،ؼتالفاً ظتا عليه األصل وهو
اإلباحة ،ويؤكد ذلك القاعدة اظتعروفة" :التأسيس
مقدَّم على التأكيد" (السيوطي ،د.س) .بينما لو

قدم اضترام ،وإال وقعنا يف االحتياط اظتذموم الذي
جير صاحبه إ ى اعتالك واظتشقة واضترج.
وعند العمل هبذال القاعدة ال بد أن
يكون ضمن شروط العمل باالحتياط ،حبي ال
حييد عنه ،فتنشأ حكماً مغايراً ظتقاصد الشريعة،
وكذلك ال بد أ ْن يعلم َّ
أن الفقه الذي أصله

ترجحت اإلباحة لكان ذلك تأكيداً ضتكم
األصل ،وليس تأسيساً للحكم اصتديد،
والتأسيس مقدم على التأكيد -كما تقدم-
حي قال الشوكاين (٘ٓٗٔه)" :إن أهل كل
كالم ظاهرال اإلفادة ال اإلعادة ،وأيضاً التأسيس
ٖٖ

اضت ر ليس كله ينبين على االحتياط فهذا ال
يصح ،ولكن اظتقصود َّ
أصل
أن االحتياط هنا ٌ
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رتيعاً ،ويزيد ثوباً -أي يزيد صالة بأحد األثواب
اظتختلطة -ألنه إذا صلى صالة زائدة على عدد
النجس ،تيقن أنه صلى يف ثوب طاهر ،وذلك

ديكن العودة إليه والعمل مبقتضاال ،ولو استعمله
الفقيه كان اجتهاداً سائغاً ،أي يكون إما اجتهاداً
صحيحاً يُعمل به ،وإما اجتهاداً مرجوحاً لكنه

عمالً بقاعدة االحتياط (اضتنبلئٗٓٓ ،ها).
قال اظترداوي صاحب "اإلنصا " :هذا هو
اظتذهب مطلقاً نص عليه ،وعليه رتاهًن

ظ من الن ر (بلكا.)ٕٖٓٓ ،
معترب ،وله ح ٌ
األم لة اليت توضح هذا اظتسلك من
االحتياط :مسألة معاملة من كان أك ر ماله
حرام اتفق الفقهاء على َّ
أن معاملة من كان كل

األصحاب (اظترداوي ،د.س) .فالذين قالوا
بالصالة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا
يتعٌن اإلتيان
بقاعدة العمل باالحتياط ،فإنه ّ
جبميع الوجوال للخروج من عهدة الفرل بيقٌن

ماله حرام ال جتوز -إال إذا كان من أهل الذمة
فذلك فيه تفصيل ،-واتفقوا أيضاً على َّ
أن
معاملة من كان بعض ماله حرام جازت معاملته
واألكل من ماله (السرخسي ،د.س).
أما إ ْن كان أك ر ماله حرام فقد
اختلف الفقهاء يف حكم معاملته على ثالثة

(شاكر ،د.س).
فالقواعد الفقهية اليت تندرج حتت
قاعدة" :إذا اجتمع اضتالل واضترام غلب اضترام":

أقوال:
القول األول :هو قول بعض الشافعية (النووي،
 )ٜٜٔٙبأهنا حتل معاملته للحاجة ،بشرط عدم
معرفة عٌن اضترام.

أوال :قاعدة "إذا اجتمع اضتضر والسفر قُدِّم
اضت ر" (السيوطي ،د.س)َّ .
إن من العبادات ما
خيتلف بٌن اضتضر ،والسفر ،كالصالة م الً تقصر
سفراً ،وتؤدى تامة حضراً -كما هو معلوم ،-إال

القول ال اين :هو قول رتهور اظتالكية (القرايف،

ٗٓٗٔه) ،والشافعية (الزركشي ،د.س)،
واضتنابلة (ابن تيمية )ٜٕٔٛ ،يف وجه إ ى أهنا

أنه إذا اجتمع يف العبادة جانب اضتضر والسفر،
فعند الشافعية (ابن حجر ،د.س) يغلب جانب
اضتضر ،ألنه األصل ،وعند اضتنفية (ابن ؾتيم،

تكرال.
القا ااول ال ال ا ا  :وها ااو ق ا ااول اضتنفيا ااة (ابا اان ؾت ا اايم،
د.س) ،وبع ا ا ا ا ااض اظتالكي ا ا ا ا ااة (الش ا ا ا ا اااطيب ،د.س)،
وبعض الشافعية (الزركشي ،د.س) ،واضتنابلة (ابن

د.س) خالفه يف بعض اظتسائل (موسوعة القواعد
الفقهية ،د.س) .من األم لة على القاعدة:
مسالة :لو َّ
أن رجالً مسح على خفيه مسح
حضر ،مث سافر ،هل ديسح مسح حضر يوم

تيمي ااة )ٜٕٔٛ ،يف وج ااه إ ى أهن ااا حت اارم معاملت ااه،
وذل ا ااك م ا اان ب ا اااب االحتي ا اااط ظت ا ااا في ا ااه م ا اان ش ا اابه
(الشاطيب ،د.س).

وليلة ،أم أنه ديسح مسح مسافر ثالثة أيام
ولياليهن ي اختلف العلماء فيها على قولٌن:
القول األول :اصتمهور وهم :اظتالكية

القول ال اين :وهو قول اضتنابلة ،أي أنه
إذا اشتبهت ال ياب الطاهرة بالنجسة صلى فيها

(الدردير ،د.س) ،والشافعية (السيوطي ،د.س)،
واضتنابلة (ابن قدامة )ٜٔٛٗ ،قالوا أنه ديسح
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مسح حضر ،عمالً هبذال القاعدة ،ألن مسح
اظتقيم أخذاً باليقٌن ،وهو األحوط ،وألهنا عبادة
ختتلف باضتضر ،والسفر فغلب فيها حكم اضتضر

وقد أخذ أك ر العلماء هبذال القاعدة،
وعملوا هبا ،إال أنه اعرتل عليها ،حي َّ
إن أك ر
مسائل الفقه ؼتتلف فيها اختالفاً يعتد به ،فلو

اضترام" ،وقاسوا هذا الرأي ،كمن دخل وقت
الصالة ،وهو مقيم ،مث صار مسافراً ،فإنه يصلي
صالة مسافر (السرخسي ،د.س).

خال وضع الشريعة (الشاطيب ،د.س) .وعلى
كل األحوال َّ
فإن اطتروج من اطتال يعترب
مستحباً وليس بواجب.
أن اظتالكية قد فرقوا بٌن اطتروج من

أخذنا باستحباب اطتروج من اطتال ألجل
االحتياط لرتتب على ذلك ػت ور ،وصارت
أك ر مسائل الشريعة من اظتتشاهبات ،وهو

(ابن قدامة.)ٜٔٛٗ ،
القول ال اين :اضتنفية ال يرون قاعدة:
"إذا اجتمع اضتضر والسفر غُلِّب اضتضر" داخلة
يف قاعدة" :إذا اجتمع اضتالل واضترام غُلِّب

ثانيا :قاعدة" إذا تعارل اظتانع واظتقتضي يقدم

اطتال وبٌن مراعاته ،وذلك أهنم جعلوا مراعاة
اطتال أعم من اطتروج منه ،أي مبعىن أن مراعاة
اطتال تكون قبل وقوع الفعل وبعد الوقوع،

(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ،د.س) .من
األم لة على القاعدة :فإنه ُحيكم على الشريك
مبنع التصر يف اظتال ،بصورة تضر شريكهَّ ،
ألن
حق شريكه مانع ،وإ ْن كان حق نفسه مقتضياً

وأما اطتروج من اطتال يكون قبل وقوع الفعل.
ومعىن مراعاة اطتال قبل الوقوع " :هو اصتمع
بٌن الدليلٌن بوحه من وجوال اصتمع ،والعمل
مبقتضى كل واحد فعال أو تركا احتياطا وورعا"

اظتانع" :أي إذا كان للشيء أو العمل ؽتا ذكر
تستلزم منعه ،ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه

(قرون ،د.س) أي مبعىن آخر هو "عمل بدليل
ثال عند تعارل الدليلٌن" (القرايف.)ٜٖٔٛ ،
وأما مراعاة اطتال بعد وقوع الفعل،

(البيجرمي ،د.س).

المطلب الرابع :قاعدة "الخروج من الخالف"

فتعريفه هو نفسه تعريف "قاعدة اطتروج من
اطتال " لعدم تفرقة العلماء بٌن اظتراعاة واطتروج
من اطتال (السنوسي.)ٕٓٓٓ ،
َّ
إن مرتبة الندب ختتلف يف مراعاة

هو إعمال دليل اظتخالف يف الزم مدلوله الذي
أعمل يف نقيضه دليل آخر (الزركشي ،د.س).
نص غًن واحد من العلماء
حجيتها :قد َّ
على َّ
أن مشروعية قاعدة اطتروج من اطتال

اطتال أو اطتروج منه ،حبسب قوة دليل
اظتخالف وضعفه (ابن عابدينٖٖٜٔ ،ه).
فيمكن أ ْن ؾتعل عتذال القاعدة شروطاً ،وضوابطاً
للعمل هبا ؾتملها مبا يلي:

ثابتة باإلرتاع (النووي .)ٜٜٔٙ ،وقال الغزايل:
اتقاء مواضع اطتال مهم يف الورع حق اظتفيت
واظتقلد (الغزايل ،د.س) .وقال السيوطي (د.س):
"اطتروج من اطتال مستحب".
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أ .أ ْن يكون اطتال قوي اظت ْد َرك أي أ ْن
ُ
يكون مأخذ اظتخالف قوياً ،وإال كان
ضعيفاً واهياً ،فال يؤبه به ،ال سيما إذا

عالقة القاعدة بالعمل بمبدأ االحتياط
َّ
إن ك ًناً من العلماء (السيوطي ،د.س) قد شتَّى
اطتروج من اطتال االحتياط نفسه ،إال إنه يعد

كانت اظتراعاة تؤدي إ ى ترك سنة ثابتة
صحيحة -على سبيل االفرتال -إذا قال
أحد ببطالن الصالة برفع اليدين ،مل نقم

نوعاً من أنواعه ،وغاية العمل هبما واحدة ،وهي
الرباءة للذمة ،وسبب عملهما كذلك واحدة
وهي الشبهة ،وذلك أنه إذا اختلف العاظتان يف

طتالفة أي وزن ألنه معارل لألحادي
ال ابتة يف هذا الباب (الزركشي ،اظتن ور:
ٕ.)ٕٜٔ/
ب .أن ال تؤدي مراعاته إ ى خرق اإلرتاع،

شيء ،فقال أحدمها :إنه حالل ،وقال اآلخر:
إنه حرام ،وكان كل واحد منهما مبحل من العلم
يساوي اآلخر يف ن ر اظتقلد ،وال شك وال ريب
َّ
أن هذا الشيء الذي اختلف فيه العاظتان ،ال

كما نقلوا عن ابن سريج (د.س) أنه كان
يغسل أذنيه مع الوجه ،وديسحهما مع
الرأس ،ويفردمها بالغسل ،مراعاة ظتن قال

يصح أن يقال :هو من اضتالل البٌن ،وال من
اضترام البٌن ،بالنسبة إ ى ذلك اظتقلد ،وكل شئ ال
يصح أن يكون هذين األمرين ال ريب أنه من

إهنا من الوجه ،أو الرأس ،أو عضوان
مستقالن ،فوقع يف خال اإلرتاع ،إذ مل
يقل أحد باصتمع (السيوطي ،د.س).
ت .أ ْن ال يلزم اطتروج من اطتال من ترك

اظتشتبهات (الشوكاينٔٗٓ٘ ،ها) .ولعله يتبٌن
وضوح العالقة بٌن هذال القاعدة واالحتياط أك ر
من خالل التطبيقات الفقهية:
أ .مسألة :النكاح بال ويل ،باطل عند رتهور

سنة ،أو الوقوع يف خال آخر أشد منه
حي قال النوويَّ :
"إن العلماء متفقون
على اضت على اطتروج من اطتال إذا

الفقهاء (مالك بن أنس ،اظتدونة الكربى:
صٕ ،)ٔٙلقوله -ص{ :-أديا امر ٍأة
نكحت بغًن إذن وليها ،فنكاحها باطل

مل يلزم منه إخالل أو وقوع يف خال
آخر (النووي .)ٜٜٔٙ ،وقد م َّل
السيوطي (د.س) عليه أم لة عدة  ،منها:
مسألة فصل الوتر أفضل من وصله ،ومل
يراع خال
ثابتة.

باطل باطل} (أخرجه الرتمذي يف سننه،
حٖ).
ب .إذا شك هل اطتارج من ذكرال مذي أو
مين ،فإن األحوط يف حقه أ ْن يغتسل

أيب حنيفة ألنه خيال سنة

احتياطاً ويكون بذلك مراعياً لقول من
قال باالغتسال (أشر .)ٜٖٔٛ ،

ٖٙ

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

هو" :استدامة إثبات ما كان ثابتاً ،أو نفي ما
كان منفياً" (ابن القيم .)ٜٖٔٚ ،أي بقاء

يكون فيه إلزام للغًن أو إثبات ما مل يكن
(اعتنداوي.)ٕٓٓٗ ،
القسم ال اين :ال يرون حجيته مطلقاً (الدبوسي،

حياته يف زمن معٌن ،فإنه حيكم باستمرار حياته
ح يوجد دليل على وفاته ،فاظتفقود م الً حيكم
حبياته ح يوجد ما يدل على الوفاة ،أو يوجد
من اإلمارات ما يدل على الوفاء بناء على هذال

أدلة نذكر منها:
أ .قوله تعا ى﴿ :قُ ْل َم ْن َحَّرَم ِزينَةَ اللَّ ِه الَِّيت
َخَر َج لِعِبَ ِادالِ﴾ (األعرا  .)ٖٕ :ففي
أْ
هذال اآلية استفهام إنكاريَّ ،
فإن ا﵁ أنكر

المطلب الخامس :قاعدة االسـتصحـاب

ٕٔٓٓم) ،وتابعتهم بذلك بعض الشافعية
(الشربيين ،د.س) ،واظتعتزلة (البصري ،د.س).
استدل اصتمهور على حجية االستصحاب بعدة

اضتكم نفياً أو إثباتاً ،ح يقوم دليل على تغيًن
اضتال ،فهذال االستدامة ال حتتاج إ ى دليل إجيايب
دليل مغًن ،كمن علمت
بل تستمر ح يقوم ٌ

حترًن الزينة اليت خيتص بنا االنتفاع هبا،
فاألصل اضتل إ ى أ ْن يأيت دليل على
التحرًن (الزحيلي ،د.س).

األمارات (أبو زهرة ،د.س).
حجيتهاَّ :
إن االستصحاب يعترب دليالً
عند رتهور األصوليٌن (ابن رشد ،د.س) ،إال َّ
أن

ب .حدي عبادة بن دتيم عن عمه أنه شكا
إ ى رسول ا﵁ -ص{ -الرجل الذي خيِّل
إليه أنه جيد الشيء يف الصالة ،فقال :ال
ينفتل أو ال ينصر  ،ح يسمع صوتاً

اضتنفية قد انقسموا يف حجيته إ ى قسمٌن:
القسم األول :أهنم يرونه حجة يف الدفع ال يف
الرفع .يقصدون بالرفع :أي ال يصلح
االستصحاب أن يكون حجة إلثبات حكم

أو جيد رحياً} (أخرجه البخاري يف
صحيحه).

مبتدأ وال إللزام على اطتصم بأي وجه .وأما
الدفع :فإهنم يرونه صاحل أ ْن يكون حجة إلبالء
العذر ودفع إلزام الغًن واستحقاقه ،إال أنه يف

أنواع االستصحاب

نفس الوقت ال يصلح أ ْن يلزم غًنال (البخاري،
د.س).
م ال ذلكَّ :
أن من كان يف يدال شيء،
فنازعه غًنال فيها ،فإن يدال دليل ظاهر يدفع

ينقسم االستصحاب عند األصوليٌن إ ى:
أ .استصحاب الرباءة األصلية :هو عبارة عن
حكم عقلي يدل على بقاء األمور ،على
ما كانت عليه ح يرد حكم الشرع
(الشًنازي ،د.س) .ويسمى هذا النوع
باستصحاب العدم األصلي أي :هو

استحقاق اظتدعى الذي ينازعه فيها ،ويف نفس
الوقت ال يستطيع أ ْن ي بت له اضتق ،أو وراء هذال
اظتلكية كحق الشفعة م الً (بلكا.)ٕٖٓٓ ،
ونستطيع إذاً القول َّ
بأن أك ر اضتنفية (النسفي،

الذي عر العقل نفيه بالبقاء على العدم
األصلي ،كنفي وجوب الصالة سادسة

 )ٜٔٛٙيرون االستصحاب حجة بشرط أ ْن

ٖٚ

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

من االستصحاب ،ال يتعرل له
األصوليون غالباً .فال جتد يف كتابات
اظتتأخرين ،فضالً عن اظتتقدمٌن ،أي إشارة

(السبكئٗٓٗ ،ه) .وقد دلت اآليات
القرآنية على اعتبارال فمن ذلك :قوله
تعا ى ﴿ :فَ َم ْن َجاءَالُ َم ْو ِع َةٌ ِم ْن َربِِّه
ف َوأ َْم ُرالُ إِ َ ى اللَّ ِه﴾
فَانتَا َهى فَالَهُ َما َسلَ َ
(البقرة.)ٕٚ٘ :
ب .استصحاب دليل الشرع :وهو

إ ى هذا النوع إال نادراً (اعتنداوي،
ٕٗٓٓ).

استصحاب الوصف اظت بت للحكم،
ح ي بت خالفه كاستصحاب حكم
الطهارة ،وحكم اضتدث ،واستصحاب
بقاء النكاح ،واستصحاب النص ح يرد

شروط العمل باالستصحاب

أ .ثبوت اضتكم اظتستصحب :أي َّ
أن اضتكم
الشرعي ،ال َّ
بد أن يكون ثابتاً يف الوقت

األول ،ألن ثبوت اضتكم يف الوقت ال اين،
فرع ل بوت اضتكم يف الوقت األول ،فإذا
مل ي بت يف الزمان األول فكيف ديكن
إثباته يف الزمان ال اين (البشروي،

الناسخ ،واستصحاب العموم إ ى أن يرد
ختصيص (ابن قدامة.)ٜٔٛٗ ،
ت .استصحاب اإلرتاع :فهو ػتل نزاع بٌن
العلماء يف حجيته (الغزايل ،د.س) وديكن
عر  :بأن حيصل اتفاق بٌن العلماء
أن يُ َّ
على ٍ
شيء ما ،مث يطرأ على هذا اإلرتاع
عارل ،فيستدل اظتستصحب على

ٕٔٗٔها).
ب .عدم وجود ما يدل على تأبيد اضتكم :أي
بد أن يوجد دليل على َّ
ال َّ
أن اضتكم
مؤبد ،ال يتأتى عليه النسخ ،وإال ال
يدخل يف باب االستصحاب ،بل من
باب العمل بالنص (اضتجي ،د.س).

اإلرتاع قبل دخول هذا العارل.
ث .استصحاب اضتال" :هو ما ثبت يف الزمن
اظتاضي يف األصل بقاؤال يف الزمن
اظتستقبل ،وهو معىن قوعتم :األصل بقاء
ما كان على ما كان ،ح يوجد اظتزيل"
(الزركشي ،د.س) .وهذا النوع من
االستصحاب يعترب أصالً من أصول

عالقة القاعدة بالعمل بمبدأ االحتياط
َّ
إن هناك عالقة خاصة بٌن االستصحاب
واالحتياط ،لكنها ليست متحققة بٌن رتيع أنواع
االستصحاب واالحتياط َّ
ألن أصل اإلباحة أعم

الشريعة ،حي تدور عليه مسائل وفروع
(اعتنداوي.)ٕٓٓٗ ،
ج .االستصحاب اظتقلوب :وهو استصحاب
اضتاضر يف اظتاضي ،وهو عكس ما تقدم
من أنواع االستصحابَّ ،
فإن هذا النوع

اطرادال
وأوسع من أصل االحتياط وذلك بسبب َّ
يف عامة الفقه (بلكا ،)ٕٖٓٓ ،قال الشاطيب
(د.س)" :االحتياط للدين ثابت من الشريعة
ؼتصص لعموم أصل اإلباحة إذا ثبت".
ٖٛ
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القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة

الخاتمة

االستصحاب

استخلص الباح من عرضه لالحتياط ،عدم
وجود تعريف جامع مانع لالحتياط ،حي عرفه

أوال :قاعدة اليقٌن ال يزول بالشكَّ .
إن

بأنه( :األخذ جبميع ػتتمالت التكاليف أو
اجتناهبا عند وجود الشبهة) ،اليت من خالعتا
ي هر الغمول الذي يدفع للعمل باالحتياط .إ ْذ

األصوليٌن والفقهاء قد يطلقون العلم واليقٌن،
ويريدون هبما ال ن ال اهر ،ال حقيقة العلم
واليقٌن ،ألن اليقٌن ال يدخله شك ،فهو اعتقاد

ال يُعمل باالحتياط على إطالقه ،وليس مطرداً
تصحح مسارال.
يف كل مسألة ،وإمنا له شروط ِّ
يتنوع االحتياط من حي عمله إ ى
نوعٌن :األول :االحتياط الفعلي :أي فعل ما

جازم ال يعرتيه ريب (النووي.)ٜٜٔٙ ،
َّ
إن األمر ال ابت بالدليل القطعي ال
يرتفع وال يزول مبجرد الشك يف وجود ما يزيله،
سواء كان ذلك األمر نفياً أم إثباتاً (موسوعة
القواعد الفقهية ،د.س) .من أم لة القاعدة:

تتصف مصلحته من الوجوب أو الندب على
غًنال عند التعارل ووجود الشبهة .وال اين:
االحتياط الرتكي وهو ترك الفعل بانتفاء اظتصلحة

مسألة من شك اضتدث يف صالته وتيقن
الطهارةَّ ،
فإن اصتمهور (الشافعي ،د.س) يرون أ ْن

وحتقق اظتفسدة عند وحود الشبهة ،ويتنوع
االحتياط من حي حكمه ،إ ى واجب،
ومندوب ،ومكروال.

يبين صالته على ما استيقن من طهارة ،وال يأبه
للشك الطارئ على تيقنه سواء كان يف الصالة
أو خارج الصالة.
ثاني ا :قاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان:
أنه إذا جهل يف وقت اطتصومة حال الشيء،
وليس هناك دليل حيكم مبقتضاال ،وكان لذلك
الشيء ،حال سابقة معهودة َّ
فإن األصل يف ذلك

أىم نتائج الدراسة
َّ
إن الناظر يف أقوال العلماء وأدلتهم يف حجية
العمل باالحتياط ،جيد َّ
أن اصتمهور يرون العمل
باالحتياط ،بينما ابن حزم ال يرى العمل به،
فنجد َّن العلماء قاطبة يرون العمل به بقسميه
الواجب واظتندوب .وفيما يأيت أهم النتائج:

أ ْن حيكم ببقائه على تلك اضتال اظتعهودة اليت
كان عليها ،ح يقوم الدليل على خال ذلك
فيصار حينئذ إليه (الزرقاء.)ٜٖٔٛ ،

أ .من القواعد األساسية واليت عتا صلة
باالحتياط قاعدة إعطاء اظتوجود حكم
اظتعدوم ،وإعطاء اظتعدوم حكم اظتوجود.
فال ديكن العمل باالحتياط يف أك ر

من األم لة :لو ادعى اظتستقرل دفع
الدين إ ى اظتقرل ،وأنكر اظتقرل القبض،
فالقول قولهَّ ،
ألن األصل بقاء مبلغ القرل
(الزرقاء ،)ٜٖٔٛ ،واظتستقرل مل يأت يبينه
فيبقى الدين يف ذمته احتياطا ،ح ال تضيع
اضتقوق مبجرد دعاوى وأقاويل.

أحواله إال من خالعتا السيما إذا كان
الرتجيح بٌن متعارضٌن.
ٖٜ
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بَّ .
إن عالقة االحتياط بقاعدة "سد الذرائع"
جلية وواضحة حي َّ
إن االحتياط ينحى
الشدة واضتزم وكذلك السد للذريعة وذلك

ٕ .ٜٔٛكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية
يف الفقه .حتقيق عبد الرزتن العاصي
النجدي اضتنبلي .مكتبة ابن تيمية.

من

أهنما ينصبان حتت دائرة اطتو
الوقوع يف اإلمث والرباءة للذمة.
تَّ .
إن قاعدة" :إذا اجتمع واضترام قدِّم اضترام

ابن تيميةٖٜٔٛ .ه .غتموع الفتاوى .رتع
وترتيب عبد الرزتن بن ػتمد بن قاسم
العاصمي النجدي .بًنوت :مطابع دار

" قد أدرجها العلماء حتت العمل
باالحتياط ذلك أن معىن القاعدة هو
نفسه العمل باالحتياط حي َّ
أن سبب
عملهما واحد وهو الشبهة.

العربية.
ابن تيمية .ٜٕٔٛ .القواعد النورانية الفقهية.
حتقيق ػتمد حامد الفقي .طٕ .إدارة
تررتان السنة.

ث .اعترب العلماء "اطتروج من اطتال " هو
االحتياط نفسه ألن غاية عملهما واحد
وهو الرباءة للذمة من خشية الوقوع يف

ابن حبان ،ػتمد البسيت( .تٖٗ٘ها).ٜٜٖٔ .
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان.
حتقيق شعيب األرنؤوط .طٕ .بًنوت:

اإلمث .إال أن االحتياط أعم من اطتروج
من اطتال ألنه يعد طريقة من طرقه.
جَّ .
إن عالقة االحتياط بقاعدة:
"االستصحاب" ليست متحققة بٌن رتيع
أنواع االستصحاب وذلك َّ
أن االحتياط

مؤسسة الرسالة.
ابن حزم  ،علي بن أزتد األندلس (ٗ٘ٙها).
ٔ .ٜٔٛاإلحكام يف أصول األحكام.
حتقيق أزتد شاكر .طٔ .بًنوت :دار
اآلفاق اصتديدة.
ابن حزم ،علي بن أزتد ال اهري (تٗ٘ٙها).
د.س .ا﵀لى .حتقيق صتنة إحياء الرتاث

ينحى منحى التحرًن والشدة ،بينما
االستصحاب ينحى ما كان عليه يف
األصل وغالبه يف اإلباحة ،فاإلباحة أعم
من االحتياط ،بسب اطراد أصل اإلباحة
يف عامة الفقه.

العريب .بًنوت :دار اآلفاق اصتديدة.
ابن السبكي ،عبد الوهاب بن عبد الكايف.
ٔٔٗٔها .األشباال والن ائر .حتقيق
عادل عبد اظتوجود ،علي معول .طٔ.
جٔ .بًنوت :دار الكتب العلمية.
ابن عبد السالم ،أبو ػتمد عز الدين السلمي
(تٓٙٙها) .د.س .قواعد األحكام يف

المراجع

ابن تيمية ،أزتد اضتراينٖٔٗٔ .ه .شرح العمدة
يف الفقه .حتقيق سعود صاحل العطيشان،

طٔ .الريال :مكتبة العبيكان.
ابن تيمية ،أزتد بن عبد اضتليم( .تٕٚٛها).

مصاحل األنام .بًنوت :دار الكتب
العلمية.
ٓٗ
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ابن عبد السالم ،أبو ػتمد عز الدين السلمي.
ٔٗٔٙها .القواعد الصغرى (الفوائد يف
اختصار اظتقاصد) .حتقيق إياد خالد

صفاء.
األسنوي ،عبد الرحيم بن اضتسنٔٗٓٓ .ه.
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول.

الطباع .طٔ .دمشق :دار الفكر
اظتعاصر.
ابن عطية األندلسي ،عبد اضتق بن غالب.

طٔ .حتقيق ػتمد حسن هيتو .بًنوت:
مؤسسة الرسالةا.
األشقر ،عمر سليمان .ٜٜٜٔ .ن رات يف

ٕ .ٜٔٛا﵀رر الوجيز يف تفسًن الكتاب
العزيز .طٕ .مطبوعات وزارة األوقا
والشؤون اإلسالمية باظتغرب.
ابن فرحونٜٜٔ٘ .ا تبصرة اضتكام يف أصول

أصول الفقه .عمان :دار النفائس للنشر
والتوزيع.
األلباين ،ػتمد ناصر الدين .ٜٔٛ٘ .ؼتتصر
إرواء الغليل .طٕ .بًنوت :دار اظتكتب

األقضية ومناهج األحكام .بًنوت :دار

اإلسالمي.
آل تيمية ،عبد السالم بن عبد اضتليم .د.س.
اظتسودة يف أصول الفقه .القاهرة :دار
َّ

ابن ك ًن ،إشتاعيل بن عمر الدمشقي.
ٔٓٗٔه .تفسًن ابن ك ًن .بًنوت :دار
الفكر.

بن أيب علي بن ػتمد.ٜٔٛٓ .
اإلحكام يف أصول األحكام .بًنوت:
دار الكتب العلمية.

الكتب العلمية.
ابن قدامة ٜٔٛٗ ،اظتقدسي .ٜٔٛٗ .اظتغين.

اظتدين.
إلياس بلكا .ٕٖٓٓ .االحتياط (حقيقته
وحجيته واحكامه وضوابطه) .طٔ.
بًنوت :مؤسسة الرسالة .اآلمدي ،علي

طٔ .بًنوت :دار الفكر.
ابن القيم ،ػتمد بن أيب بكر بن أيوب.ٜٖٔٚ .
إعالم اظتوقعٌن .حتقيق :طه عبد الرؤو
سعد ،بًنوت :دار اصتبل.

األندلسي ،ابن عبد الرب .ٜٜٖٔ .االستذكار
اصتامع ظتذاهب فقهاء األمصار .دمشق
وبًنوت :دار قتيبة.
البخاري ،ػتمد بن إشتاعيل .د.س .اصتامع

ابن مفلح ،ػتمد اظتقدسي (تٕٚٙها) .الفروع.
حتقيق أبو الزهر حازم القاضي .طٔ.
بًنوت :دار الكتب العلمية.
ابن مفلح ،إبراهيم بن ػتمد اضتنبلئٗٓٓ .ه.

الصحيح اظتختصر (صحيح البخاري).
حتقيق د .مصطفى ديب البغا .طٖ.
بًنوت :دار ابن ك ًن.
البخاري ،عبد العزيز .ٜٜٔٗ .كشف األسرار

اظتبدع .بًنوت اظتكتب اإلسالمي.
أزتد الزرقاء .ٜٖٔٛ .شرح القواعد الفقهية.
حتقيق عبد الستار أبو غدة .بًنوت :دار
الغرب اإلسالمي.

عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .حتقيق

أزتد اظترتضىٔٗٓٓ .ه .شرح األزهار .دار
ٔٗ
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البغدادي ،طٕ .بًنوت :دار الكتاب
العريب.
البزدوي ،علي بن ػتمد .د.س .أصول البزدوي

التيسًن بٌن اظتشروع واظتمنوع .السعودية:
دار ا﵀دث.
السيوطي ،عبد الرزتن بن أيب بكر (تٜٔٔها).

(كنز الوصول إ ى معرفة األصول).

د.س .األشباال والن ائر .طٔ .بًنوت:

كراتشي :مطبعة جاويد بريس.
البشروي ،عبد الوهاب بن ػتمدٕٔٗٔ .ه.

دار الكتب العلمية.
الشافعي ،ػتمد بن إدريس (تٕٗٓها) .د.س.

الوافية يف أصول الفقه .حتقيق السيد
ػتمد حسن الرضوي الكشمًني .طٔ.
إيران :غتمع الفكر اإلسالمي.
البغوي ،أبو ػتمد اضتسٌن بن مسعود الفراء.

األم .طٕ .بًنوت :دار اظتعرفة.
الشربيين ،ػتمد اطتطيب .د.س .مغين ا﵀تاج.
بًنوت :دار الفكر.
الشوكاين ،ػتمد بن علئٗٓ٘ .ها .السيل

ٖ .ٜٔٛشرح السنة .حتقيق شعيب
األرناؤوط وزهًن شاويش .طٕ .بًنوت:
اظتكتب اإلسالمي.

اصترار .حتقيق ػتمود إبراهيم زايد .طٔ.
بًنوت :دار الكتب العلمية.
الشًنازي ،إبراهيم بن علي .د.س .اظتهذب.

بين كنانة ،أشر  .ٕٓٓ٘ .األدلة االستئناسية
عند األصوليٌن .طٔ .عمان :دار
النفائس.
البهويت ،منصور بن يونسٕٔٗٓ .ه .كشا

بًنوت :دار الفكر.
الصاليب ،أسامة ػتمد .ٕٕٓٓ .الرخص
وضوابطها.
أحكامها
الشرعية:
اإلسكندارية :دار اإلديان.

القناع .بًنوت :دار الفكر.
البهويت ،منصور بن يونس( .تٔ٘ٓٔها).
ٖٜٓٔه .الرول اظتربع .الريال:

عبد ا﵁ بن إبراهيم .د.س .منهج التيسر
اظتعاصر .طٔ .اظتنصورة :دار اعتدى
النبوي.

مكتبة الريال اضتدي ةا
السبكي ،علي بن عبد الكايف( .ت ٚ٘ٙها).
ٗٓٗٔه .اإلهباج بشرح اظتنهاج.
بًنوت :دار الكتب العلمية.

ع مان بن شطا البكري أبو بكر .د.س .إعانة
الطالبٌن .يروت :دار الفكر.
الغرياين ،الصادق بن عبد الرزتن.ٕٕٓٓ .
تطبيقات قواعد الفقه عند اظتالكية.
طٔ .ديب :دار البحوث للدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث.
القرايف ،أزتد بن إدريس اظتالكئٗٓٗ .ه.

السمعاين ،منصور بن ػتمد( .ت ٜٗٛها).
 .ٜٜٔٚقواطع األدلة يف األصول.
حتقيق ػتمد حسن الشافعي .طٔ.
بًنوت :دار الكتب العلمية.
السعد ،عبد ا﵁ بن عبد الرزتن السعد.ٕٖٓٔ .

األمنية يف إدراك النية .صححه وضبطه
رتاعة من العلماء .طٔ .بًنوت :دار
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الكتب العلمية.
القرايف ،أزتد بن إدريس .ٕٓٓٔ .الذخًنة يف
فروع اظتالكية .حتقيق أبو إسحاق أزتد

وأثرها يف اختال الفقهاء .تقدًن:
فاروق زتادة .طٔ .بًنوت :دار
الصفاء.

عبد الرزتن ،طٔ .بًنوت :دار الكتب
العلمية.
القرايف ،أزتد بن إدريس .ٜٜٔٚ .الفروق

اظترداوي ،علي بن سليمان (ت٘ٛٛها) .د.س.
اإلنصا يف مسائل اطتال  .حتقيق
ػتمد حامد الفقي .بًنوت :دار إحياء

وأنوار الربوق يف أنواء الفروق .طٔ.
بًنوت :دار الكتب العلمية.
القراقي ،أزتد بن إدريس .ٜٜٔ٘ .نفائس
األصول يف شرح ا﵀صول .حتقيق عادل

الرتاث العريب.
منيب بن ػتمود شاكر .ٜٜٔٛ .العمل
باالحتياط يف الفقه اإلسالمي .الريال:
دار النفائس.

عبد اظتوجود .علي معول .طٔ .الباز:
مكتبة نزار الباز.
القرطيب ،ػتمد بن أزتد األنصارئٜٜٖ .م.

النووي ،ػتي الدين .ٜٜٔٙ .ا موع .حتقيق
ػتمود مطرحي .د.ط .بًنوت :دار
الفكر.

اصتامع ألحكام القرآن .بًنوت :دار

اعتنداوي ،حسن بن إبراهيم .ٕٓٓٗ .االجتهاد
االستصحايب .طٔ .بًنوت :مؤسسة
الرسالة.

الكتب العلمية.
الكلوذاين ،ػتفوظ بن أزتد اضتنبلي .د.س.
التمهيد يف أصول الفقه .حتقيق مفيد أبو
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إنكار
: "فردانا.اآلراء الواردة يف هذال اظتقالة هي آراء اظتؤلف
ا لة العاظتية يف البحوث األكادديية" لن تكون مسؤولة
عن أي خسارة أوضرر أومسؤولية أخرى بسبب
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