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 حجية االستصحاب عند األصوليني وأثرها يف الفروع 

 إعداد

 مىجز عه البحث

إن االستصحاب مـ األدلة الؿختؾػ يف حجقة العؿؾ هبا لدى العؾؿاء، ولؽـ الراجح 

طـد جؿفقر العؾؿاء الؿالؽقة، والشافعقة، والحـابؾة أن االستصحاب حجة لؾدفع 

واإلثبات، يف حقـ أن الؿتلخريـ مـ الحـػقة يمكدون أن االستصحاب حجة لؾدفع فؼط، 

ؿفقر الحـػقة وبعض الشافعقة أن االستصحاب لقس بحجة أصالَ، وهذا بقـؿا اختار ج

االختالف يف االحتجاج باالستصحاب يمدي إلك اختالففؿ يف الؿسائؾ الػؼفقة، ولؽـ 

الراجح الذي طؾقف جؿفقر العؾؿاء هق اطتبار حجقة العؿؾ باالستصحاب طـد طدم 

 حؽؿ شرطل فقفا.  وجقد كص صريح يف الؿسائؾ الؿراد بحثفا، والقصقل إلك

إن الؾجقء إلك االستدالل باالستصحاب، يستؾزم مـ الؿجتفد ابتداء البحث الؿتؿعـ 

طـ الدلقؾ الؿغقر، لقغطل بف القاقعة الؿستجدة يف الزمـ الثاين، والتل تشؽؾت صقرهتا 

كتقجة لؿا احتػ بالقاقعة الؿعروضة يف الزمـ األول الثابت حؽؿفا يف الؿاضل مـ 

 لؿمثرات، مؿا أورث الشؽ يف بؼائفا طؾك أصؾفا الثابت لفا ابتداء.العقارض وا
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وطؾقف: فنن الؿجتفد إذا بحث طـ الدلقؾ الؿغقر ولؿ يظػر بف، لجل حقـئذ إلك 

استصحاب الحؽؿ السابؼ الثابت يف الزمـ األول، لقجعؾف قائؿًا مستؿرًا لؾقاقعة 

، والتل جاء هذا البحث يفدف الؿستجدة يف الزمـ الثاين، وهذه هل حؼقؼة االستصحاب

 إلك بقاهنا.

 ولتحؼقق هذا الفدف فؼد قسؿت البحث إلى ما يؾي: 

مؼدمة، ومبحثقـ، وخاتؿة. أما الؿؼدمة، فؼد ذكرت فقفا كبذة يسقرة طـ فضؾ طؾؿ 

أصقل الػؼف، كؿا بقـت فقفا أهؿقة هذا الؿقضقع، وخطة البحث فقف والؿـفج الؿتبع يف 

الؿبحث األول فؼد بقـت فقف تعريػ االستصحاب لغة واصطالحًا. إطداده وكتابتف. أما 

ويف الؿبحث الثاين أوردت أققال العؾؿاء يف االحتجاج باالستصحاب وأدلتفؿ، وكذلؽ 

بقان الؼقل الراجح، وأثر الخالف يف الػؼف اإلسالمل، وفقف خؿسة مطالب: الؿطؾب 

ب الثاين: يف أققال العؾؿاء يف األول: تحرير محؾ الـزاع يف حجقة االستصحاب، والؿطؾ

االحتجاج باالستصحاب بصػة طامة، والؿطؾب الثالث: يف أدلف كؾ ققل. والؿطؾب 

الرابع يف الرتجقح بقـ أققال العؾؿاء، والؿطؾب الخامس: يف أثر الخالف يف جقاز 

االحتجاج باالستصحاب وفقف مسللتان، أما الخاتؿة ففل يف أمريـ: األمر األول: يف 

 اطد الؿبـقة طؾك االستصحاب، األمر الثاين: كتائج البحث. الؼق

 االستصحاب ، الحجقة ، الػروع ، األصقلققـ .  الؽؾؿات الؿػتاحقة : 
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Abstract:  

Accompaniment is one of the various evidences in the authority of working with it 
according to the scholars, but the most correct view of the majority of scholars the 
Maliki, Shafi’i, and Hanbalis that the accompaniment is an argument for defense and 
proof, while the later Hanafi scholars assert that the accompaniment is an argument for 
defense only, while the majority of Hanafis and some Shafi’i chose that the 
accompaniment It is not an argument originally, and this difference in invoking the 
accompaniment leads to their differences in jurisprudence issues, but the most correct 
view of the majority of scholars is to consider the validity of the work with the 
accompaniment when there is no explicit text in the issues to be discussed, and to reach 
a legal ruling in them.  

resorting to inference with accompaniment requires the mujtahid to begin a 
thorough search for the changing evidence, accordingly, if the mujtahid searches for the 
changing evidence and does not find it, then he resorts to accompanying the previous 
fixed ruling in the first time, to make it a continuous stand for the new reality in the 
second time, and this is the reality of the accompaniment, which this research aims to 
clarify.  

To achieve this goal, the research was divided into the following: 
An introduction, two chapters, and a conclusion. As for the introduction, it 

mentioned a brief overview of the merits of the science of jurisprudence, as well as the 
importance of this topic, the research plan and the approach used in its preparation and 
writing. As for the first topic, it showed the definition of the accompaniment, 
linguistically and idiomatically. In the second topic, the sayings of the scholars regarding 
the argument with the companionship and their evidence, as well as the statement of 
the correct opinion, and the impact of the dispute in Islamic jurisprudence, and it 
contains five demands: the first requirement: the liberation of the subject of the dispute 
in the authenticity of the companion, and the second requirement: in the sayings of the 
scholars in protesting with the companionship in general, and the third requirement : In 
the evidence of every saying. And the fourth requirement in the weighting between the 
sayings of scholars, and the fifth requirement: in the impact of the dispute in the 
permissibility of invoking the companion, and there are two issues, and the conclusion is 
in two things: The first matter: in the rules based on the companion, the second matter: 
the results of the research. 
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 مقذمة
الة والسالم طؾك خاتؿ األكبقاء وإمام الؿرسؾقـ ،  الحؿد هلل رب العالؿقـ والص   

 سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف ومـ اهتدى هبداهؿ واتبع سبقؾفؿ إلك يقم الديـ ،وبعد : 

 ، الؼدر جؾقؾ طؾؿًا لـا وضعقا – تعالك اهلل رحؿفؿ –فنن فؼفاء الشريعة اإلسالمقة 

 ة أال وهق طؾؿ أصقل الػؼف . الػائد طظقؿ

 –خدمة اإلسالم طـ صريؼ ففؿ كتاب اهلل ، وسـة رسقلف  ن وضعه :وكان الغرض م

 يف الؿعتربة الؿصادر ومـ ، كصقصفا مـ األحؽام واستـباط – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 .  العؾؿ هذا ققاطد ضقء

وإذا كان استـباط األحؽام الشرطقة متققػًا طؾك طؾؿ أصقل الػؼف تبقـ أن هـاك 

ألصقل ، يظفر أثره طـد تطبقؼ الؿستـبط لؾحؽؿ الشرطل سقاء تالزمًا وثقؼًا بقـ الػؼف وا

 أكان طؾك كػسف أم طؾك غقره . 

 ، الػؼف أصقل يف مرسقمة مسللة كؾ " :  اهلل رحؿه – (6)ولذلك يؼول اإلمام الشاصبي 

فقضعفا يف   ذلؽ يف طقكًا تؽقن ال أو ، شرطقة آداب أو ، فؼفقة فروع طؾقفا يـبـل ال

فعؾؿ أصقل الػؼف طؾؿ طظقؿ يحتاج إلقف الؿػسر ، والؿحدث ،  (2) "ية أصقل الػؼف طار

                                                        

( هق : أبق إسحاق إبراهقؿ بـ مقسك الغركاصل الشفقر بالشاصبل ، اجتفد وبرع حتك فاق أقراكف وبالغ يف التحؼقؼ. 6)

 هـ .  017مـ مصـػاتف : االطتصام ، الؿقافؼات يف أصقل الػؼف ، تقيف سـة 

، الػتح الؿبقـ  136شجرة الـقر الزكقة ، لؿحؿد بـ مخؾقف . ط : دار الؽتاب العربل ، ص اكظر ترجؿتف يف : 

هـ ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت ،  6311يف صبؼات األصقلققـ : لعبد اهلل مصطػك الؿراغل ، الطبعة الثاكقة ، 

1/171  . 

 . 11/ 6هقؿ بـ مقسك الؾخؿل الغركاصل ، ( اكظر : الؿقافؼات يف أصقل الشريعة : الشاصبل ، أبل إسحاق إبرا1)
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والػؼقف ، وال شؽ أن ما كاكت الحاجة إلقف ماسة يف طؾقم طديدة ، يزداد شرفف وفضؾف 

 طؾك غقره مؿا لقست الحاجة إلقف كذلؽ . 

وكذلؽ يظفر فضؾف ، مـ جفة اشرتاك العؼؾ والـؼؾ فقف ، ويف ذلؽ يؼقل اإلمام 

ما ازدوج فقف العؼؾ والسؿع ، واصطحب  ، العؾقم وأشرف ":  – اهلل رحؿف – (1)لل الغزا

فقف الرأي والشرع ، وطؾؿ الػؼف وأصقلف مـ هذا الؼبقؾ ، فنكف يلخذ مـ صػق الشرع 

والعؼؾ سقاء السبقؾ ، فال هق تصرف بؿحض العؼقل بحقث ال يتؾؼاه الشرع بالؼبقل ، 

 .  (2) "لذي ال يشفد لف العؼؾ بالتليقد والتسديد وال هق مبـل طؾك محض التؼؾقد ا

كؿا أن أصقل الػؼف يظفر فضؾف مـ جفة أن الػؼف محتاج إلقف ومستـد طؾقف ، والػؼف لف 

 فضؾ وشرف ، فاألصقل التل هل مستؿدة ومستـدة أفضؾ وأشرف . 

ومـ الؿباحث التل اهتؿ طؾؿاء األصقل ببحثفا ودراستفا : مبحث األدلة الؿختؾػ 

فقفا ، وهل كثقرة ، مـفا : االستحسان ، والعرف ، ومذهب الصحابل ، وشرع مـ قبؾـا ، 

وسد الذرائع ، واالستؼراء ومـ أهؿ األدلة الؿختؾػ فقفا : ) االستصحاب ( وهق 

أن  واطؾؿ": – اهلل رحؿف –.  (3)مقضقع بحثل ، ويف بقان أهؿقتف يؼقل اإلمام الرازي 

                                                        

( هق : محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ أحؿد الغزالل أبق حامد الؿؾؼب بحجة اإلسالم ، الػؼف الشافعل األصقلل ، 6)

صـػ كثقرًا مـ الؽتب مـفا : إحقاء طؾقم الديـ ، والقسقط ، والقجقز يف الػؼف ، والؿستصػل والؿـحقل 

 هـ .  575، تقيف سـة وشػاء الغؾقؾ يف األصقل 

اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة الؽربى لتاج الديـ طبد القهاب بـ طؾك بـ طبد الؽايف السبؽل الؿتقيف سـة 

 .  676/  1هـ ، الطبعة الثاكقة ، دار الؿعرفة بقروت  006

: م أبل حامد . تحؼقؼ، حجة اإلسال ( اكظر : الؿستصػك مـ طؾؿ األصقل . لؾغزالل : محؿد بـ محؿد بـ محؿد1)

 .  3/ 6م ،  6110 -هـ  6160د/ سؾقؿان األشؼر ، ممسسة الرسالة . بقروت : الطبعة األولك 

( هق محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ بـ طؾل التؿقؿل البؽري الطربستاين الرازي الؿعروف ) بابـ الخطقب ( ، ولد 3)
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 . (1) "ال بد مـف يف الديـ والشرع والعرف الؼقل باستصحاب الحال أمر 

الؼقل باالستصحاب الزم لؽؾ أحد ، ألكف أصؾ تبـك  ":  (2)ويؼقل اإلمام الؼرصبل 

طؾقف الـبقة والشريعة ، فنكا إن لؿ كؼؾ باستؿرار حال تؾؽ األدلة ، لؿ يحصؾ العؾؿ بشلء 

 .  (3) "مـ تؾؽ األمقر 

حث ، لؿعرفة مقاضع اطتباره باالتػاق ، ومقاضع وطـاية طؾؿاء األصقل بنفراده بالب "

الخالف فقف ، شفادة جديدة طؾك تػرد الػؼف اإلسالمل بؿقزات قؾ أن تقجد يف غقره مـ 

الؼقاكقـ القضعقة التل رتبت بعض أحؽامفا طؾك مبدأ االستصحاب ، دون أن ُيشقر 

 طؾؿاء تؾؽ الؼقاكقـ لف حتك ولق بنشارة بعقدة . 

                                                                                                                                                                     

مـفا : مػاتقح الغقب الؿعروف بـ ) التػسقر الؽبقر ( ، هـ ، وتػؼف طؾك والده ، لف تصاكقػ كثقرة  511بالري سـة 

 هـ  .  171والؿحصقل يف طؾؿ األصقل ، تقيف سـة 

 . 33/  5اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 

( اكظر : الؿحصقل يف طؾؿ األصقل . لؾرازي . محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ ، تحؼقؼ : د / صف جابر فقاض العؾقاين 6)

 . 613/  1هـ ،  6311عة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة . الرياض ، الطبعة األولك ، ط : جام

( هق : محؿد بـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فرح األكصاري ، الخزرجل ، األكدلسل ، الؼرصبل الؿالؽل الؿػسر ، مـ 1)

 هـ . 106مصـػاتف : جامع أحؽام الؼرآن يف التػسقر ، والتذكرة . تقيف سـة 

ؿتف يف : الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان الؿذهب : لؾعالمة : برهان الديـ بـ طؾل بـ محؿد بـ اكظر ترج

، صبؼات الؿػسريـ  360هـ ط : دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت . ص  001فرحقن الؿالؽل ، الؿتقىف سـة 

، ط : دار الؽتب هـ  6173هـ ، الطبعة األولك  115لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الداوودي ، الؿتقىف سـة 

 . 11/  6العؾؿقة بقروت ، 

 ( كؼؾ طـف ذلؽ الزركشل يف البحر الؿحقط  .3)

اكظر : البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف . لؾزركشل : محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل ، بدر الديـ ، ط : وزارة األوقاف 

 . 15/  1م ،  6100 -هـ  6171والشمون اإلسالمقة . الؽقيت . ط : األولك 
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بلن الؿتفؿ بريء إلك أن تثبت إداكتف ، مبـل طؾك استصحاب الرباءة  فؿا تؼرر فقفا :

 األصؾقة . 

وققلفؿ : إن الحقازة يف الؿـؼقل سـد الؿؾؽقة ، مبـل طؾك استصحاب وضع القد 

  (1)"الظاهر يف إثبات الؿؾؽقة الذي لؿ يقجد ما يغقره إلك غقر ذلؽ مـ األحؽام .

هؿقة ، استخرت اهلل تعالك يف الؽتابة فقف ، ولؿا كان االستصحاب هبذه الؿؽاكة واأل

 تحت طـقان : ) حجقة االستصحاب طـد األصقلققـ وأثرها يف الػروع. ( 

 استدطك طؿؾل يف بحث هذا الؿقضقع أن أجعؾف يف مؼدمة ، ومبحثقـ ، وخاتؿة . 

قـت فقفا أما الؿؼدمة ، فذكرت فقفا كبذة يسقرة طـ فضؾ طؾؿ أصقل الػؼف ، كؿا ب

أهؿقة هذا الؿقضقع ، وخطة البحث فقف ، والدراسات السابؼة ، والؿـفج الؿتبع يف 

 إطداده وكتابتف . 

تعريف االستصحاب لغة واصطالحًا :  الؿبحث األول   

يف أقوال العؾؿاء يف االحتجاج باالستصحاب وأدلتفم ، وبقان الؼول :  الؿبحث الثاين

 وفقه خؿسة مطالب : ،  ه اإلسالميالراجح ، وأثر الخالف يف الػؼ

 تحرير محؾ الـزاع يف حجقة االستصحاب .  الؿطؾب األول : 

 يف أققال العؾؿاء يف االحتجاج باالستصحاب بصػة طامة.  الؿطؾب الثاين : 

 يف أدلة كؾ ققل.  الؿطؾب الثالث : 

 الرتجقح بقـ أققال العؾؿاء.  الؿطؾب الرابع : 

                                                        

.  هـ 6171 ، بقروت –( اكظر : أصقل الػؼف اإلسالمل لؾدكتقر / محؿد مصطػك شؾبل ، دار الـفضة العربقة 6)

 .  311:  315 ص ، م 6101
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  : الحتجاج باالستصحاب وفقف ختالف يف جقاز ايف أثر االالؿطؾب الخامس

  .مسللتان

o  : حؽؿ القضقء مؿا خرج مـ البدن مـ الـجاسات مـ غقر الؿسللة األولى

 . السبقؾقـ

o  : الحؽؿ إذا قدر الؿتؿتع طؾك الفدي بعد الشروع يف الصقمالؿسللة الثاكقة  . 

  : أما الخاتؿة ففي يف أمرين 

 ة طؾك االستصحاب . : يف الؼقاطد الؿبـق األمر األول

 : كتائج البحث .  األمر الثاين

 االستصالح، –االستحسان  -أدلة التشريع الؿختؾػ يف االحتجاج هبا )الؼقاس  -6

 ر طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ بـ طؾل الربقعة لؾدكتق( واالستصحاب

تقراه مـ إطداد محؿقد االستصحاب ومدى حجقتف يف الشريعة اإلسالمقة )رسالة دك -1

 رجب محؿد ضافر الـعقؿل(

االستصحاب الؿؼؾقب )تحؽقؿ الحال( لؾدكتقر أحؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد  -3

 الضقيحل

 سؾؽت يف كتابة هذا البحث ما يؾل : 

 ذكرت أققال العؾؿاء يف كؾ مسللة ، مع بقان أدلتفؿ ، وما ورد طؾقفا مـ مـاقشات.  -6

ألثر الػؼفل الؿرتتب طؾك خالف األصقلققـ يف حجقة االستصحاب وذلؽ بقـت ا -1

 مـ كتب الؿذاهب الؿعتؿدة . 
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 حرصت طؾك ضرب األمثؾة الؿقضحة ، متك احتاج األمر ذلؽ .  -3

 طزوت اآليات الؼرآكقة لسقرها مع بقان أرقام اآليات .  -1

 ترجؿت لألطالم بطريؼة مقجزة .  -1
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 المبحث األول

 تعريف االستصحاب لغة واصطالحا  
 تعريػه لغة : 

:  "الؿصباح الؿـقر  "االستصحاب : استػعال مـ الصحبة ، وهل العالمة ، قال يف 

  وكؾ شلء الزم شقئًا فؼد استصحبف ، واستصحبت الؽتاب وغقره . حؿؾتف صحبتل .

ومـ هـا ققؾ : استصحبت الحال : إذا تؿسؽت بؿا كان ثابتًا ، كلكؽ جعؾت تؾؽ 

  (1)الحالة مصاحبة غقر مػارقة . 

وسؿل هذا الـقع استصحاب الحال ، ألن  " وقال صاحب ) كشف األسرار ( :

الؿستدل يجعؾ الحؽؿ الثابت يف الؿاضل مصاحبًا لؾحال ، أو يجعؾ الحال مصاحبًا 

  (2) لذلؽ الحؽؿ .

 تعريػه يف االصطالح : 

 طرف األصقلققن االستصحاب بتعريػات كثقرة ، اذكر أهؿفا : 

طبارة طـ التؿسؽ بدلقؾ طؼؾل أو شرطل ، ولقس ذلؽ  عرفه اإلمام الغزالي بلكه :* 

راجعًا إلك طدم العؾؿ بالدلقؾ ، بؾ إلك دلقؾ مع العؾؿ باكتػاء الؿغقر ، أو مع ضـ اكتػاء 

  (3)ل الجفد يف البحث والطؾب . الؿغقر طـد بذ

                                                        

( اكظر : الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر . ألحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل ، الؿطبعة األمقرية ببقالق . 6)

ؿحقط ، لؿجد الديـ محؿد بـ يعؼقب الػقروزابادي . مطبعة مصطػك البابل ، الؼامقس ال 571الؼاهرة . ص 

 .  16/  6م .  6151 -هـ  6306الحؾبل ، الؼاهرة 

( اكظر : كشػ األسرار طـ أصقل فخر اإلسالم البزدوي . لؾبخاري : طبد العزيز بـ أحؿد بـ محؿد ، دار 1)

 . م6116هـ ، 6177الطبعة األولك،  ،داديباهلل البغ / محؿد الؿعتصؿتاب العربل . بقروت ، ضبط وتعؾقؼالؽ

 .  307:  301/ 6( اكظر : الؿستصػل ، 3)
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ثبقت أمر يف الثاين لثبقتف يف األول لعدم  يف ) اإلبفاج ( بلكه :( 1)وعرفه ابن السبؽي * 

  ( 2)وجدان ما يصؾح أن يؽقن مغقرًا بعد البحث التام .

ثبقت أمر يف الزمان الثاين بـاء طؾك ثبقتف يف الزمان  واقتصر بعضفم عؾى مجرد كوكه :

يف ) بقان  (5)واإلمام األصػفاين( 4)يف )هناية السقل(( 3)كؿا فعؾ اإلمام اإلسـقياألول . 

                                                        

هـ ، وسؿع  010( هق : طبد القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف بـ طؾل بـ تؿام السبؽل الشافعل ، ولد بالؼاهرة سـة 6)

بـ الحاجب ، وجؿع الجقامع ، مـ طؾؿائفا ، ولف مملػات أصقلقة طديدة مـفا : رفع الحجاب طـ مختصر ا

 هـ .  006وكؿؾة اإلهباج . تقيف سـة 

هـ ، اطتـك  056اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة : ألحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ قاضل شفبة ، الؿتقىف سـة 

،  671/  3هـ ، طالؿ الؽتب ،  6170بتصحقحف وطؾؼ طؾقف : الدكتقر / طبد العؾقؿ خان ، الطبعة األولك 

هـ ، الطبعة  6157در الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع . لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين ، الؿتقيف سـة الب

 .  167/  6هـ ، مطبعة السعادة بالؼاهرة . الـاشر : دار الؿعرفة بقروت ،  6310األولك 

، ط / دار الؽتب العؾؿقة ( اكظر : اإلهباج يف شرح الؿـفاج . البـ السبؽل : طبد القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف 1)

 .  603/  3 م 6101 ، هـ 6171 األولك الطبعة ، بقروت –

( هق طبد الرحقؿ بـ الحسـ بـ طؾل بـ طؿر اإلسـقي أبق محؿد ، جؿال الديـ ، الػؼقف األصقلل الـحقي ، لف 3)

ع طؾك األصقل ، تقيف مصـػات كثقرة مـفا : شرح مـفاج البقضاوي ) هناية السقل ( ، والتؿفقد يف تخريج الػرو

 هـ .  001سـة 

اكظر ترجؿتف يف : بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة : لجالل الديـ طبد الرحؿـ السققصل ، الؿتقيف سـة 

، صبؼات الشافعقة : ألبل بؽر بـ  11/  1هـ ، تحؼقؼ أبل الػضؾ إبراهقؿ ، الؿؽتبة العصرية ، بقروت ،  166

م دار اآلفاق  6101هـ ، تحؼقؼ : طادل كقيفض ، الطبعة الثاكقة  6716الؿتقيف سـة هداية اهلل الحسقـل ، 

 .  131الجديدة بقروت ، ص 

( اكظر : هناية السقل يف شرح مـفاج األصقل . لإلسـقي : طبد الرحقؿ بـ الحسـ ، جؿال الديـ ، ط/ طالؿ 1)

  . 350/  1م ،  6101 -هـ  6173الؽتب بقروت ، الطبعة الثاكقة 

( هق محؿقد بـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ محؿد األصػفاين ، أبق الثـاء ، الػؼقف األصقلل ، الشافعل ، لف 5)

 هـ .  011مصـػات مـفا : شرح مختصر ابـ الحاجب ، وشرح الؿـفاج لؾبقضاوي ، تقيف سـة 

 .  3/06بة ،  ، صبؼات الشافعقة البـ قاضل شف 1/110اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة لؾسبؽل ، 
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  .(1)(  الؿختصر

 ( 4)يف ) شرح وتـؼقح الػصقل (  ( 3)واإلمام الؼرايف  ( 2)أما اإلمام الرازي يف ) الؿعالؿ ( 

 .( 6)يف ) شرح الؿختصر (   ( 5)والعضد

                                                        

( اكظر : بقان الؿختصر لألصػفاين : محؿقد بـ طبد الرحؿـ ، تحؼقؼ : د/ محؿد مظفر بؼا ، مركز البحث 6)

 . 3/111م ،  6101 ، هـ 6171 ، األولك الطبعة ، الؿؽرمة مؽة –العؾؿل بجامعة أم الؼرى 

، ، تحؼقؼ : طادل أحؿد طبد الؿقجقدالحسقـ ( اكظر : الؿعالؿ يف أصقل الػؼف لإلمام الرازي : محؿد بـ طؿر بـ 1)

 .  603م ، ص  6111 -هـ  6161وطؾل محؿد طقض ، ممسسة مختار ط/ دار طالؿ الؿعرفة الؼاهرة ، 

( هق أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل الصـفاجل ، الؿالؽل ، كان إمامًا بارطًا يف الػؼف واألصقل ، لف 3)

ا : شرح الؿحصقل ) الـػائس ( وتـؼقح الػصقل وشرحف ، والػروق وغقرها ، تقيف مصـػات كثقرة مػقدة مـف

 هـ .  101سـة 

اكظر ترجؿتف يف : الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان الؿذهب لؾعالمة برهان الديـ بـ طؾل بـ محؿد بـ فرحقن 

لـقر الزكقة يف صبؼات ، شجرة ا 11هـ ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت ، ص  001الؿالؽل ، الؿتقيف سـة 

هـ ، الؿطبعة السؾػقة ، الـاشر دار  6311الؿالؽقة : لؿحؿد بـ مخؾقف ، صبعة مصقرة طـ الطبعة األولك سـة 

 .  600الؽتاب العربل بقروت ، ص 

 –( اكظر : شرح تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل . لؾؼرايف : أحؿد بـ إدريس بـ طبد الرحؿـ ، دار الػؽر 1)

، م 6103 -هـ  313 ، األولك الطبعة ، الرؤوف طبد صف:  تحؼقؼ ، الؼاهرة – األزهرية الؽؾقات مؽتبة ، رةالؼاه

 .  110ص 

( هق : طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار اإليجل الشافعل ، فؼقف ، أصقلل ، متؽؾؿ . لف مصـػات مـفا : شرح 5)

 هـ .  053ققؾ : سـة هـ و 051مختصر ابـ الحاجب ، والؿقاقػ ، تقيف سـة 

 . 1/671، صبؼات الشافعقة لإلسـقي  1/670اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 

( اكظر : شرح العضد طؾك مختصر ابـ الحاجب ، لعضد الديـ اإليجل : طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار ، 1)

، م6103 -هـ  6313لطبعة األولك ، هرة ، اتحؼقؼ : د/ شعبان محؿد إسؿاطقؾ ، مؽتبة الؽؾقات األزهرية الؼا

 .  1/101وصبع معف : حاشقة التػتازاين ، وحاشقة الجرجاين ، وتؼرير الشقخ / حسـ الفروي ، 
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، فؼد التػتقا يف تعريػف إلك أن ما كان يف  (2)ر ( يف ) كزهة الخاصر العاص (1)وابـ بدران 

 الزمـ الؿاضل ، يغؾب طؾك الظـ بؼاؤه واستؿراره . 

إن العؾؿ بؽقن الشلء معدومًا أو ": بؼوله (3)فعرفه اإلمام الرازي يف ) الؿعالم ( * 

 مقجقدًا يؼتضل ضـ بؼائف طؾك تؾؽ الحالة يف الؿاضل والؿستؼبؾ . 

إن اطتؼاد كقن الشلء يف  ": ايف يف ) شرح تـؼقح الػصول ( بؼولهوعرفه اإلمام الؼر*

 . (4)"الؿاضل أو الحاضر يقجب ضـ ثبقتف يف الحال أو االستؼبال 

معـك استصحاب الحال : أن الحؽؿ ": وعرفه العضد يف )شرح الؿختصر ( بؼوله*

 .  (5)"الػالين قد كان ولؿ يظـ طدمف ، وكؾ ما هق كذلؽ ففق مظـقن البؼاء 

: ضـ دوام الشلء بـاء طؾك ثبقت  وعرفه ابن بدران يف )كزهة الخاصر العاصر( بلكه* 

  (6) وجقده قبؾ ذلؽ .

                                                        

( هق طبد الؼادر بـ أحؿد بـ مصطػك بـ طبد الرحؿـ الدمشؼل الؿعروف بـ)ابـ بدران( ، فؼقف أصقلل سؾػل 6)

، لف مصـػات كثقرة مـفا :كزهة الخاصر شرح روضة الـاضر ،  العؼقدة ، كان شافعل الؿذهب ثؿ تحـبؾ

 هـ . 6311والؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد ، تقيف سـة 

 .  1/30م ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ ، بقروت ،  6111اكظر ترجؿتف يف : األطالم : لخقر الديـ الزركؾل ، الطبعة العاشرة 

: طبد الؼادر بـ أحؿد بـ مصطػك ، مطبقع مع )روضة الـاضر( مؽتبة ( اكظر : كزهة الخاصر العاصر . البـ بدران 1)

 . 6/301 ، م 6101- هـ 6171 ، الثاكقة الطبعة ، الرياض–الؿعارف 

 .  603( اكظر الؿعالؿ ص 3)

 .  110( اكظر : شرح تـؼقح الػصقل ، ص 1)

 . 1/101( اكظر : شرح الؿختصر لؾعضد ، 5)

 . 6/301، ( اكظر : كزهة الخاصر العاصر 1)
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:  (4) يف )إرشاده( (3)واإلمام الشوكاين  (2) يف )البحر الؿحقط( (1)وعرفه اإلمام الزركشي* 

ققلفؿ :  بلن ما ثبت يف الزمـ الؿاضل فاألصؾ بؼاؤه يف الزمـ الؿستؼبؾ ، وهق معـك

 . د الؿزيؾ فؿـ ادطاه فعؾقف البقاناألصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان حتك يقج

:استدامة إثبات ما كان ثابتًا ،  يف )إعالم الؿوقعقن( بلكه (5) وعرفه اإلمام ابن الؼقم* 

                                                        

( هق : محؿد بـ هبادر بـ طبد اهلل ، بدر الديـ أبق طبد اهلل الؿصري الزركشل ، فؼقف ، أصقلل ، محدث ، أخذ طـ 6)

الشقخقـ جؿال الديـ اإلسـقي ، وسراج الديـ البؾؼقـل ، ألػ كثقرًا مـ الؽتب مـفا : البحر الؿحقط يف أصقل 

 هـ . 011قيف سـة الػؼف ، وشرح جؿع الجقامع البـ السبؽل . ت

، معجؿ الؿملػقـ . لعؿر رضا كحالف . دار  3/610اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة البـ قاضل شفبة ، 

 .  1/616إحقاء الرتاث العربل بقروت ، 

 .  1/60( اكظر : البحر الؿحقط  ، 1)

ػؼقف ، الؿجتفد ، الؿحدث ، األصقلل ( هق : محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين الصـعاين ، القؿاين ، ال3)

هـ  6157شاد الػحقل . تقيف سـة . ألػ كثقرًا مـ الؽتب الـافعة مـفا : كقؾ األوصار شرح مـتؼك األخبار ، وإر

 .  3/611، الػتح الؿبقـ  1/161اكظر ترجؿتف يف : البدر الطالع .

: طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل ، تحؼقؼ : محؿد بـ ( اكظر : إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ األصقل . لؾشقكاين1)

 6163 ، األولك الطبعة ، الؼاهرة – الؽتبل دار/  الـاشر ، الؼاهرة –د/ محؿد شعبان إسؿاطقؾ ، مطبعة الؿدين 

 .  1/110 ، م 6111 - هـ

ػسر الـحقي ، ( هق : محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد بـ جرير الزرطل ثؿ الدمشؼل ، الػؼقف األصقلل الؿ5)

شؿس الديـ ، أبق طبد اهلل ، ابـ الؼقؿ الجقزية ، أخذ العؾؿ طـ كثقريـ مـ أشفرهؿ شقخ اإلسالم بـ تقؿقة ، 

حقث الزمف مدة صقيؾة ، ومصـػاتف كثقرة وكافعة مـفا : إطالم الؿققعقـ ، وزاد الؿعاد ، وبدائع الػقائد ، تقيف 

 هـ .  056سـة 

هـ . دار  015ت الحـابؾة ، ألبل الػرج طبد الرحؿـ بـ رجب ، الؿتقيف سـة اكظر ترجؿتف يف : ذيؾ صبؼا

، مختصر صبؼات الحـابؾة : لؾشقخ محؿد جؿقؾ بـ طؿر البغدادي الؿعروف بابـ  1/110الؿعرفة ، بقروت ، 

 .  10هـ ، دار الؽتاب العربل ، بقروت ، ص  6171الشطبل ، دراسة : فقاز الزمرلل ، الطبعة األولك 



–

  6017    

  (1)كػل ما كان مـػقًا .  أو

تعـل الحؽؿ  وإذا كظركا إلك التعريػات السابؼة كجد أن معظؿ معاكقفا متؼاربة ففل

باستؿرار وجقد ما ثبت وجقده حتك يدل الدلقؾ طؾك ذهابف ، والحؽؿ باستؿرار طدم ما 

 لؿ يثبت وجقده حتك يؼقم الدلقؾ طؾك وجقده . 

 – بحجقتف الؼائؾقـ طـد –كؿا أن شرط الؾجقء إلك االستدالل باالستصحاب أصقلقًا 

 ، الؿاضل يف لفا ثبت لذيا الؿعروضة الحادثة لحؽؿ الؿغقر الدلقؾ طـ البحث هق

 (2)( الؿستصػل)  يف الغزالل اإلمام بذلؽ صرح كؿا ، وجداكف أو طؾقف العثقر إمؽان وطدم

 .  (3)وابـ السبؽل يف ) اإلهباج( 

فقحصؾ لدى الؿجتفد بعد البحث واالستؼصاء يف الؿصادر التشريعقة األربعة 

يظػر بلي دلقؾ مغقر ، يحصؾ الؿعروفة مـ الؽتاب والسـة واإلجؿاع والؼقاس ، ولؿ 

لديف طـدئذ ضـ بعدم الدلقؾ ، والظـ بعدم الدلقؾ الؿغقر أو الؿذيؾ يستؾزم الـؼقض ، 

 وهق الظـ بالبؼاء واالستؿرار لؾحؽؿ السابؼ . 

وإذا كان البحث أو التحري شرصًا يف االستدالل باالستصحاب ، مـ أجؾ الظػر 

ل باالستصحاب طؾك حؽؿ الققائع الؿعروضة بالدلقؾ الؿغقر ، فال يجقز إذا االستدال

قبؾ هذا البحث ، لػؼدان شرط العؾؿ بف ، والشلء ال يقجد بدون شرصف بؾ ال يصح 2 

ألن حؽؿة هذا الشرط هل : جعؾ االستصحاب آخر األدلة ، فلي دلقؾ مـ األدلة 

                                                        

( اكظر : إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ . البـ ققؿ الجقزية : محؿد بـ أبل بؽر ، دار الحديث ، إدارة الطباطة 6)

 .  6/111الؿـقرية ، 

 .  307:  301/ 6( اكظر : الؿستصػل 1)

 .  1/603( اكظر : اإلهباج ، 3)
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قل الؿعتربة يعثر طؾقة الؿجتفد يؼدم طؾقف إذا طارض الحؽؿ السابؼ ، وهذا معـك ق

  (1)األصقلققـ : األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان حتك يقجد الدلقؾ الؿغقر . 

كؿا أن االستدالل باالستصحاب ال يصح إذا طارضف دلقؾ طؾك حؽؿ الحادثة مستؿد 

 الداللة يف أققى ألهنا(  الؼقاس – اإلجؿاع – السـة –مـ الؿصادر األربعة )الؽتاب 

 . (2)  األدلة آخر االستصحاب:  األصقلققـ ققل معـك وهذا ، فتؼدم

 كان ما إثبات استدامة:  وهق – اهلل رحؿف –ويؿؽـ اختقار تعريػ اإلمام ابـ الؼقؿ 

 .  مـػقًا كان ما كػل أو ثابتًا

ألن فقف تػصقالً لصػة الحؽؿ الؿستصحب مـ حقث كقكف سؾبًا أو إيجابًا ، 

 لبقان . والتعاريػ تحتاج إلك ذلؽ ، ألن الغرض مـفا اإليضاح وا

 أمثؾة لالستصحاب 

لق ادطك شخص أن لف ديـًا طؾك آخر ، ولؿ يؼؿ دلقالً طؾك إثباتف ، اطتربت ذمة  -6

الؿدطك طؾقف بريئة مـ ذلؽ ، ذلؽ ألن األصؾ براءة الذمة حتك يؼقم الدلقؾ طؾك 

 خالف ذلؽ . 

جده غقر لق اشرتي كؾبًا طؾك أكف معؾؿ طؾك االصطقاد ، ثؿ ادطك بعد شرائف أكف و -1

معؾؿ ، تؽقن دطقاه مؼبقلة ، ألن األصؾ يف الحققان طدم معرفة الصقد حتك يدرب 

ؿ ، حتك يؼقم الدلقؾ طؾقف فنذا حصؾ الـزاع فقف ، استصحب األصؾ وهق طدم التعؾ

 . طؾك ثبقتف

                                                        

 ، بقروت –حل الدريـل ، ممسسة الرسالة ( اكظر : بحقث مؼاركة الػؼف اإلسالمل وأصقلف . لؾدكتقر / محؿد فت6)

 .  351:  353 ص ، م 6111 - هـ 6117 ، األولك الطبعة

 .  317( الؿرجع السابؼ ، ص 1)



–

  6011    

الحؽؿ باستؿرار ثبقت الزوجقة بـاء طؾك طؼد الزواج الصحقح شرطًا ،  ومن أمثؾته : -3

الؿبقع بـاء طؾك طؼد البقع الصحقح شرطًا ، فنن كالً مـ الزوجقة  والؿؾؽقة يف

 والؿؾؽقة تؼتضل أدلة ثبقهتؿا بؼاءهؿا واستؿرارهؿا حتك تقجد ما يزيؾفؿا . 

ما لق تزوج شخص فتاة طؾك أهنا بؽر ، ثؿ ادطك بعد دخقلف هبا أكف  ومن أمثؾته أيضًا : -1

ؽقن الؼقل ققل مدطل البؽارة وجدها ثقبًا ، تؽقن دطقاه غقر مؼبقلة ، وي

استصحابًا لؾحال إذ األصؾ ثبقت البؽارة لؾػتاة مـ وقت كشلهتا ، فقبؼك مستصحبًا 

 إلك حقـ الدخقل هبا ، حتك تؼقم بقـة طؾك طدمفا . 
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 المبحث الثاوي

 في أقىال العلماء في االحتجاج باالستصحاب وأدلتهم 

 سالمي وبيان القىل الراجح وأثر الخالف في الفقه اإل
 :وفقه خؿسة مطالب  

 . تحرير محؾ الـزاع يف حجقة االستصحابالؿطؾب األول : 

 : يف أققال العؾؿاء يف االحتجاج باالستصحاب بصػة طامة.  الؿطؾب الثاين

 : يف أدلة كؾ ققل .  الؿطؾب الثالث

 : يف الرتجقح بقـ أققال العؾؿاء .  الؿطؾب الرابع

 تالف يف جقاز االحتجاج باالستصحاب وفقف مسللتان. : يف أثر االخ الؿطؾب الخامس

 : حؽؿ القضقء مؿا خرج مـ البدن مـ الـجاسات مـ غقر السبقؾقـ.  الؿسللة األولى

 : الحؽؿ إذا قدر الؿتؿتع طؾك الفدي بعد الشروع يف الصقم .  الؿسللة الثاكقة

الشرطقة الثابت وجقدها واستؿرارها بالـص الصريح لقست محالً  * األحؽام

لالستصحاب ألن ققة استؿرار الحؽؿ قد ثبت بؿـطقق الـص الصريح الؿثبت لقجقده ، 

 بخالف االستصحاب 2 ألن ضـ بؼاء الشلء الزم لقجقده ولقس صريحًا فقف . 

الشرطل وطؾك  ومثال ذلؽ : أن الشارع الحؽقؿ قد يـص صراحة طؾك إكشاء الحؽؿ

استؿراره أبدًا ، يف سقاق الـص كػسف ، مثؾ العؼقبة الؿعـقية لؾؼاذف إن لؿ يلت بلربعة 

َواَل َتْؼَبُؾوا َلُفْم َشَفاَدًة :  تعالك ققلف يف –عؼقبة الؿادية وهل الجؾد ال طـ فضالً  –شفداء 

ح الؼاصع ، ولق فؼطع لسان الؼاذف معـقيًا حؽؿ شرطل أبدي ، بالـص الصري  (1)َأَبًدا

                                                        

 مـ سقرة الـقر .  1( مـ اآلية رقؿ 6)



–
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 تاب الؼاذف طؾك الراجح . 

ومعؾقم أكف ال يؾجل إلك الحؽؿ بالظـ االستصحابل بالبؼاء إزاء ورود مـطقق الـص 

 الصريح بذلؽ ، إذ لقس مع القؼقـ طؿالً بالظـ . 

 اهلل صؾك –* الحؽؿ الشرطل الذي دل دلقؾف طؾك ثبقتف مطؾؼًا ، وبؼل بعد وفاة الـبل 

 .  واجب بف العؿؾ أن الفخ ال – وسؾؿ طؾقف

* الحؽؿ الشرطل الذي دل دلقؾف طؾك بؼائف واستؿراره لؿدة محددة ، ال خالف يف 

وجقب العؿؾ بف هبذا الدلقؾ كػسف ما بؼقت الؿدة ، وال يبؼك بعد اكتفائفا ، وذلؽ 

كاإلجارة ، فنهنا بحسب وضع الشارع ممقتة بؿدة محدودة ، فقستؿر حؽؿفا قائؿًا 

  (1)لؿدة ويـتفل باكتفائفا . خالل تؾؽ ا

* الحؽؿ الثابت بدلقؾ مطؾؼ غقر متعرض لؾزوال والبؼاء ، قبؾ االجتفاد يف صؾب 

الدلقؾ الؿزيؾ ، ال خالف أن استصحابف لقس بحجة ، ال يف حؼ غقره وال يف حؼ كػسف ، 

 حؼ يف وال ، غقره طؾك حجة يؽقن ال –بسبب تؼصقر مـف  –ألن جفؾف بالدلقؾ الؿزيؾ 

 .  الدلقؾ صؾب مـ متؿؽـًا كان إذا – أيضًا – كػسف

كؾ حؽؿ ثابت بالعدم األصؾل أو الرباءة األصؾقة ،  أخرج بعضفم من محل الـزاع :* 

مثؾ حؽؿ العؼؾ بػراغ الذمة مـ التؽالقػ ، قبؾ ورود الشرع ، يستؿر هذا الحؽؿ يف 

األصؾل ، وال حاجة إلك الؿستؼبؾ حتك يرد مـ الشارع ما يغقره ، أي بـؼؾف مـ العدم 

االستصحاب ، ألن االستصحاب إكؿا يستدل بف حقث ال دلقؾ طؾك االستؿرار أو الزوال 

                                                        

 -هـ  6171( أدلة التشريع الؿختؾػ يف االحتجاج هبا . لؾدكتقر / طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ بـ طؾل الربقعة ، 6)

 .  101:  100م . ص  6101
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  (1)وهذا دلقؾف قائؿ وهق العؼؾ . 

الحؽؿ الذي أقامف الشارع طؾك سبب ، فنن  كؿا أخرج بعضفم من محل الـزاع :* 

   (2)استؿراره هق مؼتضك السبب ال باالستدالل باالستصحاب . 

 كخؾص من هذا إلى أن محل الـزاع يشؿل ما يؾي : 

الحؽؿ الذي دل الدلقؾ طؾك وروده فؼط يف الؿاضل ، ولؿ يتعرض لبؼائف أو زوالف ،  -6

 الؿجتفد قام وقد – الزوال أو البؼاء هذا طؾك:  أي –ولؿ يؼؿ دلقؾ آخر طؾك ذلؽ 

 – حقـئذ – حؽؿال هذا استصحاب فنن ، طؾقف يعثر فؾؿ الدلقؾ هذا طـ بالبحث

 .  األصقلققـ بقـ الـزاع محؾ هق آثاره مستتبعًا مستؿراً  واطتباره

وكذلؽ استصحاب القصػ ، سقاء أكان القصػ أصؾقًا أم صارئًا ، مؿا يستتبع  -1

اضل ، ولؿ يدل دلقؾ طؾك بؼائف أحؽامًا شرطقة ، إذا  ما وجد أو تحؼؼ يف الؿ

 زوالف .  أو

قد الذي ال يدرى الؿػؼ الغائب إلك بالـسبة – لأصؾ وصػ وهق –كقصػ الحقاة 

فلما إذا  "مؽاكف ، وال يدرى أحل هق أم مقت ؟ يؼقل البخاري يف ) كشػ األسرار ( : 

كان الحؽؿ ثابتًا بدلقؾ مطؾؼ ، غقر متعرض لؾزوال والبؼاء ، وقد صؾب الؿجتفد الدلقؾ 

   (3)الؿزيؾ ، بؼدر وسعف ، ولؿ يظفر ، فؼد اختؾػ فقف .

                                                        

 .  301( اكظر : بحقث مؼاركة يف الػؼف اإلسالمل وأصقلف ، ص 6)

 .  301( اكظر : الؿرجع السابؼ ، ص 1)

، بحقث مؼاركة يف الػؼف  107، أدلة التشريع الؿختؾػ يف االحتجاج هبا ، ص  3/111( اكظر : كشػ األسرار ، 3)

 .  315اإلسالمل وأصقلف ، ص 
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 اختؾف األصولقون يف االحتجاج باالستصحاب عؾى أقوال ، اذكرها فقؿا يلتي : 

: أكف حجة مطؾؼًا ، أي سقاء يف الـػل أم اإلثبات ، وإلك ذلؽ ذهب  الؼول األول

 بعض الحـػقة . الؿالؽقة والحـابؾة وأكثر الشافعقة والظاهرية و

  (2). "وكقن االستصحاب دلقالً هق الصحقح  "يف )شرح الؽقكب( :  (1)قال الػتقحل

  (4) "وهق آخر متؿسؽ الـاضر . "يف )الربهان( : (3)وقال إمام الحرمقـ 

 .(6)أكف حجة طـد الشافعقة وصائػة مـ الحـػقة  (5)وجاء يف )تقسقر التحرير (

                                                        

، بـ )ابـ الـجار الػؼقف محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل الؿصري الحـبؾل الشفقر  ( هق :6)

 هـ .  101، لف مصـػات مـفا : مـتفك اإلرادات يف الػؼف الحـبؾل ، وشرح الؽقكب الؿـقر ، تقيف سـة األصقلل

بدران الدمشؼل الؿتقيف سـة  ابـاكظر ترجؿتف يف : الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد : لعبد الؼادر بـ أحؿد 

،  117هـ ، ممسسة الرسالة بقروت ، ص  6175، تعؾقؼ الدكتقر طبد اهلل الرتكل ، الطبعة الثالثة هـ6311

 .  0/101معجؿ الؿملػقـ : لعؿر رضا كحالة ، دار إحقاء الرتاث العربل ، بقروت ، 

ؿد بـ طبد العزيز الػتقحل ، تحؼقؼ : د/ محؿد ( اكظر : شرح الؽقكب الؿـقر . البـ الـجار : محؿد بـ أح1)

م ، الطبعة األولك ،  6107 -هـ  6177الزحقؾل ، ود/ كزيف حؿاد ، مركز البحث العؾؿل بجامعة أم الؼرى ، 

1/173   . 

( هق : طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل ، أبق الؿعالل ، الؿؾؼب بنمام الحرمقـ ، الػؼقف األصقلل 3)

هـ ، ولف مصـػات متعددة مـفا : الشامؾ يف أصقل الديـ ، الربهان والتؾخقص  161ؾؿ ، ولد سـة الؿتؽ

 هـ .  100مختصر التؼريب ، والقرقات يف أصقل الػؼف ، تقيف سـة 

 .  6/615، صبؼات الشافعقة لإلسـقي  3/110اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 

ؼ : د/ ؼف . إلمام الحرمقـ : طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الجقيـل ، تحؼق( اكظر : الربهان يف أصقل الػ1)

 .   1/6635هـ ،  6177العظقؿ الديب ، تقزيع دار األكصار . الؼاهرة . الطبعة الثاكقة ،  طبد

،  ر الؽتب العؾؿقة ، بقروت( اكظر : تقسقر التحرير . ألمقر باد شاه : محؿد أمقـ بـ محؿقد البخاري ، دا5)

1/601 ،600  . 

، الربهان ،  1/173، شرح الؽقكب الؿـقر ،  110( واكظر الؼقل األول يف : شرح تـؼقح الػصقل ، ص 1)

 .  3/111، بقان الؿختصر  3/606، اإلهباج  1/101، شرح العضد ،  1/610، الؿحصقل ،  1/6635
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حجة لؾدفع ال لإلثبات أي : أكف يصؾح ألن يدفع بف مـ  : أن االستصحاب الؼول الثاين

ادطك تغقر الحال ، إلبؼاء األمر طؾك ما كان ، وقد طرب بعضفؿ طـ ذلؽ بؼقلف : إن 

 االستصحاب حجة لؾدفع ال لؾرفع ، أو أكف حجة لؾدفع ال لالستحؼاق . 

طؾك ما  وممدى هذه العبارات واحد ، وهق أن استصحاب الحال صالح إلبؼاء ما كان

 كان ، إحالة طؾك طدم الدلقؾ ، ال إلثبات أمر لؿ يؽـ . 

وذلؽ كؿا يف الؿػؼقد ، فاألصؾ ، وهق : بؼاؤه حقًا ، يصؾح حجة إلبؼاء ما كان ، فال 

 يقرث مالف ، وال يصؾح حجة إلثبات أمر لؿ يؽـ ، فال يرث مـ أقاربف . 

  (1)وإلك ذلؽ ذهب كثقر مـ متلخري الحـػقة .

: أكف لقس بحجة أصالً ، ال إلثبات أمر لؿ يؽـ ، وال لبؼاء ما كان طؾك ما  ثالثالؼول ال

 كان . 

وبعض (2)وإلك ذلؽ ذهب أكثر الحـػقة وجؿاطة مـ الؿتؽؾؿقـ كلبل الحسقـ البصري

 الشافعقة . 

، قال اإلمام الزركشل يف (3)ومـ الشافعقة الؼائؾقـ بلكف لقس بحجة : ابـ السؿعاين

                                                        

 .  1/157، إرشاد الػحقل  3/606هباج إل، ا 1/600، تقسقر التحرير  3/111( اكظر : كشػ األسرار لؾبخاري 6)

( هق : أبق الحسقـ بـ طؾل بـ الطقب البصري الؿعتزلل ، متؽؾؿ وأصقلل ، وكان مـ أذكقاء زماكف ، سؽـ بغداد 1)

هـ ، مـ مصـػاتف : الؿعتؿد يف أصقل الػؼف ، غرر األدلة يف األصقل ،  131ودرس فقفا إلك حقـ وفاتف سـة 

 رح العؿدة لؾؼاضل طبد الجبار يف أصقل الػؼف . شرح األصقل الخؿسة وش

اكظر ترجؿتف يف : وفقات األطقان وأكباء أبـاء الزمان . البـ خؾؽان : أبق العباس شؿس الديـ أحؿد بـ محؿد 

م ، تحؼقؼ محؿد محل الديـ  6110 -هـ  6310هـ ، مطبعة السعادة . مصر سـة  106الؿتقيف سـة 

ذهب يف أخبار مـ ذهب . البـ العؿاد : أبق الػالح طبد الحل بـ العؿاد ، شذرات ال 3/176الحؿقد طبد

 .   3/151هـ ، تحؼقؼ لجـة إحقاء الرتاث العربل / كشر دار اآلفاق . بقروت  6701الؿتقيف سـة 

 ( هق : مـصقر بـ أحؿد بـ طبد الجبار التؿقؿل ، أبق الؿظػر الؿعروف بابـ السؿعاين الحـػل ثؿ الشافعل ، مـ3)

 هـ .  100مصـػاتف : الؼقاصع يف أصقل الػؼف . تقيف سـة 

 .   6/103، وصبؼات الشافعقة البـ قاضل شفبة  1/16اكظر ترجؿتف يف : صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 



–
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وقد أكؽر ابـ السؿعاين الؼقل باالستصحاب جؿؾة، وقال : إكف "( : )البحر الؿحقط

   (1)الصحقح مـ مذهبـا .

 أدلة الؼول األول : 

استدل أصحاب الؼقل األول الؼائؾقن بلن االستصحاب حجة مطؾؼًا ، بلدلة أذكرها 

 فقؿا يليت : 

 يليت الشقطان إن " – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك –لـبل : بالـص ، وهق ققل ا الدلقل األول

  (2) "يجد ريحًا .  أو صقتًا يسؿع حتك يـصرفـ فال ، أحدثت أحدثت: فقؼقل أحدكؿ

 : أكف حؽؿ باستدامة القضقء طـد االشتباه ، وهذا طقـ االستصحاب .  وجه االستدالل

يف االستؼبال ، والعؿؾ  : أن العؾؿ بتحؼؼ أمر يف الحال يؼتضل ضـ بؼائف الدلقل الثاين

  (3)بالظـ واجب ، وال معـك لؽقن االستصحاب حجة إال ذلؽ . 

                                                        

،  1/600، تقسقر التحرير  3/111، واكظر هذا الؿذهب يف كشػ األسرار لؾبخاري  1/13( البحر الؿحقط 6)

، اإلهباج  1/60، البحر الؿحقط  1/101، شرح العضد  3/113الؿختصر ، بقان  1/610الؿحصقل 

 .  1/051، شرح الؿـفاج لألصػفاين  3/606

( روي بللػاظ مختؾػة ، أخرجف البخاري يف كتاب القضقء باب ال يتقضل مـ الشؽ حتك يستقؼـ ، ومسؾؿ طـ 1)

الطفارة ثؿ شؽ يف الحدث ، فؾف أن يصؾل سعقد وطقاد بـ تؿقؿ يف كتاب الحقض باب الدلقؾ طؾك أن مـ تقؼـ 

 بطفارتف تؾؽ . 

اكظر : فتح الباري بشرح صحقح البخاري . البـ حجر العسؼالين : أحؿد بـ طؾل ، ط / دار الؿعرفة ، بقروت 

، شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ . لؾـقوي : يحقك بـ مشرف بـ مرى ، أبق زكريا محقل الديـ  6/130

 .  1/11 هـ ، 101الؿتقيف سـة 

، األحؽام يف أصقل األحؽام . لألمدي : طؾل بـ محؿد التغؾبل ، تعؾقؼ :  610ق ص  1( اكظر الؿحصقل 3)

 ، م 6111 - هـ 6300 األولك الطبعة – الرياض –الشقخ / طبد الرزاق طؼقؼل ، ممسسة الـقر لؾطباطة 

 .   3/606 اإلهباج ، 1/105 ضدالع شرح ، 3/111 الؿختصر بقان ، 610/ 1 ، دمشؼ – اإلسالمل الؿؽتب
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 والسالم الصالة طؾقفؿ –: أن استصحاب الحال مـ لقازم بعثة الرسؾ  الدلقل الثالث

 ة الرسؾ حؼ ، فالزمفا يجب أن يؽقن حؼًا . وبعث –

تثبت إال بعد ضفقر  أما أن استصحاب الحال مـ لقازم البعثة ، فألن الرسالة ال

الؿعجز ، وهق األمر الخارق لؾعادة ، والعادة هل : اصراد وققع الشلء دائؿًا ، أو يف 

 وقت دون وقت . 

ر  : كدوران الشؿس والـجقم يف أفالكفا ، كؿا قال سبحاكف وتعالك : فاألول  َوَسخَّ

ْؿَس َواْلَؼَؿَر َدآئَِبقنَ      (1)َلُؽُم الشَّ

مـ الؿشرق ، وغروهبا مـ الؿغرب ، وأشباه ذلؽ ، حتك لق قال  : كطؾقطفاوالثاين 

قائؾ : دلقؾ ثبقيت أن الشؿس ال تطؾع الققم مـ الؿشرق ، أو أهنا ال تغرب مـ الؿغرب ، 

بؾ تجقل يف أصراف الػؾؽ وكحق ذلؽ ، فققع األمر كؿا قال ، لدل ذلؽ طؾك صدقف ، 

 . وما ذاك إال الكخراق العادة الؿطردة طؾك يديف 

فؾق لؿ يؽـ االستصحاب حجة ، لؿا كان اكخراق العقائد طؾك أيدي األكبقاء حجة ، 

عادة أمس خارقًا لفا لجقاز أن تتغقر أحؽام العقائد وأحقالفا ، فال يؽقن الخارق لؾ

 .  كان ما طؾك – خارقًا كقكف مـ –، فال يؽقن األصؾ بؼاء ما كان الققم

ألكبقاء ، دل طؾك أن استصحاب الحال حجة ، لؽـ لؿا رأيـا اكخراق العقائد حجة ل

ألكا كؼقل : قد طفدكا يف اصراد العادة أن الشؿس تطؾع كؾ يقم مـ الؿشرق ، واألصؾ 

بؼاء ذلؽ طؾك ما كان ، ففل يف هذا الققم تطؾع مـ الؿشرق ، وكجزم هبذا جزمًا طاديًا ، 

طل الـبقة ، حؽؿـا بؽقكف فنذا امتـع صؾقطفا مـ الؿشرق يف هذا الققم ، طؼقب دطقى الؿد

                                                        

 مـ سقرة إبراهقؿ .  33( مـ اآلية رقؿ 6)
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معجزًا ، خارقًا لؾعادة ،فؾق لؿ يؽـ األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان ، لؿا كان ذلؽ 

  (1)معجزًا ، لجقاز تغقر العادة . 

: أن اإلجؿاع مـعؼد طؾك أن اإلكسان لق شؽ يف وجقد الطفارة ابتداء ، ال  الدلقل الرابع

لف الصالة ، ولؿ لؿ يؽـ األصؾ يف كؾ  تجقز لف الصالة ، ولق شؽ يف بؼائفا جازت

أو طدم الجقاز يف الصقرة متحؼؼ دوامف ، لؾزم إما جقاز الصالة يف الصقرة األولك 

  (2)، وهق خالف اإلجؿاع . الثاكقة

: لق لؿ يؽـ االستصحاب حجة ، لقجب أن يؽقن الشؽ يف وققع  الدلقل الخامس

ؿرأة يف الصقرتقـ ، أو تحؾ الالطالق ، كالشؽ يف حصقل الـؽاح فقجب أن تحرم 

، ولقس كذلؽ ، ألن األئؿة فرققا بقـفؿا ، وقالقا : تحؾ يف الصقرة األولك ، وتحرم فقفؿا

  (3)يف الثاكقة . 

                                                        

( اكظر : شرح مختصر الروضة . لؾطقيف . سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ طبد الؽريؿ ، تحؼقؼ طبد اهلل بـ طبد 6)

 ، 656 ، 3/657 ، م 6100 ، هـ 6170 األولك الطبعة ، بقروت –الؿحسـ الرتكل ، ممسسة الرسالة 

، تاج الديـ ،  الحسقـ بـ محؿد:  لألرمقي.  الؿحصقل مـ الحاصؾ ، ، 611 ، 613 ص ق/1 صقلالؿح

، هناية  1/6711م ،  6111تحؼقؼ : د/ طبد السالم محؿقد أبق كاجل ، مـشقرات جامعة قاريقس ببـغازي 

بـ ا/ صالح  القصقل يف دراية األصقل . لصػل الديـ الفـدي : محؿد بـ طبد الرحقؿ األرمقي ، تحؼقؼ د

 هـ 6161 األولك الطبعة ، الؿؽرمة مؽة –سؾقؿان الققسػل ، ود/ سعبد بـ سالؿ السقيح ، الؿؽتبة التجارية 

 أبل محؿد:  زهقر لؾشقخ الػؼف أصقل ، 1/310 السقل هناية ، 3/606 اإلهباج ، 0/3101 ، م 6111 -

 .   1/600 ، يختار بدون – الؼاهرة – باألزهر الؿحؿدية الطباطة دار ، الـقر

 .   1/610( اكظر : األحؽام لممدي 1)

( اكظر : السراج القهاج يف شرح الؿـفاج . لؾجاربردي : أحؿد بـ حسـ بـ يقسػ ، تحؼقؼ : د/ أكرم بـ محؿد 3)

 بقان ، 1/101 ، م 6111 - هـ 6161 األولك الطبعة ، الرياض –أوزيؼان ، دار الؿعراج الدولقة لؾـشر 

 .   1/600 زهقر لؾشقخ الػؼف أصقل ، 1/601 اإلهباج ، 1/105 العضد شرح ، 3/111 الؿختصر
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: أن الؼضاة درجقا طؾك بـاء أحؽامفؿ طؾك االستصحاب ، فقؼضقن  الدلقل السادس

  اآلن بسـد دل طؾك مباشرة سبب مـ أسباب الؿؾؽقة فقؿا مضك .

فقؼضقن بالؿؾؽقة يف الحال بـاء طؾك سـد مؾؽقة بتاريخ سابؼ ، ويؼضقن بالديـ يف 

 الحال بـاء طؾك شفادة شاهديـ باستداكة سالػة . 

وكذلؽ يؼضقن بالزوجقة وبآثارها اآلن بـاء طؾك وثقؼة دلت طؾك طؼد زواج فقؿا 

 مضك . 

 .  وال يؼضقن بثبقت ديـ يف الذمة ، حتك يؼقم الدلقؾ طؾك ذلؽ

  (1)وال يؼضقن برباءة ذمة مشغقلة بديـ فقؿا مضك حتك يؼقم الدلقؾ طؾك براءهتا . 

 أدلة الؼول الثاين : 

استدل أصحاب الؼقل الثاين الؼائؾقن بلن االستصحاب حجة لؾدفع ال لإلثبات 

 بدلقؾقـ : 

، : إن الؿثبت لحؽؿ يف الشرع ، ال يثبت بؼاءه ، ألن حؽؿف اإلثبات  الدلقل األول

 والبؼاء غقر اإلثبات ، فال يثبت بف البؼاء . 

وإذا كان الدلقؾ ال يثبت بؼاء الحؽؿ ، فال يؽقن البؼاء ثابتًا بدلقؾ ، بؾ بـاء طؾك طدم 

 العؾؿ بالدلقؾ الؿزيؾ مع احتؿال وجقده فال يصؾح حجة طؾك الغقر . 

، إذ لقس يف  لؽـف لؿا بذل جفده يف صؾب الؿزيؾ ، ولؿ يظػر بف ، جاز لف العؿؾ بف

  (2)وسعف وراء ذلؽ ، إذ أكف يجقز لف العؿؾ بالتحري طـد االشتباه . 

: االستصحاب يحصؾ بف الظـ الغالب بعد االجتفاد يف صؾب الؿزيؾ  الدلقل الثاين

                                                        

 الطبعة ، الؽقيت –( اكظر : مصادر التشريع اإلسالمل فقؿا ال كص فقف . لعبد القهاب خالف ، مطبعة دار الؼؾؿ 6)

 .   111 ، 115 ص ، هبا االحتجاج يف الؿختؾػ التشريع أدلة ، 653 ص ، هـ 6317 الثاكقة

 .  111:  116، أدلة التشريع الؿختؾػ يف االحتجاج هبا ص  3/111( اكظر : كشػ األسرار لؾبخاري 1)



–
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وطدم الظػر بف ، وإن لؿ يـفض هذا الظـ إلك صحة االحتجاج بف طؾك الغقر يف اإلثبات ، 

وبؼاء ما ، لؽـ هذا الظـ يؽػل يف الدفع ، ال ضـل طؾك اطتباره إذ أكف لؿ يؼؿ دلقؾ قطعل و

  (1)كان طؾك ما كان . 

ومثؾقا لذلؽ بالؿػؼقد الذي غاب ، وال يدرى مؽاكف ، وال يعرف أحل هق أم مقت ؟ 

الكؼطاع أخباره ، وكاكت حقاتف معؾقمة طـد غقابف ، وقبؾ فؼده ، يؼقـًا ، فتستصحب حقاتف 

ة يف الؿاضل ، تستصحب إلك وقت الحاضر ،ويعترب استصحابًا هذه التل كاكت قائؿ

لفذه الحال أكف حل لغؾبة الظـ ببؼائف ، ويؽقن استصحاب هذه الحال حجة يف إبؼاء ما 

كان طؾك ما كان ، لؾؿحافظة طؾك حؼققف التل كاكت ثابتة لف طـد فؼده ، وصقاكتفا فؼط ، 

جتف إذا صؾبت صالقفا لغقبتف وفؼده ، إذ لؿ فال يقرث بادطاء أكف مػؼقد ، وال تطؾؼ مـف زو

، أمقالف ، كؿا تحػظ حؼققف الزوجقةكؼطع بؿقتف ، مع الظـ بالبؼاء بؾ تحػظ لف حؼققف يف 

لالحتؿال الؼقي يف استؿرار حقاتف ، إلك أن يستبقـ أمره ، إما بالعؾؿ القؼقـل بؿقتف حسًا ، 

 أو يحؽؿ الؼضاء بلكف مات اطتبارًا . 

يؽتسب أثـاء فؼده حؼًا جديدًا لؿ يؽـ ثابتًا لف مـ قبؾ ، فاالستصحاب  غقر أكف ال

طـدهؿ لقس دلقالً جديدًا مثبتًا وإكؿا هق متؿسؽ باألصؾ الذي كان ثابتًا ولؿ يؼؿ دلقؾ 

طؾك تغققره ، فاقتصار أثره طؾك الحؼقق الثابتة يؿـع طـفا مـ يدطل زوالفا واكتؼالفا وال 

جديد لؿ يؽـ ثابتًا مـ قبؾ . وهذا معـك ققل متلخري  يتجاوز ذلؽ إلك إثبات حؼ

  (2)الحـػقة : إن االستصحاب حجة لؾدفع ال لؾرفع . 

                                                        

 .   111، أدلة التشريع الؿختؾػ يف االحتجاج هبا ص  3/110( اكظر : كشػ األسرار 6)

، بحقث  600( اكظر : أصقل الػؼف اإلسالمل لؾدكتقر / زكل شعبان ، دار الؽتاب الجامعل ، الؼاهرة ، ص 1)

 .   301مؼاركة يف الػؼف اإلسالمل وأصقلف ، ص 
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 أدلة الؼول الثالث : 

واستدل أصحاب الؼقل الثالث الؼائؾقن بلن االستصحاب لقس بحجة أصالً ، ال 

 ا يليت : ألثبات أمر لؿ يؽـ ، وال إلبؼاء ما كان طؾك ما كان ، بلدلة أذكرها فقؿ

: أن التؿسؽ باالستصحاب يؼتضل التسقية بقـ الزماكقـ يف الحؽؿ ،  الدلقل األول

فنن كان ذلؽ لجامع بقـفؿا ففق الؼقاس ، وال كزاع فقف ، فال يؽقن االستصحاب مدركًا 

 آخر حقـئذ. 

وإن لؿ يؽـ ذلؽ لجامع ، كان ذلؽ تسقية بقـ الزماكقـ يف الحؽؿ مـ غقر دلقؾ ، وهق 

  (1)ع لؽقكف تحؽؿًا محضًا ، وققاًل يف الديـ مـ غقر دلقؾ . مؿتـ

: بلكؽ إن طـقت بالجامع ، الجامع الؿعفقد يف الؼقاس ، فال يؾزم مـ  وأجقب عن هذا

طدم ذلؽ التسقية بقـ الزماكقـ مـ غقر دلقؾ ، إذ يؾزم مـ طدم دلقؾ معقـ طدم الدلقؾ 

لؾتسقية وهق لقس بجامع . وإن طـقت بف ما  مطؾؼًا ، فنن ما ذكركا مـ الدلقؾ هق الؿؼتضل

يؼتضل الجؿع بقـ الشقئقـ يف حؽؿ واحد فال كسؾؿ أكف يؾزم مـ تحؼقؼف تحؼقؼ الؼقاس ، 

  (2)فنن األدلة بلسرها هبذه الؿثابة ولقس كؾ دلقؾ بؼقاس . 

: لق كان االستصحاب هق األصؾ يف كؾ شلء ، لزم خالف األصؾ يف  الدلقل الثاين

ع الحقادث ، ضرورة أهنا واقعة طؾك خالف األصؾ ، ومخالػة األصؾ حدوث جؿق

  (3)خالف األصؾ السقؿا إذا كان كثقرًا غالبًا . 

                                                        

 .   3110،  3111، ص  0( اكظر : هناية القصقل ، جـ 6)

 .   613/ 1، الؿحصقل  0/3105( اكظر : هناية القصقل ، 1)

 .   3110/ 0( اكظر : هناية القصقل 3)



–
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  (1): بلن مخالػة األصؾ لدلقؾ جائز ، وما ذكرتؿقه مـ هذا الؼبقؾ . وأجقب عن هذا

د : لق كان االستصحاب حجة ، لقجب أن يؽقن مؼدمًا طؾك خرب القاح الدلقل الثالث

والؼقاس ، وكؾ مدرك ضـل مـ مدارك الشرع ، ألكف يؼقـل ، والقؼقـل راجح طؾك الظـل ، 

  (2)لؽـف باصؾ باإلجؿاع ، فقجب أال يؽقن حجة . 

: بلن ما ذكرتؿقه غقر مسؾؿ ، ألن االستصحاب إكؿا يؽقن يؼقـقًا أن  وأجقب عن هذا

كحـ فقف وجد الؿعارض  ، ومالق قطع بعدم الؿغقر ، فلما مع احتؿالف ووجقده فال 

 القاحد خرب –، فال يؽقن إذ ذاك االستصحاب قطعقًا ، وإكؿا قدم هذا الظـل الظـل

  (3). متلخراً  شرطقًا لؽقكف – االستصحاب – الظـل ذلؽ طؾك – والؼقاس

: أن الثبقت يف الزمان األول يػتؼر إلك الدلقؾ فؽذلؽ يف الزمان الثاين ،  الدلقل الرابع

 العادة أجرى – تعالك –ن يؽقن وأن ال يؽقن ، ويخالػ الحسقات ، ألن اهلل ألكف يجقز أ

  (4).  هبا تؾحؼ فال ، الشرطقات يف بف العادة تجر ولؿ ، بذلؽ فقفا

 وذلؽ ، مطؾؼًا حجة االستصحاب أن – أطؾؿ تعالك واهلل –والذي يرتجح طـدي 

الؼقل مؿا جرى طؾقف طرف الـاس .  هبذا الؼقل وألن الؿـاقشة مـ وسالمتفا أدلتفؿ لؼقة

 كؿا أكف يػتح لؾػؼفاء أبقابًا واسعة إلصدار فتاويفؿ يف سفقلة ويسر . 

واطؾؿ أن الؼقل باستصحاب الحال أمر ال بد  "يؼقل اإلمام الرازي يف )الؿحصقل( : 

 . (5) "مـف يف الديـ والشرع والعرف 

                                                        

 .   0/3105( اكظر : هناية القصقل 6)

 .   0/3110( اكظر هناية القصقل 1)

 .  3101 – 0/3105( اكظر : هناية القصقل 3)

 .   1/60( اكظر : البحر الؿحقط 1)

 .   1/611( اكظر : الؿحصقل 5)
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.....بؾ لق تلمؾـا لؼطعـا بلن أكثر مصالح العالؿ ومعامالت الخؾؼ  ":  ويؼقل أيضًا

 .(1) "مبـل طؾك الؼقل باالستصحاب 

وطـاية طؾؿاء األصقل بنفراده بالبحث لؿعرفة مقاضع اطتباره باالتػاق ، ومقاضع 

الخالف فقف ، شفادة جديدة طؾك تػرد الػؼف اإلسالمل بؿقزات قؾ أن تقجد يف غقره مـ 

قاكقـ القضعقة التل رتبت بعض أحؽامفا طؾك مبدأ االستصحاب دون أن يعرض الؼ

 طؾؿاء تؾؽ الؼقاكقـ لف حتك ولق بنشارة بعقدة . 

فؿا تؼرر فقف : بلن الؿتفؿ بريء إلك أن تثبت إداكتف ، مبـل طؾك استصحاب الرباءة 

 األصؾقة . 

ستصحاب وضع القد وققلفؿ : إن الحقازة يف الؿـؼقل سـد الؿؾؽقة ، مبـل طؾك ا

  (2)الظاهر يف إثبات الؿؾؽقة الذي لؿ يقجد ما يغقره ، إلك غقر ذلؽ مـ األحؽام . 

 وفقه مسللتان :  

قؿا يخرج مـ البدن مـ الـجاسات مـ غقر السبقؾقـ ، هؾ يـؼض اختؾػ العؾؿاء ف

 القضقء أو ال ؟ 

                                                        

 .  1/611( اكظر : الؿحصقل 6)

م ،  6101 -هـ  6171( اكظر : أصقل الػؼف اإلسالمل ، لؿحؿد مصطػك شؾبل ، دار الـفضة العربقة ، بقروت ، 1)

 .  311 – 315ص 



–
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ال يـؼض  أكف إلك – تعالك اهلل رحؿفؿا– (2)واإلمام الشافعل  (1)فذهب اإلمام مالؽ 

  (3)القضقء بشلء مـ غقر السبقؾقـ ، قؾ ذلؽ أو كثر . 

 البدن مـ يخرج ما أن إلك – تعالك اهلل رحؿفؿ –وأصحابف  (4)وذهب اإلمام أبق حـقػة 

  . القضقء يـؼض الـجاسات مـ

اكف ، والؼلء إذا كان مؾء وإن كان خروجف مـ غقر السبقؾقـ وذلؽ إذا جاوز مؽ

  (5)الػؿ.

                                                        

هق : مالؽ بـ أكس األصبحل ، إمام دار الفجرة وأحد األئؿة األربعة جؿع بقـ الػؼف والحديث والرأي . مـ ( 6)

 سـة – اهلل رحؿف – تقيف –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ –مملػاتف :) الؿقصل ( وجؿع فقف كثقرًا مـ أحاديث الرسقل 

 .  هـ 601

الرب الـؿقري ، الؿتقيف سـة  لػؼفاء : ألبل طؿر بـ طبداكظر ترجؿتف يف : االكتؼاء يف فضائؾ الثالثة األئؿة ا

   0هـ ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت ، ص 113

( هق محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع الؿطؾبل الؼرشل ، اإلمام الجؾقؾ صاحب الؿذهب 1)

 سـة تقيف ، الػؼف أصقل يف والرسالة ، الحديث واختالف ،( األم) – اهلل رحؿف –الؿعروف ، مـ مملػاتف 

 .  677/ 6، صبؼات الشافعقة الؽربى  11اكظر ترجؿتف يف : االكتؼاء ص .  هـ171

/ طقسك الحؾبل ، الؼاهرة ،  ( اكظر : الؿقصل ، لألمام مالؽ بـ أكس ، تحؼقؼ / محؿد فماد طبد الباقل ، ط3)

 .  1/50كريا طؾل يقسػ ، الؿجؿقع شرح الؿفذب ، لؿحل الديـ الـقوي ، كشر / ز 15، 6/11

 أصحاب وإمام ، العراق أهؾ فؼقف – تعالك اهلل رحؿفؿ –( هق الـعؿان بـ ثابت الؽقيف ، أحد األئؿة األربعة 1)

 .  هـ 657 سـة – اهلل رحؿف – تقيف ، الحـػل الؿذهب يـسب وإلقف ، الرأي

أبل محؿد طبد الؼادر الؼرشل ، تحؼقؼ اكظر ترجؿتف يف : الجقاهر الؿضقئة يف تراجؿ الحـػقة : لؿحقل الديـ 

 .   11/ 6هـ ،  6310د/ طبد الػتاح محؿد الحؾق ، ط / طقسك الحؾبل وشركاه سـة 

 .  .  11، 6/11( اكظر : الفداية 5)
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 دون مـف بالؽثقر ، القضقء يـتؼض أكف إلك – تعالك اهلل رحؿف– (1)وذهب اإلمام أحؿد 

  (2).  الؼؾقؾ

 األدلة : 

 طدم األصؾ أن وذلؽ ، باالستصحاب – اهلل رحؿف –ل * استدل اإلمام الشافع

 مـ األصؾ طؾك فقبؼك ، يثبت ولؿ ، خالفف يثبت حتك األصؾ هذا فقستصحب ، الـؼض

تصحب هذا الحؽؿ فقس باإلجؿاع كاقض غقر كان الخروج قبؾ وكذلؽ ، الـؼض طدم

 بعد الخروج . 

 .  الؿديـة أهؾ طؿؾ ؽذل يف حجتف أن فالظاهر – اهلل رحؿف–* وأما اإلمام مالؽ 

األمر طـدكا أكف ال يتقضل مـ رطاف ، وال مـ دم ، وال مـ ققح  "قال يف )الؿقصل( : 

  (3).  "يسقؾ مـ الجسد ، وال يتقضل إال مـ حدث يخرج مـ ذكر أو دبر أو كقم 

* واحتج اإلمام أبق حـقػة وأصحابف طؾك ما ذهبقا إلقف بلحاديث مـفا : ققلف )صؾك 

، وققلف ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( : ) مـ  (4)وسؾؿ ( : ) القضقء مـ كؾ دم سائؾ (  اهلل طؾقف

                                                        

( هق : أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ الشقباين الؿروزي البغدادي ، أحد األئؿة األربعة ، ولد يف بغداد وكشل 6)

ا ، مـ مصـػاتف : الؿسـد يف الحديث ، والـاسخ والؿـسقخ ، كتاب الزهد ، والجرح والتعديؾ ، تقيف سـة فقف

 هـ .  116

 .   6/611، الػتح الؿبقـ  1/16اكظر ترجؿتف يف : شذرات الذهب 

حسقـ ( اكظر : الؿغـل . البـ قدامة : طبد اهلل بـ يقسػ ، تحؼقؼ : د/ محؿد شعبان إسؿاطقؾ . مطبعة ال1)

 .   631،  6/635م ،  6113 -هـ  6163اإلسالمقة ، الؼاهرة 

 .  6/61( اكظر : الؿقصل 3)

 .  6/650( أخرجف الداقطـل يف ســف مـ حديث تؿقؿ الداري ، ويف سـده مجفقالن اكظر : ســ الدارقطـل 1)



–
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 . (1)قاء أو رطػ يف صالتف فؾقـصرف ، ولقتقضل ولقبـ طؾك صالتف ما لؿ يتؽؾؿ ( 

واه ر ما:  ذلؽ مـ الصحابل وبعؿؾ بالسـة – اهلل رحؿف –* واحتج اإلمام أحؿد 

 قاء(  وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك)  الـبل أن – طـف اهلل لرض –معدان بـ صؾحة طـ أبل الدرداء 

ت لف ذلؽ ، فؼال ثقبان : فذكر ، دمشؼ مسجد يف ثقبان فؾؼقت:  معدان قال ، فتقضل

   (2)صدق أكا صببت لف وضقءه . 

يجب طؾقف هدي ، فنن لؿ يجد الفدي ،وجب طؾقف  اتػؼ األئؿة طؾك أن الؿتؿتع بالحج

َفَؿن َتَؿتََّع بِاْلُعْؿَرِة إَِلى اْلَحجِّ َفَؿا اْسَتْقَسَر ِمَن اْلَفْدِي َفَؿن الصقم ، وذلؽ لؼقلف تعؾك : )

اٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْم تِْؾَك َعَشَرٌة َكامِ   .  (3)( َؾةٌ لَّْم َيِجْد َفِصَقاُم َثالَثِة َأيَّ

 الخروج طؾقف يجب هؾ ، وجده ثؿ – الفدي لػؼد –واختؾػقا فقؿا إذا شرع يف الصقم 

 لفدي ، أو أكف يجزيف الصقم وال يؾزمف الفدي ؟ ا إلك الصقم مـ

 شرع إذا أكف إلك – تعالك اهلل رحؿفؿ _ذهب األئؿة الثالثة : مالؽ والشافعل وأحؿد 

ـ الفدي إلك الصقم ، فنذا وجد الفدي ، لؿ يؾزمف لصقم ، اكتؼؾ القاجب طؾقف ما يف

  (4)الخروج مـ الصقم . 

                                                        

 .  6/305 ألػاضف يف االختالف مـ بشلء – طـفا اهلل رضل –( أخرجف ابـ ماجة يف ســف طـ طائشة 6)

 ، وقال : هذا أصح شلء يف هذا الباب  .  6/50( أخرجف الرتمزي يف ســف 1)

 مـ سقرة البؼرة .  611( مـ اآلية رقؿ 3)

هـ ، ط/ دار  575( اكظر : بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد : لؿحؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ رشد ، الؿتقيف سـة 1)

، الؿغـل . البـ قدامة : طبد اهلل بـ أحؿد بـ محؿد ، كشر  0/601، الؿجؿقع  6/351الؽتب الحديثة 

 .   3/117الؿؽتبة األزهرية ، تحؼقؼ / صف محؿد الزيـل ، 
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الفدي أثـاء صقم األيام  إذا وجد أكف إلك – اهلل رحؿف –وذهب اإلمام أبق حـقػة 

   (1)، أو بعدها ، قبؾ يقم الـحر وجب طؾقف الخروج مـ الصقم إلك الفدي . الثالثة

 األدلة :

 القاجب إلك الصقم بالشروع فقف باالستصحاب . استدل الؼائؾقن بلكف يـتؼؾ 

ووجف االستصحاب يف هذه الؿسللة : أكف حقـ شرع يف الصقم ، كان هق القاجب يف 

  (2)حؼف ، وكان مجزئًا طـف ، فقستصحب هذا الحؽؿ حتك إتؿامف وال يؾزم الخروج مـف . 

 تلدي بؾق –: أن الصقم خؾػ طـ الفدي ، وإذا قدر طؾك األصؾ  وحجة الحـػقة

 ، قبؾف الفدي طؾك قدر فنذا ، التحؾؾ هق والؿؼصقد ، الخؾػ بطؾ – بالخؾػ الحؽؿ

    (3).  بالخؾػ الؿؼصقد حصؾ فؼد ، تحؾؾ حتك يؼدر لؿ وإذا ، إلقف االكتؼال وجب

                                                        

 .  170،  1/170( اكظر : فتح الؼدير 6)

 بعةالط ، دمشؼ –( اكظر : أثر األدلة الؿختؾػ فقفا يف الػؼف اإلسالمل . لؾدكتقر / مصطػك ديب البغا ، دار الؼؾؿ 1)

 .   167 ص ، م 6113 - هـ 6163 الثاكقة

 .  170،  1/170( اكظر : فتح الؼدير 3)



–
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 الخاتمة

 : وهي يف أمرين 

: يف الؼقاطد الؿبـقة طؾك الؼقل باالستصحاب لؼد تػرع طؾك الؼقل  األمر األول

 حجقة االستصحاب الؼقاطد الشرطقة اآلتقة : ب

األصؾ يف األشقاء اإلباحة وقد تػرع طؾك هذه الؼاطدة أن جؿقع العؼقد والتصرفات  -6

 وشتك الؿعامالت بقـ الـاس حؽؿفا اإلباحة إال إذا وجد كص بالتحريؿ . 

فاألصؾ  األصؾ يف اإلكسان الرباءة ألن األصؾ براءة الذمة فؿـ ادطك طؾك غقره حؼًا -1

 طدمف إال إذا أثبت الؿدطل ذلؽ . 

القؼقـ ال يزول بالشؽ وال يزول إال بقؼقـ مثؾف فؿـ تقضل ثؿ شؽ يف اكتؼاض وضقئف  -3

 بؼل طؾك وضقئف وصحت صالتف . 

وإذا ثبتت الزوجقة فال تزول إال بلمر يؼقـ والعؾة مـ هذه الؼاطدة أن القؼقـ صار أمرًا 

تصحب هذا القؼقـ إال إذا قام الدلقؾ طؾك اكتػائف ، أما مجرد مقجقدًا ال ارتقاب فقف فاس

 الشؽ فال يؼقى طؾك زطزطة القؼقـ فال يعتد بف . 

األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان حتك يثبت ما يغقره فؿا يثبت حؾف ال يحرم إال بدلقؾ  -1

ر ، كذلؽ كؾ ما يث بت يغقره ، فالعـب حالل يثبت حؾف إال إذا تغقرت صػتف فتخؿَّ

تحريؿف يستؿر طؾك التحريؿ إلك أن يؼقم دلقؾ طؾك اإلباحة بتغقر الصػة التل كان 

 طؾقفا التحريؿ كلن تتحقل الخؿر إلك خؾ . 

 األمر الثاين : يف أهم كتائج البحث 

إن األحؽام الشرطقة الثابت وجقدها واستؿرارها بالـص الصريح ، لقست محالً  -6

لالستصحاب ، ألن ققة استؿرار الحؽؿ قد ثبت بؿـطقق الـص الصريح الؿثبت 

لقجقده ، بخالف االستصحاب 2 ألن ضـ بؼاء الشلء الزم لقجقده ، ولقس 

 صريحًا فقف . 
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ه واستؿراره لؿدة محددة ، ال خالف يف الحؽؿ الشرطل الذي دل دلقؾف طؾك بؼاء -1

 وجقب العؿؾ هبذا الدلقؾ كػسف ، ما بؼقت الؿدة ، وال يبؼك بعد اكتفائفا . 

الحؽؿ الثابت بدلقؾ مطؾؼ ، غقر متعرض لؾزوال والبؼاء ، قبؾ االجتفاد يف صؾب  -3

 الدلقؾ الؿزيؾ ، ال خالف أن استصحابف لقس بحجة . 

ؾك وروده فؼط يف الؿاضل ، ولؿ يتعرض لبؼائف أو زوالف ، الحؽؿ الذي دل الدلقؾ ط -1

 الؿجتفد قام وقد – الزوال أو البؼاء هذا طؾك:  أي –ولؿ يؼؿ دلقؾ آخر طؾك ذلؽ 

 – حقـئذ – الحؽؿ هذا استصحاب فنن ، طؾقف يعثر فؾؿ ، الدلقؾ هذا طـ بالبحث

 لققـ . ـ األصقبق الـزاع محؾ هق آثاره مستتبعًا ، مستؿراً  واطتباره

استصحاب الرباءة األصؾقة ، أو العدم األصؾل الؿعؾقم بدلقؾ العؼؾ قبؾ ورود  -5

 السؿع ، دلقؾ صحقح . 

تبقـ مـ خالل البحث أن االستصحاب حجة مطؾؼًا ، سقاء يف الـػل األصؾل أم  -1

اإلثبات ، وأن الؼقل بف أمر ال بد مـف يف الديـ والشرع والعرف ، وأن مصالح العالؿ ، 

 ومعامالت الخؾؼ مبـل طؾقف ، كؿا قال الؿحؼؼقن مـ األصقلققـ . 

استـبط الػؼفاء بعض الؼقاطد الػؼفقة الؿبـقة طؾك الؼقل باالستصحاب ، مثؾ : أن  -0

األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان وأن األصؾ يف األشقاء اإلباحة ، وأن األصؾ براءة 

 الذمة ، وأن القؼقـ ال يزول بالشؽ . 

طـاية طؾؿاء األصقل بنفراده بالبحث ، شفادة جديدة طؾك تػرد الػؼف اإلسالمل إن  -0

بؿقزات قؾ أن تقجد يف غقره مـ الؼقاكقـ القضعقة التل رتبت بعض أحؽامفا طؾك 

 مبدأ االستصحاب ، دون أن يعرض فؼفاء تؾؽ الؼقاكقـ لف حتك ولق بنشارة بعقدة . 

 



–
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 مصادر البحث
بـ السبؽل : طبد القهاب بـ طؾل بـ طبد الؽايف ، ط / اإلهباج يف شرح الؿـفاج ال .6

 م . 6101 ، هـ 6171 األولك الطبعة ، بقروت –دار الؽتب العؾؿقة 

أثر األدلة الؿختؾػ فقفا يف الػؼف اإلسالمل لؾدكتقر / مصطػك ديب البغا ، دار  .1

 . م 6113 - هـ 6163 الثاكقة الطبعة ، دمشؼ –الؼؾؿ 

ام لألمدي : طؾل بـ محؿد التغؾبل ، تعؾقؼ : الشقخ / األحؽام يف أصقل األحؽ .3

 - هـ 6300 األولك الطبعة –ياض الر –طبد الرزاق طؼقؼل ، ممسسة الـقر لؾطباطة 

 . دمشؼ – اإلسالمل الؿؽتب ، م 6111

أدلة التشريع الؿختؾػ فقفا طـد األصقلققـ لؾدكتقر / خؾقػة بؽر الحسـ ،  .1

 م . 6100 -هـ  6170ولك ، الـاشر/ مؽتبة وهبف ، الطبعة األ

إرشاد الػحقل إلك تحؼقؼ الحؼ مـ األصقل لؾشقكاين : محؿد بـ طؾل بـ محؿد  .5

 الـاشر ، الؼاهرة –بـ طبد اهلل ، تحؼقؼ : د/ محؿد شعبان إسؿاطقؾ ، مطبعة الؿدين 

 .م 6111 - هـ 6163 ، األولك الطبعة ، الؼاهرة – الؽتبل دار/ 

 –محؿد أبل الـقر ، دار الطباطة الؿحؿدية باألزهر أصقل الػؼف لؾشقخ زهقر :  .1

 .تاريخ بدون – الؼاهرة

 –أصقل الػؼف اإلسالمل لؾدكتقر / محؿد مصطػك شؾبل ، دار الـفضة العربقة  .0

 . م 6101.  هـ 6171 ، بقروت

 أصقل الػؼف اإلسالمل لؾدكتقر / زكل شعبان ، دار الؽتاب الجامعل ، الؼاهرة . .0

رب العالؿقـ البـ ققؿ الجقزية : محؿد بـ أبل بؽر ، دار  إطالم الؿققعقـ طـ .1

 الحديث ، إدارة الطباطة الؿـقرية .
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االكتؼاء يف فضائؾ الثالثة األئؿة الػؼفاء ألبل طؿر بـ طبد الرب الـؿقري ، الؿتقيف  .67

 هـ ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت ط. 113سـة 

ادر بـ طبد اهلل ، بدر الديـ ، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف لؾزركشل : محؿد بـ هب .66

 طؿر/د:  بتحريره قام –الؽقيت  -: وزارة األوقاف والشمون اإلسالمقة ط

 - هـ 6171 ، األولك الطبعة ، غدة أبق الستار طبد/وراجعف ، األشؼر سؾقؿان

 .م 6100

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد لؿحؿد بـ أحؿد بـ محؿد بـ رشد ، الؿتقيف سـة  .61

 ط/ دار الؽتب الحديثة  .هـ ،  575

البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين ، الؿتقيف  .63

هـ ، مطبعة السعادة بالؼاهرة . الـاشر : دار  6310هـ ، الطبعة األولك  6157سـة 

 الؿعرفة بقروت.

ؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ الربهان يف أصقل الػؼف إلمام الحرمقـ : طبد ال .61

، تحؼقؼ : د/ طبد العظقؿ الديب ، تقزيع دار األكصار . الؼاهرة . الطبعة لجقيـلا

 هـ . 6177الثاكقة ، 

بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة لجالل الديـ طبد الرحؿـ السققصل ،  .65

 هـ ، تحؼقؼ أبل الػضؾ إبراهقؿ ، الؿؽتبة العصرية ، بقروت . 166الؿتقيف سـة 

رحؿـ ، تحؼقؼ : د/ محؿد مظفر ؿحؿقد بـ طبد الل ػفاين بقان الؿختصر لألص .61

 ، األولك الطبعة ، الؿؽرمة مؽة –، مركز البحث العؾؿل بجامعة أم الؼرى بؼا

 . م 6101 ، هـ 6171

تقسقر التحرير ألمقر باد شاه : محؿد أمقـ بـ محؿقد البخاري ، دار الؽتب  .60

 العؾؿقة، بقروت .



–
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ػقة لؿحقل الديـ أبل محؿد طبد الؼادر الؼرشل ، الجقاهر الؿضقئة يف تراجؿ الحـ .60

 هـ . 6310تحؼقؼ د/ طبد الػتاح محؿد الحؾق ، ط / طقسك الحؾبل وشركاه سـة 

الحاصؾ مـ الؿحصقل . لألرمقي : محؿد بـ الحسقـ ، تاج الديـ ، تحؼقؼ : د/  .61

 م .  6111طبد السالم محؿقد أبق كاجل ، مـشقرات جامعة قاريقس ببـغازي 

بـ اباج الؿذهب يف معرفة أطقان الؿذهب لؾعالمة : برهان الديـ بـ طؾل الدي .17

 . ـ ط : دار الؽتب العؾؿقة ، بقروته 001محؿد بـ فرحقن الؿالؽل ، الؿتقىف سـة 

هـ .  015ذيؾ صبؼات الحـابؾة ألبل الػرج طبد الرحؿـ بـ رجب ، الؿتقيف سـة  .16

 دار الؿعرفة ، بقروت . 

: ي : أحؿد بـ حسـ بـ يقسػ ، تحؼقؼالؿـفاج لؾجاربردالسراج القهاج يف شرح  .11

 األولك الطبعة ، الرياض –د/ أكرم بـ محؿد أوزيؼان ، دار الؿعراج الدولقة لؾـشر 

 . م 6111 - هـ 6161

ســ ابـ ماجة البـ ماجة : محؿد بـ يزيد ، تحؼقؼ : محؿد فماد طبد الباقل ،  .13

 .  الؼاهرة –ط/طقسك الحؾبل 

الجامع الصحقح( لؿحؿد بـ طقسك بـ سقرة الرتمزي ، ط/طقسك ســ الرتمزي ) .11

 .  الؼاهرة –الحؾبل 

 شجرة الـقر الزكقة لؿحؿد بـ مخؾقف . ط : دار الؽتاب العربل . .15

شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب البـ العؿاد : أبق الػالح طبد الحل بـ العؿاد  .11

ل / كشر دار اآلفاق . هـ ، تحؼقؼ لجـة إحقاء الرتاث العرب 6701الؿتقيف سـة 

 بقروت .

بـ اشرح العضد طؾك مختصر ابـ الحاجب لعضد الديـ اإليجل : طبد الرحؿـ  .10



 

6015  

أحؿد بـ طبد الغػار ، تحؼقؼ : د/ شعبان محؿد إسؿاطقؾ ، مؽتبة الؽؾقات 

م ، وصبع معف : حاشقة  6103 -هـ  6313األزهرية الؼاهرة ، الطبعة األولك ، 

 رجاين ، وتؼرير الشقخ / حسـ الفروي  .التػتازاين ، وحاشقة الج

شرح الؽقكب الؿـقر البـ الـجار : محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز الػتقحل ،  .10

تحؼقؼ : د/ محؿد الزحقؾل ، ود/ كزيف حؿاد ، مركز البحث العؾؿل بجامعة أم 

 م ، الطبعة األولك .  6107 -هـ  6177الؼرى ، 

بـ اؾؼرايف : أحؿد بـ إدريس لشرح تـؼقح الػصقل يف اختصار الؿحصقل  .11

:  تحؼقؼ ، الؼاهرة – األزهرية الؽؾقات مؽتبة ، الؼاهرة –الرحؿـ ، دار الػؽر  طبد

 .  م 6103 - هـ 313 ، األولك الطبعة ، الرؤوف طبد صف

الؼقي بـ طبد الؽريؿ ، تحؼقؼ شرح مختصر الروضة لؾطقيف . سؾقؿان بـ طبد  .37

 األولك الطبعة ، بقروت –ممسسة الرسالة اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،  طبد

 .  م 6100 هـ، 6170

سـ اإلسـقي ، الؿتقيف سـة صبؼات الشافعقة لجؿال الديـ طبد الرحقؿ بـ الح .36

هـ ، دار الؽتب  6170، تحؼقؼ : كؿال يقسػ الحقت ، الطبعة األولك هـ001

 العؾؿقة ، بقروت . 

هـ ،  056شفبة ، الؿتقىف سـة صبؼات الشافعقة ألحؿد بـ محؿد بـ طؿر بـ قاضل  .31

، هـ6170العؾقؿ خان، الطبعة األولك اطتـك بتصحقحف وطؾؼ طؾقف : الدكتقر / طبد 

 طالؿ الؽتب . 

: هـ ، تحؼقؼ 6716 سـة صبؼات الشافعقة ألبل بؽر بـ هداية اهلل الحسقـل ، الؿتقيف .33

 م دار اآلفاق الجديدة بقروت . 6101طادل كقيفض ، الطبعة الثاكقة 



–
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بؼات الشافعقة الؽربى لتاج الديـ طبد القهاب بـ طؾك بـ طبد الؽايف السبؽل ص .31

 هـ ، الطبعة الثاكقة ، دار الؿعرفة بقروت .  006الؿتقيف سـة 

، هـ 115د الداوودي ، الؿتقىف سـة صبؼات الؿػسريـ لشؿس الديـ محؿد بـ أحؿ .35

 هـ ، ط : دار الؽتب العؾؿقة بقروت .  6173الطبعة األولك 

تح الباري بشرح صحقح البخاري البـ حجر العسؼالين : أحؿد بـ طؾل ، ط / ف .31

 دار الؿعرفة ، بقروت . 

الػتح الؿبقـ يف صبؼات األصقلققـ لعبد اهلل مصطػك الؿراغل ، الطبعة الثاكقة ،  .30

 هـ ، دار الؽتب العؾؿقة ، بقروت ، الـاشر : محؿد أمقـ دمج وشركاه . 6311

لديـ محؿد بـ يعؼقب الػقروزابادي . مطبعة مصطػك الؼامقس الؿحقط لؿجد ا .30

 م . 6151 -هـ  6306البابل الحؾبل ، الؼاهرة 

كشػ األسرار طـ أصقل فخر اإلسالم البزدوي لؾبخاري : طبد العزيز بـ أحؿد  .31

بـ محؿد ، دار الؽتاب العربل . بقروت ، ضبط وتعؾقؼ / محؿد الؿعتصؿ باهلل ا

 م . 6116هـ ،  6177البغدادي ، الطبعة األولك ، 

 الؿجؿقع )شرح الؿفذب( لؿحل الديـ الـقوي ، كشر / زكريا طؾل يقسػ .  .17

. محؿد بـ طؿر بـ الحسقـ ، الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼفؾإلمام الرازي  .16

: د / صف جابر فقاض العؾقاين ، ط : جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد تحؼقؼ

 م .  6101 - هـ 6311اإلسالمقة . الرياض ، الطبعة األولك 

مختصر صبؼات الحـابؾة لؾشقخ محؿد جؿقؾ بـ طؿر البغدادي الؿعروف بابـ  .11

هـ ، دار الؽتاب العربل ،  6171الشطبل ، دراسة : فقاز الزمرلل ، الطبعة األولك 

 بقروت . 
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الؿدخؾ إلك مذهب اإلمام أحؿد لعبد الؼادر بـ أحؿد ابـ بدران الدمشؼل الؿتقيف  .13

هـ ، ممسسة  6175ؼ الدكتقر طبد اهلل الرتكل ، الطبعة الثالثة هـ ، تعؾق 6311سـة 

 الرسالة بقروت . 

الؿستصػك مـ طؾؿ األصقل لؾغزالل : محؿد بـ محؿد بـ محؿد ، حجة اإلسالم  .11

أبل حامد . تحؼقؼ : د/ سؾقؿان األشؼر ، ممسسة الرسالة . بقروت : الطبعة 

 م .  6110 -هـ  6160األولك 

سالمل فقؿا ال كص فقف لعبد القهاب خالف ، مطبعة دار الؼؾؿ مصادر التشريع اإل .15

 هـ .  6317ة الثاكق الطبعة ، الؽقيت –

الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر ألحؿد بـ محؿد بـ طؾل الػققمل ،  .11

 الؿطبعة األمقرية ببقالق . الؼاهرة . 

ـ ، تحؼقؼ : طادل الؿعالؿ يف أصقل الػؼف لإلمام الرازي : محؿد بـ طؿر بـ الحسق .10

أحؿد طبد الؿقجقد ، وطؾل محؿد طقض ، ممسسة مختار ط/ دار طالؿ الؿعرفة 

 م .  6111 -هـ  6161الؼاهرة ، 

لعؿر رضا كحالف . دار إحقاء "تراجؿ مصـػل الؽتب العربقة  "معجؿ الؿملػقـ  .10

 الرتاث العربل بقروت . 

اهقؿ بـ مقسك الؾخؿل الؿقافؼات يف أصقل الشريعة لؾشاصبل ، أبل إسحاق إبر .11

 الغركاصل . 

الؿقصل لألمام مالؽ بـ أكس ، تحؼقؼ / محؿد فماد طبد الباقل ، ط / طقسك  .57

 الحؾبل ، الؼاهرة . 

كزهة الخاصر العاصر البـ بدران : طبد الؼادر بـ أحؿد بـ مصطػك ، مطبقع مع  .56

 .  م 6101- هـ 6171 ، الثاكقة الطبعة ، الرياض–)روضة الـاضر( مؽتبة الؿعارف 



–
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هناية السقل يف شرح مـفاج األصقل لألسـقي : طبد الرحقؿ بـ الحسـ ، جؿال  .51

 م . 6101 -هـ  6173الديـ ، ط/ طالؿ الؽتب بقروت ، الطبعة الثاكقة 

هناية القصقل يف دراية األصقل لصػل الديـ الفـدي : محؿد بـ طبد الرحقؿ  .53

د/ سعبد بـ سالؿ السقيح ، األرمقي ، تحؼقؼ د / صالح بـ سؾقؿان الققسػل ، و

 .  م 6111 - هـ 6161 األولك الطبعة ، الؿؽرمة مؽة –الؿؽتبة التجارية 

وفقات األطقان وأكباء أبـاء الزمان البـ خؾؽان : أبق العباس شؿس الديـ أحؿد  .51

، م 6110 -هـ  6310عادة . مصر سـة هـ ، مطبعة الس 106بـ محؿد الؿتقيف سـة ا

 ـ طبد الحؿقد . تحؼقؼ محؿد محل الدي
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