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 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
د﴿ ل ا يف  ه  ه ق ف ي ا  ري خ ه  ب هللا  ا د  ر ي ن  نم   ﴾ ي

 رواه البخاري.

( إن يف عمومات الكتاب والسنة ما يفي بكل 
  داود بن علي الظاهريجواب) 
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أمحد اهللا ذو اجلالل واإلكرام، الذي أعانين بالصرب واإلقدام على ختام هذا البحث     
  بالتمام.

اللهم لك احلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضا.                  

أتوجه بالشكر اجلزيل وعظيم االمتنان والتقدير ألستاذي الغايل" الدكتور عبد احلميد      
كرومي" على صربه معي وتوجيهاته يل إلخراج هذه املذكرة إىل النور والذي كان سندا يل 

بكل ما أويت من علم ومعرفة، وأجاب عن كل تساؤاليت ومل يبخل  يف مسرييت وساعدين
  عن ولو بذرة علم. 

كما أتوجه بالشكر وفائق االحترام إىل اللجنة املناقشة واملوقرة على قبوهلا مناقشة هذه    
والشكر كذلك موصول بأمسى عبارات احملبة و االحترام إىل كافة أساتذة  املذكرة املتواضعة،

اإلسالمية و إىل كل من أسهم يف إجناز هذا البحث من قريب أو من بعيد  قسم العلوم
واخلروج به يف أى حلة، فنسأل اهللا ـــ عز وجل ــــ أن يثيبهم وجيزيهم خري 

  اجلزاء، واحلمد هللا أوال و آخرا.

   أنــــس                                                                       



  
  

  أهدي عملي هذا ومثرة جهدي إىل:

  روح نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا حممد علي الصالة والسالم                 

  وكل من اهتدى ديه واسنت بسنته.                            

أهديه إىل فطرة فؤادي ونور بصري واململوء قليب حببها، ولساين بذكرها، واليت تعبت من أجلي،       
غالية أمي، بارك اهللا يف عمرها وأدام هلا الصحة  والعافية وسهرت ملرضي، وفرحت لسعاديت، إىل العزيزة ال

  وأسكنها الفردوس األعلى.

أهديه إىل الذي تعب من أجلي، طال ما أرشدين إىل الطريق املستقيم، وكان سندي يف كل خري والذي       
اهللا له الصحة والعافية  تكبد العناء من أجل توفري كل ما أحتاجه لبلوغ هديف، إىل حبيب قليب، أيب احلنون، أدام

  و أسكنه الفردوس األعلى.

حممد دي سيدي احلاج أهديه إىل روح شيخنا سيدي حممد بن الكبري رمحه اهللا تعاىل، وإىل روح ج      
  وإىل مجيع الدعاة والعلماء. ،الدباغي

واخلاالت واألعمام و وإىل مجيع األخوال األعزاء،أهديه إىل الذين قامسوا معي حلظات الفرح واحلزن، اإلخوة 
العمات، وإىل مجيع األصدقاء وإىل كل من أنار يل دريب من معلم وأستاذ، و إىل كل من سكنوا فؤادي، وهلج 

.                             بذكرهم لساين أهديهم هذه الثمرة واليت أمتىن أن تكون فاحتة خري وبداية مشوار             

  آمـــني.

  الدباغي أنس                                                               
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  مقدمة
  

القوانني والتشريعات هو نفرد به الفقه اإلسالمي ، وفاق به غريه من إن من أهم ما ا   
ه نسن هحكامه ،وعرفت من خالللك النبع الصايف ، واملعني الزاهي الذي استمدت منه أمتيزه بذ

 فبأشراوأقوى األسانيد ، وأعالها  اوتشريعاته ، كيف ال وقد وصل إلينا بأصح الطرق وأوثقه
 ولقد ختم اهللا سبحانه وتعاىل  الشرائع اته (الشريعة ) األقوام وأفضلها وخري القرون وأزهاها،

ليه وملا كانت هذه الشريعة هي اخلامتة اخلامتة وختم الرسل برسولنا الكرمي ،صلوات اهللا وسالمه ع
، ، اقتضت حكمته تعاىل ، أن تكون كاملة شاملة مستوعبة لكل البشر صاحلة لكل زمان ومكان 

  حىت يرث اهللا األرض ومن عليها. 
صوال للتشريع تتسم باملرونة والشمول تستوعب كل أولذالك جاءت حتمل يف طياا      

ل مذهب من املذاهب اإلسالمية مبجموعة من األصول جعلها ولقد اختص ك ،مستجدات العصور
   .أساسا ومنهاجا يقوم عليها

 اوبنوباألخذ به  اويعد االستصحاب أصال معتربا للعديد من املذاهب إال أن الظاهرية قد بالغو    
ثنا حمل لفت انتباه لآلخرين وهو األمر الذي جعلنا خنوض غمار حب اعليه الكثري من أقواهلم فكانو

  " ةهذا املوسوم بعنوان "االستدالل باالستصحاب عند الظاهري
  نورد جمموعة من األسئلة : وهذا ما جعلين

 ما حجية االستصحاب عند األصوليني؟ -
 إىل أي مدى أخذت املدرسة الظاهرية بدليل االستصحاب؟ -
 وما مدى حضوره يف فروعهم الفقهية؟ -

  أسباب اختيار املوضوع :
  .ختيار هاته الدراسةئيسا الر املوضوع كان سببا -
  .يف اإلطالع على أصول املذهب الظاهري رغبيت -
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  الدراسات السابقة :
حبث االستصحاب وفعاليته يف عملية االجتهاد عند ابن حزم ،حسن بن إبراهيم اهلنداوي ،  -

ستري،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة تكميلي مقدم لنيل درجة املاج
 .99مية العاملية مباليزيا ، أغسطس اإلسال

  .الدليل عند الظاهرية، الدكتور نور الدين اخلادمي -
 .االستصحاب وتطبيقاته يف القضايا الغذائية املعاصرة ، مصطفى بن مشس الدين -

  خطة البحث   
  فعن طريقة العمل  يف خطة البحث اتبعت اخلطوات التالية 
 ث  . ترمجت لبعض األعالم الواردين يف البح - 01
مث اجلزء والصفحة   املؤلف أو املصدر مثيف توثيق املصادر واملراجع بدأت بذكر املرجع  - 02

 . احملقق أن وجد مث دار النشر مث الطبعة وسنتهامث
إذا نقلت قوال حبرفه وضعته بني شولتني (") وكتبت املرجع يف اهلامش وإذا نقلته  - 03

أورد بعض األقوال من خالل  وأحياناً بتصرف صدرت املرجع يف اهلامش بكلمة انظر
إطالعي املسبق على موضوع البحث ويتعذر علي الرجوع اىل مصادرها فأكتفي 

 بذكرها فقط.
إذا اعتمدت مصدرا أو مرجعا ألكثر من مرة اكتفيت يف املرة الثانية بذكر عنوان  - 04

 .فقط  واملؤلف الكتاب
هرتني ووضعت اسم ية من القرآن الكرمي وضعتها بني عالمتني مزتشهدت بآإذا اس - 05

 .السورة ورقم اآلية جانبها 
يف ترتيبها حسب ورودها يف  هذا البحث بفهارس لآليات اعتمدت ويف األخري ذيلت - 06

هرس املصادر فاملصحف وفهرس األحاديث رتبتها حسب ورودها يف البحث ، و
 واملراجع املعتمدة يف البحث وختمت الفهارس بفهرس عام للموضوعات واحملتويات .
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كلما  على  املنهج التحليلي االستقرائي والتارخيي نااعتمد ؛إشكالية حبثي هذاعن  لإلجابةو    
 . اقتضت الضرورة العلمية ذلك

التعريف مبصطلحات ب واملعنون املبحث األوليليها تقسيم املوضوع إىل مقدمة؛ مث قمنا ب     
أما  باالستصحاب ظاهرية والثايناألول عرفت فيها بالاملطلب ويتكون من ثالثة مطالب ،البحث 

وينقسم هو  جية االستصحابألنتقل اىل املبحث الثاين املعنون حب، الثالث فعرفت فيه االستدالل
واملطلب الثاين ذكرت فيه  القول حبجيته مطلقا ذكرت فيهاىل ثالثة مطالب ، األول منها  أيضا

ألختم  حبجيته يف الدفع ال يف اإلثباتالقول واملطلب الثالث ذكرت فيه  القول بعدم حجيته مطلقا
، مث املبحث الثالث وتطرقت  القول الراجح يف املسألة هذا املبحث باملطلب الرابع الذي ذكرت فيه

وقسمته ألربعة مطالب ،  االستصحاب عند الظاهريةب األخذب املتعلقة تطبيقاتاألمثلة وال بعضفيه ل
املطلب ني يف املعامالت وتطبيقي به مثالني ايناملطلب الثو يف العبادات نيتطبيقي مثالنياملطلب األول 

 األقضية والشهادات تطبيقي يف العادات، واملطلب الرابع نوضح به مثال تطبيقي يف مثال الثالث 
  .اليت كانت عصارة هذا البحث وزبدته النتائج  باستخالص بعض البحث هذاختم لن



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 املبحث األول
االستصحاب وستدالل اإلماهية 

 عند الظاهرية
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  االستصحاب عند الظاهريةوستدالل اإلاملبحث األول: ماهية 
  التعريف بالظاهرية املطلب األول 

واجتاها من اجتاهات التعامل مع األلفاظ والنصوص  ،إن العمل بالظاهر باعتباره مذهبا فقهيا

يكاد املؤرخون  ،ا وخصائصهاهلا أعالمه "مدرسة أصولية"وباعتباره مندرجا ضمن  ،فهما وترتيالً
األول هو اإلمام داود بن علي األصبهاين والذي مسي داوود  اوالباحثون جيمعون على أن مؤسسه

  الظاهري ؛ لبعثه أول نواة للمدرسة الظاهرية ببغداد ولشهرته البالغة يف أخذه بظواهر النصوص . 

  
  نشأة الظاهرية وتطورهاالفرع االول 

هو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس يف األحكام قوال : (  قال اخلطيب البغدادي
   .1 )واضطر إليه فعال

وإعراضها عن التأويل  ، الكتاب والسنة ألخذها بظاهر ،ذا االسم "الظاهرية"ومسيت   
عمل بن علي الذي  دلداو امتدادا هذا والرأي والقياس. واستمرت املدرسة الظاهرية على منهجها

وابن العباس  2ربك حممد بن داوود أيب من أمثال :، ذهب يف شىت األحناء ومن كان معهامل على نشر
وأول من أدخل  ،داوودوهو تلميذ لإلمام  4بد اهللا بن حممد بن قاسم بن هالل وع ، 3احلسن  أيب

. 5ابن مفلت مسعود بن سليمان جميءحىت  ،اًوشهد املذهب بعد ذلك ركود ،إىل األندلساملذهب 
وهاجم رافضيه ومنتسيب املذاهب حزم الذي بدوره أحيا املذهب من جديد، جاء تلميذه ابن مث 

حزم أراء وعلم ذلك تالميذ ابن  لينشر بعد ،تدوين العلوم ومسائل املذهب ، وساهم يفاألخرى
  .6احلميدي احملدث  اإلماميف بالد املشرق ونذكر منهم  شيخهم

                                                
  374، ص8ج، بريوت -كتب العلمية، دار البكر اخلطيب البغداديتاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو   :ظرأن1
   )ه324الظاهري ( ت  ابن داوود :ظرأن 2
   .385، ص9جاخلطيب البغدادي  :ظرأن 3
).  271عن املزين ، وبالعراق عن داوود الظاهري ، وأدخل األندلس كتب داود ( ت  ذالقرطيب الفقيه رحل وأخ :ظرأن4

دار  د. عمر عبد السالم تدمريتح  265ص  7 مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،جتاريخ اإلسالم، انظر ترمجته 
  .م1987 -هـ 1407، 1الكتاب العريب لبنان ،ط

  . 421ص، 10ه انظر ترمجته تاريخ اإلسالم الذهيب ج 426أبو اخليار تويف سنة   :ظرأن 5
  .ه 488وتويف يف   420أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر ولد سنة   :ظرأن  6
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بن يوسف  يب يوسف يعقوبأالدولة املوحدية مع  ويف عهد ،ازدهر املذهب فيما بعد ولقد
إال أن  1.بالظاهر وترك املذهب املالكي واتباع الكتاب والسنة العمل الذي أعلن ،بن عبد املؤمن

وإحراق كتب املذاهب  ،كان يف هذه الفترة بفعل بطش السلطان وإجبار الناس على إتباعه انتشاره
  .  2األخرى السيما املالكية

  خصائص املدرسة الظاهرية ينالفرع الثا
يف وطرقها  ومعاملهاا العامة ههلا خصائص ،واالجتاهات املدارساملدرسة الظاهرية كغريها من 

وهذه اخلصائص يف جمملها  ،عامةة أوضاع املكلف وأحوال احلياة ومعاجل ،فهم النصوص واأللفاظ
إىل ما وراء تلك  تفاتاالليف النصوص واإلمجاعات وعدم  "الظاهربخذ األ"على مبدأ تتفق 

  .3رأيور ص واإلمجاعات من مقاصد وأسرار ونظالنصو
  ومن هذه اخلصائص :   

  القول بالظاهرخاصية أوال: 
نه يقال عند إحىت  ،رة للنصمن خالل الداللة املباش ،فاعتمادهم قائم على استنباط األحكام    

املذهب مؤسس  عندا أثر وهذ .4ن يف عمومات الكتاب والسنة ما يفي لكل جواببعضهم إ
  .النص واإلمجاع اعتمادملهم عندهم فا ،الظاهري دداوو

  نفي القول بالرأي خاصية ثانيا: 

Β $uΖ̈$ ﴿م يف ذلك إىل قوله  تعاىل واستناده        ôÛ§� sù ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ &ó x« 4﴾38 /ألنعاما ، 

›tΠöθu 4 ﴿: تعاىل ولقوله ø9 $# àMù=yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹ n=tæ ÉLyϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ﴾3 /املائدة 

فبطل  .حكم نازلة من النوازلفيه فما كمل بشهادة اهللا تعاىل فمن الباطل أن ال يوجد  اقالو .

  . 5الرأي مطلقا

                                                
  ، القاهرة . 1978،  دار الفكر العريب وطابع الدجوى 521ابن حزم أليب زهرة، ص  :ظرأن 1
  . 521، ص املصدر نفسه  2
3

  . 2000الرياض، ،دار ابن حزم، 39ص ، ميالدين اخلاد ، نورهريةالدليل عند الظا 

،428ص -الظاء  - كتاب موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة  أنظر: 4  
  ، ت.ح، حممد أمحد عبد العزيز.58النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين، ابن حزم  ، ص  5
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عن هما قيل موال جيوز أن ينسب إىل اهللا تعاىل  ،فمن أفىت برأيه فحكمه الزم لنفسه فقط
سول ليس ألحد أن يتحدث عن اهللا عز وجل إال الر ألنه ،تهحقيأوجاهة ذلك الرأي وسالمته و

  .املعصوم صلى اهللا عليه وسلم

  رفض التعليل والقياس خاصية ثالثا: 
على  احتجاجوأما  ،فهم يرفضون هذين املسلكني قطعا ،إذ يعتربونه ضربا من ضروب الرأي     

¡Ÿω ã≅t↔ó﴿جواب ألعماله وخمالفة صرحية لقوله تعاىل اهللا تعاىل واست ç„ $¬Ηxå ã≅yèø�tƒ öΝ èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ ﴾ 

 {§ÎβÈ  #$∆ö÷âτî#( δy=n7y 9sŠø(﴿تعاىل  اهللا فهموا من قول كما األخذ بالقياسيف ويرون اإلمث  ،23 /األنبياء

… çµs9 Ó$s!uρ ÿ… ã& s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß#óÁ ÏΡ $tΒ x8 t� s? 4 uθ èδuρ !$yγèO Ì� tƒ β Î) öΝ ©9 ä3 tƒ $oλ°; Ó$ s!uρ  ﴾ 176 /النساء.  

وليس  ،يف أن املرياث يكون بعد الدين والوصية باطل ،على آيات املرياث األخرى قياسها ف        
 اواستدلو، 1طريق القياس من ،رياث يف مرياث األخوة بعد الوصية والدينمن الصواب إثبات امل

اجلنازة فيسأل عليه السالم (أعليه دين) ؟ فإن قيل  إىل مقدم إذ كان يبنص النيب صلى اهللا عليه وسل

فإن قالوا ال قال عليه السالم( ؟  له (ال) صلى عليه وإن قيل( نعم) سأل عليه السالم أترك وفاء
  هو عليه . ومل يصل 2على صاحبكم ) اصلو

اهللا عليه وسلم على أن  إذا نص اهللا تعاىل أو رسوله صلى ا:بطاهلم للقول بالعلل قالوإويف 
ري أنه جعله فإن ذلك كله ند ،ألن كان كذا ولكذا أو ،من أجل كذا وأ ،كذا لسبب كذا أمراً

تلك األسباب شيئا وال توجب  ،فيها يف تلك املواضيع اليت جاء النص ا ،اهللا أسبابا لتلك األشياء
  .3البتةتلك األحكام يف غري تلك املواضيع من 

أما السن فإنه ( - إذ ى عن الذبح بالسن- :الرسول صلى اهللا عليه وسلمول ق :مثال ذلك 
  .به الذبح أصال  فكل عظم ال جيوز :اقالو 4.)عظم

                                                
  .65، ص7ج ، اجلديدة، بريوت دمي األستاذ الدكتور إحسان عباس، دار اآلفاقاإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، تق 1
.وهو ضعيف ضعفه ابن حجر 252، ص03ج دار الكتاب العريب بريوتسنن أيب داوود، سليمان بن األشعث الشجستاين،  2

  ، وغريمها.73ص 6، والبيهقي يف السنن الكربى 65ص  3يف التلخيص احلبري 
  .77، ص8ج ، ، املرجع نفسهحكاماإلحكام يف أصول األ3

، 1996ذكره النووي يف شرح مسلم، باب جواز الذبح  بكل ما أر الدم إال السن والظفر وسائر العظام، حديث   4
  .466ص  8صححه ابن احلزم يف احمللى 
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غريها : ( ال يفعل اهللا شيئا من األحكام ورضي اهللا عنهم سليمان ومجيع أصحابه أبوقال 
  لعلة أصال بوجه من الوجوه)

  تحسان سرفض اال خاصيةرابعا: 
 ،تد به ومسلك مطروح لعدم انضباطه لتغري احلوادث واألحوالعندهم غري مع االستحسان

وال جيوز  ،له من آية أو حديث إال من طريق النسخ إبطال مثيل مثيالًفهو متويه شديد وال جيوز 
أيضا تفضيل أحد القياسني عن اآلخر مادام قياسا وإذا كان بعض النوع باطال فهو كله باطل وال 

والباطل باطل وإن  واحلق حق وإن استقبحه الناس 1أبدا اواحد ااحلق والباطل نوعجيوز أن جيمع 
ستحسان شهوة واتباع للهوى وضالل وباهللا تعاىل نعوذ من فصح أن اال ،استحسنه الناس

  .2اخلذالن

  خاصية رفض املصلحة املرسلةخامسا: 
عدها من قبل  بل ،حزم هلا بصفة مباشرةبن ااملسالك املرفوضة عندهم ومل يتصد هي من 

  باالستصالح . ،وتسمى املصلحة املرسلة االستحسان

  منع تقليد الصحايب خاصية سادسا: 
حيث يعتربون األخذ بقول الصحابة من غري حجة من السنة النبوية تقليدا غري جائز يف دين 

  أمور ثالثة .حزم يذكر أقوال الصحابة ألحد فابن  ،ال حيتج بقوله ألنه بشر فالصحايبّ ،اهللا تعاىل
  ا . أن يذكر األقوال حمتجاً أوهلا:
  .مة األربعة ئ منهاج من جيادلوه من تابعي األيشكك يفل: أن يلزم اجلمهور مبناهجهم ثانيا
بل قريبة من صميم الشريعة  ،مألوفة بأن يبني أا ليست غريبة وغري ،لتزكية قوله بأقواهلم: اثالث

  لصحابة يف ذاا حجة يؤخذ ا ويتبعون فيها.    أقوال ا اعتبارمن غري  ،لبهاومن 

   خاصية إبطال سد الذرائعسابعا: 
 ،الذرائع من قبيل الظن والرأي واحلكم بذلك حكم بالباطل إذ يرون أن احلكم بسد

  وقد يعتمدون يف سد الذرائع يف حالتني :  3عن احلق وابتعاد ،والكذب

                                                

  .17ص ،6، جحزم بنإلاإلحكام   1
  . 17ص  ،6، ج السابق املرجع  2
  .  3ص، 6، ج بن حزمإلاإلحكام -  3
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ة يف احلرام ويعترب ابن احلزم أن هذه الشبهات اليت عن الشبهات املوقع ابتعاديف حال  األوىل :
نص مل يتثبت ب ، 1)احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ...(تضمنها احلديث الشريف 

  اليقني ال يزول إال بيقن مثله. لىع ،باالحتياط واعتمادا قطعي على احلرمة وإمنا هي أخذ

ومن األمثلة قوله  ،ةبسد الذرائع يف األمثلة الفقهية اجلزئي القائلني ارية وافقوأن الظاه الثانية :

‰pκš$ ﴿تعاىل r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyèßϑ àfø9$# (#öθ yèó™$$sù 4’n<Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ 

yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3 ©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ﴾ 09 /معةاجل.  

العقود ومن  والزواج وسائرعلى حنو البيع  2من السعي تركه واجب دليل على أن كل مانع
  راكا ملقامها ومطلوباا .عة حتقيقا هلا وإدمث جيب السعي إىل اجلم

من ذلك  ئمل يكن شي أو تقاربا أم اسواء ركن ،أن خيطب على خطبة مسلم ال حيل ملسلم -
  3 .لصحبة بني املؤمنني اوالعشرة  آدابحفاظا على 

  4شرع من قبلنا .القول بخاصية عدم ثامنا: 

9e≅ä3 ﴿ ا من قوله تعاىلذلك فهمو Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3ΖÏΒ Zπ tã ÷�Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4﴾ فكل  .48 /املائدة

يد ونبوة حممد خمتصة أساسا بالتوح بأصحابه إال املواطن اليت اتفقوا فيها وهي اًشرع يبقى خمتص
   .5ة األصليةعليه وسلم وإقرار اإلباحصلى اهللا 

   خاصية نفي االعتداد بعمل أهل املدينةتاسعا: 
 إمجاعاأكان هذا العمل  مطلقا، سواءنفي االعتداد بعمل أهل املدينة  يقرر الظاهرية مجيعا

على أمرها، أم كان قوال أو أمرا منسوبا لبعض الصحابة أو التابعني، ودليلهم على بطالن ذلك 
الشرعي الصحيح هو اتفاق مجيع الصحابة رضوان اهللا عليهم وليس بعضهم  اإلمجاعهو أن العمل 

                                                
مد حم قيقحت، والبيوع ومسلم يف املسافات األميانيف باب  حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفيأخرجه البخاري،  - 1

   53ص 3ج، ه1422 1زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
، 2ج ، م1994 ه1414، 11 ،  دار ابن اجلوزي السعودية طجامع بيان العلم وفصله، أبو عمر يوسف ابن عبد الرب- 2

  .91ص
دار  ،10ج ه، 1352، 1، ط حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي القرطيب الظاهريأبو احمللي،  :نظرأ - 3

  .33ص  ،املنريية مصر
  . 65ص  ،1ج ،املصدر نفسه أنظر:-  4
  .48ص ، الدليل عند الظاهرية اخلادميأنظر:   5
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ت موافقة للنصوص أو إذا كان أو أقوال بعض الصحابة مرفوضة إال دون بعض، وان قول الصحايب
ن حتكم بال دليل وأحداث شرع مل يأذ مجاعات، وأن ختصيص أهل املدينة املنورة ذه اخلاصيةاإل

مكة املكرمة أطيب بقعة على وجه - كانت ل اًن ختصيص املدن جائزكا لو ، إذعز وجلبه اهللا 
  أوىل بتخصيصها هذه اخلاصية من املدينة املنورة وغريها. -بصريح املعقول واملنقول األرض

  املدرسة الظاهرية أعالم الثالثالفرع 
 ي عدم وجود تصانيفه -يف تاريخ املدرسة الظاهرية الباحث– من العقبات اليت تواجه     

بأخبار املدرسة الظاهرية، على غرار املدارس األخرى كاملالكية والشافعية واحلنفية  وتراجم تعىن
قتصر على جعلين أ وا وصنفوا لطبقام. وهو ماالذين ألف اإلسالميةها من املذهب واحلنابلة وغري

  بعض األعالم الذين اشتهروا يف املذهب.

  : املؤسس األول ملدرسة أهل الظاهر. 1اهريداوود بن علي الظأوال: 
الظاهري سكن بغدد وصنف  دوواملولد، بغدادي الدار، الشهري بدا أصبهاين األصل، كويف     

كتبه ا وهو إمام أصحاب الظاهر. وكان ورعا ناسكا زاهدا. وكان بصريا باحلديث صحيحة 
  .ه270ه وتويف سنة  200، ولد سنة  2وسقيمة

   3مابن حزثانيا: 
هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن سفيان بن يزيد وكنيته أبو حممد      

  كان يعرب ا يف كتبه وشهرته ابن حزم.
ه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس بقرطبة، ... عال 384ولد يف أخر يوم من رمضان سنة ...

  ه.56اتبا وشاعرا، تويف سنة بالعلم، ودوى يف التاريخ امسه يف الفقه إماما ومؤرخا وك
وكان مييل اىل مذهب داوود بن علي األصفهاين يف باطن أمره، كان روضة ملن جالسه،      

  وكان قد خرج من قرطبة يف الفتنة، سكن غرناطة ومث استقر باشبيلية. 

 .4 ه272سنة بن قاسم بن هالل القيسي املتوىف  اهللا عبدثالثا: 

                                                
  .4473، ترمجة 369، ص8، البغدادي جتاريخ بغداد  1
، م1998 سنة، 01ان، ط) دار الكتب العلمية بريوت، لبن9/49-597تذكرة احلفاظ ابو عبداهللا مشس الدين الذهيب، (  2
  115ص، 2ج
  .21ص ةبو زهرألابن حزم   3
  .13ص 1، ج655تاريخ علماء األندلس، البن الفرضي ترمجة  أنظر:  4
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أهل قرطبة، رحل ودخل العراق وهو أول من نشر املذهب الظاهري  يكىن أبا حممد، وهو من    
 يف األندلس وعرف به أهلها، ونقله إليها من املشرق، وقد كان من قبل مالكيا حبكم البيئة

 والنشأة، أشتهر بالرحلة والطلب. 

 .1ه 355سنة  املتوىفمنذر بن سعيد البلوطي الظاهري رابعا: 
احلكم وينسب يف الرببر يف فخد منهم يقال هلم: كزنة، مسع  من أهل قرطبة يكىن: أبا     

باألندلس العلم والفقه، ورحل حاجا سنة مثان وثالث مائة فأقام يف رحلته أربعني شهرا وكان 
  مذهبه يف الفقه مذهب النظار واالحتجاج وترك التقليد.

 .2 ه438سنة  املتوىفهشام بن غالب الغافقي خامسا: 
العلم الواسع  أهلهري، ومن أهل قرطبة، يكىن أبا الوليد، كان خريا فاضال من الوثائقي الظا    

  والفهم الثاقب، قد أخد من كل علم حبظ وافر حمسنا لعقد الوثائق، بصريا بعللها.

  الرمحان بن خلف  أبو أمحد عبد 3ابن احلوات: سادسا:
ا مراسالت، وكان مبينه لة صديق ابن حزم وهو من اشد املالزمني له كانتططلي أهلمن      

، بصري القلب، بليغ خمتارا اليرى التقليد، يتكلم باحلجة، ذكي، فطن، قوي النظر إمامارمحه اهللا 
ة يف العربية، وقد أثىن عليه ابن حزم كثريا كان ليف جيدة، ومشاركته واضحة بيناللسان، له تآ

  ه.  450تويف سنة  4يصفه، سيدي وأخي، واألخ احملمود،

  5 بن يعقوب املنصور: إبراهيمسابعا: 
اخلليفة املنصور  أوالدالظاهرية وصف انه خري  يعقوبيوسف  أيبمن أوالد أمري املؤمنني     

ه، كان حمدثا ظاهري املذهب... تويف 605وأجدرهم باخلالفة وكان وزير أبيه، ويل إشبيلية سنة 
  .ه617سنة 

                                                
  .396ص 955ترمجة  ،املرجع نفسه أنظر:  1
 2جم، 1966، الدار املصرية للتأليف والترمجة 1434الصلة، البن شكوال أيب القاسم خلف بن عبد املالك رقم  أنظر:  2
  .652ص
  .652، ص02الصلة ، ج  3
  . 203و ص187، ص3ج،  احسان عباس الدكتور، حتقيق  رسائل ابن حزمأنظر:   4

 ،م1978 07دار الكتاب الدار البيضاء، ط ملراكشي،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد اأنظر:   5
  .ومابعدها439ص
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  املدرسة الظاهريةصول أ: الرابعالفرع 
الظاهرية واليت اعتمدوها يف املذهب هي: ظاهر القرءان، وظاهر السنة،  إمجاال عندل األصو      

 األصولى االستصحاب، وكل هاته لع ار اعتمدوواإلمجاع والدليل، فإن مل يكن شي مما ذك
  وص.صنصوص أو تؤول إىل الن

  .بظاهر الكتاب والسنة األخذأوال: 
ن حزم د بن علي وض به اببدأه داوويزته الذي هب الظاهري وركذا األصل هو عماد املذه    

به  املأخوذبظواهر النصوص من الكتاب والسنة، والظاهر  نه األخذ، إاإلسالميبعده يف املغرب 
خارجية مع  ناه بصيغته من غري توقف على قرينةعندهم املقصود به أن يكون اللفظ يدل على مع

 .1عدم احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ

 اإلمجاع.ثانيا: 
صار على أمر عليه وسلم بعد وفاته يف عصر من األوهو اتفاق جمتهدي أمة حممد صلى اهللا ع"    

ويفزع حنوه،  إليهقاعدة من قواعد امللة احلنيفية، يرجع  اإلمجاعويقر ابن حزم ان  ،2"من األمور
  3.إمجاعنه ر من خالفه إذا قامت عليه احلجة أويكف

 .الدليلثالثا: 
ئن هي اهو مسلك من مسالك إثبات األحكام الشرعية، بطرق ومعطيات معينة ومبناهج وقر    

واستثمار بعض املعاين  إبرازومن خصائص أقسامه وعناصره وأجزائه،  ،من خصائص هذا الدليل
أصال، أو اليت كانت غري صرحية وغري قطعية، فيأيت الدليل  واإلمجاعاليت يتضمنها النص  واألحكام

  ىل التصريح والقطع اليقني.ح والظن واحتمال النظر والتأويل إتها وإخراجها من دائرة التلميلتقوي

  .ستصحاب: االرابعا
الل قتصارهم على النصوص ومنعهم االستدنظرا ال األصلتوسع الظاهرية يف استعمال هذا     

  .. سيأيت احلديث عن ذلكبالرأي

                                                
، م1993ه 1413، 4، املكتب اإلسالمي بريوت. ط، حممد أديب صاحلتفسري النصوص، يف الفقه اإلسالمي أنظر:  1
  .143ص01ج
   1الفضيلة ، ط ، سعد ين ناصر الشري الرياض : دار حلق من علم األصول، حممد بن عليإرشاد الفحول إىل حتقيق ا-2

  .974ص 2ج ، م  2000
  .07ص، واملعامالت واالعتقادات البن حزم، دار الكتب العلمية بريوتمراتب اإلمجاع يف العبادات  أنظر:-  3
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  درسة الظاهريةاملعند  باالستصحابالتعريف   الثايناملطلب 
  لغةالتعريف باالستصحاب  الفرع األول

  
 :هييف معاجم اللغة على معاين كثرية ووما يتصرف منها   وردت مادة "ص " ح "ب"  لغة:

  املالزمة واملعاشرة واملخالطة ... 
 اًيكون بذلك مصدر فهو لَعمشتق من اجلذر " صحب " على وزن فَ االستصحاب :ولفظ

وهذا بدوره ما   1فإن من أشهر مدلوالت هذا الوزن الطلب استفعلوزن  على باستصحللفعل 
  أي طلب املصاحبة أو املرافقة . ،االستصحابتفق مع لفظ ي

  .2فقد استصحبه وكل ما الزم شيئا  ،استصحب الرجل : دعاه إىل الصحبة و         

  اصطالحاالتعريف باالستصحاب : الثاينالفرع 
  :عند األصوليني نذكر منها صحاباالستلقد تباينت تعاريف 

ابن  و."ما حتقق وجوده أو عدمه ، حبال من األحوال فإنه يستلزم ظن بقائه": عرفه اآلمدي / 1
إبقاء حكم أصل الثابت بالنصوص حىت يقوم الدليل منها على  "بانهاالستصحاب  ؛ عرفحزم

  .3"التغيري

اضر يوجب ظن ثبوته  يف احلال أو يف املاضي أو احل يءاعتقاد كون الشعرفه القرايف:  /2
  .4االستقبال

  5."استصحاب إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفي": /عرفه ابن القيم 3

                                                
، م1978 سنة 3ط  ،ار األفاق اجلديدةد ،ابن عصفور اإلشبيلي ، تح فخر الدين قباوة بريوت التصريفاملمتع يف  أنظر: - 1
  .186ص 3ج 
ص ، 1ط ،بريوت –دار صادر  ،مادة صحب باب الصاد.حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري لسان العرب  - 2

2401.  
ص  4ج ، 2003 سنة 1ط  ،الرياض دار الصميعي – تعليق عبد الرزاق عفيفي ،اإلحكام يف أصول األحكام اآلمدي  3

155.  
  . 351ص، 2004سنة 1يف األصول، القرايف، بريوت دار الفكر طشرح التلقيح يف الفصول يف اختصار احملصول   أنظر: 4
عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ، تعليق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل حسن آل  أبوإعالم املوقعني عن رب العامليني    5

  .100ص  3ج ، ه 1423سنة 1ط  ،اض دار ابن اجلوزيسليمان وأيب عمرو امحد عبد اهللا امحد  الري
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  1 ."ما ثبت يف الزمن املاضي فاألصل بقاؤه يف الزمن املستقبل": /عرفه الزركشي4

  2."ثابتا يف الزمان األولاحلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء على أنه كان  " : /عرفه البخاري5
  3.بقاء ذلك األمر ما مل يوجد ما يغريه "/عرفه الشوكاين :" 6

هو استبقاء احلكم الذي ثبت بدليل يف املاضي، قائما يف احلال، ": عرفه عبد الوهاب خالف /7

  4 ."حىت يوجد دليل يغريه
  .5"ه امللزمةقوة استمرار احلكم الشرعي ودميومة استتباع آثار":  / عرفه الدريين8

وليس راجعا إىل عدم العلم  شرعيأو التمسك بدليل عقلي  هو" : عرفه أبو حامد الغزايل/9
ري عند بذل اجلهد يف البحث اء املغري أو مع ظن انتفاء املغانتفببل إىل دليل مع العلم  ،بالدليل

   6."والطلب

  .7عي مل يظهر عنه ناقل"" االستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شر ابن قدامة املقدسي /10
 واالستبقاء واالستمراروالذي يستنتج من هذه التعريفات كلها أن االستصحاب يعين الثبوت       

  8.ألنه أضعف األدلةة بعد األقيس رهو آخر متمسك للناظ االستصحابومعلوم أن   ؛والدميومة
  

  االستصحاب أركان : الفرع الثالث

                                                
عبد الستار أبو غدة .  حترير ،البحر احملبط يف أصول الفقه الزركشي بدر الدين  حممد بن حممد بن ادر بن عبد اهللا أنظر:  1

  .17ص ،6ج )، 1992  اإلسالميةوالشؤون  وقافاألمراجعة عبد القادر عبد اهللا العاين (  الكويت : وزارة 
  .545ص  3ج  م1997سنة 1وت، ط لكتب العلمية  بريدار ا ،كشف األسرار، البخاري 2

  .974ص 2ج  ،إرشاد الفحول ، الشوكاين  3
  .151ص ، م1993سنة، 06ط الكويت،دار القلم، مصادر التشريع يف النص األديب عبد الوهاب خالف،   4
  .353ص ، 2008،  2ريوت مؤسسة الرسالة ط حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، فتحي الدريين، ب 5 

  .223ص 1ج، م1997 سنة 1ط ،ستصفى يف علم األصول للغزايل، تح حممد سليمانامل  6
، 1989سنة 1الرسالة ط  بريوت مؤسسة ،روضة الناصر حباشية شرح خمتصر الروضة للطويف عبد اهللا تركي ابن قدامة  7
   .147ص 3ج
 -الوفاء دار  1158فقرة  عظيم حممود الديبعبد ال قيقحت املعايلعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أبو الربهان   8

ليمان دار الغرب اإلسالمي ، واجلواهر الثمينة حسن بن حممد املشاط تح عبد الوهاب بن ابراهيم أبو س مصر -املنصورة 
  .922ص  ،1990
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وهو احلكم الذي ثبت بيقني كليا كان أو جزئيا بالنص أو  :/ احلكم األصلي املتيقن ثبوته1

  .1 وميثل أصل احلكم الشرعي املوضوع له ،االجتهاد
اخيا عن ثبوت احلكم األصلي : وهو احلكم الذي حدث متراملشكوك يف ثبوته احلادثاحلكم /2

  بل هو مبجرد الشك والظن . ،إىل درجة اليقني قى بثبوتهتروال ي

ما وال بد من احتادمها يف ا وظرفهم: للحكم األصلي واحلكم احلادث حملهفه/ حمل احلكم وظر3
  ين احلكمني .هذ

  االستصحاب شروط ع: الفرع الراب
  أن يبذل املستصحب أو اتهد قصارى جهده يف البحث عن الدليل املغري. -
  أن يغلب ظن املستصحب بعد البحث عدم وجود دليل مغري للحكم األول .  -
حىت ميكن استصحابه للزمن  احلكم املستصحب ثابتا يقينيا وحقيقته يف الزمان األول أن يكون -

  .الثاين
يف الوجود والعدم دليال مطلقا احلكم املستصحب  الدليل على حتقيق ثبوتية ويقينية أن يكون -

  حبيث ال يكون الدليل املثبت للحكم املستصحب دليال على بقائه ودوامه أو على زواله .
  . 2ال يعارض االستصحاب نصا شرعيا أو أصال قطعيا يف الشريعةأن  -
  اط املستصحب وحيذر من حتميل االستصحاب ماال حيتمله .تأن حي -
  عليها االستصحاب . نبىنايتغري احلال أو الواقعة اليت  أن ال -

  االستصحاب أنواع س: الفرع اخلام
الدليل، فاألصل يف األشياء  استصحاب احلكم األصلي لألشياء، وهو اإلباحة عند عدم - 1

اإلباحة، ما مل يرد دليل خيالفه، فإن مل جيد اتهد حكما يف الشيء، وكان فيه منفعة، حكم 

 .3بإباحته بناء على األصل يف أن اهللا خلق األرض وما فيها لإلنسان

                                                
  . 08مذكرة االستصحاب وتطبيقاته يف القضايا الغذائية املعاصرة، مصطفى بن مشس الدين. ص   1
2
  .09، ص السابق املرجع  

3
 -ه1427،  2الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ، حممد مصطفى الزحيلي ، دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع سوريا ، ط  

  .261ص ، 1ج م،2006
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وهذا النوع متفق على العمل به بني العلماء، وإن خالف بعضهم يف تسميته استصحابا، 

 .يدخله بعضهم يف اإلباحةو

استصحاب العدم األصلي، أو الرباءة األصلية، كاحلكم برباءة الذمة من التكاليف الشرعية  - 2

 .وحقوق الناس حىت يوجد دليل شغلها

 .وهذا النوع مل خيالف أحد من أهل العلم به

استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حىت يقوم الدليل على زواله، كثبوت  - 3

لك لشخص من البيع واإلرث فيبقى ملكه قائما حىت يقوم الدليل على انتفائه ونقله، ومثل امل

ثبوت احلل بني الزوجني عند العقد فتبقى الزوجية قائمة إىل أن حتصل الفرقة، ومثل شغل 

 .الذمة بدين أو ضمان فتبقى الذمة مشغولة حىت يقوم الدليل على الرباءة

ما يعرف باالستصحاب املقلوب  أحلق بأنواع االستصحابومما : 1املقلوب االستصحاب - 4
ه البعض مبعكوس االستصحاب، وحقيقته أنه ما لالستصحاب ويسميوهو يصلح أن يكون قس

  اضر.احلزمن الاضي لثبوته يف املزمن الإثبات األمر يف 

ما وجود الشيء على  انسحاب  " املعكوس هو االستصحاب عرفه العدوي املالكي بقوله :      
 انسحابه: هو املستقيم فهووينتهي و يتبني أنه مل يكن منه، وأما غري املعكوس  مضى حىت ماقبله يف 

  . 2"على ما بعده يف املستقبل حىت يتبني ما يقطعه

  .املدرسة الظاهرية عند االستدالل: املطلب الثالث
مث نوضح ماله من  ويف هذا املطلب سنعرف االستدالل من اجلانب الغوي مث االصطالحي،       

  .وجهة نظر الظاهريةمن  عالقة باالستصحاب وباألدلة
  
  
  
  

                                                
  .687ص ، م2011-ه1432العشرون  اإلصداراليت يبىن عليها املذهب املالكي ، حامت باي،  االجتهاديةاألصول   1
  .243، ص 03ج، ه1317سنة 2ط ،األمرييةاملطبعة ، علي العدوي دوي على شرح اخلرشي،حاشية الع   2
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  .املدرسة الظاهريةعند   تعريف االستداللال: الفرع األول
  :لغةأوال: تعريف االستدالل 

 الدليل: ما  والتاء للطلب واملادة استفعال من فعل دل يدل وهو طلب الدليل، السنني 
  .1يستدل به

  الل هو اهلادي واملبلغ إىل املطلوب.وعليه فاالستد   

  : اصطالحاثانيا: تعريف االستدالل 
يف األلفاظ فهي متقاربة  اختلفتن الل وإلالستدات واحلدود تعددت وتنوعت التعريف

  املعاين فنذكر منها:

 3هو طلب الداللة، والنظر فيها للوصول اىل العلم باملدلول. 2:صاصعرفه اجل  .1

 4يعلم" إنساندليل من قبل معارف العقل ونتائجه، أو من قبل : "طلب الابن حزموعرفه  .2

 املسئول، وقد يكون من للمسئولائل : "طلب الدليل، قد يكون من الس5عرفه الشريازيو .3
 يف األصول.

جهة األدلة  ألمنعي من جهة القواعد، رشاولة الدليل املفضي اىل احلكم ال: حموعرفه القرايف .4
 املنصوبة".
  
  
  
 

                                                
  .1441ص "،دل"لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
أمحد بن أيب بكر الرازي املعروف باجلصاص، فقيه حنفي من مصنفاته: شرح اجلامع الكبري حملمد بن احلسن الشيباين أحكام  2

  .07،ص02، جالتراث العريب لبنان إحياءدار  املؤلفني عمر رضا كحالة ، معجم أنظر: ه.370القرءان، ت
، 4جم، 1994 سنة،02ط ،الفصول يف األصول للجصاص، تح د/ عجيل جاسم النشمي ، وزارة االوقاف الكويتية 3

  .09ص
  .39ص 1اإلحكام البن حزم ج 4
ه 476من ، طبقات الفقهاء، املهب "اللمع" ، تهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي فقيه شافعي  5

  .323، ص5شذرات الذهب شهاب الدين العكري، ج أنظر:
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  1: مديوعرفه اآل .5
وأما يف االصطالح الفقهاء : فإنه يطلق تارة مبعىن ذكر الدليل ، سواء كان الدليل نصا أو     

ة ، وهذا هو املطلوب بيانه إمجاعا أو قياسا أو غريه ،ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع األدل
  .2وهو عبارة عن دليل ال يكون نصا وال إمجاعا وال قياسا ،هاهنا

  .املدرسة الظاهرية عند نواع االستداللأ: الفرع الثاين
 القواعد العقلية وهي : )1

     3القياس املنطقي وما يندرج حتته من بعض األنواع اليت تؤول يف تقريرها إليه 

 التعليق باألوىل :  )2
ناه أن تذكر متفقا عليه مث ويقال أيضا االستدالل باألوىل ، أو التمسك بنفي الفارق ، ومع     
  .ملختلف فيه أوىل حبكمه منه فهذا هو التعلق باألوىلوهذا ا  :تقول

  االستدالل بالعكس :  )3
، وهو ما يستدل به على نقيض املطلوب مث يبطل ، فيصح املطلوب ويقال أيضا قياس العكس     

Ÿξ  ﴿ ،حنو قوله تعاىل : sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ#u ö� à)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Z�≈ n=ÏF÷z $# 

#Z��ÏW Ÿ2﴾فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه وهو وجدان االختالف فيه  ،82 /النساء
4.   
  
  
  
  

                                                
اته :"اإلحكام يف أصول مدي ، أصويل ، باحث ، من مصنف، أبو احلسن سيف الدين اآل علي بن حممد بن سامل التغليب 1

تح حممود الطناحي  و/وحممد  ،تاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكربى ، أنظر: ،.ه631ت  ،منتهى السول" -األحكام 
  .306ص  ،8احللو عبد الفتاح ، دار هجر للطباعة والنشر ، ج 

   .145، ص  4ج  األمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ، أنظر:   2
  .481أسعد الكزاوي ، ص  ،االستدالل عند األصوليني 3

  م 1997ه/ 1417 سنة ، 2طي ونزيه محاد ، مكتبة العبيكان ،الزحيل تقي الدين بن النجار تح حممد ،شرح الكوكب املنري 4
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  االستدالل باالقتران:)4
وصورته أن يدخل حرف " الواو " بني مجلتني تامتني يقتضي الوجوب يف اجلميع أو العموم  

 ﴿ :كقوله تعال. 1،ومل يدل دليل على التسوية بينهمايف اجلميع وال مشاركة بينها يف العلة 

(#θ‘ϑÏ? r&uρ ¢kptø:$# nοt� ÷Κãèø9$# uρ ¬! ﴾ 196/البقرة.  

θ#) ﴿وقوله تعاىل :       è=à2 ÏΒ ÿÍν Ì� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑ øO r& (#θ è?#u uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ Íν ÏŠ$|Á ym ﴾ األنعام/ 

141.  
كة وقياسا على اجلملة الناقصة إذا عطفت على احتج القائلون ذا بأن العطف يقتضي املشار

، فإذا متت بنفسها ال تتم بهبأن املشاركة إمنا وجبت يف الناقصة الفتقارها إىل ما  وأجيبالكاملة ، 
  .2جتب املشاركة إال فيما يفتقر فيه 

  املدرسة الظاهرية عند االستدالل بواعث  :لثثاالفرع ال
  الباعث األول : مقام املعاشرة : �

:وهو الكالم املعجز املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم املكتوب باملصاحف القرآن الكرمي -1
  املنقول بالتواتر التعبد بتالوته 

فكان نزوله مفرقا حبسب األحداث والوقائع مساعدا للصحابة رضوان اهللا عليهم ، فهمه 
  3وتدبره والعمل مبقتضاه 

هذا املقام ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو  :واملقصود بالسنة يف السنة النبوية-2
  فعل أو تقرير ومهمة النيب صلى اهللا عليه وسلم التبليغ ، وواجب الصحابة التصديق والعمل به 

  : مقام البيان : الباعث الثاين �
وه من ال شك أن الصحابة رضوان اهللا عليهم يرجعون يف تفسريهم للقران الكرمي ملا عرفوه وعاهد 

  عادات العرب 
يقول اإلمام الشاطيب: " ال بد يف فهم الشريعة من إتباع معهود األميني وهو العرب الذين نزل 
القرآن الكرمي بلسام فإن كان للعرب يف لسام عرف مستمر فال يصح العدول يف فهم الشريعة 

                                                
  . 397ص  4البحر احمليط ، ج  1
  .398املرجع نفسه ، ص  2
   . 07ص ، م2007ه /1428، 3دار السالم ط  ،احلديث يف علوم القرآن واحلديث ، أيوب حسن 3
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جار يف املعاين واأللفاظ وإن مل يكن ثّم عرف فال يصح أن جيري يف فهمها على ماال تعرفه وهذا 
  .1واألساليب 

  : التعامل مع النوازل  لثالثالباعث ا �
فما من حادثة أو نازلة حتل بالناس إال أو حتتاج يف معرفة حكمها الرجوع إىل كتاب اهللا  

  . 2وسنة نبيه واستنباطه منهما عنة طريق العمل باالستدالل

                                                
 2ج ، م1997ه/ 1417، 1آل دار ابن عفان ط تح أبو عبيدة  املشهور بن حسن ،املوافقات أليب إسحاق الشاطيب  1
  .08ص
  ..03، ص 2دي للنوازل عبد الرمحان العلمي ، جالفقه العق 2



 

 

  

  
 

 

 املبحث الثاين
سة الظاهريةاملدر عند  حجية االستصحاب  



 هريةاملدرسة الظا عند حجية االستصحاب   املبحث الثاين                                   
 

 
22 

  املدرسة الظاهريةعند  حجية االستصحاب: املبحث الثاين
اختلفت مذاهب العلماء يف حجية االستصحاب بني قائل حبجيته مطلقا ، وبني من ال يرى 

 .فيه حجية أصال ، وفريق ثالث وقف موقفا وسطا بني الفريقني
  .جية االستصحابالقول حب األول :  املطلب
  .عدم حجية االستصحابل بالقو الثاين: املطلب
  الثالث : حجية االستصحاب يف الدفع دون اإلثبات . املطلب

  املطلب الرابع : القول الراجح

 .املدرسة الظاهريةعند  االستصحاب جيةالقول حب :األول املطلب
ومجهور األصوليني  ،2، وبعض املالكية 1سيما السمرقندي منهملقد ذهب مجاعة من احلنفية ال     
 .6إىل القول حبجية االستصحاب مطلقا وصحة العمل به5والظاهرية 4واحلنابلة 3لشافعية من ا

  وقد استدلوا على قوهلم بالكتاب والسنة والعرف واملعقول .

  :أوال: الكتاب 

%tΒuρ šχ$  ﴿ :قال تعاىل Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4®Lym šÎi t7 ãƒ Ο ßγs9 $̈Β šχθ à)−G tƒ 4 
¨β Î) ©!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« íΟŠÎ=tæ﴾   115 /التوبة.  

ووجه الداللة من هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا استغفر لعمه أيب طالب،          

%tΒ šχ$ ﴿: وأنزل اهللا تعاىل ، واستغفر املسلمون ملوتاهم من املشركني x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u 

                                                
ميزان األصول يف نتائج العقول ، عالء الدين السمرقندي ، تح أنظر،  .السمرقندي  م أبو املنصور املاتريدي وأبو بكرمنه 1

   .660ص ، م1984ه/ 1404،  1لدوحة ، قطر ، طحممد زكي عبد الرب مطابع ا
سنة ، 1الفكر، دمشق ، ط، دار صول يف اختصار احملصول يف األصولمنهم اإلمام مالك ، شرح تفتيح الف2

  .351ص ، م1997ه/1418
  .379ص  1الغزايل ، ج  ،املستصفىأنظر:  3
  .403، ص 4أنظر شرح الكوكب املنري ، ج  . ومنهم ابن النجار 4
  . 03، ص 5ج  ،اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ،أنظر  . ومنهم ابن حزم 5
  .227ص  ،إرشاد الفحول للشوكاينأنظر:  6
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β r& (#ρã� Ï�øótG ó¡ o„ t Å2Î�ô³ ßϑ ù=Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρé& 2† n1 ö� è% .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ š̈ t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ̈Ξ r& Ü=≈ ysô¹ r& 

ÉΟŠÅspgø:$# ﴾  113 /التوبة.  

قبل التحرمي ، فبينت اآلية أن استغفارهم هلم  على فعلهم همدموجه االستدالل من اآلية، ن      
، وهذا يعين حرج حىت يبني اهللا هلم فيه حكما فيه وال إمثصلية فال قبل التحرمي كان على الرباءة األ

  أن االستدالل باستصحاب الرباءة األصلية استدالل صحيح .

   :من السنةثانيا: 
ما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال :" إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك 

  .1ذنه"أصوتا ب رحيا بأنفه أوجيد فليقل كذبت ما مل  أحدثت
وهذا احلديث يدل على استدامة الوضوء عند االشتباه يف وجود احلدث، ولن يتأتى هذا إال 

  .2االستصحاب ، وهو عني  ض احلدث الناقشك يفباستصحاب الطهارة الثابتة يف األصل ، قبل ال

د معارض يزيله ، بقوهلم إن العلم يتحقق أمر يف احلال، إذا مل يظن  طرو ،املعقولب استدلواثالثا: 
  .3فإنه يلزم ظن بقاءه يف االستقبال ، وال معىن لكونه حجة إال ذلك، وهو املراد باالستصحاب 

: ( إن العقالء وأهل العرف إذا حتققوا من وجود شيء أو عدمه وله فقالوا ،استدلوا بالعرف: رابعا
زمان، ذلك الوجود أو ل من ، يف املستقبفإم يسوغون القضاء واحلكم ا أحكام خاصة به ،

 الودائع إليه، ذافقبل ذلك مبدد متطاولة ، وإن، حىت أم جييزون مراسلة من عرفوا وجوده العدم
ويشهدون يف احلالة الراهنة بالدين على من أقربه على ذلك احلالة، ولوال أن األصل بقاء ما كان 

   .4على ما كان ملا صاغ هلم ذلك

                                                
وهو صحيح انظر: سنن  م .1978ه/ 1318املكتب اإلسالمي ، بريوت ، د ط ،  54، ص 2رواه أمحد يف املسند ، ج  1

  .2665، وابن حبان يف صحيحه ص 129أيب داود ص 
، دار الكتاب العريب ، بريوت ، د ط 379، ص  3البزودي ، عالء الدين البخاري ، ج أنظر : كشف األسرار عن أصول  2
  م.1974ه/ 1394، 
  .172، ص 4، جلآلمدي اإلحكام أنظر: 3

  .172، ص 4، ج املصدر نفسهأنظر:  4
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  .ستصحاب مطلقاعدم حجية اال: ثاين املطلب ال
لقد اشتهر وانتشر عند األصوليني يف كتبهم أن أكثر متقدمي احلنفية وبعض الشافعية قد 
أنكروا حجية االستصحاب مطلقا ويف كل األحوال ، ولقد اقترن ذكر األصوليني ملنكري 
ا االستصحاب بأمساء ثالثة يف معظم األحيان فلقد عرف هذا الرأي م وعرفوا به.فاشتهروا ذ

  . 1الرأي من احلنفية " الكمال بن اهلمام صاحب التحرير"
  ولقد استدل املبطلون واملنكرون حلجية االستصحاب مطلقا باألدلة التالية : 

املستصحب ليس له دليل عقلي وال شرعي على ثبوت احلكم - املستصحب-االستصحاب- 1
الئل الشرع الكتاب والسنة وبقائه ، فإن العقل ال يدل على بقاء احلكم بعد ثبوته، وكذلك د

بثبوت البقاء ال –واإلمجاع والقياس مل يدل دليل منها على بقاء احلكم بعد ثبوته .فيكون القول 
 2دليل عليه

ي ظن بقاء األصل، ألن القياس رافع حلكم األصل اتفاقا، بدليل أنه يثبت فنتإن القياس جائز في- 2
اء قياس ف حيصل الظن ببقاء حكم األصل إال عند انتها، فاليبه أحكاما، لواله لكانت باقية على نف

اء لعدم تناهي األصول اليت ميكن القياس عليها فمن أين فبرفعه، وال سبيل إىل احلكم بذلك االنت
   .3للعقالء اإلحاطة بنفيها

3 -وهو أن دليل آخر مينع هذا التمسك ويبطلهض بأن التمسك باالستصحاب والقول به معار ،
 .احلكم كما هو احلال يف االستصحابالوقتني يف من سوى بني 

األمر  يسل ة أوى بينها الشتراكهما يف العلفال خيلوا هذا من أمرين : فإما أن يقال : إمنا سو
، وإن كان الثاين كان تسوية من غري دليل وهذا باطل ك، فإن كان األمر األول فهو قياسكذل

   4.باإلمجاع
كان   على أن األصل يف األشياء بقاؤها واستمرارها ولوإن االحتجاج باالستصحاب مبين- 4

يل املقتضي األصل كذلك لثبت البقاء لكل موجود ولكان حدوث مجيع احلوادث على خالف الدل

                                                
  .178، ص 3ج ،هرة تح ابن عبد الشكور مصطفى البايب احلليب ، القا ول الفقه حلاشية تيسري التحرير ،التحرير يف أصأنظر: 1

شرح البدخشي املسمى مناهج العقول شرح منهاج الوصول يف علم االصول للبيضاوي،البدخشي حممد بن احلسن أنظر:  2
  .178، ص  3ج ،  م 1984ه  1405 1دار الكتب العلمية بريوت ط

  .  285ص  2ج ،م1983ه 1403 2شرح العضد املختصر املنتهى ، البن احلاجب املالكي، دار الكتب العلمية ط أنظر:  3
 .115، ص  3انظر : احملصول يف علم أصول الفقه ، فخر الدين الرازي ، ج  4
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عض املوجودات تأىب لكن هذا خيالف األصل وهو غري واقع بدليل أن طبائع ب ،الستمرار عدمها
  .1شياء واستمرارها قول مرفوض وغري مسلم به ، وعليه فإن القول بدوام األالبقاء وترفضه

  .دون اإلثبات *حجية االستصحاب يف الدفع :املطلب الثالث
ة والظاهرية واحلنفية واملالكية إىل القول حبجية ور العلماء من الشافعية واحلنابلذهب مجه

ثبات أم هو االستصحاب أساسا ، غري أم اختلفوا فيه من جهة انه هل هو دليل يصلح للدفع واإل
  .2 ؟يصلح للدفع فقط

ولقد نسب بعض األصوليني القول حبجية االستصحاب للدفع دون اإلثبات ألكثر متأخري       
احلنفية ومنهم من ضم بعض املالكية إليهم ، والقول باالستصحاب عند أصحاب هذا الرأي ال 

  ل به يف حق نفسه.يصلح حجة إلثبات حكم جديد ، وإمنا يصلح للدفع واحلماية فيجب العم
  فهو حجة إلبقاء ما كان على ما كان ال إلثبات ما مل يكن .

  ولقد استدل أصحاب هذا الرأي هنا إىل ما ذهبوا إليه باألدلة اآلتية:       
إن املتأمل يف األدلة الشرعية والذي يبحث عن الدليل املغري وإن بالغ يف البحث والتقصي ، فإن .1

الدليل عندي خبالفه، وبالتأمل واالجتهاد وال يبلغ املرء درجة يعلم ا يقينا  يقول: قام ،املخالف له
أنه مل خيف عليه شيء من األدلة بل يبقى له احتمال اشتباه بعض األدلة عليه وما كان عنده فيه 

  3شك أو احتمال ال ميكنه االحتجاج به على غريه 
، إال أنه ال ميكننا التسليم بأن كل ظن صاحل وإن كنا ممن يعمل وحيتج بالظن يف أحكام الشريعة .2

لالحتجاج به، أو معترب شرعا، بل الظن املعترب يف الشرع والذي يصح به االستدالل عندنا يف النفي 
واإلثبات ، ويف حق النفس وإلزام الغري إمنا هو الظن القائم على دليل فطعن من قبل الشارع 

الظنون احلاصلة بالقياس وخرب الواحد ، أما الظنون الثابتة  احلكيم على اعتباره والعمل به ، ومثاله
بالظن بعدم الدليل املميز ، كالظن االستصحايب مثال فهذا مل يقم دليل قطعي وال ظين على 

  .4اعتبار

                                                
  .177، ص 4اإلحكام اآلمدي ، ج أنظر:  1
  أنظر: الدفع هو النفي ، أي نفي الشيء كالوقاية من األمراض ، فتعترب دفعاً ، والعالج إثبات . *

  .65ص ، 1987وليني ، خليفة بابكر احلسن ، ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر لف فيها عند األصتاألدلة املخأنظر:  2
  .225، ص 2ج  ،م 1993 -هـ 1414 ،1دار الكتاب العلمية بريوت لبنان ط ،أصول السرخسي ، للسرخسي أنظر:  3
  .225، ص 2املصدر نفسه ، ج  4
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  إن الدليل املثبت واملوجب للحكم ال يوجب وال يثبت بقاء ذلك احلكم وذلك لوجوه..3

  الوجه األول : �
لشيء غري وجوده ، فال يثبت بذلك الدليل البقاء، وهو ظاهر ضرورة ، كاإلجياد ألن بقاء ا      

هلا يكون الشيء واال يوجب البقاء ، ألن حكم اإلجياد هو الوجود بعدم احلدوث ال غري ، وز
اد موجبا للبقاء ، كما هو كان اإلجي موجبا حلدوث الشيء أو موجبا لوجوده، دون استمرار، ولو

ا تصور اإلفناء بعد اإلجياد الستحالة الفناء مع املبقى واملتبقي، ولكن ملا صرح للوجود ، مل موجب
  1اإلفناء علم إن اإلجياد ال يوجب البقاء ب

  الوجه الثاين :  �
إذا كان الدليل املوجب للحكم ، ال يوجب وال يثبت البقاء ، فعندها ال يكون البقاء ثابتا       

الدليل املزيل ، مع احتمال وجوده ، ويعرب عن هذا املعىن صاحب نباء على عدم العلم بأبدليل ، بل 
كشف األسرار أنه ملا مل حيصل العلم بعدم املزيل ، مل حيصل العلم بالبقاء فكان البقاء ثابتا لعدم 

حجة على الغري ، لكنه ملا بذل من جهده يف طلب ، فلم يصلح باملزيل ، ال للعلم بعدم املزيل العلم
ذ ليس يف وسعه شيء وراء إاز له العمل به يف حق نفسه فقط، به ، ج ومل يظفر - ملاحملت–املزيل 

  .2األشياءري عند حذالك ، كما جاز له العمل بالت

  .القول الراجح :املطلب الرابع
ة االستصحاب وبيان حجييف  دةالورا األقوالىل إطلب يف هذا امل تعرضنابعد ما وىل هنا إو      

ما رجح يل من خالل اطالعي اىل  األخرييف هذا املطلب  ، سأتطرق اآلنل قولدلة الواردة يف كألا
  .األصولينيمن  تضادا حادا وافتراقا كبريا بني العلماءشهد ت سابقاً، فاملسألةلة أاملسعلى 

مجلة من العلماء منهم  اإلثباتو  عة االستصحاب مطلقا يف الدفيلقد قال بترجيح حج       
القائل حبجة االستصحاب مطلقا ، مل يأت من  الرأيترجيح  أنالواقع وون، اصرالقدامى ومنهم املع
ثناء يف ثنايا مصنفام وكتبهم أ أوردوهااليت على مجلة من الدوافع و املربرات، و فراغ ، بل اعتمادا

  :ومنها ،احلديث عن االستصحاب

                                                
  .264ص ، ه1285د البسنوي، مطبعة حممحممد األزمريي ،األصولحاشية األزمريي على مرآة  أنظر:1
 .264ص املرجع السابق، 2
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و أدلة  ،اإلمجاعو  ،لسنة اة الشرعية، كالكتاب، ولدلة من األمجىل إد نستصحاب قد استأن اال- 1
النافني  املعترضنيدلة أل، خالفا  إليها استند اليت األدلةفهو يكتسب قوته من  ،و على هذا  ،العقل
املستدلني  أدلةاليت اتسمت بالضعف و التكلف أحيانا ، ومل تقو على رد  ،ة االستصحاب يحلج

  الستصحاب أو معارضتها .اب
، ل و الفروع اليت تدخل يف نطاقهاقوعدد كبري من األ إطارن االستصحاب قد دخل يف إ- 2

ل صبالشك و كاألصول ، كقاعدة : اليقني  ال يزول لذالك ما ورد يف كتب الفقه و األ ويشهد
ة يصل براءة الذمة ...و هلذا فان القول بعدم حجاملضار التحرمي ، و كاأليف املنافع احلل، و

يف نظر احملتجني به ، ولكن  األحكامعنها من  عتفرالقواعد وما ياالستصحاب ، هو رد جلميع 
، ويرجح اعتباره الستصحابقوي حجية اي، يدعم واألصولهو موجود يف كتب الفقه و  اواقع م
  ني و الفقهاء.يصولعند األ

ورد يف ذالك   ن ما يؤيد رجحان القول حبجية االستصحاب ، ويعزز من قيمته و اعتباره ، ماإ - 3
  قدميا وحديثا ، ومن ذالك  األصولينيالعلم من الفقهاء من الفقهاء و  أهلمن و نقول  أقوالمن 

أصل تبين عليه النبوة و الشريعة ،  ألحد، الستصحاب الزم لكل أحدا" القول بقول القرطيب :
  .1"األدلة، مل حيصل العلم بشيء من تلك  األدلةفان مل نقل باستمرار حال تلك 

 األفرادالفقه قائال : وثبوت االستصحاب لدى  أصوليف  التأسيسكتاب ويضيف صاحب 
األول، فاستصحاب احلكم و االستقرار فيه األمنتمع ومدى يدل داللة صادقة على سالمة ا –

ار و االستقر األمن ،دواعي حفظ االستصحاب أعظمبالزمن الثاين يلزم توفري دواعي حفظه . ومن 
ل االستصحاب فنجد مثال يف البالد اليت تعمها الفوضى و االستقرار قو األمنقل  مايف اتمع، فكل

 .2االضطراب ال يأمن الفرد على ترك ولده أو أهله
عاا ويقول الشيخ حممد أبو زهرة :"إن األدلة كانت يف كل الصور الشرعية مثبتة ملوضو

لشرع ت اعلى انتهاء عملها أو تقيدها بزمن ، وهكذا فكل مقررا بشكل مستمر ما مل يقم دليل
  .3"اإلسالمي تؤيد االستصحاب

                                                
  .128ص ، مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها عالل الفاسي ، دار الغرب اإلسالمي 1
 .428ص  ،مصطفى بن حممد بن سالمة ، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة–التأسيس يف أصول الفقه  2
  .197ص  ،، دار الفكر العريبأصول الفقه حممد أبو زهرة 3
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وقال صاحب كتاب األدلة العقلية :"فاالستصحاب ولد يوم ولد اإلنسان ودرج معه والزمه 
ولعب دورا مهما يف حياته ، ولو قدر أن نرفع أيدينا عنه أو نضيق نطاقه بال سبب، اختل نظامها 

ئع اليت مل يرد فيها دليل ، ويعينه على وما استقام حبال ، فهو حييل العقل بعد ورود الشرع حنو الوقا
متييز املثبت من املنفي ومعرفة حكمها الشرعي أما عدم األخذ به فهو يؤدي إىل الركود واخلمول ، 

  1ويغلق بابا واسعا من أبواب االجتهاد ، ونشاط الرأي يف علم األصول .
قول الواردة يف ذلك وأدلتها والناألقوال يف حجية االستصحاب  و إىل هنا بعدما استعرضت

الشرعية  األحكامبه ومعمول به يف  مأخوذجليا أن االستصحاب أصل  يتضح يل ،عن أهل العلم
دراسيت هلذا املوضوع  من خالل فإين وعليه ، فيما بينهمنيرغم ما جرى من خالف بني األصولي

وصوابا واهللا حبجية االستصحاب مطلقا وهو الذي يظهر صحيحا القائلني قول األخذ ب يترجح يل
 أعلم. 

  

                                                
  1999 1، الدار السودانية للكتب ط 352األدلة العقلية وعالقتها بالنقلية عند األصوليني حممد سعيد شحاته منصور ، ص  1
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   املدرسة الظاهريةبعض األمثلة والتطبيقات عن األخذ باالستصحاب عند            الثالث          املبحث 
 

 
30 

املدرسة األخذ باالستصحاب عند  بعض األمثلة والتطبيقات عن املبحث الثــالث
  الظاهرية

رد والقبول، بعد التعريف باإلستصحاب كدليل شرعي واستعراض آراء العلماء يف حجيته بني ال
وصلت اىل مثرة هاته الدراسة وهي أثر فاعلية االستصحاب عند الظاهرية يف فروعهم الفقهية 
واالحتجاج ذا الدليل ، وال شك أن هذا يعرف من خالل عرض بعض األمثلة والتطبيقات اليت 

  ذكرت بني أهل العلم عامة وأهل الظاهر خاصة وسيأيت بيان ذلك .

يف  املدرسة الظاهرية عند أهلاالستصحاب  نع ةاألمثلبعض    األولاملطلب 
  .العبادات

  وخنصص هذا املطلب للحديث عن أهم األمثلة املتعلقة  مبسألة الطهارة وتيقن احلدث

  أمثلة تتعلق مبسألة تيقن الطهارة وشك احلدث. الفرع األول
  :تصوير املسألة - اوال

، هل يبقى على طهارته يوجب الغسل حدث أو كان منه ما أاملتيقن للطهارة إذا شك هل 
  أم تنقض؟

  موقف أهل الظاهر: عنأمثلة  �
من أيقن بالوضوء والغسل مث شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم ال فهو على قالوا "

طهارته، وليس عليه أن جيدد غسال وال وضوءا، فلو اغتسل وتوضأ مث أيقن أنه كان حمدثا أو جمنبا، 
ا يوجب الغسل مل جيزه الغسل وال الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأيت أو أنه قد أتى مب

بغسل آخر ووضوء آخر، ومن أيقن باحلدث وشك يف الوضوء أو الغسل فعليه أن يأيت مبا شك فيه 
عليه غسل مل جتزه صالته  فإن مل يفعل وصلى بشكه مث أيقن أنه مل يكن حدثا وال كان من ذلك،
  1"تلك أصال

  .2وافق قول الظاهرية، األحناف والشافعية    

  واستدلوا بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول: �

                                                
  79ص 2ج 211مسألة احمللى   1
  .82، ص2السابق، ج املرجع أنظر: 2
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tβθ (βÎ )قول اهللا تعاىل "من الكتاب:  -1 ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ( ¨β Î) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# 

$\↔ø‹ x©"28النجم.  

  من السنة:  -2
  . 1اكم والظن فإن الظن أكذب احلديث)قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( إي_ 
بره أحدث وعن أيب هريرة أن رسول اهللا  قال:( إذا كان أحدكم يف الصالة فوجد حركة يف د_ 

  .2فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا ) ،أو مل حيدث فأشكل عليه
  من اإلمجاع:  -3

وشك يف الوضوء، أو أيقن أنه مل نقل اإلمام ابن حزم إمجاع أهل العلم، أن من أيقن باحلدث،     
  يتوضأ، فإن الوضوء عليه واجب. 

  ل:وعقمن امل -4
  3اليقني حكم ثابت أصلي وجازم، فال يعقل أن يرفعه الطارئ عليه وما هو أضعف منه.   

  :الرأي املخالف له �
 وخالفهم مالك فقال: يتوضأ يف كال الوجهني ، واحتج بعض مقلديه بأن رسول اهللا صلى اهللا    

  عليه وسلم  أمر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغي الشك ويبين على اليقني.
ورد عليه أبو حممد فقال: وهذا خطأ من وجهني، أحدمها تركهم للخرب الوارد يف املسألة      

بعينها وخمالفتهم له، وأن جيعلوا هذا األمر حدثا يوجب الوضوء يف غري الصالة ، وال يوجبه يف 
غريها  الصالة ، وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أيب حنيفة يف الوضوء من القهقهة يف الصالة دون

  .4وأخذهم خبرب جاء يف حكم آخر
والثاين أم احتجوا خبرب هو حجة عليهم ، ألنه عليه السالم مل جيعل للشك حكما، وأبقاه  �

فإم  ،ن األمر كما ظن هذا إىل تناقضهمعلى اليقني عنده بال شك، وإن جاز أن يكو
الق ، ومن أيقن يقولون : من شك أطلق أم مل يطلق، وأيقن بصحة النكاح فال يلزمه ط

                                                
  .5ص 4أخرجه البخاري ، باب من انتظر حىت تدفن ،ج 1
  .117وهو صحيح انظر: سنن أيب داود ص  .105ص  14ج  ،رواه أمحد يف مسنده 2
  .981، ص2املدخل الفقهي العام للزرقا، ج  3
  .83، ص2احمللى باألثر البن حزم، ج  4
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بصحة امللك فشك أنه أعتق أم مل يعتق فال يلزمه عتق، ومن تيقنت حياته وشك يف موته 
  فهو على احلياة، وهكذا يف كل شيء.

نه كان : فإذا هو كما ذكرنا فإن توضأ كما ذكرنا وهو شاك يف احلدث مث أيقن بأ 1قال علي     
 ،ه، وإمنا توضأ وضوءا مل يؤمر بهوء الواجب عليألنه مل يتوضأ الوض ،أحدث مل جيزه ذلك الوضوء

  وال ينوب وضوء مل يأمر اهللا عز وجل به ، عن وضوء أمر اهللا تعاىل به.

  .مسألة: ينقض التيمم وجود املاء عنأمثلة  ثانياً:
   تصوير املسألة: �

ته أم تبطل املصلي املتيمم الفاقد للماء اذا وجد املاء بعد شروعه يف الصالة ، فهل يستمر على صال
  ؟ ففي ذلك وقع خالف بني العلماء.

  موقف أهل الظاهر : �
ها وجد املاء فال ئأثنايف رى الظاهرية بأن املتيمم الفاقد للماء تصح صالته إن دخل فيها، مث ي    

  .2تبطل، وذلك استصحابا للحال السابق، وهو انعدام وجود املاء

  :استدلوا من السنة �
ا عبد اهللا، قال: أخربنا عوف، عن أيب رجاء، قال: حدثنا عمران بن حدثنا عبدان، قال: أخربن - 1

  حصني اخلزاعي، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال معتزال مل يصل يف القوم، فقال: 
عليك «فقال يا رسول اهللا: أصابتين جنابة وال ماء، قال: » يا فالن ما منعك أن تصلي يف القوم؟ «

  .3»بالصعيد فإنه يكفيك
  قال:  -عليه السالم  -مث ذكر يف حديثه ذلك أمر املاء الذي أحدثه اهللا تعاىل آية لنبيه          

  .4»ن ماء، وقال: اذهب فأفرغه عليكأعطى الذي أصابته اجلنابة إناء م«وكان آخر ذلك أن "
  .5مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وأبا ثورووافق الظاهرية      

                                                
  .83، ص2احمللى باألثر البن، ج  . ابن حزم 1
-الرشد ، الـمهذّب يف علم أصول الفقه لعبد الكرمي النملة، مكتبةأنظر: .22ص -6للزركشي ،ج البحر احمليط  أنظر: 2

  .961ص، 3م، مج 1999 سنة 1الرياض، ط
  .78، ص1ج، صحيح البخاري، باب التيمم ضربة 3

  .122، ص2ج، ،احمللىأنظر:  4
  .123، ص2، جاملرجع نفسه أنظر:   5
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  :بيان الرأي املخالف �
 سعيد بن املسيب وعطاء وطاوس والشعيب واحلسن وأبو سلمة بن عبد الرمحنخالفهم يف ذلك     

  .1ما دام يف الوقت الصالة إن وجد املاء بعدها  يعيد ، فقالوا:
وقال مالك: املسافر واملريض واخلائف يتيممون يف وسط الوقت، فإن تيمموا وصلوا مث       

  .ا املريض واخلائف فيعيدان الصالةسافر ال يعيد، وأموجدوا املاء يف الوقت فإن امل
: أما قول مالك فظاهر اخلطأ يف تفريقه بني املريض واخلائف وبني املسافر، رد عليه علي فقال    

  ألن املريض الذي ال جيد املاء مأمور بالتيمم والصالة، كما أمر به املسافر يف آية واحدة وال فرق.
املتيمم الفاقد للماء تصح صالته إن دخل فيها، مث يف أثناءها وجد  أن -مواهللا أعل - الراجحو   

  . املاء فال تبطل ، ألنه دخل فيها بوجه مشروع

  العاداتيف  باالستصحاب ذلألخ امثلة :املطلب الثاين
سألة: اختاذ اإلناء من غري عظم اآلدمي أو عظم خرتير أو مب تتعلقأمثلة  الفرع األول 

  جلده.
  املسألة: مثال رتصويإليك  �
، يدبغيرى الظاهرية أن كل إناء عمل من غري عظم آدمي، وعظم خرتير وجلد امليتة قبل أن       

ه للرجال بفيه والشرب والوضوء منه والغسل  األكلكل إناء غري هذا فمباح ة وذهب، وفض
  2مما هو مسكوت عنه. ألنهوللنساء، 

 :استدلوا من القران والسنة واالمجاع و األثر �
  القرآن: أ.

≅ô‰s%uρ Ÿ ﴿ قال تعاىل: ¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ §� ym öΝä3ø‹ n=tæ āωÎ) $ tΒ óΟè? ö‘ Ì� äÜ ôÊ$# Ïµø‹ s9 Î) 3 ﴾ 119 /األنعام.  

uθ  ﴿وقال أيضا:  èδ “Ï%©!$# šYn=y{ Ν ä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ ﴾ 29 /البقرة  

  .االية تعين التسخريفكل ما خلق اهللا تعاىل فهو من صالحيات اإلنسان ، ألن لكم يف 
  

                                                
  124، ص 2املرجع نفسه  ج أنظر:  1
  .224، ص2احمللي البن حزم ج  2



   املدرسة الظاهريةبعض األمثلة والتطبيقات عن األخذ باالستصحاب عند            الثالث          املبحث 
 

 
34 

  السنة: ب.
أيها الناس  هريرة رضي اهللا عنه قال: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: " أيبعن      

رسول اهللا؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا.  إن اهللا قد فرض عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يا
تركتم،  ما ذروينوملا استطعتم مث قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " لو قلت لو جبت 

 فأتوا منه ما بشيءأمرتكم  فإذاإمنا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم 
  1" فدعوه يءعن ش ستطعتم، وإذا يتكما

   :اإلمجاعج. 
من  حيث قال: الصنف الثالث. يعين ،الكذعلى  اإلمجاعابن تيمية  اإلسالمفقد نقل شيخ      

روف عالذين هم عدول اآلمرين بامل أرضهالداللة: اتباع سبيل املسلمني وشهادة شهداء اهللا يف 
والناهني عن املنكر، املعصومني من اجتماعهم على الضاللة .املفروض اتباعهم، وذلك أين لست 

وز وقد مل جيئ دليل بتحرمييه فهو مطلق غري حمج اعلم خالف أحد من العلماء السالفني: يف أن ما
يقينا أو  اإلمجاعالفقه وفرعه، واحسب بعضهم يف ذلك  أصولنص على ذلك كثري ممن تكلم يف 

  2ظنا كاليقني.

  : من األثر �
كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا فبعث اهللا "اهللا بن عباس :  رواه عبد ما     

حالله ، وحرم حرامه، فما احل فهو حالل نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، وانزل عليه كتابه، واحل 
  3وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو"

  بيان حمل اخلالف: �
  4و غري ذلك احملربةأن األحناف قالوا وال جيوز حىت  املكحلة و 

                                                
اصر الدين األلباين بإشراف زهري الشاويش اجلزء األول املكتب حممد ن ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل   1

، صححه األلباين يف غاية املرام ص 165، 4، جم 1985 /  ه 1405 ، سنة2، طاملكتب االسالمي بريوت ، اإلسالمي
  .7705، وشعيب األرناؤوط يف ختريج صحيح ابن حبان ص 34
الرئاسة العامة  لشؤون  بإشرافان بن حممد البخدي، طبع الرمح ، مجع وترتيب عبد538، ص21جمموع الفتاوى ج  2

  .احلرمني 
  .3800كر حترميه رقم ذباب مامل ي 31 األطعمةكتاب  21: داوود يف أيبسنن  أنظر: 3

حاشية ابن عابدين    4 



   املدرسة الظاهريةبعض األمثلة والتطبيقات عن األخذ باالستصحاب عند            الثالث          املبحث 
 

 
35 

  قضية والشهاداتاأل االستصحاب يفلألخذ ب أمثلة: املطلب الثالث
  .التخيري يف كفارة األميان مثال عن 

  املسألة: لمثا تصوير �
يرى الظاهرية أن من حنث يف ميينه أو أراد احلنث ، فهو خمري بني ما جاء به النص من عتق      

ن مل يقدر على شيء ففرضه صيام ثالثة أيام وال إ، ف إطعامهمرقبة أو كسوة عشرة مساكني ، أو 
، ومن ما ذكر مل يوجب غري  -تعاىل-اهللاسوى ذلك ، ال قيمة و ال غريها ألن  شيءجيزئه بدل 

وشرع يف الدين مامل يأذن به اهللا، وعمله باطل  د اهللاوعوض ذلك بقيمة أو غريها فقد تعدى حد
  .1 مردود

إال ما قام الدليل على  مبا نقل عن ابن حزم ألن أصل العبادات هو احلظر ، ذلكميكن أن يستدل ل
وعة يف كل ما يتعلق ا ،فالبد وليعلم أنه البد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشر، مشروعيته

  واملكان . ،والزمان ،والكيفية ،والقدر أن تكون موافقة للشرع يف :اجلنس ،
ولو تعبد  شخص هللا عز وجل بعبادة ما فانه مينع منها حىت يقيم الدليل على مشروعيتها ،ألن      

  .باطلة مردودةتعاىل ليس عليها أمر اهللا ورسوله فتكون  يشرعها اهللالعبادة اليت مل 

  املعامالتباالستصحاب يف  ذلألخ أمثلة املطلب الرابع 
حبملها. املبيع احل سألة:مبمثال يتعلق   

 املسألة مثال  تصويرأوال:        �
  ، فهل جيوز بيعها ومحلها ملن يكون ؟ ت حامال من غري سيدهابيع احلامل حبملها إذا كان      

  ية اهرالظاملدرسة  أهلموقف ثانيا:         �
فبيعها حبملها كما هي جائز، وهي ومحلها بيع احلامل اذا كانت حامل من غري سيدها    

للمشتري، ألن احلمل خلقه اهللا عز وجل من مين الرجل ومين املرأة ودمها، فهو بعض أعضائها 
  2وحشوا، ما مل ينفخ فيه الروح.

  
  

                                                

  . 214، ص08احمللى ج  أنظر: -1
  393، ص8احمللى البن حزم، ج  2
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  األدلة على املسألة ثالثا: �
ô‰s)s9 ﴿تعاىل هلوقواستدلوا ب      uρ $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪   §ΝèO çµ≈ oΨù=yè y_ Zπx�ôÜ çΡ ’ Îû 9‘#t� s% &Å3̈Β 

∩⊇⊂∪   ¢ΟèO $uΖø)n= yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπtó ôÒãΒ $ uΖø)n=y‚ sù sπtó ôÒßϑ ø9 $# $ Vϑ≈sàÏã $ tΡ öθ|¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $ Vϑ øtm: ¢ΟèO 

çµ≈ tΡ ù't±Σr& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7tF sù ª! $# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒø:$#  ﴾ /14- 12املؤمنون.  

  :الرأي املخالفبيان رابعا:  �
فقالت طائفة:  يف النفخ يف روح اجلنني الذي يف بطن أمه، العلماختلف أهل خالف الظاهرية       

را وهي فردة وقد يكون يف بطنها اثنان، وقد هو بعد ذلك غريها؛ ألا أنثى، وقد يكون اجلنني ذك
تكون هي كافرة وما يف بطنها مؤمنا، وقد ميوت أحدمها ويعيش اآلخر، ويكون أحدمها معيبا 

ولو وجب عليها قتل مل تقتل هي حىت  - واآلخر صحيحا، ويكون أحدمها أسود واآلخر أبيض 

 .1تلد
حاش  -كذا يف إناث سائر احليوان وه -فصح أنه غريها، فال جيوز دخوله يف بيعها       

 اختالف الدين فقط، أو القتل فقط.
فقال آخرون: هو كذلك إال أنه حىت اآلن مما خلقه اهللا تعاىل فيها وولده منها، ومل        

وليس كونه غريها، وكون امسه غري امسها،  -يزايلها بعد، فحكمه يف البيع كما كان حىت يزايلها 
مبخرج له عما كان له من احلكم إال بنص وارد يف ذلك. وهذا النوى هو : -وصفاته غري صفاا 

بال شك غري التمر، وإمنا يقال: نوى التمر، وصفاته غري صفات التمر، وامسه غري اسم 
ويتبايعون العسل ويتهادونه، كما يشترونه يف مشعه. ويتبايعون إناث الضأن، والبقر، ....التمر

ويغنمون كل ذلك  - حوامل وغري حوامل  - ماء والظباء واخليل، واملعز، واإلبل، واإل
، فما جاء قط نص بأن لألوالد حكما آخر قبل اويقتسمون، ويتوارثون ويقتسمون كما هن

 الوضع، فبيع احلامل حبملها جائز كما هو ما مل تضعه.
ا يف ذلك مل ها أصال ما دامت حامال حىت تستربئأنه ال جيوز بيع -واهللا أعلم  –و الراجح 

يف حفظ األنساب واإلبتعاد عن الرتاعات.من مصلحة 

                                                
  .22، ص7البحر احمليط، للزركشي، ج أنظر: .394، 8ع، جبتصرف، احمللى البن حزم، كتاب البيو   1
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  مة ـاتـخ
 من خالل حبثنا هذا واملتعلق حبجية االستدالل واالستصحاب عند املدرسة الظاهرية، وقد توصلنا

  :  على النحو اآليت جنملها ،فيه لنتائج

مث انتقلت  ،ام داوود ابن علي الظاهريأن الظاهرية مذهب فقهي نشأ ببغداد وإمامه اإلم :أوالها
  إمامته إىل اإلمام ابن حزم األندلسي ويعد بعض الباحثني أن الظاهرية هو املذهب السين اخلامس 

  .للظاهرية أصول وأسس وعدد معترب من األعالم والفقهاء وهذا يدل على عراقته أن: ثانيها

   .هجا قابال ألن يكون اجتهاديا متطوراا، ومنملذهب الظاهري مذهبا مكتوبا مدونأن ا :ثالثها

: مفهوم دليل االستصحاب دائر بني نوعني من األحكام ،األحكام الشرعية الكلية  رابعتها
   .واألحكام الشرعية اجلزئية

    .: أن الظاهرية أساس مذهبهم االستدالل باالستصحابخامسها
نفسي الضعيفة من خطئ فمن ما كان  وفيق فمن اهللا وحده، ووأخريا  فما كان من ت      
 العظيم شكرا يليق مبقامه احملمود وأستغفره حملو العيوب صرة والشيطان ، واحلمد والشكر هللالقا

  والزالت.
  .واحلمد هللا رب العاملني
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  فهرس اآليـات

السورة ورقم   اآلية
  اآلية

  الصفحة

﴿ uθèδ “Ï%©!$# šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# 

$YèŠÏϑy_  ﴾   

  29 /البقرة 
  

36  

﴿ (#θ ‘ϑÏ?r&uρ ¢kptø:$# nοt� ÷Κãèø9$# uρ ¬! ﴾  21  .196/البقرة  

﴿)ÎβÈ  #$∆ö÷âτî#( δy=n7y 9sŠø§} 9sµç… ρu!s$Ó ρu!s&ã…ÿ &éz÷M× ùs=nγy$ 
ß#óÁ ÏΡ $tΒ x8t� s? 4 uθèδuρ !$yγ èOÌ�tƒ βÎ) öΝ©9 ä3tƒ $oλ°; 

Ó$s!uρ ﴾  

  20  176 / النساء

﴿  Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ# uö� à)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã 

Î� ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $Z�≈n= ÏF÷z$# #Z��ÏW Ÿ2﴾  

  07  ،82 /النساء

﴿ 4 tΠöθ u‹ ø9$# àMù= yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿøC r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

 ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M}$# $YΨƒÏŠ ﴾  

 07  3 / املائدة

﴿ 9e≅ ä3Ï9 $oΨù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã÷� Å° %[`$yγ ÷ΨÏΒuρ 4﴾   10  .48ائدة / امل 

﴿ $̈Β $uΖ ôÛ§� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ & óx« 4﴾ 07  38 / ألنعاما 

﴿ (#θè=à2 ÏΒ ÿ ÍνÌ� yϑrO !# sŒÎ) t� yϑøOr& (#θè?#u uρ …çµ¤) ym 

uΘ öθtƒ ÍνÏŠ$|Áym ﴾   

 21  .141 /األنعام
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﴿ Ÿ ‰s%uρ Ν ä3s9≅ ¢Á sù $̈Β tΠ§� ym öΝ ä3ø‹ n= tæ āω Î) $tΒ 

óΟè? ö‘Ì� äÜ ôÊ$# Ïµø‹ s9Î) 34﴾   

  .119األنعام / 
  

36 

﴿ $tΒ šχ% x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u β r& (#ρã� Ï�øótG ó¡ o„ 

t Å2Î�ô³ ßϑ ù=Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρé& 2† n1 ö� è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

š̈ t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ̈Ξ r& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠÅspgø:$# ﴾    

 24  113التوبة/  

﴿  $tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1 y‰yδ ..4 ﴾   / 25  115التوبة 

  ﴿Ÿω ã≅t↔ó¡ ç„ $¬Η xå ã≅ yèø� tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ó¡ç„  ﴾  / 23 األنبياء 
 

07 

﴿ δ∼�˜Φ βŠ#<]⌠Ε>ιµ∇÷ Λ‡ŠΨΩ> �ΖΦ —ΠΨΞ ↵τΑ⊃σ]ΖΞ ℵϖ–Ε„δ‚ (13) δ∼�˜Φ ]‡ŠΨΩ> Y⌠Εϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι] Ζ÷ 

Λ‡Š]ΖΩ]ιν ]‡Š]ΖΩ]ιµ>ϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ�ΨΞ Λ‡Š]Ζµ⊂Ο“β‚ ]‡Š]Ζµ⊂Ο“β�>ϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ�ΨΞ ΛΒ�#<]Ο ν 

Β]ΖΦπψ]„ΨΞ ∼#<]Ο µ>ϕ≅]Α ΛΒ��]ϕ δ∼�˜Φ βŠ#<]ΖΦ%⁄Β∴{ψΖΦ%&Α ΙΒΖΩ>ι]Ζ÷ ∃σ]Ζ÷Α∫ ∴…σ#<ΨΕ]ΕΨΞ φβ/≅]Α 

βϖψ÷%&Α ϖ–ΕΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Η ...﴾  

 38  14-12املؤمنون/
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  واآلثار * حـاديثرس األــهــف* 
  

  الصفحة  طرف احلديث واألثر 
  04  على صاحبكم اصلو

  04  أما السن فإنه عظم

  06  احلالل بني واحلرام بني

  19  إذا جاء أحدكم الشيطان

  26  إياكم والظن فإن الظن أكذب

  28  كان أهل اجلاهلية يأكلون أشياء ويترك

  31  ....يا فالن ما منعك أن تصلي يف القوم؟ 

  32  ...ويف القوم جنب -صلى اهللا عليه وسلم  -كنت مع رسول اهللا 

  33  أيها الناس إن اهللا قد فرض عليكم احلج فحجوا 
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  فهرس األعالم
  ................................. الصفحة...................العلم................

 …………………….………………....05بكر حممد بن داوود أيب

  ...…………….……………..……05أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر

  10........................ .بن قاسم بن هالل القيسي..................عبداهللا 

   10............... .........منذر بن سعيد البلوطي الظاهري....................

   10................. ........هشام بن غالب الغافقي............................

   11......................................... داوود بن علي الظاهري...........

   11............................... .ابن حزم...................................

   11................... ...........ابن احلوات...................................

  11....................... .....إبراهيم بن يعقوب املنصور......................
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  * قائمة املصادر واملراجع *
  القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. -

  كتب احلديث :  -01
حممد ناصر الدين األلباين بإشراف زهري الشاويش  ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل-

  .م1985 /  ه 1405 ، سنة2ط، بريوت اإلسالمياملكتب  ، اجلزء األول املكتب اإلسالمي
حممد زهري بن ناصر  حتقيق حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي،صحيح البخاري،  -

  .ه1422سنة  1الناصر، دار طوق النجاة ، ط
 ، حتقيقهـ 261 ت أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري صحيح اإلمام مسلم، -

الطبعة مصورة من الطبعة التركية املطبوعة يف استانبول ، بريوت –يل دار اجل، جمموعة من احملققني
  .هـ 1334سنة 

  سنن أيب داوود، سليمان بن األشعث الشجستاين، دار الكتاب العريب بريوت. -
  ه1317 2حاشية العدوي على شرح اخلرشي،علي العدوي،املطبعة األمريية، سنة ط -
  م. 1978ه/ 1318، بريوت ، د ط ،  املسند ،األمام أمحد املكتب اإلسالمي -
  م.2007ه /1428، 3احلديث يف علوم القرآن واحلديث ، أيوب حسن  دار السالم ط  -

    كتب األصول:-03
ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية، أبو زهرة، دار الفكر العريب، بدون طبع وبدون سنة  -

  نشر.
من علم األصول، حممد بن علي ، حتقيق أيب إرشاد الفحول إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق  -

حفص سامي بن  العريب األثري تقدمي عبد اهللا بن عبد الرمحان السعد ، سعد ين ناصر الشري 
  م.2000ةسن ،1الرياض، دار الفضيلة، ط

 -هـ 1414سنة 1دار الكتاب العلمية بريوت لبنان طأصول السرخسي ، للسرخسي،  -
  م.1993

  بو زهرة ، دار الفكر العريب، بدون سنة نشر.أصول الفقه، حممد أ -
إعالم املوقعني عن رب العامليني أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ،  تعليق أيب عبيدة  -

  مشهور بن حسن آل حسن آل سليمان وأيب عمرو امحد عبد اهللا امحد  الرياض دار ابن اجلوزي، 
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 األستاذ الدكتور إحسان عباس، دار األفاق اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم ، تقدمي -
  اجلديدة، بريوت، بدون سنة نشر.

، 1الرياض، ط-اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي  تعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي -
  م. 2003سنة 

األدلة العقلية وعالقتها بالنقلية عند األصوليني، حممد سعيد شحاته منصور ، الدار السودانية  -
  م.1999 ، سنة1ط ،للكتب

 ، سنةاألدلة املخلف فيها عند األصوليني ، خليفة بابكر احلسن ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر -
  م.1987

 األصول االجتهادية اليت يبىن عليها املذهب املالكي ، حامت باي، اإلصدار العشرون، سنة -
  .م2011/ه1432

الدين  حممد بن حممد بن ادر بن عبد اهللا، حترير البحر احملبط يف أصول الفقه، الزركشي بدر  -
الكويت : وزارة األوقاف والشؤون  -عبد الستار أبو غدة، مراجعة عبد القادر عبد اهللا العاين

  م.1992اإلسالمية  
حتقيق عبد العظيم ، عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أبو املعايلالربهان يف أصول الفقه،  -

   مصر. –الوفاء ملنصورة فقرة، دار  حممود الديب
التأسيس يف أصول الفقه، مصطفى بن حممد بن سالمة، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، بدون  -

 طبعة وبدون سنة نشر.
التحرير يف أصول الفقه حلاشية تيسري التحرير ، حتقيق ابن عبد الشكور، مطبعة مصطفى البايب  -

  احلليب، القاهرة. 
ثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، حسن بن حممد املشاط، حتقيق عبد الوهاب بن إبراهيم اجلواهر ال -

  م. 1990أبو سليمان دار الغرب اإلسالمي 
  م.2000/ه1421 ، سنة1ط ،دار بن حزم بريوت  ،لنور الدين اخلادمي ،الدليل عند الظاهرية -
، 2زارة األوقاف الكويتية، طالفصول يف األصول، اجلصاص، حتقيق عجيل جاسم النشمي ، و -

  م.1994سنة 
، حتقيق حممد منري  حممد علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم األندلسي القرطيب الظاهري أبواحمللي،  -

  ه.1352، سنة 1الدمشقي، دار املنريية مصر، ط
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، 1بريوت ، ط- املستصفى، أليب حامد الغزايل، حتقيق حممد سليمان األشقر ، مؤسسة الرسالة -
  م .1997ه/ 1417ة سن
، سنة 7املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، لعبد الواحد املراكشي، دار الكتاب الدار البيضاء، ط -

  م.1978
املمتع يف التصريف، ابن عصفور اإلشبيلي ، حتقيق فخر الدين قباوة بريوت، دار األفاق  -

  م. 1978، سنة 3اجلديدة، ط
 سنة ،1الرياض، ط- رمي النملة، مكتبة الرشدالـمهذّب يف علم أصول الفقه، عبد الك -

  م.1999
، 1املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب، حتقيق أبو عبيدة  املشهور بن حسن آل دار ابن عفان، ط -

  م.1997ه/ 1417سنة
النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين، ابن حزم ، حتقق حممد أمحد عبد العزيز، دار الكتب  -

  م.1985ه/1405سنةبريوت لبنان، - العلمية
  ه.1285، سنةحاشية األزمريي على مرآة األصول ،حممد األزمريي ،مطبعة حممد البسنوي -
بريوت -املؤسسة العربية للدراسات والنشررسائل ابن حزم، حتقيق الدكتور إحسان عباس،  -

  لبنان
ت مؤسسة روضة الناصر حباشية شرح خمتصر الروضة، الطويف عبد اهللا تركي ابن قدامة بريو -

  م. 1989سنة  1الرسالة، ط
ه/ 1403، سنة2شرح العضد املختصر املنتهى ، البن احلاجب املالكي، دار الكتب العلمية، ط  -

  م.1983
شرح الكوكب املنري، تقي الدين بن النجار، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد ، مكتبة العبيكان،  -
  م.1997ه/ 1417سنة  2ط
اختصار احملصول يف األصول، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس  شرح تنقيح الفصول يف -

  م. 2004، سنة 1القرايف، بريوت دار الفكر ط
، 1بريوت،ط- كشف األسرار عن أصول البزودي ، عالء الدين البخاري، دار الكتب العلمية -

  م.1997ه/1418سنة
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طبع بإشراف الرئاسة العامة   جمموع الفتاوى ، مجع وترتيب عبد الرمحان بن حممد البخدي، -
  لشؤون احلرمني. 

  مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات البن حزم ،دار الكتب العلمية بريوت. -
 ، سنة6مصادر التشريع يف النص األديب، عبد الوهاب خالف، الكويت،دار القلم،  ط  -

  .م1993
  الفاسي ، دار الغرب اإلسالمي.مقاصد الشريعة اإلسالمية و مكارمها، عالل  -
  م.1980، سنة1ط، 
شرح البدخشي املسمى مناهج العقول شرح منهاج الوصول يف علم األصول للبيضاوي، -

  م.1984ه  1405سنة 1البدخشي حممد بن احلسن، دار الكتب العلمية بريوت ط
  ه. 1423، سنة 1ط

  كتب الفقه:-03
سنة ،  2ط  ،فتحي الدريين،  بريوت مؤسسة الرسالةحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،  -

  م.2008
سنة  4تفسري النصوص، يف الفقه اإلسالمي، حممد أديب صاحل، املكتب اإلسالمي بريوت، ط -

  م.1993ه 1413
، 1ط جامع بيان العلم وفصله، أبو عمر يوسف ابن عبد الرب ، دار ابن اجلوزي السعودية، -

  ه.1414سنة
اهيم اإلسالمية العامة، الس اإلسالمي األعلى ملصر، الكتاب مرقم آليا يف كتاب موسوعة املف-

  املكتبة الشاملة.
    الفقه العقدي للنوازل، عبد الرمحان العلمي، الكتاب مرقم آليا يف املكتبة الشاملة. -

  كتب التراجم:-04
لبنان، حتقيق زكرياء  تذكرة احلفاظ، أبو عبداهللا مشس الدين الذهيب دار الكتب العلمية بريوت، -

  م.1998سنة ،01طعمريات، 
لصلة، البن شكوال أيب القاسم خلف بن عبد املالك ، الدار املصرية للتأليف والترمجة، سنة ا -

  م.1966
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  كتب التاريخ : -04
 عمر عبد السالم تدمري، حتقيق مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،تاريخ اإلسالم،  -

  .م1987 - هـ 1407، سنة1يب لبنان، طدار الكتاب العر
  تاريخ بغداد، أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت. -
  تاريخ علماء األندلس، البن الفرضي. -

  : املعاجم -05
 –دار صادر مادة صحب  باب الصاد.حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  ،لسان العرب-

  .1ط بريوت

  كتب أخرى:-06
  مذكرة االستصحاب وتطبيقاته يف القضايا الغذائية املعاصرة، مصطفى بن مشس الدين.   -
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  ملوضوعات:رس اـهــف

 أ  _______________________________________________ مقدمة

 5 ________________ الظاهرية عند واالستصحاب اإلستدالل ماهية: األول املبحث

 5 ________________________________ بالظاهرية التعريف األول املطلب

 5 ______________________________ وتطورها الظاهرية نشأة االول الفرع

 6 _____________________________ الظاهرية املدرسة خصائص الثاين الفرع

 6 ___________________________________ بالظاهر القول خاصية: أوال

 6 _________________________________ بالرأي القول ينف خاصية: ثانيا

 7 _______________________________ والقياس التعليل رفض خاصية: ثالثا

 8 ________________________________ االستحسان رفض خاصية: رابعا

 8 _____________________________ املرسلة املصلحة رفض خاصية: خامسا

 8 _______________________________ الصحايب تقليد منع خاصية: سادسا

 9 ___________________________ . قبلنا من بشرع القول عدم خاصية: ثامنا

 9 __________________________ املدينة أهل بعمل االعتداد نفي خاصية: تاسعا

 10 _____________________________ الظاهرية املدرسة أعالم الثالث الفرع

 10 _________________________________ الظاهري علي بن داوود: أوال

 10 _________________________________________ حزم ابن: ثانيا

 10 _________________ ه272 سنة املتوىف القيسي هالل بن قاسم بن اهللا عبد: ثالثا

 11 _________________ ه 355 سنة املتوىف الظاهري البلوطي سعيد بن منذر: رابعا

 11 _____________________ ه438 سنة املتوىف الغافقي غالب بن هشام: خامسا

 11 _____________________خلف بن الرمحان عبد أمحد أبو: احلوات ابن: سادسا

 11 ______________________________ :املنصور يعقوب بن إبراهيم: سابعا

 12 _____________________________ الظاهرية املدرسة أصول :الرابع عالفر
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 12 ______________________________ والسنة الكتاب بظاهر األخذ: أوال

 12 ________________________________________ .اإلمجاع: ثانيا

 12 _____________________________________ .االستصحاب: رابعا

 13 _________________ الظاهرية املدرسة عند باالستصحاب التعريف  الثاين املطلب

 13 ____________________________ لغة ستصحابباال التعريف األول الفرع

 13 ________________________ اصطالحا باالستصحاب التعريف :الثاين الفرع

 14 ______________________________ االستصحاب أركان :الثالث الفرع

 15 ______________________________ االستصحاب شروط :الرابع الفرع

 15 ______________________________ االستصحاب أنواع :اخلامس الفرع

 16 ______________________ .الظاهرية املدرسة عند االستدالل :الثالث املطلب

 17 ___________________ .الظاهرية املدرسة عند  االستدالل التعريف :األول الفرع

 17 __________________________________ لغة االستدالل تعريف: أوال

 17 ______________________________ اصطالحا االستدالل تعريف: ثانيا

 18 _____________________ .الظاهرية املدرسة عند االستدالل أنواع :الثاين الفرع

 19 ____________________ الظاهرية املدرسة عند االستدالل بواعث  :الثالث رعالف

 22 _________________ الظاهرية املدرسة عند االستصحاب حجية: الثاين املبحث

 22 ______________ .الظاهرية املدرسة عند االستصحاب جيةحب القول :األول املطلب

 24 _______________________ .مطلقا االستصحاب حجية عدم : الثاين املطلب

 25 ________________ .اإلثبات دون *الدفع يف االستصحاب حجية :الثالث املطلب

 26 ________________________________ .الراجح القول :الرابع املطلب

الظاهرية املدرسة عند باالستصحاب األخذ عن والتطبيقات األمثلة بعض الثــالث املبحث
 ________________________________________________ 30 

 30 __ .العبادات يف الظاهرية املدرسة أهل عند االستصحاب عن األمثلة بعض   األول املطلب
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 30 __________________ .احلدث وشك الطهارة تيقن مبسألة تتعلق أمثلة األول الفرع

 30 ______________________________________ املسألة تصوير -اوال

 32 ________________________ املاء وجود التيمم ينقض: مسألة عن أمثلة: ثانياً

 33 ____________________ العادات يف باالستصحاب لألخذ امثلة :الثاين املطلب

 33 ___ .جلده أو خرتير عظم أو اآلدمي عظم غري من اإلناء اختاذ :مبسألة تتعلق أمثلة  األول الفرع

 35 _____________ والشهادات األقضية يف باالستصحاب لألخذ أمثلة :الثالث املطلب

 35 ______________________________ . األميان كفارة يف التخيري عن مثال

 35 ___________________ املعامالت يف باالستصحاب لألخذ أمثلة  الرابع املطلب

 41 __________________________________________ خـاتـمة

 43 _______________________________________ اآليـات فهرس

 45 __________________________ * واآلثار األحـاديث فــهــرس* 

 45 ________________________________________ األعالم فهرس

 46 __________________________________* واملراجع املصادر قائمة* 

 51 __________________________________ :املوضوعات فــهـرس

  
  
 

 


