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  عاصرةدراسة في االستصحــــــاب، قواعده وتطبیقاتھ الم

  .السید أبو المجد عرابي محمد 

  . ، مصر قسم أصول الفقھ ، كلیة الّدراسات اإلسالمّیة والعربّیة للبنین بقنا

  alsayedmohamed.41@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني 

 :ملخص البحث 

ص�ولّیة المھم�ة ، وھ�ي دراس�ة عل�م األص�ول عالج البح�ث قض�ّیة م�ن القض�ایا األ

، أبرز لنا دور علم الفقھ اإلسالمي كمیزان یجدر االحتكام إلیھ في الكشف  دراسة تطبیقّیة

عن المسائل الغامضة، وحل المشكالت المستعصیة على ضوء م�وازین الفق�ھ اإلس�المي، 

قھ في أبعاد الحیاة، حیث إن من أھم أسباب إعراض الناس عن الفقھ في الدین، وعدم تطبی

ظنھم قصور الفقھ اإلس�المي ع�ن اس�تیعاب مث�ل ھ�ذه المش�كالت والحك�م علیھ�ا، أو إیج�اد 

الحلول، كما بّین لنا الجانب التطبیقي للقواعد األصولیة في النوازل والقضایا المعاص�رة، 

  .وھذا ما یوضح لنا مدى االرتباط بین علمي األصول والفقھ

عل��ى تعری��ف االستص��حاب ومكانت��ھ وفائدت��ھ وأنواع��ھ وق��د ج��اء البح��ث مش��تمالً 

ومبحث أول ذكرت فیھ أھم القواع�د الفقھی�ة المبنّی�ة ع�ن االستص�حاب ، كقاع�دة . وحجیتھ

، ومبحث ثاني وّض�حت .الیقین ال یزول بالشك ، وقاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان

اغي ، ومس�ألة أجھ�زة فی�ھ أھ�م التطبیق�ات المعاص�رة لالستص�حاب ، كمس�ألة الم�وت ال�دم

  .اإلنعاش الصناعي، وختمت البحث بخاتمة ذكرت فیھا أھم نتائج البحث

االستص��حاب، تعری��ف االستص��حاب، مكان��ة االستص��حاب وفائدت��ھ  :الكلم��ات المفتاحّی��ة 

  .وحجیتھ، القواعد الفقھّیة المبنّیة على االستصحاب، تطبیقاتھ المعاصرة

mailto:alsayedmohamed.41@azhar.edu.eg
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A study in desirability, its contemporary rules and 

applications 
Mr. Abu Al-Majd Orabi Mohammed. 
Department of Fundamentals of Jurisprudence, College of 
Islamic and Arab Studies for Boys, Qena , Egypt. 
 Email: alsayedmohamed.41@azhar.edu.eg 

Abstract : 

The research dealt with one of the important 
fundamentalist issues, which is the study of the science of 
fundamentals an applied study. It highlighted for us the role of 
Islamic jurisprudence as a balance that should be used in 
revealing ambiguous issues and solving intractable problems 
in light of the scales of Islamic jurisprudence. Religion, and 
the lack of its application in the dimensions of life, think that 
Islamic jurisprudence fails to accommodate such problems 
And judging them, or finding solutions, as he showed us the 
application side of fundamentalist rules in calamities and 
contemporary issues, and this shows us the extent of the link 
between the science of principles and jurisprudence. 

The research came to include the definition of 
escapism, its position, usefulness, types, and authority. And a 
first study in which I mentioned the most important 
jurisprudential rules based on Al-Ishsahab, such as the rule of 
certainty that does not disappear with doubt, and the rule of 
origin is the survival of what was as it was. The most 
important search results. 
 
 Key words: Al-Ishsahab, The definition Of Al-Issahab, The 
Status, Usefulness And Authority Of Al-Ishsahab, The 
Jurisprudential Rules Based On The Escaping, Its 
Contemporary Applications. 
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مة                                    المقدِّ
الحمد � الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره 
المشركون، فبلغ الرسالة ، وأدى األمانة ، وجاھد في هللا حتى أتاه الیقین ، صلوات ربي 

الغر المیامین، الذین حملوا لواء الدعوة من بعده وسالمھ علیھ، وعلى آلھ وأصحابھ 
اٍت ( فبلغوا أحكام الشریعة للناس أجمعین   ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ َوأََعدَّ لَُھْم َجنَّ ِضَي هللاَّ رَّ

لَِك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم    .١٠: التوبة ) َتْجِري َتْحَتَھا اْألَْنَھاُر َخالِِدیَن ِفیَھا أََبًدا َذٰ

   ود

فمما ال یخفى على الّدارسین في العلوم الّشرعّیة، ما لعلم أصول الفقھ من األھمیة 
والمكانة العظمى؛ فھو سر إدراك الشریعة ومفتاح الدراسة في علومھا، ال غنى للفقیھ 
والمجتھد عنھ؛ لذا جعل العلماء تعلمھ شرطاً من شروط االجتھاد؛ فھو من أعظم الوسائل 

صلى هللا علیھ وسلم  من النصوص، وھو  –اد هللا تعالى ورسولھ التي ُیدرك بھا مر
المنھاج العلمي الشمولي الذي على ضوئھ وأساسھ تفسر النصوص الشرعیة، وتتم عملیة 
استنباط األحكام من مصادرھا، كما أنھ األساس الذي یضمن لألمة الحفاظ على مسیرة 

لك لھ ما لھ من األھمیة؛ خصوصاً وأن االجتھاد، بجعل بابھ مفتوًحا في وجھ كل فقیھ؛ وذ
نصوص الشریعة متناھیة، وأن قضایا الحیاة وأحداثھا غیر متناھیة؛ لذلك كان البد من 
دراسة النصوص الشرعیة دراسة علمیة شمولیة؛ للوقوف على أصول وقواعد كلیة 

في  وضوابط عامة، یستنیر بھا المجتھد في طریق بحثھ عن األحكام الشرعیة؛ لما یستجد
عصره  من قضایا ونوازل، وال یتحقق ذلك كلھ إال بمعرفة علم أصول الفقھ  فوجب 
لزاماً على الفقیھ أن یجلس إلى األصولي؛ فھو الذي  یمھد لھ الطریق، ویقدم لھ األدوات 
التي تعینھ في عملھ الفقھي، وال شك أن من أھم أبواب ھذا العلم باب األدلة بنوعیھا 

ا والمختلف في ُحّجیتھا، ولما كان الدلیل المختلف في ُحّجیتھ ال یقلُّ المتفق على ُحّجیتھ
شأًنا عن غیره في مدى الحاجة إلیھ في الفتوى واستنباط األحكام الّشرعّیة منھ، أفرد لھ 
األصولیون باًبا، بّینوا فیھ أنواع ھذه األدلة ودرجتھا في االحتجاج وموقف العلماء منھا، 

االستصحاب، الذي قال عنھ العلماء ھو آخر مدار الفتوى، دلیل  ومن بین ھذه األدلة، 
والشك في أھمّیتھ وحاجة العلماء إلیھ في كّل عصر ومكان؛ إذ ھو أمر ضروري للحیاة 
االجتماعیة؛ علیھ مدار معامالت الناس، وأخذھم وإعطائھم ، وبیعھم وشرائھم ، 

زنھم، یقول سعد الدین وتواصلھم وتقاطعھم ، وسعادتھم وشقائھم ، وسرورھم وح
وذكر بعض الشافعیة رحمھم هللا تعالى أن ما : (في ھذا الشأن  -رحمھ هللا –التفتازاني 

یحقق وجوده أو عدمھ في زمان ولم یظن معارض یزیلھ ، فإن لزوم ظن بقائھ أمر 
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ضروري ، ولھذا یراسل العقالء أھالیھم وبالدھم، ربما كانوا یشافقونھم ویرسلون الودائع 
  )١) (الھدایا ، ویعاملون بما یقتضى زماناً من التجارات والقروض والدیونو

  
فاالستصحاب ظاھرة من الظواھر االجتماعیة العامة التي ولدت مع المجتمعات، 

ولو قدر . ضمانة لحفظ نظامھا واستقامتھا .. ما دامت المجتمعات .. وستبقى معھا 
ستقام نظامھا بحال، فالشخص الذي للمجتمعات أن ترفع یدھا عن االستصحاب لما ا

یسافر مثالً ویترك بلده وأھلھ وكل ما یتصل بھ ، لو ترك للشكوك سبیلھا إلیھ وما أكثرھا 
لدى المسافرین ولم یدفعھا باالستصحاب ، لما أمكن لھ أن یسافر عن بلده، بل لم یترك 

   )٢(عتبات بیتھ أصالً ولشلت حركتھ االجتماعیة وفسد نظام حیاتھ فیھا
أن یقول إن األئمة األربعة  –رحمھ هللا  –وھذا ما دعا الشیخ محمد أبو زھرة 

ومن تبعھم مجمعون على األخذ بھ، ولكنھ اختلفوا في مقدار األخذ بھ، وكل ذلك منھم 
  )٣(.مراعاة لمقصد الشارع من البقاء واالستمرار في أحكامھ

شریع أكثر من أن یحصى، وكالم العلماء في االستصحاب ومكانتھ بین أدلة الت   
في االستصحاب، بما یكشف عنھ اللثام ویزیل  -قدیما وحدیًثا-فقد كتب العلماء والباحثون 

الخفاء عن حقیقتھ واستدالل العلماء بھ، وإنما أردت في ھذا البحث أن أبین أھم القواعد 
طبیقات الفقھّیة المترتبة على االستالل باالستصحاب، ومدى أثر االحتجاج بھ في الت

المعاصرة، التي یمكن جعل االستصحاب مناط الحكم فیھا وسنده الّشرعي، وھو ما 
یكشف أھمّیة العمل باالستصحاب ومدى الحاجة إلیة في كّل زماٍن ومكاٍن، وقد مّھدت 
لبحثي ھذا بمقّدمة مختصرة عن بیان ماھّیة االستصحاب وحجیتھ وأقسامھ، فا� أسأل أن 

  . یجعل ھذا العمل من العلم النافع، إنھ وليُّ ذلك والقادر علیھ یذلل لي الّصعاب وأن 

                                      
 ) .٢/٢١٣(التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھالتفتازاني ، شرح التلویح على   )١(
 ) .٢/٤٤٣(آل منصور ، صالح ، أصول الفقھ وابن تیمیة :   )٢(
 )٢٨٩( أحمد بن حنبل : أبو زھرة        )٣(
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 خطة البحث: 

قد اقتضت الدراس�ة ف�ي ھ�ذا البح�ث أن أجعل�ھ ف�ي مقدم�ة وتمھی�د ومبحث�ین ، 
  :وخاتمة 

  .أما المقدمة ففي االستفتاح وخطة البحث وأھدافھ  
  .تھتعریف االستصحاب ومكانتھ وفائدتھ وأنواعھ وحجی: أما التمھید 
  :وفیھ مسائل

  .تعریف االستصحاب : المسألة األولى 
  .مكانة االستصحاب وفائدتھ : المسألة الثانیة 
  .أقسام االستصحاب : المسألة الثالثة 

  .حجّیة االستصحاب : المسألة الرابعة 
  .القواعد الفقھیة المبنّیة عن االستصحاب: المبحث األول 
  : وفیھ مطلبان 

  الیقین ال یزول بالشك: دة األولى القاع: المطلب األول 
  .األصل بقاء ما كان على ما كان: القاعد الثانیة :  المطلب الثاني    
  .أھم التطبیقات المعاصرة لالستصحاب : المبحث الثاني    

  :وفیھ مطلبان 
  الموت الدماغي: المطلب األول    
  أجھزة اإلنعاش الصناعي: المطلب الثاني   
  ففي أھم نتائج البحث :وأما الخاتمة   
  

أسأل هللا تعالى اإلخالص في القول والعمل ، والعون والتوفیق والسداد، وآخر 
دعوانا أن الحمد � رب العالمین ، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  .أجمعین 
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  متهيد

  .تعريف االستصحاب ومكانته وفائدته وأنواعه وحجيته

  :وفیھ مسائل
  .تعریف االستصحاب : المسألة األولى 
  .مكانة االستصحاب وفائدتھ : المسألة الثانیة 
  .أقسام االستصحاب : المسألة الثالثة 
  .حجّیة االستصحاب : المسألة الرابعة 

  .تعریف االستصحاب : المسألة األولى 
  :تعریف االستصحاب لغة

والحاء والب�اء أص�ل واح�د  ، والصاد)صحب(االستصحاب مأخوذ من الفعل الثالثي 
ْحب، كما یقال . یدل على مقارنة شيء ومقاربتھ احب والجمع الصَّ راك�ب : ومن ذلك الصَّ

  .)١(. وركٌب 
صحبھ یصحبھ صحبة، بالضم، وصحابة بالفتح، : وفي لسان العرب البن منظور

جماعة : واألصحاب. جمع الصاحب مثل راكب وركب: والصحب. عاشره: وصاحبھ
جعلتھ لھ صاحباً، : وأصحبتھ الشيء... المعاشر : والصاحب. ل فرخ وأفراخ الًصحب مث

وأصحب البعیر ... حفظھ : وأصحب الرجل واصطحبھ. واستصحبتھ الكتاب وغیره
  )٢(وأْصَحَب ذلَّ وانقاد من بعد صعوبة : ومنھم من عم فقال. انقادا: والدابة

  : تعریف االستصحاب اصطالحاً 
  .متقدمین من األصولیینتعریفھ عند ال: أوًال 

  :وأذكر من تعریفاتھم ما یلي 
التمسك بالحكم الثابت ف�ي : أما تفسیر االستصحاب فھو: عّرفھ صاحب میزان األصول-١

وھ�و مالزم�ة ذل�ك الحك�م م�ا ل�م یوج�د دلی�ل  –مأخوذ من المص�احبة  –حالة البقاء 
 .) ٣(مغیر

م�ن الح�االت، ث�م تتغی�ر أن یك�ون حك�م ثاب�ت ف�ي حال�ة  : وعرفھ أبو الحسین البص�ري-٢
من ادع�ى : ویقول. الحالة، فیستصحب اإلنسان ذلك الحكم بعینھ مع الحالة المتغیرة

  ) .٥(وتبعھ في ذلك اإلمام محمد األسمندي  )٤(تغیر الحكم، فعلیھ إقامة الدلیل 

                                      
 )٣/٣٣٥(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة   )١(
الكف�وي، ) ١٣٤(الفی�روز آب�ادي، الق�اموس المح�یط ). ٥٢١-١/٥١٩(ابن منظور، لس�ان الع�رب   )٢(

 ).١٠٦،  ٨٢)) (معجم المصطلحات والفروق اللغویة((الكلیات 
 ).٢/٩٣٢(السمرقندي، محمد أحمد ، میزان األصول فى نتائج العقول فى أصول الفقھ   )٣(
 ).٢/٣٢٥(أبو الحسین، محمد بن على البصري ، المعتمد فى أصول الفقھ   )٤(
 .محمد زكي عبد البر :تحقیق د) ٦٧٣(األسمندي ، محمد ، بذل النظر فى األصول   )٥(
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إن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر یوجب : وعرفھ اإلمام القرافي، فقد قال -٣
 .)١(في الحال أو االستقبال  ظن ثبوتھ

إن الذم��ة قب��ل الش��رع بریئ��ة م��ن التك��الیف، :  وعرف��ھ اإلم��ام البغ��دادي الحنبل��ي، فق��ال -٤
ف�النص حت�ى . وك�ل دلی�ل فھ�و ك�ذلك . فیستمر حتى یرد غیره، ویس�مى استص�حاباً 

یرد الناسخ، والعموم حتى یرد المخصص، والملك حتى یرد المزیل، والنف�ي حت�ى 
 .) ٢(وجوب صالة سادسة وصوم غیر رمضان ینفى بذلك یرد المثبت، و

البقاء على األص�ل فیم�ا ل�م یعل�م ثبوت�ھ وانتف�اؤه : وعرفھ شیخ اإلسالم  ابن تیمیة، فقال-٥
  ) ٣(بالشرع 

بقاء األمر والحال واالستقبال عل�ى م�ا ك�ان علی�ھ ف�ي : وعرفھ ابن جزي المالكي فقال -٦
لى ما كان حتى یدل الدلیل على خالف األصل بقاء ما كان ع: الماضي، وھو قولھم

 .)٤(ذلك 

استفعال من الصحبة، وھي استدامة إثبات ما كان ثابت�اً : وعرفھ العالمة ابن القیم بقولھ-٧
 . )٥(أو نفي ما كان منفیاً 

الحكم ببقاء أمر ك�ان ف�ي الزم�ان األول ول�م : ((وعرفھ سعد الدین التفتازاني بقولھ    -٨
  .)٦(یظن عدمھ 

أن م�ا ثب�ت ف�ي ال�زمن الماض�ي فاألص�ل بق�اؤه ف�ي : الزركش�ي بقول�ھوعرفھ اإلمام  - ٩
األصل بقاء ما كان على ما ك�ان حت�ى یوج�د : الزمن المستقبل ، وھو معنى قولھم 

  .)٧( .المزیل ، فمن ادعاه فعلیھ البیان

التمسك بدلیل عقلي أو شرعي لم یظھ�ر عن�ھ ناق�ل : وعرفھ اإلمام ابن النجار بقولھ  -١٠
  . )٨(ھو الصحیح: وكون االستصحاب دلیالً .  مطلقاً ، دلیلٌ 

                                      
 ).٣٥١(القرافي ، شرح تنقیح الفصول فى اختصار المحصول فى األصول   )١(
 .وما بعدھا ) ٣٠(المصدر نفسھ ،   )٢(
 ).٢٩/١٦٥) (٢٣/١٦) (١٣/١٢٢) (١١/٣٤٢(ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى   )٣(
 ) .٣٩١(ابن جزي ، تقریب الوصول إلى علم األصول   )٤(
 ).  ١/٣٣٩(لقیم ، إعالم الموقعین عن رب العالمین ابن ا  )٥(
 ).٢/٢١٣(التفتازاني ، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقھ   )٦(
وتبعھ فى ذلك اإلم�ام الش�وكاني ف�ى إرش�اد ) . ٦/١٧(الزركشي ، البحر المحیط فى أصول الفقھ   )٧(

 )٣٩٦(الفحول 
 ).٤/٤٠٣(لكوكب المنیر ابن النجار الفتوحي ، شرح ا  )٨(
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االستصحاب ھو عبارة ع�ن إبق�اء م�ا ك�ان عل�ى م�ا : وعرفھ اإلمام الجرجاني بقولھ  -١١
كان علیھ ، النعدام المغی�ر ، وھ�و الحك�م ال�ذي یثب�ت ف�ي الزم�ان الث�اني بن�اء عل�ى 

 .)١( الزمان األول

  .تعریفھ عند المتأخرین من األصولیین : ثانًیا
  :من تعریفاتھم ما یلي واذكر

الحكم عل�ى الش�يء بالح�ال الت�ي : ما ذكره الشیخ عبد الوھاب خالف عن ماھیتھ فقال  -١
كان علیھا من قبل ، حت�ى یق�وم دلی�ل عل�ى تغیی�ر تل�ك الح�ال ، أو ھ�و جع�ل الحك�م 

وعرف�ھ  )٢( الذي كان ثابتاً في الماضي باقیاً في الح�ال حت�ى یق�وم دلی�ل عل�ى تغی�ره
استبقاء الحكم الذي ثبت بدلیل في الماضي قائماً ف�ي الح�ال : بقولھ  في موضع آخر

 ) ٣(حتى یوجد دلیل یغیره

اعتق��اد ك��ون الش��يء ف��ي الماض��ي أو الحاض��ر : وعرف��ھ الش��یخ اب��ن ب��دران بقول��ھ ھ��و  -٢
ھ�و ظ�ن دوام الش�يء : وتلخیص ھذا أن یقال .یوجب ثبوتھ في الحال أو االستقبال 

  )٤( لكبناء على ثبوت وجوده قبل ذ

: یطل�ق االستص�حاب عل�ى ث�الث مع�انٍ : وفّصل الشیخ محمد الخضري، حقیقتھ فق�ال  -٣
استص�حاب  :والث�اني. استصحاب حكم العقل ب�البراءة األص�لیة قب�ل الش�رع : األول

: والثال��ث العم��وم ال��ى أن ی��رد تخص��یص ، واستص��حاب ال��نص ال��ى أن ی��رد نس��خ 
المل�ك عن�د جری�ان العق�د ال�ذي استصحاب حك�م دل الش�رع عل�ى ثبوت�ھ ودوام�ھ ، ك

یوجب��ھ ، وكش��غل الذم��ة عن��د جری��ان إت��الف أو إلت��زام ، ف��إن ھ��ذا حك��م ش��رعي دل 
   )٥(الشرع على ثبوتھ ودوامھ جمیعا

  .وحتى ال أطیل البحث، بما یخل بالمقصود اكتفي بھذا القدر من التعریفات
عل�ى الش�يء الحكم : ومن خالل ھذه التعریفات یمكن القول بأن االستصحاب ھو 

بالحال التي كان علیھا من قبل حتى یقوم الدلیل على تغییر تلك الح�ال ، س�واء أك�ان ذل�ك 
  .في جانب الثبوت ، أو في جانب العدم

وبناء على ھذا فإن كل أمر عل�م وج�وده، وحص�ل الش�ك ف�ي انتفائ�ھ ؛ فإن�ھ یحك�م 
ئھ ، وكل أم�ر عل�م انتف�اؤه ببقائھ استصحاباً لحال الوجود حتى یقوم الدلیل الدال على انتفا

وحصل الشك في إثباتھ؛ فإنھ یحكم بانتفائھ، استصحاباً لحال العدم حتى یقوم ال�دلیل ال�دال 
  .على وجوده 

                                      
 )٣٤(الجرجاني ، التعریفات   )١(
 ) .٩١(خالف ، عبد الوھاب ، علم أصول الفقھ   )٢(
 ) .١٥١(خالف ، عبد الوھاب ، مصادر التشریع اإلسالمي فیما النص فیھ   )٣(
 ).٢٨٦(ابن بدران ، المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل   )٤(
 .وما بعدھا ) ٣٥٥( الخضري ، محمد ، أصول الفقھ  )٥(
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  .مكانة االستصحاب وفائدتھ : المسألة الثانیة 
االستصحاب ُیعدُّ أحد األصول المھمة في الشریعة، وإن كان آخر مدار الفتوى 

ن االستغناء عنھ في كّل زمان ومكان ، فھو الدلیل والقرینة في اإلثبات علیھ إال أنھ ال یمك
والنفي التي یعتمد علیھا القاضي والمفتي عند انعدام الدلیل ، فالثابت یظلُّ ثابًتا إلى أن 

  –رحمھ هللا  –یرد ما ُیغّیره ، والمنفي یظّل منفّیاً إلى أن یرد ما ُیثبتھ ، یقول التفتازاني 
وذكر بعض الشافعیة رحمھم هللا تعالى أن ما یحقق وجوده أو عدمھ في : أن  في ھذا الش

زمان ولم یظن معارض یزیلھ ، فإن لزوم ظن بقائھ أمر ضروري ، ولھذا یراسل 
العقالء أھالیھم وبالدھم، ربما كانوا یشافقونھم ویرسلون الودائع والھدایا ، ویعاملون بما 

  )١( .والدیون یقتضى زماناً من التجارات والقروض
فاالستصحاب أمر ضروري للحیاة االجتماعیة، علیھ مدار معامالت الناس، 
وأخذھم وإعطائھم، وبیعھم وشرائھم ، وتواصلھم وتقاطعھم ، وسعادتھم وشقائھم ، 
وسرورھم وحزنھم  أمر أجمع علیھ العلماء، وال یخفى على المجتھدین من أرباب العلم 

  .الّشرعي
إن األئم�ة األربع�ة :  -رحم�ھ هللا –ل الشیخ محمد أب�و زھ�رة ومن ھذا المنطلق قا

وك�ل ذل�ك م�نھم . ومن تبعھم مجمعون على األخذ بھ، ولكن�ھ اختلف�وا ف�ي مق�دار األخ�ذ ب�ھ
  .مراعاة لمقصد الشارع من البقاء واالستمرار في أحكامھ من جھة 

وال  وھ��و أص��ل م��ن األص��ول المق��ررة ف��ي الش��ریعة المحقق��ة لمص��الح كثی��رة ال تع��د
تحصى ، منھا ما یرجع إلى حفظ الدین ، ومنھا ما یرجع إلى حفظ المال، أو العرض، أو 

استص�حاب م�ا دل " النفس ، ونحو ذلك، وب�ھ أیًض�ا یتحق�ق مقص�د الع�دل، خصوص�اً ف�ي 
كالملك عند وجوده سببھ ، فإنھ یثبت حتى یوجد ما " العقل والشرع على ثبوتھ واستمراره

   )٢(الحقوق من الضیاع ، وتحمى من عبث العابثین ألن بھذا تحفظ . یزیلھ
  .أقسام االستصحاب : المسألة الثالثة 

ذك��ر األص��ولیون لالستص��حاب ع��ّدة أقس��اٍم، أذكرھ��ا باختص��ار ؛ٍ حت��ى ال أطی��ل  
  .البحث بما یخل بالمقصود منھ

والمّطل��ع عل��ى تقس��یم األص��ولیین لالستص��حاب س��یجد تفاوًت��ا ملحوًظ��ا ف��ي ھ��ذا  
ذا سأذكر أقسامھ عند المتقدمین من األصولیین ث�م عن�د المت�أخرین م�نھم ؛ حت�ى التقسیم، ل

  .یقف القارئ على جمیع أقسامھ
  

                                      
 ) .٢/٢١٣(التفتازاني ، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ   )١(
 )٦٢٠(الیوبي، محمد سعد ، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة   )٢(



  دراسة في اإلستصحاب قواعده وتطبیقاتھ المعاصرة
  

- ٢٨٤٦ - 

 

 ًأو  نون ا ندد ا بم اأ.  

  .استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوتھ ودوامھ: األول القسم
ل الذمة عند جریان إت�الف أو وذلك كالملك عند جریان القول المقتضي لھ ، وشغ

الت��زام، ودوام الح��ل ف��ي المنكوح��ة بع��د تقری��ر النك��اح ، وھ��ذا الن��وع م��ن االستص��حاب ال 
وم�ن ص�وره تك�رر الحك�م بتك�رر . خالف في وجوب العمل بھ، إلى أن یثبت معارض لھ

  )١(السبب 
  

استص���حاب الع���دم األص���لي المعل���وم ب���دلیل العق���ل ف���ي األحك���ام : القس���م الث���اني
  .عیة الشر

وذلك كبراءة الذمة من التكالیف حتى یدل دلیل شرعي على تغییره، كنفي     
وج�وب ص�الة سادس�ة، وص��وم أكث�ر م�ن ش��ھر رمض�ان ف�ي الع��ام الواح�د، ق�ال أب��و 

  .وھذا حجة باإلجماع، أي من القائلین بأنھ ال حكم قبل الشرع: الطیب
لف أھ�ل العل�م فی�ھ، ألن�ھ إنھ صحیح ال یخت: وقال ابن كج في أول كتابھ في األصول 

قد ثبت عندنا أن حجة العقل دلیل ، فإذا لم نجد سمعاً علمن�ا أن هللا ال یھملن�ا، وأن�ھ أراد بن�ا م�ا 
إن العقل یدل على أن ما لم یتعرض الش�رع ل�ھ فھ�و : وھذا معنى قولھم. في العقل فصرنا إلیھ

األص�ل : وقولن�ا لم�ن یوج�ب ال�وتر. باٍق على النفي األصلي، فال یدل إذاً إال على نفى األحكام
عدم الوجوب إال أن یرد السمع، فأتمسك بھذا األصل حت�ى ی�رد دلی�ل ش�رعي للوج�وب ، ول�م 

  .یثبت 
  

  .استصحاب الحكم العقلي : القسم الثالث
ما أثبت العقل حكًما فیھ یظل إلى أن یرد الدلیل السمعي المغیر لھذا الحكم ، وھذا 

 خالف بین أھل السنة في أنھ ال یجوز العمل بھ، ألنھ ال حكم وھذا ال. ما قال بھ المعتزلة
  )٢(للعقل في الشرعیات 

  .استصحاب الدلیل مع احتمال المعارض: القسم الرابع
فھذا أم�ره . التخصیص لألمر إن كان الدلیل ظاھراً، أو النسخ إن كان الدلیل نصاً 

ستص��حاب، فأثبت��ھ جمھ��ور وق��د اختل��ف ف��ي تس��میة ھ��ذا الن��وع باال. معم��ول ب��ھ باإلجم��اع
األصولیین ومنعھ المحققون منھم، كإمام الحرمین ، وإلكیا ، وابن الس�معاني ؛ ألن ثب�وت 

إنھ�ا مناقش�ة : ث�م ق�ال إم�ام الح�رمین. الحكم فیھ من ناحیة اللفظ ال من ناحیة االستصحاب
حاب، ألن ھ�ذا ق�د ُیع�دُّ م�ن االستص�: وقال أبو زی�د. لفظیة، ولو سماه استصحاباً لم یناقش

ثبوت الحكم عندي غیر دلیل بقائھ، فإن النص مثالً أثبت أصلھ، ثم بقاؤه بدلیل آخ�ر وھ�و 

                                      
 ) .  ٦/٢٠(الزركشي، البحر المحیط فى أصول الفقھ   )١(
 ).٣٩٧(الشوكاني ، إرشاد الفحول ). ٦/٢١(صول الفقھ الزركشي، البحر المحیط فى أ  )٢(
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عدم المزیل، ألنھ لو كان دلیل البقاء دلیل الثبوت لما جاز النسخ، ف�إن النس�خ یرف�ع البق�اء 
  )١(والدوام 

  

  استصحاب الحكم الثابت باإلجماع في محل الخالف : القسم الخامس
أن  یتف��ق العلم��اء عل��ى حك��م ف��ي حال��ة ث��م تتغی��ر ص��فة المجم��ع علی��ھ  :وص��ورتھ 

ویختل��ف المجمع��ون فی��ھ، فیس��تدل م��ن ل��م یغی��ر الحك��م باستص��حاب الح��ال ، وذل��ك كق��ول 
إن المت��یمم إذا رأى الم��اء ف��ي أثن��اء ص��التھ ال تبط��ل ص��التھ، ألن : ال��بعض م��ن العلم��اء 

ی�دل دلی�ل عل�ى أن رؤی�ة الم�اء  اإلجماع منعقد على صحتھا قبل ذلك، فاستصحب إل�ى أن
یجوز بیع أم الولد؛ ألن اإلجماع انعقد على جواز بیع ھ�ذه : لظاھریة مبطلة ، ومنھ قول ا

  .الجاریة قبل االستیالد، فنحن على ذلك اإلجماع بعد االستیالد 
وفي االحتجاج بھذا القس�م م�ن االستص�حاب مح�ل خ�الف كبی�ر ب�ین األص�ولیین، إذ 

وھو قول جمھور أھل : إلى أنھ لیس بحجة، قال األستاذ أبو منصور ذھب األكثرون منھم
  .الحق من الطوائف 

وذھب البعض كأبي ثور وداود الظاھري إلى االحتجاج بھ، ونقلھ ابن السمعاني عن 
وق�ال . واخت�اره اآلم�دي واب�ن الحاج�ب... المزني واب�ن س�ریج والص�یرفي واب�ن خی�ران 

یھ شیوخ أصحابنا، فیستصحب حكم اإلجماع حت�ى ی�دل سلیم في التقریب إنھ الذي ذھب إل
، وحت��ى ال أطی��ل البح��ث أكتف��ي بھ��ذا الق��در م��ن خ��الف العلم��اء  )٢(. ال��دلیل عل��ى ارتفاع��ھ

  .وكالمھم في ھذا النوع ، ومن أراد التوسع فلیراجع كتب األصولیین 
  

  .استصحاب الحاضر في الماضي : القسم السادس
وب، فالقس��م األول، وھ��و ثب��وت أم��ٍر ف��ي ال��زمن وھ��و م��ا یس��مى باالستص��حاب المقل��

الثاني لثبوتھ في الزمن األول، فذا عكسھ ألن من قال بھ ی�رى ثب�وت الحك�م ف�ي ال�زمن األول 
إذا وق�ع النظ�ر ف�ي أن زی�داً ھ�ل ك�ان موج�وداً أم�س ف�ي مك�ان : لثبوتھ في الزمن الثاني، مثالھ

وھ�ذا القس�م ل�م . ألصل موافقة الماضي للح�النعم، إذ ا: كذا، ووجدناه موجوداً فیھ الیوم؟ فیقال
  )٣(یتعرض لھ األصولیون، وإنما ذكره بعض الجدلیین من المتأخرین 

                                      
الس��معاني، قواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول ). ٦/٢١(الزركش��ي، البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ   )١(

 ).٢/١٧١(الجویني، البرھان في أصول الفقھ ). ٢/٣٥(
 )٢٤ – ٦/٢٢(الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ   )٢(
 ).٣٩٨(الشوكاني، إرشاد الفحول ). ٢٦ – ٦/٢٥(المصدر نفسھ ،   )٣(
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   نون ا نرد ا بم اأ.  

لم یختلف كثیًرا تقسیم المتأخرین من األص�ولیین ع�ن تقس�یم المتق�دمین م�نھم، إال 
د المقصود من التقسیمات في كلٍّ، وأذكر ھذه األقسام باختصار، في التسمّیة فقط، مع اّتحا

  : )١(وھي كالتالي 
  

استصحاب حك�م اإلباح�ة األص�لیة لألش�یاء الت�ي ل�م ی�رد دلی�ل بتحریمھ�ا ، : القسم األول 
  .والبراءة العقلیة والعدم األصلي 

شیاء النافعة المقرر عند جمھور األصولیین بعد ورود الشرع ھو أن األصل في األ      
  .التي لم یرد فیھا من الشرع حكم معین ھو اإلباحة، وفى األشیاء الضارة الحرمة 

ُھ�َو الَّ�ِذي َخلَ�َق (  في تفس�یر قول�ھ تع�الى  –یقول الشیخ السعدي رحمھ هللا تعالى 
أي خلق لك�م ب�راً بك�م ورحم�ة ، جمی�ع م�ا عل�ى : " ٢٩البقرة ) لَُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِمیًعا 

وفى ھذه اآلیة العظیمة دلیل على أن األص�ل ف�ي . األرض لالنتفاع واالستمتاع واالعتبار
األشیاء اإلباحة والطھارة، ألنھا سیقت في معرض االمتنان ، یخ�رج ب�ذلك الخبائ�ث، ف�إن 
تحریمھا أیضاً یؤخذ من فحوى اآلیة ، ومعرفة المقصود منھا، وأنھ خلقھا لنفعنا ، فما فیھ 

  .)٢( "من ذلك، ومن تمام نعمتھ منعنا من الخبائث تنزیھاً لناضرر فھو خارج 
كم��ا أن األص��ل ب��راءة الذم��ة م��ن التك��الیف وع��دمھا قب��ل ورود الش��رع، وب��راءة 
الذمة من الحقوق المترتبة فیھا، حتى یرد دلیل شرعي یدل على ذلك التكلیف، فالشارع 

القول بوج�وب ص�الة سادس�ة بخمس صلوات في الیوم واللیلة، وعلیھ یكون  لم یلزمن إال
  .)٣(. قوالً بخالف األصل، فیطالب القائل بھ بالدلیل، وإذا كان ال دلیل فال وجوب

  
استصحاب العموم إلى أن یرد مخصص، واستص�حاب ال�نص إل�ى : القسم الثاني

  .أن یرد ناسخ 
والجمھ��ور م��ن األص��ولیین عل��ى أن ھ��ذا م��ن االستص��حاب، خالًف��ا للحنفی��ة ال��ذین 

س ھذا استصحاباً؛ ألن الدلیل قائم ، وھو العام والنص، وال شك أن كالمھم ف�ي یقولون لی
  . ھذا الشأن في محلّھ

  

                                      
خالف، علم أص�ول . وما بعدھا) ٣٥٢(الخضري، أصول الفقھ ). ٢٩٧(أبو زھرة، أصول الفقھ   )١(

). ٤١٥(التركي، أصول مذھب اإلمام أحمد ). ١٥٩(الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ ). ٩١(الفقھ 
). ٢٣٠(تش��ریع اإلس��المي حس��نین، مص��ادر ال). ٢/٤٤٣(المنص��ور، أص��ول الفق��ھ واب��ن تیمی��ة 

 ) ٥٩(الحسن، األدلة المختلف فیھا عند األصولیین 
 .عبد الرحمن اللویحق : تحقیق ) ٤٨(السعدي، تیسیر الكریم الرحمن فى تفسیر كالم المنان   )٢(
 )٢/٤٤٥(آل منصور ، صالح ، أصول الفقھ وابن تیمیة   )٣(
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  .استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى یثبت خالفھ : القسم الثالث
ویمثل الفقھاء لھذا القس�م باستص�حاب حك�م الطھ�ارة، واستص�حاب حك�م الح�دث، 

  .ذمة مما تشغل بھ حتى یثبت خالف ذلكواستصحاب بقاء النكاح، وشغل ال
ولم یختلف جمھور الفقھاء في االحتجاج بھذا النوع من االستصحاب ، وإنما 

، كمسألة من بعض فروعھ ، وذلك لكون المسألة یتجاذبھا أصالن متعارضاناختلفوا في 
ة مالكاً منع الرجل إذا شك ھل أحدث أم ال من الصال كان على طھارة وشك في الحدث فإن

   .حتى یتوضأ، ألنھ وإن كان األصل بقاء الطھارة ، فإن األصل بقاء الصالة في ذمتھ 
ال : وقد ذكر بعض العلماء أن الحنفیة ومن وافقھم یخالفون في ھذا، ویقولون

  . یصلح ھذا النوع حجة مطلقاً 
إنھ حجة في الدفع ال في الرفع، أي أنھ حجة في إبقاء ما كان على ما كان، : وقیل

  )١(وھذا رأي الحنفیة والمالكیة . س بحجة إلثبات أمر لم یكنولی

  
  .استصحاب حكم اإلجماع في محل النزاع : القسم الرابع 

أن یتفق المجتھدون على حكم في حالة ث�م تتغی�ر ص�فة المجم�ع علی�ھ، : وصورتھ
فیختلفون فیھ، فیس�تدل ال�بعض باستص�حاب الحك�م الت�ي كان�ت علی�ھ قب�ل تغی�ر ص�فة تل�ك 

  . ة الحال
إجماع الفقھاء على صحة الصالة عن�د فق�د الم�اء، ف�إذا أت�م المت�یمم الص�الة : مثالھ

قب��ل رؤی��ة الم��اء ص��حت ص��التھ، ف��إذا رأى الم��اء ف��ي أثن��اء ص��التھ، فھ��ل تبط��ل الص��الة 
ویس���تأنفھا بالوض���وء أم یتمھ���ا، ألن اإلجم���اع منعق���د عل���ى ص���حتھا قب���ل رؤی���ة الم���اء، 

  ) ٢(دلیل على أن رؤیة الماء مبطلة للصالة ؟فیستصحب حال اإلجماع إلى أن یدل 

وق��د اختل��ف األص��ولیون ف��ي اعتب��ار ھ��ذا القس��م حج��ة م��ن عدم��ھ، وترت��ب عل��ى 
  )٣(. خالفھم اختالف الفقھاء في عدد من الفروع الفقھّیة

  حجیة االستصحاب عند األصولیین: المسألة الرابعة  
حاب، أب��ّیُن مح��ل قب��ل أن أش��رع ف��ي أق��وال األص��ولیین ف��ي االحتج��اج باالستص��

الن��زاع ف��ي االستص��حاب، ف��أقول یتمح��ور مح��ل الن��زاع ب��ین األص��ولیین والفقھ��اء ف��ي 
  :نقطتین االستصحاب في 

استصحاب الوصف، سواء أكان الوص�ف أص�لیاً أم طارئ�اً، مم�ا  :النقطة األولى 
الھ ، یستتبع أحكاماً شرعیة ، إذا ما وجد أو تحقق في الماضي ، ولم یدل دلیل بقائھ أو زو

                                      
 ).٤٥٢ – ٢/٤٤٨(آل منصور ، صالح ، أصول الفقھ وابن تیمیة   )١(
 ).٤٥٢ – ٢/٤٤٨(آل منصور ، صالح ، أصول الفقھ وابن تیمیة   )٢(
الب�اجي ). ٢/٩٨٧(الشیرازي، ش�رح اللم�ع ). ٣/١٨٢(السبكي، االبھاج في شرح المنھاج : انظر  )٣(

اب�ن النج�ار، ). ١/٣٤٠(ابن الق�یم، إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین ). ٦١٤(، إحكام الفصول 
 – ٤٨٩(اإلس�نوي، التمھی�د ف�ي تخ�ریج الف�روع عل�ى األص�ول ). ٤/٤٠٧(ر شرح الكوكب المنی

 )٥٢٦(الشیرازي ، التبصرة في أصول الفقھ ). ٤٩٨
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بالنسبة إلى الغائب المفقود الذي ال یدرى مكانھ ،  –وھو وصف أصلي  –كوصف الحیاة 
وال ی��درى أح��ي ھ��و أم می��ت، إذ ل��م ی��دل عل��ى اس��تمرار حیات��ھ، أو ی��دل دلی��ل حس��ي عل��ى 

 )١(وفاتھ، ولم یصدر من القضاء حكم باعتباره میتاً 
ذا كان الحكم ثابتاً بدلیل مطل�ق فأما إ: وھذا ما نّص علیھ عبد العزیز البخاري  بقولھ 

غیر معترض للزوال، وقد طلب المجتھد الدلیل المزیل بقدر وسعھ ولم یظھر فقد اختلف فی�ھ، 
إنھ حج�ة : فقال جماعة من أصحاب الشافعي مثل المزني والصیرفي وابن شریح وابن خیران

افعي وأب��و وق��ال كثی��ر م��ن أص��حابنا وبع��ض أص��حاب الش��... ملزم��ة متبَّع��ة ف��ي الش��رعیات 
  )٢(. الحسین البصري وجماعة من المتكلمین إنھ لیس بحجة أصالً 

الحك��م ال���ذي دل ال���دلیل عل��ى وروده فق���ط ف��ي الماض���ي، ول���م  :النقط��ة الثانی���ة 
یتعرض لبقائھ أو زوالھ ، ولم یقم دلی�ل آخ�ر عل�ى ذل�ك ، أي عل�ى ھ�ذا البق�اء أو ال�زوال، 

یعثر علیھ ، فإن استص�حاب ھ�ذا الحك�م حینئ�ذ وقد قام المجتھد بالبحث عن ھذا الدلیل فلم 
واعتب��اره مس��تمراً مس��تتبعاً آث��اره ونتائج��ھ م��ن الحق��وق وااللتزام��ات، س��واء أك��ان الحك��م 
إیجابیاً وجودی�اً أم س�لبیاً ع�دمیاً ، فق�د اختل�ف األص�ولیون والفقھ�اء ف�ي االحتج�اج ب�ھ إل�ى 

  .أقوال 
ب األص�ولیین وأدل�تھم بعد أن حررت محل الخالف في االستص�حاب أذك�ر م�ذاھ

  . باختصار
أن االستصحاب حجة ، یفزع إلیھا المجتھد إذا لم یجد في الحادثة  :المذھب األول

دلی���ل خ���اص بالمس���ألة مح���ل االجتھ���اد ، وب���ھ ق���ال الحنابل���ة والمالكی���ة وأكث���ر الش���افعیة 
  . )٣(والظاھریة سواء كان في النفي بحالتیھ، العقلي والّشرعي أو اإلثبات 

أن��ھ ل��یس بحج��ة ، ألن الثب��وت ف��ي الزم��ان یفتق��ر إل��ى ال��دلیل ،  :الث��اني الم��ذھب 
فكذلك في الزمان الثاني ، ألنھ یجوز أن یكون وأن ال یكون ، ویخالف الحسیات، ألن هللا 
أجرى العادة فیھا بذلك ، ولم تجر العادة بھ في الشرعیات فال تلحق بھا، وھو ما نقل عن 

  .)٤(بي الحسین البصري وغیرهجمھور الحنفیة والمتكلمین، كأ

                                      
 ).٣٩٥ – ١/٣٩٤(الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ اإلسالمي وأصولھ   )١(
 ).٣/٦٦٢(البخاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي   )٢(
). ٦/١٠٩(ال���رازي، المحص���ول ف���ي عل���م أص���ول الفق���ھ ). ٦/١٧(مح���یط الزركش���ي ، البح���ر ال  )٣(

). ٢/١٧١(الجویني ، البرھان ف�ي أص�ول الفق�ھ ). ٢/٣١٥(األرموي ، التحصیل من المحصول 
الس���بكي ، االبھ���اج ف���ي ش���رح المنھ���اج ). ٢/٤٠٦(الغزال���ي ، المستص���فى م���ن عل���م األص���ول 

). ٤/١٢٧(إلحكام في أص�ول األحك�ام اآلمدي، ا). ٤٢٥(الزركشي ، سالسل الذھب ). ٣/١٨١(
الب��اجي، إحك��ام ). ٣٩٣(اب��ن ج��زي ، تقری��ب الوص��ول ). ٣٥١(القراف��ي، ش��رح تنق��یح الفص��ول 

اب�ن الق�یم ، ). ٣١(البغدادي ، قواعد األصول ). ٢٥٢(الشنقیطي ، نشر البنود ). ٦١٣(الفصول 
الكل��وذاني ، التمھی��د . )٤/٤٠٣(اب��ن النج��ار ، ش��رح الكوك��ب المنی��ر ). ١/٣٣٩(إع�الم الم��وقعین 

)٤/٢٥٢.( 
. البخ�اري ). ٢/٢٢٥(السرخس�ي ، أص�ول السرخس�ي ). ٢/٩٣٣(السمرقندي ، میزان األصول   )٤(

 ).٢/٣٢٥(البصري ، المعتمد في أصول الفقھ ). ٣/٦٦٢(كشف األسرار عن أصول البزدي 
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أنھ حجة على المجتھد فیما بینھ وب�ین هللا تع�الى، فإن�ھ ل�م یكل�ف  :المذھب الثالث 
إال أقصى الداخل في مقدوره على العادة، فإذا فعل ذلك ولم یجد دلیالً آخر یبقى الوجوب، 

ظروا وال یس��مع فی��ھ إذا انتص��ب مس��ؤوالً ف��ي مجل��س المن��اظرة، ف��إن المجتھ��دین إذا تن��ا
لم أجد دلیالً على الوجوب ، وھل ھو إال : وتذكروا طرق االجتھاد فیما یغنى المجیب قولھ

  .  )١(مّدٍع فال یسقط عنھ عھدة الطلب بالداللة، وھذا ما اختاره القاضي في التقریب 
وھ�و المنق�ول ع�ن أكث�ر . أن االستصحاب یصلح للدفع ال للرف�ع :المذھب الرابع 
ھ�ذا ب�أن استص�حاب الح�ال ص�الح إلبق�اء م�ا ك�ان عل�ى م�ا ك�ان ،  الحنفیة، ویعبرون ع�ن

یق��ول . )٢(إحال��ة عل��ى ع��دم ال��دلیل، ال إلثب��ات أم��ر ل��م یك��ن ، وھ��و م��ا ذھ��ب إل��ى أكث��ر 
االستصحاب ھو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان األول ولم یظن عدمھ، وھو : التفتازاني 

ویقول عالء الدین عبد العزی�ز . )٣( اتوعندنا حجة للدفع دون اإلثب... حجة عند الشافعي 
وقال أكثر المتأخرین من أصحابنا مثل القاضي اإلمام أبى زید والشیخین : البخاري بقولھ 

وصدر اإلسالم أبي الیسر ومتابعیھم أنھ ال یصلح حجة إلثبات حكم مبتدأ وال لإللزام على 
عمل ب�ھ ف�ي ح�ق نفس�ھ وال الخصم بوجھ ، ولكنھ یصلح إلیالء العذر وللدفع فیجب علیھ ال

  . )٤(یصلح لھ االحتجاج بھ على غیره
وھو ما نقلھ األستاذ أبو إس�حاق . أنھ حجة للترجیح بھ ال غیر :المذھب الخامس 

ق�ال . إن�ھ ال�ذي یص�ح عن�ھ، ال أن�ھ یح�تج ب�ھ: فقد ق�ال –رحمھ هللا  –عن  اإلمام الشافعي 
النساء محرمات الفروج، فال یحللن و: ویشھد لھ قول الشافعي رضي هللا عنھ: الزركشي  

: ق�ال الروی�اني ف�ي البح�ر. نكاح أو ملك یمین، والنكاح ببیان الرسول: إال بأحد أمرین 
إن�ھ ن�وع م�ن : وھذا استدالل من الشافعي باستصحاب الحال في جمیع ھ�ذه المس�ائل وقی�ل

  .)٥(. أنواعھ، وھو من أقواھا
یك�ن غرض�ھ س�وى نف�ي م�ا نف�اه  أن المستصحب للحال إن لم :المذھب السادس 

  .صح استصحابھ، وھو ما حكاه األستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض الشافعّیة 
قول من استدل على إبطال بیع الغائ�ب ، ونك�اح المح�رم ، والش�غار، ب�أن : مثالھ 

وإن ك�ان غرض�ھ إثب�ات خ�الف ق�ول خص�مھ م�ن . األصل أن ال عقد، فال یثبت إال بداللة
حاب الحال في نفي ما أثبتھ فلیس لھ االستدالل بھ، كمن یقول في مسألة وجھ یمكن استص

ل�م یس�تدل عل�ى إبط�ال ق�ول خص�ومھ ب�أن األص�ل أن ال . الحرام إنھ یمین توج�ب الكف�ارة

                                      
 ).٦/١٨(الزركشي ، البحر المحیط في أصول الفقھ   )١(
 ).٦/١٩(لمحیط في أصول الفقھ الزركشي، البحر ا  )٢(
 ).٢/٢١٣(التفتازاني، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ   )٣(
 ).٣/٦٦٢(البخاري، كشف األسرار عن أصول البزدوي   )٤(
الج���ویني، البرھ���ان ف���ي أص���ول الفق���ھ ). ٦/١٩(الزركش���ي، البح���ر المح���یط ف���ي أص���ول الفق���ھ   )٥(

 ).٣٩٧(د الفحول الشوكاني، إرشا). ٢/١٧١(
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ط���الق وال ظھ���ار وال لع���ان، فیع���ارض باألص���ل أن ال یم���ین وال كف���ارة ، فیتع���ارض 
  . )١(. االستصحابان ویسقطان

  :ین لحجیة االستصحابأدلة العلماء المؤید
عل���ى أدل���ة الم���ذھب القائ���ل بحجّی���ة  -باختص���ار –واقتص���ر ف���ي س���وق األدل���ة 

االستصحاب، دون غیرھم ؛ حتى ال أطیل البحث ، وأخرج بھ عن المقصود؛ وحتى یج�د 
  .القارئ سند القول الذي نرجحھ في تلك النوازل التطبیقّیة التي سأذكرھا في البحث 

ئ��ل بحجی��ة االستص��حاب ب��القرآن والس��نة واإلجم��اع اس��تدل أص��حاب الم��ذھب القا
  .والمعقول

ُ َما َتلَْوُتُھ َعلَْیُكْم َوَال أَْدَراُكم ِبِھ ۖ َفَق�ْد : ( فمنھ  قولھ تعالى  أما القرآن قُل لَّْو َشاَء هللاَّ
ن َقْبلِِھۚ  أََفَال َتْعِقلُ�ونَ   أن الرس�ول : ی�ة ووج�ھ االس�تدالل بھ�ذه اآل )٢(  )لَِبْثُت ِفیُكْم ُعُمًرا مِّ

لبث مقداراً من الزمان ، وھو أربعون سنة من قبل القرآن، وقد عرفوه بالصدق واألمانة، 
ف�ا� تع�الى وب��خ المش�ركین ونف�ى العق�ل واإلدراك، وم�ا ذل��ك إال  )٣(وج�اءھم ب�المعجزات 

: ھ، وأنھ كان أمیناً، حتى أنھم كانوا یطلقون علی ألنھم كانوا على یقین من صدق محمد 
الصادق األمین ، ومع ذلك فلم یستصحبوا ھذه الحالة عندما أخبرھم بأنھ نبي، ب�ل اتھم�وه 

ول�و ل�م یك�ن للیق�ین الس�ابق ھ�ذا األث�ر لم�ا ص�ح االحتج�اج . بالكذب، لذا وبخھ�م هللا تع�الى
  ) ٤(علیھم بسیرتھ قبل الرسالة 

  
ش�كا إل�ى  فمنھا ما أخرجھ البخاري ع�ن عب�اد ب�ن تم�یم ع�ن عم�ھ أن�ھ وأما السنة

أو ال –ال ینفت�ل : الرجل الذي یخیل إلیھ أن�ھ یج�د الش�يء ف�ي الص�الة، فق�ال رسول هللا 
    )٥(حتى یسمع صوتاً أو یجد ریحاً  -ینصرف

یفھم من نص الحدیث أن المرء یظل على وضوئھ إلى : ووجھ االستدالل من الحدیث 
ثر فیھ شك، وھ�و ع�ین االستص�حاب ، استدامة وال یلتفت إلى وسوسة الشیطان ، إذ ھو یقین ال یؤ

  . وھو داللة واضحة على حجّیة االستصحاب
  

دل ح�دیث الب�اب عل�ى ص�حة : وقد وّضح ھذه الداللة ابن حجر العسقالني بقول�ھ 
الصالة ما لم یتیقن الحدث ، ولیس المراد تخصیص ھذین األم�رین ب�الیقین ، ألن المعن�ى 

ھ�ذا الح�دیث : وق�ال الن�ووي. ، قال�ھ الخط�ابيإذا كان أوس�ع م�ن اللف�ظ ك�ان الحك�م للمعن�ى

                                      
 ).٣٩٨(الشوكاني ، إرشاد الفحول ). ٢٠-٦/١٩(الزركشي ، البحر المحیط في أصول الفقھ   )١(
 ).١٦(قرآن كریم، سورة یونس ، آیة رقم   )٢(
 )٤/٨/٢٠٥(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن   )٣(
 ).٢٥٠(حسنین ، مصادر التشریع اإلسالمي   )٤(
ح ) ١/١/٥٤(كت�اب الوض�وء ، ب�اب ال یتوض�أ م�ن الش�ك حت�ى یس�تیقن أخرجھ البخاري في صحیحھ  ،   )٥(

)١٣٧. ( 



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

     

- ٢٨٥٣ - 

 

أص��ل ف��ي حك��م بق��اء األش��یاء عل��ى أص��ولھا حت��ى یت��یقن خ��الف ذل��ك، وال یض��ر الش��ك 
   )١(.وأخذ بھذا الحدیث جمھور العلماء . الطارىء علیھا

  
عل��ى أن اإلنس��ان ل��و ش��ك ف��ي وج��ود  فق��د انعق��د إجم��اع العلم��اءأم��ا اإلجم��اع ، 

صالة، ولو شك في بقائھا جازت لھ الصالة، ولو لم یك�ن الطھارة ابتداء ال تجوز لھ ال
األصل في كل متحققاً دوام�ھ لل�زوم إم�ا ج�واز الص�الة ف�ي الص�ورة األول�ى، أو ع�دم 

  )٢(الجواز في الصورة الثانیة ، وھو خالف اإلجماع 
  

  :وأما المعقول فمن وجوٍه، أقتصر منھا على وجھین فقط 
رف إذا تحقق��وا وج��ود ش��يء أو عدم��ھ، ول��ھ أن العق��الء وأھ��ل الع��:الوجھ األول 

أحكام خاصة بھ، فإنھم یسوغون القضاء والحكم بھا في المستقبل من زم�ان ذل�ك الوج�ود 
أو العدم، حتى أنھم یجیزون مراسلة من عرف�وا وج�وده قب�ل ذل�ك بم�دد متطاول�ة ، وإنف�اذ 

تلك الحالة، ولوال أن الودائع إلیھ، ویشھدون في الحالة الراھنة بالدین على من أقر بھ قبل 
 . )٣( األصل بقاء ما كان على ما كان ، لما ساغ لھم ذلك

  
لو فرض أن حكماً ما ثبت بدلیل من األدلة ، سواء أكان ھ�ذا الحك�م أم�راً  : الوجھ الثاني 

وجودیاً أو عدمیاً، ولم یثبت لھ معارض ال قطعاً وال ظناً، ف�إن العاق�ل ل�یحكم ببق�اء 
بق�اء ھ�ذا الحك�م، وزوال ھ�ذا الحك�م، والب�د م�ن : ام�ھ احتم�االنھذا الحكم ، ألن�ھ أم

ترجیح احتمال البقاء على احتمال الزوال، وذلك ألن احتمال زوال ھذا الحك�م إنم�ا 
یحت�اج إل�ى دلی�ل ، وأم�ا بق�اؤه ال یحت�اج إل�ى دلی�ل ، فیك�ون بق�اء الحك�م أرج�ح م�ن 

  )٤(عدمھ  وال معنى لالستصحاب إال ھذا 
  
  

                                      
 )١/٢٨٧(ابن حجر العسقالني ، فتح الباري شرح صحیح البخاري   )١(
 ).  ٤/١٢٧(اآلمدي ، اإلحكام في أصول األحكام   )٢(
 ).٤/١٢٨(اآلمدي ، اإلحكام في أصول األحكام   )٣(
 ).٢٥٣(حسنین ، مصادر التشریع اإلسالمي   )٤(
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  املبحث األول

ة عن االستصحاب
ّ
  .القواعد الفقهية املبني

  : وفیھ مطلبان 
  الیقین ال یزول بالشك: القاعدة األولى : المطلب األول 

  .األصل بقاء ما كان على ما كان: القاعد الثانیة :  المطلب الثاني    
     

  اطب اول

  ادة او ، ان  زول ك

بالشك أصل من األص�ول الش�رعّیة الت�ي تفّرع�ت عل�ى ُتعد قاعدة الیقین ال یزول 
دلیل االستصحاب، بنى علیھا الفقھاء كثیراً  من األحك�ام الفقھی�ة، وتمث�ل فیھ�ا مظھ�ر م�ن 
مظاھر الیسر والرأفة في الش�ریعة اإلس�المیة ، وھ�ي تھ�دف إل�ى رف�ع الح�رج حی�ث فیھ�ا 

كثی�راً م�ا ینش�أ ع�ن الوس�واس ، تقریر للیقین باعتباره أصالً معتبراً ، وإزال�ة للش�ك ال�ذي 
الس��یما ف��ي ب��اب الطھ��ارة والص��الة ، وم��ن المعل��وم أن الوس��واس داء عض��ال ، إذا اش��تد 

، وفي  )١(بصاحبھ ال ینفك عنھ ، فیقع المكلف في المشقة، ویعالج عناء في أداء الواجبات 
ف�ي جمی�ع  اعل�م أن ھ�ذه القاع�دة ت�دخل:   -رحم�ھ هللا –ھذا الشأن یقول اإلم�ام الس�یوطي 

وقد اس�تنبط اإلم�ام ) ٢(والمسائل المخرجة علیھا تبلغ ثالثة أرباع الفقھ وأكثر. أبواب الفقھ 
وقد سئل ع�ن الرج�ل یخی�ل إلی�ھ الش�يء  الشافعي رضي هللا عنھ  ھذه القاعدة من قولھ 

كم�ن : وبن�ى علیھ�ا فروع�اً كثی�رة ) ٣(.ال ینصرف حتى صوتاً أو یجد ریح�اً : في الصالة 
طھارة أو حدثاً، وشك في ضده ، فإنھ یعمل بیقینھ، وأن الطالق ال یقع بالش�ك ، ألن  تیقن

. وھل طلق ثنتین أو واحدة فواحدة. النكاح مستیقن ، فإذا شك ھل طلق أم ال؟ لم یقع شيء
ومنھا األقاریر ؛ ألن براءة الذمة متیقنة، فال شغل إال بیقین، فحیث یحتم�ل اللف�ظ اإلق�رار 

علي درھم لزمھ درھم وازن، فلو قال درھم�اً خفیف�اً ول�م : ت، نعم لو قال لھ وعدمھ ال یثب
  )٤(أرد الوزن بل الشكل والصورة لم یقبل

                                      
اللبن�اني ، ). ٤/٣٥٣(الحموي ، غمز عیون البص�ائر : وانظر ). ٣١٦(الندوي ، القواعد الفقھیة   )١(

ال�دریني ، بح�وث مقارن�ة ف�ي الفق�ھ ). ٧٩(الزرقا ، شرح القواعد الفقھی�ة ). ١/٢٠(شرح المجلة 
 ).٢٥٩(حسنین ، مصادر التشریع اإلسالمي ). ١/٤٠٦(اإلسالمي وأصولھ 

 )١١٩(األشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقھ الشافعیة  السیوطي ،  )٢(
 سبق تخریجھ  )٣(
 ).١٣٦-٣/١٣٥(الزركشي ، المنثور ي القواعد   )٤(
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  :بیان المفردات التي اشتملت علیھا القاعدة 

. وھي تعني زوال الشك : الَیَقن والیقین : الیاء والقاف والنون :  كلمة الیقین
العلم : الیقین : یقول ابن منظور . ت، إذا زال عني الشكیقنت ، واستیقن ، وأیقن: یقال 

: نقیض الشك ، والعلم نقیض الجھل ، تقول : والیقین ... وإزاحة الشك وتحقیق األمر 
ھو العلم الثابت ، : أعلى مراتب العلم ، فإن أعلى مراتب العلم ، الیقین : )١علمتھ یقیناً 

  :راتب، كل واحدة أعلى مما قبلھا الذي ال یتزلزل وال یزول ، وھو على ثالث م
  وھو العلم المستفاد من الخبر :علم الیقین : المرتبة األولى 
 وھو العلم المدرك بحاسة البصر : عین الیقین : المرتبة الثانیة 
   )٢( .وھو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة: حق الیقین : المرتبة الثالثة 

  
االعتق�اد الج��ازم الثاب��ت : الیق��ین: ي كلیات�ھ  فق��ال وق�د عّرف��ھ أب��و البق�اء الكف��وي ف��

عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوتھ من سبب متعین لھ بحیث : المطابق للواقع، وقیل
  ) ٣(ال یقبل االنھدام ، من یقن الماء في الحوض إذا استقر ودام

والل�زوم  مطلق التردد، واالتص�ال : أما الشك فھو عند علماء اللغة :   كلمة الشك
   )٤(واللصوق 

فالش��ك ھ��و تس��اوى الط��رفین ، ف��إن رج��ح ك��ان ظن��اً، : وأم��ا عن��د األص��ولیین 
  .والمرجوح وھماً 

أن ما كان ثباتاً ومتیقناً في األصل ال یزول بالشك ، ألن ما : ومعنى القاعدة 
یقیناً  ثبت بیقین ال یزول إال بیقین ، أي إذا ثبت أمر من األمور أو حالة من الحاالت ثبوتاً 

قطعیاً، ثم وقع في وجوده ما یزیلھ، یبقى األمر المتیقن ھو المعتبر إلى أن یتحقق السبب 
  ) ٥(المزیل 

ووقد ذكر الزركشي أن الشك الذي یطرأ على العبد بعد الشروع في الفعل ال أث�ر 
  :لھ في مواضع منھا 

وتذكر على أن یتذكر المشكوك فیھ على قرب، كما لو شك في أصل النیة  :أوًال  
القرب قبل مضي قدر ركن تصح صالتھ، وكذا لو شك الصائم في النیة وتذكر قبل مضي 

  :أكثر النھار صح صومھ ، ویستثنى من ذلك صورتان

                                      
والفی�روز ) ٦/١٥٧(اب�ن ف�ارس ، معج�م مق�اییس اللغ�ة ). ١٣/٤٥٧(ابن منظور ، لس�ان الع�رب   )١(

 ) .١٦٠١(آبادي ، القاموس المحیط 
 )٨٨٥(حمن في تفسیر كالم المنان السعدي ، تیسیر الكریم الر  )٢(
 )٩٧٩)) (معجم في المصطلحات والفروق اللغویة((الكفوي، الكلیات   )٣(
 )١٢٢٠(الفیروز آبادي، القاموس المحیط ) . ١٠/٤٥٢(ابن منظور ، لسان العرب   )٤(
ل الزرق�اء ، مص�طفى أحم�د، الم�دخ). ٤(الم�ادة ) ١/٢٠(اللبناني، سلیم رستم باز، ش�رح المجل�ة   )٥(

 )٥٧٤(فقرة ) ٢/٩٦٧(الفقھي العام 
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م��ا ل��و ص��لى المس��افر وش��ك ھ��ل ن��وى للقص��ر أم ال؟ یلزم��ھ :  الص��ورة األول��ى
  .عوهاإلتمام، وإن تذكر في الحال أنھ نوى القصر نص علیھ في األم ، وتاب

إذا ص��لى باالجتھ��اد ف��ي القبل��ة، ث��م ظھ��ر ل��ھ الخط��أ ف��ي أثن��اء :  الص��ورة الثانی��ة
الصالة، فإن عجز عن الصواب باالجتھاد على القرب بطلت صالتھ، وإن قدر علیھ على 

  .القرب فإنھ یستأنف على الصواب في زیادة الروضة
فرق : طارحاتالشك بعد الفراغ من العبادة ، ذكر ابن القطان في الم :ثانًیا 
بین الشك في الفعل وبین الشك بعد الفعل، فلم یوجب إعادة الثاني ، ألنھ  اإلمام الشافعي

یؤدى إلى المشقة، فإن المصلي لو كلف أن یكون ذاكراً لما صلى لتعذر علیھ ذلك ولم 
لو شك بعد السالم في ترك فرض لم یؤثر على المشھور ، : یطقھ أحد فسومح فیھ، وبیانھ

وكذا لو شك فى الطھارة : قال النووى. كان المشكوك فیھ ھو النیة وجبت اإلعادة  نعم إن
األصح ، والفرق أن الشك في األركان یكثر لكثرتھا، بخالف الطھارة ، وقیاسھ  على

  )   ١(كذلك في باقي الشروط 
الشك في المانع، وذلك أنا نقول م�ا ك�ان وج�وده ش�رطاً ك�ان عدم�ھ مانع�اً،  :ثالًثا 

رط في البی�ع والس�لم الق�درة عل�ى التس�لیم والعج�ز م�انع، وإذا ش�ككنا ف�ي الش�رط ، ال فالش
  . یثبت الحكم، وإذا شككنا في المانع منھ أثبتنا الحكم عمالً باألصل في الموضعین 

  :أن یعارضھ أصل ضعیف، فیضعف الشك حینئذ ومثالھ  :رابًعا 
فالمذھب أن�ھ یتخی�ر فل�و غل�ب عل�ى  لو انتبھ النائم فرأى بلالً وشك أنھ ودي أو مني ،

یج�وز : ظنھ أنھ منِى ، لكون الودى ال یلیق بطبعھ، أو لتذكر وقاع تخیلھ في النوم، ق�ال اإلم�ام
أن یقال یستصحب یقین الطھارة ، ویجوز أن یحمل األمر على غالب الظن، قال الرافعي ف�ي 

  .ا إعمال الطرف المرجوحباب الغسل واالحتمال األول أوفق لكالم المعظم انتھى، وفى ھذ
لو أحرم وتزوج، وشك ھل كان تزویجھ قبل اإلحرام، أو بعده ، فالنكاح :  وكذلك

أن األص��ل ع��دم : فیم��ا نقل��ھ الم��اوردي، ووجھ��ھ -رحم��ھ هللا-ص��حیح، ن��ص علی��ھ الش��افعي
  .اإلحرام

إذا ش��ك ف��ي التق��دم عل��ى أمام��ھ ف��ي الموق��ف ل��م یض��ره عل��ى األص��ح  :وك��ذلك 
جاء من بین یدي األم�ام ض�ر، وإال ف�ال وھ�و القی�اس ، ولك�ن وج�ھ  المنصوص، وقیل إن

  .أن الصالة انعقدت على الصحة، والشك في المبطل، واألصل عدمھ: النص
وقع�ت نجاس�ة ف�ي م�اء ، وش�ك ھ�ل ھ�و قلت�ان ، ف�المنقول نجاس�تھ، ق�ال  :وكذلك 
  .تنجیس وھو المختار للشك في ال: احتمال أنھ طھور، قال النووي: اإلمام الشافعي

یمتن�ع، فل�و ش�ك : لو أراد المعتمر إدخال الحج قبل الطواف جاز، وبع�ده :وكذلك 
األصل یجزیھ، ألن األص�ل ج�واز : ھل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده، قال األصحاب

  )٢(إدخال العمرة على الحج، إال أن یتیقن ما یمنع ، حكاه الماوردي أیضاً 

                                      
 ).٢/٢٥٨(الزركشي ، المنثور في القواعد   )١(
 بتصرف یسیر) ٢٦١-٢/٢٦٠(المصدر نفسھ،   )٢(
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  : دة الفروع التي تندرج تحت ھذا القاع
خّرج الفقھاء كثیرا من الفروع الفقھّیة على ھذه القاع�دة أذك�ر منھ�ا بعض�ھا عل�ى 

  :سبیل التمثیل ال على سبیل الحصر، وھي على النحو التالي
إذا شك المصلي، ھل صلى ثالثاً أو أربعاً، وھو منف�رد بن�ى عل�ى   :الفرع األول 

لیق��ین م��ن ش��ك ف��ي رك��ن أو ع��دد الیق��ین، إذ األص��ل بق��اء الص��الة ف��ي ذمت��ھ، فیبن��ي عل��ى ا
  )١(الركعات 

ل��و ك��ان لخال��د عل��ى عل��ي أل��ف م��ثالً فب��رھن عل��ي عل��ى األداء أو  :الف��رع الث��اني 
االبراء، ثم برھن خالد على أن لھ علیھ ألفاً، لم تقبل حتى یبرھن أنھ�ا حادث�ة بع�د االب�راء 

بین�ة عل�ى أدائھ�ا أو أو األداء، الحتمال أن األلف الذي برھن علیھ خالد ھ�ي الت�ي قام�ت ال
  .ابرائھ منھا، فال تشغل ذمتھ باالحتمال

لو ق�ال خال�د لزی�د ف�ي ذمت�ي ألف�اً فیم�ا أظ�ن، ف�ال یع�د ذل�ك إق�راراً  :الفرع الثالث 
 )٢(بالدین، ألن األصل براءة الذمة ، وھو متیقن فال یزول بالشك 

ت بتعدیھ علیھا إذا ھلكت الودیعة عند الودیع، وشككنا في أنھا ھلك :الفرع الرابع 
فإن�ھ یعتب�ر ) فال یض�منھا(، أو أنھا ھلكت قضاء وقدراً )فیضمنھا(أو بتقصیره في حفظھا 

غی��ر ض��امن، ألن ص��فة األمان��ة ھ��ي المتیقن��ة عن��د العق��د، ف��ال ت��زول بالش��ك ف��ي حص��ول 
  )٣(التعدي أو التقصیر 

ب اطا  

 د انا   ن  ء لا ،  

اع��دة م��ن أب��رز القواع��د الفقھّی��ة المبنّی��ة عل��ى االستص��حاب، كأح��د األدل��ة ھ��ذه الق
الشرعّیة ، وھي تعني أن األصل بقاء ما كان على ما كان، حتى یقوم الدلیل على خالفھ،  
فمثالً إذا جھل وقت الخصومة حال الشيء، ولیس ھناك دلیل یحكم بمقتضاه، وك�ان ل�ذلك 

ل ف��ي ذل�ك أن یحك��م ببقائ�ھ واس��تمراره عل�ى تل��ك الش�يء ح�ال س��ابقھ معھ�ودة، ف��إن األص�
 )٤(الحال المعھودة التي كان علیھا، حتى یقوم الدلیل على خالف ذل�ك فیص�ار حینئ�ذ إلی�ھ 

                                      
 )٧(البعلي ، القواعد والفوائد األصولیة ). ٣٣٣(الندوي، على ، القواعد الفقھیة   )١(
 )٤(المادة ) ١/٢٠(اللبناني ، شرح المجلة   )٢(
 )٥٧٤(فقرة ) ٢/٩٦٧(دخل الفقھي العام الزرقاء، الم  )٣(
الحم��وي ، غم��ز عی��ون : وانظ��ر المراج��ع التالی��ة ). ٨٧(الزرق��ا، أحم��د ، ش��رح القواع��د الفقھی��ة   )٤(

الزرق����ا، الم����دخل الفقھ����ي الع����ام ). ١١٩(الس����یوطي، األش����باه والنظ����ائر ). ١/١٩٨(البص����ائر 
 )٢٦٠(حسنین، مصادر التشریع اإلسالمي ). ٢/٩٦٨(
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وق��د ع��ّد الفقھ��اء ھ��ذه القاع��دة م��ن القواع��د الفقھّی��ة الت��ي تن��درج تح��ت غیرھ��ا م��ن القواع��د 
   )١(.الكلیة، وھي قاعدة الیقین ال یزول بالشك 

الفقھاء لھذه القاع�دة منص�ب عل�ى استص�حاب حك�م دل الش�رع عل�ى  ومحل بحث
ثبوتھ ودوامھ، كالملك عند جریان السبب المقتضي لھ، وكشغل الذمة عند إتالف أو التزام 

وھ�ذا الن�وع ) ٢(إلى أن یثبت معارض راجح على ذلك یرفعھ، إلى غیر ذلك م�ن األح�وال 
العلماء في كتب القواعد الفقھیة ، وإن لم ھو الذي تتعرض لھ ھذه القاعدة، وتصدى لبیانھ 

  . تخل كتب األصول عن ذكره وتفصیلھ
  :بیان المفردات التي اشتملت علیھا القاعدة 

م�ا : وقی�ل. أسفل الش�يء، وم�ا یبن�ى علی�ھ غی�ره: األصل في اللغة  :كلمة األصل 
  )٣(ما یستند تحقق الشيء إلیھ : وقیل . منشأ الشيء: وقیل. یتفرع علیھ غیره

  :فھو یطلق ویراد منھ أربعة أمور : وأما األصل في االصطالح
  . أي دلیلھا أصل ھذه المسألة الكتاب والسنة ،: الدلیل غالباً، كقولھم :األمر األول 

األص��ل ف��ي الك��الم الحقیق��ة دون المج��از، : الرجح��ان، كق��ولھم :األم��ر الث��اني  
 .  واألصل براءة الذمة، واألصل بقاء ما كان على ما كان

أك�ل المیت�ة عل�ى خ�الف األص�ل، أي : القاعدة المستمرة، كقولھم   :األمر الثالث 
 .على خالف الحالة المستمرة 

 )٤(وھو ما یقابل الفروع في باب القیاس : المقیس علیھ  :األمر الرابع 

. بقي الشيء یبقى بقاء وھو ضّد الفناء: قال الخلیل . البقاء ھو الدوام: كلمة بقاء 
یبق��ى الش��يء ببص��ره إذا ك��ان ینظ��ره ویرص��ده ، وبقی��ت فالن��ا أبقی��ھ إذا رعیت��ھ وھ��و ..

انتظرن�اه، وھ�ذا یرج�ع ال�ى األص�ل ، ف�اّن االنتظ�ار بع�ض : وانتظرتھ ، وبقینا رس�ول هللاّ 
  ) .٥(الثبات والدوام 

  
  :الفروع التي تندرج تحت ھذه القاعدة

دة أذك�ر منھ�ا بعض�ھا عل�ى خّرج الفقھاء كثیرا من الفروع الفقھّیة على ھذه القاع�
  :سبیل التمثیل ال على سبیل الحصر، وھي على النحو التالي

  

                                      
ما ثبت بزمان یحكم ببقائھ ما  -األصل فى الصفات العارضة العدم-األصل براءة الذمة: لكمثال ذ  )١(

–األصل فى الك�الم الحقیق�ة -األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاتھ –لم یقم الدلیل على خالفھ 
 وغیر ذلك  . األصل فى األبضاع التحریم 

 )٥(المادة ) ١/٢٠(لمجلة اللبناني، شرح ا). ٤١٧(الندوي ، القواعد الفقھیة   )٢(
 )  .٢٨(الجرجانى، التعریفات ). ١٢٢(الكفوي، الكلیات   )٣(
 )٤٠-١/٣٨(ابن النجار، شرح الكوكب المنیر   )٤(
 )٢٥٠/ ١( ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ،   )٥(
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ل��و ادع��ت الزوج��ة عل��ى زوجھ��ا ع��دم وص��ول النفق��ة المق��درة إلیھ��ا،  :الف��رع األول 
وادعى الزوج اإلیصال، فالقول قولھا بیمینھا، ألن األصل بقاؤھا بعد أن كانت ثابتة ف�ي ذمت�ھ 

كل م�دین ، فل�و ادع�ى المس�تقرض دف�ع : ومثلھ. یل من بینة أو نكول حتى یقوم على خالفھ دل
الدین إلى المق�رض، أو ادع�ى المش�تري دف�ع ال�ثمن إل�ى الب�ائع، أو ادع�ى المس�تأجر دف�ع ب�دل 
اإلجارة إلى الم�ؤجر، وأنك�ر المق�رض والب�ائع والم�ؤجر الق�بض، ف�القول ق�ولھم، ألن األص�ل 

  ) ١(ثبوتھا في الذمة بقاء مبلغ القرض والثمن واألجرة بعد 

  
إذا أك��ل الص��ائم آخ��ر اللی��ل ، وش��ك ف��ي طل��وع الفج��ر، ص��ح  :الف��رع الث��اني 

ك�ذلك . صومھ، ألن األصل بقاء اللیل، والشك ال یقوى على رفعھ، أو قطع اس�تمراره
ل��و أك��ل آخ��ر النھ��ار، دون أن یجتھ��د، لیتب��ین حل��ول میع��اد الغ��روب، فش��ك فی��ھ، بط��ل 

ھار، وعدم جواز الفطر، حتى یق�وم ال�دلیل والظ�ن الق�وي صومھ، ألن األصل بقاء الن
  )٢(بحلول وقت الغروب 

  
لو اختلف البائع والمشتري في مضي مدة خی�ار الش�رط ، أو ف�ي :  الفرع الثالث

المضي، ألنھما تصادقا عل�ى ثب�وت الخی�ار واألج�ل،  مضي مدة أجل الثمن، فالقول لمنكر
 بعد الثبوت  ثم ادعى أحدھما السقوط، واألصل بقاؤھما

  
لو باع إنسان ش�یئین ص�فقة واح�دة، فھل�ك أح�دھما عن�د المش�تري :  الفرع الرابع

وج�اء ب�اآلخر لی�رده بعی�ب فی�ھ عل�ى الب��ائع بحص�تھ م�ن ال�ثمن، فاختلف�ا ف�ي قیم�ة الھال��ك، 
فالقول للبائع، ألن الثمن جمیعھ ثابت في ذمة المشتري، فاألصل بقاء الق�در المختل�ف فی�ھ 

  )٣(. ى دعواهحتى یبرھن عل
  

  

                                      
فق��رة ) ٢/٩٦٨(الزرق��ا ، الم��دخل الفقھ��ي الع��ام ). ٨٨(الزرق��ا، أحم��د ، ش��رح القواع��د الفقھی��ة   )١(

)٥٧٥( 
ال��دریني ، بح��وث مقارن��ة ف��ى الفق��ھ اإلس��المي وأص��ولھ ). ١٢١(الس��یوطي ، األش��باه والنظ��ائر   )٢(

)١/٤٠٧.( 
 )٨٨(الزرقا، شرح القواعد الفقھیة ). ١٢١(السیوطي ، األشباه والنظائر   )٣(
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  املبحث الثاني

  م التطبيقات املعاصرة لالستصحابأه

  :وفیھ مطلبان 
  الموت الدماغي: المطلب األول                    

  أجھزة اإلنعاش الصناعي: المطلب الثاني                  
  

  اطب اول 

 دوت اا  

احبھ من أھم المسائل الحدیثة تعتبر مسألة موت الدماغ دون القلب والحكم بموت ص
في المجال الطبي، التي یمكن تخریج القول فیھا على دلیل االستصحاب، وق�د ث�ار حولھ�ا 
خالف كبیر وج�دال مس�تفیض، ل�یس ب�ین الفقھ�اء وأھ�ل العل�م فق�ط، ب�ل ش�مل غی�رھم م�ن 
األطب��اء وس��ائر الن��اس، وال ی��زال ھن��اك خ��الف ف��ي الق��وانین الطبی��ة الدولی��ة ح��ول ھ��ذه 

سألة، فھناك بلدان تعتبر موت ال�دماغ دون القل�ب موت�اً، فتجی�ز أنظمتھ�ا س�حب أجھ�زة الم
اإلنعاش عن المریض، ولو لم یأذن أھلھ ، وھن�اك بل�دان تعتب�ر ھ�ذا العم�ل إجرام�اً، وتع�د 

وھن�اك بل�دان تجی�ز . المریض حیاً في ھ�ذه الحال�ة، ف�ال تجی�ز س�حب األجھ�زة عن�ھ مطلق�اً 
 )١(م���ریض أو ذوی���ھ دون النظ���ر إل���ى كون���ھ میت���اً أو حی���اً س���حب األجھ���زة بش���رط إذن ال

  :إن شاء هللا ھذه المسألة من خالل النقاط التالیة  –وسأعالج 
  .تعریف الموت في اللغة واالصطالح : النقطة األولى 

السكون ، وكل ما سكن  : ضد الحیاة، وأصلھ في لغة العرب :تعریف الموت لغة
إذا برد رمادھ�ا ، فل�م یب�ق م�ن الجم�ر ش�يء ، وم�ات : وتاً ماتت النار م: فقد مات ، یقال 

س�كن غلیانھ�ا ، : رك�دت وس�كنت ، ومات�ت الخم�ر : الحر والبرد إذا باخ ، وماتت ال�ریح 

والموت ما ال روح فیھ 
)٢(

  :والموت یقع على أنواع بحسب أنواع الحیاة :یقول ابن األثیر 
 (:الحیوان والنب�ات، كقول�ھ تع�الى ھو بإزاء القوة النامیة الموجودة فيما  : فمنھا

  )یحیى األرض بعد موتھا 
 ) ی���ا لیتن���ي م���ت قب���ل ھ���ذا (: زوال الق���وة الحس���یة، كقول���ھ تع���الى :ومنھ���ا 

إنك " أو من كان میتا فأحییناه و  (: ومنھا زوال القوة العاقلة، وھي الجھالة، كقولھ تعالى
  ) الموتى ال تسمع

  

                                      
 )٣١٩(الشنقیطي، محمد المختار، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا   )١(
معجم ف�ى المص�طلحات والف�روق ((، الكفوي، الكلیات ) ٥٤٧/  ٣(( منظور ، لسان العرب ابن   )٢(

 وما بعدھا) ٨٥٧)) (اللغویة
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م�ن ك�ل  الم�وت ویأتی�ھ (: ی�اة، كقول�ھ تع�الىالمكدر للح والخوف الحزن :  ومنھا

  )  مك��������������������ان وم��������������������ا ھ��������������������و بمی��������������������ت
   )في منامھا تمت والتي لم: ( المنام كقولھ تعالى: ومنھا 

الن�وم الثقی�ل ، وق�د یس�تعار الم�وت : المن�ام الم�وت الخفی�ف ، والم�وت : وقد قیل 
  )١(كالفقر والذل والسؤال والھرم والمعصیة وغیر ذلك : لألحوال الشاقة 

  :عریف الموت في االصطالح ت
الم��وت ل��یس بع��دم : ق��ال العلم��اء : فق��ال : ع��ّرف القرطب��ي الم��وت ف��ي الت��ذكرة 

محض وال فناء صرف وإنما ھو انقط�اع ال�روح بالب�دن ومفارقت�ھ وحیلول�ة بینھم�ا وتب�دل 
   .حال وانتقال من دار إلى دار

تختل�ف  وتعلق الروح بالبدن على خمسة أحوال، لكل حال أحكام خاص�ة بھ�ا،
تعلقھ�ا ب�ھ بع�د خروج�ھ إل�ى  ومنھ�ا،  تعلقھا بھ ف�ي بط�ن األم جنین�اً  :منھا  عن غیرھا  

تعلقھا بھ في حال النوم ، فلھا بھ تعلق من وجھ ، ومفارقة من وجھ ومنھا وجھ األرض، 
تعلقھا بھ ف�ي الب�رزخ ، فإنھ�ا وإن فارقت�ھ وتج�ردت عن�ھ، فإنھ�ا ل�م تفارق�ھ فراق�اً  ومنھا، 

یث ال یبقى لھا إلیھ التفات البتة، فإنھ ورد ّردھا إلیھ وقت سالم المسلم، وورد أنھ كلیاً، بح
وھذا الرد إعادة خاصة ال یوجب حیاة البدن قبل یوم . یسمع خفق نعالھم حین یولون عنھ 

تعلقھا بھ یوم بعث األجساد ، وھو أكمل أنواع تعلقھا بالبدن، وال نسبة لما ومنھا ، القیامة
واع التعلق إلیھ، إذ ھو تعلق ال یقبل البدن معھ موتاً وال نوماً وال فساداً ، فالنوم قبلھ من أن

  )٢(فتأمل ھذا یزح عنك إشكاالت كثیرة . آخر الموت 
  .أمارات الموت عند الفقھاء واألطباء : النقطة الثانّیة

على أمارات یعرف بھا مفارقة ال�روح للجس�د،  –قدیما وحدیًثا  –اصطلح العلماء 
ومن ثم ُیحك�م بم�وت اإلنس�ان ، وق�د تنّوع�ت ھ�ذه األم�ارات ب�ین  الفقھ�اء واألطب�اء ، وإن 
ك�انوا ق�د اتفق�وا عل�ى ال�بعض منھ�ا؛ ل�ذا أذك�ر ھ�ذه العالم�ات ؛ حت�ى تتجل�ى مس�ألة البح�ث 

  .بوضوح للقارئ 
  : أمارات الموت عند الفقھاء : أوالً 

ة بذكر أمارات الموت، وذلك لما الشك أن علماء الفقھ اإلسالمي اعتنوا عنایة فائق
یترتب على الموت من أحكام ھي من الخطورة بمكان، وفي ھ�ذا الش�أن یق�ول الكم�ال اب�ن 

والجنازة بالفتح المیت ، وبالكسر السریر ، وعالمات االحتضار أن تسترخي قدماه : الھمام
لخص�یتین فال تنتصبان، ویتعوج أنفھ، وتنخسف صدغاه ، وتمتد جل�دة خص�ییھ، النش�مار ا

                                      
م�ادة ) ٢/٩٢(، ابن منظ�ور ، لس�ان الع�رب ) ٣٦٩/  ٤( ابن األثیر ، النھایة في غریب الحدیث   )١(

 ).موت(
، اب�ن أب�ى الع�ز الحنف�ي ، ش�رح  ) ١٠(القرطبي ، الت�ذكرة ف�ي أح�وال الم�وتى وأم�ور األخ�رة ،   )٢(

 ).٣٩٩(العقیدة الطحاویة 
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ویقول ابن عابدین ف�ي ،  )١( ..بالموت، وال یمتنع حضور الجنب والحائض وقت االحتضار
: الجنازة من إضافة الشيء إلى س�ببھ وھ�ي ب�الفتح المی�ت ، وبالكس�ر الس�ریر، وقی�ل : حاشیتھ 

عدمی��ة، یوج��ھ المحتض��ر القبل��ة، : والم��وت ص��فة وجودی��ة خلق��ت ض��د الحی��اة ، وقی��ل . لغت��ان
: ، ویق��ول الخرش��ي )٢(.. س��ترخاء قدمی��ھ ، واعوج��اج منخ��ره، وانخس��اف ص��دغیھا: وعالمت�ھ

انقطاع نفسھ، وإح�داد بص�ره ، وانف�راج ش�فتیھ، ف�ال ینطبق�ان ، وس�قوط : وعالمات الموت
قدمی��ھ ف��ال ینتص��بان ، وم��ن عالم��ات البش��ري للمی��ت أن یص��فر وجھ��ھ، ویع��رق جبین��ھ ، 

حم�ر عین�اه، وترب�ّد ش�فتاه، ویغ�ط كغط�یط وتذرف عیناه دموعاً، ومن عالمات السوء أن ت
أن : وذك�ر الش�افعي واألص�حاب للم�وت عالم�ات وھ�ي : ویقول اإلمام النووي  )٣(. البكر

وأن : تسترخي قدماه ، وینفصل زنداه ، ویمیل أنف�ھ ، وتمت�د جل�دة وجھ�ھ ، زاد األص�حاب
ظھ�ر ھ�ذا  وت�تقلص خص�یاه م�ع ت�دلي الجل�دة ، ف�إذا: ینخسف صدغاه ، وزاد جماعة م�نھم

  )٤(.. علم موتھ فیبادر حینئذ إلى تجھیزه
: ویبادر بغسلھ إذا تیقن موتھ، بظھ�ور ش�يء م�ن أمارات�ھ: ویقول الشیخ الشربیني

وإن : -رحم�ھ هللا  –، یق�ول اب�ن قدام�ة ) ٥(. كاسترخاء قدم ، ومیل أنف وانخساف صدع 
ھ، وانفص�ال كفی�ھ، اشتبھ أمر المیت، اعتبر بظھ�ور أم�ارات الم�وت، م�ن اس�ترخاء رجلی�

إن م�ات فج�أة كالمص�عوق، أو خائف�اً . ومیل أنفھ وامتداد جلدة وجھ�ھ، وانخس�اف ص�دغیھ
  )٦(.من حرب أو سبع، أو تردى من جبل، انتظر بھ ھذه العالمات، حتى یتیقن موتھ 

  :ویمكن تعداد ما ذكره الفقھاء من عالمات وأمارات للموت فیما یلي
  ي الجلدةتقلیص خصیتیھ إلى فوق مع تدل -١
  برودة البدن -٢
  إحداد بصره -٣
  انفراج شفتیھ فال ینطبقان-٤
  غیبوبة سواد عینیھ في البالغین -٥
  . انقطاع النفس  -٦
  امتداد جلدة الوجھ -٧
  انخساف الصدغین -٨
  استرخاء القدمین مع عدم انتصابھما -٩

  .انفصال الكفین من الذراعین -١٠

                                      
 )٦٨-٢/٦٧(ابن الھمام ، شرح فتح القدیر   )١(
 )٢/١٨٩(ابن عابدین ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار   )٢(
 )٢/١٢٢(الخرشي ، الخرشي على مختصر سیدي خلیل   )٣(
 )٥/١٢٥(النووي ، المجموع شرح المھذب   )٤(
 )١/٣٣٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج  الشربیني ،  )٥(
 عبد الفتاح الحلو. عبد هللا التركي ود.د: بتحقیق ) ٣/٣٦٧(ابن قدامة ، المغني   )٦(
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  )١(.میل األنف  -١١
  
  :أمارت الموت عند األطباء : ًیا ثان

یعتم��د األطب��اء ، باإلض��افة إل��ى  العالم��ات الت��ي ن��ّص علیھ��ا الفقھ��اء والت��ي ثبت��ت 
باألدلة الشرعیة على ما یسمونھ في العصر الحاض�ر بم�وت ال�دماغ ، وھ�ي حال�ة دماغی�ة 

ل تبعث على الیق�ین عن�د األطب�اء بانح�دار حال�ة الم�ریض إل�ى الم�وت ، بمعن�ى انقط�اع أم�
الحیاة عنھ انقطاعاً تاماً في یقینھم العلمي ، مع احتمال اس�تمرار ل�دقات القل�ب وح�رارة أو 

  )٢(حركة في النبض 
تلف دائم في الدماغ یؤدي إلى توق�ف دائ�م : والمقصود بموت الدماغ عند األطباء

د توقف الدماغ عن العمل تماماً وع: لجمیع وظائفھ ، بما فیھا وظائف جذع الدماغ  أو ھو
  ) ٣( قابلیتھ للحیاة

ویمكن تعداد ما ذكره األطباء من العالمات واألم�ارات الدال�ة عل�ى م�وت ال�دماغ 
  :فیما یلي 

 . عدم التنفس لمدة ثالث أو أربع دقائق -١

عدم وجود أي نشاط كھربائي ف�ي رس�م الم�خ بع�د إم�راره بطریق�ة معین�ة معروف�ة -٢
 عند األطباء 

  ي م�����ؤثرات لتنبی�����ھ المص�����اب مھم�����ا اإلغم�����اء الكام�����ل وع�����دم االس�����تجابة أل-٣
  كانت قویة 

 .عدم الحركة التلقائیة -٤

انع���دام االنفع���االت المنعكس���ة م���ن ج���ذع ال���دماغ، الدال���ة عل���ى نش���اط الجھ���از -٥
العصبي، مثل عدم حركة حدقتي العینین للضوء الشدید وعدم الرمش ب�العین رغ�م وض�ع 

ین، رغم إدخال م�اء ب�ارد ف�ي قطعة من القطن على قرنیة العین ، وعدم  تحریك مقلة الع
األذن ، وكونھ ال یقطب جبینھ رغم الضغط على الجبین باإلبھام ، وعدم التحكم أو الكحة 
عند لمس الحنك وباطن الحلق باإلبھام، وعدم استجابة عضالت الحنجرة لتحری�ك أنب�وب 

  .بالقصبة الھوائیة 

                                      
النفیسة ، م�دى ش�رعیة ). ١٠٤(سعید ، أحمد ، دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة   )١(

ضمن مجلة البحوث الفقھی�ة ) ٢٦١(اض المستعصیة إیقاف أجھزة اإلنعاش الطبى فى حال األمر
 ھـ ١٤٢٥ربیع اآلخر ) ١٦(، السنة ) ٦٣(المعاصرة ، العدد 

 )١٢٩(البوطي ، محمد ، قضایا معاصرة   )٢(
سعید ، أحمد ، دراسة شرعیة ل�بعض الن�وازل : نقالً عن ) ١/٢٢٠(أبو زید ، بكر ، فقھ النوازل   )٣(

 )١٠٧(الفقھیة المعاصرة 
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  :یما یليویمكن تعداد ما ذكره األطباء من عالمات وأمارات للموت ف
نق�ص الض�غط داخ�ل  -عتام�ة قرنی�ة الع�ین : تغیرات  تحدث في الجس�م مث�ل  -١

زرق�ة ناتج�ة ع�ن توق�ف : الزرقة الرمیة وھى  -ارتخاء األطراف  -برودة الجسم  -العین
تحل��ل أنس��جة الجس��م بواس��طة : ال��تعفن الرم��ي وھ��و -التی��بس الرم��ي  -ال��دورة الدموی��ة

 ..وغیرھا من التغیرات -ءمیكروبات التعفن وخاصة في األحشا
االرتخ�اء : عدم قدرة الجھاز العصبي في السیطرة على الجس�م ، وم�ن أمارات�ھ  - ٢

األولي للعضالت ، وعدم استجابة الجثة ألي تنبیھ حسي ، وتوقف جمیع األفع�ال المنعكس�ة 
  .، وتكون حدقة العین ثابتة ، وال تتأثر بالضوء الشدید 

ی��ة، وم��ن عالمات��ھ توق��ف الن��بض ف��ي الش��رایین توق��ف القل��ب وال��دورة الدمو -٣
وتوقف القلب بعد سماعھ أص�واتھ بالس�ماعة الطبی�ة، وم�وت القل�ب یتبع�ھ ال محال�ة م�وت 

  .الدماغ ، إذ إن الدماغ یموت إذا انقطع عنھ الدم لمدة أربع دقائق 
انقطاع الت�نفس انقطاع�اً تام�اً، وم�ن أمارات�ھ، توق�ف حرك�ة الص�در وال�بطن ،  -٤

 .ماع أصوات النفس بالسماعة الطبیةوعدم س
  :درجات الموت عند األطباء 

  :الموت عند األطباء على ثالث درجات 
حیث تموت خالیا أعضاء وأنسجة الجسم شیئاً فشیئاً : الموت الخلوي النھائي  -١

 . وتدریجیاً ، فیحدث ما یسمى بالموت الخلوي 
  .حیت یتوقف جھاز التنفس والقلب عن أداء وظائفھما : الموت اإلكلینیكي -٢
حی��ث یتوق��ف فیھ��ا ال��دماغ بم��وت خالی��ا الم��خ بع��د بض��ع : الم��وت البیول��وجي -٣

دق��ائق م��ن توق��ف دخ��ول ال��دم المحم��ل باألكس��جین للم��خ م��ا ل��م تس��تعمل وبس��رعة أجھ��زة 
  )١(اإلنعاش الصناعي  

  اغ دون القلب یوجب الحكم بموت صاحبھ أو ال؟ھل موت الدم: النقطة الثالثة 
قبل ذكر أقوال العلماء في ھذه المسألة وبی�ان أث�ر االس�تدالل باالستص�حاب فیھ�ا، 
وجب لزاما عليَّ أن أُحرر النزاع في المسألة، فأذكر محل االتفاق ثّم محل االختالف فیھا 

.  
  .محل االتفاق : أوًال 

سألة على أنھ لو مات الدماغ، وتوقف القل�ب اتفق أصحاب األقوال في ھذه الم -١
  عن الحركة والنبض ، أن الشخص یعتبر میتاً 

وك��ذلك اتفق��وا عل��ى أن األس��باب المؤقت��ة الت��ي ق��د ت��ؤدي لتوق��ف وظیف��ة ج��ذع  -٢
مث�ل بع�ض العق�اقیر والتس�مم ونق�ص الس�كر أو زیادت�ھ ف�ي ال�دم، وح�االت –الدماغ مؤقتاً 

ال تعتبر مح�الً للخ�الف بی�نھم، والت�ي ل�م یم�ت فیھ�ا  -الغرق واألخماج الفیروسیة وغیرھا
  .الدماغ وفق الشروط الطبیة 

                                      
 ) .١١٣(د ، أحمد ، دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة سعی  )١(
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  .محل االختالف : ثانًیا 
یتمحور محل الخالف بین العلماء فیما إذا تم تشخیص موت الدماغ وفق األصول 

فق�د اختل�ف العلم�اء ف�ي اعتب�ار م�وت ال�دماغ ،  )١(المشروطة طبیاً وثبت على ھذا الوجھ 
  :قلب عالمة على موت صاحبھ أو ال ، فذھبوا في ذلك إلى مذھبیندون ال

وال یعتبر موت دماغ الشخص دون قلبھ موت�اً، وال یحك�م بم�وت  :المذھب األول 
: وھ�ذا الق�ول لطائف�ة م�ن العلم�اء ، م�ن أب�رزھم . المتوفى دماغیاً، بل البد من توقف قلبھ

لش�یخ بك�ر أب�و زی�د ، والش�یخ عب�د هللا وا -رحم�ھ هللا–الشیخ العالمة عبد العزی�ز ب�ن ب�از 
البس��ام ، وال��دكتور محم��د المخت��ار الس��المي ، وال��دكتور محم��د الب��وطي ، ال��دكتور توفی��ق 

، وبھذا ) ٢(  الواعي ، والدكتور عبد الفتاح إدریس ، والدكتور علي محمد أحمد ، وغیرھم
أن�ھ ال : نص المجل�س صدر قرار ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة ، حیث 

یج��وز ش��رعاً الحك��م بم��وت اإلنس��ان الم��وت ال��ذي تترت��ب علی��ھ أحكام��ھ الش��رعیة بمج��رد 
تقریر األطباء أنھ مات دماغیاً حتى یعلم أنھ مات موتاً ال شبھة فی�ھ ، تتوق�ف مع�ھ حرك�ة 
القلب والنفس ، مع ظھور األمارات األخرى الدال�ة عل�ى موت�ھ یقین�اً ، ألن األص�ل حیات�ھ 

  )٣( یعدل عنھ إال بیقینفال

یعتبر موت دماغ الشخص دون قلبھ موت�اً حقیقی�اً، ویحك�م بم�وت ص�احبھ  :المذھب الثاني 
وھ�ذا م�ا أفت�ى ب�ھ جمھ�ور العلم�اء . وال یشترط توقف القلب عن النبض حتى یحكم بموتھ 

مي ،  وصدر بھ قرارات المج�امع الفقھّی�ة ، منھ�ا ق�رار مجم�ع الفق�ھ اإلس�ال)٤(المعاصرین 
إن مجل�س مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره الثال�ث : حی�ث ج�اء م�ا نص�ھ 

تش��رین  ٦-١١/ ھ��ـ ١٤٠٧ص��فر  ١٣-٨بعم��ان عاص��مة المملك��ة األردنی��ة الھاش��میة م��ن 
م، وبع��د تداول��ھ ف��ي س��ائر الن��واحي الت��ي أثی��رت ح��ول موض��وع  ١٩٨٦) أكت��وبر(األول 

  :فیض من األطباء المختصین ، قرر ما یلي أجھزة اإلنعاش ، واستماعھ إلى شرح مست

                                      
 )٣٢٣-٣٢٢(الشنقیطي ، محمد ، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا   )١(
البوطي ، قضایا فقھیة معاصرة ). ٣٢١(الشنقیطي ، أحكام الجاحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا   )٢(

 ).١١٣(شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة  سعید ، أحمد ، دراسة). ١٢٩(
الفت��اوى المتعلق��ة بالط��ب : انظ��ر . ھ��ـ ١٢/٤/١٤١٧ف��ى ) ١٨١(ق��رار ھیئ��ة كب��ار العلم��اء رق��م   )٣(

س�ماحة الش�یخ  -٢سماحة الش�یخ محم�د ب�ن إب�راھیم آل الش�یخ -١: وأحكام المرضى ، من فتاوى 
ھیئة كبار العلماء  -٤. مة للبحوث العلمیة واإلفتاءاللجنة الدائ -٣. عبد العزیز بن عبد هللا بن باز 

عب�د العزی�ز ب�ن : س�ماحة الش�یخ: تق�دیم . صالح بن ف�وزان الف�وزان : الشیخ الدكتور : إشراف . 
 .٤٣٣/الجزء األول. عبد هللا آل الشیخ 

 )٣٢٢(الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا   )٤(
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یعتبر شرعاً أن الشخص ق�د م�ات وتترت�ب جمی�ع األحك�ام المق�ررة ش�رعاً للوف�اة 
  :عند ذلك إذا تبینت فیھ إحدى العالمتین التالیتین 

  إذا توقف قلبھ وتنفسھ توقفاً تاماً وحكم األطباء بأن ھذا التوقف ال رجعة فیھ  -١
ائف دماغھ تعطالً نھائیاً ، وحكم األطباء االختصاصیون الخبراء إذا تعطلت جمیع وظ -٢

وف�ى ھ�ذه الحال�ة یس�وغ رف�ع . بـأن ھ�ذا التعط�ل ال رجع�ة فی�ھ ، وأخ�ذ دماغ�ھ ف�ي التحل�ل 
أجھزة اإلنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض األعضاء ، كالقلب مثالً، ال یزال 

  . )١(یعمل آلیاً بفعل األجھزة المركبة 
  :ن أثر االستدالل باالستصحاب في النازلة بیا

لكل فریق من العلماء أدلتھ فیما ذھب إلیھ من ترجیح في ھذه المسألة، واقتصر في البحث 
على ذكر أدلة المذھب ال�ذي اح�تج باالستص�حاب، مبّین�ا وج�ھ ھ�ذا االس�تالل؛ حت�ى تظھ�ر 

ستصحاب في حكم النوازل الفائدة التي قصدھا البحث، وھي بیان مدى تأثیر االستدالل باال
  .المعاصرة

ال یع�دُّ موًت�ا ، وال یج�وز ش�رعاً استدل المذھب القائل بأن موت الّدماغ دون القلب 
الحكم  بموت اإلنسان بمجرد تقریر األطباء أنھ مات دماغیاً، حتى یعلم أنھ مات موتاً ال شبھة 

ى الدال�ة عل�ى موت�ھ یقین�اً فیھ ، تتوقف معھ حركة القلب والنفس ، مع ظھور األم�ارات األخ�ر
  :بما یلي 

  . القرآن الكریم : الدلیل األول
ُثمَّ َبَعْثَناُھْم لَِنْعلََم أَيُّ * فَضَرْبَنا َعلَى آََذانِِھْم فِي اْلَكْھِف ِسنِیَن َعَدداً ( : قولھ تعالى ومنھ 

أي أیقظناھم من نومھم، وھذه ) بعثناھم(فقولھ تعالى  ) ٢()  اْلِحْزَبْیِن أَْحَصى لَِما لَبُِثوا أََمداً 
اآلیات فیھا دلیل واضح على أن مجرد فقد اإلحساس والشعور ال یعتبر وحده دلیالً كافیاً 

ألن ھؤالء النفر فقدوا اإلحساس والشعور، ولم یعتبروا أمواتاً، . للحكم بكون اإلنسان میتاً 
اس والشعور ، وھذه وحده والحكم باعتبار موت الدماغ موتاً، مبنى على فقد المریض لإلحس

ال یعتبر كافیاً للحكم بالموت، ألن اآلیة الكریمة دلت على عدم اعتباره مع طول الفترة 
الزمانیة التي مضت على أھل الكھف ثالثمائة عام وزیادة تسع، فمن باب أولى أال یعتبر في      

بسبب موت الدماغ المدة الوجیزة المشتملة على بضعة أیام یزول فیھا الشعور واإلحساس 
  .)٣(وتلفھ 

  .االستصحاب : الدلیل الثاني
استدل أصحاب ھذا القول باالستصحاب ، فقالوا إن األص�ل ھ�و الحك�م باس�تمرار 
الحیاة إلى أن یرد دلیل قطعي یرفع ھذا األصل، وھو مستند أقوى من الداللة الطبیة على 

  .الموت أو قرب حلولھ 

                                      
وص�یات مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي المنبث�ق م�ن منظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي بج�دة ق�رارات وت: انظر   )١(

 )٩٧ -١(والقرارات ) ١٠-١(للدورات ) ٣٦(
 )١٢-١١(قرآن كریم ، سورة الكھف ، اآلیات   )٢(
 )٤٧١(السعدي ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان   )٣(
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ل م�وت دماغ�ھ متف�ق عل�ى اعتب�اره حی�اً؛ أن المریض قب :وصورة االستصحاب  
لبقاء الحیاة فیھ بیقین، ف�نحن نستص�حب الحك�م الموج�ود ف�ي ھ�ذه الحال�ة إل�ى الحال�ة الت�ي 
اختلفنا فیھا ، ونقول إنھ حي وروحھ باقیة لبقاء نبضھ ؛ وذل�ك العتب�ار االستص�حاب م�ن 

لظاھریة سواء كان في مصادر الشرع قال بحجیتھ الحنابلة، والمالكیة، وأكثر الشافعیة، وا
  .حالة  النفي أو اإلثبات، وھذا القول ھو ما حكاه ابن الحاجب عن األكثرین

ك���المزني،  -ذھ���ب جماع��ة م��ن أص��حاب الش��افعي : (ق��ال اآلم��دي ف��ي اإلحك��ام
وغیرھم من المحقق إلى االحتجاج بھ، وھو المختار، وسواء كان  -والصیرفي، والغزالي 

و ع��دمي، أو عقل��ي، أو ش��رعي؛ وذل��ك ألن م��ا تحق��ق ذل��ك االستص��حاب ألم��ر وج��ودي أ
وجوده أو عدم�ھ ف�ي حال�ة م�ن األح�وال فإن�ھ یس�تلزم ظ�ن بقائ�ھ، والظ�ن حج�ة متبع�ة ف�ي 

  .الشرعیات
فاالستص�حاب إذا عب�ارة ع�ن التمس�ك ب�دلیل عقل�ي أو ش�رعي، : (وقال ابن قدامة الحنبل�ي

 .المغی���ر أو العل���م ب���ھول���یس راجع���اً إل���ى ع���دم ال���دلیل، ب���ل إل���ى دلی���ل ظ���ن م���ع انتف���اء 
أن اعتق��اد ك��ون الش��يء ف��ي الماض��ي أو : االستص��حاب ومعن��اه: وق��ال اإلم��ام القراف��ي ,

الحاض��ر یوج��ب الظ��ن بثبوت��ھ ف��ي الح��ال أو االس��تقبال، فھ��ذا الظ��ن عن��د مال��ك، واإلم��ام 
  .المزني، وأبي بكر الصیرفي رحمھم هللا حجة 

ھذا الدلیل بجمیع أنواعھ؛ ألن�ھ  أن الفطرة تدل على قبول: والحقیقة: وقال الفاسي
  . یفتح لالجتھاد أبواباً 

وھ�و آخ�ر م�دار الفت�وى، ف�إن المفت�ي إذا س�ئل ع�ن : وقال الخوارزمي في الك�افي
حادثة یطلب حكمھا في الكتاب، ثم في السنة، ثم في اإلجماع، ثم في القیاس، فإن لم یجده 

ن كان التردد في زوالھ فاألصل فیأخذ حكمھا من استصحاب الحال في النفي واإلثبات، فإ
بق��اء : البك��ارة حّت��ى تثب��ت الثیوب��ة ب��دلیل، واألص��ل: األص��ل ف��ي الفت��اة: ع��دم ثبوت��ھ، فم��ثالً 

  )١(براءة الذمة عن الواجبات : الملكیة حّتى یثبت نقلھا بدلیل، واألصل
  .القواعد الفقھیة : الدلیل الثالث 

ة الت�ي ُبنی�ْت عل�ى االستص�حاب ، یدعم ھ�ذا الق�ول فیم�ا ذھ�ب إلی�ھ القواع�د الفقھّی�
ف�ي الفت�وى، وذل�ك عل�ى  -ق�دیماً وح�دیًثا –كأحد األدلة الّشرعّیة، التي اس�تند إلیھ�ا الفقھ�اء 

  :الّنحو الّتالي 
  .قاعدة الیقین ال یزال بالشك: أوًال 

الت�ي بناھ�ا الفقھ�اء عل�ى قاع�دة االستص�حاب  - وجھ االستدالل بھ�ذه القاع�دة 
ا  على أن م�وت - األصولي ع�دٌّ موًت� أن حی�اة الم�ریض الت�ي : ال�دماغ دون القل�ب ال یُ

                                      
، اب�ن قدام�ة ، روض�ة الن�اظر وجن�ة ) ١١١ : ٤( األحكام في أص�ول األحك�ام اآلمدي ، : یراجع  )١(

الفاس��ي ، مقاص��د ، )١٩٩: (ش��رح تنق��یح الفص��ول ف��ي األص��ولالقراف��ي ،   . )٨٠:( المن��اظر 
،الب��وطي ، قض��ایا فقھی��ة .)٥٤٦( ، الزحیل��ي الوس��یط ) ١٢٨"( الش��ریعة اإلس��المّیة ومكارمھ��ا

 )٣٢٥(الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة ). ١٣٠(معاصرة 
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سبقت قبل ھذه الحالة مت�یقن م�ن ثبوتھ�ا، وأن موت�ھ اآلن مش�كوك فی�ھ؛ ألن قلب�ھ م�ا 
زال ین�بض م��ع م��وت دماغ��ھ، وھ��و م��ا جعلن�ا ف��ي حال��ة الت��ردد والحی��رة،  والقاع��دة 

فوج�ب علین�ا . بالش�ك  ال ی�زول) وھو حیاتھ السابقة على ھذه الحالة ( تقول الیقین 
اعتبار الیقین الموجب للحكم بحیاتھ ، حتى نجد یقیناً مثلھ یوجب علینا الحكم بموتھ 

.)١( 
 .قاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان: ثانًیا

ا الفقھ���اء عل���ى قاع���دة  - وج���ھ االس���تدالل بھ���ذه القاع���دة  الت���ي بناھ���ا أیًض���
اعلى أن موت ال�دماغ دون الق - االستصحاب األصولي ع�دٌّ موًت� أن المتق�رر : ل�ب ال یُ

أي ، أن األص�ل بق�اء م�ا ك�ان عل�ى م�ا ك�ان - رحمھم هللا - عند علماء األصول والفقھ
أن ما كان األصل انتفاؤه ف�ي الماض�ي، فھ�و منت�ف اآلن ؛ حت�ى یثب�ت خ�الف ذل�ك، 
وما كان األصل ثبوتھ ف�ي الماض�ي فھ�و ثاب�ت اآلن، حت�ى یثب�ت خ�الف ذل�ك یقین�اً، 

فك�ذلك یحك�م اآلن أن حیات�ھ ثابت�ة؛ ألن األص�ل ، لماض�ي ثب�وت حیات�ھواألصل في ا
بقاء ما كان على ما كان، فلما كانت حیاتھ ثابتة في الماضي فھ�ي ثابت�ة اآلن، وم�ن 

األصل بقاء الروح وعدم خروجھا فنحن نبقى على ھذا األصل : ھذا المنطلق نقول 
  . ونعتبره حتى یرد الدلیل المغیر لھذا األصل

ة الموت، وھي خروج ال�روح م�ن الجس�د تع�ارض الق�ول بع�دم حیات�ھ وحقیق
وتؤكد ھذه القاعدة وتعضدھا؛ ألن الروح اذا خرجت من الجسد تعطل�ت ك�ل منافع�ھ 
وال یبقى فیھ ش�يء یعم�ل ویك�ون جث�ة ھام�دة، والم�ریض ف�ي حال�ة م�وت ال�دماغ ال 

ق�د  - :ی�ف یق�الیزال قلبھ ینبض أي ال تزال الروح فیھ ب�دلیل وج�ود ھ�ذا الن�بض، فك
مات وال تزال روحھ فیھ؟ فمی�ت ال�دماغ وإن ك�ان فی�ھ ش�بھ كبی�ر بالمی�ت إال أن�ھ ال 
یحكم علیھ بالموت الذي تترتب علیھ أحكامھ إال بوق�وف القل�ب ع�ن الن�بض فم�ا دام 
القلب ینبض فھو ح�ي وإن م�ات دماغ�ھ ألن ھ�ذا الن�بض عالم�ة عل�ى وج�ود ال�روح 

  )١(.في بدنھ 
  .المعقول : الدلیل الرابع 

  :وھو من وجھین 
أن أحكام الموت ، أیاً كانت ، إنما تترتب على وقوعھ الفعلي التام : الوجھ األول 

  .، ال على توقعاتھ ، مھما كانت یقینیة جازمة 
أن ھذه الدالالت أو التوقعات ، مھما استندت إلى الیقین العلم�ي ،  :الوجھ الثاني 

إلى الحیاة لیس مستحیالً عقلیاً ، وم�ن ث�م فل�یس  فإن انتعاش المریض وتوجھھ مرة أخرى
ذلك ألن الموت الحقیقي التام لم ینزل بھ بعد، ومقدمات الموت وأسبابھ .. مستحیالً شرعیاً 

التي لم تشذ قط ، لیست أسباباً موجبة بطبعھا، وإنما بجعل هللا إیاھا عالم�ات عل�ى قرب�ھ، 

                                      
نق�الً ) ٤٧٨(ال�واعي ، توفی�ق ، حقیق�ة الم�وت والحی�اة ). ٢٣٢-٢٣١(زید ، بك�ر ، فق�ھ الن�وازل أبو  )١(

 )٣٢٥-٣٢٣(الشنقیطي ، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا : عن 
 ) .   ٨٦( السعیدان ، ولید راشد ، اإلفادة الشرعّیة في بعض المسائل الطبّیة ،    )٢(



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

     

- ٢٨٦٩ - 

 

ومن ث�م ف�إن . سببیتھا للموت عندما یشاء أن یبطل داللتھا ویلغي -سبحانھ وتعالى  –ولھ 
قرار الموت بناء على مجرد ھذا الذي یسمونھ الموت الدماغي ، ال یرقى إلى یقین علمي 
جازم بأن الروح قد فراقت الحیاة أو ستفارق الب�دن ، كم�ا ھ�و الش�أن ف�ي الم�وت الحقیق�ي 

  )  ١( التام المصطلح علیھ لغة وشرعاً 
  

تدل بھا أصحاب االتجاه الذي یرى بأن موت الدماغ دون ھذه أبرز األدلة التي اس
القلب ال یصلح أن یكون دلیًال قطعّی�ا عل�ى الم�وت، ولھ�م ف�ي ھ�ذا الش�أن كثی�ر م�ن األدل�ة 
مبس��وطة ف��ي الكت��ب والمؤلف��ات الت��ي دّون��ت ح��ول ھ��ذه القض��ّیة ل��م أتط��رق لھ��ا ، كم��ا ل��م 

ى أص�حابھ أن م�وت ال�ّدماغ أتطرق للكالم عن أدل�ة الم�ذھب الث�اني المع�ارض، ال�ذي ی�ر
أم��ارة وعالم��ة عل��ى الم��وت الّت��ام ؛ ألن القص��د ال��ذي رم��ى إلی��ھ البح��ث، ھ��و بی��ان أث��ر 
االستدالل باالستصحاب في النوازل والقضایا المعاصرة، وقد تحقق ذلك فیما ذكرن�اه م�ن 

  . أدلة القول الذي ذھب أصحابھ إلى أن موت الدماغ ال یعد دلیًال على الموت الّتام 
  

ب اطا  

 ش ازة اأ  

  :بیان المقصود باإلنعاش 
المعالج��ة المكثف��ة الت��ي یق��وم بھ��ا الفری��ق الطب��ي، : ع��ّرف األطب��اء اإلنع��اش بأن��ھ 

طبی��ب أو مجموع��ة م��ن األطب��اء ومس��اعدوھم، لمس��اعدة األجھ��زة الحیاتی��ة حت��ى تق��وم 
ول إل�ى تفاع�ل منس�جم بینھ�ا، بوظائفھا، أو لتعویض بعض األجھزة المعطلة بقصد الوص�

الم�خ، القل�ب، الت�نفس، الكل�ى، ال�دم : واألجھزة الحیاتیة األساسیة لإلنسان ھ�ي عب�ارة ع�ن
  .للتوازن بین الماء واألمالح

  .إِعادة الحركة إلى أَْعضائھ َبعد غیبوبة أَو صدمة أَو غرق : ھو: وقیل
   .ى یستعید وعَیھھو وْضع الفم على فم شخص آخر والنفخ في رئتیھ حت: وقیل 

ھي عبارة عن غرفة مزودة بأجھزة تساعد : وعّرف األطباء غرفة اإلنعاش 
  )٢. (المصاب على عودة الحركة والحیوّیة إلیھ

  :أنواع أجھزة اإلنعاش االصطناعي 
  : تتنوع أجھزة اإلنعاش االصطناعي إلى 

ذا وجد أن ویستخدمھ الطبیب في المستشفى أو العیادة إ: جھاز إنعاش التنفس -١
م��ا یس��تخدمھ األطب��اء  –غالب��اً  –ت��نفس الم��ریض أوش��ك عل��ى التوق��ف ، وھ��ذا الجھ��از 

                                      
 )١٣٠(عید ، قضایا فقھیة معاصرة البوطي ، محمد س )١(
: ، نق�الً ع�ن ٢/١/٤٨١(السالمي ، محمد المخت�ار ، اإلنع�اش ، ض�من مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي  )٢(

 )١١٧(سعید ، أحمد ، دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة 
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وجھاز . والممرضون ورجال اإلسعاف في األماكن غیر المستشفیات كالطائرات وخالفھا
  .یستخدم لمساعدة المریض إذا كان تنفسھ صعباً كما في حاالت الربو المزمن 

رة عن مجموعة من اإلِْج�راءات الطارئ�ة الت�ي وھو عبا: جھاز إنعاش القلب  -٢
والَت��َنفُّس االِْص��ِطَناِعّي والمعالج��ة األول��ى ) الض��غط عل��ى الص��در(تتض��من َت��ْدلیك الَقْل��ب 

، وھ��ي تقنی��ة تھ��دف إل��ى )توق��ف الن��بض والت��نفس(للش��خص المص��اب ب��الًھُبوط أو ال��َوھط 
لدموی�ة ومن�ع الم�وت أو تعمیم مؤقت لألكسیجین في الدم من أج�ل اس�تعادة عم�ل ال�دورة ا

 .تلف الدماغ بسبب نقص األكسجین
وھذه . وتستخدم في حالة ضربات القلب البطیئة : أجھزة تنظیم ضربات القلب-٣

المنظمات عدة أنواع ، منھا ما یستخدم خارج الجسم ف�ي الح�االت المؤقت�ة ، ومن�ا م�ا ھ�و 
ت طویل�ة ، ومنھ�ا م�ا یس�تمر دائم العمل ، ومنھا ما یعمل بالذرة ، ومنھا ما یس�تمر لس�نوا

 )١(والنوع الدائم یوضع تحت الجلد والسلك یوصل إلى القلب . مدى الحیاة 
  

  :حكم رفع جھاز اإلنعاش عن المریض
یختلف حكم رفع جھاز اإلنعاش من حالة إلى أخ�رى وم�ن م�ریض آلخ�ر، حس�ب 

  :األحوال التالیة 
یعیة، بحی�ث ال یحت�اج معھ�ا عودة أجھزة المصاب إلى حالتھا الطب :الحالة األولى

ألجھزة اإلنعاش، فھنا یقرر الطبیب رفع أجھزة اإلنع�اش لس�المة الم�ریض وع�دم حاجت�ھ 
إلیھا، وال ینبغي االختالف في ھذه الحالة فقد اتفق علیھا الش�رع والق�انون ف�ي جمی�ع دول 

  .)٢(العالم
یق�ھ إل�ى تحسن المریض مع حاجتھ ألجھزة اإلنعاش، وھو ف�ي طر :الحالة الثانیة

النقاھ�ة والس��المة، فھن�ا تبق��ى أجھ��زة اإلنع�اش علی��ھ حت�ى یس��تغني عنھ��ا ویب�دأ الب��رء الت��ام 
  . )٣(وحینئٍذ ترفع عنھ أجھزة اإلنعاش، كما في الحالة األولى

مریض ال أمل في شفائھ إال ببقائ�ھ عل�ى أجھ�زة اإلنع�اش، فھ�ذا ال  :الحالة الثالثة
  :ما یليیجوز رفع أجھزة اإلنعاش عنھ، وذلك ل

ألن ف��ي رف��ع أجھ��زة اإلنع��اش قت��ل لھ��ذا الم��ریض أو زی��ادة ف��ي مرض��ھ  :أوالً 
  .وكالھما ال یجو

                                      
راض النفیس���ة ، عب���د ال���رحمن ، م���دى ش���رعیة إیق���اف أجھ���زة اإلنع���اش الطب���ي ف���ى ح���ال األم���  )١(

 ).٢٢٨ص ) ٦٣(المستعصیة ، ضمن مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، ع 
، م��وت  ١/٢٣١، فق�ھ الن�وازل  ١/٤٨٢ج/٢اإلنع�اش للس�المي ض�من مجل��ة مجم�ع الفق�ھ اإلس��المي ع  )٢(

س��عید ، أحم��د ، دراس��ة ش��رعیة ل��بعض الن��وازل الفقھی��ة : ، نق��الً ع��ن  ٢١٥ال��دماغ لن��دى ال��دقر ص 
 ) .١٢٠(المعاصرة 

 .٥٠٣،  ٥٠١،  ٥٠٠-١/٤٩٩ج/٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع  )٣(
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للقیاس، وھو قیاس المرض على الغریق والمحروق، فكم�ا أن ت�رك إنق�اذ الغری�ق : ثانًیا
والمحروق ال یجوز، بل ویحرم شرًعا، فكذلك رفع جھ�از اإلنع�اش ع�ن الم�ریض ال�ذي ال أم�ل 

  )١( .  ببقائھ على جھاز اإلنعاشفي شفائھ إال
ألن عالم��ات الحی��اة ال ت��زال موج��ودًة، فی��ھ ف��ال یج��وز رف��ع أجھ��زة اإلنع��اش  :ثالًث��ا 

 . )٢(عنھ
حیث تظھر فیھا عالمات موت الدماغ : وھي حالة موت الدماغ  :الحالة الرابعة 

الی�زال من اإلغماء وعدم الحركة وغیرھا من العالمات ، لك�ن بواس�طة أجھ�زة اإلنع�اش 
  . القلب ینبض ، والنفس مستمر نبضاً وتنفساً صناعیین ال حقیقیین 

وقد اختلف العلماء في حكم الرفع في ھذه الحال�ة ب�النظر إل�ى ح�ال الم�ریض إل�ى 
  : قولین 

وذھب أص�حابھ إل�ى اعتب�اره میت�اً، وم�ن ھن�ا یج�وز رف�ع أجھ�زة  ":القول األول 
عمل القلب وال�رئتین ال ینس�ب إلی�ھ وإنم�ا : ل، أي اإلنعاش عنھ؛ ألنھم  قالوا بأن ھذا العم

لألجھزة، فھي حركة ال إرادی�ة كحرك�ة الم�ذبوح ال�ذي ال یقت�ل قاتل�ھ وإنم�ا یع�زر ألن�ھ ل�م 
یك�ون : یقتل شخص�اً ب�ھ حی�اةٌ مس�تقرة ، وكم�ا ل�و خ�رج الب�ول من�ھ یق�ول اب�ن الماجش�ون 

الطف�ل ول�و ب�ال ال یعتب�ر : وق�د ق�ال بع�ض الفقھ�اء . الریح والبول من استرخاء المواسك 
العض�و ق�د یعم�ل لس�اعات وھ�و منفص�ٌل ع�ن : وقال األطب�اء . حیاً إذا لم یستھل صارخاً 

القلب وال یدل ذلك على حیاة : صاحبھ وقد یقطع الرأس ویبقى الدم یتدفق من عروقھ أي 
ن�ھ وكبقاء حیاة األنسجة فإنھا ال تموت بموت صاحبھا مباشرة ، وھو ما عبر ع. صاحبھ 

  . آثار الحیاة الغریزیة كما قالھ الرملي : الفقھاء قدیماً بقولھم 
الت���ابع لمنظم���ة الم���ؤتمر اإلس���المي،  )٣(وھ���ذا م���ا ق���رره مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي

، حیث قالوا بجواز رفع أجھزة اإلنعاش  )٤(والمجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي
یرجى منھ شفاء المریض وإنما یوق�ف إج�راء  عن ھذا المریض ذلك ألنھ ال یوقف عالجاً 

ال طائل من ورائھ في شخص محتضر ، بل یتوجھ أنھ ال ینبغي إبقاء آلة الطبیب والحالة 
  .)٥(ھذه ألنھ یطیل علیھ ما یؤلمھ من حالة النزع واالحتضار

                                      
الب�وطي ، محم�د ، قض�ایا فقھی�ة معاص�رة : وانظ�ر . ١/٥٠٠ج/٢مجلة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ع  )١(

)١٣٠. ( 
 .  ٢/٧٨٨ج  ٣عدد  – ١/٥٠١ج ٢المصدر السابق عدد   )٢(
 . ٢/٨٠٩ج/ ٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع  )٣(
س��عید ، أحم��د ، دراس��ة : نق��الً ع��ن ) ھ��ـ١٤٠٨(المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي دورت��ھ العاش��رة   )٤(

 ) .١٢١(شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة 
 ) .٢٣٤(أبو زید ، بكر ، فقھ النوازل   )٥(
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اعتب�اره حی�اً، وم�ن ھن�ا یح�رم رف�ع األجھ�زة ، مس�تدلین ف�ي ذل�ك  :القول الث�اني 
لحی�اة، فق�الوا ب�أن األص�ل ھ�و بق�اء الحی�اة، وھ�ي ثابت�ھ بیق�ین ف�ال یرف�ع ھ�ذا باستصحاب ا

الیق�ین ال ی�زول بالش�ك، المتخرج�ة عل�ى : الیقین إال یقین مثلھ أو أقوى ، بناًء على قاعدة 
  . األصل بقاء ما كان على ما كان : دلیل االستصحاب األصولي ،  وبناء على قاعدة 

على رفعھا یؤدي إل�ى الم�وت، فیك�ون الراف�ع لھ�ا عن�ھ بأن اإلقدام  :وقالوا أیًضا 
  .قاتالً لھ ، والقتل مفسدةٌ عظیمة ، وقد یحدث أن یحكم بموتھ ثم یتبین خالف ذلك 

وفیھ��ا تتعط��ل األجھ��زة : وھ��ي حال��ة م��وت القل��ب وال��دماغ   :الحال��ة الخامس��ة 
والض�خ وال یقب�ل الحیاتیة ویحدث الموت فیتعطل الدماغ والقلب فال یتحرك القلب للقب�ول 

فھنا یقرر الطبیب رفع أجھزة اإلنعاش لتحقق موت المریض . المخ ما یرد إلیھ من غذاء 
فھ�ذه الحال�ة ال ب�ین العلم�اء ف�ي رف�ع . ومع الموت ال فائ�دة م�ن مواص�لة الع�الج المكث�ف 

  . )١(. جھاز اإلنعاش عن المریض
لحادی�ة عش�رة الت�ي وھو ما أقره المجل�س األورب�ي لإلفت�اء فق�د ق�رر ف�ي دورت�ھ ا

وبالنس��بة : م م��ا یل��ي ٢٠٠٣یولی��و  ٧-١عق��دت ف��ي مدین��ة اس��تكھولم ف��ي الس��وید بت��اریخ 
لتیس��یر الم��وت بإیق��اف أجھ��زة اإلنع��اش الص��ناعي ع��ن الم��ریض ال��ذي یع��د ف��ي نظ��ر 
الطبیبً میتاًً◌ أوً في حكم المیًت وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ ، الذي بھ یحی�ا اإلنس�ان 

وإذا كان عمل الطبیب بمجرد إیقاف أجھزة العالج فال یخرج ع�ن كون�ھ  ویحس ویشعر ،
تركاً للتداوي فھو أمر مشروع وال حرج فیھ ،وبخاص�ة أن ھ�ذه األجھ�زة تبق�ى علی�ھ ھ�ذه 

وإن ك�ان الم�ریض میت�اً بالفع�ل  –المتمثلة في التنفس والدورة الدمویة  –الحیاة الظاھریة 
اً لتلف مصدر ذلك كلھ وھو المخ ، وبقاء المریض فھو ال یعي وال یحس وال یشعر ، نظر

على ھذه الحالة یتكلف نفقات كثیرة دون طائل ویحجز أجھ�زة ق�د یحت�اج إلیھ�ا غی�ره مم�ا 
  .أنتھًى . وهللا أعلم . یجدي معھ العالج 

فعلماء المجلس یجیزون إیقاف أجھزة العالج الطبي، بحیث یترك المریض وحده 
  . )٢(قد تلف –لذي یعد مصدر الحیاة ا –یموت على أساس أن مخھ 

وھذا ما أفتى بھ شیخنا العالم�ة، الحج�ة األص�ولي الفھام�ة األس�تاذ ال�دكتور عل�ى 
م�ا حك�م رف�ع األجھ�زة الطبی�ة ع�ن الم�ریض : جمعة مفتي ال�دیار المص�ریة، حینم�ا س�ئل 

  المیؤوس من شفائھ، وما الفرق بین ذلك والقتل الرحیم؟ 
ا رف�ع األجھ�زة الطبی�ة ع�ن الم�ریض المی�ُؤوس م�ن یجوز شرعً : فأجاب فضیلتھ 

ى  شفائھ، التي ُتستخدم في اإلبقاء على حیاتھ دون تق�دم ف�ي حالت�ھ الص�حیة، وھ�و م�ا ُیس�مَّ
  .، فقط إذا نصح األطباء بذلك"الموت اإلكلینیكي"

                                      
،  ١/٢٣١، فق��ھ الن��وازل  ١/٤٨٣ج/٢اإلنع��اش للس��المي ض��من مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ع  )١(

س�عید ، أحم�د ، : نقالً عن .  ٤٢/٤٣، ومجلة البحوث الفقھیة  ٢١٥موت الدماغ لندى الدقر ص 
 ) .١٢٣-١٢٢(دراسة شرعیة لبعض النوازل الفقھیة المعاصرة 

النفیسھ ، عبد الرحمن ، مدى شرعیة إیقاف أجھزة اإلنعاش الطبي في حال األمراض : نقالً عن   )٢(
 . ٢٦٩ص ) ٦٣(المستعصیة ، ضمن مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، العدد 
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أما إذا كانت األجھزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتیسیر الت�نفس 
الذي یطلب فیھ " القتل الرحیم"یجوز رفعھا، وھذا یختلف عن ما ُیسمى بـ أو نحو ذلك فال

الم��ریض م��ن الطبی��ب إنھ��اء حیات��ھ، أو ُیق��رر الطبی��ب ذل��ك م��ن تلق��اء نفس��ھ بس��بب إعاق��ة 
المریض أو شدة األلم علیھ، فإن ھذا حرام قطًعا؛ ألن حی�اة الم�ریض ھن�ا مس�تمرة وغی�ر 

مریض أو الطبیب یرید التخلُص منھ�ا بس�بب ش�دة متوقفة على األجھزة الطبیة، غیر أن ال
األلم الواقعة على المریض، فإنھاء الحیاة ف�ي ھ�ذه الحال�ة ُیع�دُّ إق�داًما عل�ى إزھ�اق ال�روح 

م هللا قتلھا    )١١٠(.وهللا سبحانھ وتعالى أعلم .وقتًال للنفس التي حرَّ
  

فق�د درس�ھا ولم أرد ببحثي ھذا كشف اللثام ع�ن م�ا ف�ي ھ�ذه المس�ائل م�ن أحك�ام، 
العلم��اء باستفاض��ة، وج��اءت فیھ��ا ق��رارات المج��امع والمج��الس الفقھّی��ة، وفّص��لت ك��ل م��ا 
یتعل��ق بجوانبھ��ا، ب��ل ودّون��ت فیھ��ا الكت��ب والمجل��دات، وإنم��ا أردت أن أب��رز للق��ارئ م��ن 
المختصین وغی�رھم، أھمّی�ة االستص�حاب كأح�د المص�ادر المختل�ف ف�ي حجیتھ�ا ف�ي عل�م 

بت فیم�ا رمی�ُت إلی�ھ فم�ن هللا وبفض�لھ ، وإن كن�ت ق�د أخفق�ُت، األصول، فإن كنت قد أص�
  . فمني ومن الشیطان، وهللا ورسولھ منھ بریئان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                      
  م  ٢٠٠٦/  ١/  ٣بتاریخ )  ٦٣٥(فتاوى دار اإلفتاء المصرّیة ، الفتوى رقم   )١١٠(
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  خاتمــــــــة
  ) نسأل هللا حسنھا ( 

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الّصالحات، وأصلّي وأسلم على رسول رّب األرض 
من سار على نھجھم واّتبع طریقھم إلى یوم والّسماوات، وعلى آلھ وأصحابھ وأزواجھ، و

  .الّدین  
  :وبعد 

فقد وقفت من خالل ھذه الّدراسة الموجزة حول االستصحاب وأھم قواعده 
  : وتطبیقاتھ المعاصرة على عدد من النتائج، أُجملھا فیما یلي

من خالل ھذا البحث برز لنا دور الفقھ اإلسالمي كمیزان یجدر االحتكام إلی�ھ  -١
لكشف عن المسائل الغامضة، وحل المشكالت المستعصیة على ض�وء م�وازین الفق�ھ في ا

اإلسالمي، حیث إن من أھم أسباب إعراض الناس عن الفقھ في الدین، وع�دم تطبیق�ھ ف�ي 
أبعاد الحیاة، ظنھم قصور الفقھ اإلسالمي عن استیعاب مثل ھذه المشكالت والحكم علیھا، 

  .لحكم الشرعي إلیھم على الوجھ المراد أو إیجاد الحلول، أو عدم بلوغ ا
أن دراسة القضایا الفقھیة المعاصرة كتطبیقات عملیة ل�بعض األص�ول الفقھی�ة -٢

یخرج علم األص�ول م�ن جانب�ھ النظ�ري إل�ى المج�ال التطبیق�ي العمل�ي، وبھ�ذا تتض�ح لن�ا 
 .الثمرات المترتبة على القواعد األصولیة 

ص��ولیة ف��ي الن��وازل والقض��ایا المعاص��رة، أن الجان��ب التطبیق��ي للقواع��د األ -٣
یوضح لنا م�دى االرتب�اط ب�ین علم�ي األص�ول والفق�ھ، وھ�ذا م�ا رّك�ز علیھ�ا علم�اء الفق�ھ 
اإلس��المي ف��ي مص��نفاتھم العلمی��ة، كاإلس��نوي ف��ي كتاب��ھ تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول ، 
والزنج�����اني ف�����ي كتاب�����ھ تخ�����ریج الف�����روع عل�����ى األص�����ول ، واإلم�����ام أب�����ي عب�����د هللا 

 .الفروع على األصول التلمساني في كتابھ مفتاح الوصول إلى بناء ریفالش
أن الفھ�م ال��دقیق للقواع�د األص��ولیة یمك�ن الفقی��ھ م�ن الوص��ول إل�ى آراء فقھی��ة -٤

یق��ول اب��ن خل��دون ف��ي . ناض��جة، مبنی��ة عل��ى أص��ول االس��تنباط، وعل��ل األحك��ام ومآخ��ذھا
ء علی��ھ، إنم��ا ھ��م بحص��ول ملك��ة ف��ي أن الح��ذق ف��ي العل��م والتف��نن فی��ھ واالس��تیال: مقدمت��ھ

وم�ا ل�م . اإلحاطة بمبادئ�ھ وقواع�ده والوق�وف عل�ى مس�ائلھ واس�تنباط فروع�ھ م�ن أص�ولھ
وھذه الملكة ھي في غیر . تحصل ھذه الملكة لم یكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصالً 

اً بین من شدا ألنا نجد فھم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعیھا، مشترك. الفھم والوعي
في ذلك الفن، وبین من ھو مبتدىء فیھ، وبین العامي الذي ل�م یحص�ل علم�اً، وب�ین الع�الم 

  .والملكة إنما ھي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواھما. النحریر
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  فھرس المراجع

ق اإلبھاج في شرح المنھاج ، السبكي ، علي بن عبد الكافي وولده عبد الوھاب ،  تحقی -
 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢شعبان محمد إسماعیل ، مكتبة الكلیات األزھریة ، : 

إثب��ات النس��ب بالبص��مة الوراثی��ة ، ض��من ن��دوة الوراث��ة والھندس��ة الوراثی��ة والجین��وم  -
: رؤی��ة إس��المي ، الس��المي ، محم��د المخت��ار ، إع��داد  –البش��ري والع��الج الجین��ي 

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة ، الكویت 

أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ، الشنقیطي ، محمد بن محم�د المخت�ار ،  -
 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣) ١(مكتبة الصدیق ، الطائف ، ط

عب��د هللا : إحك�ام الفص��ول ف��ي أحك�ام األص��ول ، الب��اجي ، س��لیمان ب�ن خل��ف ، تحقی��ق  -
 .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩) ١(محمد الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، ط

عب�د ال�رزاق عفیف�ي ، : اإلحكام ف�ي أص�ول األحك�ام، اآلم�دي ، عل�ي ب�ن محم�د تعلی�ق -
 .لبنان  –ھـ ، بیروت ١٤٠٢) ٢(المكتب اإلسالمي ، ط

محم�د عب�د الق�ادر : أحكام القرآن ، ابن العربي ، محمد بن عبد هللا ،  تخ�ریج وتعلی�ق  -
  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨) ١(لبنان ، ط –عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

مكتب�ة وھب�ة : األدلة المختلف فیھا عند األص�ولیین ، الحس�ن ، خلیف�ة ب�ابرك ، الناش�ر  -
 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ١(بمصر ، ط

محم�د : إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول ، الشوكاني ، محمد بن عل�ي ، تحقی�ق  -
 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ١(سعید البدري ، دار الفكر ، ط

لنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة ، السیوطي ، جالل الدین عب�د هللا ب�ن األشباه وا -
  ) ١( محم��د المعتص��م ب��ا� البغ��دادي ، دارة الكت��اب العرب��ي ، ط: أب��ي بك��ر ،  تحقی��ق 

 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

أبو الوف�اء : أصول السرخسي ، السرخسي ، أبو بكر بن أحمد بن أبي سھل ،  تحقیق  -
 .لبنان  –عرفة ، بیروت األفغاني ، دار الم

 ) .ت.د(أصول الفقھ ، أبو زھرة ، محمد ، دارة الفكر العربي  -

لبن��ان ،  –أص��ول الفق��ھ ، الخض��ري ، محم��د ،  دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ، بی��روت  -
 م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥) ٧(ط

لبن��ان  –أص��ول الفق��ھ ، زھی��ر ، محم��د أب��و الن��ور ، دار الم��دار اإلس��المي ، بی��روت  -
 .م ٢٠٠١ولى ،الطبعة األ
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 -ھ�ـ ١٤٠٥) ٢(أصول الفقھ وابن تیمیة ، المنصور ، ص�الح ب�ن عب�د العزی�ز ،  ط -
 .مصر  –م ، دار النصر للطباعة اإلسالمیة ، القاھرة ١٩٨٥

، الترك��ي ، عب��د هللا ب��ن عب��د )) دراس��ة أص��ولیة مقارن��ة((أص��ول م��ذھب اإلم��ام أحم��د  -
 م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠) ٣(ط &م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦) ٤(المحسن ، مؤسسة الرسالة ، ط

إعالم الموقعین عن رب الع�المین ، اب�ن الق�یم ، ش�مس ال�دین محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ،  -
لبن��ان ،  –محم��د مح��ي ال��دین عب��د الحمی��د ، المكتب��ة العص��ریة ، بی��روت : تحقی��ق 
 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

،  البحر المحیط في أصول الفقھ ، الزركشي ، بدر الدین محم�د ب�ن بھ�ادر ب�ن عب�د هللا  -
عب�د الق�ادر الع�اني ، م�ن مطبوع�ات : عب�د الس�تار أب�و غ�دة ، وراجع�ھ : قام بتحریره 

 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣) ٢(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بدولة الكویت ، ط

بحوث مقارنة في الفقھ اإلسالمي وأصولھ ، الدریني ، محمد فتحي ،  مؤسسة الرسالة  -
 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧) ١(، ط

محم�د زك�ي عب�د : في األصول ، األس�مندي ، محم�د عب�د الحمی�د ، تحقی�ق  بذل النظر -
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ١(مصر ، ط –دار التراث ، القاھرة  –البر ، مكتبة 

البرھان في أصول الفقھ ، الجویني ، أبو المعالي عب�د المل�ك ب�ن عب�د هللا ، عل�ق علی�ھ  -
) ١(لبن��ان ، ط –بی��روت ص��الح عویض��ة ، دار الكت��ب العلمی��ة ، : وخ��رج أحادیث��ھ 

 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

محم�د : التبصرة في أصول الفقھ ، الشیرازي ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي ،  تحقیق  -
 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣) ١(دمشق ، تصویر عن ط –حسن ھینو ، دار الفكر 

: التحصیل من المحص�ول ، األرم�وي ، س�راج ال�دین محم�ود ب�ن أب�ي بك�ر ،  تحقی�ق  -
 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨) ١(علي أبو زنید ، مؤسسة الرسالة ، طعبد المجید 

تقری��ب الوص��ول إل��ى عل��م األص��ول ، الش��نقیطي ، محم��د المخت��ار ب��ن : تحقی��ق كت��اب  -
 .ھـ ١٤١٤) ١(محمد األمین ، مكتبة ابن تیمیة ومكتبة العلم ، ط

اب إب�راھیم اإلبی�اري ، دارة الكت�: التعریفات ، الجرجاني ، عل�ي ب�ن محم�د ،  تحقی�ق  -
 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣) ٢(العربي ، ط

: تقریب الوصول إلى عل�م األص�ول ، اب�ن ج�زي ، محم�د ب�ن أحم�د الكلب�ي ،  الناش�ر  -
 .ھـ ١٤١٤) ١(مكتبة ابن تیمیة ، ومكتبة العلم بجدة ، ط

محم�د : التمھید في أصول الفقھ الكلوذاني ، محفوظ بن أحمد بن الحسن ، ، تحقی�ق  -
البح�ث العلم�ي وإحی�اء الت�راث اإلس�المي بجامع�ة أم  ب�ن عل�ي ب�ن إب�راھیم ، مرك�ز

 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦) ١(القرى ، دارة المدني للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
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التمھی��د ف��ي تخ��ریج الف��روع عل��ى األص��ول ، اإلس��نوي ، جم��ال ال��دین أب��ي محم��د ب��ن  -
 .م ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧) ٤(محمد حسن ھیتو ، مؤسسة الرسالة ، ط: الحسن ، تحقیق 

یس��یر الك��ریم ال��رحمن ف��ي تفس��یر ك��الم المن��ان الس��عدي ، عب��د ال��رحمن ب��ن ناص��ر ،، ت -
 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١) ١(عبد الرحمن بن معال اللویحق ، ط: تحقیق 

الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي ، أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،  دار الكتب العلمیة  -
 .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩) ١(لبنان ، ط –، بیروت 

بعد الموت ، عاشور ، عبد اللطیف ،  مكتبة الق�رآن للطب�ع والنش�ر والتوزی�ع ،  حیاتنا -
 .م ١٩٧٩ -ھـ ١٤٠٨) ١(مصر ، ط –القاھرة 

دراسة شرعیة ل�بعض الن�وازل الفقھی�ة المعاص�رة ، س�عید ، أحم�د ب�ن ناص�ر ، مكتب�ة  -
 .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢) ١(سالم ، مكة المكرمة ، ط

ابن القیم ، شمس ال�دین أب�ي عب�د هللا محم�د ب�ن روضة المحبین ونزھة المشتاقین ،  -
المكتب�ة التجاری�ة : أبي بكر ،  تقدیم ، أحمد عبید ، مطبعة السعادة بمصر ، الناش�ر 

 .ھـ ١٣٧٥الكبرى 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ ، ابن قدامة ، موفق الدین عبد هللا بن  -
 -ھ��ـ ١٤١٣) ١(مكتب��ة الرش��د ، طعب��د الك��ریم النمل��ة ، : أحم��د ب��ن محم��د ، تحقی��ق 

 .م ١٩٩٣

محم��د المخت��ار : سالس�ل ال��ذھب ، الزركش�ي ، ب��در ال�دین محم��د ب�ن بھ��ادر ،  تحقی�ق  -
 -ھ�ـ ١٤١١) ١(مكتبة العلم بج�دة ، ط: مكتبة ابن تیمیة ، توزیع : الشنقیطي ، الناشر 

 .م ١٩٩٠

مد ناصر الدین ،  سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا ، األلباني ، مح -
 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥) ٤(لبنان ، ط –المكتب اإلسالمي ، بیروت 

محم�د : سنن ابن ماجھ ابن ماجھ ، أبو عبد هللا محمد ب�ن یزی�د القزوین�ي ،، تحقی�ق  -
  .لبنان  –فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

تاني ، دار الری��ان للت��راث ، س��نن أب��ي داود ، أب��و داود ، س��لیمان ب��ن األش��عث السجس�� -
 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨طبعة عام 

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنق�یح ف�ي أص�ول الفق�ھ ، التفت�ازاني  ، س�عد ال�دین  -
زكری��ا عمی��رات ، دار الكت��ب العلمی��ة ، : مس��عود ب��ن م��ر ،  ض��بطھ وخ��رج أحادیث��ھ 

 .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦) ١(لبنان ، ط –بیروت 
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ویة ، ابن أبي العز ، ص�در ال�دین محم�د ب�ن ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن شرح العقیدة الطحا
محم�د ناص�ر ال�دین : جماعة م�ن العلم�اء ، خ�رج أحادیثھ�ا : محمد ،  حققھا وراجعھا 

تحقی��ق : طبع��ة أخ��رى . م ١٩٨٤ -ھ��ـ ١٤٠٤) ٨(األلب��اني ، المكت��ب اإلس��المي ، ط
) ٣(ة الرس��الة ، طال��دكتور عب��د هللا التریك��ي وش��عیب األرن��اؤوط ، مؤسس��: وتخ��ریج 

 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

: سوریا ، تعلیق  –شرح القواعد الفقھیة ، الزرقاء ، أحمد محمد ، دارة القلم ، دمشق  -
 .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩) ٢(مصطفى الزرقاء ، ط

شرح الكوكب المنیر ، ابن النجار ، محمد أحمد بن عبد العزیز الفت�وحي ،  تحقی�ق  -
 -ھ�ـ ١٤٠٨) ١(منشورات جامعة أم القرى ، ط محمد الزحیلي ونزیھ حماد ، من: 

 .م ١٩٨٧

عب�د المجی�د ترك�ي ، : شرح اللمع ، الشیرازي ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي ، تحقیق  -
 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨) ١(دار الغرب اإلسالمي ، ط

 –شرح المجلة العدلیة اللبن�اني ، س�لیم رس�تم ب�از ، ، دار الكت�ب العلمی�ة ، بی�روت  -
  .لبنان 

نقیح الفصول في اختصار المحصول في األصول ، القراف�ي ، ش�ھاب ال�دین شرح ت -
 -ھ���ـ ١٤١٨) ١(أحم���د ب���ن إدری���س ،  دار الفك���ر للطباع���ة والنش���ر والتوزی���ع ، ط

 م ١٩٩٧

) ١(شرح صحیح مسلم ، النووي ، محي الدین بن شرف ،  دار الریان للتراث ، ط -
  .مصر  –م ، القاھرة ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

اب��ن الھم��ام ، كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د ،  دار إحی��اء  ش��رح ف��تح الق��دیر ، -
 .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦لبنان ،  –التراث العربي ، بیروت 

صحیح البخاري ، البخاري ، أبو عبد هللا محم�د ب�ن إس�ماعیل ،  دار الكت�ب العلمی�ة ،  -
 .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ١(لبنان ، ط –بیروت 

: أللباني ، محمد ناص�ر ال�دین ،  عل�ق علی�ھ صحیح سنن أبي داود باختصار السند ، ا -
المكت��ب : مكت��ب التربی��ة العرب��ي ل��دول الخل��یج ، توزی��ع : زھی��ر الش��اویش ، الناش��ر 

 .م ١٩٨٩لبنان  –اإلسالمي ، بیروت 

) ٢٠(عل��م أص��ول الفق��ھ ، خ��الف ، عب��د الوھ��اب ، دارة القل��م للطباع��ة والنش��ر ، ط -
 .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

ي داود ، العظ��یم آب��ادي ، محم��د ش��مس الح��ق ، ض��بط ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب�� -
مص�ر ،  –مكتبة اب�ن تیمی�ة ، الق�اھرة : عبد الرحمن محمد عثمان ، الناشر : وتحقیق 

 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ٣(ط
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غای��ة الوص���ول إل���ى دق���ائق عل���م األص���ول ، عب���د ال���رحمن ، ج���الل ال���دین ، مطبع���ة  -
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣) ١(الجبالوي ، مصر ، ط

ون البص�ائر ش�رح كت�اب األش�باه والنظ�ائر ، الحم�وي ، أحم�د محم�د ،  دارة غمز عی� -
 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥) ١(لبنان ، ط –الكتب العلمیة ، بیروت 

الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى ، ابن باز ، عبد العزیز بن عبد هللا وآخرون  -
  .ھـ ١٤٢٤) ١(،  ط

أحمد بن علي ،  دار الریان ، المكتبة فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ابن حجر ،  -
 .ھـ ١٤٠٧) ٣(السلفیة ، ط

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة م�ن عل�م التفس�یر ، الش�وكاني ، محم�د ب�ن  -
 .سعید محمد اللحام ، المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة : علي تعلیق 

س الص�نھاجي ،  بی�روت الفروق ، دار المعرفة ، القرافي ، شھاب ال�دین أب�ي العب�ا -
  .محمد رواس قلعھ جي : لبنان ، ویلیھ فھرس تحلیلي لقواعد الفروق ، وضعھ  –

مكت�ب الت�راث ف�ي : القاموس المحیط ، الفیروز آبادي ، محمد بن یعقوب ، تحقی�ق  -
 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ٢(مؤسسة الرسالة ، ط

 –ؤتمر اإلس�المي قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق من منظم�ة الم� -
) ٢(دمش����ق ، ط –، دار القل����م ) ٩٧-١(، الق����رارات ) ١٠-١(ج����دة ، لل����دورات 

 .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨

 –قضایا فقھیة معاصرة ، البوطي ، محمد سعید رمض�ان ،  مكتب�ة الف�ارابي ، دمش�ق  -
 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤) ٥(سوریا ، ط

: د الجب�ار ،  تحقی�ق قواطع األدلة في األصول ، السمعاني ، منصور بن محمد بن عب -
 -ھ��ـ ١٤١٨) ١(لبن��ان ، ط –محم��د حس��ن الش��افعي ، دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت 

 .م ١٩٩٧

قواعد األصول ومعاقد الفصول ، البغدادي ، صفي الدین عبد المؤمن ب�ن كم�ال ال�دین  -
 -ھـ ١٤٠٦) ١(أحمد محمد شاكر ، عالم الكتب ، ط: عبد الحق ،  تصحیح ومراجعة 

 .م ١٩٨٦

مصطفى الزرقاء ، دار القلم ، : اعد الفقھیة ، الندوي ، علي بن أحمد ،  قدم لھ القو -
 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢) ٢(سوریا ، ط –دمشق 



  دراسة في اإلستصحاب قواعده وتطبیقاتھ المعاصرة
  

- ٢٨٨٠ - 

 

كشف األسرار عن أصول البزدوي ، البخاري ، عالء ال�دین عب�د العزی�ز ب�ن أحم�د ،  -
ھـ ١٤١١) ١(محمد المعتصم با� البغدادي ، دار الكتاب العربي ، ط: تعلیق وتخریج 

 .م ١٩٩١ -

الكف�وي ، أب�و البق�اء أی�وب ب�ن ) معجم ف�ي المص�طلحات والف�روق اللغوی�ة(الكلیات  -
 .عدنان درویش وآخرون ، مؤسسة الرسالة : موسى ، تحقیق 

لس��ان الع��رب ، اب��ن منظ��ور ، أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم األفریق��ي  -
 .لبنان  –م ، بیروت ١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤) ١(المصري ،  دار صادر ، ط

المأمول من علم األصول لطلبة كلیة الحقوق ، الشراح ، یوسف حسن ،  مجلس النشر  -
 .م ٢٠٠٣العلمي ، جامعة الكویت 

فتح : المجموع شرح المھذب النووي ، محي الدین بن شرف ، ، دار الفكر ، ویلیھ  -
 .العزیز شرح الوجیز للرافعي 

یمی��ة ، أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ،  جم��ع مجم��وع فت��اوى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة ، اب��ن ت -
محمع الملك فھد لطباعة : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، طبع ھذه الطبعة : وترتیب 

 .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦المصحف الشریف عام 

المحص��ول ف��ي عل��م أص��ول الفق��ھ ، ال��رازي ، فخ��ر ال��دین محم��د ب��ن عم��ر ، دراس��ة  -
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢) ٢(طھ جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ط: وتحقیق 

ھـ ، الطبعة ١٣٨٧المدخل الفقھي العام ، الزرقاء ، مصطفى أحمد ،  دار الفكر ، سنة  -
 .العاشرة 

: المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل ، اب�ن ب�دران ، عب�د الق�ادر أحم�د ، الناش�ر  -
 .مصر  –مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة 

ف�ي ح�ال األم�راض المستعص�یة ، عب�د مدى شرعیة إیقاف أجھ�زة اإلنع�اش الطب�ي  -
، ) ٦٣(الرحمن بن حسن ، بح�ث ض�من مجل�ة البح�وث الفقھی�ة المعاص�رة ، الع�دد 

م ٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥جمادى اآلخرة ،  –جمادى األولى  –، ربیع اآلخر ) ١٦(السنة 
. 

 –المكتب�ة الس�لفیة : مذكرة أصول الفقھ ، الشنقیطي ، محمد األمین المختار ،  الناش�ر  -
 .ة المنورة المدین

المستصفى من علم األصول ، الغزالي ، أبو حامد محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي ، دراس�ة  -
  .حمزة زھیر حافظ ، شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر بالسعودیة : وتحقیق 



  
    رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

     

- ٢٨٨١ - 

 

المسند ، المكتب اإلسالمي ، أحمد ، ، أحمد بن حنبل الشیباني ،  دار صادر ، بیروت  -
 -ھ��ـ ١٣٩٨) ٢(لبن��ان ط –دار الكت��ب العلمی��ة ، بی��روت :  طبع��ة أخ��رى. لبن��ان  –

 .م ١٩٧٨

، حس�نین ، حس�نین محم�ود ،  دار ) األدل�ة المختل�ف فیھ�ا(مصادر التشریع اإلس�المي  -
 .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ١(اإلمارات ، ط –القلم ، دبي 

 .ھـ ١٤٠٩) ١(مطاب الفرزدق بالریاض ، أبو زید ، برك ، فقھ النوازل ،  ط -

ول الفقھ عند أھل السنة والجماعة ، الجیزاني ، محمد بن حس�ین ،  دار اب�ن معالم أص -
  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩) ٢(الجوزي ، ط

محم���د النم���ر وعثم���ان : مع���الم التن���ـزیل ، البغ���وي ، الحس���ین ب���ن مس���عود ،  تحقی���ق  -
 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤) ٢(ضمیریة وسلیمان الحرش ، دار طبیة ، ط

خلی�ل الم�یس : ھ وضبطھ البصري ، محمد بن علي ،  المعتمد في أصول الفقھ ، قدم ل -
 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣) ١(لبنان ، ط –، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكری�ا ،  تحقی�ق  -
 -ھ��ـ ١٤١١) ١(لبن��ان ، ط –عب��د الس��الم محم��د ھ��ارون ، دار الجی��ل ، بی��روت : 

  .م ١٩٩١

عب��د هللا : مغن��ي ، اب��ن قدام��ة ، أب��و محم��د عب��د هللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ، تحقی��ق ال -
التركي وعب�د الفت�اح الحل�و ، توزی�ع وزارة الش�ؤون اإلس�المیة واألوق�اف وال�دعوة 

 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧) ٣(واإلرشاد بالسعودیة ، دار عالم الكتب ، ط

ني ، محمد الخطیب ،  مطبع�ة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، الشربی -
 .ھـ ١٣٥٢مصطفى الحلبي : 

مقاص��د الش��ریعة اإلس��المیة وعالقتھ��ا باألدل��ة الش��رعیة ، الی��وبي ، محم��د مس��عد ،   -
 .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨) ١(دارة الھجرة للنشر والتوزیع ، ط

واف�ي عل�ي عب�د الواح�د ، لجن�ة البی�ان : المقدمة ، ابن خلدون ، عبد الرحمن ، تحقی�ق  -
 .ھـ ١٣٧٦) ١(ي ، طالعرب

تیس�یر ف�ائق : المنثور في القواعد ، الزركشي ، ب�در ال�دین محم�د ب�ن بھ�ادر ، تحقی�ق  -
عب��د الس��تار أب��و غ��دة ، وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة : أحم��د محم��ود، راجع��ھ 

 .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢) ١(بالكویت ، ط

عبد هللا بن عم�ر ،  منھاج األصول مع شرحھ نھایة السول ، البیضاوي ، ناصر الدین  -
 ) .ت. د(عالم الكتب 
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- ٢٨٨٢ - 

 

الموافقات في أصول الشریعة ، الشاطبي ، أب�و إس�حاق إب�راھیم ب�ن موس�ى ب�ن محم�د  -
) ١(لبن�ان ، ط –عب�د هللا دراز ، دار المعرف�ة ، بی�روت : الغرناطي ،  شرح وتعلی�ق 

 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

 -ھـ ١٤٠٨) ١١(قاھرة ، طالموطأ ، مالك ، مالك بن أنس ،  دار الریان للتراث بال -
 .م ١٩٨٨

میزان األصول في نتائج العق�ول ف�ي أص�ول الفق�ھ ، الس�مرقندي ، ع�الء ال�دین ش�مس  -
عب��د المل��ك الس��عدي ، وزارة األوق��اف : النظ��ر أب��ي بك��ر محم��د ب��ن أحم��د ،  تحقی��ق 

 م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧) ١(والشؤون الدینیة في العراق، ط

قیطي ، س�یدي عب�د هللا إب�راھیم العل�وي ،  دار نشر البنود عل�ى مراق�ي الس�عود ، الش�ن -
 .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩) ١(لبنان ، ط –الكتاب العربي ، بیروت 

نھایة السول في شرح منھ�اج األص�ول ، اإلس�نوي ، جم�ال ال�دین عب�د ال�رحیم ، ع�الم  -
 ) .ت.د(الكتب ، 
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