
جميع الحقوق محفوظة ©

www.islamanar.com
أبحاث محكمة

 لطيفة يوسفي

االختالف يف 
حجية االستصحاب 
وأثره يف استنباط 

األحكام الفقهية
لتنزيل البحث يمكن مسح الرمز التالي:

البريد اإللكتروني:

 contact.islamanar@gmail.com

االختالف يف حجية االستصحاب وأثره يف 
استنباط األحكام الفقهية

الطالبة الباحثة لطيفة يوسفي

جامعة السلطان موالي سليمان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل / 

املغرب

مقدمة:

وال  له  تغير  ال  حمدا  اللهم  أحمدك  العاملين  رب  هلل  الحمد 

والصالة  انفصال،  له وال  تحول  يا رب شكرا ال  زوال، وأشكرك 

والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، املبعوث رحمة للعاملين، 

خير بني آدم وخير الخلق أجمعين، أما بعد:

هذه  مصادر  جعل  أنه  بعباده  وجل  عز  هللا  رحمة  فمن   

املصادر  هذه  فكانت  ومتنوعة،  متعددة  اإلسالمية  الشريعة 

ال  فياضا  معينا  فيه،  واملختلف  عليه  املتفق  بقسميها  واألدلة 

يجد  فبمراعاتها  جواهره،  تفنى  ال  زاخرا  وبحرا  ماؤه،  ينضب 

املجتهد لكل حادثة حكما.

ومن هذه األدلة املختلف فيها: االستصحاب والفكر اإلسالمي 

دائرة  من  يوسع  حتى  األصل،  هذا  إلى  يكون  ما  أحوج  اليوم، 

معامالته ومجال حياة املسلمين، فيستوعب هذا الزخم العالمي 

1

موقع منار اإلسالم - دراسات وأبحاث محكمة

 لطيفة يوسفي



تستطيع  ال  التي  االجتماعية  الظواهر  من  االستصحاب  أن  ذلك  املجاالت،  شتى  في  املتطور 

املجتمعات االنفكاك عـنها، إذ ال تستطيع أن تقوم لها حياة، أو يستقيم حالها بدونها، ولواله 

لحصل االضطراب والشك في كل �شيء ثبت هل هو باق على ثبوته أم تغير؟ فهو باب لحفظ 

مقاصد الشريعة.

ورغم أن االستصحاب ليس دليال مستقال مثبتا لحكم جديد بل هو كاشف عن بقاء الحكم 

السابق الثابت بدليله عندما يغلب على ظن املجتهد عدم وجود املغير له، ورغم هذا فإن عناية 

علماء األصول بإفراده بالبحث ملعرفة مواضع اعتباره باالتفاق ومواضع الخالف فيه - إذ يندر 

 لهم يخلو من باب أو فصل في أحكام هذا األصل، بل صنف فيه بعض املعاصرين 
ً
أن تجد كتابا

كتبا مستقلة، وأفرده بعض الباحثين بدراسات مستفيضة، تضمنت بيان حقيقته، وأنواعه، 

وحجيته، وكافة األحكام املتعلقة به- لشهادة جديدة على تفرد الفقه اإلسالمي بمميزات قل أن 

توجد في غيره من القوانين الوضعية.

وقد انعكس هذا في ضبط الفروع الفقهية، ونظمها نظما يتفق مع عظمة اإلسالم، وروعة 

أحكام الشريعة.

أصل  في  الكتابة  في  واستخرته  عزوجل،  هللا  على  فتوكلت  عزمت  كله  هذا  من  انطالقا 

االستصحاب، فعنونت هذا البحث بـ » االختالف في حجية االستصحاب وأثره في استنباط 

األحكام الفقهية«.

إشكالية البحث: 

إذا كان االستصحاب من األدلة املختلف فيها، تنبني عليه كثير من مسائل الفقه. 

فما مدى حجية االستصحاب؟ وما أثر االختالف في األخذ به في استنباط األحكام الفقهية؟ 

أهداف البحث:

التعرف على ماهية االستصحاب. 

معرفة أقوال العلماء في حجيته.

الوقوف على املسائل الفقهية التي تبنى عليه.
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قيمة البحث: 

التي  والسعة  املرونة  على  تدل  التي  املهمة  األصول  من  أصال  يعتبر  االستصحاب  دليل  إن 

تمتاز بها الشريعة اإلسالمية، فهو يجعل الفقهاء في سعة ويخلصهم من مواقف الحيرة، ويفتح 

لهم طرقا يصدرون بها الفتوى في يسر، وينتقلون منها إلى الفصل في القضايا في وقت وجيز.

الدراسات السابقة للموضوع: 

أصل  تناول  وقد  البغا،  ديب  مصطفى  د.  اإلسالمي،  الفقه  في  فيها  املختلف  األدلة  أثر 

التعرض  الفقهية، مع  اآلثار  اهتمامه على  فيها، وانصب  املختلف  األدلة  االستصحاب ضمن 

للقواعد األصولية.

الفقهية، الخضر علي ادريس، 1403هـ / 1983م، اململكة  الفروع  في  االستصحاب وآثاره 

العربية السعودية.

خطة البحث: 

اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى فصلين وخاتمة:

الفصل األول: في شرح مفردات العنوان

 املبحث األول: في حقيقة االختالف 

 املبحث الثاني: في حقيقة االستصحاب

 املبحث الثالث: في حقيقة الحكم

الفصل الثاني: الخالف في االستصحاب وأثره في األحكام.

 املبحث األول: حجية االستصحاب

 املبحث الثاني: أثر االختالف في حجية االستصحاب في األحكام.

خاتمة: ولخصت فيها أبرز نتائج البحث
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منهج البحث: 

األصول  كتب  خالل  من  املوضوع  جزئيات  تتبع  في  استخدامه  ويتم  االستقرائي،  ااملنهج 

ملعرفة مفهوم االستصحاب وحجيته.

املنهج التحليلي، ويتوسل بهذا املنهج إلى تجزئة وتحليل مواضع البحث، وإعادة تركيبها مع 

شرح مسائله.

املنهج االستنباطي، ويتم توظيفه في الجانب التطبيقي الذي يبرز مدى أثر هذا الخالف في 

االستصحاب في األحكام.
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الفصل األول: يف شرح مفردات العنوان

 املبحث األول: يف حقيقة االختالف

 املطلب األول: االختالف لغة

وتخالف  وخالفا،  مخالفة  خالفه  وقد  املضادة،  هو:  والخالف  اختلف،  مصدر  االختالف 

َل 
ْ

خ }َوالنَّ سبحانه  قال  واختلف،  تخالف  فقد  يتساو  لم  ما  وكل  يتقفا،  لم  واختلفا،  األمران 
ُه{)1( )2(.

ُ
ل

ُ
ك

ُ
َتِلًفا أ

ْ
ْرَع ُمخ َوالزَّ

خلف: الخاء والالم والفاء أصول ثالثة: أحدها: أن يجئ �شيء بعد �شيء يقوم مقامه، والثاني: 

خالف قدام – والثالث: التغير.

فاألول الخلف والخلف ما جاء بعد، ويقولون: هذا خلف صدق من أبيه، وخلف سوء من 

 
َ

ف
َ
ل

َ
خ

َ
ف، وللرديء، خلف قال تعالى: }ف

ً
أبيه، فإذا لم يذكروا صدقا وال سوءا، قالوا للجيد: خل

.3}
ٌ

ف
ْ
ل

َ
ِمْن َبْعِدِهْم خ

واألصل اآلخر: خلف: وهو غير قدام.

كذا،  في  الناس  اختلف  قولهم:  وأما  وأخلف...،  تغير  إذا  قوة  خلف  فقولهم:  الثالث:  وأما 

والناس خلفة أي مختلفون، فمن الباب األول، ألن كل واحد منهم ينحي قول صاحبه، ويقيم 
نفسه مقام الذي نحاه.4

إذن الخالف واالختالف في اللغة: ضد االتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب األصفهاني: 

» االختالف واملخالفة: أن يأخذ كل واحد طريق غير طريق اآلخر في حاله أو قوله، والخالف أعم 
عن الضد، ألن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين.« 5

بها مطلق  يراد  العرب  لغة  في  أو االختالف  الخالف  كلمة  أن  النقول  يتبين من خالل هذه 

1-   »سورة األنعام »)اآلية 141(
2-   ابن منظور، 2005م، )9 / 91(.

3-  » سورة مريم«، )اآلية: 59(
4-   الرازي، 1979 م )2 / 210 -211 -2012(

5-   األصفهاني 1412هـ، )ص: 294(
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املغايرة والتباين بين شيئين سواء أترتب عن هذه املغايرة تناقض وتضاد أم ال؟

 املطلب الثاني: االختالف اصطالحا

في  املغايرة،  به مطلق  يراد  أيضا  إذ هو  اللغوي.  املعنى  بمنأى عن  ليس  املعنى االصطالحي 

في  معناها  عن  فضال  اللغوي-  معناها  في  الكلمة   « املوقف.  أو  الحالة،  أو  الرأي،  أو  القول، 
اصطالح الفقهاء - ال يفيد غير املغايرة. »1 

قال » التهانوي«: » إن االختالف يستعمل في قول بني على الدليل، والخالف فيما ال دليل 

في  املرجوح  القول  أن  منه  التحقيق  غاية  في  ما  ويؤيده  اإلرشاد.  حوا�شي  بعض  في  كما  عليه، 

في حاشية  الدين،  له: خالف ال اختالف وعلى هذا، قال املولوي عصام  يقال  الراجح  مقابلة 

املخالفين  اجتماع  عدم  بالخالف  املراد  الناقصة:  األفعال  بحث  آخر  في  الضيائية،  الفوائد 

وتأخر املخالف.

في  الضعف  ثبوت  منه  والحاصل  منازعين،  معاصرين  املخالفين  كون  باالختالف،  واملراد 

الجانب املخالف في الخالف، فإنه كمخالفة اإلجماع، وعدم ضعف جانب في االختالف، ألنه 
ليس فيه خالف ما تقرر«2

الصفات  جميع  في  متشاركين  غير  أي  متماثلين  غير  املوجودين  »كون  املتكلمون:  وقال 

النفسية، وغير متضادين أي: غير متقابلين ويسمى بالتخالف أيضا، فاملختلفان واملتخالفان 
موجودان غير متضادين وال متماثلين«3

وهو عند املحدثين: » أن يوجد حديثان متضادان في املعنى بحسب الظاهر، فيجمع بينهما 

بحسب  متضادة  أحاديث  توجد  أن  االختالف  رفع  الخالصة:  خالصة  وفي  التضاد،  ينفي  بما 
املعنى ظاهرا فيجمع بينهما أو يرجح أحدهما«4.

وعند الفقهاء: » أن يذهب كل عالم إلى خالف ما ذهب إليه اآلخر«5.

1-   الروكي، 2000م )ص: 221(
2-   التهانوي، 1996م )3 / 57(

3-   نفسه 
4-   نفسه.

5-   الفيومي، 1418هـ، )ص: 69(
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 املبحث الثاني: يف حقيقة االستصحاب

 املطلب األول: االستصحاب لغة

لبيان حقيقة االستصحاب ورصد معناه في لغة العرب نورد النقول التالية:

الصاحب  ذلك  من  ومقاربته،  �شيء  مقارنة  على  يدل  واحد  أصل  والباء  والحاء  الصاد   «

والجمع الصحب، كما يقال راكب وركب. ومن الباب: أصحب فالن: إذا انقاد، وأصحب الرجل، 

إذا بلغ ابنه، وكل �شيء الءم شيئا فقد استصحبه.

ويقال لألديم إذا ترك عليه شعره مصحب، ويقال أصحب املاء، إذا عاله الطحلب »1.

قال األزهري ومن قال صاحب وصحبة فهو مثل فاره وفرهة، واألصل في هذا اإلطالق ملن 

حصل له رؤية ومجالسة ووراء ذلك شروط لألصوليين ويطلق مجازا على من تمذهب بمذهب 
من مذاهب األئمة، فيقال: أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة »2.

وبإعمال النظر في هذه النقول يتبين أن املراد باالستصحاب في اللغة: 

اللزوم واملرافقة.

املطلب الثاني: االستصحاب اصطالحا

إذا استقرأنا عبارات األصوليين في تحديد املراد باالستصحاب، وجدنا أن ما قرروه في هذا 

السبيل ال يبتعد كثيرا عما قرره أصحاب املعاجم. ومن هذه العبارات: 

عبارة ابن حزم: »بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير«.3

الثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم  ثم بين ذلك فقال: »إذا ورد نص من القرآن أو السنة 

ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك ال�شيء املحكوم فيه عن 

بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه، فعلى مدع انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي 

ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ذلك الحكم قد انتقل أو 

1-   الرازي، 1979)3 / 335(
2-   الفيومي 1418هـ، )1 / 127(

3-   ابن حزم )5 / 591(.
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بطل«.1

أو  بالكتاب  ثبت  ما  على  االستصحاب  معنى  قصر  قد  تعريفه  في  حزم(  )ابن  أن  ويالحظ 
السنة، أما الحكم الثابت بالقياس أو اإلجماع فال يجوز استصحابه عنده، ألنه ال يقول بهما.2

- فقال: »فهو يقيد االستصحاب بكون  التعريف  إيراده  وهذا ما قرره وهبة الزحيلي- بعد 
األصل مبنيا على نص، وليس على مجرد أصل ثابت من اإلباحة األصلية«.3

العلم  عدم  إلى  راجعا  وليس  شرعي،  أو  عقلي  بدليل  التمسك  عن  »عبارة  الغزالي:  عبارة 

بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء املغير أو مع ظن انتفاء املغير عند بذل الجهد في البحث 
والطلب«.4

أو  الحال  في  ثبوته  الحاضر يوجب ظن  أو  املا�شي  في  ال�شيء  اعتقاد كون   « القرافي:  عبارة 
االستقبال«.5

»أي، أن ثبوت الحكم في املا�شي والعلم به يجعل الشخص يغلب على ظنه أنه مستمر في 

املستقبل، كمن ثبتت له امللكية بسبب من أسبابها، بالبيع أو امليراث، فإن امللكية تستمر إلى 

أن يوجد ما ينفيها، وكمن علمت حياته في زمن معين، فإنه يغلب على الظن وجوده في الحاضر 

واملستقبل، حتى يقوم الدليل على غيره، فيحكم باستمرار حياته حتى يوجد ما يثبت الوفاة، 

فاملفقود يحكم بحياته حتى يوجد ما يدل على وفاته، أو تقوم اآلمارات التي توجب غلبة الظن 
بأنه توفي، ويحكم القا�شي بالوفاة«.6

عبارة ابن القيم: »استدامة إثبات ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيا«.7

قال اإلمام أبو زهرة عن هذا التعريف إنه جامع، ثم بين ذلك فقال:« أي بقاء الحكم نفيا 

وإثباتا حتى يقوم دليل على تغيير الحال، فهذه االستدامة ال تحتاج إلى دليل إيجابي، بل تستمر 

1-   نفسه
2-   هاللي، 2004م )ص: 174(.

3-   الزحيلي، 1986م )2 / 860(.
4-   الغزالي، 2010م )ص 254-255(.

5-   القرافي، 2004م )ص 351(
6-   الشوكاني، 1998م )2 / 680(.

7-   ابن قيم الجوزية، 1423هـ )1 / 339(. 

8

www.islamanar.com - موقع منار اإلسالم 

االختالف يف حجية االستصحاب وأثره يف استنباط األحكام الفقهية



حتى يقوم دليل مغير«.1

وقيمتها  داللتها  لها  جميعا  أنها  التعريفات  من  الطائفة  هذه  عرض  بعد  يظهر  والذي 

االصطالحية في بيان حقيقة االستصحاب، وذلك من جهة أنها صورته بما يجب أن يصور به 

معناه وتناولت تقريب صورته، من غير خالف اصطالحي كبير وذلك لتقاربها الواضح وامللموس 

في جوانب معينة واضحة، غير أن هذا ال يمنع من إعطاء األولوية االصطالحية ملا ثبت فيها أكثر 

دقة ومعقولية وفيه رصد اصطالحي عملي لالستصحاب.

وقد ظهر لي بعد طول نظر واستقصاء، أن تعريف )األسنوي(-رحمه هللا- هو الراجح، إذ 

يقول:

»هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن األول لعدم ما يصلح للتغيير«2.

 املبحث الثالث: يف حقيقة الحكم.

 املطلب األول: الحكم لغة.

من يتتبع تعريف )الحكم( في معاجم اللغة يجد أن له عدة معاني مختلفة فيما بينها.

»الحاء والكاف وامليم أصل واحد وهو املنع، وأول ذلك الحكم واملنع من الظلم، وسميت 

حكمة الدابة ألنها تمنعها. يقال: حكمت الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، 
إذا أخذت على يديه.3

»الحكم بالضم: القضاء«4

 
َ
ال َك  َوَرِبّ  

َ
ال

َ
}ف تعالى  قال  حكما،  جعله  واألمر  ال�شيء  في  وفالنا  يريد،  عما  فالنا  حكم  يقال 

َجَر َبْيَنُهْم{، 5 والحكم من أسماء هللا تعالى والحاكم، قال تعالى 
َ

ُموَك ِفيَما ش
ّ

ٰى ُيَحِك ُيْؤِمُنوَن َحتَّ

1-   أبو زهرة، )ص: 266(.
2-   األسنوي، 2004م )ص: 601( 

3-   الرازي، 1979م )2/91(.
4-   الفيروز آبادي، 2003م )ص: 1095(.

5-   » سورة النساء«، )اآلية: 64(.
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اَق 
َ

ِشق ِخْفُتْم  }َوِإْن  تعالى  املتنازعين، قال  بين  للفصل  1 ومن يختار  ًما{، 
َ

َحك ْبَتِغي 
َ
أ  ِ

َّ
ْيَر للا

َ
غ

َ
ف

َ
}أ

ْهِلَها{، 2 حكم ال�شيء واألمر: أتقنه.
َ
ْن أ ًما ِمّ

َ
ْهِلِه َوَحك

َ
ْن أ ًما ِمّ

َ
وا َحك

ُ
اْبَعث

َ
َبْيِنِهَما ف

واحتكم ال�شيء واألمر: توثق وصار محكما. واملحكم: املتقن. ومن القرآن: الظاهر الذي ال 
اِبَهاٌت{3.

َ
ش

َ
ُر ُمت

َ
خ

ُ
ِكَتاِب َوأ

ْ
مُّ ال

ُ
َماٌت ُهنَّ أ

َ
شبهة فيه وال يحتاج إلى تأويل. قال تعالى }ِمْنُه آَياٌت ُمْحك

وال  فيه  اختالف  ال  محكم  وألنه  وعليهم،  للناس  الحاكم  ألنه  القرآن،  الحكيم  والذكر 

اضطراب.

يقال  والعلة،  والعدل  والتفقه  والعلم  العلوم:  بأفضل  األشياء  أفضل  معرفة  والحكمة: 

الحكمة:  وعلم  معناه،  ويجل  لفظه  يقل  الذي  والكالم  ذلك؟  في  الحكمة  وما  التشريع  حكمة 
الكيمياء والطب«.4

وبالنظر في مضمون هذه النقول يتبين بجالء أن مادة )حكم( في العربية تدور حول املعاني 

التالية:

املنع والقضاء والعلم والفقه.

املطلب الثاني: الحكم اصطالحا

إن معرفة الحكم الشرعي هو الغاية من علم الفقه وأصوله ولكن علم األصول ينظر إليه 

من جهة وضع القواعد واملناهج املوصلة إليه، وعلم الفقه ينظر إليه باعتبار استنباطه فعال، 
بتطبيق ما وضعه علم األصول للتعرف عليه. 5

واملتصفح لكتب أصول الفقه – سيجد حتما- في فهرستها مبحث الحكم الشرعي، فما من 

وإن  األصوليين،  تعاريف  لكن  تعريف  أعطاه  إال  املعاصرين،  أو  املتقدمين  من  سواء  مؤلف 

اختلفت عبارتها وألفاظها من حيث إضافة قيد أو إسقاطه، فإنها متفقة في الجوهر واألساس 

ولبيان هذه الحقيقة نورد فيها قسما من هذه التعاريف:

1-   »سورة األنعام«، )اآلية: 115(.
2-   »سورة النساء«، )اآلية: 35(.

3-   »سورة آل عمران«، )اآلية: 6(.
4-   مصطفى. الزيات. عبد القادر. النجار )1/ 189 -190(.

5-   زيدان، 1987م )ص: 23(.
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عرفه اآلمدي–رحمه هللا- بقوله: »خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية«.1

وقد  شرعية،  فائدة  مفيد  أنه  الحكم  تعريف  في  »شرط  بأنه  التعريف  هذا  على  واعترض 

تعالى  هللا  كإخبار  فياالصطالح،  بحكم  وليست  شرعية،  فائدة  املفيدة  الخطابات  فيه  تدخل 

باملكلفين  وتتعلق  جهة،  من  واالعتبار  العظة  تفيد  األخبار  فهذه  السابقة،  األمم  أحوال  عن 
وأفعالهم، ومن جهة أخرى ال تدخل في الخطاب املتعلق بأفعال املكلفين.«2

وعرفه القرافي –رحمه هللا- بقوله: »الحكم الشرعي: هو خطاب هللا القديم املتعلق بأفعال 
املكلفين على وجه االقتضاء، أو التخيير، أو ما يوجب ثبوت الحكم، أو انتفاؤه«.3

واعترض عليها القا�شي أبو بكر بقوله:« الكالم ال يوصف بأنه خطاب دون وجود مخاطب، 

ولذلك أحلنا أن يكون كالم هللا في أزله، وكالم الرسول صلى هللا عليه وسلم في وقته، مخاطبة 

يودعه  بما  مخاطب  إنه  للمو�شي  يقال  ال  هذا  وعلى  نهيا،  أو  أمرا  كونه  وأجزنا  الحقيقة  على 

وصيته، ويقال: أمر من إليه الوصية. فعلى هذا ال يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم، ألن 

للمعدوم والخطاب ال يكون إال للموجود، فالحكم قديم، والخطاب حادث،  الحكم املوجود 
ويجب أن يقال الكالم«.4

وعرفه اإلمام الشوكاني – رحمه هللا- بقوله: »هو الخطاب املتعلق بأفعال املكلفين باالقتضاء 
أو التخيير أو الوضع«.5

وبعد هذا العرض ألشهر التعاريف املقدمة للحكم، والساعية إلى رصد حقيقته االصطالحية، 

يتبين أن التعريف الذي أورده الشوكاني واعتمده تعريفا صحيحا للحكم، هو التعريف الراجع 

الصحيح، الشتماله على حقيقة الحكم صراحة، وعلى ما يرصد طرق تعلقه بأفعال املكلفين 

ولهذه الصحة والشمول اللذين امتاز بهما فقد عمل به جمهور األصوليين من بعده وتمسك به 

أغلب متأخريهم، ولهذا رأيناه التعريف املتداول عند جمهور علماء األصول.

1-   القرافي، 2016م )ص123( 
2-   نفسه 
3-   نفسه

4-   السبكي، 2004م )1/118(.
5-   الشوكاني، 1998م )1/ 49(.
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الفصل الثاني: الخالف يف االستصحاب وأثره يف األحكام

املبحث األول: حجية االستصحاب

اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة واملالكية والظاهرية وأكثر الشافعية إلى أنه حجة 

2 وهذا  إلى أنه ليس بحجة،  1 وذهب أكثر الحنفية واملتكلمين  سواء كان في النفي أو اإلثبات، 

خاص عندهم بالشرعيات بخالف الحسيات، فإن هللا سبحانه أجرى العادة فيها بذلك، ولم 

أنه يجوز  الشافعي  الشيرازي عن  بالحسيات.3 ونقل  تلحق  في الشرعيات، فال  به  العادة  يجر 
الترجيح به ال غير، وقال: إنه الذي يصح عنه، ال إنه يحتج به.4

أدلة املعتبرين له:

أ- من الكتاب الكريم:

 
ً
ْو َدما

َ
أ  

ً
َمْيَتة وَن 

ُ
َيك ن 

َ
أ  

َّ
ِإال َعُمُه 

ْ
اِعٍم َيط

َ
ى ط

َ
 َعل

ً
ما يَّ ُمَحرَّ

َ
ِإل ْوِحَي 

ُ
أ َما  ِفي  ِجُد 

َ
أ  

َّ
ل ال

ُ
قوله تعالى }ق

ِإنَّ 
َ
 َعاٍد ف

َ
ْيَر َباٍغ َوال

َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
ِ ِبِه ف

ّ
ْيِر للا

َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
 أ

ً
ْو ِفْسقا

َ
ُه ِرْجٌس أ ِإنَّ

َ
ْحَم ِخنِزيٍر ف

َ
ْو ل

َ
 أ

ً
ْسُفوحا مَّ

ِحيٌم{5 وقالوا: هذا احتجاج بعدم الدليل 6. ُفوٌر رَّ
َ
َك غ َربَّ

ا{، 7 حيث دل على أن ما يثبت 
ً
اث

َ
نك

َ
ٍة أ وَّ

ُ
َها ِمن َبْعِد ق

َ
ْزل

َ
َضْت غ

َ
ق

َ
ِتي ن

َّ
ال

َ
وا ك

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
وقوله تعالى }َوال

ال يجوز نقضه، يقول ابن كثير: قال عبد هللا بن كثير والسدي: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة 

كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه، وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل ملن نقض عهده 

بعد توكيده وهذا القول أرجح وأظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم ال؟ 8.

ب- من السنة املطهرة:

1-  الزرك�شي، 2007م، )6/17(
2-   األسنوي، 2004م )601( 

3-   الشوكاني، 1998م، )2 / 680( 
4-   نفسه

5-  »سورة األنعام »، )اآلية: 145(.
6-   الخن، 2007م، )ص 210(.
7-   » سورة النحل«، )اآلية 92(.

8-   ابن كثير، 1419هـ )2 / 731(.
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ما ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: )إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين 
آليته، ويقول أحدثت أحدثت، فال ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا( 1.

وجاء في الحديث أيضا: )إذا شك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أم أربعا؟ فليطرح 

الشك وليبن على ما استيقن(2. 

ففي هذه األحاديث معنى االستصحاب الذي ال يترك اليقين ملجرد الشك3.

ج- اإلجماع:

لقد قرر اإلمام اآلمدي اإلجماع على العمل باالستصحاب حيث قال:

»إن اإلجماع منعقد على أن اإلنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء، ال تجوز له الصالة، 

ولو شك في بقائها جازت له الصالة، ولو لم يكن األصل في كل متحققا دوامه، للزم إما جواز 
الصالة في الصورة األولى، أو عدم الجواز في الصورة الثانية، وهو خالف اإلجماع«4.

ومن  األربعة  األئمة  أجمع  قد  فقهي،  أصل  هذا  االستصحاب:   « املعاصرين:  بعض  ويرى 

تبعهم على األخذ به، ولكنهم اختلفوا في مقدار األخذ، فأقلهم أخذا به الحنفية وأكثرهم، أخذا 

به الحنابلة ثم الشافعية، وبين الفريقين املالكية، ويظهر أن مقدار أخذ األئمة باالستصحاب 

كان تابعا ملقدار األدلة التي توسعوا فيها«5. 

أدلة املانعين له:

1- »أن االستصحاب أمر عام يشمل كل �شيء، وإذا كثر عموم ال�شيء كثرت مخصصاته وما كثرت 

مخصصاته ضعفت داللته فال يكون حجة.

2- » إن الطهارة والحل والحرمة كلها أحكام شرعية، وال تثبت إال بدليل منصوب من قبل الشارع، 

1-   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إال من املخرجين من القبل 
والدبر )177( 

له  في الصالة والسجود  2-   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السهو 
 )571(

3-   هاللي، 2004م، )ص 184(
4-   اآلمدي، )3 / 367( 

5-   أبو زهرة، 2007م، )ص 289(
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يجوز  فال  منها،  ليس  واالستصحاب  إجماعا،  والقياس  واإلجماع  النص  في  منحصرة  الشرع  وأدلة 
االستدالل به في الشرعيات »1.

3- » لو كان األصل البقاء لكانت بينة النفي أولى باالعتبار من بينة اإلثبات، ألن بينة النفي مؤيدة 

تعتبر من  البينة ال  باطل ألن  أقوى، وهذا  بها  الحاصل  الظن  البراءة األصلية، فيكون  باستصحاب 
النافي وهو املدعى عليه، وتقبل من املثبت وهو املدعي إجماعا ».2

أن االستصحاب  العلماء  املسألة عند جمهور  في هذه  الراجح  املسألة:  في  الراجح  املذهب 

تنوعت  وأنها  خاصة  أدلتهم  لقوة  وذلك  واالبتداء،  الدفع  في  والنفي،  اإلثبات  في  مطلقا  حجة 

وذلك  والعقل  واإلجماع  النبوية  والسنة  الكريم  الكتاب  من  مصادرها فهي  وتعددت  مداركها 

بعكس ما استند إليه املانعون.

ومما يؤيد هذا الترجيح أنه »ال معنى للمعجزات إال باستصحاب الحال للعادات التي تأتي 

املعجزة بخرقها، وال معنى للمعامالت والصالت بين الناس إال على أساس استصحاب األحوال 

التي كانت املفارقة عليها، فال معنى للتعبد بالشرع، وال يمكن العمل به، إال إذا علمنا، وغلب 

على الظن أنه لم يطرأ على ما تعبدنا به نسخ أو رفع، وهذا هو االستصحاب، واألمة متفقة على 

كثرة اختالف الفقهاء على أنه متى تيقنا حصول �شيء، وشككنا في حدوث املزيل بالتيقن، وهذا 
عين االستصحاب«.3

املبحث الثاني: أثر االختالف يف حجية االستصحاب يف استنباط األحكام الفقهية

إن رصد أثر الخالف في حجية االستصحاب ال يكون علميا وموضوعيا إال إذا اعتمد على 

تحرير موضع النزاع في أصل االستصحاب ودليله، وذلك لبيان الصور التي شملها االختالف، 

وعمل من جهة أخرى على بيان حدوث اختالف واضح في كثير من املسائل.

ومن هنا فرصدنا ملا ترتب عن الخالف في حجية االستصحاب لن يشمل ما ترتب عن مطلق 

االحتجاجات التي احتج بها األصوليون من مختلف املذاهب، ألن هذه االحتجاجات التي جاءت 

1-   الخن، 2007م )ص 208( 
2-   نفسه )ص 209( 

3-   البغا، 1993م )ص 197( 
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مطلقة ال تخص نوعا من أنواع االستصحاب، وإنما تخص أصله ودليله، وهي بحسب إطالقها 

ـ  ـ وهذا هو الصحيح  في األحكام، وإنما  لها على ما ترتب عن الخالف فيها من خالف  ال داللة 

سيشمل ما ترتب عن الخالف في بعض أنواعه، وما نجم عن هذا الخالف من اختالف في كثير 

من األحكام.

وبالنظر في أنواع االستصحاب وتتبعها، يتبين أن املختلف فيه منهاـ  والذي نشأ عن االختالف 

في أصله اختالف في األحكام ـ ال يعدو أنواعا أربعة هي:

النوع األول: استصحاب حكم اإلجماع في محل الخالف.

النوع الثاني: استصحاب البراءة األصلية.

النوع الثالث: في حكم األشياء في األصل.

النوع الرابع: في األخذ بأقل ما قيل.

وفيما يلي بيان للخالف في أصل هذه األنواع وما انبنى عنه من خالف في األحكام.

النوع األول: استصحاب حكم اإلجماع يف محل الخالف

وهذا النوع راجع إلى الحكم الشرعي، بأن يتفق على حكم في حالة، ثم تتغير صفة املجمع 

عليه، فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال 1 وقد وقع الخالف فيه: 

هل هو حجة أم ال على مذاهب منها:

املذهب األول: أنه ليس بحجة.

وهو مذهب األكثرين منهم القا�شي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، والغزالي... 

وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف. وقال املارودي والروياني:« إنه قول الشافعي وجمهور 

العلماء، فال يجوز االستدالل بمجرد االستصحاب بل إن اقت�شى القياس أو غيره ألحاقه بما 
قبل ألحق به وإال فال«.2

املذهب الثاني: أنه حجة.

1-   الزرك�شي، 2007م )6 / 21(
2-   الشوكاني، 1998م )2 /682( 
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وهو مذهب أبي ثور وداود الظاهري... ونقله ابن السمعاني عن املزني وابن سريج، والصيرفي، 

وابن  اآلمدي،  واختاره  قال:  القطان،  بن  الحسين  أبي  عن  منصور  أبو  وحكاه  خيران،  وابن 
الحاجب.1

انبنى عليه مسائل منها: مسألة املتيمم إذا رأى املاء في صالته: هل  والخالف في هذا النوع 

صالته صحيحة أم ال؟

ويمكن بيان الخالف فيها من خالل مذهبين:

املذهب األول: ال يبطل تيممه، وصالته صحيحة وليس عليه أن يقطعها بل يتممها بتيممه. 

وهو قول مالك ووافقه الشافعي: 

قال اإلمام مالك:« قال مالك في رجل تيمم ودخل في الصالة ثم اطلع عليه رجل معه ماء قال 
يم�شي في صالته وال يقطعها.«2

وقال اإلمام الشافعي: » إن تيمم فدخل في نافلة أو في صالة على جنازة ثم رأى املاء م�شى في 

صالته التي دخل فيها ثم إذا انصرف توضأ إن قدر للمكتوبة فإن لم يقدر أحدث نية للمكتوبة 
فتيمم لها« 3

وقد قرر الدسوقي هذا املذهب بقوله » إن وجده بعد الدخول فال يبطل بل يجب استمراره 
فيها ولو اتسع الوقت لدخوله بوجه جائز«.4

صحيحة  وصالته   - بصالته  شرع  أنه   « إليه  ذهبوا  ما  على  املذهب  هذا  أصحاب  ودليل 

بتيممه– فتستصحب هذه الصحة حتى آخر صالته، وما جاز له أول الصالة جاز له آخرها 

وا 
ُ
ْبِطل

ُ
 ت

َ
ودعموا قولهم هذا بأن القول ببطالن صالته فيه إبطال لعمله.«5 وهللا تعالى يقول }َوال

ْم{.6
ُ

ك
َ
ْعَمال

َ
أ

1-   نفسه 
2-   األصبحي، )1/ 50( 

3-   الشافعي، 2001م، )1 /64(  
4-   الدسوقي )1/ 159( 

5-   البغا، 1993م )ص 205(.
6-   »سورة محمد » )اآلية: 33(.
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وترتب على هذا األصل أن املتيمم إذا رأى املاء في أثناء صالته ال تبطل صالته عند الشافعي 

صحة  الدال على  والدليل  الشروع،  حالة  صالته  انعقد على  قد  اإلجماع  ر�شي هللا عنه، ألن 
الشروع دال على دوامه إال أن يقوم دليل االنقطاع. 1

املذهب الثاني: أنه ينتقض تيممه، وتبطل صالته، ويجب عليه استعمال املاء واستئناف 

الصالة. وإليه ذهب الحنفية » )ولنا( أن طهارة التيمم انتهت بوجود املاء فلو أتم صالته أتمها 

بغير طهارة وذلك ال يجوز وحرمة الصالة إنما تمنعه من استعمال املاء أن لو بقيت ولم تبق 

هاهنا ملا بينا أن التيمم ال يرفع الحدث فعند وجود املاء يصير محدثا بحدث سابق على الشروع 

في الصالة وذلك يمنعه من البناء كخروج الوقت في حق املستحاضة؛ ألن البناء على الصالة 

عرف باألثر وذلك في حدث يسبقه للحال فلهذا ألزمناه الوضوء واستقبال الصالة والشروع في 

الصالة وإن صح كما قال إال أن املقصود لم يحصل به؛ ألنه إسقاط الفرض عن ذمته ومتى 

قدر على األصل قبل حصول املقصود بالبدل سقط اعتبار البدل كاملعتدة باألشهر إذا حاضت 

وإن وجد املاء بعد الفراغ من الصالة والسالم لم تلزمه اإلعادة إال على قول مالك - رحمه هللا - 

فإنه يقول إذا وجد املاء في الوقت يعيد الصالة؛ ألن طهارة التيمم لضرورة التمكن به من أداء 

الصالة، واألداء باعتبار الوقت فإذا ارتفعت هذه الضرورة بوجود املاء في الوقت سقط اعتبار 

التيمم كاملريض إذا أحج رجال بماله ثم برئ فعليه حجة اإلسالم لبقاء الوقت فإن العمر للحج 
كالوقت للصالة.« 2

الضرورة، كطهارة  بزوال  التيمم طهارة ضرورية، فبطلت  أن  املذهب  ودليل أصحاب هذا 

املستحاضة إذا انقطع دمها.3 

أثناء صالته، أن  في  املاء  إذا رأى  املتيمم  في مسألة  املتقدم  وهكذا نرى من خالل الخالف 

يقوم  النزاع حتى  في محل  العلماء قد استصحب حكم اإلجماع  من حكم بصحة صالته من 

دليل يلغي العمل بهذا النوع من االستصحاب، وأن من حكم بعدم صحة صالته ال يرى لهذا 

االستصحاب ما يدل على صحته، بدليل أن اإلجماع إنما دل على دوام الصالة وصحتها حال 

عدم املاء، فأما مع وجوده ففيه الخالف، وال إجماع مع الخالف املوجود القائم.

1-   الزنجاني، 1987م )ص 74(
2-   السرخ�شي، 1414هـ / 1993م، )1/110(  

3-  ابن قدامة، 2004م )1/ 198(
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النوع الثاني: استصحاب البراءة األصلية 

وصورته » أن يكون الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال، وقد طلب املجتهد الدليل 

املزيل بقدر وسعه ولم يظهر، فقد اختلف فيه:

فقال جماعة من أصحاب الشافعي مثل املزني والصيرفي، وابن شريح وابن خيران أنه حجة 

ملزمة متبعة في الشرعيات.

النظر،  في موضع  القسم يصلح حجة على الخصم  » أن هذا  املاتريدي  أبو منصور  وقال 

الكتاب والسنة، وال يجوز تركه  لم يجد دليال فوقه من  إذا  به على كل مكلف  العمل  ويجب 
بالقياس قبل الترجيح، » وهو اختيار السمرقندي.«1

وقد انبنى على الخالف في هذا النوع مسائل منها مسألة الوضوء مما يخرج من البدن من 

غير السبيلين.

وفي بيان حكم هذه املسألة مذهبان:

ذلك  قل  السبيلين  غير  من  يخرج  مما  ب�شيء  الوضوء  ينقض  ال  أنه  ويرى  األول:  املذهب 

الخارج أو كثر، وسواء في ذلك الدم، والقيء، والقلس حتى ولو كان ذلك الخارج من الفم أو من 

غيره من البدن طاملا كان من غير السبيلين. وهو مذهب اإلمام مالك واإلمام الشافعي2 ـ رحمهما 

هللا تعالى ـ.

قال ابن رشد » واعتبر قوم آخرون الخارج واملخرج وصفة الخروج فقالوا كل ما خرج من 

السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط واملذي والودي والريح إذا كان خروجه على 

وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا وال في السلس، 
وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه.«3

وقال النووي » ومذهبنا أنه ال ينتقض الوضوء بخروج �شيء من غير السبيلين كدم الفصد 

1-   البخاري، 1308هـ )3 / 546(
2-   ابن رشد، 1428هـ/ 2004م )1 / 59(

3-   نفسه
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والحجامة، والقيء، سواء قل أو كثر.1

وحجة أصحاب هذا املذهب » إن األصل عدم النقض، فيستصحب هذا األصل حتى بثبت 

الدليل بخالفه، ولم يثبت، فيبقى على األصل من عدم النقض وكذلك قبل الخروج غير ناقض 
باإلجماع، فيستصحب هذا الحكم بعد الخروج.2

كان  ولو  حتى  الوضوء  ينقض  النجاسة  من  البدن  من  يخرج  ما  أن  ويرى  الثاني:  املذهب 
خروجه من غير السبيلين وذلك إذا ما جاوز الخارج مكانه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.3

من  الجسد  من  يخرج  مما  الوضوء  انتقاض  في  األمصار  علماء  اختلف   « رشد  ابن  قال 

النجس على ثالثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة 

خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف فقالوا 

كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد 

والحجامة والقيء إال البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة أنه إذا 
مأل الفم ففيه الوضوء. »4

وقال ابن قدامة » وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيلين ينقسم قسمين طاهرا 

ونجسا، فالطاهر ال ينقض الوضوء على حال ما، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية 
واحدة. وقال وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير.«5

عمل  من  مأخوذ  هو  ما  ومنها  السنة  من  مأخوذ  هو  ما  منها  املذهب  هذا  أصحاب  وحجة 

الصحابة.

فأما السنة فمنها:

ما رواه معدان بن طلحة عن أبي الدرداء ر�شي هللا عنه )أن النبي صلى هللا عليه وسلم قاء 

فتوضأ. قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال ثوبان صدق، أنا 

1-   النووي، )2 / 62(
2-   البغا،1993م، )ص 202(

3-   نفسه
4-   ابن رشد، 1428هـ/ 2004م، )1 /59(

5-   ابن قدامة، )1 / 135 -136(.
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صببت له وضوء(.1

وأما الحجة املأخوذة من عمل الصحابة فقد قررها ابن قدامة بقوله » روي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر ر�شي هللا عنهم، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا. »2

مما تقدم بيانه نستخلص أن مذهب القائلين بأن الخارج من البدن من غير السبيلين ال 

ينقض الوضوء مذهب مبني على استصحاب البراءة األصلية، وأن مذهب القائلين بأن الخارج 

من غير السبيلين ينقض الوضوء مذهب مبني على حجج أخرى، أثبت إما عدم حجية البراءة 

األصلية عندهم في هذه املسألة، ما دامت هذه الحجج مزيلة بوجودها للحكم الثابت بدليل 

مطلقا، وإما عدم التسليم باستصحاب البراءة األصلية من أساسه وأصله، ألنه ليس بحجة 

ملزمة في الشرعيات.

النوع الثالث: يف حكم األشياء يف األصل

وهذا النوع قد جعله البعض شرطا من شروط اإلفتاء، قال ابن عقيل » من شروط املفتي 

أن يعرف ما األصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال هل هو الحظر أو اإلباحة أو الوقف 
ليكون عند عدم األدلة متمسكا باألصل إلى أن تقوم داللة تخرجه عن أصله. »3

وقد اختلف األصوليون في حكم األشياء في األصل:

فذهب أكثرهم من الشافعية واملالكية إلى أن األشياء في األصل على الوقف ليست بمحظورة 

وال مباحة.4 وذهب فريق منهم وهم من أهل الظاهر واألحناف أن األشياء في األصل على اإلباحة، 
5 وذهب فريق آخر منهم األبهري إلى أن األشياء في األصل على الحظر.6

وقد انبنى على الخالف في هذا النوع خالف في مسائل منها مسألة ما صاده الكلب املعلم إذا 

1-  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب )ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف(، )حديث 87(، 
.)32 /1(

2-   ابن قدامة، )1/135(.
3-   نقال عن آل ابن تيمية، 2007م، )ص 929(

4-   الباجي، 2009م )2 / 929(
5-   آل تيمية، )ص 453(

6-   الباجي، 2009م )ص 929(
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أكل من الصيد، وفي حكم هذه املسألة وقع الخالف على مذاهب: 

مذهب أول: يرى أنه يؤكل من ذلك الصيد الذي أكل منه الكلب املعلم، إذا أكل من الفريسة 

مرة واحدة ولم يحرم ما م�شى من الفريسة، وهذا املذهب مبني على أحد القولين للشافعي وهو 
متمسك أحمد في أصح الروايتين عنه. 1

مذهب ثان: يرى أنه يحرم الجميع أي ما صاده وما سبق من صيود، وهو مذهب أبي حنيفة.2

ومذهب ثالث: يرى أنه ال يحرم صيد املعلم وإن أكل منه أكثر من مرة، وهو مذهب مالك 
رحمه هللا. 3

وحجة أصحاب املذهب األول - ومنهم اإلمام الشافعي –أنه حين صادها، كان حل صيده 

ثابتا بيقين، لظهور كونه معلما، فال يحكم بالحرمة إال بدليل، وال دليل على تحريمه، فيبقى 
على أصل الحل الثابت بيقين. 4

قال الزنجاني » إن الكلب املعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة، لم تحرم تلك الفريسة على 

أحد القولين عندنا، ولم يحرم ما م�شى من فريسته قوال واحدا، استصحابا للحل الثابت قبل 
األكل، فانه ثابت يقينا. »5

وحجة أصحاب املذهب الثاني - ومنهم اإلمام أبو حنيفة – » أن األكل من الصيد دليل جهله 

من االبتداء، وهو االمتناع عن األكل، وباإلقدام على األكل اظهر ضد العلم وهو الجهل، ألن 

أنه كان  األكل هو السبب الظاهر املظهر للجهل، وألن الحرفة ال ين�شى أصلها، فباألكل تبين 
يترك األكل للشبع ال للعلم، وصيد الجاهل ال يؤكل. »6

وحجة أصحاب املذهب الثالث - ومنهم اإلمام مالك – قول الصحابي: لك ما رواه في املوطأ 

عن نافع، عن ابن عمر ر�شي هللا عنهما أنه كان يقول في الكلب املعلم كل ما أمسك عليك إن 

1-   البغا، 1993م )ص 230(
2-   الزنجاني، 1987م، )ص174(.

3-   البغا، 1993م، )ص 236(
4-   نفسه 

5-   الزنجاني، 1987م )ص 174(
6-   نفسه
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قتل وإن لم يقتل.1

وحاصل ما تقدم أن من عمل بهذا النوع من االستصحاب، حكم بجواز األكل من فريسة 

الكلب املعلم إذا أكل منها مرة واحدة، وما م�شى من صيود قبل أكله، استصحابا للحال الثابت 

قبل األكل، فانه ثابت يقينا ومن لم يحكم بهذا النوع من االستصحاب، حكم بتحريم الجميع.

النوع الرابع: يف األخذ بأقل ما قيل 

وإن  قيل،  ما  أقل  ملعنى  األصولية  الداللة  تحديد  في  األصوليين  جمهور  عبارات  اتفقت 

اختلفت األلفاظ في تفسير معناه، وفيما يلي بيان لذلك:

» أن يختلف العلماء في مسألة على قولين، أو ثالثة، فيوجب بعضهم قدرا ويوجب بعضهم 
أقل من ذلك. »2

وهذا النوع مختلف في االحتجاج به فمنهم من ذهب إلى أنه حجة.« 3 » أن األخذ بأقل ما قيل 
مركب من اإلجماع، والبراءة األصلية.«4

ومنهم من نفى أن يكون حجة.5 »أن األخذ بأقل ما قيل يؤدي إلى اطراح االجتهاد، واألصل 

أال يطرح االجتهاد، ليس البعض أولى من البعض، واالجتهاد دليل ظاهر في اإلصابة، فال يقدم 
أحدهما على اآلخر.«6

وقد انبنى على األخذ بأقل ما قيل أو تركه خالف في الفروع فمن ذلك مقدار دية الكتابي التي 

اختلف فيها على أقوال ثالثة:

القول األول:

ذهب بعض العلماء إلى أن دية الكتابي، وغيره كدية املسلم، قال أبو حنيفة » وأما اليهودي 

1-   نفسه 
2-   الشيرازي، 1988م، )2 / 993(
3-   الغنانيم، 2009م، )ص842(

4-  السبكي، 2004م )2 / 175(
5-   البهاري، 2002م، )2 / 292(

6-   القرافي، 1997م، )9 / 4256(
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والنصراني والذمي مثل دية املسلم. »1

ولهذا القول أدلة من القرآن والسنة، أما أدلته من القرآن فمنها ما يلي:

اَن 
َ
ِإْن ك

َ
وا ف

ُ
ق دَّ ْن َيصَّ

َ
ْهِلِه ِإال أ

َ
ى أ

َ
 ِإل

ٌ
َمة

َّ
 ُمَسل

ٌ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَية

َ
َتْحِريُر َرق

َ
 ف

ً
أ
َ
ط

َ
َتَل ُمْؤِمًنا خ

َ
}َوَمْن ق

 
ٌ
ِدَية

َ
اٌق ف

َ
ْم َوَبْيَنُهْم ِميث

ُ
ْوٍم َبْيَنك

َ
اَن ِمْن ق

َ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن ك

َ
َتْحِريُر َرق

َ
ْم َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

ُ
ك

َ
ْوٍم َعُدّوٍ ل

َ
ِمْن ق

َبٍة ُمْؤِمَنٍة{.2
َ
ْحِريُر َرق

َ
ْهِلِه َوت

َ
ى أ

َ
 ِإل

ٌ
َمة

َّ
ُمَسل

أما أدلته من السنة ما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين فق�شى رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فيهما بدية حرين مسلمين. 3

دية  مثل  والنصراني  اليهودي  دية  يجعالن  كانا  عنهما  هللا  ر�شي  وعمر  بكر  أبا  أن  روي  وما 
املسلم.4

القول الثاني:

ذهب املالكية والحنابلة في رواية، وهي رواية ظاهر املذهب 5 إلى أن دية الكتابي على النصف 
من دية املسلم، وأما اليهودي والنصراني والذمي فديته نصف دية املسلم.6

ومن أدلة هذا القول ما يلي:

ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال )دية 
الكافر على النصف من دية املسلم.(7

القول الثالث:

قال الشافعي:« ثلث دية املسلم«8 ملا روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال )دية اليهودي 

1-   ابن جزي، 2000م، )ص 297(
2-  »سورة النساء »، )جزء من اآلية 92(

3-  اخرجه البيهقي، في سننه، كتاب الديات، باب )دية أهل الذمة(، )8 / 178( 
4-  أخرجه الدار قطني، في سننه، كتاب الديات )3 / 130( 

5-   ابن قدامة، 2004م )7 / 532(
6-   ابن جزي، 2000م، )ص 297(.

7-  اخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب )دية الذمي(، )2 / 603( 
8-  نقال عن ابن جزي )ص 297(
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والنصراني أربعة آالف درهم(.1

خاتمة:

بعد هذه الرحلة املتواضعة في رحاب » االختالف في االستصحاب وأثره في األحكام » ألقي 

عصا الترحال مسجلة أهم النتائج التي توصلت إليها:

تعني الحكم  هذا  تقاربها  بحسب  وهي  متقاربة  لالستصحاب  االصطالحية  التعاريف  أن 

باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يدل دليل معتبر على رفعه، والحكم باستمرار عدم ما لم 

يثبت وجوده حتى يدل دليل معتبر على وجوده.

أن الخالف في صالحية االستصحاب إلبقاء ما كان على ما كان، خالف لفظي بين املثبتين 

لحجية االستصحاب والنافين لحجيته كما قال أهل العلم. ألن ما ثبت يبقى على ما كان عليه 

عند الطرفين عند عدم املغير، وإنما الخالف في املبقي له، هل هو االستصحاب أو الدليل الذي 

أثبت الحكم ابتداءا؟

أن االستصحاب وإن كان من األدلة املتفق على االحتجاج بها عند الجمهور، فإنه ال يرتقي 

عندهم إلى مرتبة األدلة املثبتة لألحكام ابتداء، وإنما هو في حقيقة األمر دليال كاشفا ومظهرا 

للحكم.

أن الخالف في االستصحاب له أثر بالغ في املسائل الفقهية. 

فقهية  آثار  من  الدليل  لهذا  ما  جليا  يرى  املختلفة،  اإلسالمي  الفقه  ألبواب  املستقرئ  أن 

الحرج والتخفيف عن  في رفع  التطبيقي، وهذا دليل ساطع على دور االستصحاب  الواقع  في 

املكلفين في مختلف شؤون حياتهم الدينية والدنيوية.

والحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

1-  اخرجه البيهقي في سننه، كتاب الديات، باب )دية أهل الذمة(، )8/ 177( 
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