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 االستدالل باالحتياط يف مسائل األمر والنهي عند األصىليني
 )دراسة نظرية تطبيقية(

 
 د. علي بن عبد العزيز بن إبراىيم المطرودي

 
 كلية الشريعة  –قسم أصول الفقو 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 ملخص البحث: 
مواضع الريبة، ويعرف عن الشبو و مطلب شرعي، وىو يعِب األخذ با٢بزم والثقة والبعد  االحتياط

 ن الوقوع يف منهي، أو ترك مأمور بو عند االشتباه.اصطبلحاً بأنو: االحَباز م
والعلماء كلهم يرجعون إىل االحتياط وحيتجون بو يف مواضعو ا٤بقررة عندىم، وىو دليل من 

 األدلة ا٤بعتربة إن مل خيالف ما ىو أوىل منو، واالحتياط يف األحكام 
مث ا٤بكروه، مث ا٤بندوب، مث التكليفية عند تعارض القول هبا يقضي بتقدًن احملرم مث الواجب، 

 ا٤بباح.
االحتياط على أن األمر ا٤بطلق يدل على الوجوب والفور، وأن األمر بالشئ هني عن  دلوقد 

 ٝبيع أضداده من جهة ا٤بعُب، وىو يدل على ٙبرديها مع أمر الوجوب، وكراىتها مع أمر الندب. 
 لتكرار والفساد.وأن النهي اجملرد عن القرائن يدل على التحرًن والفور وا

وقد تبْب أن بْب االحتياط وسد الذرائع عمومًا وخصوصًا وجهيًا على قول من جيعل الوسيلة 
 الٍب يقطع بتوصيلها إىل احملرم من سد الذرائع. 

وبينهما عموم وخصوص ومطلق على قول من يرى أن الوسيلة الٍب يقطع بتوصيلها إىل احملرم 
 ليست من سد الذرائع. 

ت يعد نوعًا من االحتياطة من جهة، ومن جهة أخرى ىو مرحلة تسبق العمل وأن التثب
 باالحتياط. فهو احتياط يؤدي عند عدم التبْب إىل االحتياط. 

 واهلل تعاىل أعلم.
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 المقدمة:
العا٤بْب، والصبلة والسبلم على النيب األمْب، وعلى آلو وصحبو أٝبعْب، والتابعْب ا٢بمد هلل رب 

 يوم الدين. أما بعد:بإحسان إىل 
فإن اهلل تعاىل بعث نبيو صلى اهلل عليو وسلم ىاديًا ومرشداً، فدل أمتو على ا٣بّب، وحذرىم من الشر، 
ومل ديت صلوات ريب وسبلمو عليو إال بعد أن أكتمل الدين، واتضح السبيل للسالكْب، وكان ٩با أوضحو 

وبينهما مشتبهات  إن ا٢ببلل بّْب، وإن ا٢برام بّْب،صلى اهلل عليو وسلم ا٢ببلل وا٢برام الذي قال عنو: )
 من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينو وعرضو، ومن وقع يف الشبهات وقع يف ال يعلمهن كثّبٌ 

ٞبى، أال وإن ٞبى اهلل  شك أن يرتع فيو، أال وإن لكل منكما٢برام، كالراعي يرعى حول ا٢بمى يو 
 (1) ٧بارمو(.

ذا ٞبى اهلل تعاىل من دخلو بارتكابو شيئًا من ا٤بعاصي استحق العقوبة، ومن قاربو قال النووي:"فكل ى
يوشك أن يقع فيو، فمن احتاك لنفسو مل يقاربو، وال يتعلق بشئ يقرب من ا٤بعصية، فبل يدخل يف شئ 

 (2)من الشبهات". 

االسترباء، فقد أرشد، صلى اهلل عليو وسلم، عند الشبهة وعدم اتضاح األمر إىل االحتياط و 
والبعد عن مواطن الريبة، وىذا ا٤بنهج النبوي سلكو العلماء يف الفروع واألصول، فألفيتهم عندما 
يستدلون ٤بطالبهم يفزعون كثّبًا إىل ىذا ا٤بنهج، ويستندون إليو يف إثبات ما يرمون إليو، وقد دفعِب ىذا 

ألمر والنهي عند األصوليْب، دراسة األمر الختيار موضوع ٕبث: )االستدالل باالحتياط يف مسائل ا
 تظرية تطبيقية(. 

 أمهية ا٤بوضوع وأسباب اختياره: 
 ورود االستدالل االحتياط يف كثّب من ا٤بسائل األصولية.. 1
 عدم وجود دراسة تبْب ىذا االستدالل وا٤بوقف منو يف ٨بتلف ا٤بسائل.. 2
حتياط واألخذ بالثقة أصل كبّب من . و٩با يدل على أمهيتو أيضًا قول ا١بصاص: "واعتبار اال3

أصول الفقو قد استعملو الفقهاء كلهم، وىو يف العقل كذلك أيضًا ألن من قيل لو: إن يف 
طريقك سبعًا أو لصوصًا كان الواجب عليو األخذ با٢بزم وترك اإلقدام على سلوكها حٌب يتبْب 

 (3)أمرىا". 

                                                

(، وصــحيح مســلم مــع شــرح للنــووي، كتــاب 388( صــحيح البرــاري، كتــاب البيــوع، بــاب ا٢بــبلل بــّْب وا٢بــرام بــّْب وبينهمــا مشــتبهات )1)
 (. 11/28،27ا٤بساقاة، باب أخذ ا٢ببلل وترك الشبهات )

 (.11/28شرح النووي على مسلم )( 2)
 (.1/292الفصول يف األصول )( 3)
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 ط يف األحكام التكليفية ا٣بمسة عند تعارضها.ا٢باجة إىل ٙبرير ما تدل عليو قاعدة االحتيا. 4
 أىداف الموضوع:

 دراسة دليل االحتياط، والكبلم على حجيتو، وبيان حكمو. .1
 بيان عبلقة دليل االحتياط باألدلة وا٤بصطلحات ذات الصلة.  .2
 بيان ما تقتضيو قاعدة االحتياط يف األحكام التكليفية ا٣بمسة عند تعارضها.  .3
 باالحتياط يف مسائل األمر والنهي عند األصوليْب.  بيان أثر االستدالل .4

 الدراسات السابقة في الموضوع: 
بعد البحث والتحري واالطبلع على ا٤براكز العلمية وا١بامعات الٍب ٙبوي أقساماً شرعية اطلعت 

 على الدراسات اآلتية: 
يف جامعة  العمل باالحتياط يف الفقو اإلسبلمي ٤بنيب بن ٧بمود شاكر، رسالة ماجستّب .1

ا٤بلك سعود، وىذه الرسالة خدمت كثّبًا من جوانب ا٤بوضوع النظرية، وأشارت إىل بعض 
 التطبيقات الفقهية، وكذا األصولية يف ثبلث قواعد فقط ليست من باب األمر والنهي. 

االحتياط حقيقتو وحجيتو وأحكامو وضوابطو، تأليف إلياس بلكا، تكلم الباحث عن دليل  .2
 ّباً دون الدخول يف االستدالل بو على ا٤بسائل األصولية. االحتياط تنظ

نظرية االحتياط الفقي دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد ٧بمد عمر ٠باعي، اعتُب الباحث يف  .3
ىذه الدراسة با١بانب النظري للموضوع، مث تعرض ألثره يف التقعيد األصويل من خبلل 

العام حيمل على العموم، وأن األمر االستدالل بو على عموم ا٤بشَبك، وكون اللفظ 
 للوجوب والنهي للتحرًن، مث تعرض ألثره يف قواعد القياس، وسد الذرائع. 

 والتعارض والترجيح:
واقتصار الباحث على ما سبق يدل على أنو إمنا أراد التمثيل فقط، وذلك ألن االحتياط يدخل جل 

األمر والنهي سوى مسألتْب، بينما حوت خطة مسائل األصول، و٩با يبْب ذلك أنو مل يذكر من مسائل 
اقشتو وما قيل يف ٕبثي ىذا ٜباين مسائل، علمًا بأن ا٤بؤلف يذكر دليل االحتياط دون الدخول يف من

 ا١بواب عن ذلك.
االحتياط الشرعي حقيقتو وضابطو، د. قطب الريسوين، وىو عبارة عن مقال يف )٦بلة  .4

عن االحتياط من حيث التعريف وا٢بجية  ( تكلم الباحث فيو234البيان( العدد )
 وضوابطها.

  و٩بن أشار إىل ىذا الدليل دون تعرض لبلستدالل بو على ا٤بسائل األصولية كل من:
 بن عبد الوىاب الباحسْب، يف رسالتو: رفع ا٢برج يف الشريعة اإلسبلمية.د. يعقوب  .5
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 إلسبلمية. د. صاحل عبد اهلل بن ٞبيد يف رسالتو: رفع ا٢برج يف الشريعة ا .6
يبحثان فيو من رفع ا٢برج ال على أنو دليل مذكور يف مسائل ذكراه لكونو معارضا  حيث

 األصول والفروع. 
سبق يتضح أن االستدالل باالحتياط مازال ٕباجة إىل دراسة وافية يف مسائل األصول  و٩با

مقتصرًا يف ذلك على والفروع، وأردت من خبلل ىذه الدراسة أن افتح ٦بااًل لبحث جانبو األصويل 
 االستدالل بو يف مسائل األمر والنهي. 

 خطة البحث:
 قسمت ىذا البحث إىل مقدمة، وفصلْب: 

 ا٤بقدمة: وفيها أمهية ا٤بوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيو، وتقسيماتو، ومنهجو.
 االحتياط وحجيتو، وفيو ثمانية مباحث: الفصل األول:

 يف االحتياط. ا٤ببحث األول: تعر 
 ا٤ببحث الثاين: العبلقة بْب االحتياط واليقْب. 

 عبلقة بْب االحتياط وسد الذرائع. ا٤ببحث الثالث: ال
 ا٤ببحث الرابع: العبلقة بْب االحتياط والتثبت. 

 ا٤ببحث ا٣بامس: حجية االحتياط وحكم األخذ بو. 
 تعارض القول هبا.  ا٤ببحث السادس: االحتياط يف األحكام التكليفية ا٣بمسة عند

 ا٤ببحث السابع: ىل يعد االحتياط دليبًل؟ 
 ا٤ببحث الثامن: ا٤بوقف من دليل االحتياط مع األدلة األخرى. 

 الفصل الثاني: االستدالل باالحتياط في مسائل األمر والنهي، وفيو مبحثان:
 طالب: ا٤ببحث األول: االستدالل باالحتياط يف مسائل األمر والنهي، وفيو أربعة م

 ا٤بطلب األول: داللة األمر على الوجوب. 
 ا٤بطلب الثاين: داللة األمر على الفور. 

 ا٤بطلب الثالث: داللة األمر على التكرار. 
 ا٤بطلب الرابع: األمر بالشئ هني عن ضده. 

 ا٤ببحث الثاين: االستدالل باالحتياط يف مسائل النهي، وفيو أربعة مطالب: 
 النهي على التحرًن. ا٤بطلب األول: داللة 

 ا٤بطلب الثاين: داللة النهي على الفور. 
 ا٤بطلب الثالث: داللة النهي على التكرار. 
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 ا٤بطلب الرابع: داللة النهي على الفساد. 
 الخاتمة. 

 مصادر البحث ومراجعو.
 منهج البحث: 

 سلكت يف ٕبث ىذا ا٤بوضوع ا٤بنهج اآليت:
 صلية. ٝبعت ا٤بادة العلمية من مصادرىا األ -1
 درست دليل االحتياط، وتكلمت عن حجيتو استقبلاًل. -2
درست االستدالل باالحتياط يف مسائل األمر والنهي، وناقشت ما حيتاج إىل مناقشة بعد  -3

 ذكره. 
 اتبعت يف ٕبث ا٤بسائل ا٣ببلفية ا٤بنهج اآليت: -4

 ٙبرير ٧بل ا٣ببلف فيها. . أ
، ومن بينها القول ا٤بستدل لو ذكر أىم األقوال يف ا٤بسألة، مع نسبة كل قول لقائلو . ب

 بدليل االحتياط. 
 ذكر دليل االحتياط ٤بن استدل بو. . ج
ذكر ما يرد على ىذا الدليل من مناقشات واعَباضات، وا١بواب عما ديكن ا١بواب  . د

 عنو منها بعد ذكره مباشرة.
 اآليات إىل سورىا بذكر السورة ورقم اآلية.  عزو -5
ي بذذلك عند ورود ا٢بديث يف الصحيحْب أو ٚبريج األحاديث من كتب السنة، وأكتف -6

 أحدمها.
فإن مل أجده فيهما أو يف أحدمها فإنِب ُأضيف مع ٚبرجيو خبلصة كبلم أىل االختصاص فيو 

 قوة وضعفاً. 
 للقول واألقوال والتعاريف و٫بو ذلك ٩با أنقلو من مصادره األصلية. وثقت  -7
 –ًا يف البحث، أما من ذكر تبعًا ترٝبت لؤلعبلم غّب ا٤بشهورين الذين مر ذكرىم قصد -8

 فلم أترجم ٥بم. وكذا من لو كتاب متداول مشهور.  –وىم الذين يردون خبلل النقول 
ا٤بعلومات التفصيلية للمراجع أكتفيت بذكرىا يف فهرس ا٤براجع حٌب ال أثقل هبا حواشي  -9

 البحث. 
*     *     * 
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 .الفصل األول: االحتياط وحجيتو
 تعريف االحتياطالمبحث األول: 

 المطلب األول: تعريف االحتياط في اللغة: 
 (1). "يطيف بالشئقال ابن فارس: "ا٢باء والواو والطاء كلمة واحدة، وىو: الشئ 

وقد بّْب ابن فارس أن أصل الكلمة بالواو وليس بالياء: "ا٢باء والياء والطاء ليس أصبًل: وذلك 
 (2)و الواو". أن أصلو يف ا٢بياطة وا٢بِيطة وا٢بائط كل

 (3)قال الراغب: "واالحتياط: استعمال ما فيو ا٢بياطة أي: ا٢بفظ". 

وقال الفيومي: "واحَتاَط للشئ "احتياطاً" افتعال، وىو: طلب اأًلًحّط واألخذ بأوثق 
 (4)الوجوه".

وقال ابن منظور: "واْحتاَط الرجُل أخذ يف أموره باألْحَزم، واْحتاط الرجل لنفسو أي: أخذ 
ّثقة، وا٢َبْوطُة وا٢بَْيطُة: االْحِتياُط، وحاَطو اهلل َحْوطًا وحِياطًة، واالسم: ا٢بَْيطُة وا٢بِيطة: صانو وَكبّله بال

 (5)وَرعاه".

 ويعرب الفقهاء كثّباً بقو٥بم "األحوط كذا"، وىو اسم تفضيل من االحتياط على غّب قياس.
٤بعُب: افعل ما ىو أٝبع ألصول األحكام وأبعد عن قال الفيومي: "ومنو قو٥بم: افَعِل "اأَلْحَوَط"، وا

 (6)شوائب التأويبلت، وليس مأخوذا من االحتياط، ألن أفعل التفضيل ال يبِب من ٟباسي". 

ومن معُب ا٢بزم واألخذ بالثقة الذي ُعّرف بو االحتياط لغة أخذ ا٤بعُب االصطبلحي، فإن 
    االحتياط يف االصطبلح كما سيأيت فيو ىذا ا٤بعُب.

 
 
 
 
 
 

                                                

 (.2/120( مقاييس اللغة، مادة: حوط )1)
 (. 2/125ا٤برجع السابق، مادة: حيط )( 2)
 (.126ا٤بفردات يف غريب القرآن )( 3)
 (.84ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: حوط )( 4)
 (.7/279لسان العرب، مادة: حوط )( 5)
 (.84ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: حوط )( 6)
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 المطلب الثاني: تعريف االحتياط في االصطالح: 
 عرف العلماء االحتياط بتعريفات ٨بتلفة منها:

 (1) . عرف ابن عبد الرب بقولو: "االحتياط: الكّف عن إجياب ما مل يأذن اهلل بإجيابو".1

 (2) . وعرفو ا١بصَّاص بقولو: "االحتياط: االمتناع ٩با ال يأمن استحقاق العقاب بو".2

. وعرفو ابن ا٢بزم بقولو: "واالحتياط: ىو التورع نفسو، وىو: اجتناب ما يتقي ا٤برء أن يكون غّب 3
 (3)جائز، وإن مل يصح ٙبرديو عنده، أو اتقاء ما غّبه خّب منو عند ذلك احملتاط. 

ل شيئًا إال ما وقال يف موضوع آخر: "االحتياط كلو: أال حيرم ا٤برء شيئا إال ما حرم اهلل تعاىل، وال حي
 (4)أحل اهلل تعاىل". 

 (5)وقال: "االحتياط: طلب السبلمة". 

 (6)وقال أيضاً: "الورع ىو: االحتياط نفسو". 

. وعرفو ابن عبد السبلم بقولو: "الورع: ترك ما يريب ا٤بكلف إىل ما ال يريبو، وىو ا٤بعرب عنو 4
 (7)باالحتياط". 

 (8)فعل ما ال شك فيو".  . وعرفو ابن قدامة بقولو: "االحتياط:5

 (9). وعرفو القرايف بقولو: "وىو ترك ما ال بأس بو حذراً ٩با بو بأس". 6

. وعرفو ابن القيم: "االحتياط: االستقصاء وا٤ببالغة يف اتباع السنة، وما كان عليو رسول اهلل وأصحابو 7
 (10) من غّب غلو و٦باوزة، وال تقصّب وال تفريط".

 (11)ولو: "وىو: طلب األَحِط واألخذ بأوثق الوجوه". . وعرفو الفيومي بق8

  

                                                

 (.2/63( التمهيد )1)
 (.3/75)القرآن أحكام ( 2)
 (.1/50اإلحكام )( 3)
 (.6/191ا٤برجع السابق )( 4)
 (.1/45ا٤برجع السابق )( 5)
 (.1/50ا٤برجع السابق )( 6)
 (.2/58قواعد األحكام )( 7)
 (.5/64ا٤بغِب )( 8)
 (.5/210الفروق )( 9)
 (.6/2الروح )( 10)
 (.84ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: حوط )( 11)
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وقال أيضاً: "ومنو قو٥بم: افَعِل "األْحَوَط"، وا٤بعُب: افعل ما ىو أٝبع ألصول األحكام وأبعد عن شوائب 
 (1)التأويبلت". 

 (2)". ْب. وعرفو ابن ا٤بهام بقولو: "واالحتياط: العمل بأقوى الدليل9

 (3)و: "ويف االصطبلح: حفظ النفس عن الوقوع يف ا٤بآمث". . وعرفو ا١برجاين بقول10

. وقد اختار منيب شاكر تعريف االحتياط بأنو: "االحَباز من الوقوع يف منهي، أو ترك مأمور عند 11
 (4)االشتباه". 

. بينما اختار ٧بمد عمر ٠باعي تعريفو بأنو: "وظيفة شرعية ٙبول دون ٨بالفة أمر الشارع عند العجز 12
 (5)معرفة حكمو".  عن

وبتفحص التعاريف السابقة يتضح أن أقرهبا ٤باىية االحتياط تعريف منيب شاكر، ألنو ٝبع 
أطراف االحتياط يف جانب األمر والنهي، بينما اقتصرت التعاريف األخرى على أحدمها، فكانت غّب 

     جامعة. 
*     *     * 

                                                

 (.84ا٤برجع السابق، مادة: حوط )( 1)
 (.2/116التحرير مطبوع مع شرحو تيسّب التحرير )( 2)
 (.14التعريفات )( 3)
 (.48العمل باالحتياط يف الفقو اإلسبلمي )( 4)
 (.30نظرية االحتياط الفقهي )( 5)
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 نالمبحث الثاني: العالقة بين االحتياط واليقي
 اليقْب يف اللغة: مصدر: أيقن يوقن إيقاناً، فهو موقن.

 (1)و"اليقْب: ىو العلم وإزاحة الشك، وٙبقيق األمر ... واليقْب: نقيض الشك". 

 (2)وىو يف أصل اللغة ٗبعُب االستقرار، يقال: يقن ا٤باء يف ا٢بوض يعِب استقر فيو. 

 واليقْب يف االصطبلح فيو استقرار وثبات على الشئ. 
 أما يف االصطبلح فقد عرف بتعريفات منها: 

 (3). عرف أبو ا٣بطاب بقولو: "وأما اليقْب فهو: وضوح حقيقة الشئ يف النفس". 1

. وعرفو ابن قدامو بقولو: "اليقْب: ما أذعنت النفس إىل التصديق بو وقطعت بو، وقطعت بأن قطعها 2
 (4)كيب الناقل". بو صحيح ٕبيث لو حكي ٥با عن صادق خبلفو مل تتوقف يف ت

 (5). وعرفو ابن تيمية بقولو: "وأما اليقْب فهو: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيو". 3

. وعرفو ا١برجاين بقولو: "ويف االصطبلح: اعتقاد الشئ بأنو كذا، مع اعتقاد أنو ال ديكن إال كذا 4
 (6)مطابقاً للواقع، غّب ٩بكن الزوال". 

 (7)٥بم: "اليقْب: جزم القلب، مع االستناد إىل الدليل القطعي". . وعرفو بعض األصوليْب بقو 5

وىذا التعريف ىو األقرب ٢بقيقة اليقْب، وذلك ألن من شرط اليقْب ا١بزم، مع االستناد إىل 
الدليل القطعي، وقد أمهلت التعاريف السابقة الشرط األخّب يف ذلك، ولذا مل ٛبنع من دخول غّب 

 ا٤بعرف معو.
ْب، وقد سبق أن ا٤برتار يف تعريف االحتياط أنو: "االحَباز من الوقوع يف منهي، أو ترك ىذا ىو اليق

 (8)مأمور عند االشتباه". 

 
 

                                                

صـّبورآبادي (، والقـاموس احملـيط لل351(، وا٤بصـباح ا٤بنـّب )6/157(، وانظـر: مقـاييس اللغـة )13/457لسان العـرب، مـادة "يقـن" )( 1)
(1601.) 

 (.1/193(، وغمز عيون البصائر )179(، والتعريفات )3/329انظر: ٦بموع فتاوى شيخ اإلسبلم أٞبد بن تيمية )( 2)
 (.1/64التمهيد )( 3)
 (.1/129روضة الناظر )( 4)
 (.٦3/329بموع فتاوى شيخ اإلسبلم أٞبد بن تيمية )( 5)
 (.9/7التعريفات )( 6)
 (.1/193ئر )غمز عيون البصا( 7)
 (.48العمل باالحتياط يف الفقو اإلسبلمي )( 8)
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فهل يعِب ذلك أنو كل ما وجد اليقْب وجد االحتياط، ألن اليقْب ال شك فيو وال شبهة، 
 فيكون ىو ا٤بتعْب احتياطاً؟.

ٚبالف ذلك، فبالنظر يف ا٤بسائل الٍب استدل  قةىذا ىو ا٤بتصور يف بادئ األمر، ولكن ا٢بقي
 عليها باليقْب واالحتياط معاً ٪بد ان األمر ال خيلو من: 

 أن يكون ٧بل االحتياط ىو ٧بل اليقْب.  .1
 أن يكون لكل منهما ٧بل يستقل بو.  .2

 فمن أمثلة االتفاق يف احملل ما يأيت: 
تعارض أصبلن: حيمل على األحوط،  ومن أصحاب الشافعي من قال فيما إذا. قول البراري: "1

 (1)ليررج عن العهدة بيقْب، فأوجب التتابع يف صوم اليمْب". 

" وىو الكل، ألن فيو "أي مفاىيمو . قول ابن أمّب ا٢باج: "فتعميمو" أي ا٤بشَبك "استعمال يف أحد 2
 (2)استعمال يف ىذا االحتياط"، ٤با فيو من ا٣بروج عن العهدة بيقْب". 

 حتياط ىنا ىو موضع اليقْب. فموضوع اال
 ومن أمثلة استقبلل كل منهما ٗبحل ما يأيت: 

قول ابن حزم: "وأيضا فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر من توىم أنو احدث أال يلتفت إىل  -1
ذلك، وأن يتمادى يف صبلتو، وعلى حكم طهارتو، ىذا يف الصبلة الٍب ىي أوكد الشرائع. حٌب يسمع 

يشم رائحة، فلو كان ا٢بكم االحتياط حقاً لكانت الصبلة أوىل ما احتيط ٥با، ولكن اهلل تعاىل  صوتاً أو
مل جيعل لغّب اليقْب حكمًا فوجب ٗبا ذكرنا أن كل ما تيقن ٙبرديو فبل ينتقل إىل التحليل إال بيقْب آخر 

قْب آخر من نص أو إٝباع، من نص أو إٝباع، وكل ما تيقن ٙبليو فبل سبيل أن ينتقل إىل التحرًن إال بي
 (3)وبطل ا٢بكم باحتياط....". 

قول الرازي: "وعلة ذلك ظاىرة وىي: أن قولو: "أنت علي حرام" لفظ موضوع للتحرًن، فيؤثر فيو  -2
 إذا توجو إىل الزوجة كهذه ا٤بسائل. 
 فجعلو طبلقاً ثبلثاً. فمنهم من رجح االحتياط 

 حدة. ومنهم من رجح با٤بتيقن فجعلو طلقة وا
ومنهم من جعلو ظهاراً ٤بشاهبتو إياه يف اقتضاء التحرًن ومباينتو لصرائح الطبلق وكنايتو، مث جعل 

 كفارتو كفارة الظهار: أخذاً باالحتياط، ألهنا أغلظ من كفارة اليمْب. 

                                                

 (.4/540كشف األسرار )( 1)
 (.1/267التقرير والتحبّب )( 2)
 (.6/191،190اإلحكام البن حزم )( 3)
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 ومنهم من رجح بأم كفارة اليمْب أقل الكفارات فيوجبها، أخذاً باألقل. 
 (1)منبو على كيفية قياساهتم". فظهر: أن ذكر ىذه األصول 

قول ابن الشاط: "ولقائل أن يقول: إن مدرك مالك، رٞبو اهلل، االحتياط لؤلديان فأخذ باألشد،  -3
 (2)ومدرك الشافعي، رٞبو اهلل، ٞبلها على مقتضاىا ا٤بتيقن فأخذ باألخف، فبل إشكال، واهلل أعلم". 

يف أمر العبادة، وما قااله عمل باليقْب، ورفق قول ابن ٪بيم: "وما قالو أو حنيفة احتياط  -4
 (3)بالناس".

فمن خبلل ما سبق يتضح أن بْب االحتياط واليقْب عموم وخصوص وجهي، فهما جيتمعان يف 
 بعض ا٤بسائل، ويتفرقان يف مسائل أخرى. 

ومن وجو آخر فاالحتياط ال يكون إال عند االشتباه وعدم اتضاح األمر، بينما اليقْب يكون 
يما اتضح وفيما اشتبو فإذا وجد طرف يقْب يف ذلك فيفزع إليو، ومن ىذا الوجو يكون اليقْب أعم، ف

 واهلل تعاىل أعلم.
     *     **

                                                

 (.5/92،91احملصول للرازي )( 1)
 (.3/77إدرار الشروق على أنواء الفروق مطبوع مع الفروق )( 2)
 (.1/132البحر الرائق )( 3)
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 العالقة بين االحتياط وسد الذرائعالمبحث الثالث: 
أي:  يف اللغة: ٝبع ذريعة، وىي: الوسيلة إىل الشئ، يقال: تذرع فبلن بذريعة،الذرائع: الذرائع  سد

 (1)توسل بوسيلة". 

 أما يف االصطبلح فعرفت بتعريفات منها: 
عرفها القرطيب بقولو: "والذريعة: عبارة عن أمر غّب ٩بنوع لنفسو خياف من ارتكابو الوقوع يف  -1

 (2)٩بنوع".

 (3)وعرفها ابن تيمية بقولو: "الذريعة: الفعل الذي ظاىره أنو مباح وىو وسيلة إىل فعل احملرم". -2

 (4)وعرفها الشاطيب فقال الذريعة ىي: "التوسل ٗبا ىو مصلحة إىل مفسدة". -3

وىذه تعريفات متقاربة، وبناء على ذلك يكون معُب سد الذرائع: "حسم مادة وسائل الفساد 
 (5)دفعاً ٥با".

 (6)أو ىي: "منع ا١بائز ألنو جير إىل غّب ا١بائز". 

 ام: وقد قسم بعض العلماء الذريعة إىل ثبلثة أقس
 أحدمها: ما يقطع بتوصيلو إىل ا٢برام، فهو حرام سداً للذريعة، وليس يف ذلك ٦بااًل لبلحتياط. 

والثاين: ما يقطع بأهنا ال توصل، ولكنها اختلطت ٗبا يوصل، فمن يغايل باالحتياط وسد 
 الذرائع يقول هبا. 

لبعد، فهذه فيها ٦بال خصب الثالث: ما فيو احتمال، وىو مراتب تتفاوت بالقوة والضعف والقرب وا
 (7)لبلحتياط، وسد الذرائع. 

أعم من و٩با سبق يظهر يل أن بْب االحتياط وسد الذرائع عموماً وخصوصاً وجهياً، فاالحتياط 
 ناحية أنو يكون يف الواجب وا٤بندوب واحملرم وا٤بكروه، بينما سد الذرائع ال يكون إال يف ٧برم. 

يكون يف ما ُقطع بأنو يوصل إىل احملرم، وفيما ُقطع بأنو ال  وسد الذرائع أعم من ناحية أنو
 يوصل عند من يغايل، وفيما ىو ٧بتمل، واالحتياط ال يكون يف ما ُقطع بأنو يوصل إىل احملرم. 

 
                                                

 (.8/96(، ولسان العرب )110انظر: مادة "ذرع" يف: ا٤بصباح ا٤بنّب )( 1)
 (.2/58،57ا١بامع ألحكام القرآن )( 2)
 (.6/172الفتاوى الكربى )( 3)
 (.4/144ا٤بوافقات )( 4)
 (.2/32الفروق )( 5)
 (.1/138االعتصام )( 6)
 (.6/85يط )(، والبحر احمل1/120انظر: األشباه والنظائر البن السبكي )( 7)
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 ىذا على رأي من جيعل األقسام الثبلثة السابقة كلها من باب سد الذرائع 
سد الذرائع يف الثاين والثالث فعلى رأيو يكون بْب وجيعل ، (1)أما على رأي من خيرج األول منها 

االحتياط وسد الذرائع عموم وخصوص مطلق، فاالحتياط أعم، ألنو يكون يف ىذين القسمْب ومها من 
 احملرم، وكذا يكون يف الواجب وا٤بندوب وا٤بكروه كما سبق. 

 رم. بينما سد الذرائع ال يكون إال يف القسمْب ا٤بذكورين فقط ومها من احمل
*     *     * 

                                                

 (. 6/85،82(، والبحر احمليط )1/119انظر: األشباه والنظائر البن السبكي )( 1)
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 المبحث الرابع: العالقة بين االحتياط والتثبت:
 التثبت يف اللغة: مصدر تثبت يتثبت تثبتاً.

يقال: "تثبت يف األمر والرأي، واستثبت: تأىن فيو، واستثبت يف أمره: إذا شاور وفحص 
 (1)عنو".

 (2)د". ويف االصطبلح ىو: "تفريغ الوسع وا١بهد ٤بعرفة حقيقة ا٢بال ا٤برا

التعريف االصطبلحي ورد يف سياق كبلم العلماء ما يشبو وإن مل يسوقوه على سبيل  وىذا
 التعريف ومن ذلك: 

قول ابن عبد الرب: "وعليو التثبت يف أحكامو، وترك العجلة يف إنقاذ قضائو إذا أشكل عليو شئ أو  -1
 (3)اسَبابو". 

الوتفحص، ومن التثبت: األناة وعدم العجلة، والتبصر  وقول الشوكاين: "وا٤براد من التبْب: التعرف -2
 (4)يف األمر الواقع وا٣برب الوارد حٌب يتضح ويظهر". 

عجلة، وا٤بعُب: فقفوا وتثبتوا حٌب ال قرئ "فتثبتوا" من التثبت وىو خبلف: و (5)وقول ا٤بباركفوري  -3
 (6)". تعرفوا ا٤بؤمن من الكافر، وتعرفوا حقيقة األمر الذي تقدمون عليو

وٗبعُب التثبت "التحري" وىو: "التثبت يف االجتهاد لطلب ا٢بق والرشاد عند تعذر الوصول إىل 
 (7)حقيقة ا٤بطلوب وا٤براد". 

 و٩با سبق يتضح أن التثبت نوع من االحتياط، ومقدمة لو عند العجز عن درك ا٢بكم. 
 يستعجل فهو بفعلو ىذا أما كونو نوعًا من االحتياط، فإن ا٤بتثبت الذي يتأىن ويبحث وال

 حيتاط، ولذا ورد يف كبلم بعض العلماء قرن التثبت باالحتياط ومن ذلك: 
 (1). قول ابن كثّب: "يأمر تعاىل بالتثبت يف خرب الفاسق ليحتاط لو".1

                                                

 (.191(، والقاموس احمليط )69(، وانظر مادة "ثبت" يف أساس الببلغة )2/19( لسان العرب، مادة "ثبت" )1)
 (.10/142ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( 2)
 (.499الكايف يف فقو أىل ا٤بدينة )( 3)
 (. 5/60فتح القدير )( 4)
ا٤ببــاركفوري ىــو: ٧بمــد عبــد الــرٞبن بــن عبــد الــرحيم ا٤ببــاركفوري، األعظــم كرىــي، ا٥بنــدي األصــل، ولــد يف قريــة مبــاركفور يف ا٥بنــد ســنة ( 5)

 ىـــ(.1283)
م يف وجـوب القـراءة خلـف اإلمـام، لو مؤلفات منها: ٙبفة األحوذي شـرح جـامع الَبمـذي، وأبكـار ا٤بـنن يف تنقيـد آثـار السـنن، وٙبقيـق الكـبل

 ىــــ(.1353سنة ) –رٞبو اهلل  –والقول السديد فيما يتعلق بتكبّبات العيد، وتوىف 
 (. 5/166انظر: معجمة ا٤بؤلفْب )

 (.8/306ٙبفة األحوذي )( 6)
 (.252طلبة الطلبة يف االصطبلحات الفقهية )( 7)
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. وقول الشاطيب: "ومنها: التأين يف األمور، وا١بري على ٦برى التثبت، واألخذ 2
 (2)باالحتياط".

العزيز البراري: "ألن ا٣باطئ ال ينفك عن ضرب تقصّب وىو: ترك التثبت  . وقول عبد3
 (3)واالحتياط".

يكون التثبت قبل االحتياط، فإن الباحث عن ا٢بكم يتأىن يف ٕبثو ويستقصي  مث من وجو آخر
يف طلبو، وىذا ىو التثبت، فإن مل يستطع الوصول إليو وعجز عن مدركو فإنو يسلك يف ذلك باب 

 . االحتياط
بيان، وذلك بالتحري وطلب الصدق يف خربه، إن بيْب": التثبت، وىو: طلب القال ابن ٪بيم: "الت

الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب، وقد يكون ذا خسة ال يبايل عن الكذب، فوجب 
طلب التحري، فإن وقع ٙبريو على أنو صادق يقبل قولو، وإال فبل، فاألحوط واألوثق أن يريقو 

 (4)ويتيمم".
فقولو يف هناية كبلمو: "واألحوط واألوثق أن يريقو ويتيمم" ىذا يف حالة ما إذا ٙبرى عدم 
صدقو، ألنو لو كان االحتياط يف التصديق وعدمو ٤با كان لقولو: "فإن وقع ٙبريو على أنو صادق يقبل 

 قولو" فائدة.
 *      *      * 

 ذ بو:المبحث الخامس: حجية االحتياط وحكم األخ
العلماء يف حجية االحتياط، وأنو معترب مٌب ما توفرت شروطو، وقد دل على ذلك ال خيتلف 
 تتبع أقوا٥بم ومنها: 

. قول ا١بصاص: "وقد استدل بعض أىل العلم بأنو قولو: "افعل" لو صلح لئلجياب والندب 1
ذا وإن كان استدالاًل من غّب لكان ا٤بصّب إىل جهة اإلجياب أوىل: ٤با فيو االحتياط واألخذ بالثقة، وى

وقولو: "واعتبار االحتياط واألخذ بالثقة أصل  (5)جهة اللفظ فإنو احتجاج صحيح يف وجوب األمر". 
كبّب من أصول الفقو، قد استعملو الفقهاء كلهم، وىو يف العقل كذلك أيضاً، لن من قيل لو: إن يف 

                                                                                                                                       

 (.4/223تفسّب ابن كثّب )( 1)
 (.3/282ا٤بوافقات )( 2)
 (.4/627كشف األسرار )( 3)
 (.8/213البحر الرائق )( 4)
 (.1/291الفصول يف األصول )( 5)
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زم وترك اإلقدام على سلوكها حٌب يتبْب أمرىا". طريقك سبعاً، أو لصوصاً، كان الواجب عليو األخذ با٢ب
(1) 

. قول ا١بويِب: "إذا تعارض ظاىران، أو نّصان، وأحدمها أقرب إىل االحتياط، فقد ذىب 2
أكثر الفقهاء إىل أن األحوط مرّجح على الثاين... واحتجوا بأن قالوا: البلئق ٕبكمة الشريعة و٧باسنها 

 (2)االحتياط". 

 (3)"واألخذ باالحتياط أصل يف الشرع".  . قول السرخسي:3

.  قول ابن حزم: "وليس االحتياط واجبًا يف الدين ولكنو حسن، وال حيل أن يقضي بو على 4
 (4)أحد، وال أن يلزم أحداً، لكن يندب إليو، ألن اهلل تعاىل مل يوجب ا٢بكم بو". 

٤بصاحل ا٤برسلة، والتمسك . قول الرازي: "فإن ىاىنا طرقًا أخرى سوى القياس كا٤بتمسك با5
بطريقة االحتياط يف تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماتو، أو أقل مفهوماتو، أو قول الشارع: احكم فإنك ال 

 (5)ٙبكم إال بالصواب، وبا١بملة فبلبد من دليل على ا٢بصر". 

لدليل . قول شيخ اإلسبلم ابن تيمية: "وهبذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل ا٢باظر على ا6
ا٤ببيح، وسلك كثّب من الفقهاء دليل يف كثّب من األحكام بناء على ىذا، وأما االحتياط يف الفعل 
فكاجملمع على حسنو بْب العقبلء يف ا١بملة، فإذا كن خوفو من ا٣بطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقاببًل ٣بوفو 

ا٢باصلة يف اعتقاده دليلْب سا٤بْب  من ا٣بطأ يف عدم ىذا االعتقاد، بقي الدليل ا٤بوجب العتقاده والنجاة
 (6)عن ا٤بعارض". 

وقولو: "بل يستحب فعلو احتياطاً، فلم ٙبرم أصول الشريعة االحتياط، ومل توجب ٗبجرد 
 (7)الشك". 

. قول الشاطيب: "والشريعة مبنية على االحتياط واألخذ با٢بزم، والتحرز ٩با عسى أن يكون 7
لك من األقوال الٍب تدل على أن االحتياط حجة وأصل ديكن الرجوع إىل غّب ذ(8)طريقًا إىل مفسدة". 

 إليو إذا توافرت شروطو. 

                                                

 (.1/292ا٤برجع السابق )( 1)
 (.2/779الربىان للجويِب )( 2)
 (.2/23أصول السرخسي )( 3)
 (.1/50اإلحكام البن حزم )( 4)
 (.5/44،43احملصول للرازي )( 5)
 (. 20/262( ٦بموع فتاوى ابن تيمية )6)
 (. 93( القواعد النورانية )7)
 (.2/276ا٤بوافقات )( 8)
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 دل على حجيتو أدلة منها:  دىذا وق
 (.104يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا وُقوُلوا انظُْرنَا( )البقرة: )قولو تعاىل:  .1

تمل ا٣بّب والشر فغّب جائز إطبلقو حٌب يقيد ا٢بصاص: "وىذا يدل على أن كل لفظ اح قال
 (1)ٗبا يفيد ا٣بّب، ويدل على أن ا٥بزء ٧بظور يف الدين وكذلك اللفظ احملتمل لو ولغّبه ىو ٧بظور". 

الشوكاين: "ويف ذلك دليل على أنو ينبغي ٘بنب األلفاظ احملتملة للسبب والنقص وإن مل  وقال
للشتم، سدٌا للذريعة، ودفعًا للوسيلة، وقطعًا ا٤بادة ا٤بفسدة والتطرق يقصد ا٤بتكلم هبا ذلك ا٤بعُب ا٤بفيد 

 (2)إليو، مث أمرىم اهلل بأن خياطبوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ٗبا ال حيتمل النقص وال يصلح للتعريض". 

 (الظَّنِّ إمثٌْ  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثّبًا مَِّن الظَّنِّ إنَّ بـَْعضَ ) قولو تعاىل: .2
 (.12)ا٢بجرات:

 (3)إشارة إىل األخذ باألحوط".  (إنَّ بـَْعَض الظَّنِّ إمثٌْ : )قال الرازي: "وقولو تعاىل

اْجَتِنُبوا  ) وقال ابن السبكي: "وقد عّضدت القول هبا مرة. أي قاعدة االحتياط، بقولو تعاىل:
 (4)وىو استئناس حسن ذكرتو أليب أيَّده اهلل فأعجبو".  (َكِثّبًا مَِّن الظَّنِّ إنَّ بـَْعَض الظَّنِّ إمثٌْ 

بن بشّب، رضي اهلل عنهما، قال: قال النيب صلى اهلل عليو وسلم: )إن ا٢ببلل  . عن النعمان3
بّْب، وإن ا٢برام بّْب، وبينهما مشتبهات، ال يعلمهن كثٌّب من الناس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينو 

هات وقع يف ا٢برام، كالراعي يرعى حول ا٢بمى ويوشك أن يرتع فيو، أال وإن وعرضو، ومن وقع يف الشب
 (5)لكل ملٍك ٞبى، أال وإن ٞبى اهلل ٧بارمو(. 

النووي: "فكل ىذا ٞبى اهلل تعاىل من دخلو بارتكابو شيئًا من ا٤بعاصي استحق العقوبة،  قال
تعلق بشئ يقربو من ا٤بعصية، فبل يدخل ومن قاربو يوشك أن يقع فيو فمن احتاط لنفسو مل يقاربو، وال ي

 (6)يف شئ من الشبهات". 

رضي اهلل عنو قال: سألت النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ا٤بعراض؟ عن عدي بن حامت . 4
قلت: يا رسول اهلل أرسل كليب فقال: )إذا أصاب ٕبده فكل، وإذا أصاب بعرضو فبل تأكل، فإنو وقيذ(. 

                                                

 (.1/70أحكام القرآن للجصاص )( 1)
 (.1/124فتح القدير )( 2)
 (.28/115مفاتيح الغيب )( 3)
 (.3/177اإلهباج )( 4)
 ( سبق ٚبرجيو. 5)
 (.11/28شرح النووي على مسلم )( 6)
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بًا آخر مل أسم عليو وال أدري أيهما أخذ؟. قال: ال تأكل، إمنا ٠بيت وأ٠بي فأجد معو على الصيد كل
 (1)على كلبك ومل تسم على اآلخر(. 

. عن ا٢بسن بن علي، رضي اهلل عنهما: أن النيب صلى اهلل عليو وسلم كان يقول: )دع ما 5   
 (2)يريبك إىل ماال يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة(. 

العيد عن حديث عدي وحديث ا٢بسن: "فأفتاه رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالشبهة  ابن دقيق قال
أيضاً خوفاً من أن يكون الكلب الذي قتلو غّب مسمى عليو، فكأنو أُىلَّ لغّب اهلل بو، وقد قال اهلل تعاىل 

اهلل عليو وسلم داللة على ( فكان يف فتياه صلى 121( )األنعام: وال تَْأُكُلوا ٩بَّا ملَْ يُْذَكرِ )يف ذلك: 
االحتياط يف ا٢بوادث والنوازل احملتملة للتحليل والتحرًن الشتباه أسباهبا، وىذا معُب قولو، صلى اهلل عليو 

 (3)وسلم: )دع ما يريبك إىل ماال يريبك(. 

رضي اهلل عنها، قالت: كان عتبة بن أيب وقاص َعِهد إىل أخيو سعد بن أيب  . عن عائشة،6
ابن لفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال:: فلما كان عام اتابن وليدة زمعة مِب فاقبضو، قالوقاص أن 

زمعة فقال: أخي، وابن وليدة أيب ولد على فراشو، فتساوقا إىل  نبأخي، قد عهد إيلَّ فيو، فقام عبد 
زمعة( مث قال  رسول اهلل تعاىل صلى اهلل عليو وسلم قال النيب صلى اهلل عليو وسلم: )ىو لك يا عبد بن

 (4)النيب صلى اهلل عليو وسلم: )احتجيب منو يا سودة( ٤با رأى من شبهة بعتبة، فما رآىا حٌب لقي اهلل(. 

(4) 

ابن دقيق العيد: "مث أمر سودة باالحتجاب منو للشبهة الداخلة عليو، فاحتاط لنفسو وذلك من قال 
 (5)فعل ا٣بائفْب من اهلل عز وجل". 

لداللة منو قولو صلى اهلل عليو وسلم )احتجيب منو يا سودة( مع ٞبو وقال ابن حجر: "ووجو ا
بأنو أخوىا ألبيها، لكن ٤با رأى الشبو البّْب فيو من غّب زمعة أمر سودة باالحتجاب منو احتياطا يف قول 

 (1)األكثر".

                                                

 (.388ا٤بشبهات )صحيح البراري، كتاب البيوع، باب: تفسّب ( 1)
( وقــال: "ىـذا حــديث حســن صــحيح"، والنســائي يف ســننو الصــغرى، كتــاب 4/668أخرجـو الَبمــذي يف ســننو، كتــاب: صــفة القيامــة )( 2)

(، والبيهقـي يف السـنن الكـربى، بـاب: كراىيـة مبايعـة مـن أكثـر مالـو مـن الربـا أو ٜبـن 8/327األشربة، باب ا٢بـث علـى تـرك الشـبهات )
 (.2/498(، وابن حبان يف صحيحو، باب: الورع والتوكل وذكر الزجر عما يريب ا٤برء )5/335احملرم )

(: "ىــذا حــديث صــحيح اإلســناد، ومل خيرجــاه"، ووافقــو الــذىيب، وصــححو األلبــاين يف إرواء الغليــل 2/15وقــال عنــو ا٢بــاكم يف ا٤بســتدرك )
(1/44 .) 

 (. 26( شرح األربعْب النووية البن الدقيق العيد )3)
( ومســلم يف صــحيحو مــع شــرح النــووي كتــاب الرضــاع، 388( أخرجــو البرــاري يف صــحيحو، كتــاب: البيــوع، بــاب: تفســّب ا٤بشــبهات )4)

 (.10/37،36باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )
 (.26شرح األربعنب ابن دقيق العيد )( 5)
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أن أنس رضي اهلل عنو قال: مرَّ النيب صلى اهلل عليو وسلم ٛبرٍة مسقوطة فقال: )لوال  . عن7
 (2)تكون صدقة ألكلتها(. 

هلب: إمنا تركها صلى اهلل عليو وسلم تورعا وليس بواجب، ألن األصل  قال
ُ
ابن حجر: "وقال ا٤ب

 (3)أن كل شئ يف بيت اإلنسان على اإلباحة حٌب يقوم دليل على التحرًن". 

 (4). عن عقبة بن ا٢بارث رضي اهلل عنو: "أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أهنا أرضعتهما. 8

فذكر للنيب صلى اهلل عليو وسلم فأعرض عنو وتبّسم النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: )كيف 
 (5)وقد قيل؟(. 

الداللة منو قولو: )كيف وقد قيل؟( فإنو يشعر بأنو أمره بفراق امرأتو إمنا  قال ابن حجر: "ووجو 
ب ا٢برام، فأمره بفراقها احتياطاً كان ألجل قول ا٤برأة: إهنا أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحاً فّبتك

 (6)على قول األكثر". 

. عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: )... وإذا استيقظ 9
 (7)أحدكم من نومو فليغسل يده قبل أن يدخلها اإلناء يف وضوئو، فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده(.

منامو ًا قولو، عليو الصبلة والسبلم: "إذا استيقظ أحدكم من ويدل أيضا٤بباركفوري: "قال 
فليغسل يده ثبلثاً قبل أن يدخلها يف اإلناء، فإنو ال يدري أين باتت يده(، فأمر بغسل اليد احتياطاً من 
٪باسة أصابتو من موضع االستنجاء، ومعلوم أهنا ال تغّب ا٤باء، ولوال أهنا مفسدة عند التحقيق ٤با كان 

. أن الصحابة رضي اهلل عنهما عملوا باالحتياط، واستندوا إليو يف قضايا  10(8)باالحتياط معُب".  لؤلمر
 كثّبة. 

 

                                                                                                                                       

 (.6/354فتح الباري )( 1)
(، ومســلم يف صــحيحو مــع شــرح النــووي، كتــاب: 389بــاب: مــا يتنــزه مــن الشــبهات )أخرجــو البرــاري يف صــحيحو، كتــاب: البيــوع، ( 2)

 (.7/177على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو ) الزكاة، باب: ٙبرًن الزكاة
 (. 4/373( فتح الباري )3)
 أي أرضعت عقبة وزوجتو غنية بنت أيب إىاب فيكونا أخوين من الرضاعة.( 4)

 (. 11/166)انظر: عمدة القارئ 
 (.388أخرجو البراري يف صحيحو، كتاب البيوع/ باب: تفسّب ا٤بشبهات )( 5)
 (.4/371فتح الباري )( 6)
(، ومسـلم يف صـحيحو مـع شـرح النـووي، كتـاب: الطهـارة، 56( أخرجو البراري يف صـحيحو، كتـاب: الوضـوء، بـاب: االسـتجمار وتـراً )7)

 (. 3/179،178ك يف ٪باستها يف اإلناء )باب: كراىة غمس ا٤بتوضئ وغّبه يده ا٤بشكو 
 (.1/175ٙبفة األحوذي )( 8)
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قال الشاطيب: "أن الصحابة عملوا على ىذا االحتياط يف الدين ٤با فهموا ىذا األصل من 
 (1)الشريعة، وكانوا على أئمة يقتدى هبم". 

 ام بذكرىا.إىل غّب ذلك من األدلة الٍب يطول ا٤بق
أن العلماء اتفقوا على حجية االحتياط والعمل بو إال أن ذلك مشروط بشروط معينة من  ومع

 أمهها: 
. أاّل يكون يف ا٤بسألة احملتاط فيها دليل ظاىر سامل من ا٤بعارض ٕبيث يفضي العمل 1

لى اآلخرين باالحتياط إىل ٨بالفتو، وعلى فقدان ىذا الشرط يتجو تشنيع ابن حزم، رٞبو اهلل، ع
باالحتياط، حيث قال: "فهذا يبْب أنو ال جيوز التحري يف اجتناب ما جاء عن اهلل تعاىل على لسان 
نبيو، صلى اهلل عليو وسلم، وإن كانت رخصة، وأن كل ذلك حق وسنة ودين، فبطل ما تعلقوا بو من 

 (2)االحتياط الذي مل يأت بو نص وال أٝباع". 

ة: "فإن االحتياط إمنا يشرع إذا مل تتبْب سنة رسول اهلل صلى اهلل ويقول شيخ اإلسبلم ان تيمي
 (3)عليو وسلم فإذا تبينت السنة فاتباعها أوىل". 

ويقول ابن القيم: "وينبغي أن يعلم أن االحتياط الذي ينفع صاحبو ويثيبو اهلل عليو: االحتياط 
ك وإال فما احتاط لنفسو من خرج عن يف موافقة السنة وترك ٨بالفتها، فاالحتياط كل االحتياط يف ذل

 (4)السنة، بل ترك حقيقة االحتياط يف ذلك". 

 أن تكون الشبهة ا٢باملة على االحتياط قوية ومعتربة.  .2
 . أاّل يفضي العمل باالحتياط إىل حرج ومشقة فادحة ال ديكن احتما٥با. 3
 (5). أاّل يفضي االحتياط إىل تفويت مصلحة راجحة. 4

 الحتياط مشروعاً إذا ٙبققت شروطو، فما حكمو إذاً من حيث الوجوب والندب؟ كان اوإذا  
 فصل العز بن عبد السبلم، رٞبو اهلل، حكم االحتياط فقال: "واالحتياط ضربان: 

أحدمها: ما يندب إليو، ويعرب عنو بالورع، كغسل اليدين ثبلثًا إذا قام من النوم قبل إدخا٥بما 
العلماء عند تقارب ا٤بأخذ، وكإصبلح ا٢بكام بْب ا٣بصوم يف مسائل  اإلناء، وكا٣بروج من خبلف

 ا٣ببلف، وكإجتناب كل مفسدة مومهة، وفعل كل مصلحة مومهة....
                                                

 (، وقد ذكر عدداً من الشواىد على ذلك فراجعها إن شئت. 3/241ا٤بوافقات )( 1)
 (.6/194حكام البن حزم )اإل( 2)
 (.٦26/54بموع فتاوى ابن تيمية )( 3)
  (.1/162إغاثة اللهفان )( 4)
ـــاط الفقهـــي )312-292غّبىـــا يف: العمـــل باالحتيـــاط يف الفقـــو اإلســـبلمي )انظـــر تفصـــيل ىـــذه الشـــروط و ( 5) -240(، ونظريـــة االحتي

 (.234( واالحتياط الشرعي حقيقتو وضوابطو، د. قطب الريسوين )٦بلة البيان( العدد )216
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الضرب الثاين: ما جيب من االحتياط لكونو وسيلة إىل ٙبصيل ما ٙبقق ٙبرديو، فإذا دارت 
٤با يف ذلك من ٙبقق براءة  ا٤بصلحة بْب اإلجياب والندب، فاالحتياط ٞبلها على اإلجياب،

 (1)الذمة....".

 (2)وىذا ىو رأي اآلمدي، والشاطيب، والزركشي، واألنصاري، وغّبىم. 

 بينما يرى بعض العلماء أن االحتياط ال يكون إال مندوباً فقط، فبل يصل إىل درجة الوجوب.
قضي بو على قال ابن حزم: "وليس االحتياط واجبًا يف الدين، ولكنو حسن، وال حيل أن ي

أحد، وال أن يلزم أحداً، لكن يندب إليو، ألن اهلل تعاىل مل جيوب ا٢بكم بو، والورع ىو: االحتياط 
 (3)نفسو". 

 (4)وقال القرايف عن الورع: "وىو مندوب إليو". 

 والورع كما سبق يف كبلم ابن حزم ىو االحتياط. 
من الشبو ليست على درجة واحدة، والقول األول ا٤بتوجو، وذلك ألن ما يدعو إىل االحتياط 

 فقد تقوي الشبهة ويتأكد االحتياط معها، وقد تضعف، ٩با ال ديكن معو إعطاء حكم واحد لبلحتياط.
*     *     * 

 المبحث السادس: االحتياط في األحكام التكليفية الخمسة عند تعارض القول بها:
 ا٤بباح، واحملرم، وا٤بكروه. األحكام التكليفية ا٣بمسة ىي: الواجب، وا٤بندوب، و 

وىذه األحكام يتصور وقوع التعارض عند القول هبا، فإذا مل يكن ىناك مرجح فما ا٤بقدم منها 
 عند التعارض؟. 

 الصور ا٤بفَبضة يف ىذه األحكام عند تعارضها ٟبس على النحو اآليت: 
 . أن يتعرض القول بالوجوب مع الندب، أو اإلباحة، أو الكراىة. 1

 ىذه ا٢بالة يَبجح القول بالوجوب، ألنو أحوط.  ويف
قال أبو ا٢بسْب: "وأما الَبجيح ٗبا يرجع إىل ا٢بكم فبأن يكون أحد ا٢بكمْب أحوط ٫بو: أن 

 (5)يكون أحدمها وجوباً واآلخر ندباً". 

                                                

 (.2/17،15( قواعد األحكام يف مصاحل األنام )1)
 (.2/234(، وفواتح الرٞبوت )2/228(، وا٤بنثور يف القواعد )1/252(، وا٤بوافقات )1/240(انظر: اإلحكام لآلمدي )2)
 (.1/50اإلحكام البن حزم )(3)
 (.4/210الفروق )(4)
 (. 2/458( ا٤بعتمد )5)
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وقال العز بن عبد السبلم: "الضرب الثاين: ما جيب من االحتياط لكونو وسيلة إىل ٙبصيل ما 
ٙبرديو، فإذا دارت ا٤بصلحة بْب اإلجياب والندب، فاالحتياط ٞبلها على اإلجياب، ٤با يف ذلك من ٙبقق 

ٙبقق براءة الذمة، فإن كانت عند اهلل واجبة فقد حصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة فقد حصل على 
 (1)مصلحة الندب وعلى ثواب نية الوجوب، فإن من ىم ٕبسنة ومل يعملها كتبت لو حسنة". 

وقال ابن أمّب ا٢باج: "والوجوب يرجح على ما سوى التحرًن من الكراىة والندب واإلباحة 
 (2)لبلحتياط.... والكل من الكراىة والتحرًن والوجوب والندب يرجح على اإلباحة االحتياط". 

ووجو االحتياط يف تقدًن الوجوب: أن يف تركو عقاباً، وليس يف ا٤بندوب وا٤بكروه وا٤بباح عقاب 
 (3) يف الفعل وال يف الَبك". ال

 . أن يتعارض القول بالندب مع اإلباحة. 2
 ويف ىذه ا٢بالة يقدم الندب، ألنو أحوط. 

 (4)ابن أمّب ا٢باج: "والكل" من كراىة والتحرًن والوجوب والندب يرجح على اإلباحة، لبلحتياط".  قال

 (5)ثواب ال يف الفعل وال يف الَبك".  ووجو االحتياط أن يف فعل ا٤بندوب ثواباً، وليس يف ا٤بباح

 . أن يتعارض القول بالتحرًن مع الوجوب. 3
 ا٢بالة اختلف العلماء:  ويف ىذه

فذىب ا١بمهور منهم إىل تقدًن احملرم، ألنو أحوط، وألن اعتناء الشرع بَبك ا٤بنهيات أشد من 
 اعتنائو بفعل ا٤بأمورات. 

ن غّبمها، ألن يف فعل احملرم عقاباً، وكذا يف ترك وقال بعضهم: يتساويان، ويطلب الَبجيح م
 الواجب عقابا فاستويا. 

قال اإلسنوي: "قولو: "ويعادل ا٤بوجب" يعِب أن ا٣برب احملرم يعادلو ا٣برب ا٤بوجب، فإن ورد 
دليبلن أحدمها يقتضي ٙبرًن شئ واآلخر يقتضي إجيابو، فيتعادالن أي: يتساويان حٌب ال يعمل بأحدمها 

حقاق رجح، ألن ا٣برب احملرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل، وا٣برب ا٤بوجب يتضمن استإال ٗب
العقاب على الَبك، فيتساويان، أي: وإذا تساويا فيقدم ا٤بوجب على ا٤ببيح، ألن احملرم مقدم على ا٤ببيح  

                                                

 (.2/17قواعد األحكام يف مصاحل األنام )( 1)
 (.3/29التقرير والتحبّب )( 2)
(، وإجابـة السـائل شـرح بغيـة اآلمـل 2/413العطـار علـى ٝبـع ا١بوامـع ) (، وحاشـية8/4186انظر يف ا٤بسـألة: التحبـّب شـرح التحريـر )( 3)

(1/428،425.)  
 (.3/29التقرير والتحبّب )(4)
 (.2/413(، وحاشية العطار على ٝبع ا١بوامع )4/682،681(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )3/158انظر ا٤بسألة يف: تيسّب التحرير )( 5)
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آلمدي بَبجيح كما تقدم، وا٤بساوي للمقدم مقدم، وا٢بكم بالتساوي ىو رأي اإلمام وأتباعو، وجزم ا
 (1)احملرم ألن اعتناء الشرع بدفع ا٤بفاسد آكد من اعتنائو ٔبلب ا٤بصاحل، وذكر ابن ا٢باجب ٫بوه أيضاً".

 . أن يتعارض القول بالتحرًن مع الندب، أو اإلباحة، أوا لكراىة. 4
 م احملرم على الصحيح، ألنو أحوط.ويف ىذه ا٢بالة يقد

أوىل لو تساوت اآليتان يف إجياب حكميهما: أن حرًن على أن الت قال ا١بصاص: "و٩با يدل
فعل احملظور يستحق بو العقاب وترك ا٤بباح ال يتحق بو العقاب، واالحتياط االمتناع ٩با ال يأمن 

 (2)استحقاق العقاب بو، فهذه قضية واجبة يف حكم العقل". 

ا٢بكمْب أحوط ٫بو أن وقال أبو ا٢بسْب: "وأما الَبجيح ٗبا يرجع إىل ا٢بكم فبأن يكون أحد 
يكون أحدمها وجوبًا واآلخر ندباً، أو بأن يكون أحدمها حظرًا واآلخر مباحًا فيكون ا٢بظر أوىل ألنو 

 (3)احوط".

وقال اإلسنوي: "ا٣برب الدال على التحرًن راجح على ا٣برب الدال على اإلباحة، كما جزم بو 
 عن أصحابنا، وعن األكثرين. ا٤بصنف، واختاره ابن ا٢باجب، وكذلك اآلمدي، ونقلو 

 وقيل: بَبجيح اإلباحة، العتضادىا باألصل، حكاه ابن ا٢باجب. 
 وقيل: يستويان، واختاره الغزايل، ومل يرجح اإلمام شيئاً. 

وا٤بزاد باإلباحة ىنا: جواز فعل الَبك، ليدخل فيو ا٤بكروه وا٤بندوب وا٤بباح ا٤بصطلح عليو، ألن 
ين يف الكتاب بقتضيان ذلك ا ذكره ابن ا٢باجب، وألن الدليلْب ا٤بذكور التحرًن مرجح على الكل كم

 أيضاً.
واحتج القائلون بالتحرًن يأمرين، أحدمها: قولو عليو الصبلة والسبلم: )ما اجتمع ا٢ببلل وا٢برام 

 (4)إال وغلب ا٢برام ا٢ببلل(. 
راماً ففي ارتكابو ضرر، الثاين: أن االحتياط يقتضي األخذ بالتحرًن، ألن ذلك الفعل إن كان ح

 (5)وإن كان مباحاً فبل ضرر يف تركو". 

                                                

 (.4/503( هناية السول )1)
 (.3/27،26(، والتقرير والتحبّب )4/681(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )8/4185ة يف: التحبّب شرح التحرير )وانظر ا٤بسأل

 (.2/165أحكام القرآن للجصاص )( 2)
 (.2/458ا٤بعتمد )( 3)
"رواه جـابر ( وقال عنو: 7/169( موقوفاٌ على ابن مسعود، وأخرجو البيهقي يف السنن الكربى )7/199( أخرجو عبد الزاق يف مصنفو )4)

 ا١بعفي عن الشعيب عن ابن مسعود وجابر ا١بعفي ضعيف، والشعيب عن ابن مسعود منقطع".
(: "قــال البيهقــي رواه جــابر ا١بعفــي عــن الشــعيب عــن ابــن مســعود فيــو ضــعف وانقطــاه، وقــال الــزين 574وقــال عنــد الســراوي يف ا٤بقاصــد )

 أدرجو ابن مفلح يف أول كتابو األصول فيما ال أصل لو". صول: إنو ال أصل لو، وكذا العراقي يف ٚبريج منهاج األ
 (.4/503،502هناية السول )( 5)
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و٩با يرجح األخذ بالتحرًن ىنا أن عناية الشارع بدفع ا٤بفاسد أشد من عنايتو ٔبلب ا٤بصاحل 
بدليل قولو صلى اهلل عليو وسلم: )..فإذا هنيتكم عن شئ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما 

 (1)(. ماستطعت

صلى اهلل عليو وسلم األمر باالستطاعة، وجزم يف النهي، ومل يعلقو على شئ، ٩با يدل فقيد 
 (2)على عنايتو باجتنابو، وعدم التهاون فيو. 

 . أن يتعارض القول بالكراىة مع الندب، أو اإلباحة. 5
 ويف ىذه ا٢بالة يرجح ا٤بكروه، ألنو أحوط. 

لبلحتياط يف العمل بو، ويرجح أيضاً   وجوب على ندب –أيضًا  -قال ا٤برداوي: "ويرجح 
وقال ابن أمّب ا٢باج: "والكراىة ترجح على الندب، ألهنا أحوط، (3)كراىة على ندب كما ذكرنا". 

ووجو تقدًن ا٤بكروه   (4)والكل من الكراىة والتحرًن والوجوب والندب يرجح على اإلباحة، لبلحتياط". 
٣ببلصة ٩با ا(5ك ا٤بنهيات أشد من اعتنائو بفعل ا٤بأمورات. كونو أحوط، وألن الشارع كما سبق يعتِب بَب 

٩با سبق يتضح: أن األحكام التكليفية عندما يتعارض القول هبا فإهنا على الصحيح والراجح ترتب يف 
 تقدًن حسب اآليت: 

 األول: ا٢برام، والثاين: الواجب، والثالث: ا٤بكروه، والرابع: ا٤بندوب، وا٣بامس: ا٤بباح.
   *     *  * 

 المبحث السابع: ىل يعد االحتياط دلياًل ؟:
عن إمكانية اعتبار االحتياط دليبًل حيسن التعرض للدليل ببيان معناه يف اللغة قبل ا٢بديث 

 واالصطبلح. 
  (6)فالدليل لغة: اسم فاعل من دل يدل داللة فهو دال، ودليل، والدليل: ىو ا٤برشد والكاشف.

  (6)والكاشف.
 

                                                

 (.1390-1389صحيح البراري، باب: االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )( 1)
ــــو للغمــــاري )( 2) ــــاظر )242انظــــر ا٤بســــألة يف: اللمــــع مــــع ٚبــــريج أحاديث م يف مصــــاحل األنــــام (، وقواعــــد األحكــــا3/1035(، وروضــــة الن

(، 4/681،679(، وشـرح الكوكـب ا٤بنـّب )8/4184،4182(، والتحبّب شرح التحريـر )6/171،170(، والبحر احمليط )2/17)
 (.3/27،26(، والتقرير والتحبّب )3/159،144وتيسّب التحرير )

 (.8/4186التحبّب شرح التحرير )( 3)
 (.3/29التقرير والتحبّب )( 4)
 (. 2/413(، وحاشية العطار على ٝبع ا١بوامع )3/159(، وتيسّب التحرير )4/682سألة: شرح الكوكب ا٤بنّب )( انظر يف ا٤ب5)
 (.105( انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: دلل )6)
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 أما يف االصطبلح: 

صوليْب على أن الدليل يشمل: القطعي والظِب، وعّرفوه بأنو: "ما ديكن التوصل فجمهور األ
  (1)بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربي". 

بالقطعي ولذا عرفو بقولو: "وأما الدليل فهو: الذي ديكن أن يتوصل بصحيح  بعضهم خصو
  (2)النظر فيو إىل العلم". 

يصدق عليو أنو يتوصل بصحيح النظر فيو إىل فعلى ما سبق ىل يعد االحتياط دليبًل، ٕبيث 
 ا٤بطلوب.

مل أطلع من خبلل ٕبثي على من خالف يف كون االحتياط دليبًل، وأنو يصح أن يطلق عليو 
  (3)اسم الدليل، وقد صرح بعض العلماء بذلك، وأشار البعض إليو. 

 فممن صرح بأن االحتياط دليل:
ستدل بعض أىل العلم بأن قولو: "افعل" لو حيث قال: "وقد ا –رٞبو اهلل  – ا١بصاص. 1

صلح لئلجياب والندب لكان ا٤بصّب إىل جهة اإلجياب أوىل، ٤با فيو االحتياط واألخذ بالثقة، وىذا وإن  
  (4)كان استدالاًل من غّب جهة اللفظ فإنو احتجاج صحيح يف وجوب األمر". 

الدليل رجح عامة العلماء الدليل  : "وهبذاقالحيث  –رٞبو اهلل  –شيخ اإلسبلم ابن تيمية . 2
ا٢باظر على الدليل ا٤ببيح، وسلك كثّب من الفقهاء دليل االحتياط يف كثّب من األحكام بناء على ىذا، 
وأما االحتياط يف الفعل فكاجملمع على حسنو بْب العقبلء يف ا١بملة، فإذا كان خوفو من ا٣بطأ بنفي 

 عدم ىذا االعتقاد: بقي الدليل ا٤بوجب العتقاده والنجاة اعتقاد الوعيد مقاببًل ٣بوفو من ا٣بطأ يف
  (5)ا٢باصلة يف اعتقاده دليلْب سا٤بْب عن ا٤بعارض". 

                                                

(، 1/251(، ورفــع ا٢باجـــب )1/27(، وانظــر: اإلحكــام لآلمـــدي )٨1/34بتصــر ابــن ا٢باجـــب مطبــوع مــع شـــرحو بيــان ا٤برتصـــر )( 1)
 (. 1/53(، وإرشاد الفحول )1/68(، والتقرير والتحبّب )1/35يط )والبحر احمل

 (.1/53(، وإرشاد الفحول )1/34(، وبيان ا٤برتصر )1/28(، وانظر: اإلحكام لآلمدي )1/88احملصول للرازي )( 2)
يـاط أصـبل حيـرم بـو مـا مل يصـح (: "ويقـال ٤بـن جعـل االحت6/187ال يعارض ىذا ما ورد عن ابـن حـزم رٞبـو اهلل مـن قولـو يف اإلحكـام )( 3)

 بالنص ٙبرديو أنو يلزمك أن ٙبرم كا مشتبو يباع يف السوق ٩با ديكن أن يكون حراماً أو حبلًل...".
(: "ولـيس 1/50فإنو قال ذلـك يف بـاب الـرد علـى مـن حيـرم باالحتيـاط، وىـذا ال يلـزم منـو نفـي كونـو دلـيبًل، بـدليل أنـو قـال يف موضـع آخـر )

يف الدين ولكنو حسن، وال حيل أن يقضي بـو علـى أحـد، وال أن يلـزم أحـداً، لكـن ينـدب إليـو، ألن اهلل تعـاىل مل يوجـب  االحتياط واجباً 
 ا٢بكم بو".

 فكون االحتياط ال يوجب وال حيرم بو ال ينفي دليليتو، ألن الدليل فائدتو أعم من التحرًن واإلجياب.
 (.1/291الفصول يف األصول )( 4)
 (.20/262شيخ اإلسبلم ابن تيمية ) ( ٦بموع فتاوى5)
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. ابن السبكي حيث قال: "وأحسن من دليل االحتياط يف الداللة على أن األمر يقتضي 3
ا ىل خيرج من العهدة الفور أن تقول: من توجو األمر ا٤بطلق ٫بوه فقد ٙبققنا وجوب الفعل عليو وشككن

 (1)بالَباخي؟ مع القطع بأنو خيرج عنها با٤ببادرة...". 
. ابن ا٥بمام وابن أمّب ا٢باج وابن أمّب باشاده حيث قال ابن أمّب ا٢باج شرحًا على التحرير 4

ة البن ا٥بمام:" ... الباب الثاين من ا٤بقالة الثانية يف أحوال ا٤بوضوع يف أدلة األحكام الشرعية "أدل
األحكام "الشرعية" الكتاب والسنة واإلٝباع والقياس" ٕبكم االستقراء، وقد يوجو بأن الدليل الشرعي 
إما وحي أو غّبه، وا٢بي إما متلو فهو الكتاب، أو غّب متلو فهو السنة، وغّب الوحي إما قول كل األمة 

 من عصر فهو اإلٝباع، وإال فالقياس.
لنيب صلى اهلل عليو وسلم أو عن غّبه، واألول إما متلو من أو أن الدليل إما واصل إلينا عن ا

الكتاب، أو غّبه متلو وىو السنة، ويندرج فيها قولو صلى اهلل عليو وسلم وفعلو وتقريره، والثاين إما 
 واصل عن معصوم عن خطأ وىو اإلٝباع، أو عن غّب معصوم وىو القياس. 

شرع من قبلنا، واالحتياط، واالستصحاب "ومنع ا٢بصر بقول الصحايب على قول ا٢بنفية، و 
والتعامل مردود بردىا "أي ىذه األربعة األخّبة" إىل أحدىا" أي األربعة األوىل "معيناً" كقول الصحايب 
فإنو مردود إىل السنة، وشرع من قبلنا فإنو مردود إىل الكتاب إذا قصة اهلل تعاىل من غّب إنكار، وإىل 

  عليو وسلم كذلك.السنة إذا قصو النيب صلى اهلل
والتعامل فإنو مردود إىل اإلٝباع "و٨بتلفاً يف االحتياط واالستصحاب" كما سيأيت يف خاٛبة ىذه 

. ا١بصاص حيث قال: "واعتبار 1أشار إىل أن االحتياط دليل:  و٩بن(2)ا٤بقالة إن شاء اهلل تعاىل". 
لفقهاء كلهم، وىو يف العقل كذلك االحتياط واألخذ بالثقة أصل كبّب من أصول الفقو قد استعملو ا

أيضاً، ألن من قيل لو: إن يف طريقك سبعًا أو لصوصًا كان الواجب عليو األخذ با١بزم وترك اإلقدام 
 (3)على سلوكها حٌب يتبْب أمرىا". 

 (4)السرخسي حيث قال: "واألخذ باالحتياط أصل يف الشرع". . 2

ى القياس كا٤بتمسك با٤بصاحل ا٤برسلة، . الرازي حيث قال: "فإن ىاىنا طرقًا أخرى سو 3
والتمسك بطريقة االحتياط يف تنزيل اللفظ على أكثر مفهوماتو، أو أقل مفهوماتو، أو قول الشار: 

  (5)احكم فإنك ال ٙبكم إال بالصواب، وبا١بملة فبلبد من دليل على ا٢بصر". 
                                                

 (.2/66اإلهباج )( 1)
 (، والتحرير البن ا٥بمام معهما.3/2(، وانظر: تيسّب التحبّب )2/273التقرير والتحبّب )( 2)
 (.1/392األصول يف الفصول )( 3)
 (.2/23أصول السرخسي )( 4)
 (.5/44،43احملصول للرازي )( 5)
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زم، والتحرز ٩با عسى أن . الشاطيب حيث قال: "والشريعة مبنية على االحتياط واألخذ با٢ب4
  (1)يكون طريقاً إىل مفسدة". 

فا١بصاص والسرخسي رٞبهما اهلل جعبل االحتياط من أصول الشرع، ومعلوم أن من اطبلقات 
 األصل: الدليل، بل ىو ا٤بتعْب عند اإلطبلق يف أصول الفقو. 

 . والرازي جعل التمسك باالحتياط طريقاً، وقرن ذلك ٗبا ىو معترب من األدلة
والشاطيب رٞبو اهلل بْب أن الشريعة مبنية على االحتياط والبناء يف الشريعة ال يكون إال على 

 دليل. 
 وا٣ببلصة ٩با سبق يتبْب أن العلماء يعتربون االحتياط دليبًل، وىو يف ا٢بقيقة كذلك ٤با يأيت: 

وٙبث على الرجوع  . ورود األدلة الكثّبة من الكتاب والسنة والٍب تدل على حجية االحتياط،1
  (2)إليو يف ٧بلو. 

. أن ا٤بعُب االصطبلحي للدليل متحقق يف االحتياط، فإن صحيح النظر فيو يؤدي إىل 2
 ا٤بطلوب. 
 . ما سبق من تصريح العلماء وإشارهتم إىل أن االحتياط دليل على األدلة. 3

                                    
                                     *     *     *      

 لمبحث الثامن: من دليل االحتياط مع األدلة األخرى:ا
 االحتياط مع األدلة ثبلث حاالت:  لورود

 ا٢بالة األوىل: أن يأيت موافقاً ألدلة ال معارض ٥با فيكون ا٤بقتضي وا٤بدلول واحداً. 
 و للدليل، ومن أمثلة ذلك: ويف ىذه ا٢بالة يكون االحتياط معترباً، واعتباره من موافقت

. ندب غسيل اليدين قبل إدخا٥بما يف اإلناء احتياطاً وىذا موافق ٢بديث أيب ىريرة رضي اهلل 1
عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: )إذا استيقظ أحدكم من نومو فبل يغمس يده يف اإلناء حٌب 

  (3)يغسلها ثبلثاً، فإنو ال يدري أين باتت يده(. 

                                                

 (.2/276ا٤بوافقات )( 1)
 حجية االحتياط وحكم األخذ بو يف ا٤ببحث ا٣بامس من ىذا البحث. انظر:( 2)
(، وصــحيح مســلم مـــع شــرح النــووي، بــاب: كراىــة غمــس ا٤بتوضــئ يــده ا٤بشـــكوك يف 56صــحيح البرــاري، بــاب: االســتجمار وتــرا )( 3)

 (.3/178٪باستها يف اإلناء )
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اب صوم رمضان بشهادة وحدا احتياطاً، وىذا موافق ٤با ورد عن ابن عمر رضي اهلل . إجي2
عنهما، قال: )تراءى الناس ا٥ببلل فأخربت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أين رأيتو فصام وأمر الناس 

  (1)بصيامو(. 
وىذا موافق . إجياب صوم يوم الثبلثْب من رمضان إذا حال دون رؤية ا٥ببلل غيم احتياطاً، 3

٢بديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: )إذا رأيتم ا٥ببلل فصوموا، 
  (2)وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُغم عليكم فصوموا ثبلثْب يوما(. 

 تلفاً. يأيت ٨بالفاً ألدلة ال معارض ٥با وال شبهة فيها فيكون ا٤بقتضي وا٤بدلول ٨با٢بالة الثانية: أن 
ويف ىذه ا٢بالة ال ينظر إىل االحتياط وال يعترب، بل قد شنع بعض العلماء على من يقول بو، ٤با 

 بو من الوسوسة. 
وأيضاً فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر من توىم أنو أحدث أال يلتفت يقول ابن حزم: "

صبلة الٍب أوكد الشرائع، حٌب يسمع إىل ذلك، وأن يتمادى يف صبلتو، وعلى حكم طهارتو، ىذا يف ال
صوتًا او يشم رائحة، فلو كان ا٢بكم االحتياط حقًا لكانت الصبلة أوىل ما احتيط ٥با ولكن اهلل تعاىل 
مل جيعل لغّب اليقْب حكمًا فوجب ٤با ذكر أن كل ما تيقن ٙبرديو فبل ينتقل إىل التحليل إال بيقْب آخر 

لو فبل سبيل أن ينتقل إىل التحرًن إال بيقْب آخر من نص أو إٝباع، من نص أو إٝباع، وكل ما تيقن ٙبلي
 (3)وبطل ا٢بكم باحتياط". 

ويقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية: "فإن االحتياط إمنا يشرع إذا مل تتبْب سنة رسول اهلل صلى اهلل 
 (4)عليو وسلم فإذا تبينت السنة فاتباعها أوىل". 
أن االحتياط الذي ينفع صاحبو ويثيبو اهلل عليو: االحتياط  ويقول ابن القيم: "وينبغي أن يعلم

يف موافقة السنة وترك ٨بالفتها، فاالحتياط كل االحتياط يف ذلك وإال فما احتاط لنفسو من خرج عن 
 (5)السنة، بل ترك حقيقة االحتياط يف ذلك". 

 

 

                                                

 (.1/715اب: فس شهادة الواحد على رؤية ىبلل رمضان )(، وسنن أيب داود، ب5/188صحيح ابن حبان، باب: رؤية ا٥ببلل )( 1)
 (: "صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه".1/585قال عنو ا٢باكم يف ا٤بستدرك )

 (. 4/16وصححو األلباين يف إرواء الغليل )
 (.7/193( صحيح مسلم مع شرح النووي، باب: وجوب صيام رمضان برؤية ا٥ببلل )2)
 (.6/191،190اإلحكام البن حزم )( 3)
 (. 26/54( ٦بموع فتاوى ابن تيمية )4)
 (.1/162إغاثة اللهفان )( 5)
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 و٥بذه ا٢بالة أمثلة منها: 
و يف الصبلم بأن يقطع صبلتو ليتطهر، فهذا . احتياط من تيقن الطهارة وشك يف ا٢بدث وى1

٨بالف ٢بديث عباد بن ٛبيم عن عمو: أنو شكا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الرجل الذي خييل 
 (1)إليو أنو جيد الشئ يف الصبلة فال: )ال ينفتل، أو ال ينصرف حٌب يسمع صوتا أو جيد رحيا(. 

 ولذا فهذا االحتياط باطل ال عربة بو. 
. االحتياط ٤بضان بصيام يوم الشك، وىذا ٨بالف ٢بديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب 2

صلى اهلل عليو وسلم قال: )ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومْب إال أن يكون رجل يصوم 
 (2)صومو فليصم ذلك اليوم(. 

فيو فقد عصى أبا القاسم  و٤با ورد عن عمار رضي اهلل عنو أنو قال: )من صام اليوم الذي يشك
 (3)صلى اهلل عليو وسلم(. 

، أو عدة ا٢بمل ٝبعًا ٥با بأن ا٤بتوىف عنها ا٢بامل تعتد بأبعد األجلْب من عدة الوفاة ا٢بكم. 3
( َأْشُهٍر وَعْشرًا والَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم ويََذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ أَْربـََعةَ بْب مدلويل قولو تعاىل: )

تـُُهنَّ َثبلثَُة َأْشُهرٍ (، وقولو: )234)البقرة:  ِحيِض ِمن نَِّساِئُكْم إِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ
َ
( والبلَِّئي يَِئْسَن ِمَن ا٤ب

 (. 4)الطبلق: 
احتياط غّب معترب ٤برالفتو ٤با ورد عن أم سلمة رضي اهلل عنها: )أن امرأة من أسلم يقال فهذا 

توىف عنها وىي حبلى، فرطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن  (4)ة كانت ٙبت زوجها ٥با سبيع
: واهلل ما يصلح أن تنكحيو حٌب تعتدي آخر األجلْب، فمكث قريبا من عشر ليال مث تنكحو، فقال

  (5)جاءت النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال: انكحي(. 
 يعارضها من األدلة األخرى. ا٢بالة الثالثة: أن يأيت موافقاً ألدلة ٥با ما 

                                                

(، وصـــــحيح مســــلم مــــع شــــرح النـــــووي 52صــــحيح البرــــاري، كتــــاب: الوضـــــوء، بــــاب: مــــن ال يتوضــــأ مـــــن الشــــك حــــٌب يســــتيقن )( 1)
(4/51،49.) 

 (.363صحيح البراري، باب: ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومْب )( 2)
(، وصــحيح ابــن خزديــة، بــاب: الزجــر عــن صــوم اليــوم الــذي يشــك فيــو أمــن 5/242حبــان، فصــل: يف صــوم يــوم الشــك ) صــحيح ابــن( 3)

(، وسـنن النسـائي، بـاب: 3/70(، وسنن الَبمذي، باب: ما جاء يف كراىية صوم يـوم الشـك )3/205،204رمضان أم من شعبان )
 (.4/153صيام يوم الشك )

 (.4/125حسن صحيح"، وصححو األلباين يف إرواء الغليل ) (: "حديث4/326وقال عنو الَبمذي )
 وىو سعد بن خولة من بِب عامر بن لؤي.( 4)

 (.9/584انظر: فتح الباري )
 (.1053( )وأُْوالُت اأَلْٞبَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن َٞبَْلُهنَّ صحيح البراري، كتاب: الطبلق، باب: )( 5)
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ويف ىذه ا٢بالة يعترب االحتياط مرجحاً، وقد نص عليو كثّب من األصوليْب يف أبواب التعارض 
 والَبجيح، ومن أقوا٥بم يف ذلك: 

. قول ا١بصاص: "حيتج أيضا: بوجوب استعمال خرب ا٢بظر دون اإلباحة يف الفصل ا٤بتقدم. 1
رك ا٤بباح ال يستحق عليو العقاب، وفعل احملظور يستحق عليو وردا على ا١بهة الٍب وصفنا، بأن ت

  (1)العقاب، فاالحتياط عند الشك اجتنابو واالمتناع من موافقتو". 
. قول أيب ا٢بسْب: "وأما الَبجيح ٗبا يرجع إىل ا٢بكم فبأن يكون أحد ا٢بكمْب أحوط ٫بو: 2

ا حظرٌا واآلخر مباحاً، فيكون ا٢بظر أوىل، أن يكون أحدمها وجوبًا واآلخر ندباً، أو بأن يكون أحدمه
  (2)ألنو أحوط". 

. قول السرخسي: "وأما نسخ حكم ا٢بظر باإلباحة فمحتمل، فباالحتمال ال يثبت النسخ، 3
وألن النص ا٤بوجب للحظر فيو زيادة حكم وىو نيل الثواب باالنتهاء عنو، واستحقاق العقاب باإلقدام 

وجب لئلباحة، فكان ٛبام االحتياط يف إثبات التاريخ بينهما على أن عليو، وذلك ينعدم يف النص ا٤ب
 (3)يكون ا٤بوجب للحظر متأخراً، واألخذ باالحتياط أصل يف الشرع". 

: أن يكون يف أحدمها احتياط ال يوجد يف اآلخر، فيكون (4)قول ابن السمعاين: "والتاسع  .4
 األحوط أوىل، ألن األحوط أسلم للدين. 

 أن يكون أحدمها يقتضي ا٢بظر واآلخر يقتضي اإلباحة، ففيو وجهان:  والعاشر:
 أحدمها: أهنما سواء، ألهنما حكمان شرعيان. 

  (5)والوجو اآلخر وىو األصح: أن الذي يقتضي ا٢بظر أوىل، ألنو أحوط". 
 (6). قول ابن قدامة "قال القاضي: وإذا تعارض ا٢باظر وا٤ببيح قدم ا٢باظر، ألنو أحوط". 5

 (7)إىل غّب ذلك من أقوا٥بم الٍب تدل على أمهية االحتياط يف الَبجيح بْب األدلة ا٤بتعارضة. 
 

 *     *     * 

                                                

 (.1/426الفصول يف األصول )( 1)
 (2/458ا٤بعتمد )( 2)
 (.2/23أصول السرخسي )( 3)
 ( أي من ا٤برجحات بْب األخبار ا٤بتعارضة من ناحية ا٤بًب. 4)
 (. 242(، وانظر نظّبه يف اللمع مع ٚبريج أحاديثو للغماري )1/408( قواطع األدلة يف األصول )5)
 (.3/1035روضة الناظر )( 6)
(، والتقريــر 8/4182(، والتحبــّب شــرح التحريــر )6/170(، والبحــر احملــيط )4/503،502)انظـر زيــادة علــى مــا ســبق: هنايــة السـول ( 7)

  (.425،428(، وإجابة السائل شرح بغية اآلمل )3/159،144(، وتيسّب التحرير )3/20،13والتحبّب )
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 الفصل الثاني: االستدالل باالحتياط في مسائل األمر والنهي
 المبحث األول: االستدالل باالحتياط في مسائل األمر 

 المطلب األول : داللة األمر على الوجوب 
 محل النزاع:تحرير 

ترد صيغة األمر ٤بعان متعددة أوصلها بعض األصوليْب إىل أكثر من ثبلثْب معُب، ومن ىذه 
ا٤بعاين: اإلجياب، والندب، واإلباحة، والتأديب، واإلرشاد، واالمتنان، واإلكرام، والتهديد، والتعجيز، 

  (1)والدعاء، والتمِب، وغّبىا. 
قيقة يف كل ىذه ا٤بعاين، وذلك ألن بعضها غّب األصوليون على أهنا ليست حوقد اتفق 

  (2)مستفاد من ٦برد الصيغة، وإمنا ٩با حيتف هبا من القرائن. 
كما اتفقوا على أنو إذا احتفت هبا قرينة ٙبدد ا٤بعُب ا٤براد فإهنا ٙبمل على ما تدل عليو تلك 

 القرينة. 
  (3)انضمام قرينة إليها". قال االسوي: ".... لكَّن الصيغة تفيد الوجوب إٝباعاً عند 

وقال لطويف: "اعلم أن األمر يكون مقَبناً أو ٦برداً، فإن كان مقَبناً بقرينة تدل على أن ا٤براد بو 
  (4)الوجوب، أو الندب، أو اإلباحة ُٞبل على ما دلت عليو القرينة". 

طلق: ىل يفيد وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية: "... وإن كان بعض الناس يُنازع يف األمر ا٤ب
اإلجياب أم ال ؟، َفلْم ينازع يف أنو إذا بْبَّ يف األمر أنو لئلجياب جيب طاعتو، وال أنو إذا صَّرح ابتداء 

  (5)اإلجياب ٘بب طاعتو، ولكن نزاعهم يف مراده باألمر ا٤بطلق: ىل يُعلم بو انو أراد بو اإلجياب". 
مر اجملرد عن القرائن: أىو حقيقة يف الوجوب، ذلك فإن موضع النزاع ىو: يف داللة األ وإذا ٛبهد

أم الندب، أم اإلباحة، أم ىو مشَبك بينها فيتوقف فيو حٌب تبْب ا٤براد منو بالقرائن؟. خبلف بْب 
  (6)العلماء. 

                                                

(، وهنايـة 2/598،597ظر )(، وروضـة النـا2/41،39(، واحملصـول للـرازي )205-204( انظر ىـذه ا٤بعـاين وأمثلتهـا يف: ا٤بستصـفي )1)
(، وشـــرح الكوكــب ا٤بنـــّب 2/362،357(، والبحـــر احملــيط )1/255،254(، وكشــف األســـرار للبرــاري )3/851،846الوصــول )

(3/38،17.) 
(، وهنايـة السـول 2/22(، واإلهبـاج )1/255(، وكشف األسرار للبرـاري )3/852(، وهناية الوصول )2/41انظر: احملصول للرازي )( 2)

 (. 2/364(، والبحر احمليط )2/251)
 (.1/255هناية السول )( 3)
 (.2/365شرح ٨بتصر الروضة )( 4)
 (.7/54،53درء تعارض العقل الونقل )( 5)
ىذه أشهر األقوال يف ا٤بسألة: وإن كان ىناك غّبىا، لكنها بعيدة، وىي ال تتعلق ٗبوضوع البحث، وديكن مطالعتها من خـبلل مـا يـذكر ( 6)

 يذكر من مراجع.
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 األقوال يف ا٤بسألة:
القول األول: أن صيغة األمر حقيقة يف الوجوب، ٦باز فيما عداه، فتحمل عليو ببل قرينة، وال 

 (1)رف إىل غّبه إال هبا، وىذا قول ٝبهور أىل العلم من الفقهاء واألصوليْب، وبو قال بعض ا٤بعتزلة. تص

القول الثاين: أن صيغة األمر حقيقة يف الندب، ٦باز فيما عداه، فتحمل عليو ببل قرينة، وال 
  (4)اء. ، وبعض الفقه(3)، وبعض ا٤بالكية (2)تصرف غّبه إال هبا، وىذا كثّب من ا٤بعتزلة 

القول الثالث: أن صيغة األمر حقيقة يف اإلباحة، ٦باز فيما عداىا، فتحمل عليها ببل قرينة، وال 
   (5)تصرف إىل غّبىا إال هبا، وىذا القول يذكره كثّب من األصوليْب من غّب نسبة. 

  (6) ونسبو ا١بويِب إىل بعض ا٤بعتزلة.
  (7)م مالك. نسبو بعض ا٢بنفية إىل بعض أصحاب اإلما بينما

                                                

(، وإحكــام الفصــول 1/224(، والعــدة )1/275(، واإلحكــام البــن حــزم )1/50(، وا٤بعتمــد )1/283( انظـر: الفصــول يف األصــول )1)
(، 2/490(، والواضــــح )1/145(، والتمهيــــد أليب ا٣بطــــاب )1/34(، وأصــــول السرخســــي )1/54(، وقواطــــع األدلــــة )1/201)

(، والبحــر 103(، وشــرح تنقــيح الفصــول )2/604(، وروضــة النــاظر )2/44(، واحملصــول للــرازي )1/133والوصــول إىل األصــول )
 (.3/39(، وشرح الكوكب )2/365احمليط )

(، والتلرــــيص 1/158(، والربىــــان )1/229(، والعــــدة )1/50(، وا٤بعتمــــد )116و114و17/111انظــــر: ا٤بغــــِب لعبــــد ا١ببــــار )( 2)
(، والوصـول إىل 2/491(، والواضـح )1/147د أليب ا٣بطـاب )(، والتمهيـ207(، وا٤بستصـفي )1/54(، وقواطع األدلة )1/262)

(، وتيسـّب التحريــر 2/367(، والبحــر احملـيط )2/365(، وشــرح ٨بتصـر الروضـة )2/162(، واإلحكـام لآلمـدي )1/134األصـول )
(1/341.) 

 (.1/341(، وإحكام الفصول )332انظر: اإلشارة )( 3)
(، واإلحكــام لآلمــدي 2/491(، والواضــح )1/147(، والتمهيــد أليب ا٣بطــاب )207)(، وا٤بستصــفي 1/54انظــر: قواطــع األدلــة )( 4)

 (.2/368،367(، والبحر احمليط )2/162)
(، واحملصـــول البـــن العـــريب 1/147(، والتمهيـــد أليب ا٣بطـــاب )1/54(، وقواطـــع األدلـــة )1/229(، والعـــدة )1/51انظـــر: ا٤بعتمـــد )( 5)

 (.2/366(، وشرح ٨بتصر الروضة )56)
 (.1/263(، والتلريص )1/158انظر: الربىان )( 6)

ويظهــر يل: أن نســبتو إلــيهم إمنــا ىــي مــن قبيــل الترــريج، ويــدل علــى ذلــك قــول البــاقبلين يف داللــة األمــر اجملــرد يف كتابــة التقريــب واإلرشــاد 
 ا٤بباح مأمور بو". (: "فقال بعضهم: إنو وضع فيها إلطبلق ا٤بأمور بو واإلذن فيو، وىذا قول كثّب ٩بن زعم أن2/26)

ألنــو أقــل "ومعلــوم أن القائــل: بــأن ا٤ببــاح مــأمور بــو عــو الكعــيب مــن ا٤بتزلــة وأتباعــو، فــإذا كــان ا٤ببــاح مــأموراً بــو فإنــو حيمــل عليــو األمــر ا٤بطلــق، 
 درجات األمر فيكون متيقناً. 

هورىم على القول بالنـدب، أمـا القـول باإلباحـة فلـم ينسـبوه وا٤بعتزلة ينسبون إىل علمائهم القولْب األولْب، فبعضهم على القول بالوجوب، وٝب
 ألحد منهم. 

  (.1/50(، وا٤بعتمد )116و114و17/111انظر: ا٤بعُب لعبد ا١ببار )
 (.39(، وفتح الغفار )1/256(، وكشف األسرار للبراري )1/53(، وكشف األسرار للنسفي )1/34انظر: أصول السرخسي )( 7)

 كتب ا٤بالكية، وٝبهورىم على القول بالوجوب. وىذا القول مل أجده يف  
 وذىب بعضهم إىل القول بالندب، ىذا ما تصرح بو كتبهم، أما القول باإلباحة فلم ينسبو أحد منهم إىل علمائهم. 
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التوقف يف داللتو حٌب يأيت ما يبْب ا٤براد منو، وىذا قول أيب ا٢بسن األشعري،  القول الرابع:
  (1)وبعض أصحابو. 

 االستدالل باالحتياط على داللة األمر: 
استدل القائلون بداللة األمر على الوجوب بدليل االحتياط، وقد قرر عدد من األصوليْب ىذا 

 ٥بم يف ذلك: الدليل ومن أقوا
"وقد استدل بعض أىل العلم بأن قولو: "افعل" لو صلح لئلجياب والندب  . قول ا١بصاص:1

لكان ا٤بصّب إىل جهة اإلجياب أوىل، ٤با فيو االحتياط، واألخذ بالثقة، وىذا وإن كان استدالاًل من غّب 
يو وسلم: )ا٢ببلل بّْب جهة اللفظ فإنو احتجاج صحيح يف وجوب األمر، كما قال النيب صلى اهلل عل

وا٢برام بّْب وبْب ذلك أمور متشاهبات(، )فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك(، وقال: )إن لكل ملك ٞبى، 
وإن ٞبى اهلل تعاىل ٧بارمو، ومن رتع حول ا٢بمى يوشك أن يقع فيو( فأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم 

  (2)باالحتياط واألخذ بالثقة فيما حيتمل وجهْب". 
. قول أيب ا٢بسْب: "دليل آخر: األمر إذا ٞبل على الوجوب كان أحوط، واألخذ باألحوط 2

واجب، أال ترى أنا إذا ٞبلناه على الوجوب مل خيل ا٤بأمور بو، إما أن يكون واجبًا أو ندباً، فإن كان 
لندب مل نأمن أن ندبًا مل يضرنا فعلو بل ينفعنا، وإن كان واجبًا أمنا الضرر بفعلو، وإذا ٞبلناه على ا

  (3)يكون واجباً فنستضر بَبكو". 
قول السرخسي: "فالقول: بأن مقتضى مطلق األمر اإلجياب وفيو معُب االحتياط من كل  .3

  (4)وجو أوىل". 
. قول اآلمدي: "وأيضاً: فإن ٞبل األمر على الوجوب أحوط للمكلف، ألنو إن كان 4

 ضرر تركو.  للوجوب فقد حصل ا٤بقصود الراجح، وأمنا من
وإن كان للندب فحملو على الوجوب يكون أيضًا نافعا غّب مضر، ولو ٞبلناه على الندب مل 

  (5)نأمن من الضرر بتقدير كونو واجباً لفوات ا٤بقصود الراجح". 
 ا٤بوقف من ىذا الدليل: 

 ناقش ٝبع من األصوليْب ىذا الدليل، و٩با ذكروه يف ذلك:
                                                

(، 1/147(، والتمهيـــد أليب ا٣بطـــاب )206(، وا٤بستصـــفي )1/261(، والترلـــيص )1/159(، والربىـــان )1/229انظـــر: العـــدة )( 1)
 (.2/163(، واإلحكام لآلمدي )56(، واحملصول البن العريب )2/490لواضح )وا

 (، واألحاديث سبق ٚبرجيها. 1/292،291( الفصول يف األصول )2)
 (.1/60،59ا٤بعتمد )( 3)
 (.1/36( أصول السرخسي )4)
 (.2/167اإلحكام لآلمدي )( 5)
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، من ئل: اعتبار االحتياط يف إجياب األمر ىو ترك االحتياط. قول ا١بصاص: "فإن قال قا1
ِقبل أنو مل يكن مراد اهلل تعاىل اإلجياب واعتقدنا فيو الوجوب فقد أقدمنا على ما ال جيوز اإلقدام عليو 

  (1)من اعتقادنا الشئ على خبلف ما ىو عليو". 
  (2)وقد ذكر ذلك أبو ا٢بسْب أيضاً. 

لو: ليس ىذا كما ظننت ألنامل نكلف يف  قيلعَباض فقال: "وأجاب ا١بصاص عن ىذا اال
ىذه ا٢بال غّب االحتياط، واألخذ با٢بزم، فقد تيقنا مٌب فعلنا ذلك أنا غّب معتقدين للشئ على خبلف 

 ما ىو عليو. 
أال ترى أن النيب صلى اهلل عليو وسلم مل يعترب ذلك حْب قال: )فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك( 

 ئمة فيو، ألنك ال تأمن أن تدعو على أن عليو تركو وليس عليو تركو يف ا٢بقيقة. وعلتك قا
وقال عليو السبلم للرجل الذي أخربتو امرأة سوداء أهنا أرضعتو وزوجتو: )دعها عنك( فقال: يا 
رسول اهلل إهنا سوداء، يعِب ا٤برربة.؟. فقال عليو السبلم: )كيف وقد قيل"، دعها عنك(، فأمر 

اط واألخذ با٢بزم والثقة مع عدم العلم بصحة خربىا، واعتبار االحتياط واألخذ بالثقة أصل كبّب باالحتي
من أصول الفقو، قد استعملو الفقهاء كلهم، وىو يف العقل كذلك أيضاً، ألن من قيل لو: إن يف طريقك 

  (3)بْب أمرىا". سبعاً أو لصوصاً كان الواجب عليو األخذ با١بزم وترك اإلقدام على سلوكها حٌب يت
مث إن احتمال ا٣بطأ يف االعتقاد قائم يف الطرفْب، ويزيد معتقد الندب احتمال ا٣بطأ يف العمل 
فيما لو ترك الفعل وىو واجب اعتقادًا منو بأنو مندوب، فحصل منو خطآن، خطأ االعتقاد وخطأ ترك 

 الفعل. 
لن يَبك الفعل، وال شك أن ما كان  بينما معتقد الوجوب ال يتصور منو إال خطأ االعتقاد، ألنو

  (4)أقل خطأ أوىل باالعتبار. 
. قول اآلمدي: "قو٥بم: إن ٞبل الطلب على الوجوب أحوط للمكلف على ما ذكروه، فهو 2

معارض ٗبا يلزم من ٞبلو على الوجوب من اإلضرار البلزم من الفعل الشاق بتقدير فعلو، والعقاب 
فة النفي األصلي ٗبا اختص بو الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان بتقدير تركو، و٤با فيو من ٨بال

ٖببلف ا٤بندوب، كيف وإن ا٤بكلف إذا نظر وظهر لو أن األمر للندب فقد أمن من الضرر، وحصل 
  (5)مقصود األمر؟". 

                                                

 ( 1/292( الفصول يف األصول )1)
 (.1/60ا٤بعتمد )( 2)
 (، واألحاديث ا٤بذكورة سبق ٚبرجيها.1/292لفصول يف األصول )ا( 3)
 (.2/131انظر: نفائس األصول )( 4)
 (.2/172اإلحكام لآلمدي )( 5)
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 وديكن أن جياب على ذلك: 
اً، إذ أن ىذا االعتقاد ا٢بقيقي إمنا حيصل عندما نعتقده مندوبًا مث يكون واجب بأن اإلضرار

سيجعل ا٤بكلف يَبك الفعل ولو يف بعض األحيان، فيكون قد ترك واجبًا بسبب ىذا االعتقاد الذي 
 أخطأ فيو. 

وأما النفي األصلي فليس ىذا موضعو، إمنا النفي فيما مل يأت فيو أمر من الشارع، وىنا قد جاء 
 األمر. 

ر يفيد الندب فهذا ليس من موطن النزاع، إذ النزاع وأما إذا نظر ا٤بكلف وظهر لو أن ىذا األم
 فيما مل يظهر فيو ذلك، فهو يف األمر ا٤بطلق. 

*     *     * 
 المطلب الثاني: داللة األمر على الفور

ىل يدل على طلب االمتثال فوراً، أي يف أول أوقات اإلمكان، أن األمر ا٤بطلق  ا٤براد بذلك:
  (1)يأمث ا٤بؤخر؟.  أو أنو جيوز تأخّب الفعل، وال

 حل النزاع:تحرير م
العلماء على أن األمر ا٤بقيد بوقت ال يتسع إال لو أنو على الفور، وذلك كاإلديان باهلل فإنو اتفق 

مطلوب على الفور، ألن اإلديان يستغرق ٝبيع وقت اإلنسان، وال جيوز لو أن يبقى غّب مؤمن ولو 
  (2)قتو ٧بدد ال ديكن تقدديو وال تأخّبه. للحظة واحدة، وكذلك صوم شهر رمضان فإن و 

كما اتفق العلماء على أن األمر ا٤بقَبن بقرينة تدل على الفور أوالَباخي أنو حيمل على ما دلت 
  (3)عليو القرينة. 

  (4)واتفقوا أيضاً على أن ا٤ببادر المتثال األمر ا٤بطلق يعد ٩بتثبًل، وتربأ ذمتو منو. 
مر ا٤بطلق ىل يدل على الفور بطلب االمتثال يف أول أوقات اإلمكان، أو إذاً ٧بل النزاع يف: األ

  (1)ال يدل على ذلك فيجوز للمكلف التأخّب؟. 

                                                

(، وكشـف 2/387(، وشـرح ٨بتصـر الروضـة )2/184(، واإلحكـام لآلمـدي )1/44(، وأصول السرخسي )1/168انظر: الربىان )( 1)
 (.2/396(، والبحر احمليط )2/58) (، واإلهباج1/520األسرار للبراري )

(، وأصـــول الفقــو حملمـــد أيب النـــور 282(، وإجابـــة الســائل )71(، واللمــع مـــع ٚبـــريج أحاديــث )3/314انظــر: اإلحكـــام البــن حـــزم )( 2)
 (.5/302(، وإٙباف ذوي البصائل بشرح روضة الناظر )2/353)

(، 3/396(، والبحــر احملــيط )2/386، وشــرح ٨بتصـر الروضــة )(3/313(، واإلحكـام البــن حــزم )1/45انظـر: أصــول السرخســي )( 3)
 (. 282وإجابة السائل )

(، وكشف األسـرار 2/387(، وشرح ٨بتصر الروضة )215(، وا٤بستصفي )1/168(، والربىان )3/314اإلحكام البن حزم )انظر: ( 4)
 (.1/520للبراري )
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 األقوال يف ا٤بسألة:
، (3)،وا٤بالكية (2)القول األول: أن األمر ا٤بطلق يقتضي الفور، وبو قال بعض ا٢بنفية 

 (6)اىرية. ، وىو مذىب الظ(5)، وعامة ا٢بنابلة (4)والشافعية
أن األمر ا٤بطلق ال يقتضي الفور وال دينعو، فيجوز للمكلف أن يفعل يف أول  القول الثاين:

 (9)، ومعظم الشافعية.(8)، وبعض ا٤بالكية(7)الوقت، وجيوز لو التأخّب عنو، وىذا مذىب ٝبهور ا٢بنفية 
خ إال بدليل، وىذا قول القول الثالث: التوقف يف األمر ا٤بطلق فبل حيمل على فور، وال على ترا 

 (11)، وُنسب إىل األشاعرة. (10)الواقفية 
 (13)، والغزايل يف ا٤بنرول. (12)وقد اختاره إمام ا٢برمْب 

 واالستدالل باالحتياط لداللة األمر ا٤بطلق على الفور: 
 الفور، ومن ذلك:قرر عدد من األصوليْب دليل االحتياط ٤بن قال: بان األمر ا٤بطلق يقتضي 

                                                                                                                                       

ـــو 3/313(، واألحكـــام البـــن حـــزم )2/208(، والتقريـــب واإلرشـــاد )1/295انظـــر: أصـــول ا١بصـــاص )( 1) (، واللمـــع مـــع ٚبـــريج أحاديث
(، واإلحكــــام لآلمـــــدي 1/2015(، والتمهيــــد أليب ا٣بطـــــاب )1/44(، وأصـــــول السرخســــي )1/218(، وإحكــــام الفصــــول )71)
ـــة الســـول )2/386(، وشـــرح ٨بتصـــر الروضـــة )2/184) (، والبحـــر احملـــيط 1/520(، وكشـــف األســـرار للبرـــاري )2/286(، وهناي
(2/396.) 

(، وتيسـّب 79(، وفـتح الغفـار )1/520(، وكشف األسـرار للبرـاري )1/44(، وأصول السرخسي )1/295انظر: أصول ا١بصاص )( 2)
 (.1/426(، وفواتح الرٞبوت )1/357التحرير )

 (.105(، وشرح تنقيح الفصول )59(، واحملصول البن العريب )334(، واإلشار )1/218انظر: إحكام الفصول )( 3)
ــــة )1/168(، والربىــــان )71(، واللمــــع مــــع ٚبــــريج أحاديثــــو )52انظــــر: التبصــــرة )( 4) (، والوصــــول إىل األصــــول 1/75(، وقواطــــع األدل

  (.2/396(، والبحر احمليط )2/58(، واإلهباج )108(، وٚبريج الفروع للز٪باين )1/148)
(، وشــــــــرح ٨بتصــــــــر الروضــــــــة 2/633ة النــــــــاظر )(، وروضــــــــ3/16(، والواضــــــــح )1/215(، والتمهيــــــــد )1/281( انظــــــــر: العــــــــدة )5)

 (.3/48(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )5/2225(، والتحبّب شرح التحرير )2/387،386)
 (.3/396(، والبحر احمليط )3/313انظر: اإلحكام البن حزم )( 6)
(، وتيسـّب 79غفـار )(، وفـتح ال1/520(، وكشف األسـرار للبرـاري )1/44(، وأصول السرخسي )1/295انظر: أصول ا١بصاص ) (7)

   (. 1/425(، وفواتح الرٞبوت )1/356التحرير )
 (.105(، وشرح تنقيح الفصول )59(، واحملصول البن العريب )333(، واإلشارة )1/218انظر: أحكام الفصول )( 8)
ـــــو )52(، والتبصـــــرة )1/168انظـــــر: الربىـــــان )( 9) وقواطـــــع األدلـــــة (، 1/323،322(، والتلرـــــيص )71(، واللمـــــع مـــــع ٚبـــــريج أحاديث

(، والبحـــر احملـــيط 2/58(، واإلهبـــاج )2/184(، واإلحكـــام لآلمـــدي )2/113(، واحملصـــول للـــرازي )215(، وا٤بستصــفي )1/75)
(2/396.) 

(، 2/184(، واإلحكـام لآلمـدي )2/133(، واحملصـول للـرازي )111(، وا٤بنرـول )215(، وا٤بستصـفي )1/168انظر: الربىان )( 10)
 (.2/59واإلهباج )

 (.3/49(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )1/122(، وا٤بسودة )1/282انظر: العدة )( 11)
 (.1/177،168انظر: الربىان )( 12)
 (.113انظر: ا٤بنرول )( 13)
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أبو ا٢بسْب: "ومنها: قو٥بم: إن األمر قد اقتضى الوجوب فحملو على وجوب الفعل  . قال1
  (1)يف ثاين األوقات أحوط". 

. وقال أبو ا٣بطاب: "دليل آخر: أن األمر قد اقتضى الوجوب، فحملو على وجوب الفعل 2
  (2)ألنو تربأ ذمتو ٩با وجب وال خياطر فيو".  عقيبو أحوط،

عنا على أنو لو فعل عقيبو يقع ا٤بوقع وخيرج عن العهدة، وطريقة االحتياط . وقال الرازي: "أٝب3
 (3)تقتضي وجوب اإلتيان بو على الفور لتحصيل ا٣بروج عن العهدة بيقْب". 

. وقال اآلمدي: "الثاين: إن إٝباع السلف منعقد على أن ا٤ببادر خيرج عن عهدة األمر، وال 4
  (4)يل أحوط وأوىل". إٝباع يف ا٤بؤخر، فكان القول بالتعج

 (5)إىل غّب ذلك من أقوا٥بم الٍب تدل على ىذا ا٤بعُب. 
 ا٤بوقف من دليل االحتياط: 

 أورد األصوليون على دليل االحتياط ىذا ٝبلة من ا٤بناقشات وىي: 
. أن االحتياط ال يتعْب با٢بمل على الفور، وذلك ألن االحتياط إمنا يكون باتباع ما قرره 1

لفور أو الَباخي، فإذا مل يتبْب أحدمها فا٢بمل عليو ٖبصوصو حيتمل وقوعنا يف ا٣بطأ الشارع من ا
 (6)وا١بهل. 

وديكن أن جياب عن ذلك: بأن ا٢بمل على الفور مع اإلطبلق وإن احتمل ا٣بطأ إال أن فيو 
عاقبة، وىو مبادرة ومسارعة لفعل ا٣بّب الذي أمر بو الشارع، وىذا خّب من التأخّب الذي ال تؤمن معو ال

 ال خيلو من احتمال ا٣بطأ ا٤بذكور. 
 (7). أن االحتياط ينتقض بقولو: افعل أي وقت شئت، حيث ال يلزمو الفور. 2

بعدم تسليم النقض، وذلك ألن الكبلم يف األمر ا٤بطلق احملتمل للفور، وىذا  وأجيب عن ذلك:
 (8)مقَبن ٗبا جييز لو التأخّب. 

                                                

 (.1/117ا٤بعتمد )( 1)
 (. 1/222( التمهيد )2)
 (.2/120،119احملصول )( 3)
 (.2/186اإلحكام اآلمدي )( 4)
(، وتيسـّب 5/2228(، والتحبـّب شـرح التحريـر )2/64(، واإلهبـاج )2/389رح ٨بتصر الروضـة )(، وش3/962انظر: هناية الوصول )( 5)

 (.1/378(، والتقرير والتحبّب )1/360التحرير )
 (.1/117انظر: ا٤بعتمد )( 6)
 (.2/64(، واإلهباج )3/962(، وهناية الوصول )2/121انظر: احملصول للرازي )( 7)
 (.2/64واإلهباج ) (،3/963( انظر: هناية الوصول )8)
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ت الوضع، وال من مقتضيات الوجوب، بل ىو من باب . أن االحتياط ليس من أمارا3
 (1)األصلح. 

وأجيب عن ذلك، بأن القائل بو ال جيعلو دليبًل يفيد الفور ٕبسب الوضع، وإمنا ٕبسب 
 (1)الشرع.

"االحتياط: إمنا ىو باتباع ا٤بكلف ما أوجبو ظنو، فإن ظن الفور وجب عليو اتباعو، وإن  .4
وإال فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنو الَباىي فالقول بوجوب  ظن الَباخي وجب عليو اتباعو،

  (2)التعجيل على خبلف ظنو يكون حراماً، وارتكاب احملرم يكون إضراراً، فبل يكون احتياطاً. 
 وأجاب عنو ا٥بندي بقولو: "وىو أيضاً ضعيف: 

من الصور، وىو فؤلقتضائو أن ال يكون طريقة االحتياط جارية باستقبل٥با يف شئ أما أوال: 
 خبلف اإلٝباع. 

  (3)وأما ثانياً: فؤلنو ال يتأتى فيما مل حيصل الظن فيو بأحدمها، وا٣بصم قد ينصبها دليبًل فيو". 
 وديكن أن جياب عنو أيضاً: بأنو كيف يغلب على ظنو الَباخي مع أطبلق األمر؟. 

 ن موطن ا٣ببلف. فهذه الغلبة البد ٥با من مستند، وإذا وجد ذلك مل تكن ا٤بسألة م
 (4). أنو يَبتب على إجياب الفور باالحتياط ضرر، والشريعة جاءت بدفع الضرر وا٢برج. 5

وأجيب عن ذلك: بأن موضوع وجوب االحتياط فيما ليس فيو ضرر أو حرج، فإن وجد ذلك 
  (5)فاالحتياط، بل إعمال مبدأ التيسّب والتسهيل. 
اء إمنا ىو يف اإللزام اللفور بناء على االحتياط، أما كونو و٩باسبق يتبْب يل أن ا٣ببلف بْب العلم

مندويًا إىل ا٤بسارعة بناء على ذلك فليس فيو خبلف، ويؤكد ىذا اتفاقهم على أن ا٤ببادر االمتثال األمر 
 (6)ا٤بطلق يعد ٩بتثبًل، وتربأ ذمتو منو. 

*     *     * 
 
 

                                                

 (. 3/963( انظر: هناية الوصول )1)
 (.2/190اإلحكام لآلمدي )( 2)
 (.3/963هناية الوصول )( 3)
 (.3/964،963انظر: ا٤برجع السابق )( 4)
 (.340،346(، ورفع ا٢برج د. صاحل بن ٞبيد )125،130انظر: رفع ا٢برج د. يعقوب الباحسْب )( 5)
(، وكشف األسـرار 2/387(، وشرح ٨بتصر الروضة )215(، وا٤بستصفي )1/168(، والربىان )3/314)انظر: اإلحكام البن حزم ( 6)

 (.1/520األسرار للبراري )



 االستدالل باالحتياط يف مسائل األمر والنهي عند األصوليْب )دراسة نظرية تطبيقية(
 د. علي بن عبد العزيز بن إبراىيم ا٤بطرودي

822 

 المطلب الثالث: داللة األمر على التكرار
 لتكرار: فعل األمر مرة بعد أخرى حسب االستطاعة. ا٤براد با

 تحرير محل النزاع:
على أن األمر ا٤بقيد بقرينة تدل على التكرار أنو جيب فيو التكرار، كأن يقول "صل  اتفق العلماء -

  (1)أبدا". 
  (2)كما اتفقوا على أن األمر ا٤بقيد ٗبا يدل على الفعل مرة واحدة أنو حيمل عليها.  -
ا أيضًا على أن ا٤برة الواحدة البد منها، إذ ال وجود ٤باىية األمر بدوهنا، فهي ضرورية كما اتفقو  -

 (3)لئلتيان با٤بأمور بو. 
ىل يقتضي التكرار، أو ال  –اجملرد عن القرائن  –أما موطن النزاع فهو يف: األمر ا٤بطلق  -

 (4)يقتضيو؟. 
 األقوال يف ا٤بسألة: 

يدل على التكرار وال على ا٤برة، وإمنا ىو جملرد طلب ا٤باىية،  القول األول: أن األمر ا٤بطلق ال
 (6)، وىو قول بعض الشافعية. (5)وللمرة الواحدة من ضروراتو، وىو ا٤برتار عند متأخري ا٢بنفية 

 
 
 
 

                                                

(، وهنايـة 2/48(، واإلهبـاج )2/375(، وشـرح ٨بتصـر الروضـة )2/174(، وافحكـام لآلمـدي )69انظر: اللمع مع ٚبريج أحاديث )( 1)
  (. 2/385(، والبحر احمليط )2/274السول )

 (.2/385(، والبحر احمليط )2/274(، وهناية السول )2/48(، واإلهباج )2/375انظر: شرح ٨بتصر الروضة )( 2)
(، والبحــر 2/275،274(، وهنايــة الســول )2/48(، واإلهبــاج )2/174(، واإلحكــام لآلمــدي )2/121انظــر: التقريــب واإلرشــاد )( 3)

 (.2/385احمليط )
(، 2/173(، واإلحكام لآلمدي )69(، واللمع مع ٚبريج أحاديثو )2/121لتقريب واإلرشاد )(، وا1/314انظر: أصول ا١بصاص )( 4)

(، والبحــر 2/174(، وهنايــة الســول )2/48(، واإلهبــاج )2/375(، وشــرح ٨بتصــر الروضـة )3/922(، وهناسـة الوصــول )2/173)
 (.2/385احمليط )

(، وفواتح الرٞبـوت 1/171(، والتقرير والتحبّب )1/351تحرير )(، وتيسّب ال1/351انظر: التحرير مطبوع مع شرحو تيسّب التحرير )( 5)
 (.1/416الرٞبوت )

(، والبحـر 2/275،274(، وهناية السول )2/48(، واإلهباج )2/174،173(، واإلحكام لآلمدي )2/98انظر: احملصول للرازي )( 6)
 (.2/385والبحر احمليط )
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، (1): أن األمر ا٤بطلق يقتضي مرة واحدة، وىذا قول ٝبهور األصوليْب من ا٢بنفية القول الثاين
  (4)، وبعض ا٢بنابلة. (3)والشافعية ، (2)وا٤بالكية 

  (6)، وأكثر ا٤بعتزلة. (5)مذىب الظاىرية  وىو أيضاً 
، وبعض (7)القول الثالث: أن األمر ا٤بطلق يقتضي التكرار، وىذا قول بعض ا٤بالكية 

  (10)، وٝبهور ا٢بنابلة. (9)، وىو قول اإلمام أٞبد (8)الشافعية
، (11)ر ا٤بطلق من حيث التكرار وعدمو، وىو قول الواقفية : التوقف يف داللة األمالقول الرابع

  (12)ونسب إىل األشعرية. 
 االستدالل باالحتياط لداللة األمر على التكرار:

القائلون بأن األمر ا٤بطلق يدل على التكرار بدليل االحتياط، وقد قرر ذلك ٝبع من استدل 
 األصوليْب، ومنهم: 

 

                                                

(، وأصـول السرخسـي 1/284،282األسرار للبراري ) (، وأصول البزدوي مطبوع مع شرحو كشف1/314انظر: أصول ا١بصاص )( 1)
 (.1/283(، وكشف األسرار للبراري )1/38)

 (.106(، وشرح تنقيح الفصول )1/207انظر: إحكام الفصول )( 2)
(، 2/49(، واإلهبــاج )3/922(، وهنايــة الوصــول )1/65(، وقواطــع األدلــة )41(، والتبصــرة )69انظــر: اللمــع مــع ٚبــريج أحاديــث )( 3)

 (.2/386(، والبحر احمليط )2/275اية السول )وهن
(، وشــرح 2/616(، وروضــة النــاظر )1/187(، والتمهيــد أليب ا٣بطــاب )41انظـر: ا٤بســائل األصــولية مــن كتــاب الــروايتْب والــوجهْب )( 4)

 (.5/2213رير )(، والتحبّب شرح التح3/44(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/608(، والقواعد البن اللحام )٨2/374بتصر الروضة )
 (.3/336انظر: اإلحكام البن حزم )( 5)
 (.3/387،386(، والبحر احمليط )99-1/98انظر: ا٤بعتمد )( 6)
 (.106(، وشرح تنقيح الفصول )1/208انظر: إحكام الفصول )( 7)
الوصــــول إىل األصــــول (، و 1/65(، وقواطــــع األدلــــة )1/164(، والربىــــان )69(، واللمــــع مــــع ٚبــــريج أحاديــــث )41انظــــر: التبصــــر ) (8)

ــــى األصــــول )1/141-142) (، واإلهبــــاج 3/922(، وهنايــــة الوصــــول )2/173(، واإلحكــــام لآلمــــدي )75(، وٚبــــريج الفــــروع عل
 (.2/386،385(، والبحر احمليط )2/275(، وهناية السول )2/49،48)

(، وشــرح الكوكــب 5/2211التحريــر )(، والتحبــّب شــرح 606-2/605(، والقواعــد البــن اللحــام )546-1/545انظــر: الواضــح )( 9)
 (. 3/43ا٤بنّب )

(، والقواعــد 375-2/374(، وشــرح ٨بتصــر الروضــة )1/110(، وا٤بســودة )546-1/545(، والواضــح )1/264انظــر: العــدة )( 10)
 "(.3/43(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )5/2211(، والتحبّب شرح التحرير )606-2/605البن اللحام )

(، وهنايــة الســول 2/50(، اإلهبــاج )3/924(، وهنايــة الوصــول )2/99(، واحملصــول )1/265(، والواضــح )1/264انظــر: العــدة )( 11)
 (.  5/2215(، والتحبّب شرح التحرير )2/609(، والقواعد البن اللحام )2/388(، والبحر احمليط )2/275)

 (.1/265انظر: العدة )( 12)
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قو٥بم إن االحتياط يقتضي تكرار ا٤بأمور بو، ألنو ال ضرر  . أبو ا٢بسْب حيث قال: "ومنها:1
   (1)يزه أن يكون األمر على التكرار". على ا٤بكلف فيو، وال نأمن الضرر يف ترك التكرار، لتجو 

حيث قال: "وخامسها: أن االحتياط يقتضي تكرار ا٤بأمور بو، ألنو بالتكرار يأمن من  .2
وبَبك التكرار ال يأمن منو، الحتمال أن يكون ذلك األمر للتكرار، ، اإلقدام على ٨بالفة أمر اهلل تعاىل

  (2)فوجب ٞبلو على التكرار دفعاً لضرر ا٣بوف على النفس". 
. اآلمدي حيث قال: "السابعة: أن ا٢بمل على التكرار أحوط للمكلف، ألنو إن كان 3

  (3)علو مضراً".للتكرار فقد حصل ا٤بقصود وال ضرر، وإن مل يكن للتكرار مل يكن ف
. صفي الدين ا٥بندي حيث قال: "وثامنها: أن القول بالتكرار أحوط للمكلف، ألنو إن أراد 4

األمر فقد حصل غرضو، وإن مل يرده بل أراد مرة واحدة فقد حصل غرضو أيضاً، ضرورة حصو٥با يف 
  (4)ضمن التكرار، ٖببلف ما إذا قيل: إنو للمرة الوحدة". 

 ستدالل: ا٤بوقف من ىذا اال
قال أبو ا٢بسْب: "وا١بواب: أن ا٤بتكلم إذا علم أن األمر ليس على التكرار أمن الضرر، لفقد  -1

التكرار، ومٌب أمهل النظر يف ذلك مل يأمن الضرر يف اعتقاد وجوب التكرار وإيقاع التكرار بنية 
  (5)الوجوب". 

ار أمن من دل على التكر وقال الرازي: "وعن ا٣بامس: أن ا٤بكلف إذا علم أن اللفظ ال ي -2
ا٣بوف على أنو معارض ا٣بوف ا٢باصل من التكرار، فإنو رٗبا كان ذلك مفسدة كما يف شراء 

 (6)اللحم ودخول الدار". 
ويعِب بذلك إجابتو عمن ٞبل  (7)وقال اآلمدي: "وعن السابعة ما سبق يف الواجب وا٤بندوب"  -3

: إن ٞبل الطلب على الوجوب ٞبل األمر على الوجوب لبلحتياط حيث قال ىناك: "قو٥بم
أحوط للمكلف على ما ذكروه، فهو معارض ٗبا يلزم من ٞبلو على الوجوب من اإلضرار البلزم 
من الفعل الشاق بتقدير فعلو، والعقاب بتقدير تركو، و٤با فيو من ٨بالفة النفي األصلي ٗبا اختص 

                                                

 (.1/102ا٤بعتمد )( 1)
 (2/103احملصول )( 2)
 (.2/175حكام )اإل( 3)
 (.3/926هناية الوصول )( 4)
 (.1/102ا٤بعتمد )( 5)
 (. 2/106( احملصول للرازي )6)
 (.2/178اإلحكام لآلمدي )( 7)
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وإن ا٤بكلف إذا نظر وظهر  بو الوجوب من زيادة الذم والوصف بالعصيان ٖببلف ا٤بندوب، كيف
  (1)لو أن األمر للندب فقد أمن من الضرر وحصل مقصود ا٤بر". 

صفي الدين ا٥بندي: "وعن الثامن: أنو إذا علم أنو ال جيوز أن يراد من اللفظ غّب حقيقتو  وقال -4
نئذ يأمن أن اللفظ ليس ٕبقيقة يف التكرار فقد أمنا إراديتو، وحي (2)عند عرايتو عن القرينة، واعلم 

 عن العقاب على تركو.
سلمنا: جواز إرادتو عند عرايتو عن القرينة، لكن ال نسلم أن يكون احوط، وىذا ألنو رٗبا 
يكون ترك التكرار أحوط، كما إذا قال السيد لعبده، اشَب اللحم وا٣ببز، أو ادخل الدار، فإنو لو فعل 

 ذلك على الدوام، وإن كان ٕبسب ما ديكن، فإنو يبلم. 
سلمنا: أنو أحوط، لكنو معارض ٗبا أنو يلزم من ٞبلو على التكرار من اإلضرار البلزم عن 

 التكرار ا٤بشق بتقدير فعلو، والعقاب بتقدير تركو. 
  (3)وٗبا فيو من ٨بالفة الرباءة اليقينية". 

 ويتلرص ٩با سبق يف ا١بواب ما يأيت: 
التكرار أوال؟ و٧بل اعتقاد التكرار من إمهال  أن ا٤بكلف إذا نظر يف األمر سيتبْب لو ىل يراد بو -1

 النظر.
وىذا ا١بواب ورد يف كبلم أيب ا٢بسْب والرازي واآلمدي وا٥بندي، وىو مدخول من جهة أنو 
خارج عن ٧بل النزاع، ألن نتيجة النظر تدل على أن ىناك قرينة احتفت وساعدت على بيان ا٤براد من 

 األمر ا٤بطلق العري عن القرائن.التكرار وعدمو، وا٤بسألة مفروضة يف 
أن التكرار قد يكون ٧بظوراً فيحصل من اعتقاده مفسدة ارتكاب احملرم، وىذا االحتمال يعارض  -2

 القول بالتكرار.
وىذا ا١بواب ورد يف كبلم الرازي وا٥بندي، وقد يناقش ما قاسوا عليو من األمر بشراء اللحم 

  ي الٍب أخرجتو عن التكرار، فيكون خارجاً عن ٧بل النزاع.وا٣ببز، أو دخول الدار بأن قرينة العرف ى
 و لزم من ا٢بمل على التكرار ا٤بشقة عن الفعل، والعقاب عند الَبك. أن -3
أن اعتقاد التكرار ٨بالفة للنفي األصلي، والرباءة اليقينية، حيث إن األصل أن الذمة بريئة ٩با زاد  -4

 عن ا٤برة. 

                                                

 (. 2/172( ا٤برجع السابق )1)
 قلت: لعل الصحيح "وعلم": أنو ا٤بناسب لسياق الكبلم، حيث إنو معطوف على "علم " السابقة.  ( 2)
 (.3/932،931هناية الوصول )( 3)
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رابع، وردا يف كبلم اآلمدي وا٥بندي، ومها الزمان ال ٧بيص وىذا ا١بوابان، أعلى الثالث وال
 عنهما.
األمر يف الفعل مرة واحدة، وما زاد حيتاج إىل دليل، ولذا فمن ٞبل على ذلك فقد  أن حقيقة -5

 ٞبل على ا٢بقيقة، ومع ا٢بقيقة نأمن من العقاب، فبل احتياط إذاً. 
حية عدم التسليم بأن حقيقة األمر وىذا ا١بواب ورد يف كبلم ا٥بندي، وىو مدخول من نا

 ا٤بطلق يف ا٤برة الواحدة، إذ لو كان ذلك ٤با وجد ا٣ببلف. 
و٩با سبق يتضح أن دليل االحتياط ىنا ال يصح، ٤برالفتو يقْب الرباءة األصلية، و٤با يَبتب عليو 

   من ا٤بشقة الٍب ال مستند ٥با وأدلة الشرع العامة تردىا.  
*     *     * 
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 ب الرابع: األمر بالشئ نهي عن ضده:المطل
بذلك: أنو إذا أمر الشارع بشئ معْب، فهل يستفاد من ىذا األمر: النهي عن ضده، سواء  ا٤براد

 ورد يف ضده هني، أم مل يرد؟. 
ومن مث إذا كان يف الضد هني يكون االستدالل بالضدية من باب توارد األدلة على ا٤بدلول 

 هني يكون االستدالل ا٤بذكور ىو دليل مسالة الضد. الواحد، وإذا مل يكون فيو 
، فإذا ورد من -سواء كان ىذا ا٤بأمور واجباً، أم مندوياً  –وا٤براد بالضد ىنا: ضد ا٤بأمور بو 

 الشارع أمر بصيغة "افعل"، أو بغّبىا ٩با يدل على األمر، فعل يستفاد من ىذا األمر: النهي عن ضده؟.
 تحرير محل النزاع:

علماء على: أن األمر بشئ غّب معْب كرصال الكفارة، أنو ليس هنيًا عن ضده، إذ لو اتفق ال
  (1)أن يَبك أحد ىذه ا٤بأمورات ويفعل اآلخر، وىو ضد ٤با تركو. 

كما ذكر بعضهم أن ا٣ببلف إمنا ىو يف أمر الفور، أما أمر الَباخي، أو ا٤بوسع فليس هناياً عن 
  (2)ضده. 

لك ألنو إذا ُصدق عليو أنو واجب فضده الذي يفّوتو يف ٝبيع الوقت ومنع بعضهم إخراجو، وذ
  (3)منهي عنو. 

كما اتفقوا على: أن األمر بالشئ هني عن ضده العدمي، أوما يسمى بالنقيض، وا٣ببلف إمنا 
ىو يف الضد الوجودي، فمثبًل: األمر بالقيام يف الصبلة يفيد النهي عن ترك القيام، ألنو ضد عدمي، 

  (4)ل يفيد النهي عن القعود، واالضطجاع، و٫بو ذلك، ىذا موضع النزاع. لكن ى
على أن األمر إذا مل يكن سوى ضد واحد أنو هني عن ذلك الضد، وذلك كاألمر  كما اتفقوا

  (5)باإلديان، فإنو هني عن الكفر. 

                                                

(، وشــرح 2/424،418(، والبحــر احملــيط )1/124(، واإلهبــاج )2/602(، وكشــف األســرار للبرــاري )1/412انظــر: التلرــيص ) (1)
  (.2/51الكوكب ا٤بنّب )

ـــــــة )( 2) (، والبحـــــــر احملـــــــيط 2/602(، وكشـــــــف األســـــــرار للبرـــــــاري )110(، وشـــــــرح تنقـــــــيح الفصـــــــول )1/130انظـــــــر: قواطـــــــع األدل
 (.1/385(، وإرشاد الفحول )1/83(، وفواتح الرٞبوت )249(، وفتح الغفار )1/363تيسّب التحرير )(، و 2/424،418)

 (.1/86(، وفواتح الرٞبوت )2/425(، والبحر احمليط )1/124انظر: اإلهباج )( 3)
(، 1/120) (، واإلهبـــاج3/988(، وهنايــة الوصـــول )2/285(، ونفــائس األصـــول )3/569،568انظــر: الكاشـــف عــن احملصـــول )( 4)

ـــــة الســـــول ) ـــــر )425، 419-2/418(، والبحـــــر احملـــــيط )1/235،234وهناي (، وفـــــتح الغفـــــار 1/364،363(، وتيســـــّب التحري
 (.1/385(، وإرشاد الفحول )3/54(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )249)

 (.3/54(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/416(، والبحر احمليط )2/602انظر: كشف األسرار للبراري )( 5)
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والنهي كما اتفقوا على أن صيغة األمر غّب صيغة النهي، إذ األمر صيغتو "افعل" و٫بوىا، 
  (1)صيغتو "ال تفعل" و٫بوىا. 

  (2)كما اتفقوا على: أن مفهوم األمر غّب مفهوم النهي، إذ األمر طلب فعل، والنهي طلب ترك 
 (3)كما اتفقوا على: أن عْب األمر ليس ىو عْب النهي عن ضد ا٤بأمور بو. 
ل من أنكر ضيغ األمر وىذه النقاط الثبلث من ٙبرير ٧بل النزاع منظور فيها عدم االعتداد بقو 

 والنهي من األشعرية. 
كما ذكر بعضهم أن موضع ا٣ببلف فيما مل يرد يف ضده هني، أما ما ورد فيو هني كقولو تعاىل: 

  (4)الضد منهي عنو و٧برم ببل نزاع.  (، فإن222)البقرة: (وال تـَْقرَبُوُىنَّ َحٌبَّ َيْطُهْرنَ )
 توارد األدلة على ا٤بدلول الواحد.  وديكن أن يستدل بالضدية ىنا من باب قلت:

 إذاً ٧بل النزاع ىو يف: األمر إذا كان لو عدد من األضداد الوجودية، وكان ىذا األمر معيناً. 
ومقتضيًا للفور، ومل يرد يف أضداده هني، فهل يتضمن، أو يقتضي، أو يستلزم ىذا األمر هنياً 

  (5)عن أضداده الوجودية ا٤بفوت فعلها لو أم ال؟. 
 األقوال يف ا٤بسألة: 

القول األول: أن األمر بالشئ هني عن ٝبيع أضداده من جهة ا٤بعُب، وىذا النهي يقتضي اٙبرًن 
ٝبيع األضداد إذا كان األمر واجباً، وكراىتها إذا كان األمر مندوباً، وبو قال ٝبهور أىل العلم، وعليو 

 (6)األئمة األربعة. 
 
 
 

                                                

(، 2/281(، ونفـائس األصـول )1/217(، وروضـة النـاظر )2/199(، واحملصول للـرازي )65(، وا٤بستصفي )1/97انظر: ا٤بعتمد )( 1)
 (.1/385(، وإرشاد الفحول )249(، وفتح الغفار )1/364وتيسّب التحرير )

 (.1/385ول )(، وإرشاد الفح249(، وفتح الغفار )1/364(، وتيسّب التحرير )1/97انظر: ا٤بعتمد )( 2)
 (.2/423انظر: البحر احمليط )( 3)
 (.2/425(، والبحر احمليط )2/603انظر: كشف األسرار للبراري )( 4)
 (.2/416(، والبحر احمليط )1/414انظر: التلريص )( 5)
م الفصــول (، وأحكــا343(، واإلشــارة )2/368(، والعــدة )3/334(، واإلحكــام البــن حــزم )1/332انظــر: الفصــول يف األصــول )( 6)

(، 2/152،150(، والواضـــــح )1/329(، والتمهيــــد أليب ا٣بطــــاب )1/123(، وقواطــــع األدلــــة )1/179(، والربىــــان )1/234)
(، وشــرح 110(، وشــرح تنقــيح الفصــول )1/217(، وروضــة النــاظر )2/199(، واحملصــول للــرازي )1/164والوصــول إىل األصــول )

(، وا٤برتصــر يف أصــول الفقـــو البــن اللحكـــام 1/120(، واإلهبـــاج )2/601ي )(، وكشـــف األســرار للبرــار ٨2/380بتصــر الروضــة )
 (.1/83(، وفواتح الرٞبوت )3/51(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )148(، وفتح الغفار )363-1/362(، وتيسّب التحرير )118)
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 (3)، وأيب ا٢بسْب البصري. (2)، والقاضي عبد ا١ببار (1)يب بو بعض ا٤بعتزلة كالكعوقال 
أن األمر بالشئ هني عن أضداده على سبيل الكراىة ولو كان األمر إجياباً، وإليو  القول الثاين:
، وكذا الشاطيب من ا٤بالكية حيث إنو جعلو من النواىي غّب الصرحية، ا٤بقصودة (4)ذىب بعض ا٢بنفية 
أن ما كان يف ىذه الدرجة فإنو ال يكون لو حكم حتُم، ٖببلف ما كان مقصوداُ  بالقصد الثاين، وبْب

  (5)بالقصد األول. 
القول الثالث: أن األمر بالشئ ليس هنيًا عن أضداده، فاألضداد مسكوت عنها، فتبقى على 

 ، وإليو ذىب إمام(6)أصل اإلباحة، مامل يقض ٕبكمها دليل مستقل، وىذا قول ٝبهور ا٤بعتزلة 
من الشافعية، وكذا ابن العريب ا٤بالكي، ونسبو إىل ا١بمهور، ومعظم علماء  (8)، والغزايل (7)ا٢برمْب

 (9)ا٤بالكية. 

                                                

 (.3/52(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )3/988(، وهناية الوصول يف دراية األصول )114انظر: ا٤بنرول )( 1)
والكعيب ىو: عبداهلل بن أٞبد بن ٧بمـود الكعـيب، مـن بـِب كعـب، البلرـي ا٣براسـاين، أبـو القاسـم، أحـد أئمـة ا٤بعتزلـة، كـان رأس طائفـة مـنهم  

تســمى الكعبيــة، لــو آراء ومقــاالت يف الكــبلم انفــرد هبــا، مــن مؤلفاتــو: أدب ا١بــدل، والتفســّب، والطعــن علــى احملــدثْب، وقــد تــوىف ســـنة 
 ـ(.ىــ 319)

(، والفـتح ا٤ببــْب 14/313(، وســّب أعـبلم النـببلء )15/47(، والبدايـة والنهايـة )3/45(، ووفيــات األعيـان )9/284انظـر: تـاريخ بغـداد )
 (.  101(، وأصول الفقو تارخيو ورجالو )1/182،181)

(، وتيسـّب التحريــر 2/602للبرـاري )(، وكشـف األسـرار 2/423(، والبحـر احملـيط )3/988انظـر: هنايـة الوصـول يف درايـة األصـول )( 2)
(، وعبد ا١ببـار ىـو: عبـد ا١ببـار بـن أٞبـد بـن عبـد ا١ببـار بـن أٞبـد عبـد ا١ببـار ا٥بمـذاين األسـدآبادي، أبـو ا٢بسـن، كـان إلمـام 1/363)

توحيــد، والتفســّب، لــو ا٤بعتزلـة يف وقتــو، وىــو شـافعي ا٤بــذىب يف الفــروع، تلقبـو ا٤بعتزلــة بقاضــي القضــاة، وقـد بــرع يف الفقــو، واألصـول، وال
 ىـــ(. 415مؤلفات منها: العمد، والعهد كبلمها يف أصول الفقو، وا٤بغِب يف أصول الدين، وشرح األصول ا٣بمسة، وقد توىف سنة )

ـــاريخ بغـــداد ) ـــن الصـــبلح )11/113انظـــر: ت ـــببلء )1/523(، وطبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية الب (، وطبقـــات 17/244(، وســـّب أعـــبلم الن
 (.3/202(، وشذرات الذىب )1/187بن قاضي شهبة )الشافعية ال

 (.3/52(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )1/363(، وتيسّب التحرير )2/423(، والبحر احمليط )1/97انظر: ا٤بعتمد )( 3)
(، وقواطـــع األدلـــة 2/602(، وأصـــول البـــزدوي مطبـــوع مـــع شـــرحو كشـــف األســـرار للبرـــاري )1/330انظـــر: الفصـــول يف األصـــول )( 4)

(، وشــرح 248(، وفــتح الغفــار )1/363(، وتيســّب التحريــر )2/423(، والبحــر احملــيط )1/109(، وأصــول السرخســي )1/130)
 (. 1/384(، وإرشاد الفحول )1/83(، وفواتح الرٞبوت )3/53الكوكب ا٤بنّب )

 (.122،120،  3/118،117انظر: ا٤بوافقات )( 5)
(، 65(، وا٤بستصــــفي )1/123(، وقواطــــع األدلــــة )1/413(، والتلرــــيص )1/234(، وإحكــــام الفصــــول )1/97انظــــر: ا٤بعتمــــد )( 6)

 (.2/199(، واحملصول للرازي )3/150(، والواضح )1/329والتمهيد أليب ا٣بطاب )
 (.3/53(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/423(، والبحر احمليط )2/191(، واإلحكام اآلمدي )1/180انظر: الربىان )( 7)
 (.2/423(، والبحر احمليط )2/191(، واإلحكام اآلمدي )66(، وا٤بستصفي )114انظر: ا٤بنرول )( 8)
 (.63انظر: احملصول البن العريب )( 9)

ويبلحظ أن ىناك أقواالً تفصيلية أخرى يف ىذه ا٤بسألة ال ٚبدم موضوع البحث، ولذا أعرضت عنها وبإمكانك مطالعتهـا مـن خـبلل ا٤براجـع 
 ا٤بدونة. 
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 االستدالل باالحتياط على أن األمر بالشئ هني عن ضده:
يستدل باالحتياط ٤بن قال: بأن األمر بالشئ هني عن ٝبيع أضداده من جهة ا٤بعُب، ديكن أن 

تضي ٙبرًن ٝبيع األضداد إذا كان األمر واجباً، وكراىتها إذا كان األمر مندوباً إذ يف القول وىذا النهي يق
من االحتياط ما ال خيفى، إذ لو قيل ابعدم ذلك ألدى إىل ارتكاب ىذه األضداد، وارتكاهبا يؤدي إىل 

 التفريط با٤بأمور بو وتركو. 
ألة إال أنو ديكن استفادتو من الدليلْب وىذا الدليل وإن مل يصرح بو األصوليون يف ىذه ا٤بس

 اآلتيْب ٩با ذكر كأدلة ٥با: 
. أنو ال ديكن فعل ا٤بأمور بو إال بَبك ضده، وفعلو واجب، فيصّب ترك ضده واجباً، ألن ما ال 1

يتم الواجب إال بو فهو واجب، وإذا ترك الضد واجبًا صار فعلو حراماً، وىذا معُب فولنا: األمر هني عن 
  (1)ضده. 

وإذا كان ا٤بأمور مندوبًا فإنو ال ديكن فعلو إال بَبك ضده، وفعلو مندوب، فيصّب ترك ضده 
 مكروىاً ال ٧بالة. 

. أن صيغة األمر تقتضي إيقاع الفعل، وٛبنع من اإلخبلل بو، ومن كل فعل يؤدي إىل ذلك، 2
  (2)و وٙبظره. وفعل ضد ا٤بأمور بو يؤدي إىل اإلخبلل با٤بأمور، فإذاً صيغة األمر ٛبنع

*     *     * 

                                                

(، والوصـــول إىل األصــــول 3/152(، والواضـــح )331-1/330(، والتمهيـــد أليب ا٣بطـــاب )130-1/129لـــة )انظـــر: قواطـــع األد( 1)
 (.2/192(، واإلحكام لآلمدي )2/199(، واحملصول للرازي )1/16)

 (.1/234(، وإحكام الفصول )2/371(، والعدة )1/97انظر: ا٤بعتمد )( 2)
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 باالحتياط في مسائل النهي االستداللالمبحث الثاني: 
 المطلب األول: داللة النهي على التحريم

صيغة النهي ٤بعان متعددة منها: التحرًن، والكراىة، والتحقّب، وبيان ترد  تحرير محل النزاع:
 (1)لتماس، وغّب ذلك. العاقبة، والدعاء، واإلرشاد، والتأديب، والتهديد، واال

وقد اتفق األصوليون على أهنا ليست حقيقة يف كل ىذه ا٤بعاين، وذلك ألن بعضها مل يستفد 
  (8)من الصيغة نفسها، وإمنا ٩با احتف هبا من القرائن. 

ٙبمل على ما تقتضيو تلك كما اتفقوا على أنو إذا احتفت هبا قرينة ٙبدد ا٤بعُب ا٤براد منها فإهنا 
  (2). القرينة

وأيضاً على أن ىذا ا٣ببلف إمنا ىو يف صيغة: "ال تفعل" وال يشمل غّبىا ٩با يستفاد منو النهي  
 (3)كلفظ "النهي" نفسو. 

إذاً موضع النزاع إمنا ىو: يف داللة صيغة "ال تفعل" اجملردة عن القرائن: أىي حقيقة يف التحرًن، 
 (4)ها حٌب يتبْب ا٤براد منها بالقرائن؟. أم الكراىة، ام ىي مشَبك بينهما فيتوقف يف داللت

 خبلف بْب العلماء.
 األقوال يف ا٤بسالة: 

أن صيغة النهي حقيقة يف التحرًن، ٦باز فيما عداه، فتحمل عليو ببل قرينة، وال القول األول: 
  (5)تصرف إىل غّبه إال هبا، وىذا قول األئمة األربعة، وٝبهور أىل العلم من الفقهاء واألصوليْب. 

النهي حقيقة يف الكراىة، ٦باز فيما عداىا، فتحمل عليها ببل قرينة، وال أن صيغة  القول الثاين:
  (6)تصرف إىل غّبىا إال هبا، وىذا وجو عند الشافعية. 

                                                

(، والبحــر احملــيط 2/67(، واإلهبـاج )1/524(، وكشـف األســرار للبرــاري )2/386)انظـر ىــذه ا٤بعــاين وأمثلتهـا يف: نفــائس األصــول  (1)
  (.1/406(، وإرشاد الفحول )1/437(، وفواتح الرٞبوت )3/82،78(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/429،428)

 (.2/294(، وهناية السول )349انظر: اإلشارة )( 2)
 (.2/427(، والبحر احمليط )290سنوي )صول لئلانظر: التمهيد يف ٚبريج الفروع على األ( 3)
 (.1/375(، وتيسّب التحرير )3/83(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/429انظر: البحر احمليط )( 4)
(، وأصول 1/138(، وقواطع األدلة )1/199(، والربىان )349(، واإلشارة )3/275(، واإلحكام البن حزم )217انظر: الرسالة )( 5)

(، وشـرح تنقـيح الفصـول 2/281(، واحملصـول للـرازي )3/233(، والواضـح )1/362د أليب ا٣بطـاب )(، والتمهي1/95السرخسي )
(، 1/375(، وتيســـــــّب التحريــــــــر )3/83(، وشـــــــرح الكوكـــــــب ا٤بنــــــــّب )2/426(، والبحـــــــر احملــــــــيط )1/221(، وا٤بســـــــودة )134)

 (.1/406وإرشادالفحول )
 (.3/83(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )13/412(، وفتح الباري )2/426) (، والبحر احمليط1/362انظر: التمهيد أليب ا٣بطاب )( 6)
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قف يف ٙبديد داللتها على القول الثالث: أن صيغة النهي مشَبكة بْب التحرًن والكراىة، فيتو 
  (1)ن األشعري وبعض أصحابو. القرائن، وىذا قول أيب ا٢بس

 االستدالل باالحتياط على داللة النهي على التحرًن: 
استدل القائلون بداللة النهي على التحرًن بدليل االحتياط، وقد قرر عدد من األصوليْب ىذا 

 الديل، ومن أقواىم يف ذلك: 
جياب حكميهما: قول ا١بصاص: "و٩با يدل على أن التحرًن أوىل لو تساوت اآليتان يف إ -1

أن فعل احملظور يستحق بو العقاب وترك ا٤بباح ال يستحق بو العقاب، واالحتياط االمتناع ٩با ال يأمن 
  (2)استحقاق العقاب بو، فهذه قضية واجبة يف حكم العقل". 

: "ومنها أن العمل على ا٢بظر أحوط، ألنو إن كان الفعل ٧بظورًا فقد ا٢بسْبقول أيب  -2
، وإن كان مباحًا مل يضره تركو، وليس كذلك إذا استباحو وفعلو، ألنو ال ديتنع أن يكون ٘بنبو ا٤بكلف

 (3)٧بظوراً فيكون بفعلو لو فاعبًل حملظور". 
وقولو أيضاً: "وأما الَبجيح ٗبا يرجع إىل ا٢بكم فبأن يكون أحد ا٢بكمْب أحوط ٫بو أن يكون 

حظرًا واآلخر مباحًا فيكون ا٢بظر أوىل، ألنو  أحدمها وجوبًا واآلخر ندباً، أو بأن يكون أحدمها
 (4)أحوط".

قول العز بن عبد السبلم: "وإذا دارت ا٤بفسدة بْب الكراىة والتحرًن فاالحتياط ٞبلها على  -3
التحرًن، فإن كانت مفسدة التحرًن ٧بققة، فقد فاز باجتناهبا، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة 

تناب احملرم، فإن اجتناب احملرم أفضل من اجتناب ا٤بكروه، كما أن فعل ا٤بكروه، وأثيب على قصد اج
 (5)الواجب أفضل من فعل ا٤بندوب". 

قول اإلسنوي : "ا٣برب الدال على التحرًن راجح على ا٣برب الدال على اإلباحة، كما جزم  -4
 بو ا٤بصنف، واختاره ابن ا٢باجب، وكذلك اآلمدي، ونقلو عن أصحابنا، وعن األكثرين. 

 وقيل: بَبجيح اإلباحة، العتضادىا باألصل، حكاه ابن ا٢باجب. 
 ح اإلمام شيئاً. وقيل: يستويان، واختاره الغزايل، ومل يرج

                                                

ـــــــة )1/199انظـــــــر: الربىـــــــان )( 1) ـــــــد أليب ا٣بطـــــــاب )1/138(، وقواطـــــــع األدل (، وا٤بســـــــودة 3/233(، والواشـــــــح )1/362(، والتمهي
 (.3/83(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )2/426(، والبحر احمليط )1/222،221)

 (.2/165أحكام القرآن للجصاص )( 2)
 (. 1/188ا٤بعتمد )( 3)
 (. 1/458ا٤بعتمد )( 4)
 (.2/17قواعد األحكام يف مصاحل األنام )( 5)
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وا٤براد باإلباحة ىنا: جواز فعل الَبك، ليدخل فيو ا٤بكروه وا٤بندوب وا٤بباح ا٤بصطلح عليو، ألن 
التحرًن مرجح على الكل كما ذكره ابن ا٢باجب، وألن الدليلْب ا٤بذكورين يف الكتاب يقتضيان ذلك 

 أيضاً. 
لصبلة والسبلم: )ما اجتمع ا٢ببلل وا٢برام واحتج القائلون بالتحرًن بأمرين، أحدمها: قولو عليو ا

 (1)إال وغلب ا٢برام ا٢ببلل(. 
الثاين: أن االحتياط يقتضي األخذ بالتحرًن، ألن ذلك الفعل إن كان حراماً ففي ارتكابو ضرر، 

 (2)وإن كان مباحاً فبل ضرر يف تركو". 
بيح باالحتياط، فإنو قول ابن أمّب ا٢باج: "وعلل البيضاوي وغّبه تقدًن احملرم على ا٤ب -5

يقتضي األخذ بالتحرًن، ألن ذلك الفعل إن كان حرامًا كان ارتكابو ضرراً، وإن كان مباحاً فبل ضرر يف 
 (3)تركو. 

 ا٤بوقف من ىذا االستدالل: 
االستدالل باالحتياط لداللة النهي على التحرًن يرد عليو ما ورد على االستدالل باالحتياط 

 للرطأ يف اعتقاده التحرًن. على الوجوب من كون ا٤بكلف معرضاً  لداللة األمر اجملرد
 ومن كون ذلك فيو مشقة على ا٤بكلف، وفيو ٨بالفة للنفي األصلي.

ويقال يف ا١بواب عن ذلك ما قيل ىناك، إذ كثّب من مسائل النواىي على أوزان مسائل األوامر  
  كما صرح بو ٝبع من األصوليْب.   

*     *     * 

                                                

 سبق ٚبرجيو( 1)
 (.4/503،502هناية السول )( 2)
 (.3/27التقرير والتحبّب )( 3)
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 لب الثاني: داللة النهي على الفور:المط
أن النهي ا٤بطلق ىل يدل على طلب االمتثال فوراً، أي يف أول أوقات اإلمكان، ا٤براد بذلك: 

 أو أنو جيوز تأخّب الَبك، وال يأمث ا٤بؤخر؟. 
 تحرير محل النزاع: 

على ما دلت  اتفق العلماء على أن النهي ا٤بقَبن بقرينة تدل على الفور أو الَباخي أنو حيمل
 عليو القرينة. 

(، فهذه اآلية تدل على 108( )التوبة:ال تـَُقْم ِفيِو أَبًَدافمثل ما حيمل على الفور قولو تعاىل: )
االمتثال الفوري بَبك ا٤بنهي عنو، وذلك ألن كلمة "أبدا" الواردة يف اآلية تدل على دوام الَبك، وىذا 

  (1)يقتضي الفور وعدم الَباخي. 
حيمل على الَباخي قولك: ال تذىب إىل السوق غداً، فإن النهي عن ذلك مَباخ إىل  ما ومثال

 الغد، وقبلو ديكنو الذىاب. 
إذًا ٧بل النزاع إمنا ىو يف: النهي ا٤بطلق ىل يدل على طلب ترك ا٤بنهي عنو يف أول أوقات 

  (2)اإلمكان، أو ال يدل على ذلك ٕبيث جيوز لو التأخّب؟. 
( )اإلسراء: وال تـَْقرَبُوا الزِّىنَ (، وقولو: )151( )األنعام: َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبوِ عاىل: )وذلك مثل قولو ت

 (. 130( )آل عمران:ال تَْأُكُلوا الرِّبَا(، وقولو )32
 األقوال يف ا٤بسألة:

القول األول: أن النهي ا٤بطلق يقتضي الفور، فإذا تأخر ا٤بكلف عن ترك ما هني عنو عد عاصياً 
  (3)تثل للنهي، وىذا مذىب ٝبهور العلماء. وغّب ٩ب

 (4)وحكاه بعض العلماء إٝباعاً. 
  

                                                

 (.  364،363األلفاظ )(، وٙبرير ٧بل النزاع يف ا٤بسائل ا٣ببلفية ا٤بتعلقة بدالالت 186( انظر: النهي عند األصوليْب )1)
(، وعلـــم أصـــول الفقـــو ٣بـــبلف 291(، وإجابـــة الســـائل شـــرح بغيـــة األمـــل )85(، واللمـــع مـــع ٚبـــرج أحاديثـــو )2/428انظـــر: العـــدة )( 2)

(196.) 
(، والتمهيــد 1/139(، وقواطــع األدلــة )2/428(، والعــدة )85(، واللمــع مــع ٚبــريج أحدايثــو )2/313انظــر: األحكــام البــن حــزم )( 3)

(، والبحــر احملــيط 2/295(، وهنايــة الســول )136(، وشــرح تنقــيح الفصــول )72(، واحملصــول البــن العــريب )1/362يب ا٣بطــاب )أل
(، وفــواتح الرٞبــوت 1/390(، والتقريــر والتحبــّب )3/196(، وشــرح الكوكــب ا٤بنــّب )5/2302(، والتحبــّب شــرح التحريــر )3/433)
(1/451  .) 

 (.3/96(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )5/2303(، والتحبّب شرح التحرير )1/295(، وهناية السول )72 )انظر: احملصول البن العريب( 4)
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القول الثاين: أن النهي ا٤بطلق ال يدل على الفور وال على الَباخي، بل على مطلق طلب الَبك، 
  (3)، والبيضاوي. (2)، واختاره الرازي (1)وىذا قول الباقبلين 

 هي على الفور: االستدالل باالحتياط على داللة الن
مل يصرح أحد من األصوليْب فيما اطلعت عليو بدليل االحتياط يف ىذه ا٤بسألة، لكنهم أشاروا 
إىل ما ديكن اعتماده يف االستدالل وىو أن كثّبًا منهم عند حديثهم عن مسائل النهي حييلون على 

  (4)مسائل األمر. 
  (5)لفور كما سبق. وقد استدلوا باالحتياط يف مسألة: داللة األمر على ا

و٩با يؤكد ذلك قول أيب ا٣بطاب ٤با أراد االستدالل على الفور يف النهي: "لنا ما تقدم يف باب 
 (6)األمر". 

وقول اآلمدي عن النهي أيضاً: "وا٤برتار وا٣ببلف يف أكثر مسائلو فعلى وزان ا٣ببلف يف 
  (7)النقل واالعتبار". مقاببلهتا من مسائل األمر، ومأخذىا كمأخذىا، فعلى الناظر ب

وال شك أن االحتياط يف النهي أظهر منو يف األمر، فإذا كانا ٫بتاط يف ا٤بسارعة إىل فعل األمر، 
 فالنهي بذلك أحرى، ألن اىتمام الشارع بَبك ا٤بنهيات أشد من اىتمامو بفعل ا٤بأمورات. 

ب ا٤ببادرة إىل امتثالو بَبك يف ىذه ا٤بسالة يدل على أن النهي على الفور، فيج الحتياطاولذا ف
 ا٤بنهي عنو، حذراً من الوقوع فيما هنى الشارع عنو.

*     *     * 

                                                

(، وهنايـــة الســـول 3/235(، والواضـــح )1/363(، والتمهيــد أليب ا٣بطـــاب )2/428(، والعـــدة )2/318انظــر: التقريـــب واإلرشـــاد )( 1)
لطيـب بـن ٧بمـد بـن جعفـر بـن القاسـم، أبـو بكـر البـاقبلين، ولـد سـنة (، والباقبلين ىو: ٧بمـد بـن ا3/373(، والبحر احمليط )1/294)
ىــــ(، أصويل وفقيو مالكي، ٧بدث ومتكلم أشعري، نشأ بالبصـرة وسـكن بغـداد، مـن مؤلفاتـو: شـرح اللمـع، والتقريـب واإلرشـاد،  338)

 ىـــ(. 403سنة ) يف بغداد –رٞبو اهلل  –والتمهيد، وا٤بقنع، والتبصرة وكلها يف أصول الفقو، وقد توىف 
(، 1/233(، والفــتح ا٤ببــْب )550-15/548(، والبدايــة والنهايــة )17/190(، وســّب أعــبلم النــببلء )4/269انظــر: وفيــات األعيــان )

 (. 153-151وأصول الفقو تارخيو ورجالو )
 (.2/285،282انظر: احملصول )( 2)
 (.2/294انظر: ا٤بنهاج مع شرحو هناية السول )( 3)
(، واإلحكـــام 2/652(، وروضـــة النـــاظر )85(، واللمــع مـــع ٚبـــريج أحاديثـــو )2/428اإلحالـــة علـــى مســـائل األمـــر يف: العـــدة )انظــر: ( 4)

 (.2/67(، واإلهباج )2/430(، وشرح ٨بتصر الروضة )2/209،208لآلمدي )
 انظر: مسألة: داللة األمر على الفور من ىذا ا٢بديث. ( 5)
 (.1/363انظر: التمهيد أليب ا٣بطاب )( 6)
 (.2/209انظر: اإلحكام لآلمدي )( 7)
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 المطلب الثالث: داللة النهي على التكرار:
 تحرير محل النزاع: 

على أن النهي ا٤بقيد بقرينة تقتضي التكرار والدوام أنو يدل على ذلك، كقولو العلماء اتفق 
( )اإلسراء: وال تـَْقرَبُوا الزِّىَن إنَُّو َكاَن َفاِحَشًة وَساَء َسِبيبلً (، وقولو: )108( )التوبة:يِو أَبًَداال تـَُقْم فِ تعاىل: )

ْيِسُر واألَنَصاُب واأَلْزالُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن (، وقولو: )32
َ
َا ا٣بَْمُر وا٤ب يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إمنَّ

 (.90ا٤بائدة: ( )َفاْجَتِنُبوهُ 
  (1)فهذا ٩با ال خبلف فيو. 

  (2)كما اتفقوا على أن النهي ا٤بقيد بصفة، أو زمان، و٫بومها فإنو يكون ٕبسب قيده. 
ِحيِض وال تـَْقرَبُوُىنَّ مثال ا٤بقيد بالزمان قولو تعاىل: )

َ
 (.222( )البقرة:فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف ا٤ب

 (.43( )النساء:ال تـَْقرَبُوا الصَّبلَة وأَنُتْم ُسَكاَرى) ومثال ا٤بقيد بصفة قولو تعاىل:
كما اتفقوا على أن الَبك ٤برة واحدة البد منو، فهو من ضرورة النهي، إذ حقيقة الَبك الزم ال 

 (3)بو. 
 (4)إذاً موطن النزاع، يف النهي ا٤بطلق ىل يقتضي التكرار، أو ال يقتضيو؟. 

 األقوال يف ا٤بسألة: 
 (5)ل: أن النهي ا٤بطلق يقتضي التكرار والدوام، وىذا مذىب ٝبهور العلماء. القول األو 

 (6)بل حكاه بعضهم إٝباعاً. 
 

                                                

(، والبحـــر 2/295(، وهنايـــة الســـول )2/68(، واإلهبـــاج )4/146(، والكاشـــف عـــن احملصـــول )2/215( انظــر: اإلحكـــام لآلمـــدي )1)
 (. 5/2304،2303(، والتحرير شرح التحبّب )2/431احمليط )

(، والتحرير شـرح 2/432(، والبحر احمليط )2/295وهناية السول )(، 2/68(، واإلهباج )216-2/215انظر: اإلحكام لآلمدي )( 2)
 (.5/2304التحبّب )

(، وشـرح 5/2303(، والتحبّب شـرح التحريـر )2/431(، والبحر احمليط )4/146(، والكاشف عن احملصول )1/266انظر: العدة )( 3)
 (. 3/97وشرح الكوكب ا٤بنّب )

(، والتحبــّب 2/295(، وهنايــة الســول )2/68(، واإلهبــاج )4/146احملصــول )(، والكاشــف عــن 2/215انظــر: اإلحكــام لآلمــدي )( 4)
 (. 3/97(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )5/2303شرح التحرير )

(، واحملصـول 1/363(، والتمهيـد أليب ا٣بطـاب )1/139(، وقواطـع األدلـة )85(، واللمع مـع ٚبـريج أحاديثـو )2/428انظر: العدة )( 5)
(، وشـــرح ٨بتصـــر الروضـــة 134(، وشــرح تنقـــيح الفصـــول )1/221(، وا٤بســـودة )2/215ام لآلمـــدي )(، واإلحكـــ72البــن العـــريب )

ــــة الســــول )2/445) ــــر )2/430(، والبحــــر احملــــيط )2/295(، وهناي (، وشــــرح الكوكــــب ا٤بنــــّب 5/2302(، والتحبــــّب شــــرح التحري
 (.1/451(، وفواتح الرٞبوت )3/96)

(، واإلهبـــاج 2/295(، وهنايـــة الســـول )4/145(، والكاشـــف عـــن احملصـــول )72لعـــريب )(، واحملصـــول البـــن ا1/266انظـــر: العـــدة )( 6)
 (.5/2303(، والتحرير شرح التحبّب )2/430(، والبحر احمليط )2/86)
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أن النهي ا٤بطلق للقدر ا٤بشَبك بْب ا٤برة والتكرار، من غّب داللة على أحدمها  القول الثاين:
(2)الرازي. و ، (1)ٖبصوصو، فهو لطلب الكف ا٤بطلق، وبو قال بعض األصوليْب كالباقبلين 

  

 االستدالل باالحتياط لداللة النهي على التكرار: 
على ما الدين ا٥بندي يف سياق أدلتو كذلك: "وثالثها: أن ا٢بمل على التكرار أحوط  قال صفي

(3)ال خيفى عليك تقريره، فوجب ا٤بصّب إليو، لقولو عليو السبلم: )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك(. 
  

ستفادتو أيضاً من خبلل إحالة كثّب من األصوليْب عند حديثهم عن مسائل الدليل ديكن ا وىذا
  (4)النهي على مسائل األمر. 

  (5)وقد استدلوا باالحتياط يف مسألة: داللة األمر على التكرار كما سبق. 
ذلك قول أيب ا٣بطاب ٤با أراد االستدالل على التكرار يف النهي: "لنا ما تقدم يف باب و٩با يؤكد 

  (6)مر". األ
وقول اآلمدي عن النهي أيضاً: "وا٤برتار وا٣ببلف يف أكثر مسائلو فعلى وزان ا٣ببلف يف 

 (7)مقاببلهتا من مسائل األمر، ومأخذىا كمأخذىا، فعلى الناظر بالنقل واالعتبار". 
 وال شك أن االحتياط يف النهي أظهر منو يف األمر، فإذا كان االحتياط مقواًل يف تكرار األمر
مع أنو يصدق امتثالو ٗبرة واحدة، فبل شك أن النهي بذلك أحرى، ألنو ال ديكن امتثالو إال باجتنابو 

 أبداً، وألن اىتمام الشارع بَبك ا٤بنهيات أشد من اىتمامو بفعل ا٤بأمورات. 
ولذا فاالحتياط يف ىذه ا٤بسألة يدل على أن النهي على التكرار، فيجب االستمرار وا٤بدوامة 

 ركو، حذراً من الوقوع فيما هنى الشارع عنو.على ت
*     *     * 

 

                                                

 (.2/318انظر: التقريب واإلرشاد ) (1)
 (.2/282انظر: احملصول ) (2)
 (.3/1171هناية الوصول ) (3)
ـــة علـــى مســـائل األمـــر (4) ـــاظر )85(، واللمـــع مـــع ٚبـــرج أحاديثـــو )2/428يف: العـــدة ) انظـــر: اإلحال (، واإلحكـــام 2/652(، وروضـــة الن

 (.2/67(، واإلهباج )2/430(، وشرح ٨بتصر الروضة )209-2/208اآلمدي )
 انظر: مسألة داللة األمر على الفور من ىذا البحث. (5)
 (.1/363انظر: التمهيد أليب ا٣بطاب ) (6)
 (.2/209مدي )انظر: اإلحكام لآل( 7)
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 المطلب الرابع: داللة النهي على الفساد
 تحرير محل النزاع:

  (1)على أن النهي ا٤بقَبن ٗبا يدل على الفساد أنو يقتضي ذلك.  اتفق العلماء
مع أن ا٤بنهي عنو  ا٤بقَبن ٗبا يدل على الصحة أنو ال يقتضي الفسادكما اتفقوا على أن النهي 

  (2)٧برم، فيصح الفعل مع ٚبرًن ما قارنو، كمن يساب أو يغتاب وىو صائم. 
  (3)كما حكي بعضهم االتفاق على أن هني التنزيو ال يقتضي الفساد. 

 (4)و٩با سبق يتضح أن ٧بل النزاع يف: هني التحرًن اجملرد عن القرائن ىل يقتضي الفساد أو ال؟.
 ة: األقوال يف ا٤بسأل

القول األول: أن النهي عن الشئ يقتضي الفساد مطلقاً يف العبادات وا٤بعامبلت، وىذا مذىب 
 (8)، وبعض ا٢بنفية. (7)، وا٢بنابلة (6)، والشافعية (5)ٝبهور العلماء من ا٤بالكية 

القول الثاين: أن النهي عن الشئ يقتضي الفساد يف العبادات دون ا٤بعامبلت، وىذا قول بعض 
 (11) ، والرازي.(10)، واختاره أبو ا٢بسْب البصري (9)عية الشاف

القول الثالث: أن النهي عن الشئ لذاتو يقتضي الفساد، والنهي عن الشئ لغّبه ال يقتضيو، بل 
 (12)يقتضي الصحة، وىذا مذىب ٝبهور ا٢بنفية. 

                                                

ـــــق ا٤بـــــراد )3/1179( انظـــــر: هنايـــــة الوصـــــول )1) (، والتحبـــــّب شـــــرح التحريـــــر 2/452(، والبحـــــر احملـــــيط )104-103، و75(، وٙبقي
(5/2290.) 

ـــــق ا٤بـــــراد )3/1179( انظـــــر: هنايـــــة الوصـــــول )2) (، والتحبـــــّب شـــــرح التحريـــــر 2/452(، والبحـــــر احملـــــيط )104-103، و75(، وٙبقي
(5/2290.) 

 (.2/452(، والبحر احمليط )64-63(، وٙبقيق ا٤براد )3/1179هناية الوصول ) ( انظر:3)
(، والتحبــّب شــرح 2/452(، والبحــر احملــيط )103،75،74(، ٙبقيــق ا٤بــراد )1/224(، وا٤بســودة )3/1179انظــر: هنايــة الوصــول )( 4)

 (. 5/2290التحرير )
 (.138(، وشرح تنقيح الفصول )1/234(، وإحكام الفصول )349انظر: اإلشارة يف أصول الفقو )( 5)
(، 2/295(، وهنايـة السـول )3/1176(، وهنايـة الوصـول )75-74(، وٙبقيق ا٤بـراد )221(، وا٤بستصفي )1/199انظر: الربىان )( 6)

 (.2/442،439(، والبحر احمليط )69-2/68واإلهباج )
(، والقواعـد البـن 1/224(، وا٤بسـودة )2/652ة النـاظر )(، وروضـ1/369(، والتمهيد أليب ا٣بطـاب )2/441،432انظر: العدة )( 7)

 (.3/84(، وشرح الكوكب ا٤بنّب )5/2295،2286(، والتحبّب شرح التحرير )698-2/697اللحام )
 (.1/438(، وفواتح الرٞبوت )1/390(، والتقرير والتحبّب )1/336انظر: أصول ا١بصاص )( 8)
(، وهنايــــــة الســــــول 2/69(، واإلهبـــــاج )81،77،75(، وٙبقيـــــق ا٤بــــــراد )،3/1178(، وهنايـــــة الوصــــــول )223انظـــــر: ا٤بستصــــــفي )( 9)

 (.2/445،444(، والبحر احمليط )2/296)
 (.1/171انظر: ا٤بعتمد )( 10)
 (.2/291انظر: احملصول )( 11)
 (.1/438(، وفواتح الرٞبوت )96(، وفتح الغفار )1/98،96(، وأصول السرخسي )1/336انظر: أصول ا١بصاص )( 12)
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الفقهاء  أن النهي عن الشئ ال يقتضي الفساد وال الصحة مطلقاً، ونسب ألكثر القول الرابع:
 (1)وٝبهور ا٤بتكلمْب. 

 االستدالل باالحتياط يف ىذه ا٤بسألة: 
مل اطلع على من استدل باالحتياط ٥بذه ا٤بسألة، لكن ورد يف مواطن أخرى ما ديكن االستناد 

 إليو يف ذلك، ومنو: 
: "األصل أن االحتياط يف حقوق اهلل تعاىل جائز ويف (3)، والنسفي (2)قول الكرخي  -1

باد ال جيوز، قال: من مسائلة إذا درات الصبلة بْب ا١بواز والفساد فاالحتياط ان حقوق الع
  (4)يعيد األداء، ألنو لو أدى ما ليس عليو أوىل من ترك ما عليو". 

قول عبد العزيز البراري: "ترجيح الفساد يف باب العبادة أوىل، ألنو أقرب إىل االحتياط،  -2
 (5)ا معُب قولو: ووجب ترجيح الفساد احتياطاً". إذ فيو ا٣بروج عن العهدة بيقْب فهذ

 ففي ىذين النقلْب استناد إىل االحتياط يف القول بفساد العبادة .
 
 
 
 
 
 

                                                

(، 8/822(، ونهاية السوول )8/22(، واإلبهاج )2/1122(، ونهاية الوصول )8/821(، والمحصول )1/121انظر: المعتمد ) (1)
 (.8/222(، والقواعد البن المحام )8/222(، والبحر المحيط )8/822)

في، انتهت إليه رياسة هووو(، فقيه حن 822الكرخي هو: عبيد اهلل بن الحسين بن دالل بن دلهم الكرخي، أبو الحسن، ولد سنة ) (2)
رياسة الحنفية بالعراق، له مؤلفات منها: المختصر في الفقه، وشرح الجامعين الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، ورسالة في 

 هووو(.  222سنة ) –رحمه اهلل  –األصول، وقد توفى 
-112ل الفقووه تاريخووه ورجالووه )(، وأصووو 122-1/122(، والفووتا المبووين )122(، والفوائوود البهيووة )222انظوور: طبقووات الحمفيووة )

112 .) 
النسوقي هووو: عبوداهلل بوون احموود بون محمووود النسوقي، حووافظ الوودين، أبوو البركووات، الفقيوه الحنفووي األصووولي، المفسور المووتكمم، لووه  (3)

غيرها، مؤلفات منها: منار األنوار، وشرحه كشف األسرار في أصول الفقه، وكنز الدقائق في الفقه الحنفي، ومدارك التنزيل، و 
 هووو(.  212سنة ) –رحمه اهلل  –وقد توفى 

 (. 309(، وأصول الفقو تارخيو ورجالو )2/112(، والفتح ا٤ببْب )1/270(، وا١بواىر ا٤بضية )101انظر: الفوائد البهية )
 (. 166أصول الكرخي مع أمثلتو للنسقي مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي )( 4)
 (.1/491كشف األسرار )( 5)
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وديكن تعميمو يف العبادات وا٤بعامبلت الٍب ورد فيها هني: وذلك ألن النهي سبب للتحرًن، 
ن العبادة وا٤بعاملة الٍب يرتكب فيها النهي واحملرم تستحق من أجلو العقوبة يف العبادات وا٤بعامبلت، كما أ

عنو ليس عليها أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىذا يقتضي ردىا على صاحبها بداللة قولو صلى 
 (1)اهلل عليو وسلم: )ا٣بديعة يف النار، ومن عمل عمبًل ليس عليو أمرنا فهو رد(. 

مقتضى االحتياط: القول بالفساد مطلقاً، وال يكون العمل مردوداً، إال وىو فاسد، ولذا فإن 
 وإعادة الفعل من جديد غّب مبلبس للنهي. 

*     *     * 

                                                

اخرجــو هبــذا: اللفــظ موصــوالً مســلم يف صــحيحو مــع شــرح النــووي، كتــاب األقضــية، بــاب: نقــض األحكــام الباطلــة ورد ٧بــدثات األمــور ( 1)
(، 403(، وأخرجو البرـاري يف صـحيحو معلقـاً ٦بزومـاً بـو يف كتـاب البيـوع، بـاب: الـنجش، ومـن قـال: ال جيـوز ذلـك البيـع )12/16)

باب: إذا اصطلحوا على صلح جـور فالصـلح ÷  أمرنا ىذا ما ليس فيو فهو رد( يف كتاب الصلحوأخرجو موصواًل بلفظ: )من أحدث يف
   (.514مردود )
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 الخاتمة:
ا٢بمد هلل ٞبدًا كثّبًا طيبًا كما حيب ريب ويرضى، أٞبده سبحانو على ما أزجى من النعم، 

ابعيو بإحسان إىل يوم وأسدى من ا٤بنن، وأصلي وأسلم على ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب، وعلى آلو وصحبو وت
 الدين، أما بعد: 

 ففي نهاية ىذا البحث أضع للقارئ الكريم أىم نتائجو ملخصة فيما يأتي: 
 فيو أخذ با٢بزم والثقة وبعد عن الشبو ومواضع الريبة، وىذا مقصد شرعي.أن االحتياط  -1
 د االشتباه. يَبجح يف تعريف االحتياط بأنو: ا٢بَباز من الوقوع يف منهي، أو ترك مأمور عن -2
قد يكون موضع االحتياط متيقنًا فيجتمع يف الداللة على القول دليل االحتياط ودليل اليقْب،  -3

وقد ينفرد كل منهما عن اآلخر يف مسألة واحدة فيكون القول ا٤بستدل لو باالحتياط غّب 
 ا٤بستدل لو باليقْب، وقد يوجد أحدمها يف ا٤بسألة وال يوجد اآلخر. 

اط وسد الذرائع عمومًا وخصوصًا وجهيًا على قول من جيعل الوسيلة الٍب يقطع أن بْب االحتي -4
 بتوصيلها إىل احملرم من سد الذرائع.

وبينهما عموم وخصوص مطلق على قول من يرى أن الوسيلة الٍب يقطع بتوصيلها إىل احملرم ليست 
 من سد الذرائع.  

أخرى ىو مرحلة تسبق العمل باالحتياط، أن التثبت يعد نوعاً من االحتياط من جهة، ومن جهة  -5
 فهو احتياط يؤدي إىل عند عدم التبْب إىل االحتياط. 

أن حجية االحتياط موضع اتفاق بْب العلماء من حيث األصل، وا٣ببلف إمنا ىو يف بعض  -6
 مواطن االحتياط بسبب ٚبلف شرط، أو وجود مانع عند من خيالف. 

كتاب اهلل تعاىل، ومن سنة رسولو ، صلى اهلل عليو   دل على حجية االحتياط أدلة متنوعة من -7
 وسلم، ومن عمل الصحابة ، رضي اهلل عنهم. 

أن االحتياط ا٤بشروع قد يكون واجباً، وقد يكون مندوبًا حسب مبلبسات القضية احملتاط فيها،  -8
 وما تؤدي إليو . 

احملرم، مث الواجب، مث أن االحتياط يف األحكام التكليفية عند تعارض القول هبا يقضي بتقدًن  -9
 ا٤بكروه، مث ا٤بندوب، مث ا٤بباح.

يعترب االحتياط دليبًل، وقد صرح بعض العلماء بذلك، وأشار البعض إليو، ومعُب الدليل  -10
 اصطبلحاً بصدق عليو. 

لبلحتياط مع األدلة ثبلث حاالت: فهو معترب إذا وافقها، ومردود إذا خالف أدلة ال معارض ٥با،  -11
 لٍب ٥با ما يعارضها فإنو يكون مرجحاً فيها. وأما األدلة ا
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 أن األمر ا٤بطلق يدل على الوجوب والفور، و٩با يدل على ذلك االحتياط.  -12
 ال يصح القول بالتكرار يف األمر ا٤بطلق، ودليل االحتياط يف ذلك غّب مسلم.  -13
ر الوجوب، أن األمر بالشئ هني عن ٝبيع أضداده من جهة ا٤بعُب، وىو يدل على ٙبرديها مع أم -14

 وكراىتها مع أمر الندب، و٩با يدل على ذلك االحتياط. 
يدل على التحرًن والفور والتكرار والفساد، و٩با يدل على ذلك أن النهي اجملرد عن القرائن  -15

 االحتياط. 
وإين يف هناية ىذا البحث ألوصي بإجراء دراسة موسعة حولو يف رسالة ال تقل عن درجة ا٤باجستّب 

 لك، واهلل من وراء القصد، وىو ا٥بادي إىل سواء السبيل. فهو حقيق بذ
 وا٢بمد هلل أواًل وآخراً، وصلى اهلل وسلم على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب. 

*     *     * 
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 فهرس المصادر والمراجع: 

ىـــ( وولده تاج الدين عبد  756اإلهباج يف شرح ا٤بنهاج، لعلي بن عبد الكايف السبكي )ت  -1

 ىـــ(، دار الكتب العلمية، بّبوت.  771لوىاب بن علي السبكي )ت ا

إٙباف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقو على مذىب اإلمام أٞبد بن حنبل،  -2

ــ.  1417( 1تأليف د. عبد الكرًن بن علي النملة، دار العاصمة، الرياض، ط)  ىــ

عيل األمّب الصنعاين، ٙبقيق: القاضي حسْب بن إجابة السائل شرح بغية اآلمل، حملمد بن إ٠با -3

(، 1أٞبد السياغي، والدكتور حسن ٧بمد مقبويل األىدل، مؤسسة الرسالة، بّبوت. ط )

 م. 1986

االحتياط حقيقتو وحجيتو وأحكامو وضوابطو، تأليف د. إلياس بلكا، مؤسسة الرسالة. بّبوت،  -4

ــ.  1424( 1لبنان، ط)  ىـ

 (. 234و وضوابطو، د. قطب الريسوين )٦بلة البيان( العدد )االحتياط الشرعي حقيقت  -5

ىـــ(، ٙبقيق  474إحكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ) -6

 م. 1995ىـــ/ 1415ودراسة عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية سنة 

بن أٞبد بن سعيد بن حزم الظاىري )ت اإلحكام يف أصول األحكام، أليب ٧بمد علي  -7

ــ/1405(، الناشر دار الكتب العلمية بّبوت، الطبعة األوىل سنة 456  م. 1985ىــ

ــ( ٙبقيق الدكتور سيد 630اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن ٧بمد اآلمدي )ت -8 ىـ

 م. 1986ىـــ/ 1406ا١بميلي، الناشر دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية سنة 

(، ضبط نصو عبد السبلم 370كام القرآن، أليب بكر أٞبد بن علي الرازي ا١بصاص )تأح -9

 ٧بمد شاىْب، دار الكتب العلمية، بّبوت. 
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إدرار الشروق على أنواء الفروق، أليب القاسم بن عبداهلل بن ٧بمد األنصاري، ا٤بعروف بابن  -10

 تب ببّبوت. ىــ(، هبامش الفروق للقرايف، الناشر دار عامل الك723الشاط )ت

ىـــ(، 1250إرشاد الفحول إىل ٙبقيق علم األصول، حملمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين )ت -11

 ىــ. 1413(، 1ٙبقيق د. شعبان ٧بمد إ٠باعيل، ا٤بكتبة التجارية، مطبعة ا٤بدين، ٗبصر، ط)

إرواء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيل، حملمد ناصر الدين األلباين، الناشر ا٤بكتب  -12

 م. 1985ىــ/1405( 2اإلسبلمي ببّبوت، الطبعة )

ىــ(، دار الفكر، 538أساس الببلغة، ١بار اهلل أيب القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشري )ت -13

ــ. 1415بّبوت،   ىـ

اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معُب الدليل، أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي  -14

ٞبد عبد ا٤بوجود، وعلي ٧بمد عوض، مكتبة نزار الباز، ىـــ(، ٙبقيق عادل أ474األندلسي )ت

 ىــ. 1418( 2مكة ا٤بكرمة، والرياض، ط)

ىـــ( ٙبقيق 771األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي )ت -15

 عادل أٞبد عبد ا٤بوجود، وعلي ٧بمد عوض، الناشر دار الكتب العلمية ببّبوت، الطبعة األوىل

 م. 1991ىــ/1411سنة 

أصول البزدوي، كنز الوصول إىل معرفة األصول، لعلي بن ٧بمد البزدوي ا٢بنفي، مطبعة جاويد  -16

 بريس، كراتشي.

ىــ(، ٙبقيق د. 490أصول السرخسي، أليب بكر ٧بمد بن أٞبد بن أيب سهل السرخسي )ت -17

 رفيق العجم، دار ا٤بعرفة، بّبوت. 
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يف د. شعبان ٧بمد إ٠باعيل، دار السبلم للطباعة والنشر، أصول الفقو تارخيو ورجالو، تأل -18

 ىــ. 1419( 2ا٤بكتبة ا٤بكية، مكة ا٤بكرمة، ط)

 م.1947( 8أصول الفقو لعبد الوىاب خبلف، مكتبة الدعوة اإلسبلمية، شباب األزىر، ط) -19

 أصول الفقو، د. ٧بمد أيب النور زىّب، ا٤بكتبة الفيصلية، مكة ا٤بكرمة.  -20

ع أمثلتو للنسقي، مطبوعان مع تأسيس النظر للبوسي، ٙبقيق: مصطفى أصول الكرخي م -21

 الدمشقي، دار ابن زيدون، بّبوت، لبنان.

ىــ( ٙبقيق 790االعتصام، أليب إسحاق إبراىيم بن موسى بن ٧بمد الغرناطي الشاطيب )ت -22

ية، الطبعة سليم بن عيد ا٥ببليل، الناشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع با٤بملكة العربية السعود

 م. 1992ىـــ/1412األوىل سنة 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، البن القيم ا١بوزية أيب عبداهلل ٧بمد بن أيب بكر  -23

 ىـــ. 1395( 2ىــ(، ٙبقيق: ٧بمد حامد الفقي، دار ا٤بعرفة، بّبوت ط)751)ت

ىــ(، 970٪بيم )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين إبراىيم بن ٧بمد الشهّب بابن -24

 دار ا٤بعرفة، بّبوت. 

ىــ(، قام بتحريره 794البحر احمليط، للزركشي بدر الدين ٧بمد بن هبادر بن عبد اهلل )ت -25

سليمان ومراجعتو الدكتور عمر سليمان األشقر، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور ٧بمد 

القاىرة، الناشر وزارة األوقاف والشئون األشقر، والشيخ عبد القادر العاين، طبع بدار الصفوة ب

 م. 1988ىــ/1409اإلسبلمية بالكويت، الطبعة األوىل، سنة 

ىــ(، ٙبقيق 774البداية والنهاية، للحافظ عماد الدين أيب الفداء ا٠باعيل بن عمر بن كثّب )ت -26

 ىــ. 1419( 1د. عبداهلل بن عبد احملسن الَبكي، ىجر للطباعة والنشر، القارىة، ط)
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الربىان يف أصول الفقو، إلمام ا٢برمْب أيب ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبداهلل بن يوسف ا١بويِب  -27

ىــ(، حققو وقّدمو ووضع فهارسو الدكتور عبد العظيم ٧بمود الديب، الناشر دار 478)ت

 م. 1992ىــ/1412الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع با٤بنصورة ٗبصر، الطبعة الثالثة، سنة 

ىــ(، دار الكتب العلمية، 463اد، للحافظ أيب بكر أٞبد بن علي البغدادي )تتاريخ بغد -28

 بّبوت. 

ىــ(، ٙبقيق د. ٧بمد حسن ىيتو، دار 476التبصرة يف أصول الفقو، أليب إسحاق الشّبازي )ت -29

 ىــ. 1403الفكر، دمشق، 

رداوي، التحبّب شرح التحرير يف أصول الفقو، لعبلء الدين أيب ا٢بسن علي بن سليمان ا٤ب -30

ىــ(، ٙبقيق الدكتور: عبد الرٞبن بن عبداهلل ا١بربين، والدكتور: عوض بن ٧بمد 885)ت

 ىــ. 1421( 1القرين، والدكتور: أٞبد بن ٧بمد السراح، مكتبة الرشد، الرياض، ط)

التحرير يف أصول الفقو ا١بامع بْب اصطبلحي ا٢بنفية والشافعية، لكمال الدين ٧بمد ين عبد  -31

ىــ(، مطبوع مع شرحو تيسّب التحرير حملمد أمْب ا٤بعروف بأمّب 861ا٥بمام )تالواحد بن 

 بادشاه، دار الكتب العلمية، بّبوت. 

ٙبرير ٧بل النزاع يف ا٤بسائل ا٣ببلفية ا٤بتعلقة بدالالت األلفاظ، د. إبراىيم بن مهنا ا٤بهنا، رسالة  -32

 ىــ. 1429-1428ريعة، دكتوراه، جامعة اإلمام ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، كلية الش

ىــ(، دار الكتب 1353ٙبفة األحوذي شرح جامع الَبمذي، حملمد عبد الرٞبن ا٤بباركفوري )ت -33

 ىــ. 1406(، 1العلمية، بّبوت ط)

ٙبقيق ا٤براد يف أن النهي يقتضي الفساد، ٣بليل بن كيكلدي العبلئي، ٙبقيق: د. إبراىيم ٧بمد  -34

 ت. السلفيٍب، دار الكتب الثقافية، الكوي
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ٚبريج الفروع على األصول، حملمود بن أٞبد الز٪باين، ٙبقيق: د. ٧بمد أديب صاحل مؤسسة  -35

 ىــ. 1407( 5الرسالة، بّبوت، ط)

( 1ىــ(، دار الفكر، بّبوت ط )816التعريفات، لعلي بن ٧بمد ا١برجاين )ت -36

 م. 1997ىــ/1418

ىــ(، قدم لو د. يوسف 774تفسّب القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إ٠باعيل بن كثّب )ت -37

 عبد الرٞبن ا٤برعشلي، دار ا٤بعرفة، بّبوت. 

ىــ(، الناشر دار الكتب العلمية، 606التفسّب الكبّب أو )مفاتيح الغيب( للفرر الرازي )ت -38

 م. 1990ىــ/1411(، 1بّبوت، ط)

د ىــ(، حققو د. عب403التقريب واإلرشاد، للقاضي أيب بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلين )ت -39

 ىــ.1418( 2ا٢بميد أو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط)

، حملمد بن ٧بمد بن أمّب ا٢باج ا٢بنفي، دراسة وٙبقيق: عبداهلل ٧بمود ٧بمد التقرير والتحبّب -40

 ىــ. 1419( 1عمر، دار الكتب العلمية، بّبوت ط)

ىــ(، 418)ت التلريص يف أصول الفقو، إلمام ا٢برمْب أيب ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبداهلل ا١بويِب -41

( 1ٙبقيق د. عبداهلل النيبايل، وشبّب أٞبد العمري، دار البشائر اإلسبلمية، بّبوت، ط)

 ىــ. 1417

التلريص، للحافظ الذىيب، بذيل ا٤بستدرك على الصحيحْب للحاكم، ٙبقيق مصطفى عبد  -42

 م. 1990ىــ/1411( 1القادر عطا، الكتب العلمية، بّبوت، ط)
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ىــ(، دراسة وٙبقيق 510أليب ا٣بطاب ٧بفوظ بن أٞبد الكلوذاين )تالتمهيد يف أصول الفقو،  -43

( 2د. مفيد ٧بمد أو عمشة، ود. ٧بمد بن علي بن إبراىيم، مؤسسة الريان، بّبوت، ط)

 ىــ.1421

التمهيد يف ٚبريج الفروع على األصول، ١بمال الدين أيب ٧بمد عبد الرحيم اإلسنوي  -44

 ىــ. 1404( 3مؤسسة الرسالة، بّبوت، ط)ىــ(، ٙبقيق د. ٧بمد حسن ىيتو، 772)ت

التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤باعِب واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد الرب  -45

ىــ(، حققو وعّلق حواشيو وصححو مصطفى أٞبد العلوي و٧بمد عبد الكبّب البكري، 463)ت

  م.1967ىــ/1387وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسبلمية، ا٤بغرب، 

تيسّب التحرير، حملمد أمْب، ا٤بعروف بأمّب بدشاه ا٢بسيِب ا٢بنفي ا٣براساين البراري ا٤بكي  -46

ىــ(، على كتاب التحرير يف أصول الفقو ا١بامع بْب اصطبلحي ا٢بنفية والشافعية، 987)ت

لكمال الدين ٧بمد بن عبد الواحد بن عبد ا٢بميد بن مسعود الشهّب بابن مهام الدين 

 م. 1983ىــ/1403ىــ(، الناشر دار الكتب العلمية، بّبوت، 861تاإلسكندري )

ىــ(، دار 671ا١بامع ألحكام القرآن، أليب عبداهلل ٧بمد بن أٞبد األنصاري القرطيب )ت -47

 الكتاب العريب، بّبوت. 

ا١بواىر ا٤بضية يف طبقات ا٢بنفية، حملي الدين أيب ٧بمد عبد القادر بن ٧بمد بن نصر اهلل بن  -48

ىــ(، ٙبقيق الدكتور عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، طبع ٗبطبعة عيسى 775فاء القرشي )تأيب الو 

 م. 1978ىــ/1398البايب ا٢بليب وشركاه، سنة 
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ىــ(، وهبامشة تقريرات 1250حاشية العطار على ٝبع ا١بوامع، للشيخ حسن العطار )ت -49

لي بن حسْب ا٤بالكي، الشيخ عبد الرٞبن الشربيِب على ٝبع ا١بوامع، وتقريرات الشيخ ٧بمد ع

 دار الكتب العلمية، بّبوت. 

ىــ(، ٙبقيق د. ٧بمد 728درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسبلم أٞبد بن عبد ا٢بليم )ت -50

 ىــ. 1411(، 2رشاد سامل، طبع جامعة اإلمام ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، ط )

٧بمد شاكر، دار الكتب ىــ(، ٙبقيق أٞبد 204الرسالة لئلمام ٧بمد بن إدريس الشافعي )ت -51

 العلمية، بّبوت. 

رفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب، تاج الدين أيب النصر عبد الوىاب بن علي بن عبد  -52

الكايف السبكي، ٙبقيق: علي ٧بمد معوض، وعادل أٞبد عبد ا٤بوجود، عامل الكتب، لبنان، 

 ىــ. 1419( 1بّبوت، ط)

بن عبداهلل بن ٞبيد، الناشر دار االستقامة، الطبعة  رفع ا٢برج يف الشريعة اإلسبلمية، د: صاحل -53

 ىــ. 1412الثانية، سنة 

رفع ا٢برج يف الشريعة اإلسبلمية، د. يعقوب عبد الوىاب الباحسْب، دار النشر الدويل، الطبعة  -54

 ىــ. 1416الثانية، سنة 

العلمية، ىــ(، دار الكتب 751الروح، البن قيم ا١بوزية أيب عبداهلل ٧بمد بن أيب بكر )ت -55

 ىــ.1395بّبوت، لبنان، 

روضة الناظر يف أصول الفقو، ٤بوفق الدين عبداهلل بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا٤بقدسي  -56

ىــ(، قّدم لو وحققو وعّلق عليو الدكتور عبد الكرًن بن علي النملة، الناشر مكتبة 620)ت

 م.1993ىــ/1414الرشد بالرياض، الطبعة الثانية، سنة 
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ىــ(، 279)جامع الَبمذي(، للحافظ أيب عيسى ٧بمد بن عيسى الَبمذي )ت سنن الَبمذي -57

 ٙبقيق أٞبد ٧بممد شاكر وآخرين، دار إحياء الَباث العريب، بّبوت. 

ىــ(، ٙبقيق ٧بمد 275سنن أيب داود، للحافظ سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين ) -58

 ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، دار الفكر، بّبوت. 

ىــ(، 303صغرى )اجملتىب(، أليب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي النسائي )تالسنن ال -59

 م. 1986ىــ/1406( 2ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، حلب، ط)

ىــ(، ٙبقيق ٧بمد عبد 458السنن الكربى، أليب بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي )ت -60

 م. 1994ىــ/1414مكة ا٤بكرمة،  القادر عطا، مكتبة دار الباز،

ىــ(، حقق نصوصو وخرّج 748سّب أعبلم النببلء، لشمس الدين ٧بمد بن أٞبد الذىيب )ت -61

( 9أحاديثو وعّلق عليو شعيب األرنؤوط، و٧بمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بّبوت، ط)

 م. 1991ىــ/1413

ىــ(، 1089العماد ا٢بنبلي )ت شفرت الذىب يف أخبار من ذىب، أليب الفبلح عبد ا٢بي بن -62

 ىــ. 1406( 1ٙبقيق عبد القادر و٧بمد األرنؤوط، دار ابن كثّب، دمشق، ط)

 شرح األربعْب، البن دقيق العيد.  -63

شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أيب العباس أٞبد بن  -64

 م. 1997ىــ/1418( 1ىــ(، دار الفكر، بّبوت، ط)684إدريس القرايف )ت

شرح صحيح مسلم ا٤بسمى ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، حمليي الدين النووي  -65

 ىــ. 1407( 1ىــ( مطبوع ٕباشية صحيح مسلم، دار الريان للَباث، ط )676)ت
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شرح الكوكب ا٤بنّب ا٤بسمى ٗبرتصر التحرير، ا٤برترب ا٤ببتكر شرح ا٤برتصر يف أصول الفقو،  -66

ىــ(، ٙبقيق الدكتور 972عبد العزيز الفتوحي، ا٤بعروف بابن النجار )تحملمد بن أٞبد بن 

 م. 1993ىــ/٧1413بمد الزحيلي، والدكتور نزيو ٞباد، الناشر مكتبة العبيكان بالرياض، 

٨بتصر الروضة، لنجم الدين أيب ربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرًن ابن سعيد شرح  -67

 بن عبد احملسن الَبكي، الناشر مؤسسة الرسالة ببّبوت، ىــ(، ٙبقيق عبداهلل716الطويف )ت

 م. 1990ىــ/1410الطبعة األوىل، سنة 

ىــ(، اعتُب بو أو صهب 256صحيح البراري، أليب عبداهلل ٧بمد بن إ٠باعيل البراري )ت -68

 م. 1998ىــ/1419الكرمي، بيت األفكار الدولية للنشر، الرياض، 

ىــ(، مطبوع ابن بلبان، عبلء الدين علي 354بسٍب )تصحيح بن حبان، حملمد بن حبان ال -69

ىــ(، حققو وخرّج أحاديثو وعّلق عليو شعيب األرنؤوط، الناشر 739بن لبان الفارسي )ت

 م. 1993ىــ/1414( 2مؤسسة الرسالة ببّبوت ط)

ىــ(، حققو وعّلق عليو وخرّج 311صحيح ابن خزدية، حملمد بن اسحاق ابن خزدية )ت -70

 م. 1970ىــ/1390لو ٧بمد مصطفى األعظمي، ا٤بكتب اإلسبلمي، ببّبوت،  أحاديثو وقّدم

شرح صحيح مسلم بن  مع ىــ(، مطبوع261صحيح مسلم، ٤بسلم بن ا٢بجاج القسّبي )ت -71

 ىــ( مطبوع ٕباشية صحيح مسلم، دار الريان للَباث،676ا٢بجاج، حمليي الدين النووي )ت

 م. 1987ىــ/1407( 1القاىرة، ط )

ىــ(، الناشر: 775نفية، لعبد القادر بن أيب الوفاء ٧بمد بن أيب الوفاء القرشي )تطبقات ا٢ب -72

 مّب٧بمد كتب خانة، كراتشي.
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طبقات الشافعية، أليب بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي  -73

الكتب، ىــ(، اعتُب بتصحيحو وعّلق عليو الدكتور ا٢بافظ عبد العليم خان، عامل 851)ت

 م.1987ىــ/1407( 1بّبوت، ط)

طبقات فقهاء الشافعية، لتقي الدين أيب عمرو عثمان بن عبد الرٞبن الشهرزوري، ا٤بعروف بابن  -74

ىـــ(، ىذبو ورتّبو واستدرك عليو ٧بيي الدين أبو زكريا حيٓب بن شرف النووي 6436الصبلح )ت

ف بن عبد الرٞبن ا٤بزي ىــ(، وبّيض أصولو ونّقحو اإلمام أبو ا٢بجاج يوس676)ت

ىــ(، حققو وعّلق ٧بيي الدين علي ٪بيب، الناشر دار البشائر اإلسبلمية ببّبوت، 742)ت

 م. 1992ىــ/1413الطبعة األوىل سنة 

طلبة الطلبة يف االصطبلحات الفقهية، لنجم الدين أيب حفص عمر بن ٧بمد بن اٞبد النسقي  -75

 ىــ.1406( 1بّبوت ط )ىــ( ٙبقيق خليل ا٤بيس. دار القلم، 537)ت

ىــ(، حققو 458العدة يف أصول الفقو، للقاضي أيب يعلي ٧بمد بن ا٢بسْب الفراء البغدادي )ت -76

 م.1990ىـــ/1410( 2وعّلق عليو وخرج نّصو الدكتور أٞبد بن علي سّب ا٤بباركي، ط)

ىــ(، 855قارئ شرح صحيح البراري، للعيِب بدر الدين أيب ٧بمد ٧بمود بن أٞبد )تعمدة ال -77

 بّبوت.  –دار إحياء الَباث العريب 

العمل باالحتياط يف الفقو اإلسبلمي، إعداد: منيب بن ٧بمود شاكر، دار إحياء الَباث العريب،  -78

 ىــ. 1418( 1بّبوت، لبنان، توزيع دار النفائس، الرياض، ط)

غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظاشر، ألٞبد بن ٧بمد ا٢بنفي ا٢بموي  -79

 م. 1985ىــ/1405ىــ(، الناشر دار الكتب العلمية ببّبوت، الطبعة األوىل 1098ت)
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الفتاوى الكربى، ألٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين أبو العباس، ٙبقيق: حسنْب ٧بمد  -80

 ىــ. 1386( ٨1بلوف، دار ا٤بعرفة، بّبوت، ط )

البراري، للحافظ أٞبد بن علي فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبداهلل ٧بمد بن إ٠باعيل  -81

ىــ(، طبعة جديدة ومقابلة على طبعة بوالق، والطبعة األنصارية، 852بن حجر العسقبلين )ت

 ىـــ.1421( 3والطبعة السلفية، دار السبلم، الرياض، ودار الفيحاء دمشق ط)

ــ( ومعو ى970فتح الغفار بشرح ا٤بنار، لزًن الدين بن إبراىيم الشهّب بابن ٪بيم ا٢بنفي )ت -82

( 1حواش للشيخ عبد الرٞبن البحراوي ا٢بنفي ا٤بصري، دار الكتب العلمية، بّبوت ط)

 ىــ. 1422

فتح القدير ا١بامع بْب فِب الرواية والدراية من علم التفسّب، حملمد بن علي الشوكاين  -83

 ىــ.1403ىــ(، دار الفكر، بّبوت 1350)ت

ىــ(، الناشر: ٧بمد أمْب 1364مصطفى ا٤براغي )تالفتح ا٤ببْب يف طبقات األصوليْب، لعبداهلل  -84

 م. 1974ىــ/1394دمج وشركاه، بّبوت، الطبعة الثانية، سنة 

الفروق، لشهاب الدين أيب العباس أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن الصنهاجي ا٤بشهور بالقرايف  -85

 األنصاري ىــ(، معو إدرار الشروق على أنواء الفروق، أليب القاسم قاسم بن عبداهلل684)ت

 ىــ(، الناشر عامل الكتب ببّبوت. 723ا٤بعروف بابن الشاط )ت

ىـــ(، ضبط 370الفصول يف األصول )أصول ا١بصاص(، ألٞبد بن علي الرازي ا١بصاص )ت -86

 ىـــ. 1420( 1نصوصو وعّلق عليو د. ٧بمد ٧بمد تامر، دار الكتب العلمية، بّبوت ط)
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ىــ(، عِب 1304مد عبد ا٢بي اللكنوي ا٥بندي )تالفاوائد البهية يف تراجم ا٢بنفية، حمل -87

بتصحيحو وتعليق بعض الزوائد عليو ٧بمد بدر الدين أبو فراس النعساين، الناشر دار ا٤بعرفة 

 للطباعة والنشر ببّبوت. 

الرٞبوت شرح مسّلم الثبوت يف أصول الفقو لعبد العلي ٧بمد بن نظام الدين األنصاري فواتح  -88

ــ. 1418( 1ياء الَباث العريب ط)ىـــ(، دار إح1225)ت  ىـ

ــ(، مكتب ٙبقيق 817القاموس احمليط، جملد الدين ٧بمد بن يعقوب الفّبوز آبادي )ت -89 ىـ

 ىـــ. 1407( 2الَباث، مؤسسة الرسالة، بّبوت ط)

قواطع األدلة يف أصول الفقو، أليب ا٤بظفر منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار السمعاين  -90

( 1حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بّبوت، ط)ىــ(، ٙبقيق ٧بمد 489)ت

 م. 1997ىـــ/1418

ىـــ(، 660قواعد األحكام يف مصاحل األنام، تأليف: عبد العزيز بن عبد السبلم السلمي )ت -91

 دراسة وٙبقيق: ٧بمود بن التبلميد الشنقيطي، دار ا٤بعارف، بّبوت، لبنان. 

ىـــ(، دراسة وٙبقيق 803ر بابن اللحام )تالقواعد، لعلي بن عباس البعلي ا٢بنبلي ا٤بشته -92

( 1عايض بن عبداهلل الشهراين، وناصر عثمان الغامدي، مكتبة الرشد، ط)

 م.2002ىـــ/1423

ىــ(، ٙبقيق: ٧بمد حامد 728القواعد النورانية الفقهية، لشيخ اإلسبلم أٞبد بن عبد ا٢بليم )ت -93

 ـ. ىــ1370( 1الفقي، مكتبة السنة احملمدية، القاىرة ط)
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الكاشف احملصول يف علم األصول، أليب عبداهلل ٧بمد بن ٧بمود بن عباد العجلي األصفهاين  -94

ىـــ(، ٙبقيق وتعليق ودراسة عادل أٞبد عبد ا٤بوجود وعلي ٧بمد معوض، وقّدم لو 688)ت

ــ. 1419( 1الدكتور ٧بمد عبد الرٞبن مندور، الناشر دار الكتب العلمية، بّبوت، ط)  ىـ

قو أىل ا٤بينة ا٤بالكي، أليب عمر يوسف بن عبداهلل بن ٧بمد عبد الرب النمري الكايف يف ف -95

 ىـــ. 1407( 1ىـــ(، دار الكتب العلمية، بّبوت ط)463القرطيب )ت

كشف األسرار شرح ا٤بصنف على ا٤بنار، أليب الربكات عبداهلل بن أٞبد ا٤بعروف ٕبافظ الدين  -96

ــ(، مطبوع معو شرح نور أل710النسفي )ت نوار على ا٤بنار، ٤ببلجيون، الناشر دار الكتب ىـ

 م. 1986ىــ/1406العلمية، بّبوت، الطبعة األوىل سنة 

األسرار عن أصول فرر اإلسبلم البزدوي، لعبلء الدين عبد العزيز بن أٞبد البراري كشف  -97

 ىــ(، ضبط وتعليق وٚبريج ٧بمد ا٤بعتصم باهلل البغدادي، الناشر دار الكتاب العريب730)ت

 م. 1991ىــت/1411ببّبوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة 

ىـــ(، دار الفكر ودار 711لسان العرب، البن منظور ٝبال الدين ٧بمد بن مكرم األنصاري )ت -98

 م. 1990ىــ/1410( 1صادر، بّبوت ط)

ىـــ(، مطبوع مع ٚبريج 476اللمع يف أصول الفقو، أليب اسحاق إبراىيم علي الشّبازي )ت -99

عبداهلل لن ٧بمد الغفاري، خرج أحاديثو وعلق عليو د. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي، أحاديثو ل

 ىـــ.1406( 2عامل الكتب، بّبوت، ط)

ىــ(، ٝبع ٦728بموع فتاوى شيخ اإلسبلم ابن تيمية، لشيخ اإلسبلم أٞبد بن تيمية )ت -100

بعت يف ٦بمو وترتيب عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسم العاصمي النجدي، وساعده ابنو ٧بمد، ط

ــ.1416لطباعة ا٤بصحف الشريف، ا٤بدينة ا٤بنورة  –رٞبو اهلل  –ا٤بلك فهد   ىـ
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ىــ(، أخرجو واعتُب بو 543يف أصول الفقو، أليب بكر بن العريب ا٤بعافري ا٤بالكي )تاحملصول  -101

حسْب علي اليدري، وعّلق على مواضع منو سعيد عبد اللطيف فودة. الناشر دار البيارق 

 م. 1999ىـــ/1420ولبنان، الطبعة األوىل سنة باألردن 

ىــ(، دراسة 656احملصول يف أصول الفقو، لفرر الدين ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب الرازي )ت -102

وٙبقيق الدكتور طو جابر فياض العلواين، الناشر مؤسسة الرسالة ببّبوت، الطبعة الثانية، سنة 

 م. 1992ىـــ/1412

السول واألمل( ١بمال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر  ٨بتصر ابن ا٢باجب )٨بتصر منتهى -103

ىـــ(، مطبوع مع شرحو )بيان ا٤برتصر(، لشمس الدين أيب الثناء ٧بمود بن عبد 570)ت

ىــ(، ٙبقيق د. ٧بمد مظهر بقا، طُبع بدار ا٤بدين ٔبدة، 749الرٞبن بن أٞبد األصفهاين )ت

مي بكلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية والناشر مركز البحث العلمي وإحياء الَباث اإلسبل

 م. 1986ىـــ/1406ٔبامعة أم القرى ٗبكة ا٤بكرمة، الطبعة األوىل سنة 

ىــ(، ٙبقيق د. عبد 458ا٤بسائل األصولية من كتاب الروايتْب والوجهْب للقاضي أيب يعلى )ت -104

ــ. 1405( 1الكرًن بن ٧بمد البلحم، مكتبة ا٤بعارف، الرياض ط)  ىـ

ىــ(، ٙبقيق مصطفى عبد 405على الصحيحْب، أليب عبداهلل ا٢باكم النيسابوري )ت ا٤بستدرك -105

ــ/1411( 1القادر عاط، دار الكتب العلمية، بّبوت ط)  م. 1990ىـ

ىــ(، ترتيب 505ا٤بستصفي من علم األصول، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل )ت -106

ــ.1413( 1لعلمية، بّبوت ط)وضبط ٧بمد عبد السبلم عبد الشايف، دار الكتب ا  ىـ

سّودة يف أصول الفقو، آلل تيمية، وىم ٦بد الدين أبو الربكات عبد السبلم )ت -107
ُ
ىـــ(، 652ا٤ب

ىـــ(، وحفيده شيخ اإلسبلم تقي الدين أبو العباس أٞبد 682وولده أبو احملاسن عبد ا٢بليم )ت
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( 1ار الفضيلة، الرياض، ط)ىــ(، ٙبقيق د. أٞبد بن إبراىيم الذروي، د728عبد ا٢بليم )ت

 ىـــ. 1422

ا٤بصباح ا٤بنّب يف غريب الشرح الكبّب للرافعي، ألٞبد بن ٧بمد بن علي ا٤بقري الفيومي  -108

 ىــ(، اعتُب بو سويف الشيخ ٧بمد، ا٤بكتبة العثرية، بّبوت، الطبعة األوىل. 770)ت

عِب بتحقيق نصوصو  ىــ(،211ا٤بصنف، للحافظ أيب بكر عبد الرازق بن مهّام الصنعاين )ت -109

وٚبريج أحاديثو والتعليق عليو الشيخ حبيب الرٞبن األعظمي، ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبوت، 

 ىــ.1403( 2ط)

ىــ(، قّدم لو 436ا٤بعتمد يف أصول فقو، أليب ا٢بسْب ٧بمد بن علي بن الطيب البصري )ت -110

األوىل، سنة وضبطو الشيخ خليل ا٤بيس، الناشر دار الكتب العلمية ببّبوت، الطبعة 

 م. 1983ىــ/1403

معجم ا٤بؤلفْب، لعمر رضا كحالة، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، سنة  -111

ــ/1414  م. 1993ىــ



 االستدالل باالحتياط يف مسائل األمر والنهي عند األصوليْب )دراسة نظرية تطبيقية(
 د. علي بن عبد العزيز بن إبراىيم ا٤بطرودي

828 

ــ(، حرره 415ا٤بغِب يف أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد ا١ببار بن أٞبد ا٥بمداين )ت -112 ىـ

القومي، ا٤بؤسسة ا٤بصرية العامة  أمْب ا٣بويل، أشرف عليو طو حسْب، وزارة الثاقفة واإلرشاد

 ىـــ. 1382للتأليف والَبٝبة والطباعة والنشر، 

ا٤بغِب، ٤بوفق الدين أيب ٧بمد عبداهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي ا١بماعليلي الدمشقي  -113

ىـــ(، ٙبقيق الدكتور عبداهلل بن عبد احملسن الَبكي، والدكتور عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، 620)ت

ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلن بالقاىرة، الطبعة الثانية، سنة  الناشر دار

 م. 1992ىـــ/1412

ا٤بفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بعروف بالراغب األصفهاين  -114

 ىـــ(، ٙبقيق وضبط ٧بمد سيد كيبلين، الناشر دار ا٤بعرفة ببّبوت. 502)ت

ّب من األحاديث ا٤بشتهرة على األلسنة، للسَّراوي حملمد بن عبد كثا٤بقاصد ا٢بسنة يف بيان   -115

ــ(، دار الكتاب العريب. 902الرٞبن السراوي )ت  ىـ

ــ(، ٙبقيق عبد السبلم ٧بمد 395مقاييس اللغة، أليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا )ت -116 ىـ

ــ/1411( 1ىارون، دار ا١بيل، بّبوت، ط )  م. 1991ىـ
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ــ(، ٙبقيق الدكتور تيسّب فائق 794للزركشي بدر الدين ٧بمد بن هبادر )ت ا٤بنثور يف الوقاعد، -117 ىـ

أٞبد ٧بمود، وراجعو الدكتور أٞبد عبد الستار أبو غدة، الناشر وزارة األوقاف والشؤون 

ــ/1402بدولة الكويت، طبعة مصورة عن الطبعة األوىل، سنة اإلسبلمية   م. 1982ىـ

 ىـــ(،505اإلسبلم أيب حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزايل )ت ا٤بنرول من تعليقات األصول، ٢بجة -118

 ىـــ.1400( 2ٙبقيق د. ٧بمد حسن ىيتو، دار الفكر، دمشق ط)

مطبوع مع شرحو  (،685منهاج األصول للقاضي ناصر الدين عبداهلل بن عمر البيضاوي )ت -119

 مل الكتب. ىــ(، الناشر عا772هناية السول، ١بمال الدين عبد الرحيم بن ا٢بسن اإلسنوي )ت

ا٤بوافقات يف أصول الشريعة، أليب إسحاق الشاطيب إبراىيم بن موسى للرمي الغناطي  -120

ىـــ(، ومعو شرحو للشيخ عبداهلل دراز، ُعِب بضبطو وترقيمو ووضع تراٝبو ٧بمد عبداهلل 790)ت

ــ/1411( 1دراز، دار الكتب العلمية، بّبوت، ط)  م. 1991ىـ

 ارة األوقاف والشئون اإلسبلمية، الكويت. ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، وز  -121

نظرية االحتياط الفقهي، دراسة تأصيلية تطبيقية، إعداد: ٧بمد عمر ٠باعي، دار ابن حزم،  -122

 ىـــ. 1428( 1بّبوت، لبنان، ط)
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نفائس األصول يف شرح احملصول، لشهاب الدين أيب العباس أٞبد بن إدريس بن عبد الرٞبن  -123

ىـــ(، ٙبقيق عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بّبوت 684 )تالصنهاجي ا٤بفروف بالقرايف

 ىـــ. 1421( 1ط)

ىـــ(، 772هناية السول شرح منهاج األصول، ١بمال الدين عبد الرحيم بن حسن اإلسنوي )ت -124

 الناشر عامل الكتب. 

هناية الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين ٧بمد بن عبد الرحيم األرموي ا٥بندي  -125

ىـــ(، دراسة وٙبقيق صاحل بن سليمان اليوسف، والدكتور سعد بن سامل السويح، 715)ت

ــ. 1416( 1الناشر ا٤بكتبة التجارية، مكة ا٤بكرمة، ط)  ىـ

النهي عند األصوليْب، للشيخ د. عبد الرٞبن ب ٧بمد السدحان، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام  -126

 . ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، ا٤بعهد العايل للقضاء

الواضح يف أصول الفقو، أليب الوفاء علي بن عقيل بن ٧بمد بن عقيل البغدادي ا٢بنبلي،  -127

ىـــ(، ٙبقيق الدكتور عبداهلل بن عبد احملسن الَبكي، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة 413)ت

 م. 1999ىـــ/1420األوىل سنة 
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ـ(، ٙبقيق الدكتور عبد ىــ518إىل األصول، ألٞبد بن علي بن بـّْرىان البغدادي )تالوصول  -128

 م. 1985ىـــ/1404ا٢بميد على أبو زنيد، الناشر مكتبة ا٤بعارف بالرياض، الطبعة األوىل سنة 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر ابن  -129

 وت. ىـــ(، ٙبقيق الدكتور إحسان عباس، الناشر دار صادر ببّب 681خلكان )ت

        *     *     * 

 


