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املقدمة

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد:

فكرة البحث

تقوم فكرة البحث على و�سع درا�سة علمية حول تاأ�سيل علم ال�سوابط 
الفقهية مع تطبيقات له يف عدد من الأبواب الفقهية عند احلنابلة تو�سح 
املراد به، وتربز معامله، ومتيزه عما ي�ستبه به من العلوم مثل القواعد الفقهية 
ا�ستخدام  �سحة  عدم  اإثبات  اإلى  البحث  يهدف  كما  الفقهية،  والكليات 
واأنه علم م�ستقل مل  اآخر  له معنى  ال�سابط  واأن  القاعدة،  ال�سابط مبعنى 
يفرد بالتاأليف من قبل، واأنه ي�ستحق اأن يخدم ويرثى بالتاأليف من قبل طلبة 

العلم. 

الأهمية 

تظهر اأهمية هذا العلم من خالل ما يلي: 

الفقهاء . 1 األفاظ  يف  املجملة  الأمور  وبيان  املطلقة  الأمور  �سبط  اأن 
واملذاهب الفقهية يبني للمتفقه املراد بالتحديد ويرفع الإ�سكال، كما 

يبني ما يدخل فيه وما ليدخل.
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اأنها تبني مقدار ما اأطلق تقديره يف موا�سع اأخرى من جهد اأو وقت . 2
اأو كمية ونحوها، وهذا مفيد للفقيه يف اجلانب العلمي.

اأن ال�سوابط الفقهية متيز ال�سيء عن �سبيهه وحتمي املتفقه من �سوء . 3
الفهم واللب�ص وال�ستباه.

اأن ال�سوابط الفقهية تبني القيود غري امل�سرح بها والتي تتلم�ص من . 4
م�سمون كالم الفقهاء وتربزها.

الفروع . 5 يف  التناق�ص  الفقيه  جتنب  الفقهية  ال�سوابط  هذه  معرفة 
الفقهية، واخللط بني املت�سابه، فهي ت�سبط له الفقه على ن�سق واحد، 

ومتيز بني فروعه وم�سائله.

الفقه . 6 مدارك  معرفة  على  ت�ساعد  الفقهية  ال�سوابط  معرفة  اأن 
وحقائقه، وتعليالته اخلفية وجوامعه، مما ينمي عنده امللكة الفقهية، 

والنف�ص الفقهي ال�سليم املن�سبط.

اأن ال�سوابط الفقهية تي�سر على غري املتخ�س�ص الطالع على الفقه . 7
وفهمه بي�سر و�سهولة)1(.

هدف البحث:

خدمة علم ال�سوابط الفقهية من خالل اإبرازه واإظهاره ليكون حمل . 1
بحث  مبزيد  منهم  وليحظى  وعنايتهم،  والعلماء  الباحثني  اهتمام 

وحترير وتاأليف.

مل�سائله وجمع . 2 والتاأ�سيل  التقعيد  املذهب احلنبلي من خالل  خدمة 
ال�سوابط الفقهية.

طرح فكرة جديدة يف عر�ص الفقه والتاأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة . 3
القواعد وال�سوابط الفقهية عند ابن تيمية يف املعامالت املالية، اإبراهيم ال�سال: )58(.    )1(
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للطلبة والدار�سني، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنني قادرين على 
الجتهاد.

كتبه . 4 ومراجعة  احلنبلي،  املذهب  درا�سة  خالل  من  الباحث  اإفادة 
وم�سادره والغو�ص يف معانيها.

اأ�سباب اختياره:

اأن هذا املو�سوع مل يحظ بالعناية التي ي�ستحق، والكتابات فيه غري . 1
فاأحببت  احلنبلي،  املذهب  يف  وخا�سة  علمي-،  -ح�سب  موجودة 

امل�ساركة بهذا البحث لعله يفيد الباحثني والدار�سني.

اهتمام الباحث القدمي مبو�سوع التقعيد والتاأ�سيل وح�سر ال�سوابط . 2
والقواعد والُكلِّيَّات.

الدرا�سات ال�سابقة:

وبيان  العلم  هذا  تاأ�سيل  عن  تكلم  من  اأجد  مل  والتق�سي  البحث  بعد 
مفهومه واأق�سامه ون�ساأته، واإن كان هناك من األف بنف�ص العنوان لكن عنى 
به القواعد الفقهية اأو القواعد املذهبية اخلا�سة بباب اأو بابني يف املذهب 

نف�سه، ولي�ص هذا حمل البحث.

اأما يف خ�سو�ص ال�سوابط باملعنى ال�سائع فتوجد موؤلفات منها:

الفقهية، يو�سف ابن عبدالهادي، وقد . 1 ال�سوابط  الكلية يف  القواعد 
اأو  باًبا  ت�سبط  قاعدة  عن  عبارة  هي  التي  املذهبية  لل�سوابط  نحا 
بابني، �ساماًل الفقه كله، كما ذكر يف اآخر مغني ذوي الأفهام ف�ساًل 

�سمنه 63 قاعدة، وله الزهور البهية يف القواعد الفقهية.

القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية لل�سويكي ت 939ه�، ذكره ال�سيخ . 2
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بال�سوابط:  يعني  اأنه  عنوانه  ويظهر من  املدخل)1(،  اأبوزيد يف  بكر 
القواعد اخلا�سة وبالقواعد: القواعد العامة.

الأ�سول وال�سوابط، املوؤلف: يحيى بن �سرف النووي اأبو زكريا، وقد . 3
فيه  ا�ستخدم  وقد  والفقه،  العقيدة  القواعد يف  من  فيه جملة  جمع 
الفقهاء،  عند  املقدرات  بع�ص  �سبط  منها:  معاين  بعدة  ال�سوابط 
كما ا�ستخدمها مبعنى التقا�سيم والأنواع واجلوامع الفقهية وذكر فيه 

قواعد اأ�سولية، وهو كتاب �سغري احلجم قليل ال�سفحات.

على . 4 موؤلفه  فيه  ركز  جنيم،  لبن  احلنفية  فقه  يف  الزينية  الفوائد 
وقواعده  املذهبية،  القواعد  مئات  فيه  وذكر  القواعد  ا�ستثناءات 

اأحياًنا عامة ت�سمل اأكرث من باب وكثري منها خمت�ص بباب واحد.

-املعهد . 5 قدامة  لبن  الكايف  كتاب  من  الفقهية  ال�سوابط  م�سروع 
العايل للق�ساء، وقد �سجل فيه عدد من الباحثني، وقد �سار البحث 

على تف�سري ال�سابط مبعنى القاعدة على املعنى ال�سائع.

الذي  باملعنى  بالتاأليف  اإفراده  ي�سبق  اأنه مل  فيظهر  �سبق  ما  وبناء على 
نريده يف هذا البحث، واهلل اأعلم.

الإ�سافة العلمية يف البحث:

والإ�سافية العلمية يف هذا البحث:

تاأ�سيل علم ال�سوابط الفقهية واإبرازه بو�سفه علًما م�ستقاًل ي�ستحق . 1
التو�سع فيه، واإثبات اأنه ي�ستحق اإفراده بالدرا�سة والتاأليف.

يف . 2 احلنابلة  عند  الفقهية  لل�سوابط  متنوعة  تطبيقية  مناذج  ذكر 

املدخل املف�سل: )935/2(، وهناك كتاب بعنوان: اإحتاف النبهاء ب�سوابط الفقهاء، تاأليف: ال�سيخ وليد    )1(
ابن را�سد ال�سعيدان، اعتنى به: �سامل بن نا�سر القريني، وعند التاأمل فيه جنده عبارة عن قواعد فقهية 

واأ�سول فقهية عامة مثل الأ�سل يف الآنية احلل ونحو ذلك.
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اأبواب معينة، تبني املراد، ومتيز هذا العلم عن غريه.

املج�ل . 3 يف  الفقه�ء  كالم  �سي�ق  خالل  من  فقهية  �سوابط  ا�ستنب�ط 
املحدد يف البحث وامل�ساركة يف هذا املجال.

اللغة . 4 اأ�سل يف  ال�سائع لي�ص له  اأن ا�ستعمال ال�سوابط باملعنى  اإثبات 
�ساع  الذي  املعنى  على  ال�سابط  ا�سم  على  التوا�سع  اإلى  والدعوة 
املطلق،  تقييد  واإن مل ين�سوا عليه وهو  الفقهاء،  ا�ستعماله يف كتب 

وتبيني املجمل، وتو�سيح اللفظ امل�سكل.

منهج البحث:

�سرت يف هذا البحث على املنهج التايل: 

وقد . 1 ومطالب،  مباحث  ف�سل  كل  ويف  ف�سلني،  اإلى  البحث  ق�سمت 
جعلت الف�سل الأول للتاأ�سيل، والف�سل الثاين للنماذج التطبيقية.

اأذكر ال�سابط الفقهي بدون ذكر اخلالف فيه داخل املذهب.. 2

ا عليه عند اأحٍد من العلماء ذكرته بن�سه . 3 اإذا كان ال�سابط من�سو�سً
بقدر الإمكان.

بالجتهاد . 4 له  وتو�سلت  عليه  من�سو�ص  غري  ال�سابط  كان  اإذا 
امل�س�ئل  لفروع  وال�ستقراء  التتبع  خالل  من  ف�أو�سحه  وال�ستنب�ط، 

ذات العالقة يف الباب، مع ذكر ال�ستثناء اإن وجد.

توثيق الأقوال من كتب املذاهب املعتمدة.. 5

العتماد على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة يف التحرير والتوثيق . 6
والتخريج واجلمع.

تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن يف . 7
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ال�سحيحني اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجهما.

العناية بقواعد اللغة والإمالء وعالمات الرتقيم. . 8

وا�سحة عما . 9 يعطي فكرة  للبحث  تكون اخلامتة عبارة عن ملخ�ص 
ت�سمنه البحث مع اإبراز اأهم النتائج.

اإتباع البحث بفهر�ص املحتوى وامل�سادر.. 10

والبحث ي�ستمل على مقدمة وف�سلني.
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الف�صل االأول
حقيقة ال�صوابط الفقهية

وفيه مباحث: 

املبحث الأول: تعريف ال�سوابط الفقهية.

املبحث الثاين: الفرق بني ال�سوابط الفقهية وبني ما ي�ستبه بها.

املبحث الثالث: اأوجه ا�ستعمالت العلماء لل�سابط.

التي تخالف معنى  املرادة هنا  الفقهية  لل�سوابط  اأمثلة  الرابع:  املبحث 
ة الفقهية والقاعدة الفقهية. الُكليَّ

املبحث اخلام�ص: ال�سوابط الفقهية يف القراآن الكرمي.

املبحث ال�ساد�ص: ال�سوابط الفقهية يف ال�سنة النبوية.

املبحث ال�سابع: ال�سوابط الفقهية يف اآثار ال�سحابة.

املبحث الثامن: م�سائل تتعلق بال�سوابط الفقهية.
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املبحث االأول
تعريف ال�صوابط الفقهية

وفيه مطالب: 

املطلب االأول
التعريف اللغوي

كلمة �سبط ثالثية من اأ�سل �سحيح)1(، ومن معاين ال�سبط يف اللغة: 

اللزوم: يقال �سبط ال�سيء: لزمه لزوًما �سديًدا اأو اللزوم بال مفارقة)2(. . 1

الأخذ ال�سديد يقال:�سبط الرجل ال�سيء ي�سبطه �سبطا، اإذا اأخذه . 2
اأخذا �سديدا)3(.

ي�سبط . 3 ل  وفالن  لالأمور.  �سابط  هو  يقال:  واإح�سانه:  العمل  �سبط 
عمله: ل يقوم مبا فو�ص اإليه ول ي�سبط قراءته: ل يح�سنها)4(. ومنه: 
اإ�سالح الكتاب ونحوه، مما يقع فيه من خلل)5(. ومنه ت�سحيح الكتاب 

و�سكله باحلركات)6(.
انظر: معجم مقايي�ص اللغة )303/3(.   )1(

انظر: العباب الزاخر )277/1(، ل�سان العرب )340/7(، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص )439/19(،    )2(
املحيط يف اللغة )457/7(، تهذيب اللغة )338/11(، كتاب العني )23/7(.

انظر: تاج العرو�ص )439/19(.   )3(
انظر: اأ�سا�ص البالغة )36/2(، املعجم الو�سيط )533/1(.   )4(

انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )5(

انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )6(
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ِبَطِت الأَر�ُض . 4 عموم اخلري: وبلد م�سبوط مطًرا: معموم ب�ملطر، و�سُ
ُمطرت)1(. 

احلفظ واحلزم: �سبط ال�سئ: حفظه باحلزم. والرجل �سابط، اأي . 5
حازم)2(. ومنه: رجل �ساِبٌط: قوّي على عَمِله)3(.

ة واجل�سم،)4( ومن ال�ستعمالت . 6 ورجل �سابط: �سديد الَبط�ص والُقوَّ
وال�سرطة  اجلي�ص  يف  ريا�سي  لقب  وهو  و�سوابط:  �سابط  احلديثة 

ولعله اأخذ من هذا الوجه)5(.

بُط: الأ�سُد، واإمنا و�سَف بذلك لأنُه ياأخَذُ الفري�ْسَة . 7 ابُط والأ�سْ وال�سّ
القب�ص  اأخذ:  منه)6(. ومنه  تفلُت  تكاُد  فال  بطها  وي�سْ �سديًدا  ا  اأخَذً

على املتهم، وهي من املعاين املحدثة)7(.

بُط الذي يعمُل بي�سارِه كما يْعمُل بيمينِه)8(. . 8 والأ�سْ

َخذه)9(.. 9 َبَطه وَجٌع اأَ َبُط و�سَ ِبَط الرجل بالك�سر َي�سْ ويقال منه: �سَ

َط الرجَل اأَخذه على َحْب�ٍص وَقْهر)10(.. 10 بَّ وَت�سَ

انظر: اأ�سا�ص البالغة )36/2(، العباب الزاخر )277/1(، املحيط يف اللغة )457/7(، ل�سان العرب    )1(
)340/7(، القامو�ص املحيط )872/1(، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص )441/19(.

ل�سان  ال�سحاح )403/1(،  الزاخر )277/1(، خمتار  العباب  للجوهري )276/4(،  ال�سحاح  انظر:    )2(
العرب )340/7(. املعجم الو�سيط )533/1(. تاج العرو�ص )439/19(.

انظر: ل�سان العرب )340/7(.   )3(
انظر: العني )23/7(، تهذيب اللغة )338/11(، املحيط يف اللغة )457/7( املعجم الو�سيط )533/1(،    )4(
تاج العرو�ص )440/19(، العباب الزاخر )277/1(، تهذيب اللغة)338/11(، ل�سان العرب )340/7(.

انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )5(
انظر: العباب الزاخر )277/1(. القامو�ص املحيط )872/1(.   )6(

انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )7(
القامو�ص  جواهر  من  العرو�ص  تاج   ،)457/7( اللغة  يف  املحيط   ،)277/1( الزاخر  العباب  انظر:    )8(

)440/19(. ل�سان العرب )340/7(، ال�سحاح للجوهري )276/4(، املعجم الو�سيط )533/1(.
انظر: ل�سان العرب )340/7(.   )9(

الو�سيط  املعجم   ،)440/19( القامو�ص  جواهر  من  العرو�ص  تاج   ،)340/7( العرب  ل�سان  انظر:    )10(
)533/1(، القامو�ص املحيط )872/1(.
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بُُّطها: . 11 َطْت. وَت�سَ بَّ �سبع الإبل وامتالء بطونها يقال: �َسِبَعِت الإِبُل وت�سَ
َط ال�ساأُْن اأَي اأَ�سَرع يف  بَّ َتِلىَء ُبُطْوُنها)1(. وت�سَ اأْن َت�ْسَتْو�ِسَع ُع�ْسًبا ومَتْ
َطْت  بَّ .)2( وت�سَ َطِت ال�ساأُْن نالت �سيًئا من الَكالإِ بَّ املْرعى وَقِوَي، وت�سَ

َقِوَيت و�َسِمنت)3(.

ومن ال�ستعمالت احلديثة: ال�سابطة: املا�سكة وي�سح اأن تطلق على . 12
ما ي�سمى )الفرملة()4(.

يف . 13 يقع  ما  فيه  يدون  �سجل  امل�سبطة:  احلديثة:  ال�ستعمالت  ومن 
الأحوال  حمكمة  وم�سبطة  الأمة  جمل�ص  كم�سبطة  ر�سمية  جل�سة 

ال�سخ�سية)5(.

املطلب الثاين
التعريف اال�صطالحي

وفيه م�سائل:

امل�صاألة االأولى

التعريف ال�صائع امل�صهور

ا�ستهر عند كثري من اأهل العلم ا�ستعمال ال�سابط مبعنى القاعدة،   
ولكنهم اختلفوا يف ن�سبة ال�سمول واخل�سو�ص بينهما فهل القاعدة اأ�سمل من 

ال�سابط اأو العك�ص اأو هما مرتادفان؟ ثالثة اجتاهات.
انظر: املحيط يف اللغة )457/7(.   )1(

انظر: ل�سان العرب )340/7(، تاج العرو�ص )440/19(، القامو�ص املحيط )872/1(.   )2(
انظر: ل�سان العرب )340/7(.   )3(

انظر: تاج العرو�ص )443/19(، املعجم الو�سيط)533/1(.   )4(
انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )5(
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الجتاه الأول: ا�ستخدامه مرادًفا للقاعدة: 

ورد تعريفه عند بع�ص العلماء مرادفة للقاعدة ا�سطالًحا:

ففي املعجم الو�سيط قال: اإنه: »حكم كلي ينطبق على جزئياته«)1(.. 1

وقال الربكتي: »ال�سابطة: حكم كلي ينطبق على اجلزئيات«)2(.. 2

التحرير و�سرحه  الرتادف ففي  الهمام على هذا  ابن  الكمال  وقد ن�ص 
قال: )ومعناها( اأي القاعدة )كال�سابط والقانون والأ�سل واحلرف(، فهي 
الأ�سل  ملعان خمتلفة.اأما  الأ�سل  كانت يف  واإن  ا�سطالحا،  األفاظ مرتادفة 
فقد مر، واأما القاعدة فهو ا�سم فاعل من قعد، وقواعد الهودج خ�سبات اأربع 
حتته ركب فيهن. وال�سابط من �سبط. والقانون قيل �سرياين ا�سم م�سطر 

الكتابة، اأو اجلدول، ويف القامو�ص مقيا�ص كل �سيء«)3(.

الأ�سل  ترادف  على  تطلق  العلماء  ا�سطالح  يف  »هي  التهانوي:  وقال 
والقانون وامل�ساألة وال�سابط واملق�سد«)4(.

الأمر  ال�سابط وهي  »الَقاِعَدُة« يف ال�سطالح مبعنى  »و  الفيومي:  وقال 
الكلي املنطبق على جميع جزئياته«)5(.

وممن راأى الرتادف عبدالغني بن اإ�سماعيل النابل�سي الدم�سقي احلنفي 
قال:  حيث  والنظائر  الأ�سباه  عن  اخلطاير  ك�سف  �سرحه  يف  )ت1143ه�( 

قاعدة: هي يف ال�سطالح مبعنى ال�سابط...اأ.ه�)6(.

والتاجي احلنفي �ساحب كتاب التحقيق الباهر )ت1224ه�(، حيث يقول: 
انظر: املعجم الو�سيط )533/1(.   )1(
قواعد الفقه للربكتى )141/1(.   )2(

تي�سري التحرير )20/1(.   )3(
ك�ساف ا�سطالحات الفنون: )1176/3(.   )4(

امل�سباح املنري )263/1(.   )5(
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )6(

.)182/1(
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فهي  اجلزئيات  اأحكام  على  منها  يتعرف  التي  الكلية  الق�سية  »ال�سابطة: 
مرادفة للقاعدة ا�سطالًحا«)1(.

ومنهم الربكتي احلنفي يف قواعده حيث قال: »قال ابن جنيم يف الأ�سباه: 
�ستى  اأبواب  من  فروعا  جتمع  القاعدة  اأن  والقاعدة  ال�سابطة  بني  والفرق 
وال�سابطة جتمعها من باب واحد. اأما اأنا فقد اأطلقت يف كتابي هذا على كل 
من القاعدة وال�سابطة القاعدة ول م�ساحة يف ال�سطالح«)2(. حيث ن�ص 

على خمالفة ابن جنيم وا�ستعملها مبعنى واحد.

وعلى هذا جرى كثري ممن األف يف القواعد الفقهية، فتجدهم يذكرون 
الدين  بدر  هوؤلء  ومن  تفريق،  بال  ن�سق مرتادف  وال�سوابط على  القواعد 
وال�ستثناء(  الفرق  يف  )ال�ستغناء  كتابه  يف  )ت772ه�(  ال�سافعي  البكري 

حيث ذكر قرابة 600 قاعدة، وجلها �سوابط)3(.

الفقهية  امل�سادر  �سائع يف  اأمر  ال�سابط  القاعدة على  فاإطالق  وعموًما 
وكتب القواعد )4(.

الجتاه الثاين: اأن القاعدة اأ�سمل وال�سابط اأخ�س: 

فاأ�سحاب هذا الجتاه يخ�سونها مبا ي�سمل فروًعا من باب واحد فقط اأو 
بابني، ولذا عرفوها بعدة تعاريف يف هذا املعنى ومن هذه التعاريف:

»ق�سية كلية حت�سر الفروع وحتب�سها«)5(.. 1

»حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد«)6(.. 2
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )1(

.)182/1(
قواعد الفقه للربكتى )11/1(.   )2(

انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )3(
)181/1(، القواعد الفقهية للندوي: )48(.

انظر: القواعد الفقهية للندوي: )48(.   )4(
انظر: قاعدة اليقني ليزول بال�سك، د.يعقوب اأباح�سني: )14-13(.   )5(

انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتابي الطهارة وال�سالة، د.نا�سر امليمان: )129(.   )6(
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واأ�سحاب هذا الجتاه يرون اأن القاعدة اأ�سمل من ال�سابط، ولذا ي�سمون 
يف  ال�سبكي  ابن  الت�سمية  هذه  اأطلق  وممن  اخلا�سة،  القواعد  ال�سوابط: 
تخ�ص  ل  التي  بالقواعد  نبتدئ  اأن  »والراأي  قال:  حيث  والنظائر،  الأ�سباه 
القواعد  ذكرنا  جنزت  فاإذا  العامة”؛  “القواعد  ون�سميها  باب  دون  بابا 

املخ�سو�سة بالأبواب، ونلقبها بالقواعد اخلا�سة«)1(.

وقال: »اإذا عرف ذلك فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية 
يفهم اأحكامها منها«. ومنها ما ل يخت�ص بباب كقولنا: »اليقني ل يرفع بال�سك« 
ومنها ما يخت�ص كقولنا: »كل كفارة �سببها مع�سية فهي على الفور« والغالب فيما 
اخت�ص بباب وق�سد به نظم �سور مت�سابهة اأن ت�سمى �سابطا. واإن �سئت قل: ما 
عم �سورا، فاإن كان املق�سود من ذكره القدر امل�سرتك الذي به ا�سرتكت ال�سور 
اأنواع  بنوع من  ال�سور  تلك  الق�سد �سبط  فاإن كان  واإل  يف احلكم فهو مدرك، 

ال�سبط من غري نظر يف ماأخذها فهو ال�سابط؛ واإل فهو القاعدة«)2(.

وقال الفتوحي يف �سرح الكوكب: وهي اأمر كلي ينطبق على جزئيات كثرية 
تفهم اأحكامها منها. فمنها: ما ل يخت�ص بباب. كقولنا: اليقني ل يرفع بال�سك. 
ومنها: ما يخت�ص، كقولنا: كل كفارة �سببها مع�سية فهي على الفور. والغالب 
فيما يخت�ص بباب، وق�سد به نظم �سور مت�سابهة ي�سمى �سابطا، واإن �سئت قلت: 
ما عم �سورا. فاإن كان املق�سود من ذكره: القدر امل�سرتك الذي به ا�سرتكت 
ال�سور يف احلكم، فهو املدرك، واإل فاإن كان الق�سد �سبط تلك ال�سور بنوع 
من اأنواع ال�سبط من غري نظر يف ماأخذها: فهو ال�سابط، واإل فهو القاعدة«)3(. 

وقال ابن جنيم: »والفرق بني ال�سابط والقاعدة اأن القاعدة جتمع فروعا 
من اأبواب �ستى، وال�سابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأ�سل«)4(.

الأ�سباه والنظائر لل�سبكى )106/1(.   )1(
الأ�سباه والنظائر لل�سبكى )21/1(.   )2(

الكوكب املنري �سرح خمت�سر التحرير )7/1(.   )3(
غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر )2/3(.   )4(
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وقال: وقد كنت ملا و�سلت يف �سرح الكنز اإلى تبيي�ص البيع الفا�سد، األفت 
كتابا خمت�سرا يف ال�سوابط وال�ستثناءات منها،�سميته ب� »الفوائد الزينية 

يف فقه احلنفية« و�سل اإلى خم�سمائة �سابطة.اأ.ه�)1(

الأبواب  على  مرتب  »وهو  النحوية:  والنظائر  الأ�سباه  يف  ال�سيوطي  وقال 
لخت�سا�ص كل �سابط ببابه، وهذا هو اأحد الفروق بني ال�سابط والقاعدة؛ لأن 
القاعدة جتمع فروًعا من عدة اأبواب �ستى، وال�سابط يجمع فروع باب واحد«)2(.

اأبواب  من  فروعا  جتمع  وهي  فوقها  ملا  والأ�سل  الأ�سا�ص  هي  فالقاعدة 
�ستى وال�سابط يجمع فروعا من باب واحد.)3( 

وهذا ال�ستعمال عليه ماآخذ:

اأي ا�ستعمال ال�سابط مبعنى القاعدة: 

الأول: اأنه ا�سطالح خا�ص ومتاأخر جاء بعد ا�ستقرار هذا العلم وو�سوح 
م�سطلحاته، ولذا جتده غائًبا يف موؤلفات املتقدمني، بل راأى بع�ص 

املتاأخرين عدم �سرورة الأخذ بهذا املعنى بعني العتبار)4(.

الثاين: اأن من قرره جتده يخالفه وليلتزم به يف الواقع)5(.

الثالث: اأنه لي�ص له اأ�سل يف اللغة بالنظر ملعاين الكلمة لغة اإل ب�سيء من 
التكلف، كما فعل بع�ص املعا�سرين حني راأى اأنها م�ستقة من معنى 
احلب�ص يف اللغة، وهو احل�سر؛ لأنها حت�سر الفروع يف باب واحد، 

وهذا حمل نظر.
الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )15(.   )1(

الث�ين، حتقيق وتقدمي حممد مطيع احل�فظ، ط دم�سق  الفن  النحوية )192(، من  والنظائر  الأ�سباه    )2(
الأولى، دار الفكر، عن، القواعد الفقهية للندوي: )47(.

انظر: كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوى )1156/1(.   )3(
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )4(

)184/1(، واأحال على قواعد الون�سري�سي: )112(.
انظر: قاعدة اليقني ليزول بال�سك، د.يعقوب اأباح�سني: )13-14(، القواعد الفقهية للندوي: )50(.   )5(
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الجتاه الثالث: من يرى اأن ال�سابط اأعم واأ�سمل من القاعدة: 

ومع قلة من يرى هذا الراأي اإل اأنه موجود، وممن اأ�سار له احلموي يف 
�سرحه على الأ�سباه والنظائر حيث قال: »يف عبارة بع�ص املحققني ما ن�سه 
ور�سموا ال�سابطة باأنها اأمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف اأحكامها منه، 
قال: وهي اأعم من القاعدة.ومن ثم ر�سموها باأنها �سورة كلية يتعرف منها 
الآلة  على  يطلق  اإذ  ال�سابطة؛  من  اأعم  والقانون  جزئياتها،  جميع  اأحكام 
تع�سم  قانونية  اآلة  الأذهان  ميزان  كقولهم  والكلية  كامل�سطرة،  اجلزئية 

مراعاتها الذهن من اخلطاأ يف الفكر«)1(.

عالقة املعنى اللغوي باملعنى ال�سطالحي: 

راأى بع�ص اأهل العلم املعا�سرين اأن ال�سابط ترجع مادته اللغوية ملعنى 
ال�سائع  ال�ستعمال  من  لهذا  ال�سلة  قريب  واأنه  واللزوم،  واحلب�ص  احل�سر 
-اأي ا�ستخدامه مبعنى القاعدة داخل الباب اأو البابني-؛ اإذ هو ق�سية كلية 

حت�سر الفروع وحتب�سها -يعني- يف باب واحد)2(.

وهذا الراأي عليه ماآخذ:

• اأن احل�سر مل يرد يف كتب اللغة ح�سب التتبع.	

• ا�ستخدام 	 يف  ال�سائع  باملعنى  له  عالقة  فال  واحلب�ص  اللزوم  اأما 
ال�سابط اإل بتكلف. 

ولذا يظهر -والعلم عند اهلل- اأنه لعالقة ملعنى ال�سابط باملعاين اللغوية، 
واإمنا هو من باب التجوز يف ال�ستعمال عند من ا�ستعمله، كما ح�سل من 

التجوز يف كثري من امل�سطلحات، ول م�ساحة يف ال�سطالح.

غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر: )2/3(.   )1(
انظر: قاعدة اليقني ليزول بال�سك، د.يعقوب اأباح�سني: )14-13(.   )2(
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امل�صاألة الثانية

التعريف املقرتح لل�صابط الفقهي

من خالل ال�ستعمال الفقهي جند الفقهاء كثرًيا ما ي�ستعملون ال�سابط 
مبعنى اآخر غري معنى القاعدة وهو ال�سائع ولكن مل ي�سرح اأحد بتعريف له 
بهذا ال�ستعمال مع اأنه اأقرب للمعنى اللغوي -وقد وجدت له مئات الأمثلة 
يف كتب الفقهاء على املذاهب الأربعة بهذا ال�ستعمال-، واأقرب املعاين له 
بُط: الأ�سُد، واإمنا و�سَف بذلك لأنُه ياأخَذُ  ابُط والأ�سْ يف اللغة هنا قولهم:ال�سّ
بطها فال تكاُد تفلُت منه)1(. فال�سابط هنا يقيد  ا �سديًدا وي�سْ الفري�ْسَة اأخَذً
�سورة امل�ساألة ويبني جمملها فاليكاد �سيء منها يخرج منها، كما مينع ما 

لي�ص منها من الدخول فيها، وبناء على هذا فيمكن تعريف ال�سابط باأنه:

هو تقييد اللفظ املطلق اأو بيان اللفظ املجمل اأو تو�سيح اللفظ امل�سكل، 
اأو �سور  م�سائل جزئية  ويندرج حتته  اأو متييزه عن غريه،  بيان مقداره  اأو 

باأ�سخا�سها.

الكربى  القواعد  ال�سبط لالألفاظ املجملة واملطلقة حتتاجه حتى  وهذا 
لبيان ما يدخل فيها وما ليدخل فيها،  اإلى �سابط  القواعد  فتحتاج بع�ص 
مثل �سابط ال�سك يف قاعدة اليقني ليزول بال�سك ونحو ذلك، وهذا يوؤيد 

الفرق بينهما.

ما  يخرج  باأ�سخا�سها(  �سور  اأو  جزئية  م�سائل  حتته  )ويندرج  وقولنا 
�سابًطا  ولي�ص  كلية،  قاعدة  احلالة  هذه  يف  لأنه  كلية؛  ق�سايا  حتته  يندرج 

و�سواء �سمل باًبا اأو اأبواًبا.

فهو على هذا يرد لعدة معاين منها:

تقييد اللفظ املطلق.. 1
انظر: العباب الزاخر )277/1(. القامو�ص املحيط )872/1(.   )1(
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بيان اللفظ املجمل.. 2

تو�سيح اللفظ امل�سكل.. 3

التقدير وبيان املقدار.. 4

املقيا�ص الذي يقا�ص به حتقق معنى من املعاين.. 5

متييز ال�سيء عن غريه.. 6

امل�صاألة الثالثة

تاريخ ا�صتعمال ال�صابط مبعنى القاعدة

يرى الدكتور حممد الها�سمي اأن ا�ستخدام ال�سابط مبعنى القاعدة قليل 
ا�ستعماله  لتخ�سي�ص  يتوجهون  املتاأخرين  واأن  الفقهاء،  من  املتقدمني  عند 
مبعنى القاعدة على خالف بينهم يف تو�سيع اأو ت�سييق مدلوله على اجلزئيات)1(.

بع�ص  ويرى  القاعدة،  مبعنى  ي�ستعملوه  مل  فاملتقدمون  �سحيح  وهذا 
املتاأخرين على خالف بينهم ا�ستعماله مبعنى القاعدة ال�سغرية املخت�سة 
ما  وهو  اآخر  ا�ستعمال  له  كتبهم  يف  الفقهاء  ا�ستعمال  لكن  بابني،  اأو  بباب 

ذكرته يف التعريف املختار.

امل�صاألة الرابعة

الدعوة لتحرير امل�صطلح والتوا�صع على ا�صم لهذا العلم

يظهر من خالل التتبع وال�ستقراء اأن امل�سطلح مر بتطورات ومراحل:

انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )1(
.)181/1(
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دون  القاعدة  مبعنى  له  املتو�سطني  العلماء  ا�ستعمال  الأولى:  املرحلة 
كالأئمة  املتقدمني  لغة  يف  م�ستعماًل  يكن  مل  اأنه  حيث  املتقدمني 
القرن  بعلماء  بداأ  بل  اأو تالميذ تالميذهم  اأو تالميذهم  الأربعة 

ال�ساد�ص وما بعده.

املرحلة الثانية: ح�سول اخلالف بني العلماء بعد ن�ساأة امل�سطلح يف ن�سبة 
العموم واخل�سو�ص فيه اأو القول بالرتادف مع القاعدة.

ويف خالل هذه املراحل كان يجري ا�ستخدامه يف كتب الفقه مبعنى تقييد 
وبي�ن  وال�سرط  والقيد  التعريف  مبعنى  ا�ستعمل  كم�  املجمل  وبي�ن  املطلق 
ا�ستخدمه  اأوائل من  القاعدة يف �سيء، ومن  ولي�ص هذا من معاين  املقدار 

بهذا املعنى الغزايل يف الو�سيط )ت505ه�( وبعده النووي وغريه. 
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املبحث الثاين
الفرق بني ال�صوابط الفقهية وبني ما ي�صتبه بها:

املطلب االأول
الفرق بني ال�صوابط الفقهية والقواعد الفقهية

ال�سابط،  ا�ستعمال  مراعاة  وال�سابط  القاعدة  بني  التفريق  ي�ستدعي 
ب�سبب اختالف العلماء يف ا�ستعماله، ومن هنا كان لبد من تق�سيم ا�ستعماله 

لأق�سام لبيان الفرق بينه وبينها، على النحو التايل: 

�سبيل  على  القاعدة  مبعنى  ال�سابط  ي�ستعمل  من  الأول:  الق�سم 
الرتادف اأو ال�سمول اأو اخل�سو�س: 

هناك اأربعة اجتاهات يف ا�ستعمال ال�سابط وهي: 

الأول: من يرى اأنها على �سبيل الرتادف فهوؤلء ل فرق عندهم بني القاعدة 
وال�سابط.

الثاين: من يرى اأن القاعدة اأ�سمل من ال�سابط فيكون الفرق كالتايل: 

• اأن ال�سابط خا�ص بباب واحد، بخالف القاعدة فهي اأ�سمل.	

• اأن القاعدة م�ستمدة من الكتاب وال�سنة، وي�سح بناء الفروع عليها، 	
بخالف ال�سابط ففي البناء عليه خالف؛ لعتماده على ال�ستقراء)1(.
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )1(

.)187/1(
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• ا�ستقراء 	 على  قائم  لأنه  الفروع؛  بعد  يوجد  الفقهي  ال�سابط  اأن 
تلك الفروع، بينما القاعدة لي�ست متوقفة على وجود الفروع، وقد 

توجد قبلها، ويخرج عليها النوازل)1(.

• وهناك فرق اآخر ذكره ابن ال�سبكي وهو اأن ما عم �سورا: اإن كان 	
ال�سور يف  ا�سرتكت  به  الذي  امل�سرتك  القدر  املق�سود من ذكره 
احلكم فهو مدرك، واإل فاإن كان الق�سد �سبط تلك ال�سور بنوع 

من اأنواع ال�سبط من غري نظر يف ماأخذها فهو ال�سابط)2(.

• اأن القواعد اأكرث �سذوًذا من ال�سوابط، لأن ال�سوابط ت�سبط مو�سوًعا 	
واحًدا يف باب واحد فاليت�سامح فيه ب�سذوذ كثري)3(.

الثالث: من يرى اأن القاعدة اأخ�ص وال�سابط اأ�سمل، وبناء عليه فيكون الفرق:

• �سمول ال�سابط حيث يندرج حتته ق�سايا كلية وقواعد �سغرية.	

• الفروع 	 بناء  وي�سح  وال�سنة،  الكتاب  من  م�ستمد  ال�سابط  اأن 
عليه، بخالف القاعدة ففي البناء عليها خالف؛ لعتمادها على 

ال�ستقراء)4(.

• خ�سو�سية القاعدة باأبواب حمددة، وبناء عليه فيكون ما حتتها 	
اأقل عدًدا من اأفراد ال�سابط.

• قلة ال�سذوذ يف القاعدة على هذا املعنى بخالف ال�سابط فيكرث 	
فيه ال�ستثناءات. 

وتو�سيح  املجمل  وبيان  املطلق  تقييد  مبعنى  ال�سابط  تف�سري  الرابع: 
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )1(

.)187/1(
انظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكى: )21/1(، وانظر: الكوكب املنري �سرح خمت�سر التحرير )7/1(.   )2(

انظر: القواعد الفقهية للندوي: )51(.   )3(
انظر: القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي:    )4(

.)187/1(
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امل�سكل ونحوه، وبناء عليه فيكون الفرق بني القاعدة )�سواء كانت 
كبرية اأو �سغرية خا�سة ببابني اأو ثالثة( وال�سابط ما يلي:

• اأن ما حتت ال�سابط ق�سايا جزئية اأو اأ�سخا�ص، وما حتت القاعدة 	
ق�سايا كلية.

• اأن ال�سابط يراد به تو�سيح اللفظ وبيان املراد منه لئال يدخل فيه 	
ما لي�ص فيه، اأما القاعدة فهو لفظ كلي يدخل فيه ق�سايا كلية كثرية 

وفروع متعددة.

• اأن ال�سابط فيه معنى حتديد اللفظ، ولي�ص هذا موجوًدا يف القاعدة 	
فيقال �سابط املاء الكثري ولنقول قاعدة املاء الكثري، ونقول: �سابط 
الليل، ول ي�سوغ  الليل الناق�ص للو�سوء هو ما زاد على ن�سف  نوم 
اأن نقول قاعدة، ونقول: �سابط املاء القليل: هو مادون القلتني، ول 

ي�سح اأن نقول قاعدة.

• ال�سنة معنى �سرب 	 بينت  فيه لفظ جممل كما  يبني  ال�سابط  اأن 
باأنه ال�سرب غري املربح كما �سياأتي ولي�ص هذا  املراأة يف القراآن 

من معاين القاعدة.

• بع�ص الألفاظ مطلقة حتتاج لتقييد كما قيد القراآن الكرمي املعا�سرة 	
باملعروف، ولو مل تقيد لكان مدلولها وا�سًعا وفيه من امل�سقة الكثري، 

ولي�ص هذا من معاين القاعدة.

• اأن ال�سابط يرد اأحياًنا مبعنى حتديد املقدار ولي�ص هذا من معاين 	
القاعدة.

• اأن ال�سابط باملعنى املراد هنا م�ساألة واحدة يف باب واحد، بينما 	
القاعدة ت�سمل عدة اأبواب، وكذلك يقال يف ال�سابط الذي ي�ستعمل 

مبعنى القاعدة فهو ي�سمل عدة اأبواب.
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القاعدة  هنا:  املراد  باملعنى  وال�سابط  القاعدة  بني  الفرق  يو�سح  مثال 
م�ساألة  جند  حتتها  املندرجة  للفروع  ناأتي  عندما  حمكمة”  “العادة  الكربى: 
و�سبط،  تقييد  اإلى  يحتاج  مطلق  �سرعي  واجب  اأنها  فنجد  الزوجة  معا�سرة 
حمكمة،  العادة  فهي  القاعدة  واأما  باملعروف،  املعا�سرة  هو  ال�سابط  فنقول 
ف�سابط املعا�سرة باملعروف لي�ص قاعدة يف غري م�سائل املعا�سرة بل هو خا�ص 
بها، واملعا�سرة م�ساألة جزئية فقهية لي�ص وراءها اإل الأ�سخا�ص وال�سور والأمثلة.

املطلب الثاين
الفرق بني ال�صوابط الفقهية والقواعد الكلية الفقهية

على  ت�ستمل  كل،  بكلمة  م�سدر  فقهي  كلي  حكم  هي:  الكلية  القاعدة 
معنى  من  قريًبا  فيكون  واحد،  فقهي  بباب  خا�ص  هنا  وهو  فاأكرث،  فرعني 
ال�سابط الفقهي، وقد ي�سمل اأبواًبا عدة فيكون مبعنى القاعدة الفقهية )1(.

كانا  اإذا  وخا�سة  املعنى،  قريبان يف  الفقهية  ة  والُكليَّ الفقهي  فال�سابط 
حم�سورين بباب واحد،، كما اأن بع�ص العلماء املتقدمني مل يفرق اأ�ساًل بني 
ة باأنها م�سدرة بكلمة  القاعدة الفقهية وال�سابط الفقهي، لكن تختلف الُكليَّ
فت�سمل  الفقهية  للقاعدة  بع�سهم مرادفة  الُكليَّة عند  القاعدة  اأن  كل، كما 

جميع الأبواب، بينما ال�سابط خا�ص بباب واحد.

فيكون  معينة،  م�ساألة  يف  الفقهي  وال�سابط  الفقهية  الكلية  يجتمع  وقد 
�سابطا وكلية فقهية.

لكن ال�سابط الفقهي قد يراد به معنى اآخر -وهو الذي ندعو اإلى التوا�سع 
من  املطلق  تقييد  وهو   ،- الفقهية  القواعد  عن  م�ستقل  بعلم  واإفراده  عليه 

انظر: الكليات الفقهية للميمان: )13(.    )1(
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املاء  الكثري، و�سابط  املاء  املطلقة وحتديدها، مثل �سابط  الفقهية  العبارات 
القليل، و�سابط خلوة املراأة باملاء املوؤثرة، وهذا لي�سدق عليه اأنه ُكليَّة فقهية 
بل هو �سابط فقهي، وقد يكون على �سكل القاعدة الكلية اإذا �سدر بكلمة كل)1(.

وبالرجوع للمعنى اللغوي ل جند يف اللغة ما يفيد معنى القاعدة، بل جند 
ما يفيد معنى تقييد املطلق، وهو الذي يرتجح يف معنى ال�سابط، حيث قال يف 
الل�سان يف مادة �سبط: ال�سبط لزوم ال�سيء، وحب�سه �سبط عليه...وقال الليث 
باحلزم،  حفظه  ال�سيء  و�سبط  �سيء،  كل  يف  يفارقه  ل  �سيء  لزوم  ال�سبط 
والرجل �سابط: اأي حازم، ورجل �سابط... قوي �سديد... ويف التهذيب: �سديد 
بالك�سر ي�سبط و�سبطه  البط�ص والقوة واجل�سم... ويقال منه �سبط الرجل 
ي�سبط  ل  فالن  وقهر...ويقال  حب�ص  على  اأخذه  الرجل  وت�سبط  اأخذه،  وجٌع 

عمله اإذا عجز عن ولية ما وليه، ورجل �سابط قوي على عمله.ا.ه�.)2( 

�سرب،  ب�ب  من  �سبًط�  ط(:�سبطه  ب  املنري:«)�ض  امل�سب�ح  يف  وق�ل 
حفظه حفًظا بليًغا، ومنه قيل �سبطت البالد وغريها اإذا قمت باأمرها قياًما 
لي�ص فيه نق�ص، و�سبط �سبًطا من باب تعب عمل بكلتا يديه فهو اأ�سبط وهو 

الذي يقال له اأع�سر اأي�سر..ا.ه�.)3(

فلي�ص يف املعاين اللغوية ما يفيد بوجود قاعدة كلية يندرج حتتها فروع 
كثرية.

دية:  عبداهلل  د.عبداملجيد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  البيع  لأحكام  الفقهية  وال�سوابط  القواعد  انظر:    )1(
)28(، القواعد وال�سوابط الفقهية عند ابن تيمية يف املعامالت املالية، اإبراهيم ال�سال: )51(، نظرية 

التقعيد الفقهي، حممد الروكي: )51(. 
ل�سان العرب: )340/7(.    )2(
امل�سباح املنري: )354(.    )3(
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املبحث الثالث
اأوجه ا�صتعماالت العلماء لل�صابط

الو�سف الدقيق، فيقال �سبط املبيع بالو�سف لئال يختلط مع غريه.. 1

الإتقان فيقال رجل �سابط مبعنى متقن ملا علم.. 2

احلكم والإجبار على ال�سيء، كقولهم: ي�سبطون بقوة الإمام)1(.. 3

احلفظ، فيقال �سبطت كذا اأي حفظته، وهذا كثري يف كتب املحدثني، . 4
الفرج عن احلرام«)2(.  »اأحدهما �سبط  الدنيا:  اأبي  ابن  قول  ومنه 

وقد يراد به الفهم.

الإم�ساك، كقولهم: �سبطه بفيه اأي اأم�سكه)3(، ومنه �سمي ال�سرطي . 5
�سابًطا؛ لأنه مي�سك املجرمني، ومنه امل�سطلح املعا�سر: امل�سبوطات.

متييز ال�سيء عن غريه، فيقال هو ي�سبط هذا من هذا، ويقال ميكن . 6
�سبطه بال�سفة اأو لميكن �سبطه ب�سفة ول روؤية)4(، وهو كثري جًدا 

يف لغة الفقهاء.

القيام بالأمر على وجهه، يقال �سابط اأي حازم يف عمله، جاد فيه.. 7

قال . 8 بكذا.  وقته  ي�سبط  فيقال  ونحوه،  جهد  اأو  وقت  من  التقدير: 
انظر: الأم: )232/4(.   )1(

اأدب الدنيا والدين )322(.   )2(
انظر: الأم: )31/6(.   )3(
انظر: الأم: )69/3(.   )4(
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التقدير  فيتعني  الفعل،  مقدار  �سبط  اأي�سا  »ويتعذر  قدامة:  ابن 
بالفعل...«)1(. 

�سبط الن�ص بال�سكل، اأي متييز حركاته، وهذا كثري جًدا قال ابن . 9
اأبي الدنيا: »والثاين: �سبط ما ا�ستبه منها بالنقط والأ�سكال املميزة 

لها«)2(.

القاعدة الفقهية ذات الفروع الكثرية، وهذا كثري لكن لي�ص له اأ�سل . 10
يف اللغة فيما ظهر يل.

ة املبدوءة بكلمة كل.. 11 القاعدة الُكليَّ

املوؤثرة يف . 12 امل�سقة  ما �سابط  »)�سوؤال(  القرايف:  قال  املطلق،  تقييد 
التخفيف من غريها، فاإنا اإذا �ساألنا الفقهاء يقولون ذلك يرجع اإلى 
العرف، فيحيلون على غريهم ويقولون: ل جند ذلك، ومل يبق بعد 
الفقهاء اإل العوام، وهم ل ي�سح تقليدهم يف الدين، ثم اإن الفقهاء 
من جملة اأهل العرف، فلو كان يف العرف �سيء لوجدوه معلوًما لهم 
اأو معروًفا.ا.ه�.وفيه جعل العرف هو ال�سابط، وهو املقيد للمطلق يف 

معنى امل�سقة«.

وقال: »ف�سبطه الأ�سل باأربعة قيود...«.

وقال يف مو�سع اآخر: )�سوؤال( اآخر ما ل �سابط له ول حتديد وقع يف 
ال�سرع على ق�سمني: ق�سم اقت�سر فيه على اأقل ما ت�سدق عليه تلك 
ال�سرط  هذا  يف  يكفي  ك�تب  اأنه  وا�سرتط  عبًدا  ب�ع  فمن  احلقيقة، 
م�سمى الكت�بة، ول يحت�ج اإلى امله�رة فيه� يف حتقيق هذا ال�سرط، 
يقت�سر  احِلَرف  واأنواع  الأو�س�ف  �س�ئر  يف  ال�سلم  �سروط  وكذلك 

املغني )143/6(.   )1(
اأدب الدنيا والدين)62(.   )2(
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على م�سماها دون مرتبة معينة منها، والق�سم الآخر ما وقع م�سقًطا 
للعبادات مل يكتف ال�سرع يف اإ�سقاطها مب�سمى تلك امل�ساق، بل لكل 
عبادة مرتبة معينة من م�ساقها املوؤثرة يف اإ�سقاطها، فما الفرق بني 

العبادات واملعامالت. )جوابه(... ا.ه�.)1(.

واحد،  مو�سع  يف  والقاعدة  ال�سابط  كلمة  بني  القرايف  جمع  وقد 
قال:  حيث  القاعدة  من  اأطلق  ملا  القيد  مبعنى  ال�سابط  وا�ستعمل 
وما  كبرية،  ال�سغرية  امل�سرّي  الإ�سرار  قاعدة  �سابط  ما  )�سوؤال( 
عدد التكرار املح�سل لذلك، وكذلك ما �سابط قاعدة تناول املباحات 

املخلة بال�سهادة كالأكل يف ال�سوق وغريه: جوابه.....ا.ه�)2(. 

كقولهم: . 13 املعاين  من  معنى  حتقق  به  يقا�ص  الذي  املقيا�ص  مبعنى 
�سابط امل�سقة املوؤثرة كذا...«)3(.

ال�سيوطي: . 14 واأق�سامه كقول  ال�سيء  تقا�سيم  بع�سهم على  وقد يطلقه 
»�سابط: النا�ص يف الإمامة اأق�سام...«)4(.

ال�سبط مبعنى احل�سر لأمور مت�سابهة يف مو�سع واحد، وجمع �ستات . 15
الأمر)5(.

امليت . 16 وبني  بينه  لي�ص  ذكر  كل  »الع�سبة  كقولهم:  واحلد،  التعريف 
اأنثى)6(، وكقول البهوتي يف تعريف الأم: » و�سابط الأم هي كل من 

الفروق: )120/1( وانظر: بدائع ال�سنائع: )114/3(، القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم    )1(
ابن تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي: )179/1(.

الفروق: )123/1(.    )2(
انظر: القواعد الفقهية، د.يعقوب اأبا ح�سني: )63(، القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن    )3(

تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي: )180/1(.
انظر: القواعد الفقهية، د.يعقوب اأبا ح�سني: )63(، القواعد وال�سوابط الفقهية عند �سيخ الإ�سالم ابن    )4(

تيمية يف الأميان والنذور، د.حممد الها�سمي: )180/1(.
انظر: اأحكام القراآن لبن العربي: )251/1(.    )5(

انظر: الفروق: )19/1(.    )6(
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ولدتك فهي اأمك حقيقة، اأو ولدت من ولدك ذكرا كان اأو اأنثى كاأم 
الأب )واإن علت( واأم الأم كذلك فهي اأمك جمازا، واإن �سئت قلت كل 

اأنثى ينتهي اإليها ن�سبك بوا�سطة اأو بغريها«)1(. 

اأي . 17 ب�جلهل  العذر  �سوابط  فيق�ل:  ال�سروط،  اأو  ال�سرط  مبعنى 
�سروطه، و�سوابط اللبا�ص اأي �سروطه.

الطريقة والقانون امل�ستمر والطراد)2(.. 18

ك�ساف القناع )79/2(.   )1(
انظر: الفروق: )64/1(.    )2(
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املبحث الرابع
اأمثلة لل�صوابط الفقهية املرادة هنا التي تخالف معنى 

الُكليَّة الفقهية والقاعدة الفقهية

�سابط الكثري على املذهب: ما بلغ قلتني)1(، ول ي�سح اأن نقول قاعدة . 1
الكثري.

�س�بط اجلرية: م� اأح�ط ب�لنج��سة فوقه� وحتته� ومينة وي�سرة على . 2
ال�سحيح من املذهب وعليه اأكرث الأ�سحاب وقطعوا به)2(، ول ي�سح 

اأن نقول قاعدة اجلرية.

ول . 3 الليل،  زاد على ن�سف  للو�سوء هو ما  الناق�ص  الليل  نوم  �سابط 
ي�سوغ اأن نقول قاعدة)3(.

املتما�سك . 4 هو  جميعه:  اإلى  النجا�سة  ت�سري  ل  الذي  اجلامد  �سابط 
عليه  وقعت  الذي  املو�سع  عن  النجا�سة  انتقال  متنع  قوة  فيه  الذي 
النجا�سة اإلى ما �سواه، وقيل: هو ما اإذا فتح وعاوؤه مل ت�سل اأجزاوؤه)4(.

�سابط املاء القليل: هو مادون القلتني)5(، ول ي�سح اأن نقول قاعدة.. 5

ا وعمًقا)6(.. 6 �سابط م�ساحة القلتني: اأنها ذراع وربع يف ذراع وربع طوًل وعر�سً
انظر: املبدع: )60/1(.   )1(

انظر: ك�ساف القناع: )39/1(، قواعد ابن رجب: )23(، الإن�ساف للمرداوي:)58/1(.   )2(
انظر: الإن�ساف: )41/1(.   )3(

انظر: املغني: )52/1(.   )4(
حا�سية ابن قا�سم: )70/1(.   )5(

انظر: الإن�ساف: )68/1(، حا�سية ابن قا�سم: )71/1(.   )6(
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�سابط النج�ص: ما تغري بنجا�سة اأو لقاها وهو ي�سري، اأو انف�سل عن . 7
حمل جنا�سة قبل زوالها، واملراد التغري يف غري حمل التطهري)1(.

امل�سهور  املعنى  غري  الفقهي  لل�سابط  اآخر  معنى  وجود  تثبت  هذه  وكل 
�سحته  مع  العلم  اأهل  من  املعنى  هذا  على  ن�ص  من  اأر  مل  حيث  املتداول، 

وثبوته وكرثة ا�ستعماله يف ن�سو�ص الفقهاء.

انظر: الإن�ساف: )55/1(.    )1(
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املبحث اخلام�ض
ال�صوابط الفقهية يف القراآن الكرمي

ومن اأمثلتها يف القراآن الكرمي:

�سابط الأكل من مال اليتيم للويل الفقري، قال اهلل تعالى: )ی  جئ      حئ  . 1
مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت( ]الن�ساء:6[. 
حيث �سبطه باملعروف، ولي�سح اأن نقول اإن هذا قاعدة فقهية فالقاعدة 
هي العادة حمكمة ثم من اأحد فروع وتطبيقات هذه القاعدة م�ساألة مقدار 
ما ياأكله الويل من مال اليتيم ف�سبطته الآية باملعروف، ومل يكن قاعدة 

لأنه لي�ص وراءه اإل الأمثلة وال�سور ولي�ست ق�سايا كلية واإل لكان قاعدة.

تعالى: . 2 قوله  يف  كما  الزوجني،  بني  املعا�سرة  �سابط  ذلك  ومن 
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ۉې   )ۉ  

وئ  وئ( ]الن�ساء:19[. حيث �سبطه باملعروف، ولي�سح اأن نقول اإن 
هذا قاعدة فقهية كما �سبق.

)ہ  . 3 تعالى:  قوله  يف  املحرمة  الأبناء  حالئل  �سابط  ذلك  ومن 
ۓ   ۓ     ے       ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ       ہ  
حالئل  لتحرمي  فال�سابط  ]الن�ساء:23[   ) ۆ   ۇ      ۇ   ڭ      ڭڭ   ڭ  
الأبناء اأن يكونوا من ال�سلب، وهذا يخرج الأبناء من الر�ساع اأو التبني 

اأو غريه، ولي�سح اأن نقول اإن هذا قاعدة فقهية.
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املبحث ال�صاد�ض
ال�صوابط الفقهية يف ال�صنة النبوية 

ٹ   . 1 )ٹ   تعالى:  قوله  يف  الوارد  ال�سرب  �سابط  بيان  ال�سنة  ومن 
ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ( ]الن�ساء:34[ حيث قال S كما يف 
حديث جابر مرفوًعا: »فاتقوا اهلل يف الن�ساء، فاإنكم اأخذمتوهن باأمان 
اهلل، وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن اأن ل يوطئن فر�سكم 
ولهن  �سربا غري مربح،  فا�سربوهن  ذلك  فعلن  فاإن  تكرهونه،  اأحدا 
ا �سبط الرزق الواجب  عليكم رزقهن وك�سوتهن باملعروف«، وفيه اأي�سً

على الزوج باملعروف.)1(

ومن الأمثلة: قول النبي S »رفع القلم عن ثالثة عن ال�سبي حتى . 2
ابن  الدين  �سم�ص  قال  للتكليف،  �سابطا  البلوغ  جعل  يبلغ«)2(حيث 
اأ�سح، ولأنه �سبي فلم جتب عليه كال�سغري ولأن  والأول   ... قدامة: 
ال�سبي �سعيف العقل والبنية ول بد من �سابط ي�سبط احلد الذي 

)1(   �سحيح م�سلم: )886/2( حديث رقم 147 - )1218(، 19 - باب حجة النبي S، 15 - كتاب احلج.
اأخرجه اأحمد »100/6- 101«، والدارمي »171/2« كتاب احلدود باب رفع القلم عن ثالثة، واأبو داود    )2(
»558/4« كتاب احلدود: باب يف املجنون ي�سرق احلديث »4398« والن�سائي »156/6« كتاب الطالق، باب 
من ل يقع طالقه من الأزواج، وابن ماجة »657/1« كتاب الطالق: باب طالق املعتوه وال�سغري والنائم 
احلديث »2041« كلهم من رواية حماد بن �سلمة، عن حماد بن اأبي �سليمان، عن اإبراهيم، عن الأ�سود، 
حتى  ال�سبي  وعن  ي�ستيقظ  حتى  النائم  عن  ثالثة؛  عن  القلم  »رفع  قال:   S النبي  عن  عائ�سة،  عن 
يحتلم وعن املجنون حتى يعقل«. واحلاكم يف »م�ستدركه« يف البيوع، واأبو حامت بن حبان يف »�سحيحه« 

)355/1(، و�سححه ابن امللقن وغريه وتكلم فيه بع�سهم. البدر املنري )226/3(
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يعلم  التدريج فال  يتزايد تزايدا خفي  بنيته وعقله فانه  تتكامل فيه 
اأكرث  به  ويتعلق  به احلدود  ولهذا جتب  لذلك  بنف�سه.والبلوغ �سابط 

اأحكام التكليف فكذلك ال�سالة«، ولي�سلح اأن نقول اأنه قاعدة)1(.

ال�سرح الكبري لبن قدامة )380/1(.   )1(
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املبحث ال�صابع
ال�صوابط الفقهية يف اآثار ال�صحابة

تعالى:  قوله  والأخت يف  بالأخ  املراد  �سابط  ال�سلف  ورد يف كالم  ومما 
ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   )ڈ  

ڳ( ]الن�ساء:12[ ما ورد عن �سعد بن اأبي وقا�ص اأنه قراأ: »واإن كان رجل 
يورث كاللة وله اأخ اأو اأخت من اأمه«)1(.

قال ابن كثري: »اأي من اأم كما هو يف قراءة بع�ص ال�سلف، منهم �سعد بن 
اأبي وقا�ص، وكذا ف�سرها اأبو بكر ال�سديق فيما رواه قتادة عنه«)2(.

تف�سري الطربي )62/8(، وهذا اخلرب عن �سعد بن اأبي وقا�ص، اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى 6:    )1(
223، وال�سيوطي يف الدر املنثور 2: 126، ون�سبه ل�سعيد بن من�سور، وعبد بن حميد، والدارمي، وابن 

املنذر، وابن اأبي حامت، و�سنده �سحيح.
)2(   تف�سري ابن كثري: )568/1(.
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املبحث الثامن
م�صائل تتعلق بال�صوابط الفقهية

وفيه مطالب:

املطلب االأول
�صابط ما ال حتديد له يف ال�صرع

ول�سابط  حتديد  له  ولي�ص  ال�سرع  يف  وقع  ملا  قاعدة   � القرايف  ذكر 
مقدر قال القرايف: »)�سوؤال( اآخر ما ل �سابط له ول حتديد وقع يف ال�سرع 
على ق�سمني: ق�سم اقت�سر فيه على اأقل ما ت�سدق عليه تلك احلقيقة، فمن 
ب�ع عبدا وا�سرتط اأنه ك�تب يكفي يف هذا ال�سرط م�سمى الكت�بة ول يحت�ج 
�س�ئر  يف  ال�سلم  �سروط  وكذلك  ال�سرط،  هذا  حتقيق  يف  فيه�  امله�رة  اإلى 
منها  معينة  مرتبة  دون  م�سماها  على  يقت�سر  احلرف،  واأنواع  الأو�ساف، 
والق�سم الآخر ما وقع م�سقطا للعبادات مل يكتف ال�سرع يف اإ�سقاطها مب�سمى 
تلك امل�ساق بل لكل عبادة مرتبة معينة من م�ساقها املوؤثرة يف اإ�سقاطها فما 
م�ستملة على م�سالح  العبادات  واملعامالت؟ )جوابه(  العبادات  بني  الفرق 
العباد ومواهب ذي اجلالل و�سعادة الأبد فال يليق تفويتها مب�سمى امل�سقة مع 
ي�سارة احتمالها ولذلك كان ترك الرتخ�ص يف كثري من العبادات اأولى ولأن 
التقرب ولذلك  واأبلغ يف  اإظهار الطواعية  اأبلغ يف  العبادة مع امل�سقة  تعاطي 
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قال:  »اأف�سل العبادات اأحمزها«)1(. اأي اأ�سقها وقال: »اأجرك على قدر 
فيها  الأعوا�ص  بذلت  التي  م�ساحلها  فتح�سل  املعامالت  واأما  ن�سبك«)2( 
مب�سمى حق�ئق ال�سرع وال�سروط بل التزام غري ذلك يوؤدي اإلى كرثة اخل�س�م 

ون�سر الف�ساد واإظهار العناد«)3(. 

املطلب الثاين
طرق ا�صتخراج ال�صابط

لها �سفة جتعله  ال�سابط هو يف احلقيقة عبارة عن م�ساألة فقهية لكن 
يحتاج  ما  بتحديد  اإما  غريها  عن  ومييزها  ال�ستباه  من  امل�ساألة  ي�سبط 

لتحديد اأو تقييد مطلق اأو بيان جممل اأو تو�سيح م�سكل.

وبناء عليه فيمكن ا�ستخراج ال�سابط من خالل ن�ص العلماء عليه اأو من خالل 
ا�ستقراء اأقوال العلماء، والثاين يحتاج اإلى دقة وعمق يف فهم كالم العلماء.

املطلب الثالث
اجتماع الكلية وال�صابط

ذلك  لكن  كل  بكلمة  ْدر  �سُ اإذا  الكلية  القاعدة  �سفة  ال�سابط  ياأخذ  قد 
ليخرجه عن حقيقته فما حتت ال�سابط اأ�سخا�ص واأعيان بخالف القاعدة 

الكلية والتي يندرج حتتها ق�سايا كلية.

قال الزرك�سي ل يعرف وقال ابن القيم: ل اأ�سل له.انظر:امل�سنوع يف معرفة احلديث املو�سوع )�ص: 57(.   )1(
)2(   احلديث متفق عليه: �سحيح البخاري: )633/2(، 33 - اأبواب العمرة، 8 - باب اأجر العمرة على قدر 

الن�سب، رقم 1695.
�سحيح م�سلم: )869/2( كتاب احلج، 17 - باب بيان وجوه الإحرام 126 - )1211(.

)3(   الفروق للقرايف )489/1(.
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املطلب الرابع
العالقة بني ال�صابط وبني املعيار الكمي والوزين

املعيار الكمي اأو الوزين اأحد اأنواع ال�سوابط فكل معيار �سابط ولي�ص كل 
�سابط معيار كم اأو وزن.

فالعالقة عالقة بع�ص من كل، فاملعيار اأحد اأنواع ال�سوابط.

املطلب اخلام�ض
�ضروط �ضحة ال�ضابط

ي�سرتط ل�سحة ال�س�بط �سروط منه�:

الدليل: فالبد من وجود ما ي�سهد ل�سحته واإل كان ملغًيا ولقيمة له، . 1
والأدلة كثرية منها دليل ال�ستقراء وغريه، قال ابن قدامة: »ثم ل بد 

لهذا ال�سابط من دليل يدل على اعتباره«)1(.

الدقة وقدرته على �سبط اأفراده دخوًل اأو خروًجا من مفهومه.. 2

املطلب ال�صاد�ض
وقوع اخلالف فيه

ملا كان ال�سابط م�ساألة فقهية يف حقيقته فقد يرد فيه اخلالف كغريه من 
امل�سائل، ومن اأمثلته �سابط املاء الكثري حيث وقع اخلالف يف حتديده، وبناء 
على ذلك يقال هناك �سوابط �سحيحة و�سوابط مرجوحة بناء على الرتجيح.

)1(   املغني )168/7(.
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الف�صل الثاين
تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف االأبواب الفقهية

وفيه مباحث: 

املبحث الأول: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب الطهارة:

املبحث الثاين: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب ال�سالة:

املبحث الثالث: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب الزكاة:

املبحث الرابع: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب احلج والأ�ساحي:

املبحث اخلام�ص: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب اجلهاد:

املبحث ال�ساد�ص: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب املعامالت:

املبحث ال�سابع:: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب الفرائ�ص:

املبحث الثامن:من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف باب العتق:

املبحث التا�سع: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب الأ�سرة:

املبحث العا�سر: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب احلدود:

املبحث احلادي ع�سر: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف اأبواب الأطعمة:

املبحث الثاين ع�سر: من تطبيقات ال�سوابط الفقهية يف باب الق�ساء:
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املبحث االأول
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب الطهارة

�سابط الكثري على املذهب: ما بلغ قلتني.)1(. 1

�س�بط اجلرية: م� اأح�ط ب�لنج��سة فوقه� وحتته� ومينة وي�سرة على . 2
ال�سحيح من املذهب وعليه اأكرث الأ�سحاب وقطعوا به.)2(

�سابط ال�سك العار�ص للمكلف ب�سبب ال�ستباه ونحوه: قال ابن القيم: . 3
»ال�سك العار�ص للمكلف ب�سبب ا�ستباه اأ�سباب احلكم عليه وخفائها 
لن�سيانه وذهوله، اأو لعدم معرفته بال�سبب القاطع لل�سك فهذا احلكم 
التي  القاعدة  لذكر  املق�سود  وهو  والأفعال  الأعيان  يف  كثرًيا  واقع 
للم�سكوك فيه حال قبل  اإن كان  اأنه  اأنواعه، وال�سابط فيه:  ت�سبط 
ال�سك ا�ست�سحبها املكلف وبني عليها حتى يتيقن النتقال عنها، هذا 
اأو  اأ�سابته جنا�سة  اإذا �سك يف املاء هل  �سابط م�سائله، فمن ذلك 
ل؟.بنى على يقني الطهارة، ولو تيقن جنا�سته ثم �سك هل زالت اأم 

ل؟بنى على يقني النجا�سة«.)3(

املعتاد . 4 بالب�سر  الآدمي  �سابط ما ليدركه الطرف: هو ما ليدركه 
املتو�سط النظر.)4(

انظر: املبدع: )60/1(.   )1(
انظر: ك�ساف القناع: )39/1(، قواعد ابن رجب: )23(، الإن�ساف للمرداوي:)58/1(.   )2(

بدائع الفوائد )384/4(.   )3(
انظر: ك�ساف القناع: )39/1(.    )4(



193

تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند احلنابلة

وقيل . 5 اجلمهور  عند  واحد  واملاء  الطعام  يف  واملد  ال�ساع  �سابط 
بالفرق بينهما.)1(

�سابط الكرثة حيث قيل بالتحري عند زيادة عدد الطاهر على القول به . 6
)اأي يف حال ال�ستباه(: اأنه يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد وهو ال�سحيح، 
وقيل: ل بد من الكرثة عرفا، وقيل: ل بد اأن تكون ت�سعة طاهرة وواحد 

جن�ًسا، وقيل: ل بد اأن تكون ع�سرة طاهرة وواحد جن�ًسا)2(.

فاإن . 7 مب�ستعمل  طهور  خلط  اإذا  الطهور:  يف  ال�ستعمال  تاأثري  �سابط 
كان لو خالف يف ال�سفة غريه اأثَّر منعا على ال�سحيح من املذهب، 
اعتبارا  مقدارا  لأكرثهما  احلكم  اأن  عندي  تيمية:  ابن  املجد  وقال 

بغلبة اأجزائه.)3(

�سابط نوم الليل الناق�ص للو�سوء هو ما زاد على ن�سف الليل.)4(. 8

املتما�سك . 9 هو  جميعه:  اإلى  النجا�سة  لت�سري  الذي  اجلامد  �سابط 
عليه  وقعت  الذي  املو�سع  عن  النجا�سة  انتقال  متنع  قوة  فيه  الذي 
النجا�سة اإلى ما �سواه، وقيل: هو ما اإذا فتح وعاوؤه مل ت�سل اأجزاوؤه.)5(

�سابط الغم�ص املوؤثر يح�سل بغم�ص كل يد م�سلم مكلف قائم من نوم . 10
ليل ناق�ص لو�سوء يف ماء ي�سري، وعليه فال يوؤثر غريهم.)6(

�سابط املكاثرة املعتربة )اأو الإ�سافة املعتربة(: اأن يو�سل املاء على . 11
قولهم  على ظ�هر  الت�س�ل  فيه�  ولي�سرتط  عرًف�،  دفعه  م� ميكنه 

وقيل ي�سرتط.)7( 
انظر: جمموع الفتاوى: )54/21(.   )1(

انظر: الإن�ساف: )73/1(.    )2(
انظر: الإن�ساف: )54/1(.    )3(
انظر: الإن�ساف: )41/1(.   )4(

انظر: املغني: )52/1(.   )5(
انظر: الإن�ساف: )41/1(.    )6(

انظر: املغني: )52/1(، انظر: الإن�ساف: )63/1(.   )7(
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�سابط املاء الواحد الذي تتعلق به الأحكام: هو ما مل يت�سل بغريه، . 12
فاإن ات�سل بغريه ب�ساقية فهما ماء واحد فاإذا بلغا مبجموعهما قلتني 

مل يحمل اخلبث.)1(
�سابط تاأثري ال�ستعمال هو فيما دون القلتني، اأما القلتان فما فوق . 13

فال يوؤثر فيه ال�ستعمال.)2(
�سابط الغ�سل املجزيء هو ما جرى فيه املاء على الع�سو فال يكفي . 14

جمرد الإمرار.)3(
�سابط املاء املطلق هو ما مل ي�سف اإلى غريه.)4(. 15
عهد . 16 على  كانت  التي  الدراهم  هي  الفقهاء:  عند  الدراهم  �سابط 

عبدامللك بن مروان، وفائدته انه �سابط لكل ما قيل اأنه درهم وقد 
ا�ستفاد منه الفقهاء يف تقدير بع�ص امل�سائل الفقهية مثل قدر الدم 

املوؤثر يف نق�ص الو�سوء.)5(
�سابط املاء القليل: هو مادون القلتني.)6(. 17
�سابط التغري املوؤثر بالرائحة: هو ما كان عن خمالطة. اأما التغري . 18

باملجاورة فاليكره )7(.
�سابط التغري املوؤثر من ال�سفات الثالث: يح�سل باأحد اأمور ثالثة:. 19

• اإذا انفردت ال�سفة لوحدها، لي�سري 	 التغري الكثري من كل �سفة 
يف  لوحده  كاٍف  الطعم  �سفة  من  الكثري  التغري  اأن  مبعنى  منها، 

تنجي�ص املاء، اأما اإذا اجتمعت من كل ال�سفات فمن باب اأولى.
انظر: املغني: )47/1(.   )1(
انظر: املغني: )35/1(.   )2(
انظر: املغني: )30/1(.   )3(
انظر: املغني: )12/1(.   )4(

حا�سية ابن قا�سم: )71/1(.   )5(

حا�سية ابن قا�سم: )70/1(.   )6(
ال�سرح الكبري )8/1( املبدع )43/36/1(.   )7(
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• اإذا اجتمع ي�سري من ال�سفات الثالث كلها مبا يعادل الكثري من 	
�سفة واحدة فيوؤثر.

• اإذا اجتمع ي�سري من �سفتني مبا يعادل الكثري من �سفة واحدة فيوؤثر.	

وبناء عليه:

• فالتغري الي�سري من �سفتني الذي ليعدل الكثري من �سفة ليقت�سي 	
التنجي�ص.

• وكذا التغري الي�سري من ثالث مبا ليعادل الكثري من �سفة.)1(	

�سابط املاء املعترب �سرًعا: هو ماتوفرت فيه ثالثة اأمور: الرقة وال�سيالن . 20
وال�سم.)2(

ا . 21 �سابط م�ساحة القلتني: اأنها ذراع وربع يف ذراع وربع طول وعر�سً
وعمًقا.)3(

�سابط التغري من الطهور اإلى الطاهر: ما تغري لونه اأو طعمه اأو ريحه . 22
بطاهر.

�سابط املاء الذي يتاأثر بخلوة املراأة هو املاء القليل.)4(. 23

اللرت، . 24 اأخما�ص  وثالثة  مائتني  قدر  باللرت  بالأوزان:  القلتني  �سابط 
وبالكيلو قيل 157.5كيلو وقيل 191.25 ورجحه ابن عثيمني، وقيل 

162كيلو، وباملرت املكعب قدر ب� 57�سم مكعب.)5(

املانع من . 25 بالبدن  القائم  الو�سف  هو  ال�سطالحي:  �سابط احلدث 

انظر: الإن�ساف: )32/1(، حا�سية ابن قا�سم: )81/1(.   )1(
انظر: الإن�ساف: )33/1(.    )2(

انظر: الإن�ساف: )68/1(، حا�سية ابن قا�سم: )71/1(.   )3(
انظر: املغني: )285/1(.   )4(

حا�سية الرو�ص املربع للدكتور الطيار وزمالئه: )152/1(.   )5(
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�سالة ونحوها، وقيل: ما اقت�سى و�سوءا اأو غ�ساًل اأو هما اأو ا�ستجماًرا 
اأو ا�ستنج�ء اأو م�سًح� اأو تيمًم� ق�سًدا كوطء وبول ونحوهم� غ�لًب�.)1(

�سابط الطاهر: هو الذي ليرفع احلدث وليزيل النج�ص، مع طهارته . 26
يف ذاته اأو نقول هو الطاهر يف نف�سه غري املطهر لغريه )2(. 

�سابط الطهور: هو الطاهر يف نف�سه املطهر لغريه.)3(. 27

�سابط النج�ص: ما تغري بنجا�سة اأو لقاها وهو ي�سري اأو انف�سل عن . 28
حمل جنا�سة قبل زوالها، واملراد التغري يف غري حمل التطهري.)4(

اإذا و�سع . 29 �سابط الق�سد املوؤثر يف �سلب الطهورية من املاء الطهور 
فيه ما غريه عن ممازجة: اأن يكون الوا�سع ممن ت�سح �سالته وهو 
املميز العاقل، وعليه فال يوؤثر ما و�سعه ال�سغري ول املجنون والنائم 

واملغمى عليه، وقد يقال وال�سكران.)5(

املراد بال�سبي -حيث اأطلق - يف هذا الباب: املميز، ومن فروع ذلك . 30
هنا:

• م�ساهدة ال�سبي للمراأة عند اخللوة باملاء هل يوؤثر اأو ل؟.	

• تطهر ال�سبي باملاء هل ي�سلبه الطهورية اأو ل؟.	

• تطهره مبا خلت به املراأة.	

�سابط التنجي�ص يف حمل التطهري هو اأن ينف�سل متغرًيا اأو قبل ال�سابعة، . 31
واأما ما دام يف حمل التطهري فهو مل يحكم له بالنجا�سة بعد)6(.

انظر: ك�ساف القناع: )28/1(، الإن�ساف: )25/1(، حا�سية ابن قا�سم: )56/1(.   )1(
انظر: ك�ساف القناع )30/1(.   )2(

انظر:املبدع: )32/1(، حا�سية ابن قا�سم: )59/1(.   )3(
انظر: الإن�ساف: )55/1(.    )4(

انظر:حا�سية ابن قا�سم: )66/1(.   )5(
انظر: حا�سية ابن قا�سم: )73/1(.   )6(
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�سابط املجاور: ما ميكن ف�سله. وقيل: هو مامل يالب�ص املاء بجرم . 32
لكن غريه بالرائحة كامليتة اأو غريه بالتاأثر يف حمله كقطع الكافور.

ولهذا فروع موؤثرة منها:

• من 	 باأنها  لها  يحكم  للماء  ي�سل جرمها  التي  بالنجا�سة  امل�سخن 
الوقود  املرتفعة من  النجا�سة  اأجزاء  لأنه ل ميكن ف�سل  املمازج 

النج�ص عن املاء.

�سابط املمازج ما ل ميكن ف�سله كال�ساهي مع املاء)1(.. 33

ولهذا فروع موؤثرة منها:

• الدهن من املجاور لأنه ميكن ف�سله على هذا. وكذا الكافور واخل�سب 	
ونحوه.

بامل�سانع . 34 مقدر  اأنه  املذهب  من  ال�سحيح  نزحه:  ي�سق  ما  �سابط 
ول  اإمامنا  عن  اأجد  ومل  املغني  يف  امل�سنف  قال  مكة.  بطريق  التي 
ت�سبيهه  باأكرث من  اأ�سحابنا حتديد ما ل ميكن نزحه  اأحد من  عن 
مب�سانع مكة وقيل: ما ل ميكن نزحه يف الزمن الي�سري، وقيل: يقدر 
ببئر ب�ساعة، وقيل: باأنه الذي ل ميكن نزحه عرًفا )واملراد مبا ي�سق 

نزحه اأي: على الرجل املعتدل القوة(.)2(

املراد باليد يف هذا الباب اإلى الكوع وكذا يف باب ال�سرقة، بخالف . 35
غريه من الأبواب، ففي الو�سوء مثاًل املراد بها اإلى املرفق.)3(

�سابط: التغري يف حمل التطهري ليوؤثر كما لو كان على الع�سو املغ�سول . 36
زعفران فتغري به املاء مل يوؤثر على تطهري املاء الع�سو)4(.

انظر:حا�سية ابن قا�سم: )67/1(.   )1(
انظر: الإن�ساف: )61/1(، حا�سية ابن قا�سم: )74/1(.   )2(

انظر: ال�سرح املمتع: )39/1(، حا�سية ابن قا�سم: )86/1(.   )3(
املغني: )24/1(.   )4(
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�سابط اخللوة فيما خلت به املراأة على املذهب اأنها عدم امل�ساهدة عند . 37
ا�ستعمالها من حيث اجلملة. قال املرداوي: »قال الزرك�سي: هي املختارة 
قال يف الفروع وتزول اخللوة بامل�ساهدة على الأ�سح.)1( والرواية الثانية 
ابن  اختارها  ل  اأم  �سوهدت  �سواء  بال�ستعمال  انفرادها  اخللوة  معنى 
عقيل. وتزول اخللوة مب�ساركته لها يف ال�ستعمال بال نزاع قاله يف الفروع.

ولهذا فروع:

• وامراأة 	 وبكافر  يزول حكم اخللوة مب�ساهدة مميز  املذهب  فعلى 
فهي كخلوة النكاح على ال�سحيح من املذهب، وعلى الرواية الثانية 
لتزول اخللوة لأنها قد انفردت به فال ينفع م�ساهدة غريها.وهذا 

معنى اخللوة به«)2(.

�سابط مذهبي: الطاهر يعرب به بع�ص فقهاء احلنابلة ويريدون به . 38
الطهور يف موا�سع، وممن ا�ستخدمه بهذا املعنى ابن قدامة يف املقنع 

قال املرداوي وهو كثري يف كالم الأ�سحاب.)3(

دون . 39 الكاملة  احلدث  طهارة  اإلى  تن�سرف  املطلقة  الطهارة  �سابط: 
الناق�سة، وعليه فما خلت به املراأة لطهارة ناق�سة فال ي�سر)4(، وهل يقال 
اأو  يف امل�ء امل�ستعمل ي�سرتط كونه م�ستعماًل يف رفع حدث بطه�رة ك�ملة 

يكفي كونه يف رفع احلدث ولو يف طهارة ناق�سة؟.ظاهر كالمهم الثاين.

�سابط املاء امل�ستعمل هو ما انف�سل من الع�سو يف طهارة م�سروعة . 40
اأو رفع به حدث ل قبله ما دام مرتددا على الأع�ساء، ولهذا فروع:

• ما رفع به اأي نوع من الأحداث ونواق�ص الو�سوء من حدث اأكرب اأو 	
اأ�سغر.

انظر: املبدع: )50/1(، املغني: )284/1(، الإن�ساف: )49/2(.    )1(
انظر: الإن�ساف: )49/1(.   )2(

انظر: الإن�ساف: )48/1، 63(.   )3(
انظر: املبدع: )50/1(.   )4(
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• كل طهارة واجبة تدخل يف هذا، وعليه فال يدخل غ�سل الذمية يف 	
رواية.

• ما ت�ساقط من غ�سل امليت.)1(	

• املاء املرتدد على الع�سو لي�ص مب�ستعمل فهو طهور مطهر.	

• ي�سري املاء بانتقاله اإلى ع�سو اآخر م�ستعمال على ال�سحيح من املذهب 	
وعنه ل فهي كلها كع�سو واحد.وعنه ل ي�سري م�ستعمال يف اجلنب.

وعنه يكفيهما م�سح اللمعة بال غ�سل، ذكره ابن عقيل وغريه)2(.

• ومنها: لو نوى جنب بانغما�سه كله اأو بع�سه يف ماء قليل راكد رفع 	
حدثه مل يرتفع على ال�سحيح من املذهب، لأنه انف�سل عن ج�سمه 
فهو م�ستعمل.وقيل يرتفع واختاره ال�سيخ تقي الدين فعلى املذهب 
ي�سري املاء م�ستعمال على ال�سحيح من املذهب ن�ص عليه. وقيل ل.

من  ال�سحيح  على  انف�سل  جزء  باأول  م�ستعمال  ي�سري  املذهب  فعلى 
املذهب، وقيل ي�سري م�ستعمال باأول جزء لقاه، ويحتمل اأن يرتفع حدثه اإذا 

انف�سل املاء عما غم�سه فيه والحتمال لل�سريازي.)3(

�س�بط اإزالة النج��سة هو مدافعة امل�ء للنج��سة، وعليه فال ي�سرتط . 41
ال�سب فلو نبع من الأر�ص واأزالها كفى.)4(

قاعدة: املذهب اأن اأع�ساء احلدث الأ�سغر لي�ست كع�سو واحد وقيل . 42
بلى ولهذا ثمرة، فمنها اإذا ا�ستعمل املاء يف بع�ص الأع�ساء ثم انتقل 

املاء امل�ستعمل اإلى ع�سو اآخر فهل يعد منف�ساًل اأو ل؟.)5(

انظر: املغني: )34/1(.   )1(
انظر: الإن�ساف للمرداوي: )43،45/1(،ك�ساف القناع: )36/1(.   )2(

الإن�ساف للمرداوي )43،45/1(.   )3(
انظر: املبدع: )48/1(.   )4(
انظر: املبدع: )45/1(.   )5(
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�سابط النجا�سة على املذهب: هي كل عني حرم تناولها مع اإمكانه ل . 43
حلرمتها ول ل�ستقذارها ول ل�سرٍر بها يف بدن اأو عقل، وقيل النج�ص 
كل جنا�سة وما تولد منها وكل طاهر طراأ عليه ما ينج�سه ق�سدا اأو 
اتفاقا مع بلل اأحدهما اأو هما اأو تغري �سفته املباحة ب�سدها كانقالب 

الع�سري بنف�سه خمرا اأو موت ما ينج�ص مبوته فينج�ص بنجا�سته.)1(

�سابط التغري املوؤثر هو ظهور ال�سفة املغرية فاإن وافقت �سفة املاء . 44
يف ال�سفة من لون اأو نحوه اعترب ذلك بغريه مما له �سفة تظهر على 

املاء كاحلر اإذا جني عليه دون املو�سحة قوم كاأنه عبد )2(.

�سابط ما ي�سر الغلط فيه يف النية: قال البهوتي: “و�سابط ما ي�سر . 45
الغلط فيه وما ل ي�سر كما ذكره القا�سي وغريه اأن ما يعترب التعر�ص 
له جملة وتف�سيال اأو جملة ل تف�سيال ي�سر الغلط فيه فالأول كالغلط 
اإلى ال�سالة وعك�سه، والثاين كالغلط يف تعيني الإمام،  من ال�سوم 
فيه  الغلط  ي�سر  ل  تف�سيال  ول  جملة  ل  له  التعر�ص  يجب  ل  وما 

كاخلطاأ هنا” يعني يف نية التيمم)3(.

قدامة: . 46 ابن  الدين  �سم�ص  قال  املراأة:  على  بالطهر  احلكم  �سابط 
يوما  الطهر  ترى  اأن  اإل  الطاهرات  حكم  لها  يثبت  ل  هذا  »فعلى 
كامال؛لأن الدم يجري تارة وينقطع اأخرى فلم ميكن اعتبار جمرد 
النقطاع فالبد من �سابط لالنقطاع املعدود طهرا واليوم ي�سلح اأن 

يكون �سابطا فتعلق احلكم به«)4(.

انظر: الإن�ساف للمرداوي:)1: 26(.  )1(
املغني: )25/1(.   )2(

ك�ساف القناع )33/1(.   )3(
ال�سرح الكبري لبن قدامة )371/1( وانظر:املغني )392/1(.   )4(
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املبحث الثاين
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب ال�صالة

• �سابط الركوع املجزيء: قال املرداوي: » وقال املجد:و�سابط الإجزاء 	
اإلى  اإلى الركوع املعتدل اأقرب منه  اأن يكون انحناوؤه  الذي ل يختلف 

القيام املعتدل« )1(.

• البهوتي: »�سابط ذلك 	 والعمد: قال  ال�سهو  ال�سجود يف حال  �سابط 
اأن ما اأبطل عمده كركوع زائد اأو �سجود �سجد ل�سهوه وما ل كاللتفات 

واخلطوتني مل ي�سجد ل�سهوه ول لعمده لعدم ورود ال�سجود له«)2(.

• �سابط النية املعتربة يف ال�سالة: قال املرداوي: »من نوى �سيئا ا�ستباح 	
فعله وا�ستباح ما هو مثله اأو دونه ومل ي�ستبح ما هو اأعلى منه«)3(.

الإن�ساف للمرداوي )60/2(، وانظر: املبدع )447/1(، �سرح الزرك�سي )179/1(.   )1(
ك�ساف القناع )145/1(.   )2(

الإن�ساف للمرداوي )292/1(.   )3(
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املبحث الثالث
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب الزكاة

• �سابط من تلزمه نفقته يف زكاة الفطر: قال البهوتي: »�سابط ذلك: 	
من لزمه فطرة نف�سه لزمه فطرة من تلزمه نفقته مبلك اأو قرابة اأو 

زوجية اإذا كانوا م�سلمني ووجد ما يوؤدي عنهم«)1(.

• اأنه 	 اإحداهما  الغني روايتان:  الغني: قال املوفق »ويف �سابط  �سابط 
والرواية  اأو نحوه..  اأجرة  اأو  بك�سب  اأو  الدوام ب�سناعة  الكفاية على 
الثانية اأنه الكفاية اأو ملك خم�سني درهما اأو قيمتها من الذهب..«)2(.

ك�ساف القناع )210/1(.   )1(
الكايف لبن قدامة: )338/1(، �سرح الزرك�سي )311/2(.   )2(
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املبحث الرابع
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية

يف اأبواب احلج واالأ�صاحي

• �سابط املخيط املحرم على الرجال: » قال الزرك�سي: و�سابط ذلك 	
كل �سيء عمل للبدن على قدره، اأو قدر ع�سو منه، كهذه املذكورات، 

و�سواء كان خميًطا اأو غري خميط كلبد...اأ.ه� )1(

• يف 	 املجزئ  »�سابط  البهوتي:  الأ�سحية:قال  يف  املجزئ  �سابط 
الأ�سحية ال�سالمة من عيب ينق�ص اللحم اأو غريه مما يوؤكل«)2(.

• �سابط دخول وقت الذبح: قال الزرك�سي: »واختلف مباذا يدخل وقت 	
الذبح، فعند اخلرقي اأنه يدخل مبقدار م�سي �سالة العيد وخطبته، 
لأن ال�سالة تتقدم وتتاأخر، وقد تفعل وقد ل تفعل، وذلك �سابط ل 
لأبي  تبًعا  املقنع  اأبو حممد يف  يعترب  به، ومل  فاأنيط احلكم  يختلف، 

اخلطاب يف الهداية غري قدر ال�سالة«)3(.

�سرح الزرك�سي )485/1(.   )1(
ك�ساف القناع )242/2(.   )2(

�سرح الزرك�سي )284/3(.   )3(
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املبحث اخلام�ض
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب اجلهاد

• �سابط العذر الذي ي�سقط وجوب اجلهاد: قال البهوتي: »وال�سابط 	
الذي يعم ما �سبق وغريه: كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة 
منع وجوب اجلهاد اإل يف خوف طريق من كفار اأو من ل�سو�ص م�سلمني 

فال مينع وجوبه«)1(.

ك�ساف القناع )211/2(.   )1(
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املبحث ال�صاد�ض
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب املعامالت

• »و�سابط هذا 	 ابن قدامة:  قال  املبيع:  ا�ستثناوؤه يف  ما ي�سح  �سابط 
اأو بيع ما عداه  اأنه ل ي�سح ا�ستثناء ما ل ي�سح بيعه منفردا  الباب 

منفردا عن امل�ستثنى« )1(.

• الثمر: قال املرداوي: »وقال �ساحب املحرر 	 �سابط بدو ال�سالح يف 
ويظهر  اأكله  يطيب  اأن  الثمر  �سالح  بدو  وجماعة  الفروع  يف  وتبعه 

ن�سجه وهذا ال�سابط اأولى«)2(.

• �سابط الأكل عند من يتعامل باحلرام: قال املرداوي: »و�ساأله املروزي 	
عن الذي يعامل بالربا ياأكل عنده قال ل. قال يف الرعاية الكربى يف 
زاد  اإن  الثاين  والقول  �سرورة.  بال  بحرام  خمتلطا  ياأكل  ول  اآدابها 
الثلث  لأن  الرعاية  واإل فال قدمه يف  الأكل  الثلث حرم  احلرام على 

�سابط يف موا�سع«)3(.

• »فلم 	 قدامة:  ابن  الدين  �سم�ص  قال  اجلائحة:  ت�ستغرقه  ما  �سابط 
يكن بد من �سابط وحد. والثلث قد اعتربه ال�سارع يف الو�سية وعطية 

املري�ص«)4(.
املغني )231/4(، وانظر: ال�سرح الكبري لبن قدامة )29/4(.   )1(

الإن�ساف للمرداوي )80/5(.   )2(
الإن�ساف للمرداوي )322/8(، وانظر: الفروع )502/2(.   )3(

ال�سرح الكبري لبن قدامة )261/4(.   )4(
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• �سابط اإحياء املوات املعترب: قال البهوتي: »و�سابطه اأن يهيئ الأر�ص 	
اأو  طني  اأو  لنب  اأو  باأجر  البقعة  حتويط  م�سكن  يف  فيعترب  يريده،  ملا 
األواح خ�سب بح�سب العادة، ون�سب باب و�سقف بع�ص البقعة ليهيئها 

لل�سكنى« )1(.

ك�ساف القناع )25/2(.   )1(
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املبحث ال�صابع
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب الفرائ�ض

• �سابط من ليحجب بال�سخ�ص: قال البهوتي: »و�سابط من ل يدخل 	
عليه احلجب بال�سخ�ص حجب حرمان كل من اأدلى اإلى امليت بنف�سه 

اإل املعتق واملعتقة«)1(. 

ك�ساف القناع )49/2(، وانظر: املبدع )144/6(.   )1(
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املبحث الثامن
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف باب العتق

• »و�سابط 	 الزرك�سي:  قال  املحرم:  الرحم  ذوي  من  يعتق  من  �سابط 
ذلك اأن تقدر اأحدهما رجاًل، والآخر امراأة، ثم تنظر فاإن حرم النكاح 

فاإنه من الرحم املحرم، واإل فال« )1(.

• من 	 »و�سابط  البهوتي:  الكفارات:قال  يف  العتق  يلزمه  من  �سابط 
يلزمه العتق كل من ملك رقيقا اأو ثمنه من نقد اأو عر�ص فا�سال عن 
كفاية نف�سه وعياله الذين تلزمه موؤونتهم �سرعا، نفقة وك�سوة و�سكنى 

واأثاثا واإخداما ل بد منه لزمه العتق«)2(.

�سرح الزرك�سي )288/2(.   )1(
ك�ساف القناع )119/2(.   )2(
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املبحث التا�صع
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب االأ�صرة

• �سابط من يجوز لها اخلروج يف العدة: قال البهوتي: »و�سابط ذلك كل 	
معتدة ل جتب نفقتها ومل يكن لها من يق�سيها حاجتها لها اخلروج يف 
النهار ل�سراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة اإلى ذلك«)1(. 

• �سابط من له احل�سانة: قال البهوتي: »و�سابط ذلك: اأن القريب اإن 	
امتنع كانت احل�سانة ملن يليه«)2(. 

• �سابط النظر املحرم لالأمرد: »قال البهوتي: و�سابط ال�سهوة فيه كما 	
يظهر  بحيث  الأمرد  �سورة  بجمال  تاأثر  من  كل  اإن  الإحياء  يف  قاله 
من نف�سه الفرق بينه وبني امللتحي، فهو ل يحل له النظر ولو انتفت 

ال�سهوة وخيف الفتنة حرم النظر اأي�سا«)3(. 

• الطيب 	 »و�سابط  البهوتي:  قال  املعتدة:  على  م  املَُحرَّ الطيب  �سابط 
املحرم عليها كل ما حرم على املُْحِرم«)4(.

• �سابط الطفل الذي لعدة له من مطلقته اأو لعدة عليه اإن كان اأنثى: 	
قال املرداوي: »و�سابط ذلك اأن يكون الطفل ممن ل يولد له، والطفلة 

ممن ل يوطاأ مثلها«)5(.
ك�ساف القناع )133/2(.   )1(
ك�ساف القناع )151/2(.   )2(

ك�ساف القناع )70/2(.   )3(
ك�ساف القناع )132/2(.   )4(

الإن�ساف للمرداوي )271/9(.   )5(
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• �سابط تكرار النظرة للمخطوبة واإدامة النظر: قال البهوتي: »وال�سابط 	
يف ذلك احلاجة ول يتقيد بثالث مرات«)1(.

• �سابط ما يحرم بالن�سب والر�ساع: قال البهوتي: »وملا يحرم بالن�سب 	
والر�ساع �سابطان: الأول حترم ن�ساء القرابة اإل من دخلت حتت ولد 
العمومة اأو ولد اخلوؤولة، والثاين يحرم على الرجل اأ�سوله وف�سوله 
الأول،  الأ�سل  بعد  اأ�سل  كل  من  ف�سل  واأول  اأ�سوله،  اأول  وف�سول 
الأخوات  الأ�سول  اأول  البنات، وف�سول  والف�سول  الأمهات  فالأ�سول 
وبنات الأخ وبنات الأخت، واأول ف�سل من كل اأ�سل بعد الأ�سل الأول 

العمات واخلالت«)2(.

• ول 	 ال�سداق  لأقل  »)ولي�ص  البهوتي:  قال  ال�سداق:  مقدار  �سابط 
لأكرثه حد( بل �سابطه كل ما �سح كونه مبيعا عو�سا اأو معو�سا �سح 

كونه �سداقا وما ل فال«)3(.

• »واخلم�ص 	 البهوتي:  قال  الر�ساع:  يف  املحرمة  الر�سعات  �سابط 
ال�سرع  ول يف  اللغة  لها يف  �سابط  اإذ ل  بالعرف،  ر�سعات �سبطهن 

فرجع فيها اإلى العرف كاحلرز يف ال�سرقة«)4(.

• �سابط الن�ساء الالتي يحرم اجلمع بينهن: »وال�سابط اأن كل امراأتني 	
لو قلبت اإحداهما ذكًرا مل يجز له اأن يتزوج بالأخرى لأجل القرابة، 
مل يجز اجلمع بينهما، حذاًرا من قطيعة الرحم القريبة، وبهذا حرم 

اجلمع بني املراأة وبنت اأخيها«)5(.

ك�ساف القناع )68/2(.   )1(

ك�ساف القناع )79/2(.   )2(

ك�ساف القناع )87/2(.   )3(
ك�ساف القناع )138/2(.   )4(

�سرح الزرك�سي )373/2(.   )5(
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املبحث العا�صر
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب احلدود

• �سابط ما فيه التعزير: قال البهوتي: »�سابط ما فيه التعزير ول يبلغ 	
الإمام وجوبا )بالتعزير اأدنى احلدود( لأن ال�سابط يف التعزير اأنه 
هلل  حقا  اأكانت  �سواء  كفارة  ول  فيها  حد  ل  مع�سية  كل  يف  م�سروع 
كمبا�سرة  حد  فيه  ما  مقدمات  من  اأكانت  و�سواء  لآدمي،  اأم  تعالى، 

اأجنبية يف غري الفرج و�سرقة ما ل قطع فيه« )1(.

• �سابط امل�سكر الذي يقام فيه احلد: قال البهوتي: »القول يف �سابط 	
وُحدَّ  وقليله،  هو  حرم  كثريه  اأ�سكر  �سراب  كل  تنبيه:  اخلمر:  معنى 

�ساربه«)2(.

• �سابط ما يجب فيه حد القذف: »وهذا هو ال�سابط، وهو اأن كل ما 	
وجب حد الزنا بفعله، وجب احلد بالقذف به«)3(.

ك�ساف القناع )182/2(.   )1(

ك�ساف القناع )187/2(.   )2(
�سرح الزرك�سي )115/3(.   )3(
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املبحث احلادي ع�صر
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف اأبواب االأطعمة

• كان 	 ما  اأن  »)وال�سابط  الرحيباين  ال�سائد:قال  ميلكه  ما  �سابط 
للملح  كاأر�ص معدة  وبركة )ونحوه(  ك�سبكة  ل�سيد(  معدا  ملكه  من 
)وح�سل فيه(؛ اأي: يف ملكه �سيء مباح )ملكه( مبجرد ح�سوله )وما 
مل يكن معدا( لل�سيد ونحوه كداره وب�ستانه )فال( ميلك ما ح�سل 

بهما من �سيد ونحوه؛ لعدم الإعداد لذلك«)1(.

مطالب اأويل النهى )354/6(   )1(
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املبحث الثاين ع�صر
من تطبيقات ال�صوابط الفقهية يف باب الق�صاء

• البهوتي: 	 »قال  الق�ساء:  من  القا�سي  فيها  التي مينع  احلال  �سابط 
»و�سابط املوا�سع التي يكره للقا�سي الق�ساء فيها كل حال يتغري فها 

خلقه وكمال عقله«)1(.

ك�ساف القناع )267/2(.   )1(
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اخلامتة 

خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  ال�ساحلات  بنعمته  تتم  الذي  هلل  احلمد 
الر�سالت واآله و�سحبه اأويل الف�سل واملكرمات،وبعد:

ففي نهاية هذا البحث ن�سري اإلى اأهم النتائج وهي:

اأن م�سطلح ال�سوابط له مفهوم �سائع وهو ا�ستعماله مبعنى القاعدة . 1
اخلا�سة بباب اأو بابني، وهو بهذا املعنى بعيد عن املعنى اللغوي.

اأن م�سطلح ال�سوابط له م�سطلح اآخر م�ستعمل يف كتب الفقهاء لكن . 2
مل ياأخذ حقه من الهتمام، وهو ال�ستعمال الدقيق ملعنى ال�سابط 
وهو الأقرب للمعنى اللغوي، وهو ما يقيد اللفظ املطلق ويبني املجمل 

ويو�سح امل�سكل.

الفقه . 3 اإذ به ي�سبط  اأنه بهذا املعنى على درجة كبرية من الأهمية؛ 
وتفهم عبارات ال�سرع وعبارات الفقهاء.

يظهر من خالل البحث اأن علم ال�سوابط بهذا املفهوم علم م�ستقل . 4
مثل  مثله  العلم  طلبة  قبل  من  والإثراء  بالتاأليف  يفرد  اأن  ي�ستحق 
تخريج  كعلم  املتاأخرون  اأظهرها  التي  الفقهية  العلوم  من  نظائره 

الفروع على الأ�سول ونحوه.



215

تأصيل علم الضوابط الفقهية وتطبيقاته عند احلنابلة

ومن اأهم التو�سيات: 

اأنه يقرتح اأن تفرد ال�سوابط بعلم م�ستقل وموؤلفات م�ستقلة لأهميته . 1
و�سعته.

املذاهب . 2 على  ال�سوابط  م�سروع  العلمية  الأق�سام  تتبنى  اأن  يقرتح 
الأربعة وتق�سمه على الباحثني خلدمته.

عقد ندوات علمية لإبراز هذا العلم واإظهاره والت�سجيع على البحث . 3
فيه.
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