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التطبيقات القديمة:

Old applications:
Abdul Rehman1
Abstract
It often is naively under- stood as simply prescinding from aspects not considered as important for a
task at hand. This approach to abstraction does not take into account two points: Firstly, prior to
prescinding from characteristics of a phenomenon this phenomenon must be constructed
conceptually. Secondly, the extent of a notion in general only can be determined with respect to a
scope that was presupposed.
Keywords: Presupposed, Phenomenon, Natively

إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً واآلخر وثنياً ،مل حيل نكاحها؛ ألهنا ليست كتابية خالصة ،وألهنا مولودة
بُت من حيل وبُت من ال حيل ،فلم حتل ،تغليباً للتحرمي؛ ألنو إذا اجتمع احلالل واحلرام ،غلب احلرام احلالل
ا تساوى التفسَت والقرآن فإنو إذا اجتمع مبيح وحاضر مل يتميز أحدمها برجحان فإنو يغلب جانب احلظر فيعطى
حكم القرآن ولو كان التفسَت أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسَت.

()1

جتزؤ البيع الباطل :وىو أن يشتمل البيع على ما جيوز بيعو وما ال جيوز بيعو صفقة واحدة .عقد البيع إذا كان يف شق
منو صحيحا ،ويف الشق اآلخر باطال ،كاجلمع بُت العصَت واخلمر ،أو بُت ادلذكاة وادليتة ،وبيع ذلك صفقة واحدة .
فقد اختلف الفقهاء على ثالثة أقوال:
____________________
University of Okara1
-1

الشرح ادلمتع ،ابن عثيمُت1/267. :
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القول األول :أن البيع كلو باطل ،وىو قول احلنفية وادلالكية وأحد قويل الشافعية ورواية عن أمحد.
وعللوا ذلك :ألنو مىت بطل العقد يف البعض بطل يف الكل ،ألن الصفقة غَت متجزئة ،أو لتغليب احلرام على احلالل
عند اجتماعها ،أو جلهالة الثمن.
القول الثاني :أنو جيوز جتزئة الصفقة ،فيصح البيع فيما جيوز ،ويبطل فيما ال جيوز ،وىو القول األظهر للشافعية،
والرواية الثانية عن اإلمام أمحد ،وىو قول ابن القصار من ادلالكية.
وعللوا ذلك :ألن اإلبطال يف الكل لبطالن أحدمها ليس بأوىل من تصحيح الكل لصحة أحدمها ،فيبقيان على
حكمهما ،ويصح فيما جيوز ،ويبطل فيما ال جيوز.
القول الثالث :إن عُت ابتداء لكل شق حصتو من الثمن ،فعند ذلك تعترب الصفقة صفقتُت مستقلتُت جتوز فيهما
التجزئة ،فتصح واحدة وتبطل األخرى ،وىو قول أبو يوسف وزلمد بن احلسن من احلنفية.
()3

لو كانت الشجرة بعضها يف احلل وبعضها يف احلرم حرم قطعها تغليبا جلانب احلظر .
()4

لو اشتبهت زلرم بأجنبيات زلصورات مل حيل الزواج بإحداىن .

-2
-3
-4

انظر :ادلوسوعة الفقهية الكويتية59-58/9 :
انظر :ادلوسوعة الفقهية الكويتية18/76 :
انظر :ادلصدر السابق.
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التطبيقات المعاصرة:

األسهم ادلختلطة :ىي الشركات ادلسامهة اليت أصل وغالب أعماذلا وأنشطتها اليت متارست حالل ،لكنها
()5

تتعامل أحيانا باحلرام .وقد اختلف العلماء يف حكم االكتتاب وادلتاجرة فيها على قولُت،

الذي ميثل تطبيقا

للقاعدة ىو القول باحلرمة ،وذلك أنو اشتبو احلالل باحلرام فغلبوا احلرام فقالوا باحلرمة .
إذا كان يف الدواء مادة زلرمة وأخرى مباحة فإنو حيكم حبرمة الدواء تغليبا جلانب احلرمة.

()6

عمليات غرس األعضاء :وىي نقل عضو سليم من جسم متربع سواء كان إنسانا أو حيوانا أو أي كائن
حي ،وإثباتو يف اجلسم ادلستقبل ليقوم مقام العضو ادلريض يف أداء وظائفو.

() 7

ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ

-5
-6
-7

دلعرفة األقوال واألدلة انظر :رللة رلمع الفقو اإلسالمي. ٨٨| ٧ :
انظر :القواعد الفقهية يف اجتماع احلالل واحلرام وتطبيقاهتا ادلعاصرة ليحِت موسى محد :ص |. ٥٣٨
رلمع الفقو اإلسالمي :حبث انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم آخر حملمد صايف :ص | . ٥٥٨
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القاعدة السادسة :التابع تابع.
معنى القاعدة( :التابع تابع) لغة:

التابع لغة :اسم فاعل من (تبع يتبع تبعاً) والتبع :التُّـلُُّو وال َق ْفو ،يقال :تبعت الشيء ،إذا سرت خلفو ،قال
ابن فارس« :التاء والباء والعُت أصل واحد ال يشذ عنو من الباب شيءٌ ،وىو التُّـلُُّو وال َق ْفو ،يقال تبعت فالناً إذا
تلوتو»( ،)8فالتابع ىو الذي يسَت خلف غَته.

()9

ومن ذلك قول الرسول صلى اهلل عليو وسلم« :تابعوا بُت احلج

والعمرة»( )10أي اجعلوا أحدمها تابعاً لآلخر واقعاً على عقبة أي :إذا حججتم فاعتمروا ،وإذا اعتمرمت فحجوا.

()11

التابع تابع :أي غَت منفك عن مبتوعو وهبذا التقرير سقط ما قيل ىذا احلمل غَت مفيد إذ ال يقال القائم
قائم فتأمل.

-8
-9
-10
-11
-12

()12

أمحد بن فارس بن زكريا القزويٍت الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،مادة (تبع) .٣٦٥/٥
القاموس احمليط ،مادة (تبع) :ص - ٩٥٥ ،ولسان العرب.٥٧/٨ :
رواه عن عمر رضي اهلل عنو :اإلمام أمحد -٦٥/٥ ،وابن ماجة ،كتاب ادلناسك ،باب فضل احلج والعمرة رقم .٥٨٨٧
شرح السندي على سنن النسائي -٥٥٥/٨ ،تعليق زلمد فؤاد عبد الباقي على سنن ابن ماجة.٩٦٩/٥،
العالمة ابن جنيم :األشباه والنظائر.٥٨٩/٥ :
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معنى القاعدة( :التابع تابع) اصطالحاً:

يعٍت التابع للشيء يف الوجود تابع لذلك الشيء يف احلكم .كذا زوائد ادلغصوب احلاصلة يف يد الغاصب ىي
تابعة للمغصوب بالوجود أيضا فتكون ملكا للمغصوب منو .مثال :لو اغتصب شخص فرسا من آخر ونتجت عنده
مهرا مثال :فادلهر لصاحبها تبعا ذلا وليس للمغتصب أن يدعيو لنفسو  .كذلك يف الرىن فلو رىن رجل عند شخص
ناقة ونتجت عند ادلرهتن فالنتاج يكون رىنا أيضا تبعا ألمو وال حيق للراىن أن يأخذه قبل فك الرىن.

()13

أن التابع لغَته يف الوجود حقيقة أو حكما ينسحب عليو حكم ادلتبوع .إذا التابع ال حيمل وجوداً مستقال،
وإىل ىذا أشار احلموي يف قولو(( :التابع تابع أي غَت منفك عن متبوع)).

()14

من فروعها:
احلمل يدخل يف بيع األم تبعا ذلا ،فال يفرد بالبيع.

()15

كذا الشرب والطريق ،أي حق ادلرور بو يدخالن يف بيع األرض تبعا وال يفردان بالبيع على األظهر.

()16

وقد تسري ىذه القاعدة يف باب النيات أيضا كما يبدو من النص التايل من «البدائع» "وادلعترب يف النية ىو النية
األصل دون التابع ،حىت يصَت العبد مسافراً بنية مواله ،والزوجة بنية الزوج ،وكل من لزمو طاعة غَته كالسلطان وأمَت
اجليش ،ألن حكم التبع حكم األصل.

-13
-14
-15
-16
-17

()17

علي حيدر ،فهمي احلسيٍت" ،درر احلكام شرح رللة األحكام" (.)38 /1
غمز عيون البصائر.٥٨٩/٥ :
السيوطي :األشباه والنظائر :ص  -٥٥٧وابن جنيم :األشباه والنظائر :ص .٥٣٣
ابن جنيم ،األشباه والنظائر مع شرح احلموي.٥٨٩/٥ :
الكاساين :بدائع الصنائع.٥٩٢/٥ :
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وبعد النظر والتأمل نجد أن هذه القاعدة (التابع تابع)
ترتكز على أربعة أركان ،وهي:

الركن األول :ادلتبوع :وىو الذي ثبت لو احلكم أصالة ،مث أحلقنا بو التابع يف احلكم ،وىو على غرار
(األصل) يف باب القياس.
الركن الثاني :التابع :وىو الذي مل يثبت لو احلكم أصالة وإمنا ثبت تبعاً للمتبوع ،وىو على غرار (الفرع) يف
باب القياس.
الركن الثالث :حكم ادلتبوع :وىو احلكم الثابت للمتبوع الذي تعدى إىل التابع ،وىو على غرار (حكم
األصل) يف باب القياس.
الركن الرابع :التبعية :وىي اليت يثبت هبا حكم ادلتبوع للتابع ،وىي على غرار (العلة) يف باب القياس.

()18

وقال اإلمام الزركشي :التبعية ضربان:
أحدهما :مع االتصال بادلتبوع فيلتحق بو لتعذر انفراده عنو ،كزكاة اجلنُت زكاة أمو .وتبعية الغرس لؤلشجار
واألس للدار.
والثاني :بعد االنفصال كالصيب إذا أسر معو أحد أبويو ،فإنو يتبعو وإن كان منفصال عنهما.

()19

خالد بن سليم الشراري" :الشرح اجلامع لقاعدة ،التابع تابع ،حقيقتها وتطبيقاهتا" رللة جامعة ادللك سعود ،م ٥٣العلوم الًتبوية والدراسات
-18
اإلسالمية ( )٩ص٥٢٥٥( ٥٢٨٩-٥٢٢٩:م٥٩٣٥/ىـ).
ادلنثور يف القواعد :للزركشي)٥٣٩-٥٣٨/٥ :
-19
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من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

منها :ال يفرد باحلكم ،ومن فروعها احلمل يدخل يف بيع األم تبعا وال يفرد بالبيع واذلبة كالبيع.
منها :الشرب والطريق ،مراده بيع حق ادلرور وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت زلدودة أوال فهو صحيح ،إما
إذا كانت زلدودة فظاىر ،وإما إذا كانت غَت زلدودة فيقدر بعرض باب الدار كما يف النهاية.
منها :التابع يسقط بسقوط ادلتبوع.
منها :من فاتتو صالة يف أيام اجلنون وقلنا بعدم القضاء ال يقضي سننها الرواتب.
منها :من فاتو احلج وحتلل بأفعال العمرة ال يأيت بالرمي وادليت ألهنما تابعان للوقوف وقد سقط.

()20

والذي يفهم من ىذه القاعدة أنو يسقط التابع بسقوط ادلتبوع أو يسقط الفرع بسقوط األصل أما إذا سقط
الفرع أو سقط التابع فال يسقط ادلتبوع  .مثال ذلك  :لو أبرأ الدائن ادلديون من الدين فكما أنو يربأ ادلديون يربأ منو
الكفيل أيضا ألن ادلديون يف الدين أصل والكفيل فرع فبسقوطو عن األصل يسقط عن الفرع طبعا أما لو عكست
القضية وكان الكفي ىو ادلربأ من قبل الدائن فال يسقط الدين عن ادلديون بسقوطو عن الكفيل ألن سقوط الدين عن
الفرع ال يوجب سقوطو عن األصل على أنو قد جيوز أن يثبت الفرع دون أن يثبت األصل.

()21

منها :العضو من البهيمة كجلدىا إذا كانت حية يعد تبعا ذلا ،فال جيوز إفراده بالبيع؛ ألن التابع ال يفرد
باحلكم.

-20
-21

العالمة ابن جنيم :األشباه والنظائر.٥٨٩/٥ :
درر احلكام شرح رللة األحكام.٥٨٩/٥ :
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التطبيقات المعاصرة:

فلو بيعت بقرة مثال :يف بطنها جنُت دخل اجلنُت يف البيع بال نص عليو ألنو تبع ذلا فيتبعها
يف احلكم ،فاجلنُت الذي يف بطن احليوان ال يباع منفردا عن أمو كذلك ال جيوز ىبة احليوان
ادلوجود يف بطن أمو حىت لو وىب شخص بقرة حامال واستثٌت محلها من اذلبة تكون اذلبة
لالثنُت معا.

()22

كذلك لو باع شخص بستانا من آخر وقبل التسليم أمثر شجر ذلك البستان فال حيق للبائع أن
جيٍت ذلك الثمر لنفسو بل يكون مملوكا للمشًتي تبعا كما جاء يف ادلادة ( )632أن الزوائد اليت
حتصل يف البيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة للمشًتي.

()23

بيع احليوان ويف الض َّْرع لبنها ،يف ىذه ادلسئلة صورتان:
تابعا لو عند بيعو.
الصورة األولى :أن يباع اللنب يف الضرع مع احليوان ً
تابع للحيوان،
ففي ىذه الصورة أمجع ادلسلمون على جواز بيع حيو ٍان يف ضرعو ٌ
لنب ،وإن كان اللنب رلهوالً؛ ألنو ٌ
صَّراة.
ودليلو من السنَّة حديث ادلُ َ
منفردا عن احليوان.
والصورة الثانية :أن يباع اللنب يف الضرع ً
()24

قول الفقهاء احلنفية يف ىذه ادلسئلة أال جيوز بيع اللنب يف الضرع.

علي حيدر ،فهمي احلسيٍت" ،درر احلكام شرح رللة األحكام" (.)38 /1
-22
ادلصدر السابق.)38 /1( :
-23
انظر :رد احملتار على الدر ادلختار البن عابدين  ،293/5الناشر :دار الفكر  -بَتوت1996 ،م ،والعناية شرح اذلداية البن الرومي ،161/2
-24
ط /دار الفكر ،واالختيار لتعليل ادلختار أليب الفضل احلنفي  ،61/6الناشر :مطبعة احلليب  -القاىرة1931 ،م.
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مستثنيات ىذه القاعدة :ذلذه القاعدة مستثنيات وىي كما يلي  :إذا أقر شخص جلنُت أي حلمل مبال مع بيان سبب
معقول يكون إقراره صحيحا بشرط أن يولد ذلك احلمل يف حبر ستة أشهر من تاريخ اإلقرار فهنا مع كون اجلنُت تابعا
يف الوجود لوالدتو فقد أقر باحلكم واعترب اإلقرار لو كما أن اجلنُت إذا ولد حيا يرث من والده ادلتويف قبال  .كذلك إذا
أبرأ ادلكفول إليو الكفيل يصبح بريئا واحلال أن الكفالة تابعة للدين والدين باق فكان من الواجب أال يفرد الكفيل
حبكم كذلك لو أن شخصا يطلب لو من آخر عملة خالصة فأسقط حقو من أخذ دينو بتلك العملة وقبل أن
يأخذىا عملة ( مغشوشة ) فإسقاطو ىذا صحيح واحلال أن خلوص العملة صفة للدين وتابعة لو فكان الواجب عدم
إعطاء حكم حبقها .
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