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 ملخص
نوو  : وهوو؛ تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً من موضوعات أصول الفقه

وقد أبانو  الدراسوة أل لوصووليين اتجواهين ؛ ل األصوليةداللة األدلة على المسائ
واتجوواه ، اتجوواه ال يسووتدل علووى المسووائل األصووولية إال بووالق  ، فووي هووذه المسوو لة

وقوود واولوو  اسووتقراء مووا  ت ووه ؛ جوووا االسووتدالل علووى المسووائل األصووولية بووال ن
توو  ف هوور لوي أنوه يتر ؛ األصووليول فوي هوذه المسوو لة موا اسوت ع  إلووى ذلو  سو يالً 

ومنهووا مووا هووو ، منهووا مووا هووو مق ووول قريوو ، علووى  وول اتجوواه لووواام أصووولية تلووزم منووه
و ووال لهووا األلوور الواضووي فووي تحديوود ، وقوود استقتووي  هووذه اللووواام، مووردود بعيوود

؛ وهوووو قوووول أصوووحاا االتجووواه ال ووواني؛ القوووول الوووراجي مووون بوووين ذينووو  االتجووواهين
؛ مووووا االتجوووواه األولأ، الووووذز جوووووا االسووووتدالل علووووى المسووووائل األصووووولية بووووال ن

فوال يسوتدل ؛ أصول المسائل األصولية الك رى: فرجح  أل مقتود أصحابه منه
 .عليها إال بالق  



 . د. أشرف محمود عقلة بني  نانة أ، نَووْ   َداَللَِة األَِدلَِة َعَلى الَمَسائَِل األ ص ولِيَّةِ  

- 242 - 

 مقدمة
َونَوع وذ  بِاللَِّه ِمْن ش ر وِر َأنْوف ِسَنا ، َوَنْستَوْغِفر هَنْحَمد ه  َوَنْسَتِعين ه  ؛ الَحْمَد للَّهِ  ِإلَّ  
، َفال َهاِدَز له   ي ْضِللْ َوَمْن ، ْن يَوْهِدِه اللَّه  َفال م ِضلَّ َله  مَ ، َأْعَمالَِنا َسيَِّئاتِ َوِمْن 

َوَأْشَهد  َألَّ م َحمَّدًا َعْ د ه   -َشرِيَ  َله   الَوْوَده   -َوَأْشَهد  َأْل ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّه  
 .َوَرس ول ه  
]آل ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) 

ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )، [102: عمرال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھے ے )، [1: ]النساء(ڦ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[71-70: ]األوزاا(ٴۇ
 :بعد أما

، فهو قاعدة الشر ؛ فإل علم أصول الفقه من العلوم الجليلة رفيعة الش ل
، ة منزلةأجم  العلماء على أنه من أدق علوم الشريع، وأصل يرد إليه  ل فر 
ويتوصل به إلى فهم الخ اا ، ت نى عليه األوكام، ومن أ  رها فائدة وألراً 

لذا   رت المتنفات ؛ ومراميه ال عيدة، وبه تعرف أسراره ومقاصده، الشرعي
ومن ، ونال عناية فائقة من العلماء المجتهدين، وفي مسائله المتنالرة، فيه

نو  داللة األدلة على : مس لة؛ رمسائله التي تناولها العلماء بال حث والن 
وهذه مس لة مهمة وال ؛ أهي من نو  الق   أو من نو  ال ن؛ المسائل األصولية
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ورغم أهميتها إال أل علماء األصول لم يفردوها بال حث بشكل بارا ، ش 
وفي ، وإنما وردت في لنايا  المهم على أهمية هذا العلم تارة؛ ومستقول

ولم أجد من ، من أبواا أصول الفقه تارة لال ة وفي   ير، المقدمات تارة
إال ما جاء في  تاا ؛ َمن أفردها بال حث –قدامى ومعاصورين  –األصوليين 
وف ه  –و تاا الد تور سعد الش رز ، (1)الموافقات  –رومه اهلل  –الشاط ي 

ولم يتعرضا لك ير من ، فذ را المس لة على عجل؛ (2) األصول والفرو  –اهلل 
واللواام التي تلزم من ، والقائلول بهذه األقوال، األقوال فيها: من ويث؛ هاجوان 

ايادة على أل الد تور ، ومناقشة هذه األدلة، وأدلة  ل قول، هذه األقوال
فحاول  تكمياًل ؛ الش رز قتد باألصول أصول الدين وأصول الفقه معاً 

سائاًل المولى جل  ،وطالته يودز، لعملهما أل أجم  من ذل  ما است اعه َجهدز
وأل يكول عملي هذا نواة ل حث موس  في هذه ، وعال التوفيق والسداد

وإال ف س ل اهلل أل يسخِّر لهذا ، م  االستقراء التام لجمي  جوان ها، المس لة
 .إنه على  ل شيء قدير؛ العمل َمن يقوم به خير قيام

 :المنهج اآلتي؛ وقد سلك  في هذه الدراسة
؛ في  ت  األصول بحس  وسعي وطاقتي ات المس لةقم  بتت   جزئي -1

، إلى هذه المس لة، أو إشارة، أو أمارة ظاهرة، فما وجدت من قوٍل صرييٍ 
وتارة في ، تارة في نقل قول ألود األصوليين، أل تُّه واستفدت منه

 .وتارة في الردود والمناقشات، االستدالل
ف في هذه المس لة ويث إل االختال؛ أل  ُّ أصحاا األقوال ب سمائهم -2

                                                 
 . 26-17ص1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (1)
 . 201-193لشثري، األصول والفروع، صانظر: ا (2)



 . د. أشرف محمود عقلة بني  نانة أ، نَووْ   َداَللَِة األَِدلَِة َعَلى الَمَسائَِل األ ص ولِيَّةِ  

- 244 - 

وبين ، وال بين أصحاا مدرسة، لم يكن بين الحنفية والمتكلمين م الً 
بل إل االختالف جرى بين أصحاا المدرسة ، أصحاا مدرسة أخرى

 .وأصحاا المذه  الواود، الواودة
؛ قم  بنقل جملة   يرة من أقوال علماء األصول في هذه المس لة بنتها -3

ولعل فعلي هذا يعود ؛ من خالل أقوالهمليتسنى االطال  على آرائهم 
. أنه قد ال ي  ين نقل أقوالهم بالمعنى عن وقيقة آرائهوم: األول: لس  ين
فيفهم منها ؛ قد يخالفني من ي ل  على هذه األقوال في الفهم: وال اني

 .لذا آلرت نقل   ير من أقوالهم بنتها. غير الذز فهم 
لزم من  ل قول من أقوال واول  جاهدًا استخراج اللواام التي ت -4

لمعرفة هل اختالفهم في هذه المس لة مؤلر ؛ األصوليين في هذه المسو لة
 .أو خ ورته، ول يال قيمة  ل قول من هذه األقوال؟ أو غير مؤلر

وفي   ير من األويال ، أل  ُّ أدلة  ل قول من األقوال لما ذه  إليه -5
 .واول  االستدالل لوقوال بحس  ما فهم 

، عق  الدليل م اشرة، لمناقشات ألدلة  ل قول من األقوالذ رت ا -6
 .وأوياناً أجم  الرد بعد عدد من األدلة إل  ال وجه الداللة منها متشابهاً 

؛ وختوصاً الذين ليس لهم  تاا م  و ، ترجم  لغير المشهورين من األعالم -7
 .فلم أتناوله بالترجمة؛ أو له  تاا م  و  متداول، أما من  ال مشهوراً 

تح   ل م حث ، وأربعة م اوث، مقدمة: هذا وقد تكون  الدراسة من
ويليها الم حث الراب  الذز ختتته ، من الم اوث ال اللة األولى م ل ين

وتفتيل ذل  على ؛ -نس ل اهلل وسنها  –لم الخاتمة ، لعرض القول الراجي
 :النحو التالي
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لة على المسائل اتجاهات األصوليين في نو  داللة األد: الم حث األول
 :األصولية

أل المسائل األصولية ال يستدل عليها إال : االتجاه األول: الم ل  األول
 .بالق  

أنه يتي االستدالل على المسائل : االتجاه ال اني: الم ل  ال اني
 .األصولية بال ن

أدلة اتجاهات األصوليين في نو  داللة األدلة على : الم حث ال اني
 :ومناقشتها، المسائل األصولية

 .أدلة االتجاه األول ومناقشتها: الم ل  األول
 .أدلة االتجاه ال اني ومناقشتها: الم ل  ال اني

اآللار المترت ة على اتجاهات األصوليين نو  داللة : الم حث ال الث
 :األدلة على المسائل األصولية

 .اآللار المترت ة على االتجاه األول: الم ل  األول
 .اآللار المترت ة على االتجاه ال اني: يالم ل  ال ان

 .القول الراجي: الم حث الراب 
 .الخاتمة

فما  ال فيه من صواا ، أس ل اهلل تعالى أل أ ول قد وفق  فيما  ت  
 .وما  ال فيه من خ   فمني والشي ال، فمن اهلل ووده

 وآخر دعوانا أل الحمد هلل را العالمين
 و ت                                               
 بني  نانة أشرف بن محمودأبو قدامة . د. أ                           

 هو1429/ 9/ 10                                        
 هو1440/ 2/ 27في على عجل روج  بعدها لم                         
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 التمهيد
في هذه المس لة مما ال ش  فيه أل لوصوليين اتجاهات ومناهج 

وأل تحديد هذه االتجاهات والمناهج يحتاج إلى استقراء تام لما تنالر ، المهمة
وهذا ما ال ي مكن أل يفي بتحديده ، عندهم ألناء بح هم للمسائل األصولية  وافة
، ولكن ما ال يدرك  له ال يترك جله، بحث علمي واود بجهد شخص واود
ل آرائهم ومواقفهم من القضايا األصولية ولعل لهذه المناهج أل تلمي من مجم

 :ي ينها الم حث التالي، لتتشكل في اتجاهين؛ الجزئيوة
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اجتاهات األصوليني يف نوع دَللة األدلة : حث األولاملب
 املسائل األصولية على

أن املسائل األصولية َل يستدل : اَلجتاه األول: املطلب األول
 :عليها إَل بالقطع

 :ذا االتجاه إلى فريقينوقد انقسم أصحاا ه
 :سووا في ذل  بين أصول المسائل األصولية وبين فروعها: الفريق األول
، (3)والجووووووويني، (2)وأبوووووي محمووووود بووووون اللوووووو ال، (1)ال ووووواقالني: وهوووووذا اتجووووواه

                                                 
 3، اجلويين، التلخيص، ج426 – 425ص 3، وج172ص 1انظر: التقريب واإلرشاد، ج (1)

، ونسبه إليه أيضاً: العطار يف، حاشيته على شرح اجلالل 442و 441و 439و 143ص
 . 34ص1احمللي، ج

 2سود،، ج، وآل تيمية، امل389 – 388ص 2انظر: ابن مفلح، أصول الفقه، ج (2)
 . 867ص

 أيب بنا علي بن اهلل عبد بن أمحد بن الرمحن عبد بن حممد بن اهلل عبد: هووأبو حممد بن اللبان؛ 
،  والفضل الدين أهل ومن، العلم أوعية أحد، اللبان بابن املعروف، األصبهاين وائل بن بكر
، الفقه صولوأ، الديانات أصول عليه ودرس، األشعري بكر أبا القاضي وصحب، ثقة كان

 القرآن وقرأ، سنوات مخس وله القرآن حفظ، اإلسفرائيين حامد أيب على الشافعي فقه ودرس
 مع، املناظر، يف عبار، الناس أوجز ومن، للقرآن تالو، الناس أحسن من وكان، روايات بعد،
، « انرج» قضاء وويل، حسن وخلق، ظاهر وتقشف، بِّي  وورع، كثري، وعباد،، مجيل تدين
: انظر. هـ446 سنة، اآلخر، مجادى يف بأصبهان مات، البغدادي اخلطيب تالمذته من

 . 5290 ترمجة 144ص 10ج، بغداد تاريخ، البغدادي
 =، والتلخيص يف أصول الفقه، 74فقر،  41، وص6و5و4فقر،  8ص   1انظر: الربهان، ج (3)
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 ما نسو ه ،  وأ  ر المتقدمين، (4)والشاطو ي، (3)والقرافي، (2)واآلمودز، (1)والرااز
 .(5)إليهم الع ار
نقوول أقووال األصووليين فووي هوذا االتجواه ليتسوونى االطوال  علووى  آلورتوقود 

وقود ال ي  وين ، وألل المسو لة تعتمود علوى االسوتقراء؛ اتجاهاتهم من خالل أقوالهووم
؛ وهكووذا فعلوو  فووي االتجوواه اآلخوور، نقوول أقوووالهم بووالمعنى عوون وقيقووة اتجاهوواتهم

 :ومن أقوالهم في هذا االتجاه
العلوووم التووي هووي أصووول العلووم : فهووي؛ قووهف مووا أصووول الف»: قووال ال وواقالني

وقوود علووم أل العلووم بهووذه األوكووام ال يحتوول إال عوون . ب وكووام أفعووال المكلفووين
ن وور فووي أدلووة قاطعووة وأموواراٍت يووؤدز الن وور فيهووا إلووى وتووول العلووم ب وكووام فعوول 

 .(6)«المكلف
أنووه ال يجوووا الحكووم بووالعموم وتووى يحووية بجميوو  األدلووة : وذ وور ال وواقالني

: ومن أقوالوه فوي ذلو ، يعلم أنه ليس في أدلة الشر  ما يوج  تختيتهو ، علماً 
ف مووا إذا اجتهوود ولووم ي تووره االجتهوواد إلووى اعتقوواد الق وو  علووى أنووه ال دليوول فووي » 

                                                 

 . 441و 431و 143ص 3ج =
، 404وما بعدها و 351، و391 – 390، و266، و217ص 1احملصول، ج (1)

 . 30ص6وج
 61و 60و 59ص 2، وج282و 265و  223ص 1اإلحكام يف أصول األحكام، ج (2)

 ( من تعليق عفيفي. 1، هامش )71. وانظر: ص70و 68و
 ، )ط دار الكتب العلمية(. 39-38ص1نفائس األصول، ج (3)
 وما بعدها.  17ص 1املوافقات، ج (4)
 . 34ص1ل احمللي، جالعطار، حاشيته على شرح اجلال (5)
 . 173-172ص 1التقريب واإلرشاد، ج (6)
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لووم يجووز لووه ، بوول وجوودها ظنيووة لعوودم الوودليل مجووواة لوجوووده، السووم  يوجوو  ذلوو 
حكووم بمووا يجوووا  ألنووه وينئووذ يقوودم علووى ال؛ الحكوم بعمومووه موو  تجووويز  ونووه خاصوواً 

 .(1)«وذل  غير جائز ،  ونه خ  
ال ت  و  إال بموا  »: قال أبو محمد بن الل ال عن مسائل أصول الفقه ب نهوا

 .(2)«يؤدز إلى الق   دول خ ر الواود وغيره 
لوم . . . فإنوه مودلول األصوول؛ الفقوه: ومون مووارد األصوول»: قال الجوويني

فوإل . . . ا في  ل باا من أصول الفقوهيكتفي األصولي ب م لة من الفقه يتم ل به
وإنما الفقوه العلوم ، ليس  ال نول فقهاً : قلنا، متضمن مسائل الشريعة ظنول: قيل

أخ وار اآلوواد وأقيسوة : ولوذل  قوال المحققوول؛ بوجووا العمول عنود قيوام ال نوول
وهوي ، وإنموا يجو  العمول بموا يجو  العلوم بالعمول، الفقه ال توج  عماًل لذواتها

 .القاطعة على وجوا العمل عند رواية أخ ار اآلواد وإجراء األقيسةاألدلة 
األدلوووة : وأدلوووة الفقوووه هوووي، هوووي أدلتوووه: قلنوووا؟ فموووا أصوووول الفقوووه: فوووإل قيووول

ومسوووتند ، واإلجموووا ، ونوووص السووونة المتوووواترة، نوووص الكتووواا: السووومعية وأقسوووامها
 .مومن هذه الجهة ت ستمد أصول الفقه من الكال، قول اهلل تعالى: جميعها

، تفتوووويل أخ ووووار اآلووووواد واألقيسووووة ال يو ْلفووووى إال فووووي األصووووول: فووووإل قيوووول
ولكون ال بود مون ، وظ األصولي إبانة القاط  في العمول بهوا: قلنا، وليس  قواط 

 .(3)«ليت ين المدلول  ويرت ة الدليل به؛ ذ رها
، والمقتووود موون النتوووق االسووتقالل بإفووادة المعوواني علووى ق وو » : وقووال

وهوووذا وإل  وووال ، وانق وووا  مسوووال  االوتمووواالت، ت التووو ويالتمووو  انحسوووام جهوووا
الغووورض موو  القووورائن  فمووا أ  ووور هووذا ، بعيووداً وتوووله بوضووو  التوويى رداً إلوووى اللغووة

                                                 
 . 426و  425ص 3التقريب واإلرشاد، ج (1)
 . 389-388ص2. وانظر: ابن مفلح، أصول الفقه، ج867ص2آل تيمية، املسود،، ج (2)
 . 6و5و4فقر،  8-7ص 1الربهان، ج (3)
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وإذا نحووون خضووونا فوووي بووواا التووو ويالت وإبانوووة ب وووالل مع وووم ، الحاليوووة والمقاليوووة
معرَّضوة است ال لل ال  الف ن أل جلَّ ما يحس ه الناس ظوواهر ، مسال  المؤولين

 .(1)«للت ويالت فهي نتوق
ويقول وينما تكلم عن مراتو  ال يوال ناقوداً قوول مون قوال بو ل ال يوال يحتول 

، م  ت ورق االوتموال إليوه -أيضاً  –وال اهر ليس بياناً »: بال اهر المحتمل للت ويل
 .(2)«لما اقتضى بنفسه عمالً ، ولوال ما قام من القاط  على وجوا العمل به

ل إل ات األمارات على األوكوام ال يتقورر إال إ: جملة في ذل وبال»: وقال
 .(3)«وإل لم تكن األمارات في أنفسها قاطعة وال مقتضية علماً ، عةووباألدلة القاط
 .(4)«ال ينتت  الشيء دلياًل وعلمًا في الشرعيات إال بداللة قاطعة»: وقال

فهوووووم فووووول االسووووتدالل بهووووذه اآليووووة غيوووور خووووارج عوووون م» : قووووال اآلموووودز
فوال يتوي ، نيةولكنوه وجوة ظو، وإل  وال وجوة، بحجوة وسن ين أنوه لويس، المخالفة

 .(5)«بوه في باا األصول االستدالل 
فووال تكووول ، نيةوفداللووة اآليووة علووى وجوووا ق ووول خ وور الواووود ظوو» : وقووال

 .(6)«ول وجة في األصوو
 .(7)«بخ ر الواود ال يكول رف  مق و  بم نولفمخالفة براءة الذمة » : وقال

مسوائل لفإنوا ال نتمسو  بوه فوي ا»: وقال الرااز في  الموه علوى خ ور الواوود
                                                 

 . 315فقر،  151ص 1الربهان، ج (1)
 . 74 فقر، 41ص 1الربهان، ج (2)
 . 143ص 3التلخيص، ج (3)
 . 442ص  3التلخيص، ج (4)
 . 59ص  2اإلحكام، ج (5)
 . 62، ومثله ص60ص 2اإلحكام، ج (6)
 . 70ص 2املصدر نفسه، ج (7)
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، ون  ووو  وجووووا العمووول بوووال ن فوووي اإلجموووا ، ونتمسووو  بوووه فوووي ال نيوووات، الق عيوووة
وبهوووووذا ال ريوووووق يوووووزول ، ال م نونوووووة، ون  ووووو  اإلجموووووا  ببيوووووة واردة بلغوووووات معلوموووووة

 .(1)«واهلل أعلم. اإلشكال
والودليل علوى ، فقوه فوي الودين ق عيوة ال ظنيوةإل أصوول ال» : قال الشاطو ي

 .(2)«فهو ق عي؛ وما  ال  ذل ، ذل  أنها راجعة إلى  ليات الشريعة
بوول قواعوود أصووول الفقووه  ، إل اإلجمووا  ق عووي ومخالفووه  ووافر»: قووال القرافووي

بوول ، غيوور أل الق وو  ال يحتوول بمجوورد االسووتدالل بوو ع  ال ووواهر،  لهووا ق عيووة
 .(3)«ألدلةبك رة االستقراء لموارد ا

؛ فرقوا في ذل  بين أصوول المسوائل األصوولية وبوين فروعهوا: الفريق ال اني
 :وفروعها يتي االستدالل عليها بال ن، ف صولها ال يستدل عليها إال بالق  

، (1)وأبووووي الحسووووين ال توووورز، (5)األشووووعرز  (4)أبووووي الحسوووون: وهووووذا اتجوووواه

                                                 
 . 217ص 1احملصول، ج (1)
 . 19 – 18ص  1املوافقات، ج (2)
 ، )ط دار الكتب العلمية(. 38ص1نفائس األصول، ج (3)
عيل بن إسحاق بن سامل بن عبد اهلل بن موسى بن بالل بن أيب برد، ابن : علي بن إمساهو (4)

أيب موسى، املتكلم صاحب الكتب والتصانيف يف الرد على املالحد، وغريهم من املعتزلة، 
والرافضة، والـجهمية، واخلوارج، وسائر أصناف املبتدعة، وهو بصري، سكن بغداد إىل أن 

س ومخسون تصنيفاً، كان يقول أبو بكر الصرييف عنه:  هـ، له مخ 260تويف هبا، ولد سنة 
كانت املعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حىت أظهر اهلل تعاىل األشعري فحجرهم يف أقماع السمسم، 

 11تويف بعد سنة عشرين وقبل سنة ثالثّي وثالمثائة. انظر: البغدادي، تاريخ بغـداد، ج
 . 6188ترمجة  346ص

 . 116 – 115ص 3، األصفهاين، الكاشف على احملصول، ج25ص 3انظر: البحر احمليط، ج (5)
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، (6) والعضوود ، (5)وابوون الحاجوو  ، (4)وابوون السوو كي ، (3)والغزالووي ، (2)واألبووويارز 
 .(9)والشربيني ، (8)والع ار، (7)والمحلي

 :ومن أقوالهم في هذا االتجاه
: أل سوور مووذه  أبووي الحسوون األشووعرز هووو ( 10)ذ وور أبووو نتوور القشوويرز 

                                                 

 . 313 – 312وما بعدها. و 91ص 1شرح العمد، ج (1) =
 . 1316و 1294 – 1293ص 3انظر: القرايف، نفائس األصول، ج  (2)

مشـس الدين أبو احلسن علي بن إمساعيل بن علي بن حسن بن عطية األبياري،  واألبيارز هو: 
الم، وأئمة اإلسالم، بارعاً يف علوم شىت: الفقه وأصوله، وعلم الكالم، كان من العلماء األع

له تصانيف حسنة منها: شرح الربهان أليب املعايل اجلويين، وسفينة النجا، على طريقة 
هـ(، أصله من أبيار، مدينة من بالد  559األحياء، ولد سنة تسع ومخسّي ومخسمائة ) 

سكندرية أقل من يومّي، تويف سنة ست عشر، مصر على شاطئ النيل، بينها وبّي اإل
هـ(. انظر: إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالـكي،  616وستمائة، )ت

لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ، ودون ، الديباج املذهب يف أعيان املذهب
 . 214 – 213ص 1طبعـة، ج

 . 300-299ص2، وج730و376ص 1املستصفى، ج (3)
 . 32 -31ص 1مجع اجلوامع، ج (4)
، مع العضد، واألصفهاين، 251و 61 – 60و 44و 32ص 2خمتصر املنتهى األصويل، ج (5)

 . 379و 369ص 2بيان املختصـر، ج
 . 44ص 2شرحه على خمتصر املنتهى األصويل، ج (6)
 . 34ص 2انظر: شرحه على مجع اجلوامع، ج (7)
 . 34ص 2ل، جانظر: حاشيته على شرح اجلال (8)
 . 34ص 2انظر: تقريره على مجع اجلوامع، ج (9)

 =عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي، صاحب الرسالة املعروفة، كان إمام هو:  (10)
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، وهوذا هوو الحوق الم وين» : وقوال، إنكار التعلق بوال واهر فيموا ي  لو  فيوه الق و 
 .(1)«ي م ال ال نول ولم يمن  من العمل بال واهر ف

؛ إل قولوو  إنمووا ن  وو  األوكووام بووال ن فاسوود» : قووال أبووو الحسووين ال توورز
 .(2)«شيء من األوكام من العقليات والسمعيات ال يجوا بال ن عندناألل إل ات 

اعلوم أل العمووم عنود مون يورى التمسو  بوه ينقسوم إلوى قووز » : قال الغزالوي
وهوووو الوووذز يحووووج إلوووى ، أو  القووواط ي عووود عووون ق وووول التختووويص إال بووودليل قووواط  

، وإلوى ضوعيف ربموا يشو  فوي ظهووره، وتى تنقدح إرادة الختوق به، تقدير قرينة
 .(3)«. . م ال القوز منه، وإلى متوسة، بدليل ضعيف، ويقتن  في تختيته

: مسو لة»: وقال في الرد على أهل ال اهر الذين قوالوا ال اجتهواد مو  ال ون
ولوم يجووا الحكوم فوي الشور  إال ، االجتهواد بوال نفي الرد على من وسم سو يل 

، ف مووا الحكووم بووالرأز واالجتهوواد فمنعوووه؛  ووالنص ومووا جوورى مجووراه،  بوودليل قوواط 
وموا عنودز أل أوووداً ، وإنموا الوورد علويهم بإظهوار الودليل، واعمووا أنوه ال دليول عليوه

  فإنمووا نزاعنووا فووي معرفووة منووا. . . ينوواا  فووي االجتهوواد فووي تحقيووق منووا  الحكووم
                                                 

األئمة، وحـرب األمة، تفقه على أبيه، وخترج به، وبرع  باألصول والتفسري، والنظم والنثر،  =
وه الزم إمام احلرمّي اجلويين، حىت حصل له قدم راسخة يف واملسائل احلسابيـة، مث ملا مات أب

املذهب واخلالف، وكان مالزماً أليب اسحاق الشريازي، وكان نصرياً ملذهب األشعري ويشتد 
هـ. انظر: ابن 514/ مجادى اآلخـر،، سنة  28نكريه على خمالفيه، تويف يوم اجلمعة يف 

، ابن قاضي شهبة، طبقات 870مجة تر  159ص 7السبكي، طبقات الشافعية الكربى، ج
 . 251ص 1الشافعية، ج

 . 25 – 24ص 3انظر: الزركشي، البحر احمليط، ج (1)
 . 312ص 1شرح العمد، ج (2)
 . 730ص 1املستصفى، ج (3)
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فيسووتدل علووى ذلوو  بإجمووا  التووحابة علووى الحكووم ؛ األوكووام بووالرأز واالجتهوواد
 .(1)«. . بالرأز واالجتهاد في  ل واقعة وقع  لهم

، يجوووا النسوول بالقيوواس الجلووي: وقووال بعوو  أصووحاا الشووافعي» : وقووال
وأموووا ، فوووإل أرادوا المق وووو  بوووه فهوووو صوووحيي؛ لفوووظ الجلوووي مووو هم: ونحووون نقوووول
 .(2)«الم نول فال 

العمووول بوووال ن فوووي تفاصووويل  »أل : نقووول ابووون الحاجووو  عووون أبوووي الحسوووينو 
 .(3)«معلوم األصل واج  عقاًل 

ل   بالتواتر عن جمو    يور  »: قال ابن الحاج  في إل ات وجية القياس
والعووادة ، وإل  انوو  التفاصوويل آووواداً ، العموول بووه عنوود عوودم الوونص: موون التووحابة

 .(4)«ط  تقضي تارة ب ل م ل ذل  ال يكول إال بقا
: قال العضود فوي وكوم إل وات اإلجموا  بخ ور الواوود رداً علوى مون قوال إل

: قوووووال« . . . لوجووووووا الق ووووو  فوووووي العمليوووووات، األصوووووول ال ت  ووووو  بوووووال واهر»
ألنووه إل ووات لووه بووال ريق ؛ فهووو قوواط ؛ إل تمسووكنا بالمتمسوو  األول: والجووواا»

فتن نوي صوحته علوى  ؛فال شو  أنوه ظواهر؛ وإل تمسكنا بال اني، وأنه ق عي، األول
وعليووه دالئوول واعتراضووات مشووكلة موون ؟ أنووه هوول يشووتر  الق وو  فووي األصووول أم ال

 .(5) «. . . الجان ين

                                                 
 . 300-299ص 2املستصفى، ج (1)
 . 376ص 1املستصفى، ج (2)
 . 60ص 2خمتصر املنتهى األصويل، ج (3)
 . 251ص 2ويل، جخمتصر املنتهى األص (4)
 . 44ص 2شرحه على خمتصر املنتهى األصويل، ج (5)
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اآلتوووي مووون فووون األصووووول  »: قوووال المحلوووي فوووي شووورح قوووول ابوووون السووو كي
فإل من أصول الفقوه موا ؛ تغلي : من األصول قواط  »: قال. «بالقواعد القواط  

 .(1) «اا ومفهوم المخالفة  حجية االستتح؛  ليس بق عي

 :المواانة بين رأيي الفريقين السابقين
تقووودم بيوووال أل لوصووووليين اتجووواهين فوووي نوووو  داللوووة األدلوووة علوووى المسوووائل 

أل المسووائل األصووولية ال يسووتدل عليهووا :  ووال مضوومول االتجوواه األول؛  األصووولية
فوي ذلو   فريوق سووى؛ وقد انقسم أصوحاا هوذا االتجواه إلوى فوريقين؛ إال بالق  

 .وفريق فرَّق في ذل  بينهما، بين أصول المسائل األصولية وبين فروعها
لكون الوذز ي ودوا لوي أل ، والذز ي هر ألول وهلة أل بين الفريقين اختالفواً 

ذلكووم ألل الفريووق األول لووم يعت وور تفاصوويل المسووائل ؛ مووؤدى قووول الفووريقين واوووداً 
 مووا   -وإل  انوو  متفرعووة عنووه  األصووولية )الفوورو ( موون أصووول الفقووه أساسوواً وتووى

سووو بينه فوووي اآللوووار المترت وووة علوووى هوووذا االتجووواه فوووي الم لووو  األول مووون الم حوووث 
فاشوووووتر  تووووووفر األدلوووووة الق عيوووووة لتوووووحة االسوووووتدالل علوووووى القاعووووودة ؛ -ال الوووووث 
 .األصولية

بينما الفريق ال اني وافق الفريق األول على أل أصول المسائل األصوولية ال 
وخوالفوهم فوي عودم اعت وار تفاصويل المسوائل األصوولية ، الق  يستدل عليها إال بو

وبمووا أنووه يتووع  دائموواً طلوو  األدلووة ؛ فاعت روهووا منووه؛ )الفوورو ( موون أصووول الفقووه
لوم يشوترطوا االسوتدالل ؛  ونهوا فروعواً متشوع ة ولهوا تفاصويل   يورة؛  القاطعة عليها

 .عليها بالق   وجواوا االستدالل عليها بال ن

                                                 
 . 34ص 1شرحه على مجع اجلوامع، ج (1)
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: اَلجتاه الثاني: أنه يصح اَلستدَلل على املطلب الثاني
 املسائل األصولية بالظن:

، (4)، وابن تيمية(3)، وابن مفلي(2)، وابن عقيل(1)وهذا اتجاه الحلواني
 .(8)، وابن عاشور(7)، والماارز(6)، وال وفي(5)وابن القيم

: إلى أ  ر (12)، وولولو(11)، والع ار(10)وآل تيمية ،(9)وعزاه ابن مفلي

                                                 
 . 867ص 2، آل تيمية، املسود،، ج388ص2انظر: ابن مفلح، أصول الفقه، ج (1)
 . 284و275و245ص 3انظر: الواضح يف أصول الفقه، ج (2)
 . 389 – 388ص 2انظر: أصول الفقه، ج (3)
 866ص 2، آل تيمية، املسود،، ج53 -52و 19 – 17ص 1انظر: درء تعارض العقل والنقل، ج (4)

، عبد 134ص 19، وج347 – 346ص23، وج126 -125ص 13، الفتاوى، ج867 –
 . 380 – 373السالم بن حمـمد، فصول يف أصول الفقه لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص

 . 684و671و659و651و 644ص 2انظر: الصواعق املرسلة، ج (5)
 . 616ص 3انظر: شرح خمتصر الروضة، ج (6)
. فقد نقل الشاطيب قول املازري، وقوله هذا موجود يف  21ص1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (7)

كتابه: إيضاح احملصول من برهان األصول، فيما علق به على كالم اجلويين، ولكنه من 
اجعت إيضاح احملصول. وانظر كالم النص املفقود من هذا الكتاب، كما علمته حينما ر 

 . 233و 169 – 168املازري يف: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص
 . 238 – 231و 196 – 189و 173 – 166انظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص (8)
 . 389 -388ص 2أصول الفقه، ج (9)

 . 867ص 2انظر: آل تيمية، املسود،، ج (10)
 . 34ص 1شرح اجلالل، جانظر: العطار، حاشيته على  (11)
 = . 123ص 1انظر: حلولو، الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع، ج (12)
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 اء والمتكلمين.الفقه
وقد قال الحلواني من أصحابنا ما ذ ره ابن عقيل  »قال ابن مفلي: 

وغيره: ت    مسائل أصول الفقه بال ن، وال يفسق المخالف، وبه قال أ  ر 
 .(1)«الفقهاء والمتكلمين 

أعني أصول الفقه، ليس  في رت ٍة على أل هذه األصول، »قال ابن عقيل: 
وال ». وقال: (2)«خ ار والدالئل؛ ألنها مسائل اجتهادي ل  لها الق عيات من األ

 .(3)«فيها الخالفية، بل هي مسائل اجتهادية يسوغ ووول ق عوهذه األص
لم يفرق أود من السلف األئمة بين أصول وفرو . . . » قال ابن تيمية: 

 .(4)«والذين فرقوا بين األصول والفرو  لم يذ روا ضاب اً يميز بين النوعين 
                                                 

: أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن موسى بن عبد احلق الزليطي القروي وولولو؛ هو      =
املالكي، كان ال ميل من االطالع واحلفظ والبحث، ووصف بأنه رجل فكر واستنباط 

للفقه واألصول، وأحد احلافظّي لفروع املذهب املالكي، من مؤلفاته: واستقراء، وكان حمققًا 
الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع، وهو شرح مجع اجلوامع الصغري، والبدر الطالع يف حل 
ألفاظ مجع اجلوامع، وهو شرح مجع اجلوامع الكبري، توىل قضاء طرابلس، مث توىل مشيخة 

هبذا املنصب حىت تويف، تويف يف تونس سنة مدارس القائد تنبيك يف تونس، واستمر 
هـ(. انظر يف ترمجته ترمجة وافية: مقدمة د. عبد الكرمي النملة، على حتقيق كتاب: 898)

 . 49-37ص1الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع، حللولو، ج
 . 388ص 2أصول الفقه، ج (1)
 . 245ص 3انظر: الواضح، ج (2)
 . 284ص 3انظر: الواضح، ج (3)
،. وانظر: عبد السالم حممد، فصول يف أصول الفقه، 126 – 125ص  13الفتاوى، ج (4)

 . 373ص
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د ابن تيمية باألصول؛ أصول الدين وأصول الفقه معاً،  ما ي هر ويقت
 ذل  من سياق  المه في الفتاوى.

ت    مسائل األصول بخ ر الواود والقياس » وجاء في المسودة: 
 .(1)«واألمارة المؤدية إلى غل ة ال ن، وبه قال أ  ر الفقهاء والمتكلمين 

اعتقاد الحكم فيه ق عاً  وقال ال وفي بعد أل قرر أل الق عية ما وج 
وأوكام الشريعة بموج  هذا التقرير لاللة أقسام: ألل »وإل اوتمل النقيو : 

التعويل عليه ل عده، الحكم إما أل يستند إلى قاط ، أو محتماًل اوتمااًل يسوغ 
. . . وإما أل يستند إلى دليل ظني يحتمل النقي  اوتمااًل قوياً، . فهو قاط 

 .(2)«كام الفرو  الفقهية، وأ  ر أصوول الفقه فهو اجتهادز،   و
وعندز أنه ال وجه للتحاشي عن عدِّ هذا الفن من »قال الماارز: 

ويقتد بذل  عد تفاصيل العلل،  القول في عكس «. يًا وول وإل  ال ظنواألص
العلة، ومعارضتها والترجيي بينها وبين غيرها، و ذل  تفاصيل أوكام األخ ار،  

 .(3)، واإلرسال؛ فإنه لويس بق وعي   عداد الرواة
وال س يل إلى تحتيل القواط  العقلية إال في أصول » قال ابن عاشور: 

 .(4)«الدين 
بل نجد القواط  نادرة، م ل ذ ر الكليات الضرورية: وفظ » وقال: 

الدين، والنفس، والعقل، والنس ، والمال، والعرض، وما عدا ذل  فمع م 
                                                 

 . 867 – 866ص 2آل تيمية، املسود،، ج (1)
 . 616ص 3شرح خمتصر الروضة، ج (2)
 . 21ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (3)
 . 233مقاصد الشريعة، ص (4)
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 .(1)«أصول الفقه م نونة 
وفي مع م أصول الفقه اختالف بين علمائه؟ فنحن إذا أردنا أل » وقال: 

ندول أصواًل ق عية للتفقه في الدين علينا أل نعمد إلى مسائل أصول الفقه 
دوين، ونعيرها بمعيار الن ر والنقد، فننفي والمتعارفة، وأل نعيد َذْوبَوَها في بوتقة الت

ونض  فيها أشرف معادل مدارك الفقه     بها،عنها األجزاء الغري ة التي غل
 .(2)«والن ر 

                                                 
 . 168مقاصد الشريعة، ص (1)
 . 172ص املصدر نفسه، (2)
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أدلة اجتاهات األصوليني يف نوع دَللة األدلة : املبحث الثاني
 ومناقشتها؛ على املسائل األصولية

 :ومناقشتها؛ أدلة اَلجتاه األول: املطلب األول
اسووووتدل أصووووحاا االتجوووواه األول الووووذين قووووالوا: إل المسووووائل األصووووولية ال       
عليها إال بالق  ؛ والذين انقسموا إلى فوريقين؛ فريوق سووى فوي ذلو  بوين  يستدل

أصول المسائل األصولية وبين فروعها، وفريق فرق في ذل  بينهموا؛ فلوم يسوتدل 
علوووى أصوووول المسوووائل األصوووولية إال بوووالق  ، وصوووحي االسوووتدالل علوووى فروعهوووا 

 بال ن، ب دلة   يرة،  ال من أبراها ما يلي:
راجعوووة إلوووى  ليوووات الشوووريعة، وموووا  وووال راجعووواً إلوووى  ليوووات أل أصوووول الفقوووه  -1

الشووريعة فهووو ق عوووي، يوودل علوووى ذلوو : االسووتقراء، فحينموووا نتتووفي جميووو  
مسووائل علووم األصووول، فنق وو  ب نهووا م نيووة علووى  ليووات الشووريعة، واسووتقراء 

 .(1)جمي  األفراد فيه ممكن: فإنها مسائل محتورة 
أصوول عقليوة وهوي ق عيوة، وإموا أل  أل قواعد أصول الفقه إما أل ترجو  إلوى -2

ترج  إلى االستقراء الكلي من أدلة الشوريعة، وذلو  ق عوي أيضواً، وال لالوث 
لهوووذين إال المجموووو  منهموووا، والمؤلوووف مووون الق عيوووات ق عوووي، وذلووو  هوووو 

 .(2)أصول الفقه 
أل قواعود أصووول الفقوه، لووو  انو  ظنيووة؛ لووم تكون راجعووة إلوى أموور عقلووي، إذ  -3

                                                 
 18ص 1، دراز، تعليقاته على املوافقات، ج18 – 17ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (1)

 (. 3هامــش )
 . 19 – 18ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (2)
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العقليووات، وال إلووى  لووي الشووريعة؛ ألل ال وون إنمووا يتعلووق ال وون ال ي ق وول فووي 
 بالجزئيات، وبيال ذل  في أمرين:

األول: أنووووه لووووو جوووواا تعلووووق ال وووون بكليووووات الشووووريعة، لجوووواا تعلُّقووووه ب صوووول 
الشريعة، ألنه الكلِّوي األول، وذلو  غيور جوائز عوادة؛ ف صول الشوريعة المق وو  بوه 

والكليوووات األخووورى؛ وويوووث  وووال هوووي الكلوووي األول الوووذز تفرعووو  عنوووه القووووانين 
األصوول األول مق وعوواً بووه، و وووال التفريوو  عليووه ب ريوووق االسووتقراء الكلووي؛ فحكوووم 

 .(1)الفر  وينئذ يكول وكماً لوصل والعكس أيضاً صحيي 
وال وواني: أنووه لووو جوواا تعلووق ال وون ب صوول الشووريعة؛ لجوواا تعلووق الشوو  بهووا، 

خوالف موا ضومن اهلل عوز وجول  وهي ال ش  فيها، ولجاا تغييرها وت ديلها، وذل 
 (.2)من وف ها

أنه لو جاا جعل ال ني أصالً في أصول الفقه، لجاا جعله أصوالً فوي أصوول  -4
الوودين، واألموور لوويس  ووذل  باتفوواق، فكووذل  األموور بالنسوو ة ألصووول الفقووه؛ 
ألل نس ة أصول الفقه من أصل الشريعة،  نس ة أصول الودين، وإل تفاوتو  

ي أنها  ليات معت رة في  ل ملة، وهي داخلة فوي في المرت ة، فقد استوت ف
 (.3)وفظ الدين من الضروريات 

أنه ال س يل إلى إل ات أصول الشريعة بال ن؛ ألنه تشري ، ولوم نتع ود بوال ن  -5
 .(4)إال في الفرو  

                                                 
 19ص 1، دراز، تعليقاته على املـوافقات، ج20 – 19ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (1)

 (. 5هامـش )
 . 20ص 1املوافقات، ج انظر: الشاطيب، (2)
 . 20ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (3)
 . 20ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (4)
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 ويرد عل األدلة السابقة بما يلي:
م أل   يووراً موون المسووائل األصووولية أدلتهووا غيوور ق عيووة، فووإل موون مسووائل علوو -أ 

األصووول مسووائل ضووعيفة الموودارك،  اإلجمووا  السووكوتي، ومفهوووم المخالفووة، 
ونحووو ذلوو ، فووإل الخووالف فيهووا قوووز، والمخووالف فيهووا لووم يخووالف قاطعوواً، 

 .(1)وإنما خالف أدلة ظنية 
أنه ال وجه لعد المسائل الك يرة الموجوودة فوي أصوول الفقوه والتوي أدلتهوا  -ا 

يووة؛ ألل المقتوود باألصووول هووي غيور ق عيووة، مون أصووول الفقووه وإل  انو  ظن
أصول العلم؛ ألل تل  ال نيات قووانين  ليوات وضوع  ال ألنفسوها، أز: ال 
لتعتقد، وتى يلزم فيها ل وتها على وجه ق عوي، وإنموا وضوع  ليعورض عليهوا 

 .(2)أمر غير معين مما ال ينحتر 
بود  أنه قد ل   أل قواعد األصول منها ق عية ومنها ظنية، والقوائلول ب نوه ال -ج 

 .(3)من الق عية، قد ورد عنهم أنهم يستدلول عليها ب دلة ظنية، بل وهمية 
أل االسووتدالل علووى المسووائل األصووولية ال يعوودوا أل يكووول ب ريووق ظووواهر  -د 

االسووتعمال بالنقوول الووذز ظوواهره التووحة والسووالمة، وجماعووة العلموواء يق لووول 
وأبووي ع يوود فووي أصووول اللغووة روايووة الواووود؛  األصوومعي والخليوول وأبووي ايوود 

                                                 
 – 195، الشثري، األصول والفروع، ص1316ص 3انظر: القرايف، نفائس األصول، ج (1)

196 . 
، 21ص 1، دراز، تعليقاته على املوافقات، ج21ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (2)

 (. 4امش)ه
 (. 4، هامش)58ص 2انظر: عفيفي، تعليقاته على اإلحكام لآلمدي، ج (3)
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وأم الهم، وال ي ستقتى في النقل إلى الحد الموج  للق   
(1). 

الوودليل الشوورعي بمووا ال ي ق و  بووه، الوتوويج إلووى إل ووات م  تووه، لووم  ل وو أنوه لووو  -6
 .(2)يتسلسل القول إلى ما ال ينتهي 

 .(3)«فهذه هي الداللة السديدة، وما عليها م عترض » قال الجويني: 
عقلوي: بو ل مقدموة الودليل غيور مسولَّمة، إذ ال دليول ويرد على هذا الودليل ال

علووووى أل المسووووائل الشوووورعية ال ت  وووو  إال بقوووواط ، وعليووووه فهووووذا الوووودليل يتضوووومن 
 .(4)متادرًة للدعوى، والمتادرة باطلة في االستدالالت 

أل األصووول موون بوواا االعتقووادات ال تتعلووق بكيفيووة العموول؛ فالم ووولوا فووي  -7
ق ووو ، ألنهوووا علميوووة، والمسوووائل العلميوووة ال ، وأصوووول الفقوووه الالديوووونأصوووول 

 .(5)يجوا فيها ات ا  ال ن 
ويرد على ذل : ب ل القائلين بهوذا القوول قود اسوتدلوا علوى بعو  األوكوام 
الشرعية أو العقلية بال ن،  قولهم بجواا التع د بخ ر الواوود، فقود اسوتدلوا عليوه 

ليوووة بوووال ن، جووواا أل بوووال ن، وإذا جووواا أل ي  ووو  بعووو  األوكوووام الشووورعية أو العق
 .(6)ي    ما سواها بذل  

                                                 
 . 284ص 3انظر: ابن عقيل، الواضح يف أصول الفقه، ج (1)
 . 443 – 442ص 3اجلويين، التلخيص، ج (2)
 . 443ص 3املصدر نفسه، ج (3)
 . 156انظر: ضمر،، االحتمال وأثره على االستدالل، ص (4)
 2، األصفهاين، بيان املختصر، ج44ص 2ضد، شرحه على خمتـصر املنتهى، جانظر: الع (5)

 . 123ص 1، حلولو، الضياء الالمع، ج369و ص 343ص
 . 291ص 1انظر: البصري، شرح العمد، ج (6)
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ويجووواا بووو ل هوووذا اإللوووزام غيووور صوووحيي، ألنوووه ال يجووووا إل وووات شووويء مووون 
األوكووام العقليووات والسوومعيات بووال ن، فووالمكلف ال بوود أل يعلووم وجوووا الفعوول 
الذز  لف به أو وسنه، وال بد أل يعلم أيضاً وجه وجوبه أو وسونه علوى الجملوة 

ل ن ال يقوووم مقووام العلووم فووي ذلووو ، وإنمووا يقووال: إل ال ريووق أو علووى التفتوويل، فووا
إلووى العلووم بووه قوود يكووول ال وون  مووا يكووول العلووم، فالووذز يتنوواول الحكووم هووو العلووم 
دول ال ووون؛ ف  ووو  أل أوكوووام األصوووول ال ت  ووو  إال بوووال ن، وأموووا القوووول بجوووواا 

موا ، وهوو التع د بخ ر الواود، ف ريقوه العلوم ال ال ون، ألل العمول بوه ي  و  باإلج
 .(1)أصل ق عي يتي العمل به في مسائل األصول 

وَالَ تَقْفُ مَا لَيْسََ لَي َ هِي       اهلل تعالى:  قول» استدلوا بجملة من اآليات منها:  -8

 } إِن يَتَّبِعُييي نَ إِلَّيييا  لََّييي ا وَإِنا  لََّييي ا   ، وقولوووه تعوووالى: [36االسوووراء: ]  ع لْييي ٌ
هى عن ات ا  موا لويس بمعلووم، واآليوة ال انيوة ، فاآلية األولى تن[23النجم: ]

ذم اهلل فيهووا مت عووي ال وون، والقووول بوو ل أصووول الفقووه يسووتدل عليهووا بووال ني  
 .(2) خ ر الواود، ات ا  ما ليس بمعلوم ومتابعة لل ن، وهذا ال يتي

ويجوواا عوون هووذا: بوو ل ال وون المنهووي عنووه فووي اآليووات هووو ال وون الفاسوود، 
وقوود ع ِهووَد موون الشووريعة االعتموواد علووى غل ووة ال وون ولوويس ال وون التووحيي الووراجي، 

                                                 
، 236ص 2، اآلمدي، اإلحكام، ج292 – 291ص 1انظر: البصري، شرح العمد، ج (1)

 2، األصفهاين، بيان املختصر، ج60ص 2العضد، شرحه على خمتصر املنتهى، ج
 . 378ص

. وانظر: ابن 46ص 2، اآلمدي، اإلحكام، ج369ص 2األصفهاين، بيان املختصر، ج (2)
 . 57ص 2، العضد، شرحه على خمتصر املنتهى، ج57ص 2احلاجب، خمتصر املنتهى، ج
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 .(1)توسعة على الع اد، ورفعًا للحرج عنوهم 

 املطلب الثاني: أدلة اَلجتاه الثاني؛ ومناقشتها:
اسووتدل أصووحاا االتجوواه ال وواني؛ الووذين قووالوا إنووه يتووي االسووتدالل علووى 

 المسائل األصولية بال ن بعدد من األدلة؛ من أبراها ما يلي:
أصوول الفقوه طورق لوعمووال، فيكتفوى فيهوا بغل وة ال وون؛ فوال ن واقو  بهووا أل  -1

في طريوق الحكوم،   خ وار اآلوواد مو اًل، فقود انضوم  إليوه الودالئل القاطعوة 
علووى وجوووا العموول بمقتضووى هووذا ال وون، فلووم يكوون العاموول بمووا يفيووده خ وور 

 .(2)اآلواد مت عًا لمجرد ال ن 
لعلميوة وسويلة العمول فيكتفوى فيهوا ويرد علوى ذلو : بو ل يقوال إل المسو لة ا

بال ن، ألل جمي  مسائل األصول  ذل ، وقد منعووا فيهوا اال تفواء بوال ن، وإنموا 
 .(3)ذل  فيما يتعلق بكيفية العمل بالذات  مسائل الفقه 

أنه لو وج  االستدالل على مسائل األصول بالق  ، لخلو  بعو  الوقوائ   -2
 .(4)عن األوكام 

فاصويل الم نيوة علوى األصوول المق وو  بهوا، داخلوة ويرد على ذل : ب ل الت

                                                 
 (. 2هامش ) 36ص 2انظر: عفيفي، تعليقاته على اإلحكام لآلمدي، ج  (1)
 2، األصفهاين، بيان املـختصر، ج44ص 2العضد، شرحه على خمتصر املنتهى، ج انظر: (2)

 (. 4، هامش)21 – 0ص1، اخلضر، تعليقاته على املوافقات، ج393ص
 . 60ص 2انظر: اهلروي، حاشيته على  حاشية اجلرجاين، ج (3)
 2ى، ج، العضد، شرحه على خمتصر املنتــه379ص 2انظر: األصفهاين، بيان املختصر، ج (4)

 . 61 – 60ص
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 .(1)فيما دل عوليوه الدليل الق عوي 
وَمَا كَانَ  لْمُؤسم نُ نَ ل َْنف رُو ْ كَآفَّةً فَلَي سالَ ََفَيرَ م ي  ك يِر ف رس َية        استدلوا بقول اهلل تعوالى:  -3

    َي سمَهُ س إََِ   َََعُي  ْ إِلَيْسهِ س لَعَلَّهُي س يَرسياَ ُونَ      مِّنسهُ س طَآئ فَية  لرَْتَفَقَّهُي  ْ ف يل  ليِِّي ِ وَل ُْنيا  ُو ْ     
هنوا للوجووا؛ المتنووا  «  لعلهوم» . ووجوه الداللوة: أل قولوه [122التوبوة: ]

للترجوووي، « لعووول»أل اهلل تعووالى أوجووو  الحوووذر بإنوووذار طائفووة مووون فرقوووة، ألل 
وهوووذا علوووى اهلل محووووال، فيحمووول علووووى الوجووووا، الشووووترا هما فوووي ال لوووو  
وإنووووذار ال ائفووووة، فيلووووزم وجوووووا الحووووذر بإخ ووووار ال ائفووووة، وال ائفووووة قوووووم ال 

 .(2)يحتل من خ رهم إال ال ن 
ويرد على ذل : بو ل االسوتدالل بهوذه اآليوة فيوه بعود، ووجوه ال عود إجموااًل: 

 .(3)أنه استدالل بما ليس بق عي الداللة 
هوووو  ويجوواا: أل لختووم يمنوو  وجوووا العموول بووالق عي فووي األصوووول؛ ألنوووه

 .(4)الموتناا  فيوه 
أل اليقين التام إل أمكن فهو عزيوز الوجوود، ال يفوي بوه إال الفورد بعود الفورد؛  -4

فال يجوا أل يكول ذل  تكليفاً لكل الخلق؛ وأز ورج أل يكلف اإلنسوال 
فووووي السوووواعة الواووووودة معرفووووة مووووا عجووووز الخلووووق عوووون معرفتووووه فووووي خمسوووومائة 

                                                 
 . 21ص 1، الشاطيب، املوافقات، ج6فقر،  8ص 1انظر: اجلويين، الربهان، ج (1)
 2، العضد، شرحه على خمتصر املنـتهى، ج377ص 2انظر: األصفهاين، بيان املختصر، ج (2)

 . 56ص 2، اآلمدي، اإلحكام، ج60ص
 انظر: املصدر نفسه.  (3)
 انظر: املصدر نفسه.  (4)
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 .(1)سنة
وجودة في علم أصول الفقوه والتوي ادعوي ويرد على ذل : ب ل المسائل الم

أنهووا غيوور ق عيووة، هووي فووي وقيقتهووا منتزعووة موون موووارد متعووددة موون الشووريعة، وتووى 
 .(2)ق   ب نها من األصول المقتودة في بناء األوكام 

يقال:  ما أنه من المعلوم أل التحابة موا  وانوا مت حورين فوي العلووم  ودقائق  -5
أنهوووم موووا  وووانوا عوووالمين بهوووذه األدلوووة  الهندسوووة وغيرهوووا، فمووون المعلووووم أيضووواً 

والووودقائق علوووى وجوووه الق ووو ، مووو  أنوووه عليوووه التوووالة والسوووالم وكوووم بتوووحة 
 .(3)إيمانهم، فدل ذل  على أل التكليف ما وق  بالعلم 

 .(4)أل الق عية وال نية صفات للنفس، وليس  أوصافاً مالامة للمسائل  -6
ظنيووة؛ هووو أموور إضووافي  وأيضوواً؛ فكووول المسوو لة ق عيووة أو»قووال ابوون تيميووة: 

بحس  وال المعتقدين، ليس هو وصفاً للقول في نفسه؛ فإل اإلنسال قد يق و  
ب شياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم صودقه عنوده، وغيوره ال يعورف ذلو  ال 
ق عوواً وال ظنوواً. وقوود يكووول اإلنسووال ذ يوواً قوووز الووذهن سووري  اإلدراك؛ فيعوورف موون 

 .(5)« وره غيره وال يعرفه ال علمًا وال ظناً الحق ويق   به ما ال يتت
مما يوضي أل قواعد أصوول الفقوه ليسو  ق عيوة بوإطالق، أل علوم األصوول  -7

لوو  وال ق عيوواً، ألنوتج فقهواً ق عيوواً وجاامواً، وهووذا أمور غيور متحقووق فوي الفقووه 

                                                 
 . 31ص 6الرازي، احملصول، جانظر:  (1)
 (. 1هامش ) 18ص 1انظر: اخلضر، تعليقاته على املوافقات للشاطيب، ج (2)
 . 32 – 31ص 6انظر: الرازي، احملصول، ج (3)
 . 200الشثري، األصول والفروع، ص (4)
 . 211ص 19جمموع الفتاوى، ج (5)
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اإلسالمي ومذاه ه، لذا فالقول بق عية أصول الفقوه، قوول يفتقور إلوى الودليل 
 .(1)الق عي 

أل   يووراً موون األوكووام االجتهاديووة يتوصوول إليهووا بووال ن؛ فووإل الفقيوور موو الً ال  -8
تتوورف إليووه الز وواة إال لكونووه فقيووراً، وفقووره يعلووم بووال ن، و ووذل  ال تعوورف 

 .(2)عدالة العدل إال بال ن، وم له االجتهاد في الق لة والوق  
ألخ وار؛ أل أصول الفقه ليس  في رت ة واودة، ي لو  فيهوا الق عيوات مون ا -9

ألنهووا مسووائل اجتهاديووة، بوودليل أنووه ال ي َكفَّوور المخووالف فووي هووذه المسووائل، 
وهو ال ي َكّفوِر من خالفه أيضوواً، وأيضاً ال ي فسق وال ي  دَّ ، لكنه مخ ئ 
(3). 

                                                 
 . 429انظر: الصالحات، القطع والظن، ص (1)
 . 300 – 299ص 2املستصفى، ج انظر: الغزيل، (2)
 . 245ص 3انظر: ابن عقيل، الواضح، ج (3)
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اآلثار املرتتبة على اجتاهات األصوليني يف : املبحث الثالث
 نوع دَللة األدلة على املسائل األصولية

 األول: اآلثار املرتتبة على اَلجتاه األول: املطلب
بعود ذ وور أقوووال أصووحاا االتجوواه األول الووذين ال يسووتدلول علووى المسووائل 
األصولية إال بالق  ، وبيوال انقسوامهم إلوى فوريقين، وعورض أدلوتهم لوم مناقشوتها، 
ال بوود موون بيووال اآللووار المترت ووة علووى اتجوواههم هووذا، واللووواام التووي تلووزم عنووه؛ فموون 

 ه اآللار ما يلي:هذ
 االعتماد على االستدالالت العقلية. -1

ف موا فإل األدلة السمعية ي درك جوواا  ونهوا أدلوة بوالعقول. » قال الجويني: 
أل يوودرك ل وتهووا أدلووة بووالعقول فووال. فإنهووا ال توودل علووى موودلوالتها ألنفسووها، وإنمووا 

 .(1) «تدل بنت  صاو  الشريعة إياها أدلة 
اآلووواد فووي أمووور   يوورة موون أهمهووا أصووول العقائوود،  إنكووار االسووتدالل بخ وور -2

 .(2)والعقليات، وقواعد العلم 
فإنا ال نعلوم وجووا العمول بخ ور » قال الجويني تلخيتاً لكالم ال اقالني: 

وجوووا العموول الواوود بعووين خ ور الواووود، وإنموا نعرفووه بالداللوة القاطعووة المقتضوية 

                                                 
 . 441 -440ص 3التلخيص، ج (1)
، 237فقر، 277، وص147فقر،  214 – 213ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (2)

، العضد، 47 – 46ص 2، اآلمدي، اإلحكام، ج6و4فقر،  8ص 1والربهان، له، ج
، الـهروي، حاشيته على 57و 44 – 32ص 2، جشرحه على خمتصر املنتهى األصويل

 . 369ص 2، األصفهاين، بيان املختصر، ج44ص 2حاشية اجلرجاين، ج
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وإنمووا يحتول بالوودليل الودال عليووه، بخ ور الواوود، فلووم يحتول العلووم بوالخ ر إذاً، 
مووون هوووذه أل خ ووور  –أز ال ووواقالني  –وهوووو مق وووو  بوووه، فووواعلم ذلووو ، فخووورج لوووه 

 .(1)«الواود ال يق ل في العقليات، وأصول العقائد، و ل ما يلتمس فيه العلم
 ر ول بخووووال يجوووا إل وات األصوول بووال ن والقيواس، والعمو» وقوال الغزالوي: 

 .(2)«ل ود أصوالواو
ظهر قوول ال واقالني والجوويني هوذا فوي عودم ق وول خ ور الواوود لكونوه وقد 

غير مق و  به في عدد مون مسوائل األصوول التوي ال يتمسو  بإل اتهوا إال بوالق  ، 
منهووا: ل وووت األسووماء اللغويووة وضووعاً واسووتعمااًل، وأل مووا خووالف ذلوو  ال ي  وو  إال 

يوود الوجوووا، وال يتووي . ومنهووا: أل األموور يف(3)بووالق  ، وال ي  وو  بخ وور الواووود 
العووودول عنوووه إلوووى النووودا بخ ووور الواوووود؛ ألنوووه ال يتوووي التمسووو  بوووه فوووي مسوووائل 

. ومنهوا: أل النهوي ال يودل علوى الفسواد، وال يتوي االسوتدالل علوى أنوه (4)الق   
. ومنهووا: ال (5)يوودل علووى الفسوواد بخ وور الواووود؛ ألل المسوو لة موون مسووائل الق وو  

 .(6)شر  من ق لنا يتي التمس  بخ ر الواود في وجية

                                                 
فقر،  214 – 213ص 1، وانظر: ج1153فقر،  430ص 2التلخيص يف أصول الفقه، ج (1)

147 . 
 . 451ص 1املستصفى، ج (2)
 . 147، فقر، 214 – 212ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (3)
 . 237، فقر، 214 – 212ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (4)
 . 549، فقر، 499 -498ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (5)
 960الفقرتان  274 – 273، وص946فقر،  265ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (6)

 . 961و
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القووول بووالوقف فووي   يوور موون مسووائل األصووول بنوواًء علووى أل مسووائل أصووول  -3
الفقه ق عية، وأل هذه المسائل الموقووف فيهوا ق عيوة أيضواً، ال ت  و  باألدلوة 

 ال نية. ومن ذل :
أل صووويغة ) افْوَعوووْل( مووون مسوووائل األمووور، متووورددة بوووين الداللوووة علوووى الوجووووا  -أ 

ي  ووو  تختيتوووها بووو ع   ؛ فيتوقوووف فيهوووا وتوووىوالنووودا واإلباووووة والتهديووود
 .(1)هذه الدالالت

باووووة، أو الوجووووا؛ فيتوقوووف فوووي أل األمووور بعووود الح ووور، متوووردد بوووين اإل -ا 
 .(2)ذل 

 .(3)أل داللة العام على أفراده متردده بين عدة معاٍل؛ فيتوقف فيها -ج 
بنوووواء علووووى أل داللووووة العووووام يتوقووووف فيهووووا؛ فإنووووه يتوقووووف أيضوووواً فووووي األواموووور  -د 

ي واألخ ووار؛ ألل مووا يوودل علووى إب ووال القووول بووالعموم فووي األخ ووار، والنووواه
 .(4)يدل ذل  على مو له في األوامور 

أل االست ناء إذا تعق  جمالً متعاق ه؛ فهو متردد بوين أل ي ختوص بالجملوة  -ه 
األخويرة، وبين أل ي ترف إلى  ل موا سو ق، أو ي تورف إلوى جملوة متوسو ة، 

ي ذلوو  نقول مولوووق بووه؛ فلووزم التوقووف ولوم يتووي عوون أووود مون أهوول اللغووة فوو

                                                 
تصر، ، األصفهاين، بيان املخ214فقر،  262 – 261ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (1)

، والعضد، شرحه على 82 – 81ص 2، ابن احلاجب، خمتصر املنتهى، ج443ص 2ج
 . 82ص 2خمتصر املنتهى األصويل، ج

 . 251فقر،  288 – 285ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (2)
 . 599و 576و 575، الفقرات 35 – 14ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (3)
 . 577فقر،  20ص 1انظر: اجلويين، التلخيص، ج (4)
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بوووال رق التوووي بهوووا يجووو  التوقوووف فوووي صووويى العمووووم، واألوامووور، والنوووواهي، 
 .(1)واألخ ار

فووإل مووذه  الواقفيووة فووي هووذه المسووائل أوضووي موون  وول » قووال الجووويني: 
 .(2)«واضي

الم لق إذا صدر عنه. ولم ي علم ب ريق مون ال ورق أنوه أراد  فعل الرسول  -و 
 .(3)على وكم شرعي؛ فالحكم فيه الوقف جمل أو تن يهاً بفعله ت يين م

هووذا هووو موونهج الواقفيووة فووي   يوور موون مسووائل أصووول الفقووه؛ ألنووه ال يتووي 
 –االسووووتدالل عليهووووا إال بووووالق عي، وقوووود أبووووال الجووووويني علووووى لسووووال ال وووواقالني 

منهجه في االستدالل على الوقف فوي هوذه المسوائل فو ورد  –اختتاراً من  المه 
فإل قال قائل: فما دلويلكم علوى الوقوف؟ قلنوا:  ول » لم أجاا عنه، قال: سؤااًل 

داللوووة طرَّدناهوووا فووووي ت  يووو  الوقوووف فووووي صووويغة األمووور فت وووورَّد بعينهوووا فوووي العموووووم 
وهوو موا  –فمون ع َموِدنا والختوق، وتعود عليها أسئلتها، ووجه االنفتال عنهوا. 

ل فيهووا بووالوقف أل بووه إل ووات الوقووف فووي  وول مسوو لة أل يقووو  -صوودَّر القاضووي 
نقوووول: مووودارك العلووووم مضووو وطة، والوووذز فيوووه تناا ع نوووا ال يخلوووو إموووا أل يكوووول مووون 
مووودارك العقوووول أو مووودارك اللغووووات، واللغوووات ال ت  ووو  عقووواًل. وإموووا أل يكوووول مووون 
مدارك السم ، وهو ينقسم إلى تواتر في األخ ار، وغير توواتر، واطورد الودليل فيوه 

 .(4) «على المنهج الذز س ق 
                                                 

 . 655فقر،  82 – 81ص 2انظر: اجلويين، التلخيص، ج (1)
 . 657فقر،  82ص 2التلخيص، ج (2)
 . 909فقر،  243ص 2انظر: اجلويين، التلخيص، ج (3)
 . 599فقر،  35ص2التلخيص، ج (4)
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ذهوواا الوورااز إلووى أل االسووتدالل باألدلووة اللف يووة ال يفيوود اليقووين، وضوورا  -4
ي لووق علووى اإللووه سوو حانه وتعووالى، ولكوون ال « »لووذل  موو الً وهووو أل لفووظ 

ي علم أل مسمى هذا االسوم هل هو: ذاته س حانه وتعالى، أو  ونه مع ووداً، أو  
نوووه بحيوووث تتحيووور  ونوووه قوووادراً علوووى االختووورا ، أو  ونوووه ملووووج  الخلوووق، أو  و 

العقووول فووي إدرا ووه، إلوووى غيوور ذلوو  موون المعووواني المووذ ورة لهووذا اللفووظ. لوووم 
ذهوو  إلووى أل تعوودد هووذه المعوواني يفيوود نفووي الق وو  بمسووماه. وإذا  ووال األموور  
 ووذل  فووي هووذه اللف ووة موو  غايووة شووهرتها ونهايووة الحاجووة إلووى موووعرفتها:  ووال 

 .(1)االووتمال فويما عداها أظوهر 
رااز هووووو تع وووويم ألوووور االوتموووال الوووووارد علووووى داللووووة األدلووووة ومنشووو  رأز الوووو

اللف يووة؛ فإنووه قووال: بوو ل الوودليل اللف ووي ال يفيوود اليقووين إال عنوود انتفوواء اوتموواالت 
عشوورة، وهووي  المقوودمات ال نيووة التووي يجوو  أل تنتفووي وتووى ي قووى الوودليل النقلووي 

يعوود وموول نقليوواً يتمسوو  ب وواهره، فووإذا عارضووه أووود هووذه االوتموواالت ال نيووة لووم 
الكالم على ظاهره ممكناً، لذل  فهي اوتماالت تورد علوى ال واهر، ويودل قيامهوا 
أو قيوووام أوووودها علوووى عووودم إرادتوووه، ويكوووول الموووراد مووون اللفوووظ غيووور موووا وضووو  لوووه، 
وبووذل  ال ي قووى الوودليل النقلووي دلوويالً إال إذا سوولم موون هووذه االوتموواالت؛ فووإذا لووم 

ليوووه أوووود هوووذه االوتمووواالت، وهوووذا يسووولم  وووال الووودليل فوووي غيوووره، وهوووو موووا دل ع
استدالل بعودم الوجودال علوى الوجوود، وذلو  ال يفيود إال ال وون، فنوتج مون ذلو : 
أل التمسوو  باألدلووة النقليووة م نووي علووى مقوودمات ظنيووة، والم نووي علووى ال نووي ظنووي 

(2). 
                                                 

 . 205 -204و 390و 206ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (1)
 . 407 – 406و 391 – 390و  210 – 206ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (2)



 . د. أشرف محمود عقلة بني  نانة أ، نَووْ   َداَللَِة األَِدلَِة َعَلى الَمَسائَِل األ ص ولِيَّةِ  

- 274 - 

 :(1)واالوتماالت العشرة؛ هي
ئمووة اللغووة، عتوومة رواة مفووردات األلفووام: والمرجوو  فووي روايووة األلفووام هووم أ -أ 

وقوود أجموو  العقووالء علووى أنهووم مووا  ووانوا بحيووث ي ق وو  بعتوومتهم، فوونقلهم ال 
يفيد إال ال ن؛ ويث إل أشهر األلفام نقالً مما تدعوا الحاجوة إلوى اسوتعماله 
ظنيووة، فكيووف بسووائر األلفووام، فتوويى األواموور والنواهوووي، وصوويى العموووم، موو  

، (2)ختلفووا فيهوا اختالفواً شوديداً اشتهارها وشدة الحاجة إليها، إال أل الرواة ا
والغايوووة القتووووى فوووي راوز اللغوووة أل يسوووندها إلوووى  تووواا م َتوووحَّي، أو أسوووتاذ 

، لوم إل روايوة اآلوواد أللفوام اللغوة، (3)متقون، ومعلوم أل ذلو  ال يفيود اليقوين
ال تفيوود إال ال ووون، ومعرفووة القوورآل واألخ ووار م نيووة علووى معرفووة اللغووة والنحووو 

لم نوووي علوووى الم نوووول م نوووول؛ فوجووو  أل ال يحتووول الق ووو  والتتوووريف، وا
 .(4)بشيء من مدلوالت القرآل واألخ ار، وذل  خالف اإلجموا 

عتمة إعراا األلفام وتتوريفها: ومعلووم أل النحوو والتتوريف  المرجو   -ا 
في إل اتهما إلى أشعار المتقدمين، وأشعار المتقودمين رواهوا اآلوواد، وروايوة 

                                                 
( من 5، وهامش )408 – 390ص 1انظر هذه االحتماالت يف: الرازي، احملصول، ج (1)

، 31، فقد نقلها احملقق عن بعض كتب الرازي الكالمية، مثل: احملصَّل، ص408ص
 . 426 – 424واألربعـّي، ص

، التلمساين، شرح املعامل يف 198-196ص1وانظر: الرازي، املعامل يف أصول الفقه، ج       
 . 198ص1أصول الفقه، ج

 . 391و  205ص 1( انظر: الرازي، احملصول، ج2)
 . 208 – 207ص 1انظر: املصدر نفسه، ج (3)
. وقد أطال الرازي النفس يف نقل مثل هذه 210 – 209ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (4)

 . 217 – 203ص 1ه يف: احملصول، جاألدلة على عدم استفاد، اليقّي من األلفاظ، انظر 
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ل ووون، لوووم إنوووه ال يوووزال النووواس يووورول الش وووعَّار يلحنوووول، اآلوووواد ال تفيووود إال ا
والذز يؤيد هذا االوتمال أل األدباء لحنوا أ ابر شوعراء الجاهليوة،  وإمر  
القووويس وطرفوووة، ول يووود، وإذا  وووانوا معتووورفين بووو نهم قووود لحنووووا فكيوووف يجووووا 
التعويوول فووي تتووحيي األلفووام وإعرابهووا علووى قووولهم، ووتووى لووو  انوو  م وول 

نادرة والنادر ال ع رة لوه، إال أل النوادر وإل  وال ال يقودح فوي هذه األغال  
ال ن، لكن ال ش  أنه يقدح في اليقين، لقيام االوتمال فوي  ول واوود مون 
تلوو  األلفووام واإلعرابووات أنووه موون ذلوو  اللحوون النووادر، ف  وو  أل المقتوود 

 .(1)األقتى في صحة اللغة والنحو والتتريف ال ن
ال االشوتراك يجووا أل يكوول موراد اهلل تعوالى مون عدم االشتراك: فإنه باوتمو -ج 

 .(2)هذا الكالم غير هذا المعنى الذز اعتقدناه، لكن نفي االشتراك ظني
عدم المجاا: فإل ومل اللفظ على وقيقته إنما يتعين لوو لوم يكون محمووالً  -د 

 .(3)على مجااه، لكن عدم المجاا م نول
أل يقوووال: الشووور  أو  عووودم النقووول: فإنوووه ال بووود مووون عووودم النقووول، وباوتموووال -ه 

 .(4)العرف نقله من معناه اللغوز إلى معنى آخر، ينتفي الق  
عدم اإلضمار: فإل اوتموال إرادة اإلضومار مون اللفوظ قوائم، فينتفوي الق و   -و 

 .(5)به
                                                 

مناذج  404 – 392. ونقل من ص404و 392 – 391ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (1)
 من ختطئة األدباء للعشراء. 

 . 405ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (2)
 . 405ص 1املصدر نفسه، ج (3)
 انظر: املصدر نفسه.  (4)
 . 405ص 1انظر: الرازي، احملصول، ج (5)
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عوووودم التختوووويص: فإنووووه إذا خووووص ظوووواهر اللفووووظ، لووووم يعوووود ظوووواهره مووووراداً،  -ا 
 .(1) اهر واوتمال التختيص قائم في  ل ظاهر، فانتفى الق   بال

عدم الناسل: فإنه ال ش  في  ونه محتماًل في الجملة، وبتقدير وقوعوه لوم  -ح 
 .(2)يكن الحكم لابتاً 

فوي اللفووظ، لوم يكون عدم التقديم والت خير: فإنه باوتمال التقوديم والتو خير  -  
 .(3)الحكم ق عوياً 

نفي المعارض العقلي: فإنه لو قام دليول قواط  عقلوي علوى نفوي موا أشوعر بوه  -ز 
النقل، فالقول بهما محال؛ السوتحالة وقوو  النفوي واإلل وات، و وذل   ظاهر

فووإل القووول بتوورجيي النقوول علووى العقوول محووال؛ ألل العقوول أصوول النقوول، فلووو  
 ووذبنا العقوول لكنووا  ووذبنا أصوول النقوول، ومتووى  ووذبنا أصوول النقوول، فقوود  ووذبنا 
ال النقل. فتتحيي النقل بتكذي  العقل يستلزم تكذي  النقل، فعلمنوا أنوه 

 .(4)بد من ترجيي دليل العقل
هكوووذا بووودا للموووام الووورااز أل يوووورد هوووذه االوتمووواالت العشووورة علوووى داللوووة 
األدلوة اللف يووة، ومون لووم فاوتموال إرادة أووودها ينقوول داللوة اللفووظ مون الق وو  إلووى 
ال وون، وانتفوواء اوتمووال أووودها غيوور ممكوون، ف قيوو  داللتهووا علووى ال وون، ولووذل  

واجتهودنا فلوم : بح نوا لتوول السوالمة عنهوا إال إذا قيووال يمكون العلوم بح»قال: 
نجدها، لكن نعلم أل االستدالل بعدم الوجدال على عدم الوجود ال ينفوي ال وون. 

                                                 
 انظر: املصدر نفسه.  (1)
 . 406ص 1انظر: املصدر نفسه، ج (2)
 انظر: املصدر نفسه.  (3)
 انظر: املصدر نفسه.  (4)
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ف    أل التمس  باألدلوة النقليوة م نوي علوى مقودمات ظنيوة، والم نوي علوى ال نوي 
 .(1)«ظني، وذل  ال ش  فيه، فالتمس  بالدالئل النقلية ال يفيد إال ال ن 

إنووا نجوود   يووراً موون العلموواء يسوومعول آيووة أو خ ووراً، موو  أنهووم ال » لووم قووال: 
التوي ذ رناهوا.  (2)يعرفول ما في نحوها ولغتها وتتريفها: من االوتماالت التسعة 

. . واعلووووم أل اإلنتوووواف أنووووه ال سوووو يل إلووووى اسووووتفادة اليقووووين موووون هووووذه الوووودالئل 
يقووووين، سووووواء  انوووو  تلوووو  القوووورائن اللف يووووة، إال إذا اقترنوووو  بهووووا قوووورائن تفيوووود ال

 .(3)«مشاهدة، أو  ان  منقولة إلينا بالتواتر 
القوووول بووو ل العوووام ظنوووي الداللوووة، وأل الخووواق مق وووو  الداللوووة، ولكووونهم ال  -5

يريوووودول بووووذل  أل داللووووة اللفووووظ فيووووه ق عيووووة، بوووول يريوووودول أل العووووام يحتموووول 
 .(4)التختيص، والخاق ال يحتمله 

لقول فوي عكوس العلوة ومعارضوتها، والتورجيي عدم اعت وار تفاصويل العلول  وا -6
بينهووا وبووين غيرهووا، وتفاصوويل أوكووام األخ ووار،   عووداد الوورواة واإلرسووال، موون 

 .(5)أصول الفقه؛ ألل هذه المسائل ليس  بق عية 

 املطلب الثاني: اآلثار املرتتبة على اَلجتاه الثاني:
ل علوووى بعووود ذ ووور أقووووال أصوووحاا االتجووواه ال ووواني الوووذين جوووواوا االسوووتدال

المسووائل األصووولية بووال ن، وعوورض أدلووتهم لووم مناقشووتها، ال بوود موون بيووال اآللووار 
 المترت ة على اتجاههم هذا، واللواام التي تلزم عنه.

                                                 
 . 407ص 1الرازي، احملصول، ج (1)
 هي تسع على أن األول منها داخل يف ضمن الثاين، وإال فعلى التفصيل هي عشر،.  (2)
 . 408ص 1الرازي، احملصول، ج (3)
 . 29ص 3ركشي، البحر احمليط، جانظر: الز  (4)
 . 21 – 20ص 1انظر الشاطيب، املوافقات، ج (5)
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واآللار المترت ة على هذا االتجاه  ان  بخالف اآللار المتربة على االتجواه 
أ  ووووورهم  األول، ف صوووووحابه لوووووم يلجووووو وا إلوووووى االسوووووتدالالت العقليوووووة، ولوووووم ينكووووور

االستدالل بخ ر الواود في أصول العقائد، والعقليوات، وقواعود العلوم،  موا أنهوم 
لوووم يتوقفووووا فوووي المسوووائل األصوووولية التوووي لوووم تتووووفر عليهوووا أدلوووة ق عيوووة، واألدلوووة 
اللف ية عندهم يمكون أل تفيود اليقوين. وهكوذا ي ورى أل أصوحاا هوذا االتجواه لوم 

صووحاا االتجوواه األول، لقووولهم بجووواا بنوواء ي لووزمهم موونهجهم بمووا التووزم بووه بعوو  أ
األوكام على غل ة ال ون مون غيور تفريوق بوين أصوول وفورو ؛ وعليوه فوإل أبورا آلوار 

 هذا االتجاه ما يلي:
جواا االستدالل على اإلجما  الذز هو دليول ق عوي، بخ ور الواوود الوذز  -1

 .(1)هو دليل ظوني 
ضوتها، والتورجيي بينهوا وبوين اعت ار تفاصيل العلل،  والقول فوي عكوس العلوة ومعار  -2

 .(2)غويرها، واعت ار تفاصيل األخ ار،   عداد الرواة، واإلرسال، من أصول الفقه 
التوسوو  فووي االسووتفادة موون  اموول الوودالالت اللف يووة للنتوووق الشوورعية، فقوورروا  -3

 .(3)هي، والتعليل، والمفاهيم، وغيرهاالقول بمقتضى العام، واألمر، والن

                                                 
. وهذا على قول مجاعة من 282ص 1انظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج (1)

أصحاب أيب حنيفة، ومجاعة من الشافعية، واحلنابلة؛ حيث إن خرب الواحد الثابت ظين، 
ل خبرب الواحد على اإلمجاع؛ مبعىن أن مستند اإلمجاع والعمل بالظن واجب؛ فجاز االستدال

قبل انعقاده قد يكون خرب أحاد صحيح، مث يقع اإلمجاع بعد ذلك عليه؛ فيصبح حجة. 
 انظر: املصدر نفسه بتصرف وشرح. 

 . 21 – 20ص 1انظر: الشاطيب، املوافقات، ج (2)
 . 155انظر: ضمر،، االحتمال وأثره على االستدالل، ص (3)
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 قول الراجح:املبحث الرابع: ال
بعد عرض اتجاهات األصوليين في مس لة: نو  داللة األدلة على المسوائل 
األصووووولية، وظهووووور اتجوووواهين بوووواراين؛ األول: منهووووا لووووم يسووووتدل علووووى المسووووائل 
األصووولية إال بووالق  ؛ موو  انقسووامه إلووى فووريقين: فريووق سوووى فووي ذلوو  بووين أصووول 

هما فاستدل على أصوول المسوائل المسائل األصولية وبين فروعها، وفريق فرَّق بين
األصوووولية بوووالق  ، وصوووحي االسوووتدالل علوووى فروعهوووا بوووال ن؛ ورجحنوووا سوووابقاً أل 
مؤدى قول الفريقين واود؛ ألل الفريق األول لم يعت ر تفاصيل المسائل األصوولية 
)الفرو ( من أصول الفقه أساساً وتى وإل  ان  متفرعوة عنوه؛ بينموا الفريوق ال واني  

األول علوووووى أل أصوووووول المسوووووائل األصوووووولية ال يسوووووتدل عليهوووووا إال  وافوووووق الفريوووووق
بالق  ، م  اعت ارهم تفاصيل المسائل األصوولية )الفورو ( مون أصوول الفقوه؛ ألنوه 

 يتع  دائماً طل  األدلة القاطعة عليها؛ فجواوا االستدالل عليها بال ن.
علووى هووذا هووو االتجوواه األول، أمووا االتجوواه ال وواني: فقوود صووحي االسووتدالل 

المسوووائل األصوووولية بوووال ن م لقووواً، وتوووى وإل تووووفرت لووو ع  القواعووود األصوووولية 
 دالالت قاطعة؛ فإل ذل  ليس باالام وهو من ق يل ايادة الت  يد.

بعووود هوووذا العووورض ي هووور لل اووووث أل االتجووواه ال ووواني هوووو األرجوووي مووون بوووين 
ال تووزال  اتجاهووات األصوووليين؛ ألنووه موون المعلوووم أل   يووراً موون المسووائل األصووولية

 محل ن ر واختالف بين األصوليين، وتى بين أصحاا االتجاه األول أنفسهم.
 وفي ضوء ذل  يقال:

إل موووا ذهووو  إليوووه أصوووحاا االتجووواه األول مووون أل المسوووائل األصوووولية  ال  -1
يسووتدل عليهووا إال بووالق  ، إنمووا قووالوا ذلوو  فووي أصووول المسووائل األصووولية 

  يوراً مون أقووالهم التوي سوقتها   الك رى  اإلجموا  والقيواس، يودل علوى ذلو 
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فيمووووا سوووو ق؛ ويووووث إل بعضووووها وارد فووووي جووووواا االوتجوووواج علووووى اإلجمووووا  
والقياس الق عيين، بخ ر الواود ال ني م اًل، أما مسائل األصول التغورى، 
فوووإل علمووواء األصوووول موووا االووووا يخووووتلفول فيهوووا، ويتنووواقلول األقووووال الك يووورة 

فوي اآللوار المترت وة علوى رأز الواقفيوة، الخالية مون اإلجموا  عليهوا،  موا مور 
 فإنهم يخالفهم فيها غيرهم، والخالف فيها مشهور معروف.

فإذل اسوتناد اإلجموا  الق عوي، إنموا هوو إلوى ق عوي ال » لذا قال اآلمدز: 
 .(1)«إلى ظني 

إل قواعوود األصووول منهوووا الق عووي ومنهووا ال نوووي، وبعوو  أصووحاا االتجووواه  -2
األول يسووتدل علووى قواعوود األصووول ب دلووة ظنيووة بوول وهميووة، لووم إل  ووالً موون 
األدلووة العلميووة وال نيووة ي  وو  بهووا أوكووام األصووول والفوورو ، لكنهووا تتفوواوت 
غ في قوة االعت ار؛ فقد ت لى من القوة درجة تقتضي  فر المخوالف بعود بلوو 

 .(2)دول ذل ، فيكتفى بتخ ئة المخالف الحجة إليه، وقد تكول
إل المتت   لمسائل الخالف فوي أصوول الفقوه يجود   يوراً منهوا دليووله أخ وار  -3

 .(3)اآلواد ال نية، وذل   القول بالمفهوم، و االوتجاج بالمراسيل 
إل األصول ت لق على الكليات المنتوصة في الكتاا والسونة،  الكتواا  -4

ة، وهي ق عية بال نزا . وت لق علوى القووانين المسوتن  ة مون الكتواا والسن

                                                 
 . 266ص 1اإلحكام، ج (1)
 58ص 2(، وج2هامش ) 36ص 2انظر: عفيفي، تعليقاته على اإلحكام لآلمدي، ج (2)

 (. 4هامش )
(، الشثري، األصول 2هامش ) 36ص 2انظر: عفيفي، تعليقاته على اإلحكام لآلمدي، ج (3)

 . 198والفروع، ص
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والسنة، التي توال بها األدلة الجزئية عند اسوتن ا  األوكوام الشورعية منهوا، 
وهووذه القوووانين هووي موون األصووول، ومنهووا مووا هووو ق عووي باتفوواق ومنهووا مووا فيووه 

 .(1)النزا  بين الق عية وال نية 
نوو  داللوة األدلوة علوى المسوائل األصووليَّة وعلى ذل  فالخالف في مس لة 

بين الق عيَّة وال نيّوَة، وموا أنتجوه ذلو  مون اتجاهوات مختلفوة، ي ودو أنوه راجو  إلوى 
عوودم تحريوور محوول النووزا  فووي هووذه المسوو لة؛ ويووث إل القووائلين بوو ل أصووول الفقووه 
ق عيووووة ال تحتموووول ال نيووووات، يقتوووودول ب صووووول الفقووووه: األدلووووة والقواعوووود الكليووووة 

يعة، ويعت ورول موا سووى ذلو  مون الم اووث التفتويلية واالجتهاديوة الت  يقيوة للشور 
ليسوو  موون أصووول الفقووه، وتووى وإل بح وو  فووي علووم األصووول، وفووي  ت ووه، وأموووا 
القووووائلول بوووو ل أصووووول الفقووووه تشوووومل علووووى   يوووور موووون ال نيووووات المحتملووووة، فإنمووووا 

ودليوول  يتكلمووول عوون علووم أصووول الفقووه؛ ويووث   أ درجوو  فيووه   يوور موون ال نيووات،
 (.2)ظنيتها   رة الخالف فيها 

وأنوا ال أرى » وقد أبال ابن عاشور عن م ول هوذا بقوول جميول، وهوو قولوه: 
فووه لِ أل س   اختالف األصوليين في تقييد األدلوة بوالقواط  هوو: الحيورة بوين موا أَ 

 صوول  من أدلة األوكام، وما راموا أل يتلوا إليه من جعل أصوول الفقوه ق عيوة،  
علوى جعلهوا ق عيوة، فلموا دونوهوا وجمعوهوا ألَفوْوا قودموا أسمعية؛ فهم قود الدين ال

الق عي فيها نادر ندرة تكاد تذه  باعت واره فوي عوداد مسوائل علوم أصوول الفقوه،  
 .(3)« يف وفي مع م أصول الفقه اخوتالف بوين علمائه

                                                 
 (. 2هامش ) 17ص 1انظر: دراز، تعليقاته على املوافقات، ج (1)
 (. 4، هامش )172انظر: الريسوين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، ص (2)
 . 172مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص (3)
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م  القول ب ل بع  مسائل األصول ل   االستدالل عليها باألدلة الق عيوة  -5
؛ فإل هوذا ال يعنوي أل ذلو  شور  فوي -ندرة  ما قال به ابن عاشور على-

ل وتهووا؛ بوول يكفووي فووي إل اتهووا ال وون الووراجي، فووإل ارتقوو  إلووى درجووة الق وو ؛ 
 فذل  أفضل وأولى، لكنه غير الام إلل اتها.

وموون ذلووو  ي هووور أل االتجوواه ال ووواني الوووذز أجوواا االسوووتدالل علوووى مسوووائل 
باالت ووووا ، وهووووو األقوووورا إلووووى روح الشووووريعة  األصووووول بووووال ن، هووووو أولووووى األقوووووال

وصووالويتها وعوودم التوقووف فووي أوكامهووا، أو التشوودد فيهووا إلووى درجووة القووول بوو ل 
األدلووووة اللف يووووة ال تفيووووود اليقووووين، أو القوووووول بوووو ل أخ ووووار اآلوووووواد ال تقوووووى علوووووى 

 االستدالل بها في مسائل العلم.
ال يمكون توجيهوه وال بد من القول: بو ل  والم األصووليين فوي هوذه المسو لة 

أو صوووياغته، ليشوووكل قووووالً منضووو  اً م وووَدققاً؛ ألل مسووو لة نوووو  داللوووة األدلوووة علوووى 
المسائل األصولية، من المسائل التي تختلف فيها وجهوات الن ور، وتختلوف فيهوا 
طريقووة الم خووذ وطريقووة ال حووث واالسووتدالل؛ وفووي ن وورة سووريعة ألقوووال األصوووليين 

وت اعووداً   يووراً جووداً؛ ويووث إل بعضووهم يجووزم بوو ل السووابقة نجوود أل بينهووا تضووارباً 
االسوووتدالل علوووى مسوووائل أصوووول الفقوووه يجووو  أل يكوووول باألدلوووة الق عيوووة، ويجوووزم 
بعضهم ب ل  ل مسائل أصول الفقه ق عيوة، وأل هوذا هوو رأز األ  ور، بينموا نجود 
أل فريقاً آخر من العلماء يجزم بالعكس وأل االستدالل على مسائل أصول الفقوه 

بوووال ن، وأل وتووور االسوووتدالل عليوووه بوووالق   يوقووو  فوووي إشوووكاالت   يووورة، يتوووي 
ويجوووزم بعووو  أصوووحاا هوووذا االتجووواه بووو ل هوووذا هوووو رأز األ  ووور؛ ف ينموووا نجووود أل 

ف موووا أصوووول الفقوووه؛ فهوووي. . . . . وقووود علوووم أل العلوووم بهوووذه  »ال ووواقالني يقوووول: 
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 .(1) «األوكام ال يحتل إال عن ن ر في أدلة قاطعة. . . 
ال  »ول أبووو محموود بوون الل ووال عوون مسووائل أصووول الفقووه ب نهووا: و ووذل  يقوو

 .(2) «ت    إال بما يؤدز إلى الق   
لكنوووه وجوووة ظنيوووة؛ فوووال يتوووي   »ويقوووول اآلمووودز عووون مفهووووم المخالفوووة: 

 .(3) «االستدالل به في باا األصول 
 »أقووول: بينمووا نجوود تلوو  األقوووال عوون األصوووليين، نجوود الحلووواني يقووول: 

صووول الفقووه بووال ن، وال يفسووق المخووالف، وبووه قووال أ  وور الفقهوواء ت  وو  مسووائل أ
 (.5)، وم له جاء في المسوودة (4) «والمتكلمين 

وهذا يدلل على أل وسم هذه المس لة بشوكل دقيوق متعوذر؛ وسو   ذلو  
أل ق عيوووة أو ظنيوووة االسوووتدالل علوووى مسوووائل األصوووول، هوووو أمووور إضوووافي بالنسووو ة 

لم الق ووو  بوووو ع  مسوووائل األصووووول نتيجووووة لل اووووث أو النوووواظر؛ فقووود يحتوووول لعووووا
وم ووووال  »اسووووتقراء تووووام، وقوووود ال يحتوووول ذلوووو  لعووووالم آخوووور؛ لووووذا قووووال القرافووووي: 

الفووريقين؛  فووريقين توووواتر عنوود أووودهما قضوووية لووم تتووواتر عنووود اآلخوور، فوو فتى  ووول 
 .(6)«واود منهما على مدر ه من ال ن والق   

                                                 
 . 173 – 172ص 1التقريب واإلرشاد، ج (1)
 – 388، ص2، ابن مفلح، أصول الفقه، ج867ص 2انظر: آل تيمية، املسود،، ج (2)

389 . 
 . 59ص 2اإلحكام، ج (3)
 ، 388ص 2أصول الفقه، جابن مفلح،  (4)
 . 867 – 866ص 2ج (5)
 . 39ص 1نفائس األصول، ج (6)
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علومووة عنوود ايوود، أو وأمووا الوصووف اإلضووافي: فكونهووا م »وقووال ابوون تيميووة: 
م نونة، أو مسلمة أو غيور مسولمة، فهوذا أمور ال ينضو ة؛ فورا مقدموة هوي يقينيوة 
عنوود شووخص قوود علمهووا وهووي مجهولووة، فضووالً عوون أل تكووول م نونووة عنوود موون لووم 
يعلمهوووا، فكوووول المقدموووة يقينيوووة أو غيووور يقينيوووة، أو مشوووهورة أو غيووور مشوووهورة، أو 

افية لهوا، تعورض بحسو  شوعور اإلنسوال مسلمة أو غير مسلمة، أموور نسو ية وإضو
بهووا، ولهووذا تنقلوو  الم نونووة، بوول المجهولووة فووي وقووه يقينيووة معلومووة، والممنوعووة 

 .(1) «مسلمة؛ بل والمسلمة ممنوعة 
فوالق   وال ون يكوول بحسو  موا وصول إلوى اإلنسوال مون األدلوة،  »وقال: 

ل المسو لة وبحس  قدرته على االستدالل، والناس يختلفول في هوذا وهوذا، فكوو 
ق عيووة أو ظنيووة لوويس هووو صووفة مالامووة للقووول المتنوواا  فيووه، وتووى يقووال:  وول موون 
خالفووه قوود خووالف الق عووي، بوول هووو صووفة لحووال النوواظر المسووتدل المعتقوود، وهووذا 

 .(2) «مما يختلف فيه الناس 
موون األصووول قواعوود قواطوو   »وقووال الع ووار فووي شوورح قووول ابوون السوو كي: 

د يكووول بووالن ر إلووى الوودليل  ووالمتواتر، وقوود يكووول إذ الق وو  قوو ». قووال: «تغليوو  
بالن ر إلى الداللة، وإل  وال الودليل ظنيواً، وقود يكوول بوالن ر إلوى وجووا العمول؛  

 .(3) « م نول المجتهد؛ فإنه ق عي للعمل ال تجوا مخالفته 
وفي تقديرز: أل مكمن الترجيي في هوذه المسو لة يكوول فوي اإلجابوة علوى 

                                                 
 . 47ص 2جمموع الفتاوى، ج (1)
 . 211ص 19جمموع الفتاوى، ج (2)
، وانظر: الكوراين، الدرر اللوامع يف شرح مجع 34ص 1حاشيته على شرح اجلالل، ج (3)

 . 34ص 1ع، ج، الشربيين، تقريراته على مجع اجلوام33 – 32اجلوامع، ص
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 لق عية شر  في صحة االستدالل على المسائل األصولية؟السؤال التالي: هل ا
والجواا: ال؛ لعدم وجود الدليل على ذل ، وهذا ما رآه ابن تيمية وينموا 

لم يفرق أود من السلف األئمة بين أصول وفرو . . . والذين فرقووا بوين  »قال: 
يوال أل . وقود سو ق ب(1) «األصول والفرو ، لوم يوذ روا ضواب اً يميوز بوين النووعيين 

مقتد ابن تيمية باألصول أصوول الودين وأصوول الفقوه معواً،  موا يودل عليوه سوياق  
  المه في الفتاوى.

فلووووم يوووودل الوووودليل علووووى أل الق عيووووة شوووور  فووووي صووووحة االسووووتدالل علووووى 
المسوائل األصووولية، وال يتوي التكلووف فوي ذلوو  واشوترا  الق وو  مو  عوودم وجووود 

والقواطو  فوي الشور  قليلوة، لوذل   الدليل؛ ألل طل  القواط  دائماً غير ممكون،
أقاموووو  الشووووريعة أوكامهووووا فووووي الغالوووو  األ  وووور علووووى ال وووون الووووراجي، أو ال وووون 
التووحيي، ولووم تكلووف بووالقواط ، ايووارة علووى أل هنوواك خالفوواً فووي الضووابة الووذز 

 تعت ر فيه المسائل ق عية.
إل مسووائل أصووول الفقووه لووو  انوو  ق عيووة، لمووا  »ولووذل  قووال ابوون عقيوول: 

الخالف؛ فهي ليس طريقها العقل وال نقلها التواتر، ولوو  انو  متوواترة،  وق  فيها
إل المخوالف فوي أصوول الفقوه: ال نكفوره، وال  »وقوال:  «لما وقو  فيهوا الخوالف 

 .(2)«نفسقه وال يفسقنا، وال ن دعه وال ي دعنا لكن نخ ئه 
وهووذا ال يمنوو  أل تكووول هنوواك مسووائل فعليووة ل توو  عليهووا أدلووة قاطعووة فووي 

صول الفقه، وهذا موجود، بل إل هناك بع  المسائل متفق علوى أل عليهوا أدلوة أ
 قاطعة، وختوصاً التي قام  على استقراء تام ولم يخالف فيها أود.

                                                 
 . 126 – 125، ص13جمموع الفتاوى، ج (1)
 . 284ص 3الواضح يف أصول الفقه، ج (2)
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وهووذا فووي تقووديرز: يفيوود ايووادة فووي قوووة االسووتدالل واليقووين، لفضوول الق وو  
دالل علوى ال وون؛ ولكوون ال بود موون القووول بو ل الق وو  لوويس شورطاً فووي صووحة االسووت

على مسائل األصول، وأقتى ما يمكن أل يقال: إنه شر   مال ال شور  صوحة، 
وتكفووي غل ووة ال وون لت  وو  المسوو لة األصووولية، سووواًء  انوو  موون أصووول المسووائل 

 األصولية، أم من فروعها.
إل االسووووتدالل علوووى المسوووائل األصوووولية ال يعوووودوا أل  »قوووال ابووون عقيووول: 

ل الووذز ظوواهره التووحة والسووالمة، وجماعووة يكووول ب ريووق ظووواهر االسووتعمال بالنقوو
العلماء يق لوول فوي أصوول اللغوة روايوة الواوود، والخليول، وأبوي ايود، وأبوي ع يودة، 

 (.1) «وأم الهم، وال ي ستقتى في النقل إلى الحد الموج  للق   

لوووذل   لوووه: فوووإني أرجوووي قوووول أصوووحاا االتجووواه ال ووواني، القائووول: بتوووحة 
لية بوووووال ن، وأل الق ووووو  ال يشوووووتر  لتوووووحة االسوووووتدالل علوووووى المسوووووائل األصوووووو 

االستدالل عليها، م  قولهم ب  وت بع  المسائل األصوولية ب دلوة قاطعوة، وذلو  
يزيوود فووي قوتهووا وفووي ت  يوودها، لكنووه لوويس بشوور  فووي صووحتها، ويجوووا أل يجعوول 

 شر   مال فيها. واهلل أعلم.

                                                 
 . 284ص 3الواضح يف أصول الفقه، ج (1)
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 اخلـامتـة
ذا العمل أذ ر بع  الحمد هلل الذز بنعمته تتم التالحات؛ وتتميمًا له
 النتائج التي توصل  إليها الدراسة؛ وهي على النحو اآلتي:

أل  وول قووول يقوواس صووحة وضووعفاً، بحسوو  اآللووار واللووواام التووي تلووزم منووه؛  -1
 وت  د لدز صحة هذا المقياس وجودته بعد ال حث في هذه المس لة.

ل يمكوون وتوور أقوووال األصوووليين فووي مسوو لة نووو  داللووة األدلووة علووى المسووائ -2
األصولية في اتجاهوين علوى طرفوي نقوي ، فاتجواه قوال بوجووا االسوتدالل 
علووى مسووائل األصووولية بووالق  ، واتجوواه جوووا االسووتدالل عليهووا بووال ن ولووم 
يشتر  الق و  فوي ذلو ، وقود انقسوم أصوحاا االتجواه األول إلوى فوريقين؛ 
فريووق سوووى فووي ذلوو  بووين أصووول المسووائل األصووولية وبووين فروعهووا، وفريووق 

 ق بينهما، وقد س ق القول ب ل مؤدى قول الفريقين واوداً.فرَّ 
أل أصوووحاا المدرسوووة الواوووودة والموووذه  الواوووود، اختلفووو  أقووووالهم فوووي  -3

هوووذه المسووو لة اختالفووواً   يوووراً؛ فقسوووم   يووور مووون المتكلموووين وافوووق الحنفيوووة، 
 وقسم منهم ليس بالقليل لم يوافقهم.

ألول؛ القائل: ب نه ال يسوتدل من اللواام الخ يرة التي تترت  على االتجاه ا -4
على مسوائل األصوول إال بوالق  ؛ إنكوار االسوتدالل بخ ور اآلوواد فوي أموور 
العقائوود، وأل األدلوووة اللف يوووة ال تفيووود اليقووين إال بانتفووواء عشووورة اوتمووواالت، 

 وهذا فيه بعد عن روح الشريعة، وروح اللغة العربية.
ال ووواني؛ القائووول: ب نوووه يتوووي مووون اللوووواام اإليجابيوووة التوووي تترتووو  علوووى االتجووواه  -5

االسوووتدالل علوووى مسوووائل األصوووول بوووال ن؛ التوسووو  فوووي االسوووتفادة مووون  امووول 
 الدالالت اللف ية للنتوق الشرعية، وهذا يتوافق روح الشريعة ومقاصدها.

أل النووواظر فوووي  تووو  أصوووول الفقوووه يت وووين لوووه بجوووالء أل   يوووراً مووون المسوووائل  -6
ألصووليين، وتوى بوين أصوحاا األصولية ال توزال محول ن ور واخوتالف بوين ا
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االتجووواه األول الوووذين ال يسوووتدلول علوووى مسوووائل األصوووول إال بالق وووو ؛ مموووا 
 يؤ د على رجحال جواا االستدالل على مسائل األصول بال ن.

أل القول الراجي هو قول أصحاا االتجواه ال واني، وهوو صوحة االسوتدالل  -7
ل المنواق  لوه على مسائل األصول بال ن، وأل قول أصحاا االتجواه األو 

يمكوون توجيهووه ب نووه وارد فووي أصووول المسووائل األصووولية الك وورى؛  اإلجمووا  
والقيوواس، أمووا مسووائل األصووول التووغرى فقووولهم ال يشووملها؛ وهووم أنفسووهم 
اختلفووووا فيهوووا وتتعووودت أقووووالهم فوووي   يووور منهوووا، وهوووذا هوووو موووذه  الفريوووق 

يجعووول ال ووواني مووون أصوووحاا االتجووواه األول، ومووو  هوووذا التوجيوووه يتوووع  أل 
ذلوو   شوور  صووحة فووي المسووائل األصووولية الك وورى، واألقوورا جعلووه شوور   

  مال؛ فإل للق عية من القوة والكمال ما ليس لل نية.
أل األصوووول ت لوووق علوووى الكليوووات المنتوصوووة فوووي الكتووواا والسووونة، وهوووي  -8

ق عيوووة بوووال خوووالف، وت لوووق أيضووواً علوووى القووووانين المسوووتن  ة مووون الكتووواا 
 ها الق عي ومنها ال ني.والسنة، وهذه القوانين من

هنوواك موون رأى أل الخووالف فووي هووذه المسوو لة خووالف غيوور وقيقووي؛ ألنووه راجوو   -9
إلووى عوودم تحريوور محوول النوووزا ، فموون اشووتر  الق عيووة فووي االسووتدالل لمسووائل 
األصوووول، قتووود باألصوووول األدلوووة والقواعووود الكليوووة للشوووريعة، وموووا سوووواها مووون 

ه، وموون لووم يشووتر  الق عيووة فووي الم اوووث االجتهاديووة ال تعت وور موون أصووول الفقوو
االستدالل لمسوائل األصوول وأجواا االسوتدالل عليهوا بوال ن، أدخول الم اووث 

 االجتهادية في أصول الفقه؛ لذل  قال بجواا االستدالل عليها بال ن.
 وصلى اهلل وسلم على ن ينا محمد وعلى آله وصح ه أجمعين
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 املراجعاملصادر و
 في اإلوكام، محمد بن علي أبي بن ليع الحسن أبو الدين سيف، اآلمدز -1

، النور مؤسسة(،  العفيفي الرااق ع د تحقيق(، ) 1)  ، األوكام أصول
 .هو1388/ 5/ 27

(، هو772ت، )الحسن بن الرويم ع د محمد أبو الدين جمال، اإلسنوز -2
 وسن محمد: تحقيق(، ) 1)  ، األصول على الفرو  تخريج في التمهيد
 - هو1425، ل نال، بيروت، العلمية الكت  ردا(،  إسماعيل وسن محمد

 .م 2004
(، هو749ت، )الرومن ع د بن محمود الدين شمس ال ناء أبو، األصفهاني -3

(، 1)   ، الفقه أصول في الحاج  ابن مختتر شرح وهو، المختتر بيال
 - هو1424، متر، القاهرة، السالم دار(  محمد جمعة علي. د: تحقيق) 

 .م2004
(، هو653ت، )العجلي ع اد بن محمود بن محمد اهلل ع د وأب، األصفهاني -4

 أومد عادل: تحقيق(، )1) ، األصول علم في المحتول عن الكاشف
، ل نال، بيروت، العلمية الكت  دار(، معوض محمد وعلي، الموجود ع د

 .م1998 - هو1419
(،  هو 403 ت، )ال اقالني ال ي  محمد بكر أبو القاضي، ال اقالني -5

 أبو علي بن الحميد ع د. د: تحقيق(، ) 1)  ، التغير واإلرشاد التقري 
 .م1998 - هو 1418، ل نال، يروتوب، الرسالة مؤسسة(،  انيد

 ال ي  بن علي بن محمد الحسين بن محمد الحسين أبو، ال ترز -6
شرح العمد، ) تحقيق: د. ع د الحميد (،  هو436ت، ) المعتزلي ال ترز
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 1410ت ة العلوم والحكم، المدينة المنورة، (، مك1علي أبو انيد (،   )
 هو.

، ال غدادز الخ ي  لاب  بن علي بن أومد بكر أبو الحافظ، ال غدادز -7
 ل، ل نال، بيروت، العلمية الكت  دار(، -)  ، بغداد تاريل(، هو463ت)
 (.-) ت(، -)
التلمساني، أبو محمد ع د اهلل بن علي بن شرف الدين الفهرز المترز،  -8

(، ) تحقيق: عادل ع د 1، شرح المعالم في أصول الفقه،   )هو(644)ت
-هو1419الموجود، وعلي معوض(، عالم الكت ، بيروت، ل نال، )

 م(.1999
درء هو(، 728ابن تيمية، أومد بن ع د الحليم بن ع د السالم الحراني، ) -9

دار الكنوا األدبية، (،  تحقيق: محمد رشاد سالم، ) تعارض العقل والنقل
 هو. 1391المملكة العربية السعودية، ، الرياض

هو(، 728ابن تيمية، أومد بن ع د الحليم بن ع د السالم الحراني، ) -10
مجمو  الفتاوى، ) جم  وترتي : ع د الرومن بن محمد بن قاسم 

(، م اب  دار العربية 1العاصمي النجدز، وساعده ابنه محمود (،   )
 هو.1398لل  اعة والنشر، بيروت، ل نال، 

 أبو: وولده(، هو652ت، )تيمية بن السالم ع د ال ر ات أبو، تيمية لآ -11
 أومد الع اس أبو: وويده(، هو682ت، )السالم ع د الحليم ع د المحاسن

، الفقه أصول في المسودة(، هو728ت)، الموالس ع د بن موالحلي ع د بن
، الفضيلة دار(،  الذروز ع اس بن إبراهيم أومد. د: تحقيق(، )-)   
 1422، ل نال، روتيوب، زموو ابن ودار، السعودية العربية المملكة، رياضال
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 .م2001 - هو
، يوسف بن اهلل ع د بن المل  ع د المعالي أبو الحرمين إمام، الجويني -12
 بن صالح: تحقيق(، ) 1)  ، الفقه أصول في ال رهال(، هو478 ت)

 - هو 1418، ل نال، بيروت، العلمية الكت  دار(،  عويضة بن محمد
 .م1997

، فويوس بن اهلل ع د بن المل  ع د المعالي أبو الحرمين إمام، الجويني -13
 ع د. د: تحقيق(، ) 1)  ، الفقه أصول في التلخيص  تاا(،  هو478 ت)

، بيروت، اإلسالمية ال شائر دار(،  العمرز أومد وش ير، الني الي جولم اهلل
 .م1996 - هو1417، الول ن
 646 ت، )بكر أبي بن ع مال الدين جمال، عمرو أبو، الحاج  ابن -14

 شع ال. د: وتتحيي مراجعة(، ) -)  ، األصولي المنتهى مختتر(، هو
، متر، القاهرة، األاهر، األاهرية الكليات مكت ة(،  إسماعيل محمد

 وواشية، عليه العضد شرح: معه م  و ، ) م1983 - هو 1403
 واشية على الهروز ة، يوواش، العضد شرح على، والجرجاني، التفتاااني
 (. انيوالجرج

 ت، )ال اهرز وزم بن سعيد بن أومد بن علي محمد أبو، وزم ابن -15
، العلمية الكت  دار(، -)  ، األوكام أصول في اإلوكام(، هو456
 (.-) ت(، -) ل، ل نال، بيروت

 ت، )ال اهرز وزم بن سعيد بن أومد بن علي محمد أبوابن وزم،  -16
ل الفقه ال اهرز، ) تحقيق: محمد ص حي وسن الن ذ في أصو (، هو456

 م.1993-هو1413(، دار ابن وزم، بيروت، ل نال، 1والق (،   )
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ولولو، أومد بن ع د الرومن بن موسى الزلي ي القروز المالكي،  -17
هو(، الضياء الالم  شرح جم  الجوام  في أصول الفقه، )تحقيق: 898)ت

(، دار الحرمين لل  اعة، 1  )د. ع د الكريم بن علي ابن محمد النمولة، 
 م.1994-هو1414القاهورة، متر، 

، المالكي عمر بن علي بن وسين الخضر محمد، الخضر -18
 أبو: تحقيق(، ) 1)  ، للشاط ي الموافقات على تعليقاته(، هو1377ت)

 أبو اهلل ع د بن بكر: العالمة: تقديم، سلمال آل وسن بن مشهور ع يدة
 - هو 1417، وديةوالسع العربية المملكة، رالخ ، عفال ابن دار(،  ايد

 (. للشاط ي الموافقات م  م  و ، ) م1997
 على تعليقاته(،  م1932ت)  وسنين بن محمد بن اهلل ع د، دراا -19

 آل وسن بن مشهور ع يدة أبو: تحقيق(، ) 1)  ،  يوللشاط الموافقات
، الخ ر، فالع ابن دار(،  ايد أبو اهلل ع د بن بكر العالمة: تقديم، سلمال
 الموافقات م  م  وعة، ) م1997 - هو1417، السعودية العربية المملكة
 (. للشاط ي

 بن عمر بن محمد بن محمد الدين فخر األصولي اإلمام، الرااز -20
) دراسة وتحقيق: ، الفقه أصول علم في المحتول(، هو606ت، )الحسين

روت، ل نال، مؤسسة الرسالة، بي(، 3)  د. طه جابر فياض العلواني (، 
 م.1997-هو1418

 بن عمر بن محمد بن محمد الدين فخر األصولي اإلمام، الرااز -21
(، ) تحقيق: عادل 1المعالم في أصول الفقه،   )(، هو606ت، )الحسين

-هو1419ع د الموجود، وعلي معوض(، عالم الكت ، بيروت، ل نال، )
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 م(، ) م  و  م  شرح المعالم، البن التلمساني(.1999
 794 ت، )الشافعي اهلل ع د بن بهادر بن محمد، الدين بدر،  شيالزر  -22

 ع د الشيل: بتحريره قام(، ) 1)  ، الفقه أصول في المحية ال حر(، هو
 سليمال عمر. ود، غدة أبو الستار ع د. د: وراجعه، العاني اهلل ع د القادر
، التفوة دار، الكوي ، اإلسالمية والشؤول األوقاف واارة(،  األشقر
 .م1988 - هو 1409، متر، القاهرة، الغردقة

الريسوني، أومد الريسوني، ن رية المقاصد عند اإلمام الشاط ي،    -23
(، نشر: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية، 1)

 م.1995-هو1415
، الكافي ع د بن علي بن الوهاا ع د الدين تاج، الس كي ابن -24
 محمود. د: تحقيق(، ) 2)  ، الك رى لشافعيةا ط قات(، هو771ت)

 ل، والنشر لل  اعة هجر(،  ووالحل محمد الفتاح ع د. ود، ال ناوي محمد
 .هو1413(، -)
، الكافي ع د بن علي بن الوهاا ع د الدين تاج، الس كي ابن -25
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 (عشر السادس)الجزء       183العدد  ملحق   –مجّلة الجامعة اإلسالمّية  

- 295 - 

، ) يجياإل أومد بن الرومن ع د والدين الملة عضد، العضد -34
، األصولي المنتهى لمختتر والدين الملة عضد القاضي شرح(، هو756ت
 الكليات مكت ة(،  إسماعيل محمد شع ال. د: وتتحيي راجعة(، ) -)  

 م  م  و ، ) م1983 - هو1403، متر، القاهرة، األاهر، األاهرية
 (. الحاج  البن األصولي المنتهى مختتر

شرح الجالل المحلي على جم   الع ار، وسن، واشية الع ار على -35
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