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 : قدمةامل

النبيين، وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العاملين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم  

 أجمعين. 

وقد ضبط علماء أصول الفقه  ،  مسالك  وال بد لكليهما منوبعد، فإن النظر والبحث في األحكام الشرعية إما في إثباتها وإما في نفيها،  

منهما،   األحكام  مسالك كل  انتفاء  ذكروها  ومن مسالك  األصليالتي  العدم  الدليل على    ،استصحاب  بعدم  الحكم،  واالستدالل  عدم 

ا  مستعين   عزمتفلذا  ، الشرعي يلتقيان في نتيجة واحدة، وهي عدم الحكم إذ  يدرك أن بينهما مشابهة قوية؛واملقارن بين هذين املسلكين 
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 :لخصامل

انتفاء   الحكم، واستصحاُب من مسالك  الدليل على عدم  التي تحدث عنها األصوليون االستدالل بعدم  الشرعي  الحكم 

ما  ا من السؤالين اآلتيين: العدم األصلي، وهما مسلكان متشابهان وملتبسان، ويهدف هذا البحث إلى تبيان العالقة بينهما منطلق  

إذا كان نوع العالقة و   يل على عدم الحكم؟ أترادف هي أم تباين؟ العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدل

 بينهما هو التباين فما الفرق بينهما؟  

وقد انتهجت في هذه الدراسة املنهج االستقرائي التحليلي، وقسمتها إلى مبحثين تحدثت في أولهما عن مفهوم االستدالل 

ا ما فيها ألصلي، وفصلت في ثانيهما الكالم عن العالقة بينهما مبين  بعدم الدليل على عدم الحكم، وعن مفهوم استصحاب العدم ا 

 .  من الخالف

االستصحاب يالحظ فيه أن نفي الحكم  وقد خلصت إلى رجحان القول بالتباين بينهما، والفرق بينهما حينئذ يتجلى في أن  

دان املغير، واالستدالَل بعدم الدليل ال ينظر كان متقررا قبل الشرع بدليل العقل، ثم ُيحكم باستدامته وبقائه بعد الشرع لفق

 - فيه إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث ال يثبت حكم شرعي بال دليل، وإذا انتفى الالزم

مورد النفي، أي: كلُّ نفي  متوافقان في    -وإن كانا متباينين-ا إلى أنهما  وخلصت أيض  لزم انتفاء امللزوم، وهو الحكم.    -وهو الدليل

رَّج على اآلخر. 
َ
 لحكم شرعي ُخرَُّج على أحدهما يصح أن ُيخ

 استصحاب العدم األصلي. ؛عدم الحكم  ؛عدم الدليل الكلمات املفتاحية:

mailto:abdelghafourelameraouy@gmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
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دراسةباهلل   العنوان   ،همابين  العالقة  على  بهذا  الدراسة  هذه  وسمت  بين  :  وقد  الدليل "العالقة  بعدم  وبين    الشرعي  االستدالل 

 ". دراسة أصولية استصحاب العدم األصلي

 مشكلة الدراسة:

  ا توضيحه، ويمكن  عدم الحكم   تدالل بعدم الدليل علىواالس  العدم األصلي   ستصحاب ة بين ا عالقالفي    دراسةال  يةإشكالتجلى  ت

إذا كان نوع العالقة بينهما و  أترادف هي أم تباين؟ ما العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدليل؟  السؤالين اآلتيين:ب

 هو التباين فما الفرق بينهما؟ 

 الدراسات السابقة:

 بعد البحث دراسة مستقلة في هذا املوضوع، لكن وقفت على ثالث دراسات معاصرة تناول فيها أصحابها املوضوع باختصار:   جدلم أ 

سالة جامعية ر  ، إعداد الباحث رضوان عبد الرب السروري، وهو األولى: االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم وما يتخرج عليه •

 درمان اإلسالمية. لنيل درجة املاجستير بجامعة أم 

  ،، إعداد الدكتور خالد بن محمد العروس ي، وهو بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالميةالثانية: مسألة االحتجاج بعدم الدليل •

 .151العدد 

الشنقيطي،    الثالثة: • العلوي  بن عبد هللا  )أباه(  فال  الشيخ محمد  تأليف  املراقي،  التراقي من مكنون جواهر  شرح على    وهوحلي 

 منظومة مراقي السعود في علم أصول الفقه.

  هذا وذاكنتائجها متباينة، وألجل  الحظت أنها تناولت املوضوع باختصار، وأن  الثالثة    دراساتوبعد قراءتي للموضوع في هذه ال

 عقدت العزم على إعادة دراسته مع مناقشة ما في تلك الدراسات من نتائج. 

 :دراسةمنهج ال

بناء هذ في  ا   دراسةال  ه اعتمدت  التحليلي،على  االستقرائي  بتت  ملنهج  في مظانها،  بحيث قمت  البحث  ذلك  ع مفردات  أعقبت  ثم 

 . بالتحليل واملقارنة

 :  دراسةخطة ال

 : مبحثين تسبقهما مقدمة وتلحقهما خاتمة قسمت البحث إلى

 .البحث والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته يةإشكال تشتمل على املقدمة:

 وفيه مطلبان:  واالستدالل بعدم الدليل ،استصحاب العدم األصليتعريف  ل:املبحث األو 

 تعريف استصحاب العدم األصلي  املطلب األول:

 تعريف االستدالل بعدم الدليل  :الثانياملطلب 

 :بانمطلوفيه  دم الدليل واستصحاب العدم األصليعب االستدالل بين عالقةال املبحث الثاني:

 بين االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي عالقةبيان الخالف في ال املطلب األول:

 مناقشة وترجيح  املطلب الثاني:

 ئج اخالصة النتتشتمل على  :الخاتمة

 واالستدالل بعدم الدليل  األصلي العدم ستصحابااملبحث األول: تعريف 

عقدت هذا فلذا  ،  حقيقة كل منهماال يمكن تصور العالقة بين استصحاب العدم األصلي واالستدالل بعدم الدليل دون تصور  

 املبحث لتعريفهما، وقسمته إلى مطلبين: 

 : استصحاب العدم األصلياملطلب األول: تعريف 

 
ً

 : تعريف االستصحاب في اللغة:  أوال

 .2"الصاد والحاء والباء أصل يدل على مقارنة ش يء ومقاربته": 1قال ابن فارس 

 
عبد هللا محمد بن أحمد. سير  فارس: هو اإلمام اللغوي أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني، توفي سنة خمس وتسعين وثالثمائة. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو    ابن   1

؛ السيوطي، عبد الرحمن بن  17/103م. 1985هـ _ 1405، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة أعالم النبالء، تحقيق مجموعة من املحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر:

 . 1/352م. 1979ه _ 1399أبي بكر، جالل الدين. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر، الطبعة الثانية 
 ـه1399تحقيق عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  فارس بن زكرياء. مقاييس اللغة املطبوع باسم "معجم مقاييس اللغة" ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن 2

 . مادة صحب.  3/335 م.1979 -
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 .4"دعاه إلى الصحبة، وكل ما الزم شيئا فقد استصحبه واستصحب الرجلَ ": 3وقال ابن منظور 

كاالستسقاء بمعنى طلب  وهي املالزمة،    ،استفعال من الصحبة، ومعناه طلب الصحبة  سبق يتبين أن االستصحاب في اللغةمما  

 واالستفهام لطلب الفهم. ،السقي

 : االستصحاب في االصطالحا: ثانيً 

منها قولهم:  قد عرف األصوليون مصطلح االستصحاب بتعاريف كثيرة، لكنها وإن اختلفت في املبنى متحدة أو متقاربة في املعنى،  

إبقاء ما كان " منه قولهم:    ا كثر اختصار  وأ   5."الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن األول لفقدان ما يصلح للتغيير"

 .6" عليه النعدام املغير على ما كان

املعنى استصحاب  و  إذا لم سمى هذا  املستدل     يجد  ا؛ ألن 
 

املاض ي مصاحب  دليال الثابت في  الحكم  الحادثة فإنه يجعل  ا  على حكم 

 . 7ا لذلك الحكم أو يجعل الحال مصاحب   ،للحال

  ، بل املقصود هنا نوع املقام مقام تفصيل ألنواعهليس  علم أنه جنس يشمل أكثر من نوع، و إذا اتضح مفهوم االستصحاب فليُ 

 واحد، وهو استصحاب العدم األصلي. 

 
ً
 ا: تعريف استصحاب العدم األصلي: ثالث

فإنه أجود وأبسط ما رأيت في تصوير هذ النوع من االستصحاب،    ؛8بكالم لإلمام الغزالي  األصلي   سأكتفي في بيان استصحاب العدم

وسقوط الحرج عن    ،اعلم أن األحكام السمعية ال تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات"  :تعالى  قال رحمه هللا 

الرسل   الحركات والسكنات قبل بعثة  السالم    - الخلق في  العقل قبل ورود  وتأييدهم باملعجزات. وا   - عليهم  نتفاء األحكام معلوم بدليل 

السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصالة السادسة غير واجبة ال بتصريح  

فبقي على   صر على الخمس،ن نطقه باإليجاب قاإذ ال مثبت للوجوب فبقي على النفي األصلي؛ أل   ؛االنبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفي  

وكأن السمع لم يرد، وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي األصلي، وإذا أوجب عبادة في   ،النفي في حق السادسة

 .9"وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة األصلية، وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه

"استصحاب  و  10فمن أسمائه "استصحاب العدم األصلي"فة،  سماء مختلأوقد ورد هذا النوع من االستصحاب عند األصوليين ب

 .15"استصحاب النفي األصلي" و 14"استصحاب براءة الذمة"و 13"استصحاب البراءة األصلية" و 12و "البراءة األصلية" 11حال العقل"

 .16إلى هذا النوع وإذا أطلق لفظ االستصحاب فإنه ينصرف 

 

 
فدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن  ابن منظور: هو اإلمام محمد بن مكرَّم األنصاري اإلفريقي ثم املصري أبو الفضل جمال الدين، توفى سنة إحدى عشرة وسبع مائة. ينظر: الص 3

؛ السيوطي. بغية الوعاة في طبقات  5/37.  م2000  -هـ1420عة األولى:  بيروت، الطب  –عبد هللا. الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث  

 . 1/248اللغويين والنحاة: 
 . مادة صحب. 1/520 بيروت. –، الناشر: دار صادر لسان العرب ابن منظور، محمد جمال الدين أبو الفضل.  4
، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الفتاح أحمد قطب الدخميس ي، الناشر الفاروق   املنقول واملعقول ابن إمام الكاملية، محمد كمال الدين. تيسير الوصول إلى منهاج األصول من    5

وشرح صحيحها وبيان ضعيفها والفروق  الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات أصول الفقه    عبد الكريم النملة.؛  6/106م.  2002_    ه1423الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة األولى  

 .2/743 م.2009-ه1430نقدية [، مكتبة الرشد الطبعة األولى -استقرائية –ا ] دراسة تأصيلية بين املتشابه منه
 .22علي بن محمد السيد الشريف. معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق املنشاوي، الناشر: دار الفضيلة.  الجرجاني،  6
؛ عبد الكريم النملة. الشامل  في حدود  3/377 بيروت لبنان. كشف األسرار شرح أصول البزدوي، الناشر: دار الكتاب العربيالبخاري، عبد العزيز بن أحمد عالء الدين الحنفي.     7

 .2/743 :عريفات مصطلحات أصول الفقهوت
؛ السبكي، تاج  37/302النبالء:    الغزالي:  هو اإلمام الشهير حجة اإلسالم أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي الشافعي املتوفى سنة خمس وخمسمائة. ينظر: الذهبي. سير أعالم   8

اعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية،  الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطب

 . 6/191هـ. 1413
 . 1/377 م.1997هـ _ 1417سليمان األشقر، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  ، تحقيق الدكتور محمد الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه   9

، تحرير الشيخ عبد القادر عبد هللا العاني، ومراجعة الدكتور عمر سليمان األشقر، دار الصفوة للطباعة  البحر املحيط في أصول الفقه  بدر الدين محمد بن بهادر.الزركش ي،    10

 . 6/20 م.1992هـ _ 1413الثانية  والنشر والتوزيع، الطبعة
كثير دمشق _ بيروت، الطبعة األولى    الشيرازي، إبراهيم أبو إسحاق. اللمع في أصول الفقه، تحقيق محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب ودار ابن 11

عمان الطبعة: األولى،    – سعيد فودة،  الناشر: دار البيارق    -  ؛ ابن العربي، محمد أبو بكر املعافري. املحصول في أصول الفقه، تحقيق حسين علي اليدري 247.  م1995ه  1416

 . 130. 1999  -هـ 1420
 .352 ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.القرافي، أحمد  شهاب الدين بن إدريس. شرح تنقيح الفصول   12
 . 1/388الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه:  13
 . 4/1262م.  1990 -هـ  1410لحسين ابن الفراء. العدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه د أحمد بن علي بن سير املباركي، الطبعة الثانية أبو يعلى، محمد بن ا 14
 .3/147م.    1987هـ _    1407األولىتحقيق: عبد هللا بن عبد املحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة :  شرح مختصر الروضة،  سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم،  الطوفي،    15
 . 2/750الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه:  عبد الكريم النملة. 16



 العمراوي & رفيع                                                                                        العالقة بين االستدالل بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم األصلي 

 

 128 -114، ص: 2021  -2العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
117 

 : على عدم الحكم االستدالل بعدم الدليل املطلب الثاني: تعريف 

صورة االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم بالحد أو الرسم، ولعل موجب عدم تعرضهم لتعريفه   َن يَّ لم أجد بعد البحث من بَ 

بالحد أو الرسم هو وضوحه، لكن قد وردت عند بعض األصوليين والجدليين عبارات تكشف صورته وتوضح حقيقته كما ورد التمثيل 

 له، ومن أدق العبارات ما يلي:

ا لكان عليه أن يفقد الناظر بعد الفحص الشديد دِليال على ذلك الحكم مع أنه لو كاَن ثابت  ":  17قال اإلمام أبو الحسين البصري 

 .18"دليل

وذلك مثل أن يستدل الشافعي على   ،ومما يلحق بأدلة الشرع االستدالل بعدم الدليل في الش يء على نفيه":  19وقال اإلمام الشيرازي 

فلما  ،وات بأن يقول: لو كانت الزكاة واجبة لكان عليها دليل من جهة الشرع، ولو كان على ذلك دليل لعرفناه مع البحثا نفي زكاة الخضر 

 .20" فوجب أال تجب ،لم يعرف دل على أنه ال دليل

ا أو  ص  أو وجب القصاص لوجب ن  ،النفي أن نقول: لو صح النكاح أو البيع لصحيتعين في بعض مسائل  ":  21يُّ وِ َر وقال اإلمام البَ 

 فال صحة ويثبت. ،وال نص وال إجماع وال قياس ،اا أو قياس  إجماع  

وهذه داللة يستعملها املجتهد بإجماع األمة، وطريقه في نفي املدارك أن يستفرغ مجهوده   ،انتفاء هذه املدارك بداللة السبر ُن يُّ بَ وتَ 

فال بد أن    -وهو القياس-فإذا لم يجدها دالة على حكم النزاع بمنطوقها أو معقولها    ،في البحث عن مواقع النصوص ومعاقد اإلجماع

 .22"ل البحث والتفتيشإذ لو كان ثم دليل مثبت لصادفه بعد طو  ؛يجزم بانتفاء الحكم 

 : األمور فمجموع هذه العبارات كاف في كشف صورة االستدالل بعدم الدليل، ومنها يمكن أن نستنج مجموعة من 

 اأن الحكم بعدم الدليل خ األول: •
 

 هد، وأما العامي فال يجوز له ذلك.  لذلك، وهو املجتص بمن كان أهال

 .أن حكم املجتهد على الدليل بالعدم ال يكون إال بعد الفحص الشديد والسبر البليغ ألدلة الثبوت الثاني: •

الدليل حيث قال:    الثالث: •   ". لو كانت الزكاة واجبة لكان عليها دليل من جهة الشرع"ما أشار إليه الشيرازي في تقرير مثال عدم 

دون    إذ يمتنع وجود امللزوم  عليه؛ومعنى هذا أن الدليل الشرعي الزم للحكم الشرعي، بحيث ال يمكن أن يوجد الحكم وال دليل  

أما إيجاب ما ال دليل عليه فمحال؛ "   قال اإلمام الغزالي:  ،وهو محال  ،الزمه، ولو جاز ثبوت الحكم بال دليل لزم التكليف بما ال يطاق

 .23 "ا األحكام قبل ورود السمعيطاق، ولذلك نفين    ألنه تكليف بما ال

يوجب نفي   -وهو الدليل-إذ نفي الالزم    ؛وهذا الذي ذكر من الزمية الدليل للحكم هو وجه داللة عدم الدليل على عدم الحكم 

   وهو الحكم. ،امللزوم

يشتركان في    هما، ووجه الشبه بينهما أنأنهما متشابهانيظهر    عدم الدليلاستصحاب العدم األصلي واالستدالل باملراد بوبعد بيان  

تيمية   ابن  اإلمام  العدم األصلي املستصحب، وقد صرح  الدليل هو  أنتجه عدم  الذي  الحكم  العدم، فعدم  التي هي    املشابهة بالنتيجة 

 .24" الحكم الشرعيبعدم الدليل السمعي على عدم  ومما يشبهه االستداللُ "  :بعد أن ذكر االستصحاب حيث قال، بينهما

 العالقة بين االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي  املبحث الثاني:

 في بيان العالقة بين االستدالل بعدم الدليل وبين استصحاب العدم األصلي،  ملتقدمي األصوليين  اا صريح  بعد البحث كالم    لم أجد

ما جمعته من معلومات ظهر أن األصوليين  تقليب النظر فيبعد و وإنما وجدت معلومات قليلة يمكن أن يستنبط منها نوع العالقة بينهما،  

 
؛ الذهبي. سير  4/92الوافي بالوفيات: أبو الحسين البصري: هو اإلمام محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري املعتزلي املتوفى سنة ست وثالثين وأربعمائة. ينظر: الصفدي.  17

 . 17/587أعالم النبالء: 
اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد هللا، طبعة املعهد العلمي الفرنس ي للدراسات العربية بدمشق.   ،أبو الحسين البصري، محمد بن علي بن الطيب املعتزلي. املعتمد في أصول الفقه   18

2/881. 
؛ الذهبي. سير  4/215عية الكبرى:  اإلمام الشيرازي: هو اإلمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي املتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة. ينظر: السبكي. طبقات الشاف  19

 . 18/452أعالم النبالء: 
، رسالة ماجستير دراسة وتحقيق، إعداد الطالب محمد يوسف آخندجان نيازي، جامعة أم القرى كلية  امللخص في الجدل في أصول الفقه إبراهيم بن علي.الشيرازي، أبو إسحاق  20

 .114_  113 الشريعة والدراسات اإلسالمية.
؛  6/389:  مام محمد بن محمد بن محمد أبو منصور الفقيه الشافعي البروي املتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة. ينظر: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى اإلمام الَبَروي: هو اإل   21

 .20/577الذهبي. سير أعالم النبالء: 
_    387  م.2004ه _    1424بن سليمان الحوشاني، دار الوراق، الطبعة: األولى    ، دراسة وتحقيق وتعليق د شريفة بنت علي املقترح في املصطلح  محمد بن محمد الشافعي.البروي،    22

389 . 
 . 1/378الغزالي، أبو حامد. املستصفى في أصول الفقه:  23
ريف، املدينة النبوية، اململكة  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الش 24

 . 11/342م. 2004هـ/1425العربية السعودية، عام النشر: 
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، بل انقسموا في الجملة إلى فريقين: الفريق األول يرى أن العالقة بينهما عالقة ترادف، والفريق الثاني يرى  همابين  لم يتفقوا على العالقة

 وفي املطلبين اآلتيين تفصيل لهذا الخالف مع بيان القول الراجح:، 25عالقة تباين أنها

 :واستصحاب العدم األصليبيان الخالف في العالقة بين االستدالل بعدم الدليل املطلب األول: 

 ، وهو أن عدم الدليل له اعتباران: مهم ال بد من التنبيه في بداية هذا املطلب على أمر 

 االعتبار األول:  •
 
ن في طيات استصحاب العدم  بهذا االعتبار األصوليو   نها الستصحاب العدم األصلي، وقد تحدث عأن يجعل شرط

اإلمام الشيرازي: "فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في األصل، وذلك طريق يفزع إليه    قول  األصلي، مثل  

 على اعتبار أنه شرط الستصحاب حال العقل. هنا ذكر فعدم الدليل .26املجتهد عند عدم أدلة الشرع"

   االعتبار الثاني: •
 

في مبحث األدلة املختلف   ا لنفي الحكم الشرعي، وقد بحثه بهذا االعتبار كثير من األصولينمنتج    أن يجعل دليال

عنهو   فيها،    تحدثوا 
 

االعتبارمستقال بهذا  عليه  تكلم  وممن  االستصحاب،  عن  ) 27) اآلمدي     الدين و   (30()29)والبيضاوي   (28(    تاج 

 .(34() 33)والصفي الهندي  (32()31) السبكي

غير   الشرط  ألنه شرط له، وواضح أن  ؛علم أن عدم الدليل باالعتبار األول ليس عين االستصحابإذا تقرر هذان االعتبارن فليُ 

 . املشروط، وهذا ليس محل البحث

في قولين: األول:  وقع في ذلك خالف يمكن إجماله  يرادف االستصحاب أم يباينه؟  فهل    -وهو محل البحث  -وأما باالعتبار الثاني  

 تفصيل ذلك:  يأتي، وفيما باينانا متموالثاني أنه رادفانا متمنهأ 

 
ً

الذين وجدت في    : القائلون بالترادف:أوال العلماء  الدليل   كتبهم من  العدم األصلي واالستدالل بعدم  بين استصحاب  الترادف   ما يفيد 

 اإلمام البروي الشافعي والدكتور عبد الكريم النملة: و  36الرازي  فخر الدين واإلمام 35اإلمام أبو يعلى 

 
 
العلم، واالحتجاج به سائغ. وقد وهذا صحيح باإلجماع من أهل  استصحاب براءة الذمة:    عنا  فأما اإلمام أبو يعلى فقد قال متحدث

 . فقوله: "وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل" يفيد أنهما مترادفان.37حنيفة. وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل يذكره أصحاب أب

انتفى   واعلم أن األدلة التي عددناها إذا أما اإلمام فخر الدين الرازي فقد جاء في حديثه عن استصحاب أصل العقل ما نصه: "و 

 .38جميعها في نازلة من النوازل تبقى الواقعة على ما كان قبُل في حكمها، وهذا الطريق هو امللقب في زماننا بطريق ال نص" 

وكالم الرازي هذا واضح الداللة على أنه ال فرق بين طريق استصحاب أصل العقل وبين  "طريق ال نص"، واملقصود بطريق ال نص 

 . الدليل على عدم الحكم هو االستدالل بعدم 

 
ختالف األلفاظ في الداللة، بحيث يدل كل لفظ منها على معنى غير ما يدل عليه اللفظ اآلخر، ويقابله الترادف، وهو اتفاق لفظين  أقصد بالتباين هنا التباين باعتبار املفهوم، وهو ا  25

عموم والخصوص الوجهي.  ص املطلق، والأو أكثر في الداللة على معنى واحد، وتقييد التباين باملفهوم احتراز من التباين بحسب املصداق، وهذا يقابله التساوي، والعموم والخصو 

  ، الناشر: مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، قم _ إيران. مذكرة املنطق  الفضلي، عبد الهادي.؛ 66و  46 م.2006ه _ 1427، الناشر: دار التعارف للمطبوعات املظفر، محمد رضا. املنطق

45. 
 .247 : الشيرازي، أبو إسحاق. اللمع في أصول الفقه 26
مائة.  ينظر: السبكي. طبقات املتوفى سنة إحدى وثالثين وست اآلمدي الشافعي األصولي املتكلم  اإلمام علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحسن سيف الديناآلمدي: هو     27

 . 22/364؛ الذهبي. سير أعالم النبالء: 8/306الشافعية الكبرى: 
 . 4/146م. 2003ه _ 1424علق عليه عبد الرزاق عفيفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة األولى  اآلمدي، أبو الحسن سيف الدين. إحكام األحكام، 28
: السبكي. طبقات الشافعية الكبرى:  البيضاوي: هو اإلمام عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاض ي ناصر الدين البيضاوي املتوفى سنة خمس وثمانين وستمائة. ينظر 29

 . 17/206؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 8/157
 .111اعتنى به وعلق عليه محمد شيخ مصطفى، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة األولى. البيضاوي، عبد هللا بن عمر. منهاج الوصول إلى علم األصول،   30
؛ ابن حجر،  19/210وافي بالوفيات:  السبكي: هو اإلمام الشهير عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين املتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة. ينظر: الصفدي. ال 31

 . 2/425. 1993_  1414مد بن علي بن محمد بن أحمد. الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة، الناشر دار الجيل _ بيروت أبو الفضل أح
لبنان، الطبعة  جمع الجوامع في أصول الفقه، علق عليه ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية بيروت _    تاج الدين عبد الوهاب بن علي. السبكي،    32

 . 107ه.  1424م _ 2003الثانية 
كي. طبقات الشافعية الكبرى:  الصفي الهندي: هو اإلمام محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي األرموي الشافعي املتوفى سنة خمس عشرة وسبعمائة. ينظر: السب 33

 . 3/197؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 9/162
د. سعد بن سالم    -يمان اليوسف الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم األرموي. نهاية الوصول في دراية األصول نهاية الوصول في دراية األصول، تحقيق  د. صالح بن سل  34

 . 8/4051م.  1996 -هـ  1416السويح، الناشر: املكتبة التجارية بمكة املكرمة الطبعة: األولى، 
الذهبي. سير أعالم النبالء:    و اإلمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء  القاض ي أبو يعلى البغدادي الحنبلي املتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. ينظر:أبو يعلى:  ه  35

 .3/8؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 18/89
؛ الصفدي. الوافي بالوفيات: 8/81طبقات الشافعية:  الرازي الشافعي املتوفى سنة ست وستمائة. ينظر: السبكي.الرازي: هو اإلمام الشهير محمد بن عمر أبو عبد هللا فخر الدين  36

4/175. 
 .4/1263أبو يعلى. العدة في أصول الفقه  37
 .129الرازي، فخر الدين. الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل، تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا، دار الجيل _ بيروت.  38
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االستدالل بانتفاء الدليل: "وهذا هو الذي سماه بعض األصوليين استصحاب   فإنه قال في سياق الحديث عن أما اإلمام البروي و 

 . 39الحال، وعده من األدلة، ولو فسر به استصحاب الحال لقلنا به، واملهجور هو استصحاب اإلجماع في محل الخالف" 

 على أمرين:وقد دل كالمه هذا 

 األول: أن االستدالل بعدم الدليل هو املسمى باستصحاب الحال عند بعض األصوليين. •

   الثاني: أن •
 
وهو دليل معتبر  -ا بين عدم الدليل  "استصحاب الحال"  لو لم يطلق إال على عدم الدليل لقال به، ولكن ألنه صار مشترك

 لم يقل به.   -وهو غير معتبر-ل الخالف حوبين استصحاب اإلجماع في م -

تناقضا، وقد شعر املؤلف نفسه بهذا التناقض املتخيل،  "ولو فسر به استصحاب الحال لقلنا به"وقد يخيل للناظر أن في قوله: 

تناقضا   املبتدئين فيه  أورده في شرح كتابه، وأجاب عنه فقال: "ربما يتخيل بعض  أنه سماه بعض األصوليين  فلذا  أخبر  إنه  من حيث 

 فال وجه إلدخاله لفظة "لو" هنا". ،استصحاب الحال، وقال: لو فسر به لقلنا به، فإذا سماه فقد فسر به

بل جعله مشتركا بينه   ،عليه  مقصورا وقد أجاب عن هذا التناقض بكالم حاصله: أن من سماه استصحاب الحال لم يجعل االسم  

اإلجماع في محل الخالف، ونظرا ألن املصطلح صار مشتركا بين أمرين أحدهما معتبر واآلخر غير معتبر، فإنه آثر عدم  وبين استصحاب  

 .40استعمال هذا املصطلح 

ال أنه  منها  يستفاد  البروي  أوردها  التي  املناقشة  بعد  وهذه  االستدالل  بين  أ فرق  إن  الحال  استصحاب  وبين  الدليل  به  م  ريد 

راك بين ما هو معتبر بسبب ما قد وقع فيه من االشت  "الحال  استصحاب"استصحاب العدم األصلي، إال أنه ال يرتض ي استعمال مصطلح  

 . وما هو غير معتبر

النملة  وأما الكريم  العلماء باالستدالل بعدم فقد    الدكتور عبد  البراءة األصلية هو ما عبر عنه بعض  أن استصحاب  نص على 

 . ومقتض ى هذا أنه ال فرق بينهما. 41يل على عدم الحكمالدل

االستدالل على  كثيرا من األصوليين والجدليين جمعوا في مصنفاتهم بين الكالم  أود في البداية أن أنبه إلى أن    ا: القائلون بالتباين:ثانيً 

وإال فلو كانا اسمين   ،بينهما  باينة، وهذا مقتض للمدكل واحد منها بانفرا   عنتحدثوا  و   ،ستصحاب العدم األصليبعدم الدليل والكالم على ا 

 كل واحد منهما  عنما تحدثوا ملسمى واحد 
 

 .  عن اآلخرمستقال

ثالثة من املعاصرين: الشيخ ولدى  43ابن تيمية وشيخ اإلسالم 42فيد التباين بينهما لدى اإلمام أبي زيد الدبوس ي ا يكالم  وقد ألفيت 

 : والباحث رضوان السروي  ،والدكتور خالد العروس ي ،فال الشنقيطيمحمد 

ا  أنه أحيان  يالحظ املطالع لكتبه  ف  -بعدم الدليل  ا في االستداللألنه من أكثر العلماء كالم  وبدأت به  -  شيخ اإلسالم ابن تيميةأما  

 
ُ
االستصحاَب ونفَي الدليل الشرعي فقد أجمع املسلمون وعلم ك  درَ يذكر االستصحاب ويعطف عليه عدم الدليل، كقوله: "أما إذا كان امل

باالضطرار من دين اإلسالم أنه ال يجوز ألحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا االستصحاب والنفي إال بعد البحث عن األدلة الخاصة إذا  

 .44كان من أهل ذلك" 
عطف أحد املترادفين على اآلخر أم من باب عطف  والسؤال الذي يرد هنا هو: هل عطفه عدم الدليل على االستصحاب من باب

 املتغايرين؟

 ثالثة نصوص من كالمه تثبت هذه الدعوى:  ذكرالذي يدل عليه كالمه في مواضع متعددة هو االحتمال الثاني، وسأ

السادسقوله مبين    النص األول:  الطريق  الشرعية:  ثبوته وانتفاؤه    : ا طرق األحكام  البقاء على األصل فيما لم يعلم  االستصحاب، وهو 

 .45بالشرع.. ومما يشبهه االستدالل بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي 

شبهه   أنه  هو  تيمية  ابن  نظر  في  لالستصحاب  الحكم  عدم  على  الدليل  بعدم  االستدالل  مغايرة  على  النص  هذا  داللة  ووجه 

 كان يرى أنه عين االستصحاب ملا شبهه به؛ إذ الش يء ال يشبه بنفسه.باالستصحاب، ولو 

 
 . 387 :املقترح في املصطلح البروي، محمد بن محمد. 39
 . 9 . هامش387البروي. املصدر السابق  40
 .2/750: الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقهعبد الكريم النملة.  41
؛ التميمي، تقي الدين بن عبد  17/521ء:  الدبوس ي: هو اإلمام الحنفي القاض ي عبد هللا بن عمر أبو زيد الدبوس ي املتوفى سنة ثالثين وأربعمائة. ينظر: الذهبي. سير أعالم النبال  42

 . 4/177م. 1989ه _ 1410عي  وهجر، الطبعة األولى القادر الحنفي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار الرفا
ف بابن تيمية واملتوفى سنة ثمان وعشرين  ابن تيمية: هو اإلمام العلم الشهير شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ثم الدمشقي أبو العباس تقي الدين املعرو  43

 .1/144؛ ابن حجر. الدرر الكامنة في أعيان املائة الثامنة. 7/11وسبعمائة. ينظر: الصفدي. الوافي بالوفيات: 
 . 289، تحقيق أحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار ابن الجوزي: القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  44
 . 11/342ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى:   45
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: أحدها: التمسك باالستصحاب املحض .. املسلك الثاني: أن نبين من أدلة الشرع العامة مسالك  46قوله: لنفي الحكم ثالث  النص الثاني:

 بدليله، والدليل منتف، ما ينفي الوجوب والحرمة فيما لم يوجبه الشارُع ولم يحرمه.. واملسلك  
 
الثالث أن يقال: الحكم الشرعي ال يثبت إال

 .47فال يثبت 

هذا النص على املقصود هو أنه عد املسالك ثالثة، ولو كان االستصحاب عين االستدالل بعدم الدليل لحصر املسالك في   ووجه داللة

 اثنين. 

أن ذكر استصحاب الحال: "وقد يستدل ع  النص الثالث: املحرمات بطريق آخر بأن يقال: الوجوب أو  قوله بعد  لى نفي الواجبات أو 

التحريم حكم شرعي ثبوتي، واألحكام الشرعية الثبوتية ال تثبت إال بدليل شرعي وليس على ذلك دليل شرعي؛ ألن األدلة الشرعية منحصرة  

 . 48في الكتاب والسنة واإلجماع والقياس وتوابع ذلك، وكلها منتفية في املسألة" 

 فقوله: "وقد يستدل على نفي الواجبات أو املحرمات بطريق آخر" واضح الداللة على دعوى املغايرة بينهما. 

بعنوان:" باب القول في جملة القائلين بال دليل مع اعتقادهم بطالن  ا  في كتابه تقويم أصول الفقه باب    فقد عقد  اإلمام الدبوس يوأما  

به" في مطلعه:  و   االحتجاج  الحالقال  باستصحاب  املحتجون  أقسام:  أربعة  الرهط  األشباه   ، هؤالء  بتعارض  واملستدلون   ،واملحتجون 

 .49واملستدلون بعدم الحكم عند عدم العلة على صحة العلة  ،باطراد الوصف بال مناقضة على صحة العلة

حتجاج بال دليل شامال ألربعة أقسام، ألنه جعل اال   ؛يفيد أن االحتجاج بال دليل أعم من استصحاب الحال  هذا   وكالم الدبوس ي

ا من االحتجاج بال  ، وإذا كان استصحاب الحال قسم  وعدم الحكم عند عدم العلة  ،والطرد  ،وتعارض األشباه   ، وهي استصحاب الحال

 دليل فهو أخص منه.

 . (53( )52) والخبازُي  (51( )50)السرخس يُ من االحتجاج بال دليل   قسما في جعل استصحاب الحال وقد وافق الدبوس يَ 

ك حكم خاص يدعيه رَ د  قد يراد به انتفاء مُ   أورد تحقيقا في انتفاء الدليل، خالصته أن انتفاء الدليل  الشيخ محمد فال فقد   وأما

 
 

االستدالل، والثاني ال يدل على ، وهو املراد عند األصوليين في باب  الخصم، وقد يراد به انتفاء مدارك األحكام الخمسة، فاألول يعد دليال

أو شرط، إال بضميمة االستصحاب، فهو جزء دليل     ش يء 
ُ
امل العدم رَ د  فانتفاء  املشترط في استصحاب  األدلة ليس هو  املعدود من  ك 

من ذلك   األصلي، فإذا كان قصد الناظر إبطال مذهب خصمه دون إثبات مذهبه ساغ له أن يستدل على إبطاله بانتفاء املدرك، وال يلزم 

استصحاب العدم األصلي؛ إذ ال يلزم من انتفاء مدرك حكم خاص انتفاء مدارك غيره من األحكام املستلزم الرجوع إلى األصل، وأما إذا 

كان قصد الناظر إثبات حكم شرعي باستصحاب العدم األصلي، فإن ذلك ال يتم له حتى ينفي مدارك األحكام كلها، وقد ذكر جملة من  

 . 54ولية ليثبت بها هذا الفرق النصوص األص

 وسيأتي في املطلب اآلتي مناقشة هذا التحقيق. 

وأما الدكتور خالد العروس ي فقد ذكر أن مسألة االحتجاج بعدم الدليل شديدة االلتباس باالستصحاب بنوعيه: التمسك بدليل 

الذي لم يظهر عنه ناقل كاستصحاب حكم العموم  عقلي لم يظهر عنه ناقل، ويعبر عنه بالبراءة األصلية، والتمسك بالدليل الشرعي  

ا في املسألة يشفي العليل وُيروي الغليل إال عند ابن تيمية رحمه هللا، وملعرفة رأي الدكتور خالد ا أنه لم يجد تحقيق  واإلجماع، وذكر أيض  

ا لإلطالة، قال رحمه  ألمثلة التي فيه تجنب  ال بد من نقل كالم ابن تيمية الذي اعتمد عليه، ومعرفة سياقه، وسأنقله مع حذف كثير من ا 

 
 

على انتفائه إال أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون   55هللا تعالى: عدم الدليل القطعي والظني على الش يء ليس دليال

 
 تذكيرا وتأنيثا. هكذا ورد هذا اللفظ في كالم ابن تيمية بدون تاء التأنيث، وهو مخالف لقاعدة العدد؛ إذ العدد من ثالثة إلى عشرة يكون مخالفا للمعدود 46
 ه.1422الطبعة: األولى الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع إشراف: بكر بن عبد هللا أبو زيد، عزير شمس،تحقيق محمد   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. جامع املسائل،   47

2/283  _284 . 
هللا أبو زيد، دار عالم  تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، تحقيق علي بن محمد العمران ومحمد عزير شمس، إشراف بكر بن عبد  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. 48

 .2/619 الفوائد.
 . 3/163 م.2009ه _  1430، تحقيق الدكتور عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة: األولى تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرعأبو زيد. الدبوس ي،  49
الحنفي، توفى في حدود التسعين واألربعمائة. ينظر: القرش ي، عبد القادر بن محمد بن نصر هللا   السرخس ي: هو اإلمام محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخس ي شمس األئمة  50

 . 3/78م. 1993ه _ 1413نية ، أبو محمد، محيي الدين. الجواهر املضية في طبقات الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثا
 . 2/223م. 1993ه _ 1414بيروت لبنان الطبعة األولى  –حقق أصوله أبو الوفاء األفغاني، دار الكتب العلمية أصول السرخس ي، أحمد بن أبي سهل.   السرخس ي، محمد بن 51
ة. ينظر: القرش ي. الجواهر املضية  الخبازي: هو اإلمام عمر بن محمد بن عمر أبو محمد جالل الدين، فقيه أصولي أحد مشايخ الحنفية الكبار، توفي سنة واحد وتسعين وستمائ 52

 . 2/668في طبقات الحنفية 
جامعة أم القرى الطبعة   - ، تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  املغني في أصول الفقه جالل الدين أبو محمد عمر.الخبازي،   53

   .356 .1403األولى 
 .م2017ه _ 1438لبنان، الطبعة األولى:  املغرب  ودار ابن حزم _ بيروت  _  من مكنون جواهر املراقي، دار األمان _ الرباطحلي التراقي محمد فال )أباه( بن عبد هللا العلوي الشنقيطي.   54

2/379. 
انتفائه إال أن يعلم أن ثبوته مستلزم   قد وقع تحريف لهذا الكالم في النسخ املطبوعة ملجموع الفتاوى حيث ورد فيها هكذا " فإن عدم الدليل القطعي والظني على الش يء دليل على 55

 .276. ص: 151العروس ي. مسألة االحتجاج بعدم الدليل، مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد لذلك الدليل". وقد نبه على هذا الدكتور خالد 
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الالزم على انتفاء امللزوم؛ كما يعلم أنه لو الش يء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فيكون هذا الزما لثبوته، فيستدل بانتفاء  

 كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثالثة علم كذبهم.. 

 واملقصود هنا أن املدلول إذا كان وجوده مستلزم  
 

أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن    على انتفائه،ا لوجود دليله كان انتفاء دليله دليال

 
 

 .56 على عدمه ال نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليال

وقد ذكر ابن تيمية هذا الكالم في سياق الرد على من زعم من أهل الكالم أنهم عرفوا هللا حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إال 

 ل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس األمر.عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دلي

وبعد أن نقل الدكتور خالد كالم ابن تيمية هذا أردفه بقوله: وبهذا التقرير يتبين لك أن للمسألة وجهين، فإن كانت مقيدة بهذا  

وجوب األضحية أو  ، وكان الدليل مستلزما للمدلول تكون مخرجة على أصل االستصحاب، فمن نفى الصالة السادسة أو  57الضابط

الوتر استصحب أصل براءة الذمة، واحتج بالنفي كذلك؛ ألنه لو وجبت لتوفرت الدواعي على نقل هذا الوجوب، والوجه اآلخر خلوها  

ا للمدلول، فحينئذ يضعف تأصيلها على أصل االستصحاب، وتستحيل إلى مسألة هذا البحث، عن هذا القيد، ولم يكن الدليل مستلزم  

 . (59( )58)لزم النافي دليلوهو: هل ي

 وسيأتي في املطلب اآلتي مناقشة هذا الكالم. 

أن االستدالل بعدم الدليل واستصحاب العدم األصلي مختلفان الختالف حقيقتيهما،   ذهب إلىف  الباحث رضوان السروري وأما  

إذ عدم الدليل شرط في استصحاب العدم، وهناك فرق  م إال بعد االستدالل بعدم الدليل؛لكن ال يكتمل االستدالل باستصحاب العد

 .60ال محالة بين الشرط واملشروط

 :: مناقشة وترجيح نيالثا طلب امل

امل في  ا   طلبخلصنا  بين  العالقة  تجاه  الجملة  في  انقسموا  األصوليين  أن  إلى  باالسابق  العدمالستدالل   األصلي  ستصحاب 

إلى فريقين: فريق يرى أن العالقة بينهما عالقة ترادف، وفريق يرى أنها عالقة تباين الدليل على عدم الحكم  قبل  و   ،واالستدالل بعدم 

 :تقرير أمرينال بد من  من املرجوح فيه وبيان الراجح هذا املوضوعمناقشة 

ن املعيار في املورد ال يستلزم ترادفهما؛ أل واستصحاب العدم األصلي    الشرعي  االستدالل بعدم الدليل  التفاق بينا ن  أ   األمر األول: •

ا في  ق  : "وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن تواف61الكاتبي   قالبالترادف أو بالتباين هو املعنى والحقيقة،    في الحكم 

 .62املعنى، ومباين له إن اختلفا فيه"

الفقه في صول  كالم علماء أ   لكن،  63العقليات وفي  في الشرعيات  يجري    على عدم الحكم   أن االستدالل بعدم الدليل  :انياألمر الث •

الحكم   الدليل على عدم  بعدم  الشرعيينخاص  االستدالل  والحكم  ا   ؛بالدليل  في  إنما هو  العقلياتألن كالمهم  ال  ، لشرعيات 

هذا البحث بيان العالقة بين استصحاب العدم واالستدالل بعدم الدليل الشرعي، فلذا قيدت الدليل في العنوان    من   املقصودو 

 . بالشرعي

النفي في    ُر رُّ َق وتَ   أنها قد لوحظت فيها الحالة السابقة،  دركحقيقة االستصحاب ن  إلىإذا نظرنا    أقول:  األمرين  هذينر  وبعد تقري

وما لم يقض فيه    وبيان هذا أن العقل قد قض ى بنفي األحكام الشرعية قبل مجيء الشرع،  الزمن الثاني،  في  وإبقاؤه   بالعقل  الزمن األول 

قال    ،هو االستصحابه  واستمرارُ   الذي قض ى به العقل  لنفي السابققاء ا بو ،  يبقى على النفي السابق  الشرع بعد وروده بنفي أو إثبات

 . 64" فاالستصحاب واالستبقاء واالستدامة ش يء واحد" شيخ االسالم ابن تيمية:

 
 وما بعدها.  7/571ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى:  56
 مقصوده بالضابط حسب ما يفهم من سياق الكالم هو أن يكون الش يء مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله لو وجد.  57
 االحتجاج يعدم الدليل؛ إذ يرى أنه ال فرق بينهما، وأن من فرق بينهما فقد وهم. ينظر: العروس ي، َيقصد    58

َ
خالد بن محمد. مسألة االحتجاج  بمسألة "هل على النافي دليل" مسألة

 وما بعدها.  256بعدم الدليل. ص: 
   وما بعدها. 276العروس ي، خالد بن محمد. مسألة االحتجاج بعدم الدليل. ص:  59
 .70 جستير بجامعة أم درمان اإلسالمية.السروري، رضوان عبد الرب. االستدالل بعدم الدليل على عدم الحكم وما يتخرج عليه، رسالة ما 60
 .21/244توفي سنة خمس وسبعين وستمائة. ينظر: الصفدي. الوافي بالوفيات:  ،الكاتبي: هو علي بن عمر القزويني أبو الحسن  نجم الدين الكاتبي 61
 .206م. 1998، تحقيق الدكتور مهدي فضل هللا، الناشر: املركز الثقافي العربي، الطبعة األولى الشمسية في القواعد املنطقية نجم الدين عمر بن علي.الكاتبي،  62
سعيد عبد اللطيف فودة الطبعة األولى االستدالل بعدم الدليل في العقليات قد بحثه علماء الكالم. ينظر: الرازي، فخر الدين. نهاية العقول في دراية األصول، تحقيق الدكتور    63

الدين، تحقيق أحمد محمد املهدي، الناشر: مطبعة دار الكتب والوثائق   وما بعدها؛ اآلمدي، سيف الدين. أبكار األفكار في أصول  1/124دار الدخائر بيروت لبنان.   م2015ه _ 1436

_  1424القومية بالقاهرة، الطبعة الثانية   ، ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي على شرح املواقف،  لشريف. شرح مواقف اإليجيوما بعدها؛ الجرجاني، السيد ا  1/208م.  2004ه 

 وما بعدها. 2/21ت محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان. ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي منشورا
 .2/626 :على تمويه الجدل الباطل  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. تنبيه الرجل العاقل  64



 العمراوي & رفيع                                                                                        العالقة بين االستدالل بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم األصلي 

 

 128 -114، ص: 2021  -2العدد ،  6املجلد  -املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
122 

الدليل األول، وإنما ينظر فيه إلى لزوم  في حقيقته سبق النفي وثبوته بدليل العقل في الزمن  ظ  فغير مالح  الشرعي وأما عدم الدليل

لزم انتفاء    -وهو الدليل-للحكم الشرعي بحيث ال يثبت حكم شرعي إال بدليل، وإال لزم التكليف بما ال يطاق، وإذا انتفى الالزم    الشرعي

 .65امللزوم، وهو الحكم؛ إذ ثبوت امللزوم دون الالزم محال

مرده األصلي تغاير  استصحاب العدمبين االستدالل بعدم الدليل الشرعي على عدم الحكم الشرعي وبين  فالتغايروبناء على هذا 

ببقائه ودوامه    فاملستدل باالستصحاب  ،إلى كيفية االستدالل بالعقل ويحكم  الثابت  السابق  النفي  املغيريالحظ  واملستدل لفقدان   ،

 الحكم، وبعبارة أخرى عدمُ دون مالحظة سبق عدم  بناء على التالزم بينهما الدليل على عدم الحكم  يجعل عدم الدليل هو بعدم الدليل

،  لعدم الدليل الشرعي املغير فهذا استدالل باالستصحاب  استمر بعده ثم    قبل الشرع  بالعقل  ثابتاالحكم الشرعي إن لوحظ فيه أنه كان  

استدالل فهذا    دون مالحظة ثبوته بالعقل قبل مجيء الشرع  ا لعدم الدليلوإن جعل عدم الحكم الزم    وعدم الدليل حينئذ شرط ال دليل،

 . بعدم الدليل 

" االستصحابعية: الطريق السادس: "وهو يتكلم على طرق األحكام الشر  حيث قالوفي نص لإلمام ابن تيمية إملاع إلى هذا الفرق 

مثل   ،االستدالل بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعيوهو البقاء على األصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع .. ومما يشبهه  

 أن يقال: لو كانت األضحية أو الوتر واجب  
 

وال دليل فال وجوب.   ،إذ وجوب هذا ال يعلم بدون الشرع  ؛ا  شرعي  ا لنصب الشرع عليه دليال

له املغير  يثبت  حتى  بالعقل  املعلوم  والتحريم  الوجوب  نفي  يبقى على  اس  ،فاألول  املثبت على عدم  وهذا  السمعي  الدليل  بعدم  تدالل 

 .66"إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي ؛الحكم 

   شير إلىأ   الشرعي  الفرق بين االستدالل باستصحاب العدم واالستدالل بعدم الدليل  بيانوبعد  
 

جرى  يحيث    ما يجرى  منهأن كال

،  يصح أن ينفى بناء على عدم الدليل الشرعي  لعدم األصلياألحكام الشرعية بناء على استصحاب ا نفى من  ن جميع ما يُ أ   قصدأ اآلخر،  

   67ولذا قال األرموي 
 
إنما نستدل بها على  ":  اوقال أيض    68" الشك أن حاصلها االستصحاب":  عن طريقة االستدالل بعدم الدليلا  متحدث

االستصحابية وق69"األحكام  ابن  ،  كالم  في  ورد  أند  ذكر  حيث  املعنى،  هذا  يقتض ي  ما  عليه   نفي   تيمية  يستدل  الشرعية  األحكام 

 .  70باالستصحاب ويستدل عليه أيضا بعدم الدليل 

 ، و اوإن تغايرا مفهوم    في مورد النفيمتفقان  فهما إذن  
 

، كما أنه  ا  واحد  لعل هذا هو السبب في اعتبارهما عند بعض األصوليين دليال

 . في اكتفاء بعض األصولين بأحدهما عن اآلخر -حسب ظني-السبب 

  غاير على النحو السابق يبقى مناقشة من    الستصحاب العدم األصليمغايرة االستدالل بعدم الدليل  القول برجحان    وإذا تقرر 

 . والباحث رضوان السروري  ،والدكتور خالد العروس ي ،الشيخ محمد فالو  ،اإلمام الدبوس يوهم ما سبق،  بغيربينهما 

منه أن  فالقصد    االحتجاج بعدم الدليلأربعة أقسام يشملها  ا من  فأما ما ذهب إليه الدبوس ي من جعل استصحاب الحال قسم  

عدم الدليل فيرى أنه ال مبني على مذهبه في عدم الدليل وفي استصحاب الحال، أما ، وهذا االحتجاج بال دليل استصحاب الحال آيل إلى

آيل إليه معنى، ووجه ذلك أن استصحاب الحال معناه بقاء الحكم    ه ألن  ؛ ، وأما استصحاب الحال فكذلك71يكون حجة للنافي على خصمه 

إلى دليل البقاء لم يستند  األول، وهذا  الزمن  ثبوته في  بناء على  الثاني  الزمن  املوجب للحكم ال يوجب بقاءه،    ؛في  الدليل  وعلى هذا إذ 

، وإذ لم يستند البقاء الذي هو االستصحاب إلى دليل  في الزمن الثاني ه غير موجب لبقائفالدليل الذي استند إليه الحكم في الزمن األول 

فالقصد    ،تعارض األشباه والطرد وعدم الحكم عند عدم العلةوهي    ،، وكذا األقسام الثالثة األخرى 72فاالحتجاج به احتجاج بال دليل 

 ي  اإلمام العَ قال معنى،  يهآيلة إل امن إدراجها في االحتجاج بال دليل أنه
َ
 ،: فاالحتجاج بهذه األربعة يؤول إلى االحتجاج بال دليل معنى 73يُّ ابِ تَ ن

 .74وإن كان املحتجون بهذه األربعة يعتقدون فساد االحتجاج بال دليل

 
 وما بعدها. 2/284ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. جامع املسائل:   65
 .11/342. مجموع فتاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  66
؛ الصفدي.  23/334. سير أعالم النبالء:  األرموي: هو اإلمام محمد بن الحسين أبو عبد هللا تاج الدين األرموي الشافعي املتوفى سنة ثالث أو خمس وخمسين وستمائة. ينظر: الذهبي  67

 . 2/261الوافي بالوفيات: 
 في أصول الفقه، تحقيق الدكتور عبد السالم محمود أبو ناجي، الناشر: جامعة قان يونس بنغازي.الحاصل من املحصول    تاج الدين أبو عبد هللا محمد بن الحسين.األرموي،    68

2/1076 . 
 .2/1078األرموي، تاج الدين. املصدر السابق:  69
 .2/619 لباطل:تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل ا؛ 284_  2/283 ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. جامع املسائل:  70
 . 3/148 :تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرعالدبوس ي، أبو زيد.  71
 وما بعدها. 356  : املغني في أصول الفقه جالل الدين.وما بعدها؛ الخبازي،   3/164املصدر السابق: الدبوس ي، أبو زيد.  72
. الدرر  حجرتين وسبعمائة. ابن  العينتابي: هو اإلمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي الحنفي قاض ي العسكر بدمشق، توفي سنة سبع وس  73

 .1/297؛ التميمي. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: 1/82الكامنة 
نيل درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى،  العينتابي، شهاب الدين أبو العباس. فتح املجني في شرح املغني من بداية أقسام العلة إلى نهاية الكتاب دراسة وتحقيقا، رسالة مقدمة ل  74

 . 219إعداد الطالبة عيدة بنت محمد حمزة الحاتمي الشريف. 
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الدبوس ي   أن  التقرير يتضح  أن وبهذا  به"  اعتقادهم بطالن االحتجاج  القائلين بال دليل مع  القول في جملة  يقصد بقوله: "باب 

ألن االحتجاج بها يؤول إلى االحتجاج بال دليل في   بال دليل وإال وقعوا في التناقض؛  القائلين باألمور األربعة يلزمهم أن يقولوا باالحتجاج 

 املعنى. 

ألن   ؛املعدود من األدلةاستصحاب العدم غير عدم الدليل  عدم الدليل الذي هو شرط في  أن وهو- الشيخ فال وأما ما ذهب إليه

من ذلك استصحاب العدم يلزم  وال  ،  يراد به انتفاء دليل حكم خاص يدعيه الخصم   والثانييراد به انتفاء مدارك األحكام الخمسة،  األول  

 - 75أن اإلمام الباجي ويكفي في نقده ففيه نظر،   -األصلي
َ
ر من املغايرة لهم   َب َس وهو ممن ن

َ
ك
َ
قال عن االستدالل بعدم الدليل: "وهذا  -ما ذ

  .76إنما هو استدالل باستصحاب الحال في براءة الذمة"

، وواضح أن الدليل  77بنفي وجوب الوتر  الستصحاب العدم األصليا  و قد مثل  ا من األصولييناإلمام الباجي وكثير    ويضاف إلى ذلك أن

  ،األحكام الخمسةاملنفي في هذا املثال دليل حكم خاص من 
 
ا في استصحاب العدم وهو الوجوب، فلو كان عدم الدليل الذي يكون شرط

 .ستصحاب العدم األصليبهذا املثال ال  التمثيليقصد به انتفاء أدلة األحكام الخمسة كلها ملا صح 

املسألة إذا كانت مما تتوفر الهمم والدواعي على وهو أن  -وأما ما ذكره الدكتور خالد العروس ي من التحقيق الذي نسبه البن تيمية  

 ا لوجود املدلول فإنها تُ نقله، وكان الدليل مستلزم  
َ
ففيه   -ج على االستصحاب، وإال فإنها تستحيل إلى مسألة االحتجاج بعدم الدليلرَّ خ

 نظر من وجهين: 

   األول: أن هذا الفرق الذي نسبه إلى ابن تيمية ال يدل عليه كالم ابن تيمية •
 

 على الذي نقله، وغاية داللته أن عدم الدليل ليس دليال

ا للدليل، مثل األمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها لو وجدت، وهذا املعنى الذي عدم املدلول، إال إذا كان املدلول مستلزم  

 س ي.ليس فيه بيان للفرق الذي ذكره الدكتور العرو  78ذكره ابن تيمية في كتبه أكثر من مرة

ا للمدلول، وحينئذ تخرج املسألة على أصل االستصحاب، وقد يكون  الثاني: أن ما جاء في كالمه من أن الدليل قد يكون مستلزم   •

غير مستلزم له، وحينئذ تتحول إلى مسألة االحتجاج بعدم الدليل غير سديد؛ ألن الدليل ال يتصور أن يكون غير مستلزم ملدلوله،  

 إال مستلزم  بل الدليل ال يكون  
 

 . 79ا لدليله وقد ال يكون  عليه، بخالف املدلول فإنه قد يكون مستلزم  ا ملدلوله، ولوال ذلك ما كان دليال

رط في الثاني  األول شوهو أن -استصحاب العدم األصلي  بينعدم الدليل و  في التفريق بين الباحث رضوان السروري  ذكره وأما ما 

   ،مسلم ف  -والشرط غير املشروط
 

 وبين استصحاب العدم األصلي، وكان األولى أن  لكنه أغفل بيان الفرق بين عدم الدليل باعتباره دليال

 ط.جهة أنه دليل ال من جهة أنه شر  ألن بحثه في عدم الدليل من ؛يفرق بينهما بهذا االعتبار

 : خاتمة ال

: النتائج:
ً

 أوال

 خلص البحث إلى النتائج اآلتية: 

وقد تحدث عنه األصوليون بهذا االعتبار ضمن    أحدهما: أنه شرط في استصحاب العدم األصلي،  له اعتباران:عدم الدليل الشرعي   •

وقد تحدث عنه بهذا االعتبار كثير من األصوليين في مبحث    أنه دليل منتج لعدم الحكم الشرعي،والثاني:    حديثهم عن االستصحاب،

 ود بالذات في هذا البحث عدم الدليل باالعتبار الثاني.واملقص األدلة املختلف فيها،

   األصوليون في النسبة بين االستدالل بعدم الدليل الشرعي وبين استصحاب العدم األصلياختلف   •
 

 على أقوال يمكن إرجاعها إجماال

 إلى قوليين: القول األول أنهما مترادفان والقول الثاني أنهما متباينان. 

ُر  ظ في حقيقته َتقرُّ مالحالعدم األصلي  ستصحاب  نحو اآلتي، وهو أن ا رجحان القول بالتباين بينهما لكن على الخلص البحث إلى   •

ظ فيه ذلك، فاملستدل باالستصحاب يالحظ  واالستدالَل بعدم الدليل غير مالحوبقاؤه بعد الشرع،    بالعقل  النفي قبل ورود الشرع 

كان متقرر   الحكم  نفي  الشرعأن  قبل  العقل  ا  املغير،  بدليل  السمعي  الدليل  لفقدان  الشرع  بعد  وبقاءه  باستدامته  يحكم  ثم   ،

 
؛  18/535املالكي املتوفى سنة أربع وسبعين وأربع مائة. ينظر الذهبي. سير أعالم النبالء:    ي الباجي بن سعد بن أيوب أبو الوليد األندلس الباجي: هو اإلمام الشهير سليمان بن خلف    75

 . 15/229الوافي بالوفيات: 
 .32  اإلسالمي.، تحقيق عبد املجيد التركي، دار الغرب الباجي، أبو الوليد سليمان. املنهاج في ترتيب الحجاج 76
  . م1995ه _  1415في أحكام األصول، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد املجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي بيروت، الطبعة الثانية  إحكام الفصول    الباجي، أبو الوليد سليمان.   77

 .2/750؛ عبد الكريم النملة. الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه: 4/1263؛ أبو يعلى، محمد بن الحسين. العدة، 130؛ ابن العربي. املحصول، 2/700
عاصمة، السعودية،  حمدان بن محمد، الناشر: دار ال  - عبد العزيز بن إبراهيم    - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، تحقيق علي بن حسن    78
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واملستدل بعدم الدليل ال ينظر إلى سبق النفي، بل ينظر إلى لزوم الدليل الشرعي للحكم الشرعي، بحيث ال يثبت حكم شرعي بال  

حكم، فسالك طريق االستصحاب لنفي الحكم يعتبر عدم الدليل  وهو ال ،لزم انتفاء امللزوم -وهو الدليل- دليل، وإذا انتفى الالزم

 
 

 .شرطا لدليله الذي هو االستصحاب، واآلخر يجعله دليال

كل ما    والقصد من هذا أنا؛  ا وإجراء وإن تباينا مفهوم  متفقان مورد  العدم األصلي    استصحاُب و   الشرعي  عدم الدليلاالستدالل ب •

 يُ 
َ
رج على اآلخر، ومن هنا فالقول بالتباين بينهما على الوجه السابق  املتعلق بالحكم الشرعي يصح أن يخمن النفي  على أحدهما  ج  رَّ خ

 . ا عن القول بالترادفال يختلف كثير  
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Abstract: Inference by lack of evidence for non-judgment and accompanying the nothingness is one way of 
an absence of a legitimate government that is talked about fundamentalists; they are two similar and 
ambiguous paths. This research aims to clarify the relationship between them based on the following two 
questions: what the relationship between the accompanying nothingness and the inference is by lack of 
evidence for non-judgment and whether it is a synonym or difference. If the type of relationship between 
them is variance, what the difference is between them.  In this study, the analytical inductive method was 
adopted. It was divided into two sections, in the first of them; I spoke about the concept of inference by lack 
of evidence for non-judgment and the idea of accompanying the original nothingness. Then I separated the 
talk about the relationship between them and I clarified what disagreement is in it.  In the result, İ concluded 
that the relationship between these two concepts is a difference. The difference between them is that 
accompanying nothingness was the negation of the ruling in it before the Shariah as evidenced by the mind. 
Then I judges that it is sustainable and remains after the Shariah because there is no changer. As for the 
inference by lack of evidence, we do not look at the previous negation. Rather, we look at the necessity of 
the legal evidence for the legal ruling because it does not prove a legal ruling without evidence. If the 
necessary, which is the evidence, is negated, the obligatory, which is the ruling, must be compensated.  I also 
concluded that although they are different, they are compatible in the field of negation; we mean that every 
annulment of every legal ruling is based on one of them may be based on the other. 

Keywords: lack of evidence; lack of judgment; accompanying nothingness. 
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