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 ملخص البحث:

أتى هذا البحث لبيان استدالل مهم جدًا، لم يغفله العلماء المتقدمون في كثير من مصنفاتهم، بل ال يكاد يخلو 

وجود، وذلك ألن األدلة  كتاب فقهي، فيه مسائل استدل بها بكثير من األدلة إال وجدت العدم له أثر، وله

باعتبار تقسيمها، نتقسم إال أدلة مذكورة وأخرى معدومة، واالستدالل بالعدم هو محور الكالم في هذا 

البحث بإذن هللا، وسنبين فيه مايلي: أوالً: نعرف فيه االستدالل والعدم والعالقة بينهما، ثم نأتي ثانيًا: لبيان 

العدم، ن التطبيقات لالستدالل بوصحته من عدمها، ثم نأتي ثالثًا: لبيا الحكم الشرعي في االستدالل بالعدم،

 سواًء التطبيقات األصولية في أصول الفقه، أو التطبيقات الفقهية في المسائل الفرعية.

 الكلمات المفتاحية: االستدالل، العدم، آثار االستدالل بالعدم، الفقه، األصول.

Abstract: 

This research came to clarify a very important inference, which was not 

neglected by the advanced scholars in many of their works. In fact, there is 

hardly a book of jurisprudence, in which there are issues that were inferred by 

many evidences except that I found nothingness that has an effect, and that it 

exists, because the evidence considering its division, we divide only mentioned 

evidence. Others are non-existent, and inference by non-existence is the focus of 

the discussion in this research, God willing, and we will explain in it the 

following: First: We define inference and non-existence and the relationship 

between them. , whether fundamentalist applications in the principles of 

jurisprudence, or doctrinal applications in subsidiary issues. 

Keywords: Inference, nothingness, the effects of inference by nothingness, 

jurisprudence, assets. 
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 المقدمة 

 

الحمدهلل الذي فقه من شاء من عباده في الحياة الدنيا، والصالة والسالم على أول من علم الناس الخير 

وأصللحابه ومن تبعهم بإحسللان إلى يوم  وخير من وطء الثرى محمد صلللوات ربي وسللالمه عليه وعلى آله

 الدين وسلم تسليًما.

 أما بعد:

فإن هللا عز وجل أمر الناس بعبادته بأدلة بينه وحجج واضللحة، وأرجأ أموًرا من التشللري  لم يذكرها، 

فحملت على األصلللللل في إباحة األشلللللياء قبل ورود الشلللللرل، ولكن هذا الدليل وهو عدم الدليل، ماهو وما 

يصلللح االسلللتدالل به مطلقًا أم في بعال الحاالت، وهذا ماسللليأتي بيانه بإذن هللا عز وجل في  حقيقته، وهل

 هذا البحث. 

 

 مشكلة هذا البحث:

 لعل مشكلة البحث كلها تتمحور في صحة االستدالل بالعدم، وهل هو دليل تترتب عليه آثاره. 

 

 أسئلة البحث: 

 لعلنا نقصر أسئلة البحث بثالث أسئلة رئيسة:

 دليل صحيح؟. ماالستدالل بالعد هل .1

 متى يصح االستدالل بالعدم ومتى ال يصح؟. .2

 مامدى تأثير الخالف في هذه المسألة على الفرول الفقهية. .3

 أهداف البحث:

 أهداف البحث ستأتي إجابة على أسئلة البحث:
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 بيان صحة االستدالل بالعدم. .1

 إيضاح المواض  التي يصح فيها االستدالل بالعدم. .2

 أثر هذا الخالف في الفرول الفقهية.إبراز  .3

 

 أهمية البحث: 

تتضلح أهمية البحث من جهة أن عددًا ال يحصى من المسائل الفقهية يتم االستدالل على بعال األقوال فيها 

 بعدم الدليل، فبيان االستدالل بالعدم مهم جدًا، لكي يكون التعامل م  هذه األقوال بالشكل الصحيح.

 

 حدود البحث:

 لبحث حدود موضوعية، فتتناول االستدالل بالعدم دون غيره، وأثره في األصول والفرول. حدود ا
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 :لدراسات السابقة في هذا الموضولا

 لعل الدراسات السابقة في هذا الموضول كثيرة، ولكني أشير إلى أبرزها:

هو بحص و التعليل بالعدم، وأثره في المسللائل األصللولية والفرول الفقهية، لعبدالسللالم الحصللين، .1

 محكم.

وهذا البحث جميل جدًا مسللللللتوعب لجمي  مايتعلد بالعدم من صللللللور وأحكام، وتطبيقات، ولكنه 

 بحث مطول وفيه إسهاب كثير، بخالف بحثي.

 

 استدالل النافي بعدم الدليل، للدكتور: قذافي عزات الغنانيم، وهو بحث منشور على الشبكة. .2

وهذا البحث وإن كان ال يتناول االسللللتدالل بالعدم لوحده، ولكن موضللللوعه وهو اسللللتدالل النافي 

 بعدم الدليل نفس موضول بحثي، وهو بحث جيد فيه تطبيقات فروعية كثيرة.
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 :خطة البحث 

 يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ، وثالثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

 مقدمة

 مطلبان:تمهيد: ، وفيه 

 المطلب األول:  تعريف االستدالل لغة واصطالًحا.

 المطلب الثاني : تعريف العدم لغة واصطالحاً.

 مطالب:  ستةوفيه  ، حكم االستدالل بالعدمالمبحث األول : 

  :صورة المسألة في االستدالل بالعدم.المطلب األول  

  :تحرير محل النزال في االستدالل بالعدم.المطلب الثاني 

 األقوال في مسألة االستدالل بالعدم. مطلب الثالث  :ال 

  .المطلب الراب :  األدلة في مسألة االستدالل بالعدم 

 .المطلب الخامس:  الترجيح 

 .المطلب السادس: نول الخالف في مسألة االستدالل بالعدم 

 :انوفيه مطالب تطبيقات لالستدالل بالعدم، المبحث الثاني: 

  :التطبيقات األصولية لمسألة االستدالل بالعدم.المطلب األول 

  :لمسألة االستدالل بالعدم. التطبيقات الفقهيةالمطلب الثاني  

 

 خاتمة

 الفهارس 

 تمهيد: ، وفيه مطلبان:

 المطلب األول:  تعريف االستدالل لغة واصطالًحا.

 المطلب الثاني : تعريف العدم لغة واصطالحاً.
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 :تعريف االستدالل لغة واصطالًحاالمطلب األول:  

 أوالً: تعريف االستدالل في اللغة:

 .(1)الدَِّليلطلب 

اَلِن: أََحدُُهَما  يقول ابن فارس:" ُم أَصلَل ( الدَّاُل َوالالَّ ِطَراب  إِبَانَةُ )دَلَّ َخُر اضللَل ِء بِأََماَرة  تَتَعَلَُّمَها، َواآَل يَل الشلَّ

ءِ  فِي الشَّيَل
(2). 

 

 تعريف االستدالل في االصطالح:ثانيًا: 

االسلتدالل في االصلطالح يطلد على الدليل، وهو المشهور في عرف الفقهاء، فعرفوه ب: إقامة دليل 

  .(3)ليس بنص وال إجمال وال قياس

 .(4)ومنهم من عرفه "بأنه بناء حكم شرعي، على معنى كلي، من غير نظر إلى الدليل التفصيلي"

 

 لغوي واالصطالحي:العالقة بين المعنى ال

 العالقة بينهما عالقة عموم وخصوص وجهي، فكل منهما عام في جهة وخاص من جهة أخرى.

 

  

                                  
 .(24التعريفات الفقهية )ص ،(114الكليات )ص(1)
  .(252/ 2مقاييس اللغة )(2)
  .(3732/ 8التحبري شرح التحرير )(3)
  (.42االستدالل عند األصوليني ألسعد الكفراوي)(4)
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 ً  :المطلب الثاني : تعريف العدم لغة واصطالحا

 العدم في اللغة: 

 .(1)العَدَُم: فقداُن الشيء وذهابه

 

 والعدم ضد الوجود، وهو ينقسم إلى قسمين:

العدم المطلد: وهو الذي ال يضلاف إلى شليء، ويسمى عدًما محًضا، فال يوصف بكونه  القسم األول:

 .(2)قديًما وال حديثًا، وال شاهدًا، وال غائبًا

 . (3)العدم المقيد: هو مايضاف إلى شيء ونحوه، مثل: عدم كذا وكذا القسم الثاني:

 

 العدم في االصطالح: 

وافد لمعناه في اللغة، ويجعله بعضهم أيًضا موافقًا لمعنى في الحقيقة أن معنى العدم في االصلطالح م

النفي، فلالعلدم والنفي كالهملا يفيلدان علدم وجود الشلللللليء وذهلابله، وهذا ماجرى عليه العمل عند كثير من 

 األصوليين، في استخدام العدم كما هو عليه في المعنى اللغوي، وكذلك مساواته بالنفي.

 .(4) العدم؛ فإذا قلت انتفيا كان كقولك عدما.ولفظ االنتفاء كلفظ  يقول السبكي رحمه هللا تعالى:

 

                                  
  .(56/ 2العني )(1)
  .(655الكليات )ص(2)
 املرجع السابق. (3)
  .(33/ 1فتاوى السبكي )(4)
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 المبحث األول : حكم االستدالل بالعدم ، وفيه ستة مطالب: 

 

  .المطلب األول: صورة المسألة في االستدالل بالعدم 

 

 .المطلب الثاني: تحرير محل النزاع في االستدالل بالعدم 

 

  مسألة االستدالل بالعدم.المطلب الثالث  : األقوال في 

 

  .المطلب الرابع:  األدلة في مسألة االستدالل بالعدم 

 

 .المطلب الخامس:  الترجيح 

 

 .المطلب السادس: نوع الخالف في مسألة االستدالل بالعدم 
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 :المطلب األول: صورة المسألة في االستدالل بالعدم

النفي، ويعتبر اسلللتدالل بالدليل دليالً معتبًرا اذا نفى المسلللتدل الدليل على ماذهب إليه فهل يصلللح هذا 

 يترتب عليه آثاره.

 

األمر  حكماً بأننفى اعلم بأنه من " يقول الشيخ محمد األمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه:

هل يكفيه مجرد النفي بناء على انه األصللللل حتى يرد دليل الوجوب أو يكلف  ،الفالني ليس بكذا اختلف فيه

 .(1)بالدليل على ما ادعاه من النفي

  

                                  
  .(121مذكرة يف أصول الفقه )ص(1)
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 :المطلب الثاني: تحرير محل النزال في االستدالل بالعدم

 تحرير محل النزاع يتضمن اآلتي:

 

السللتدالل ا وال يكفيه فقطال خالف بين األصللوليين أن المثبت للحكم يحتاإ إلى إقامة الدليل عليه،  .1

 .(1)باإلثبات دون دليل

تَاُإ إِلَى إِقَاَمِة الدَِّليِل َعلَيَلهِ الَلُمثَلبَِت اَل ِخاَلَف أَنَّ  يقول الشوكاني:" ِم يَحَل  .(2)ِللَلُحكَل

 

دّل عليه أمر ضروري، ألن الضروري ال يستدل عليه، بالدليل، إذا المستدل بعد الدليل ال يطالب  .2

 .(3)د للفهم موجود غير ُمفتقر إليهبل دليله ساب

 

واختلفوا في صلللحة االسلللتدالل بالعدم إذا لم يدل عليه أمر ضلللروري؟ فهل يعتبر اسلللتدالله بعد الدليل 

 دليالً صحيًحا معتبًرا أم ال؟

 

  

                                  
 . (32/ 8البحر احمليط يف أصول الفقه ) ،(121/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )(1)
  (املرجع السابق األول.2)
  .(122/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ) ،(428/ 3تشنيف املسامع جبمع اجلوامع )(3)
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 :المطلب الثالث  : األقوال في مسألة االستدالل بالعدم

 سأذكر أقوى هذه األقوال، م  قائليها:األقوال في مسألة االستدالل بالعدم كثيرة، ولكن 

 

 األقوال:

 

ذهلب جمهور األصللللللوليين، والمتكلمين، إلى أن النلافي يلزمله اللدليلل على مايدعيه من  القول األول:

، وذلك في العقليات والشللللرعيات على حد سللللواء، كما أن المثبت ، أي أنه اليصللللح االسللللتدالل بالعدمالنفي

 . (1)يلزمه يجب عليه إقامة البينة على مايدعيه من اإلثبات

 

 ، وغيرهم من العلماء.(4)، وابن السمعاني(3)، والحنابلة(2)وهو رأي أكثر فقهاء الشافعية

 

إن النافي للدليل أو المسلللتدل بالعدم، ليس عليه إقامة الدليل على صلللحة نفيه لما نفاه من  القول الثاني:

 العقليات، أو السمعيات، وإنما الذي يلزمه الدليل المثبت للحكم.

 .(7)، وحكي عن داود الظاهري(6)، وبعال أهل الظاهر(5)وهو قول بعال الشافعية

 

                                  
 .(132/ 3ه )التلخيص يف أصول الفق (،711(إحكام الفصول للباجي)1)
  .(123اللمع يف أصول الفقه للشريازي )ص(2)
 .(263/ 4التمهيد يف أصول الفقه ) ،(1271/ 4العدة يف أصول الفقه )(3)
  .(41/ 2قواطع األدلة يف األصول )(4)
 .(123اللمع يف أصول الفقه للشريازي )ص (5)
  .(41/ 2قواطع األدلة يف األصول )(6)
  .(33/ 8الفقه )البحر احمليط يف أصول (7)
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دل بالعدم، يحتاإ إلى إقامة الدليل في النفي العقلي دون النفي أن النافي للدليل أو المسلللللت القول الثالث:

 الشرعي.

  .(2)، وابن فورك(1)وحكى هذا القول أبو بكر الباقالني في التقريب

 

 هذه هي أقوى األقوال في هذه المسألة، وسنأتي لبيان أدلتهم في المطلب التالي.

  

                                  
 .(33/ 8البحر احمليط يف أصول الفقه )، (122/ 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )(1)
  (املرجعني السابقني. 2)
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 :في مسألة االستدالل بالعدم الراب : األدلةالمطلب 

 

 األدلة:

 

أدلة أصححححال القول األول: وهم القانلوأ بأنه ال ياحححح االسحححتدالل بالعدم، بل المسحححتدل بالنفي إقامة 

 الدليل على نفيه:

 

َلِويلُهُ﴾بَلَل ﴿استدلوا بقوله تعالى  .1 ا يَأَلتِِهمَل تَأ َكذَّبُوا بَِما لَمَل يُِحيُطوا بِِعلَلِمِه َولَمَّ
(1). 

هللا عز وجل قد ذم الذي قط  بالنفي من غير دليل، فدل ذلك على أن أن ووجحه الحداللة من اآلية: 

 .(2)االستدالل بالعدم أمر مذموم لكونه بال دليل

 .(3)فذمهم على نفي ما لم يعلموه مبينا، فدل على أن كال منهما عليه الدليليقول الزركشي: 

 

َهانَُكمَل إِنَل كُ قُلَل ﴿ واستدلوا كذلك بقوله تعالى .2 نَلتُمَل َصاِدقِيَن ﴾ َهاتُوا بُرَل
﴿َوقَالُوا لَنَل يَدَلُخَل  في جواب (4)

الَلَجنَّةَ إِالَّ َمنَل َكاَن ُهودًا أَوَل نََصاَرى﴾
(5).(6) 

 

                                  
  [ 32]يونس: (1)
  .(33/ 8البحر احمليط يف أصول الفقه )(2)
  (املرجع السابق.3)
  .[111]البقرة: (4)
  [ .111]البقرة: (5)
   .(33/ 8احمليط يف أصول الفقه )البحر (6)
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ثَلَم َوالَلبَغَلَي بقوله تعالى واسححححححتحدلوا كذلك  .3 ِ َم َربَِّي الَلفََواِحَش َما َظَهَر ِمنَلَها َوَما بََطَن َواإلَل ﴿قُلَل إِنََّما َحرَّ

لَل بِِه ُسلَلَطانًا بِغَيَلِر  ِ َما لَمَل يُنَّزِ ِرُكوا بِاَّللَّ ِ َما اَل تَعَللَُموَن )َوأَنَل الَلَحّدِ َوأَنَل تُشَل  .(1)(﴾33تَقُولُوا َعلَى َّللاَّ

 

ووجه الداللة من هذه اآية: أن منطوق اآية يدل على أن هللا حرم أن يقول أحد على هللا عز وجل 

ألشللياء التي ال يسللبد علمها إلى الذهن ضللرورة، ال بد له من شلليئًا ال يعلم صللحته، وعلم صللحة ا

دليل، فدل ذلك على أنه يلزم من ادعى نفي الدليل، أو استدل بالعدم أن يأتي بدليل لما استدل عليه، 

 .(2)وإال فقد أتى أمًرا محرًما عليه بمطوق هذه اآية

 

تدالل ، أو االسلللللرم االسلللللتدالل بالنفيإلى غير ذلك من األدلة الكثيرة المنثورة في القران التي تح

 بالعدم.

 

أدلة أصحال القول الثاني: وهو القانلوأ أأ االستدالل بالعدم استدالل صحيح، وال يلزم المستدل 

 بالعدم إقامة الدليل على ماذهب إليه.

 .(3)صلى هللا عليه وسلم) البينة على المدعي، واليمين على من أنكر( قوله .1

الشللللللرل جعل البينة في جنبة المدعي، ألنه يريد اإلثبات، ولم يجعلها أن  ووجحه الداللة منه:

على المنكر، ألنله نلاف، فلإذا ادعى رجل دين، فالحجة والبينة على المدعي، وما ذلك إال ألن 

 .(4)المدعى عليه ناف، والمدعي مثبت، فلذلك يصح االستدالل بالعدم، أو بالنفي

 

                                  
  .[33]األعراف:  (1)
  (.76-75/ 1اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )(2)
  (. 1346( حديث حسن، رواه الرتمذي يف سننه)ح3)
  .(265/ 4التمهيد يف أصول الفقه )(4)



 (16)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

ة، يده فيده بينفي عيناً كذلك، ألن المنكر، إن ادعى عليه  أنه ليسوأجيب عن هذا االسللتدالل: 

وإن ادعى عليه ديناً فدليل العقل له بينة على براءة ذمته، حتى يظهر ما يشلللغلها، وهو يحلف 

مدعي دون ال م  ذلك تقوية لدليله حتى يجوز له )أن يدعو الحاكم( إلى الحكم بثبوت العين له

ك( النافي للحكم ال يجوز له أن يدعو الناس إلى قوله ومذهبه إال وبراءة ذمته من الدين، )فكذل

بطريقة، فأما إذا قال: ال أعلم أن هذا الحكم ثابت فاتبعوني، لم يلتفت إليه، كما ال يلتفت الحاكم 

إلى من قال: هذه العين لي فاحكم لي بها، وأشللللار إلى عين في الطريد ليسللللت في يده وال يد 

 .(1)يحكم له، بل يقول: ما بينتك على ذلكغيره، فإن الحاكم ال 

 

 بأنه من ادعى صللالة سللادسللة أو صللوم شللهر آخر، لم يكن عليه دليل، كذلك هاهنا واسللتدلوا:  .2

(2). 

 

أنه البد من دليل، وهو قوله: األصللل براءة الذمة من ذلك وطريد إشللغالها الشللرل، ولم وأجيب عنه: 

 .(3)دليلي، وهو األصل المستقرأجد في الشرل دليالً على ذلك، فبقيت على 

 

وهو القائلون أن يلزم المسللللتدل بالعدم الدليل في النفي العقلي دون النفي  أصحححححال القول الثالث: دليل

 الشرعي.

العقل. فلم  بما طريد إثباته أو نفيه بأن في العقل داللة على إثبات المثبت، ونفي المنتفي ومفاد دليلهم:

 يختلف فيه حكم النفي واإلثبات.

 

                                  
 (.266-265/ 4) (املرجع السابق1)
 .(266/ 4التمهيد يف أصول الفقه ) (2)
 املرجع السابق. (3)



 (17)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 

ة شلللليء من جه وأما السللللمعيات فطريقها السللللم ، وال مدخل للعقل في إثباته، فمن لم يثبت عنده منها

السللللم ، جاز له أن يقول: لم يبن لي أن ذلك ثابت، ومن ادعى إثباته فعليه أن يبين، وإال فاألصللللل أنه غير 

 .(1)مثبت

 

 

مثبت  خصلللمك، فإنكفيه نازعك فيقال للقائل بهذا القول: إنك وإن كنت نافيا للحكم الذي  وأجيب عنه:

 لصحة اعتقادك بأن ال دليل عليك، وإن نفي هذا الحكم واجب.

وهذا شلللليء طريقه السللللم ، فلم ثبت اعتقادك كذلك بغير داللة وناقضللللت في قولك: إن النافي ال دليل 

 ليل على المثبت.عليه، وإن الد

فإن هللا تعالى قد نصللب في أصللولها  -ثم يقال له: إن طريد أحكام الشللرل، وإن كان أصللولها السللم  

دالئلل على فروعهلا في النفي واإلثبات، فقد جرت مجرى العقليات في وجوب دالئلها على المنفي والمثبت 

 .(2)على إثبات ما أثبتمنها، فهال أوجبت إقامة الداللة على نفي ما نفيت كما أوجبتها 

 

 

 هذه أبرز األقوال مبينًا وقد بينت فيها أبرز األدلة، وفيما يلي الترجيح في المطلب التالي.

  

                                  
 .(387/ 3الفصول يف األصول ) (1)
 املرجع السابق. (2)



 (18)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 : المطلب الخامس:  الترجيح

 

 واحد ويختاره مطلقًا، بل ال بد من التفصيل.المتأمل باألقوال في هذه المسألة ال يصل فيها إلى قول 

و المسللتدل بالعدم، يسللتصللحب معه العدم األصلللي أو البراءة األصلللية فله إذا كان النافي للحكم، أ .أ

 ذلك، ألنه األصل وهو يوجب ظن دامه، فله ذلك.

إنما ال يطالب بدليل لكونه متمسكا باألصل وهو عدم الدليل النافي ألن يقول السحرسسي في أصوله: 

إلى أن يظهر الدليل المغير له طريد في الموجب أو المان  والمحرم أو المبيح ووجوب التمسللللك باألصللللل 

 .(1)الشرل

 

 إذا أراد النافي أو المستدل بالعدم، أنه ال يوجد دليل على ذلك البتة، فليس له ذلك.  .ل

القللائللل: بللأنلله ال دليللل عليلله، إن أراد أنلله يكفيلله أن والتحقيد يقول الزركشللللللي في البحر المحيط: 

اسللتصللحاب العدم األصلللي بأن األصللل يوجب ظن دوامه فهو صللحيح وإن أراد أنه ال دليل عليه 

لبتة، وحصلللللول العلم أو الظن بال سلللللبب فهو خطأ، ألن النفي حكم شلللللرعي، وذلك ال يثبت إال ا

 .(2)بدليل

 

  

                                  
  .(216/ 2أصول السرخسي )(1)
  .(34/ 8البحر احمليط يف أصول الفقه )(2)



 (12)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 :الف في مسألة االستدالل بالعدمالمطلب السادس: نول الخ

مما ذكرنا سللللابقًا يتبين لنا أن الخالف في هذه المسللللألة حقيقي، وله أثره في الفرول كما سلللليأتي، وقد 

يرتف  الخالف في كثير من الصلللور المختلف فيها إذا ماتم تحرير المعاني المقصلللودة بالعدم في كل مسلللألة 

 .(1)على حدة

 

:اأت لالستدالل بالعدم،  وفيه مطالبالمبحث الثاني: تطبيقا  

 

 .المطلب األول: التطبيقات األصولية لمسألة االستدالل بالعدم 

 

 .المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية في العبادات 

 

  

                                  
 التعليل ابلعدم وأثره يف املسائل األصولية والفروع الفقهية لعبدالسالم احلصني.  (1)



 (21)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 :المطلب األول: التطبيقات األصولية لمسألة االستدالل بالعدم

 التطبيق األول:

 اشتراط العكس لاحة العلة:

 .(1)انتفاء الحكم النتفاء العلةالعكس معناه: 

وقد اختلف األصللللوليون في اشللللتراط العكس لصللللحة العلة، وهل يكثر وجود الحكم بدون العلة على 

 .(2)صحتها

ا في ذلللك:"  تَلَفُوا وقللد ذكر الغزالي رحملله هللا تعللالى قوالً جللامعللً ِل فِي اخَل ِس فِي الَلِعلللَ تَِراِط الَلعَكَل اشللللللَل

ِعيَِّة، َوَهذَا  .الشَّرَل ُس اَلِزم . اَل ..الَلِخاَلُف اَل َمعَلنَى لَهُ، بَلَل اَل بُدَّ ِمنَل تَفَلِصيل  ِم إالَّ ِعلَّة  َواِحدَة  فَالَلعَكَل إنَل لَمَل يَُكنَل ِللَلُحكَل

، فَإِذَا َم اَل بُدَّ لَهُ ِمنَل ِعلَّة  ِم، بَلَل أِلَنَّ الَلُحكَل تِفَاَء الَلُحكَل تِفَاَء الَلِعلَِّة يُوِجُب انَل ُم اتََّحدَتَل الَلِعلَّةُ َوانَلتَفَتَل فَلَوَل بَِقيَ  أِلَنَّ انَل  الَلُحكَل

تِفَاِء  ِم ِعنَلدَ انَل تِفَاُء الَلُحكَل ا َحيَلُث تَعَدَّدَتَل الَلِعلَّةُ فاََل يَلَلَزُم انَل بَب ، أَمَّ اَن ثَلابِتًلا بِغَيَلِر سللللللَ تِفَاِء بَعَلاِل الَلِعلَِل، بَلَل عِ لَكلَ نَلدَ انَل

 .(3)َجِميِعَها

 

ألة بمسللللللألتنا من جهة، أن النفي أو التعليل بالعدم صللللللح أن يكون علة في انتفاء وعالقلة هذه المسلللللل

 .(4)الحكم

 

  

                                  
  .(182/ 7البحر احمليط يف أصول الفقه )(1)
  . (1231/ 3أصول الفقه البن مفلح ) ،(234/ 3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ( ينظر:2)
  .(338املستصفى )ص(3)
  (.324التعليل ابلعدم وأثره يف املسائل األصولية والفروع الفقهية لعبدالسالم احلصني) (انظر: 4)



 (21)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 

 

 

 التطبيق الثاني: الترجيح بالعدم:

، وهو أضللللللعف وجه من وجوه يلذكر الحنفية من مرجحات العلة: الترجيح بعدم الحكم عند عدم العلة

الرأس بأنه ممسللللللوح أرجح من تعليله بأنه  الترجيح عنلدهم، ومثاله عندهم: تعليل عدم تكرار المسللللللح في

ركن، ألن حكم ثبوت التكرار ال ينعدم بانعدام الركنية، كما في المضلللمضلللة واالسلللتنشلللاق، وحكم سلللقوط 

التكرار ينعدم بانعدام وصللف المسللح، كما في اغتسللال الجنب والحائال، فإنه يسللن في صللفة التكرار، ألنه 

 .(1)ليس بمسح

 

يَلئا َوأَن الَلعَدَم اَل يكون ُمتَعَلقا بعلة َولَِكن مثال:"يقول السلللرخسللللي بعد هذا ال بَينا أَن الَلعَدَم )اَل يُوجب شللللَ

ه يصلللح  ال الحكم بِالَلِعلَِّة فَمن َهذَا الَلَوجَل انعدام الحكم ِعنَلد انعدام الَلعلَّة( يصلللح أَن يكون دَِليال على وكادة اتِّصللَ

 .(2)للترجيح

 

  

                                  
  .(261/ 2أصول السرخسي )(1)
 املرجع السابق.  (2)



 (22)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 لمسألة االستدالل بالعدم:المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية 

 التطبيق األول:

 الواجب في الشعور إذا اعتدي عليها وفسد منبتها:

 

قد اختلف الفقهاء رحمهم هللا تعالى في إزالة الشلللعر، واللحية، والحاجبين، واألهداب، والشلللارب، م  

 لى قولين:عإفساد المنبت هل يجب فيه الدية، أو الحكومة، 

 .(2)والحنابلة (1)، وهو قول الحنفيةوجوب الدية فيها القول األول:

 .والشافعية (3)عدم وجوب الدية، وإنما تجب الحكومة، وهو قول المالكية القول الثاني:

 ومما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم وجوب الدية، قالوا:

فيجب العمل بهذا األصللللللل، إال فيما ثبت الدليل  أن األصللللللل علدم وجوب اللدية إال في تفويت النفس،

بوجوب الدية فيه كاألعضلللللاء، وما سلللللوى ذلك كالشلللللعر فإننا نسلللللتدل على عدم وجوب الدية بعدم الدليل 

 .(4)الموجب للدية في االعتداء عليها

 

 

 

 

 

                                  
   .(117/ 12البن قدامة ت الرتكي )املغين (1)
  املرجع السابق. (2)
  .(214/ 4بداية اجملتهد وهناية املقتصد )(3)
  .228األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي ملصطفى البغا صـــأثر ( 4)



 (23)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 

 التطبيق الثاني: 

 حكم الطالق الواقع باإليالء:

 استلف الفقهاء فيه على قولين: 

 

 

 .(1)أن الطالق الواق  باإليالء يق  بائنًا، وهو قول الحنفية القول األول:

والشللللللافعيلة، والحنابلة في  ،أن الطالق الواق  بلاإليالء يق  رجعيًلا، وهو قول الملالكيلة القول الثحاني:

 .(2)الرواية الراجحة

 بائنًا:ومما استدل به أصحاب القول الثاني القائلون بأن الطالق الواق  باإليالء يق  رجعيًا ال 

أنله ال يوجد دليل على أن الطالق باإليالء يوجب البينونة، فهم اسللللللتدلوا بالعدم، وإذا عدم الدليل على 

 وقوعه بائنًا دل ذلك على أن الطالق هنا باقي على األصل وهو أنه رجعي.

  

                                  
  .(471/ 3حاشية ابن عابدين = رد احملتار ط احلليب )(1)
  . 411القوانني الفقهية البن جزي صــ (2)



 (24)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 الخاتمة:

 مما سبد نستطي  أن نلخص أهم النتائج إلى مايلي:

 

 االستدالل بعدم وجود دليل.أن االستدالل بالعدم معناه  .1

 

اسلتصلحاب للصل وهو براءة الذمة أن االسلتدالل بالعدم على الراجح أن أنه أنوال، فما كان فيه  .2

 فهو الصحيح دون غيره.

 

 أن الخالف في االستدالل بالعدم خالف حقيقي له أثره في الفرول الفقهية. .3

 

، وبللاألخص القللائلين بللالعللدم لرجحللة بعال أن كثيًرا من الفرول الفقهيللة لو تم تنقيح الخالف فيهللا .4

 األقوال التي ظاهرها عدم الرجحان.

 

 أن االستدالل بالعدم كما هو شامل للحكام الشرعية، فكذلك األحكام القضائية ونحوها. .5

 

 

 

 

 



 (25)  االستدالل ابلعدم وأثره الفقهي

 
 

 المراج : 

المكلف: عالء الدين أبو الحسلللن علي بن سللللليمان ، التحبير شلللرح التحرير في أصللللول الفقه .1

المحقد: د. عبد الرحمن الجبرين، ، هـ(٨٨5الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: المرداوي 

 .السعودية / الرياض -الناشر: مكتبة الرشد ، د. عوض القرني، د. أحمد السراح

االسللللللتدالل عند األصللللللولين، المكلف: أسللللللعد الكفراوي، دار النشللللللر: دار السللللللالم، عام  .2

 هــــ.1423النشر:

الناشللللللر: دار الكتب ، لمكلف: محمد عميم اإلحسللللللان المجددي البركتيا، التعريفلات الفقهيلة .3

الطبعة: األولى، ، م(1٨٨6 -هـلللللللل 14٤7العلمية )إعادة صلللف للطبعة القديمة في باكسلللتان 

 .م2٤٤3 -هـ 1424

المكلف: محفوظ بن أحمد بن الحسلن أَبُو الخطاب الَكلَلَوذَاني الحنبلي ، التمهيد في أصلول الفقه .4

( ومحمد بن علي بن 2 - 1المحقد: مفيد محمد أبو عمشلللة )الجزء ، هـللللللللل( 51٤)المتوفى: 

جامعة أم  -الناشلللر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسلللالمي ،(4 - 3إبراهيم )الجزء 

 م 1٨٨5 -هـ  14٤6الطبعة: األولى، ، (37القرى )

 حث محكمب الحصين التعليل بالعدم وأثره في المسائل األصولية والفرول الفقهية لعبدالسالم .5

أثر األدلة المخلف فيها)مصلادر التشري  التبعية( في الفقه اإلسالمي، المكلف: مصطفى ديب  .6

 البغا، الناشر:دار اإلمام البخاري، 

، حققه وقدم له ووضل  فهارسه عبد المجيد تركي، للباجي إحكام الفصلول في أحكام األصلول .7

 .(1م، ط)1٨٨6بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

المكلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سللللعيد بن حزم األندلسللللي م، حكام في أصللللول األحكااإل .٨

قدم له: األسللتاذ ر، المحقد: الشلليأ أحمد محمد شللاك، هـللللللل456القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 الناشر: دار اآفاق الجديدة، بيروت، الدكتور إحسان عباس

 بلدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر المكلف: أبو عبلد هللا، البحر المحيط في أصللللللول الفقله .٨

 م1٨٨4 -هـ 1414الطبعة: األولى، ، الناشر: دار الكتبي، هـ(7٨4الزركشي )المتوفى: 

لمكلف : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ، ا العدة في أصلول الفقه .1٤

حققه وعلد عليه وخرإ نصلله : د أحمد بن علي بن سللير ، هـللللللل(45٨ابن الفراء )المتوفى : 
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جامعة الملك محمد بن سلللللعود  -المباركي، األسلللللتاذ المشلللللارك في كلية الشلللللريعة بالرياض 

 م 1٨٨٤ -هـ  141٤الطبعة : الثانية ، الناشر : ، اإلسالمية

المكلف: أبو اسللللللحاق إبراهيم بن علي بن يوسللللللف الشلللللليرازي ، اللم  في أصللللللول الفقه .11

 1424 -م  2٤٤3الطبعة: الطبعة الثانية ، الناشللر: دار الكتب العلمية، هـللللللل(476وفى: )المت

 هـ.

المكلف: محمد بن علي بن محمد بن ، إرشلللللاد الفحول إلي تحقيد الحد من علم األصلللللول .12

 -المحقد: الشيأ أحمد عزو عناية، دمشد ، هـلللللل(125٤عبد هللا الشلوكاني اليمني )المتوفى: 

لكتاب الناشر: دار ا، شليأ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورقدم له: ال، كفر بطنا

 م1٨٨٨ -هـ 141٨الطبعة: الطبعة األولى ، العربي

المكلف: محمد بن أحمد بن أبي سللللهل شللللمس األئمة السللللرخسللللي ، أصللللول السللللرخسللللي .13

 بيروت –الناشر: دار المعرفة ، هـ(4٨3)المتوفى: 

المكلف: أيوب بن موسلللللى الحسللللليني ، للغويةالكليات معجم في المصلللللطلحات والفروق ا .14

محمد  -المحقد: عدنان درويش ،هـلللللللللل(1٤٨4القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 

 .بيروت –الناشر: مكسسة الرسالة ، المصري

، هـللللللل(5٤5المكلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسللي )المتوفى: ى، المسللتصللف .15

هـ 1413الطبعة: األولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، لشافيتحقيد: محمد عبد السلالم عبد ا

 م1٨٨3 -

المكلف: موفد الللدين أبو محمللد عبللد هللا بن أحمللد بن محمللد بن قلدامللة المقللدسللللللي  المغني .16

المحقد: الدكتور عبد َّللاَّ بن عبد ، هـلللل( 62٤ - 541الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي )

الناشلللر: دار عالم الكتب للطباعة والنشلللر ، تاح محمد الحلوالمحسلللن التركي، الدكتور عبد الف

 م 1٨٨7 -هـ  1417لطبعة: الثالثة، ، المملكة العربية السعودية -والتوزي ، الرياض 

المكلف: أبو عبد هللا بدر الدين محمد ، تشللنيف المسللام  بجم  الجوام  لتاإ الدين السللبكي .17

دراسللة وتحقيد: د سلليد عبد ، هـللللللل(7٨4وفى: بن عبد هللا بن بهادر الزركشللي الشللافعي )المت

 ،د عبد هللا ربي ، المدرسللللان بكلية الدراسللللات اإلسللللالمية والعربية بجامعة األزهر -العزيز 
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األولى،  الطبعة:، توزي  المكتبة المكية -الناشلللر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 

 م 1٨٨٨ -هـ  141٨

مكلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ال، رد المحتلار على اللدر المختار .1٨

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي (، هـ 1252عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

هـللللللللل    13٨6الطبعة: الثانية، (، بيروت –الحلبي وأوالده بمصللللر )وصللللورتها دار الفكر 

 م 1٨66

علي بن عبد الكافي السلللللبكي )المتوفى: المكلف: أبو الحسلللللن تقي الدين ، فتاوى السلللللبكي .1٨

 الناشر: دار المعارف، هـ(756

المكلف: أبو المظفر، منصلللللور بن محمد بن عبد الجبار ابن ، قواط  األدلة في األصلللللول .2٤

المحقد: محمد ، هـللللللل(4٨٨أحمد المروزى السللمعاني التميمي الحنفي ثم الشللافعي )المتوفى: 

: الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالناشلللر: ، حسلللن محمد حسلللن اسلللماعيل الشلللافعي

 م1٨٨٨هـ/141٨األولى، 

المكلف: عبد الملك بن عبد هللا بن يوسللللللف بن محمد ، كتلاب التلخيص في أصللللللول الفقله .21

المحقد: عبد ، هـلللل(47٨الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 بيروت -الناشر: دار البشائر اإلسالمية  ،هللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري

المكلف: أبو عبللد الرحمن الخليللل بن أحمللد بن عمرو بن تميم الفراهيللدي ، كتللاب العين .22

الناشر: ، المحقد: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، هـلللللل(17٤البصلري )المتوفى: 

 دار ومكتبة الهالل

محمد المختار بن عبد القادر الجكني المكلف: محمد األمين بن ، ملذكرة في أصللللللول الفقه .23

الطبعة: ، الناشلللر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، هـلللللللل(13٨3الشلللنقيطي )المتوفى: 

 م 2٤٤1الخامسة، 

المكلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسللللللين ، معجم مقاييس اللغة .24

عام النشلللر: ، الناشلللر: دار الفكر، لمحقد: عبد السلللالم محمد هارون،اهـلللللللل(3٨5)المتوفى: 

 م.1٨7٨ -هـ 13٨٨
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