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 بحث األدلة الشرعية في المنظومة األصولية
 ملخص

َعل موضوع هذا العلم الذي يرجع إليه  ،مرموقةً حتتلُّ األدلة الشرعية يف علم أصول الفقه مكانًة  حيث ُتج
سائر املباحث األصولية. وتظهر أمهية العلم هبذه املكانة يف عالقة األدلة الشرعية ابملوضوعات األخرى يف 

وأثر هذه العالقة يف تطبيق أصول الفقه يف االستدالل واالجتهاد. حياول هذا البحث  ،علم أصول الفقه
يف فهم تناسق مباحث علم األصول  ،مع بيان اآلاثر األصولية املرتتبة عليها ،ذه العالقةإبراز جوانب ه

وتعاضد بعضها بعًضا. وتعتمد هذه الدراسة على املنهج االستقرائي يف مجع املعلومات واألفكار من 
ملعلومات مواضيعها ومصادرها الصحيحة، وكما تعتمد على املنهج التحليلي يف نقد ما متَّ إملامه من ا

إذ يتناول املبحث األول موضوع ترتيب  ،ومراجعته. وتتكوَّن هذه الورقة على مقدمٍة وثالثةِ مباحث وخامتةٍ 
 ويتعرَّض املبحث الثالث ملوضوع توظيف األدلة. ،ويتطرَّق املبحث الثاين إىل موضوع أتصيل األدلة ،األدلة

 االجتهاد، األحكاماألدلة، أصول الفقه،  الكلمات املفتاحية:

 

 

Abstract 

The Islamic legal evidences held the highest position in the discipline of Islamic 
Jurisprudence in which they are considered as the subject matter of this discipline, 
that other topics are relying on them. The importance of knowing the position of 
Islamic legal evidences can be shown in the correlation between these evidences and 
the other subjects in this discipline as well as in the implication of this correlation on 
the application of Islamic Jurisprudence in deduction of legal rulings and Ijtihad. 
This study attempts to point out the theoretical sides of this correlation by 
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demonstrating the implications of the correlation in understanding relationship 
among the topics of Islamic Jurisprudence. This study relies on two methods, which 
is the inductive methodology in collecting related data and analytical methodology 
in studying the collected data. This study consists of an introduction, there chapters 
and a conclusion, where the first chapter addresses the subject of prioritization of 
legal evidences, the second chapter tackles the subject of underpinning of legal 
evidences, and the third chapter handles the subject of application of legal evidences. 

Keywords: Evidences, Islamic Jurisprudence, Ijtihad, Legal Rulings 

 

 مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله 

 الدين، وبعد؛وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم إىل يوم 

إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم وأنبل الفنون، وشرفه لشرف ما يجعَلم به وما يجعَمل به. واألول هو 

احلكم الشرعي الذي يعلمه املكلَّف هبذا العلم، واحلكم مبثابة الوصف للفعل من حيث األثر املرتتب عليه 

الذي يعمل املكلَّف هبذا العلم، والدليل مبثابة الطريق ملعرفة يف الدنيا واآلخرة. والثاين هو الدليل الشرعي 

 .احلكم الشرعي، حبيث لواله ملا عجِلم احلكم

واألصل للحكم الشرعي هو الدليل الشرعي، وموضع البحث يف الدليل وداللته على احلكم الشرعي يكون 

ابجلزاء الشرعي يف اآلخرة على العلم يف علم أصول الفقه، ويصبح الدليل عمدًة هلذا العلم. يتوقَّف العلم 
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ابحلكم الشرعي يف الدنيا، ويتوقَّف العلم ابحلكم الشرعي يف الدنيا على العلم ابلدليل الشرعي عليه، 

 ويتوقَّف العلم ابلدليل الشرعي على احلكم على العلم أبصول الفقه. 

 .تظهر مثة مكانتها يف هذا العلموهذا يوضِ ح لنا متانة الصلة بني أصول الفقه واألدلة الشرعية إذ 

هذه الدراسة تعكف على إلقاء الضوء على املكانة املنهجية لألدلة الشرعية يف علم أصول الفقه، وذلك 

 ابلنظر يف ترتيب األدلة الشرعية يف البحث األصويل وأتصيلها وتوظيفها. 

ألدلة الشرعية بسائر املوضوعات يف تبنيِ  عالقة ا أي الرتتيب والتأصيل والتوظيف وهذه اجلوانب الثالثة

 صحة الفهم ودقة العمل مبا يف هذا العلم. علىهذا العلم وأثر هذه العالقة يف التأكد 

 

 املبحث األول: ترتيب األدلة الشرعية يف املنظومة األصولية

من هذه األدلة الشرعية بعد أن علمنا أهنا تتعدد وختتلف، فكلٌّ من  حاجٌة إىل البحث عن الرتبة لكل ٍ  مثة

هذه األدلة حيتل  الرتبة الدليلية يف ترتيبها ضمن جمموع األدلة الشرعية املوصلة إىل األحكام. وهذه الرتبة 

م دليٌل قدَّ الدليلية ابلنظر إىل صلة الدليل ابلدليل اآلخر من حيث إهنما جزءان ملفردات الرتتيب الذي فيه يج 

 ر عن غريه. على آخر ويجؤخَّ 
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وهذان التقدمي والتأخري يقومان على أساس كون الدليل متصفاً ابملزية اليت جعلته مقدَّماً على اآلخر، وكما 

أهنما يقومان على أساس كون الدليل غري متصٍف بتلك املزية واليت جعلته هبذا السبب مؤخَّراً عن الدليل 

 اآلخر.

 

 إخضاع األدلة على مقتضى الرتتيب حسب تقسيماهتا:ول: املطلب األ

وهي: األدلة ابعتبار مقبولتيها، واألدلة ابعتبار مصدريتها، واألدلة  ،اعتبارات ميكن تقسيم األدلة إىل ثالثة

ابعتبار احتماليتها. فاالعتبار األول ينتج تقسيم األدلة إىل املتفق عليها واملختلف فيها، والثاين ينتج 

 مها إىل النقلية والعقلية، والثالث ينتج تقسيمها إىل القطعية والظنية. تقسي

وكل  األدلة الشرعية صاحلٌة ألن تكون مندرجًة حتت هذه االعتبارات، وعلى سبيل املثال اإلمجاع دليل 

 متفٌق عليه نقلٌي قطعٌي واالستحسان، فهو دليٌل خمتلٌف فيه عقلٌي ظيٌن.

راج األدلة حتت هذه االعتبارات، أن هذه االعتبارات عبارٌة عن امليزة اليت ومن املالحظ يف صالحية اند

( يف البحث عن الرتبة al-ÙËfÊ 1990امتاز هبا دليل من األدلة، إذ إن هذه امليزة هي العلة املؤثرة )
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الدليلية. وهذه الرتبة تقتضي التقدمي والتأخري يف ترتيب هذه األدلة الشرعية، فيجقد م األقوى على القوي ، 

 والقوي  على الضعيف، والضعيف على األضعف. 

وعلى سبيل املثال البحث عن الرتبة الدليلية يف اإلمجاع والقياس، فاإلمجاع دليٌل متفٌق عليه نقلٌي قطعٌي، 

ليٌل متفٌق عليه عقلٌي ظيٌن. وابلنظر إىل مزااي اإلمجاع ومزااي القياس، يجقدم اإلمجاع على القياس وأما القياس د

 أي أن رتبة اإلمجاع فوق رتبة القياس، لكون اإلمجاع نقلياً وقطعياً.

 الفوائد من العلم ابلرتبة الدليليةاملطلب الثاين: 

شرعية جدوى إذ تضبط هذه الفوائد تعاملنا مع األدلة ومسايرتنا وراء إملامنا ابلرتبة الدليلية لكلٍ  من األدلة ال

معها من أن نقع يف اخللل يف األدلة استدالاًل هبا واستنباطاً، فهماً هلا وتنزياًل. وألن املتعامل مع األدلة مل 

قد مًا على يكْن ينفصل عن كوهنا متكونًة من األجزاء املتعددة اليت ميتاز فيها جزٌء عن آخر مبيزٍة ُتعله م

 غريه، وإذا أمهل هذا فقد قص ر يف األدلة إذ إنه يفضي إىل التخبط يف إعماهلا وتوظيفها. 

 وابإلجياز، مثة ثالث فوائد من العلم مبراتب األدلة الشرعية، وهي كما يلي:

 ضبط طريقة االستدالل على األحكامالفرع األول: 
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إنه مستنبٌط من األدلة العديدة بدالالهتا املنطوقة واملفهومة، احلكم الشرعي قد يثبت أبكثر من دليٍل حبيث 

مع أنه لو اقتصران على إثباته بدليٍل واحٍد لكان كافياً غري أننا نقصد التعاضد يف اإلثبات. هذه األدلة اليت 

 توصلنا إىل احلكم تقتضي ترتيبها عند إرسائها حنو احلكم الثابت هبا، فهذا الرتتيب يتطلب أن نشخ ص

َم ما هو أحق  ابلتقدمي ونؤخ ر ما هو أحق  ابلتأخري.  الرتبة الدليلية لكلٍ  من هذه األدلة، لنقد 

وعلى سبيل املثال حكم وجوب الصلوات اخلمس، فإهنا تثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع، فعند االستدالل 

ا وجوهبا )أي الصالة( فبني ٌ من به نضع الكتاب أو الً مث السنة مث اإلمجاع. وإليك نص اإلمام ابن رشد: "أم

 (.Ibn al-Rushd 1996الكتاب والسنة واإلمجاع، وشهرة ذلك تغين عن تكلف القول فيه" )

 ضبط طريقة االجتهاد يف البحث عن األحكامالفرع الثاين: 

لة للمسائل املستجدة اليت مل تظهْر أحكامها سبيٌل وحيٌد إليها وهو االجتهاد، فكما أن الناظر يف األد

يثبت مبا تدل  عليه األدلة من األحكام املنصوصة وكذلك أنه يثبت مبا تد ل عليه من األحكام املستنبطة. 

فطريقة االجتهاد يف البحث عن هذه األحكام هي ابلنظر يف هذه األدلة الشرعية، وكوهنا متعد دًة يتطلب 

الذي له الرتبة األعلى أو اًل قبل أن ينظر من اجملتهد الرتتيب يف نظره االجتهادي حبيث إنه ينظر يف الدليل 

 يف الدليل الذي له الرتبة األدىن. 
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حكمها أو اًل يف الكتاب، مث السنة، مث وعلى سبيل املثال، إذا تعر ض اجملتهد ملسألٍة جديدٍة يبحث عن 

لة وجب عليه طلبها يف اإلمجاع، مث القياس مث األدلة األخرى. وإليك نص اإلمام السمعاين: "فإذا نزلت ابلعامل انز 

-alوإقراره، ويف إمجاع علماء األمصار" ) النصوص والظواهر يف منطوقها إىل مفهوم، ومن أفعال رسول هللا 

1997 ÉnÊÑSam.) 

 ضبط طريقة الرتجيح بني األدلة املتعارضةالفرع الثالث: 

األدلة. الرتجيح القائم على أساس ترتيب إن املعارضة الواقعة بني األدلة تزال بتشخيص الرتبة الدليلية هلذه 

األدلة يعترب امليزة اليت ميتاز هبا دليٌل من األدلة يف ترجيح الدليل املتصف ابمليزة القوية على الدليل املتصف 

ابمليزة الضعيفة. وعلى سبيل املثال، األدلة املتفق عليها راجحٌة ومقد مٌة على األدلة املختلف فيها، واألدلة 

راجحٌة ومقد مٌة على األدلة العقلية، واألدلة القطعية راجحٌة ومقد مٌة على األدلة الظنية. والرتجيح  النقلية

يكون أيضاً بني األدلة اليت من القسم نفسه، مثاًل السنة والقياس مها من األدلة املتفق عليها ولكن السنة 

لنقلية ولكَن اإلمجاع راجٌح ومقد ٌم على راجحٌة ومقد مٌة على القياس، واإلمجاع والعرف مها من األدلة ا

 العرف.
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وإليك نص اإلمام اجلويين: "وأما األدلة فيقدم اجللي منها على اخلفي، واملوجب للعلم على املوجب للظن، 

والنطق على القياس، والقياس اجللي على اخلفي، فإن وجد يف النطق ما يفسر األصل يعمل ابلنطق وإال 

 (.al-JuwaynÊ 1977فيستصحب احلال" )

 

 يةاألصول نظومةأتصيل األدلة الشرعية يف املاملبحث الثاين: 

ومعلوٌم أن األصل جلميع األدلة الشرعية هو الشارع وحده، وبناء على ذلك نعمد إىل دراسة ماهية هذا 

األصل األصل من جانب تسميته ومن جانب حقيقته َقْصَد بيان الفهم املراد لدى األصوليني يف قوهلم أن 

لألدلة واحٌد. ومن الحظ صنيعهم يف كتاابهتم من أهنم اعتنوا بتأصيل وأتسيس مجيع األدلة على أصلها 

 يصد قهم يف أهنم حق قوا هذا يف تنزيالهتم األصولية.

 املطلب األول: جانبا أتصيل األدلة الشرعية

األصل الذي ترجع إليه األدلة أبسرها، مثة جانبان لبيان أتصيل األدلة الشرعية يف املنظومة األصولية لتحقيق 

وذلك ابلنظر يف اجلانب الظاهري يف تسمية األصل لألدلة من حيث الوضع االصطالحي واجلانب احلقيقي 

 يف حتقيق غاية األصل من نصب األدلة من حيث االعتبار املقصدي.
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 الفرع األول: جانب االصطالح للدليل

األصل هو االسم الذي استخدمه األصوليون عند اإلشارة إىل هذا  اجلانب األول يف عرض بيان ماهية هذا

األصل. وبعد أن اتفقوا على أن األصل لألدلة هو الشارع وحده اختلفوا يف تسمية األصل الذي يجنسب 

 إىل الشارع حبيث جعلوا الكتاب والسنة مها مضمون هلذا األصل. 

، (al-ÙËfÊ 1999) ذكر بعضها هنا: األصولوقد اصطلحوا على هذا األصل عد ة أمساء فيمكن أن ن

 al-DimashqÊ) ، الوحي(Ibn al-JawzÊ 1991) ، النصوص(al-ArmawÊ 1998) األلفاظ

. وهبذه املصطلحات املتباينة اتفقوا على كون الكتاب والسنة أصالً لألدلة الشرعية األخرى ابعتبار (1991

أيضاً، فكوهنما دليلني ضمن جمموع األدلة ال يقدحهما من أهنما أي الكتاب والسنة من األدلة الشرعية 

 أن يكوان أصالً هلا.

 الفرع الثاين: جانب املقصد من نصب الدليل
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اجلانب الثاين يف عرض بيان ماهية هذا األصل هو حقيقته أي املعىن احلقيقي الذي يكمن يف تفسري 

س من نصب الدليل هو البحث عن احلكم األصوليني يف كوهنما أصاًل لألدلة الشرعية. املقصد األسا

الشرعي الذي فيه خطاب الشارع على املكلف، فيكون هذا هو مقصد األدلة كلِ ها بغض النظر عن 

تعدد ها وتباينها، فكل  األدلة تقصد التوصل إىل األحكام. فاالقتصار على الكالم الصادر من الشارع 

 إىل تضمن اخلطاب يف هذا الدليل. دلة ابلنظرليكون دليالً موصاًل إىل خطابه يصبح أصاًل لأل

، (al-SarakhsÊ 1997) مث ، إن هذا الكالم بوصفه دلياًل مل يصل إلينا إال بطريقتني: اإلخبار والسماع

أي اإلخبار ِمْن جهة َمْن ينقل هذا الكالم والسماع ِمْن جهة َمْن يتلقى هذا الكالم. وكالم هللا تعاىل وهو 

وهو الشارع اجملازي مل يصلنا  ، وكما كالم رسول هللا يصلنا إال إبخبار رسوله حممد  الشارع احلقيقي مل

، فمستند هذا (al-JizÉnÊ 2006) ألنه خمرب الكتاب والسنة الرسول  إال إبخباره. ومصدر هذا األصل إذاً 

عليه تفاوت احملل  والوقت والشخص األصل إذاً السماع ألننا مل نصل إليهما إال بطريقة السمع، والسمع إذا مر  

 . يستند إىل مسلك الرواية

 أوجه عودة األدلة إىل هذا األصلاملطلب الثاين: 

يقتضي اعتبار الكتاب والسنة أصاًل لألدلة إيضاح أوجه عودة هذه األدلة مجيعها إىل أصلها، ألهنا تعترب 

 عودة األدلة الشرعية إىل هذا األصل:الفروع اليت تتأسس على هذا األصل. وإليك إذاً أوجه 
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 االستدالل ابألصل إلثبات حجية الدليلالفرع األول: 

عند احلديث عن الدليل نبحث يف مدى صالحية هذا الدليل ليكون دليالً ابلنظر إىل حجيته، أي صالحية 

الكتاب والسنة اليت تقر  اعتبار هذا الدليل حجًة شرعيًة. ويف اإلثبات حلجية هذا الدليل نستدل بنصوص 

أنه مؤصل على هذا األصل، وأن له اعتبارًا يف هذا األصل، وأن هذا األصل مل يعارضه. يف هذا العمل 

يتضح لنا أن هذا الدليل يفتقر إىل هذا األصل حبيث حجيته وعدم حجيته مفو ضة إليه، فيفيد هذا أن 

  هبما.دلة يف كون حجيتها اثبتةً الكتاب والسنة مها أصٌل لأل

َوَمْن وعلى سبيل املثال، نثبت أن اإلمجاع حجٌة شرعيٌة ابالستدالل بنصوص الكتاب، منها قوله تعاىل 

َ َلهج اهْلجَدى َويَ تَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلمجْؤِمِننَي ن جَول ِِه َما تَ َوىلَّ  ْت َونجْصِلِه َجَهنََّم َوَساءَ  يجَشاِقِق الرَّسجوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيَّ

رواه ابن ] ((ِإنَّ أجمَّيِت اَل َُتَْتِمعج َعَلى َضاَلَلةٍ )) وبنصوص السنة، منها قوله  [115النساء: ] َمِصريًا

 اليت تقر  حجيته ودليليته. [ماجه

 االستناد إىل األصل يف صحة العمل ابلدليلالفرع الثاين: 
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شرعيٌة مل يوصل إىل احلكم الشرعي بدون استناده إىل الدليل الذي يلفى اعتباراً من األصل يف أنه حجٌة 

هذا األصل، ألن الدليل الذي مل يستند إىل األصل مل يجعد صحيحاً يف العمل به. وكما نعلم أن ما سوى 

الكتاب والسنة مل يجثبت احلكم لكونه مفتقرًا إىل أصله، فيكون العمل به صحيحًا حالة استناده إىل هذا 

صور كون الدليل مجفضياً إىل احلكم وهو جمر ٌد عن االستناد إىل الكتاب والسنة إذ أنه مل األصل. بل، وال يت

 كم الشرعي الذي من أجله نجِصَب.يوصل احل

وعلى سبيل املثال، العمل ابلقياس مل يكن صحيحاً إال ابالستناد إىل أصله، أي أن يكون له أصٌل يقاس 

نصوص. فحرمة املخدرات اثبتة بقياسها على حرمة اخلمر، عليه الفرع الذي ال حكم له، واألصل هو ال

فصحة ثبوت هذا التحرمي يتوقف على صحة الدليل عليه، والدليل الذي هو القياس صحيح لكونه مستندا 

َا اخْلَْمرج َواْلَمْيِسرج َواأْلَْنَصابج َواأْلَْزاَل إىل األصل وهو قوله تعاىل  مج رِْجٌس ِمْن َعَمِل اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمنجوا ِإَّنَّ

رواه ] ((كجلُّ مجْسِكٍر ََخٌْر وَكجلُّ مجْسِكٍر َحرَامٌ )) وقوله  [90املائدة: ] الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنبجوهج َلَعلَّكجْم ت جْفِلحجونَ 

 .[مسلم

 االحتكام إىل األصل عند املعارضة يف الدليلالفرع الثالث: 

يف حنٍي من األحيان، يظهر عند الناظر يف األدلة تعارض داللتها وتنايف مقتضاها، فتجر ه هذه الظاهرة إىل 

اللجوء إىل ما يزيل التعارض والتنايف ابلنظر إىل أوجه اجلمع والرتجيح. وهو يستحضر عند التعامل مع هذا 
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ادرة املؤسسة على أصٍل واحٍد ال ميكن أن كون هذه األدلة املتعارضة عائدًة إىل أصٍل واحٍد، فاألدلة الص

تتعارض فضالً عن أن يتناىف بعضها بعضاً. وينطلق من هذا أن حيتكم هذه املعارضة إىل أصل األدلة وهو 

جح األول على الكتاب والسنة، فينظر إىل الدليل الذي يؤيده األصل والدليل الذي مل يؤيده األصل، فري 

 الثاين.

قياس واالستحسان يف حكم بيع السلم، إذ إن البيع يكون غري جائز ابلقياس أي ومثاله التعارض بني ال

ويكون جائزاً ابالستحسان أي أن يستحسنه  [رواه أبو داود] ((اَل تَِبْع َما لَْيَس ِعْنَدكَ ))قياسه على احلديث 

 (( َوَوْزٍن َمْعلجوٍم ِإىَل َأَجٍل َمْعلجومٍ َمْن َأْسَلَف يف َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعلجومٍ ))اجملتهد من احلكم الكلي ابحلديث 

 .[رواه البخاري]

 التعلق ابألصل يف سالمة اعتبار الدليل وفسادهالفرع الرابع: 

تعل ق األدلة على الكتاب والسنة كتعل ق الفرع على األصل حبيث إذا وججد األصل وججد الفرع وإذا عدم 

هذا األصل يستلزم تعل قها به يف سالمة االعتبار وفساده، األصل عدم الفرع. فكون األدلة مَؤص لًة على 

أي أن دليلية الدليل متعل قٌة ابعتبار األصل. فكثرياً ما نرى أن املثبت لدليل من األدلة يسعى إىل التقرير 

أبنه يقبل اعتبارًا من األصل وأن إحلاقه ابألصل سليٌم، وكما نرى أن النايف لدليل من األدلة يسعى إىل 

 األصل وأن إحلاقه ابألصل فاسٌد. قرير أبنه مل يقبل اعتباراً منالت
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ونستنتج من هذا أن الدليل متعل ٌق ابألصل يف سالمة االعتبار به وفساده. ومثاٌل يف هذا اختالف األصوليني 

 خجِذ اْلَعْفَو َوْأمجْر اِبْلعجْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ يف دليلية العرف، والذين يقولون حبجيته استدلوا بقوله تعاىل 

رواه ] ((َما َرآهج اْلمجْؤِمنجوَن َحَسًنا فَ هجَو ِعْنَد اَّللَِّ َحَسنٌ )) ن ابن مسعود واألثر املروي ع [199األعراف: ]

. وأما الذين مل يقولوا حبجيته يسعون إىل إبطال هذا االستدالل وإظهار فساد اعتبار العرف هبذا [أمحد

  األصل.

 يةاألصول نظومةتوظيف األدلة الشرعية يف املاملبحث الثالث: 

أصول الفقه حيتوي على عدٍد من املباحث، ومن طياة هذه املباحث األصولية يتبدى مبحث األدلة إن فن  

من بينها حبيث إنه مبحٌث مل يكد يرتكه األصوليون وقت احلديث عن علم األصول وال سيما عند صياغة 

متميزاً من غريها من  كتاٍب أصويٍل جيمع مضامني هذا العلم. غري أهنم اعتنوا هبذا املبحث األصويل اعتناءً 

حيث التنظري احملوري ومن حيث التنزيل التفسريي. وهذا مما يفضي إىل القول أبن ملبحث األدلة ميزًة 

 خاصًة تفر قه من بقية املباحث يف علم أصول الفقه.
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 إطالق األدلة على األصول يف مصطلح أصول الفقهاملطلب األول: 

ا أن مصطلح األصول يعين األدلة، أي أن األصول مجٌع لكلمة يف احلديث عن تعريف أصول الفقه علمن

-al) األصل، واألصل له معاٍن عديدٌة إال أن املعىن الذي أخذه األصوليون لتبيني هذه الكلمة هو الدليل

GhazÉlÊ 1997) وهبذا الفعل يتبني أن األصوليني قصدوا معىًن واحدًا من تفسريهم ملصطلح أصول .

فقه، ألهنم قصروا معىن األصول على األدلة دون غريها.  وإذا كانت األصول هي األدلة الفقه وهو أدلة ال

 فأصول الفقه هي أدلة الفقه، وعلم أصول الفقه هو العلم يجبحث فيه أدلة الفقه. 

د ولعل  هذا األمر مل يكْن غريبًا ومستبعداً لنا حيث إن كثرياً منهم عر فوا أصول الفقه ابألدلة اإلمجالية عن

. وعدم اختاذهم بكلماٍت أخرى يف (ZaydÉn 1991) تفسري هذا املصطلح بوصفه امسًا َعَلميًا لقبياً 

التعريف ابألصول يف هذا املصطلح سوى كلمة األدلة يدل على أن لألدلة أمهيًة ودورًا يف االستيعاب 

 الصحيح لفن  األصول. 

 الفقهمبحث األدلة بوصفه موضوعاً لعلم أصول املطلب الثاين: 

لكل  علٍم من العلوم موضوٌع يتمركز عليه مجيع الفروع واألجزاء، وكذلك علم أصول الفقه. وموضوع العلم 

. واملراد ابلعرض (al-ÓmidÊ 1998) هو الشيء الذي يجبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته
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-al) محلها على موضوع العلماحملمول على الشي ء اخلارج عنه، واملراد ابلبحث عن األعراض الذاتية 

ShawkÉnÊ 1995). 

وقد جعل األصوليون مبحث األدلة موضوعاً لعلم أصول الفقه حيث إن غريها من املباحث يف هذا العلم 

حتجَْمل عليه. قال اإلمام اآلمدي: "وملا كانت مباحث األصوليني يف علم األصول ال خترج عن أحوال األدلة 

األحكام الشرعية املبحوث عنها فيه وأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثمار األحكام املوصلة إىل 

  (.al-ÓmidÊ 1998) الشرعية عنها على وجٍه كليٍ  كانت هي موضوع علم األصول"

تبني لنا من هذا القول أن األدلة هي موضوع علم أصول الفقه لصالحية محل املباحث األصولية األخرى 

شار اآلمدي إىل وجوه محل هذه املباحث على هذا املوضوع. وعلى غرار هذا الكالم، قال عليه، وقد أ

اإلمام أبو زهرة مبينًا ملوضوع علم أصول الفقه: "أما األصول فريد على األدلة من جهة طريق االستنباط 

 (.AbË Zahrah 1997) منها وبيان مراتب حجيتها وبيان ما يعرف هلا من أحوال..."
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 إرجاع املباحث األصولية إىل مبحث األدلةلب الثالث: املط

مل مجيع املباحث األصولية على األدلة،  يستلزم من علمنا أبن األدلة هي موضوع علم أصول الفقه أن حتج

أي أن مبحث األدلة موضوٌع وغريها من املباحث حمموٌل. إن األصوليني أوردوا يف آتليفهم األصولية عدة 

  .األدلة ومبحث األحكام ومبحث طرق االستنباط ومبحث االجتهاد واجملتهد مباحَث، وهي: مبحث

وهذه املباحث مس اها اإلمام الغزايل ابألقطاب األربعة حيث إنه مس ى األدلة ابملثمر واألحكام ابلثمرة وطرق 

مام . وإىل جانب ذلك، وض ح اإل(al-GhazÉlÊ 1997) االستنباط بطرق االستثمار واجملتهد ابملستثمر

وجوه دوران هذه األقطاب األربعة، وهي: أن الثمرة هي املقصد من وضع هذا العلم، وهذه الثمرة ال 

تقتطف إال ابملثمر واملستثمر وطرق االستثمار. املستثمر يستخدم طرق االستثمار يف املثمر ليحصل على 

 الثمرة.

على وجوب إرجاع املباحث األصولية  بعد أن علمنا أن  األدلة موضوع علم أصول الفقه علينا أن نتعر ف

األخرى إىل هذا املوضوع قصَد حتقيق املقتضى املنطقي من التفريق بني املوضوع واحملمول يف هذا العلم. يف 

الفقرات التالية، نتطرق إىل بيان وجه إرجاع كلٍ  من املباحث األصولية إىل مبحث األدلة بوصفه موضوعاً 

 لعلم األصول:
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نعرتف أن األحكام الشرعية هي املعىن املتوخى من نصب الدليل من األدلة ألن  مبحث األحكام: .1

فيه خطاب الشارع على البشر. ووجه محل احلكم على الدليل أن احلكم يجقتنص من الدليل حيث ال 

حكم إذا مل يوجد دليٌل، فاحلكم أساسه الدليل. ووجه إرجاع مبحث األحكام إىل مبحث األدلة هو 

 أن احلكم ثبت ابلدليل.الثبوت، أي 

األدلة مل توصلنا إىل احلكم إال ابستخدام طرٍق ومناهَج، حيث إن نصب األدلة  مبحث االستنباط: .2

على األحكام حيتاج إىل بعض الطرق يف التأكد من صحة ثبوت الدليل صحة حجيته وصحة 

ق احملددة لدى االستدالل به وصحة داللته على احلكم. وكل  هذا ال ميكن إال ابستخدام الطر 

األصوليني. ووجه إرجاع مبحث االستنباط إىل مبحث األدلة هو كيفية الثبوت، أي أن احلكم يثبت 

 ابلدليل بطريقة كذا وكذا.

انطالقًا من أن املثبت للحكم الشرعي هو الشارع وحده فاجملتهد ال ميكن أن  :جتهادمبحث اال .3

ليس مبثبٍت للحكم الشرعي. إذ أنه نظر يف األدلة  ينسب إليه صفة التمكن من إثبات احلكم، فهو إذاً 

ليتوصل إىل احلكم بطريقٍة من طرق االستنباط، فكونه مستنبطاً احلكم من الدليل يوحي وجهاً حلمل 

مبحث اجملتهد على مبحث األدلة حيث إنه وجه احلمل هنا يكون يف أن اجملتهد مظهر الثبوت، أي 

 ذلك الدليل.أنه يظهر احلكم الثابت ابلدليل من 
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املعاين امللحوظة يف األدلة عند تضافرها وُتم عها عبارٌة عن املرامي املتوخاة من وضع  مبحث املقاصد: .4

هذه األدلة كلِ ها، فهي تجعربَّ ابسم املقاصد الشرعية.  وهذه املقاصد مل تغاير األحكام من جهة استقائها 

الشرعية، غري أن املقاصد تجستفاد من ابجتماع من األدلة حبيث إن كلٍ  منهما مستنبطٌة من األدلة 

األدلة العديدة خبالف األحكام اليت هي مستفادٌة من دليل واحد. ووجه محل مبحث املقاصد على 

األدلة هو وجه محل مبحث األحكام عليه إال أن الثبوت يف املقاصد يكون كلياً، فوجه إرجاع املقاصد 

 املقاصد تثبت ابألدلة املتضافرة. على األدلة إذاً الثبوت الكلي، أي أن

 

 خامتة

 وقد توصَّلت الدراسة إىل أهمِ  النتائج منها:

ضبط و  ضبط طريقة االستدالل على األحكاموهي  مثة ثالث فوائد من العلم مبراتب األدلة الشرعية .1

 .الرتجيح بني األدلة املتعارضة وضبط طريقة طريقة االجتهاد يف البحث عن األحكام

االستناد إىل و  االستدالل ابألصل إلثبات حجية الدليلمثة أربعة أوجه لعودة األدلة إىل أصلها وهي  .2

التعلق ابألصل يف و  االحتكام إىل األصل عند املعارضة يف الدليلو  األصل يف صحة العمل ابلدليل

 .سالمة اعتبار الدليل وفساده
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مباحث يف علم األصول ترجع إىل األدلة الشرعية وهي مبحث األحكام الذي يرجع إىل مثة أربعة  .3

األدلة ابلثبوت ومبحث االستنباط الذي يرجع إىل األدلة بكيفية الثبوت ومبحث االجتهاد الذي يرجع 

 إىل األدلة إبظهار الثبوت ومبحث املقاصد الذي يرجع إىل األدلة ابلثبوت الكلي.
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